
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

پرونده پتروشیمی میانکاله بسته شد
پرونده  با قطعیت می گویم که  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
برای همیشه بسته شد و دیگر شاهد چنین  توسعه پتروشیمی در میانکاله 
درباره مسئله شکار  علی سالجقه  بود.  نخواهیم  منطقه  این  در  فعالیت هایی 
پرندگان مهاجر در میانکاله به تسنیم گفت: در میانکاله شکار سنتی همیشه 

وجود داشته است و مردم بومی منطقه از گذشته این کار را انجام می دادند

 حریق بخش عراقی هورالعظیم
 ادامه دارد

هورنشینان در محاصره 
دود وآتش

تداوم دود و آلودگی ناشی از آتش سوزی بخش عراقی 
تاالب هورالعظیم در یک ماه گذشته، نارضایتی اهالی 

شهرهای اطراف این تاالب را به دنبال داشته است.

 ورود فاضالب و آلودگی های نفتی 
به دریا جنگل های مانگرو را تهدید می کند

تخریب بیش از ۴۰ درصد 
جنگل های دریایی

35 سال از سیل خسارت بار تجریش 
می گذرد اما هنوز هم نظام مدیریت 

بحران با نقص های جدی مواجه است 

درس آموخته های 
سیالب ها فراموش شد 

35 سال و یک روز قبل، درست در سی و پنجمین 
روز تابستان بارش باران و تگرگ ۱۰۷ دقیقه به طول 
انجامید و سیالبی رقم زد که روددره های گالب دره و 
تا  حتی  و  هدایت کردند  تجریش  به  را  آن  دربند 
میرداماد هم رسید. 3۰۰ نفر در آن حادثه جان باختند 
و میدان تجریش تا میدان قدس دو ماه تعطیل بود تا 
عملیات پاکسازی و بازسازی انجام گیرد. از آن زمان 
بزرگ هنوز هم  تکرار سیالب های  با وجود  تا کنون 
هیچ گاه  ما  و  کند  غافلگیرمان  می تواند  سیل 
نتوانسته ایم از درس آموخته های سیالب بهره بگیریم.

رئیس جمهور در گردهمایی ائمه جمعه:
مذاکرات می تواند 

نتیجه بخش باشد

آفت زدایی مجلس از  واردات سموم
  سخنگوی کمیسیون کشاورزی در گفت وگو با »پیام ما« از ورود سموم از رده خارج و خطرناک برای سالمتی انسان به کشور خبر داد

نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفظ نباتات موافقت کردند

| وکیل دادگستری |

| محمد داس مه |

 لزوم اصالح 
قوانین  میراث فرهنگی

اگر بخواهیم در حوزه قضایی و رسیدگی به 
بزه های میراث فرهنگی در راستای صیانت 
از آثار تاریخی نگاهی به اقدامات زیربنایی 
و اساسی داشته باشیم موارد ذیل می تواند 
و  تقنین  حوزه  محورهای  از  مهمی  بخش 

باشد.  سیاست گذاری ها 
پیشنهاد  موارد ذیل  قوانین  اصالح  باب  در 

می شود:
_ در مواد 558، 559، 562، 563، 564 
قانون مجازات اسالمی ذیل فصل  و 565 
قوانین و مقررات میراث فرهنگی همان طور 
که در نص مواد مشخص است تمامی جرم 
انگاری ها بابت تخریب، تصرف بدون اجازه 
از میراث فرهنگی، تجاوز و نظایر آن ناظر بر 
ابنیه، اراضی و امالکی هستند که صرفا در 
فهرست آثار ملی طبیعی ایران  ثبت ملی 

شده باشند. 

+گزارش تحلیلی درباره  خشکاندن کرخه و پیامدهایش

 »پیام ما« نتایج یک پژوهش درباره 
عوامل موثر  بر کوچک شدن تاالب ها را منتشر می کند 

شهرنشینی علیه تاالب هاشهرنشینی علیه تاالب ها
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3ادامه در صفحۀ

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان اداره کل زندانهای استان کرمان

نوبت دوم نوبت دوم

صفحه 6 صفحه 6

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی 

آگهی مناقصه آب جارو نیست

نام 
شماره فراخوان سامانه ردیفمناقصه گزار

مبلغ برآورد )ریال/یورو(ستاد
مبلغ تضمین 

شرکت در فرآیند 
ارجاع کار)ریال(

شرکت ملی 
حفاری 

ایران

۱2۰۰۱۰93985۰۰۰45۰
برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(برآورد تأمین قطعات خارجی)یورو(برآورد تعمیرات اساسی)ریال(

4/343/۰۰۰/۰۰۰
6/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰243/۰۰۰۱4/528/۰۰۰/۰۰۰

22۰۰۱۰93985۰۰۰45۱
برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(برآورد تأمین قطعات خارجی)یورو(برآورد تعمیرات اساسی)ریال(

2/5۱۷/۰۰۰/۰۰۰
2/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱4۰/3۰۰9/58۰/۰۰۰/۰۰۰

32۰۰۱۰93985۰۰۰454
برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(برآورد تأمین قطعات خارجی)یورو(برآورد تعمیرات اساسی)ریال(

2/2۱۱/۰۰۰/۰۰۰
3/۰9۰/۰۰۰/۰۰۰۱2۱/4۰۰۷/2۷5/۰۰۰/۰۰۰

42۰۰۱۰93985۰۰۰452
برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(برآورد تأمین قطعات خارجی)یورو(برآورد تعمیرات اساسی)ریال(

362/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰26/۱3۰***********

52۰۰۱۰93985۰۰۰453
برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(برآورد تأمین قطعات خارجی)یورو(برآورد تعمیرات اساسی)ریال(

2/65۷/۰۰۰/۰۰۰
2۰/9۰۰/۰۰۰/۰۰۰95/2۰۰6/28۰/۰۰۰/۰۰۰

دریافت و تحویل  اسناد
از ۱4۰۱/۰5/۰6 لغایت  ۱4۰۱/۰5/۱5تاریخ شروع و پایان     دریافت اسناد

از ۱4۰۱/۰5/۱6  لغایت ۱4۰۱/۰5/3۱تاریخ 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 ۰6۱-34۱

۱- براساس حداقل امتیاز )5۰( 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 ۱234۰2/ 5۰659  هـ تاریخ ۱394/۰9/22و اصالحات بعدی آن .

اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره4۰۰۱۱۱4۰۰63۷6636 و شماره شبا IR 35۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱4۰۰63۷6636نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه 
سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

9۰ 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

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای
 به روش معمولی )نوبت اول/ دوم ( 

نوبت دوم

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰5/۰4- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰5/۰5

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

به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی 
علی  امیر  مهندس  عضویت  پی  در  چادرملو، 
طاهرزاده در هیات مدیره  و انتصاب وی به عنوان 
چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  عامل  مدیر 
مدیران  با  ایشان  معارفه  مراسم  در  امروز  عصر 
چادرملو  موفقیتهای  گفت:  زاده  طاهر  شرکت، 
کارکنان  و  مدیران  زحمات  و  تالشهای  مرهون 
متعهدی است که طی سالها توانستند با حرکت به 
این شرکت  پایدار زنجیره تولید در  سمت توسعه 
این نقطه قوت چادرملو است .  را تکمیل کنند و 
وی افزود : بی تردید با هم افزایی میان ارکان شرکت 
تالش خواهیم کرد این زنجیره را توسعه بخشیم ، 
چرا که این تکلیفی است  بر عهده ما تا با تداوم 
مدیریت اصولی تدوین شده در این شرکت برای 
حفظ اعتماد و امانتی که به ما سپرده شده است  
تالش کنیم و امیدواریم با گام برداشتن در راه توسعه 
اقتصادی بتوانیم در اعتالی نظام جمهوری اسالمی 

ایران نیز مثمر ثمر واقع شویم .

 مهندس طاهرزاده :
بدنبال هم افزایی 

در جهت رشد و توسعه 
 چادرملو خواهم بود

آگهی مزایده عمومی        
شماره 1۴۰1/11/ز 

با عیار  "70 هزار تن گندله سنگ آهن  شركت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد 
طریق  از   FOB صورت  به  تحویل  شرایط  با  بندرعباس  بارکو  اسکله  از  را  درصد"   65
مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد مزایده 
مزایده  و  مناقصه  www.geg.ir بخش  به سایت  مزایده  از شرایط  اطالع  و همچنین 

مراجعه فرمایند. 
الزم به ذکر است پاکت پیشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 
1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )کیلومتر 50 جاده  /05 /24
شیراز( تحویل داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 

کمیسیون معامالت 1401/05/25 در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

Analysis %

Fe65.۰۰Min

FeO۱.5Max

P۰.۰5Max

S۰.۰۱Max

SiO23.۰Max

Al2O3۰.۷Max

CaO۰.۷Max

MgO2.5Max

CCS)kg/p(Ave 25۰

8- ۱6mm%Min 9۰

- 6 mm%Max 6

A.I%Max 4.۰

T.I%Min 94

Prosity%۱9-24

Reducibility%Min 9۰
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چند  با  همزمان  بود که  پارسال  زمستان 
نوبت مرجوع شدن محصوالت کشاورزی 
رسانه ها  حساسیت  چند کشور،  از  ایران 
محصوالت  کیفیت  بحث  نسبت به 
از  نفر  چند  می رفت،  باال  کشاورزی 
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  اعضای 
جهاد  وزارت  از  تا  زدند  کلید  را  طرحی 
سازمان  عملکرد  درباره  سازندگی 
کنند.  تفحص  و  تحقیق  نباتات  حفظ 
برگشت  جریان  در  آن که  به خصوص 
خوردن سیب زمینی های صادراتی ایران از 
ترکمنستان به عنوان یکی از آخرین موارد 
آن  در  کشاورزی  محصوالت  مرجوعی 
مقطع زمانی، معلوم شد علت همان است 
که طی ماه ها و فصول پیشین، در جریان 
مرجوع شدن دیگر محصوالت کشاورزی 
از روسیه، چین، هند و چند کشور دیگر، 
محصوالت  فاکتورهای  و  برگشت  مهر  بر 
مرجوعی درج شده بود؛ »استفاده ایران 
از سموم غیرمجاز در تولید محصوالت«.
جهاد  وزارت  واکنش  اما  میان  این  در 
در  رسانه ها  پرسش  نسبت به  کشاورزی 
مورد علت تکرار مکرر این اتفاق و نگرانی 
بی رویه  استفاده  نسبت به  عمومی  افکار 
محصوالت کشاورزی  تولید  در  سموم  از 
محصوالت  این  سالمت  و  کیفیت  و 
کشاورزی وطنی، چیزی نبود مگر سکوت؛ 
سکوتی که در حالی دست کم در آن مقطع 
این  بود که  وزارتخانه  این  واکنش  تنها 
افکار  و  ناظران  نگرانی  با  همزمان  غائله 
نمایندگان مجلس همسو  عمومی، حتی 
با دولت را نیز به صرافت انداخته بود که 
نظارتی  ابزار  بکارگیری  با  اگر شده  حتی 
وزارت  مسئوالن  دولت،  علیه  قانونی شان 
جهاد کشاورزی و مشخصًا سازمان حفظ 
سازمان های  از  یکی  به عنوان  را  نباتات 
زیرمجموعه این وزارتخانه به پاسخگویی 
در  باالخره  که  نمایندگانی  کنند.  وادار 
نشست روز 6 بهمن ماه سالی که گذشت، 
نخستین اطالعات را از مسئوالن سازمان 
حفظ نباتات دریافت کردند. هرچند نتیجه 
نزدیک به 3 ماه بررسی آن اطالعات در 
داد  نشان  مجلس،  کمیسیون کشاورزی 
قانع کننده  و  ارائه شده، کافی  توضیحات 
نمایندگان  این  وقتی  نتیجه  در  نیست. 
جلسات کمیسیون  نخستین  از  یکی  در 
 22 روز  که  جاری  سال  در  کشاورزی 
فروردین ماه برگزار شد، نظرشان را مبنی 

اطالعات  و  توضیحات  کفایت  عدم  بر 
نباتات  حفظ  سازمان  ازسوی  شده  ارائه 
اعالم کردند، کمیسیون بالفاصله به منظور 
تعیین تکلیف تقاضای تحقیق و تفحص 
داد.  جلسه  تشکیل  سازمان  این  از 
طرح تفحصی که طراحانش در 5 محور 
پرسش هایی اساسی را درباره عملکرد ۱۰ 
مطرح کرده  نباتات  حفظ  سازمان  ساله 
از جمله می پرسد »چرا سازمان حفظ  و 
نباتات نسبت به سموم و قرنطینه به قدری 
سالمت  اکنون  که  بوده  بی مسئولیت 
زیر  دنیا  در  ایران  محصوالت کشاورزی 
نیز  ایران  مردم  سالمتی  و  رفته  سوال 
تهدید شده است؟« متقاضیان این طرح 
پرسش هایی  طرح  با  همچنین  تفحص 
علت  و  برون سپاری  »نحوه  مورد  در 
»علت  نیز  و  آزمایشگاه ها«  عدم تجهیز 
محصوالت  باقیمانده  سموم  عدم تست 
صدور  »نحوه  مورد  در  کشاورزی«، 
کشاورزی«  سموم  واردات  مجوزهای 
این  مسئوالن  از  و  سوال کرده  طرح  نیز 
به مجلس توضیح  سازمان خواستند که 
و  از کجا  دهند که »چه کسانی، چگونه، 
وارد کرده اند؟«  به کشور  را  سمومی  چه 
مورد  در  می خواستند  نمایندگان که  این 
و  بدنه کارشناسی  به  وابسته  »رانت های 
مدیرانی که جان مردم و اعتبار محصوالت 
جهانی  بازارهای  در  را  ایران  کشاورزی 
همچنین  تفحص کنند،  تهدید کرده اند« 
در  تفحص  طرح  این  دیگر  محور  دو  در 
خصوص »نحوه صدور مجوزهای واردات 
عدم اجرای  »علت  و  کشاورزی«  سموم 
کد شناسایی کشاورز در ۱۰ سال گذشته« 
از  پس  نهایت  در  و  پرسش کرده  طرح 
بررسی توضیحات مسئوالن سازمان حفظ 
نباتات، اعالم کردند که از این توضیحات 

نشده اند.  قانع 
اتفاق عجیب اما رای کمیسیون کشاورزی 
سازمان  از  تفحص  تقاضای  به  مجلس 
عضو   ۱۷ رای  بود.  نباتات  از  حفاظت 
کمیسیون کشاورزی حاضر در آن جلسه 
تفحص،  متقاضیان  نظر  برخالف  که 
از  حفاظت  سازمان  مسئوالن  توضیحات 
بر  را قانع کننده تشخیص داده و  نباتات 
رد تقاضای تفحص تاکید کردند. هرچند 
به معنای مختومه شدن  این رای منفی 
از  حفاظت  سازمان  از  تفحص  پرونده 
نباتات نبود. چه آن که به موجب آیین نامه 

به  کمیسیون  رای  مجلس،  داخلی 
تقاضای تفحص نمایندگان، صرفًا از جنبه 
و تصمیم گیری  دارد  کارشناسی وجاهت 
طرح های  انجام  عدم  یا  انجام  مورد  در 
اکثریت  صالحیت  در  صرفًا  تفحص، 
نمایندگان حاضر در نشست علنی مجلس 
قاطع  رای  با  دیروز  تصمیمی که  است. 
و  شد  اتخاذ  در صحن  حاضر  نمایندگان 
بر این اساس، در حالی ١٦٣ نفر از ٢٤٣ 
دیروز  علنی  نشست  در  حاضر  نماینده 
مثبت  رای  تفحص  رای  این  به  مجلس 
انجام این  دادند که تنها ٤٢ نفر مخالف 
تفحص بودند و ١١ نفر از نمایندگان هم به 

دادند. ممتنع  رای  آن 
اما این که در این ٣، ٤ ماه گذشته یعنی 
تقاضای  این  که  فروردین ماه  اواخر  از 
شد  رد  کمیسیون کشاورزی  در  تفحص 
صحن  در  حاضر  نمایندگان  که  دیروز  تا 
علنی با رایی قاطع با انجام این تفحص 
چه  و  افتاد  اتفاقی  چه  موافقت کردند، 
بر  شد که مخالفت کمیسیون کشاورزی 
نظر نهایی مجلس اثر نگذاشت، پرسشی 
سخنگوی کمیسیون کشاورزی  است که 
آن چه  است که  معتقد  آن  به  پاسخ  در 
عجیب بوده، همان رای منفی ٣، ٤ ماه 
دیروز  رای  نه  است،  کمیسیون  پیش 
ساردوئی  اعظمی  ذبیح هللا  علنی.  صحن 
که در این رابطه با »پیام ما« به گفت وگو 
»توضیحات  آن چه  به  اشاره  با  نشسته، 
تفحص  طرح  متقاضی  نمایندگان  دقیق 
و  مجلس«  دیروز  علنی  نشست  در 
»تشریح کارشناسی و علمی مسئله برای 
»این  می گوید:  خوانده،  نمایندگان«، 
مسئله بسیار مهم است و با امنیت غذایی 
دارد.  کار  و  سر  شهروندان  سالمت  و 
تفحص  طرح  متقاضیان  وقتی  درنتیجه 
برای  را  موضوع  نباتات  حفظ  سازمان  از 
صحن تشریح کردند، دل مجلس به حال 

داد.«  مثبت  رای  و  سوخت  ملت 
پاسخ  در  نماینده مجلس همچنین  این 
به پرسشی دیگر درباره آن چه این سال ها 
علت  و  نباتات گذشته  حفظ  سازمان  در 
مسئله  این  به  نمایندگان  حساسیت 
سال ها  این  در  »متاسفانه  می گوید: 
به عنوان  همگی  که  سمومی  از  بسیاری 
از  انسان  سالمتی  برای  خطرناک  موارد 
رده خارج شده، در کشور ما مورد استفاده 
قرار می گیرد.« اعظمی ساردوئی همچنین 

با اشاره به آن چه »مبالغ هنگفت، رانت و 
فساد در بحث واردات سموم کشاورزی« 
از  بسیاری  خوانده، می گوید: »متاسفانه 
سموم کشاورزی،  واردکننده  شرکت های 
سخنگوی  شده اند.«  مفاسد  این  درگیر 
نبود  که  مجلس  کشاورزی  کمیسیون 
نگاه کارشناسی و علمی در واردات سموم 
مشکالت  دالیل  دیگر  از  را  کشاورزی 
»پیام  به  می داند،  این حوزه  در  اساسی 
مواد  که  شاهدیم  »ما  است:  گفته  ما« 
تکنیکالی که وارد کشور می شود، کیفیت 
در  که  همان طور  و  دارد  پایینی  بسیار 
بحث تولید دارو با این معضل روبروییم 
داخل  تولید  داروهای  اوقات  بسیاری  و 
سموم  بحث  در  هستند،  اثرگذاری  فاقد 
با  حتی  مشکل  این  هم  کشاورزی 
کشاورزان  دامن گیر  مضاعف  شدتی 
به  اشاره  با  همچنین  او  است.«  ایرانی 
بحث  این  در  برخی مشکالت ساختاری 
دیگر  یکی  مقررات هم  و  »قانون  گفت: 
این،  از  از دالیل گرفتاری ماست و فارغ 
وقتی سمی وارد کشور می شود، در حالی 
شود  آزمایش  ابتدا  باید  قانون  بنابر  که 
گیرد،  قرار  استفاده  مورد  آن  از  پس  و 
مشمول  را  موضوع  که  شاهدیم  بعضًا 
بدون  سم  آن  درنهایت  و  می کنند  زمان 
انجام این آزمایش ها وارد چرخه مصرف 
گفت:  ساردویی  اعظمی  می شود.« 
دنیا  از سمومی که همه جای  »بسیاری 
ممنوع هستند، در کشور ما مورد استفاده 
نامرتبط  تحصیالت  او  می گیرند.«  قرار 
بحث  با  نباتات  حفظ  سازمان  رئیس 
ضعف  دالیل  دیگر  از  نیز  را  گیاه پزشکی 
عملکرد این سازمان عنوان کرد و در ادامه 
پیشرفته  کشورهای  تاکید  به  اشاره  با 
ارگانیک،  محصوالت  از  استفاده  بر 
کشاورزی  محصوالت  گفت:»امروز 
ارگانیک در بسیاری از کشورهای پیشرفته 
مثل آلمان چیزی در حدود ٢٥ درصد از 
مجموع محصوالتشان را تشکیل می دهد؛ 
حال آن که این آمار در کشور ما شاید به 

نرسد!« هم  درصد  یک 
اما در حالی که ذبیح هللا اعظمی ساردویی 
از  از طراحان طرح تفحص  به عنوان یکی 
سازمان حفظ نباتات به این مسائل به عنوان 
اشاره  تفحص  طرح  تصویب  لزوم  دالیل 
رامین  و  بهرام  پاشائی  معصومه  کرده که 
متقاضی  دیگر  نماینده  دو  ویس کرمی، 
طرح تفحص نیز در جریان بررسی موضوع 
در نشست علنی دیروز مجلس به مسائل 
مهمی اشاره کردند. معصومه پاشائی بهرام 
که در سخنانی با تاکید بر اهمیت موضوع 
»سالمت و امنیت غذایی جامعه«، گفت: 
به سموم آفت کش ها علت  آلوده  »غذای 
بسیاری از سرطان ها است که آمار آن هر 
روز در کشور ما رو به افزایش است.« این 
این  طرح  با  همچنین  مجلس  نماینده 
جهان  از  جایی  در  آفتی  »آیا  پرسش که 
بوده که سریع وارد کشور ما نشده باشد؟«، 
این  با  مبارزه  هزینه  تومان  میلیاردها  از 
آفات خبر داد و گفت: »بیش از 95 درصد 
آفت کش های شیمیایی استفاده شده در 
کشورهای  از  و گلخانه ها  مزارع  و  باغات 
دیگر وارد می شود.« او با اشاره به ضعف 
گفت:  نیز  نباتات  حفظ  سازمان  نظارتی 
»کشاورزان به راحتی از مسیرهای مختلف 
سموم مجاز و غیرمجاز را تهیه و استفاده 

می کنند.«
به عنوان  کرمی  ویس  مهرداد  همچنین 
انجام  درخواست کننده  دیگر  نماینده 
اینکه  بیان  با  تفحص،  و  تحقیق  این 
»هر ایرانی به طور متوسط در سال نیم 
»در  می کند«، گفت:  مصرف  سم  کیلو 
حوزه مصرِف سم رتبه دهم در جهان را 
داریم.« او با اشاره به جریانی که به گفته 
او »مانع از تولید سموم سبز کشاورزی 
شده«، گفت: »حدود 4 هزار میلیارد در 
دولتی  ارز  سموم  واردات  به  سال  یک 
اختصاص داده شده که نحوه هزینه کرد 

است.« ابهام  دارای  آن 
به  نمایندگان مجلس  به هر تفسیر حاال 
انجام این طرح تفحص رای مثبت داده 
و به زودی بنابر آیین نامه داخلی مجلس 
این طرح تفحص پس از تشکیل هیات 
تفحص و انتخاب رئیس و هیات رئیسه 

این هیات آغاز به کار خواهد کرد.

نمایندگان با رایی قاطع با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفظ نباتات موافقت کردند

آفت زدایی مجلس از واردات سموم
سخنگوی کمیسیون کشاورزی از ورود بسیاری از سموم از رده خارج و خطرناک 
برای سالمتی انسان به کشور به »پیام ما« خبر داد

رئیس جمهور در گردهمایی 
سراسری ائمه جمعه:

مذاکرات می تواند 
نتیجه بخش باشد

رئیس جمهوری درباره روند مذاکرات هسته ای 
میز  از  هرگز  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت: 
مذاکره کنار نرفت. این غربی ها بودند که در حین 
شورای  در  قطعنامه  صدور  با  مذاکرات  انجام 
این  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام 
مذاکرات بحران ایجاد کردند. به گزارش ایسنا، 
سید ابراهیم رئیسی دیروز در بیست وپنجمین 
گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور با بیان 
اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات بیش از همه 
افزود:  است،  مقابل  طرف  اراده  نیازمند  چیز 
و  منطقی  ایران  اسالمی  جمهوری  موضوع 
عقالنی است و بدیهی است طرف مقابل هم اگر 
منطقی و عقالنی رفتار کند، مذاکرات می تواند 
منتج به نتیجه شود.رئیس جمهور امیدآفرینی 
در میان مردم را اولویت اصلی کشور خواند و 
گفت: امروز از هر زمان دیگری نسبت به آینده 
کشور امیدوارتریم و با اتکا به داشته های خود 
و همچنین به پشتوانه ملت و رهبری معظم 
انقالب شرایط را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز 
تریبون نماز جمعه محلی برای تبیین مسائل 
بیان دغدغه های  امید و  ایجاد  کشور و کانون 
مردم است. ائمه جمعه حلقه واسط میان مردم 
و مسئوالن به شمار می آیند و بر همین اساس 
می توان گفت که این علمای بزرگوار نقش بسیار 
حائز اهمیتی در کارآمدی نظام حکمرانی دارند و 

در توفیقات دولت سهیم هستند.
رئیس جمهور با تاکید بر نقش مهم ائمه جمعه 
در شکل گیری ارتباط موثر و مفید و میان دولت 
و ملت، افزود: ائمه محترم جمعه از فرماندهان 
جهاد تبیین در اقصی نقاط کشور هستند و به 
دلیل ارتباط وثیقی که با بدنه جامعه دارند، زبان 
گویای مردم به شمار می آیند لذا نقش مهمی را 
انتقال مطالبات مردم به مسئوالن ایفا می کنند. 
از این منظر، نقش ائمه جمعه در ساختار نظام 

حکمرانی کامال مبنایی و راهبردی است.
رئیسی به تبیین عملکرد دولت در عرصه های 
مختلف در یک سال گذشته پرداخت و با اشاره 
به توفیقات بدست آمده در حوزه دیپلماسی، 
اعالم  دولت  استقرار  ابتدای  از  داشت:  اذعان 
اصل  همسایگی،  سیاست  تقویت  کردیم که 
مبنایی دولت در حوزه دیپلماسی است و در 
این  برداشتیم. خوشبختانه  راستا گام  همین 
تغییر ریل راهبردی، سبب شد که تراز تجاری 
ایران با همسایگان مثبت شود و ارزش مبادالت 
به چندین برابر گذشته ارتقا یابد.رئیس جمهور 
برنامه ریزی برای تامین امنیت غذایی و افزایش 
حجم تولیدات کشاورزی را دیگر توفیق دولت 
بخش  در  و گفت:  خواند  ماه های گذشته  در 
کشاورزی در اثر برنامه ریزی های صورت گرفته، 
شاهد افزایش قابل توجهی در حجم تولیدات 
تن  میلیون   ۷ قریب  امروز  به  تا  و  بوده ایم 

از کشاورزان خریداری شده است. محصول 
رئیسی همچنین با اشاره به تالش دولت برای 
عدالت محور کردن بودجه ۱4۰۱ براساس سند 
داشت: جهت گیری  اظهار  آمایش سرزمینی، 
کردن  مردمی  راستای  در  دولت،  مبنایی 
اقتصاد و عدالت محوری در همه عرصه هاست. 
بر همین اساس چه در قانون بودجه سالیانه 
و چه در تدوین برنامه هفتم توسعه، تالش 
داریم به سمت تحقق عدالت و مردم محوری 

حرکت کنیم.

حریق هورالعظیم ادامه دارد

هورنشینان در محاصره 
دود و آتش

بخش  آتش سوزی  از  ناشی  آلودگی  و  دود  تداوم 
عراقی تاالب هورالعظیم در یک ماه گذشته، نارضایتی 
اهالی شهرهای اطراف این تاالب را به دنبال داشته 

است.
به گزارش ایرنا هورالعظیم دوباره به خودسوزی افتاده 
است. این تاالب مرزی، دومین تابستان خشک را در 
حالی سپری می کند که نه از رودخانه کرخه سهمی 
گرفته است و نه از رودخانه دجله. حاال بیش از یک 
ماه است که آتش سوزی در نیزارهای بخش عراقی 
این تاالب شروع شده و روز بروز بر وسعت آن افزوده 
می شود. چند آتش سوزی نیز در بخش ایرانی آن در 

خوزستان به این فاجعه دامن زده است.
سوزی  آتش  از  ناشی  نامطبوع  بوی  و  غلیظ  دود 
نیزارهای این تاالب، از اواخر خرداد، نفس شهرها و 
روستاهای مرزی را تنگ کرده و با وزش باد، در برخی 
مواقع تا بیش از ۱۰۰ کیلومتر را در برمی گیرد.  شدت 
و تداوم این دود غلیظ اما در روزهای اخیر صدای 
را  هورالعظیم  جوار  در  ع«  »ُرفیِّ اهالی شهر  اعتراض 
بلند کرده است. شهر مرزی رفیع از توابع شهرستان 
هویزه، در کنار رودخانه نیسان )از انشعابات کرخه( و 
حاشیه هورالعظیم قرار دارد. اهالی رفیع ویدیوهایی 
از هوای دودآلود منتشر کرده و از تداوم این وضعیت 

گالیه کرده اند.
اقدام  خواستار  رفیع  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
مسئوالن برای حل مشکل آتش سوزی در هورالعظیم 
و دودگرفتگی شهرها و روستاهای حاشیه این تاالب 

است. شده 
محمد سواری به ایرنا گفت: بیش از یک ماه است 
که هر روز عصر دود غلیظی شهر را فرا می گیرد و این 
وضعیت تا پیش از ظهر روز بعد ادامه دارد. شرایط 
شهرهای رفیع و بستان و روستاهای اطراف آنها بدتر 
است و دود و بوی نامطبوعی که ایجاد می شود نفس 
مردم را گرفته و امکان فعالیت را از آنها سلب کرده 
است. غلظت این دود به حدی است که حتی امکان 

دید در جاده و هنگام رانندگی را کم می کند.
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط 
زیست خوزستان به خبرنگار ایرنا می گوید: تصاویر 
ماهواره ای نشان می دهد بیش از 2۰ هزار هکتار در 
و  بخش عراقی هورالعظیم دچار آتش سوزی شده 
در بخش ایرانی نیز حدود 2۰۰ هکتار از قسمت های 

خشک تاالب دچار آتش سوزی شده است.
عادل موال این آتش سوزی ها را ناشی از خشکسالی 
می داند  عراقی  بخش  در  تاالب  شدن  خشک  و 
خاموش  صورتی  در  سوزی ها  آتش  می افزاید:  و 
می شود که آب از طریق بارندگی و یا رودخانه های 
منتهی به تاالب، به این تاالب برسد؛ البته با توجه 
از  به شرایط موجود امیدی به تامین حقابه تاالب 
رودخانه های دجله و فرات در عراق نیست. او بیان 
از تداوم آتش  را  نگرانی ها  این روند  ادامه  می کند: 
سوزی در بخش ایرانی هورالعظیم و حتی در سایر 

بیشتر می کند. نیز  مناطق حفاظت شده 

آمادگی سازمان مدیریت 
بحران برای مقابله با سیل 

در جنوب کشور 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از آمادگی صدرصدی 
مدیریت بحران برای مقابله با سیل در چهار استان جنوبی 
از  بازدید  جریان  در  نامی  خبرداد.محمدحسن  کشور 
نمایشگاه هم افزایی مدیریت که در مصلی امام خمینی)ره(  
در حال برگزاری است، درباره آمادگی مدیریت بحران برای 
مقابله با سیل در چهار استان جنوبی کشور به ایسنا گفت: 
با توجه به هشدار قرمز سازمان هواشناسی کشور احتمال 
جاری شدن سیل در استان های سیستان و بلوچستان، 
کرمان، هرمزگان و فارس تا پایان هفته جاری وجود دارد. 
این سیل هم اکنون در بخش هایی از سیستان و بلوچستان 

جاری شده که تاکنون خسارت جانی نداشته است.
او  ادامه داد: از زمان اعالم هشدار هواشناسی، سازمان 
مدیریت بحران آمادگی صد درصدی خود را برای مقابله 
با سیل احتمالی اعالم کرده و مدیران بحران استان ها  و 
همچنین دستگاه های امدادی، خدماتی و انتظامی را در 
این استان ها به حالت آماده باش درآورده است.  رئیس 
سازمان مدیریت بحران کشور افزود: ستاد مدیریت بحران 
مراکز استان و شهرستان ها در حالت آماده باش قرار دارند 
که در صورت بروز هرگونه اتفاق در محل حادثه حاضر باشند 

و به مردم کمک کنند.  

رئیس مجلس در واکنش 
به تذکر نماینده ارومیه:

احیای دریاچه ارومیه 
بسیار حیاتی است

نماینده ارومیه در نشست علنی دیروز مجلس 
کمیسیون  گزارش  تصویب  و  بررسی  به  که 
اصالحات  تصویب  الیحه  مورد  در  کشاورزی 
از  جلوگیری  بین المللی  کنوانسیون  ضمایم 
آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱9۷3 اختصاص 
داشت، گفت: »مجلس باید در رابطه با احیای 
این دریاچه که جان و مال چندین میلیون نفر 
به آن وابسته است، صحبت کنند.« به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، سید سلمان ذاکر ادامه داد: 
»نباید اجازه دهیم دریاچه ارومیه جان بدهد، از 
شما درخواست دارم کمک کنید سدهای منتهی 
به دریاچه ارومیه رهاسازی شود تا این دریاچه 
زیست  محیط  از  صورت  این  در  ندهد،  جان 
دفاع کرده ایم.« محمدباقر قالیباف نیز در پاسخ 
به این تذکر گفت: »ما هفته گذشته در صحن 
علنی موضوع تحقیق و تفحص از ستاد احیای 
دریاچه ارومیه را که بحثی بسیار مهم و حیاتی 
بود، بررسی کردیم که تصویب شد. در آنجا بنده و 
سایر نمایندگان به اهمیت موضوع تاکید کردیم 
و هیچ یک از نمایندگان نسبت به این موضوع 
بی توجه نیستند.« رئیس مجلس تاکید کرد: 
»موضوع محیط زیست و دریاچه ارومیه بسیار 
مهم و حیاتی بوده، اما امروز تصویب یک الیحه 
که کنوانسیون بین المللی است در دستور کار 
قرار دارد و باید در این رابطه صحبت کنیم. مطرح 
شدن این الیحه به معنای بی توجهی مجلس به 

دریاچه ارومیه نیست.« 

معصومه پاشائی بهرام که به 
عنوان یکی از متقاضیان طرح 
تفحص از سازمان حفظ نباتات 
در صحن علنی صحبت می کرد، 
با بیان این که »غذای آلوده 
به سموم آفت کش ها علت 
بسیاری از سرطان ها است« 
گفت: آیا آفتی در جایی از 
جهان بوده که سریع وارد کشور 
ما نشده باشد؟

مهرداد ویس کرمی به عنوان 
نماینده دیگر درخواست کننده 
انجام این تحقیق و تفحص، با 
بیان اینکه »هر ایرانی به طور 
متوسط در سال نیم کیلو سم 
مصرف می کند«، گفت: در حوزه 
مصرِف سم رتبه دهم در جهان 
را داریم

نمایندگان در جریان نشست علنی دیروز مجلس در حالی با ١٦٣ رأى موافق، ٤٢ رأي مخالف و ١١ رأی ممتنع از مجموع 
٢٤٣ نماینده حاضر در جلسه با انجام تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات موافقت 

کردند که این طرح تفحص اواخر فروردین ماه سال جاری با مخالفت کمیسیون کشاورزی مواجه شده بود.
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روی خط خرب

اعضای کمیسیون مشترک 
مقرر کردند که »نظام مدیریت 
یکپارچه و حکمرانی منابع آب 
کشور بر اساس حوضه های آبریز 
استقرار یابد.« و بهره وری آب در 
کشور به طور متوسط سالیانه پنج 
درصد افزایش پیدا کند

گزارش روز

کمیسیون مشترک مجمع تشخیص در جریان بررسی سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه تاکید کرد؛

تامین امنیت غذایی و خوداتکایی در کشاورزی
تشخیص  مجمع  مشترک  کمیسیون  اعضای 
مصلحت نظام در نشست دیروز خود بر تامین 
داخلی  تولید  در  خوداتکایی  و  غذایی  امنیت 
تاکید  اساسی کشاورزی  و کاالهای  محصوالت 
کردند. بنابر این گزارش، در حالی که کمیسیون 
مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز 
بیستمین و چهارمین جلسه خود را در راستای 
بررسی سیاست های کلی پیشنهادی برنامه هفتم 
کمیسیون  این  اعضای  می کرد،  برگزار  توسعه 
و  غذایی  امنیت  تامین  خصوص  در  مشترک 
خوداتکایی در تولید داخلی محصوالت و کاالهای 

اساسی کشاورزی و بهره وری آب در کشور به بحث 
و گفت وگو نشستند.  در این نشست کمیسیون 
با  و  ریاست محمدباقر ذوالقدر  به  مشترک که 
از  نمایندگانی  و  مجمع  اعضای  برخی  حضور 
مجلس، قوه قضاییه و سازمان برنامه و بودجه، 
بانک مرکزی، ستاد مشترک نیروهای مسلح، 
برگزار  مجمع  راهبردی  نظارت  و  ارزیابی  مرکز 
از  بندهایی  مشترک،  کمیسیون  اعضای  شد، 
سیاست های کلی  درباره  را  خود  پیشنهادهای 

برنامه هفتم مجددًا بررسی کردند.
این در حالی بود که اعضای کمیسیون در این 

درباره  خود  دیدگاه های  طرح  از  پس  جلسه 
خوداتکایی محصوالت  و  غذایی  امنیت  تامین 
»تامین  که  کردند  مقرر  کشور  در  کشاورزی 
داخلی  تولید  در  خوداتکایی  و  غذایی  امنیت 
محصوالت و کاالهای اساسی کشاورزی همراه با 
حفظ و ارتقا ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و نیل 
»افزایش سطح  و  مطلوب«  الگوی مصرف  به 
سالمت و ایمنی و بهبود کیفیت مواد غذایی« 
توسعه  و  نوین  فناوری های  از  بهره گیری   « و 
»تکمیل  و  بنیان«  دانش  ترویج کشاورزی  و 
و  کشاورزی«  محصوالت  ارزش  زنجیره های 

الگوی کشت با رعایت سیاست های کلی آمایش 
سرزمین اصالح شود.« در برنامه هفتم توسعه 
کشور، هدفگذاری شود. همچنین در ادامه این 
نشست، اعضای کمیسیون مشترک مقرر کردند 
که »نظام مدیریت یکپارچه و حکمرانی منابع آب 
کشور بر اساس حوضه های آبریز استقرار یابد.« 
و »بهره وری آب در کشور به طور متوسط سالیانه 
دیگر  مصوبه  کند.«  پیدا  افزایش  درصد  پنج 
کمیسیون راجع به »کنترل و مدیریت آب های 
سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق 
۱۰میلیون  حداقل  آب خوان داری  و  آب خیزداری 

از اراضی طی سال های آینده« بود. هکتار 
تشخیص  مجمع  مشترک  کمیسیون  اعضای 
بر  تاکید  با  ادامه  در  همچنین  نظام  مصلحت 
و  »بازیابی  بر   ،» شور  آب های  »شیرین سازی 

بازچرخانی آب های صنعتی و فاضالب« تاکید 
با  آب  دیپلماسی  »تقویت  نهایت  در  و  کردند 
کشورهای همجوار برای تامین و صیانت از حقوق 
آبی کشور« را خواستار شدند. این در حالی بود 
که در نشست دیروز کمیسیون مشترک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، پعلی الریجانی، داود 
دانش جعفری، پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، 
مصطفی  سید  انصاری،  مجید  مظفر،  حسین 
از  آقازاده  غالمرضا  و  جلیلی  سعید  میرسلیم، 
اعضای مجمع و نمایندگان دستگاه های مرتبط 
با مباحث دیدگاه های خود را درباره ارتقاء امنیت 
غذایی و بهره وری در مصرف آب در برنامه هفتم 
توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره 
سایر بندهای سیاست های کلی برنامه هفتم به 

جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.
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چهارم  با  )مصادف  سال  هر  ژوئیه   26
از  حفاظت  جهانی  »روز  که  مرداد( 
اکوسیستم مانگرو« است، وقت صحبت از 
این جنگل های شگفت انگیز است. این روز 
عمومی  سوی کنفرانس  از   2۰۱5 سال  در 
افزایش  برای  تا  شد  تصویب  یونسکو 
مانگرو  اهمیت جنگل های  مورد  در  آگاهی 
به عنوان »اکوسیستمی منحصربه فرد، ویژه 
برای  راه حل هایی  ترویج  و  آسیب پذیر«  و 
آنها  از  پایدار  استفاده  و  مدیریت، حفاظت 
در  جنگل ها که  این  داستان  شود.  تالش 
جنوب ایران با دو گونه حرا و چندل پراکنده 
شده اند، در این سال ها با تشدید گرمایش 
جهانی بیشتر برجسته شده؛ مجموعه ای از 
دریا  مد  و  درختان ساحلی که شاهد جزر 
هستند، دی اکسید کربی که سبب گرمایش 
کاری  و  می گیرند  هوا  از  را  شده  زمین 
می کنند تا موج های طوفان قبل از رسیدن 

بگیرند. آرام  دریا  به 
وسعت  گذشته  گذشته  سال   5۰ در  اما 
رسیده  نیم  به  جهان  در  جنگل ها  این 
انتشار  با  ایسنا  هم  آمار  آخرین  در  است. 
گزارشی از یونسکو نوشته است: جنگل های 
بر  بالغ  مساحتی  حاضر  حال  در  مانگرو 
می دهند.  پوشش  را  هکتار  میلیون   ۱4.8
همچنین تخمین زده می شود که برخی از 
جنگل های  از  درصد   4۰ از  بیش  کشورها 
مانگرو خود را بین سال های ۱98۰ تا 2۰۰5 
پوشش  این  داده اند.  دست  از  میالدی 

است  بوته هایی  و  درختان  شامل  گیاهی 
شور  آب  و  آبرفتی  زیستگاه های  در  که 
ساحلی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 
می رویند. در میان گیاهان، پوشش گیاهی 
مانگرو منحصر به فرد است. ریشه های آنها 
اکسیژن  فاقد  تقریبًا  و  غرقابی  زمین  در 
است. همچنین برگ ها و تنه آنها نیز برای 
تنظیم میزان شوری مهندسی شده است. 
نمی کنند  افشانی  بذر  مثل  تولید  برای  آنها 
اسپوروفیت  بذری  )نهال  بذری  نهال  بلکه 
جوان گیاه است که از رویان یک بذر ایجاد 

می کنند.  پخش  را  خود  می شود( 

 حرا در خطر است
مناسبی  مکان  حرا  ایران،  جنوب  در 
حفظ  مهاجر،  آبی  پرندگان  زیستگاه  برای 
پرندگان  زیستگاه  تقویت  و  زیستی  تنوع 
تاثیر  آن  از  حفاظت  و  است  حشرات  و 
پایداری  خاک،  از  حفاظت  در  به سزایی 
خوردگی  و  تخریب  از  جلوگیری  رسوبات، 

دارد. سواحل 
در  موجود  قوانین  اساس  بر  حالی که  در 
تاالب  آلودگی  و  تخریب  هرگونه  کشور 
کشور  جنگلی  عرصه های  و  است  ممنوع 
و  حقیقی  اشخاص  به  واگذاری  قابل  غیر 
حقوقی هستند که تاالب خوربردستان دّیر 
به دلیل جاده کشی  آن  حّرای  و جنگل های 
با  میگو  پرورش  سایت  راه اندازی  و 
محیط  و  هستند  مواجه  جدی  خطری 
پرورش  سایت  و  جاده  احداث  با  زیست 

زیست  فعاالن محیط  است.  مخالف  میگو 
منطقه می گویند که چنین اقدامی و ایجاد 
به  شیرین  آب  رسیدن  مانع  سازه  هرگونه 
جنگل های حّرا می شود و تخریب و نابودی 
در  ساز  و  ساخت  دارد.  دنبال  به   را  آن 
محدوده جزر و مدی پهنه جنگل  حّرا باید 
پرندگان  باعث کوچ  نباید  و  شود  متوقف 

شویم. منطقه  از  همیشه  برای  تاالبی 
آلوده  آب های  ورود  خطرات،  این  کنار  در 
حاصل از فاضالب های شهری، پسماندهای 
برای  زنی  نفتی، سرشاخه  مواد  و  صنعتی 
تامین غذای دام و ... بقای این جنگل ها را 
در معرض تهدید قرار داده و سبب کاهش 

حجم زیادی از وسعت آنها شده است.

 مانگروی ایران
و  سواحل  در  ایران  مانگرو  جنگل های 
واقع  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  جزایر 
شده اند که از خلیج گواتر در شرق )دریای 
در  نایبند  خلیج  تا  و  شده  شروع  عمان( 
غرب خلیج فارس گسترده اند. مانگروها در 
 Avicenia( ایران از دو گونه انحصاری حرا
 Rhizophora( چندل  و   )marina
این  شده اند.  تشکیل   )mucronata
گیاهان برای رشد و توسعه در محیط ویژه 
و  جزر  تأثیر  تحت  مداوم  به طور  که  خود 
به  اقدام  دارد،  قرار  غرقاب  و  دریا  مد 
و  زنده زا  بذرهای  هوایی،  ریشه های  تولید 
همچنین  برگ کرده اند.  آناتومی  در  تغییر 
طبیعی  پدیده های  و  اراضی  از  بسیاری  با 

که بر توسعه آنها اثر دارند، در ارتباط بوده 
هکتار  هزار   2۰ از  بیش  دارند.  و سازگاری 
دارد که  وجود  قشم  جزیره  در  حرا  جنگل 
سه هزار هکتار از آن طی ۱5 سال اخیر با 
است.  محلی کشت شده  جامعه  مشارکت 
مهمترین عامل ثبت جهانی ژئوپارک قشم 
وجود همین جنگل هاست. به همین دلیل 
است که احیای و توسعه جنگل های حرا از 
نهال حرا  و کاشت  تولید  اهداف  مهمترین 
توسط بومیان جزیره قشم به شمار می رود.
از طرف دیگر خلیج گواتر در بخش ایرانی 
مانگرو  درختان  واجد  خور  دو  دارای  خود 
خور  است.  باهو  و  گواتر  خور  نام های  به 
گرفته  قرار  پاکستان  و  ایران  مرز  در  باهو 
است. با این همه حرای قشم و بندر خمیر 

را  جنگل ها  این  مساحت  بیشترین  هسته 
ایسنا،  گزارش  طبق  است.  داده  تشکیل 
زیاد  هوا  نسبی  رطوبت  ذخیره گاه،  این  در 
بیش  آن  ساالنه  متوسط  به طوری که  است 
از 65 درصد محاسبه شده که بین 6۰ تا 68 
درصد در ماه های مختلف سال نوسان دارد. 
دارای  عمده  به طور  منطقه  بادهای  جریان 
جهت شمال غربی – جنوب شرقی و فصل 
وزش آن ها زمستان است و بادهای محلی 

با شدت کمتر وجود دارند. نیز 
از مانگرو در  اراضی پوشیده  درسال ۱35۱ 
شده  حفاظت  منطقه  به عنوان  ملی  سطح 
تحت مدیریت قرار گرفت و در سال ۱354 
و  پذیرفته  زیست کـره  ذخـیره گاه  به عنوان 
نواحی   ۱355 سال  در  همچنین  شد  ثبت 
بکر جنگل های مانگرو، گل زارها و نهرها در 
تنگه خـوران به عنوان تاالب مهم با ارزش 
بین المللی در کنوانسیون بین المللی رامسر 

به ثبت رسید.

 زیستگاه امن آبزیان و پرندگان
اکوسیستم های  »مانگرو«  جنگل های 
شکل های  به  که  هستند  غنی 
منحصر به فردی از کره زمین و بشر حمایت 
جنگل های  با  مشابه  مانگروها  می کنند. 
خشک هستند اما این اکوسیستم با فراهم 
ماهی ها،  رشد  برای  زمینه  و  کردن شرایط 
ذخیره کربن و مقابله با سیل از کره زمین 

می کند. حفاظت  چندگانه  تاثیرات  با 
جنگل های  از  حفاظت  اهمیت  وجود  با 
خطر  معرض  در  اکوسیستم  این  مانگرو، 
از  آن ها  از  سوم  یک  از  بیش  دارد.  قرار 
آمریکا  قبیل  از  مناطقی  در  و  رفته اند  بین 
جنگل های  به  نسبت  مانگرو  جنگل های 
از  حال  در  بیشتری  سرعت  با  استوایی 
جنگل ها  این  بیشتر  هستند.  رفتن  بین 
زیرساختی،  پروژه های  توسعه  منظور  به 
بین  از  شده اند.  نابود  و کشاورزی  صنعتی 
در  اثرگذاری  بر  عالوه  جنگل ها  این  رفتن 
تغییرات اقلیمی و آلودگی، تهدیدات بومی 
از حد  به همراه دارد. استفاده بیش  نیز  را 
و  ساخت  سوخت،  تامین  برای  چوب  از 
ساز، سدسازی و آبیاری که موجب کاهش 
صید  و  می شود  جنگل ها  به  آب  جریان 
مختل  را  غذایی  زنجیره  ماهی که  بی رویه 
حساب  به  تهدیدها  این  جمله  از  می کند 

می آیند.
است  نوشته  گزارشی  در   Weforum
حفظ  ضرورت  بر  که  دالیلی  جمله  از  که 
جنگل های مانگرو برای نجات زمین تاکید 
طبیعی  دفاعی  قدرت  به  می توان  دارد 
مهم  منابع  سواحل،  در  مانگرو  جنگل های 
وسیله  کردن  فراهم   کربن،  ذخیره  برای 
امرار معاش توسط این جنگل ها، گسترش 
و  مانگرو  جنگل های  توسط   اکوتوریسم 
زیستی  تنوع  از  جنگل ها  این  برخورداری 

کرد. اشاره  غنی 

ورود فاضالب و آلودگی های نفتی به دریا جنگل های مانگرو را تهدید می کند

تخریب بیش از ۴۰ درصد جنگل های دریایی
مانگروها با فراهم کردن شرایط رشد ماهی ها، ذخیره کربن و مقابله با سیل، از کره زمین حفاظت می کند

 لزوم اصالح قوانین
 در حوزه میراث فرهنگی

به عبارت دیگر این قوانین نسبت به اراضی 
حتی  است؛   نشده  ملی  ثبت  امالکی که  و 
اگر ارزش تاریخی داشته باشند موضوعیت 
راستا جرم  این  در  و  نبوده  جاری  نداشته، 
که  است  درصورتی  این  نمی شود.  تلقی 
ارزش  واجد  امالکی  یا  بنا  است  ممکن 
تاریخی باشند ولی به هر دلیلی تاکنون روند 
این  در  باشد که  نشده  طی  آن  ملی  ثبت 
به  قوانین ضروری  اصالح  به  نیاز  خصوص 

می رسد.  نظر 
به  _ در ماده 56۷ قانون مجازات اسالمی 
مذکور  جرائم  کلیه  در  است  آمده  صراحت 
یا  فرهنگی  میراث  سازمان  فصل،  این  در 
سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا 
مدعی خصوصی محسوب  می  شوند. از سوی 
دیگر در ماده ۷2۷ قانون مجازات اسالمی 
]مواد 588  در  مندرج  آمده است: » جرایم 
به  مربوط  موادی که  همان  یعنی   566 تا 
است[  میراث فرهنگی  به  تعرض  و  تخریب 
تعقیب  خصوصی  شاکی  شکایت  با  جز 
در صورتی که شاکی خصوصی  و  نمی شود 
گذشت کند دادگاه از تعقیب مجرم صرف نظر 
می کند. لذا نظر به اینکه جرایم حوزه میراث 
فرهنگی در دسته جرایم قابل گذشت تلقی 
شده اگر فعال حوزه میراث، سازمان بازرسی 
کل کشور یا دادستان های حوزه های قضایی  
وجود  عدم  دلیل  به  جرم کنند  اعالم  راسا 
مشورتی  نظریه  حسب  خصوصی  شاکی 
اداره حقوقی قوه قضائیه، منجر به صدور قرار 
موقوفی تعقیب می شود، که اصالح قوانین 

در این موضوع هم ضروری است.
پیشنهادات و راهکارها:

نظارت  دستورالعمل  حسب  است  الزم   _  
بهمن   3 مصوب  عامه  حقوق  پیگیری  و 
توسط  قضائیه  قوه  محترم  ریاست   ۱39۷
استان ها  دادگستری  محترم  کل  روسای 
اطاله  و  کاهش  تخصصی  رسیدگی  جهت 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  در  دادرسی ها، 
شهرستان ها و دادگاه کیفری 2 شعب ویژه 
رسیدگی به جرایم حوزه ميراث فرهنگی ها 

شود. ابالغ  و  تعیین 
میراث  حفاظت  يگان  مأموران  بایستی   _
فرهنگی خود اعم از كاركنان ثابت، پيماني 
وظايف  انجام  راستای  در  قراردادي  و 
شهادت،  قبال  در  خود  مأموريت های  و 
عضو،  نقص  العالج،  صعب  بيماری  فوت، 
قانون  اساس  بر  حوادث  و  كارافتادگي  از 
يگان  مأموران  مهمتر  همه  از  شوند.  بيمه 
بندهای  حسب  فرهنگی  میراث  حفاظت 
قانونی قانون نحوه به  كارگيری سالح توسط 
مأمورين نيروهای مسلح در موارد ضروري 
مصوب۱8دی۱3۷3 حق به  كارگيری سالح 
در انجام وظايف و مأموريت  های سازمانی 
از  مزبور  مأموران  و  باشند  داشته  را  خود 
مسؤوليت هاي  و  وظايف  تكاليف،  حيث 
به  كارگيري سالح  از  ناشی  كيفری و مدنی 
فوق الذكر  قانون  مشمول  مذكور  موارد  در 
شوند. دستگاه اجرایی مربوطه یعنی وزارت 
در  خود  تكاليف  حيث  از  فرهنگی  میراث 
جمله  از  ماده  اين  موضوع  مأموران  قبال 
مشمول  خسارت،  جبران  و  ديه  پرداخت 
قانون مذكور شوند و در قبال اشخاص ثالث 
باب  از  مسئولیت کیفری  و  باشند  مسئول 
دیه و مسئولیت مدنی از باب خسارت مدنی 

نباشد. مامور  حقیقی  شخص  متوجه 

جنگل های مانگرو می توانند حجم عظیمی از گازهای گلخانه ای را به دام بیندازند، از جان آدم ها در برابر خطرات سیل حفاظت می کنند 
و آب را تصفیه می کنند اما جان خودشان در خطر است. گزارش یونسکو می گوید بعضی کشورها در سال های 1980 تا 2005 بیش از 40 
درصد جنگل های مانگرو خود را از دست داده اند؛ جنگل هایی که در ایران، در آب های ساحلی و جزایر خلیج فارس و دریای عمان جای 

گرفته اند و ورود فاضالب های شهری، پسماندهای صنعتی و مواد نفتی از مشکالت پیش روی آنهاست.

تاالب خوربردستان دّیر و 
جنگل های حّرای آن به دلیل 

جاده کشی و راه اندازی سایت 
پرورش میگو با خطری جدی 
مواجه هستند و محیط زیست 

با احداث جاده و سایت 
پرورش میگو مخالف است. 
فعاالن محیط زیست منطقه 
می گویند که چنین اقدامی و 

ایجاد هرگونه سازه مانع رسیدن 
آب شیرین به جنگل های حّرا 

می شود و تخریب و نابودی آن 
را به  دنبال دارد

|  
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 م
 |

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با 
قطعیت می گویم که پرونده توسعه پتروشیمی 
برای همیشه بسته شد و دیگر  در میانکاله 
منطقه  این  در  فعالیت هایی  چنین  شاهد 
نخواهیم بود. علی سالجقه درباره مسئله شکار 
پرندگان مهاجر در میانکاله به تسنیم گفت: 
در میانکاله شکار سنتی همیشه وجود داشته 
است و مردم بومی منطقه از گذشته این کار 
با توجه به  را انجام می دادند؛ جوامع محلی 
و  می کنند  شکار  اندازه  به  دارند  تجاربی که 
اما  تنظیم گر مسائل محیط زیستی هستند 
انجام  وفور  به  نیز  غیرمجاز  شکار  متاسفانه 
می شود که این موضوع کنترل وضعیت را از 

دست جوامع محلی خارج می کند.
به  غیرمجاز  شکارچیان  متأسفانه  افزود:  او 
منطقه وارد می شوند و در کنار آنها، بازارهای 
از  البته  که  می گیرد  شکل  مفسده انگیز 
و  است  نمانده  پنهان  زیست  محیط  دید 
استان،  دادستانی  قضایی،  مجموعه  با  ما 
انتظامی  نیروی  و  امنیتی  مجموعه های 
به  و  دادیم  انجام  را  الزم  هماهنگی های 
شکارچیان غیرمجاز اجازه شکار و بازارگردانی 

نمی دهیم. را 
درباره  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
استان  نیروگاه های  در  مازوت  سوزاندن 
کردن  فراهم  کرد:  بیان  مازندران  و  مرکزی 

دستور  در  نیروگاه ها  برای  استاندارد  سوخت 
کار دولت قرار دارد. این مهم با کمک مردم 
زیاده خواهی ها  اوقات  می شود. گاهی  انجام 
یا افزایش درجه حرارت باعث می شود که به 
از سوخت هایی  انرژی  ناچار در بحث تأمین 
مازوت  مانند  نفتی  فرآورده های  از  حاصل 
خواسته ایم که  نفت  وزیر  شود که  استفاده 
به طور جدی به این مسئله وارد شود؛ شخص 
این  پیگیر  جدی  به طور  نیز  جمهور  رئیس 

هستند. موضوع 
او عنوان کرد: مقرر شد تا در نیروگاه شازند 
 3 روزانه  و  نیفتد  اتفاق  مازوت سوزی  اراک 
میلیون مترمکعب گاز مورد نیاز این نیروگاه 

توسط وزارت نفت تأمین شود؛ به پاالیشگاه 
یورو  میلیون   3۰۰ حدود  امسال  نیز  آبادان 
این پاالیشگاه  تا  بودجه اختصاص پیدا کرد 
نیز به سمت کاهش سولفور و نهایتًا به سمت 

بدون سولفور شدن حرکت کند.
داد:  ادامه  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
از  یکی  نیز  نکا  سلیمی  شهید  نیروگاه 
نیروگاه هایی است که آالینده های زیاد آن هم 
برای پوشش گیاهی و هم پوشش جانوری 
راستا  این  در  است.  بوده  مشکل ساز  منطقه 
سعی می کنیم که وزارت نفت به تکالیف خود 
عمل کند و کاهش مازوت سوزی را در نیروگاه 
باشیم. داشته  نکا  شهید سلیمی شهرستان 

رئیس سازمان محیط زیست

پرونده پتروشیمی میانکاله بسته شد

میدان

اقلیم

| سمت |

| نویسنده |

1ادامه از صفحۀ

فراخوان مناقصات عمومی 
دو مرحله ای )تجدید(

شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان )سهامی خاص( در نظر دار کاال و تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرح جدول پایین از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صالحیت تهیه نماید.

تامین کننده مجاز  و  یا  و  تولید کننده  الزاما  بایستی  1-پیشنهاد دهنده 
مرتبط با موضوع مناقصه باشد.

تدارکات  سامانه  در  بایستی  الزاما  مناقصات  در  کنندگان  2-شرکت 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و 
نسبت به تهیه ، تكمیل و ارسال اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
روز  صبح   08:00 ساعت  از  ستاد  سامانه  در  مناقصات  انتشار  تاریخ   -3

1401 میباشد. /05 /05 چهارشنبه به تاریخ  
4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصات از سامانه حداکثر تا 

1401 /05 /11 ساعت 17 روز سه شنبه به تاریخ 
5-  آخرین مهلت بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه 
اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار حداکثر تا ساعت 9:00 صبح 

1401 /05 روز بازگشایی  به تاریخ شنبه مورخ 22/
6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصات از طریق سامانه ستاد از ساعت  

1401 در محل سالن کنفرانس شرکت . /05 11 روز شنبه مورخ 22/
یا  قبول یک  یا  رد  در  استان كرمان  برق شمال  نیروی  توزیع  7- شركت 

كلیه پیشنهادات مختار می باشد .
8-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائی 

بالمانع می باشد .
9- مناقصات به صورت دو مرحله ای می باشد و سایر جزئیات ، شرایط و 

الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
10- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
شركت   - توانیر  خیابان   - كرمانی  خواجوی  خیابان  كرمان-   : مناقصات 
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نوبت اول

آگهی مفقودی 
کارت  و  )شناسنامه(  سبز  برگ 
خودروی پیکان تیپ 1600i سفید 
انتظامی  شماره   ،1383 مدل 
شماره  به  274ص13ایران49 

و   11283155027 موتور 
شماره شاسی 0083561656 
رضائی  اله  حشمت  نام  به 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

می باشد. مدساقط 
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

آگهی فقدان سند مالکیت  
با  فرد  هدایتی  السادات  خانم سکینه 
تسلیم دو برگ استشهاد گواهی  شده 
رفسنجان   ۱32 رسمی  اسناد  دفتر 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
یکبابخانه پالک 464 فرعی از ۱895  اصلی واقع در 
رفسنجان بخش 9 کرمان که به نام سکینه السادات 
هدایتی فرد فرزند سید علی صادر و تسلیم شده است 
و به علت جابجایی مفقود گردیده و لذا به دستور تبصره 
۱ اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
چنانچه  تا  آگهی  روزنامه  در  نوبت  یک  عموم  اطالع 
شخصی مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت 
نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد 
در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی 
نام مالک  به  المثنی  و عدم واخواهی  سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
 ابوالفضل تیموری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان
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کوردوخ یا کرخه  تاریخی که از به هم پیوستن 
و  کشکان  زال،  و  سیمره  رودخانه های 
ریزشاخه  هایی چون قره سو، گاماسیاب و چرداول 
استان  های  می  گیرد  شکل  بزرگ  زاگرس  در 
و  لرستان  ایالم،  همدان، کرمانشاه، کردستان، 
خوزستان را مدیون خود کرده   است. از شوش 
باستان تا به امروز کرخه حیات  بخش زمین و 
زندگی حوضه  آبریزی به وسعت 5۱643 کیلومتر 
تمدن  های  رود  این  جوار  در  بوده  است.  مربع 
وجود  به  ساسانی  و  اشکانی  تا  پیشاتاریخی 
آمده است. شاهان ساسانی شهرهای زیادی در 
خوزستان احداث کردند و فعالیت های عمرانی 
از قبیل سدسازی، ایجاد شبکه  های آب رسانی و 
دادند. شهرهای جدید  انجام  توسعه  کشاورزی 
راستای  در  شهرها  آن  در  اسیران  اسکان  و 
و  صنعت  غنی کشاورزی  منابع  از  بهره برداری 
آمده که  تاریخی  منابع  در  است.  بوده    تجارت 
شاپور دوم در خوزستان دو شهر می سازد، یکی 
کرخ  سریانی  زبان  به  که  »آران خوره شاپور« 
خوانده می شود و شوش که آن را در کنار یک دژ 
ساخت. شهر ایوان کرخه پیش از دوره  ساسانی 
و  ایالمی  ها  دوره   در  خصوصًا  بوده،  مسکونی  
نیز  اسالمی  دوره ی  در  )اشکانیان(.  الیمایی  ها 
تاریخ  نویسان و جغرافی دانان آن  را شهری آباد و 
دارای باغ  های متعدد معرفی نموده که در تمام 
نهرهایش  از  دنیا شهرت دارد و آب آشامیدنی 

است . دایر  بازارهایش  و  است  جاری 
بزرگ  کرخه   جان  بالی  وسعت  همین  اما 
رود  این  بر  سو  هر  از  طمع  چشم  شده  است. 
تاخته  است.  او  بر  آز  دستانِ  و  دوخته  شده 
پراکندگی کرخه و رودهای زاینده  اش در استان -
آورده که  به  وجود  را  تصور  این  باالدستی،  های 
»مالکیت« رود متعلق به مجاوران اش است و 
می  توان آن  را همچون منبعی بی  پایان به تصرف 
کاشت  برای  مصرف  کرد.  مصرف  و  درآورد 
نبود  در  که  جمعیتی  ارتزاق  برای  محصوالت، 
توسعه  ای متوازن، در نبود توسعه  ای جایگزین و 
بوم محور، و با تصور آب همچون منبعی بی پایان، 
هر  وعده  های  ندارند.  کشاورزی  جز  چاره  ای 
نماینده و مسئول حول جلوگیری از خروج آب 
از استاِن خودی و تخصیص آن به کشاورزی-
»استفاده   عنوان  تحت  قدیم  و  جدید   های 
بهینه  از آب های سطحی« می  چرخد. به عنوان 
است  این   بر  اعتقاد  لرستان  استان  در  مثال 
که ۱2.5میلیارد مترمکعب آب از استان خارج 
چشمه - هر  و  روانی  آب  هر  این گونه  می شود. 
ساری و هر آبخوانی مورد هجوم و بهره بردارِی 
و  معیشت  بحران  تا  می  گیرد  قرار  غیرصیانتی 

بیندازند. تاخیر  به  را  اشتغال  بحران 
مدیریت  سیستم  نبود  در  که  است  این 
نگاه جامع  نگر  فقدان  در  یکپارچه  مشارکتی، 
عدالت محیط  از  در چشم  پوشی  آینده  گرا،  و 
زیستی، در نادیده  گرفتن حق طبیعت و حقوق 
به  پایین دست، وضعیت سد کرخه،  مردمان 
مرحله  ای  به  کشور  سد  بزرگ ترین  عنوان 
رسیده  ویرانشهری  چشم اندازی  در  بحرانی 
منفی که  اثر  هر  کنار  در  وضعیتی که   است. 
از  دیگر،  بار  را  نگاه  ها  دارد،  و  داشته  باشد 
اواسط سال آبی به این سو، به نحوه مدیریت 
به  توسعه،  بی  ریخِت  اَشکال  به  آب،  منابع 
واقعیت  با  اقتصادی-اجتماعی  ناهماهنگِی 

است.   کشانده  اقلیمی 

هم اینک کرخه
وضعیت سد کرخه نسبت به دیگر سدهای 
استان خوزستان، بنا به داده هاِی پیش از تابستان، 
بحرانی تر بوده به طوری که ورودی سد از ابتدای 
سال جاری نسبت به میانگین بلندمدت، 6۰درصد 
کاهش داشته و از نظر تراز نسبت به زمان مشابه 
در سال گذشته 2۰متر پایین تر و از نظر حجمی در 
کل نسبت به زمان مشابه سال گذشته یک  میلیارد 
و 6۰۰میلیون مترمکعب کمتر شده  است، به  طوری که 
با رهاسازی ذخایر استراتژیک سد کرخه، ذخیره  
مخزن سد 4۰۰میلیون مترمکعب زیر تراز نیروگاه 
قرار گرفته است. آورد تاریخی رودخانه ی کرخه 
به طور متوسط 5.2میلیارد مترمکعب بوده که در 
2۰سال گذشته به 2.5میلیارد مترمکعب کاهش 
یافته و در سال آبی جاری نیز تاکنون ۱.3میلیارد 
مترمکعب بوده است. با این حجم از برداشت تنها 
54 روز با صفر شدن آب سد کرخه فاصله است. 
265 میلیون مترمکعب آب موجود در سد در چند 
ماه آینده تنها می تواند برای مصرف آب آشامیدنی 
غدیر و محیط زیست و پایداری جریان رودخانه 
سیمره،  سد  برای  وضعیت  این  شود.  استفاده 
مهمترین سد در باالدست کرخه، در استان ایالم 
نیز با قرار گرفتن 2۰۰میلیون مترمکعب از حجم 
ذخیره   سد زیر تراز قابل مشاهده   است. این یعنی 
مدار بحرانی و از مدار خارج  شدن نیروگاه برقابی 
آِب کانال های  قطع  نیز  و  برق  تولید  و کاهش 

کشاورزی و انشعابات زیرشاخه ای. 

جورِ اقلیم
چه  و  تجربی  لحاظ  به  چه  اقلیم،  تغییر 
علمی، یک واقعیت غیرقابل انکار است. واقعیتی 
مستقیم  پیامد  و  دما،  افزایش  در  را  خود  که 
کل  در  بارندگی  و کاهش  تبخیر،  افزایش  آن 
کشور، به ویژه زاگرس و کل حوضه  آبریز کرخه 
نشان داده   است. امری که با مطالعه  روندهای 
بلندمدت اقلیمی پیش  بینی  شده و هشدارهای 
در  شده  بود.  داده    پیامدهایش  مورد  در  الزم 
حوضه  مورد بحث ما، در سال آبی جاری میزان 
بارندگی در استان کرمانشاه نسبت به میانگین 
درازمدت 4۷درصد و نسبت به پارسال 2۰درصد 
میانگین  به  نسبت  ایالم  استان  در  کاهش، 
بلندمدت 53درصد و نسبت به پارسال 4۰درصد 
میانگین  به  نسبت  لرستان  استان  در  کاهش، 
بلندمدت 24درصد کاهش و در استان خوزستان 
نسبت به میانگین بلندمدت 36درصد و نسبت 
به پارسال 2۷درصد کاهش دارد. اگر سال آبی 
از  را یک سال شاخص  گذشته )۱399-۱4۰۰( 
به  حساب  نیم  قرن گذشته  در  خشکسالی  نظر 
بیاوریم با این مسأله مواجه  می  شویم که در کل 
کشور بارندگی به طور متوسط حدود ۱65میلیمتر 
در سال آبی محقق شد که نسبت به بلندمدت 
3۰ درصد کاهش نشان می دهد. در ادامه  همین 
روند در حوضه  آبریز کرخه نسبت به میانگین دراز 
مدت کاهش 5۰درصدی بارندگی رخ داده   است. 

 جورِ انسان
از  ناشی  اقلیمِی  وضعیت  تغییر  از  غیر 
گرمایش جهانی، باید عوامل بشر زاد تهی  کننده  
آب در طول مسیر رود کرخه و تمام سرشاخه -
به  شدت  و  مهم  مولفه  ای  عنوان  به  را  آن  های 
تاثیرگذار در نظر گرفت. وزارت نیرو در بی  برنامگی 
کامل تاکنون ۷ سد را در طول مسیر این رودخانه 
به بهره برداری رسانده   است. با ساخت این سدها 

طرح  و  آب  بهره برداری  نظام نامه ی  تنظیم  و 
تسهیم رودخانه در کل حوضه از سال 94، سهم 
خوزستان تاالب هورالعظیم به 2۱ درصد کاهش 
یافت. کاهشی که عواقبش بعدها در خشکیدگی 
رود و زیرشاخه هایش در خوزستان و از بین رفتن 
با  همدستی  در  هورالعظیم،  از  زیادی  وسعت 
امروز  آنکه  وجود  با  شد.  پدیدار  نفت،  وزارت 
پایین دست کرخه از بی آبی رنج می برد اما وزارت 
نیرو همچنان تالش دارد که 43 سد دیگر بر این 
رودخانه احداث کند که 9 مورد آن در حال ساخت 
است. این در حالی است که مسئوالن وزارت نیرو 
خشک سالی  دلیل  به  آب کافی  نبود  را  مشکل 

عنوان می کنند.
آورد رودخانه کرخه در بهترین شرایط 5.4میلیارد 
مسئوالن  توجیه  رو  این  از  است،  مترمکعب 
ذی ربط برای احداث سد بر رودخانه کرخه به-
 خاطر کنترل سیالب درست نمی  نماید چرا که سد 
کرخه با مخزن ۷.5میلیارد مترمکعبی می تواند 
کل سیالب احتمالی را کنترل کند. این   را هم باید 
در نظر گرفت که با توسعه کشاورزی در استان های 
دیگر، حتی در مطلوب ترین وضعیت آورد رودخانه 
و با شرایط بارندگی خوب حدود ۷۰۰میلیون متر 
مکعب نیز کمبود وجود خواهد داشت. تمام آب 
جمع  سد کرخه  پشت  سرشاخه های کرخه که 
می شوند در بهترین شرایط 4.5میلیارد مترمکعب 
مطالعات  که  است  معنی  بدین  این  است. 
صورت گرفته برای احداث سدهای باالدست دارای 
خطا است و چنین منابع آبی برای ساخت این 
رود  خشکیدگی  نمونه  اش  ندارد.  وجود  سد ها 
کشکان. ادعا می  شود سدهای باالدست به منظور 
انرژی برق  آبی احداث شده اند در حالی که در هم 
در باالدست و هم در پایین دست رودخانه کرخه 
استفاده  برای مصرف کشاورزی و شرب  از آب 
می شود و استفاده از این آب برای تولید انرژی 

برق  آبی قابل توجیه نیست.

بکار و آب بگیر
 سدهای سیمره، در استان ایالم با ظرفیت 
پاعلم در  یک  میلیارد و ۱۰۰ هزار مترمکعب، و 
باالدست  در  را  رودخانه  آورد  بیش ترین  لرستان 
ذخیره می کنند که خود باعث کاهش ورودی آب 
به سد کرخه در خوزستان شده  است. هدف از 
تبدیل  و  ساخت سد سیمره توسعه  کشاورزی 
زمین  های  درصد  دیم، که حدود 8۰  زمین  های 
موجود کشاورزی را شامل می  شود، به اراضی آبی 
در استان ایالم است. در استان ایالم 3۰درصد 
از جمعیت در بخش کشاورزی مشغول فعالیت 
هستند و به گفته  مسئوالن 6۰۰ هزار هکتار زمین 
مستعد کشاورزی وجود دارد. از این وسعت 34۰ 
این  عالوه  بر  رفته  است.  زیر کشت  هکتار  هزار 
ساخت و آبگیری سد تنگ مهشوره )معشوره-در 
استان لرستان( هم دردی می افزاید بر دردهای 
فعلی. از اهداف احداث این سد اشتغال زایی و 
تأمین آب مورد نیاز 36هزار هکتار از اراضی پایین 
دست اعالم شده  است. وسعتی که بنا به  تجربه 
پس از آبگیری سد بیشتر هم می شود. همین 
رودخانه  طول  در  و  کشکان  حوضه   در  اکنون 
۱4۰۰ تلمبه آب غیرمجاز وجود دارد. تالش برای 
ساخت سد کشکان درحالی صورت می  گیرد که 
این رودخانه یکی از اکوسیستم های تحت فشار 
خشکسالی در سال های اخیر است. ترک های 
خشکی این رودخانه، و نیز مادیان رود و چولهول 
در تیرماه ۱4۰۰ عیان شد که تا امروز ادامه دارد. 

همچنین رودخانه های کاکارضا و کهمان به عنوان 
کاهش  دلیل  به  اصلی کشکان  سرشاخه های 
شدید آب در این رودخانه ها قادر به تامین مقدار 
بیش از  شغل  نیستند.  کشکان  نیاز  مورد  آب 
نفر  بهره بردار و معیشت بیش از 2۰ هزار  4هزار 
در پلدختر به این رود وابسته  است. جمعیتی که 
ساخت سد و توسعه  کشاورزی آن  را افزون می -
کند و بحران کم  آبی یا خشکیدگی رودخانه را به 
جمعیت بزرگ تری تسری می  دهد. سهم استان 

لرستان از حوضه  کرخه 35 درصد است.
در استان کرمانشاه هم وابستگی به سرچشمه  های 
کرخه از طریق سدهایی مانند شیان و جامیشان 
وجود دارد. برای این استان سهم 4۱ درصدی از 
همدان  استان  شده  است.  گرفته  درنظر  کرخه 
نیز که یکی از استان هایی است که در دهه  اخیر 
سطح زیر کشت خود را به شدت افزایش داده 
 است و به چیزی در حدود ۷۰۰ هزار هکتار رسانده، 
کرخه،  آبریز  از  معادل ۱8.۱درصد  تخصیصی  با 
۱۱5 هزار بهره بردار را به کشاورزی پیوند زده  است. 
فکه  زمین های دشت عباس،  از  هزار هکتار   53
و عین خوش ایالم هم از طریق تونلی 2۰ ساله 
متکی است به سد کرخه که حفظ تراز این تونل 
برای تامین آب مورد نیاز این مناطق، نزدیک به 
5۰۰ میلیون مترمکعب آب را از پشت سد به این 

مناطق هدایت کرده  است.

برِق خوش سیری چند؟
اما مسئله مغفول مانده، که بین تایید و تکذیب 
در رفت  و آمد است، رهاسازِی آب پشت سدها در 
زمستان به قصد تولید برق و جبران کسری برق در 
کشور است. در اواسط سال ۱4۰۰ انحراف خروجی 
آب سد به دلیل تولید برق از برنامه تدوین شده 
به عبارت دیگر  برآورد می شود،  معادل ۱۰ درصد 
سد  آب  از  مترمکعب  63.5میلیون  به  نزدیک 
کرخه معادل ۱۰ روز خروجی آب برنامه ریزی شده  
این سد تنها به دلیل تولید برق و بدون توجه 
به خشکسالی رهاسازی شده است. پیش از این 
برای تامین آب پایدار مناطق پایین دست، با در 
نظر گرفتن ریسک کاهش بارندگی فصل پاییز، 
تا 8۰ متر مکعب  بین ۷5  خروجی سد کرخه 
در ثانیه تنظیم شده بود اما با دخالت نهادهای 
در  کارشناسی  مستندات  علی رغم  و  باالدستی 
تصمیمی مغایر با اصول مدیریت منابع آب این 
خروجی تا ۱6۰ متر مکعب بر ثانیه افزایش یافت. 
این خروجی در شرایطی افزایش پیدا کرد که کمتر 
از 3۰ درصد زمین های زیر کشت استان خوزستان 
برای کشت برنج به این آب نیاز داشت و بیش 
از ۷۰ درصد مساحت کشت این استان، منتظر 
فصل پاییز و انجام کشت محصوالت استراتژیک 
نظیر گندم بود. همین مسئله سبب شد تا بیش 
از 56۰ میلیون مترمکعب آب پشت سد کرخه 
درحالی که  سناریو،  این  شود.  برق  تولید  صرف 
همچنان مشکل کمبود برق و عدم سرمایه گذاری 
کالن در ایجاد نیروگاه  های گازی سیکل ترکیبی 
و توسعه  انرژی  های تجدیدپذیر و فرسوده بودن 
شبکه  توزیع و انتقال برق در کشور وجود دارد، و 
خبرهایی مبنی بر استخراج قانونی و غیرقانونی 

رمزارز به گوش می رسید، ادامه یافت.

و اما خوزستان
پایین دست  در  امروز  که  چالشی  واقع  در 
منطقه  وسیعی از خوزستان را در هفت شهر بعد 
از سد کرخه متأثر کرده بیش از همه برآمده از 
آب  هدایت  و  ذخیره   و  باالدست  برداشت  های 
به سمت زمین  های تازه تاسیس در استان  های 
باالدستی است. باید در نظر داشت زمین های بعد 
از سد کرخه اگرچه مصرف کننده  آب سد هستند اما 
نقشی در کاهش ورودی به سد ندارند. از طرفی 
میزان نیاز آبی کشت پاییزه  خوزستان، به عنوان یکی 
از قطب های مهم کشاورزی کشور که اتکای برخی 
از حساس ترین محصوالت استراتژیک به تولید در 
این استان وابسته است سه برابر کل آب موجود در 
مجموع سدهای استان است. هرچند اتکای بخش 
بزرگی از جمعیت خوزستان به کشاورزی و توسعه  
سطوح زیرکشت در این استان، به ویژه در دو سه 
عناوین  و  مختلف  طرح های  تحت  اخیر،  دهه  
بزرگ، خود جای انتقاد و بازنگری اصولی دارد. از 
این رو ناترازی موجود بین منابع و مصارف زنگ 
هشدار بحران در تابستان را، حداقل در خوزستان، 
به صدا در می آورد. چرا که از یک سو سیل سال 98 
باعث از بین رفتن زمین ها و زندگی بخش بزرگی 
از کشاورزان شد و از سوی دیگر بیش از 3۰۰هزار 
خسارت  دچار  خوزستان  در  کشت ها  از  هکتار 
ناشی از خشکسالی شده  و در 2۰۰هزار هکتار از 

اراضی استان نیز کشت تابستانه ای در سال قبل 
صورت نگرفته است. ۷۰ هزار نفر در پایین دست 
کرخه در شهرهای دشت آزادگان، هویزه، حمیدیه، 
سوسنگرد و بستان با بیکاری ناشی از ممنوعیت 
اخیر، دست به گریبان  سال  چند  این  در  کشت، 
بوده اند. کشاورزانی که هنوز خسارت خشکسالی 
دهه   هشتاد خود را از دولت طلبکارند و با معضل 
بازپرداخت وام  های گوناگون هم مواجه اند. بیشتر 
این کشاورزان شلتوک کار زمین ندارند و تابستان ها 
قسمتی از زمین های گندم  کاشت را از کشاورزان 
دیگر و بزرگ مالکان برای کشت شلتوک، که کشت 
از  اغلب  آنها  می کنند.  اجاره  است،  زحمت  بری 
حاشیه  شهرها برای کشاورزی به مناطق روستایی 
می روند. در کنار این قسمت عمده ای از این زمین ها 
توسط سرمایه دارانی از مناطق مرکزی ایران برای 
کشت برنج، که محصول سودآوری است، اجاره 
می شود. گفته می شود در خوزستان ۱2۰ هزار هکتار 
کشت برنج از سوی »مافیای برنج« به قیمت در 
خطر قرار گرفتن کشت ۷۰ درصد دیگر کشاورزان 
این  در  کشاورزان  »سکوت«  می گیرد.  صورت 

تابستاِن بی آب از سر رضایت نیست.
مافیای  و  زمین خواران،  بزرگ مالکان،  مساله  
کشاورزی را باید در تحلیل های مربوط به توسعه  
به ویژه  مختلف  نواحی  در  باغ ها  و  کشاورزی 
عنوان  به  آب،  به  مناسب  با دسترسی  مناطقی 
مولفه ای معنی دار وارد کرد. از پیامدهای کاشت 
فرسایش  آب،  بی رویه   مصرف  زمین  اجاره ای 
زمین و آلودگی محیط  زیست به  دلیل بی توجهی 
این  است.  بوده  مصرفی  سموم  و  نوع کود  به 
موضوع عمدتًا به دلیل سوداگرانه بودن این نوع 
تجارت در کشاورزی و بی تعلقی به سرزمین رخ 
می دهد. بهره بردار اجاره ای به دنبال بیشینه  سود 
در کمینه  زمان است. از این رو به تبعات اقدامات 
مخربی که مستقیمًا او را هدف قرار نخواهد داد 

هم توجهی ندارد. او آمده است که برود.  
در این بین اما نباید از سیاست های کلی ساختار 
تبدیل  و  زرع  و  پوشید. گسترش کشت  چشم 
خوزستان به قطب کشاورزی در راستای سیاست 
نتیجه   و  طریق کشاورزی  از  اشتغال زایی  کالن 
تالش برای تامین خودکفایی غذایی در کشور بوده  
است. چه کاشت این زمین ها و چه نکاشت آن ها، 
تبعاتی در بر دارد که به دوراهِی بحران سازی ختم 

می شود.
از سوی دیگر خشک شدن کرخه در خوزستان و 
قطع آب کانال  های کشاورزی از اواسط اردیبهشت 
هم به صیفی کارانی که تا تیر به آب نیاز دارند 
صدمه می  زند و هم به کشت  های دائمی چون 
هم  دامداران  مرکبات.  باغ  های  و  نخلستان  ها 
از این وضعیت مصون نیستند. به عنوان نمونه، 
کرخه  رودخانه  حاشیه  در  که  گاومیش هایی 
زندگی می کنند از خشکیدگی پایین دست آسیب 
خواهند دید. شرایط طبیعی آنها ایجاب می کند 
در  باشند،  آب  در  بدنشان  دمای  برای کاهش 
غیراین صورت همچون سال گذشته با سقط جنین، 
عدم شیردهی و بیماری پوستی مواجه می شوند 
که خسارت زیادی به دامداران وارد می کند.جدا 
از کشاورزی، بحرانی دیگر تامین آب آشامیدنی 
در استان خوزستانی است که به طور مستقیم از 
طریق طرح آب رسانی غدیر وابسته است به آب رود 
کرخه که کیفیت بهتری نسبت به کارون داراست. 
خشک شدن تاالب هورالعظیم دیگر پیامدی است 
که وضعیت را با ایجاد کانون وسیع ریزگرد بغرنج  تر 
می  کند. تا پیش از آبگیری سد کرخه، متوسط 
جریان عبوری از ایستگاه حمیدیه 892 میلیون 
مترمکعب بود که پس از آبگیری و در سال  های 
نرمال، به 25۷ میلیون مترمکعب کاهش یافت. 
مقداری که به تدریج با احداث سدهای باالدست 
کل حوضه  در  زمین  های کشاورزی  و گسترش 
مستقیم خشک شدن  نتیجه ی  رسید.  صفر  به 
تاالب به غیر از وقوع ریزگرد، مهاجرت تا 4 هزار 
نفر از کسانی بود که معیشت شان به طور مستقیم 

وابسته به تاالب بود.

چرخه  بحران  

مولفه  کاهش بارندگی، در کنار برداشت  ها و 
ساخت سدها، چه آن ها که بهره  برداری شده و چه 
آنها که در دست مطالعه و ساخت  اند، حق آبه بران 
برای  نامساعد  و  کوهستانی  مناطق  در  کاذب 
خشک شده  رودخانه های  بستر  یا  کشاورزی، 
یا زمین های دیم ایجاد می  کند که در پی آن در 
بهترین حالت آبی پشت سدها جمع نمی شود و 
به پایین دست نمی  رسد و حق آبه  طبیعت و تاالب 
هورالعظیم رعایت نمی  شود و در بدترین حالت به 

تعطیلی کشاورزی و بیکاری و بحران معیشت 
دعواهای  که  بماند  می شود.  منجر  کشاورزان 
قومی و مناقشات استانی از پیامدهای اجتماعی 
آب برداری ها  و  سازی ها  سد  چنین  محتمل  و 
به قصد توسعه  کشاورزی است. در واقع ترویج 
کشاورزی و سوق  دادن جمعیت به سمت کشت 
و زرع در بسیاری از استان  ها به قیمت از دست 
رفتن کشت تاریخی و پرسابقه در جلگه  خوزستان 
است و نابودی تاالب و بیابانی شدن وسعتی در 
حدود 2۰۰ هزار هکتار است. این بدین معنی است 
که سیاست »بکار و آب بگیر« در وضعیت فعلی 
جغرافیای ایران سیاستی ناپایدار کننده و بی آینده 
است.از سوی دیگر استان  های باالدستی کرخه هم 
از محرومیت و توسعه نیافتگی رنج می برند و با 
توجه به قرار گرفتن در حوضه آبریز، همان گونه 
که باالتر اشاره شد، چشم  انتظار استفاده از آبند. 
صدور دستور ممنوعیت کشت محصوالت آب خواه 
چون برنج و چغندرقند در این استان  ها تابه  حال 
بدون اِعطای خدمات حمایتی صورت  گرفته  است. 

وضعیت مخزن سد کرخه
بحران  ها در یک حکمرانی ناکارآمد تبدیل 
به چرخه  ای می  شود که سازوکارهای موجود قادر 
به حل آن نیستند. وضعیتی پیش می  آید که 
بحران  ها تنها به تاخیر می  افتند و حل نمی  شوند و 
پیامدهای بدتری دارند. این گونه که هم تولید برق 
در گرمای جان کاه به مخاطره می افتد، هم معاش 
کشاورزان در کل حوضه آسیب می بیند و هم آبی 
برای خوردن در دسترس نخواهد بود. همچنین 
با اتکای ِصرف به تولید داخلی، عدم کاشت در 
مقابل تقاضای موجود، در بخش عرضه کمبود، 
احتکار و افزایش قیمت محصوالِت استراتژیکی 

چون گندم و کلزا و برنج پیش می آید.  
این  رو اشتغال جایگزین در بطن توسعه  ای    از 
اجتماعاً  قوام  گرفته برپایه  نیازها و چشم  اندازها 
و واقعیت  های اقلیمی ضروری است. مدیریت 
مشارکت  سمت  به  می باید  آبریز  حوضه  های 
تمام ذینفعان در تدوین نظام نامه  های صنفی و 
جداول تخصیص و به رسمیت شناختن و تضمین 
حق آبه ی طبیعت، بر پایه مزیت  ها، استعدادها و 
توانایی  های سرزمینی هر حوزه و در نظر گرفتن 
پیامدهای محیط زیستی تغییر کند. موضوعی که 
ذیل مفهوم »عدالت محیط زیستی« قرار می  گیرد: 
توسعه  جایگزین با کمترین اتکا به زمین و منابع 
از  ناشی  اعتراض های  این  صورت،  غیر  در  آبی. 
قطع آب و برق و از دست رفتن اشتغال مبتنی 
بر کشاورزی سنتی و بیکاری، از سوی مردمانی 
و  جنگ  از  فرسوده  خاک،  و  گرما  از  خسته 
نابرابری  ها و محرومیت  های اجتماعی و اقتصادی، 
قابل پیش  بینی است؛ مسئله ای که روزی دیگر با 

مشت آهنین قابل حل نیست.

 توضیح: 
دسترسی به آمار به ویژه بسیاری از سدها و حوضه  های آبریز 
یا  نیرو  وزارت  آب  با مدیریت  پایگاه  های خبری مرتبط  در 
آنها  اطالعات  بروزرسانی   آخرین  از  اصوالً  یا  نیست  ممکن 
این  بنابراین آمار مورد استفاده در  چندسال گذشته است. 
مقاله مخصوصاً در مورد سدها از منابع خبری و مصاحبه  های 
مسئوالن برداشته شده است. برخی از پایگاه های ارگان های 
دولتی از اغتشاش ساختاری و آماری رنج می برند. از منابع 
خبری زیر در جای جای متن بنا به نیاز استفاده شده  است.

منابع خبری:
1-  خبرگزاری ایلنا: بحرانی شدن وضعیت سد کرخه نسبت 
به دیگر سدهای خوزستان/ کاهش یک میلیارد و 600 میلیون 

مترمکعبی حجم آب سد نسبت به سال گذشته
2-خبرگزاری فارس: خشکسالی و سوء مدیریت کمر منابع 

آب ایران را شکست/ چرا آب در کرخه نایاب شد
3- آژانس خبری خوانا: کرخه در آستانه  نابودی

4- خبرگزاری ایرنا: : شرایط بحرانی سدهای حوضه رودخانه 
کرخه

5- خبرگزاری ایرنا: خشکسالی گریبان کرخه را گرفت
6-فهرست سدهای حوضه  آبریز کرخه

7- تسنیم: بحرانی ترین خشکسالی 50سال اخیر در لرستان/ 
»نیستی آب« در کشکان خروشان/ رودخانه ها کویر شد

8- خبرگزاری مهر: برداشت آب از دریاچه سد سیمره برای 
رونق کشاورزی استان ایالم 

9- خبرگزاری مهر: 200 هزار هکتار به اراضی آبی استان ایالم 
اضافه می شود 

نیازمند  کشکان  آب ریز  حوضه  یافته:  خبری  پایگاه   -10
سد احداث 

11- خورنا: ایوان کرخه؛ ابر شهر تاریخی
جانمایی  ایران:  نیروی  و  آب  منابع  توسعه   شرکت   -12

آبی طرح های 
13- خبرگزاری صداوسیمای همدان: استان همدان رتبه نهم 

تولید محصوالت کشاورزی کشور را دارد
14- جهاد کشاورزی همدان: سیمای کشاورزی استان

15- خبرگزاری فارس: هجوم برنج کاران به خوزستان برای 
زمین کشاورزی اجاره 

16- خبرگزاری ایسنا: کشت و کار در ناکجاآباد

درباره  خشکاندن کرخه و پیامدهایش

کرخه؛ چرخه  بحران
در حکمرانی ناکارآمد بحران  ها تنها به تاخیر می  افتند و حل نمی  شوند و پیامدهای بدتری دارند. این گونه که هم تولید برق در گرمای جان کاه 
به مخاطره می افتد، هم معاش کشاورزان در کل حوضه آسیب می بیند و هم آبی برای خوردن در دسترس نخواهد بود

چالشی که امروز در پایین دست 
منطقه  وسیعی از خوزستان را 
در هفت شهر بعد از سد کرخه 
متأثر کرده بیش از همه برآمده 
از برداشت  های باالدست و 
ذخیره  و هدایت آب به سمت 
زمین  های تازه تاسیس در 
استان  های باالدستی است. باید 
در نظر داشت زمین های بعد از 
سد کرخه اگرچه مصرف کننده ی 
آب سد هستند اما نقشی در 
کاهش ورودی به سد ندارند. 
از طرفی میزان نیاز آبی کشت 
پاییزه  خوزستان، به عنوان یکی از 
قطب های مهم کشاورزی کشور 
که اتکای برخی از حساس ترین 
محصوالت استراتژیک به تولید در 
این استان وابسته است سه برابر 
کل آب موجود در مجموع سدهای 
استان است

مولفه  کاهش بارندگی، در کنار 
برداشت  ها و ساخت سدها، 
چه آن ها که بهره  برداری شده و 
چه آنها که در دست مطالعه و 
ساخت  اند، حق آبه بران کاذب در 
مناطق کوهستانی و نامساعد برای 
کشاورزی، یا بستر رودخانه های 
خشک شده یا زمین های دیم 
ایجاد می  کند که در پی آن در 
بهترین حالت آبی پشت سدها 
جمع نمی شود و به پایین دست 
نمی  رسد و حق آبه  طبیعت و 
تاالب هورالعظیم رعایت نمی  شود 
و در بدترین حالت به تعطیلی 
کشاورزی و بیکاری و بحران 
معیشت کشاورزان منجر می شود

کرخه خشک نشد، کرخه را خشکاندند. کرخه را با سد پشت سد، با پمپ پشت پمپ، با کاشت پشت کاشت می راندند. کرخه می  رود تا 
این مرگ  نیست،  رود  تنها یک  این مرِگ  رودخانه  ای مرده.  بی  تن،  رودخانه  ای  نحیف،  تنی  با  رودخانه  ای  هم سرنوشت کارون شود. 
سرزمین است. سرزمینی وابسته به آب، جلگه  ای سبز و تاالب  هایی زنده که اینک به شوره  زاری فراخ شبیه است. این آغاز »بی  سرزمینی« 

است. آغاز گسست انسان و زمین، قطع رابطه  معاش و خاک و سرانجام از بین بردن تعلق به سرزمین. 
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| پژوهشگر 
محیط زیست و توسعه |

| محمدرضا جعفری |



پیامک شما را دربـاره 
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»پیام ما« نتایج یک پژوهش درباره عوامل موثر بر کوچک شدن تاالب ها در ایران را منتشر می کند 

شهرنشینی علیه تاالب ها 
می توان انتظار داشت تغییرات آب و هوایی تأثیر قوی تری در اقلیم خشک تر مورد انتظار در آینده ایران داشته باشد 

به ویژه از آنجایی که عوامل انسانی، تاالب های ایران را در برابر تغییرات بیشتر اقلیمی آسیب پذیر کرده است

مطالعات بلندمدت )بیش از 
5۰ سال( با بررسی تغییرات 
متغیرهای اقلیمی  و انسانی 

در تاالب گاوخونی، شرایط 
تقریبًا نرمال را در اوایل 
دوره مورد مطالعه نشان 
می دهد، اما خشکسالی 

شدید هیدرولوژیکی ناشی از 
فعالیت های انسانی در دهه های 

اخیر، منجر به تضعیف 
قابل توجهی در جریان سطحی 

این حوضه شده است

توسعه شهری می تواند با ایجاد 
و گسترش سیستم تامین 
و توزیع آب، سیستم دفع 

فاضالب و سازه های انتقال، 
منجر به تغییرات هیدرولوژیکی 
در یک منطقه شود. این اثرات 

زمانی تشدید می شود که 
توسعه شهری فراتر از ظرفیت 

اکولوژیکی یک منطقه باشد

| مترجم: وحید خاتمی |

| نویسندگان: داوود مشیرپناهی، 
 جورجیا دستونی، زهرا کالنتری
 و  باقر ذهبیون |

دریاچه ارومیه در سال های اخیر 
به دلیل انقباض گسترده، مورد 
توجه محققان، سیاستمداران، 

رسانه ها و مردم قرار گرفته 
است. این در حالی است 

که سایر تاالب های ایران نیز 
کاهش چشمگیری داشته و 
مساحت تاالب گاوخونی  و 
دریاچه نمک به گونه ای کم 

شده که در چند سال گذشته به 
صفر نزدیک شده است

چارسوق
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تغییرات  دستخوش  اخیر  سال های  در  ایران 
از  یکی  و  است  شده  بزرگی  هیدرولوژیکی 
تاثیرات عمده این تغییر عظیم، کاهش وسعت 
تاالب ها در سراسر ایران بوده است. با توجه به 
عوامل  بررسی  ایران،  در  هیدرولوژیکی  تغییر 
توجه محققان  مورد  تاالب ها موضوعی  کاهش 
نقاط  سایر  و  ایران  در  است.  سیاستمداران  و 
جهان که با تغییرات هیدرولوژیکی مشابه مواجه 
هستند، مطالعاتی برای شناسایی علت خشک 
شدن تاالب ها انجام شده است. مهمترین مورد 
ارومیه،  دریاچه  ایران،  در  تاالب  شدن  خشک 
بزرگترین دریاچه کشور و دومین دریاچه بزرگ 
شور جهان است که موضوع بسیاری از مطالعات 
توجه  این  بیشتر  است.  بوده  هیدرولوژیکی 
مساحت  چشمگیر  کاهش  از  ناشی  پژوهشی 
به  منجر  است که  دهه گذشته  در  دریاچه  این 
احیای  تحقیقات  برای  ویژه  اعتبار  تخصیص 
دریاچه شده است. روش های مختلفی توسط 

شدن  کوچک  علل  شناسایی  برای  محققین 
دریاچه ارومیه پیگیری شده از جمله بررسی روند 
جریان سطحی در حوضه و ارتباط آن با متغیرها 
و تغییرات اقلیمی، استفاده از رویکرد بیالن آب 
و همینطور تصاویر ماهواره ای برای مطالعه روند 
کشاورزی. اکثر مطالعات قبلی در مورد حوضه 
دریاچه ارومیه بر نقش برجسته عوامل انسانی 
تاکید کرده اند. تحقیقات به منظور تعیین نقش 
را  دریاچه  مساحت  کاهش  در  انسانی  عوامل 
به دو  بر اساس رویکرد مورد استفاده  می توان 
دسته کلی تقسیم کرد: بررسی مستقیم عوامل 
انسانی و فرآیندهای مدیریت منابع آب و بررسی 
غیرمستقیم تأثیر عوامل انسانی از طریق بررسی 
تغییرات متغیرهای اقلیمی  و سهم پایین آنها در 
تغییر مساحت دریاچه )پارسی نژاد و همکاران، 
2۰22(. سایر حوضه های آبی ایران مانند حوضه 
تاالب گاوخونی در مرکز ایران نیز مورد مطالعه قرار 
گرفته اند. مطالعات بلندمدت )بیش از 5۰ سال( 

با بررسی تغییرات متغیرهای اقلیمی  و انسانی در 
تاالب گاوخونی، شرایط تقریبًا نرمال را در اوایل 
دوره مورد مطالعه نشان می دهد، اما خشکسالی 
شدید هیدرولوژیکی ناشی از فعالیت های انسانی 
در دهه های اخیر، منجر به تضعیف قابل توجهی 
است.  شده  حوضه  این  سطحی  جریان  در 
همکاران،  و  آزادی   ،2۰2۰ همکاران،  و  )ابوزکی 
و  مهارلو  دریاچه  حوضه  در  همچنین   .)2۰22
بختگان، بررسی های مکانی و زمانی متغیرهای 
اقلیمی،  روندهای قابل توجهی را در خشکسالی 
هیدرولوژیکی نشان داده است که دلیل اصلی 
ویژه  به  انسانی،  فعالیت های  گسترش  را  آن 
مناطق آبی و تولید محصوالت زراعی مرتبط با آن 

و همکاران، 2۰۰9(. دانسته اند. )جمالی 
از دیگر تاالب های مورد مطالعه می توان به تاالب 
اشاره  حوضه کرخه  پایین دست  در  هورالعظیم 
 SWAT کرد. مطالعات با استفاده از مدل سازی
مبتنی  مدل سازی  و   )2۰۱8 کخ،  و  )فریدون 

و  داوطلب   ،2۰۱۷ همکاران،  و  )کمالی  داده  بر 
حوضه  شرایط  ارزیابی  برای   )2۰۱۷ همکاران، 
گزارش داده اند که تغییرات اقلیمی  و خشکسالی 
اثرات جزئی بر روی رواناب خارج شده از این 
حوضه داشته اند. حوضه دریاچه نمک در شمال 
ایران که اکثر جمعیت ایران در آن متمرکز هستند، 
تغییرات  دستخوش  نیز  هیدرولوژیکی  نظر  از 
متعددی شده است. در این حوضه، برداشت آب 
به گسترش  توجه  با  زیرزمینی  آب های  به ویژه 
از  قوی تر  عاملی  به عنوان  انسانی  فعالیت های 
تغییرات اقلیمی در کاهش جریان سطحی دریاچه 
و همکاران،  نمک شناسایی شده است )شیخ 
2۰2۰، عمادی و همکاران، 2۰22(.  حوضه خلیج  
گرگان از دیگر مناطقی است که دچار جنگل زدایی 
گسترده شده است و عالوه بر تغییرات در حوضه 
باالدست، رابطه آن با دریای خزر به عنوان عاملی 
موثر در تغییرات حوزه تاالب شناسایی شده است 

)قریب رضا و همکاران، 2۰۱8(.

 روش شناسی
برای  ثابت  رویکردی  از  حاضر  مطالعه  در 
بررسی و مقایسه عوامل کوچک شدن تاالب های 
نام برده در ایران بر اساس داده های مشاهداتی 
مستقیم به همراه داده های مربوط به آب و هوا، 
هیدرولوژیکی و LULC بهره گیری شده است. در 
ادامه خالصه ای از ویژگی های اقلیمی  و جمعیتی 
این شش تاالب آمده است. تاالب گاوخونی در 
انتهای رودخانه زاینده رود قرار دارد که به حوضه 
گاوخونی می ریزد. میانگین دمای ساالنه حوضه 
۱5.8 درجه سانتیگراد و میانگین بارندگی ساالنه 
259 میلی متر در سال است. حوضه گاوخونی 
شامل 69 شهر می شود که مهمترین آنها اصفهان 
)۱/6 میلیون نفر جمعیت( است. این شهر در کنار 
رودخانه زاینده رود در باالدست تاالب گاوخونی قرار 
دارد. تاالب خلیج گرگان در پایین دست حوضه 
گرگان در شمال ایران قرار دارد که میانگین دمای 
میانگین  و  سانتی گراد  درجه   ۱5/4 آن  ساالنه 
است.  در سال  متر  میلی  بارندگی ساالنه 3۰۷ 
سطح آب در تاالب خلیج گرگان توسط رواناب 
حوضه ای و یک کانال طبیعی به سمت دریای 
این  در  می شود.  تعیین  شرقی  شمال  در  خزر 
حوضه 29 شهر وجود دارد که گرگان و گنبدکاووس 
با 35۰ هزار و 2۰۰ هزار نفر جمعیت  به ترتیب 
در کنار رودخانه های منتهی به خلیج گرگان قرار 
ایران  غربی  جنوب  در  هورالعظیم  تاالب  دارند. 
قرار واقع شده است و میانگین دمای ساالنه آن 
۱۷/9 درجه سانتی گراد و میانگین بارندگی ساالنه 
388 میلی متر در سال می رسد. این تاالب از 
رودخانه های اطراف تغذیه می شود. در این حوضه 
58 شهر وجود دارد که سه شهر بزرگ کرمانشاه، 
خرم آباد و مالیر به ترتیب حدود یک میلیون، 
4۰۰ هزار و 2۰۰ هزار نفر جمعیت دارند. حوضه این 
تاالب فرامرزی است، هرچند این مطالعه فقط 
بر روی بخش ایرانی متمرکز شده است. دریاچه 
نمک در پایین دست حوضه ای به همین نام در 
مرکز ایران با میانگین دمای ساالنه ۱5/۱ درجه 
سانتی گراد و میانگین بارندگی ساالنه 268 میلی 
متر در سال قرار دارد. این حوضه دارای بیشترین 
جمعیت ساکن در بین حوضه های ایران است 
)معادل 28 درصد جمعیت ایران( و شامل ۱69 
نفر(، کرج  میلیون   8.9( تهران  جمله  از  شهر 
)۱.9 میلیون(، قم )۱.2 میلیون(، همدان )6۰۰ 
هزار نفر(، اراک )55۰ هزار نفر( و قزوین )45۰ 
هزار نفر( می شود. دریاچه ارومیه در شمال غرب 
شناخته شده ترین مورد کوچک شدن چشمگیر 
دریاچه/تاالب در ایران است. تمامی  رواناب های 
دارای  ارومیه که  دریاچه  حوضه  در  تولید شده 
میانگین دمای ساالنه آن ۱۱/9 درجه سانتی گراد و 
بارندگی ساالنه 3۷۷ میلی متر در سال است، وارد 
دریاچه ارومیه می شوند. این حوضه در مجموع 
شامل 5۷ شهر است که دو شهر اصلی تبریز و 
ارومیه به ترتیب ۱.6 و ۱ میلیون نفر جمعیت 
دارند. در انتها، دریاچه های مهارلو  و بختگان در 
مرکز ایران و در پایین دست حوضه مهارلو  قرار 
دارند که میانگین دمای ساالنه آن ۱۷.6 درجه 
 332 ساالنه  بارندگی  میانگین  و  گراد  سانتی 
میلی متر در سال دارند. در این حوضه ۱9 شهر 
وجود دارد که شیراز با یک میلیون و 6۰۰ هزار نفر 

جمعیت بزرگترین آنهاست.

شهری  زمین  مساحت  زیاد  افزایش   
محرک  اصلی کوچک شدن تاالب ها

دریاچه ارومیه در سال های اخیر به دلیل انقباض 
سیاستمداران،  محققان،  توجه  مورد  گسترده، 
رسانه ها و مردم قرار گرفته است. این در حالی 
کاهش  نیز  ایران  تاالب های  سایر  که  است 
چشمگیری داشته و مساحت تاالب گاوخونی  و 
دریاچه نمک به گونه ای کم شده که در چند سال 
همین  در  است.  شده  نزدیک  صفر  به  گذشته 
مدت، تاالب هورالعظیم و دریاچه مهارلو و بختگان 

بیش از نیمی  از مساحت خود را از دست داده اند. 
تنها خلیج گرگان کاهش وسعت کمتری را در این 
دوره تجربه کرده است که احتمااًل به دلیل اتصال 

کانال آن به دریای خزر بوده است.
ویژگی مشترک همه حوضه های تاالبی در ایران 
افزایش زیاد مساحت زمین شهری بوده است 
به طوری که در فاصله زمانی سال های  ۱3۷2 تا 
۱395 که داده های ماهواره ای موجود است، در 
همه موارد از ۱4۰ درصد فراتر رفته است. بیشترین 
ارومیه  دریاچه  حوضه  در  شهری  اراضی  رشد 
 +۱84( نمک  دریاچه  و حوضه  درصد(   +۱85(
مهارلو  دریاچه  در حوضه  آن  و کمترین  درصد( 
بختگان )۱4۷+ درصد( و حوضه هورالعظیم  و 
)۱4۰+ درصد( رخ داده است. این رشد شهری 
مناطق  و  شهری  جمعیت  افزایش  با  مطابق 
مسکونی گزارش شده در ایران، همراه با گسترش 

زیرساخت ها و مناطق صنعتی است.
از میان دیگر متغیرهای کاربری زمین/پوشش 
است  علفزارها  سطح  تغییر   ،)LULC(زمین
که بین 6- درصد تا 6+ درصد در پنج حوضه 
مورد بررسی گزارش شده است. حوضه گاوخونی 
ابتدا رشد شدید و سپس  در  استثنا  عنوان  به 
روند تثبیت در حدود  ۷5 درصد را داشته است. 
زمین های زراعی که عمدتًا مربوط به فعالیت های 
حوضه  جز  به  موارد  همه  در  است،  کشاورزی 
داشت،  درصد کاهش   -24 نمک، که  دریاچه 
شش  هر  در  داشته اند.  )5-۱2درصد(  افزایش 
حوضه، اراضی کم پوشش گیاهی )عمدتًا خاک 
لخت( کاهشی را از ۱- تا 26- درصد نشان داده اند 
که بیشترین کاهش در حوضه دریاچه ارومیه و 
کمترین آن در حوضه خلیج گرگان بوده است. 
تغییر مساحت جنگل در همه موارد به جز حوضه 
خلیج گرگان که ۱6- درصد به دلیل جنگل زدایی 
گسترده در استان گرگان بوده است، بین -9و-4 
درصد   متغیر بوده است که در غالب موارد به زمین 

زراعی تبدیل شده است.

 نتیجه گیری بر اساس مشاهدات
 LULC به طور کلی، همبستگی متغیرهای
مساحت  کاهش  با  زمین  کاربری/پوشش  یا 
تاالب ها در حد متوسط   تا قوی اندازه گیری شده 
است که باالترین مقادیر تاثیر مربوط به زمین های 
واقع  در  است.  بوده  شهری  مناطق  و  زراعی 
همبستگی متغیرهای آب و هوایی از جمله دما 
و بارش با کاهش مساحت تاالب ها به طور قابل 
 LULC توجهی ضعیف تر از بسیاری از متغیرهای
و  ایجاد  با  توسعه شهری می تواند  است.  بوده 
گسترش سیستم تامین و توزیع آب، سیستم 
دفع فاضالب و سازه های انتقال، منجر به تغییرات 
اثرات  این  شود.  منطقه  یک  در  هیدرولوژیکی 
زمانی تشدید می شود که توسعه شهری فراتر 
از ظرفیت اکولوژیکی یک منطقه باشد. با رشد 
شهرها، افزایش تقاضا و برداشت آب قابل انتظار 
است و این روند در طول زمان تشدید و پیچیده تر 
را می توان در گسترش  آن  بارز  نمونه  می شود. 
شهرها در اطراف شش تاالب ایرانی مورد مطالعه 
مشاهده کرد. در نهایت، این مطالعه نقش مهم 
تغییرات توسعه سرزمینی ناشی از عوامل انسانی 
را عالوه بر تغییرات کلی آب و هوایی، در تغییر 
این  ایران،  در  می دهد.  نشان  ایران  تاالب های 
جریان  شدید  به کاهش  منجر  ترکیبی  عوامل 
آب ورودی )روان از حوضه ها( به تاالب ها شده 
است. نقش تغییر اقلیم را نباید نادیده یا دست 
امروز نسبت  به  تا  ایران  اما در مورد  کم گرفت 
به تغییرات غیراقلیمی )LULC( عامل تأثیرگذار 
داشت  انتظار  می توان  است.  بوده  ضعیف تری 
اقلیم  تأثیر قوی تری در  تغییرات آب و هوایی 
خشک تر مورد انتظار در آینده ایران داشته باشد، 
تاالب های  انسانی،  عوامل  آنجایی که  از  به ویژه 
ایران را در برابر تغییرات بیشتر اقلیمی آسیب پذیر 

است. کرده 

تاالب ها ارزش مهمی  در پایداری اقلیمی  دارند. آنها خدمات اکوسیستمی مانند پشتیبانی از تنوع زیستی، کنترل سیل، تنظیم رطوبت خاک و آب های 
زیرزمینی، سازگاری با تغییرات آب و هوایی و همینطور فواید محیطی برای انسان ها فراهم می کنند. تاالب ها همچنین به تغییرات آب و هوایی و 
کاربری/پوشش زمین از طریق تأثیراتشان بر هیدرولوژی محیط حساس هستند.  تغییرات تاالب ها ممکن است به دالیل مختلفی رخ دهد. پدیده ای 

که در بسیاری از نقاط جهان تا به حال روی داده و پیامدهای جدی برای وضعیت اکوسیستم و تنوع زیستی داشته است.
شرایط و تغییرات جغرافیایی و آب و هوایی، هیدرولوژیکی و کاربری زمین/پوشش زمین)Land Use/ Land Cover( )LULC(  در تعیین روند 
تغییر تاالب ها نقشی تعیین کننده دارند. تشخیص روابط تاثیرگذار و محرک اصلی در کوچک شدن تاالب ها برای درک اساسی این پدیده و حفاظت و 
احیای موثر تاالب ها ضروری است. از دیدگاه تغییرات آب و هوایی، تغییرات در بارش و دما می توانند هر دو به تغییر در میزان تبخیر و تعرق واقعی 
و رواناب منجر شوند. بارش کل، ورودی آب به یک حوضه هیدرولوژیکی را تغییر می دهد که غالبا بین جریان خروجی رواناب و تبخیر و تعرق از 
حوضه تقسیم می شود در حالیکه تغییرات دما مستقیمًا بر دومی تأثیر می گذارد. به طور کلی، بارش، تبخیر و تعرق و رواناب در میزان وسعت حوضه 
و ذخیره سازی آن نقش دارند. تبخیر و تعرق و رواناب می توانند تحت تاثیر عوامل غیراقلیمی  مانند تغییرات کاربری زمین/پوشش زمین نیز قرار 
گیرند. این تغییرات می تواند بر تبخیر و تعرق و همچنین رواناب از طریق اختالل در تعادل آب حوضه به ازای هر سطح بارندگی معین تأثیر بگذارد.

هدف از این تحقیق تشخیص عوامل اقلیمی  و غیراقلیمی  برکوچک شدن تاالب با استفاده از روش کمی سازی داده محور است. این مطالعه بر روی 
داده های مشاهده ای برای شش سایت تاالب در ایران که در حال کاهش وسعت هستند، آزمایش شده است. این سایت های تاالب بر اساس در 

دسترس بودن داده های الزم برای تجزیه و تحلیل و آزمایش روش انتخاب شده اند.

1401 /05 1401- تاریخ انتشار نوبت دوم: 08/ /05 تاریخ انتشار نوبت اول: 05/

1- موضوع مزایده: اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهر برابر مشخصات و شرایط
2- مدت قرارداد: یک سال شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد

1401 تا ساعت 19  /05 3- تاریخ دریافت اسناد مزایده: از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 05/
روز پنج شنبه مورخه 1401/05/13 در بستر سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مزایده 

اقدام

مهدی زاده - شهردار ارومیه

نوبت اول

آگهی مزایده عمومی 
نوبت اول

به  نسبت  شهرداری  معامالتی  نامه  آئین   30 ماده  استناد  به  دارد  نظر  در  ارومیه  شهرداری 
به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از طریق  ذیل  به شرح  عمومی  مزایده  برگزاری 
آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید در 
مزایده ذیل به شرح مشخصات اعالمی در این آگهی شرکت و ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه 
مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. لذا الزم است مزایده گران در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت 
در مزایده محقق سازند. الزم به ذکر می باشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می 
توانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس www.urmia.ir مراجعه نمایند. برنده مزایده در هنگام عقد 

قرارداد موظف است گواهی عدم سوء پیشینه را تقدیم سازمان نماید.

 شماره : 5001094839000035
تاریخ : 1401/05/05

آگهی فقدان سند مالکیت  
مورخ   ۱۱2485 شماره  وکالت  با  بزرگمهر  ایمان  آقای  اینکه  به  نظر 
به  منضم  شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  استناد  ۱4۰۱/4/2با 
تقاضای کتبی دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
و مدعی است سند مالکیت تک برگ به شماره 293886تحت پالک 2۱4 
فرعی از 2۱۱۰ اصلی واقع در بخش ۱ با عرصه وقف بدون قدر السهم  از عرصه واقع در زیر 
زمین اول به علت جابجایی مفقود گردیده است با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت 
اولیه ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره ۱4۰۰2۰325۰۰۱۰۱3266 و صادر وتسلیم   شده 
است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک ماده ۱2۰ آیین نامه 
اصالحیه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی 
ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ای به این اداره تسلیم  نماید بدهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اطالعات بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم  آن به متقاضی اقدام خواهد شد
سید آقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهی فقدان سند مالکیت  
وکالت  با  بزرگمهر  ایمان  آقای  اینکه  به  نظر 
با استناد دو  شماره ۱۱2485 مورخ۱4۰۱/4/2 
برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به 
المثنی  مالکیت  سند  دریافت  تقاضای کتبی 
نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت 
دفترچه ای  به شماره 668۱46یکباب مغازه تحت مالکیت2۱۷ 
بدون  وقف  عرضه  با   ۱ بخش  در  واقع  اصلی   2۱۱۰ از  فرعی 
به وی  متعلق  اول  زمین  زیر  در  واقع  عرصه  از  السهم   قدر 
بررسی  با  است  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به  میباشد 
دفتر معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 2536۷صفحه 
345جلد345بنام فیروز امان الهی ثبت وصادر وتسلیم   شده 

است دفتر امالک پیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد 
تبصره یک ماده ۱2۰ آیین نامه اصالحیه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار این 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 
اداره تسلیم  نماید بدهی است در  این  به  سند معامله ای 
صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اطالعات بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم  آن به متقاضی اقدام خواهد شد
سید آقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهی فقدان سند مالکیت  
نظر به اینکه آقای ایمان بزرگمهر با وکالت شماره ۱۱2485 مورخ ۱4۰۱/4/3 با 
استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند 
مالکیت تک برگ به شماره 293885تحت پالک 2۱6فرعی از 2۱۱۰ اصلی 
واقع در بخش ۱ با عرضه وقف بدون قدر السهم  از عرصه واقع در زیر زمین اول متعلق به وی 
میباشدکه به علت جابجایی مفقود گردیده است با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت اولیه 
ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره ۱4۰۰2۰325۰۰۱۰۱3293885 بنام فیروز امان الهی بهاروند 
ثبت وصادر وتسلیم   شده است دفتر امالک پیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره 
یک ماده ۱2۰ آیین نامه اصالحیه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر 
کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم  نماید بدهی است در صورت عدم اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اطالعات بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم  آن به متقاضی اقدام خواهد شد
سید آقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهی فقدان سند مالکیت  
نظر به اینکه آقای ایمان بزرگمهر با وکالت 
شماره ۱۱2485 مورخ۱4۰۱/4/2 با استناد 
شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ  دو 
سند  دریافت  کتبی  تقاضای  به  منضم 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی 
است سند مالکیت دفترچه ای برگ  به شماره 668۱55 
مربوط به ششد انگ اعیان یکباب مغازه  قطعه 66تفکیکی 
تحت پالک 22۷ فرعی از 2۱۱۰ اصلی واقع بخش ۱ با عرصه 
اول  از عرصه واقع در زیر زمین  السهم   وقف بدون قدر 
ذیل ثبت 252۷6صفحه3۷2جلد354بنام فیروز امان الهی 
بهاروند ثبت و صادر و تسلیم شده است  دفتر امالک پیش 
از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک ماده ۱2۰ آیین 
نامه اصالحیه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی 
ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را 
به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره 
تسلیم  نماید بدهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اطالعات بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم  

آن به متقاضی اقدام خواهد شد
سید آقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهی فقدان سند مالکیت  
نظر به اینکه آقای ایمان بزرگمهر با وکالت  شماره 
۱۱2485 مورخ ۱4۰۱/4/2 از آقای فیروز امان الهی 
بهاروند با استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا 
شده منضم به تقاضای کتبی دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت 

تک برگ به شماره 29388۷تحت پالک 2۱5
فرعی از 2۱۱۰ اصلی واقع بخش ۱ با عرصه وقف بدون قدر السهم  
از عرصه واقع در زیر زمین اول متعلق به وی میباشد که بعلت جابه 
جایی مفقود گردیده است با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت 
اول ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره ۱4۰۰2۰325۰۰۱۰۱3265 بنام 
فیروز امان الهی بهاروند ثبت و صادر و تسلیم شده است  دفتر 
امالک پیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک ماده 
۱2۰ آیین نامه اصالحیه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 
مدت ۱۰ روز از انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم  نماید 
وصول  یا  و  مقرر  مهلت  در  اعتراض  عدم  در صورت  است  بدهی 
نسبت  رسمی  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  ارائه  بدون  اطالعات 
اقدام  متقاضی  به  آن  تسلیم   و  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به 

خواهد شد
سید آقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

شهرداری ارومیه
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هرساله  مسافر  میزبان  ایران  جنوب شرقی 
روزها  این  است.  آن  آثار  و  هند  اقیانوس 
بلوچستان، هرمزگان،  و  استان سیستان   4
کرمان و فارس متأثر از پدیده »مونسون«، 
بارش تابستانی و سیل آسا را تجربه می کنند. 
فصلی  رودخانه های  طغیان  و  بارش ها  این 
رودخانه »رودبال«  از سیالب  ویژه پس  به 
استهبان که در آخرین روز از تیر امسال جان 
مردادهای  خاطره  را گرفت  هم وطنمان   22

سیالبی در ایران را دوباره تازه کرد.
مرداد  در 4  یکی  ایران  پرتلفات  دو سیالب 
و دیگری در 2۰ مرداد روی داده است. یکی 
در سال  دیگری  و  تهران  در   ۱366 در سال 
هم وطنمان   3۰۰ اولی  گلستان.  در   ۱38۰
نفر.   4۰۰ از  بیش  دومی  و  کرد  قربانی  را 
تابستان ها به ویژه در ایران خشک و بیابانی 
ببارد  سیل آسا  باران  باشد که  عجیب  شاید 
اما این ویژگی سرزمینمان است. قرارگرفتن 
هند  اقیانوس  از  که  »مونسون«  مسیر  در 
هند،  شبه قاره  بر  عالوه  و  می شود  متولد 
شبه جزیره عربستان به ویژه عمان و یمن و 
جنوب شرقی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد 
خصلت این منطقه است. اما گویی ورود بتن 
موجب فراموشی  مردمان ایران زمین شده و 
گمان برده ایم که با سدسازی و ساخت انواع 
طبیعی  ویژگی های  می توان  بتنی  سازه های 
این  در  حتی  و  نادیده گرفت  را  خطه  این 

هم کرد. دستکاری  سرزمین 

چنان  را  طبیعت  قدیم  ایران  مردمان 
این  اقلیم  با  را  خودشان  که  می فهمیدند 
سرزمین وفق داده بودند. آن ها می دانستند 
که سیالب هم منافعی دارد و به جای آنکه 
برای  بودند.  منتظرش  بخوانند  بال  را  آن 
همین به بستر رودخانه های فصلی و دائمی 

می گذاشتند. احترام 
جالب اینجاست که با وجود تکرار تجربه های 
پرتلفات  و  سنگین  سیالب های  از  مختلف 
مغلوب  طبیعی  واقعه  این  برابر  در  هم  باز 
می شویم. به نظر می رسد انباشت تجربه های 
تلخ از مردادهای پرسیالب هنوز به آگاهی و 
شناخت از این پدیده در ایرانیان حال حاضر 
اسفند  فاصله  در  وقتی  است.  نشده  منجر 
۱39۷ و فروردین ۱398 از شمالی ترین نقطه 
ایران تا جنوبی ترین منطقه آن گرفتار سیالب 
شد رئیس جمهور وقت دانشگاهیان را مامور 
تهیه گزارش ملی سیالب ها کرد. اما به نظر 
می رسد هنوز آن هایی که باید این گزارش ۷ 
هزار و 6۰۰ صفحه ای را از نظر نگذرانده اند و از 
درس آموخته هایش بهره ای نگرفته اند. شاید 
اگر گزارش ملی سیالب ها را تنها تورق کرده 
بودند جور دیگری برای تابستان های سیالبی 

می کردند. برنامه ریزی 

 زنگ خطری که خاطرات تلخ 
را زنده کرد

سی و یکمین روز از تابستان نخستین سده 

خاطرات  و  زد  رقم  تلخ  خاطره ای  پانزدهم 
رودخانه  کرد.  زنده  هم  را  دیگری  تلخ 
نی ریز،  شهرستان  سه  از  که  »رودبال« 
فارس  استان  شرق  در  داراب  و  استهبان 
هم  آن  مردم  شد.  حادثه ساز  می کند،  عبور 
در روزهایی که ایران گرفتار خشکسالی است 
به نشستن کنار این رودخانه بسنده نکردند 
بنا گذاشتند  این  بر  را  آب  ناچیز  جریان  و 
که قرار نیست اتفاقی بیفتد. آنها سیالب را 

. ختند نمی شنا
وقتی خبر رسید که سیالب »چهل پسین« 22 
قربانی گرفته است و فیلم های گرفتارشدن 
آن  در  خودروهایشان  شدن  شناور  و  مردم 
دست به دست شد این زنگ خطر به صدا 
درآمد. مگر در تابستان هم سیالب داریم؟

البته اهالی سیستان و بلوچستان، هرمزگان 
بیشتر  را  مونسون  پدیده  کرمان  جنوب  و 
با  می شناسند.  مرکزی  مناطق  ساکنان  ما 
است  غافلگیری  سیالب  ویژگی  حال  این 
امکان  و  تکنولوژی  لطف  به  این سال ها  اما 
سیستم های  همین طور  و  هوا  پیش بینی 
اجتماعی  شبکه های  و  جمعی  ارتباط 
را کم کرد. غافلگیری  حاشیه های  می توان 
جنوب شرقی  استان   4 که  حالی  در  اینک 
هستند،  مونسون  سیالب های  درگیر 
فرصتی  تهران  در  تجریش  سیالب  سالروز 
به  ماجرا  آن  یادآوری  ضمن  تا  است 
گذشته  سیالب های  درس آموخته های 

بپردازیم. عالوه بر این 2۰ مرداد نیز سالروز 
سیالب گلستان را پیش رو داریم. چه بسا 
فرصتی باشد که تا 2۰ مرداد بیشتر و بیشتر 
بدانیم. و  بخوانیم  ایران  درباره سیالب های 
از  نشان  ایران  بزرگ  به سیالب های  نگاهی 
آن دارد که اگر در دهه های 3۰، 4۰، 5۰ و 6۰ 
ساالنه شاهد 4 تا 5 سیالب بودیم در فاصله 
تا ۱389 دستکم 9 سیالب  سال های ۱38۰ 
بزرگ در ایران رقم خورده است و در فاصله 
سال های ۱39۰ تا ۱398 بالغ بر 2۷ سیالب 

بزرگ ثبت شده است.
این افزایش تعداد سیالب خود حامل پیامی 
است. پیامی نظیر آن پیامی که وقتی سیل 
سال ۱38۰ در گلستان روی داد مخابره شد؛ 
در  مراتع  رفتن  بین  از  سیل  وقوع  »علت 
استان های همجوار با گلستان و تخریب جنگل 
عنوان شد«. در جریان این سیل آورد)دبی( 
گرگان رود به حدود 3هزار و ۱۷ متر مکعب و 

عرض رودخانه از ۱۰ متر به 4۰۰ متر رسید.
به  توجه  با  که  است  این  پرسش  اینک 
افزایش  سو،  یک  از  ایران  اقلیم  ویژگی 
تعداد سیالب ها از سوی دیگر تا چه اندازه 
برای مواجهه با این پدیده طبیعی آماده ایم. 
گزارش  در  می توان  را  پرسش  این  پاسخ 
اینجاست  جالب  یافت.  سیالب ها  ملی 
امور  مرکز  سیزدهم  دولت  نیرو  وزیر  که 
که  وزارتخانه  این  انرژی  و  آب  اجتماعی 
 6۰۰ و  ۷هزار  از  خالصه ای   ۱399 سال  در 
صفحه در قالب کتابی منتشر و در دسترس 

کرد. منحل  را  بود  داده  قرار  متخصصان 

 درس آموخته هایی 
که به کار نمی گیریم!

تهیه  ملی سیالب ها  قرار شد گزارش  وقتی 
استادان  از  تن   2۱ رئیس جمهور،  شود 
دانشگاه را موظف کرد تا این گزارش را تهیه 
کنند. عالوه بر این 2۱ استاد، ۷۰۰ کارشناس 
با آن ها همکاری کردند تا ذیل ۱5 کارگروه 
بررسی  سیالب ها  موضوع  سرفصل   ۱5 از 

شود.
۱5 کارگروه شامل »هیدرولوژی و منابع آب«، 
»مهندسی رودخانه«، »زیرساخت«، »محیط 
هواشناسی«،  و  »اقلیم شناسی  زیست«، 
میراث فرهنگی«،  و  معماری  »شهرسازی، 
و  »بیمه  منابع طبیعی«،  و  »کشاورزی 
مدیریت ریسک«، »اقتصاد و تامین مالی«، 
»کسب و کار«، »امداد و نجات«،  »آموزش 
»اجتماعی،  و  »حقوقی«  انسانی«،  منابع  و 

می شد. رسانه«  و  فرهنگی 
رسانه«  و  فرهنگی  »اجتماعی،  کارگروه 
سه  در  پیمایشی  سیالب ها  بررسی  برای 
لرستان که در  و  استان خوزستان، گلستان 
را  از سیالب ها  تأثیر  بیشترین   ۱398 سال 
این  براساس  دادند.  انجام  شدند  متحمل 
پاسخ گویان  از  درصد   ۱۷.8 فقط  پیمایش 
گفته اند که هشدار سیل را جدی گرفته اند«. 
در گزارش این کارگروه آمده : وقتی از افراد 
پرسیده شده چرا هشدار را جدی نگرفته اند، 
ارزیابی  درصد  پاسخ گویان  از  درصد   58.8
 ۱5 و  سیالب  آسیب های  دامنه  اشتباه 
درصد نداشتن تجربه قبلی از سیل را عامل 

دانسته اند. تاثیرگذار 
قرار  مالک  را  گزارش  از  بخش  همین  اگر 
دهیم الزم است اینجا از خودمان و از شما 
هستید  مطلب  این  احتمالی  خواننده  که 
بپرسیم آیا شما تجربه سیل داشته اید؟ اگر 
نه، آیا ممکن است در برابر این پدیده قرار 
بگیرید و اگر قرار گرفتید چه خواهید کرد؟
در  جالبی  نکته  شده  انجام  پیمایش  در 
با  دارد.  وجود  استان گلستان  مردم  پاسخ 
با  کرده  تصریح  گزارش  پاسخ ها  به  توجه 

این  در  ویرانگر  سیالب های  سابقه  وجود 
بسیار  هشدارها  به  نسبت  حساسیت  خطه 

است. بوده  اندک 
در  شده  انجام  پیمایش  نتایج  براساس 
لرستان،  و  گلستان  خوزستان،  استان  سه 
آموزش  هرگز  سیل زدگان  از  85.6درصد 
منطقه  در  سیالب  خطر  درباره  هشداری  یا 
زندگیشان دریافت نکرده  بودند. 92.2 درصد 
درباره  که  گفته اند  نیز  پاسخ دهندگان  از 
روش های  و  طبیعی  پدیده های  و  حوادث 
آموزش  مواقع  این گونه  در  نجات  و  امداد 
پاسخ دهندگان  از  8۱.8درصد  ندیده اند. 
گفته اند که در 5 سال منتهی به سیل سال 
درباره  تلویزیون  در  برنامه ای  هیچ   ۱398

ندیده اند. سیالب 
مناطق  در  که  بحث  مورد  پیمایش  نتایج 
لرستان  خوزستان،  استان های  سیل زده 
می دهد  نشان  شده  انجام  گلستان  و 
۷6.6درصد از افراد هشدار سیالب را دریافت 

بودند. کرده 
خود  با  آن  نتایج  و  پیمایش  همین 
را  دستورالعمل هایی  که  دارد  پیام هایی 
باشید  داشته  توجه  حال  می کند.  الزامی 
رسانه«  و  فرهنگی  »اجتماعی،  که کارگروه 
از کارگروه های ۱5 گانه این هیئت در  یکی 
به  است.  بوده  سیالب ها  ملی  تهیه گزارش 
عبارت دیگر هر یک از این کارگروه ها بنا به 
تخصص خود نقاط ضعف و نقصان را یافته 
داده اند. پیشنهاد  و  هشدار  آن  به  نسبت  و 
رسانه«  و  فرهنگی  »اجتماعی،  کارگروه 
با  مواجهه  برای  پیشنهادهایی  بر  عالوه 
سیالب راهبردهای 5 گانه مدیریت مخاطره 
سنتی  راهبرد  است.  پیشنهاد کرده  سیالب 
نگاه  دور  بر  مبتنی  سیالب  با  مواجهه 
داشتن مردم از سیالب بوده است. اما در 
تاکید  مورد   5 بر  سیالب ها  ملی  گزارش 
شده است. 3 مورد متوجه پیش از سیالب 
دفاع  از مخاطره سیالب،  پیشگیری  است. 
در مقابل سیالب و کاهش مخاطره سیالب 
به پیشگیری توجه دارد. آمادگی و واکنش 
سیالب  وقوع  مرحله  به  مربوط  سیالب  به 
وقوع  از  پس  به  نیز  احیا  و  بهبود  و  است 

دارد. تأکید  سیالب 
کوتاه  گزارش  یک  در  نمی توان  گرچه 
روزنامه ای همه ابعاد تأکید شده در گزارش 
نظر  به  اما  گذراند  نظر  از  را  ملی سیالب ها 
در  آموزش  نیازمند  شدت  به  ما  می رسد 
زمینه ایمنی به طور کلی هستیم. حال این 
از  یکی  دارد.  مختلفی  کاربردهای  ایمنی 

است. سیالب  با  مواجه  آن ها 
نیاز به آموزش تنها محدود به بخش ایمنی 
بر  پیمایش  نتایج  آنکه  بر  عالوه  نیست. 
هشدارها  زمینه  در  مردم  اعتماد کافی  نبود 
تاکید دارد پر واضح است که یک مجموعه 
کار فرهنگی - اجتماعی در این عرصه باید 
برای  را  مردم  اعتماد  بتوان  تا  شود  انجام 

جلب کرد.  پدیده  این  با  مواجهه 
انجام شده همچنین نشان  نتایج پیمایش 
از  پیش  مرحله  برای  نه  ما  دارد که  آن  از 
نه  و  داریم  مشخصی  برنامه  سیالب  وقوع 
برای مرحله وقوع و همین طور مرحله پس 

از آن.
سال  سیالب  دیگر  بار  اطالعات  همین  با 
در  که  شویم  یادآور  را  گلستان   ۱38۰
فرصتی  حال  داد.  روی  مرداد   2۰ تاریخ 
سیل   2 وقوع  سالروز  فاصله  در  تا  داریم 
شمسی  چهاردهم  سده  در  ایران  تلفات  پر 
تجربه های برخاسته از این پدیده طبیعی در 
سرزمینمان را مرور کنیم و فرصت مطالعه و 
قبلی  بررسی درس آموخته های سیالب های 

بشماریم. مغتنم  نیز  را 

35 سال از سیل خسارت بار تجریش می گذرد اما هنوز هم نظام مدیریت بحران با نقص های جدی مواجه است 

درس آموخته های سیالب ها فراموش شد 
نتایج گزارش 7 هزار و 600 صفحه ای که بعد از سیالب اسفند 97 و فروردین 98 
به دستور رئیس جمهوری وقت تهیه شده بود، در برنامه ریزی ها جایی ندارد 

13 درخت 
خیابان ولیعصر عامدانه 

خشکانده شده اند
مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر 
تهران در تشریح روند رسیدگی به خشک شدن 
این  بودن  عمدی  از  ولیعصر  خیابان  درختان 
اقدام توسط مالک ساختمان بلندمرتبه در این 

محدوده خبر داد.
در  مختاری  علی محمد  ایسنا،  گزارش  به 
حاشیه برگزاری هشتاد و یکمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر تهران در جمع خبرنگاران 
بررسی خشک  وضعیت  آخرین  خصوص  در 
از  ولیعصر مقابل یکی  شدن درختان خیابان 
با  محدوده گفت:  این  در  بلند  ساختمان های 
توجه به حساسیت موضوع در کوتاه ترین زمان 
ممکن نامه ای به شهردار منطقه یک ارسال شد 
تا از هر گونه عملیات ساختمانی برای مالک 
ساختمان عنوان شده ممانعت به عمل بیاید و 
پرونده مالک به کمیسیون ماده ۷ ارسال شود 
که این کار در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شد. 
در جلسه کمیسیون ماده ۷ نیز موضوع مطرح و 
اعمال ماده 4 قانون به میزان کاشت درخت سه 
برابر محیط بن درختان خشک شده، انجام شود.
او افزود: متاسفانه مالک این ساختمان عمدا 
نسبت به خشک کردن درختان اقدام کرده، لذا 
این موضوع جرم محسوب می شود و بر همین 
اساس از مالک این پالک ثبتی در دادستانی 
تصمیم  اتخاذ  آن  به  نسبت  تا  شکایت شده 
و  بوستان ها  سازمان  بگیرد.مدیرعامل  صورت 
فضای سبز شهرداری تهران با اشاره به توقف 
هرگونه عملیات ساختمانی برای ملک مذکور 
گفت: شهرداری منطقه ۱ تا صدور رای دادگاه 
نمی کند.  ملک صادر  این  برای  مجوزی  هیچ 
درختانی که در این محدوده خشک شده اند با 
محیط بن باال بوده اند که جای تعجب است یک 
نفر متخلف این کار را انجام داده و نسبت به از 
بین بردن سرمایه های طبیعی شهر اقدام کرده 
است لذا باید واکاری درختان با همان محیط بن 
را انجام دهد. درخواست برخورد قاطع با متخلف 
از سوی سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده و 
موضوع در شعبه 38 دادستانی مطرح و پرونده 
آن مفتوح است.او ادامه داد: اگر فردی نسبت به 
از بین بردن فضای سبز، باغ و یا زمین مشجر به 
صورت عمدی اقدام کند ملک به نفع محرومان 
به تصرف می آید. در این مورد نیز درخواست 

برخورد قاطع با متخلف انجام شده است.
به گفته مختاری در این محدوده ۱3 اصله درخت 
وجود داشته که یک اصله آن نیمه خشک بوده 
است، این در حالی است که در همین محدوده 
خیابان ولیعصر همه درختان سبز هستند و تنها 
در مقابل این پالک درختان خشک شده است. 
برای مشخص شدن  بررسی کارشناسی  البته 
نحوه خشک کردن این درختان که به مرور زمان 
انجام شده نیز در حال انجام است. محاسبه 
براساس  درختان  این  شدن  خشک  جریمه 
محیط بن آن ها محاسبه خواهد شد که ساالنه 
مبلغی به آن اضافه می شود. بی تردید خیابان 
تهران  قدیمی شهر  ولیعصر جزو سرمایه های 
است و سازمان بازرسی کل کشور با قاطعیت 
تمام پیگیر این ماجراست تا صدور رأی و اتخاذ 
تصمیم با قاطعیت و به فوریت انجام شود. قطعا 
همین  با  درختانی  باید  دادگاه  رأی  براساس 
محیط بن کاشته شود. این موضوع براساس 
اعمال ماده 4 قانون است که اگر کسی عمدا 
درختان کهنسال را از بین ببرد زندان و جریمه 
در انتظار او خواهد بود که دادستانی در این مورد 

تصمیم گیری می کند.

 نتایج پیمایش انجام شده از 
مردمی که در مناطق سیل زده 
لرستان  خوزستان،  استان های 
انجام شده نشان  و گلستان 
می دهد ۷6.6درصد از افراد 
هشدار سیالب را دریافت 
بودند کرده 

انجامید و سیالبی رقم زد  به طول  باران و تگرگ 107 دقیقه  بارش  تابستان  35 سال و یک روز قبل، درست در سی و پنجمین روز 
نفر در آن حادثه جان باختند و  تا میرداماد هم رسید. 300  به تجریش هدایت کردند و حتی  را  که روددره های گالب دره و دربند آن 
میدان تجریش تا میدان قدس دو ماه تعطیل بود تا عملیات پاکسازی و بازسازی انجام گیرد. از آن زمان تا کنون با وجود تکرار سیالب های 

بزرگ هنوز هم سیل می تواند غافلگیرمان کند و ما هیچ گاه نتوانسته ایم از درس آموخته های سیالب بهره بگیریم.

|  
یم

سن
  ت

|

| روزنامه نگار |

| سینا قنبرپور |

آگهی مناقصه

اداره کل زندانهای استان کرمان

وم
ت د
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تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱4۰۱/۰5/۰4
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰5/۰5

شناسه آگهی : ۱355833

دستگاه مناقصه گذار
اداره کل زندانهای استان کرمان

نشانی: کرمان ،بزرگراه امام، جنب اداره کل تعاون

موضوع مناقصه
اجرای فونداسیون ساختمانهای بازداشتگاه  3۰۰ نفری 

شهرستان راور

تضمین شرکت در 
مناقصه

نوع : ضمانت نامه بانکی

مبلغ :۰۰۰ ۰۰۰ 866  ریال

دریافت اسناد

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

مهلت دریافت اسناد :  تا ساعت ۱8 روز پنجشنبه مورخ 
۱4۰۱/5/6

تحویل پیشنهادها

پاکت )الف( دبیرخانه اداره کل زندانهای استان کرمان

پاکات  ) الف – ب و ج (
مهلت بارگزاری  اسناد از طریق سامانه : تا ساعت ۱8 روز 

چهار شنبه مورخ   ۱4۰۱/5/۱9

گشایش پیشنهادها
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان

زمان :پنجشنبه  مورخ ۱4۰۱/5/2۰ ساعت 8 صبح

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 

سواری  خودرو  ماشین  مدارک  کلیه 
 Quik-MT تیپ  سایپا  بک  هاچ   -
  1399 مدل  روغنی   - سفید  رنگ  به 
به  شماره موتور  M15/8895176 و 
  NAS841100L1041718 شماره شاسی
به شماره پالک 475 ل 83 ایران 65 

به نام فرزانه منگلیان بابکی شماره 
مفقود   09133928656 تماس 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد. 

اینجانب  زنی  ساعت  دفترچه 
خانی  اسماعیل  مهدی 
ملی  شماره  به  مقصود  فرزند 
4323604890 مالک یک جلد 
راه  پلیس  زنی  ساعت  دفترچه 

 357441 پرونده  شماره  به 
ش کارتیکس  4742 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

پژو  سواری  سبز  برگ  و  سند 
 C N G -4 0 5 G L X - X U 7
خاکستری   1397 مدل 
موتور  شماره   به  رنگ  -متالیک 
شاسی  شماره  و    124K1181570

به   NAAM11VE5JK026620
شماره پالک 79 س 238 ایران 
گمرکی  جواد  به  متعلق   85
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود 

است. گردیده 

كشاورزی  تراكتور  سبز  برگ 
 285 تیپ  اف  ام  سیستم 
موتور   شماره  به   1387 مدل 
شماره  به    LFW00628V

شماره  به   G16130 شاسی  
پالك 79ایران271ك11 به نام 
آقای عمران عسگری مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 

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

مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

تضمین عنوانشماره
فهرست بهابراورد )ریال(نوع)ریال(

۱62/ج۱4۰۰/3

خرید 
خدمات 

مالی، نظارتی 
و کنترلی 
)تجدید(

225،۰۰۰،۰۰۰

ضمانت نامه بانکی 
)مطابق با فرمت 

ارایه شده در اسناد( 
_ اصل فیش واریز 

وجه  نقد

4،485،۱۱3،۰4۰

بر اساس 
مصوبه شماره 

 9۷/۱4۰۱/۱5۱65
مورخ ۱4۰۱/۰3/28 
سازمان ملی زمین و 

مسکن سال ۱4۰۱

وم
ت د

نوب

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 13 روز 1401/05/06 تا تاریخ 1401/05/12.
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی: تا ساعت 13 روز  دوشنبه تاریخ 1401/05/31.

.1401/06/01 o زمان بازگشایی پاکت ها عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی: ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 
o اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- 
حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه 

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

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان شناسه آگهی: ۱355۷66



پیامک شما را دربـاره 
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خراسان جنوبی

چند  آبی که  با کم  سازگاری  سند  چون  اسنادی   
شده اند  تدوین  می شنویم،  را  آن  نام  است  سالی 
تا مرهمی بر زخم کهنه خشکسالی خراسان جنوبی 

شوند.
به گزارش ایسنا، با گرم شدن هوا و افزایش مصرف 
صنعتی،  حتی  و  خانگی، کشاورزی  بخش  در  آب 
تعداد شهرها و روستاهای دارای تنش آبی در حال 
و  راهی شهرها  آبرسانی  تانکرهای  و  است  افزایش 
روستاهای متعدد در استان شده اند؛ تنشی که نیاز 
مطلوبی  اثر  بتوان  تا  دارد  راهبرد  و  شدن  دیده  به 

یافت.
منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر  سروری،  سعید 
کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  جنوبی  خراسان 
 ۷5 جنوبی  خراسان  در  موجود  سدهای  حجم کل 
میلیون مترمکعب است که هم اکنون ۱5.۷ میلیون 
این  و  بوده  موجود  سدها  این  در  آب  مترمکعب 

است. پایان  به  رو  نیز  میزان 
وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته، ۱۷.2 
جنوبی  خراسان  در سدهای  آب  مترمکعب  میلیون 
درصدی  ده  کاهش  امسال  که  است  بوده  موجود 
پارسال  به  نسبت  بارش  کمبود  آن  دلیل  و  دارد 
است، افزود: وجود ۱5.۷ میلیون مترمکعب آب در 
سدهای استان نشان دهنده این است که تنها یک 
دارند. آب  استان  درصد سدهای   2۰ معادل  پنجم 

جنوبی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 

نهرین طبس که آب شرب شهر  اینکه سد  بیان  با 
سایر  همانند  اکنون  هم  و  می کند  تأمین  را  طبس 
کرد:  تصریح  ندارد،  خوبی  شرایط  استان  سدهای 
میلیون  یک  حدود  اکنون  هم  طبس  نهرین  سد 
موجود  آب  حالی که حجم  در  دارد؛  آب  مترمکعب 
مترمکعب  هزار   2۰۰ و  میلیون  یک  نهرین  سد  در 

است. بوده 
از  این بین، قرارگاه حفاظت  ادامه داد: در  سروری 
در  عوامل کمک کننده  از  یکی  عنوان  به  آب  منابع 
جبران  برای  را  راهکارهایی  آبی،  مشکالت کم  حل 
تدوین  آن ها  از  یکی  پیشنهاد کرده که  خشکسالی 

است. آبی  با کم  سازگاری  سند 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  زاده،  عباس  علیرضا 
تدوین  به  اشاره  با  نیز  جنوبی  خراسان  استاندار 
سند سازگاری با کم آبی استان، در یکی از جلسات 
قرارگاه حفاظت از منابع آب گفت: بر اساس برنامه 
سند استانی باید تا سال ۱4۰5 برای مقابله با کم آبی 
و سازگاری با شرایط خشکسالی برنامه جامعی تهیه 
به  برنامه  این  از  عمده ای  بخش  شود که  اجرا  و 
تصویب رسیده؛ یکی دیگر از اقدامات مهم در زمینه 
کاهش مصرف منابع آبی استان اصالح شبکه توزیع 
است، زیرا در حال حاضر به میزان 35 تا 4۰ درصد 
 2 اصالح شبکه،  در صورت  داریم که  آب  رفت  هدر 
برابر آب مصرفی حوزه صنعت در استان صرفه جویی 

می شود.

یک پنجم سدهای خراسان جنوبی آب دارند

فرماندار شهرستان حمیدیه از آبرسانی با تانکر به روستاهای درگیر با تنش 
آبی در این شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱4 تانکر به صورت 
آبی  تنش  با  روستاهایی که  به  بخش گمبوعه شهرستان حمیدیه  در  روزانه 

مواجه هستند، آبرسانی می کنند.
عدنان الوان پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت تنش آبی در حمیدیه 
اظهار کرد: با توجه به بحران آبی که در حوضه رودخانه کرخه وجود دارد برای 
جلوگیری از کمبود آب در برخی از روستاهای حمیدیه که با تنش آبی مواجه 

هستند، با تانکر در حال آبرسانی هستیم.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱4 تانکر به صورت روزانه در بخش گمبوعه 
آبرسانی  مواجه هستند،  آبی  تنش  با  روستاهایی که  به  شهرستان حمیدیه 

می کنند تا مردم در این مناطق با مشکل تامین آب مواجه نشوند.
فرماندار شهرستان حمیدیه گفت: حدود ۱۰ روستا در بحث آب شرب و حدود 
با مشکالتی مواجه هستند که آب  نیاز دام ها  تامین آب مورد  2۰ روستا در 
شرب کامال بهداشتی به صورت روزانه با کمک تانکر در این روستاهای درگیر با 

تنش آبی توزیع می شود.

صادقی مقدم| رئیس کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسالمی شهر یزد گفت: مدیران 
شهرداری باید بر رفتار و فعالیت کارکنان حوزۀ خود، نظارت کافی داشته باشند و مسائل 

مردم در حوزۀ شهرداری تا حد امکان در شهرداری مناطق حل شود.
محمد باقر پارسائیان در هفتادوسومین جلسۀ علنی شورای شهر یزد گفت: طی 
بازدید صورت گرفته از شهرداری مناطق، در چندماه اخیر، نشان داد که در حوزه های 
شهرسازی، عمران و خدمات شهری، مردم از رفتار و عملکرد کارکنان گالیه مند هستند 
که این موضوع باید توسط مسئولین و مدیران مربوطه شهرداری رسیدگی و مورد تذکر 
قرار گیرد. رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسالمی شهر یزد افزود: رفتار و 
عملکرد مناسب بدین معناست که حتی اگر کار شهروندی به علت مغایرت با قانون 
انجام نشد، وی راضی از شهرداری خارج شود و با برخورد مناسب و تشریح علت 
انجام نشدن درخواستش، به دلیل مغایرت با قانون، رضایت ارباب رجوع جلب شود. 
محمد باقر پارسائیان در پایان گفت: مناطق شهرداری می بایست در بحث انجام 
خدمات شهری در کلیه حوزه ها از جمله شهرسازی، عمران و خدمات شهری به 
صورت مستقل عمل نمایند و تا حد امکان فعالیت های شهری تحت نظارت شهردار 

منطقه انجام گیرد.

مهندس مهستی  روابط عمومی شهرداری گرگان،  اطالع رسانی  مرکز  به گزارش  مؤمنی| 
قدس ولی درخصوص مهمترین اقدامات صورت گرفته در مدت زمان تصدی خود در سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان گفت: از ابتدای آذر ماه که مسئولیت سازمان به 
بنده سپرده شد، بیش از ۱۰هزار نهال در سطح شهر کاشته شده که از این تعداد 4هزار اصله 
با مشارکت شهروندان بوده است.قدس ولی از اضافه شدن 2۰هزار مترمربع فضای سبز 
به سطح شهر گرگان خبر داد و گفت: تمامی اقدامات در حوزۀ فضای سبز منطبق بر طرح 
جامع و با هدف افزایش سرانه و توسعۀ فضای سبز شهری صورت گرفته  است.او با بیان 
اینکه در ۷ماه اخیر سطح گل کاری ها 3 هزار متر مربع افزایش داشته  است، گفت: همچنین 
4میلیون نشای فصلی گل وگیاه در واحد تولیدات سازمان کاشته شده و بیش از یک میلیون 
نشای گل وگیاه به شهروندان اهدا شده است.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری گرگان تصریح کرد: همچنین برگزاری کارگاه های آموزش و پرورش گل وگیاه برای 
شهروندان با طرح های ویژۀ آموزشی برای کودکان، نوجوانان و به ویژه ناشنوایان و نابینایان در 

۱4 سرفصل برای حدود ۱8۰۰ نفر برگزار شد.
قدس ولی در پایان گفت: شهروندان گرگانی که به پرورش گل و گیاه عالقه مند هستند، 

می توانند در دوره های رایگان آموزشی  واحد فضای سبز شرکت کنند.

آبرسانی با تانکر 
به روستاهای درگیر تنش آبی در حمیدیه

ضرورت رسیدگی به گالیه مردم 
از رفتار کارکنان شهرداری

افزایش 3 هزار متر گل کاری 
در فضای سبز گرگان

| خوزستان | | یزد  | | گلستان  |

بازدید شهردار از پروژۀ 
قطار شهری کرج 

ریلی  حمل ونقل  سازمان  سرپرست   - البرز 
شهرداری کرج از فروش اوراق مشارکت برای 
تأمین منابع مالی پروژۀ خط 2 قطار شهری خبر 
داد. خلیل کوزه کنانی اظهار کرد: طرح فروش 
4۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت قطار شهری 
تأمین  منظور  به  مرکزی  بانک  مجوز  با  کرج 

بخشی از منابع مالی خط دو انجام شد.
اوراق  این  بازپرداخت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مشارکت به صورت مشترک از سوی دولت و 
شهرداری کرج ضمانت شده است، بیان کرد: این 
میزان اوراق با نام و با سود علی الحساب سالیانه 
۱8درصد، چهارساله و معاف از مالیات است و 
با فروش کامل آن، اعتبار حاصله صرف تکمیل 
خاطرنشان  می شود.کوزه کنانی   2 خط  پروژۀ 
نیاز،  مورد  اعتبارات  تأمین  با  امیدواریم  کرد: 
مدت  ظرف  دو  خط  پروژۀ  تکمیل  عملیات 
تعیین شده و پس از تعمیرات و آماده سازی دو 
رام قطار موجود و انتقال آنها به تونل و تکمیل و 
نصب تجهیزات باقیمانده، به پایان برسد و شاهد 

افتتاح ایستگاه f و k باشیم.

فرآیند محوری از ارکان 
مهم تعالی سازمانی 

در گل گهر است 
برنامه وبودجه  و  مدیر سیستم ها   - شرکت ها 
شرکت گل گهر گفت: امروزه یکی از مهم ترین 
به  دستیابی  سازمان ها،  اصلی  دغدغه های 
روش هایی برای بهبود فرآیندها است. به همین 
منظور سازمان ها با اتخاذ رویکردها و انتخاب 
الگوهای متعدد و مورد نیاز سازمان، فرآیندهای 
کسب وکار را در مجموعه خود مدیریت می کنند 
و از این طریق میزان کارایی و اثربخشی این 
فرآیندها را می سنجند.مهندس محمد اسدی در 
گفت وگو با اخبار فلزات افزود: شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در سال ۱393 پروژۀ »شناسایی 
و  تعریف  را  فرآیندهای کسب وکار«  تدوین  و 
شناسنامۀ   »APQC« مرجع  مدل  براساس 
از  یک  هر  برای  جریان گردش کار  و  فرآیند 
فرآیندها شناسایی  و تدوین شده است.او ادامه 
داد: در نظام مدیریت فرآیندی شرکت معدنی 
فرآیندهای  تمامی  برای  گل گهر،  صنعتی  و 
 »SIPOC« نمودار  براساس  شناسنامه ای 
شامل مالک، تأمین کننده، ورودی، فعالیت ها، 
خروجی، مشتری و شاخص ها تهیه شده است.
اسدی تأکید کرد: در شرکت گل گهر برای تمامی 
قالب  در  عملکردی   شاخص های  فرآیندها، 

برنامه ریزی عملیاتی تعریف شده است .

در کنفرانس »روابط عمومی 
و صنعت«، همانند دوره های 

گذشته مدیر برتر حامی روابط 
عمومی براساس معیارهای 
این حوزه، توسط دبیرخانۀ 

دائمی کنفرانس روابط عمومی 
و باشگاه مدیریت ارتباطات 

یونسکو انتخاب شد که 
در سال جاری براساس 

ارزیابی های صورت  گرفته، 
این عنوان به مهندس ایرج 

رخصتی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان رسید

بحران  مدیریت  مدیرکل  بویراحمد-  و  کهگیلویه 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: فرمانداری ها 
و  بحران  مدیریت  ستاد  عضو  دستگاه های  و 
شهرداری های تابعه، برای مقابله با خطرات احتمالی 

بگیرند. قرار  آماده باش  حالت   به  سیل 
و  آموزش  کارگروه  نشست  در  نیکروز  علیرضا 
اطالع رسانی مدیریت بحران در جمع اعضای ستاد 
بحران با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی مبنی 
بر ورود توده های استعدادهای فصلی به استان ها، از 
جمله استان کهگیلویه بویراحمد و احتمال بارش های 
و طوفان، همۀ  باد شدید  و وزش  برق  و  سیل آسا 

بگیرند. قرار  آماده باش کامل  در حالت  دستگاه ها 
او تصریح کرد: کلیۀ دستگاه های اجرایی در سطح 
در  تیر   5 چهارشنبه  روز  از  شهرستان ها  و  استان 
حالت آماده باش قرار می گیرند و کلیۀ مأموریت ها و 

می شود. لغو  مرخصی ها 
برای  الزم  تمهیدات  عشایر  امور  داد:  ادامه  نیکروز 
جهت جلوگیری از آسیب عشایر عزیز را انجام دهند 
و عشایر از اتراق در حاشیه مسیل ها و رودخانه های 

فصلی اجتناب کنند و خطرات صاعقه را جدی بگیرند.
و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  کل  مدیر 
بویراحمد اضافه کرد: کلیۀ فعالیت های کوهنوردی از 
روز چهارشنبه تا اطالع ثانوی لغو و مسئولیت نظارت 

ادارات ورزش و جوانان است. برعهدۀ 
و  استان  شهرهای  در  شهرداری ها  افزود:  نیکروز 
و  سیل بندها  جداول  بازگشایی  به  نسبت  دهیاران 
معابر عمومی و استحکام تابلوها و بازگشایی معابر 
حالت  در  تیر   5 چهارشنبه  روز  از  و  نمایند  اقدام 
آماده باش کامل قرار گیرند و کلیۀ مکان های عمومی 
سازمان  داد:  ادامه  نمایند.او  تعطیل  را  پارک ها  و 
گردشگری و میراث فرهنگی نسبت به  تخلیه سازی 

نماید. اقدام  تفرجگاه ها 
نیکروز بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی و شیالت 
استان و شهرستان ها، تمهیدات الزم را در جهت به 
باغات و مزارع شیالت و  حداقل رساندن خسارات 
گلخانه ها و مزارع صیفی جات مدنظر داشته باشند 
را  الزم  اقدامات  مشاوران،  و  اعزام کارشناسان  با  و 

دهند. انجام  دراین خصوص 

مدیرعامل  رخصتی،  ایرج  مهندس   - شرکت ها 
ذوب آهن اصفهان، در نهمین کنفرانس روابط عمومی 
تهران  المپیک  هتل  در  مردادماه  اول  صنعت که  و 
برگزار شد، به عنوان مدیر برتر حامی روابط عمومی 
انتخاب و مدال زرین روابط عمومی را دریافت کرد.
عنوان  با  صنعت  و  عمومی  روابط  نهمین کنفرانس 
و  تجربه ها  ایران،  در  صنعت  عمومی  »روابط 
انجمن  رئیس  رفیعی،  خسرو  حضور  با  روندها«، 
مدیرکل  زاده قشمی،  ایران؛  حسین  عمومی  روابط 
ارتباطات وزارت صمت؛ دکتر تقی پور، دبیرکل  دفتر 
باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو-ایران و جمعی از 
روابط  حوزۀ  دست اندرکاران  و  صاحب نظران  اساتید، 
عمومی برگزار شد. در این کنفرانس، همانند دوره های 
براساس  عمومی  روابط  حامی  برتر  مدیر  گذشته 
معیارهای این حوزه، توسط دبیرخانۀ دائمی کنفرانس 
یونسکو  ارتباطات  مدیریت  باشگاه  و  روابط عمومی 
انتخاب شد که در سال جاری براساس ارزیابی های 
رخصتی  ایرج  مهندس  به  عنوان  این  صورت  گرفته، 

رسید. اصفهان  ذوب آهن  مدیرعامل 
ویژگی های مهندس رخصتی که منجر به انتخاب او 
به عنوان مدیر برتر حامی روابط عمومی شد، رویکرد 
عملی وی در مسئولیت های مختلف کاری در ذوب آهن 
اصفهان، طی سال های مختلف و همچنین مسئولیت 
همواره  مدیرعامل که  عنوان  به  تارابگین  شرکت  در 
نسبت به حوزۀ روابط عمومی و ارتباطات توجه خاصی 
شیوه های  به  ذینفعان  به  پاسخگویی  است.  داشته 
ارتباطات  توسعۀ  خدمت،  میز  جمله:  از  مختلف 
درون و برون سازمانی، توجه ویژه به مسئولیت های 
فرهنگی  برنامه های  در  مشارکت  شرکت،  اجتماعی 
و اجتماعی، حضور مداوم در بین کارکنان، حضور در 
همایش های  و  عمومی  روابط  مختلف  برنامه های 
مرتبط با شرکت، ارتباط و تعامل با رسانه ها، حضور 
و کانال های تخصصی  اجتماعی  در شبکه های  فعال 
برای  مناسب  جایگاه  گرفتن  نظر  در  فوالد،  صنعت 
جمله  از   .... و  سازمانی  ساختار  در  عمومی  روابط 

است. انتخاب  این  در  دیگر  معیارهای 

آماده باش شهرداری ها در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
مدال زرین مدیر حامی روابط عمومی را دریافت کرد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد: فرمانداری ها 
و دستگاه های عضو ستاد مدیریت 

بحران و شهرداری های تابعه، از 
چهارشنبه 5 مرداد برای مقابله با 
خطرات احتمالی سیل به حالت  

آماده باش قرار بگیرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زرند

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

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

برابر رای شماره ۱4۰۱6۰3۱9۰۰8۰۰۰38۱ هیات دوم موضوع قانون 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد زمانی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه ۷ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  336.۰5 
بلوار فردوس کوچه  از پالک 635۱ اصلی واقع در زرند  مترمربع 

علی  و  پناه  یزدان  آقایان محمد  رسمی  مالک  از  2۱ خریداری 
شفیعی و حبیب هللا اکبرزاده محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 
انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند  تقدیم  به قضایی  را  خود 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

صادر خواهد شد.
نوبت اول انتشار تاریخ : ۱4۰۱/4/2۱

نوبت دوم انتشار تاریخ : ۱4۰۱/۰5/۰5

حسین توحیدی نیا - رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : 1347860

وم
 د

ت
نوب

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

منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 ۱4۰۱/۰3/۰5 مورخ   ۱4۰۱6۰3۱9۰۷8۰۰2۱۱۱ شماره  رای  برابر 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  ساختمانهای 
ملک منطقه دو كرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
روح اله ناصریان فرزند رمضان به شماره شناسنامه 2695 صادره از 
بردسیر در یک ششدانگ باب خانه  به مساحت ۱۱3.9۰ مترمربع 
پالک ۱69۰9  فرعی از3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 

۷۰۰ فرعی از 3968 اصلی  واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان 
مالک  از  خریداری   4 جنوبی کوچه  ابراهیمی  شهید   خیابان 
رسمی خانم فاطمه اشرف گنجویی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 
در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضای 

مالكیت صادر خواهد شد.
انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰4/2۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰5/۰5

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
شناسه آگهی : 1346713
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اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان   

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره ۱3996۰3۱9۰۷8۰۱26۱۷ مورخ ۱399/۱2/۱3 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد بخشائی 
گوكی فرزند ماشاهللا بشماره شناسنامه 586۱ صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
253.۷۰ مترمربع پالک ۱2 فرعی از۷5 اصلی  واقع در بخش 6 کرمان آدرس  کرمان شهرک هشت بهشت 
کوچه ۱6 فرعی اول سمت چپ قطعه 33۰ خریداری از مالک رسمی آقای سید جواد حسینی گوهری  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
۱4۰۱ /۰5 انتشار نوبت اول ۱4۰۱/۰4/2۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰5/

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
شناسه آگهی : 1349243 
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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
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده   و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

 -  ۱4۰۱6۰3۱9۰۷9۰۰۰۱۰4 شماره  رای   برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی 
۱4۰۱/۰2/28 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 خانم جمالی 
عبدی مالکی فرزند حسن بشماره شناسنامه  33۱ صادره از رودبار در یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 
قطعه سه  اصلی  از پالک ۱۷8  و مجزی شده  مفروز  اصلی   - از۱۷8  فرعی  مربع پالک 263  متر   58688
واقع در رودبار جنوب – آبسردوئیه بخش 46 کرمان  خریداری از مالک رسمی خانم کلثوم مهیمی  محرز 
به فاصله  ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  گردیده است.لذا 
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:۱26

۱4۰۱ /۰5 /۰5 ۱4۰۱ - تاریخ انتشار نوبت دوم : /۰4  تاریخ انتشار نوبت اول:22/
محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

شماره  رای   برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
۱4۰۱6۰3۱9۰۷9۰۰۰۱89 - ۱4۰۱/۰2/28 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 خانم جمالی عبدی مالکی فرزند حسن به شماره شناسنامه  33۱ صادره از رودبار 
در یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 4۰358.۱2 متر مربع پالک ۱۱ فرعی از ۱۷5 - اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۱۷5 اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –آبسردوئیه روستای تمیری خریداری 
از مالک رسمی خانم کلثوم مهیمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله  ۱5 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 : ۱25

تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰4/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰5/۰5
 محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 
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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
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۱6۰3۱9۰9۱۰۰۰36۰ -۱4۰۱/2/26 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 آقای منصور جاوی  فرزند سه ظن  به شماره شناسنامه 643 با کد ملی 
3۰3۱33۷۱23 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 325 مترمربع پالک - فرعی از 43 - اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 43 - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد خضرآباد بلوار شهید سلیمانی نبش میدان 
والیت خریداری از مالک رسمی آقای سه ظن جاوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 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. 
۱4۰۱ /۰5 /۰5 ۱4۰۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : /۰4 /22  تاریخ انتشار نوبت اول:

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک
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آگهی مفقودی 
خودروی  سبز  برگ  و  مادر  سند 
دودی-  رنگ  به  پراید  سواری 
شماره  به   1378 مدل  معمولی 
شماره  و   00124320 موتور 
به   S شاسی1412278603818 
91 15ه286/ایران  پالک   شماره 

به نام یاسر اصغری  به کد ملی 
1450563058 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
www.payamema.ir @payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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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 طبیعت »دشت الر«/ پارک ملی الر، یکی از مناطق حفاظت  شده ایران، دارای اکوسیستم های کوهستانی مرتفع و آبی است. این منطقه در البرز مرکزی نزدیک دامنه جنوب 
غربی دماوند و در مرز دو استان مازندران و تهران قرار گرفته  است./ عکس از محمدمهدی پورعرب

عکس:  فارس

کارزار

پارسال روزنامه پیام ما در پنجم مردادماه گزارشی با عنوان »بحران آب؛ 
نقطه  جوش خاورمیانه« منتشر کرد. همچنین در این شماره گزارشی 
با عنوان »دفن پسماند در شوره زار بختگان« منتشر شد که از کاهش 
حجم تاالب بختگان به زیر ۱۰ درصد و تبدیل  حاشیه تاالب  توسط 

روستاییان  به محل دفن پسماند، خبر می داد.

| پسماندهای ویژه |
 به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص  خطرناک 
از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت 
ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، 
صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب  می شوند.

ببین سیاهی بخت و مپرس از نامم
من از قبیله ی عشاق بی سرانجامم

به آن دقایق پر درد زندگى سوگند
که بی تو یک نفس ای هم نفس نیارامم

مکش ز دامن من دست با فراغت دل
که آفتاب غروبی به گوشه ی بامم

مرا که این همه توفان طبیعتم ، دریاب
که من به یک سر موی محبتى رامم

ز عمر شکوه ندارم که خامه ی تقدیر
نوشته بود در آغاز نامه فرجامم

مرا امید رهایی ز قید هستی نیست
که با تمام وجودم فتاده در دامم

به هرکه دل بسپردم ز من چو سایه رمید
مرا ببین که شوریده بخت و ناکامم

چگونه پای نهم در حریم حضرت دوست ؟
هنوز دست ارادت نبسته احرامم

هوای خواندن افسانه ام مکن اکنون
ورق ورق شده دیگر کتاب اّیامم

معینی کرمانشاهی

گوزن زرد ایرانی با رنگ طالیی و خال های سفید یکی از 
زیباترین گونه های گوزن در دنیا به شمار می رود. از آنجا 
که وجود این حیوان برای اولین بار در غرب ایران گزارش 
شد، نام آن را گوزن زرد ایرانی گذاشتند. به نقل از پایگاه 
ایران،  وحش  حیات  و  زیست  محیط  دیده بان  خبری 
 Dama dama با نام علمی ایران  گوزن زرد موجود در 
 Persian Fallow و با نام انگلیسی mesopotamica
Deer  شناخته می شود. برخی از محققین گونه موجود در 

ایران را گونه ای مجزا به حساب می آورند در حالی که برخی 
آن را به عنوان زیرگونه ای از Dama dama به حساب 
می آورند. تا پیش از سال ۱955 میالدی تصور می شد 
نسل این حیوان بطور کامل منقرض شده است، اما در این 
سال اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( گزارشی 
مبنی بر مشاهده تعدادی گوزن زرد در نواحی دز و کرخه در 
استان خوزستان منتشر کرد. در سال ۱343 کانون شکار 
اوپل  باغ وحش  را در اختیار  ایران یک راس گوزن زرد 
آلمان قرار داد که در آن گوزن زرد دیگری نگهداری می شد، 
مشروط بر اینکه بره های آنها بطور مساوی بین ایران و باغ 

وحش اوپل تقسیم شوند.

گوزن زرد ایرانی

دادن  نشان  برای  ابتدا  تکنوکراسی  واژه 
حل  برای  علمی  روش های  کاربرد 
به  اقتصادی  و  اجتماعی  مشکالت 
فصل  و  حل  سنتی  روش های  جای 
به  یونانی  از کلمات  امور استفاده شد و 
گرفته  حکومت  در  مهارت  قدرت  معنی 
افرادی هستند  تکنوکرات ها  است.  شده 
و  مناصب  در  که  ماهر  و  آموزش دیده 
و  اجتماعی  مشکالت  خود  شغل های 
و  می دانند  حل  قابل  را  مهم  اقتصادی 
حل هایی  راه  مشکالت  این  برای  اغلب 
خرد  و  علم  محور  بر  می دهند که  ارائه 
تدبیر  شناخت  آنها  نظر  از  است.  استوار 
و  است  مشکالت  حل  محور  خرد،  و 
بیشتر در جایی حاضر می شوند کار کنند 
که مجموعه ای که به آنها مربوط است بر 
همین محور کار کند و منطق علمی آنها 
را بپذیرد. اینها معموال از بوروکرات ها خود 
دموکرات ها،  از  نیز  و  می کنند  متمایز  را 
که تالش می کنند آن گونه به مشکالت 

بپسندند.  مردم  که  دهند  پاسخ 
اقتصادی  سیاستگذاری  و  »تکنوکراسی 
زندگی  آن  در  است که  اثری  ایران«  در 
قلم  به  نیازمند«  »رضا  دکتر  حرفه ای 

»علی اصغر سعیدی« به تصویر کشیده 
چهره های  از  نیازمند  رضا  است.  شده 
برجسته مدیریت صنعتی بوده که بخشی 
و  شمسی  چهل  دهه  به  او  عملکرد  از 
برمی گردد.  دوم  پهلوی  سلطنت  دوران 
»تکنوکراسی  غلبه  شاهد  دوره  این  در 
ایران«  در  اقتصادی  سیاستگذاری  و 
عظیم  شکوفایی  وجود  با  که  هستیم 
دو  اقتصادی  رشد  تجربه  و  اقتصادی 
رقمی، بخش های مختلفی از آن در تاریخ 
است.  ناشناخته  ایران  گسترش صنعت 
روایت »رضا نیازمند« از زندگی خویشتن 
و عملکردی که در این دوره داشته، نکاتی 
نگاری ها  تاریخ  در  می کند که  آشکار  را 
ثبت نشده است و عالوه بر ایجاد سواالت 
متعدد در ذهن خواننده، نتایج بسیاری از 
پژوهش های انجام شده در این عرصه را 

می کشد. چالش  به 

| تکنوکراسی و سیاستگذاری 
اقتصادی در ایران 

به روایت رضا نیازمند | 
| علی اصغر سعیدی |

| انتشارات: لوح فکر |

»چپ دست« و »نظربازی« در جشنواره زنان سئول
دو  میزبان  سئول  زنان  فیلم  جشنواره  دوره  بیست وچهارمین 
فیلم کوتاه از سینماگران ایرانی است. به گزارش ایسنا، دو فیلم 
کوتاه »چپ دست« به نویسندگی و کارگردانی نسرین محمدپور 
و »نظربازی« ساخته مریم تفکری در بیست و چهارمین دوره 
جشنواره فیلم زنان سئول در بخش فیلم های کوتاه آسیایی به 
رقابت می پردازند. بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم زنان 
شهریور(   ۱۰ تا   3(  2۰22 سپتامبر  اول  تا  آگوست   25 سئول 
آسیایی  فیلم های کوتاه  بخش  در  و  می شود  برگزار  سئول  در 
در مجموعه 2۰  فیلم کوتاه با یکدیگر رقابت می کنند. جشنواره 
بین المللی فیلم زنان سئول یکی از معتبرترین جشنواره فیلم زنان 
در سطح بین المللی محسوب می شود که آثار فیلمسازان زن را از 
سراسر دنیا در بخش های رقابتی و غیررقابتی به نمایش می گذارد.

 نمایش »آشویتس زنان« در اوکراین
نمایش »آشویتس زنان« به نویسندگی و کارگردانی علی صفری 
راهی بیست وچهارمین جشنواره بین المللی تئاتر ملپامونی اوکراین 
شد. به گزارش مهر، نمایش »آشویتس زنان« به نویسندگی و 
کارگردانی علی صفری به بیست وچهارمین جشنواره بین المللی تئاتر 
ملپامونی اکراین راه یافت. این جشنواره امسال با شعار »خرسون 
بخشی از اوکراین است« میزبان مخاطبان خواهد بود. جشنواره 
بین المللی تئاتر ملپامونی تاوری کشور اوکراین یکی از معتبرترین 
جشنواره های هنری در این کشور بوده که هر ساله در شهر خرسون 
اوکراین برگزار می شود، این رویداد هنری امسال به دلیل حمله 
کشور روسیه به خرسون در شهر لویو برگزار می شود و شاهد حضور 
زنان«  است. »آشویتس  دنیا  از کشورهای مختلف  گروه  هایی 
روایتی از زندگی و مرگ سه دختر در اردوگاه های کار اجباری آلمان 

نازی در جنگ جهانی دوم است.

| سینما  |

| تئاتر |

تهیه کنندگی  به کارگردانی و  مستند »خونریزی« 
زن  یک  زندگی  بررسی  با  خوشدل فر  محمد 
طرفدار سقط، به رویه قانونی شدن سقط جنین 
این  این کار در  آمریکا و مخالفان و موافقان  در 

می پردازد. کشور 
مستند،  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرداد ساعت  22   5 چهارشنبه  »خونریزی« که 
پخش  اولین  در   9 ساعت  مرداد   6 پنجشنبه  و 
پخش  سیما  مستند  شبکه  از  تلویزیونی اش 
می شود، موضوع سقط جنین را زیر ذره بین برده 

است. 
خوشدل فر در این باره گفت: »خونریزی« درباره 
موضوع سقط جنین و قانونی با همین عنوان در 
آمریکاست که کمتر از یک ماه پیش، بعد از 5۰ 
تمام  و در  تغییراتی شد. در گذشته  سال، دچار 
ایالت ها، اگر کسی بعد از 4 ماهگی برای سقط 
جنین مراجعه می کرد، نباید مانع می شدند اما در 
قانون اخیر، هر ایالت می تواند به تنهایی تصمیم 
گرفته و الزامی از سوی دولت مرکزی برای آنان 

ندارد.  وجود 
روند  و  قانون  این  تاریخی  پیشینه  افزود:  او 
نظرات  و  آمریکا  مردم  خواست  آن،  تصویب 
موضوعاتی  مهم ترین  جمله  از  مختلف  طرفین 

است که در این مستند بدان پرداخته ایم. همانطور 
از  یکی  همواره  جنین  سقط  قانون  می دانید  که 
موضوعات پربحث بوده و نه تنها در آمریکا، بلکه 
در تقریبا تمام کشورها محل مناقشه بوده است. 
خوشدل فر با اشاره به بخش مهم فیلم خود گفت: 
درباره  فیلم  این  از  مهمی  بخش  اینها،  کنار  در 
نمایش بی پرده عمل سقط جنین است و سعی 
کردیم درمورد چگونگی این کار و اثرات آن روی 
اتفاق  این  به  نگاه ها  شاید  بگوییم.  سخن  مادر 
نشان  سعی کردیم  اما  باشد،  ساده انگارانه  کمی 
دهیم که عمل سقط برای آن جنین، هم رجز آور 

و هم دردآور است. 
روند  به  اشاره  با  »خونریزی«  مستند  کارگردان 
و  تحقیق  گفت:  اثر  این  پژوهش  و  تحقیق 
محمدحسن  آقای  توسط  مستند  این  پژوهش 
این  برای  زیادی  وقت  او  شد.  انجام  صادق زاده 
مستند گذاشت و حتی قبل از ساخت این فیلم 
موضوع  این  درباره  را  تحقیقات گسترده ای  نیز 
انجام داده بود. بنابراین برای پژوهش کتابخانه ای 
از سویی دیگر،  را زیر و رو کردیم.  منابع زیادی 
زیادی  زحمات  آرشیوی  تصاویر  تامین  برای 
تاکنون  که  بدانید  است  جالب  شد.  کشیده 
فیلم های زیادی درباره سقط جنین ساخته نشده 

است و به همین دلیل تصویر آرشیوی زیادی در 
نداشتیم.  اختیار 

این مستند در مرکز مستند سفیر فیلم تهیه  شده 
و از عوامل آن می توان به نویسنده: علی پورمومن، 
پژوهشگر:  بورونی،   محمدرضا  طرح:  مجری 
صداگذاری:  و  تدوین  صادق زاده،  محمدحسن 
محمد خوشدل فر و روابط عمومی و جریان سازی 
اشاره  امیرحسین موحدی و مهدی دزفولی  کار: 

کرد.

حکومتی  حکم  »درخواست  عنوان  با  کارزاری 
معظم  رهبر  توسط  کنکور  مصوبه  لغو  برای 
است.  جریان  در  وب سایت کارزار  در  انقالب« 
انقالب  رهبر  به  خطاب  کارزار  این  متن  در 
 ۱4۰2 برگزاری کنکوری  »نحوه  آمده:  اسالمی 
مخالفان  و  موافقان  میان  جدی  مناقشه  به 
خود  نظر  بر  جدیت  با  یک  هر  و  شده  تبدیل 
اصرار دارند اما در این میان استدالل های گروه 
منتقد از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه 
نشود  برطرف  مصوبه  این  ایرادات  زمان  تا 
نمی توان انتظار داشت که قانون به درستی اجرا 
و  باشد. کارشناسان  نزدیک شده  عدالت  به  و 
بر  را  زیادی  ایرادات  آموزش کشور  دلسوزان 
فرهنگی  انقالب  عالی  محترم  شورای  مصوبه 
ایرادات  این  تا برطرف نشدن  وارد می دانند و 
غیرممکن  را  شورا  مصوبه  با  کنکور،  برگزاری 

دانند. می 
قدرت  دوازدهم«  »سال  نهایی  ۱.امتحانات 

ندارد. را  داوطلبان  تفکیک 
نظر  در  و  ندارند  پایایی  تحصیلی  سوابق   .2
گرفتن تاثیر »مستقیم« به هر اندازه برای این 

سوابق، ایرادات آماری و ریاضی الینحل دارد.
است.  شده   ماسبق  به  عطف  مصوبه،  این   .3
سابقه  داوطلبان  از  بخشی   ۱4۰2 سال  در 
داوطلبان  تحصیلی  سابقه  و  ندارند  تحصیلی 

است. ناقص  تغییررشته ای 
مردم  حرج  و  عسر  موجب  مصوبه  این   .4
یا  جدید  تحصیلی  سوابق  تهیه  شد.  خواهد 
سنگینی  مالی  فشار  آن،  ترمیم  یا  و  تکمیل 

می آورد. وارد  کشور  مستضعف  طبقه  برای 
مالی  فشار  تشدید  مایه  مصوبه  این   .5
مالی  گردش  افزایش  و  خانواده هاست  بر 
می کند. تضمین  را  آموزش  حوزه  سودجویان 
6. این مصوبه موجب تشدید رقابت و اضطراب 
شهریه  افزایش  و  پایانی  سال  در  دوچندان 
آموزشی  مؤسسات  و  غیردولتی  مدارس 

شد. خواهد 
باعث  و  است  واپسگرایانه  مصوبه  این   .۷
بی توجهی دانش آموزان به دروس فرهنگ محور 

شد. خواهد  نظری  و 
به  8. بی اخالقی و تقّلب برای داوطلبان ورود 
ناگزیر  امری  دانشگاهی  پررقابت  رشته های 

شد. خواهد 
در  را  طبقاتی  احساس شکاف  این مصوبه   .9

داد. خواهد  افزایش  مردم  نگاه 
۱۰. بروز مشکالت قومی از عوارض این مصوبه 

خواهد بود.
۱۱. حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در 
مصوبه  این  پیامدهای  از  دولتی  دانشگاه های 

است.
از موارد مذکور مشخص می شود که این قانون 
بر  اقتصادی  فشار  و  تبعیض  افزایش  باعث 
شکاف  همچنین  و  می شود  خانواده ها  روی 
و  می دهد  افزایش  کشور  در  را  غنی  و  فقیر 
و  دانش آموزان  لذا  است.  تضاد  در  عدالت  با 
معظم  مقام  از  کشور  دلسوزان  و  کارشناسان 
رهبری درخواست دارن که کارشناسان آموزشی 
با  و  نمایند  بررسی  را  این مصوبه  رهبری  نهاد 
حکم حکومتی مقام معظم رهبری این مصوبه 

نمایند.« لغو  را 
این کارزار از یکم مردادماه آغاز شده و تا 3۰ 
مهر ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از 

امضا شده است. نفر  سوی 5656 

سقط جنین زیر ذره بین شبکه مستند

درخواست حکم حکومتی برای لغو مصوبه کنکور توسط رهبر معظم انقالب


