
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم می گوید سازمان 
محیط زیست مخالف بازگشت بنزین پتروشیمی است

بهسالهایآلودهبرنمیگردیم
و  آلوده  سال های  آن  یاد  را  خیلی ها  پتروشیمی  بنزین  بازگشت  زمزمه های 
بنزین  ورود  و  بنزین  تولید  1392، کسری  تا   1389 است.  انداخته  سرطانی 
پتروشیمی به چرخه سوخت. آن زمان جلیل ساالری، مدیرعامل شرکت ملی 

پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران بود.

برنامههفتم؛اصالح
یاتکرارالگویسابق؟

آثار میراث فرهنگی ایران در معرض 
آسیب های خشکسالی است 

تفاهمنامهای
براینجاتمیراث

واکنشبهزیستیخوزستان
بهمعلولآزاری

روابط عمومی اداره کل بهزیستی خوزستان در واکنش به 
مرکز  "در  عنوان  با  در فضای مجازی  ویدیویی  پخش 

احسان اهواز چه خبر است" جوابیه ای منتشر کرد.

هشدارسیلبهساکنانجنوب
سه روز پس از سیل رودبال استهبان مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان فارس از پایان عملیات جستجو برای آخرین قربانی این سیل خبر داد

سامانه بارشی »مونسون« به شرق فارس، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان می رسد

| رییس شاخه زمین شناسیفرهنگستان علوم  |

| مهدی زارع  |

 بارندگی ، سیالب 
و تغییر اقلیم

سازمان هواشناسی در هشدارهایی از بارش 
رگبار باران، رعدوبرق و احتمال سیالب ناگهانی 
در برخی استان ها به ویژه در جنوب کشور خبر 
تا پایان هفته اول مرداد 1401  خبر داده است . 
تشدید فعالیت بارش های مونسونی در جنوب 
شرق و جنوب کشور و نفوذ و تشدید فعالیت 
مازندران  دریای  سواحل  در  بارشی  سامانه 
 دلیل این هشدار هاست. در یک سال معمولی 
سه چهارم بارندگی ایران بین آذر و فروردین 
ماه  می بارد. دو عامل برای تمرکز این بارندگی 
به گونه ای عمل می کند که می تواند منجر به 
سیل شود. اواًل، رشته کوه زاگرس که در جنوب 
در شمال  البرز  و رشته کوه های  ایران  غرب 
شرق قرار دارند، هر دو به عنوان سدی در برابر 
جریان هوا عمل می کنند و  با انباشته شدن 
باران در سمت بادگیر در ارتفاعات ، مرکز کشور 

را خشک نگه می دارند.

  گزارشی میدانی »پیام ما« از منطقه البرز شرقی
 لکه ثبت جهانی چهاردانگه 

خاکهیرکانیرامیفروشندخاکهیرکانیرامیفروشند
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|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2345   | سه شــنبه  4 مــرداد 1401  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

3ادامه در صفحۀ4ادامه در صفحۀ

| شینا انصاری |

 بهایی که باید برای
محیط زیست بپردازیم

طبیعت  ارزشمند  منابع  و  زیست  محیط  بهای 
و  شده  فراموش  سال هاست  ما  سرزمین 
حاصل  آب  و  خاک  هوا،  فزاینده  آالینده های 
وجود  با  دیرپاست.  و  مزمن  بی توجهی  این 
آنکه طی سال های گذشته به کرات کارشناسان 
محیط زیست کشور برای توجه به محیط زیست 
به  الزام  بر  تاکید  با  صنایع  استقرار  هنگام  در 
جانمایی  از  قبل  زیستی  محیط  مطالعات 
صنایع  در  و  پیشگیرانه(  رویکردی  )به عنوان 
مستقر و دارای فعالیت برای اجرای برنامه های 
به  کرده اند،  تالش  زیست  محیط  مدیریت 
واسطه نبود نگاه اولویت دار به محیط زیست در 
سیاستگذاری ها و تمرکز بر اشتغال، معیشت و 
اقتصاد نتیجه قابل قبولی به دست نیامده است. 
مسئولیت های  محوری ترین  از  یکی  امروزه 
دنیا،  اقتصادی  بنگاه های  و  شرکت ها  صنایع، 

است. زیست  محیط  قبال  در  مسئولیت 

نام 
شماره فراخوان سامانه ردیفمناقصه گزار

مبلغ برآورد )ریال/یورو(ستاد
مبلغ تضمین 

شرکت در فرآیند 
ارجاع کار)ریال(

شرکت ملی 
حفاری 

ایران

12001093985000450
برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(برآورد تأمین قطعات خارجی)یورو(برآورد تعمیرات اساسی)ریال(

4/343/000/000
6/200/000/000243/00014/528/000/000

22001093985000451
برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(برآورد تأمین قطعات خارجی)یورو(برآورد تعمیرات اساسی)ریال(

2/517/000/000
2/500/000/000140/3009/580/000/000

32001093985000454
برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(برآورد تأمین قطعات خارجی)یورو(برآورد تعمیرات اساسی)ریال(

2/211/000/000
3/090/000/000121/4007/275/000/000

42001093985000452
برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(برآورد تأمین قطعات خارجی)یورو(برآورد تعمیرات اساسی)ریال(

362/000/000
100/000/00026/130***********

52001093985000453
برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(برآورد تأمین قطعات خارجی)یورو(برآورد تعمیرات اساسی)ریال(

2/657/000/000
20/900/000/00095/2006/280/000/000

دریافت و تحویل  اسناد
از 1401/05/06 لغایت  1401/05/15تاریخ شروع و پایان     دریافت اسناد

از 1401/05/16  لغایت 1401/05/31تاریخ شروع و پایان تحویل  استعالمهای ارزیابی کیفی

آدرس مناقصه گزار جهت 
دریافت اطالعات

آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت A  - اداره قراردادها 
 شماره تلفن کارشناس پرونده  :  46326 061-341

1- براساس حداقل امتیاز )50( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ، انجام می گردد.روش ارزیابی 

مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
- ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ 50659  هـ تاریخ 1394/09/22و اصالحات بعدی آن .

اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره4001114006376636 و شماره شبا IR 350100004001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه 
سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

   مشخصات مناقصه :

•   ارزیابی کیفی مناقصه گران :

•   نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

•  تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

www.nidc.ir            http://sapp.ir/nidc_pr   کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران•
کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.irانجام می شود .

شناسه آگهی1354304- شماره میم الف-1

آگهیمناقصاتعمومییکمرحلهای
بهروشمعمولی)نوبتاول/دوم(

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05

هوالباقی

جنابآقایمهندسزارعی
مدیریتمحترمروابطعمومیشرکتمخابراتمنطقهمرکزی

نماییم. شادی روح آن  را تسلیت عرض می  بزرگوارتان  درگذشت پدر 
ایزد منان خواستاریم. از  را  بازماندگان  بقای  مرحوم و 

 میثم مهرافشان- سرپرستی روزنامه »پیام ما« در استان مرکزی

آبرا
َهدرندهیم

موضوع مناقصات : ردیف 1-تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 4 دستگاه خودروی جین پل
 ردیف 2 - تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 10 دستگاه خودروی جراثقال)کرن(

 ردیف 3- تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 3 دستگاه خودروی تندم مدل      
ردیف 4 - تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 2 دستگاه هد هالیبرتونی و اتصاالت مکانیکی

ردیف 5 - تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 20 دستگاه کشنده

 RD888 -SX

مازندران - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با 
بیان اینکه نیازمندی های بخش آب و خاک در استان 
زیاد است و با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، 
با محدودیت هایی مواجهیم، از محدودیت منابع آب در 
مازندران و مهار تنها 10 درصد از آب های سطحی خبر 
داد و گفت: مازندران همواره از کم آبی و پرآبی رنج 
 می برد و در هر دو این شرایط دچار بحران می شویم.
برنامه  نشست  ششمین  در  عنایتی کلیجی  حسن 
احداث  پیاده سازی طرح جامع  و هماهنگی  ریزی 
و خاک سه  آب  منابع  زیرساخت های  و ساماندهی 
استان شمالی که در منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر 
نیازمندی های  خبرنگاران گفت:  جمع  در  شد،  برگزار 
بخش آب و خاک در استان مازندران زیاد است و 
با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی این استان، 
مواجه هستیم. با محدودیت هایی  منطقه دشت   در 
او با بیان اینکه در غرب مازندران کمترین میزان دشت 

را داریم که از محدودیت ها و چالش های این منطقه 
است ، ادامه داد: مازندران همواره از کم آبی و پرآبی رنج 
 می برد و در هر دو این شرایط دچار بحران می شویم.
با اشاره به  رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران 
اینکه محدودیت منابع آب در مازندران زیاد است و 
حدود 10 درصد آب های سطحی مهار می شود، افزود: 
75 تا 80 درصد آب های استان آب سطحی است و 
در فصول غیر زراعی باعث ایجاد محدودیت در مزارع 
 می شود و کشت و کار را با مشکل مواجه می کند.
عنایتی با بیان اینکه در حوزه خاک هم نیاز است به 
غنی سازی آن توجه کنیم تا از این منبع برای افزایش 
بهره وری استفاده کنیم، گفت: تجهیز و نوسازی اراضی 
و  تولید  کمیت  و  کیفیت  افزایش  برای  شالیزاری 
افزایش بهره وری خاک و آب یکی از خواسته های 
مازندران است که متناسب با شرایط مازندران اجرا و 

عملیاتی شود.

دانش بنیان  تولید،  از  حمایت  آیین نامه  تصویب  با 
هیات  توسط  برق  و  آب  در صنعت  اشتغال آفرین  و 
معاونت  همکاری  با  شد  مکلف  نیرو  وزارت  وزیران، 
علمی و فناوری ریاست جمهوری یک کارخانه نوآوری 
آب و آبفا، یک کارخانه نوآوری برق و انرژی در جوار 
صندوق  یک  و  پژوهشی  و  صنعتی  محیط های 
راه اندازی  را  انرژی  پژوهش و فناوری صنعت برق و 
کند.به گزارش ایسنا، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت 
نیرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آیین 
اشتغال آفرین  و  دانش بنیان  تولید،  از  حمایت  نامه 
در صنعت آب و برق را با هدف تحقق شعار »تولید، 
دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« و افزایش صد در صدی 
تعداد شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در صنعت 
کرد. تصویب  آنها  مستقیم  اشتغال  و  برق  و   آب 
است  شده  تکلیف  نیرو  وزارت  به  آیین نامه  این  در 
بهینه سازی  »توسعه  زمینه  در  پیشران  طرح های  که 
در  محیطی  زیست  ارتقای شاخص های  و  برق  آب، 
بهره وری  »ارتقای  ساختمان«،  و  کشاورزی  صنایع، 
در تولید، انتقال توزیع آب و برق«، »افزایش امنیت 
و  »بومی سازی  برق«،  و  آب  صنعت  تاب آوری  و 
خودکفایی«، »توسعه استفاده از هوش مصنوعی در 
صنعت آب و برق«، »هوشمندسازی سنجش داده های 
صنعت آب و برق و داده کاوی آمار و اطالعات مبتنی 
بومی  سامانه های  »توسعه  و  مصنوعی«  هوش  بر 
 پایش و مدیریت مصرف آب و برق« را اجرایی کند.

ژرف،  آب های  »استحصال  طرح های  همچنین 
توسعه  و  پساب  »بازیافت  نامتعارف«،  و  جوی 
تجدیدپذیر«،  انرژی  بر  مبتنی  آب شیرین کن های 
»کاهش تلفات تولید، انتقال و توزیع در صنعت آب 
و برق«، »انرژی های تجدیدپذیر و زنجیره ارزش آن«، 
»توسعه تبادالت انرژی با کشورهای همسایه و توسعه 
صادرات کاال و خدمات مرتبط با صنعت آب و برق« و 
غیره را هم در اولویت قرار دهد.در این آیین نامه آمده 
فن بازارها،  در  موجود  ظرفیت های  همه  از  که  است 
شرکت های  فناوری،  و  علم  پارک های  دانشگاه ها، 
دانش آموزی  پژوهش سراهای  خالق،  و  دانش بنیان 
و غیره هم برای اجرای هر چه بهتر و کاربردی تر مفاد 
این آیین نامه استفاده شود.حمایت و ایجاد و یا تقویت 
واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت های غیردولتی 
تاثیرگذار صنعت آب و برق و راه اندازی شتاب دهنده  در 
حوزه آب، آبفا، برق و انرژی از دیگر موارد ذکر شده در 
این آیین نامه است. به نقل از مرکز اطالع رسانی معاونت 
را  نیرو  وزارت  آیین نامه  این  ریاست جمهوری،  علمی 
مکلف کرده است که با همکاری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و با رعایت قوانین و مقررات نسبت به 
راه اندازی حداقل یک کارخانه نوآوری آب و آبفا و یک 
کارخانه نوآوری برق و انرژی در جوار محیط های صنعتی 
شرکت های  امکانات  از  استفاده  با  خود  پژوهشی  و 
وابسته به وزارت خانه و سرمایه گذاری و ظرفیت های 

بخش خصوصی اقدام کند.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

 مازندران از کم آبی و پرآبی رنج می برد

راه اندازی 2 کارخانه نوآوری در حوزه آب و برق 

نگهداری  و  بهره برداری  مدیر   - اصفهان 
منطقه ای  آب  شرکت  آبی  تاسیسات  از 
آب  ذخیره  و  پرشدگی  میانگین  اصفهان 
برآورد کرد  درصد   25 را  استان  سدهای 
استان  سدهای  وضعیت  بررسی  و گفت: 
نشان می دهد که  میزان پرشدگی سدها 
با کاهشی  مدت  بلند  میانگین  به  نسبت 
است.  بوده  مواجه  درصد   66  معادل 
شرکت  عمومی  روابط  ایرنا،  گزارش  به 
به  دوشنبه  روز  اصفهان  ای  منطقه  آب 
مجموع  افزود:  امینی  احسان هللا  از  نقل 
استان  این  بزرگ  سدهای  آب  ذخیره 
نسبت  است که  مترمکعب  میلیون   335
دارد. کاهشی  روند  تابستان  ابتدای   به 
وی افزود: ذخیره سد مخزنی زاینده رود 
 239 و  میلیارد  یک  طبیعی  ظرفیت  با 
به  اکنون   است که  مکعب  متر  میلیون 
است. رسیده  مترمکعب  میلیون   287 
وی با بیان این که ذخیره آبی سد زاینده 
14درصد  گذشته  سال  به  نسبت  رود 
در  داد:  ادامه  است،  داشته  کاهش 
ذخیره  سال(،   50( بلندمدت  با  مقایسه 
آب این سد 69 درصد کاهش یافته است.
از  نگهداری  و  برداری  بهره  مدیر 
منطقه ای  آب  شرکت  آبی  تاسیسات 
اشاره  سد گلپایگان  وضعیت  به  اصفهان 
حاضر  حال  در  سد  این  گفت:  و  کرد 
داشته  ذخیره  آب  مترمکعب  10میلیون 
است و حجم آن نسبت به سال گذشته 
در مدت زمان مشابه 28 درصد افزایش 
درصد   42 مدت  بلند  با  مقایسه  در  و 

می دهد. نشان  کاهش 
سمیرم  قره آقاچ  سد  ذخیره  افزود:  وی 
است. رسیده  مترمکعب  21میلیون   به 
حنای  ذخیره سد  این که  بیان  با  امینی 
سمیرم تا امروز به 6.8میلیون مترمکعب 
رسیده است، تصریح کرد: حجم این سد 
نسبت به سال گذشته 35 درصد کاهش 
درصد   38 مدت  بلند  با  مقایسه  در  و 

دارد. آبی  کاهش ذخیره 
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
ادامه  اصفهان  منطقه ای  آب  شرکت  آبی 
تا  کرون  و  تیران  در  خمیران  سد  داد: 
آبی  میلیون مترمکعب ذخیره   4.1 امروز 
سال گذشته  به  نسبت  است که  داشته 

است. داشته  درصد کاهش  پنج 

ذخیره آب سدهای
 اصفهان 25 درصد

  ظرفیت است
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اما  نیست.  دست  در  دقیقی  آمار 
از  همچنان  هم  آمار  خوشبینانه ترین 
اهداف  تحقق  در  نامساعد  حال  و  وضع 
برنامه های توسعه پنج ساله کشور حکایت 
دارد. تا جایی که به گفته دبیر کمیسیون 
هفتم  برنامه  سیاست های کلی  مشترک 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  توسعه 
اول  برنامه  از  برنامه ها،  »میانگین تحقق 
تا برنامه ششم، به 35 درصد هم نرسیده 
است.« حال در شرایطی که سازمان برنامه 
و بودجه به عنوان نهاد اصلی متولی تهیه 
توسعه کشور  پنج ساله  برنامه  تدوین  و 
پاییز،  فصل  آغاز  از  پیش  تا  باید  نهایتًا 
اتمام  به  را  توسعه  هفتم  برنامه  تدوین 
برساند. این در حالی است که روند تدوین 
پیش نویس سیاست های کلی این برنامه 
در مجمع تشخیص مصلحت  توسعه که 
نظام انجام می شود، از اردیبهشت ماه 99 
مجمع  رئیس  که  آن طور  و  خورد  کلید 
تشخیص مصلحت نظام اعالم کرده، این 
اختیار  اواسط خرداد ماه در  پیش نویس 
مجمع  کارشناسان  و  مجلس  دولت، 

است.  گرفته  قرار  تشخیص 
شرایطی که  در  و  اوضاع  و  حال  این  در 
تدوین  نهایی  مهلت  تا  ماه   2 از  کمتر 
برنامه  سازمان  در  توسعه  هفتم  برنامه 
پژوهش های  مرکز  باقیمانده،  بودجه  و 
یک  برگزاری  به  اقدام  دیروز  مجلس 
تغییر  »ضرورت  عنوان  با  ملی  همایش 

ریل سیاست گذاری کشور در برنامه هفتم 
بنابر  که  همایشی  است.  کرده  توسعه« 
اعالم قبلی قرار بود با حضور و سخنرانی 
اقتصاد  امور  سید احسان خاندوزی وزیر 
بانک  رئیس  صالح آبادی  علی  دارایی،  و 
رئیس  پورابراهیمی  محمدرضا  مرکزی، 
سید  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون 
کمیسیون  رئیس  حسینی  شمس الدین 
بر  نظارت  و  تولید  رونق  و  جهش  ویژه 
قانون   44 اصل  سیاست های  اجرای 
رئیس  حاجی بابایی  حمیدرضا  اساسی، 
کمیسیون برنامه و بودجه و محمدحسین 
کمیسیون  رئیس  بحرینی  حسین زاده 
تدوین آیین نامه داخلی مجلس در محل 
پژوهش ها  مرکز  مدرس  شهید  سالن 
برگزار شود اما ظاهرًا برخی از این افراد در 

نداشتند.  حضور  دیروز  نشست 
سخنانی  در  اقتصاد  وزیر  این  وجود  با 
»ماهیت  به  اشاره  با  همایش  این  در 
لزوم  بر  توسعه،  برنامه  فراقوه ای« 
تصویب  و  تدوین  در  فراقوه ای«  »اجماع 
تاکید  باالدستی  این سند  البته اجرای  و 
که  خاندوزی  احسان  سید  است.  کرده 
یکی از آسیب های برنامه های توسعه در 
گذشته را »نوع رویکرد مجمع تشخیص 
سیاست های  تدوین  در  نظام  مصلحت 
تاکید کرد:  برنامه توسعه« می داند،  کلی 
می توانیم  کند،  تغییر  رویکرد  این  »اگر 
در کشور  توسعه  برنامه های  بهبود  شاهد 

از  را  اولویت ها«  »تعیین  او که  باشیم.« 
برنامه های  تدوین  در  الزامات  مهمترین 
»برنامه  است:  گفته  می داند،  توسعه 
مسائل  همه  به  پرداخت  جای  توسعه 
کشور  مهم  مسائل  همه  حتی  یا  کشور 
انتخاب  سیاست های  جای  بلکه  نیست؛ 
شده برای مسائلی است که اولویِت کشور 
باشد.« وزیر اقتصاد گفت: »باید از تکرار 
برنامه ریزی جامع _که درباره سیب زمینی 
می کرد_  تصمیم گیری  مسائل  همه  و 
خارج شویم و با توجه به محدودیت در 
حوزه منابع و ظرفیت بروکراسی کشور در 
برنامه  در  باید  به همه مسائل،  پرداختن 
هفتم توسعه بر 4، 5 مسئله تمرکز کنیم 
تکرار  از  جلوگیری  خاندوزی  الغیر.«  و 
قبلی در  برنامه های شش گانه  سرنوشت 
تدوین و اجرای برنامه هفتم را در گروی 
دانست  مسائل  اولویت بندی  این  تحقق 
نداشتن  »مساله کشور،  اینکه  بیان  با  و 
راهکار برای حل مشکالت نیست«، گفت: 
به  سیاست گذار  که  است  این  »مساله 
برنامه  در  که  سیاست هایی  و  اهداف 
تعیین شده، ملتزم نیست؛ زیرا در برخی 
که  می شود  قید  مواردی  برنامه  احکام 
ناقض اهداف برنامه است.« وزیر اقتصاد 
تصریح کرد: »اگر نظام بانکی ناتراز باشد، 
اگر دولت کسری بودجه داشته باشد، اگر 
باشند،  ناتراز  بازنشستگی  صندوق های 
قطعا هدف کنترل تورم و رشد اقتصادی 

محقق نمی شود اما در درون برنامه توسعه 
احکامی بگذاریم که ناترازی های دولت و 
نظام بانکی بیشتر شود، هرچقدر بنویسم 
محقق  هم  باز  شود،  تک رقمی  تورم  که 

شد.« نخواهد 
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این 
همایش برخی از مهمترین محورهایی را 
که انتظار می رود در برنامه هفتم توسعه 
به آن توجه شود، برشمرد و بر این اساس 
از »مقوله تامین مالی، اصالح نظام بانکی، 
و  دنیا  سطح  در  بانکی  استانداردهای 
رسیدن بانک های ما به آن، اصالح کفایت 
دولت  با  بانک ها  رابطه  اصالح  و  سرمایه 
و بانک مرکزی با یکدیگر« به این عنوان 
نام برد. علی صالح آبادی با تاکید بر لزوم 
اهداف  تحقق  عدم  علت  آسیب شناسی 
شش برنامه قبلی توسعه گفت: »نمی توان 
اما  بنویسم  را  آرزوها  و  آرمان  برنامه  در 
الزامات آن را به درستی مدنظر قرار ندهیم؛ 
نخواهد  محقق  نظر  مورد  اهداف  چراکه 
شد.« او با اشاره به آن چه »خطایی مهم در 
برنامه توسعه« عنوان کرد، گفت: »برخی 
دستگاه های ما خالهای قانونی دارند که 
متاسفانه می گویند این موارد را در یکی از 
بندهای برنامه  توسعه بیاوریم تا آن خالء 
قانونی حل شود که چنین نگاه و رویکردی 

نیست.« درست 
رونق  و  جهش  ویژه  کمیسیون  رئیس 
سیاست های  اجرای  بر  نظارت  و  تولید 
اصل 44 قانون اساسی نیز با بیان این که 
برنامه  تدوین  در  حکمرانی  بر  »تاکید 
است«،  کیفیت  بر  تاکید  هفتم،  توسعه 
گفت: »برنامه توسعه را باید در سطح سند 
حکمرانی ببینیم؛ وگرنه تبدیل به آیین نامه 
الدین  سیدشمس  شد.«  خواهد  اداری 
حسینی که سابقه 8 سال وزارت اقتصاد 
کارنامه  در  نیز  احمدی نژاد  دولت  در  را 
دارد، شرط دستیابی به توسعه را »بهبود 
محیط کسب و کار« عنوان کرد و خواستار 
»اصالح نظام حکمرانی و تغییر در رویکرد 
انتقاد  با  او  شد.  برنامه ریزی«  نظام 
تحلیل  و  تجربه  به  بی توجهی  نسبت به 
به دلیل  اول  برنامه  بین الملل گفت: »در 
تحریم موفق نبودیم و در برنامه ششم هم 
یکی از دالیل عدم موفقیت، تحریم بود!« 
حسینی که معتقد است اقتصاد ایران به 
»کندی سرمایه گذاری و رشد«، »بیکاری« 
و »تورم« مبتالست، در عین حال با اشاره 
به منابع و سرمایه های ذاتی کشور  گفت: 
توان  از  فراتر  اقتصاد  درصدی   8 »رشد 
کشور نیست.« حسینی درعین حال تاکید 
برنامه های  عملکرد  و  »اهداف  که  کرد 
توسعه باهم قابل قیاس نیست« و گفت: 
»بین ظرفیت و عملکرد هم فاصله خیلی 
»سرمایه  این که  بیان  با  او  است.«  زیاد 
ثابت ناخالص در یک دهه گذشته منفی 
4.4 شده«، گفت: »برنامه  توسعه هفتم 
را  اهداف  با  عملکرد  شکاف   مشکل  باید 

حل کند.«
رئیس  همایش  این  در  همچنین 
داخلی  آیین نامه  تدوین  کمیسیون 
در  برداشتن  گام  سخنانی  در  مجلس 
مسیر تحقق اهداف برنامه های توسعه را 
مشروط به بازسازی ساختار بانک مرکزی 
خواند. محمدحسین حسین زاده بحرینی 
در این همایش با انتقاد نسبت به »غفلت 
مسئوالن از آسیب های اقتصادی کشور«، 
دو  تورم  همچون  »آسیب هایی  گفت: 
ناهنجاری های  و  جوانان  بیکاری  رقمی، 
اخالقی و فرهنگی به پدیده ای عادی برای 

است.« شده  تبدیل  ما 

وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و روسای دو کمیسیون مجلس 
از الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه گفتند

برنامههفتم؛اصالحیاتکرارالگویسابق؟
وزیر اقتصاد معتقد است »مساله، نداشتن راهکار نیست؛ 
مساله عدم التزام سیاست گذار به اهداف و سیاست هایی است که در برنامه تعیین شده است.«

ارسال الیحه »معاهده 
انتقال محکومان بین 

ایران و بلژیک« 
به مجلس

»معاهده  الیحه  رئیس جمهوری،  امضای  با 
اسالمی  جمهوری  بین  محکومان  انتقال 
ایران و پادشاهی بلژیک« جهت سیر مراحل 
قانونی، به مجلس شورای اسالمی ارسال شد. 
به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه مورخ 
22 تیر 1401، با پیشنهاد وزارت دادگستری 
مبنی بر الیحه »معاهده انتقال محکومان بین 
جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی بلژیک« 
لزوم  کرد.  موافقت  ماده   22 بر  مشتمل 
استقرار روشمند همکاری های قضایی بین 
دولت های طرف معاهده و آثار مثبت ناشی 
مناسب  بسترهای  ایجاد  و  تدابیر  اتخاذ  از 
قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه 
و  برای گسترش مناسبات دو کشور  سازی 
تحکیم  و  جانبه  دو  همکاری  ارتقای سطح 
مناسبات میان آنها، از دالیل موافقت دولت 
استرداد  اخیرا  است.  شده  یاد  الیحه  با 
اسدهللا اسدی که در کشور بلژیک بازداشت 
است به یکی از مسایل مورد بحث میان دو 
معاهده  اساس  بر  اما  شده،  تبدیل  کشور 
اسالمی  جمهوری  بین  محکومان  انتقال 
ایران و پادشاهی بلژیک دولتی که زندانی 
را در اختیار می گیرد می تواند به او تخفیف 
مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین 
داخلی خود عفو کند که با این الیحه امکان 
مشابه  وضعیت  در  که  افردای  بازگرداندن 
اسدی در بلژیک در بازداشت به سر می برند 

ایران بیشتر می شود. برای بازگشت به 

ایران در انتظار اعالم روش 
عراق برای کاهش 
منشاء گرد و غبار

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره روند رسیدگی 
به پدیده ریزگرده ها در کشور و مذاکرات ایران و عراق گفت: 
بر اساس رایزنی های انجام شده، یک دبیرخانه منطقه ای 
و یک صندوق در تهران دایر شده است. به گزارش ایلنا، 
علی سالجقه ادامه داد: کارگروهی در کشور عراق تشکیل 
شده که منتظر هستیم روشی را برای کاهش منشاء این 
ریزگردها مشخص کنند و بعد ما وارد فرآیندهای عملیاتی 
شویم. او تاکید کرد: خوشبختانه اقداماتی در حال انجام 
است روز سه شنبه هم نامه هایی به وزیران نیرو، نفت، جهاد 
و کشاورزی در این خصوص زده است تا کارشناسان را در 
این زمینه معرفی کنند. از وزیران جهاد کشاورزی و نیرو 
هم خواسته ایم تکلیف شان را انجام دهند، ما هم شدیدا 

پیگیری می کنیم تا مرارت ها کاهش پیدا کند.

مذاکرات پادمانی 
نداریم؛ آژانس موارد 
اتهامی را کنار بگذارد

واکنش  در  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
کل  مدیر  رافائل گروسی  اخیر  اظهارات  به 
بر  مبنی  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
ندارد،  نظامی  اهداف  که  »کشوری  اینکه 
بیان کرد:  نمی کند«،  غنی سازی 60 درصد 
جمهوری  اهداف  درصد   60 سازی  غنی  در 
اسالمی ایران مکتوب است و ما با نظارت 
آغاز کردیم.  را   60 آژانس غنی سازی  خود 
به گزارش ایسنا، محمد اسالمی با تاکید بر 
اینکه برای پیشبرد اهداف و برنامه های مان 
در  گفت:  می کنیم،  عمل  پادمان  مطابق 
راکتورهای  راکتورها حتی  این  گذشته همه 
داشتند؛  درصد   90 غنی سازی  تحقیقاتی 
باطل  هم  بقیه اش  بوده،  باطل  آنها  که  اگر 
تاکید  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  است. 
کرد: هر کشوری برنامه های خودش را دارد 
بین المللی  آژانس  ضوابط  و  چارچوب  ولی 
اسالمی  است.  حاکم  آن  بر  اتمی  انرژی 
آیا  پرسش که  این  به  پاسخ  در  همچنین 
مذاکرات پادمانی ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همچنان در جریان است؟ گفت: 
مذاکرات پادمانی نداریم بلکه موارد اتهامی 
این  خودش  باید  آژانس  است که  مطرح 

بگذارد. و کنار  بپذیرد  را  موارد 

شناسایی شبکه  جعل و فساد 
اقتصادی توسط وزارت اطالعات 
روابط عمومی وزارت اطالعات طی اطالعیه ای با اعالم خبر 
شناسایی شبکه ی بزرگ و سازمان یافته ی جعل و فساد 
به  داد.  خبر  آن  اعضای  دستگیری کلّیه ی  از  اقتصادی، 
گزارش ایسنا، در متن اطالعیه روابط عمومی وزارت اطالعات 
در  اخیر  سال های  طی  نفره   139 باند  این  است:  آمده 
استان های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی 
افراد مستمند و معتادان بی خانمان و از راه جعل گسترده و 
حرفه ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکت های 
صوری می کردند و در مرحله ی بعدی نیز با جعل اسناد و 
مهرهای مورد نیاز، اقدام به تاسیس 267 شرکت کاغذی 
از  سوءاستفاده  با  سپس  مذکور  تبهکاران  بودند.  کرده 
کارت های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به 
برخی مؤدیان، درآمدهای نامشروع خود را پنهان می کردند. 
متهمان مورد بحث، عالوه بر اقدامات مجرمانه پیش گفته، 
مبادرت به فرار مالیاتی 11 هزار میلیارد تومانی نیز کرده بودند 
که به رغم بکارگیری شیوه های کاماًل پیچیده، اما با عنایات 
ماهه ی  چند  و  فشرده  هوشمندانه،  پی گیری های  و  الهی 
اطالعاتی، مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفته و پس از 
تکمیل تحقیقات و جمع آوری مستندات، پرونده به همراه 

کلیه ی متهمین در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

بررسی سیاست های 
اصالح ساختار بودجه 
در مجمع تشخیص 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ای فوق العاده 
به ریاست آملی الریجانی و با حضور رییس قوه قضائیه، 
درباره  بررسی  و  بحث  ادامه  به  مجمع،  اعضای  و  دبیر 
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت. به گزارش 
ایسنا، این جلسه به بحث و بررسی در خصوص آخرین فراز 
سیاست های اصالح ساختار، سازوکار و فرآیند بودجه کل 
کشور اختصاص یافت و از تصویب اعضاء گذشت. اعضای 
از  به درآمدهای حاصل  بر قطع وابستگی بودجه  مجمع 
صادرات نفت و گاز تاکید  و مصوب کردند که »تامین مالی 
هزینه های دولت با افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها 
از محل مالیات و سایر درآمدهای عمومی و مولدسازی 
دارایی های دولت صورت گیرد و عواید حاصل از صادرات 
نفت، گاز و میعانات گازی صرفًا به سرمایه گذاری و تامین 
مالی طرح های زیرساختی و توسعه ای اختصاص یابد و این 
امر تا پایان برنامه هفتم می بایست محقق شود.« در این 
جلسه که معاونان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، 
روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی و رئیس صندوق ملی توسعه حضور داشتند، 
درباره بند دیگری از سیاست های کلی درباره نقش آفرینی 
بیشتر و تثبیت نقش ثبات ساز صندوق توسعه ملی به بحث 
و بررسی پرداختند که ادامه مباحث آن به جلسه آتی مجمع 

تشخیص مصلحت نظام موکول شد.

شرایط برگزاری نشست 
سیاسی تهران و ریاض 

فراهم است
نشست  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
پرسشی  به  پاسخ  در  دیروز  صبح  خبری 
در باره اظهارات وزیر امور خارجه عراق که از 
آمادگی عربستان برای برگزاری نشست در 
سطح سیاسی با جمهوری اسالمی ایران خبر 
داد، گفت: 5 دور مذاکرات ایران و عربستان 
سعودی با میزبانی دولت عراق انجام شده 
دلگرم  و  خوب  نتایج  خوشبختانه  و  است 
اجالس  از  پس  است.  داشته  کننده ای 
آقای  با  تماس  در  عراق  خارجه  وزیر  جده 
امیرعبداللهیان، ایشان را در جریان تحوالت 
این نشست قرار دادند. به گزارش ایلنا، ناصر 
آقای  این گفت وگو  در  اضافه کرد:  کنعانی 
فواد حسین اشاره کردند که آقای محمد بن 
تمایل  اظهار  حاشیه گفت وگوها  در  سلمان 
و  رسمی  آمادگی کرده اند که گفت وگوی  و 
نشست  در  ریاض  و  تهران  میان  سیاسی 
بعدی انجام شود و این نشانه مثبتی است 
مثبت  اراده  به  توجه  با  می کنیم  فکر  ما  و 
طرفین زمینه برای برگزاری نشست سیاسی 

دارد.  وجود 

وزیر اقتصاد که »تعیین 
اولویت ها« را از مهمترین 
الزامات در تدوین برنامه های 
توسعه می داند، گفته است: 
برنامه توسعه جای پرداخت به 
همه مسائل کشور یا حتی همه 
مسائل مهم کشور نیست؛ بلکه 
جای سیاست های انتخاب شده 
برای مسائلی است که اولویِت 
کشور باشد

برگزاری  به  اقدام  توسعه،  هفتم  برنامه  تصویب  روند  به  پارلمان  ورود  آستانه  در  حالی  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
همایشی با عنوان »ضرورت تغییر ریل سیاست گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه« کرده که مهمترین محورهای 
این همایش را »اولویت های اصلی برنامه هفتم توسعه در محیط بین الملل فراروی جمهوری اسالمی ایران«، »رویکرد 
مسئله محوری در برنامه هفتم توسعه«، »فقدان نهاد متولی توسعه و ضرورت آن در برنامه هفتم توسعه«، »برنامه هفتم 

توسعه و ضرورت جهش اقتصادی و اقتضائات حکمرانی، اجتماعی و سیاسی برنامه هفتم توسعه« اعالم کرده است.

خود  شرایط  بدترین  در  ارومیه  دریاچه 
تشکیل ستاد  و  تاسیس  زمان  از  دست کم 
که  ستادی  دارد.  قرار  دریاچه  این  احیای 
به  آغاز  یازدهم  دولت  سال  نخستین  در 
بهادری،  هادی  سید  که  آن طور  و  کرد  کار 
آذربایجان  استان  در  ستاد  این  مسئول 
ستاد،  فعالیت  نخست  سال های  در  غربی 
چندی پیش به »پیام ما« خبر داد، دولت 
روحانی دریاچه را با حدود 5 تا 6 میلیون 
متر مکعب تحویل دولت رئیسی داد اما در 
حال حاضر حجم آب این دریاچه، به کمتر 
یافته  کاهش  مکعب  متر  میلیون  یک  از 
نمایندگان  اما  شرایطی  چنین  در  است. 
رئیسی،  دولت  با  همسو  یازدهم،  مجلس 
از محیط زیست  مسئوالن سازمان حفاظت 
می خواهند  و  می خوانند  روحانی  دولت  در 
ادعایشان  احیا،  از عملکرد ستاد  با تفحص 
شرایطی  در  حال  برسانند.  اثبات  به  را 
به  حکم  به تازگی  نیز  رئیسی  ابراهیم  که 
ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  دبیر  برکناری 
داده و استاندار آذربایجان غربی را با حفظ 
سمت به عنوان دبیر جدید ستاد احیا به کار 
اقلیت  فراکسیون  نماینده عضو  گرفته، یک 
مسائل  »قربانی  را  ارومیه  دریاچه  مجلس 

است.  خوانده  سیاسی« 
با  رابطه  این  در  که  پزشکیان  مسعود 

خبرگزاری فارس به گفت وگو نشسته، معتقد 
ارومیه  است: »اثرات خشک شدن دریاچه 
حاشیه ای  شهرهای  و  استان ها  بر  عالوه 
در  را  خود  منفی  اثر  بیشترین  دریاچه، 
به  خواهد گذاشت،  بجا  شرقی  بخش های 
گونه ای که بیش از 14 میلیون نفر از تبریز 
نمکی  ریزگردهای  درگیر  تهران  نزدیکی  تا 
اصالح طلب  نماینده  این  بود.«  خواهند 
و مدیریت  یازدهم که »بی تدبیری  مجلس 
را  کشور«  آبی  حوزه  اشتباه  و  نامناسب 
ارومیه می داند، گفته  دریاچه  عمده  مشکل 
خشکسالی،  و  سوءمدیریت  »کنار   است: 
و  سیاسی  و  جناحی  برخوردهای  و  رفتار 

احیای  برای  توانمند  افراد  از  عدم استفاده 
اضافه کرد.  آن  تشنگی  وسعت  به  دریاچه 
علم،  بررسی،  بدون  جوان  افراد  انتخاب 
در  را  اشتباهات  درصد  آنها  تجربه  و  سابقه 
مدیریت و مسئولیت باال می برد.« پزشکیان 
دچار  مسائل کشور  »همه  است  معتقد  که 
مسائل جناحی و سیاسی شده«، از مسائل 
و مشکالتی همچون »نبود اشتغال، بیکاری 
سرمایه های  و  نخبه ها  مهاجرت  جوانان، 
مهم کشور  مشکالت  برخی  به عنوان  ملی« 
تقوا  عدم  و  »بی تدبیری  گفت:  و  برد  نام 
این گونه  بروز  باعث  مسئوالن  از  برخی  در 

است.« شده  مشکالت 

نماینده مردم تبریز از بی تدبیری و بکارگیری مدیران کم تجربه انتقاد کرد؛

دریاچه ارومیه؛ قربانی مسائل سیاسی  

چهره روز

عضو کمیسیون عمران 
مجلس با تاکید بر لزوم 
برخورد با زمین خواران 
حرفه ای گفت: در رسیدگی به 
این پرونده ها نباید به گونه ای 
باشد که این قانون دانان 
قانون شکن با استفاده از ابزار 
قانونی هم زمین خواری کنند 
و هم مدیرانی را که با آنها 
برخورد کردند، با پرونده های 
قضایی مواجه کنند

اعضای کمیسیون  از  شماری  حالی که  در 
عمران مجلس در نشستی با رئیس و برخی 
مسئوالن ارشد دستگاه قضایی دیدار کردند، 
یکی از نمایندگان حاضر در این نشست از 
»لزوم کیفی سازی ساختمان ها«، »برخورد 
تولید  جهش  قانون  اجرای  مستنکفین  با 
مسکن«، »جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز 
رودخانه ها«  و  دریاها  حریم  و  بستر  در 
و  قولنامه ای  اراضی  »تعیین تکلیف  و 
محورهای  مهمترین  از  را  غیررسمی« 
گفت وگوی نمایندگان و رئیس قوه قضاییه 
موضوع  از  یوسفی  مجتبی  کرد.  عنوان 
»ترک فعل در نظام فنی و مهندسی« به عنوان 
یکی از نخستین محورهای مذاکرات در این 
نشست سخن گفت و اضافه کرد که در این 
نشست همچنین بر »لزوم توجه به کیفیت 
در ساخت وساز و برخورد با ترک  فعل هایی که 
گاهی توسط وزارتخانه ها یا سازمان ها صورت 
می گیرد«، تاکید شد. این عضو کمیسیون 
عمران مجلس با بیان اینکه اجرای دقیق 
قوانین در حوزه نظام فنی مهندسی از دیگر 
نکاتی بود که در این نشست بر آن تاکید 
بر  نشست  این  در  »همچنین  شد، گفت: 
ضرورت جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز در 
حریم و بستر رودخانه ها، دریا و بافت های 
حرفه ای  زمین خواران  با  برخورد  و  فرسوده 

تاکید شد.« او با اشاره به تاکید رئیس قوه 
قضاییه بر پیگیری موضوع و پیشگیری از 
وقوع این مسائل، گفت: »لفظ دقیق آقای 
اژه ای این بود که بسیاری از این تصرف هایی 
صورت  سواحل  یا  دریا  جنگل ها،  در  که 
می گیرد، شروعش با دستگا ه های دولتی 
نظارتی  سیستم های  است.  حکومتی  و 
را  تخلفات  این  اجازه  و  برخورد کنند  باید 
ندهند.« یوسفی از »تعیین تکلیف اراضی 
برطرف  برای  رسمی  غیر  و  قولنامه ای 
شدن دعواهای ملکی و تعارضات ملکی« 
به عنوان یکی از دیگر موضوعات مورد بحث 
سخن گفت و اضافه کرد: »ضرورت توجه 
به کوه خواری، جنگل خواری و زمین خواری 
به صورت حرفه ای  برخی  یا تصرفاتی که 
نیز  انجام می دهند  روستاها  و  در شهرها 
تاکید  بنده  و  شد  مطرح  جلسه  این  در 
خاطر  امنیت  ما  مدیران  باید  که  کردم 
داشته باشند که اگر در چارچوب قانون با 
افراد متصرف برخورد کردند، دچار مشکل 
به  رسیدگی  »در  یوسفی گفت:  نشوند.« 
این پرونده ها نباید به گونه ای باشد که این 
ابزار  از  استفاده  با  قانون شکن  قانون دانان 
قانونی هم زمین خواری کنند و هم مدیرانی 
پرونده های  با  برخورد کردند،  آنها  با  را که 

مواجه کنند.« قضایی 

یک عضو کمیسیون عمران از جزئیات مذاکرات نمایندگان با رئیس قوه قضاییه خبر داد

زمین خواران حرفه ای؛ قانون دانان قانون شکن
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ساالری گفته است: »تولید بنزین بر مبنای 
عملیات  بخش  در  پاالیشگاه هایی که  تعداد 
هستند و دوره تعمیرات، ممکن است دچار 
نوسان هایی شود، اما اینکه گفته شود تولید 
است  لیتر رسیده  80 میلیون  یا  به 70  بنزین 
تولید  به  موارد  برخی  در  ما  ندارد،  صحت 
94، 97، 100 تا 104 میلیون لیتر بنزین هم 
رسیدیم.« او به نگرانی ها پاسخ داده و گفته 
پتروشیمی ها  از  »ریفورمیت«  دریافت  که 
بنزین  تولید  معنای  به  پاالیشگاه ها  توسط 
تولید  برای  برنامه ای  نیست؛  پتروشیمی 
همان  ریفورمیت  نداریم.  پتروشیمی  بنزین 
شده.  نگرانی ها  باعث  که  است  عنصری 
»ریفورمیت  که  است  نوشته  فراز  وبسایت 
یعنی  بنزین  پاالیشگاه های  در  پتروشیمی 
تولید بنزین با آروماتیک باالی پنجاه درصد 
و  گرفته  باال  نگرانی ها  درصد«.  ده  بنزن  و 
آمار بیماری سرطان در سال های 89 تا 92 
واکنش سازمان  در حال مرور دوباره است. 
محیط زیست به این خبرها اما چیزی جز 
این نگرانی هاست. آنها می گویند بازگشت به 

ندارد. امکان  گذشته 

ملی  مرکز  سرپرست  گل علیزاده،  داریوش 
هوا و تغییر اقلیم در سازمان حفاظت محیط 
زیست به پیگیری »پیام ما« درباره بازگشت 
پیش  سال  هشت  آلودگی های  به  دوباره 

»نمونه برداری هایی  می دهد:  پاسخ  اینطور 
دفتر  در  شده  عرضه  سوخت  از  انجام شده 
همینطور  و  زیست  محیط  سازمان  پایش 
چنین  می شود،  انجام  استاندارد  سازمان 
بنزین  در  البته  نمی دهد.  نشان  را  روندی 
است  باالتر  سولفور  و  بنزن  میزان  معمولی 
لیتر  میلیون   40 در حال حاضر حداکثر  اما 
لیتر  میلیون   37 و   5 و   4 یورو  بنزین 
گازوئیل در کالنشهرها و محورهای مواصالتی 
توزیع  اکنون  آنچه  و  می شود  توزیع  کشور 
االن هم  بنزین پتروشیمی نیست.  می شود 
با  نیست.  مشکلی  و  داریم  بنزین  صادرات 
با  اگر  است  این  پیش بینی شان  اینها  همه 
به  شاید  یابد  ادامه  مصرف  روند  همین 
واردات بنزین نیاز پیدا کنیم. بنابراین موضوع 
 » نیست.  پتروشیمی  بنزین  بازگشت  اصال 
منتشر  خبرهای  که  می گوید  همچنین  او 
شده درباره بنزین پتروشیمی را دنبال کرده 
مدیران  از  زیست  محیط  سازمان  رئیس  و 
و  باشند  ماجرا  پیگیر  خواسته  مجموعه اش 

بدهند. فنی  پاسخی 

 قانون مخالف است، ما هم مخالفیم
بنزین  به  بازگشت  بازگشت  صورت  در 
موضع  گذشته  آلودگی های  و  پتروشیمی 
سازمان چیست؟ گل علیزاده می گوید قانون 

نمی گذارد این اتفاق بیفتد. »در قانون هوای 
پاک تکالیفی متوجه وزارت نفت شده است 
تمام  داریم  االن  که  قوانینی  اساس  بر  و 
باید در راستای کاهش  برنامه ها  اقدامات و 
آلودگی هوا و کنترل منابع آالینده باشد. پس 
اتفاق  این  و  برنمی گردیم  عقب  به  دوباره 

نمی افتد.«

کرده  اعالم  نفت  »وزارت  می دهد:  ادامه  او 
که اگر بخواهد بنزینش را ارتقا دهد و توزیع 
یورو  با  و گاز منطبق  نفت  و  بنزین  سراسری 
4 و 5 داشته باشد، به اعتبار و زمان احتیاج 
دارد تا در بازه چهار، پنج ساله بتواند به توزیع 
طبق  حاضر  حال  در  باشد.  کشور  سراسری 
وزارتخانه  این  فعلی  برنامه   نفت  وزارت  اعالم 
در راستای ارتقای توزیع پاالیشگاه های کشور 
است. ولی همه اینها به شرایط کشور بستگی 
دارد. هرچند خسارتی که دولت با آلودگی هوا 
به  است که  آنقدر چشمگیر  می شود  متحمل 
سمت سوخت نامرغوب نرویم. ضمن اینکه در 
کل باید در راستای کاهش مصرف سوخت های 
فسیلی حرکت کنیم. چه در نیروگاه ها و چه 
در مصرف سوخت در خودروها و کارخانجات 
باید به این سمت برویم چون در حال حاضر 
بر اساس مصرف  انرژی در کشور  تولید  پایه 

است.« فسیلی  سوخت های 

اینطور که گل علیزاده می گوید اکنون 97 درصد 
مبنای  بر  تولید می شود  در کشور  انرژی که 
اگر  حتی  و  است  فسیلی  سوخت  احتراق 
همه مصرف کنندگان به اندازه میزان مجازی 
فسیلی  سوخت  از  تعیین کرده  سازمان  که 
استفاده کنند، باز هم اثرات تجمیعی آلودگی 
افزایش می یابد. »در کالن شهری مثل تهران 
حتی  می کند،  تردد  ماشین  همه  این  که 
باشد،  بنزین استاندارد  اگر همه خودرو ها و 
اثرات تجمعی این انتشار در شرایط وارونگی 
دما منجر به ایجاد آلودگی هوا خواهد شد. 
خودروهای  سمت  به  هم  باید  کشور  اما 
هیبریدی و برقی و موتورسیکلت های برقی 

نیروگاه های  توسعه  سمت  به  هم  و  برود 
ملی  مرکز  سرپرست  تجدیدپذیر.«  انرژی 
هوا و تغییر اقلیم در ادامه می گوید: »طبق 
سه  دو  طی  داده،  نیرو  وزارت  برنامه ای که 
مگاوات گفته اند  هزار   10 حدود  آینده  سال 
به ظرفیت انرژی کشور از انرژی تجدیدپذیر 
پایان  تا  یعنی مکلف شده  اضافه می کنیم. 
امسال 1500 مگاوات، سال بعد 4000 مگاوات 
و سال بعد از آن 4500 مگاوات تولید انرژی 
تجدیدپذیر تولید کند. این در حالی است که 
همین حاال نیروگاه های حرارتی ما حدود 65 
در  و  است  تولیدشان  ظرفیت  مگاوات  هزار 
اگر  و  حال مصرف سوخت فسیلی هستند 
به  باید  دهیم  کاهش  را  آلودگی  بخواهیم 
سمت انرژی های تجدیدپذیر برویم.« حرف 
آخر او این است: »سازمان حفاظت محیط 
زیست با بنزین پتروشیمی مخالف است و 
سیاست های  در  حتی  همینطور.  هم  قانون 
ابالغی رهبری در حوزه محیط زیست که 94 
ابالغ شد پیشگیری از آلودگی هوا دیده شد 
و چشم انداز ما همین است و خارج از این 

نمی کنیم.« برنامه ریزی  سیاست 

 تهران آلوده ترین شهر شد
دیروز، دوشنبه، سوم مرداد، تهران دومین 
شهر آلوده جهان شد. این رتبه را چندی پیش 
هم از آن خود کرده بود و دیروز در ساعات عصر 
با وزش باد، به رتبه دهمین شهر آلوده جهان 
سقوط کرد. سایت جهانی بررسی آلودگی هوا 
)IQAir( که تهران را با شاخص 156 دومین 
از غبار  داده ای  البته  آلوده زمین خواند  شهر 
برخاسته در خوزستان و سیستان وبلوچستان 
را  خطرناک  وضعیت  تهران  با  همزمان  که 
تجربه می کردند ثبت نکرده بود. با این همه 
سوال اینجاست که آلودگی دیروز تهران ناشی 
از چه بود. سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم می گوید ناشی از آلودگی معدنی بوده، 
نه صنعتی. گفته های او نشان می دهد بخشی 
کانون های  غبار  شهر  این  دیروز  آلودگی  از 

خارجی بوده است.

پتروشیمی مصرف  بنزین  »در سال هایی که 
می شد با آلودگی هوای غیرمنتظره ای مواجه 
شدیم اما اکنون مشکل اصال این نیست. روز 
از گرد و  دوشنبه آلودگی و ثبت رکورد ناشی 
غبار و ذرات معلق بود. ذرات معلق در زمستان 
از جنس دوده  و ترکیباتی عالی ناشی از احتراق 
سوخت های فسیلی در خودروها و کارخانجات 
و موتورخانه های منازل است. اما در سه سال 
شاخص های  از  یکی  بنزن  تابستان  در  اخیر 
آلودگی تهران بوده که ناشی از افزایش میزان 
ناکس و ترکیبات عالی فرار است که در صورت 
تابش خورشید، آالینده ثانویه ازن را تشکیل 
ناشی  بخشی  دیروز  گردوغبار  اما  می دهد. 
از کانون های داخلی و بخشی دیگر ناشی از 
کانون های فرامرزی در کشورهای عراق، سوریه 
و اردن و . .. بود که به صورت توفان گردوغبار 
نیمه غربی کشور را متاثر می کند و گاه تا شمال 

کشور می رسد.«

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم می گوید سازمان محیط زیست مخالف بازگشت بنزین پتروشیمی است

بهسالهایآلودهبرنمیگردیم
داریوش گل علیزاده: بر اساس قانون هوای پاک تمام اقدامات و برنامه ها باید در راستای کاهش آلودگی هوا و کنترل منابع آالینده باشد

تداوم آتش سوزی های 
جنگلی در کالیفرنیا

آتش نشان،  نیروهای  گزارش  طبق 
آتش سوزی های جنگلی در کالیفرنیا همچنان 
رو به گسترش است و آنها با افزایش دمای 

می کنند. نرم  پنجه  و  دست  توجه  قابل 
آتش نشانی کالیفرنیا  اداره  ایسنا،  به گزارش 
یکشنبه شب اعالم کرد: بر اثر آتش سوزی های 
اخیر بیش از 6000 هکتار از اراضی سوختند و 
هنوز حریق مهار نشده است. هرچند گزارش ها 
حاکی از آن است که حریق به شدت روزهای 
گذشته نیست و آتش نشانان در حال پیشرفت 
تخلیه  به  مجبور  نفر   6000 از  بیش  هستند. 
ساختمان   10 و  شده  آتش  با  درگیر  مناطق 
بنابر  بی بی سی،  به گزارش  تخریب شده اند. 
اعالم مقامات محلی، 3271 ساختمان دیگر 

در معرض تهدید قرار دارند.

بهایی که باید برای محیط 
زیست بپردازیم

به  توسعه یافته  کشورهای  در  موضوع  این 
ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده و صاحبان صنایع 
نه  صرفا برای نیت خیرخواهانه، که با سازوکارها 
و الزامات برای کاهش انتشار آالینده ها، کاهش 
ردپای کربن، حفظ منابع طبیعی و از همه مهم تر 
تضمین توسعه پایدار جوامعی که در آن فعالیت 
دارند بخشی از منافع اقتصادی خود را به محیط 
نیز  ما  کشور  در  می دهند.  اختصاص  زیست 
بهبود وضعیت محیط زیست واحدهای تولیدی 
استانداردهای  اساس  بر  فعالیت  و  صنعتی 
مالک عمل سازمان حفاظت محیط زیست نه 
اقدامی سلیقه ای و داوطلبانه که یک تکلیف 
این دستگاه  به عهده  آن  بر  نظارت  و  قانونی 
حاکمیتی است. وجود برخی ابزارهای تشویقی 
چون قانون یک در هزار فروش )بند دال ماده 
45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 
و  مصوب 1373  معین  موارد  در  آن  مصرف 
آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1375، که 
ابزارهای  و  است(  فراموش شده  سال هاست 
صنایع  آالیندگی  عوارض  همچون  بازدارنده 
)یک درصد فروش( و سایر ابزارها در قوانین 
موضوعه از جمله قانون هوای پاک به رغم برخی 
مسائل و کاستی ها می تواند محملی برای بهتر 
شدن عملکرد محیط زیستی صنایع فعال در 
وضعیت  ارتقای  حال  این  با  باشد.    کشور 
و صنعتی  تولیدی  واحدهای  زیستی  محیط 
کشور نیازمند برخی اقدامات و فعالیت ها مانند 
بهینه سازی  بهینه سازی فیلتراسیون،  و  نصب 
ماشین آالت، تعطیلی بخش های آالینده، تغییر 
فرسوده  خطوط  جایگزینی  تولید،  فرآیند  در 
همچنین  است.  روز  فناوری  واجد  خطوط  با 
دسترسی به سوخت مناسب و استفاده نکردن 
)مازوت،  میان تقطیر  فسیلی  سوخت های  از 
در  نیز  و  در مصارف گرمایشی  و...(  گازوئیل 
بخش های صنعتی و نیروگاهی در فصل سرما 
و شرایط پایدار جوی نیز از موضوعات اساسی 
برای کاهش آلودگی های منتشرشده به محیط 
و  تحریم  از  متاثر  شرایط  به  توجه  با  است. 
مسائل اقتصادی عدیده ای که بخش صنعت با 
آن مواجه است امکان ارتقای وضعیت محیط 
زیستی اغلب صنایع موجود و انطباق آالینده های 
دولت  حمایت  بدون  استانداردها  با  خروجی 
دشوار به نظر می رسد. صرف نظر از صنایعی که 
قائل به رعایت ضوابط و استانداردهای محیط 
الزام آور  با شیوه های  باید  )و  نیستند  زیست 
قانونی و حقوقی درباره آنها اقدام کرد(، برای آن 
بخش از صنایع که عالقه مند به حرکت در مسیر 
محیط  مدیریتی  خط مشی های  با  سازگاری 
زیست هستند نیز گره کور تحریم ها عالوه بر 
مشکالت اقتصادی، هزینه های سنگینی را از 
لحاظ تامین تجهیزات کنترل آلودگی، مرمت و 
بازسازی خطوط تولید، انتقال فناوری های سبز 
و سایر مولفه های دخیل در بهبود عملکرد محیط 
زیستی صنعت وارد می کند. چرا که اغلب کشور 
به  زیست،  محیط  فناوری  واجد  یا  سازنده 
واسطه تحریم ها وارد همکاری مستقیم نشده 
و در نهایت منجر به خرید تجهیز یا فناوری ها، 
از  برابر  چند  قیمتی  با  قطعات  و  سیستم ها 
کشورهای جایگزین می شود. با توجه به رفع 
نشدن تحریم ها و حداقل امکان برای تعامالت 
و  علمی  مراجع  بیشتر  ارتباط  بهبود  جهانی، 
دانشگاهی با بخش صنعت و محیط زیست، 
تمرکز بیشتر فعالیت شرکت های دانش بنیان 
داخلی بر توسعه فناوری های دوستدار محیط 
زیست در واحدهای صنعتی، مصرف بهینه آب 
و انرژی در صنایع، نوسازی واحدهای فرسوده 
از  حمایتی  سیاست های  اعمال  و  صنعتی 
رفع  برای  زیست  ملی محیط  جانب صندوق 
مشکالت مالی صنایع آالینده همراه با تقویت 
بخش ناظر در سازمان حفاظت محیط زیست 
می تواند بخشی از مسائل محیط زیستی ناشی 
از صنایع آالینده در کشور را کاهش دهد و همه 
این ها قبل از هر چیز، مستلزم باور عمیق و 
بسط این نگاه است که هزینه کرد برای محیط 
زیست صنایع، اتالف و هدررفت سرمایه نیست 
و محیط زیست این سرزمین و حفظ آن در 
و  فعالیت  هر  بر  نسلی  بین  سرمایه  جایگاه 

توسعه صنعتی مقدم است. 

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی به 

نگرانی ها پاسخ داده و گفته 
که »دریافت »ریفورمیت« 

از پتروشیمی ها توسط 
پاالیشگاه ها به معنای تولید 

بنزین پتروشیمی نیست؛ 
برنامه ای برای تولید بنزین 

پتروشیمی نداریم«. ریفورمیت 
همان عنصری است که باعث 
نگرانی ها شده. وبسایت فراز 

نوشته است که ریفورمیت 
پتروشیمی در پاالیشگاه های 
بنزین یعنی تولید بنزین با 

آروماتیک باالی پنجاه درصد و 
بنزن ده درصد

|پیام ما| زمزمه های بازگشت بنزین پتروشیمی خیلی ها را یاد آن سال های آلوده و سرطانی انداخته است. 1389 تا 1392، کسری تولید 
بنزین و ورود بنزین پتروشیمی به چرخه سوخت. آن زمان جلیل ساالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران بود. اکنون هشت سال گذشته و ساالری بار دیگر مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش کشور شده است. او چند روز پیش در 
نشستی خبری افت تولید بنزین به 70 میلیون لیتر در روز را تکذیب و رقم تولید را »بین 94 تا 104 میلیون لیتر« عنوان کرد. درباره 
صادرات بنزین هم گفت: »در ماه های اول سال، صادرات داشتیم، اکنون بیشتر به دنبال تامین نیاز داخل و ذخیره سازی هستیم، اما 
در همین هفته گازوئیل و بعضی از فرآورده ها را صادر کرده ایم.« همین ابهام درباره میزان تولید بنزین، وضعیت صادرات آن و ضرورت 

احتمالی واردات آن هم در شرایط تحریم فعاالن حوزه انرژی و حاال محیط زیستی ها را یاد آن سال های سخت انداخته است.

سرپرست مرکز ملی هوا و 
تغییر اقلیم: نمونه برداری هایی 

انجام شده از سوخت عرضه شده 
در دفتر پایش سازمان محیط 

زیست و همینطور سازمان 
استاندارد انجام می شود، چنین 

روندی را نشان نمی دهد. 
البته در بنزین معمولی میزان 

بنزن و سولفور باالتر است 
اما در حال حاضر حداکثر 40 
میلیون لیتر بنزین یورو 4 و 

5 و 37 میلیون لیتر گازوئیل 
در کالنشهرها و محورهای 

مواصالتی کشور توزیع می شود 
و آنچه اکنون توزیع می شود 

بنزین پتروشیمی نیست
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1ادامه از صفحۀ

آگهیمناقصه

ادارهکلزندانهایاستانکرمان

ول
تا

نوب

تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/05/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/05

شناسه آگهی : 1355833

دستگاه مناقصه گذار
اداره کل زندانهای استان کرمان

نشانی: کرمان ،بزرگراه امام، جنب اداره کل تعاون

موضوع مناقصه
اجرای فونداسیون ساختمانهای بازداشتگاه  300 نفری 

شهرستان راور

تضمین شرکت در 
مناقصه

نوع : ضمانت نامه بانکی

مبلغ :000 000 866  ریال

دریافت اسناد

سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(
www.setadiran.ir 

مهلت دریافت اسناد :  تا ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 
1401/5/6

تحویل پیشنهادها

پاکت )الف( دبیرخانه اداره کل زندانهای استان کرمان

پاکات  ) الف – ب و ج (
مهلت بارگزاری  اسناد از طریق سامانه : تا ساعت 18 روز 

چهار شنبه مورخ   1401/5/19

گشایش پیشنهادها
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان

زمان :پنجشنبه  مورخ 1401/5/20 ساعت 8 صبح

آگهیمناقصهعمومی

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر واز اخذ اوراق مناقصه می توانند از تاریخ چاپ آگهی 
1401/05/18 نسبت به خرید اسناد مناقصه از سامانه خدمات الکترونیک دولت )ستاد(  تا مورخ 

اقدام نمایند. 
2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1401/05/29 که 

باید در سامانه خدمات الکترونیک دولت )ستاد( بارگذاری نمایند.
1401/05/30 در کمیسیون عالی  13 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ  3- پیشنهادهای رسیده ساعت 

معامالت که در محل شهرداری بهارستان تشکیل می گردد. بازگشایی می گردد.
4- شهرداری بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

محمدشبانی-شهرداربهارستان

ــزاری  ــق برگ ــر از طری ــای زی ــروژه ه ــام پ ــت انج ــر دارد جه ــتان در نظ ــهرداری بهارس ش
ــد.  ــکار نمای ــاب پیمان ــی انتخ ــه عموم مناقص

برآورد اولیه )ریال(نام پروژه
ردیف 
اعتباری

سپرده شرکت در مناقصه 
)ریال(

عملیات پیاده روسازی معابر سطح 
شهر بهارستان

16/087/009/1614010602805/000/000

وم
تد

نوب

شناسه آگهی1355742

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

برگ سبز هاچ بک سایپا تیبا 
2 مدل 1397 سفید روغنی 

رنگ به شماره  موتور 
 M15/8660117   و شماره شاسی
به   NAS821100J1185892

 471 ط   38 پالک  شماره 
ایران 84 متعلق به مجتبی 
تنیده مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گردیده است .

مجوز حمل سالح هفت تیر 
باریتاکالیبر  ایتالیا  ساخت 
شماره  به  مگنوم  12تا70 
امام  نام  به   9070 سالح 

شماره  به  قایدی  بخش 
ملی   4269012161مفقود 
درجه  از  و  گردیده 
باشد. می  ساقط  مد اعتبار 

اح
یر

 بو
ه و

وی
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ود
ر

شهرداری بهارستان
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افزایش میانگین دمای هوا  و تبخیر آب، خشک 
به  آن ها  تبدیل  و  تاالب ها  و  روخانه ها  شدن 
منابع ریزگرد  و از سوی دیگر کاهش قابل توجه 
سفره های آب زیرزمینی و بروز فاجعه ای به نام 
و  اقلیم  اهمیت  فرونشست ،  یا  زلزله خاموش 
حفظ آن را بیش از هر دوره دیگری کرده ، اما 
درگیر و دار تذکرهای متعدد درباره خشکسالی 
از  تاثیرپذیری 18استان  آماری چون  انتشار  و 
و خشکسالی  ریزگرد  از  فرونشست، 26استان 
شدید در 5استان ، گذشته و آینده میراث فرهنگی 
و آثار تاریخی فراموش شده اند . به اذعان مسئوالن 
و  بررسی علمی  تنها  باال،  با وجود خطرپذیری 
کارشناسی در این زمینه، درباره 3پهنه در معرض 
خطر شدید از فرونشست است. با وجود این، 
مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی به عنوان مسئول این 
مطالعات، از امضای تفاهم نامه ای با پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری خبر می دهد که 1ماه 
پیش با هدف محافظت از آثار فرهنگی و تاریخی 

در مقابل فرونشست امضا شده است.

  یک گام به جلو
گرچه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
و  خشکسالی  تاثیر  درباره  مستقلی  تحقیقات 
اما  نداده،   انجام  تاریخی  بناهای  بر  فرونشست 
مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار ما 
از مطالعاتی خبر می دهد که قرارگیری 3محوطه 
تخت جمشید، نقش رستم و مجموعه آثار تاریخی 
شهر اصفهان در محدوده فرونشست، شکاف ها و 

ترک های اطراف و تهدیدها بررسی کرده است.

آنچه علی بیت اللهی می گوید انتظاری است که 
از  فرهنگی  میراث  حوزه  فعاالن  و  کارشناسان 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
دارند: وزارتخانه باید این حساسیت را در مقابل 
صیانت از آثار تاریخی و سابقه فرهنگی کشور 
اعتباری  و  باشد  داشته  فرونشست  مقابل  در 
هشدارهای  دهد.  اختصاص  کار  این  برای 
با  و  پیش  از 3سال  فرونشست  درباره  جدی 
انتشار گزارش های مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی مطرح شد و حاال این نهاد، نقشه 
کاملی از زون های فرونشست و شدت و ضعف 
آن در مناطق مختلف در اختیار دارد و وزارتخانه 
فقط باید موقعیت المان ها و نمادهای فرهنگی 
و تاریخی را روی نقشه فرونشست تطبیق دهد.
با  این کار  می گوید  بیت اللهی  که  آن طور  البته 
امضای تفاهم نامه با پژوهشگاه میراث فرهنگی 
بر  اولویت بندی ها  تا  شده  آغاز  گردشگری  و 
اساس خطر فرونشست و ارزش بناها تعیین 
حد  در  اعتبار  بدون  این  کارها  همه  اما  شود، 
حرف باقی می ماند. به گفته او، با توجه به روند 
خشکسالی و افزایش خطر فرونشست، شاید 
بتوان ساختمان ها را مقاوم سازی یا تعمیر کرد و 
زیرساخت ها را مجدد ساخت، اما میراث فرهنگی 
به دلیل شرایط خاص و منتسب به گذشته بودن 
اهمیت دارند و هرگونه تخریب، دخل و تصرف 
و بازسازی یا مقام سازی  ارزش تاریخی شان را 
بناهای  است  معتقد  بیت اللهی  بین می برد.  از 
تاریخی به دلیل قدمت باال، اسکلت دار نیستند و 
عمدتا با مصالح بسیار قدیمی ساخته شده اند و 
اگر در اثر نشست دچار ترک خوردگی و شکستگی 
شوند ترمیم آن ها به هیچ وجه امکان پذیر نیست 

و اگر هم بشود ارزش خود را از دست می دهد.

  زاینده رود خشک و شکاف در پل ها
اصفهان، کالنشهر تاریخی و گردشگری ایران 
و یکی از  قطب های گردشگری در فالت مرکزی 
خطر  معرض  در  پهنه های  از  یکی  عنوان  به 
شدید،  از 2 دهه پیش تا امروز با خشکسالی 
دست به گریبان است  و زندگی مردم ، کشاورزی 
تاثیر  اقلیمی  پدیده  این  از  آن  و گردشگری 
گرفته. اما تاثیر خشکسالی بر میراث فرهنگی 
و تاریخی اصفهان ، موضوعی است که به ویژه 
در سال های اخیر از سوی کارشناسان مختلف 
مطرح شده که به طور کلی می توان این تاثیر 
آثار  آثار فرونشست و همچنین  به 2بخش  را 
تقسیم  رودخانه  آب  مداوم  بسته شدن  و  باز 
کرد. در بخش اول باید گفت اصفهان نخستین 
کالن شهری بود که فرونشست در آن به مناطق 
شهری نفوذ پیدا کرد و 18.5سانتی متر در سال 
بیشینه فرونشست آن در مناطق شهری  نرخ 
از  مستحدثات  همه  شرایط  این  در  است. 
ساختمان های مسکونی گرفته تا زیرساخت ها 
در  دارند.  قرار  در معرض خطر  باستانی  آثار  و 
بخش دوم اما ماجرا بیش از هر چیز به پل های 
در  می شود.  مربوط  زاینده رود  روی  تاریخی 
دارد  رود وجود  این  روی  مهم  مجموع  12پل 
که از این تعداد، 6پل به عنوان پل های تاریخی 
با پایه های قدرتمند از سنگ و ساروج آبدوست 
و حفظ  ادامه حیات  برای  ساخته شده اند که 
استحکام خود به طور دائمی به آب نیاز دارند 
و خشکی طوالنی مدت، نوسانات و قطع و وصل 
مكرر آب رودخانه به آن ها آسيب وارد مي كند. 
مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان این 
موضوع را تایید می کند و توضیح می دهد که 
حیات اجتماعی و فرهنگی این شهر به صورت 
طی  است:  خورده  زاینده رود گره  به  مستقیم 
دهه های اخیر تغذیه آب در سرمنشا زاینده رود 
کاهش و بهره برداران از آب این رودخانه افزایش 
یافته  که این اتفاق در کنار خشکسالی موجب 
370کیلومتری  مسیر  از  150کیلومتر  خشکی 
افزایش  سال،  روزهای  بیشتر  در  زاینده رود 
جبران  برای  زیرزمینی  آب های  از  بهره برداری 
خشکی زاینده رود، کاهش سطح این آب ها و در 
نتیجه پیشروی فرونشست به ویژه در 2-3سال 
اخیر شده است. سفر اخیر رئیس جمهوری به 
گفته  به  تا  شد  بهانه ای  )خردادماه(  اصفهان 
حیات  بر  فرونشست  خطرات  امیری،  شهرام 
مردم اصفهان و همچنین میراث فرهنگی عظیم 
آن گوشزد شود؛ اتفاقی که در نهایت به تشکیل 
یک کارگروه منجر شد. کارگروه با همکاری اداره 
کل بحران، راه و شهرسازی و شهرداری اصفهان 
خطرات فرونشست در بناهای تاریخی را بررسی 
ماه،  همین  اواخر  از  است  قرار  و  خواهد کرد 
در  بیشتر  و  بناهای حساس  در  دستگا ه هایی 
معرض خطر نصب شود تا هر گونه تحول آن ها 
را سریع گزارش دهد. مسئوالن میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اصفهان و کارشناسان 
اما هم چنان معتقدند چاره ماجرا در اصفهان، 

جاری بودن آب در زاینده رود است.

  فرونشست، بیخ گوش میراث 
جهانی فارس

فارس اما نسبت به اصفهان هم شرایط بدتری 
خشکسالی  اینکه  بر  عالوه  می کند.  تجربه  را 
400روستا و 14شهر فارس را با تنش آبی مواجه 
کرده و 4 تاالب از مجموعه 11 تاالب این استان 
اما  داده،  قرار  رامسر  در فهرست کنوانسیون  را 
فرونشست و فروچاله های عمیق زنگ خطری 
بیخ گوش آثار باستانی آن است. فرونشست 
به  جهرم  تا  فسا  دشت  در  استان  این  در 
54سانتی متر در سال رسیده که 140برابر حد 
با 2اثر ثبت ملی  بحران جهانی است. فارس 
شده تا سال 1400، 30 درصد از آثار تاریخی و 
10 درصد از آثار ثبت ملی شده را در خود جای 
تخت  چون  مهمی  جهانی  آثار  میزبان  و  داده 
جمشید، پاسارگاد، باغ ارم، شهر تاریخی بیشاپور، 
تنگ چوگان، غار و مجسمه شاپور، کاخ ساسانی 
سروستان، قلعه دختر، کاخ اردشیر و شهر تاریخی 
گور و نقش برجسته های تنگاب است؛ آثاری که 
بخش زیادی از آن ها تحت تاثیر فرونشست در 
این خطر در سال های  اما  دارند،   معرض خطر 
گذشته بیش از همه درباره تخت جمشید، نقش 

رستم و مجموعه پاسارگاد گوشزد شده است.
جهانی  میراث  پایگاه  بود که  امسال  فروردین 
عکسی  انتشار  با  پرسپولیس  ـ  تخت جمشید 
قدیمی از این اثر باستانی، نسبت به خشکسالی 
و بی آبی در کشور هشدار داد. حمید فدایی، مدیر 
پایگاه میراث جهانی تخت  جمشید هم پیش 
کنار خشکسالی،  در  بود که  یادآور شده  این  از 
مدیریت نشدن منابع آبی و حفر چاه های غیرمجاز 
در نقاط مختلف به ویژه در دشت مرودشت و 
محدوده سایت تخت جمشید و نقش رستم، از 
عوامل مهم مؤثر بر وقوع پدیده فرونشست بوده 
است. آخرین مطالعات در استان فارس نیز نشان 
می دهد فرونشست مرودشت مجموعه تاریخی 
نقش رستم را تحت تاثیر قرار داده و تا 300متری 
سازه تخت جمشید ادامه پیدا کرده است. دانشگاه 
شیراز هشدار داده در صورتی که جلوی این روند 
گرفته نشود در محوطه تخت جمشید فروچاله رخ 
خواهد داد. در همه سال های گذشته ممنوعیت 
کاهش  و  اطراف  دشت های  در  برنج  کشت 
برداشت آب از چاه ها به عنوان مهم ترین راهکارها 
برای مقابله با این اتفاق مطرح شده بود. به گفته 

عزت هللا رئیسی اردکانی، استاد دانشگاه شیراز و 
پدر علم هیدرولوژی آب های زیرزمینی، یکی از 
راهکارهای اساسی برای پیشگیری فروچاله ها 
حفر نشدن چاه آب جدید است، زیرا وجود هر 
چاهی، احتمال وقوع فروچاله را بیشتر می کند.
این در شرایطی است که آمارها نشان می دهد 
برداشت آب های عمیق در فارس حتی تا 300متر 

هم پیش رفته.

  فراتر از فرونشست
گرچه بیشترین آثار خشکسالی بر میراث 
فرهنگی را می توان مربوط به فرونشست و تبعات 
آن دانست، اما بروز ریزگرد و توفان های شن در 
جنوب شرقی کشور که بعد از کاهش بارندگی، 
خشکی  و  هیرمند  حقابه  نیافتن  اختصاص 
سیستان وبلوچستان،  دامان  هامون  دریاچه 
است،  را گرفته  یزد  و  جنوبی  خراسان  کرمان، 
هم بخش دیگری از این سرنوشت است. مدیر 
پایگاه میراث فرهنگی کوه خواجه زابل، اوشیدا 
یاکوه رستم که در افسانه ها آن را زادگاه رستم 
می دانند و تنها عارضه طبیعی دشت سیستان 
فرسایش  درباره   85 سال  می َشود،  محسوب 
این اثر در نتیجه خشکسالی و وزش توفان شن 
صحبت کرده بود. طبق پیش بینی ها، بارش های 
سیل آسا و رگباری سال گذشته موجب شد آب 
به طبقات پایینی کوه فرسوده شده نفوذ کند و 
موجب ترک خوردن و ریزش کاهگل قسمت هایی 
آبی  سازه های  اثر  شود.  معماری  فضاهای  از 
شوشتر در خوزستان هم نوع دیگری از این بحران 
را تجربه می کند به طوری که در سال های گذشته 
تامین  درباره  بر همه آسیب های موجود  عالوه 
نشدن آب مناسب، عبور فاضالب های اسیدی از 
کارون و الیروبی نشدن رودخانه، کاهش سطح 
آب و افزایش نمک و امالح هشدارهایی داده بود.
قدمت سازه های آبی شوشتر به دوره ساسانیان 
برمی گردد که حدود 40 آسیاب آبی در این سازه 
فعال بود، اما تعداد زیادی از آنها در گذر سال ها 
سازه های  برای  یونسکو  است.  شده  تخریب 
آبی شوشتر، حق آبه در نظر گرفته و وزارت نیرو 
موظف است به این حق آبه، جامه عمل بپوشاند 
اما متاسفانه به دلیل کمبود آب عمال آسیاب ها 
درباره  هم  زیادی  هشدارهای  نمی کنند.  کار 
ایجاد ترک در مجموعه های  و  اثر خشکسالی 
مجموعه  و  بازار  جمله  از  کرمان  شهر  تاریخی 
فریدون  البته  بود که  شده  داده  گنجعلی خان 
فعالی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی آن را تایید نمی کند، اما می گوید 
این خطر درباره باغ های تاریخی استان وجود 
در  سوی کارشناسان  از  آن ها  بررسی  دارد که 

انجام است. دست 
طبق آمار، یزد هم یکی از استان هایی است که 
در میان محدوده های واقع بر پهنه های با خطر 
برداشت  و  قرار گرفته  باالی فرونشست زمین 
بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی، چاه ها و 
قنوات، اضافه برداشت، حفر چاه های غیرمجاز و 
افت سطح سفره های آب زیرزمینی افت موجب 
شده خطر فرونشست به شهر جهانی و بافت 
تاریخی یزد برسد و به گفته محمدصالح جوکار، 
نماینده یزد آثار باستانی و تاریخی این شهر را در 

آستانه تخریب قرار دهد.

 بودجه ای برای مطالعه نداریم
با همه نگرانی هایی که از تبعات خشکسالی 
دوستداران  میان  در  بارندگی  کاهش  و 
که  آن طور  اما  دارد،  وجود  فرهنگی  میراث 
و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه  پژوهشی  معاون 
گردشگری اظهار می کند هیچ مطالعات دقیق و 
کارشناسی در این باره انجام نشده است و فعال 
بودجه ای برای این کار نداریم. علیرضا انیسی 
توضیح می دهد که قرار است اعتباری در این 
زمینه اختصاص یابد تا ساز و کار مطالعات را 

را شروع کنیم. و کار  تدوین 

مرکز تحقیقات مسکن و پژوهشگاه میراث فرهنگی با هدف محافظت از آثار فرهنگی و تاریخی همکاری می کنند

تفاهمنامهایبراینجاتمیراث
علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: بناهای تاریخی اگر در اثر نشست 
دچار ترک خوردگی و شکستگی شوند ترمیم آن ها به هیچ وجه امکان پذیر نیست 

 بارندگی ، سیالب 
و تغییر اقلیم

نوع  و  زمین  کاربری  از  ترکیبی  همچنین ، 
مقدار  می شود که  موجب  دره ها  در  خاک 
زیادی از بارندگی به سطح زمین نفوذ نکند 
و به سرعت روان می شود و منجر به سیالب 
در  اقلیم  تغییر  پیامدهای  ناگهانی  شود. 
خاورمیانه و به ویژه ایران شدید است. ایران 
 2.6 حداقل  افزایش  با  آینده  دهه های  در 
کاهش  و  دما  میانگین  سانتی گراد  درجه 
شد.  خواهد  مواجه  بارندگی  درصدی   35
گازهای  مجموع  انتشار  با  ایران  همچنین 
تن  هزار   میلیون   620 به  نزدیک  گلخانه ای 
در  اقلیم  تغییر  اولین کشور مسئول   CO2
خاورمیانه و هفتمین کشور در جهان است. 
گازهای  انتشار  در  ایران  باالی  سطح  سهم 
و  نفت، گاز  توجه  قابل  تولید  به  گلخانه ای 

 . است  مربوط  سریع  شهرنشینی 
بارندگی  الگوهای  و  دما  بر  اقلیم  تغییر 
نوبه  به  اثرها  این  می گذارد.  اثر   جهانی 
فراوانی  موارد  برخی  در  و  شدت  بر  خود 
رویدادهای شدید محیطی مانند سیالب و 
خشکسالی، آتش سوزی جنگل ها، توفان ها، 
امواج گرما و  توفان اثر می گذارد. میانگین 
دمای جهانی از دهه 1970 حداقل 0.4 درجه 
سال  تا  و  است  یافته  سانتیگراد   افزایش 
تا حدود 4 درجه سانتیگراد  2100 می تواند 
 باالتر برود. ثابت نشده است که تغییر اقلیم 
رویدادهای شدید محیطی  باعث  مستقیمًا 
این  می دهد  نشان  شواهد  اما  می شود، 
تعداد  ضمنا  می کند.  مخرب تر  را  رویدادها 
این رخداد ها نیز بیشتر می شود . این تغییر 
گازهای  انتشار  افزایش  دلیل  به  شدید 

است.  گلخانه ای 
 سیل پس از زلزله دومین مخاطره  طبیعی 
رایج ایران است . در مرداد 1380، 247 نفر 
در استان گلستان بر اثر سیالب با بازگشت  
200 ساله کشته شدند و سیل در 4 مرداد 
در  تجریش  و  گالبدره  منطقه  در   1366
برجای  کشته   250 حدود  تهران  شمال 
با  را  ایران  آینده  دمای  تغییر  گذاشت. 
استفاده از  داده های اقلیمی مدل  کرده اند 
تا  میانگین دمای کشور   اند که  دریافته  و 
پایان سده بیست  و یکم حدود  2.5 درجه 
سانتی گراد در مقایسه با دوره پایه 1365-
شدید  افزایش  می یابد.  افزایش    1385
پیش بینی  نیز  عراق  و  ایران  مرز  در  دما 
می شود.  شاخص های شدید دمایی اثرهای 
مهمی دارند. بیشتر مطالعات اخیر در مورد 
 ، بارش شدید  بر  بیشتر  رویدادهای شدید 
است.  بوده  متمرکز  مدت  و کوتاه  ناگهانی 
بارندگی ها در سال های آبی جاری و 1399-
1400 نسبت به سال آبی 1398-1399 حدود 
دو  این  در  است.  داشته  درصد کاهش   40
سال آبی کشور سخت ترین شرایط بارش را 
در 50 سال گذشته تجربه کرده است. ایران 
با میزان بارندگی ساالنه در حدود یک سوم 
میانگین جهانی در میان کشورهای خشک 
جهان قرار دارد. بیش از 200 شهر ایران،  در 
ایران  مناطق  آذربایجان،  البرز،  بخش های 
مرکزی و جنوبی، دچار تنش آبی هستند. بر 
اساس  اطالعات مرکز ملی هشدار و پایش 
هواشناسی  سازمان  به  وابسته  خشکسالی 
باران ترین  کم  از  جنوبی  خراسان  کشور، 
و  است  سال گذشته  دو  طی  ایران  نواحی 
هم نسبت به سال آبی  1398-1399 و هم 

باران مواجه است. با کمبود  در درازمدت 

 حذف سنگ قبرهایی
  با تصاویر مکشوفه 
در بهشت زهرا تهران 

سعید غضنفری، مدیرعامل سازمان بهشت 
حضرت زهرا)س( از اصالح 98 سنگ قبر 
پس  اخیر  ماه  چند  در  و گفت:  داد  خبر 
سنگ  متوفیان،  خانواده  با  هماهنگی  از 
قبرهایی که تصاویر مکشوفه داشتند جمع 
آوری و اصالح شد. وی همچنین به سنگ 
تراشان و نصابانی که تصاویری از زنان را 
سازمان  این  داد  هشدار  میکنند  حکاکی 
اجازه  دیگر  و  قطع  آنها  با  را  همکاری اش 

داد. نخواهد  آنها  به  فعالیت 
سازمان  مدیرعامل  »انتخاب«  گزارش  به 
همچنان  ما  تاکید کرد:  زهرا)س(  بهشت 
بر روی عقاید خود هستیم. درباره تصاویر 
اول حضورمان  روز  از  ما  موضع  مکشوفه، 
مشخص بود و این موضوع را به صراحت 
هم اعالم کردیم ،اگر چه از سوی رسانه های 
معاند و مخالف مورد اهانت قرار گرفتیم و 
این شبکه ها موضوع را به استهزاء گرفتند. 
که  نیست  مومنان  آرامستان  شان  در 
به شکل کشف  را  تصویر خانم های مومن 
قبر  سنگ های  روی  بی حجاب  و  حجاب 
حکاکی کنند. این تصاویری هم که نصب 
پیشین  دوره های  به  متعلق  همه  کرده اند 
بوده و ما در این دوره به جد مانع از این 

بوده ایم. اتفاق 

بیت اللهی می گوید این کار با 
امضای تفاهم نامه با پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری 
آغاز شده تا اولویت بندی ها 
بر اساس خطر فرونشست و 
ارزش بناها تعیین شود، اما 
همه این  کارها بدون اعتبار در 
حد حرف باقی می ماند

خشکسالی فقط به جان اکوسیستم ها و طبیعت ایران نیفتاده است. برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی و خالی شدن آنها موجب 
فرونشست های خطرناک شده که آثار تاریخی و تمدنی ما را دیر یا زود می بلعد. در این گزارش به بررسی این آثار پرداخته شده است. 
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1ادامه از صفحۀ

برابر رای شماره 140160319012001143 هیات 
وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
کاظم محسنی فرزند محمد ابراهیم به شماره 
در  کرمان  از  صادره   3060032009 شناسنامه 
مساحت  به  اتاق  بر  مشتمل  باغ  قطعه  یک 
اصلی   6152 پالک  مترمربع   88485/84
آباد  عماد  جاده  آباد  نصرت  اراضی  در  واقع 
از مالک رسمی  بخش 37 کرمان خریداری 
آقای علی سعیدی محرز گردیده است. لذا به 

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که 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 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید، ظرف  اخذ  از 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
اعتراض  و عدم وصول  مذكور  انقضای مدت 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/19

 140160319012001064 شماره  رای  برابر 
تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  سیرجان  ملک 
به  اكبر  فرزند  گلزاری  زهرا  خانم  متقاضی 
شماره شناسنامه 7 صادره از سیرجان در یک 
قطعه باغچه به مساحت 777/58 مترمربع 
پالک 2 فرعی از 149 اصلی واقع در در خرم 
مالک  از  خریداری  کرمان   36 بخش  آباد 
گردیده  محرز  گلزاری  حسن  آقای  رسمی 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

آگهی می شود  روز  فاصله 15  به  نوبت 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
اعتراضی داشته  سند مالكیت متقاضی 
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 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
اعتراض طبق مقررات  و عدم وصول  مذكور 

سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  : 1401/5/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/19

 1401603129012001138 شماره  رای  برابر 
تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سیرجان  ملک 
فرزند  نژاد  موردینی  محمد  آقای  متقاضی 
 3060162298 شناسنامه  شماره  به  رمضان 
به  باغ  قطعه  یک  در  سیرجان  از  صادره 
مساحت 926/47 مترمربع پالک 328 اصلی 
واقع در روستای چنار برین بخش 12 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 
مالكیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/19

برابر رای شماره 140160319012001142 هیات 
وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
محمد ابراهیم محسنی فرزند كاظم به شماره 
یک  در  سیرجان  از  صادره   468 شناسنامه 
مترمربع   51963/70 مساحت  به  باغ  قطعه 
پالک 6152 اصلی واقع در اراضی نصرت آباد 
جاده عمادآباد بخش 37 کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای علی سعیدی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی كه 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 یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 
صادر  مالكیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/04
1401 تاریخ انتشار نوبت دوم : 5/19/

برابر رای شماره 140160319012001114 هیات 
وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای وحید رجائی نژاد فرزند كرامت بشماره 
باب  یک  در  بافت  از  صادره   419 شناسنامه 
پالک  مترمربع   215/73 مساحت  به  خانه 
430 اصلی واقع در حسن آباد شیخ ها بخش 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  36 کرمان 
گردیده  محرز  الذکریا  شیخ  العابدین  زین 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 
مالكیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/19

 140160319012000777 شماره  رای  برابر 
تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سیرجان  ملک 
فرزند  تیموری  غالمعباس  آقای  متقاضی 
غالمرضا به شماره شناسنامه 7 صادره از در 
یک باب خانه به مساحت 596/75 مترمربع 
پالک 5476 اصلی واقع در روستای ده قطب 
از مالک  الدین بخش 37 کرمان خریداری 
گردیده  اطمینان محرز  آقای محمود  رسمی 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 
مالكیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/19

آگهیموضوعماده3قانونو
ماده13آئیننامهقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی
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محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : 1355498

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : 1355504

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : 1355517

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : 1355497

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : 1355500

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : 1355511
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 گزارشی میدانی »پیام ما« از منطقه البرز شرقی لکه ثبت جهانی چهاردانگه 

خاکهیرکانیرامیفروشند
خاک برداشت شده از برکه اروت قرار است به  مصارف گلخانه ای برسد

محمد احمدی نماینده 
پیمانکار: فکر می کنم بیشتر 

این جنجال ها از سوی شرکت 
رقیب انجام شده است. در 

فضای مجازی بارها به ما گفتند 
سودجو و سوداگر. اما ما اقدام 

غیر قانونی انجام نداده ایم. 
در حال حاضر را هم طرح را 
به این دلیل که به حکمیت 

سپردیم  تعلیق کردیم

آب بندان برای ما بسیار اهمیت 
دارد چرا که حیات روستای ما 
در گرو آن است. در گذشته که 

بارندگی و وضعیت آبی بهتر 
بود اهالی با آب همین برکه 

شالی کاری می کردند. حاال هم 
خدارا شکر کسی در روستا، 

مشکل آب ندارد. می گویند باید 
آب بندان را الیروبی کنیم. چرا 
باید یک موهبت خدا داده را 

دست ورزی و درختانش را قطع 
کنند یا  پوشش گیاهی اش را 

از بین ببرند؟

| روزنامه نگار |

| ستاره حجتی |

می گویند خود مردم خواستند. 
کشاورزان خواستند. بیایید 

بپرسید چند نفر خواسته اند. 
عده ای هم که موافق بودند 

وقتی فهمیدند ماجرا این است 
که خاک ما را بردارند ببرند، 
مخالف شدند. طومار جمع و 
امضا کردند. شما می گویید 

سه سال قبل ، چهار سال قبل 
گروهی از مردم می خواستند 

حاال نمی خواهند باید برای 
مسئوالن توبه نامه امضا کنند؟
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رئیس هیئت مدیره 
سندیکای صنعت برق

افزایش بدهی 
وزارت نیرو به 70 هزار 

میلیارد تومان 
برق  رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت 
گفت: میزان بدهی وزارت نیرو به مرز 70 هزار 
میلیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش از 
60 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق زنجیره 
برق شامل شرکت های عضو  تأمین صنعت 
سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی 

برق است.
رئیس  باقری،  پیام  تسنیم،  گزارش  به 
با بیان  هیئت مدیره سندیکای صنعت برق 
انرژی  بین المللی  آژانس  گزارش  بنابر  اینکه 
سال  در  که  انرژی  یارانه  میزان  بیشترین 
2019 به مصرف کنندگان داده شده متعلق به 
به  یارانه  این  بوده، گفت:  ایران  برق  صنعت 
صورت غیرمستقیم از طریق تعرفه های برق 
است،  شده  تمام  قیمت  از  دولتی که کمتر 
تخصیص می یابد و از پیامدهای زیانبار این 
رشد  آنکه  از  جدا  اقتصادی،  ناکارآمد  نظام 
این بخش را محدود ساخته و تحقق اهداف 
برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن 
کرده است، اتالف باالی برق در بخش مصرف 
به دلیل بکارگیری تجهیزات با بازدهی کم و 
نظر  در  بدون  مصرف  شدت  به  بی توجهی 

است. بوده  آن  هزینه های  داشتن 
برق  رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت 
مدیریت  سیاست های  اعمال  کرد:  بیان 
حل  راه  تنها  عنوان  به  اگرچه  برق  تقاضای 
از  اجتناب  برای  برق  بحرانی کنونی  شرایط 
خاموشی های پیش بینی نشده و مکرر، قابل 
هزینه  تحمیل  دلیل  به  اما  بوده،  پذیرش 
کسری حداقل 10 هزار مگاوات به بخش های 
مولد و صنعتی کشور که موجب کاستن نرخ 
می شود،  آینده  در  تورم  و  اقتصادی  رشد 
نمی تواند ادامه یابد؛ از این رو انتظار می رود 
زیرساخت های  توسعه  نیرو  وزارت  و  دولت 
تولید و شبکه برق را برای پیشگیری از بحران 
کمبود برق در سال های آتی در اولویت اصلی 

دهد. قرار  خود  برنامه های 
نهاد  یک  یه عنوان  انرژی  بورس  افزود:  او 
مستقل نظام عرضه و تقاضای بازار باید تقویت 
شود به نحوی که بتواند به عنوان سازوکار اصلی 
کشف قیمت های تعادلی برق، ایفای نقش 
کند؛ برای این منظور الزم است قیمت گذاری 
برق از نهادهای غیررقابتی مانند هیئت تنظیم 
بازار به تدریج به سمت نهادهای رقابتی بورس 
انرژی منتقل شود و نقش هیئت تنظیم بازار 
از قیمت گذاری با اتکا به محاسباتی که عمال 
نتیجه آن از قبل معلوم است، با شکل گیری 
نهاد مستقل تنظیم مقررات بخش برق، به 
سمت حل تعارضات در بازارهای رقابتی و رفع 

نقص های بازار تغییر یابد.
کارآمدسازی  »به منظور  اینکه  بیان  با  باقری 
برق،  بازارهای  تقاضای  و  عرضه  نظام 
انحصارزدایی از تجارت برق در همه بازارها اعم 
از بازارهای صادراتی، بازارهای خرده فروشی و 
بازار بهینه سازی باید دستور کار وزارت نیرو 
قرار گیرد«، گفت: بایستی شرکت های دولتی 
از عرصه تجارت برق خارج شده و مطابق اسناد 
باالدستی ماموریت آن ها، محدود به توسعه و 

برق شود. زیرساخت های  از  نگهداری 
در  بخش خصوصی  مشارکت  داد:  ادامه  او 
توسعه صنعت برق نیازمند سرمایه گذاری های 
کاهش  و  رفع  بدون  که  است  بلندمدت 
برای  سرمایه  بازگشت  ریسک های 
توجه  با  نمی شود؛  محقق  سرمایه گذاران، 
نیرو  وزارت  شرکت های  انباشته  بدهی  به 
ورود  برای  سرمایه گذاران  امتناع  موجب  که 
اوال  می رود که  انتظار  شده،  صنعت  این  به 
سیاست تسویه بدهی های شرکت های تابعه 
در اولویت قرار گیرد، ثانیا سازوکارهای مناسب 
بخشی  اطمینان  و  ریسک  پوشش  برای 
تعهدات شرکت های  اجرای  از  سرمایه گذاران 

شود. فراهم  نیرو  وزارت  دولتی 
برق  رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت 
تاکید کرد: میزان بدهی وزارت نیرو به مرز 70 
هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش 
از 60 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق زنجیره 
برق شامل شرکت های عضو  تأمین صنعت 
سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی 

برق است.
او افزود: عدم پرداخت این مطالبات، بقای 
خطر  به  را  بخش  این  کارهای  و  کسب 
انداخته و الزم است که دولت و وزارت نیرو 
اولویت  در  را  این بخش  مطالبات  پرداخت 
و  مطالبات  حجم  با  متناسب  و  داده  قرار 
و  مالی  بازارهای  از ظرفیت های  استفاده  با 
بدهی های  تسویه  به  نسبت  داخلی،  منابع 

فوری کند. اقدام  خود 
باقری با تاکید بر ضرورت بازسازی و نوسازی 
شبکه توزیع و فوق توزیع برق گفت: با توجه 
در  توزیع  فوق  و  توزیع  شبکه  فرسودگی  به 
بخش های مهمی از کشور که موجب باال رفتن 
مخاطرات شبکه و ناپایداری ناشی از خرابی 
تجهیزات می شود، بایستی بازسازی و نوسازی 
شبکه در اولویت قرار گیرد و منابع مالی مناسب 

برای این بخش فراهم شود.

برکه  و  »اروت«  به  دسترسی  مسیر  در 
»ُاندون«  را  آن  بومی  اهالی  که  معروفش 
البرز  حیرت انگیز  مناظر  بر  عالوه  می خوانند 
شرقی، طبیعت بکر و پاکیزه خودش را نشان 
می دهد. از جاده اصلی کیاسر به سمت مسیر 
خاکی روستا که می پیچیم از هیچ زباله ای در 
حاشیه جاده خبری نیست. اینجا البرز دست 
نخورده مانده است.  دور از دسترس بودن،  
گردشگران و تبعات آن یعنی زباله و تخریب 
را به اینجا نیاورده است. موضوعی که برخی 
اهالی آن را عامل حفظ روستا و گروه دیگر از 
آن به عنوان عامل عقب ماندگی یاد می   کنند. 
درباره الیروبی و الیه برداری از خاک »ُاندون« 
دیدگاه های  جامعه  ترتیب  همین  به  هم 
باید  برکه  معتقدند  موافقان  است،   مختلف 
این  می گویند  مخالفان  و  شود  ساماندهی 

نمی خواهیم. را  توسعه 

همان اول، جاده کشیدند
روستا  اهالی  از  وحید  و  رضا  داوود،  با 
همراه می شویم. برکه که گویی از گذشته های 
به  طبیعت  و  انسان  میان  همکاری  در  دور 
دارد  پیچیده ای  و کار  آمده است ساز  وجود 
و چونان یک اسفنج بزرگ عمل می کند. در 
مسیر برکه به جاده ای برمی خوریم که از سه 
سال پیش برای جابه جایی ادوات و ماشین 
آالت الیروب، در دل جنگل ایجاد شده است. 
گذشته  در  جاده  این  می شود  ادعا  گرچه 
پایه هایی  و  خاردار  سیم  هنوز  اما  شده  زده 
که منطقه را محصور می کرد و برای ورودی 
ورودی  از  سوتر  آن  بریده شده، کمی  جاده 
برکه جای  به  تا رسیدن  است.  افتاده  جاده 
جای گودال هایی از گل است که اهالی آن را 
»خی استر« یعنی گودال هایی که خوک ها 
برای غلتیدن در گل از آن استفاده می کنند، 
شبیه  آب بندان  یا  برکه  سطح  می نامند. 
بستری از اسفنج نرم است که جای جایش 
با  روییده اند.  توسکا  و  مشک  بید  درختان 
هر قدم که در بستر آ ب بندانی که این روزها 
آبش را برای انجام الیروبی تخلیه کرده اند بر 
می داری انگار فنری زیر پایت می خواهد تو 
را از هوا بلند کند، زیر پا خاک سفت نیست. 
بلکه سطحی سیاه رنگ، غنی از خاک، خاک 
خاک زیست  جانوران  و  ریشه گیاهان  برگ، 
مشابه  غنایی  کارشناسان  گفته  به  که  دارد 
است.  دارا  را  به کمپوست  موسوم  کودهای 
سبز   ، خاک  این  در  سنگ  معتقدند  اهالی 
پوشش  باالی  تراکم  می روید.  و  می شود 
اعالم  موافقان  از سوی  آنچه  گیاهی، خالف 
شد خود موید حاصلخیزی این خاک است.
از  داالنی  مانند  را  آب  اسفنجی  بستر  این 
نه فقط  انداخته و  به دام  حفره های کوچک 
سفره آب زیرین خود را تامین می کند، بلکه 
محل تغذیه چشمه های پایین دستش نیز به 
پوشیده  واقع شبیه سدی  در  شمار می رود. 
است که با کمترین تخریب و آلودگی آب را 
برکه،  از  ما  بازدید  زمان  در  حفاظت می کند. 
باران شدیدی می بارد،  برکه این آب  را از زیر 
زمین به سمت چشمه ها هدایت می کند و از 

بروز روان آب و سیل جلوگیری می کند.
داوود یکی از اهالی روستا و همراه ماست. 
او می گوید: آب بندان برای ما بسیار اهمیت 
آن  گرو  در  ما  روستای  حیات  چرا که  دارد 
است. در گذشته که بارندگی و وضعیت آبی 

بهتر بود اهالی با آب همین برکه شالی کاری 
در  کسی  شکر  را  خدا  هم  حاال  می کردند. 
باید  می گویند  ندارد.  آب  مشکل  روستا، 
یک  باید  چرا  کنیم.  الیروبی  را  آب بندان 
موهبت خدا داده را دست ورزی و درختانش 
را قطع کنند یا  پوشش گیاهی اش را از بین 
و  است   درختی  نه  اینجا  می گویند  ببرند؟ 
که  حالی  در  می کند.  زندگی  جانوری  نه 
گوزن  شاخ  کشاورزی مان  زمین های  از  ما 
را  خوک  گودال های  همین  برمی داریم. 
می بینید این را هم انکار می کنند و می گویند 

نیست. چیزی  منطقه  این  در 
و  آمدند  ادامه می دهد: سه سال پیش  او 
بخشی از برکه را تخریب کردند. این پوشش 
گیاهی و خاکی که بیشتر آب بندان را تشکیل 
داده است حدود 9 متر عمق دارد. جلویش 
از  روزی  و  نو  از  روز  دوباره  اما  گرفتیم  را 
ارمغان  به  برایتان  را  توسعه  می گویند  نو! 
می آوریم اگر ما این توسعه را نخواهیم باید 

ببینم. را  چه کسی 

نه دکتر داریم نه جاده
الاقل برکه مان را خراب نکنید

هم  او  است.  روستا  جوان های  از  یکی  رضا 
زیادی  این روستا مشکالت   می گوید: ما در 
داریم دولت به هیچ یک از آن ها رسیدگی 
روستا  10 کیلومتر مسافت  از  نمی کند. کمتر 
آمدید  خودتان که  اما  است  اصلی  جاده  از 
طی  دقیقه  چهل  را  مسافت  این  دیدید  و 
روستا  در  است.  می کنیم چون جاده خراب 
بچه هایمان  و  داریم  ابتدایی  مدرسه  یک 
مدرسه های  به  باید  یا  می شوند  بزرگ  که 
شبانه روزی بروند یا ناچاریم به شهر مهاجرت 
درمانی  و  بهداشتی  امکانات  هیچ  کنیم. 
نداریم. چند وقت قبل کسی را در روستا از 
دست دادم فقط به این دلیل تا رساندنش 
زن  شد.  صرف  زیادی  زمان  بیمارستان  به 
زائو در روستای ما اگر برایش اتفاقی بیفتد 
نداریم.  را  دکتر  به  رساندنش  سریع  امکان 
فقط  دولت  اما  مسئله  و  مشکل  همه  این 
برایش  و  الیروبی کند  را  ما  برکه  می خواهد 
مجوز بهره برداری از خاک را صادر کرده است.
رضا خاطره ای از جوانی تعریف می کند که سه 
سال قبل جانش را از دست داد. او می گوید: 
لودرها  را آورده، درخت ها را قطع کرده و جاده 
جدید ساخته بودند. هر روز کامیون کامیون 
خاک از روستا خارج می شد و اعتراض اهالی 
هم بی فایده بود. تا اینکه یکی از افراد یک 
بیل مکانیکی را آتش زد. مامور آمدند و آن 
در  زد.  جنگل  به  دستگیری  ترس  از  جوان 
و  ماند  جنگل  در  و سه شب  روز  سرما سه 
هم  هنوز  اما  شد.  پیدا  جسدش  عاقبت 
دست بردار نیستند. هنوز هم اهالی را با مامور 

و پاسگاه تهدید می کنند.
حق با اهالی روستا است در زمان عکاسی ما 
از منطقه هم نگهبان های مستقر در کنار برکه، 
ما را با خبر کردن مامور تهدید کردند و بعد 
شروع به گرفتن فیلم و عکس از چهره های 
ما کردند. کار که از این حرف ها گذشت نوبت 

خبرکردن نگهبان تبر به دست رسید.

چطور از خواست 
الیروبی برکه توبه کنیم

میهمان  منطقه،  از  پرچالش  بازدید  از  پس 

بزرگ  کربالیی  شدیم.  حیدر  کربالیی  خانه 
سفره  چیدن  از  پس  است. کربالیی  اروت 
پدران  زمان  از  اندون  می گوید:  عصرانه 
پدران ما  بوده. برکه ای طبیعی که ما با لوله 
زمین هایمان  به  را  آب  آن  از  سفالی  های 
می رساندیم. این لوله ها هم کار پدر پدر ما هم 
هاست.  حرف  این  از  قدیم تر  خیلی  نیست 
پدربزرگ من یادش نبود این ها را چه کسی 
با  مردم  اینجا  است.   ساخته  زمانی  چه  و 
مشکالت زیادی زندگی می کنند. برای همین 
جاده من بارها رفتم و آمدم تا همین جاده 
کار  نمی آید  کسی  اما  ساختند.  را  خاکی 

دهد. انجام  مردم  این  برای  دیگری 
کربالیی ادامه می دهد: می گویند خود مردم 
خواستند. کشاورزان خواستند. بیایید بپرسید 
موافق  هم که  عده ای  خواسته اند.  نفر  چند 
بودند وقتی فهمیدند ماجرا این است که خاک 
ما را بردارند ببرند، مخالف شدند. طومار جمع 
و امضا کردند. شما می گویید سه سال قبل، 
چهار سال قبل گروهی از مردم می خواستند 
حاال نمی خواهند باید برای مسئوالن توبه نامه 
امضا کنند؟ روزی که لودرها را آوردند نگفتند 
قرار است درخت ها قطع و در برکه کانال های 
آنها درخت ها را قطع کرده  عمیق حفر کنند. 
جاده  اما  جاده جدید کشیدند  برکه  به  تا  و 
دسترسی به روستا را درست نکردند در کجای 

جهان این کار منصفانه است؟
است  مردم  این حق  می کند  فکر  کربالیی 
که نخواهند از توسعه ای که دولت پیشنهاد 
می گوید:  او  کنند.  استقبال  می دهند 
ارباب  دوران  بزنیم.  حرف  ما  نمی گذارند 
برای  توانیم  نمی  است.  شده  رعیتی  و 
نفر  یک  به  کنیم.  تکلیف  تعیین  خودمان 
امتیاز گاز می دهند به چند خانه این امتیاز 
ترش  پایین  خانه  دو  به  باز  نمی دهند،   را  
نیست.  برنامه ریزی  اینکه  می رسد.  گاز 
برایم  رفتن  راه  و  شده ام  مریض  دیگر  من 
را  شما  حتما  خواستم  ولی  است.  سخت 
هر  به  مرا  حرف های  این  بگویم  و  ببینم 
برکه مان  ما  بگویید  برسانید.  کجا می توانید 
را همین طور که هست می خواهیم کسی 
را  درخت ها   بزند،  دست  آن  به  نمی تواند 
ببرد. بین  از  را  حیوانات  خانه  و  قطع کند 

دنبال توسعه روستا هستیم
اهالی  از  متفاوت  نظری  روستا  دهیار 
دارد. او معتقد است  الیروبی آب  بندان به نفع 
روستاست و در نهایت به توسعه گردشگری 
در منطقه منجر می شود. سید رضا حمیدی 
و  توسعه  برای  دولت  را  کار  این  می گوید: 
کرده  مصوب  آب بندان  ظرفیت  افزایش 
اتفاق  است و در آن هیچ اقدام غیر قانونی 
اعالم  االن  طبیعی که  منابع  خود  نمی افتد. 
سال  چند  است  مخالف  این کار  با  می کند 

بود.  موافق  قبل 
همه  این  می دهد:  ادامه  حمیدی  رضا  سید 
خیری  می خواهد  اینکه کسی  برای  جنجال 
برای  من  است.  بی فایده  برساند  منطقه  به 
. می دانید  نوشته ام  ّاندان کتابچه طرح  این 
اگر گردشگری در این منطقه توسعه پیدا کند 
چقدر در وضعیت اقتصادی مردم موثر خواهد 
مخالفت  طرح  این  با  که  آدم هایی  بود؟ 
نه  می کنند  فکر  خودشان  نفع  به  می کنند 

همه. منفعت 
با  روستا  اهالی  بیشتر  که  موضوع  این  او 
خاکبرداری  و  الیه برداری  عملیات  اجرای 
مخالفند و آن را طرحی خالف حفظ محیط 

می کند. رد  را  می دانند  زندگی شان 
دعوا  طرح  مخالفان  و  موافقان  میان  حاال 
مجوز  باید  دولت  چرا  است که  این  اثر  بر 
بهره برداری از خاک جنگل های البزر، آن هم 
از لکه های ثبت شده  منطقه ای که جز یکی 
در پرونده ثبت جهانی هیرکانی است را صادر 
صنعت،  سازمان  سوی  از  که  مجوزی  کند. 
است.  مازندران صادر شده  تجارت  و  معدن 
درست در زمانی که ما در حال بازدید از روستا 
صمت  مدیرکل  خودروی  هستیم  برکه  و 
و  می کند  تصادف  تهران  مسیر  در  مازندران 
می شود.  موقتا سلب  او  با  امکان گفت و گو 
با این همه ، حسینقلی قوانلو، دبیرکل سابق 
با  او صادر شده  که مجوز در زمان مدیریت 
تاکید بر اینکه دو ماه است بازنشسته شده و 
دیگر  مسئولیتی ندارد در خصوص این مجوز 
به ما می گوید: از آنجایی که خاک آب بندان ها 
به عنوان ماده معدنی در نظر گرفته می شود 
این مجوز را سازمان صمت صادر می کند. اما 
نیست.  ما  مستقیم  دخالت  معنای  به  این 

آب بندان یا در تولیت جهادکشاورزی است و 
یا در تولیت شرکت آب منطقه ای. هر یک از 
این دو دستگاه بسته به نیاز خود به ما اعالم 
می کنند که قرار است الیروبی یا خاک برداری 
صمت  سازمان  و  شود  انجام  آب بندان  از 
صدور  به  موظف  درخواست  این  براساس 

است. مجوز 
پاسخی  ما«،  »پیام  تنظیم گزارش  زمان  تا 
از سوی شرکت آب منطقه ای مازندران داده 
نشان  ما  پیام  بررسی های  اما  نمی شود. 
واگذاری  برای  انجام مزایده  می دهد مراحل 
از خاک این آب بندان، به  بهره برداری  امتیاز 
مورد  آنچه  است  شده  انجام  قانونی  شکل 
برگزاری  است  کارشناسان  از  انتقاد گروهی 
و  طبیعی  منابع  از  استعالم  بدون  مزایده 
سازمان حفاظت محیط زیست برای در نظر 

است. زیستی  محیط  مالحظات  گرفتن 

صادرات صحت ندارد
فروش داخلی است

این  اجرای  پیمانکار  نماینده  احمدی  محمد 
تاکید  ما«  »پیام  با  گفت وگو  در  هم  طرح 
می کند که همه مجوزهای الزم را گرفته  و هیچ 
اقدام غیرقانونی انجام نداده است. او می گوید: 
من فکر می کنم بیشتر این جنجال ها از سوی 
فضای  در  است.  شده  انجام  رقیب  شرکت 
مجازی بارها به ما گفتند سودجو و سوداگر. 
اما ما اقدام غیرقانونی انجام نداده ایم. در حال 
حاضر را هم طرح را به این دلیل که به حکمیت 

سپردیم  تعلیق کردیم.
بیست  از  بیش  تاکنون  می دهد:  ادامه  او 
کار  ما  کرده ایم.  هزینه  تومان  میلیارد 
غیرقانونی انجام نداده ایم پس چرا از موضع 

بنشینیم. عقب  خود 
مبنی  شنیده هایی  مورد  در  پیمانکار  نماینده 
اروپایی  به کشورهای  این خاک  بر صادرات 
چرا که  ندارد  صحت  موضوع  این  می گوید: 
این امر غیرقانونی است و کسی اجازه خروج 
خاک از کشور را ندارد. این خاک برای فروش 
اگر  برداشت  صورت  در  و  می شود  برداشت 
این جنجال تمام شود به مصارف گلخانه ای و 

همین طور پرورش قارچ می رسد.
احمدی در خالل صحبت هایش تاکید می کند 
و  شده  جانبه  یک  نگرشی  موضوع  این  به 
را  آنان  صحبت های  رسانه ها  لحظه  این  تا 
به  او  نگرفته اند.  آنان  از  سراغی  یا  نشنیده 
نکته دیگری نیز اشاره می کند که بخشی از 
است.   زیست  محیط  فعاالن  نگرانی  دالیل 
برکه  از  ما  آنچه  حقیقت  در  گوید:  می  او 
از  برداشت می کنیم  آن تصور معمول شما 
از  مخلوط  است  چیزی  بلکه  نیست.  خاک 
در  زنده ای که  موجودات  و  جانوری  بقایای 
برکه زندگی می کنند و پوشش گیاهی مانند 

است. درختان  برگ 
بر بستر منحصر  او در مورد درختان روییده 
به فرد این مخزن نگهداری آب می گوید: آب 
با  و  روییده اند  درختان  و  شده  تخلیه  برکه 
آبگیری دوباره از بین می روند. درست است 
می کنیم  فکر  سرمایه مان  و  درآمد  به  به  ما 
باره ما اشتباه است که  اما این ایده هم در 
به فکر طبیعت مان نیستیم. پیمانکار با اینکه 
برای  گفت  محلی ها  به  نداشت  وظیفه ای 
اما  داد  خواهم  انجام  اقدامی  اینجا  توسعه 
آن است. نتیجه  و ماجرا،  این همه هجمه 

پاسخ  متولی  دستگاه های  از  یک  هیچ 
مجوز  می رسد  نظر  به  نمی دهند.  روشنی 
براساس  یا  هماهنگی،  عدم  یک  در  اولیه 
عملیات  این  بودن  اشکال  بدون  به  باور 
صادر شده است اما تاکنون دو بار به حالت 
تعلیق درآمده است. گرچه پیمانکار می گوید 
صادرات گرفته  برای  مجوزی  هیچ  تا کنون 
هم  را  فروش  قصد  به  برداشت  اما  نشده 
تایید می کند که از دیدگاه اقتصادی طبیعی 
به نظر می رسد. آنچه غیر طبیعی است اینکه 
شرکت آب منطقه ای چگونه در محدوده ای 
در لکه ثبت جهانی که نه فقط ضوابط ملی 
بر آن حاکم  بین المللی  که قوانین حفاظت 
است  کرده  صادر  برداری  بهره  مجوز  است 
حفاظت  و  طبیعی  منابع  سازمان های  و 
محیط زیست از سال نود و هشت تا کنون 
به  کار  حاال  کرده اند؟  سکوت  آن  برابر  در 
جایی رسیده است که یک طرف ماجرا باید 
محلی؟  مردم  یا  پیمانکار  یا  ببازد  را  بازی 
این  برای  بینابین  راهی  می تواند  دولت  آیا 

کند؟ پیدا  مناقشه 

»اروت« روستایی کوچک در حوالی دهستان چهاردانگه است که این روزها به واسطه برداشت خاک از آب بندان یا برکه روستا در 
صدر اخبار منابع طبیعی و محیط زیست کشور قرار گرفته است. خبرهای جسته و گریخته با تیترهایی مانند قاچاق خاک جنگل های 
برکه  این  در  آنچه  اما حقیقت  به گوش می رسد.  جا  آن همه  مانند  و  افتاده اند  هیرکانی  به جان جنگل های  هیرکانی، سوداگران 

کوچک رخ می دهد، چیست؟
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سه روز پس از سیل رودبال استهبان مدیرعامل 
پایان  از  فارس  استان  هالل احمر  جمعیت 
این  قربانی  آخرین  برای  جستجو  عملیات 
سیل خبر داد. این در حالی است که در همین 
حال جیرفت در جنوب استان کرمان و جنوب 
شده  سیل  گرفتار  نیز  بلوچستان  و  سیستان 
فرمانداری  سرپرست  بلندنظر«  »احمد  است. 
زمین  روستایی  راه های   : است  جیرفت گفته 
به  ساردوئیه  حوزه  در  به بحرآسمان  و  حسین 

مسدودند. هنوز  سیالب شب گذشته  دلیل 
پدیده مونسون در تابستان بر روی اقیانوس 
هند تشكیل می شود كه بارش های شدید به 
دنبال دارد و اثرات آن عالوه بر جنوب استان 
فارس  و  کرمان  در  بلوچستان  و  سیستان 
و  عمان  حال  همین  در  می شود.  دیده  هم 
ناشی  سیل های  روزها گرفتار  این  هم  یمن 

است. مونسون  از 

مردمان مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان 
و کرمان معتقدند منافع سیل بسیار بیشتر از 
که  اینجاست  نکته  اما  است  آن  ویرانی های 
باید  این ما هستیم که  ما فراموش می کنیم 
نه  دهیم  تطبیق  خودمان  طبیعت  قوانین  با 

آن. برعکس 

 پایان عملیات تجسس
حسین درویشی مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان فارس اعالم کرد: بخشی از پیکر 
آخرین مفقودی سیل استهبان که دختربچه ای 
و  تیم های جستجو  توسط  است،  یک ساله 
روز  تا  بود که  حالی  در  این  پیدا شد.  نجات 
یکشنبه جسد 21 نفر کشف شد و تالش برای 
یافتن اثری از دختربچه یک ساله ادامه یافت.
فارس  استان  احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 
 9:30 ساعت  حوالی  ایرنا گفت:  به  همچنین 
صبح دوشنبه سوم تیرماه و پس از 75 ساعت 

تالش بی وقفه بخشی از پیکر آخرین مفقودی 
سیل استهبان پیدا شد و به این ترتیب پیکر هر 
22 تن مفقودی سیل روز جمعه منطقه رودبال 

استهبان تحویل شد.

 جاده های بلوچستان تحت تأثیر سیل
مرکز  رییس  شیرانی  احمد  سرهنگ 
راهنمایی  پلیس  ترافیک  کنترل  و  اطالعات 
استان  جنوب  در  همچنین  گفت:  رانندگی  و 
رودخانه سبب  بلوچستان طغیان  و  سیستان 
شده  مهرستان   - ایرانشهر  جاده  بسته شدن 
است. او درباره انسداد شریانی محورها اضافه 
کرد: محور ریگان-ایرانشهر تنها محوری است 

است. مسدود  شریانی  صورت  به  که 
مدیرکل  شهرکی  علیرضا  حال  همین  در 
و  سیستان  استانداری  بحران  مدیریت  دفتر 
سامانه  فعالیت  به  توجه  با  بلوچستان گفت: 
تمامی دستگاه های مسئول  بارشی مونسون 

در مدیریت بحران در محل مستقر بوده تا در 
ممکن  زمان  کمترین  در  بحران  بروز  صورت 

شود. انجام  امداد رسانی 
شهرکی همچنین درباره بارندگی به ایرنا توضیح 
تاکنون بیشترین مقدار  ابتدای تیرماه  از  داد: 
بارندگی مربوط به چاه کمال 89 میلی متر، آپگاه 
نیکشهر 118 میلی متر، ایرانشهر 44 میلی متر و 
دهیرک 123 میلی متر گزارش شده همچنین 
فعالیت سامانه بارشی نیز در این هفته شدیدتر 

خواهد شد.
شهرکی همچنین گفت: با توجه به پیش بینی 
فعالیت این سامانه بارشی در کشور افغانستان 
و احتمال جاری شدن روان آب در رودخانه 
منطقه ای  آب  شرکت  تا  شد  مقرر  هیرمند 
الیروبی مسیر  و  پاکسازی  به  نسبت  استان 
جریان و هدایت حداکثری آب به چاه نیمه 

ها نیز اقدام کنند.

مونسون با بیشترین اثرگذاری در کرمان
محمد نکوآمال مدیرکل هواشناسی استان 
این  بر  مونسون  پدیده  تأثیرات  درباره  کرمان 
خطه گفت: سامانه های مونسون از هند در حال 
استان کرمان  و  است  به کشور  شدن  نزدیک 
خواهد  سامانه  این  طی  خوبی  های  بارش 
داشت. این سامانه اکنون در کشور هند فعال 
می توانیم  هفته جاری  روز سه شنبه  و  است 
این بارش ها را به صورت ملموس تر در استان 

باشیم. داشته 
داد:  ادامه  استان کرمان  مدیرکل هواشناسی 
استان  در  مونسون  سامانه  چهارشنبه  روز 
کرمان تقویت می شود و بارش ها و فعالیت 
این سامانه طی چند سال گذشته در استان 

بود. خواهد  بی سابقه 
او به مردم بافت و کهنوج هشدار داد و گفت: 
مونسون  به  موسوم  سامانه  مرکزی  هسته 
قرار  تاثیر  را تحت  و کهنوج  بافت  شهرستان 
بارش های  ها  شهرستان  این  و  داد  خواهد 
شدیدی را تجربه می کنند و به احتمال فراوان 

می شوند. خسارت  دچار 
در همین حال مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
رودخانه  گفت:  ایرنا  به  نیز  کرمان  استان 
زهکلوت ایستگاه باران سنجی نداشت به این 
علت که این رودخانه دایمی نبوده و احتمال 

است. بوده  سیالب ضعیف 
این  مجاور  ایستگاه های  افزود:  رشیدی  علی 
منطقه نیز یکی بارش یک میلیمتری و دیگری 
بارش پنج و نیم میلیمتری و سه ایستگاه این 
منطقه بارش صفر را نمایش دادند که آمار نشان 
می دهد بارش ها در این منطقه نقطه ای بوده و 

مناطق مختلف را درگیر نکرده است.
او یادآور شد: این رودخانه با دبی 30 متر مکعب 
در ثانیه آب دارد و بسیار کوچک است و حجم 
سال گذشته  طی  رودخانه  این  در  آب  کلی 
نیم میلیون مترمکعب بوده، در حالی که 570 
وارد شده  نسا  به سد  آب  مترمکعب  میلیون 

است.
رشیدی عنوان کرد: سد بافت، نسا و جیرفت 
امسال شاهد بارندگی خوبی خواهند بود اما طی 
سامانه جدید بارشی احتماال فقط در سد بافت 

نیاز به مدیریت و تخلیه آب خواهیم داشت.

احتمال جاری شدن سیالب  به  اشاره  با  او 
و  ویژه  شرایط  اقدامات  انجام  ضرورت  و 
خاص برای استان گفت: ضمن اطالع رسانی 
استان  تمام  مونسون،  در طول سامانه  ویژه 
حالت  در  باید  و  می شود  بارندگی  مشمول 

باشند. باش  آماده 
مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان تصریح 
به  رودخانه ها  مسیر  بازگشایی  ضمن  کرد: 
عشایر نیز اطالع  دهیم که سیالب وارد محل 

نشود. زندگیشان 

لزوم هشدار جدی به مردم
استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
سیل  به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  کرمان 
هشدارهای  و  بود  آفتابی  آسمان  گذشته که 
افراد مناطق سیل خیر را  زیادی دادیم گفت: 
تخلیه نکردند و حتی 2 تن را سیل با خود برد.
رضافالح افزود: باید آنقدر هشدارها زیاد و جدی 
باشد که مردم احساس ترس کنند تا اقدامات 

الزم را در برابر سیل انجام دهند.
تعادل  سیل  سانتیمتر   15 با  تاکید کرد:  او 
را  آن  سانتیمتر   30 می رود،  بین  از  خودرو 
خودرو  سانتیمتری   60 آب  و  می کند  شناور 
را با خود می برد و اتفاقی که در گلباف افتاد 

بود. همین گونه 
به  بافت  و کیسکان  ریگان  افزود: سیل  فالح 
صورت کامل در ارتفاعات بود لذا باید تدابیر الزم 

در این مناطق اندیشیده شود.

 توصیه هایی به جزآماده باش
در حالی که عالوه بر استان های سیستان 
نیز  هرمزگان  استان   کرمان  و  بلوچستان  و 
به  باران هایش  و  مونسون  با  مواجهه  برای 
هواشناسی  سازمان  درآمده  آماده باش  حال 
و  کشاورزان  برای  ویژه  به  توصیه هایی 
پرورش دهندگان ماهی داشته است. در توصیه 
این سازمان اقدام هایی که در ادامه می خوانید 
تأکید شده است :  باز کردن خروجی کرت های 
جلوگیری  جهت  رسیدن  مرحله  در  شالیزاری 
برداشت  در  تسریع  مزرعه،  شدن  ماندابی  از 
از  قبل  زودرس(  )ارقام  رسیده  شالیزارهای 
استخرهای  غذادهی  بارندگی، کاهش  شروع 
پرورشی به نصف نرمال با توجه به ابری بودن 
و بارندگی، عدم آبیاری مزارع سویا و پنبه به 
دلیل وقوع بارندگی، زهکشی و پاکسازی مسیر 
ها،  بارش  به  توجه  با  مزارع  و  باغات  آبیاری 
عدم انجام آبیاری، محلول پاشی و سم پاشی 
با توجه به وقوع بارش ها بویژه در مزارع گندم 
اردبیل و مرکبات استان های شمالی،  استان 
وقوع  از  بعد  شور  خاک های  در  آبیاری  انجام 
باران به منظور آب شویی شوری از محیط ریشه، 
تسریع در انتقال محصوالت برداشت شده به 
مکان های مسقف، کنترل دما و رطوبت انبارها 
جلوگیری  جهت  رطوبت،  افزایش  به  توجه  با 
استفاده  قارچی، عدم  بیماری های  از خسارت 
از آب باران برای دام ها، جلوگیری از ورود آب 
باالی  حجم  به  توجه  با  استخرها  به  گل آلود 
تنظیم  رودخانه ها،  شدن  سیالبی  و  آب  روان 
دریچه های ورودی و خروجی آب استخرها با 

بارندگی. رخداد  به  توجه 

سامانه بارشی »مونسون« به شرق فارس، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان می رسد

هشدارسیلبهساکنانجنوب
 سه روز پس از سیل رودبال استهبان مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان فارس 
از پایان عملیات جستجو برای آخرین قربانی این سیل خبر داد

رئیس پلیس آگاهی کشور :

اطلس جرائم در کشور 
اجرایی شد

از  یک  هر  فراوانی  و  جرائم  وقوع  آمار 
صورت  به  مختلف کشور  نقاط  در  جرائم 
پلیس  دسترس  و  استخراج  قابل  گراف 
رئیس  را  خبر  این  است.  کشور  آگاهی 
پلیس آگاهی فراجا داد و از اجرایی شدن 

گفت. کشور  در  جرائم  اطلس  سامانه 
امسال  تیرماه  پنجم  ایسنا،  گزارش  به 
فرمانده  اشتری،  حسین  سردار  که  بود 
آگاهی  پلیس  روسای  همایش  در  فراجا 
ستاد  در  که  کشور  سراسر  استان های 
ضرورت  بر  شد،  برگزار  فراجا  مرکزی 
کل  در  جرایم  اطلس  شدن   مشخص 
کشور تاکید کرد. او گفته بود که »باید با 
برنامه ریزی دقیق، اصولی و هدف گذاری، 
جرایم  روی  بر  را  خود  ظرفیت های 
استان ها و شهرستان های خاص متمرکز 
مجموعه  در  ظرفیت  این  بحمدهللا  کنیم؛ 
و  دارد  وجود  کشورمان  آگاهی  پلیس 
جرایم  از  بسیاری  وقوع  از  می توانیم 
انجام  نیز  را  الزم  اقدامات  و  پیشگیری 

دهیم.«
ضرورت  بر  نبود که  بار  اولین  البته  این 
ایجاد اطلس جرائم در کشور تاکید شده 
بود، حدود 9 سال پیش و در اردیبهشت 
ماه سال 1392، سردار اسماعیل احمدی 
نیز  کشور  پلیس  پیشین  رئیس  مقدم، 
اطلس  تهیه  از  دانشجویی  جلسه ای  در 
بود:  گفته  و  خبرداده  کشور  در  جرائم 
»اطلس جرم تهیه شده است و براساس 
موادمخدر  فروشی  خرده  امروز  آن 
اخالقی  ناهنجاری های  و  خرد  سرقت 
مردم  که  است  ناامنی هایی  مهمترین 
و  هستند  آنها  با  پلیس  برخورد  خواستار 
این در حالی است که هفت سال پیش 
اقدامات  و  قتل  آدم ربایی،  زورگیری، 
بود  مردم  دغدغه  مهم ترین  تروریستی 
اما مشکل ترین کار ما امروز موادمخدر و 
سرقت است چرا که جرایم جنایی در چند 
داشته  چشمگیری  کاهش  گذشته  سال 
در  انتظامی  نیروی  قدرت کشف  و  است 

است.« رسیده  درصد   90 به  موارد  این 
در فاصله زمانی بین دو اظهار نظر روسای 
افراد  البته  کشور  پلیس  فعلی  و  وقت 
به  و  تهیه  اهمیت  درباره  نیز  دیگری 
روزرسانی اطلس جرائم در کشور صحبت 
کرده بودند، از جمله این افراد می توان که 
اظهارات اصغرجهانگیر، معاون اجتماعی و 
قضائیه  قوه  جرم  از  وقوع  از  پیشگیری 
اشاره کرد که در جمع کارکنان دادگستری 
شهرستان بندر گز در آذرماه سال گذشته 
معاونتمان  در  ما  که  »کاری  بود:  گفته 
هر  برای  که  است  این  کرده ایم  شروع 
جداگانه  صورت  به  شهرستان  و  استان 
اطلس جرم تهیه کرده و آسیب های آن ها 
را شناسایی، احصا و اولویت بندی کنیم و 
با برنامه های ارائه شده مشخص کنیم که 
آیا دستگاه های مختلف وظایف خودشان 

نه.« یا  داده اند  انجام  به درستی  را 
او تاکید کرده بود: » باید فعل ها و ترک 
فعل ها رصد شود و به نظر می رسد برای 
بخش های  در  کارها  فرآیند  مدیریت 
اطلس  همه،  کمک  با  باید  مختلف 
میکروسکوپی  صورت  به  را  جرم شناسی 
انجام دهیم. اکنون سرقت در صدر جدول 
جرائم در ایران است و ساالنه یک میلیون 
می شوند  دستگیر  با سرقت  رابطه  در  نفر 
به  باید  که  می دهد  نشان  آمار  این  و 
نقاط  در  جرم  همین  اما  شود  توجه  آن 
اشکال  مدل،  استان ها  و  کشور  مختلف 
با  باید متناسب  و دالیل متفاوتی دارد و 
برنامه ریزی  استان  نیازهای هر  و  شرایط 

شود.« انجام  آن  با  برخورد  در  خاصی 
اطلس  درباره  اظهارات  تازه ترین  در  حاال 
آگاهی  پلیس  رئیس  کشور،  در  جرائم 
جرائم  اطلس  شدن  اجرایی  از  فراجا 
محمد  سردار  است.  داده  خبر  کشور  در 
درباره  ایسنا  با  گفت وگو  در  قنبری 
اطلس  روزرسانی  به  و  ایجاد  سرانجام 
جرائم در کشور گفت: »این طرح در حال 
حاضر در کشورمان اجرا شده و ما به روز 
و به لحظه آمار وقوع جرائم و فراوانی هر 
یک از جرائم را در نقاط مختلف کشور در 

داریم.« اختیار 
خصوص  این  »در  اینکه  بیان  با  او 
داریم«،  اختیار  در  را  برخط  سامانه ای 
بیان کرد: »از جمله امکانات این سامانه 
این است که ما گراف جرائم را در سراسر 
روزانه  ما گراف  داریم،  اختیار  در  کشور  
جرائم مختلف و ریز این آمار را در سطح 
کالنتری ها و استان ها داریم. این آمار را 

کنیم.« استخراج  لحظه  در  می توانیم 
داد:  ادامه  فراجا  آگاهی  پلیس  رئیس 
پیشگیرانه  اقدامات  از  بسیاری  »اتفاقا 
اطالعات  اساس  بر  پلیس  پیشدستانه  و 
همین اطلس جرائم انجام می شود و ما 
در سطح شهرها و  محالت و ... پیشگیری 

انجام می دهیم.« آن  اساس  بر  را 

مدیرکل هواشناسی استان 
کرمان: سامانه های مونسون 
از هند در حال نزدیک شدن 
به کشور است و استان کرمان 
بارش های خوبی طی این 
سامانه خواهد داشت

پیام ما | »مونسون« هر سال تابستان می آید، بدون حتی یکبار غیبت هر سال می آید ولی گویا بسیاری فراموش کردند که »مونسون« 
چقدر بی رحمانه در تابستان می تازد. »سیل« همراه همیشگی »مونسون« است و فراموشی این پدیده سبب شد تا امسال شاهد قربانی 

شدن 22 نفر در سیل ناشی از آن در »استهبان« شویم.

|  
رنا

 ای
 |

آگهیمناقصاتعمومی
از  به شرح ذیل  بر گزاری مناقصات عمومی  از طریق  نامه معامالتی شهرداری قم  آیین  رعایت  با  نظر دارد  و عمران قم در  توسعه  سازمان 

متقاضیان واجد شرایط با مشخصات و شرایط کلی زیر اقدام نماید .
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نقدندارددارد9 ماه

- صالحیت الزم جهت شرکت در مناقصه : اشخاص حقوقی و حقیقی مورد تایید 
کارفرما با سوابق کاری مشابه.

-  تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی ، مطالبات تأیید شده 
نقدی از سازمان توسعه و عمران قم ، یا واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده 

1006220288 نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم .
-  محل دریافت و بازگشایی اسناد مناقصه : قم ، میدان آزادگان ، بلوار شهید 

عابدی ، نبش عابدی نهم ، ساختمان شهرداری منطقه 3 طبقه سوم.
-  محل تحویل اسناد : قم ، بلوار امام موسی صدر ، ساختمان مرکزی شهرداری 

قم طبقه ششم اداره کل حراست.
- هزینه خرید اسناد به تفکیک هر مناقصه )غیر قابل استرداد( به شماره حساب 

1979967692 نزد بانک ملت بنام سازمان توسعه و عمران قم واریز گردد.
-هزینه درج آگهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .

-  سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
- شرکت کنندگان در هنگام خرید اسناد می بایست در سامانه ابالغ الکترونیک 

قوه قضائیه )ثنا( ثبت نام نمایند.
- متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات تکمیلی با واحد امور پیمانها و 
قراردادهای سازمان به آدرس قم ، میدان آزادگان ، بلوار شهید عابدی ، نبش 
عابدی نهم ، ساختمان شهرداری منطقه 3 طبقه سوم.مراجعه و یا با شماره تلفن 

36662251-025 داخلی 6380-6381  تماس حاصل فرمایند.

شرایط :

وم
ت د

نوب

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/03- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04
روابطعمومیسازمانتوسعهوعمرانقم

شناسه آگهی1354274

تجدیدمناقصهپسوجان
آگهیمناقصهعمومی

برآورد  مبلغ   %5 مناقصه  در  شرکت  سپرده   -1
حساب  به  واریز  صورت  به  بایستی  که  اولیه 
به حساب  ملی  بانک   0108668245002 سپرده 
بانکی  نامه  ضمانت  صورت  به  یا  و  دهیاری 

گردد. ارائه  معتبر 
2- دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 1401/05/14 

از محل بخشداری پاریز )دفتر فنی( می باشد.
اداری  وقت  پایان  تا  پاکات  تحویل  مهلت   -3

می باشد.  1401/05/20
 1401/05/22 مورخ  پاکات  بازگشایی  تاریخ   -4

باشد. می  10 صبح  ساعت 
ریال   5.013.20.952 مبلغ  اولیه  برآورد   -5

باشد. دهیاری پسوجانمی 

شرایط مناقصه :  

نوبت اول

دهیاری پسوجان در نظر دارد احداث پارک روستای پسوجان بخش پاریز را به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

برابر رای شماره 140160319012000884 هیات 
وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم سمیه فخرآبادی پور فرزند محمود به 
شماره شناسنامه 433 صادره از سیرجان در 
یک باب خانه به مساحت 246/50 مترمربع 
فضل  شیخ  بلوار  در  واقع  اصلی   640 پالک 
هللا نوری بخش 6 کرمان خریداری از مالک 
محرز  رفیعی  صدرزاده  محمد  آقای  رسمی 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
به  نسبت  اشخاص  صورتی كه  در  شود 
اعتراضی  متقاضی  مالكیت  سند  صدور 
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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور 

سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/19

آگهیموضوعماده3قانونو
ماده13آئیننامهقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : 1355524

ول
ت ا

نوب آگهیمفقودی
میالد  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرك 
فالح شیخلری فرزند محرمعلی به شماره 
از  صادره   4310323642 شناسنامه 
قزوین در مقطع كارشناسی رشته مهندسی 
عمران صادره از واحد دانشگاهی قزوین 
با شماره ١٢٠١٢٩4 مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می 

آزاد  به دانشگاه  را  شود اصل مدرك 
اسالمی واحد قزوین به نشانی قزوین 
بلوار نخبگان – باالتراز پونك كد پستی 
 : پستی  صندوق  و   34199-15195

نماید. ارسال   341851416

ن
وی

قز

نوبت سوم

 به دلیل اهمیت و حساسیت 
موضوع، دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان اهواز  پیگیری دقیق 
موضوع و برخورد قانونی با افراد 
خاطی احتمالی را صادر کرد

خبر

واکنش بهزیستی خوزستان به معلول آزاری
در  خوزستان  بهزیستی  اداره کل  عمومی  روابط 
واکنش به پخش ویدیویی در فضای مجازی با 
عنوان در مرکز احسان اهواز چه خبر استجوابیه ای 
منتشر کرد.به گزارش ایرنا ب پس از انتشار فیلمی 
در شبکه های اجتماعی با عنوان در مرکز احسان 
اهواز چه خبر است"، هیاتی از مسئوالن بهزیستی 
خوزستان و اهواز در محل مرکز توانبخشی غیر 

دولتی نگهداری معلولین ذهنی احسان اهواز حاضر 
و بررسی دقیق به عمل آمد.در این متن با بیان 
اینکه مرکز فوق الذکر خصوصی و غیردولتی بوده 
و سابقه حدود 20 سال فعالیت تخصصی در حوزه 
نگهداری معلوالن ذهنی پسرانه باالی 14 سال را 
دارد، آمده است: فیلم مذکور مربوط به چند ماه 
پیش است که دو نفر از کارکنان این مرکز برای 

کنترل یکی از توانخواهان دارای معلولیت ذهنی 
اوتیسم و اختالل رفتاری خیلی شدید، اقدام به 
مهار فیزیکی با استفاده از لباس کردند.»توانخواه 
رفتاری  اختالل  و  معلولیت  نوع  دلیل  به  مذکور 
و  پزشکی  خدمات  ارائه  وجود  با  شدید،  خیلی 
توانبخشی، به طور مستمر به خود و دیگران آسیب 
می رساند و خانواده نیز حاضر به نگهداری او نیست. 

این معلول هم اکنون در مرکز نگهداری می شود و 
با معاینه بدنی تخصصی صورت گرفته هیچگونه 
آسیب، کبودی و ... در او مالحظه نشده و از نظر 
جسمی سالم است.این گزارش حاکیست: به دلیل 
اهمیت و حساسیت موضوع، دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان اهواز به همراه هیاتی با حضور 
در مرکز ضمن بررسی وضعیت معلوالن و نحوه 
مراقبت از آنها، پیگیری دقیق موضوع و برخورد 
و  کرد  صادر  را  احتمالی  خاطی  افراد  با  قانونی 
نشست کمیته نظارت بر مراکز غیر دولتی بهزیستی 

بهزیستی  خوزستان در محل مرکز و سپس در 
استان برگزار شد.در این نشست مقرر شد 2 نفر 
مراقب مذکور به دلیل نحوه مهار غیراصولی توانخواه 
مراجع  به  و  اخراج  مرکز  امتیاز  صاحب  توسط 
قانونی برای تصمیم گیری معرفی، مسئول فنی 
مرکز به دلیل نبود نظارت کافی، تعلیق و صاحب 
امتیاز مرکز با حفظ سمت و تا انتخاب مسئول 
فنی جدید انجام وظیفه کند و نیز اخطار کتبی برای 
مرکز توسط کمیسیون نظارت بر مراکز غیردولتی 

بهزیستی خوزستان صادر شود.



پیامک شما را دربـاره 
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گیالن 

با وجود  ارتفاعات گیالن  ایرانی در  مشاهده پلنگ 
است  حیوان  این  حیات  تداوم  امیدبخش  اینکه 
مشارکت  تنها  را  جانوری  این گونه  شکار  بیم  اما 
مردم  در حفاظت از حیات وحش کاهش می دهد. 
ارکان  تمامی  از  محافظت  با  زیست  محیط  حفظ 
آن اعم از پوشش گیاهی، جانوری و… معنا پیدا 
و  جنگل  از  باشیم که  مدعی  نمی توانیم  می کند. 
قبال  در  اما  می کنیم  محافظت  گیاهی  پوشش 
هیچ  جنگل  حیوانات  از  نگهداری  و  مراقبت 

نداریم. وظیفه ای 
تکمیل  زمانی  زیست  محیط  از  حفاظت  پازل 
می شود که در همه ارکان پیرامون زندگی، خود را 
مسئول بدانیم البته این مهم فقط متوجه سازمان 
و نهاد خاص نیست و این رویه، دغدغه و تکلیف 

می شود. افراد  همه  حال  شامل  محیطی  زیست 
و  جغرافیایی  شرایط  واسطه  به  رودبار  شهرستان 
اقلیمی که دارد به عنوان یکی از مهم ترین زیست 
شناخته  گیالن  استان  وحش  حیات  گاه های 
نقطه  دو  در  پلنگ  قالده  مشاهده  می شود. 
از هم شهرستان رودبار، خبر  با فاصله  متفاوت و 
ییالقی  مناطق  در  پلنگ  قالده  چندین  زیست  از 
که  خبری  می دهد،  شهرستان  این  ارتفاعات  و 
می تواند برای نسل در حال انقراض این حیوانات 
امیدبخش  و  خوشحال کننده  و کم یاب  ارزشمند 
نوید  را  پلنگ ها  به  دوباره حیات  بازگشت  و  باشد 

دهد، اما برای ساکنین روستاها که از پس حمله 
این حیوان وحشی، چند رأس احشام آنها تلف و 
می رسد. نظر  به  نگران کننده  شدند، کمی  متضرر 
دقت  با  گوسفندان  الشه  اینکه  بیان  با  فرهی 
قرار  بررسی  مورد  زیست  محیط  همکاران  توسط 
گرفت، اضافه کرد: به دلیل وجود الشه احشام در 
این دو روستا و بر اساس آثار جراحت و همچنین 
حضور  محیط زیست،  کارشناس  بررسی  نتایج 

دارد. صحت  روستاها  این  در  پلنگ 
و  اهالی  به  خسارات  جبران  به  اشاره  با  وی 
میزان  از  گزارشی  افزود:  منطقه،  دامداران 
به احشام  پلنگ  از حمله  ناشی  تلفات  خسارت و 
روستاییان برای مسئوالن استانی ارسال کردیم و 
در تالش هستیم بخشی از ضرر و زیان را جبران 

. کنیم
اداره  این  آمادگی  از  رودبار  زیست  محیط  رئیس 
و  دهیاران  ویژه  آموزشی  دوره های  برپایی  برای 
پلنگ  با  مردم  برخورد  چگونگی  منظور  به  شوراها 
مناطق  در  که  روستاییانی  کرد:  بیان  و  داد  خبر 
با طرز  باید  زندگی می کنند  ارتفاعات  و  روستایی 

شوند. آشنا  وحشی  حیوانات  با  برخورد 
بهترین  روستاییان  و  مردم  اینکه  بیان  با  فرهی 
محیط  از  حفاظت  گفت:  هستند،  بانان  محیط 
به  را  زمانی کاری  هر  و  مردمی شود  باید  زیست 
مردم سپردیم در آن موفقیت حاصل شده است.

 حفاظت از حیات وحش مردمی شود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: در 7 ماه گذشته 
در راستای برنامه های سازگاری با کم آبی 114 حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان 
اردبیل مسدود و مسلب المنفعه شده است که با این اقدام 2.7 میلیون مترمکعب 

در مصرف آب های زیرزمینی صرفه جویی شده است.
حمید فضایلی 2 مرداد در جلسه بررسی وضعیت چاه های استان اردبیل با اعالم 
این خبر افزود: در همین مدت 110 دستگاه کنتور هوشمند و حجمی بر روی چاه های 
مجاز نصب شده است و از اضافه برداشت 22 حلقه چاه مجاز جلوگیری شده است.
وی تصریح کرد: در راستای برنامه های تخصیص آب و مهندسی رودخانه با تالش 
همکاران زمان پاسخگویی به استعالمات اشخاص و سازمان ها به 48 ساعت 

کاهش یافته است.
فضایلی اظهار کرد: تاکنون 315 کیلومتر از کانال اصلی و درجه 2 از شبکه های 
آبیاری و زهکشی سطح استان الیروبی شده است و در همین مدت 10 کیلومتر 
از کانال اصلی مغان الینینگ شده است. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اردبیل عنوان کرد: تاکنون 408 نقطه تحویل آب در شبکه مغان با 

دریچه های غیر قابل تخریب تجهیز شده است.

 رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی کاشمر گفت: درخت سرو 
کاشمر با 550 سال قدمت هم اینک کهن ترین موجود زنده در منطقه جنوب و غرب 

خراسان رضوی محسوب می شود.
رضا یوسفی اظهار کرد: هر چند این سرو در بقعه امامزاده سید حمزه)ع( مشهور به 
باغمزار قرار دارد اما در گذشته به دلیل قرار داشتن 2 درخت کاج در اطراف آن بخشی 

از این درخت کهن سال خشک شده بود.
با  داشت،  سرو  درخت  این  قدمتی که  و  اهمیت  به  توجه  با  بیان کرد:  یوسفی 
هماهنگی های به عمل آمده و مجوزهای اخذ شده 2 درخت کاج توسط اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان قطع و آزادسازی فضای اطراف صورت گرفت.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی کاشمر تصریح کرد: در راستای 
بهبود وضعیت درخت سرو صورت جلسه ای با اداره اوقاف و امور خیریه برای حقابه 
درخت به امضا رسید.وی عنوان کرد: اگر حال درخت کمی خوب نیست، این موضوع 
مربوط به گذشته بوده ولی درخت سبز است؛ فقط باید اقداماتی توسط کارشناسان 
برای غنی شدن خاک و اضافه کردن امالح مورد نیاز صورت گیرد. یوسفی بیان کرد: 
میراث طبیعی شاخه های مختلفی دارد که یکی مربوط به درختان کهن سال می شود. 

 زهرا میرزایی - مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان سمنان گفت: 2 شهر و 30 
روستای استان در تابستان امسال درگیر تنش آبی است.

محمد طاهری با تأکید بر صرفه جویی در مصرف آب اضافه کرد: شهرهای سمنان و 
شاهرود دارای تنش آبی هستند و همکاران ما با برنامه های تأمین آب در دست اجرا 
و مدیریت مصرف، به دنبال رفع مشکل تأمین آب آشامیدنی این مناطق، در فصل گرم 
سال است.وی با اشاره به تنش آبی در 30 روستای این استان، ادامه داد: آب رسانی با 
تانکر برای رفع مشکل آب آشامیدنی در روستاهای استان را در دستور کار قرار داده ایم.
طاهری ادامه داد: آب رسانی سیار به 30 روستای دارای تنش آبی با هشت تانکر انجام 
می شود که اکنون شرکت آب وفاضالب استان به منظور ارتقای کیفیت خدمات رسانی 

در حال تأمین یک دستگاه تانکر جدید است.
او یادآور شد: استفاده از تانکرهای آب رسانی دیگر ارگان ها و سازمان ها، و تانکرهای 
آب رسانی بخش خصوصی به منظور آب رسانی به روستاهای دارای تنش آبی استان 

در دستور کار است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان سمنان از شهروندان خواست با صرفه جویی 
در مصرف آب برای عبور از تنش آبِی تابستان امسال، این شرکت را همراهی کنند.

انسداد 114 حلقه چاه غیرمجاز 
در استان اردبیل

حال سرو 550 ساله کاشمر 
خوب نیست

2 شهر و 30 روستای استان سمنان
 درگیر تنش آبی

| اردبیل  | | خراسان رضوی | | سمنان |

ارائۀ گزارش تفریغ 
بودجه 6 ماه زودتر 
از مهلت قانونی  

مومنی، گلستان- مدیرکل دیوان محاسبات استان 
گلستان با اشاره به تاییدات مقام معظم رهبری 
درخصوص اقدامات دیوان محاسبات کشور؛ چابکی 
و فعال بودن دیوان محاسبات را مرهون اقدامات 
دیوان  رئیس کل  بذرپاش  دکتر  تدابیر  و  تحولی 
محاسبات کشور دانست که از جمله این اقدامات، 
تهیه و ارائۀ زود هنگام گزارش تفریغ بودجۀ سال 
1400، شش ماه قبل از موعد قانونی است.او تهیۀ 
گزارش تفریغ بودجۀ سال 1400 و ارائۀ آن به مجلس 
شورای اسالمی و ذینفعان شش ماه زودتر از موعد 
قانونی مقرر را موجب آگاهی رسانی به نمایندگان 
محترم از نحوۀ اجرای احکام، تکالیف و مجوزات 
صادره و همچنین اعالم وصول منابع و چگونگی 
نظرات  به همراه  دولت،  توسط  اعتبارات  مصرف 
کارشناسی دیوان محاسبات، نقشه و چراغ راهی 
براساس  آگاهانه  و  مؤثر  تصمیمات  اتخاذ  برای 
اطالعات و اخذ بازخوردها دانست که درنهایت منجر 
به اصالح ساختار بودجه ریزی کشور می شود.مدیرکل 
دیوان محاسبات استان گلستان افزود: در کنار تهیۀ 
گزارش تفریغ بودجۀ سال 1400، از جمله اقدامات 
دیوان محاسبات را تهیۀ گزارش تفریغ بودجه سال 
جاری)1401( در مقاطع دوماهه، همچنین تهیه و 
برنامۀ ششم  قانون  عملکرد  ارزیابی  ارائۀ گزارش 
برای  فرهنگی، که  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعۀ 
نخستین بار انجام شده  است، اعالم کرد و افزود: 
فراهم کردن زیرساخت های الزم به منظور اتصال کلیۀ 
دستگاه های اجرایی به سامانۀ نظارت الکترونیکی 
دیوان محاسبات )سنا( جهت ارائه  برخط عملکرد 
احکام قوانین و مقررات مالی و محاسباتی می تواند 
برنامه ریزی دقیق برای تدوین چشم انداز توسعه ای 

پنج سالۀ بعدی را متحول تر نماید. 

برگزیدگان اولین 
جشنوارۀ شعر طنز عدلیه 

معرفی شدند 
طنز  شعر  نخستین جشنوارۀ  یزد-  صادقی مقدم، 
عدلیه »دادخند« در گذر فرهنگ وهنر یزد با معرفی 
مراسم  این  در  داد.  پایان  خود  به کار  برتر  نفرات 
که غالمعلی محمدی معاون رئیس قوۀ قضائیه و 
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
کشور، استاندار یزد، رئیس کل دادگستری استان و 
جمعی از مسئوالن، هنرمندان، شاعران، طنزپردازان 
و عالقه مندان حضور داشتند از برگزیدگان جشنواره، 
در دو بخش آسیب های اجتماعی و دستگاه قضا 
شد.  تقدیر  نقدی  جوایز  و  یادبود  لوح  اهدای  با 
براساس رأی هیئت داوران، در بخش »آسیب های 
اجتماعی« تندیس و مقام اول جشنواره به حسن 
حاتمی بهابادی از استان یزد  تعلق گرفت و احمد 
بختیاری  و  استان چهارمحال  از  وردنجانی  رفیعی 
از استان خراسان رضوی  و امیرحسین خوشحال 
به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند.

از  نیز محمد فیاض فر  در بخش »دستگاه قضا« 
تندیس  و  اول  مقام  به کسب  موفق  یزد،  استان 
جشنواره شد و علی برزگری خانقاه و محمدجواد 
حلوایی نیز از استان یزد به ترتیب موفق به کسب 
رتبه های دوم و سوم شدند. هیئت داوران جشنواره در 
بخش »آسیب های اجتماعی« احمد آوازه از استان 
و  شهیدی فر  علی محمد  عظیمی،  محمد  همدان، 
محمود کیان آرا؛ همگی از استان یزد را شایستۀ تقدیر 
دانست و با اهدای لوح تقدیر و جایزۀ نقدی از آنان 
تقدیر کرد. در بخش دستگاه قضایی نیز از مرضیه 
بختیار نصر آبادی از استان اصفهان، سجاد حسین زاده 
از استان فارس و محمدرضا زینلی از استان یزد با 

اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی، تقدیر شد.

شهبازی  مدیرکل دفتر 
بررسی مخاطرات زمین 

شناسی و زیست محیطی 
سازمان زمین شناسی کشور 

در پاسخ به اظهار نظری 
پیرامون مرگ آبخوان ها در 
اصفهان گفت: فرونشست 

در دشت اصفهان به انتها یا 
به اصطالح )مرگ آبخوان( 

نرسیده اما شرایط بسیار 
بحرانی است

صادقی مقدم، یزد- رئیس شورای اسالمی شهر 
یزد در هفتادوپنجمین جلسۀ علنی این شورا با 
شهر  شورای  اعضای  از  تن  چند  سفر  به  اشاره 
یزد با همراهی شهردار، به اصفهان گفت: یکی از 
برنامه های این سفر، بازدید از مرکز تصفیۀ آب 
پساب برای فضای سبز در سپاهان شهر اصفهان 
اقدامات  جمله  از  گفت:  سیفی  عزیزهللا  بود. 
حداکثری  استفاده  شهر،  این  مهم  و  اساسی 
از ظرفیت آب پساب بود که  جهت فضای سبز 
از  بیش  و  می شد  استفاده  آب  این  از  شهری 
نیمی از شهر اصفهان در حوزۀ فضای سبز متصل 

بود. به آب پساب شده 
رئیس شورای اسالمی شهر یزد با انتقاد از عدم 
جمع آوری شده،  پساب  آب  ظرفیت  از  استفاده 
گفت: االن ما در یزد آب پساب را دریاچه کردیم 
پساب  که  است  چندسالی  و  می دهیم  هدر  و 
دریاچه ای  به صورت  فاضالب  تصفیۀ  از  حاصل 
از آن  به حال خود رها شده است و  به خوبی 

استفاده نمی شود؛ درصورتی که می توانیم از آن، 
استفاده کنیم. سبز  فضای  حوزۀ  در 

با  استان  که  فعلی  شرایط  در  داد:  ادامه  او 
مشکل کم آبی روبه رو است و در حوزۀ آبیاری و 
توسعۀ فضای سبز هم با مشکل مواجه هستیم، 
شهرداری  هم  و  استان  آبفای  هم  داریم  انتظار 
به این موضوع ورود کنند. باید 50 لیتر در ثانیه 
آب پساب که موضوع آن مطرح شده است، به 
شهرداری در حوزۀ فضای سبز تحویل داده شود، 
قرار  استفاده  مورد  سبز  فضای  آبیاری  حوزۀ  تا 
این که در حال حاضر،  به  با اشاره  گیرد.سیفی 
است،  موافق  تصمیم  عمل  این  با  نیز  استان 
خود  آبی که  تصفیۀ  از  عمده ای  قسمت  گفت: 
کوثر انجام می دهد، می تواند مورد استفاده قرار 
عمل  وارد  باید  شورا  خدمات  کمیسیون  گیرد. 
شود و با استفاده از تجارب شهر اصفهان نسبت 
پساب  آب  از  استفاده  و  تصفیه خانه  ایجاد  به 

نماید. اقدام  یزد 

اصفهان - مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین 
شناسی و زیست محیطی سازمان زمین شناسی 
کشور گفت: فرونشست در دشت اصفهان به انتها 
یا به اصطالح )مرگ آبخوان( نرسیده اما شرایط 
گفت وگو  در  شهبازی  رضا  است.  بحرانی  بسیار 
یک  صحبت های  به  واکنش  در  مهر  خبرنگار  با 
روزهای  در  که  نقشه برداری  سازمان  کارشناس 
اصفهان  در  فرونشست  نرخ  شد  مدعی  اخیر 
کاهش  این  و  داشته  توجهی  قابل  کاهش 
می تواند با مرگ آبخوان و یا اجرای سیاست های 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در ارتباط باشد، 
اصفهان  دشت های  در  فرونشست  داشت:  اظهار 
به  اما  است  بحرانی  بسیار  شرایط  در  تردید  بی 
نیست  موضوعی  آبخوان  مرگ  واژه  بردن  کار 
کرد  نظر  اظهار  آن  مورد  در  بشود  راحتی  به  که 
و  نیست  اینچنین  نیز  اصفهان  با  رابطه  در  زیرا 
نرسد.  مدیرکل  نقطه  این  به  باید تالش کنیم که 

زیست  و  شناسی  زمین  مخاطرات  بررسی  دفتر 
اکتشافات  و  شناسی  زمین  سازمان  محیطی 
مرگ  مانند  واژه هایی  داشت:  ابراز  معدنی کشور 
سنگینی  واژه های  آبی،  ورشکستگی  یا  آبخوان 
شود؛  استفاده  آنها  از  احتیاط  با  باید  و  است 
آب  درصد   50  -40 هنوز  اصفهان  آبخوان  مخزن 
بین  از  و  آبخوان اصطالح مرده  این  برای  و  دارد 

نمی برند. کار  به  رفته 
شهبازی با بیان اینکه باید تالش کنیم تا آبخوان 
به  با  داد:  ادامه  برسانیم،  تعادل  به  را  اصفهان 
کارگیری واژه مرگ آبخوان درباره اصفهان موافق 
خصوص؛  به  مقطع  این  در  در  هم  آن  نیستم 
کارشناسان  پیش  سال   20-  15 حدود  زمانی 
قدیمی ما از اصطالح مرگ آبخوان استفاده کردند 
در حالی که  و مسئوالن حساس شوند  که مردم 
انتها  به  زاویه  یک  از  خوشبختانه  اصفهان  دشت 

است. بحرانی  بسیار  شرایط  ولی  نرسیده 

رئیس شورای شهر یزد:

 بخش عمدۀ پساب یزد بال استفاده رها شده است

شرایط فرونشست در اصفهان بسیار بحرانی است

رئیس شورای اسالمی شهر یزد با 
انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت 
آب پساب جمع آوری شده، گفت: 

ما در یزد آب پساب را دریاچه 
کردیم و هدر می دهیم. چندسالی 
است که پساب حاصل از تصفیۀ 
فاضالب به صورت دریاچه ای به 

حال خود رها شده است

آگهیمناقصهعمومی
1401/04/23شورای  مورخ   509 شماره  مصوبه  اساس  بر  دارد  نظر  در  رفسنجان  شهرداری 

محترم اسالمی شهر، نسبت به خرید لوله جهت اجرای پروژهای آبرسانی از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانایی انجام 
كار را دارند،، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در مناقصه به دفتر 
امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی 
www.new.rafsanjan.ir   مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

1401/05/15 به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند. 

) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن های تماس : 34258701-5 -034 

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

نوبت دوم

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/04/28- تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401/05/04           

دوبرگ  ارائه  با  حسینی  سیدحسن  آقای 
اسناد  دفترخانه  در  که  المثنی  استشهادیه 
رسمی313بابلسر تصدیق امضاء شده و طی 
درخواست شماره 140121710004010700 مورخ 
المثنی  سند  صدور  تقاضای   1401/04/16
ششدانگ تحت 1020 فرعی از 4869 --اصلی 
پخش دو غرب بابل ذیل ثبت 31587 صفحه 
محمدکاظم  آقای  329بنام  جلد  دفتر   525
سپس  تسلیم گردید  صادر  نیاکاری  حسن 
مورخه   661 شماره  قطعی  سند  برابر 

الواسطه به  1382/09/16 دفتر 139 بابل مع 
آقای سیدحسن حسینی انتقال قطعی یافته 
نموده  را  شده  مفقود  جابجایی  اثر  در  است 
آئین  اصالحی   -120 ماده  اجرای  در  است 
آگهی  نوبت  یک  در  مراتب  ثبت  قانون  نامه 
با  انجام معامله  تا چنانچه اشخاصی مدعی 
اداره  به  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  وجود 
ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردید 
مالكیت  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  و 
مطابق  اداره  این  نشود  ارائه  معامله  سند  با 
مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

بنام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار: 04 /05 / 1401

03/1401/4139
1401/04/26
4046098

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهکلثبتاسنادوامالکمازندران
آگهیفقدانسندمالکیت

حسینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک بابل

شناسه آگهی1353192

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی   و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
اول موضوع  رای شماره 140060319091000413 -1400/4/29 هیات  برابر  فاقد سند رسمی  ساختمانهای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم ترکی  فرزند احمد  بشماره شناسنامه 
13 صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 37/80 متر مربع پالک - فرعی از 51 - 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 51 - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد اراضی عنبرآباد اراضی مختار 
آباد بلوار باهنر نبش کوچه 10 خریداری از مالک رسمی آقای اصغر ترکی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف:3009
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/04-  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/18 

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای  شماره 140160319079000102 - 1401/02/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای کریم ناروئی نژاد فرزند موسی بشماره شناسنامه  5 صادره از رودبار در یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت 37624 متر مربع پالک 5 فرعی از184 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 184 اصلی قطعه 
سه واقع در رودبار جنوب - روستای کهور مشکک بخش 46 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای موسی ناروئی نژاد 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادر خواهد شد .
/م الف:130

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/4 -  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/19
 محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهیمفقودیآگهیمفقودی
التحصیلی  فارغ  موقت  گواهی  مدرک    
به  شهباز   فرزند  جازی   الهه  اینجانب 
4260267833صادره  شناسنامه  شماره 
رشته  کاردانی  مقطع  در  گچساران  از 
حسابداری  صادره از واحد  سما دانشگاه 

 348447 شماره  با  اسالمی  آزاد 
اعتبار  فاقد  و  است  گردیده  مفقود 
شود  می  تقاضا  یابنده  باشد.از  می 
اصل مدرک را به دانشگاه سما  واحد 
ساختمان   هللا   میدان  گچساران، 

نماید. ارسال   3 شماره 

 سند کمپانی خودرو سواری هاچ بک 
سیستم سیتروئن تیپ C3مدل 

1398 رنگ سفید  شماره انتظامی 
775ب61ایران49

10FjCE2404730 شماره موتور
شماره شاسی 

N4S555200K1001745
به نام  ندا انصاری عزآبادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد. مد
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نوبت سوم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی   و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319091000423 -1400/5/3 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم ترکی  فرزند احمد  بشماره 
شناسنامه 13 صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 327/10 مترمربع پالک - فرعی 
از51 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 51 - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد اراضی مختار آباد بلوار 
باهنر کوچه باهنر 10 خریداری از مالک رسمی آقای اصغر ترکی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:3010
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/04-  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/18 

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

برگ سبز و کارت ماشین خودرو سواری 
وانت پیکان به رنگ سفید-روغنی مدل 
1385 به شماره موتور 11285050567 
شماره  به   22114021 شاسی  شماره 
نام  به   20 ایران   32 و   864 پالک 

شماره  برمی،  زاده  شفیع  حسین 
مفقود   09130736148 تماس 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد. 

کلیه مدارک )سند،برگ سبز،کارت 
و...( موتور سیکلت پیشرو پارس 
انتظامی  شماره  به  مدل 93   150
571ایران37345 به شماره موتور  

شاسی  شماره  و   91502066
15009353089 وبنام مسعود 
از  و  گردیده  مفقود  دستمرد 

می باشد. ساقط  اعتبار  درجه 
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2345 پیاپی  شماره    شانزدهم       سال       1401 مرداد   3 سه شنبه   

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

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

توزیع:جراری  )091۲۲131089(

چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(

امور اداری: شیوا کرمیامور استان ها و سایت: فاطمه صمدیان   0919۲769839

/  تلفن:  3۲487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی ۲

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 دبیر آنالین: سینا قنبرپور
 دبیر عکس: یاسر خدیشی 

 دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست: مهتاب جودکی
 دبیر منابع طبیعی، آب و انرژی: فاطمه باباخانی

دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

خبرنگار میراث فرهنگی: فاطمه علی اصغر
 خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست: فروغ فکری

 منابع طبیعی و جامعه محلی: ستاره حجتی
 صفحه آخر: صدف سرداری رفسنجانی

 شهر: سوگل دانائی 

 شبکه های اجتماعی: فاطمه آقامالیی
 صفحه آرایی: ندا صفاریان

رتبه روزنامه پیام ما :40.4     گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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جریان خشکسالی در بستر »کشکان«/ سجاد درویشی

عکس:  مهر

| سازه های آبی شوشتر)1( |
و گسترش  آبی  پایگاه سازه های  تشکیل  با 
سازه ها  این  پیرامون  پژوهشی  فعالیت های 
شوشتر  آسیاب های  مجموعه  پرونده  ابتدا 
که سال ها در لیست پیشنهادی ثبت جهانی 
ایران قرار داشت تهیه گردید. اما به پیشنهاد 
یونسکو  جهانی  میراث  کارشناسان  نظر  و 
مبنی بر اینکه محوطه آسیاب ها تنها بخشی 
آبی  سازه های  پیوسته  به هم  مجموعه  از 
آبی  منظومه  پرونده  تهیه  است  شوشتر  در 
تاریخی شوشتر در دستور کار قرار گرفت. این 
پرونده پس از تکمیل و رقابت موفقیت آمیز 
در مقایسه با آثار پیشنهادی دیگر، از سوی 
عنوان  به  کشور  فرهنگی  میراث  سازمان 
جهانی  میراث  کمیته  به  ایران  اثر  دهمین 
یونسکو ارائه شد. سرانجام در نشست ساالنه 
 5(  2009 ژوئن   26 در  کمیته  این  اعضای 
این  اسپانیا،  سویل  شهر  در   )1388 تیرماه 
پرونده با احراز معیارهای 1، 2 و 5 با عنوان 
نظام آبی تاریخی شوشتر در فهرست میراث 
جهانی یونسکو با شماره 1315 به ثبت رسید.
به نقل از وب سایت کویرها و بیابان های ایران، 
هنر،  بروز  اشکال  اجتماعی ترین  از  معماری 

فرهنگ، توانمندی یک ملت و زمینه شناخت 
تاریخ گذشته و امکان تبلور آینده آن است. 
نقش تولیدی آب و اثر توزیع و بهره برداری 
از آن در شکل گیری سیستم حکومت و نظام 
کالبدی در کنار فعالیت های دفاعی و اقلیمی 
ایجاد  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
پهناور،  و  کارون عظیم  از  عبور  امکان  اولین 
مهار و بهره برداری از آب و انرژی آن به مدد 
طی  در  ما  پدران  درایت  و  هوش  پشتکار، 
و کهن ترین  بزرگترین  از  یکی  هزاران سال، 
مجموعه های دست ساخت بشر تا پیش از 
است.  آورده  پدید  را  صنعتی  انقالب  دوران 
ادامه  کیلومترها  طول  در  که  مجموعه ای  
می یابد و در طی هزاران سال کامل می شود 
هوشمندانه ترین  از  یکی  خود  جوار  در  و 
اشکال بروز معماری شهری–آبی را به وجود 
می آورد. از شگفتی ها و فرازهای این کار آبی، 
در  عملکردی،  چند  عظیم  مجموعه  ایجاد 
طول نزدیک به یک کیلومتر شامل عناصری 
است که در این مطلب و مطالب آینده به آن 

می پردازیم:
آب  تقسیم  اصلی  با هدف  میزان  بند  الف( 
کارون به دو شاخه دو دانگه )گرگر( و چهار 

)شطیط(. دانگه 
و  کانال ها  با  داریون)داریوش(  نهر  ب( 
و  گوناگون  اهداف  و  متعدد  دریچه های 
آب  میان  جزیره  آبیاری  چون  ای  پیچیده 
به وسعت حدود چهل هزار هکتار با تقسیم 
دقیق کانال ها،  بسیار  دریچه های  و  بندی ها 
مفروش  نهرهای  و  پلها  پخش کن ها،  آب 
شوشتر  شرب  آب  تامین  همچنین   . و… 
شاهی  قلعه  به  ویژه  دسترسی  ایجاد  نیز  و 

. سالسل… 

پارسال روزنامه پیام ما در چهارم مردادماه گزارشی با عنوان 
در  منتشر کرد. همچنین  ثبت جهانی شد«  ایران  آهن  »راه  
دنبال  به  را  ما  »خشکسالی  عنوان  با  گزارشی  شماره  این 
بارش  51 درصدی  از کاهش  منتشر شد که  خود می کشد« 

می داد. خبر 

بدون  و  عمد  به  »هر کس  می کند:  بیان  اسالمی  مجازات  قانون  ماده 679 
ضرورت حیوان حالل گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط 
دولت ممنوع اعالم شده است  را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس 
از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 

سه میلیون ریال محکوم  خواهد شد.«

کارزاری با عنوان »میراث باستانی قره حسنلو ویلکیج را دریابیم« 
در وب سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزیر صنعت، 
فرهنگی مجلس شورای  ریاست کمیسیون  و  تجارت  و  معدن 
اسالمی آمده:»آثار و بناهای متعلق به دوره اشکانی در سراسر 
کشور عزیزمان، ایران، به ندرت پیدا می شود. محوطه باستانی قره 
حسنلوی منطقه ویلکیج، از توابع شهرستان نمین، گنجینه ای از 
دوران سلسله اشکانیان برای تاریخ و تمدن ایران و استان اردبیل 
است.متاسفانه زمین این محوطه باستانی به کاربری صنعتی تغییر 
داده شده و در اختیار شرکت سرمایه گذار قرار داده شده است. 
سوالی که برای فعالین مدنی و متخصصین مطرح شده، این است 
که آیا نمی توان این صنعت را در محلی دیگر احداث نمود و حتمًا 
باید در نزدیکترین فاصله به این محوطه باستانی احداث گردد؟ 
محوطه ای که به اعتقاد کارشناسان باستان شناس، قابلیت ثبت 
جهانی دارد، اما با توجه به شرایط ثبت اثر، فعالیت های عمرانی 
اخیر در مجاورت این محوطه این احتمال را از بین می برد.« و در 
ادامه این کارزار گفته شده:»هدف ما لغو مجوز کارخانه یا مقابله 
با توسعه اقتصادی استان و یا ثروت آفرینی برای کشور عزیزمان 
نیست و ما مخالف کارآفرینی برای منطقه نیستیم، بلکه مخالف از 
بین رفتن این میراث عظیم و بی نظیر و محوطه آیینی دوره اشکانی 
به بهانه توسعه اقتصادی هستیم. بنابراین ما امضاکنندگان این 

کارزار تقاضا داریم در سریع ترین زمان ممکن:
- نسبت به ثبت ملی اثر اقدام گردد.

- دستور توقف هر گونه عملیات ساختمانی و عمرانی در حریم 
باستانی صادر و حریم قانونی و کارشناسی رعایت گردد.

- دستور عملیات ساخت سقف موقت، جهت محافظت محوطه در 
برابر نزوالت جوی و تابش آفتاب، صادر گردد.

- نسبت به احداث سایت باستانی در محوطه و انتقال کشفیات به 
سایت اقدام عاجل انجام گیرد.

- زمین مناسب دیگری در فاصله مناسب از سایت باستانی به 
صنعت فوالد اختصاص داده شود.«

این کارزار از 30 تیر آغاز شده و تا 30 شهریور ادامه دارد.

من عاقبت از اینجا خواهم رفت
پروانه ای که با شب می رفت
این فال را برای دلم دید

دیری است

مثل ستاره ها چمدانم را
از شوق ماهیان و تنهایی خودم

پر کرده ام ولی
مهلت نمی دهند که مثل کبوتری

در شرم صبح پر بگشایم
با یک سبد ترانه و لبخند
خود را به کاروان برسانم

اما
من عاقبت از  اینجا خواهم رفت

پروانه ای که با شب می رفت
این فال را برای دلم دید.

محمدرضا شفیعی کدکنی

عنوان  با  نوسده  نشر  از  کتاب  دومین 
بیماری های شایع«  و  »مخاطرات سفر 
 176 در  نادی  مرتضی  نویسندگی  به 
صفحه و 8 فصل، با موضوع ایمنی در 
سفر منتشر شد.در مقدمه  ناشر، رسالت 
این کتاب، سفر بی خطر مسافران معرفی 
شده و ایمنی در سفر اهم موضوعی است 
از  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  آن  در  که 
در  باالیی  تجربه ی  نویسنده،  که  آنجا 
امداد و نجات گردشگران کوهستان دارد 
کمبودها و الزامات این مهم را به خوبی 
به  مقدمه  در  نادی  می کند؛  شناسایی 
انواع سفرهای جذاب و مخاطرات ذیربط 
آنها اشاره دارد و هدف از خلق این محتوا 
کردن  لذت بخش تر  و  به یادماندنی تر  را 
سفر می داند. او در این کتاب در کنار زرق 
و برق مقاصد مختلف، خطرات بالقوه را 
بر مخاطرات پیش بینی  و  گوشزد کرده 
جهانی  سازمان  سوی  از  به ویژه  شده 

می دهد. توجه  بهداشت 

نکته    33 به  کتاب  این  اول  فصل  در 
همچون  سفر  در  کاربردی  و  ایمنی 
محموله های  مراودات،  الزامات  مدارک، 
است.  شده  پرداخته   ... و  ممنوعه 
دسته های  در  مسافران  گروه بندی 
محقق،  ماجراجو،  قبیل،  از  مختلفی 
هر  تمهیدات  و   .... و  سالمند، کم توان 
یک در سفر در فصل دوم آورده شده و 
فصل سوم به روش های مختلف حمل 
و نقل و مالحظات سالمت و ایمنی در 
شایع  بیماری های  دارد.  اختصاص  آنها 
وبا، هپاتیت،  سفر نظیر حصبه، ماالریا، 
مالت و ... راه های انتقال و مهارت های 
و  فصل  چهارمین  در  آنها  پیشگیرانه ی 
بیماری های  و  طبیعی  مخاطرات  انواع 
در  کوهستانی  مختلف  نقاط  به  سفر 
فصل پنجم مورد توجه قرار دارند. فصل 
ششم به مخاطرات رویارویی با حیوانات 
با توجه به پهنه  سفر و نقشه  پراکندگی 

می پردازد.  مقصد  و  مسیر  در  آنها 

با  راسته جوندگان  از  حیواناتی هستند  سنجاب ها 
رنگ ها و شکل های مختلف که تا کنون 267 گونه 
از آنها شناسایی شده است. به نقل از پایگاه خبری 
ایران، 5 جنس از 5 گونه  دیده بان محیط زیست 
سنجاب در ایران وجود دارند که به دو گروه تقسیم 
می شوند. سنجاب ایرانی یا سنجاب قفقازی )نام 
علمی: Sciurus anomalus( نوعی سنجاب است 
که در جنگل های پهن برگ قفقاز، آناتولی، زاگرس و 
مدیترانه شرقی زندگی می کند. سنجاب قرمز ایرانی 
پوشش خارجی به رنگ طالیی نارنجی تا قرمز مایل 
به قهوه ای، چشمان درشت، دسته موی به نسبت 

بلند روی گوش ها، دم پرمو و دندان های پیش 
زیستگاه  مهمترین  است.  نارنجی  زرد  رنگ  به 
سنجاب ایرانی در ایران، جنگل های بلوط سردشت 
در آذربایجان غربی است. در عین حال بیشترین 
میزان شکار و قاچاق این جانور به منظور فروش 
منطقه  این  در  نیز  خانگی  حیوان  عنوان  به  آن 
صورت می پذیرد. متاسفانه سنجاب ایرانی توسط 
متخلفین سودجو زنده گیری و پس از انتقال به 
شهرهای بزرگ به عنوان حیوان خانگی به فروش 
می سد. صید غیرمجاز و فروش به عنوان حیوان 
خانگی موجب کاهش شدید جمعیت سنجاب در 
رویشگاه های بلوط شده و نسل این گونه ارزشمند 

را در خطر انقراض قرار داده است.

سنجاب ایرانی

 کتاب »مخاطرات سفر 
و بیماری های شایع« منتشر شد 

میراث باستانی 
قره حسنلو ویلکیج را دریابیم

کارزار

محمد  قلم  به  است  رمانی  پاگرد 
حسین شهسواری که داستان آن حول 
حوادث کوی دانشگاه در سال 1378 
از  شخصیت هایی  داستان  می گذرد. 
هر  اجتماعی،که  مختلف  قشرهای 
شلوغی  از  فرار  طی  نحوی  به  کدام 
کوچه ای  در  خانه ای  پاگرد  از  سر  ها، 
بن بست در آورده اند. در ابتدا طی هر 
بی ارتباط  ظاهر  به  داستان هایی  فصل 
جلو  با  اما  می شود  روایت  هم  به 
نحوی  به  داستان ها  این  رفتن کتاب 
تکه ای  و  می پیوندند  هم  به  ظریف 
می دهند.  تشکیل  را  اثر  پازل کلی  از 
که  دارد  کشش  پر  روایتی  پاگرد 
خواننده را تا آخر مشتاق نگه می دارد. 
ضعف  است  شده  موفق  نویسنده 
یعنی  سیاسی  رمان های  اساسی 
را  کاریکاتورگونه  شخصیت های  خلق 
به  و  بگذارد  سر  پشت  خود  کتاب  در 
از  تیپ هایی  و  شخصیت ها  زیبایی 
اجتماعی  سیاسی  مختلف  گروه های 
اثر  این  در  شهسواری  کند.  خلق  را 
داستان نویسی  متنوع  تکنیک های 
در  تا  است  گرفته  یه کار  به خوبی  را 
و  نظر  از  هم  بنویسد که  کتابی  انتها 
اقناع  را  مشتاق  مخاطب  محتوا  هم 

توانسته  خوبی  به  رمان  این  کند. 
است از این حادثه مهم تاریخ معاصر 
بهره  خود  داستان  خلق  برای  ایران 
و  شعاری  بیان  جای  به  و  بگیرد 
مدل  این  ضعیف  شخصیت پردازی 
بیانی پخته و منطقی و تا  از  رمان ها، 
استفاده  جانب داری  از  دور  به  حدی 
کند تا آینه ای در مقابل تاریخ معاصر 
در  درگیر  مختلف  گروه های  و  ایران 

بگذارد. حوادث  این 
 1350 )زاده  شهسواری  محمدحسن 
روزنامه نگار  و  نویسنده  بیرجند(  در 
دانش آموخته  که  او  است.  ایرانی 
چند  داور  است،  ارتباطات  رشته 
جمله  از  ادبی  مسابقه  و  جشنواره 
مسابقه  گلشیری،  هوشنگ  جایزه 
و  منتقدان  جایزه  و  صادقی  بهرام 
است. بوده   مطبوعاتی  نویسندگان 

| پاگرد | 
|  محمدحسن شهسواری |

| انتشارات: افق |

خوانش نمایشنامه »االهگان«
نمایشنامه »االهگان« نوشته نستور کابایرو نویسنده ونزوئالیی 
به  نمایشنامه خوانی می شود.  بهرام سروری نژاد  به کارگردانی 
کابایرو  نستور  نوشته  »االهگان«  نمایشنامه  مهر،  گزارش 
نویسنده ونزوئالیی با ترجمه شهاب نادری مقدم و کارگردانی 
نمایشنامه خوانی  مرداد   5 چهارشنبه  نژاد  سروری  بهرام 
می شود. بهرام سروری نژاد کارگردان و بازیگر، درباره اجرای 
در  نمایشنامه خوانی  این  نمایشنامه خوانی »االهگان« گفت: 
برنامه رپرتوار نمایشنامه خوانی خانه هنر گویه برگزار می شود. 
نمایشنامه »االهگان« نوشته نستور کابایرو، دیداری خیالی و 
سوررئالیستی بین 2 شخصیت زن برجسته تاریخ ادبیات و 
هنر قرن بیستم است؛ فریدا کالو نقاش مکزیکی و سیلویا 

آمریکایی.  شاعر  پالت 

نمایش آثار 29 عکاس در قونیه
عکاس کشورمان   29 از  آثاری  با  فوکوس  عکس  نمایشگاه 
به شهر قونیه در ترکیه رسید. به گزارش مهر به نقل از روابط 
عمومی فیاپ در ایران، نمایشگاه عکس فوکوس با آثاری از 
29 عکاس ایرانی در شهر قونیه ترکیه آغاز به کار کرد و تا 9 
با  آثار این نمایشگاه شامل 41 عکس  ادامه دارد.  نیز  مرداد 
موضوعات طبیعت، چشم انداز، فاین آرت، مفهومی و اجتماعی 
مرکز  عنوان  به   Sille Sanat Sarayi گالری  در  است که 
نمایشگاهی فیاپ )فدراسیون بین المللی هنر عکاسی( در شهر 
قونیه ترکیه به نمایش گذاشته شد. در این نمایشگاه آثاری 
از عکاسان ایرانی شامل مازیار امینی آالشتی، هوتن باباپور، 
یعقوب بایرامی فرجود، ابراهیم بهرامی، امید پورنبی، سیامک 
جعفری، محمدرضا چایفروش، زهرا حیدری، احمد خطیری و 

... به نمایش گذاشته شده است.
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