
رهبر  انقالب در دیدار  با رئیس جمهوری ترکمنستان

 سیاست ایران گسترش روابط 
با همسایگان است 

رهبر انقالب پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار سردار بردی محمداف رئیس جمهوری 
ترکمنستان و هیئت همراه، گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط را کاماًل به نفع 
هر دو کشور دانستند و گفتند: »سیاست دولت جمهوری اسالمی ایران، گسترش 

روابط با کشورهای همسایه است و این، سیاستی کاماًل درست است.« 

 روسای جمهور ایران و ترکمنستان 
در نشست خبری مشترک از تالش 
برای گسترش روابط دوجانبه گفتند

سیمای خویشاوندی 
تهران-عشق آباد

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی 
هشدار داد

بیماری های  روانی 
سالمندان ایران بیش از 

کشورهای توسعه یافته است

هشدار کشورهای 
اروپایی درباره تضعیف 

سیاست های  اقلیمی
۱۰ کشور اروپایی هشدار دادند که سیاست های اقلیمی 
و  تضعیف  خطر  معرض  در  منطقه  این  کشورهای 

تحلیل رفتن قرار دارند.

 گپ و گفت با منصور ضابطیان 
در مورد نوشتن از سفر

سفرنامه نویسی 
ماجراجویی  است

حکم نجات »سبزکوه« صادر شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: دادگاه تجدیدنظر  به نفع محیط زیست رای قطعی صادر کرد

بعد از شکایت چندباره محیط زیست چهارمحال و بختیاری از تخلف 20 ساله  کارخانه خمیرمایه ناغان

| مهدی زارع |

 نقش تغییر  اقلیم 
در  گذشته البرز  و شمال ایران 

اقلیم بیشتر مدیترانه ای ایران با سامانه های 
پرفشار سیبری مرتفع، فرورفتگی های غربی 
کنترل  غربی  جنوب  موسمی  بادهای  و 
این  شدت  و  مکان ها  گذشته،  در  می شود. 
اقلیم  تغییر  باعث  و  تغییر کرده  سیستم ها 
شده و بر تکامل طبیعی -در این کشورِ از نظر 
و می گذارد.  اکولوژیکی متنوع -اثر گذاشته 
تغییرات  برای  جدیدی  شواهد  به تازگی 
است.  شده  ارائه  ایران  در  کواترنر  اقلیمی 
بر  عمدتًا  اقلیم  دیرینه  مورد  در  استنتاج ها 
اساس شواهد »زمین ریختی« )ژئومورفیک( 
و اخیرًا نیز بر اساس تحقیقات چینه شناسی 
در شمال  است.  بوده  سوبات  جمله سن  از 
اقلیمی  شرایط  بین  اقلیم  ایران،  غرب  و 
شرایط  و  است  نوسان  در  سرد  و  خشک 
مرطوب و گرم در دوران بین یخبندان تغییر 
لس  رسوبات  و  دریاچه  رسوبات  می کند. 
طول  در  رطوبت  افزایش  نشان دهنده  نیز 
است.  یخبندان  آخر  ماقبل  و  آخر  دوره های 
پیش  سال  از 33هزار  یخی  ورقه های  رشد 
آغاز شد و حداکثر پوشش آن بین 26هزار 
بود؛  پیش  هزار  سال   ۱9 تا  پانصد سال  و 
زمانی که یخ زدایی در نیمکره شمالی آغاز شد،  
دریا شد.  آب  ناگهانی سطح  افزایش  باعث 
کاهش ورقه یخی غرب قطب جنوب بین ۱4 
تا ۱5هزار سال پیش رخ داد که با شواهدی 
مبنی بر افزایش ناگهانی سطح دریا در حدود 
دارد. مطابقت  پیش  سال  پانصد  و  ۱4هزار 

و هولوسن  دریاهای جوان  ایران،   در غرب 
پایین به احتمال زیاد با شرایط آب و هوایی 
دمای  میانگین  خشک مشخص  می شوند. 
کره زمین در حدود 2۱ هزار سال پیش حدود 
بود.  امروز  از  سردتر  سانتی گراد  درجه   6
ایاالت  زمین شناسی  سازمان  گزارش  طبق 
 8 حدود  تابستانی  دائمی  یخ های  متحده 
از سطح  از سطح زمین و 25 درصد  درصد 
آخرین عصر  در طول  را  زمین  خشکی های 
حدود  دریا  سطح  و  بود  پوشانده  یخبندان 

بوده است. امروز  از  پائین تر  ۱25 متر 
یخچال  بزرگترین  زده  می شود که  تخمین 
غرب  در  علم کوه  در  ایران، سرچال  طبیعی 
 7 قبل  سال  پنجاه  حدود  مرکزی،  البرز 
به  آن  بیشتر سطح  و  داشته  طول  کیلومتر 
طور کامل با بقایای سنگی پوشیده شده بود. 
در شرق رشته کوه البرز، دو یخچال کوچک در 

دارد.  قرار  ایران  قله  بلندترین 

 گزارشی از  وبینار کاهش ضایعات کشاورزی در سازگاری با کم آبی 

هر خانوار ایرانی ساالنه هر خانوار ایرانی ساالنه 7171 کیلوگرم غذا دور می ریزد کیلوگرم غذا دور می ریزد
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2ادامه در صفحۀ

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله اي با ارزیابی کیفی

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله اي با ارزیابی کیفی
فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمین )ریال( عنوانشماره

/۱5۱
ج۱4۰۰/3

احداث باند دوم قلعه گنج-
کهنوج )قطعه ۱(

۱4،۱54،۰۰۰،۰۰۰
ضمانت نامه بانکی 
)مطابق با فرمت 
ارائه شده در اسناد(

4۰7،658،977،7۰3
فهرست بهاي راه، راه آهن 
و باند فرودگاه سال ۱4۰۱ و 

فهرست بهاي تجمیعی

نوبت دوم

 1401 /04 1401 تا تاریخ 02/ /03 * مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی : ساعت 7 روز 28/
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 1401/04/20
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 1401/04/21

* اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و 
پلیس راه، بلوار ورودی شهرك صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.murd.ir  و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

 )http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
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متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به 
ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 1401/03/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه 
مورخ 1401/04/01

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای 

شهرک صنعتی شماره 2 و تلفن: 03443317523
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز 

تماس- 1456
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان
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فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای
 سری 12 / 1401

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شد.

وم
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فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره  مناقصه

2001000282000032
 )12/الف/1401/46(

 تعمیرات اساسی ابنیه فنی
 براساس بخشنامه25،246،257،310)بازسازی ابنیه فنی شهرستان جیرفت ناشی از سیل(

  123402/ت  50659هـ
 مورخ 94/09/22 آئین

 نامه تضمین برای
معامالت دولتی

راهداری سال 1,262,312,8661401

2001000282000033
 )13/الف/1401/46(

تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی محور آباد بی بی – جغین
65،088،783،7163,254,439,186))همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه((

 راه، راه آهن و باند
فرودگاه سال 1401

)فهرست بهای
 تجمیع شده(

فراخوان مناقصه عمومی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد 
www. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
مناقصه گران  است  الزم  و  شد  خواهد  انجام   setadiran.ir
سایت  در  نام  ثبت  مراحل   ، قبلی  عضویت  عدم  صورت  در 
را جهت شرکت  الکترونیکی  مذکور و دریافت گواهی امضای 

در مناقصه محقق سازند . 
برنامه زمانی مناقصه:

تاریخ  چهارشنبه  روز  از  مناقصه  اسناد  خرید  -مهلت 
1401/03/25 لغایت روز چهارشنبه تاریخ 1401/04/01  

روز    19 ساعت  تا  سامانه:  در  پیشنهاد  ارائه  زمانی  -مهلت 
یکشنبه تاریخ 1401/4/12

-تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : تا ساعت 13 

روز یکشنبه مورخ 1401.4.12 
تاریخ  دوشنبه  روز    10 ساعت  مناقصه:  برگزاری  -زمان 

1401.4.13
الزم به ذکر است در زمان بازگشایی پاکات مناقصه، یک نفر 
نماینده از هرکدام از شرکت کنندگان می تواند در جلسه حضور 

داشته باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 

بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
 آدرس: رفسنجان بلوار امام رضا )ع( شرکت آب و فاضالب 

رفسنجان – شماره تماس : 034-34281006 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه: مرکز تماس 1456 - 021 
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب شهرستان رفسنجان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره 1401/3/1/1/م با موضوع انتخاب 
پیمانکار جهت توسعه و بازسازی شبکه آب رفسنجان را با براورد 9.502.535.350 ریال از محل منابع داخلی و 
مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: 475.126.768 ریال به شماره: 2001095688000004 سامانه ستاد ایران، با حداقل 
تعداد شرکت کنندگان 2 مناقصه گر  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی 

و حقوقی دارای رزومه مثبت در زمینه تجهیز و رفع عیب چاه جهت شرکت در مناقصه  دعوت به عمل می آید.
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 2
 نقش تغییر اقلیم

در گذشته البرز و شمال ایران 
در دوره پلیستوسن، یخبندان در ایران بسیار 
گسترده تر بوده است. در آن زمان خط برف 
سطح  از  پائین تر  متر   ۱۱۰۰ تا   6۰۰ اقلیمی 
فعلی بود. تصور  می شود ساختار دما مشابه 
باشد با این تفاوت که میانگین دما 4 تا 5 
درجه سانتی گراد کمتر و نسبت بارندگی به 

تبخیر بیش از امروز بوده است.
لس-  توالی های  دیرینه اقلیمی  بررسی 
دیرینه خاک ها ) پالئوسول( از شمال ایران 
منطقه ای  در  گذشته  تغییرات  درک  برای 
و  بارندگی  تغییرات  به  حساس  بسیار 
مهاجرت  بالقوه  مسیرهای  امتداد  در 
ترکیب های  است.  مهم  انسان های گذشته 
کربن و اکسیژن برای مطالعه دینامیک باد 
و آب اقلیم گذشته امکان بازسازی تغییرات 
در  را  پلیستوسن-هولوسن  اواخر  اقلیمی 

می دهد. نشان  منطقه  این 
 2.6 از  ایستوسن(  )پله  یخبندان  عصر 
حدود  تا  و  شد  آغاز  پیش  سال  میلیون 
در طول  ادامه داشت.  ۱2 هزار سال پیش 
این مدت، آب و هوای زمین به طور مکرر 
آن  طی  در  سرد، که  بسیار  دوره های  بین 
را  جهان  از  بزرگی  بخش های  یخچال ها 
بودند و دوره های بسیار گرمی که  پوشانده 
طی آن بسیاری از یخچال های طبیعی ذوب 
شدند، تغییر کرد. دوره های سرد را یخبندان 
بین  را  گرم  دوره های  و  یخی(  )پوشش 

یخبندان  می نامند.
حداقل ۱7 چرخه بین دوره های یخبندان و 
بین یخبندان وجود داشته است. دوره های 
یخبندان  بین  دوره های  از  بیشتر  یخبندان 
یخبندان  دوره  آخرین  انجامید.  طول  به 
تا  و  آغاز شد  پیش  هزار سال  حدود ۱25 
۱9 هزار سال پیش ادامه داشت. امروز ما 
در یک دوره گرم بین یخبندان ) هولوسن از 
حدود ۱2 هزار سال قبل تا امروز( هستیم. 
ورقه  )یا  طبیعی  یخچال  یک  هنگامی که 
و  سنگ ها  حرکت  می کند،  و  رشد  یخی( 
رسوبات را هل  می دهد. هنگامی که یخچال 
سنگ ها  این  از  انبوهی  ذوب  می شود، 
سنگ ها  انبوه  به  سر  می گذارد.  پشت  را 
»مورن«  می گویند. این مورن ها شواهدی را 
ارائه  می دهند که زمانی یخچال های طبیعی 
پوشانده  را  جهان  از  بزرگی  بخش های 
موجود  شیمیایی  مواد  دانشمندان  بودند. 
در هسته های یخی را نیز مطالعه  می کنند. 
این مواد شیمیایی نشان  می دهد که آب و 
هوا در زمان تشکیل یخ یا سنگ ها چگونه 

است. بوده 
طول  سال  هزار  ده ها  یخبندان  دوره های 
یخ  و  است  سردتر  بسیار  دما   می کشد. 
را  می پوشاند.  سیاره  قسمت های  بیشتر 
دوره های بین یخبندان تنها چند هزار سال 
هوایی  و  آب  شرایط  و  طول  می انجامد  به 
دانشمندان  است.  شرایط کنونی  با  مشابه 
هنوز در تالش هستند تا بفهمند چه چیزی 
باعث عصر یخبندان  می شود. یکی از عوامل 
مهم میزان نوری است که زمین از خورشید 
به  خورشید که  نور  مقدار  دریافت  می کند. 
زمین  می رسد  می تواند بسیار متفاوت باشد، 
عمدتًا به دلیل سه عامل؛ اول: چقدر زمین 
 ، است  شده  خورشیدکج  تابش  به  نسبت 
دوم: آیا زمین در حین چرخش روی محور 
که  این  )مثل  کم  یا  می لرزد  زیاد  خود 
چگونه یک اسباب بازی می تواند زیاد یا کم 
در حین چرخش به دور خود تکان بخورد(، 
سوم: شکل مدار زمین در حین گردش به 
دور خورشید )چه بیشتر شبیه دایره باشد یا 

بیضوی(. یا  بیضی  بیشتر شبیه 
زمین  می رسد  به  که  خورشید  نور  تغییر 
یکی از دالیل عصر یخبندان است. در طی 
هزاران سال، میزان نور خورشید که به زمین 
جغرافیایی  عرض های  در  به ویژه  می رسد، 
شمالی، ناحیه نزدیک و اطراف قطب شمال، 
بسیار تغییر می کند. هنگامی که نور خورشید 
شمالی  جغرافیایی  عرض های  به  کمتری 
آب  بیشتر  و  دما کاهش  می یابد   می رسد، 
را  یخبندان  عصر  و  یخ  می شود  به  تبدیل 
آغاز  می کند. هنگامی که نور خورشید بیشتر 
شمالی  می رسد،  جغرافیایی  عرض های  به 
ذوب  یخ  ورقه های  افزایش  می یابد،  دما 
 می شوند و عصر یخبندان به پایان  می رسد. 
انسان،  دخالت  قبل  سال  حدود سیصد  از 
گرم  روند  صنعتی،  انقالب  از  پس  به ویژه 
شدن غیرطبیعی زمین را مختل کرده و آن 

است. بخشیده  را شدت 
تقریبًا تمام دوره های مشاهده شده افزایش 
رسوب گرد و غبار در طول هولوسن میانی 
)8۰۰۰ تا 4۰۰۰ سال قبل ( تا پایانی )4۰۰۰ 
سال قبل تا امروز(  با زمان های خشکسالی، 
فالت  سراسر  در  قدرت  انتقال  و  قحطی 
ایران، میان رودان و منطقه مدیترانه شرقی 
طور  به  حالی که  در  است.  بوده  همزمان 
برای  اجتماعی-اقتصادی  عوامل  سنتی 
در  باستانی  بشری  جوامع  به  دادن  شکل 
معموال  گرفته  می شود،  نظر  در  منطقه  این 
نادیده  را  اقلیمی  ناگهانی  تغییرات  اثر 

 می انگارند.

پیام خرب

1ادامه از صفحۀ

از  یکی  هفته ای که گذشت کاخ سعدآباد 
پر رفت و آمدترین هفته های کاری اش را 
از حدود یک سال پیش تاکنون، یعنی از 
را  رسمًا کارش  رئیسی  ابراهیم  زمانی که 
راس دولت سیزدهم آغاز کرد، پشت سر 
نخستین  همان  در  هفته ای که  گذاشت. 
ابراهیم  روزش،  نخستین  صبح  ساعات 
رئیسی پس از بازگشت از بیست وچهارمین 
سفر استانی اش که انتهای هفته گذشته به 
مقصد استان چهارمحال و بختیاری انجام 
شده بود، خود را به کاخ سعدآباد رسانده و 
در مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهوری 
ونزوئال شرکت کرد و پس از آن که دو، سه 
روزی را درگیر سفر نیکالس مادورو بود و 
همراه با او در چند نشست، آیین افتتاح و 
مراسم هم نشینی و گفت وگوی دیپلماتیک 
شرکت کرد و مشغول پذیرایی از مسافری 
التین  آمریکای  طوالنی  مسیری  که  بود 
برای  تهران  تا  کاراکاس  از  را  تا خاورمیانه 
برخاست  و  نشست  و  گفت وگوها  این 
دیپلماتیک پیموده بود، صبح روز گذشته 
این بار  تا  راهی سعدآباد شد  دیگر  بار  نیز 
منطقه  کشورهای  سران  از  یکی  پذیرای 
این  در  رئیسی  حالی که  در  آن هم  باشد. 
فاصله برای ساعاتی نیز مشغول گفت وگو 
با وزیر امور خارجه پاکستان بود که رسمًا 
میهمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور 

بود. اسالمی  دولت جمهوری  خارجه 
ابراهیم رئیسی که شامگاه سه شنبه در دیدار 
به  پاکستان، در واکنش  امور خارجه  وزیر 
تاکید بالول بوتو زرداری که خود را »فرزند 
ایران« معرفی کرده بود، با تاکید بر لزوم 
توسعه  تهران-اسالم آباد،  روابط  تقویت 
اقتصادی«  »رونق  زمینه ساز  را  رابطه  این 
و »ضامن امنیت در منطقه« عنوان کرده و 
گفته بود که »ایران از ظرفیت های الزم برای 

تامین نیازهای پاکستان در زمینه نفت،  گاز 
و برق برخوردار است، بامداد چهارشنبه در 
تاریخی-فرهنگی سعدآباد  محل مجموعه 
محمداف،  بردی  سردار  از  و  شد  حاضر 
رسمی  به طور  ترکنستانی اش  همتای 
استقبال کرد. بردی محمداف که از ابتدای 
برعهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری 
ترکمنستان برای نخستین بار به تهران سفر 
کرده، در ادامه روز همچنان با رهبر انقالب 

کرد. دیدار 
سفر  مهم  برنامه  دیگر  از  یکی  اما 
رئیس جمهوری ترکمنستان به تهران، شرکت 
در مراسم امضای 9 سند همکاری و بیانیه 
مشترک میان دو کشور بود. آن طور که پایگاه 
گزارشی  در  ریاست جمهوری  اطالع رسانی 
علمی- تجاری-اقتصادی،  »تفاهم  آورده، 
فنی و فرهنگی بین استان خراسان شمالی و 
استان آخال ترکمنستان«، »یادداشت تفاهم 
و  علمی-فنی  تجاری-اقتصادی،  همکاری 
فرهنگی بین استان گلستان و استان بالکان 
همکاری  تفاهم  »یادداشت  ترکمنستان«، 
فرهنگی  و  علمی-فنی  تجاری-اقتصادی، 
مرو  استان  و  رضوی  استان خراسان  بین 
همکاری  تفاهم  »یادداشت  ترکمنستان«، 
بین صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و 
کمیته دولتی رادیو و تلویزیون ترکمنستان«، 
و  »برنامه مبادالت علمی فرهنگی، هنری 
آموزشی بین دولت جمهوری اسالمی ایران 
تفاهم  »یادداشت  ترکمنستان«،  دولت  و 
سرمایه گذاری«،  مشترک  تشکیل کارگروه 
همکاری های  توسعه  جامع  »تفاهم نامه 
حمل و نقلی و ترانزیتی« و»یادداشت تفاهم 
همکاری در زمینه حفاظت محیط زیست« از 
اسنادی بود که به امضا وزیران، استانداران و 

مسئوالن دو کشور رسیده است.
مشترک  نشست  برگزاری  همچنین 

هیات های عالی رتبه ایران و ترکمنستان که 
به ریاست ابراهیم رئیسی و بردی محمداف 
صورت گرفت، از جمله دیگر برنامه های سفر 
بود.  تهران  به  ترکمنستان  رئیس جمهوری 
نشستی مشترک که در آن جمعی از وزیران 
به همراه  ایران  و معاونان رئیس جمهوری 
اعضای هیات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی 
همراه رئیس جمهوری ترکمنستان با یکدیگر 
راهکارهای  درباره  تبادل نظر  و  بحث  به 
دوجانبه  تعامالت  و  همکاری ها  گسترش 
در زمینه های سیاسی،  اقتصادی،  انرژی و 
بود که  این در حالی  ترانزیت پرداختند و 
پیش از آغاز این نشست، روسای جمهور دو 
کشور در نشستی خصوصی با یکدیگر دیدار 

و گفت وگو کردند.
و  ایران  جمهوری  روسای  نهایت  در 
خبری  نشست  یک  در  ترکمنستان 
که  حالی  در  یافته  حضور  نیز  مشترک 
ابراهیم رئیسی میان دو کشور را فراتر از 
روابط صرف همسایگی توصیف و تصریح 
رابطه  کشور  دو  میان  »روابط  که  کرد 
یک کلمه  در  و  فرهنگی  تمدنی،  برادری، 
است«،  نزدیک  بسیار  خویشاوندی  رابطه 
تاکید  با  نیز  ترکمنستان  رئیس جمهوری 
مقام های  میان  که  مذاکراتی  این که  بر 
از  »تصویری  گرفت،  صورت  کشور  دو 
ترکمنستان  و  ایران  میان  برادری  روابط 
»امضای  کرد:  خاطرنشان  کرد«،  ترسیم 
تفاهم نامه ها باعث تحکیم هر چه بیشتر 

شد.« خواهد  کشور  دو  بین  مناسبات 
ابراهیم رئیسی که پیش از ظهر دیروز در 
این نشست مطبوعاتی مشترک با سردار 
بردی محمداف سخن می گفت، این سفر را 
»نقطه عطفی برای روابط دو کشور« خواند 
دهه گذشته   3 در  ایران  اینکه  بیان  با  و 
داشته، گفت:  ترکمنستان  با  خوبی  روابط 

سال  آذرماه  در  عشق آباد  به  بنده  »سفر 
بین جمهوری  را  توانست همکاری ها  قبل 
اسالمی ایران و ترکمنستان به ویژه در حوزه 
سوآپ گازی، ترانزیت و حمل و نقل فعال تر 
کند.« رئیسی با اشاره به اینکه ظرفیت ها 
برای همکاری بین دو کشور بیش از سطح 
حوزه های  »در  گفت:  است،  روابط  فعلی 
اقتصادی، تجاری، آب، برق و گاز ظرفیت ها 
برای  کشور  دو  در  خوبی  زمینه های  و 
فعلی  سطح  از  بیش  همکاری  گسترش 
وجود دارد. قراردادها و تفاهم نامه هایی که 
می تواند  شد،  امضاء  دو کشور  بین  امروز 
سطح  به  را  کشور  دو  بین  همکاری های 

دهد.« ارتقاء  باالتری 
این که  بیان  با  همچنین  رئیس جمهوری 
»روابط میان دو کشور رابطه برادری، تمدنی، 
فرهنگی و در یک کلمه رابطه خویشاوندی 
رئیس جمهوری  تالش های  از  است«، 
پیشین ترکمنستان در مسیر توسعه روابط 
دو کشور قدردانی کرد و گفت: »امیدوارم در 
دوره جدید نیز گام های خوبی را در جهت 
توسعه روابط برداریم.« رئیسی که معتقد 
است دو کشور برای توسعه روابط و اجرای 
جدی  اراده  شده  منعقد  تفاهم نامه های 
دارند، گفت: »نکته مهم تر آن است که دو 
کشور مصمم هستند سند راهبردی همکاری 
برسانند.«  امضا  به  را  2۰ ساله میان خود 
او همکاری با کشورهای حوزه دریای خزر 
خارجی  سیاست  اولویت های  از  یکی  را 
ضمن  و  دانست  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشورهای  اجالس  برگزاری  از  استقبال 
ساحلی خزر به میزبانی ترکمنستان گفت: 
به  منتهی  حتما  دو کشور  »همکاری های 
همکاری های منطقه ای و بین المللی خواهد 
بر  این که دو کشور  بیان  با  رئیسی  شد.« 
مشکالت  دارند که  اشتراک نظر  نکته  این 
باید به دست کشورهای  و مسائل منطقه 
منطقه حل و فصل شود و هرگونه حضور 
بیگانه در منطقه می تواند مشکل ساز باشد، 
گفت: »اعتقاد و باور مشترک ما این است 
که حضور بیگانگان امنیت ساز نیست بلکه 

است.« مشکل ساز 
نیز  ترکمنستان  رئیس جمهوری  همزمان 
اینکه  بیان  با  مطبوعاتی  نشست  این  در 
و  ترکمنستان  هیات های  بین  مذاکرات 
به  موفقیت  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
پایان رسید، خاطرنشان کرد: »گفتگوها در 
فضای شفافیت، اعتماد و احترام متقابل 
از  تصویری  شد که  برگزار  دو کشور  بین 
ترسیم  را  کشور  دو  میان  برادری  روابط 
اشاره  با  محمداف  بردی  سردار  کرد.« 
در  روابط  چشم انداز  و  زمینه ها  اینکه  به 
بازرگانی  همکاری های  گسترش  راستای 
مبادالت  حجم  افزایش  و  اقتصادی  و 
و  بحث  مورد  کشور  دو  بین  تجاری 
انرژی  »بخش  گرفت، گفت:  قرار  بررسی 
و حمل و نقل از جمله بخش های مهم و 
استراتژیک روابط تهران و عشق آباد است 
و تالش های خود را برای بهره گیری موثر 
از این امکانات در مسیر گسترش تعامالت 
دو کشور متمرکز خواهیم کرد.« او افزود: 
به گسترش  مصمم  همچنین  »دو کشور 
عنوان  به  بشردوستانه  و  فرهنگی  روابط 
تقویت  برای  مهم  بخش های  از  یکی 
پیوند میان دو ملت و دو کشور هستند.« 
بردی محمداف با بیان اینکه دو کشور در 
چارچوب سازمان های معتبر جهانی روابط 
مصمم  و  دارند  یکدیگر  با  خوبی  بسیار 
از  دهند،  را گسترش  روابط  این  هستند 
حوزه  در  طرف  دو  مذاکرات  ویژه  اهمیت 
دریای خزر گفت و با اشاره به امضای چند 
خاطرنشان کرد:  دو کشور  همکاری  سند 
هر  تحکیم  و  توسعه  باعث  اسناد  »این 
چه بیشتر روابط و مناسبات بین دو کشور 

شد.« خواهد 

روسای جمهور ایران و ترکمنستان در نشست خبری مشترک از تالش برای گسترش روابط دوجانبه گفتند

سیمای خویشاوندی تهران- عشق آباد
رئیس جمهوری مهمترین نکته در گفت وگو با همتای ترکمنستانی اش را عزم و اراده دو کشور 
برای امضای سند راهبردی همکاری 20 ساله عنوان کرد

 رهبر انقالب در دیدار
 با رئیس جمهوری ترکمنستان

سیاست ایران گسترش روابط 
با همسایگان است 

دیدار سردار  در  از ظهر چهارشنبه  پیش  انقالب  رهبر 
بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان و هیئت 
همراه، گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط را کاماًل 
به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند: »سیاست دولت 
جمهوری اسالمی ایران، گسترش روابط با کشورهای 
همسایه است و این، سیاستی کاماًل درست است.« به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت هللا خامنه ای با تأکید بر اینکه الزمه عبور 
برای  دو کشور  اراده جدی  و  عزم  به  منوط  موانع  از 
البته روابط دوستانه  گسترش روابط است، افزودند: 
میان ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه 
و بین الملل دارد ولی باید بر موانع فائق آمد.« رهبر 
همکاری های  »باید کمیسیون  تأکید کردند:  انقالب 
باشد  فعال  جدی  به صورت  دو کشور  میان  مشترک 
و با پیگیری مستمر، توافق ها به سرانجام برسند.«

نیز  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری  که  دیدار  این  در 
حضور داشت، سردار بردی محمداف رئیس جمهوری 
ترکمنستان  دولت  »اولویت  گفت:  ترکمنستان 
گسترش روابط با همسایگان است و تالش داریم با 
امروز امضاء شد، روابط  به اسناد همکاری که  توجه 
خوب دو کشور را در حوزه های مختلف به ویژه گاز، برق 
و حمل و نقل کاال و همچنین اجرای طرح های بزرگ 
رئیس جمهوری  ببخشیم.«  تحکیم  پیش  از  بیش 
دو  روابط  سالگرد  سی ُامین  به  اشاره  با  ترکمنستان 
و  خود  طرف  از  انقالب گفت:  رهبر  به  خطاب  کشور 
دلیل  به  جنابعالی  از  ترکمنستان  ملت  همچنین 
و  ایران  روابط  تعمیق  از  همیشگی  حمایت های 

می کنم. قدردانی  و  تشکر  ترکمنستان 

موافقت مجلس با دو فوریت 
طرح تغییر سال مالی 1401 

در ماده واحده طرح دو فوریتی تغییر سال مالی ۱4۰۱ 
مخالف  رای   27 موافق،  رای   ۱88 با  گذشته  روز  که 
در  نماینده حاضر  از مجموع 23۰  رای ممتنع  و یک 
مجلس به تصویب رسید، آمده است: سال مالی از 3۱ 
تیرماه سال ۱4۰۱ به 3۱ شهریورماه سال ۱4۰۱ تغییر 
پیدا می کند. به گزارش ایلنا، احمد امیرآبادی فراهانی 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به 
عنوان متقاضی دو فوریت طرح تغییر سال مالی ۱4۰۱ 
گفت: در برخی از سال ها سال مالی از 3۱ تیرماه به 
3۱  شهریور ماه افزایش پیدا کرد تا اعتبارات پروژه های 
عمرانی و شهرستان ها و استان ها تخصیص یافته تا 
تغییر  با  دیگر  طرف  از  اضافه کرد:  او   شود.  هزینه 
دولت ها ممکن است مشکالتی در هزینه کرد اعتبارات 
به وجود آید مثال بودجه سال ۱4۰۰ مصادف با آمدن 
دولت جدید و رفتن دولت قبل شد در این تغییرات 
فرمانداران  و  استانداران  برنامه،  سازمان  مسئوالن 
شکل  برخی کمیسیون ها  شد  باعث  این  شد  عوض 
تغییر  با  پروژه ها  و  نشده  انجام  مناقصات  و  نگیرد 
نشان  شده  گرفته  اطالعات  شوند.  مواجه  کارشان 
علی رغم  استان ها  و  شهرستان ها  بیشتر  می دهد 
داشتن ردیف برای انجام پروژه ها در بودجه سال ۱4۰۰ 
نتوانستند بودجه را جذب کنند و برای انجام پروژه دو 
ماه فرصت نیاز دارند. این عضو هیات رئیسه مجلس 
شورای اسالمی توضیح داد که این تغییر سال مالی 
ربطی  دارایی ها  تملک  و  دولتی  پروژه های  به  نسبت 
از  رای گیری  از  پیش  ندارد.  مالی شرکت ها  به سال 
رئیس  نایب  نیکزاد  علی  اسالمی،  شورای  مجلس 
اعالم  طراحان  که  آنچه  طبق  که  گفت  هم  مجلس 
کردند در صورت تصویب این طرح سال مالی از 3۱ 
تیرماه به 3۱ شهریور ماه سال ۱4۰۱ تغییر پیدا می کند 
تملک  اعتبارات  برای جذب  مالی  تغییر سال  این  و 
این  لذا در صورت تصویب دو فوریت،  دارایی هاست، 

باشد.  مدنظر  مربوطه  کمیسیون  در  موضوع 

ابراهیم رئیسی روابط میان ایران و 
ترکمنستان را فراتر از روابط صرف 
همسایگی توصیف و تصریح 
کرد: »روابط میان دو کشور رابطه 
برادری، تمدنی، فرهنگی و در یک 
کلمه رابطه خویشاوندی بسیار 
نزدیک است. این روابط عمیق 
بین دو ملت و دو کشور می تواند 
زمینه همکاری های بسیاری را 
فراهم کند.«

در جریان سفر رئیس جمهوری 
ترکمنستان به تهران و در حضور 
ابراهیم رئیسی و سردار بردی 
محمداف، 9 سند همکاری و بیانیه 
مشترک بین ایران و ترکمنستان 
به امضا رسید

علی اکبر صالحی گفت: در گزارش 
به تاریخی اشاره شده که قبال 
درباره آن از سوی آقای کمالوندی 
در کمیسیون اصل 9۰ توضیح 
داده شده بود مبنی بر این که درج 
این تاریخ اشتباه تایپی بوده که 
در هر نامه ای ممکن است از این 
اشتباهات رخ دهد. اما متاسفانه 
در این گزارش به عنوان تخطی 
سازمان انرژی اتمی از آن نام برده 
شده است

در حالی که در جریان نخستین سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به ایران، 9 سند همکاری و بیانیه مشترک میان دو کشور 
به امضا رسید، سردار بردی محمداف مذاکرات صورت گرفته در جریان این سفر را ترسیم گر تصویری از روابط برادری میان 

تهران-عشق آباد توصیف کرد.

گزارش روز
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واکنش رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی به گزارش کمیسیون اصل 90 
در خصوص استنکاف  از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها:

اشتباه تایپی بود، نه تخلف از قانون
در روزهایی که همزمان با باال گرفتن انتقادها 
اصرار  با  انقالبی که  دولت  عملکرد  نسبت به 
را  مضاعف  فشاری  ترجیحی،  ارز  حذف  بر 
بر زندگی و معیشت شهروندان هموار کرده، 
مجلس  نمایندگان  علیه  نیز  انتقادهایی 
انقالبی نیز مطرح شده و برخی ناظران این 
ناهنجاری«  »سکوت  به خاطر  را  مجلس 
نمایندگان  پیش گرفته،  دولت  قبال  در  که 
وظایف  انجام  به جای  دیگر  بار  گذشته  روز 
به  دارند،  مستقر  دولت  قبال  در  نظارتی که 
دیگر  تصویب گزارش  با  و  زده  نقب  گذشته 
کمیسیون اصل 9۰ مجلس، رای به استنکاف 
دولت دوازدهم و سازمان انرژی اتمی در آن 
مقطع از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو 
در همان  از قضا  قانونی که  دادند.  تحریم ها 
مقطع زمانی چند ماهه به تصویب رسید که 
به رغم تغییر ترکیب مجلس و روی کار آمدن 
دولت  انقالبی،  مجلس  و  نمایندگان  همین 
و  جهان  با  تعامل  رویکرد  با  روحانی  حسن 
شعار »تدبیر و امید« همچنان بر سر کار بود. 

زمانی که دولت مستقر هنوز بر راهبرد مذاکره 
و تعامل با جامعه جهانی برای حل بحران و 
پرونده هسته ای تاکید داشت اما مجلسی با 
رویکردی یکسر متفاوت بر سر کار آمده بود 
و حاضر نبود حتی تا تغییر دولت دندان روی 
جگر بگذارد. به همین دلیل دست به تصویب 
طرحی زد که در حالی دولت روحانی را مکلف 
به اجرای آن می کرد که محتوای این قانون 
مصوب مجلس یازدهم، یکسر در تعارض با 

بود. دولت  دیپلماتیک  رویکرد 
دولت روحانی اما اگرچه تا پیش از تصویب 
لغو  برای  راهبردی  »اقدام  به  موسوم  قانون 
تحریم« در مجلس یازدهم از مخالفت با آن 
می گفت اما از قضا بعد از تصویب، از آن جا 
راستای  در  ناگزیر  بود،  الزم االجرا  قانون  که 
کمیسیون  اما  حال  برداشت.  گام  اجرایش 
مدعی  گزارشی  در  یازدهم  مجلس   9۰ اصل 
است که دولت روحانی در آن زمان از اجرای 
این قانون استنکاف کرده و سر باز زده است.
کمیسیون  سخنگوی  که  بود  حالی  در  این 

اصل 9۰ مجلس روز گذشته در قرائت گزارش 
این کمیسیون با بیان این که »این قانون در 
وظایف  و خاص،  به صورت صریح  5  ماده، 
مشخصی را برای سازمان انرژی  اتمی  ایران 
اجرای  به  موظف  را  سازمان  آن  و  تعیین 
»بررسی های  کرد:  اعالم  کرده«،  آنها  مفاد 
با  نیز جلسات متعدد  و  کارشناسی مختلف 
ریاست سازمان  انرژی  اتمی و معاونان ایشان 
در کمیسیون اصل 9۰ و نیز ارسال نامه حاوی 
سازمان   وقت  ریاست  از  مختلف  سواالت 
انرژی  اتمی ایران 6 تیرماه ۱4۰۰ و پاسخ های 
تیرماه  تاریخ ۱6  در  این سواالت  به  سازمان 
و  رئیس جمهوری  معاون   استنکاف   ،۱4۰۰
امتناع  در  رئیس وقت  سازمان  انرژی  اتمی 
یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ های 
مجلس   9۰ اصل  کمیسیون  برای  مقرر، 
برای  موضوع  و  شده  محرز  اسالمی   شورای 
رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می شود.« 
علی خضریان که از جمله چهره های شاخص 
جبهه پایداری تهران در مجلس یازدهم است، 

همچنین با تاکید بر این که »حکم مستنکف 
از اجرای این قانون نیز در ماده ُنهم آن قانون 
تعیین شده، اعالم کرد: »ماده 9 مستنکفین 
یا  امتناع  تناسب  به  قانون  این  اجرای  از 
درجه  تعزیری  مجازات  به  اجرا  از  ممانعت 
اسالمی مصوب یک  قانون مجازات  تا 5   2

می شوند.« محکوم   92 اردیبهشت ماه 
اقدام کمیسیون اصل 9۰  این  اما  بود  هرچه 
مجلس خیلی زود با واکنش رئیس پیشین 
سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهوری 
علی اکبر  و  شد  مواجه  دوازدهم  دولت  در 
موارد  »همه  گفت:  اساس  این  بر  صالحی 
لغو تحریم های   راهبردی  قانون  ذکر شده در 
و  ذی ربط  مراجع  با  هماهنگی  در  مجلس 
آن مراجع  و مصوبات  توصیه ها  در چارچوب 
عمل شده است.« صالحی که در واکنش به 
مجلس   9۰ اصل  کمیسیون  گزارش  انتشار 
شورای اسالمی مبنی بر محرز شدن استنکاف 
رئیس جمهور سابق و معاونش از اجرای قانون 
راهبردی لغو تحریم ها تاکید کرد که »قبال به 
همه این موارد به طور کتبی توسط سازمان 
ایسنا  به  شده«  داده  پاسخ  اتمی  انرژی 
راهبردی  قانون  اصل  منطقی  نظر  »از  گفت: 
یعنی  است  نتیجه  به  ناظر  تحریم ها،  لغو 
 2۰ اورانیوم  ۱2۰ کیلوگرم  مقرر  زمان  در  باید 
بجای  مثال  برای  می کردیم که  تولید  درصد 
۱2۰ کیلو، چند برابر این مقدار در زمان تعیین 

شده تولید شده است. از این رو تاکید دارم 
در  مذکور  قانون  در  ذکر شده  موارد  همه  که 
چارچوب  در  و  ذی ربط  مراجع  با  هماهنگی 
شده  عمل  مراجع  آن  مصوبات  و  توصیه ها 
است.« رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی 
تاریخی اشاره  به  همچنین گفت: در گزارش 
آقای  از سوی  آن  درباره  قبال  است که  شده 
توضیح   9۰ اصل  کمیسیون  در  کمالوندی 
داده شده بود مبنی بر این که درج این تاریخ 
ممکن  نامه ای  هر  در  بوده که  تایپی  اشتباه 
است از این اشتباهات رخ دهد. اما متاسفانه 
در این گزارش به عنوان تخطی سازمان انرژی 
اتمی از آن نام برده شده است.« او خواستار 
آن شد که پاسخ حقوقی سازمان انرژی اتمی 
برای تنویر افکار عمومی منتشر شود یا اجازه 
این کار  راسا  اتمی  انرژی  سازمان  تا  دهند 
را انجام دهد. او با تاکید بر این که »تمامی 
است«،  موجود  سازمان  اقدامات  مستندات 
گفت: »افتخار می کنم که سازمان انرژی اتمی 
»فاتحه اش  می شد  ادعا  برخی  سوی  از  که 
بعد  توانست  »نابود شده«  یا  خوانده شده« 
تحریم های  لغو  راهبردی  قانون  تصویب  از 
مجلس اقدامات سریع و حیرت آوری از جمله 
راه اندازی خط تولید اورانیوم 2۰ و 6۰ درصد، 
در   6-IR سانتریفیوژ  دستگاه  هزار  ساخت 
کمتر از یک سال و یا تولید اورانیوم فلزی و 

غیره را به خوبی انجام دهد.«

روی خط خرب
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زیست  محیط  شکایت  و  است  محرز  تخلف 
سرانجام به نتیجه رسیده چرا که مسئوالن این 
شروع  را  فعالیتش   ۱37۰ سال  از  کارخانه که 
کرده، در تمام این سال ها به اخطارها بی توجه 
بوده و حتی با وجود تعیین مهلت برای کاهش 
آلودگی محیط زیستی، برای بهبود وضعیت کاری 
از پیش نبرده اند. فعاالن محیط زیست استان هم 
نام این کارخانه را برای دریافت »تندیس و نشان 
اپوش« پیشنهاد داده اند؛ نشانی که با خالقیت 
»کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان« به 

تخریب کنندگان محیط زیست اهدا می شود.
این پروژه در حالی همچنان در حال فعالیت و 
بهره برداری بود که مجوزی موقت از محیط زیست 
داشت و سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز 
بهره برداری دائم به آن داده بود. فعاالن محیط 
دو  از  بیش  در  این کارخانه  می گویند  زیست 
دهه فعالیت نتوانسته تعهدات محیط زیستی 
فاضالب  تخلیه  استاندارد  حدود  رعایت  برای 
به محیط های پذیرنده را رعایت کند و در حال 
به رودخانه  حاضر »فاضالب خام آن مستقیم 
تامین کننده آب شرب که از شعب فرعی کارون 

تخلیه می شود«. است 

همه قوانینی که سال ها نقض شد
گزارشی  تهیه  با  مهربان  زاگرس  کمپین 
قانون  مهمترین  مجموعه  این  تخلفات  درباره 

از  جلوگیری  »قانون  پروژه  این  در  نقض شده 
آلودگی آب مصوب ۱37۱ هیات وزیران« دانسته 
است؛ از جمله رعایت نکردن ماده 7 و 8 قانون 
جلوگیری از آلودگی آب، مبنی بر ضرورت اخطار 
به واحدهای آلوده کننده به رفع آلودگی و نیز توقف 
فعالیت واحدهایی که در مهلت مقرر نسبت به 
رفع آلودگی اقدام نکرده اند. آنها می گویند در این 
واحد »با وجود صدور اخطار، اقدام خاصی برای 
رفع آلودگی صورت نگرفته و کماکان به فعالیت 
خود ادامه می دهد«. احتمال نقض ماده ۱۱ مبنی 
مجهز  تصفیه خانه  اندازی  راه  و  نصب  لزوم  بر 
در زمان بهره برداری از موارد دیگر است، هرچند 
»برای شاکیان مشخص نیست آیا واحد در زمان 
صدور مجوز بهره برداری محیط زیست یا صمت 
تصفیه خانه  دارای  تجارت(  و  معدن  )صنعت، 
متناسب با بار تخلیه استاندارد بوده یا خیر«. به 
این فهرست باید رعایت نکردن ماده ۱4 قانون 
فوق مبنی بر ممنوعیت تخلیه فاضالب خام به 
قانون   ۱8 ماده  نکردن  رعایت  پذیرنده،  منابع 
جلوگیری از آلودگی آب مبنی بر تکلیف مسئوالن 
افتادن  کار  از  زمان  در  فعالیت  توقف  به  واحد 
تصفیه خانه و همچنین رعایت نکردن ماده 22 
قانون جلوگیری از آلودگی آب مبنی بر پرداخت 
خسارات وارده به محیط زیست و آبزیان را هم 
مشخص  شاکیان  »برای  هرچند  کرد،  اضافه 

نیست آیا تاکنون سازمان محیط زیست به عنوان 
متولی اصلی نسبت به برآورد خسارت اقدام و به 

مسئول واحد ابالغ کرده است یا خیر«.
بر اساس این گزارش تبعات احتمالی پروژه در 
توجه  با  است:  داده شده  توضیح  چهار بخش 
به بحران آب در کشور و لزوم حفظ کیفیت و 
کمیت آب های موجود به عنوان بستر حیات و 
تهدید  می تواند  شرکت  فعالیت  ادامه  امنیت، 
جدی علیه بهداشت عمومی باشد به ویژه اینکه 
سبزکوه در گستره بزرگی جریان داشته و هر گونه 
آلودگی آن می تواند تبعات اجتماعی، بهداشتی 
گسترده ای را دامن بزند. همچنین با توجه به 
تخلیه فاضالب خام به رودخانه، حد آلودگی ایجاد 
شده در محل باالتر از ظرفیت خودپاالیی رودخانه 
برای رفع آلودگی بوده که این به لحاظ چشمی 
اضافه  اپوش  است. گزارش  مشهود  کامال  نیز 
می کند که فاضالب تولیدی به دلیل داشتن مواد 
آلی باعث افزایش فعالیت های اکسیژن خواهی 
در محیط آبی شده که به همراه تولید بو، باعث 
شکوفایی جلبکی شده و در نتیجه خفگی آبزیان 
و تخریب زیستگاه را به دنبال خواهد داشت. از 
سوی دیگر از آنجایی که رودخانه سبزکوه یکی 
از شعب تامین کننده آب شرب مناطق جمعیتی 
رودخانه  به  فاضالب  تخلیه  است،  پایین دست 
کیفیت آب را به لحاظ استفاده شرب از بین برده 

است و در عین حال وجود بار معلق باال و اسیدیته 
فلزات  برخی  آزادسازی  احتمال  پایین  نسبتا 
سنگین و سمی را باال برده و بهداشت عمومی را 

تهدید کرده است. 

اعتراض کارخانه بی نتیجه بود
دوم خرداد امسال، اداره کل حفاظت محیط 
دیگر  بار  بختیاری  و  استان چهارمحال  زیست 
و  غذایی خمیرمایه چهارمحال  مواد  کارخانه  از 
بختیاری شکایت کرد و سرانجام این کارخانه به 
اتهام آلودگی محیط زیست، به ممنوعیت فعالیت 
عمومی  دادگاه  اول  محکوم شد. جلسه شعبه 
بخش ناغان 22 روز پیش تشکیل شد و دادگاه 
با بررسی همه اوراق و محتویات پرونده، ختم 
امضای  با  دادنامه ای  در  اعالم کرد.  را  رسیدگی 
حامد حسین میرزایی بنی، رئیس دادگاه عمومی 
بخش ناغان درباره اتهام این شرکت بر تهدید علیه 
بهداشت عمومی از طریق تخلیه پساب آلوده در 
محیط رودخانه سبزکوه منتهی به آلودگی رودخانه 
و آلودگی خاک و آب های زیرزمینی و انتشار بوی 
نامطبوع آمده است: »دادگاه با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع مذکور و 
اظهارات نماینده حقوقی ایشان )سازمان حفاظت 
مراتب  تایید  کیار(،  شهرستان  زیست  محیط 
توسط نماینده حقوقی شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان کیار و صورت جلسات مرجع انتظامی، 

عکس های پیوست و همچنین با وجود اعطای 
معضل  رفع  جهت  متهم  به  مکفی  مهلت های 
مربوط و عدم اقدام موثر از ناحیه ایشان بدون 
اعالم هیچ عذر موجهی، ایضا با عنایت به وجود 
دادنامه های سابق که همگی منتهی به محکومیت 
شرکت و کارخانه فوق الذکر بابت همین اتهام ها 
گردیده اند ولی شرکت مزبور همچنان بر رفتار و 

اعمال سابق خود پابرجا بوده و هست.«
این دادنامه درست به همان مواردی اشاره دارد که 
فعاالن محیط زیست پیش از این درباره دور زدن 
قانون از سوی این شرکت اشاره کرده بودند. بر 
اساس این دادنامه با توجه به ایجاد نارضایتی و 
اعتراضات گسترده و عمومی مردم بخش ناغان، 
از جمله کشاورزان، شیالت داران، عشایر و دامداران 
نسبت به وضع به وجود آمده و از سویی دیگر، 
بی توجهی و سهل انگاری این کارخانه به معضل 
جدی شکل گرفته و عدم تالش برای رفع مشکل 
یا حداقل بهبود شرایط چنین حکمی صادر شده 
است: »لذا من حیث المجموع اتهام انتسابی را 
محرز و مسلم دانسته، ضمن رد دفاعیات بالوجه 
تعزیرات  قانون   688 ماده  به  مستندا  متهم، 
بندهای پ و چ ماده 2۰  ایضا  مصوب ۱375، 
ناظر به ماده ۱43 قانون مجازات اسالمی، ماده 
و  زیست  محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانون   9
مواد ۱5،۱9، 22، و 23 همگی از قانون حفاظت 
شرکت  محکومیت  به  حکم  ضمن  خاک،  از 
موصوف، به ممنوعیت از تمام فعالیت های شغلی 
و تولیدی منتهی به آلودگی رودخانه و آلودگی 
خاک و آب های زیرزمینی و انتشار بوی نامطبوع، 
متهم  محکومیت  انتشار  به  حکم  دائم،  به طور 
توسط رسانه های ارتباط جمعی استان چهارمحال 

و بختیاری نیز صادر و اعالم می دارد.« 
شرکت بنیاد تعاون سپاه، شرکت ایثار اصفهان 
این  سهامداران  از  خانه سازی  جهاد  شرکت  و 
احمدی،  شهرام  گفته  به  بوده اند.   کارخانه 
و  چهارمحال  استان  زیست  محیط  مدیر کل 
بختیاری مالکان کارخانه به رای دادگاه بدوی 
)چهارشنبه(  دیروز  اما  کرده اند.  اعتراض 
اعتراض آنها در دادگاه تجدیدنظر رد شده و باز 
صادر  زیست  محیط  نفع  به  دیگری  رای  هم 
نتیجه رسیدن شکایت محیط  به  شده است. 
زیست در حالی است که چندی پیش تورج 
محیط  حفاظت  نمایندگی  رئیس  رئیسی، 
از شکایتی که  بعد  نیز  زیست شهرستان کیار 
در ۱7 اسفند پارسال انجام شده بود، درخواست 
توقف  شرکت،  این  محکومیت  حکم  اجرای 
فعالیت و تعطیلی آن را در نامه ای به رئیس 
بود. ناغان مطرح کرده  عمومی بخش  دادگاه 

نتیجه مطالبه گری
زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  حاال 
چهارمحال و بختیاری به »پیام ما« خبر می دهد 
فعالیتش  اکنون  متخلف که  این کارخانه  که 
پلمب  آینده  روز  دو  یکی  طی  شده،  متوقف 
خواهد شد. »در 2۰ سال گذشته محیط زیست 
نزدیک به ۱۰ مرتبه از این کارخانه شکایت کرده 
بود و جامعه محلی و فعاالن محیط زیست هم 
با ما هم نظر بودند. تخلیه پساب این کارخانه 
به رودخانه در حالی بود که BOD و COD آن 
خارج از سطح استاندارد و بسیاری از پارامترهای 
دیگر آن هم غیرقابل قبول بود. ما نمونه برداری 
و پایش کردیم و بر تاثیرات مخرب این پسماند 
اکنون  و  کردیم  تاکید  خاک  و  آب  منابع  بر 
تمام قد پای حرفمان هستیم که درباره سالمت 
و محیط زیست سختگیری می کنیم.« احمدی 
مطالبه گری مردم و فعاالن محیط زیست را در به 
نتیجه رسیدن شکایت ها موثر می داند و حرفش 
را اینطور به پایان می برد: »هر کجا مردم حاضر 
شوند، نتیجه مثبت است. در این مورد هم مردم 
و هم محیط زیست عزمی جدی داشتند و قانون 

از ما حمایت کرد.«

بعد از شکایت چندباره محیط زیست چهارمحال و بختیاری از تخلف 20 ساله  کارخانه خمیرمایه ناغان

حکم نجات »سبزکوه« صادر شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: دادگاه تجدیدنظر به نفع محیط زیست رای قطعی صادر کرد

فعاالن محیط زیست استان نام این کارخانه را برای دریافت »تندیس و نشان اپوش« پیشنهاد داده اند؛ 
نشانی که به تخریب کنندگان محیط زیست اهدا می شود

معاون اسبق محیط زیست دریایی:

راهکار رفع کمبود آب 
سمنان، انتقال آب 
دریای خزر نیست 

و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  استاد 
پروژه های  اجرای  معموال  گفت:  تحقیقات 
برای حل مشکل  بین حوضه ای  انتقال آب 
به  دنیا  تمام  در  اما  نمی دهد  کم آبی جواب 
عنوان آخرین راهکار برای برون رفت از کم آبی 
است که در کشور ما متاسفانه به عنوان اولین 

راه حل مطرح می شود.
پروین فرشچی درباره پروژه انتقال آب دریای 
زیست  محیط  خبرنگار  به  سمنان  به  خزر 
ایرنا افزود: انتقال آب خزر به سمنان یکی 
از مخرب ترین طرح های محیط زیستی است 
که اگر اجرا شود بخش زیادی از جنگل های 
در  طبیعی  زیستگاه های  و  خاک  هیرکانی، 

مسیر خط لوله از بین خواهد رفت.
او عنوان کرد: با آن حساب و کتاب هایی که 
برای برداشت آب از دریای خزر مثال 2۰۰ یا 
3۰۰ میلیون متر مکعب در سال کرده بودند 
چون  می خورد  رقم  آبی  پهنه  این  نابودی 
برای اینکه آب شیرین شود باید حداقل 3 
برداشت شود، دوم  از خزر  این میزان  برابر 
مبداء شیرین  در  را  آب  بخواهند  اگر  اینکه 
جمله  از  زیادی  معضالت  خودش  کنند 
آلودگی های شیمیایی، شور شدن زمین های 
کشاورزی اطراف و آلودگی هوا را به همراه 
بخش  باید  لوله گذاری  برای  همچنین  دارد 
تراشیده  هیرکانی  جنگل های  از  زیادی 
می شد چون لوله هایی که قرار بود استفاده 
شود قطر زیادی داشتند از این رو درختان 

می رفت. بین  از  زیادی 
فرشچی که معاونت محیط زیست دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیست را در دولت 
هم  زمان  همان  و  داشت  عهده  بر  یازدهم 
بود،  کرده  مخالفت  طرح  این  اجرای  با 
افزود: از طرف دیگر به علت ارتفاع سطحی 
برای  مجبورند  دارد  وجود  خزر  برای  که 
کنند  استفاده  پمپاژ  روش  از  آب  انتقال 
مناطق  هوای  اینکه  بر  عالوه  خود  این  که 
محل عبور لوله و دستگاه های پمپاژ بسیار 
گرم می شود، هزینه زیادی هم برای دولت 
و  یک حساب  با  واقع  در   ، دارد  همراه  به 
این  با  فهمید  می توان  سرانگشتی  کتاب 
روش، قیمت تمام شده هر متر مکعب آب 
بنابراین  می رسد  تومان  هزار   2۰ حدود  به 
کدام صنعت حاضر است چنین پولی بدهد 
و آب بخرد؟ اگر هم دولت بخواهد به این 
شانه  بر  مضاعف  فشار  بدهد  یارانه  صنایع 

بود. خواهد  دولت 
محیط  کارشناس  و  دانشگاه  استاد  این 
با  اینکه  مهمتر  همه  از  تاکید کرد:  زیست 
شیرین سازی آب بخش زیادی از کشاورزی 
دارند شور  قرار  مبدا  در منطقه  باغاتی که  و 
می شوند، در واقع وقتی شیرین سازی صورت 
می گیرد تلخابه هایی تولید می شود که باید 
معدوم شوند حال اگر داخل دریا ریخته شوند 
به مرور اکوسیستم آن منطقه را تحت تاثیر 
قرار می دهد و اگر داخل سرزمین تخلیه شود 
هم شوری خاک را به همراه خواهد داشت، 
در  تلخابه ها  این  تخلیه کردن  اینکه  ضمن 
داخل دریا کار راحتی نیست چون باید لوله 
کشی شود و این خود هزینه بسیار زیادی به 
همراه دارد از این رو بعید به نظر می رسد که 
بخواهند لوله های چند کیلومتری برای تخلیه 

تلخابه ها به عمق خزر بکشند.

مدیرکل محیط زیست 
چهارمحال و بختیاری: در 2۰ 
سال گذشته محیط زیست 
نزدیک به ۱۰ مرتبه از این 

کارخانه شکایت کرده بود و 
جامعه محلی و فعاالن محیط 
زیست هم با ما هم نظر بودند. 

تخلیه پساب این کارخانه 
به رودخانه در حالی بود که 
BOD و COD آن خارج از 
سطح استاندارد و بسیاری 
از پارامترهای دیگر آن هم 

غیرقابل قبول بود. ما درباره 
سالمت و محیط زیست 

سختگیری می کنیم

زیست  فرعی کارون سرازیر می شد. محیط  رودهای  از  یکی  به  ناغان سال ها  غذایی خمیرمایه  مواد  آلوده کارخانه  پساب  ما|  |پیام 
چهارمحال و بختیاری چند باری تذکر داده و نزدیک به 10 مرتبه به مراجع قضایی شکایت برده بود،  فعاالن محیط زیست و مردم محلی 
بارها گالیه کرده  بودند از اینکه این کارخانه، بیش از دو دهه فاضالبش را در رودخانه سبزکوه رها کرده و بی توجه به هشدارها خاک و آب 
را آلوده و بهداشت عمومی را تهدید کرده است. تازه ترین اقدامات قضایی اما به محکومیت کارخانه خمیرمایه شهر ناغان در شهرستان 

کیار انجامیده و دوست داران محیط زیست را توقف روند تخریب رودخانه سبزکوه امیدوار کرده است. 

این پروژه در حالی همچنان در 
حال فعالیت و بهره برداری بود که 
مجوزی موقت از محیط زیست 
داشت و سازمان صنعت، معدن 
و تجارت مجوز بهره برداری دائم 

به آن داده بود. فعاالن محیط 
زیست می گویند این کارخانه در 

بیش از دو دهه فعالیت نتوانسته 
تعهدات محیط زیستی برای 
رعایت حدود استاندارد تخلیه 

فاضالب به محیط های پذیرنده 
را رعایت کند و در حال حاضر 
فاضالب خام آن مستقیم به 

رودخانه تامین کننده آب شرب 
که از شعب فرعی کارون است 

تخلیه می شود

|  
رنا

 ای
 |

بحران کم آبی را جدی بگیریم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله آبده 4 و5 و6 اینچ را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به شماره  2001005963000086 برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه 

درسامانه تاریخ 1401/03/24 می باشد.

مبلغ برآورد:  22.790.000.000 ریال 
وجه  در  کار(  ارجاع  بانکی)فرایند  ضمانت  صورت  به  ریال   1.139.500.000 مناقصه:  در  شرکت  تضمین  مبلغ 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1401/03/24  لغایت 1401/03/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19  روز سه شنبه تاریخ  1401/04/07         

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف(: به صورت حضوری ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 به دبیرخانه 
شرکت آب و فاضالب استان

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10:15 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/04/08
محل تامین اعتبار: منابع عمرانی اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید   

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان    تلفن: 034-33222960

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس  02141934 
دفتر ثبت نام: 88969738  و 85193768

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

صدای قطره های آب ضربان زندگی است ،در مصرف آن صرفه جویی نماییم.

شماره ب/1401/30-52 

وم
ت د

فراخوان نوب
شماره 10-1401/پ 

قانون   12 ماده  بند ج  اجرايي  آيين نامه  اجراي  در  استان كرمان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازي،  اداره كل 
به  مرحله ای،  یک  فشرده  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  ذیل  به شرح  پروژه  اجرای  دارد  نظر  در  مناقصات  برگزاري 
پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر واگذار نمايد. لذا از واجدین شرایط دعوت ميشود به سامانه ستاد ایران 
جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند. حضور شرکت هایی که سهامداران آن دارای سهام یا عضو 

هیات مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.

# امور قراردادها #

اداره کل نوسازی
توسعه  و تجهیز دمارس استان رکمان

اداره کل نوسازی
توسعه  و تجهیز دمارس استان رکمان

مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سالهای آینده

شماره طرحاعتبار مصوب سال مالی ۱4۰۰برآورد اولیهپروژهردیف
 مبلغ ضمانت نامه
فرایند ارجاع کار

۱
 اجرای تاسیسات خوابگاه

بهسود بافت
۱7.35۰

9.۰۰۰ میلیون ریال اعتبار مصوب 
طبق موافقتنامه )اسناد(

۱8۰۱۰27۰۰29۰۰

2
 استاندارد سازی سیستم

 های سرمایشی و گرمایشی
مدارس نرماشیر

2۱.3۰4
778.۰۰۰ میلیون ریال طبق 
موافقتنامه بصورت سر جمع 

)نقدی(
۱8۰۱۰27۰۰2۱.۱۰۰

3
 استاندارد سازی سیستم

 های سرمایشی و گرمایشی
مدارس عنبرّآباد

34.3۱2
778.۰۰۰ میلیون ریال طبق 
موافقتنامه بصورت سر جمع 

)نقدی(
۱8۰۱۰27۰۰2۱.75۰

تمامی ردیف ها ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز 60 می باشد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی    
قانون  نامه  آئین  ماده۱3  و  ماده3قانون 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
اول  هیات   ۱4۰۱6۰3۰6۰22۰۰۰۰45 شماره 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر 
فریمان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شماره   به  عباس  فرزند  عمرانی  سلمان 
باب  دریک  ازفریمان  صادره   7۰۰ شناسنامه 
مترمربع   ۱98،9۱ مساحت  به  ساختمان 
در  واقع  اصلی   276 از  فرعی   368۱ پالک 
متقاضی  رسمی  مالکیت  بخش۱3ازمحل 
عموم  منظوراطالع  است.لذابه  محرزگردیده 
می  ۱5روزآگهی  فاصله  به  دردونوبت  مراتب 
بصدور  نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  شود 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
اداره  این  خودرابه  اعتراض  دوماه  بمدت 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ  ماه 
نمایندبدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  خودرابه 
عدم  مذکورو  مدت  انقضای  درصورت  است 
وصول اعتراض سند مالکیت صادرخواهدشد.   

تاریخ انتشارنوبت اول:۱4۰۱،3،25              
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱4۰۱،4،8                    
محمد رضا رجایی مقدم
رئیس ثبت اسناد وامالک 

ول
ت ا

نوب
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شروع به نوشتن
ذهن  که  سوالی  جلسه  ابتدای  در 
این  می کرد  خود  درگیر  را  حاضران  همه 
ضابطیان  منصور  روان که  نثر  این  بود که 
در سفرنامه های خود دارد چقدر ممارست 
حد  این  تا  داشته  همراه  به  را  نوشتن  در 
از  را  مخاطب  بتواند  تا  خورده  صیقل 
تا  را  او  و  همراه کند  خود  با  متن  ابتدای 
انتها همراهی کند. منصور ضابطیان سابقه 
نوشتن خود را به اواخر دهه هفتاد نسبت 
روزنامه نگار  کسوت  در  زمانی که  می دهد 
دست به قلم بود. از همان زمان هم سفر 
کردن را شروع کرد اما قصدی برای نوشتن 
می گوید:  ضابطیان  نداشت.  آن  درباره 
سفر  یک  شمسی  هفتاد  دهه  اواخر  »در 
مقصد  تایلند  زمان  آن  داشتم،  تایلند  به 
به  بازگشت  از  بعد  نبود.  شناخته شده ای 
همکار  یک  برای  را  سفر  خاطرات  ایران 
از  دوستم  می کردم.  تعریف  روزنامه نگار 
تعریف  نوشتن  برای  من  روایت  جذابیت 
باور نداشتم.  را  کرد ولی من این موضوع 
و  نوشتم  بنویسم.  تصمیم گرفتم  باالخره 

مورد استقبال قرار گرفت. مخاطبان مجله 
و  بروم  سفر  یک  من  تا  بودند  منتظر 
نوشته ها  این  مجموع  بنویسم.  درباره اش 
با اصرار یک دوست با تردید تبدیل به یک 
عالقه مندی  نمی کردم  فکر  و  کردم  کتاب 
باشد.  داشته  وجود  کتاب  مطالعه  برای 
از  مجموعه ای  من که  سوم  تا  اول  کتاب 
مورد  خیلی  بود  مطبوعاتی ام  گزارش های 
یک  با  زمان  این  در  گرفت.  قرار  استقبال 
مفصل تر  چرا  که  بودم  مواجه  بازخورد 
مقصدهای  مورد  در  بیشتر  جزییات  با  و 
گرفتم  تصمیم  آنجا  از  نمی نویسم.  سفر 
بدم  اختصاص  یک کشور  به  را  کتاب  هر 
کند  برقرار  بهتری  ارتباط  نویسنده  هم  تا 
به  بیشتری  کتاب های  بتوانم  من  هم  و 

برسانم.« چاپ 

همراهی قلم با قدم
می گوید:  هم  نوشتن  مورد  در  او 
تجربه  با  دوچرخه سوار  یک  شما  »وقتی 
من  اندازه  به  زدن  رکاب  برای  هستید 
تحمل  سختی  دارم-  کمی  تجربه  -که 
موضوع  این  هم  نوشتن  درباره  نمی کنید. 

صادق است. اگر نویسنده نیستید، شروع 
سختی  باید  است.  سختی  کار  نوشتن 
من  نیست.  غیرممکنی  کار  اما  بکشید 
به شرکت در  افرادی که عالقه  به  همیشه 
دارند می گویم  کارگاه های سفرنامه نویسی 
اگر اهل نوشتن هستید شرکت کنید. اگر 
یک فرد کلمه و جمله را بشناسد و بتواند 
این  می توان  آنگاه  بنویسد  جمله ای  چند 
هدایت  نوشتن  درست  سمت  به  را  فرد 
نوشتن  برای  نوشتن  به  عالقه  کرد. 
در  ضابطیان  است.«  الزم  بسیار  کتاب 
به  شروع  چگونه  اینکه  سوال  جواب 
سفرنامه نویسی کنیم می گوید: »مهمترین 
بنویسید.  و  بنشینید  که  است  این  نکته 
بیشتری  راحتی  احساس  که  جایی  هر 
می کنید، هر لحظه ای که احساس آرامش 
کنید.  پیدا  نوشتن  برای  باید  را  می کنید 
توصیه دیگر طراحی شکل سفر به نحوه ای 
است که بتوان از آن قصه به دست بیارید. 
سفرنامه بیان روتین اتفاقات سفر نیست 
سفرنامه  جذابیت  نیست.  جذاب  چون 
زمانی است که شما تجربه ای را با دیگران 

قسمت کنید که این فقط تجربه شماست. 
این  بدهید  سفر  حین  اتفاقات  به  دل 
جذابی  بخش  می تواند  بعدا  اتفاقات 
اطالعات  بدهد.  شکل  را  شما  روایت  از 
به دست  قابل  گوگل  در  راحتی  به  روتین 
آوردن است. اگر بتوانید به منحصر به فرد 
بودن تجربه در سفر برسید حتما محتوای 

بود.« خواهد  جذاب  شما  تولیدشده 

سبک نوشتن در سفر
نوشتن و سفر هر دو یک ماجراجویی 
و  بیرون  دنیای  در  کنکاش  سفر  است. 
نوشتن  و  است  ناشناخته  ها  با  آشنایی 
چیدن  هنر  و  درون  دنیای  در  رفتن  فرو 
کلمات در کنار هم. حال در سفرنامه این 
دنیاهای متفاوت با هم ترکیب می شود و 
برگ های  البه الی  از  را  آن خواننده  حاصل 
سفری  به  کلمات  بر  سوار  کتاب  سفید 
مورد  در  ضابطیان  منصور  از  می برد.  دور 
در  و  می کنیم  سوال  نوشتنش  سبک 
پاسخ می شنویم: »من معموال هیچ وقت 
کلمات  نهایتا  نمی نویسم.  سفر  طول  در 
و  عکس  می کنم.  یادداشت  را  کلیدی 
و  می گیرم  سفر  طول  در  که  فیلم هایی 
بخشی از آنها را در فضای مجازی منتشر 
می کنم، خیلی به من کمک می کند. وقتی 
به  شروع  زود  خیلی  برمیگردم  سفر  از 
تعریف  به  شروع  بلکه  نمی کنم،  نوشتن 
ماجراهای سفرم برای جمعی از دوستانم 
می کنم. بعد از چند هفته می بینم به طور 
مثال پنجاه روایت برای دوستانم تعریف 
کردم اما عمال تنها سی روایت برای بقیه 
جذاب بوده است و بقیه تنها برای خودم 
است  این  آن  دلیل  و  است  بوده  جذاب 
که شما در زمان سفر هر اتفاق را در یک 
در  و  می کنید  تجربه  بعدی  سه  فضای 
فضای  یک  در  آن  کردن  روایت  زمان 
من  می کنید.  روایت  را  آن  دوبعدی 
اتفاقی که صرفا برای خودم جذاب است 
به  می کنم  شروع  حاال  می گذارم.  را کنار 
روایت هایی که برای دوستانم جذاب بود 
اضافه  معنای  به  این  می دهم.  بال  و  پر 
بلکه  نیست،  نداده  رخ  کردم مسائلی که 
جابه جا  را  اتفاقات  وقوع  ترتیب  گاهی 
سفید  نفر  یک  پیراهن  اگر  مثال  می کنم. 
کنم  قرمز  را  آن  روایت  در  اگر  اما  باشد 
به جذابیت روایت کمک می کند در حین 
اینکه به استناد روایت هم لطمه نمی زند، 
این  هم  باز  می دهم.  انجام  را  کار  این 
موارد را بازخورد می گیرم. وقتی به جایی 
به  روایت  دیگر  می کنم  فکر  که  می رسم 
شکل درست خود درآمده است فقط کافی 
استقبال  می دانم که  بنویسم.  را  آن  است 
پس  قبال  را  امتحانش  چون  شد  خواهد 

است.« داده 

تغییر نگاه در سفر
بعد  و  می روید  سفر  یک  به  وقتی 
یک  برای  را  سفر  دارید  قصد  بازگشت  از 
تعریف  دوستانه  کامال  شکلی  به  دوست 
به  بیشتر  دقت   با  می کنید  سعی  کنید 
قصد  اگر  حال  نگاه کنید،  اطراف  اتفاقات 
داشته  را  سفر  از  سفرنامه  یک  نوشتن 
به  به سفر و میزان توجه  نگاه  نوع  باشید 
سفر  یک  از  تر  متفاوت  خیلی  جزییات 
عادی خواهد بود. ضابطیان در مورد تجربه 
نوشتن  قصد  شما  »وقتی  می گوید:  خود 
دنبال  مرتب  باشید  داشته  را  سفرنامه 
ماجراجویی و آدم های جدید هستید. من 
می بینم  روز  چند  از  بعد  سفرها  برخی  در 
نوشتن  برای  دندان گیری  موضوع  هنوز 
پرسیدن  با  مواقع  این  در  نکرده ام.  پیدا 

ماجرای  یک  دنبال  جست وجو  و  افراد  از 
این  به  پاسخ  در  او  می گردم.«  جذاب 
از  نگاه لذت شما  این تغییر  آیا  سوال که 
سفر را هم بیشتر می کند می گوید: »برای 
می کنم  نگاه  دورتر  افق  به  کمی  که  من 
جامعه-  با  ارتباط  و  کتاب  چاپ  -یعنی 
زیاد  اینکه  اما  می شود.  جذاب تر  سفر 
کردن  پیدا  برای  آدم ها  و  مکان ها  دنبال 
روایت برای کتاب باشم لذت سفر را برای 

می کند.«  کم  من 

سفرنامه اهمیت 
آدم های  برای  سفرنامه  خواندن 
تفریح  یک  می تواند  سفر  به  عالقه مند 
جذاب باشد اما آیا کارکرد سفرنامه تنها به 
ضابطیان  می شود.  محدود  موضوع  همین 
از  فراتر  »سفرنامه  می گوید:  در این باره 
عالقه مندان  برای  که  است  خوبی  حال 
ایجاد می کند. سفرنامه به عنوان یک گونه 
نوشتار یک استناد تاریخی هم دارد. وقتی 
یا  صفوی  قاجار،  دوران  از  سفرنامه هایی 
آنها  روزگار  با  می خوانیم،  وقتی  را  قبل تر 
تاریخی  منبع  هیچ  در  می شویم.  آشنا 
اندازه  به  دوران گذشته  روزگار  با  نمی توان 
تاریخی  منبع  در هیچ  آشنا شد.  سفرنامه 
به  فرنگ  به  ایرانی  یک  نگاه  با  نمی توان 
سفرنامه های  یا  سیاح  حاج  کتاب  اندازه 
سفرنامه  در  ما  شد.  آشنا  ناصرالدین شاه 
 ۱5۰ در  جهان  به  ایرانی  یک  نگاه  نوع  با 
اتفاق  این  می شویم.  آشنا  پیش  سال 
در  شاید  برمی آید.  سفرنامه  عهده  از  تنها 
حال  زمان  اتفاقات  نوشتن  حاضر  حال 
در سفرنامه خیلی پیش پا افتاده به نظر 
اطالعات  این  دیگر  سال  بیست  اما  برسد 
کتاب هابم  از  یکی  در  بود.  خواهند  ارزنده 
پایتخت کره  به  سفر  از  مورد گزارشی  در 
زمان  آن  در  که  مواردی  از  یکی  شمالی، 
مردم  که  بود  این  بود  عجیب  من  برای 
می کنند،  استفاده  اینترنت  از  اتوبوس  در 
خیلی  ایران  در  زمان  آن  در  مسئله ای که 
یک  ما  همه  برای  االن  اما  بود  عجیب 
ما  تا  شد  ثبت  این  است،  عادی  اتفاق 
چنین  ببینیم.  سال   ۱5 در  را  جهان  تغییر 
می توانست  سفرنامه  یک  در  فقط  چیزی 

شود.« ثبت 

و  فرهنگی  میراث  پژوهشکده  رییس 
به  ایران  سرزمین  گفت:  کشور  گردشگری 
دلیل مسائل جغرافیایی و رویدادهای طبیعی 
یک »سرزمین بی قرار« است و ما باید با این 

شویم. سازگار  سرزمین 
اجالس  روز  دومین  در  بهشتی  سیدمحمد 
سازندگان و طراحان اصفهان عنوان کرد: کشف 
کهن ترین آثار ساخت وساز بشر در ایران بیانگر 
این است که معماری ایران با استفاده از خشت، 
گل و آجر بوده و در این شرایط اقلیمی دوام 

است. آورده 
او با اشاره به اینکه جامعه مهندسی ایران در 
عرصه حرفه، مدیریت و برنامه ریزی، بی قراری 
ایران را به رسمیت نمی شناسد، افزود: ما باید به 
عنوان یک واقعیت »سرزمین بی قرار ایران«را به 
عنوان گونه ای از بوم زیستی رسمیت بشناسیم؛ 
زیرا گذشتگان از هزار سال گذشته  خود را برای 
سرزمین بی قرار آماده و در آن زندگی می کردند.
رییس پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری 
با بیان اینکه امروز آستانه تحمل این سرزمین 
به سر رسیده و تغییرات اقلیمی نیز مزید بر علت 
شده است، افزود: ایران که روزی با شکوه ترین 
نقطه بود امروز بی پناه ترین سرزمین تبدیل 
و  آبادان  متروپل  همچون  اتفاقاتی  و  شده 
فرونشست زمین اصفهان نتیجه همین اختالل 

در اهلیت و طبیعت سرزمین است.
او با تاکید به اینکه ما ساکن یک محیط بی قرار 
هستیم،گفت: ما باید آمادگی هر گونه اتفاق را 
داشته باشیم و به جای در نظر گرفتن حد وسط 
و  حداقل  حدسی،  برنامه ریزی  روش های  و 

حداکثر ظرفیت ها را هم در نظر بگیریم.
بهشتی با اشاره به پنج هزار و 8۰۰ رویداد طبیعی 
در سال 98 در ایران، تاکید کرد: کشور ایران یک 
سرزمین ایستایی نیست و در تقاطع بیابانی و 
کوهستانی جهان قرار دارد، لذا باید زیستن در 
این سرزمین بی قرار را به رسمیت شناخته و 

دنبال مبارزه با آن نباشد.

او اضافه کرد: ما خیلی از گرفتاری های امروز 
را به گردن رشد بی رویه شهرها و جمعیت دهه 
چهل می اندازیم در حالی که این افزایش مطابق 
برنامه ریزی ها و طرح های جمعیتی بوده است 
و اجرای طرح جامع مقررات ملی ساختمان 

می تواند مشکالت را کمتر کند.
گفت:  همچنین  بهشتی  ایرنا،  گزارش  به 
مشکالت شهری و انفجار جمعیت دلیل این 
مشکالت نیست، چنانچه در دوره صفوی هیچ 
شهری به پرجمعیتی اصفهان نداشتیم و اکنون 
نیز جمعیت زیاد آن بهانه زشتی آن نبوده بلکه 

دلیل اتفاقات خوب آن است .

گپ و گفت با منصور ضابطیان در مورد نوشتن از سفر

سفرنامه نویسی  ماجراجویی است
نوشتن و سفر هر دو یک ماجراجویی است. سفر کنکاش در دنیای بیرون و آشنایی 
با ناشناخته  ها است و نوشتن فرو رفتن در دنیای درون و هنر چیدن کلمات در کنار هم

رییس پژوهشکده میراث فرهنگی:

سازگاری با اقلیم، راهکار کاهش حوادث است

وقتی شما قصد نوشتن 
سفرنامه را داشته باشید مرتب 
دنبال ماجراجویی و آدم های 
جدید هستید. من در برخی 
سفرها بعد از چند روز می بینم 
هنوز موضوع دندان گیری برای 
نوشتن پیدا نکرده ام. در این 
مواقع با پرسیدن از افراد و 
جست وجو دنبال یک ماجرای 
جذاب می گردم

 شنبه بود و در یک عصر گرم گروهی دور هم جمع شدند تا از موضوعی که به آن عالقه دارند در یک محفل صمیمی گپ بزنند. گروهی 
که نقطه اشتراک آنها سفر است، آن هم سفر با دوچرخه،  که شاید به عنوان وسیله سفر کمی دور از ذهن بیاید اما این جمع سفری 
آهسته با دوچرخه را عاشقانه دوست می دارند. دور هم جمع شدند تا پای صحبت های یک سفرنامه نویس بنشینند تا در سفرهایشان 
قلم را با قدم همراه کنند و یادگاری مکتوب از سفر خوب به یادگار بگذارند. بهانه این دورهمی دیدار و گفت وگو با منصور ضابطیان، 
یکی از سفرنامه نویسان حال حاضر ایران است. ضابطیان کتاب های متعددی با موضوع سفر به نقاط مختلف جهان نوشته است که 
بسیار مورد توجه مخاطب ایرانی قرار گرفته است. او در آخرین کتاب خود با نام استامبولی تالش کرده مخاطب را با جنبه های کمتر 
شناخته شده شهر استانبول کشور ترکیه آشنا سازد که یک مقصد نام آشنا برای مسافران ایرانی است. کتابی که در مدت دو ماه از زمان 
انتشار به چاپ شانزدهم خود رسیده است. در این جلسه سفرنامه خوانی به مناسب بررسی کتاب جدید ضابطیان پای صحبت  های او 

در مورد سفر و سفرنامه نویسی می نشینیم.

محوطه

سالجقه: این اطمینان 
را به مردم می دهیم که 
تمام تالش خود را برای 
رفع معضل گردوغبار به 
کار می گیریم

سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
حفاظت محیط زیست با اشاره به کانون های 
غبارخیزی گفت: این اطمینان را به مردم 
می دهیم که ستاد ملی سیاست گذاری و 
هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار تمام 
تالش خود را جهت رفع این معضل به کار 
خواهد گرفت تا شاهد نتایج خوبی در این 

باشیم. ارتباط 
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، 
علی سالجقه با اشاره به اهمیت پیگیری 
موضوع مقابله با پدیده گرد و غبار در داخل و 
خارج از کشور افزود: از آنجایی که انتظارات 
ریاست جمهوری و مردم در این مقوله از 
مطالبات جدی و به حق است امیدواریم با 
برگزاری این جلسات که با هدف عملیاتی 
نتایج  به  می گیرد  صورت  اقدامات  شدن 

خوبی دست پیدا کنیم.
همان  از  اقداماتی که  از  تصریح کرد:  او 
ابتدای کار در راس برنامه های ستاد ملی 
قرار داشت بحث مراودات بین المللی بوده 
با  نیز  رایزنی هایی  باره  این  در  است که 
و  صورت گرفت  همجوار  برخی کشورهای 
امیدواریم برگزاری این نشست ها و گفت و 
گوها منشا راه گشایی برای رفع این معضل 
زیست محیطی باشد و مردم شاهد به ثمر 

باشند. اقدامات  این  نشستن 
در  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

ادامه گفت: از موضوعاتی که در این ستاد 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، اجالس 
2۱ تیرماه وزرای کشورهای همجوار بود که 
مقرر شد در قالب کمیته اجرایی و محتوایی 
بتوان مشارکت و  به نحوی  که  انجام شود 
نظر تمام ۱5 کشور را جلب کرد و هم زمان با 
برگزاری این نشست، جلسات کارشناسی در 

قالب کارگروه هایی تشکیل شود.
تصویب  به  مواردی که  دیگر  از  افزود:  او 
برگزاری  دبیرخانه  تشکیل  موضوع  رسید، 
اجالس وزرا بود که به لحاظ نزدیک شدن 
تیرماه  برگزاری اجالس بیست و یکم  به 
تا  امروز  از  مختلف  کمیته های  نشست 
هفته آینده به صورت منظم و فشرده صورت 
می گیرد که نتایج این جلسات به دبیرخانه 
نهایی اعالم  نتیجه  ارسال و متعاقبا  ملی 

شد. خواهد 
سالجقه با اشاره به موضوع کانال پورشریفی 
حقابه ها  تامین  و  خوزستان  استان 
دبیرخانه  گزارش  اساس  بر  اظهارداشت: 
ستاد ملی درباره کانال پورشریفی استان 
خوزستان و بر اساس مصوبات صورتجلسه 
چهارم ستاد ملی و مصوبات امروز مباحث 
انجام  به  فنی  نظر  از  این کانال  با  مرتبط 
رسیده و مقررات در اسرع وقت صورتجلسه 
تنظیم وظایف دستگاه ها تهیه و به مرحله 

درآید. اجرا 

در نشست ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار عنوان شد:
کارگروه ملی گرد و غبار در مسیر ریل گذاری 

مهمترین نکته این است که 
بنشینید و بنویسید. هر جایی 
که احساس راحتی بیشتری 

می کنید، هر لحظه ای که 
احساس آرامش می کنید را 
باید برای نوشتن پیدا کنید. 
توصیه دیگر طراحی شکل 

سفر به نحوه ای است که بتوان 
از آن قصه به دست بیارید. 

سفرنامه بیان روتین اتفاقات 
سفر نیست چون جذاب نیست. 

جذابیت سفرنامه زمانی است 
که شما تجربه ای را با دیگران 

قسمت کنید که این فقط تجربه 
شماست
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ی
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ی ی
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  |

| محمدمهدی گوهری |

ردیابی انسان عصر 
پلیئستوسن در شرق 

فالت ایران
پارینه سنگی  محوطه های  شناسایی  و  بررسی 
انجام  راستای  در  شتران-پسکوه  کریدور 
مطالعاتی  پی ریزی  و  بلندمدت  برنامه های 
هدفمند در زمینه ردیابی جمعیت های انسانی 
انجام  ایران  فالت  در شرق  پلیئستوسن  عصر 
پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  شد.به 
میراث فرهنگی و گردشگری، علی صدرایی کهنه 
در  پارینه سنگی  بررسی های  سرپرست  فرود، 
کریدور شتران- پسکوه با اعالم این خبر گفت: 
»شرق فالت ایران با برخوداری از پتانسیل های 
مورد  دیرباز  از  زمین شناسی  و  زیست محیطی 
توجه بسیاری از پژوهشگران و باستان شناسان 
بخش  این  می توان  نحوی که  به  است،  بوده 
در  پیشگام  مناطق  از  یکی  را  ایران  فالت  از 
این  دانست.«  پارینه سنگی  مطالعات  حیطه 
در  وجود  این  »با  تصریح کرد:  باستان شناس 
خالل چند دهه اخیر این مطالعات به فراموشی 
سپرده شده و تنها طی سالیان اخیر مطالعاتی 
موردی در این زمینه انجام شده است که آنگونه 
افزود:  او  نبوده اند.«  راهگشا  شاید  و  باید  که 
سال  در  بار  نخستین  برای  و  بین  این  »در 
۱399 نخستین فصل بررسی های پارینه سنگی 
میراث فرهنگی،  اداره کل  مالی  حمایت  با 
و  جنوبی  خراسان  و گردشگری  صنایع دستی 
با مجوز پژوهشکده باستان شناسی انجام شد 
که در نتیجه این بررسی ها تعداد قابل توجهی 
محوطه پارینه سنگی شناسایی شد؛ امری که مهر 
تاییدی بر پتانسیل باالی این منطقه در حیطه 
سرپرست  بود.«  پارینه سنگی  پژوهش های 
هیئت باستان شناسی در ادامه عنوان کرد: »از این 
رو تصمیم بر این گرفته شد تا با انجام برنامه ای 
بلندمدت به پی ریزی مطالعاتی هدفمند در زمینه 
عصر  انسانی  جمعیت های  ردیابی  و  مطالعه 
پلیئستوسن در این بخش از فالت ایران پرداخته 
نخستین  »در  افزود:  شود.«صدرایی کهنه فرود 
گام انجام بررسی های هدفمند پارینه سنگی در 
کریدور شتران - پسکوه  و در امتداد مطالعات 
پیشین دشت فردوس در اولویت قرار گرفت و با 
مجوز پژوهشکده باستان شناسی، این بررسی ها 
آغاز شد که فاز میدانی این مطالعات در حال 
انجام است و امیدواریم تا بتوانیم به نتایج قابل 

توجهی در این زمینه دست یابیم.«

انتقال آجرهای 
لعاب دار قالیچی 

به موزه مفاخر بوکان
آجرهای لعاب دار قالیچی به موزه مفاخر بوکان 
اداره کل  روابط عمومی  شدند.به گزارش  منتقل 
میراث فرهنگی آذربایجان غربی، جلیل جباری 
با اعالم این مطلب گفت: »این آجرها به مدت 
یک ماه در این موزه به نمایش درخواهند آمد 
و عالقه مندان می توانند در ساعت اداری از این 
موزه دیدن کنند.«او افزود: »تعداد این آجرها 
49 قطعه بوده که بر روی آنها شکل هایی با نماد 
پرنده بال دار با سر انسان، بدن بز با سر انسان 
ادامه  جباری  می شود.«  دیده  اشکال  دیگر  و 
داد: »این آجرهای لعاب دار 28۰۰ ساله به شکل 
از  پس  بود که  شده  خارج  کشور  از  غیرمجاز 
پیگیری های چندساله معاونت میراث  فرهنگی، 
وزارتخانه  بین الملل  امور  و  حقوقی  اداره کل 
از  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 

بازگردانده شد.« ایران  اروپا به 

هشدار کشورهای 
اروپایی درباره تضعیف 

سیاست های اقلیمی
۱۰ کشور اروپایی هشدار دادند که سیاست های 
اقلیمی کشورهای این منطقه در معرض خطر 
دارند.به گزارش  قرار  رفتن  تحلیل  و  تضعیف 
ایسنا، آلمان، دانمارک، اسلوونی و هفت کشور 
دیگر اتحادیه اروپا دیروز )چهارشنبه( نسبت به 
اقدامات و تالشها برای تضعیف سیاست های 
اتحادیه اروپا درباره تغییرات آب و هوایی هشدار 
مذاکره  کنندگان  که  باورند  این  بر  زیرا  دادند 
می شوند  داده  سوق  توافق هایی  سمت  به 
را خنثی کند. اهداف سبز منطقه  که می تواند 
اعالم کردند  بیانیه ای مشترک  این کشورها در 
میان  در  هم  اقداماتی  و  ها  تالش  چنین  که 
کشورهای اتحادیه اروپا و هم در پارلمان اروپا در 
حال انجام است.در بیانیه ای به رهبری دانمارک 
و همچنین امضای کشورهای اتریش، اسپانیا، 
لوکزامبورگ، هلند و سوئد آمده  ایرلند،  فنالند، 
است: این تغییرات به تنهایی ممکن است موجه 
یا با اثربخشی محدود باشند اما با کنار هم قرار 
اهداف  دادن  دست  از  خطر  آنها،  همه  گرفتن 
تعیین شده تا سال 2۰3۰ وجود دارد.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، این کشورها از سیاستگذاران 
درخواست کردند که اجازه ندهند انگیزه های کوتاه 
مدت عزم آنها را برای مبارزه با تغییرات آب و 
هوایی تضعیف کند. اتحادیه اروپا در نظر دارد 
انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال 2۰3۰ نسبت 
به سطوح سال ۱99۰، 55 درصد کاهش دهد.



پیامک شما را دربـاره 
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 گزارشی از  وبینار کاهش ضایعات کشاورزی در سازگاری با کم آبی 

هرخانوار ایرانی ساالنه 71 کیلوگرم غذا دور می ریزد
تا سال 2050 نیاز به غذا 70 درصد اضافه می شود در حالی که  از امکان تولید آن 30 درصد کاسته می شود

بهره وری آب در ایران به مراتب 
پایین تر از کشورهایی با درآمد 

متوسط است این شکاف با 
وجود اینکه ما قانون بهره وری 

آب هم داریم بسیار زیاد است. 
به این ترتیب می توانیم بگوییم 

ما با بهره وری بسیار کم غذا 
تولید می کنیم و برای این کار 
هزینه زیادی انجام می دهیم

| سمت |

| نویسنده |

 این واقعیت را باید بپذیریم 
که ما نه در بحث آب و نه 
غذا وضعیت خوبی نداریم. 
اینجاست که می توانیم وارد 
مبحث ضایعات و مدیریت 

آن شویم تا حداقل بخشی از 
این منابع را مدیریت و به رفع 

بحران آب و غذا کمک در کشور 
کمک کنیم
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قطع برق 15 اداره 
پرمصرف

شرکت  مشترکان  خدمات  و  فروش  معاون 
روز  گفت:  بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع 
چهارشنبه 25 خردادماه، برق ۱5 دستگاه اداری 
که مصوبه هیئت وزیران مبنی بر لزوم کاهش 

مصرف برق را رعایت نکرده اند، قطع شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
افزود:  عزیزی«  »مسعود  بزرگ،  تهران  برق 
مبنی  دولت  هیئت  مصوبه  اجرای  دنبال  به 
برق  مصرف  ادارات،  ساعات کاری  تغییر  بر 
به  مصرف  اوج  ساعات  در  تهران  کالن شهر 

پیدا کرد. محسوسی کاهش  میزان 
برق  شبکه  وضعیت  بررسی  داد:  ادامه  او 
زمان  از  که  است  آن  نشان دهنده  پایتخت 
آغاز اجرای این طرح، مصرف برق شهر تهران 
کاهش  روز،  میان  مصرف  اوج  ساعات  در 

است. داشته  قابل مالحظه ای 
معاون فروش و خدمات مشترکان توزیع برق 
تهران بزرگ گفت: مصوبه هیئت دولت مبنی بر 
تغییر ساعات کاری ادارات  راهکاری مؤثر در 
کاهش بار شبکه برق در ساعات اوج بار است.
عزیزی ادامه داد: این کاهش مصرف به دلیل 
اداری  نهادهای  و  ارزنده دستگاه ها  همکاری 
بوده است و تداوم آن می تواند بخش زیادی 
را  پیشرو  تابستان  در  برق  تامین  دغدغه  از 

برطرف کند.
او افزود: درعین حال برخی از ادارات شهر تهران 
نیز همکاری مناسبی دراین خصوص نداشته اند 
که پس از ارائه اخطار، نسبت به قطع برق آنان 

اقدام شده است.
با  تهران  داد: شهر  ادامه  مقام مسئول   این 
بیش از 4 میلیون مشترک، به تنهایی بالغ بر ده 
درصد کل انرژی برق کشور را مصرف می کند.
تهران  شهر  برق  مشترکان  همه  از  عزیزی 
روزافزون  افزایش  باتوجه به  کرد  درخواست 
مدیریت  راهکارهای  رعایت  با  برق،  مصرف 
انرژی و خودداری از استفاده از وسایل برقی 
پرمصرف در ساعات ۱2 الی ۱8 به تامین برق 

پایتخت کمک کنند.
همه  وزیران  هیئت  مصوبه  اساس  بر 
دستگاه های اجرایی، بانک ها، نیروهای مسلح 
و نهادهای عمومی موظف اند در ساعات اداری 
حداقل 3۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
میزان 6۰  به  غیراداری  در ساعات  و  گذشته 

را کاهش دهند. برق خود  درصد، مصرف 

برق بدون محدودیت 
هشت ساعته برای صنایع

شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعالم کرد: 
سهمیه مصرف برق صنایع فوالدی و سیمانی 
بر اساس هماهنگی انجام شده بین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تا ۱۰ 
تیرماه از ساعت 24 تا هشت صبح روز بعد 

بدون محدودیت است.
به گزارش ایرنا، همزمان با باال رفتن دمای 
هوا روند مصرف برق در کشور رو به افزایش 
وزارت  اساس  همین  بر  و  است  گذاشته 
نیرو با هدف بهینه سازی و کاهش مصرف 

اقدام هایی را در دستور کار قرار داد.
تا  بود  تشویق محور  اقدام ها  این  بیشتر 
مشترکان در بخش های خانگی، کشاورزی و 
شوند. مصرف کردن  بهینه  به  ترغیب  صنعتی 
اعمال  نیز  بخش صنعت  در  اقدام ها  برخی 
محدودیت برای صنایع انرژی بر در ساعت های 
اوج بار شبکه بود تا از این راه امکان تامین 
برق پایدار برای سایر مشترکان و نیز تداوم 

فعالیت تولیدی صنایع فراهم شود.
در همین زمینه، پیش تر سخنگوی صنعت 
تا  شده  تدوین  برنامه هایی  گفت:  برق 
واحدهای صنعتی با کمترین محدودیت به 

دهند. ادامه  خود  فعالیت 
افزود:  مشهدی«  رجبی  »مصطفی 
مختلف  بخش های  در  متنوعی  برنامه های 
داریم، در بخش صنعت با برنامه ریزی هایی 
تعطیالت  برنامه  شده،  انجام  قبل  از  که 
در  انسجام  و  نظم  از  صنایع  تعمیرات  و 
برق  صنعت  نیازهای  با  متناسب  تابستان 

بود. خواهد  برخوردار 
امسال  صنایع  محدودیت  داد:  ادامه  او 
نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود و در 
شهرک های صنعتی به نحوی تنظیم شده تا 
کمترین میزان محدودیت را داشته و تولید 

خود را داشته باشند.
شبکه  مدیریت  شرکت  از  نامه ای  به تازگی 
سیمانی  و  فوالدی  صنایع  برای  ایران  برق 
محدودیت  اعمال  آن  در  که  شده  ارسال 
برقی برای این صنایع در ساعت های شب 

است. شده  برداشته 
مصرف  سهمیه  است:  آمده  نامه  این  در 
اساس  بر  سیمانی  و  فوالدی  صنایع  برق 
صنعت،  وزارت  بین  شده  انجام  هماهنگی 
معدن و تجارت و وزارت نیرو تا ۱۰ تیرماه 
از ساعت 24 تا هشت صبح روز بعد بدون 

است. محدودیت 
در ادامه نامه تاکید شده، صنایع فوالدی و 
سیمانی باید از ساعت هشت صبح تا ساعت 
24 سهمیه های ابالغی قبلی را رعایت کنند.

»نقش آب در توسعه پایدار به این معناست 
آیندگان  و  فردا  نسل  بلکه  ما  تنها  نه  که 
اکوسیستم  حفظ  برای  بتوانند  بتوانند  نیز 
ما  همه  استفاده کنند.  آن  از  غذا  تامین  و 
فاطمه  کنیم.«.  حفاظت  آب  از  مسئولیم 
این  با  اقتصاد کشاورزی  پاسبان، کارشناس 
یادآوری، به سراغ بیان آماری درباره وضعیت 
آمار  اساس  »بر  رفت:  محصوالت کشاورزی 
منتشر شده از سوی سازمان ملل 6۱ درصد 
آب در جهان در بخش کشاورزی، 2۱ درصد 
در صنعت و مابقی در سایر بخش ها صرف 
ایران  در  هم  ما  مصرف  عمده  می شود.  
تولید  برای  طبیعتا  و   بخش کشاورزی  در 
اگر  دارد  اهمیت  بسیار  بنابراین  غذاست. 
این  در  شود  انجام  جویی  صرفه  است  قرار 
بخش به عنوان بخش عمده مصرف این کار 
صورت گیرد زیرا در این بخش نیاز به سرمایه 

است. بیشتر  نوآوری  و  فناوری  گذاری، 
او ادامه داد: عالوه بر آنچه در مورد  وجود آب 
برای ضرورت های حیات وجود دارد، مطالعات 
زیادی نشان می دهد که مسئله آب یا تنش 
آبی چگونه بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی 
در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اثر 
موجب  بخش کشاورزی  در  مثال  می گذارد. 
کاهش درآمدهای سرمایه گذاری به واسطه 
برای  اقتصادی  توانایی  برداران  بهره  آنکه 
تولید  ندارند می شود. کاهش  از آب  صیانت 
غذا و به تبع آن  افزایش قیمت غذا، افزایش 
افزایش  کشور،  از  ارز  خروج  و  غذا  واردات 
نهاده های دامی و مانند آن  از پیامدهایی است 
که در سالیان خشکسالی و کم آبی اقتصاد 
کشاورزی یا اقتصاد ملی یک کشور را تحت 
تاثیر قرار داده و گاه آن را دچار بحران می کند. 
حتی ممکن است این بحران ها خودشان را 
در قالب تنش های سیاسی نیز نشان دهند. 
بنابراین وقتی در مورد آب صحبت می کنیم 
دایره اثرگذاری آن بسیار وسیع است و این 
عالوه بر مشکالت زیست محیطی است که به 

شکل کالن ایجاد خواهد شد.

80 درصد جمعیت به آب سالم 
دسترسی ندارند

 پاسبان در مورد آخرین برآوردها از وضعیت 
تنش آبی و تاثیر آن بر زندگی بشر توضیح 
داد: آمارها نشان می دهند کم آبی می تواند 
باشد.  داشته  همراه  به  پیامدهای گسترده 
ضمن اینکه کمبود و آلودگی آب می تواند جان 
میلیون ها انسان به ویژه در کشورهای فقیر و 
حیات بسیاری گونه های جانوری و گیاهی را 
به خطر بیندازد. بر اساس گزارش  های منتشر 
شده از سوی بانک جهانی برای 8۰ درصد از 
جمعیت جهان تنها بیست درصد از منابع  آب 
سالم در دسترس است. یعنی همه جمعیت 
در  نمی کنند.  استفاده  سالم  آب  از  جهان 
سال 2۰2۰ سازمان ملل مطالعه ای در زمینه 
است که  داده  انجام  هوایی  و  آب  تغییرات 
زندگی شان  نفر  میلیون   98۰ می دهد  نشان 
مستقیما تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی 
نیم  و   ۱8 حدود  طور  همین  می گیرد.  قرار 
درصد جهان در این سال از خشکسالی صدمه 
خشکسالی  سال  این  در  همچنین  دیدند. 
جهان  دست  روی  هزینه  دالر  میلیارد   ۱7۱
این خسارت ها  روند  بررسی  است.  گذاشته 
نشان داد که به طور میانگین افزایش داشته 
در  اقتصادی  آن خسارت  از  نمونه  که  یک 
کنار پیامدهای گسترده غیر اقتصادی مانند 
افزایش خشونت نسبت به زنان روستایی و 
افزایش بار اضافی کار در جمع آوری آب بود. 
پیش بینی دیگری که انجام شده این است 
که در افق 2۰5۰ جمعیت تحت تنش آبی 3 

و یک دهم میلیارد اضافه خواهد شد.
تصریح  کشاورزی  اقتصاد  کارشناس  این   
جهان   سراسر  مانند  نیز  ایران  در  که  کرد 
نشانه های تغییر اقلیم قابل مشاهده است از 
این رو باید راهکارهایی را اتخاذ کرده که بهینه 
از آب استفاده کنیم  تا بتوانیم از موجودی 
آبی که داریم صیانت و حیات اکوسیستم را 
حفظ کنیم. او گفت: »ما کشوری با متوسط 
میانگین جهانی هستیم  بارندگی یک سوم 

برابر  سه  تبخیرش  پتانسیل  که  حالی  در 
اثر  در  بارش کشور  درصد   7۰ است.  جهان 
تبخیر از دست می رود.75 درصد بارش کشور 
اتفاق می افتد. ۱396  آبیاری  غیر  در فصول 
متر مکعب در آب میزان سرانه برداشت آب 
در کشور است. میزان برداشت آب برای ما 
کنار  در  یعنی  است.  جهان  از  بیشتر  بسیار 
با  جهان  اقلیم که  تغییر  نام  به  ای  مسئله 
در  هم  آب،  مدیریت  در  ما  روبروست  آن 
روبرو  چالش  با  تقاضا  هم  و  عرضه  بخش 
هستیم. در شرایطی که 92 درصد محصوالت 
کشاورزی و  باغی ما برای تولید به آبیاری 
نیاز دارد. متوسط جهانی این عدد 4۰ درصد 
تولید  را  محصوالتی  ما  وجود  این  با  است. 
آن  از  توجهی  قابل  بخش  که  می کنیم 
ضایعات می شود. حداقل کاری که می توانیم 
انجام دهیم این است که کمترین ضایعات را 
تولید کنیم. طبق مطالعه ای که بانک جهانی 
در سال 2۰۰4 انجام داده بود نشان می  دهد 
آب  وری  بهره  پایین،   درآمد  با  کشورهایی 
باال،  درآمد  با  کشورهایی  اما  دارند  پایین 
بهره وری باالیی در آب دارند. بهره وری آب 
با  از کشورهایی  پایین تر  به مراتب  ایران  در 
وجود  با  شکاف  این  است  متوسط  درآمد 
اینکه ما قانون بهره وری آب هم داریم بسیار 
زیاد است. به این ترتیب می توانیم بگوییم 
ما با بهره وری بسیار کم غذا تولید می کنیم و 
برای این کار هزینه زیادی انجام می دهیم«.

چرا بهره وری آب مهم است؟
این  از  دیگری  بخش  در  پاسبان 
برآوردها  اساس  بر  مجازی گفت:  سخنرانی 
میلیارد   9 به   2۰5۰ سال  در  جهان  جمعیت 
معنای  به  جمعیت  افزایش  می رسد.  نفر 
فائو  غذاست.  و  آب  برای  تقاضا  افزایش 
افق  این  در  اینکه  برای  است  کرده  برآورد 
باید  غذا  جهانی  تولید  نشویم  قحطی  دچار 
غذای  تولید  کند.  پیدا  افزایش  درصد   7۰
است.  بیشتر  آب  مصرف  معنای  به  بیشتر 
ما  فعلی  منابع  کمبود  و  آبی  کم  شرایط 

رشد  روبه  جمعیت  برای  غذا  تهیه  می تواند 
را با مشکل مواجه کند. این گزارش می گوید 
کشورهایی که اکنون دارای تنش هستند اگر 
برای این بحران چاره اندیشی نکنند احتماال 
و قحطی  غذا  تامین  در  زودتر دچار مشکل 
و  اقلیم  تغییر  که  بپذیریم  باید  می شوند. 
است.  افتاده  اتفاق  بارش  الگوی  در  تغییر 
نشان  همچنین  فائو  برآوردهای  او  به گفته 
باعث  اقلیم  تغییر  دارد  احتمال  می دهد که 
کاهش ۱۰ درصدی در تولید جهانی غذا شود 
درصدی   2۰ با کاهش  هم   2۰5۰ سال  در  و 
دیگر مواجهیم . این در حالی است که نیاز 
حقیقی ما در سال 2۰5۰، با 7۰ درصد افزایش 
پیشبینی در  اساس همین  بر  روبه روست. 
غذا  قیمت  براوردمی شود که  تولید،  کاهش 
افزایش   2۰5۰ سال  در  درصد   8۰ حدود  تا 
پیدا می کند. یعنی هم دسترسی و هم توان 
پیدا  معناداری کاهش  شکل  به  غذا  خرید 
می کند. بنابراین احتمال دارد در بسیاری از 
مناطق جهان قحطی و گرسنگی اتفاق بیفتد. 
 69۰ به  نزدیک  عددی  نیز  حاضر  حال  در 
نفر یعنی 9 و هشت دهم جمعیت  میلیون 
سال   5 به  نسبت  هستند که  جهان گرسنه 
گذشته عددی در حدود 6۰ میلیون افزایش 
را نشان می دهد. این یک زنگ خطر بزرگ 
است. این واقعیت را باید بپذیریم که ما نه 
در بحث آب و نه غذا وضعیت خوبی نداریم. 
اینجاست که می توانیم وارد مبحث ضایعات 
و مدیریت آن شویم تا حداقل بخشی از این 
منابع را مدیریت و به رفع بحران آب و غذا 

کمک کنیم. کشور  در  کمک 
آمارهای  و  تعاریف  مورد  در  این کارشناس 
ضایعات  مورد  در  فائو  سوی  از  شده  ارائه 
ضایعات  فائو،  سازمان  داد:  توضیح  غذایی 
را براساس زنجیره  و هدر رفت مواد غذایی 
غذا طبقه بندی و مراحل تولید، ذخیره سازی 
می گوید:  فائو  می کند.  تعریف  را  توزیع  و 
ضایعات غذا بخشی از مواد غذایی است که 
و  فراوری  و  تولید، ذخیره سازی  فرآیند  در 

خارج  مصرف  چرخه  از  غذایی  اگر   ، عرضه 
یعنی  می گوییم.   ضایعات  ان  به  شود 
مواد  بر  مراحل  این  در  کیفیت  در  تغییری 
غذایی ایجاد شود که آن را از دسترس خارج 
کند و ایمنی محصول را از بین ببرد. ضایعات 
مصرف  قابل  انسان  برای  فائو  دیدگاه  از 
نیست. ضایعاتی که در مرحله پایانی زنجیره 
خرده  مغازه  مانند  می افتد  اتفاق  ارزش 
به  می شود  ایجاد  ما،  منازل  در  یا  فروشی، 
آن هدررفت یا دور ریز می گوییم. این بخش 
موادی هستند که برای انسان قابل استفاده 
به  فروش  خرده  یا  مصرف کننده  اما  بوده 
درستی از آن استفاده نکرده است. هر یک 
دالیل  به  و  مختلف  مراحل  در  بازیگران  از 
گوناگون این ضایعات و یا هدررفت را ایجاد 
می کنند. حتی ممکن است در پروسه انتقال 
بخشی از مواد غذایی را از دست بدهیم. شما 
انرژی  و حتی  از تمام سرمایه آب، خاک، 
استفاده  تولیدی  برای  انسانی کشور  منابع 
بخشی  می گذارید  سادگی  به  که  می کنید 
قابل  بخش  شود.  خارج  دسترس  از  آن  از 
توجهی از این چالش از طریق آموزش قابل 
مدیریت است و برخی هم نیاز به اقدامات 

است. زیرساختی  و  ساختاری 
بسیار  جهان  در  غذایی  مواد  ضایعات  آمار 
بیش  می گوید:  آمار  است.  وحشتناک 
تبدیل  جهان  در  غذایی  مواد  سوم  یک  از 
آخرین  می شود.  هدررفت  و  ضایعات  به 
گزارشی که در سال 2۰2۱ منتشر شده است 
در  غذایی  مواد  ضایعات  متوسط  می گوید 
 74 خانوار  ساالنه  سرانه  صورت  جهان،به 
فضاهای  برای  سرانه  این  است.  کیلوگرم 
خرده  برای  و   32 ساالنه  غذا  خدماتی 
 93۱ است.  کیلوگرم   ۱5 ساالنه  فروشی ها 
میلیون ُتن، ما ضایعات مواد غذایی در سال 
تولید می کنیم که 569 میلیون تن آن فقط 
سهم  هم  تن   244 خانوارهاست.  ضایعات 
خدمات غذایی است. این اعداد بسیار تکان 
البته نگران کننده هستند. مطالعه  دهنده و 
دیگری هم از سوی این سازمان انجام شده 
بررسی  کشورهای  جز  نیز  ایران  آن  در  که 
اعتماد  سطح  تبصره که  این  با  است  شده 
پایین است تخمین  زده  ایران  به داده های 
 7۱ خانوارها  غذایی  مواد  اتالف  که  بودند 
چنین  ایرانی  خانوار  هر  و  است  کیلوگرم 
اتالف و هدر رفت بزرگی از مواد غذایی دارد.
او در بخش دیگری از این وبینار گفت: درست 
است که هر یک از ما به عنوان مصرف کننده 
مسئولیم تا حد توان ضایعات را به حداقل 
برسانیم اما همین تحقیق می گوید که تولید 
یعنی کیفیت  است.  مهم  بسیار  فرآوری  و 
یا  شده  تولید  محصول  استانداردهای  و 
فراوری شده است که می تواند بر ماندگاری 
بیشتر آن مواد تاثیر بگذارد. یعنی عالوه بر 
اینکه مصرف کننده نهایی در میزان ضایعات 
سایر  که  است  مهم  بسیار  دارد  نقش 
تولیدکننده،  مانند  بخش  این  در  بازیگران 
عمل آورنده و توزیع و عرضه کننده هر کدام 
با چه کیفیتی محصولشان را ارائه می کنند. 
عالوه بر مطالعات خارجی ایران نیز مطالعه 
که  داده ایم  انجام  زمینه  همین  در  ای 
است.  هدررفت  باالی  اعداد  همین  موید 
آموزش  و  تحقیقات  سازمان  مطالعه  در 
تولیدی  محصوالت  میان  از  جهادکشاورزی 
درصد، گوجه   ۱5 برای گندم  ما  کشاورزی 
2۰درصد،  زمینی  سیب  درصد،   3۰ فرنگی 
ای  دانه  ذرت  درصد،   ۱3 روغنی  دانه های 
۱6 درصد، شلتوک 5درصد،  ۱۱ درصد، خیار 
 ۱8 هندوانه  درصد،   ۱6 پیاز  درصد،   ۱۰ جو 
درصد، خربزه ۱7 درصد ضایعات داریم. این 
اعداد برای برخی محصوالت باغی هم بهتر 
انگور تولیدی ما ضایعات  است. 34 درصد 
درصد؛   28 برای سیب  اعداد  این  می شود. 
پرتقال 3۰ درصد، نارنگی 3۱ درصد، هلو 3۰ 
اعداد  این  است.  درصد   3۰ درصد، گیالس 
بسیار باالست به ویژه برای محصوالتی مانند 
سیب زمینی و گندم که در سبد خرید مردم 

هستند.  مهم  بسیار  کشور 

ایران،  عشایر  امور  سازمان  گزارش  به 
»عباس پاپی زاده« اظهار داشت: 66 هزار 
کیلومتر ایل راه عشایری در کشور داریم که 
به دلیل صعب العبور بودن مسیرها، عشایر 
متاسفانه  و  هستند  مشکل  دچار  همیشه 
از  زیادی  تعداد  مناطق  از  برخی  در  هنوز 
به صورت  رودخانه ها  از  تردد  مسیرهای 

است.  و گرگر  کابلی 
رییس سازمان امور عشایر ایران افزود: کل 
سال گذشته  در  عشایری  راه های  اعتبارات 
خوشبختانه  اما  بود  تومان  میلیارد   23
تومان  میلیارد   2۰۰۰ از  بیش  به  امسال 
که  می دهد  را  نوید  این  و  یافته  افزایش 
راه های  در  را  جدی  تحول  یک  بتوانیم 

کنیم.  ایجاد  عشایری 
پاپی زاده افزود: امسال در تامین آب شرب 
درصدی  چند صد  اعتباری  رشد  نیز  عشایر 
را داریم تا بتوانیم شبکه پایدار آبرسانی به 

در  عزیز  عشایر  و  دهیم  توسعه  را  عشایر 
نباشند.  تامین آب شرب دچار مشکل 

اشاره  با  ایران  عشایر  امور  سازمان  رییس 
یارانه ها  کارآمدسازی  سیاست های  به 
داشت:  اظهار  ارز،  ساماندهی  ضرورت  و 
از  کشاورزی  وزارت  در  خوبی  تصمیمات 
خرید  برای  الزم  تسهیالت  تامین  جمله 
علوفه گرفته شده که امروز 2۰ هزار میلیارد 
تومان برای بخش دامپروری و طیور کشور 
تاریخ  طول  در  که  شده  داده  اختصاص 

است.  بی نظیر  عددی  چنین 
دو  از  می توانند  عزیز  عشایر  داد:  ادامه  او 
"دامدار  موضوع  یکی  کنند  اقدام  طریق 
تسهیل  بسیار  آن  دریافت  است که  کارت" 
جهاد  محترم  وزیر  دستوری که  با  و  شده 
محترم  دولت  و  کردند  صادر  کشاورزی 
همکاری کردند، پرداخت تسهیالت با روش 
انجام  عشایر  خود  بین  زنجیره ای  ضمانت 

می شود و در حال حاضر درصد قابل توجه 
استفاده  تسهیالت  این  از  عشایر  از  ای 

کرده اند. 
 ۱۰۰ بین  تسهیالت  این  گفت:  زاده  پاپی 
عشایر  که  است  تومان  میلیون   2۰۰ تا 
از  می توانند  دارند  که  دامی  تعداد  به  بنا 
گردش  در  سرمایه  به عنوان  تسهیالت  این 

کنند.  استفاده 
اینکه قسمت دوم کار مربوط به  با بیان  او 
که  است  عشایری  اتحادیه های  فعالیت 
سهامداران آن خود عشایر هستند، افزود: از 
توسعه  از  تسهیالت صندوق حمایت  طریق 
اتحادیه های  عشایری،  کشاورزی  بخش 
و  خرید  به  اقدام  استان   3۱ در  عشایری 
ذخیره سازی علوفه می کنند تا در زمانی که 
عشایر نیاز دارند در اختیار آنان قرار دهند. 
در  ایران  عشایر  امور  سازمان  رییس 
اظهار  عشایر  اجتماعی  بیمه  خصوص 

اجتماعی کشاورزان،  بیمه  صندوق  داشت: 
 ۱384 سال  که  عشایر  و  روستائیان 
تاکنون  مختلف  دالیل  به  شده  تاسیس 
موفق نبوده و یکی از دالیل آن توان مالی 
است.  بیمه  حق  پرداخت  در  عشایر  خود 
او گفت: امسال تامین اعتباری خوبی اتفاق 
افتاده تا بیمه اجتماعی عشایر را به صورت 
آن  شدن  عملیاتی  دهیم که  انجام  رایگان 
نیازمند یک سری مصوبات است که پیگیر 
و  شود  انجام  قانونی  مراحل  این  هستیم 
عشایری  جمعیت  است کل  این  ما  تالش 
الزم  دهیم که  قرار  بیمه  پوشش  تحت  را 
از آن استقبال کنند.  است خود عشایر هم 
پاپی زاده با اشاره به نقش پررنگ عشایر در 
دوران انقالب و دفاع مقدس، اظهار داشت: 
شهید  هزار   ۱۱ از  بیش  عشایری  جامعه 
و  انقالب کرده اند  و  نظام  تقدیم  را  واالمقام 
شهدای  ملی  "اولین کنگره  نیز  آینده  هفته 
عشایر کشور" در چهارمحال و بختیاری برگزار 
می شود که فرصتی برای یادآوری ایثار و از 

است. عشایری  جامعه  جان گذشتگی 

و  منطقه ای  تاثیرگذاری  در  افزود:  او 
باز  نیز،  حرم  مدافع  واالمقام  شهدای 
شهدای عزیز عشایری نقش خیلی زیادی 
داشته ایم  منطقه  در  که  دستاوردهایی  در 
نیز  سلیمانی  قاسم  شهید  سردار  و  دارند 
سرسبد  گل  و  عشایر  فرزند  خودشان 

هستند.  عشایری  شهدای 
اظهار  ایران  عشایر  امور  سازمان  رییس 
 2 کشور  عشایر  اینکه  وجود  با  داشت: 
می دهند  تشکیل  را  کشور  جمعیت  درصد 
از  بسیاری  و  قرمز  گوشت  درصد   25 اما 
 35 همچنین  و  کشور  لبنی  فراورده های 
درصد صنایع دستی کشور را تولید می کنند. 
دلیل  به  عشایری  جامعه  گفت:  او 
دچار  دارد  وجود  که  محدودیت هایی 
تامین  محرومیت هایی در مسیرهای تردد، 
مجازی  آموزش های  و  اینترنت  برق، 
با برنامه هایی  مدارس عشایری هستند که 
تامین  و  می کنیم  دنبال   ۱4۰۱ سال  در  که 
می توانیم  شده  انجام  که  خوبی  اعتبارات 
کنیم.  برطرف  را  مشکالت  این  از  برخی 

رئیس سازمان امور عشایر ایران خبر داد:
پرداخت وام 100 تا 200 میلیونی به عشایر

خبر

پیام ما: وبینار کاهش ضایعات کشاورزی در سازگاری با کم آبی  از سلسله گفت و گوهای ترویجی سازگاری روستاها با کم آبی با تمرکز 
بر بهره وری آب و ضرورت نیاز به تغییر مدیریت آب با هدف تامین غذای جمعیت روبه افزایش طی دهه های آینده؛ با سخنرانی دکتر 

فاطمه پاسبان کارشناس اقتصاد کشاورزی برگزار شد.
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شهر و امنیت

فرمانده انتظامی تهران می گوید آمار سرقت اولی در پایتخت نگران کننده نیست 
افزایش هفت درصدی سرقت در سه ماه گذشته پایتخت

تهران  انتظامی  فرمانده  رحیمی  حسین  سردار 
در سه  افزایش هفت درصدی سرقت  از  بزرگ 
ماه گذشته در پایتخت خبر داد و گفت: با توجه 
فکری  باید  تهران  در  سرقت  آمار  افزایش  به 

موضوع کرد. این  برای  جدی تر 
سرقت  اخبار  اخیر  روزهای  در  ایرنا،  به گزارش 
نباشد که  زیاد به گوش می رسد و شاید روزی 
قاپی،  مغازه، کیف  منزل،  از  سرقت  از  خبری 
موبایل قاپی، سرقت خودرو از سوی سارقان در 
مطبوعات و رسانه منعکس نشود، این موضوع 
به  چون  است  شده  مردم  نگرانی  موجب  هم 
نوعی حس ناامنی را در جامعه اشاعه می دهد 
و مردم هم هر لحظه با شنیدن اخبار سرقت در 
انتظار این مساله هستند که پلیس با دستگیری 
آنها  مسروقه  اموال  کشف  به  نسبت  سارقان 

دهد. انجام  اقدام جدی 
سوی  از  مهم  سرقت  مورد  چندین  نیز  امسال 

این  راستای  در  شد که  اعالم  پایتخت  پلیس 
موضوع نیز پلیس خبر از دستگیری سارقان و 
کشف اموال مسروقه داده است، شاید یکی از 
مهمترین سرقت هایی که در روزهای اخیر مانور 
صندوق  از  سرقت  شد،  داده  آن  روی  زیادی 
بود که  تهران  بانک ملی شعبه دانشگاه  امانات 
پلیس با هوشیاری کارآگاهان پایتخت در کمتر 
از 48 ساعت سارقان و بخش اعظمی از اموال 

را کشف کرد. مالباختگان 
سرقت تعداد قابل توجهی تجهیزات پزشکی به 
سارقان  دستگیری  تومان،  میلیون   3۰۰ ارزش 
زورگیر در نیاوران، دستگیری 2 سارق از منزلی 
قاپی  موبایل  فقره   6۰ تهران، کشف  شمال  در 
محله  منزل  سارق  دستگیری  تهران،  مرکز  در 
چهار  دستگیری  سرقتی،  اموال  و کشف  دربند 
برق های فشار قوی حین سرقت،  سارق کابل 
دستگیری سارق منزل لحظاتی پس از سرقت 

نارمک،  محله  در  پلیس  موقع  به  اقدام  با  و 
از  بزرگ  باند  یک  شدن  متالشی  و  شناسایی 
پایتخت، دستگیری 2  در  قاپ  موبایل  سارقان 
محله  در  حین سرقت  خودرو  محتویات  سارق 
شهر زیبا، دستگیری موبایل قاپی حین سرقت 
دستگیری  زیبا،  شهر  محله  در  زورگیری  و 
حین  تهران  شمال  ای  حرفه  قاپ  موبایل 
سرقت در محله نیاوران با موتورسیکلت سرقتی، 
دستگیری سارق محتویات خودرو حین سرقت 
و کشف یک قبضه سالح کمری و تعدادی اموال 
سرقتی محله مشیریه بخشی از اخبار سرقت که 

است.  یافته  انعکاس  رسانه  در  امسال 
همچنین رییس پلیس پایتخت پیشتر از انهدام 
6۰ باند با 258 نفر از سارقان حرفه ای و سابقه دار 
در قالب اجرای طرح کاشف خبر داد و گفت: 67 
نفر از سارقان دستگیر شده زورگیر و کیف قاپ و 
6۱ نفر نیز از سارقان منزل و اماکن بودند. این افراد 

تاکنون بالغ بر دو هزار و 87  سرقت اعم از خودرو، 
موتور، کیف قاپی، منازل و مغازه اعتراف کردند.

آمار سرقت اولی 
در تهران نگران کننده نیست

تهران  انتظامی  فرمانده  رحیمی  حسین  سردار 
افزایش سرقت در تهران در گفت  بزرگ درباره 
ماه  سه  طول  در  سرقت ها  ایرنا گفت:  با  و گو 
گذشته در تهران هفت درصد افزایش دارد و باید 
برای زمینه هایی که باعث می شود این سرقت ها 
به وقوع بپیوندد فکر جدی تری داشته باشیم.

وی گفت: برای جلوگیری از این نوع سرقت ها 
و ایجاد امنیت در جامعه، در کنار تمام اقداماتی 
که صورت می گیرد، معتقدیم که باید برخورد با 
مجرمان و سارقان در پایتخت قاطع تر و جدی تر 
دنبال شود و هزینه سنگین برای مجرمان ایجاد 

شود تا کمتر به سرقت اقدام کنند.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  رحیمی  سردار 
چه  تهران  در  سرقت  آمار  برای کاهش  پلیس 
داد:  توضیح  دارد،  اقدام  دست  در  برنامه هایی 
پلیس پایتخت تمام تالش خود را در این زمینه 

انجام می دهد تا بتوانیم امنیت خوبی در مبارزه 
ایجاد کنیم. مردم  برای  سارقان  با 

رییس پلیس پایتخت در پاسخ به اینکه آیا این 
سارقان به عنوان افرادی هستند که برای بار اول 
سرقت داشته اند، تصریح کرد: اینکه اعالم کنیم 
افرادی  سوی  از  سرقت ها  این  از  درصدی  چه 
بوده که برای بار اول سرقت کرده اند در این زمینه 
آمار دقیقی نداریم اما باید گفت که آمار سرقت 

اولی در تهران آنقدر نگران کننده نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نمی توانیم بگوییم 
سارقان  توسط  اولیه  سرقت  مدت  این  در  که 
در  داد:  ادامه  است،  شده  زیاد  پایتخت  در 
می شود  انجام  تهران  در  سرقت هایی که  میان 
اول  بار  برای  هستند که  هم  افرادی  متاسفانه 
به  افراد  این  آمار  اما  سرقت کرده اند  به  اقدام 

ندارد. نگرانی  جای  زیاد  اولی  سرقت  عنوان 

بازنشستگان ایران این روزها به دلیل فشارهای 
ناشی از نوسان قیمت ها در فشارند و این درحالی 
است که موقعیت جسمانی آن ها نیز مشکالتی را 
برایشان رقم زده که مراقبت از آن هزینه بر است. 
این در حالی است که هنوز دولت نتوانسته از 

پس هم سازن سازی حقوق بازنشستگان برآید. 
در همین حال یکی از مدیرانی که با به کارگیری 
سیاست های اشتباه چه در مورد کارکنان و چه در 
مورد بازنشستگان موجب به وجود آمدن بخشی 
از اعتراض ها شده بود به عنوان نخستین وزیر 

مستعفی دولت سیزدهم نام خود را ثبت کرد؛ 
حجت عبدالملکی. با این حال و در شرایطی که 
بیم آن می رود که سرپرست وزارت کار تعاون و 
رفاه اجتماعی یعنی استاد راهنمای عبدالملکی 
وضعیت  دید  باید  باشد  حوزه  این  آینده  وزیر 

این وزارتخانه  از مخاطبان  قابل توجهی  بخش 
چگونه است. اگر مسئوالن ارشد کشور و نظام 
از پیرشدن جمعیت نگرانند مسلمًا باید بتوانند 
زندگی  برای  مطلوب  وضعیت  دادن  نشان  با 
سالمندی جوانان را از آینده خود مطمئن کنند. 
ایران  سالمندی  تحقیقات  مرکز  رئیس  به  اگر 
از  بیش  دیگر  سال   25 یعنی   2۰5۰ سال  تا 
باید  سالمند شده اند  درصد جمعیت کشور   3۰
چگونه  حاضر  حال  در  آن ها  وضعیت  پرسید 
است؟ وقتی همچنان سالمندان مجبورند برای 
تأمین هزینه های خود کار کنند چگونه می توان 
از جوانان انتظار داشت که به جوان شدن جمعیت 
از طریق زادآوری همکاری کنند. بنابراین به جای 
و  احداث  تهران  شهردار  امثال  قرارگاه هایی که 
باشد که سخنان  بهتر آن  ایجاد می کنند شاید 
احمد دلبری رئیس مرکز تحقیقات سالمندی 

ایران را همگی بخوانند.
بیان  با  ایران  تحقیقات سالمندی  رئیس مرکز 
توانمندی  و  قابلیت  شاخص  زمینه  در  اینکه 
دارد، گفته  قرار  در جایگاه 88  ایران  سالمندان، 
است : در گذشته از بیماری های اصلی سالمندی 
بحث بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های 
زمینه ای ژنتیک عنوان می شد، درحالیکه اکنون 
اجتماعی  شبکه های  شدن  به گسسته  باتوجه 
افراد در دوران بازنشستگی، بسیاری از آنها دچار 

می شوند.  روانی  و  روحی  بیماری های 
احمد دلبری در گفت وگو با ایسنا، یکی از مشکالت 
حوزه سالمندی را »بازنشستگی قبل از موعد« 
دانسته و افزوده است : در حال حاضر میانگین 
در  است،  در کشور 52 سال  بازنشستگی  سن 
صورتی که افراد اغلب از 7۰ سالگی از کار افتاده 
می شوند و بخش زیادی از بیماری ها به علت این 
بیکاری رخ می دهد که در این زمینه الزم است 
در قوانین حوزه سالمندی به موضوع بازنشستگی 

ورود شود.
رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ایران علت پایین 
بودن سن بازنشستگی در کشور را »ایجاد اشتغال 
کاذب« عنوان کرده و گفته است : در ایران معموال 
بازنشستگی را زودتر از موعد در نظر گرفته و افراد 
زودتر بازنشسته می شوند تا جای آنها را نیروهای 

جوان بگیرند.

ایران  در  سالمندان  از  درصد  تنها 34 
»شاغل« هستند

در همین راستا دلبری به گزارش حاصل از ارزیابی 
توسط  اخیرا  که  سالمندی  دیده بان  شاخص 

اشاره  است،  شده  انجام  بازنشستگی  سازمان 
و خاطرنشان می کند: در این ارزیابی 97 کشور 
مورد بررسی قرار گرفتند و ایران رتبه 64 را به خود 
اختصاص داد؛ به عبارتی 64 کشور در جهان از 
ایران وضعیت بهتری دارند. از سوی دیگر در زمینه 
شاخص قابلیت و توانمندی سالمندان، ایران در 
جایگاه 88 بوده و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
به گفته او، با توجه به اینکه شاخص قابلیت و 
توانمندی سالمندان ترکیبی از اشتغال و توانمندی 
 34 تنها  است،  سالمندان  تحصیالت  میزان  و 

درصد از سالمندان در ایران شاغل هستند.
رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ایران در ادامه 
درباره وضعیت اشتغال سالمندان در کشورهای 
نمی رود که  انتظاری   : است  بیان کرده  دیگر 
سالمندان کار یدی انجام دهند اما اکثر کشورها 
از سالمندان به عنوان مشاور در رده های باال بهره 
توسعه  کشورهای  در  همانگونه که  و  می برند 
و  است  ساله  دو  فرآیندی  بازنشستگی  یافته 
خود  ساله  چند  تجربیات  فرد  مدت  این  طی 
تجارب  و  مشاوره  ارائه  می گذارد،  اختیار  در  را 
در سال های بعد نیز به نیروهای جوان در این 

می یابد. ادامه  کشورها 

بیماری های روانی 
گریبان گیر سالمندان 

دلبری به تشریح عوارض بازنشستگی زودهنگام 
بیکاری  می افزاید:  و  می پردازد  سالمندان  بر 
از  بسیاری  منشاء  هدف،  و  هویت  نداشتن  و 
بیماری های روانی است و از آنجایی که هویت 
می تواند  بیکاری  قطعا  است،  شغل  بر  بیشتر 
زمینه ساز بسیاری از بیماری ها شود. در گذشته 
از بیماری های اصلی سالمندی بحث بیماری های 
ژنتیک  زمینه ای  بیماری های  و  و عروقی  قلبی 
به  باتوجه  اکنون  درحالیکه  می شد،  عنوان 
گسسته شدن شبکه های اجتماعی افراد در دوران 
بیماری های  دچار  آنها  از  بسیاری  بازنشستگی، 

می شوند. روانی  و  روحی 
و  آلزایمر  اصلی  علل  از  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
است،  اجتماعی  تعامالت  کاهش  دمانس، 
روانی  بیماری های  شیوع  میزان   : است  گفته 
کشورهای  به  نسبت  کشور،  در  سالمندان 

است. بیشتر  توسعه یافته 

خیلی فرصت نداریم 
ایران  سالمندی  تحقیقات  مرکز  رئیس 
پیشتر با تاکید بر اینکه در سال 2۰5۰ بیش از 
3۰ درصد جمعیت کشور سالمند می شوند، گفته 

بود : ما تجربه بیش زایی دهه 6۰ را به خوبی 
به یاد داریم که می توان به مدارس دو شیفته و 
سه شیفته و مسکن مهر و سازمان ملی جوانان 
و.... اشاره کرد اما واقعا آیا ما از نیروی جوان به 
عنوان شاخص نیروی توسعه استفاده کردیم؟ در 
صورتی که گفته می شود مشکالت حوزه سالمندان 

5 تا 6 برابر است.
اینکه  بیان  با  رئیس مرکز تحقیقات سالمندی 
بیشترین کارآفرینی و اشتغال در اروپا در حوزه 
سالمندی است، گفت: در ایران تقریبا یک میلیون 
و 7۰۰ هزار شغل پنهان داریم اما در حوزه سالمندی 

دولتها توجهی به آن نکرده اند.
درصد  اینکه  بیان  با  دلبری  ایسنا،  گزارش  به 
جمعیت سالمندی در 4۰ سال گذشته دو برابر 
درصد   5.3 سال ۱355،  در  است، گفت:  شده 
جمعیت ما را سالمندان باالی 6۰ سال تشکیل می 
دادند و اکنون این رقم به ۱۰ درصد رسیده است. 
4۰ سال طول کشید تا جمعیت سالمندی دوبرابر 
شد اما دو برابر شدن بعدی جمعیت سالمندی از 
۱۰ به 2۰ درصد کمتر از 2۰ سال طول خواهد کشید. 
کشورهای توسعه یافته این سرعت رشد را طی 8۰ 

تا ۱۰۰ سال طی کرده اند. 
او با اشاره به اینکه از سال ۱383 که به دولت 
دستور شده، تا سال گذشته، یک سند نوشته و 
چند بار رونمایی شده است و هنوز تقسیم کار 
ملی انجام نشده است، افزود: قطعا ما در حوزه 

ابر بحران خواهیم داشت. سالمندی 
ما  داد:  ادامه  تحقیقات سالمندی  رئیس مرکز 
را  سالمند  میلیون   ۱۰ همین  مدیریت  آمادگی 
نداریم. 6۰ درصد منابع بیمه ای برای این ۱۰ درصد 
هزینه می شود در صورتی که آینده شرایط فرق 
می کند. در آینده سالمندانی پیرتر و آسیب پذیرتر 
خواهیم داشت. منابع بیمه ای برای کسی باقی 
نمی ماند در صورتی که در دنیا بحث سالمندی به 

عنوان صنعت سرمایه گذاری است. 
به گفته دلبری بیشترین کارآفرینی و اشتغال در 
اروپا در حوزه سالمندی است. یعنی در ایران تقریبا 
یک میلیون و 7۰۰ هزار شغل پنهان داریم اما در 

حوزه سالمندی دولتها توجهی به آن نکرده اند. 
دلبری با اشاره به شاخص دیده بانی سالمندی 
در ایران گفت: در خصوص شاخص دیده بان 
عدد  ما  97 کشور  بین  در  ایران  در  سالمندی 
بهداشتی وضع  را داشتیم که در وضعیت   67

داشتیم. خوبی 
وی افزود: موضوع سالمندی از جمله موضوعاتی 

است که از دنیا عقب هستیم.  

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ایران هشدار داد

بیماری های روانی سالمندان ایران 
بیشتر از کشورهای توسعه یافته است

 سردار رحیمی : نمی توانیم بگوییم 
که در مدت سه ماهه نخست 
سال سرقت اولیه توسط سارقان 
در پایتخت زیاد شده است اما 
در میان سرقت هایی که در تهران 
انجام می شود متاسفانه افرادی 
هم هستند که برای بار اول اقدام 
به سرقت کرده اند اما آمار این افراد 
به عنوان سرقت اولی زیاد جای 
نگرانی ندارد

| پیام ما |  رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ایران گفته است »ما آمادگی مدیریت همین 10 میلیون سالمند را نداریم«. این اظهار نظر در 
شرایطی مطرح شده که در روزهای اخیر بازنشستگان بخش مهمی  از اعتراض ها به مسئوالن دولتی را شکل داده اند. 
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آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

پژو  سواری  سبز  برگ 
 1396 مدل   405GLX-XU7
به  رنگ  متالیک   – نقره ای 
 124K1133374 موتور  شماره 
شاسی  شماره  و 
 NAAM01CEXHK127233
ق963   37 پالک  شماره  به 

ایران65 متعلق به علی محمد 
درجه  از  و  مفقود  زابلی  علی 

اعتبار ساقط گردیده است. 

نیسان  وانت  شناسنامه  و  سند 
 – آبی   1386 مدل   2400
موتور  شماره   به  رنگ  روغنی 
شاسی وشماره   384958

پالک  شماره  به   K065840
متعلق  69ق867ایران65 
نمداد  فرامرزی  مریم  به 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

گردیده است. 

 آگهی تجدید
مناقصه عمومی

شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه، خمینی شهر و 
برخوار در نظر دارد تامین ماشین آالت مورد نیاز خود جهت انجام امور خدمات 
شهر را به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد 
شنبه  یک  اداری  وقت  تاپایان  حداکثر  متقاضیان  نماید.لذا  واگذار  صالحیت 
در  واقع  شرکت  دفتر  به  مربوطه  اسناد  تحویل  و  دریافت  جهت   1401/04/05
شاهین شهر خیابان بهشتی )مخابرات( انتهای فرعی 9 غربی پالک 66 مراجعه 

و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 03145290800 تماس حاصل نماید

شرکت مدیریت پسماند شهرداری ها
نوبت اول: 1401/03/19- نوبت دوم: 1401/03/26- شناسه آگهی: 1332604 

وم
ت د

نوب

مدلتعداد)دستگاه(نوع ماشین آالتردیف 

85 به باالیکجدول شوی غیر مکانیزه )دستی(۱

85 به باالیکجدول شوی مکانیزه2

85 به باالیککشنده سیمی تریلر)کله(3

9۰ به باالیکخودرو وانت مزدا دو کابین4

5
جاروب مکانیزه خیابانی 6 متر 

مکعب
85 به باالیک

85 به باالیککامیونت روباز 6 تن6

85 به باالیکایسوزو پرس زباله 6 تن7

85 به باالیکاتوبوس شهری8

85 به باالیکمینی بوس9

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید 
الکترو موتور شناور را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره  2001005963000093 برگزار نماید.کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1401/03/24 می باشد.

مبلغ برآورد:  36.949.000.000 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.847.450.000 ریال به صورت ضمانت بانکی)فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و 

فاضالب استان کرمان 
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1401/03/24  لغایت 1401/03/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19  روز سه شنبه تاریخ  1401/04/07         

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف(: به صورت حضوری ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 به دبیرخانه شرکت آب و 
فاضالب استان

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 9:30 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/04/08
محل تامین اعتبار: منابع عمرانی اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید   

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان    تلفن: 034-33222960

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس  02141934 
دفتر ثبت نام: 88969738  و 85193768

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

صدای قطره های آب ضربان زندگی است ،در مصرف آن صرفه جویی نماییم.

شماره ب/1401/29-52 
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آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

و کارت  سند،برگ سبز) شناسنامه( 
خودروی سواری سیتروئن تیپ زانتیا 
انتظامی   SX سفید مدل 87شماره 
شماره  به   49 ایران   17 ص   574

موتور  741758  و شماره شاسی 
S1512287164457 به نام سید 
نقی ساعد پور مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی 
ایکس ای مدل 1383 به شماره پالک 

748 ب 51 ایران 64 
شماره موتور : 01027458

S1412283404464 :و شماره شاسی
مربوط به فاطمه رضائی هفتادر مفقود 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  است  گردیده 

می باشد.
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خراسان رضوی

سیمان گفت:  یک شرکت  فروش  و  بازاریابی  معاون 
هم اکنون با اختصاص میزان محدود برق به کارخانه های 
سیمان خط تولید برخی از کارخانه ها غیرفعال خواهد 
شد و همین مساله منجر به کاهش تولید سیمان در 

استان و ایجاد التهاب در بازار سیمان شده است.
ایسنا در خصوص دالیل  با  تورج صادقی در گفت وگو 
گران شدن قیمت سیمان در خراسان رضوی اظهار کرد: 
سال گذشته صنایع سیمانی با قطعی برق مواجه بود 
سیمان  کارخانه های  برق  سهیمه  جاری  سال  در  اما 
محدود شده است. بر این اساس اگرچه برق به طور 
کامل قطع نمی شود ولی اختصاص برق محدود برای 
تولید نیز مشکل کارخانه های سیمان را مرتفع نمی کند. 
در حال حاضر میزان برقی که به کارخانه های سیمان 
کارشناسی  اساس  بر  شده،  داده  اختصاص  استان 
صورت نگرفته است. بر همین اساس تنها 25 درصد 
برق مورد نیاز کارخانه سیمان ما تامین می شود. باید در 
نظر گرفت نیاز واحدهای صنعتی به یک میزان نیست 
و برق مصرفی هر صنعت متناسب با میزان تولید آن  

باید تخصیص داده شود.
اواسط خرداد جاری کاهش  از  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
گرفته  صورت  استان  کارخانه ها  به  برق  تخصیص 
تصریح کرد: این مساله موجب افزایش  قیمت سیمان 
در بازار شده که این افزایش قیمت در مناطق مختلف 

نیز متفاوت است. طی چند روز گذشته افزایش قیمت 
رخ  درصد   ۱۰۰ تا   برندها  برخی  در  بورس  در  سیمان 
به طور کلی در  اعالم شد.  باطل  آن  داد که معامالت 
خراسان رضوی در برندهای مختلف سیمان حدود 2۰ 
تا 3۰ درصد به صورت میانگین قیمت سیمان افزایش 

است. یافته 
صادقی در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت سیمان 
تا آخر تابستان گفت: قیمت سیمان بر اساس عرضه 
عرضه  مدت  این  در  اگر  می شود.  مشخص  تقاضا  و 
صورتی  در  ولی  می شود  ملتهب  بازار  یابد،  کاهش 
سیمانی کنترل  صنایع  در  برق  محدودیت  مشکل  که 
شود، شاید عرضه سیمان به بازار افزایش یابد اما اگر 
شد.  خواهد  حادتر  وضعیت  نشود،  حل  مشکل  این 
افزایش  از  جلوگیری  برای  مقطعی  اقدامات  اگرچه 
اما  شده  گرفته  نظر  در  هم  بورس  در  سیمان  قیمت 
این اقدامات درمان های مقطعی است. در مجموع باید 
می رسد که  آرامش  به  بازار  صورتی   در  داشت  توجه 

شود. بیشتر  تولید  حجم 
سیمان  کارخانه های  تولید  فعلی  ظرفیت  درباره  وی 
تولید  ظرفیت  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  استان 
است.  رسیده  درصد   5۰ زیر  استان  کارخانه های 
محدودیت برق ظرفیت تولید کارخانه سیمان ما را نیز 

است. رسانده  درصد   3۰ زیر  به 

شوک اعمال محدودیت برق 
به صنعت سیمان در خراسان رضوی

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: هر مشترک خوزستانی می تواند 
تا سقف سه هزار کیلو وات برق مصرف کند. علی خدری در گفت و گو با ایسنا، با 
اشاره به اهمیت رعایت الگوی مصرف برق توسط شهروندان خوزستانی اظهار کرد: 
مشترکان در خوزستان الگوی مصرف را رعایت کنند تا بتوانیم از تابستان سختی که 

پیش رو داریم عبور کنیم.
وی با بیان اینکه هر مشترک خوزستانی می تواند تا سقف سه هزار کیلو وات برق 
مصرف کند، افزود: رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان می تواند شرایطی را به 

وجود آورد که در تابستان خاموشی نداشته باشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: اگر مشترکی بیش از 2 برابر الگو 
مصرف برق داشته باشد، ابتدا به منظور اطالع یافتن از این وضعیت پیامک اخطار 
دریافت می کند و در ادامه در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، برق آن مشترک قطع 
می شود.خدری ادامه داد: در خوزستان یک هزار و 2۰۰ مشترک پرمصرف وجود دارد 
که از این مشترکان درخواست داریم مطابق الگوی مصرف و براساس سقف مصرفی 
که برای هر مشترک در نظر گرفته شده برق مصرف کنند تا با خاموشی های ناشی از 

عدم رعایت الگوی مصرف مواجه نشویم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: حسب اعالم 
مسئوالن وزارتخانه مابه التفاوت نرخ خرید تضمینی کلزا به کلزاکارانی که پیش از 
این محصول خود را به قیمت کیلویی ۱5 هزار تومان به دولت فروخته اند، پرداخت 
می شود.حسین صالحی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان در گفت و گو با ایسنا  با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت  مابه التفاوت قیمت 
کلزا خبر داد و افزود: تا کنون مقدار 6۰۰ تن محصول تولیدی کلزا به مراکز خرید دولتی 
در جنوب کرمان تحویل گردیده که  این مهم در راستای سیاست های الگوی کشت 
است. وی افزایش نرخ  خرید تضمینی کلزا خبرداد و اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی 
کلزا به دلیل گالیه مندی و نارضایتی کشاورزان ، اصالح و از کیلویی ۱5 هزارتومان به 
23 هزار تومان افزایش پیدا کرد و بر همین اساس مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم 
کلزا به کشاورزانی که پیش از این محصول خود را به شرکت بازرگانی دولتی فروخته 

اند، پرداخت می شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ضمن تأکید بر 
لزوم توسعه  کشت کلزا و گندم در منطقه عنوان کرد : در سال زراعی آینده کشت گندم 

و کلزا بصورت قراردادی انجام می شود.

استاندار زنجان گفت: کشاورزی و امنیت غذایی مسئله مهمی است که باید به آن 
توجه کنیم. محسن افشارچی  روز گذشته )25 خردادماه( در سی و ششمین 
دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی استان زنجان، 
اظهار کرد: اصلی ترین دلیل مسائل روز، هزینه ای است که برای استقالل می دهیم.
وی با بیان اینکه مصرف تولیدات کشاورزی خصوصا گندم نسبت به سال گذشته 
افزایش داشته، تصریح کرد: در ۱5 روز اول سال ۱4۰۱ مصرف گندم صرف شده 

صنعت ۱4 هزار تن بوده است.
افشارچی با اشاره به اینکه ما منابع بسیاری داریم ولی به هر دلیلی توان استفاده 
در  را  تغییرات چشمگیری  اقلیم،  تغییرات  افزود:  نداریم،  را  آنها  از  حداکثری 

زمینه های مختلف داشته و ما باید خودمان را برای تغییر آماده کنیم.
او ادامه داد: هر سال حدود ۱ میلیارد متر از آب های زیرزمینی استفاده می شود، از 
اینرو باید به سیاست های آبی توجه کنیم؛ مسئله آب مسئله کهنه ای است و فریاد 
العطش امروزه همه جا هست. حجم آب تنظیمی فاجعه است؛ باید سد داشته 
باشیم و از منابع آب بهتر استفاده کنیم. راه حل های قدیمی برای مسائل جدید 
پاسخ گو نیست. آب باید مدیریت شود و بهره وری در حوزه آب باید اتفاق بیفتد.

سقف مصرف برق هر مشترک خانگی 
در خوزستان چقدر است؟

مابه التفاوت نرخ جدید کلزا 
به کشاورزان پرداخت می شود

بهره وری در حوزه آب 
اتفاق بیفتد

| خوزستان  | | کرمان | | زنجان |

گشایش دفتر پژوهشی 
مناطق نفت خیز جنوب  

ملی  شرکت  فنی  امور  مدیریت  سرپرست 
دفتر  گشایش  از  جنوب  نفتخيز  مناطق 
نفت خيز  مناطق  فنی  مدیریت  پژوهشی 
تهران  نفت  صنعت  پژوهشگاه  در  جنوب 
خبر داد. دکتر رامین روغنیان اظهار کرد: با 
توجه به نامگذاری سال و تاكيد مقام معظم 
دانش بنيان  واحدهای  به  توجه  بر  رهبری 
مناطق  فنی  امور  مديريت  درخواست  با  
نفت خيزجنوب پیگیری و تحقق اين اهداف 
به همين دليل  و  در دستور كار قرار گرفت 
برنامه های  توسعه  برای  نخست  گام  در 
و  علمی  اطالعات  تبادل  و  تحقيقاتی 
اعم  فنی  مديريت  كارشناسان  پژوهشی، 
معاونت  شيميايی،  مطالعات  معاونت  از 
و  شناسی  زمين  نفت،معاونت  مهندسی 
معاونت حفاری، دفتر مطالعاتی و پژوهشی 
اين شركت در پژوهشگاه صنعت نفت تهران 
فعاليت های  اينكه  بيان  با  افتتاح شد. وی 
باال دستی  مختلف  حوزه های  در  پژوهشی 
توان  از  استفاده  پايه  بر  قبل  سال های  از 
افزود:  است،  شده  آغاز  ایرانی  متخصصان 
زمینه  در  پژوهشی  فعاليت های   توسعه 
به  مربوط  پژوهش های  برداشت،  ازدیاد 
ارزیابی  نفتی،  مغزه های  مخازن،  مطالعات 
مواد و سایر طرح های مشترک با پژوهشگاه 
اقدامات  مهم ترين  از  كه  نفت  صنعت 
توليد  كيفيت  كنترل  كنار  در  پژوهشی 
کار  دستور  در  بوده  بهره برداری  واحدهای 
مدیریت فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز 

دارد. قرار  جنوب 

 مدیرعامل شرکت گاز استان 
گلستان خبرداد:

 تحقق 20 درصدی اجرای 
شبکه گاز در سال 1401 

مومنی، گلستان - علی طالبی مدیرعامل شرکت 
گاز استان گلستان از تحقق 2۰ درصدی اجرای 
شبکه گاز درسال ۱4۰۱ در سطح استان خبر داد.
استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  جاری   سال  برای  طالبی گفت:  گلستان، 
مجموع حدود 25۰ کیلومتر اجرای خطوط تغذیه 
و توزیع  گاز در سطح استان  هدف گذاری  شده 
است که 3۰ کیلومتر آن برای بخش شهری، 
 77 و  روستایی  بخش  برای  کیلومتر   ۱54
کیلومتر نیز مربوط به  بخش صنعتی است.

طالبی تصریح کرد: با همت و تالش مجموعه 
کارکنان شرکت، تا ابتدای خرداد ماه سال ۱4۰۱  
حدود 2۰ درصد از برنامه هدف گذاری شده یعنی 
داریم  و تالش  است  انجام شده  5۱ کیلومتر 
همچون سال گذشته هدف مورد نظر امسال نیز 
بطور کامل محقق شود.او ادامه داد: در سالی 
که گذشت هدف این شرکت اجرای شبکه به 
میزان 285 کیلومتر بوده که  در همین رابطه 
این  در  توانستیم  و  داشته ایم  خوبی  عملکرد 
 ، بهتر و تحقق ۱۱2 درصدی  با عملکرد  زمینه 
به میزان 32۰ کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع 
را در سطح استان اجرا کند.مدیرعامل شرکت 
گاز استان گلستان در پایان اظهار داشت: این 
شرکت تاکنون بالغ بر ۱۰ هزار کیلومتر در سطح 
استان شبکه گذاری کرده است که از این مقدار 
و شهرستان  با 2۱8۰ کیلومتر  شهرستان گنبد 
گرگان  با ۱436 کیلومتر  بیشترین حجم اجرای 

شبکه گاز را در سطح استان داشتند.

رییس مرکز امور قرآنی 
سازمان اوقاف و امور خیریه 

بیان کرد: سازمان اوقاف 
سبکی از مسابقات قرآن را 

به دنیا معرفی کرده که قابل 
توجه کشورهای اسالمی 

قرار گرفته است، مسئولین 
مسابقاتی این نکته 

رسیده اند که تدبر در قرآن 
مورد تاکید باشد

هرمزگان-  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
گفت: با هدف تامین نیاز آبی تابستان روستاهای واقع 
بازسازی  و  بندرعباس عملیات اصالح  در غرب شهر 
خطوط انتقال و توزیع در دستور کار قرار گرفته است.

عبدالحمید حمزه پور صبح دیروز )24 خردادماه( با 
بیان اینکه تامین نیاز آبی مشترکین این روستاها از 
طریق اصالح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه های 
توزیع، مصرف بهینه و شناسایی انشعاب های غیر مجاز 
در دستور کار آبفاست، افزود: در این راستا اکیپ های 
مختلفی از آبفا عملیات بازسازی و اصالح شبکه های 
فرسوده را در دستور کار خود قرار داده اند که این اقدام 
به جلوگیری از هدر رفت آب کمک شایانی خواهد کرد.
او افزود: 4۰ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه های 
روستایی تحت پوشش امور آب  فاضالب منطقه یک 
نیازمند  دارد که  اصالح  به  نیاز  و  بندرعباس فرسوده 

اعتباری بالغ بر ۱45 میلیارد  ریال است.

مدیرعامل آبفا با اشاره به تامین نیاز آبی منطقه گچین 
افزود: با هدف جبران کمبود آب گچین عملیات احداث 
خط انتقال جدید به طول4۰ کیلومتر در دستور کار قرار 
گرفته که با اتمام آن وضعیت آب شرب مشترکین این 
منطقه از طریق خط انتقال آب شیرین کن خلیج فارس 

بهبود خواهد یافت. 
حمزه پور به عملیات اتصال آب جمال احمد و تل سیاه 
به خط انتقال ۱2۰۰ بندرعباس خبر داد و تصریح کرد، 
با اتصال این دو روستا به خط انتقال ۱2۰۰ کمبود آب 
با  مشترکین این روستاها جبران شده و امیدواریم 
مصرف بهینه شاهد گذر بدون تنش از تابستان پیش 
رو باشیم.او همچنین به انشعاب های غیر مجاز اشاره 
کرد و افزود: ساماندهی انشعاب های غیر مجاز به 
این  از  پایداری آب روستاها کمک شایانی می کند 
رو طرح یاد شده با مشارکت دهیاری ها و شوراهای 

اسالمی روستاها در دستور کار قرار گرفته است.

قرآنی  امور  مرکز  رئیس   - قم  نگین کوهستانی، 
رویداد  گفت:  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
مسابقات  و  آذرماه  کریم  قرآن  معارفی  بزرگ 
برگزار  قم  در  مبعث  روز  با  همزمان  المللی  بین 
خبری  نشست  در  مهر  مجیدی  شود.حمید  می 
مسابقات کشوری  دوره  پنجمین  و  چهل  پیرامون 
اوقاف  اداره کل  قرآن کریم که در سالن جلسات 
از  یکی  قم  شهر  داشت:  شد،اظهار  برگزار  استان 
قطب های فرهنگی جهان اسالم و تربیت مبلغان 

دهند. می  تکان  را  دنیا  است که  دینی 
کشوری  تنها  گذشته  سال  دو  در  افزود:  وی 
تراز  در  کریم  قرآن  مجازی  مسابقه  که  بودیم 
از  برخی  و  کردیم  برگزار  اسالمی  جمهوری 
کشورهای اسالمی تقاضا کردند این سبک را به 

دهیم. ارائه  آنها 
و  اوقاف  سازمان  قرآنی  امور  مرکز  رییس 
سبکی  اوقاف  سازمان  کرد:  بیان  خیریه  امور 
کرده  معرفی  دنیا  به  را  قرآن  مسابقات  از 

گرفته  قرار  اسالمی  کشورهای  توجه  قابل  که 
رسیده اند  نکته  این  مسابقاتی  مسئولین  است، 
مسابقات  باشد،  تاکید  مورد  قرآن  در  تدبر  که 
به  و  آغاز  منازل  از  اسالمی  جمهوری  در  قرآنی 

می رسد. مسابقات 
مجیدی مهر عنوان  کرد: امروز قشری از مخاطب 
با ما همراه است که پیش از این مورد توجه قرار 
نگرفته بودند و باید نقاط قوت حفظ و نقاط قابل 
بهبود به مرحله شاخص برسد، مسابقات قرآن در 
کشورمان پایه بسیاری از رفاقت ها و ازدواج های 
دوره  دو  داریم که  هایی  زوج  است،  حسنه شده 
بیست و نهم ازدواج کردند و فرزند خود را همراه 

شان به مسابقات می آورند.
وی با تاکید بر اینکه بهترین داوران امروز قضاوت 
سازمان  گفت:  دارند  برعهده  را  قرآنی  مسابقات 
و  می کند  اقدام  استانداردها  بهترین  از  اوقاف 
نامه  آیین  آیند  می  ایران  به  خارجی که  داوران 

برند. می  خود  همراه  را  داوری کشورمان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:
اصالح شبکه انتقال آب غرب بندرعباس 

145 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

چهل و پنجمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در قم برگزار می شود

مدیرعامل آبفا با اشاره به تامین 
نیاز آبی منطقه گچین گفت : با 
هدف جبران کمبود آب گچین 

عملیات احداث خط انتقال جدید 
به طول4۰ کیلومتر در دستور کار 

قرار گرفته که با اتمام آن وضعیت 
آب شرب مشترکین این منطقه از 
طریق خط انتقال آب شیرین کن 

خلیج فارس بهبود خواهد یافت

آگهی مفقودی آگهی مفقودی آگهی مفقودی 
سند و برگ سبز )شناسنامه( خودروی 
سواری هاچ بک سایپا تیپ 2 سفید-
روغنی مدل 1396، شماره انتظامی 
728 ق 39 ایران 14 به شماره موتور  
شاسی  شماره  و   M15/8431641

به   NAS821100H1094330
نام زینب حیدری مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت  و  )شناسنامه(  سبز  برگ 
خودروی سواری هاچ بک سایپا تیپ  
روغنی  سفید-مشکی   QUIK R
 388 انتظامی  شماره   ،1400 مدل 
موتور  شماره  به   83 ایران   93 ج  

M159373874 و شماره شاسی 
 NAPX212AAM1073086
به نام فریبا هاشمی نژاد مفقود 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی  خودرو 
سواری پراید جی تی ایکس آی

مدل : 1388
رنگ: سفید

ش موتور : 2899688
ش شاسی: 

S1412288242501
متعلق به مریم طاهرپور مفقود 

گردیده و اعتبار ندارد.

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی سند  فاقد  ساختمانهای 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱4۰۱6۰3۱9۰78۰۰۰257مورخه۱4۰۱/۰۱/2۰ هیات دوم 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو 
كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه امانی زاده 
راینی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۱73 صادره  از زرند در ششدانگ 
یك باب خانه )با کاربری عرصه باغات و فضای سبز( به مساحت 
۱84/7 مترمربع پالك23 فرعی از358 اصلی واقع دربخش 28کرمان 
آدرس راین خیابان مطهری کوچه۱7  خریداری از مالك رسمی آقای 

عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  راینی  محمدرمضانی 
آگهی می شود در صورتی كه  روز  به فاصله ۱5  نوبت  مراتب در دو 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰3/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰3/26

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی : 1326502 

مد
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

مد
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

ی 
غتا

ج

تا  فرش بافی  از  بافی،  تا گلیم  خراطی  از   
نازک کاری، از ارغوان بافی تا کالش بافی، 
سازی  چاقو  از  شال بافی،  تا  سفالگری  از 
تا نرم نای و ... همگی هنر دست مردمان 

است. کردستانی  هنرمند 
و  دستی  صنایع  به سبب  استان کردستان 
هنرهای دستی اش بسیار مشهور است و هر 
فرهنگ  و  هنر  دیار  این  به  پا  مسافری که 
یادگار  به  اثری  باغ هنر کردها  از  می گذارد 

می برد.
است  انعکاسی  کردستان،  دستی  صنایع 
ذهن  با  که  کردستان  زیبای  طبیعت  از 
درآمیخته  مردمان کرد  هنرمندانه  و  خالق 
به  و  قبلی  نقش  و  طرح  هیچ  بدون  و 
آمیخته  هم  در  بداهه  و  صورت خودجوش 
تا روایت گر زندگی ُکردها در زمان های بس 
دور باشد.در گذشته هایی بس دور زمانیکه 
کردستان،  صعب العبور  و  سخت  راه های 
راحت  ارتباط  برقراری  و  آمد  رفت و  اجازه 
صلب  کردستانی ها  از  را  اطراف  دنیای  با 
کرده بود؛ مردم خوش ذوق و هنرمند این 
خود،  زندگی  مایحتاج  تامین  برای  خطه 
آستین همت را باال زده و با دستان هنرمند 
وسایل  بدوی ترین  و  طبیعی ترین  از  خود 
زیبا  طرحی  و  کردند  تولید  را  محصوالتی 
درانداختند که امروزه در دنیا مشهور است.
تولیدات دستبافتی که شاید در گذر از پیچ 

و خم تاریخ حضورشان در زندگی کمرنگ تر 
که  شده  شناسنامه ای  اما  باشد؛  شده 

است. جهانی کرده  را  کردستان 
2۰ تا 27 خرداد هفتهای متعلق به نگاره ها 
نگار  و  نقش  پر  و  رنگین  دستبافته های  و 
در دنیا است که لمس آن ها، لمس زندگی 
دست بافتی که  سازه های  است،  زیبایی  و 
دل  از  و  داده اند  جای  خود  در  را  عشق 
به  تا  سربرآورده اند  انسان  روزمرگی های 

ببخشند. دیگر  بویی  و  رنگ  دنیا 
از جمله رشته های صنایع دستی که به ثبت 
ساز  خراطی،  به  می توان  رسیده اند  ملی 

نازک کاری،  شالبافی،  بافی،  سازی، گلیم 
بافی،  سازی، کالش  اروسی  بافی،  ارغوان 
چاقو  سنتی،  زیورآالت  سنتی،  سفال گری 

اشاره کرد.  ... و  نرم نای  سازی، 
دستی  صنایع  از  اثر   ۱5 گذشته  سال  در 
مهر  دریافت  به  موفق  کردستان  استان 
صنایع  ملی  مرغوبیت  نشان  و  اصالت 
شهر  سال گذشته  یک  طی  شدند.  دستی 
شالبافی،  ملی  شهر  عنوان  به  بانه  آرمرده 
دیوزناو به عنوان روستای ملی ارغوان بافی 
گلیم  روستای  عنوان  به  سفلی  کاکوی  و 

شده اند. ملی  ثبت  بافی 

کردستان؛ سرزمین هنرهای هزار رنگ
سازمان ثبت اسناد وامالک کشورکردستان

حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان
آگهی تحدید حدود اختصاصی    

زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید 
مساحت  به  است  بنا شده  احداث  آن  در  که 
)25۰/64( دویست و پنجاه مترمربع وشصت 
 ۱3677 پالک  دارای  مربع  دسیمتر  وچهار 
اوزینه  اراضی  در  واقع  اصلی   –  3 از  فرعی 
بخش 3 حوزه ثبتی گرگان ملکی خانم ناهید 
راعی عزآبادی فرزند عنایت اله ساعت 9 صبح 
محل  در   ۱4۰۱/۰4/23 مورخ  شنبه  پنج  روز 
وقوع ملک واقع در گرگان ، کوی طالقانی ،بن 
، قطعه 64 کد  بست ۱۰ متری چهارم شرقی 
خواهد  بعمل  بازدید   49۱68748۰4 پستی 
به  نسبت  مجاوری  چنانچه  رو  این  از  آمد 
حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل 
است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم 
را  خود  اعتراض  حدود  تحدید  صورتمجلس 
کتبا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان 
گرگان تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت 
مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
قضایی  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  ثبتی 
تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
را  دادخواست  تقدیم  عدم  و گواهی  مراجعه 
بدیهی  نماید  تسلیم  ثبت  اداره  به  و  دریافت 
است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت 
مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت  مقررات  وفق 

خواهد نمود .
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱4۰۱/۰3/26

م الف :۱۱262       
حجت هللا تجری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه دو گرگان
از طرف محمد امین صافی 
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

 منابع طبیعی، آب و انرژی:
 فاطمه باباخانی )دبیر(

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

صفحه آرایی: ندا صفاریان،فاطمه خواجویی
رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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خسارت برنجکاران در مبارکه اصفهان
با وجود کمبود منابع آب هنوز هم برنج کاری در شهرستان مبارکه اصفهان ادامه دارد. نبود آب نشاء ها را نابود کرده و به کشاورزان خسارت زده زده است 

عکس:  مرتضی صالحی

عکس:  تسنیم 

جمعی از مهندسان شهرساز، مهندسان معمار، طراحان 
وزیر  نامه  در  و…  تاریخی  بناهای  مرمت گران  شهر، 
از مسئوالن خواستار  دیگر  و شماری  فرهنگی  میراث 
آنها  شده اند.  تبریز  تاریخی  بافت  مرمت  از  حمایت 

نوشته اند:
تاریخی  بافت های  ترین  گسترده  از  یکی  تبریز  شهر 
بوده  دارا  را  هکتار  2هزار  حدود  در  مساحتی  با  ایران 
است. با این وجود، به واسطه سیاست های توسعه ای 
کالن مقیاس در نیم قرن اخیر، شاهد روندی پرشتاب 
در تخریب و از دست رفتن منابع میراث شهری تبریز 
بخش  دهه گذشته،  سه  طی  نحوی که  به  بوده ایم، 
اعظمی از بافت تاریخی شهر تبریز و عناصر ارزشمند 
آن در پیرامون مجموعه بازار تاریخی سرپوشیده تبریز 
مرداد  در  یونسکو  جهانی  میراث  فهرست  در  )ثبت 
)مجموعه  االمر  صاحب  میدان  مسجد کبود،   ،)۱389
حسن پادشاه( و محور کهنه خیابان با مساحتی بالغ بر 
25هکتار در قالب طرح های نوسازی و بهسازی محور 
تاریخی- فرهنگی تبریز، تخریب و با تبدیل شدن به 
زندگی شهری  از  راکد،  اداری  تجاری-  های  مجموعه 

حذف گشته اند.

 بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت

به شرط آن که نگوییم از آن چه رفت حکایت

بر این یکی شده بودم که گرد عشق نگردم

قضای عشق درآمد بدوخت چشم درایت

مالمت من مسکین کسی کند که نداند

که عشق تا به چه حد است و حسن تا به چه غایت

ز حرص من چه گشاید تو ره به خویشتنم ده

که چشم سعی ضعیف است بی چراغ هدایت

مرا به دست تو خوشتر هالک جان گرامی

هزار باره که رفتن به دیگری به حمایت

جنایتی که بکردم اگر درست بباشد

فراق روی تو چندین بس است حد جنایت

به هیچ روی نشاید خالف رای تو کردن

کجا برم گله از دست پادشاه والیت

به هیچ صورتی اندر نباشد این همه معنی

به هیچ سورتی اندر نباشد این همه آیت

کمال حسن وجودت به وصف راست نیاید

مگر هم آینه گوید چنان که هست حکایت

مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان

هنوز وصف جمالت نمی رسد به نهایت

فراقنامه سعدی به هیچ گوش نیامد

که دردی از سخنانش در او نکرد سرایت

سعدی

سازمان هواشناسی نسبت به خیزش 
مستعد  نواحی  در  و  خاک  و  گرد 
و  رگبار  و  استان  پنج  در  شن  توفان 
رعد و برق در هفت استان هشدار داد.
هواشناسی  سازمان  ایسنا  به گزارش 
با صدور هشدار نارنجی رنگ از  وزش 
در  گردوخاک،  خیزش  شدید،  باد 
داد. خبر  شن  توفان  مستعد  نواحی 

 26( پنج شنبه  روز  جوی  شرایط  این 
رضوی،  خراسان  جنوب  در  خرداد( 
روز  سمنان،  و شرق  جنوبی  خراسان 
جمعه )27 خرداد( در شرق خراسان 
بلوچستان  و  جنوبی، شمال سیستان 
 28  ( شنبه  روز  و  کرمان  شرق  و 
سیستان  شرق  و  شمال  در  خرداد( 
شرق  جنوبی،  خراسان  بلوچستان،  و 

است. انتظار  مورد  کرمان 
جوی  شرایط  این  حاکمیت  پی  در 
هوا،  تردد، کاهش کیفیت  در  اختالل 
صنایع  به  آسیب  دید،  شعاع  کاهش 

احتمال  و  گردوخاک  به  حساس 
آسیب  صنعت کشاورزی،  به  خسارت 
تابلوهای  مانند  موقت  سازه های  به 
از  اشیاء  سقوط  غیره،  و  تبلیغاتی 
فرسوده  درختان  شکستن  ارتفاعات، 
حمل  ناوگان  در  اختالل  نهال ها،  و 
پیش بینی  هوایی  و  ریلی  نقل  و 

. د می شو
کاهش  برای  هواشناسی،  سازمان 
از  اجتناب  احتمالی،  آسیب 
پارک  عدم  ضروری،  غیر  سفرهای 
فرسوده  درختان  کنار  در  خودروها 
اجتناب  نیمه کاره،  ساختمان های  و 
تمام  برای  باز  فضای  در  حضور  از 
از  محافظت  و  مدیریت  گروه ها، 
گردوخاک،  به  حساس  صنایع 
اجتناب  موقت،  سازه های  استحکام 
هواپیماهای  و  بالگرد  با  پرواز  از 
فعالیت های  از  اجتناب  سبک، 

می کند. توصیه  را  کویرنوردی 

دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج( با موضوع بحران آب 
در کشور اکران و رونمایی شد.به گزارش ایسنا به نقل 
از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج، بامداد 
یکشنبه، هشتم خردادماه، از جدیدترین دیوارنگاره 
میدان ولیعصر )عج( با موضوع بحران آب و با شعار 

»به فکر آب باش« رونمایی شد.
خانه  توسط  که  )عج(  ولیعصر  میدان  دیوارنگاره 

طراحان انقالب اسالمی تهیه و نصب می شود این 
بار به موضوع زیست محیطی و اجتماعی »بحران 
آب« و اصالح رویه مصرف آن پرداخته است و 
این  است«  اتمام  به  رو  آب  »ذخایر  هشدار  با 
دیوارنگاره را طراحی و رونمایی کرد. این دیوارنگاره 
با هشتگ »#جان_شما_جان_آب« توسط محمد 

رساند.  نصب  و  چاپ  مرحله  به  و  طراحی  شکیبا 
مجتبی حسن زاده طراحی نوشتار این دیوارنگاره را 

بر عهده داشت.

دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر)عج( بحران آب را نمایش می دهد

درخواست حمایت از مرمت احتمال وقوع توفان شن در 5 استان
و احیای بافت تاریخی تبریز

کارزار خرب

شهر

کتاب:  عاشقان  تن  چند  آن  »از  کتاب 
نوشته  نوشتن«  مصائب  اندر  جستارهایی 
فیلیپ کلودل با ترجمه جواد فرید منتشر 
از  بخشی  در  ایسنا،  است.به گزارش  شده 
سخن مترجم می خوانیم: پیش آمده است 
بنویسید؛  متنی  باشید  خواسته  روزی  که 
متنی کوتاه حتی؛ کاغذ و مداد و قلم؛ همه 
برگ سفید،  برابر  در  اما  کرده اید،  آماده  را 
چنان که  مانده اید؛ چیزی  ناتوان  و  درمانده 
باید به ذهن تان نرسیده و در آرزوی نوشتن 
چشم  سفید  برگ  بر  ساعت ها  جمله ای، 
دوخته اید. گاهی هم ذوق و حال تان، چنان 
بوده که هر روز ده ها برگ سفید را سیاه کرده 
و نوشته ای دلخواه از این تالش به دست 
این  از  مشکالتی  هم  نویسندگان  آورده اید. 
نمی کند،  هم  فرقی  دارند!  و  داشته  دست 
نامدار و ناشناس، پیر و جوان، زن و مرد، 
مجرب و نوآموز و ... همه تجربه هایی مشابه 
را زیسته اند. نویسندگانی که آثارشان از پس 
سالیان به ما رسیده، از رده قلم به دستان 
بهروز و خوشبخت ادبیات به شمار می آیند، 
حتی اگر در زمانه خود چندان روی آسایش 
انسان هایی  برابر،  در  ندیده باشند،  را  رفاه  و 
هم بوده اند که به رغم اصرار و اِبرام شان در 
توفیقی  روح،  عرق ریزان  رغم  به  و  نوشتن 

به دست نیاورده اند و امروز نام و نشانی از 
قربانیان  اینان  است.  نمانده  جای  به  آنان 
این  ادبیات اند. فیلیپ کلودل در  تیره بخت 
کتاب به سرنوشت این تیره بختان ادبیات و 
آشفته دالن برگ سفید می پردازد،در چارچوب 
خیال پردازی های کوتاه، روایت هایی شگفت 
انگیز و اتفاقاتی نامنتظر، هم خنده دار و هم 
تأثرآور.در شروع کتاب آمده است: سخن »از 
آن چند تن عاشقان کتاب« است؛ آن هایی 
که ادبیات شیفته شان می کند، که سودای 
نویسنده شدن را در سر می پرورانند، اما به 
دالیلی چند از این کار باز می مانند، بسته به 
دنیا می اآیند،  به  شرایط و قرنی که در آن 
کاهلی،  سستی،  غرور،  زبونی،  به  بسته 
دلیری، یا از سِر تصادف و اتفاقی که زندگِی 
در  ما که  و  می کند؛  خود  بازیچه  را  آدمی 
دستاِن زندگی جز مخلوقاتی فانی و ریزنقش 

آسیب پذیر...« و  اندهگین  نیستیم، 

| »جستارهایی 
اندر مصائب نوشتن« | 

| فیلیپ کلودل |
| ترجمه: جوادفرید |

حیدر کاکی و گروه تنبورنوازان الوچ به روی صحنه 
می روند

سرپرستی  به  الوچ  تنبورنوازان  گروه  کنسرت 
اجرا  وحدت  تاالر  در  ماه  خرداد   27 کاکی  حیدر 

شد. خواهد 
امور  و  عمومی  روابط   از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
تنبورنوازان  گروه  کنسرت  رودکی،  بنیاد  بین الملل 
حیدر  خوانندگی  و  آهنگسازی  سرپرستی،  به  الوچ 
کاکی با حمایت موسسه فرهنگی هنری خانه تنبور 
سروه  شرکت  یارسان،  موسیقی  آموزشگاه  داالهو، 
موسسه  و  تنبور  نوای  موسیقی  آموزشگاه  تنبور، 
ماه  خرداد   27 جمعه  ققنوس،  آواسازان  هنری 

می شود.  اجرا  رودکی  تاالر  در   2۱ ساعت 

بلندترین دیوارنگاره اروپا، روی برج آبی واقع در شهر 
لستر انگلیس کشیده می شود. به گزارش ایرنا، پروژه 
دیوارنگاره  بلندترین  عنوان  به  خیابانی  نقاشی  رسم 
اهل  هنرمندان  از  تیمی  توسط  جاری  هفته  از  اروپا 
لو  نام های لی دراموند، ریچ پیکاک، وینگ  به  لستر 
با 82 متر طول  ادواردز کلید خورد. این پروژه  و بن 
پس از تکمیل به سومین دیوارنگاره بلند جهان تبدیل 
خواهد شد؛ بلندترین دیوارنگاره جهان با ۱۰7 متر طول 
در دیترویت آمریکا قرار دارد و دیوارنگاره ای 87 متری 
از پپ گاکا در کراچی پاکستان دومین نقاشی خیابانی 

بلند در جهان است.
 ترسیم طرح دیوار نقش برج آبی که شامل نمادهایی از 
میراث و فرهنگ منحصر به فرد لستر خواهد بود، تا چهار 

هفته آینده تکمیل می شود.   

| موسیقی   |

| تجسمی |

ایران به لحاظ واقع شدن بر روی کمربند خشک جهان 
دریافت  را  بارش جهانی  میزان  از یک چهارم  کمتر 
می کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان منابع 
طبیعی، اکوسیستم های خشک و فراخشک گستره 
درصد   88 به  قریب  که  به نحوی  داشته  وسیعی 
مساحت کشور در این مناطق قرار گرفته است.  بر 
اساس آخرین مطالعات صورت گرفته در کشور در 
سال 98 مشخص شد 29/7 میلیون هکتار مستقیما 
تحت تاثیر فرسایش بادی در کشور بوده که از این 
سطح ۱3/9 میلیون هکتار به منابع زیستی و اقتصادی 
کشور خسارت وارد می کند. خسارت وارده به اراضی 
کشاورزی، اماکن مسکونی شهر ها و روستایی، صنایع 
بالغ  و ...  مواصالتی  راه های  زیربنایی،  تاسیسات  و 
بر 3۰۰۰ میلیارد تومان در سال است. این وضعیت 
و  مخاطرات  افزایش  نظیر  چالش هایی  موجب 
ریسک سرمایه گذاری و توسعه منابع انسانی می شود. 
موضوعاتی نظیر ایمنی جاده ها و خطوط مواصالتی، 
حفاظت از تاسیسات صنعتی و اراضی کشاورزی و 
جلوگیری از مهاجرت و قطع زنجیره های تولید واقع در 
کانون های بحرانی از جمله اهداف فعالیت های مقابله 

با بیابان زایی است.
هدف اصلی از فعالیت های بیابان زدایی نظیر نهال کاری، 
احداث بادشکن، بذرپاشی و غیره، در اولویت نخست، 
تقویت پوشش گیاهی منطقه به عنوان عامل اصلی 
ممانعت از فرسایش بادی، حفاظت خاک و جلوگیری 
از صدمات ناشی از حرکت ماسه های روان است. ایجاد 
تعادل اکولوژیکی در محیط تبدیل اراضی بیابانی به 
عرصه ای با قابلیت توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی 

منطقه از جمله اهداف ثانویه محسوب می شود.
برخی از اصطالحات و تعاریف:

اطالق  اضمحاللي  روبه  سرزمين  به  بیابان  بیابان: 
می شود كه از نظر اقليمي در مناطق خشك و نيمه 
خشك كشور قرار داشته، عمومًا فاقد پوشش گياهي 
طبيعي پايا بوده و يا پوشش گياهي آن در حدي است 
كه بهره برداري از آن نیاز به مالحظاتی برای کاهش 
میزان عوامل تشدید کننده تخریب سرزمین است.

کویر: نوعی عارضه مناطق بیابانی است که معمواًل در 
ویژگی های  از  می آید  پدید  بیابان  نقاط  پست ترین 
فراوانی  و  ریز  بافت  با  خاک های  پهنه های کویری، 

امالح شور و قلیایی در آب  و خاک است. به طورکلی 
در پهنه های کویری فرآیند تبخیر همیشه در بیالن آبی 
آب های  میزان  استثنایی که  در حالت  است.  غالب 
ورودی کمتر از مقدار تبخیر است، دریاچه های کم عمق 
اراضی  می شود.  تشکیل  رسی  جلگه های  همراه 
کویری پست ترین نقاط اراضی بیابانی است که دارای 
سخت ترین شرایط محیطی بوده و به طورکلی توان 
تولید بیولوژیکی نداشته و یا بسیار اندک است. در 
امکانات برداشت  از عرصه های کویری  قسمت هایی 
از رسوبات تبخیری و قابلیت های معدنی وجود دارد.
بیابان زایی: بیابان زایی عبارت است از تخریب سرزمین 
در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب 
و  هوایی  و  آب  تغییرات  مختلف  عوامل  اثر  بر  که 

فعالیت های انسانی حادث می شود.
فرسایش بادی: فرسايش خاك به فرآيندي اتالق مي 
شود كه طي آن خاك از بستر اصلي خود جدا شده و 
به كمك يك يا چند عامل انتقال دهنده به مكانی ديگر 
حمل شود. عامل انتقال دهنده می تواند آب ، باد و… 
باشد كه تحت عنوان فرسايش آبی يا فرسايش بادی 

ناميده می شود.
کانون های بحرانی فرسایش بادی: کانون های بحرانی 
تأثیر  تحت  مناطق  از  بخشی  به  بادی  فرسایش 
فرسایش بادی اعم از محل برداشت، حمل یا رسوب 
می گویند که به منابع زیستی و اقتصادی، کشاورزی و 

تأسیسات زیربنایی خسارت وارد می گردد.
مقابله با بیابان زایی: مقابله با بیابان زایی عبارت است 
از مجموعه اقداماتی که در چارچوب طرح های جامع 
توسعه در مناطق خشک و نیمه خشک تا خشک نیمه 
مرطوب صورت می گیرد که مبتنی بر توسعه پایدار بوده 
و شامل سه گروه فعالیت های بازدارنده، اصالحی و 
احیا است.کنوانسیون مقابله با بیابان زایی: ایران از سال 
۱375 و پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی، 
رسمًا به عضویت کنوانسیون مقابله با بیابان زایی ملل 
متحد درآمده است. هدف کنوانسیون، مقابله و کنترل 

بیابان زایی و کاهش اثرات خشک سالی و در نهایت 
کمک به استقرار توسعه پایدار در کشورهایی است 
مواجه  بیابان زایی  و  با خشک سالی  به طورجدی  که 
هستند که این مهم از طریق اقدام مؤثر در سطح ملی 
و با حمایت بین المللی صورت می گیرد. برنامه ریزی 
مناطق  در  به ویژه  تخریب سرزمین  توقف  در جهت 
دارای اکوسیستم های شکننده و آسیب پذیر از جمله 

برنامه های اخیر کنوانسیون مذکور است.
 Land Degradation سرزمین  تخریب  توقف 
وضعیتی  به  سرزمین  تخریب  توقف   :Nutrality
گفته می شود که سطح منابع اراضی مورد نیاز برای 
حفاظت از عملکرد و خدمات اکوسیستم های طبیعی 
و نیز امنیت غذایی در مقیاس های زمانی و مکانی 
می یابد.  افزایش  یا  باقی مانده  ثابت  مشخص، 
به عبارت دیگر بنا به تعریف LDN می باید اراضی دارای 
تولید بیولوژیک مناسب، سالمت و حاصلخیز تا سال 

یابد. افزایش   2۰3۰
دست  جنگل  بیابانی:  مناطق  کاشت  دست  جنگل 
کاشت مناطق بیابانی جنگلی است که منشأ طبیعی 
نداشته و با هدف تثبیت ماسه های روان و توسعه 
پوشش گیاهی در اراضی بیابانی، از طریق نهال کاری، 
باشد.  ایجاد شده  بذرپاشی  و  بذرکاری  قلمه کاری، 
با گونه های  شده  ایجاد  پوشش  تاج  درصد  "هرگاه 
گیاهی سازگار با شرایط خشک و بیابانی کشور باالی 
یک درصد و تراکم کاشت برای گونه های تاغ، گز و کهور 
بیش از 5۰ اصله و برای گونه های اسکنبیل و استبرق 
تراکم آن ها بیش از ۱۰۰ اصله در هکتار باشد، مشمول 
تعریف جنگل دست کاشت مناطق بیابانی می شود."
جنگل های طبیعی مناطق بیابانی: جنگلی است که از 
درخت و درختچه خودرو، همراه با سایر رستنی های 
خشبی و علفی پوشیده شده است و منشأ طبیعی 
در  ندارد.  نقش  آن  اولیه  ایجاد  در  انسان  و  دارد 
مناطق بیابانی گونه های شاخص این مناطق گز، تاغ، 

اسکنبیل و ... است.

آشنایی با چند اصطالح 
در حوزه کویر و بیابان 

بیابان کجاست؟


