
معاون سازمان محیط زیست:

 آتش سوزی از عوامل اصلی
تخریب زاگرس است

محیط زیست  حفاظت  سازمان  زیستی  تنوع  و  طبیعی  محیط زیست  معاون 
رویشی  حوزه  در  زیستگاه  تخریب  اصلی  عوامل  از  یکی  آتش سوزی  گفت: 
زاگرس است.به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست لرستان حسن 

اکبری در نخستین جلسه منطقه ای هم اندیشی روسا و دبیران مناطق...

شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن 
بررسی روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ 
نسبت  به استفاده نکردن ایران از 

فرصت مذاکرات دوحه ابراز تاسف کرد

 ناکامی دیپلماتیک در دوحه
تفاهم در عشق آباد

نتایج مطالعات در جنوب استان 
 کرمان، آب بر نبودن محصول هندوانه

 را تایید کرد

  مصرف آب گندم
 ۱۰ برابر هندوانه

 بتن ریزی در جنگل های هیرکانی
 منابع طبیعی گلستان، در محدوده زون حریم این منطقه ثبت جهانی، به نیروی دریایی ارتش مجوز ساخت و ساز داد

»پیام ما« از ساخت و ساز جدید در میراث طبیعی هیرکانی گزارش می دهد:

| پژوهشگر حوزه تغییر اقلیم |

| سپیده رحمن پور |

مالحظات اجتماعی 
پیامدهای تغییر  اقلیم

است.  جهان  بزرگ  چالش  اقلیم  تغییر 
تغییر  جدی  تهدیدات  با  ایران  چه بسا که 
پیش بینی  بر  بنا  می شود.  مواجه  اقلیم 
پژوهشگران و متخصصین این حوزه میزان 
بیش  اقلیم  تغییر  از  ایران  آسیب پذیری 
با  کشوری  ایران  است.  جهان  متوسط  از 
محدودیت منابع آب و مساحت قابل توجه 
بیابانی و نیمه بیابانی است. به هر روی شرایط 
آینده ایران از تغییر اقلیم و گرمایش زمین 
و افزایش دمای هوا تأثیر خواهد پذیرفت. 
درجه ای  دو  افزایش  پیش بینی ها  مطابق 
دمای ایران و تغییرات رواناب همه حوضه ها 
تا سال ۲۰۳۰ خشکسالی و سیالب در پی 
خواهد داشت. این میزان افزایش دما تبخیر 
آب را به ۳۷ میلیارد مترمکعب افزایش داده 
و میزان تغذیه آب زیرزمینی را تا ۲۰ درصد 

می دهد. کاهش 

 مطالعه ای جدید نشان می دهد:

 سهم باالی آمریکا و اروپا
 در تخریب محیط زیست
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| روزنامه نگار |

| ایمان مصطفایی |

چهل روز بعد از سقوط متروپل

 آبادان، شهر  ورم کرده 
از  رانت های مکرر

متروپل به یکباره و ناگهانی فرو نریخت. این بنای پر 
هیبت اما توخالی از مدت ها قبل آرام آرام مهیا می شد 
از همان زمان که  بر سر شهر؛ درست  آوار شود  تا 
ترکیب بتن و آهن گلوی خیابان های تنگ و باریک 
مجاورش را می فشرد و مدام از زمین ارتفاع می گرفت 
نرسد.  به گوشش  خطری  آژیر  هیچ   صدای  تا 
متروپل از همان ابتدا و به گفته بسیاری از مهندسان 
و کارشناسان کج می رفت تا به مقصد نرسد. متروپل 
بغض و فریاد حبس شده در گلوی شهر بود که بر سر 
مردمان بی گناه و مظلومش آوار شد. شهری که بوی 
تعفن سرمایه های بی بنیاد از فاضالب هایش بیرون 
زده بود. شهری که ورم کرده بود از رانت های مکرر. 
فساد اداری و اقتصادی. شهری که برای بسیاری از 
مسئولین بی مسئولیتش مهم نبود چند طبقه بیشتر 
چگونه می تواند جان شیرین همشهری هایمان را دو 

دستی ببلعد...

لرستان-  مدیرعامل آب منطقه ای لرستان گفت: خشک شدن 
 چشمه های استان از مشکالت پیش رو در آینده خواهد بود.

آب  منابع  از  حفاظت  شورای  در  حسن نژاد  داریوش 
لرستان  تاکنون   ۱۴۰۱ سال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  لرستان 
وجود  با  آب  منابع  از  مدیریت  در  را   استثنایی  سال  یک 
است. داشته  آب  شدید  کمبود  و  خشکسالی   بحران 
وی با بیان اینکه  به منظور حفاظت و صیانت از منابع آب و 
جلوگیری از تنش آبی در استان از ابتدای سال تاکنون ۱۸ حلقه 
چاه غیرمجاز انسداد و ۳۲ حلقه نیز پلمب شده است، افزود: در 
سال جاری  ۱۷۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز 
 نصب و برق ۳۰۰ حلقه چاه به علت اضافه برداشت قطع شد.
توقیف  و  جمع آوری  لرستان گفت:  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
حفاری  دستگاه   ۲۰ توقیف  غیرمجاز،  تلمبه  موتور   ۳۴
حفاظت  شورای  جلسه   ۴۴ برگزاری  همچنین  و  غیرمجاز  
منطقه ای   آب  شرکت  صورت گرفته  اقدامات  از  آب،  منابع  از 
است. استان  آبی  منابع  از  صیانت  و  حفاظت  راستای   در 
حسن نژاد بیان کرد: خشک شدن چشمه های استان از مشکالت 
پیش رو در آینده خواهد بود که برای مدیریت بحران می تواند 
مقداری از آب سدهای استان را به منظور تامین آب شرب در 

شرایط بحرانی  ذخیره شده است.

خشک شدن چشمه های 
آبفا  از مشکالت پیش روی لرستان شرکت  برداری  بهره  و  نظارت  معاون 

کشور گفت: قیمت تمام شده هر متر مکعب 
آب شرب برای دولت ۱۵ هزار تومان است 
و این آب با قیمت هزار تومان یا کمتر در 
امینی  می گیرد.هاشم  قرار  مردم  اختیار 
افزود: سازمان برنامه و بودجه، ما را مکلف 
کرده است که در حوزه کاهش تلفات نشتی، 
و  فرسوده  شبکه های  مجاز،  غیر  انشعاب 
برنامه  است  فرسوده که مشهود  انشعابات 
ریزی داشته باشیم.این مقام مسئول درباره 
راهکارهای مدیریت آبی کشور برای استفاده 
بهینه گفت: ما حوزه مدیریت مصرف را شامل 
مجموعه  به  بخشی  ایم،  کرده  بخش  دو 
کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 
برمی گردد و باید در حوزه مدیریت مصرف 
برنامه هایی را داشته باشیم از جمله جلوگیری 
از هدر رفت آب.او ادامه داد: حوزه هدررفت 
آب شامل مصارف واقعی و فیزیکی است 
مصارف واقعی مصارفی است که از شبکه های 
و  نشتی  و  فرسوده  انشعابات  فرسوده، 
برنامه ریزی کرده ایم که در حوزه مدیریت آب 
برنامه های متنوعی را داشته باشیم. ساالنه در 

برنامه های شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور شرکت های استانی را مکلف می کنیم 
بخشی از شبکه را اصالح بکنند.هاشم امینی 
درباره قیمت تمام شده آب شرب افزود: آن 
یک  می شود  تمام  دولت  برای  چیزی که 
مترمکعب ۱۵ هزار تومان است در صورتی که 
این آب را شرکت آب و فاضالب با یارانه ای 
زیر هزار  یا  برایش لحاظ می شود هزار  که 
تومان به مشترک واگذار می کند. یک بطری 
آب حدود یک و نیم لیتر است یعنی بیش 
از ۷۵۰ بطری یک و نیم لیتری تقریبا یک 
مترمکعب است آبی که با کیفیت عالی از 
سیستم های پیشرفته اسمز معکوس تصفیه 
می گیرد. قرار  مردم  اختیار  در  و   می شود 
آبفا  شرکت  برداری  بهره  و  نظارت  معاون 
کشور درباره راهکارهای کاهش مصرف آب در 
بخش خانگی بدون ایجاد مشکل در زندگی 
روزمره مردم گفت: با نصب سایه بان ساده 
مانند مقوای بزرگ، کارتن، یا یک پارچه ای 
که آفتاب به طور مستقیم به کولر نخورد و نیاز 
به هزینه کردن هم نیست می توانیم ۱۰ تا ۱۵ 

درصد مصرف آب را کاهش دهیم.

قیمت تمام شده آب شرب ۱5هزار تومان است

آگهی  مناقصه عمومی- یک مرحله ای

 روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان

نحوه دریافت اسناد مناقصه و مهلت ارائه مدارک:پیمانکاران و داوطلبان شرکت در مناقصه و واجد 
شرایط )دارای حداقل رتبه7 خدماتی ،توانایی مالی ، ظرفیت آزاد کاری ،داشتن صورتحساب های 
مالی حسابرسی شده مورد تائید موسسات حسابرسی ، تخصص و سابقه کاری مرتبط( میبایست 
ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW. Setadiran.ir و 
دریافت گواهی امضاء الکترونیکی)درصورت عدم عضویت قبلی(جهت شرکت درمناقصه از طریق 
براساس  اقدام نمایند . ضمنًا الزم است مناقصه گران کلیه مدارک خواسته شده  سامانه ستاد 
دعوتنامه ارسالی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( WWW.Setadiran.ir، پایگاه 
ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir درج گردیده پس از تهیه و تکمیل مستندات 

و حداکثر تا تاریخ ۱40۱/05/05 از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند . )دراین مرحله مناقصه گران 
عالوه بر بارگذاری مستندات ارزیابی کیفی ، همزمان با آن ملزم به ارسال نسخه کاغذی اسناد ارزیابی 
کیفی و پاکت ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار ، به آدرس شرکت گاز استان گلستان – امور 
قراردادها)پس از ثبت در دبیرخانه( می باشند.. بدیهی است کلیه مناقصه گران در صورت بارگذاری 
اسناد و تکمیل مستندات در موعد تعیین شده ، قابلیت مشارکت در فرآیند مناقصه را خواهند داشت. 
همچنین شرکتهایی که دارای عضو هیئت مدیره مشترک میباشند مجاز به شرکت همزمان در مناقصه 
و ارائه پیشنهاد قیمت بصورت توامان نخواهند بود و در هر مرحله از مناقصه که این موضوع ثابت شود 

مناقصه گذار نسبت به حذف مناقصه گران مربوطه از روند مناقصه اقدام خواهد نمود.

موضوع: خدمات حفاظت و حراست از اماکن ،تاسیسات و اموال شرکت گاز استان گلستان 
)شماره مناقصه  RA - 0۱۱405( کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 5۳۱۲۱۲۳۱  

مورخ ۱40۱/04/0۱

  زمان دریافت اسناد : کلیه اسناد مناقصه ۳ الی 4 روز پس از چاپ آگهی دوم به مدت 6 ال 
7 روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی   www.Setadiran.ir قابل 

دریافت )دانلود( میباشد .

نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مطابق با بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین 
معامالت دولتی جهت مناقصه به مبلغ  7/908/000/000 ریال میباشد.  

 مبلغ برآورد اولیه مناقصه: مبلغ ۱58/۱55/000/000 ریال میباشد.
 کمیسیون مناقصات)بازگشایی پاکات( : روز سه شنبه مورخ ۱40۱/05/۱۱

شماره مرکز تلفن : کد شهری ) 0۱7 ( 5 – ۳۲480۳7۲ داخلی ۲05۳     
فاکس :  ۳۲480۲98  ) 0۱7 (

 http:// www.nigc- golestan.ir             WWW .SHANA.ir      :  آدرس اینترنتی

شناسه آگهی: ۱۳۴۳۱۰۱

نوبت دوم

بحران کم آبی را جدی بگیریم

شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد:
" انجام فاز دوم مطالعات ژئوتکنیک در معدن سنگ آهن گهرزمین "

را با مشخصات در اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از شرکت های توانمند در این حوزه جهت دریافت اسناد، از تاریخ ۱۲/ 04/ ۱40۱ لغایت ۱8/ 04/ ۱40۱ دعوت 

به عمل می آید.
محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، پالک ۱۲، شرکت سنگ آهن گهر زمین
مورخ  شنبه  چهار  روز   ۱5 ساعت  تا  تهران  مرکزی  دبیرخانه  به  ها  پاکت  تحویل  مهلت  است  ذکر  به  الزم 

باشد. می   ۱40۱/05/05
به شماره شبای  را  ریال   ۳,  000  ,000 اسناد مبلغ  بایستی جهت خرید  شایان ذکر است شرکت کنندگان محترم 

IR680۱5000000۱۱۳7800۲00075  واریز نمایند.
شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 09۲۱۳0۱48۳۱

شرکت سنگ آهن گهرزمین

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  اجرای پروژه جمع آوری فاضالب فاز ۳ شهرک 
صنعتی کاویان با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل 
  www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزیابی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد. 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. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۱40۱/04/۱۱ می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهد شد.

 ۱4 ساعت   : کیفی  ارزیابی  استعالم  اسناد  دریافت  مهلت  آخرین 
مورخ۱40۱/04/۱6

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت ۱4 مورخ۱40۱/04/۳0
دریافت  تماس شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی جهت  اطالعات 
اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای »الف« : مشهد - 

بلوار خیام - بعد از خیام ۳5 -  تلفن :  ۳764۲005 - نمابر ۳764۲00۳
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  مرکز 

تماس ۱456
مشخصات کار : اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضالب و 600 متر انشعابات 
لوله ۲50، حدود 9 تن  با  لوله گذاری  و ۱000 متر  لوله ۲00  شامل 4000 متر 

آرماتوربندی، 600 متر مکعب منهول چینی.
مدت انجام کار : ۱8 ماه.

تضمین شرکت در مناقصه : سه میلیارد و هفتصد و پنجاه و نه میلیون و پانصد 
هزار ریال به صورت تضامین قابل قبول مربوط مندرج در آیین نامه تضمین 

معامالت دولتی به شماره ۱۲۳40۲/ ت 50659 هـ مورخ94/9/۲۲.
از  پایه های رشته آب  تمامی   : پیمانکاران  پایه تشخیص صالحیت  و  رشته 

سازمان برنامه و بودجه
تاریخ انتشار نوبت اول ۱40۱/4/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱40۱/4/۱۲

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 

فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی

۱۳44658-شماره میم الف۳۳۱6 شناسه آگهی 

آگهی مناقصه عمومی
T/40۱/0۱6 شماره 

نوبت اول
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روزهای پایانی هفته ای که گذشت همچون 
چند هفته پیش از آن، روزهای پر تحرک 
اسالمی  جمهوری  دیپلماسی  دستگاه 
در  خارجه  وزیر  فقط  نه  روزهایی که  بود. 
قامت رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری 
اسالمی، بلکه همزمان شخص رئیس دولت 
و  مملکت  اجرایی  مقام  باالترین  به عنوان 
همچنین معاون وزیر خارجه به عنوان مقام 
ارشد جمهوری اسالمی در مذاکرات احیای 
برجام در سفرهایی جداگانه به مناطقی آن 
سوی مرزهای آبی شمالی و جنوبی کشور 
کار  دستور  در  را  متفاوت  ماموریت هایی 
داشتند. چنان که ابراهیم رئیسی در سفری 
خزر،  دریای  شرق  شمال  به  روزه  یک 
شرکت  عالوه بر  ترکمنستان  عشق آباد  در 
سران  اجالس  ششمین  در  سخنرانی  و 
برخی  با  خزر  دریای  ساحلی  کشورهای 
سران کشورهای حاضر در این اجالسیه به 
گفت وگو و مذاکره دوجانبه نشست و علی 
مذاکره کنندگان  تیم  مسئول  باقری کنی 
هسته ای جمهوری اسالمی نیز در سفری دو 
روزه به جنوب غرب خلیج فارس، در دوحه 
قطر در حالی با انریکه مورا معاون مسئول 
گفت وگو  به  اروپا  اتحادیه  خارجی  روابط 
اروپا  اتحادیه  ارشد  مقام  این  پرداخت که 
مذاکرات  میانجی  و  واسطه  به عنوان  عماًل 
غیرمستقیم تهران-واشنگتن انجام وظیفه 
می کرد. مذاکراتی که البته بدون دستیابی به 
نتیجه ای روشن در راستای عبور از بن بست 
مذاکرات احیای برجام به پایان رسید و پس 
شورای  نشست  برگزاری  جریان  در  آن،  از 
امنیت سازمان ملل متحد برخی نمایندگان 
کشورهای عضو این شورا نسبت به مغایرت 
با  اسالمی  جمهوری  فعالیت های  برخی 

نگرانی کردند. ابراز  قطعنامه ۲۲۳۱ 
به این ترتیب در حالی که ابراهیم رئیسی 
و اعضای ارشد دولتش از حدود یک سال 
پیش که در قوه مجریه اداره مملکت را به 
دست گرفته اند به کرات از آن چه »گره نزدن 
مملکت«  امور  »اداره  و  ملت«  معیشت 
و  کرده  صحبت  هسته ای«  »مذاکرات  به 
مدعی اند که حل مشکالت اقتصادی بدون 

جامعه  با  تعامل  و  دیپلماسی  بر  تمرکز 
جهانی و صرفًا با اتکا به توان داخلی و نهایتًا 
همکاری های منطقه ای با کشورهای همسایه 
عمومی  روابط  مدیرکل  حاال  است،  میسر 
افزایش  توئیتی  در  ریاست  جمهوری  دفتر 
به عنوان  را  دولت  در  دیپلماتیک  تحرکات 
در  سیزدهم  دولت  دستاوردهای  مهمترین 
هفته های گذشته مورد تاکید قرار داده است. 
محمد مهدی رحیمی  تاکید کرده در » دولت 
نفع  به  تغییر  برای  گزینه ها  همه  مردمی 
مردم روی میز است«، او همچنین نوشته 
است: »به موازات تالش عزتمندانه برای رفع 
تحریم، در راستای سیاست راهبردی تعامل 
با  همسایگان طی ۵۰ روز با ۱۴ کشور منطقه 
در سطح عالی مالقات صورت گرفته است.« 
این مقام ارشد در دولت سیزدهم اما در حالی 
به بازه زمانی حدودًا ۲ ماهه گذشته به عنوان 
روزهایی اشاره دارد که دولت متبوعش طی 
آن نسبت به تشدید تحرکات و رفت وآمدهای 
دیپلماتیک در راستای »رفع تحریم« و قاعدتًا 
بهبود نسبی اوضاع معیشتی ملت اقدام کرده 
و  رشد  وضعیت  از  رسمی  ارقام  و  آمار  که 
توسعه اقتصاد، نرخ تورم و قیمت کاالهای 
مختلف  حوزه های  در  خدمات  و  اساسی 
به روشنی در تضاد با این ادعا، ناظر بر وخامت 
است.  ملت  معیشت  وضعیت  روزافزون 
ادعایی که آن گاه به اثبات می رسد که نگاهی 
داشته باشیم با رکوردشکنی نرخ تورم ماهانه 
در خرداد ماه ۱۴۰۱ _ که به جای رشد حدودًا 
۲، ۳ درصدی معمول، با افزایشی نزدیک به 
۱۳ درصد همراه بود. در این حال و اوضاع اما 
در شرایطی شاهد سفر انتهای هفته گذشته 
ترکمنستان  عشق آباد  به  سیزدهم  دولت 
ششمین  در  سخنرانی  و  شرکت  به منظور 
اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر 
بودیم که ابراهیم رئیسی در جریان این سفر 
یک روزه همچنین با روسای جمهور روسیه، 
مجلس  رئیس  و  آذربایجان  ترکمنستان، 
مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان نیز 
دیدار و گفت وگو کرد. این در حالی بود که در 
بیانیه پایانی این اجالس بر ممنوعیت حضور 
نیروهای مسلح بیگانه در دریای خزر تاکید 

و تهران به عنوان محل اجالس بعدی انتخاب 
شد. رئیسی همچنین در حالی در حاشیه این 
نشست با والدیمیر پوتین دیدار و گفت وگو 
از گسترش  این دیدار  کرد که دو طرف در 
همکاری ها در حوزه انرژی و از جمله سوآپ 
حمایت کردند. پوتین نیز با ابراز خرسندی 
روابط  و  تجاری  مبادالت  افزایش حجم  از 
اقتصادی دو کشور در ماه های اخیر از رئیسی 
خواست که سالم گرم او را به رهبری برساند.

دولت  رئیس  حضور  که  شرایطی  در  اما 
کشورهای  اجالسیه  در  اسالمی  جمهوری 
ظاهر  در  دست کم  خزر  دریای  حاشیه 
سفر  داشت،  به همراه  مثبت  نتایجی  امر 
نمایندگان ایران در مذاکرات احیای برجام در 
دوحه قطر بدون نتیجه مثبت به پایان رسید. 
باقری کنی که سه شنبه هفته گذشته  علی 
به منظور شرکت در دور تازه مذاکرات احیای 
برجام پس از نزدیک به ۴ ماه وقفه، راهی 
دوحه شده بود، این مذاکرات در روز نخست 
با محوریت گفت وگو بر سر موضوعات باقی 
مانده با »رویکردی فنی و با جدیت« دنبال 
شد. بر این اساس در حالی که این مذاکرات 
در غیاب خبرنگاران انجام می شد، »نور نیوز« 
در گزارشی در حالی امیدواری برای نزدیک 
شدن به توافق در قطر را »تنها تا بعد از ظهر 
روز چهارشنبه« ممکن می دانست که برخی از 
دیگر منابع رسانه ای ایرانی نزدیک به دولت 
با نزدیک شدن به ساعات پایانی این روز، از 
شکست و پایان مذاکرات خبر داده و نوشتند 
که »سنگ اندازی آمریکا صدای مورا را هم 
مورا  انریکه  بود که  حالی  در  این  درآورد.« 
در پایان این مذاکرات در حساب توئیتری 
و  فشرده  مذاکرات  روز  »دو  به  اشاره  با 
غیرمستقیم در دوحه در خصوص برجام« 
نوشت: »متأسفانه هنوز پیشرفتی که تیم 
اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده به آن 
امید داشت، حاصل نشده است. همکاری ها 
را با فوریت بیشتر برای دستیابی به توافقی 
بازگشت  و  اشاعه  منع  راستای  در  کلیدی 
ثبات به منطقه ادامه خواهیم داد.« همزمان 
از  نقل  به  نیز  »اکسیوس«  خبری  پایگاه 
یک مقام آمریکایی مدعی شد که ایرانی ها 

و  نداده  نشان  از خود  فوریتی  هیچ حس 
مسائلی را که پیش از این حل شده بود، 
و حتی مسائل جدید  مجددا مطرح کرده 
غیرمرتبط با برجام را طرح کرده اند. در همین 
راستا خبرنگار »وال استریت ژورنال« به نقل 
از دو دیپلمات غربی مدعی شد که ایران در 
مذاکرات دوحه بازگشت به برجام را مشروط 
آژانس  پادمان های  تحقیقات  توقف  به 
بین المللی انرژی اتمی کرده است. این در 
حالی بود که ناصر کنعانی، سخنگوی جدید 
خود  توییتر  صفحه  در  خارجه  امور  وزارت 
ادامه  »در  نوشت:  دوحه  مذاکرات  مورد  در 
گفتگوهای  تحریم ها،  رفع  مذاکرات  روند 
فشرده ای طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
با وساطت انریکه مورا در دوحه برگزار شد. 
نظرات و پیشنهادهای عملیاتی ایران درباره 
موارد باقیمانده طرح شد و طرف مقابل نیز 
ادامه  مورد  در  ارائه کرد.  را  خود  مالحظات 
مسیر و مرحله بعدی گفت وگوها، طبق روال 
همیشه باقری و مورا در تماس خواهند بود.«
نخستین  در  نیز  امیرعبداللهیان  حسین 
دوحه  مذاکرات  پایان  به  نسبت  واکنش 
گفت:  »ارزیابی ما از مرحله اخیر مذاکرات 
در دوحه مثبت است. تاکید می کنم که ما 
برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار 
جدی هستیم و در صورت واقع بینی آمریکا، 
توافق دست یافتنی است.« وزیر امور خارجه 
ایران که در گفت وگوی تلفنی با شیخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر 
اظهارنظر  رابطه  این  در  وزیر خارجه قطر  و 
می کرد، همچنین گفت: »مذاکره کننده ارشد 
ما همواره با ابتکار عمل و در مسیر تحقق 
توافقی قابل قبول گام بر می دارد و ما بر ادامه 
مذاکره تا رسیدن به توافق مبتنی بر واقع 

بینی مصمم هستیم.«
اما شاید نقطه اوج تحوالت برجامی هفته 
گذشته در نشستی رقم خورد که در شورای 
به منظور  و  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
پنجشنبه  روز  دوحه  مذاکرات  جمع بندی 
برگزار شد. نشستی که برگزاری آن با این 
واکنش توییتری جوزپ بورل همراه بود؛ »با 
گذشت بیش از یکسال از مذاکرات، ما خطر 
عبور نکردن از نقطه پایان را داریم. باید در 
اسرع وقت توافق را نهایی کنیم و به اجرای 
کامل برجام بازگردیم.« همچنین انگلیس، 
آلمان و فرانسه در بیانیه ای مشترک پیش از 
آغاز جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد 
برای بررسی روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ از 
ایران خواستند که »از این فرصت تا زمانی 
که از دست نرفته، برای نهایی سازی توافق 
»متاسفانه  تاکید کردند:  و  استفاده کند« 
روز  که  جلسه ای  در  که  شده ایم  متوجه 
گذشته در دوحه پایان یافت، ایران بار دیگر 
از این فرصت استفاده نکرده و به جای آن 
واقع گرایانه ای  غیر  و  بیشتر  خواسته های 
بود  حالی  در  این  است.«  مطرح کرده  را 
در  نیز  ملل  سازمان  در  ایران  نماینده  که 
دیپلماسی  به  »ایران  گفت:  نشست  این 
باید  آن  نتیجه  است که  متعهد  چندجانبه 
تضمین کننده لغو موثر و قابل راستی آزمایی 
باشد.« مجید  همه تحریم های غیرقانونی 
تخت روانچی گفت: »ایران ضمانت های قابل 
آمریکا درخواست  از  راستی آزمایی و عینی 
کرده و اینکه، آمریکا بار دیگر تعهدات خود 
را نقض نخواهد کرد، تحریم ها به بهانه ها یا 
عناوین دیگر -همانطور که در دولت قبلی 
شد  نخواهد  اعمال   - افتاد  اتفاق  آمریکا 
سوءاستفاده  مورد  برجام  سازوکار های  و 
قرار نخواهد گرفت. در واقع، این ها حداقل 
مقتضیات برای اطمینان نسبی از ثبات در 
در  همچنین  او  می روند.«  به شمار  برجام 
توییتی نوشت: »تیم ما آماده تعامل سازنده 
اگر آمریکا  به توافق است.  برای دستیابی 
برای  جدی  قصد  و  عمل کند  بینانه  واقع 
اجرای تعهدات خود نشان دهد، توافق دور از 

نیست.« دسترس 
حال در شرایطی هفته ای دیگر آغاز می شود 
که روزنه امید شکل گرفته در هفته گذشته 
نیز تا حدودی مسدود شده و باید دید آیا 
دولت سیزدهم در ادامه مسیر راهی تازه برای 
نه.  یا  یافت  تحریم ها خواهد  حل مشکل 
هرچند آن طور که شبکه آمریکایی بلومبرگ 
در گزارشی با استناد به اظهارات دیپلمات های 
اروپایی آورده، مذاکرات غیرمستقیم برجامی 
میان ایران و آمریکا با تسهیل گری اتحادیه 
رئیس جمهور  سفر  از  پس  احتمال  اروپا، 

آمریکا به منطقه از سر گرفته خواهد شد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن بررسی روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ 
نسبت  به استفاده نکردن ایران از فرصت مذاکرات دوحه ابراز تاسف کرد

ناکامی دیپلماتیک در دوحه
تفاهم در عشق آباد
ابراهیم رئیسی با شرکت در اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر
با روسای جمهور روسیه، ترکمنستان و آذربایجان گفت وگو کرد

 تاکید کمیسیون 
مشترک مجمع تشخیص 

بر تعیین تکلیف 
شرکت های دولتی

تشخیص  مجمع  مشترک  کمیسیون  اعضای 
به  خود  جلسه  پانزدهمین  در  نظام  مصلحت 
بودجه کشور  ساختار  اصالح  درباره  سیاستگذاری 
برنامه  در  دولتی  شرکت های  تکلیف  تعیین  و 
در  ایسنا،  گزارش  به  دادند.  ادامه  توسعه  هفتم 
دکتر  ریاست  به  که  مشترک  کمیسیون  جلسه 
محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع 
و نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضاییه و ستاد 
کل نیروی های مسلح برگزار شد، مواد دیگری از  
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در خصوص 
»تعیین تکلیف شرکت های دولتی« در جهت نیل 
به پیشرفت اقتصادی عدالت محور مورد بررسی قرار 
گرفت. اعضای کمیسیون مشترک پس از استماع 
در  بازبینی  پیرامون  مجلس  و  دولت  پیشنهادات 
بر  ریزی  بودجه  و  دولتی  شرکت های  طبقه بندی 
حسب ماموریت و عملکرد آنها به بحث و بررسی 
پرداختند و در موضوع »بازبینی، ساماندهی تعیین 
تکلیف شرکت های دولتی با رعایت سیاست های 
کلی اصل ۴۴قانون اساسی « به جمع بندی رسیدند 
و  شفاف سازی  بر  خود  راهکارهای  برشمردن  با  و 
در شرکت هایی  مصارف  و  منابع  ضابطه مند کردن 
که پس از این ساماندهی، دولتی می مانند، تاکید 
کردند. خاطر نشان می شود در این جلسه، محمد 
جواد ایروانی، علی الریجانی، سید مرتضی نبوی، 
دانش  داود  انصاری،  مجید  باهنر،  محمدرضا 
جعفری، محسن رضایی، پرویز داودی و حسین 
مظفر، صادق واعظ زاده دیدگاه های خود را پیرامون 
ساماندهی شرکت های دولتی و نقش آن در اصالح 
ساختار بودجه، مولدسازی اموال و دارایی های دولت، 
بیان کردند. رفع مشکالت و ایجاد جهش اقتصادی 

پرونده کلینیک سینا اطهر 
به دادگاه ارسال می شود

کیفرخواست  آینده  هفته  ظرف  گفت:  تهران  دادستان 
پرونده کلینیک سینا اطهر صادر و به دادگاه ارسال خواهد 
شد. به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی در خصوص 
اطهر در  پرونده کلینیک سینا  آخرین وضعیت قضایی 
دادستانی تهران، بیان کرد: در رابطه با این پرونده، قرار 
مجرمیت صادر شده است. او افزود: ظرف یک هفته آینده 
و با تالش همکارانم، کیفرخواست این پرونده صادر و به 
دادگاه ارسال خواهد شد. شامگاه سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ 
انفجار و  از وقوع  اورژانس کشور  روابط عمومی سازمان 
حریق در کلینیک سینا اطهر تهران خبر داد و این حادثه 

ده ها کشته و مصدوم برجای گذاشت.

هدیه دولت به جوانان 
در روز ازدواج

سخنگوی دولت هدیه روز ازدواج به جوانان را اعالم کرد. 
علی بهادری جهرمی در توییتی از »هدیه دولت در روز 
ازدواج به جوانان« خبر داد و از »فرصت ۱۵ روزه بانک 
تسهیل  و  تسریع  به منظور  آیین نامه  ابالغ  برای  مرکزی 
ازدواج در مراکز  ازدواج«، »برگزاری مراسم  وام  پرداخت 
فرهنگی و تفریحی دولتی با تدوین آیین نامه مربوطه« 
و »حمایت از تعاونی ها و پروژه های ساخت مسکن برای 

زوج های جوان« به این عنوان نام برد.

اعالم میزان ارز 
تخصیص یافته برای 
واردات اقالم دارویی

وزارت  با  مساعدت  راستای  در  مرکزی  بانک 
مدیریت  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
واردات اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز 
کشور، جزئیات ارز اختصاص یافته برای این منظور 
در راستای اجرای تفاهم نامه ی یک میلیارد دالری 
با این وزارتخانه را از ابتدای سال تاکنون منتشر 
ایرنا، بانک مرکزی اعالم کرد که  کرد. به گزارش 
به منظور شفاف سازی و روشنگری افکار عمومی 
پیرو اظهار نظر عضو کمیسیون بهداشت مجلس 
نیاز  ارز مورد  تامین  شورای اسالمی در خصوص 
بانک مرکزی در سال جاری و در  دارو،   واردات 
بهداشت در مدیریت  با وزارت  راستای مساعدت 
واردات اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز 
یک  تفاهم نامه ی  ماه  فروردین  پایان  در  کشور، 
وزارت  با   ۳۱/۰۴/۱۴۰۱ مهلت  با  را  دالری  میلیارد 
بهداشت و سازمان برنامه  و بودجه امضا و بالفاصله 
دستورالعمل مربوطه را نیز صادر و به منظور اجرا به 
تمامی بانک ها بانک ها ارسال کرد. همچنین بانک 
مرکزی اعالم کرده که با اختصاص ارز مناسب و قابل 
انتقال به درخواست های وزارت بهداشت، حداکثر 
همکاری ممکن را در تسریع و تحقق بهینه این 
بانک،  این  بنابر اعالم  مهم معمول داشته است. 
بالغ بر ۸۱۵  طبق تحت تفاهم نامه مزبور تاکنون 
میلیون دالر تخصیص ارز صورت گرفته که این مبلغ 
به تفکیک شامل ۴۲۰ میلیون دالر در اردیبهشت و 
۳۲۴ میلیون دالر در خرداد و ۷۱ میلیون دالر در 
هفته آغازین تیر ماه بوده است. این روند بیانگر 
سرعت باالی اجرای تفاهم نامه در مقایسه با روند 
مورد انتظار است. تمامی طرف های ذی مدخل در 
به  ارز  این فرایند واقفند که صدور کد تخصیص 
ثبت سفارش های ارسالی وزارت بهداشت )از طریق 
سامانه جامع ارزی(، بالفاصله و بدون هرگونه توقف 
انجام می شود. اصلح است مسئوالن محترم وزارت 
و  بودجه  و  برنامه  با مساعدت سازمان  بهداشت 
سایر دستگاه های ذی ربط با اهتمام جدی و تمرکز 
بر ظرفیت های موجود به مدیریت چگونگی تداوم 
تامین واردات کشور در این حوزه خطیر بپردازند، 
تا با اتمام قریب الوقوع مبلغ تفاهم نامه مزبور، در 
با سالمت و رفاه  اقالم که مستقیمًا  این  واردات 

جامعه ارتباط دارد، وقفه ای ایجاد نشود.

هشدار درباره 
»نفوذی های« جدید 
و »ترور« نرم افزاریشان

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با بیان اینکه »نفوذ یک 
حربه مؤثر برای دشمن است«، گفت: نفوذ امروز با 
نفوذ دهه 6۰ متفاوت است، امروز عرصه نفوذ بسیار 
سخت تر، متنوع تر، متکثرتر و پیچیده تر است که 
شناخت آن سخت تر است. ذات نفوذ ناشناختگی 
است و امروز این ناشناختگی بسیار قوی تر است. 
مقدم فر  حمیدرضا  تسنیم،  خبرگزاری  به گزارش 
همچنین گفت: مقابله تمام عیار آنها با همه گیری 
سرود »سالم فرمانده« و استقبال و دست افشانی 
و پایکوبی آنها از اجتماع ساختارشکنانه برخی از 
نوجوانان فریب خورده در بلوار شهید چمران شیراز 
را باید نمونه های هشداردهنده ای از »نفوذی های« 
جدید و »ترورهای« نرم افزاری آنها به حساب آورد.

رشد بیش از ۱00 درصدی 
توسعه پابندهای الکترونیکی 

تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و  زندان ها  سازمان  رئیس 
کشور تاکید کرد: این سازمان در ماه های اخیر رشد بیش 
از ۱۰۰درصدی را در زمینه توسعه پابندهای الکترونیکی 
داشته است. به گزارش ایلنا، غالمعلی محمدی با اشاره به 
اقدامات سازمان زندان ها در راستای سند تحول قضایی 
توسعه  موضوع  زندان ها  سازمان  راستا  این  در  گفت: 
کمی و کیفی اشتغال زندانیان را مدنظر قرار داده است. 
او با اشاره به مصوبه مجلس در راستای اختصاص ۵۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت با بهره کم و معافیت از سود 
حاصل از افرادی که در زندان ها سرمایه گذاری می کنند، 
بیان کرد: این مهم بهترین مشوق برای ایجاد اشتغال 
در زندان هاست که در سند تحول قضایی پیش بینی 
شده است. رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی 
و تربیتی کشور با اشاره به اقدامات سازمان زندان ها در 
زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان ها تصریح کرد: در 
این بخش موضوع توسعه پابندهای الکترونیکی پیش 
بینی شده است تا زندانیان از فرآیندهای الکترونیکی 
برخوردار شود. محمدی ادامه داد: سازمان زندان ها در 
ماه های اخیر رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را در زمینه توسعه 
پابندهای الکترونیکی داشته است. همچنین در طول 
۲۲۲ روز خدمت در  مدیریت جدید ۲۲ رویداد فاخر 
هم مدنظر قرار گرفته است. او با بیان اینکه سامانه های 
هوشمند در راستای تسهیل امور زندانیان مدنظر قرار دارد، 
گفت: برخی از اقدامات در مدیریت جدید مربوط به ایجاد 
زندانیان  امور  راستای تسهیل  سامانه های هوشمند در 
است که از جمله آن می توان به سامانه برخط در خصوص 
وضعیت قضایی زندانیان و سامانه ایجاد مرکز کارآفرینی 
و حامی بازار، اشاره کرد که به توسعه فروش کاالهای 

زندانیان توجه دارد.

اعالم مخالفت ایران 
با  جنگ روسیه علیه اوکراین 

با  جنگ  اعالم کرد: مخالفت  اوکراین  در  ایران  سفیر 
اوکراین و ضرورت پایان هرچه سریع تر آن از مسیر 
دیپلماسی، از اولویت های اساسی سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی است.  به گزارش ایلنا، منوچهر مرادی 
در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: مخالفت با 
آن  تر  سریع  هرچه  پایان  ضرورت  و  اوکراین   جنگ 
از مسیر دیپلماسی، از اولویت های اساسی سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی است.  او با اشاره به رایزنی 
تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اوکراین اظهار داشت: 
و  ایران  خارجه  وزرای  تلفنی  گفتگوی  چهارمین  در 
ضمن  دکتر  امیرعبداللهیان   ،۲۰۲۲ فوریه  از  اوکراین 
تاکید مجدد بر این موضع اصولی،  بر آمادگی کشورمان 
برای هرگونه مساعدت به استقرار صلح و آرامش در 
اوکراین تاکید کرد. به گفته این دیپلمات ارشد، این 
موضع از سوی  دمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین 
برای  اوکراین  آمادگی  او  و  گرفت  قرار  تقدیر  مورد 
گسترش همه جانبه روابط را اعالم کرد. مرادی ادامه 
دو  پایتخت های  به  سفر  به  را  یکدیگر  وزیر  دو  داد: 

کشور دعوت کردند.

تروئیکای اروپایی در بیانیه ای 
مشترک پیش از آغاز نشست 
شورای امنیت سازمان ملل 
متحد برای بررسی روند اجرای 
قطعنامه ۲۲۳۱ از ایران خواستند 
که »از این فرصت تا زمانی که 
از دست نرفته، برای نهایی سازی 
توافق استفاده کند« 

حسین امیرعبداللهیان نیز در 
نخستین واکنش نسبت به 
پایان مذاکرات دوحه گفت:  

ارزیابی ما از مرحله اخیر 
مذاکرات در دوحه مثبت است. 
تاکید می کنم که ما برای 
رسیدن به توافقی خوب، قوی 
و پایدار جدی هستیم و در 
صورت واقع بینی آمریکا، توافق 
دست یافتنی است

|پیام ما| در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن بررسی روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ نسبت به عدم استفاده 
ایران از فرصت مذاکرات دوحه ابراز تاسف کردند، رئیس جمهوری ایران در سفری عازم عشق آباد شد و عالوه بر شرکت در 
ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، با روسای جمهور روسیه، ترکمنستان و آذربایجان گفت وگو کرد. این 

در حالی بود که والدمیر پوتین در جریان دیدار با ابراهیم رئیسی از او خواست که سالمش را به رهبری برساند.
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یک ماه پس از اعالم مخالفت رهبری با رفتار برخی شرکت کنندگان 
در مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی صورت گرفت

آشوب در مراسم بزرگداشت شهید صدوقی 
و قطع سخنرانی مسیح مهاجری

در  انقالب  رهبر  جدی  تذکر  از  پس  ماه  یک 
جریان برگزاری مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار 
تندروی ها،  و  رفتار  برخی  به  اسالمی  جمهوری 
در شرایطی که طی سال های گذشته هر از گاه 
از  به برخی چهره های نظام  اهانت هایی  شاهد 
پایگاه  حاال  بودیم،  خمینی  جمله سید حسن 

این  مشابه  رفتاری  از  جماران  خبری-تحلیلی 
بار در یزد و علیه مدیرمسئول روزنامه جمهوری 
اسالمی خبر داده است. بنابر این گزارش در حالی 
که مسیح مهاجری به منظور شرکت و سخنرانی 
در مراسمی به شهر یزد رفته بود، گروهی که این 
پایگاه خبری-تحلیلی از آنان با تعبیر »تندروها« 

یاد کرده، در میانه سخنان مسیح مهاجری، با 
فریاد زدن حرمت این مراسم را زیر پا گذاشته و 
باعث شدند سخنران مراسم مجبور شود سخنان 
خود را نیمه کاره رها کند و از منبر مسجد حظیره 

پایین بیاید.
به رسم هر ساله  در حالی که  اساس  این  بر 

شهید  سومین  شهادت  بزرگداشت  مراسم 
محراب، آیت هللا صدوقی و فرزندش امام جمعه 
مختلف  اقشار  و  مقامات  حضور  با  یزد  فقید 
مردم در مسجد حظیره و با سخنرانی مسیح 
مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی 
و یکی از نجات یافتگان حادثه بمب گذاری دفتر 
حزب جمهوری اسالمی برگزار شد، گروهی از 
مانع  ساالری  غوغا  و  فریاد  با  شرکت کنندگان 
از سخنرانی این روحانی میانه رو شده و باعث 
شدند او مجبور شود سخنان خود را نیمه کاره رها 
کند. بر این اساس هنگامی که مسیح مهاجری 
آیت هللا هاشمی، محصوران  در سخنرانی خود 
رئیس  و  ریاست جمهوری سال ۸۸  انتخابات 
دولت اصالحات را از دلسوزان و بزرگان انقالب 

اسالمی نامید، چند نفر که برخی از آنها ملبس 
به لباس روحانیت بودند با فریاد به مخالفت 
که  موضوعی  پرداختند؛  مهاجری  سخنان  با 
را  منبر  تکمیل سخنانش،  بدون  او  باعث شد 
پایان دهد. مسیح مهاجری که گفته بود »اشهد 
ممنوع التصویرها  و  حصری ها  می گویم  بالله 
این  با  افراد هستند« در حالی  از دلسوزترین 
شد که  روبه رو  حضار  از  طیفی  نادرست  رفتار 
معترض  چرا که گروه  نبود؛  ماجرا  پایان  این 
به دور مهاجری حلقه زدند و با طرح اتهاماتی 
خاتمی،  محمد  سید  و  هاشمی  آیت هللا  علیه 
مسجد حظیره را پایگاه انقالب توصیف و تاکید 
کردند که طرح چنین سخنانی را در این مسجد 

برنمی تابند.

روی خط خرب
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این تحقیق اولین در نوع خود است که به تجزیه 
و تحلیل و تعیین مسئولیت ۱6۰ کشور در بروز 
نیم قرن گذشته  در  زیستی  آسیب های محیط 
بر  پرداخته است.  بازه زمانی ۱۹۷۰-۲۰۱۷  در  و 
متحده  ایاالت  تحقیق  این  یافته های  اساس 
از مواد  آمریکا مقصر اصلی است که ۲۷درصد 
خام مازاد در جهان را مصرف می کند. پس از 
آمریکا اتحادیه اروپا و بریتانیا با سهم ۲۵درصدی 
از مصرف مازاد جهانی قرار دارند. سایر کشورهای 
ثروتمند مانند استرالیا، کانادا، ژاپن و عربستان 
سعودی در مجموع مسئول ۲۲درصد از مصرف 
منابع طبیعی هستند و در حالی که چین با فرا 
رفتن از مرز پایداری مصرف ۱۵درصدی از منابع را 
در کارنامه خود دارد، کشورهای فقیرتر در جنوب 
جهانی در کل فقط ۸درصد از سهم مصرف منابع 

را به خود اختصاص داده اند.
بنا بر این مطالعه، »کشورهای با درآمد باال عامالن 
هستند  جهانی  اکولوژیکی  فروپاشی  اصلی 
به نحوی که باید فورًا استفاده از منابع خود را 
دهند«.  کاهش  پایدار  و  منصفانه  سطوح  به 
 Lancet Planetary  در مجله مقاله که  این 
به  می افزاید،  است  رسیده   چاپ  به   Health
دلیل بدهی محیط زیستی کشورهای ثروتمند 
پیشگام  باید  »این کشورها  جهان،  باقی  به 
ِکاهش شدید در استفاده از منابع شوند تا از 
تخریب بیشتر جلوگیری کنند، که این احتمااًل به 
معنای اتخاذ رویکردهای متحول کننده پسارشد 

و مهار رشد است«.
نویسنده اصلی مقاله، پروفسور جیسون هیکل از 
 )ICTA-UAB( موسسه علوم و فناوری محیطی

در بارسلونا، می گوید که این یافته ها چشمگیر و 
البته نگران کننده اند. او به گاردین گفت: »همه ما از 
میزان سهم کشورهای پردرآمد در استفاده بیش 
از حد از منابع شوکه شدیم. ما انتظار نداشتیم 
مقدار آن این قدر باال باشد. حال اگر این کشورها 
باید  یابند،  دست  پایدار  سطوح  به  می خواهند 
استفاده از منابع خود را به طور متوسط تا حدود 
۷۰درصد نسبت به سطوح موجود کاهش دهند.«
او گفت شواهد نشان می دهد که این امر مستلزم 
آن است که کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا 
و ایاالت متحده »تمركز بر رشد تولید ناخالص 
خود  اصلی  و  اولیه  هدف  عنوان  به  را  داخلی 
متوقف كنند و در عوض اقتصاد خود را حول رفاه 

انسان و کاهش نابرابری سازماندهی كنند«. 

سرانه  اساس  بر  حد  از  بیش  مصرف   
کشورها: استرالیا در صدر

مقادیر  ارزیابی خود،  و  تحلیل  در  این تحقیق 
استخراج داخلی از منابع کشورها و همچنین مواد 
خام دخیل در جریان تجارت جهانی برای منابعی 
مواد  فلزات،  الوار،  فسیلی،  سوخت های  مانند 
معدنی و زیست توده را با استفاده از داده های 
پنل منابع بین المللی سازمان ملل و محاسبات 

وارد کرده است. برون یابی 
سازمان  پنل  مشترک  رئیس  پوتوچنیک،  یانز 
ملل و کمیسر سابق محیط زیست اتحادیه اروپا، 
نتایج این مطالعه را »منطقی و درست« توصیف 
کرد. او گفت: »کشورهای با درآمد باال هستند که 
به شدت از مرزهای سیاره ای فراتر می روند. آنها 
هستند که قواعد بازی اقتصادی و استانداردهای 
جهانی را تعیین کرده اند، از این رو باید نشان دهند 

که قادرند و این اراده را دارند تا در مسیر بازگشت 
به مرزهای پایداری جلودار باشند.«

کیت راورث، اقتصاددان و از همکاران ارشد مؤسسه  
آکسفورد  دانشگاه  زیستی  محیط  تغییرات 
مسئولیت پذیری  در  جدیدی  »دوران  می گوید: 
جهانی به لطف تحلیل های قدرتمندی مانند این 
گشوده شده  است. معیارهای جدید مانند سهم 
و مسئولیت کشورها، وضوح اخالقی محکمی را 
پیرامون بی عدالتی های دیرپا و پایدار بین شمال 
مسئولیت  می آورد.  ارمغان  به  جهانی  و جنوب 
غیرقابل انکار ثروتمندترین کشورهای جهان در از 
بین بردن سیستم های حامی حیات در سیاره ای 
که خانه ماست اکنون باید به پرداخت غرامت 
را  آسیب ها  بدترین  به کسانی که  توجه  قابل 

دیده اند تبدیل شود.«

 فراتر از سهم منصفانه
حدود  که  می دهد  نشان  جدید  مطالعه 
مواد  تن  ۲.۵تریلیون  حدود  از  ۴۴درصد 

توسط کشورهایی  زمین  کره  در  استخراج شده 
استفاده شده  است که از سهم منصفانه استفاده 
از منابع فراتر رفته اند. در همین دوره زمانی، ۵۸ 
کشور از جمله هند، اندونزی، پاکستان، نیجریه و 
بنگالدش در محدوده پایداری خود باقی مانده اند.
رشدزدایی  استراتژی های  هیکل،  گفته  به 
به  بخشند،  بهبود  را  عموم  زندگی  می توانند 
شرطی که مردم تولیدکنندگان را ملزم به انجام 
عمومی،  حمل ونقل  مانند گسترش  اقداماتی 
نیز  و  کاالها  از  بازاستفاده  و  بازیافت  تعمیر، 
کارافتادگی  )از  به کهنگی درون زاد  دادن  پایان  
برنامه ریزی شده( آنها کنند.در اوایل سال جاری، 
ششمین ارزیابی هیأت بین دولتی تغییر اقلیم 
سازمان ملل درباره سازگاری اقلیمی به مطالعات 
هیکل و همکارانش اشاره کرد که معتقدند چنین 
برای  کافی  اجتماعی  »تحول  استراتژی هایی 
ضمانت حفظ و افزایش رفاه همراه با کاهش 
»ردپای محیط زیستی« را ممکن می کنند«.

یکی دیگر از نویسندگان این گزارش، دکتر 
تاکید کرد  لیدز،  دانشگاه  از  فانینگ  اندرو 
به  ثروتمند  کشورهای  مردم  »همه  که 
زیست  محیط  تخریب  مسئول  اندازه  یک 
کاهش  که[  معناست  بدان  ]این  نیستند. 
کاهش  بر  عالوه  رشد  به  ما  وابستگی 
معنای  به  همچنین  بین کشورها،  نابرابری 
مردم   زیسته  تجربه  در  نابرابری  کاهش 

است«. ثروتمند[  کشورهای  ]درون 
در آخرین گزارش هیأت میان دولتی تغییر اقلیم 
)IPCC( آمده است که نقشه راه های مهار رشد 
ممکن است برای ترکیب پیشرفت اجتماعی با 
استراتژی های به لحاظ فنی امکان پذیر تعدیل 

حیاتی باشد.
دکتر جما کرانستون، مدیر تجارت و طبیعت در 
مؤسسه رهبری پایداری کمبریج، گفت: »اگرچه 
ایده  مهار رشد دارای ظرفیت های مناسبی است، 
اما این نیازمند تغییر الگوی بنگاه محوری و تغییر 

کارایی الگوی مصرف است.«
او همچنین گفت: »کشورها و کسب وکارها باید 
به طور یکسان از صرفًا کاهش تأثیر مخرب بر 
محیط زیست فراتر رفته و در عوض رویکردهای 

احیاکننده و ترمیم کننده ای را اتخاذ کنند.«
به گفته  دکتر هیکل »نتایج این تحقیق از دو 
جنبه محافظه کارانه است. یکی محاسبه  نکردن 
مازاد مصرف کشورها قبل از سال ۱۹۷۰ و دیگری 
محاسبه  نکردن کم مصرفی در دوره  مورد مطالعه. 
اگر به هر یک از این دو مورد هم می توانستیم 
امتیاز دهیم سهم مسئولیت کشورهای با درآمد 
باال از آنچه در این تحقیق به دست آمده است باز 

بیشتر می شد.«

منبع: گاردین و حساب شخصی جیسون هیکل در توییتر
پانویس مترجم:

- Degrowth: مهار رشد یا رشدزدایی جنبشی است که با نقد 
سیستم سرمایه داری جهانی، که به هر قیمتی رشد را دنبال 
می کند، اعتقاد دارد پیگیری مفرط رشد اقتصادی باعث استثمار 
رشدزدایی  زیست می شود. جنبش  تخریب محیط  و  انسان 
جای  به  معتقدند  می شود که  شامل  را  محققانی  و  فعاالن 
سود شرکت ها، تولید بیش از حد و مصرف مازاد و افراطی، 
رفاه اجتماعی و رفاه محیط زیستی را در جامعه باید در اولویت 

داد. قرار 
- :Extrapolation برون یابی نوعی تخمین برای مواردی در 
»فرای محدوده مشاهدات اصلی« برای مقدار یک متغیر بر 
اساس روابط آن با متغیر دیگر است. برون یابی ممکن است 
به معنی گسترش یک متد باشد، با این فرض که شگردهای 

مشابهی قابل اعمال است.
مجموعه ای  سیاره ای  مرزهای   :Planetary Boundaries -
بدون ضربه زدن  آن  درون  در  بشر  است که  محدودیتی  نه  از 
به زیست بوم و امکان حیات نسل های آینده می تواند به رشد 
و توسعه دست زند. این نه محدوده شامل این موارد است: 
تخریب الیه ازن در استراتوسفر )الیه پوشن سپهر(، ازدست رفتن 
زیستی،  تنوع  انقراض  و  ازبین رفتن  و  زیست کره  یکپارچگی 
آلودگی شیمیایی، تغییر اقلیم، اسیدی شدن اقیانوس، مصرف 
آب شیرین و چرخه هیدرولوژیکی جهانی، تغییر سیستم زمین، 
جریان نیتروژن و فسفر به زیست کره )بیوسفر( و اقیانوس ها، 
بارگذاری آئروسل )هواپخش: ذرات معلق جامد و مایع درگاز( 

اتمسفر.
از  یا  درون زاد  Planned/In-Built Obsolescence: کهنگی 
کارافتادگی برنامه ریزی شده عبارت است از خط مشی برنامه ریزی 
یا طراحی فراورده ای با عمر مفید محدود تا آن که پس از مدت 
معینی کهنه شود، یعنی از مد یا از کار بیفتد. کهنگی عمدی 
می تواند برای سازندگان سودمند باشد چرا که مصرف کنندگان 
وادار می شوند برای ادامه استفاده از فراورده مورد نظر باز آن را از 
همان سازنده )به شکل قطعات یدکی یا مدل تازه تر( یا از یکی از 
رقبایش بخرند که او نیز ممکن است همان مشی کهنگی عمدی 

را برگزیده باشد. )به نقل از مجله اینترنتی اتوپیا(

مطالعه ای جدید نشان می دهد:

سهم باالی آمریکا و اروپا در تخریب محیط زیست
ایاالت متحده  آمریکا ۲7درصد از مواد خام مازاد جهان را مصرف می کند

حدود 44درصد از حدود ۲.5تریلیون تن مواد استخراج شده در کره زمین توسط کشورهایی استفاده شده  است که از سهم 
منصفانه استفاده از منابع فراتر رفته اند

مالحظات اجتماعی 
پیامدهای تغییر  اقلیم

تغییرات  پی  در  بارندگی  کاهش  با 
تبخیر، بسیاری  افزایش  و  بارش  الگوی 
تبدیل  ریزگرد  کانون  به  را  تاالب ها 
نیز  مرطوب تر  مناطق  برای  شد.  خواهد 
بهره برداری  می شود.  پیش بینی  سیالب 
بدون  توسعه  بر  تأکید  و  نامتناسب 
محیط  زیست  به  دادن  اولویت  و  توجه 
و  چشمه ها  و  تاالب ها  خشک کردن  با 
خشکسالی  روند  قنات ها،  و  دریاچه ها 
تشدید  را  آن  میزان  و  مدت  طول  و 
منابع  اتمام  و  بارش  است. کمبود  کرده 
رطوبت  تبخیر  افزایش  و  زیرزمینی  آب 
کشاورزی  بستر  کیفیت  نیز  خاک 
را  دیم  زمین های  کارایی  و  مراتع  و 
مساحت  افزایش  داد.  خواهد  کاهش 
سبب  شرایط  تشدید  و  شور  زمین های 
به  دام  چرای  برای  دامداران  تا  می شود 
سراغ مناطق ممنوعه رفته و متعاقب آن 
خاک  و  شده  تضعیف  گیاهی  پوشش 
کاهش  و  آب  بحران  یابد.  فرسایش 
را  ایران  برق آبی  تولید  سطحی  رواناب 

می کند. مشکل  دچار  نیز 
 با این اوصاف و با توجه  به موارد مذکور 
افراد  زندگی  ابعاد  همه  بر  اقلیم  تغییر 
شکل گیری  برای  بستری  و  گذاشته  اثر 
فقر،  می شود.  اجتماعی  بحران های 
ناتوانی  جنسیتی،  نابرابری های  تشدید 
از آثار سوء  در مدیریت معیشت خانواده 

کشورهاست. همه  در  اقلیم  تغییر 
مهم هر جامعه ای  ارکان  از  یکی  جمعیت 
کشور  در  جمعیتی  سیاستگذاری  است. 
باید با توجه به مولفه های اقلیمی صورت 
گیرد. تامین آب آشامیدنی برای جمعیت 
بزرگ  شهرهای  به ویژه  ایران  کشور 
مشکلی جدی در آینده است. محدودیت 
تقاضای  مقابل  در  سالم  شیرین  آب 
بروز  زمینه ساز  می تواند  آن  برای  موجود 
باشد. کاهش  آب  با  مرتبط  بیماری های 
استخراج  و  زیرزمینی  آب  سفره های 
آن  پی  در  و  باقی مانده  از سفره های  آب 
تأسیسات  به  آسیب  و  زمین  فرونشست 
شهری و همچنین ناامنی غذایی و کمبود 
و  سالمت  تهدیدآمیز  مؤلفه های  انرژی 
زندگی جمعیت ایران خواهد بود. چه بسا 
آب  منابع  و  جمعیت  تحقیقات  در  که 
سرانه  اگر  شد  مشخص   ۱۹۷۲ سال  در 
در  سال  هر  در  تجدیدپذیر  آب  مصرف 
کشوری کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب باشد آن 
کشور دچار بحران آب است و با افزایش 
خواهد  نیز  بحرانی تری  وضعیت  جمعیت 
ایران  داشت. هیچ متخصصی بحران آب 
که عمدتًا ناشی از ضعف مدیریت آب در 
نمی کند. انکار  را  است  عرصه کشاورزی 

همراه  به  بحران ها  این  مجموعه   
الگوی  تغییر  و  اقلیمی  مهاجرت های 
افزایش  و  حاشیه نشینی  و  سکونت 
فرهنگی  معضالت  و  جمعیت کالن شهرها 
اجتماعی  سرمایه های  در  نقصان  ایجاد  و 
پیامدهای  موجب  می توانند  اقتصادی  و 
آمارها  بر  مبتنی  باشند.  داشته  جدیدی 
روند کنونی،  ادامه  با  و  موجود  داده ها  و 
افزایش جمعیت اثر قابل توجهی بر الگوی 
همچنین  و  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
آلودگی  افزایش  و  هوا  کیفیت  در  تغییر 
افزایش  داشت.  خواهد  آینده  در  هوا 
جمعیت همه مؤلفه های مؤثر بر گرمایش 
قرار  تحت الشعاع  را  اقلیم  تغییر  و  زمین 
سوء  آثار  شدت  بر  همچنین  و  می دهد 
اقلیم به ویژه در کشورهای  از تغییر  ناشی 

می افزاید. آسیب پذیر 

معاون سازمان محیط زیست:

آتش سوزی از عوامل 
 اصلی تخریب
 زاگرس است

زیستی  تنوع  و  طبیعی  محیط  زیست  معاون 
سازمان حفاظت محیط  زیست گفت: آتش سوزی 
یکی از عوامل اصلی تخریب زیستگاه در حوزه 
رویشی زاگرس است. به گزارش روابط عمومی 
اکبری  لرستان حسن  زیست  محیط  حفاظت 
هم اندیشی  منطقه ای  جلسه  نخستین  در 
پنج گانه کشور  مناطق  مناطق   دبیران  و  روسا 
تهیه و تدوین قوانین  با  بیان کرد:  در خرم آباد 
بازدارنده و به روز،  فرهنگ سازی و تهیه تجهیزات 
پیشرفته و مشارکت  دادن مردم در حوزه اطفای 
آتش سوزی  از  ناشی  خسارات  می تواند  حریق 
در جنگل ها و مراتع زاگرس را به طور چشم گیر 
اهمیت سرشماری  به  اشاره  با  او  داد.  کاهش 
عنوان  حیات وحش  و  زیستگاه ها  مدیریت  در 
توپوگرافی کشور  شرایط  دالیل  به  داشت:  کرد 
برخی روش های  دقیق  پیاده کردن  امکان  گاه 
نیست  مقدور  علمی سرشماری حیات وحش 
ولی می توان با بهره گیری از نیروهای متخصص، 
دقت  مستمر  نظارت  و  پیشرفته  امکانات 

سرشماری را تا حد زیادی باال برد.

آمریکا ۲۷درصد و پس از 
آن اتحادیه  اروپا و بریتانیا با 

سهم ۲۵درصدی از مصرف 
مازاد جهانی قرار دارند. 

سایر کشورهای ثروتمند 
مانند استرالیا، کانادا، ژاپن و 
عربستان سعودی در مجموع 

مسئول ۲۲درصد از مصرف 
منابع طبیعی هستند و در 

حالی که چین با فرا رفتن از 
مرز پایداری مصرف ۱۵درصدی 
از منابع را در کارنامه خود دارد، 

کشورهای فقیرتر در جنوب 
جهان در کل فقط ۸درصد از 
سهم مصرف منابع را به خود 

اختصاص داده اند

مطالعه ای پیشگامانه برای اولین بار میزان سهم و مسئولیت خسارتی را که ۱60 کشور در طول 50 سال گذشته بر محیط زیست موجب 
شده اند مشخص کرده است. این مطالعه نوانگارانه نشان می دهد، ایاالت متحده آمریکا و اروپا مسئول بیشترین آسیب ها بر محیط 
زیست جهانی ناشی از استفاده  بیش از حد از منابع طبیعی هستند با سهم 74درصد از مصرف مازاد منابع؛ مهمترین عامل در تخریب 

زیست بوم و از دست رفتن تنوع زیستی.

کیت راورث، اقتصاددان 
می گوید: معیارهای جدید مانند 

سهم و مسئولیت کشورها، 
وضوح اخالقی محکمی را 

پیرامون بی عدالتی های دیرپا 
و پایدار بین شمال و جنوب 

جهانی به ارمغان می آورد. 
مسئولیت غیرقابل انکار 

ثروتمندترین کشورهای جهان 
در از بین بردن سیستم های 
حامی حیات در سیاره ای که 

خانه ماست اکنون باید به 
پرداخت غرامت قابل توجه به 
کسانی که بدترین آسیب ها را 

دیده اند تبدیل شود
|  

AP
  |

اعتراضات منطقه ای عالوه 
بر رسانه ها و فضای مجازی، 
به سطح مدیریت روستاها 
نیز رسیده و اعضای شورای 
اسالمی روستاهای منطقه 
را بر آن داشت تا با تنظیم 

شکواییه ای رسمی، از 
دادستان مازندران بخواهند تا 
به عنوان مدعی العموم به این 

موضوع وارد شوند و پیگیر 
جلوگیری از سوزاندن مازوت 

بی کیفیت در نیروگاه نکا و 
تزریق و تأمین گاز مورد نیاز 

این واحد نیروگاهی شود

 شکواییه شوراهای روستاهای اطراف نیروگاه نکا 
برای مازوت سوزی

مازوت سوزی گسترده و مستمر نیروگاه نکا که 
ایجاد  منطقه  این  در  را  آلودگی های شدیدی 
کرده، طی روزهای اخیر و با افزایش اعتراضات 
اعضای  زیست،  محیط  دوستداران  و  بومیان 
بر  را  منطقه  این  روستاهای  اسالمی  شورای 
با ارائه شکواییه ای به دادستان  آن داشت تا 
معضل  این  به  رسیدگی  خواستار  مازندران 
به  اعتراضات  دامنه  ایرنا،  به گزارش  شوند.  
مازوت سوزی نیروگاه شهید سلیمی نکا در شرق 
پیرامونی  مناطق مسکونی  بویژه  و   مازندران 
این نیروگاه، طی روزهای اخیر با بیشتر دیده 
شدن خاکستر و آلودگی ناشی از مصرف این 
است.  یافته  آلوده گسترش  فسیلی  سوخت 
و  رسانه ها  بر  عالوه  منطقه ای  اعتراضات  این 
فضای مجازی، به سطح مدیریت روستاها نیز 
روستاهای  اسالمی  شورای  اعضای  و  رسیده 
منطقه را بر آن داشت تا با تنظیم شکواییه ای 
به  تا  بخواهند  مازندران  دادستان  از  رسمی، 
عنوان مدعی العموم به این موضوع وارد شوند و 
پیگیر جلوگیری از سوزاندن مازوت بی کیفیت 
در نیروگاه نکا و تزریق و تأمین گاز مورد نیاز 
این واحد نیروگاهی شود.  در بخشی از این 
روستای   ۱۳ اسالمی  شورای  مهر  که  نامه 
یعقوب لنگه،  دنگسرک،  تازه آبادکال،  نوذرآباد، 
حسین آباد،  خورشید،  عسگرآباد،  امیرآباد، 
مهدی آباد، َلِلـه مرز، زینوند، نمکچال و زاغمرز 

دادستان  با  خطاب  می شود،  دیده  آن  در 
ترکیبات گوگرد  و  »مشتقات  آمده:  مازندران 
و سایر اجزاء آالینده ناشی از مصرف سوخت 
مازوت می باشد، پس از خروج از دودکش های 
سال های  طول  در  بسیاری  عوارض  نیروگاه، 
زیست  محیط  و  منطقه  اهالی  برای  اخیر 
بین المللی  و  و ملی  بی نظیر  بویژه ذخیره گاه 
آمار  انفجاری  و موجب رشد  میانکاله داشته 
انواع سرطان ها و باران های اسیدی و تخریب 
است  شده  دامی  و  کشاورزی  محصوالت 
که بیان آن در ظرفیت شکواییه حاضر نبوده 
و مستلزم تفحص و بازدید آن مقام عالی از 
نیروگاه شهید سلیمی نکا و مصاحبت اهالی 
منطقه دهستان میانکاله و روستاهای همجوار 
نیروگاه مذکور بوده که یقینا ماحصل تفحص 
حضرتعالی نتیجتا به جز مطالب عرض شده 
این  بود.« رونوشت  این شکواییه نخواهد  در 
مازندران،  در  فقیه  ولی  نماینده  به  شکواییه 
استان،  تامین  شورای  رئیس  استاندار، 
مدیرکل اطالعات مازندران و رئیس دستگاه 
قضا در مازندران نیز ارائه شده است تا دامنه 
پیگیری ها افزایش یابد. البته به گفته رئیس 
شورای اسالمی روستای بزرگ زاغمرز، تعداد 
مازوت سوزی  به  معترض  اسالمی  شوراهای 
نیروگاه در این شکواییه با پیگیری های انجام 

افزایش است. در حال  شده 

اقلیم

| مترجم |

| محمدرضا جعفری |

۱ادامه از صفحۀ

مازاد تجمعی استفاده از منابع بر مبنای درآمد کشورها مصرف بیش از حد بر اساس سرانه  کشورها

آب جارو نیست

آگهی تجدید مناقصه

بایستی  باشد که  ریال می  مناقصه ۲۱۳.408.۳58  در  ۱-سپرده 
به  بانک  به حساب سپرده ۱000۱8869787۳ پست  واریز  بصورت 

حساب دهیاری و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه گردد.
۲-دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ ۱40۱/4/۱6 

در دفتر فنی واقع در بخشداری پاریز می باشد.
 ۱40۱/4/۱6 پایان وقت اداری مورخه  تا  ۳-مهلت تحویل پاکات 

می باشد.
4-تاریخ بازگشایی پاکات مورخ ۱40۱/4/۱8 ساعت ۱0 صبح می باشد.

5-برآورد اولیه مبلغ 4.۲68.۱67.۱66 ریال می باشد.
6-هزینه درج دو نوبت آگهی و تجدید در  روزنامه  بر عهده برنده 

مناقصه  می باشد.
دهیاری ده سراج بخش پاریز سیرجان

شرایط مناقصه:

دهیاری ده سراج بخش پاریز سیرجان در نظر دارد احداث 
به  را  فوتبال خود  زمین چمن مصنوعی  و فنس کشی  زیرسازی 

پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

سالح  جواز  کارت  عدد  یک 
مدل  لول  تک  زنی  ساچمه 
شماره  به   ۱۲ کالیبر  کوسه. 
بنام   K.A.R47۱۳5۱4

ساخت  سعید  محمدرضا 
از  و  گردیده  مفقود  ایران 
است.   ساقط  اعتبار  درجه 

برگ سبز  )شناسنامه(خودرو سواری 
نقره ای   8 /۱ جی ال ایکس آی  پژو 
متالیک مدل 89به شماره انتظامی 
شماره  به  و  ۳8ایران49  ۲۱8ص 

موتور ۱۲489075۱09 و به شماره 
به   NAAM0۱CA۲AE۲0974۱
نام محمد کمایی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 4

است که  حالی  در  اما  تازه  مطالعات  نتایج 
مطالعات تحقیقاتی در کشور اعداد متفاوتی 
کشاورزی  محصوالت  مصرفی  آب  میزان  از 
نشان داده اند. یک مطالعه در شاهرود میزان 
آب مصرفی هندوانه به ازای هر کیلوگرم را 6۰۰ 
لیتر برآورد کرده است. این مطالعه که در آبان 
۹۸ منتشر شده و حاصل کار پژوهشی محمد 
قدس پور و طیبه خلیلی است نشان می دهد 
که میزان آب هندوانه به ازای هر مترمکعب آب 
مصرفی، ۱.۵۵کیلوگرم هندوانه،  ۱.۸۷کیلوگرم 

خیار و ۱.۹۰ کیلوگرم گوجه تولید می شود.

مطالعه دیگری از اندیشکده تدبیر آب ایران 
الهام  و  که حاصل کار مریم حسنی سعدی 
مصرفی  آب  رقم  است،   ۹۵ پاییز  در  گلکار 
هندوانه به ازای هر کیلوگرم را ۲۵۰ لیتر، گندم 
به ازای هر کیلوگرم هزار و ۷۸۸ لیتر و ذرت 
دانه ای به ازای هر کیلوگرم هزار و ۴۲۸ لیتر 

است. برآورد کرده 

 مصرف آب گندم ۱0 برابر هندوانه
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  مطالعات 
استان  جنوب  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
مصرفی  آب  برای  را  دیگری  اعداد  کرمان 

تحقیقات  این  داده.  نشان  هندوانه  کشت 
داده های  مبنای  بر  و  مستند  صورت  به  که 
کنتورهای حجمی نصب  شده در مزارع تحت 
مدیریت کشاورزان در نمونه های مختلف در 
جنوب استان کرمان است، نشان داده که آب 
 ۱۴۰ کیلوگرم   هر  ازای  به  هندوانه  مصرفی 
لیتر،    ۱۵۰ فرنگی  لیتر، گوجه   ۱۰ خیار  لیتر، 
گندم ۷۰۰ گرم به ازای هر مترمکعب آب  و جو 

است. میزان  همین  به  تقریبا  نیز 

در  هندوانه  آب برنبودن  چرایی    

جنوب استان
مصرفی  آب  میزان  در  تناقض  باعث  آنچه 
گزارش هاست،  این  در  مشابه  محصوالت 
این  حال  این  با  است.  تحقیقی  مناطق 
میزان  که  است  نکته  این  گویای  مطالعات 
است.  هندوانه  از  بیشتر  مصرفی گندم  آب 
احمد آئین، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان 
در گفت وگو با »پیام ما« درباره چرایی کمتر 
استان  در جنوب  هندوانه  آب مصرفی  بودن 
کرمان می گوید: »به طور متوسط بیشتر از ۵۰ 
درصد از مراحل رشد و نمو هندوانه در جنوب 

پالستیکی  پوشش  زیر  در  کرمان  استان 
اصال  تعرق  و  تبخیر  شرایط  این  در  و  است 
نداریم؛ گاه با یک تا دو دوره آبیاری کل نیاز 
رشد  دوره  اول  نیمه  در  محصول  این  آبی  
نیز  نیمه دوم رشد گیاه  تکمیل می شود. در 
که پالستیک برداشته می شود، مالچ کفپوش 

مصرف آب را پایین می آورد.« به گفته آئین 
از دیگر مواردی که باعث کاهش آب مصرفی 
در کاشت هندوانه در جنوب استان نسبت به 
به  است که  زمان کشت  است،  مناطق  سایر 
علت کشت این محصول در پاییز و زمستان 

پیدا می کند. تعرق کاهش  و  تبخیر 

هر  برای  تومانی  میلیون   6 یارانه   
هکتار کشت گندم

پیش تر فریبرز عباسی،  سرپرست معاونت آب 
و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز در نشستی 
خبری از آب بر نبودن کشت محصول هندوانه 
گفته و مصرف آب گندم را بیشتر از هندوانه 
ساداتی نژاد،  حال  این  با  بود.  کرده  اعالم 
تعرفه  اجرای  اعالم  با  جهاد کشاورزی  وزیر 
امسال، هندوانه  از  صادرات محصوالت آب بر 
و سایر محصوالت جالیزی را آب بر خوانده و 
از محدودیت و حتی ممنوعیت صادرات این 
محصوالت گفته است؛ موردی که حتی با گفته 

معاون او نیز در تناقض است.

جهاد کشاورزی  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه   
که  کرد  اعالم  در  خبری  در  خرداد   ۲۲ نیز 
در  اساسی  کاالهای  تولید  از  حمایت  برای 
کشور به کشاورزانی که گندم، دانه های روغنی 
به صورت  یارانه  بکارند  دامی  نهاده های  و 
به  اول  فاز  در  می شود؛  پرداخت  مستقیم 
ازای هر هکتار ۳ میلیون تومان به افرادی که 
دانه سویا بکارند پرداخت می شود، ۳ میلیون 
تومان نیز به عنوان افزایش عملکرد بهره وری 

می شود. پرداخت  بخش  این  در 

کرمان  در  گندم  کشت  توسعه    

بی آب
برای  سیاست هایی  اجرای  حال  در  دولت 
تشویق توسعه کشت گندم و سایر نهاده های 
قابلیت های  و  شرایط  به  توجه  بدون  دامی، 
رئیس  برخوری،  سعید  است.  منطقه  هر 
سابق جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در 
گفت وگو با »پیام ما« از توسعه کشت گندم 
در جنوب استان می گوید. به گفته او سطح 
از ۳6هزار  استان  زیر کشت گندم در جنوب 
هکتار  در سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰ به ۴۰ هزار و 
رسیده   ۱۴۰۱-۱۴۰۰ زراعی  سال  6۰۰هکتاردر 
است. برخوری اگرچه در این گفت و گو بر آب بر 
است  معتقد  اما  می گذارد  بودن گندم صحه 
جنوب  روسیه،  و  اوکراین  جنگ  به  توجه  با 
کرمان باید همین میزان آبی را که دارد بر روی 
محصوالت استراتژیک بگذارد: »مشخص است 
که ما همین میزان آبی که داریم را باید صرف 
غذا کنیم. با توجه به جنگ و مشکالتی که ایجاد 
شده و همچنین با توجه به اینکه نان، غذای 
غالب مردم است باید همین میزان آب به سمت 
تولید گندم رود. بنابراین هم دولت باید حمایت 
کند و قیمت مناسب تری به کشاورزان دهد و هم 

کشاورزان باید نگاه ملی داشته باشند.«

گندم  کشت  توسعه  دنبال  نباید   
باشیم

اینکه کرمان با میزان بارندگی کمتر از نیمی 
بیشتر  کشت  سمت  به  کشور  متوسط  از 
و  ذرت  و  گندم  چون  آب بری  محصوالت 
و  تحقیقات  مرکز  رئیس  نگاه  از  رود،  جو 
جنوب  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش 
استان کرمان یک سیاست اشتباه است. او 
استراتژیکی  برای کشت های  »ما  می گوید: 
وجه  هیچ  به  خاص  مناطق  در  مثل گندم 
نباید دنبال افزایش سطح زیر کشت باشیم. 
دالیلی  و  است  غلطی  استدالل  کامال  این 
اگر  واقع  در  دارد.  زیادی  منطقی  و  فنی 
بخواهیم دنبال کشت گندم باشیم باید دنبال 
روش هایی باشیم که تولید بر واحد سطح را 
استان  جنوب  عملکرد  اکنون  دهد.  افزایش 
۴ تن در هکتار است و اگر این عدد به 6 یا 
این دغدغه  از  ۷ تن برسد می تواند بخشی 

ببرد.« بین  از  را 

کشور  کل  برای  نباید  که  دارد  تاکید  آئین 
یک نسخه واحد پیچید و با توجه به اینکه 
کمتری  آب  سردسیری  مناطق  در  گندم 
این  کشت  توسعه  باید  می کند،  مصرف 
از  باشد.  مناطقی شمالی کشور  در  محصول 
نگاه او در جنوب استان بهتر است به جای 
توسعه کشت محصوالت آب بری چون گندم، 
به  آن  از  حاصل  ارز  و  شود  تولید  هندوانه 
جنوب  »در  یابد.  اختصاص  گندم  واردات 
کرمان اگر بتوانیم صادرات موفقی در هندوانه 
ما  برای  اقتصادی اش  ارزش  باشیم  داشته 
وارد  و گندم  تولید  هندوانه  است که  بیشتر 
اندیشکده  دبیر  اسفندیاری،  انوش  کنیم.« 
»پیام  با  گفت وگو  در  نیز  ایران  آب  تدبیر 
ما« سیاست محدودیت صادرات محصوالت 
به کشت گندم  جالیزی و ترغیب کشاورزان 
شتاب زده  و  پشتوانه  بدون  تصمیم  یک  را 
می داند. او می گوید: »باید به فکر توسعه و 
تصمیمات شتابزده  و  باشیم  روستا  اقتصاد 
موجب ایجاد تعارض بین منافع روستاییان 
این  شاید  هرچند  می شود،  ملی  منافع  و 
باشد.  توهمی  و  غیرواقعی  هم  تعارض 
موارد کارشناسی  از  بعضی  در  مثال  طور  به 
نشده و فقط از روی ظاهر قضاوت می شود؛ 
مثل تولید و صادرات هندوانه.« اسفندیاری 
موافق  اوکراین  و  روسیه  جنگ  به  توجه  با 
تامین گندم در داخل کشور است اما معتقد 
آشکار  جهاد کشاورزی  محاسبات  است که 
عنوان  به  تولید گندم  حال  هر  »در  نیست. 
هدف گذاری  باید  استراتژیک  محصوالت 
داخل  در  را  تولید  این  از  بخشی  ما  و  شد 
داشته باشیم؛ اما چون این محاسبات آشکار 
بوده،  چگونه  اجرا  روش  نمی دانیم  و  نبوده 
نمی توانیم در قضیه چندان قضاوت کنیم.«

نتایج مطالعات در جنوب استان کرمان، آب بر نبودن محصول هندوانه را تایید کرد

 مصرف آب گندم ۱۰ برابر هندوانه
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان: نباید به هیچ وجه دنبال توسعه کشت محصوالت 
آب بری چون گندم در جنوب استان کرمان باشیم
دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران:  تصمیم دولت، برای محدودیت صادرات محصوالت جالیزی و ترغیب کشاورزان به کشت گندم 
بدون پشتوانه و شتابزده است

چهل روز بعد از سقوط متروپل
 آبادان، شهر ورم کرده

 از رانت های مکرر
کارگران مظلوم را زیر خود دفن کند و آبادان 
این  خود.  جوانان  عزای  حجله  از  شود  پر 
خاموشی و سکوت در قبال زیر پا گذاشتن 
منافع  راستای  در  قانونی  بی  از  حجم  این 
بود.  متروپل  آوار  از  مهم  بخشی  شخصی 
ریزش متروپل روشنی آفتاب بود در خرداد 
آبادان. همین قدر واضح و روشن. اینکه چرا 
بنای عظیمی در خیابانی که  ساخت چنین 
حتی ماشین آتش نشانی در آن راه به مقصد 
آبادان با  اینکه چرا در شهری مثل  نمی برد. 
شرایط خاص جغرافیایی اجازه ساخت بنایی 
در  اینکه  می شود.  صادر  طبقه  ده  بر  بالغ 
ساختمان متروپل از چه نوع مصالحی و با چه 
کیفیتی استفاده شده و اینکه چرا در ساخت 
مواجه  کافی  نظارت  نبود  با  بنایی  چنین 
می شویم، همه سواالتی است که باید قبل از 
آوار شدن متروپل بر سر مردمان شهر بررسی 
و تخلفات آن به جدیت پیگیری می شد تا 

نباشیم. امروز شاهد چنین فاجعه تلخی 
آبادان نه تنها امروز با ریزش متروپل بلکه 
سال هاست زیر انباشت فساد ناشی از ثروت 
و قدرت دفن شده است، زیر رنگ و لعاب 
رانت. البی گری در  از  برق حاصل  پرزرق و 
راستای منافع شخصی سال هاست که طبقه 
خود کرده  آوار  محصور  را  آبادان  فرودست 
و  عینی  بود  نمادی  متروپل  سقوط  است. 
حقیقی از حجم عظیمی از بی مسئولیتی و 
بی مباالتی؛ معضلی که می تواند زنگ خطری 
آوارهای  ریختن  فرو  برای  باشد  جدی 

آبادان. انسانی در  اخالقی و 

 تاسف سازمان ملل
  از رأی اقلیمِی 

دیوان عالی آمریکا
دیوان  اخیر  رای  از  ملل  سازمان  سخنگوی 
اختیارات  آن  موجب  به  که  آمریکا  عالی 
گازهای  کاهش  برای  کشور  این  دولت 

کرد. انتقاد  می شود،  محدود  گلخانه ای 
به گزارش ایسنا، با رای دیوان عالی ایاالت 
سازمان  قانونی  اختیارات  آمریکا  متحده 
 )EPA( حفاظت از محیط  زیست این کشور
در مبارزه با انتشار گازهای گلخانه ای توسط 

محدود شد. نیروگاه ها 
سازمان ملل با انتقاد از این اقدام تاکید کرد 
که رای روز پنج شنبه دیوان عالی آمریکا به 
معنی ضربه ای عمده به برنامه های مبارزه با 

تغییرات آب و هوایی جهانی است.
آنتونیو  سخنگوی  دوجاریک،  استفان 
این  گفت:  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش، 
پس رفت در مسیر مبارزه ما با تغییرات آب 

است. هوایی  و 
تاکید کرد: تصمیماتی  دوجاریک همچنین 
شد  آمریکا گرفته  در  امروز  آنچه که  نظیر 
گازهای  منتشرکننده  اصلی  کشور  هر  یا 
به  دستیابی  می شود  موجب  گلخانه ای، 
اهداف توافق پاریس سخت تر شود چراکه 
برای داشتن یک سیاره سالم و قابل زیست 
باید کاهش مصرف زغال سنگ و انتقال به 

تسریع کنیم. را  پذیر  تجدید  انرژی های 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا این حکِم 
اما  توصیف کرد  ویرانگر  را تصمیمی  دیوان 
به  رسیدگی  برای  او  تالش های  که  گفت 

نمی کند. تضعیف  را  بحران گرمایش 
دیوان عالی آمریکا با 6 رای موافق در برابر ۳ 
رای مخالف از شکایت ایالت های محافظه کار 
و  حمایت  فسیلی  سوخت  شرکت های  و 
محیط  از  حفاظت  سازمان  که  کرد  اعالم 
زیست این کشور حق ندارد محدودیت های 
در  گلخانه ای  گازهای  انتشار  بر  وسیعی 

اعمال کند. سنگ سوز  زغال  نیروگاه های 
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
یکی  همچنان  متحده  ایاالت  متحد،  ملل 
 CO۲ تولیدکنندگان گازهای  بزرگترین  از 
باعث گرم شدن زمین  در جهان است که 

می شود.
و  کم برخوردار  جوامع  کارشناسان،  گفته  به 
از سایرین  رنگین پوستان در آمریکا بیشتر 
در معرض تاثیرات مخرب تغییرات اقلیمی 
این حال شکایت علیه سازمان  با  هستند. 
ایالت  را  آمریکا  زیست  محیط  از  حفاظت 
 ۱۸ از  نمایندگی  به  غربی  ویرجینیای 
برخی  و  جمهوری خواه  عمدتا  دیگر  ایالِت 
مطرح  زغال سنگ  شرکت های  بزرگترین  از 
برای  سازمان  این  توانایی  آنها  بود.  کرده 
در  چه  نیرو  تولید  بخش  مقررات  اعمال 
سطح ایالتی و چه نیروگاه های واحد را زیر 
سوال برده بودند. این ۱۹ ایالت نگران بودند 
آنها  و  نیرو تحت مقررات درآید  که بخش 
از  اقتصادی  شدید  هزینه  با  شوند  مجبور 
این  اعتقاد  به  بکشند.  زغال دست  مصرف 
زغال سنگ  کاربرد  از  جلوگیری  ایالت ها، 
از  بسیاری  رفتن  بین  از  باعث  می تواند 

شود. صنعتی  ایالت های  در  مشاغل 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی 
جنوب استان کرمان: در جنوب 
کرمان اگر بتوانیم صادرات 
موفقی در هندوانه داشته باشیم 
ارزش اقتصادی اش برای ما 
بیشتر است که هندوانه تولید و 
گندم وارد کنیم

نه هندوانه آب بر است و نه محصوالت استراتژیکی چون گندم، کم آب. این یک باور اشتباه است که جدیدترین مطالعات مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان آن را ثابت کرده. تحقیقاتی که حاصل نتایج مستند اندازه گیری میزان آب مصرفی 
محصوالت کشاورزی جنوب با نصب کنتور هوشمند در مزارع و کشتزارهای جنوب استان است. این تحقیقات نشان می دهد مصرف 
آب هندوانه به ازای هر کیلوگرم، ۱40 لیتر است و گندم هزار و 4۲8 لیتر. در حالی که میزان آب مصرفی گندم ۱0 برابر هندوانه است، با 
سیاست های تشویقی توسعه کشت محصوالت استراتژیک، سطح زیر کشت گندم در جنوب استان از ۳6هزار هکتار در سال ۱400-99 
به 40 هزار و 600هکتار در سال زراعی ۱400-۱40۱ رسیده است. مطالعات تحقیقاتی نشان می دهد جنوب و به ویژه مناطق خاص دچار 
بحران آب جای توسعه کشت محصول گندم نیست و امنیت غذایی باید از طریق افزایش بهره وری و توسعه کشت این محصول در مناطق 

سردسیری و شمال کشور مهیا شود.

|  
س

فار
  |

پیام جامعه

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |

۱ادامه از صفحۀ

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

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

تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
رسمی سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 

 ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ مورخ   ۱۴۰۱6۰۳۱۹۰۷۸۰۰۳۰6۳ شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن 
بردسیر در  از  ۱۹ صادره  به شماره شناسنامه  جاویدان فرزند منصور 
مساحت  به  تجاری-مسکونی(  )کاربری  خانه  باب  یک  ششدانگ 
در بخش  واقع  اصلی  از ۲۷۸۷  فرعی   ۲۴۸۸۹ پالک  مترمربع   ۱6۰
 6 جنوبی کوچه  احمد کافی  شیخ  خیابان  آدرس کرمان  ۳ کرمان 
گردیده  محرز  توکلی  بانک  آقای حسین  رسمی  مالک  از  خریداری 

است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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 

شد. خواهد 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۲6    

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 
منطقه ۲ کرمان

شناسه آگهی : ۱۳4۳057

ول
ت ا

نوب

 آگهی مناقصه عمومی

برآورد  مبلغ   %۵ مناقصه  در  شرکت  سپرده   -۱
حساب  به  واریز  صورت  به  بایستی  که  اولیه 
حساب  به  ملی  بانک   ۰۱۰۸66۸۲۴۵۰۰۲ سپرده 
دهیاری و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر 

گردد. ارائه 
۲- دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ از 

محل بخشداری پاریز )دفتر فنی( می باشد.

اداری  وقت  پایان  تا  پاکات  تحویل  مهلت   -۳
می باشد.  ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

۴- تاریخ بازگشایی پاکات مورخ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ساعت 
۱۰ صبح می باشد.

۵- برآورد اولیه مبلغ ۵.۰۱۳.۲۰.۹۵۲ ریال می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

دهیاری پسوجان

شرایط مناقصه :  

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

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :  تا ساعت ۱۳:۳0روز سه شنبه مورخه ۱40۱/04/۱4می باشد.
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت:۱۳:۳0 روز سه شنبه مورخ 04/۲8/ ۱40۱ می باشد.

*زمان بازگشائی ارزیابی کیفی: ساعت ۱0 صبح روز چهار شنبه ۱40۱/04/۲9 می باشد.
*هزینه آگهی روزنامه به عهده برندگان مناقصات خواهد بود .            

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/04/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/04/۱۲

۱- بصورت نقدی در وجه شماره حساب 40540۳060756557۳ تمرکز وجوه سپرده  اداره کل نوسازی مدارس استان یا شماره 
شبا IR۱90۱000040540۳060756557۳ , شناسه واریز 905۱۲7654۱000040540۳060756557۳

۲- بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی  به سرر سید ۳ ماه از تاریخ  صدور

فرهاد فرهودی-سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد اجــرای پــروژه های  مشــروحه زیــر را از طریــق ســامانه الکترونیکی دولت 
برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــائی پاکت هــا از طریــق درگاه 

ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتادیران( بــه آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شــد.
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 »پیام ما« از ساخت و ساز جدید در میراث طبیعی هیرکانی گزارش می دهد:

بتن ریزی درجنگل های هیرکانی 
 منابع طبیعی گلستان، در محدوده زون حریم این منطقه ثبت جهانی، به نیروی دریایی ارتش مجوز ساخت و ساز داد

وحید خیرآبادی: بالفاصله پس 
از اطالع، این موضوع مسئله 

را بررسی کردیم. این مجوز در 
محدوده جهان نما به عنوان یکی 

از مناطق چهارگانه حفاظتی ما 
صادر نشده است اما در یکی 
از لکه های ثبت شده به نام 

محدوده ثبت جهانی جنگل های 
هیرکانی است. بالفاصله طی 
مکاتبه ای از روی مسئولیت 
موضوع به میراث فرهنگی 

استان برای پیگیری و بررسی 
دقیق اعالم شد

| روزنامه نگار |

| ستاره حجتی |

رمضانعلی قائمی: هر دستگاهی 
ممکن است به توسعه و تحقق 
برنامه های خود نیاز به فضایی 

داشته باشد. مقصر متولی است 
که از حوزه تحت حفاظت خود، 
مراقبت نمی کند. نه فقط ارتش 

بلکه ممکن است سایر سازمان ها 
نیز درخواست های مشابهی 

داشته باشند. این ما هستیم که 
به عنوان متولی باید درخواست را 
بررسی و با موقعیت و مر قانون 
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نخستین نیروگاه برق 
آبی 90 درصد ساخت 

داخل کشور 
گفت:  کردستان  آزاد  سد  اجرایی  معاون 
نخستین نیروگاه برق آبی ۹۰ درصد ساخت 
درحال  کردستان  آزاد  سد  در  کشور  داخل 

است. سراسری  شبکه  به  برق رسانی 
افزود:  محقق«  ایرنا »حجت هللا  به گزارش 
برق آبی  نیروگاه  نخستین  آزاد  سد  نیروگاه 
کشورمان است که توسط متخصصان داخلی 
طراحی و ساخته شده و اکنون 6 سال است 

که مورد بهره برداری قرار گرفته است.
 ۳.۳ واحد  سه  نیروگاه  این  ادامه  داد:  او 
مگاواتی دارد و اکنون ۲ واحد آن در حال تولید 
برق است و واحد شماره یک به دلیل کاهش 
سطح آب سد و اولویت دادن به تامین آب 

شرب از مدار خارج است.
معاون اجرایی سد آزاد گفت: یکی از ویژگی های 
این نیروگاه آن است که تخصیص آب زیست 
محیطی را به صورت الکترونیک انجام می دهد 
که هیچ یک از نیروگاه های کشور واجد این 

خصوصیت  نیستند.
او.  بی.  روش  به  نیروگاه  اضافه کرد:  محقق 
سال   ۱۰ از  پس  است که  شده  ساخته  تی 
داده  برگشت  به کارفرما  اولیه  سرمایه گذاری 

می شود.
معاون اجرایی سد آزاد گفت: این نیروگاه یک 
منبع توان تولید در منطقه است، زیرا در منطقه 
بین سنندج و مریوان هیچ منبع توان تولید 

وجود نداشت.
آزاد  سد  نیروگاه  داد:  ادامه   محقق 
در  برق آبی  نوع  از  نیروگاه  نخستین 
سد  نیروگاه  که  است  کردستان  استان 
شبکه  پایداری  به  کمک  بر  عالوه  آزاد 
برق کشور، الگوی کشت در منطقه را هم 
تغییر داده و موجب افزایش سطح باغ ها 

است. شده  کشاورزی  زمین های  و 

افزایش قیمت مرغ 
به بیش از 60 هزار تومان 
در حالی که تولیدکنندگان عنوان می کنند قرارگاه 
امنیت غذایی وزارت جهاد قیمت مرغ زنده را ۴۹ 
هزار تومان اعالم کرده و بر این اساس قیمت 
مرغ گرم باید اصالح شود، نرخ مرغ در بازار رو 

به افزایش است.
به گزارش مهر، در حالی که تولیدکنندگان عنوان 
می کنند قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد قیمت 
مرغ زنده را ۴۹ هزار تومان اعالم کرده و براین 
اساس قیمت مرغ گرم باید اصالح شود، نرخ 

مرغ در بازار رو به افزایش است.
بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد 
قبل حدود ۴۲  هفته  تا سه  مرغ که  قیمت 
افزایشی خود  روند  بود همچنان  تومان  هزار 
را طی می کند و در حال حاضر در برخی نقاط 
شهر قیمت این کاال به بیش از 6۰ هزار تومان 
رسیده است.براین اساس در برخی از مناطق 
تهران قیمت مرغ حتی تا 6۵ هزار تومان نیز 

افزایش یافته است.
قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ 6۰ هزار تومان 
است که تولیدکنندگان معتقدند با قیمت تمام 

شده تولید فاصله دارد.
در همین زمینه حبیب اسدهللا نژاد، مدیرعامل 
اینکه  بیان  با  مرغداران  سراسری  اتحادیه 
تولیدکنندگان در نامه ای به وزیر جهاد کشاورز 
شدند،گفت:  مرغ  قیمت  اصالح  خواستار 
قرارگاه امنیت غذایی قیمت هر کیلوگرم مرغ 
زنده را ۴۹ هزار تومان اعالم کرده اما قیمت 
بازار هم اکنون بین ۴۰ تا ۴۲  مرغ زنده در 

تومان است. هزار 

کشاورزان اوکراین اسیر 
جنگ نشدند 

محصول جدید گندم اوکراینی با قیمت حدود 
۳۹۰ دالر در هر تن در آسیا عرضه می شود.به 
گزارش ایسنا، دو تاجر مستقر در سنگاپور اعالم 
کردند که محصول جدید گندم اوکراینی برای 
اولین بار پس از تهاجم روسیه در آسیا برای 
ارسال از رومانی عرضه می شود، اگرچه به دلیل 
هزینه حمل ونقل بیشتر، معامالت زیادی انجام 
نشده است. آنها گفتند که گندم تازه برداشت شده 
از این کشور جنگ زده از طریق زمین به رومانی 
منتقل می شود که از آنجا صادرکنندگان، گندم 
آسیاب شده را با قیمت حدود ۳۹۰ دالر در هر تن 
عرضه می کنند.یکی از تاجرانی که غالت دریای 
سیاه را به آسیا می فرستد، گفت: در حال حاضر 
خریداران آن را قبول نمی کنند زیرا محموله های 
با  و  هستند  اندازه کوچک تر  نظر  از  ارائه شده 
توجه به هزینه های باالی حمل ونقل، حمل آن 
اساس گزارش  نیست.بر  امکان پذیر  آسیا  به 
رویترز، پیشنهادهایی برای حمل محموله های 
گندم اوکراینی به وزن حدود ۲۵ هزار تن از بندر 
کنستانتا رومانی ارائه شده است. اوکراین از بندر 
کنستانتا رومانی به عنوان یک مسیر جایگزین از 
زمانی که روسیه بنادر دریای سیاه خود را تقریبا 
۴ ماه پیش مسدود کرد، استفاده کرده است.
تاجران گفتند که آسیابان های آسیایی همچنان 

مشتاق منابع استرالیا هستند.

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
می گوید:  مجوز  این  خصوص  در  گلستان 
نیاز  که  کرد  اعالم  ارتش  دریایی  نیروی 
به هرحال  دارد.  در منطقه  رادار  احداث  به 
که  دارد  نیازهایی  امنیتی  نظر  از  کشور 
چون  ندهید  انجام  بگوییم  نمی توانیم 

ماست. همه  به  مربوط  موضوع 
سویی  از  می دهد:  ادامه  لطفی  عبدالرحیم 
ساختمانی  منطقه  این  در  نیست  قرار 
بارگذاری  تاسیسات  فقط  بلکه  ساخته شود 
می شود. زمینی هم که به ارتش واگذار شده 
نیست  جهان نما  شده  حفاظت  محدوده  در 
بلکه در محدوده ای است که تاسیسات صدا 
طور  همین  است،  واقع  آن  در  هم  سیما  و 
معدن متروکه ای آنجاست. در مجاورت این 
از  متر   ۱۱۰۰ تا   ۱۰۰۰ حدود  واگذاری  منطقه 
اراضی صورت گرفته است. بنابراین این طور 
نیست که بگوییم منطقه وسیعی از محدوده 
جنگلی به نهاد یا سازمانی واگذار شده است.

لطفی این محدوده را در منطقه حفاظت شده 
همین  به  است  معتقد  و  نمی داند  جهان نما 
بر نکته  او  اما  نبود.  به استعالمی  نیاز  دلیل 
هر  به  می گوید:  و   دارد  اصرار  نیز  دیگری 
موافقت  موضوع  این  با  باید  استان  صورت 
راداری،  مجموعه  این  ساخت  چون  می کرد 

از  آن  با  موافقت  و  داشت  مصوبه کشوری 
بود. شده  اعالم  سازمان کشوری  سوی 

دیوارهای بتنی به جای تاسیسات
از  میدانی  سرکشی  در  ما«  »پیام 

سایتی که قرار است تاسیسات ارتش در آن 
آنچه  با  زیادی  مغایرت های  شود  بارگذاری 
مدیرکل منابع طبیعی استان می گوید یافته 
ساخته،  پیش  بلوک های  و  دیوارها  است. 
پایین  در  و  چهل تن  امامزاده  به  نرسیده 
چپ  سمت  در  سیما  و  صدا  سایت  دست 
جاده، محوطه ای بیش از ۱۰۰۰ متر را محصور 
از جنگل های  بخشی  این همه  اما  کرده اند. 
ارتش  اختیار  در  اکنون  نیست که  هیرکانی 
است. بلکه تقریبا دو برابر مساحت محصور 
در دیوارهای بتنی،  از پوشش گیاهی خالی 
شده و خاک آن کوبیده شده است. همچنین 
از  یکی  در  بتن  نخاله های  از  زیادی  حجم 
اضالع این منطقه، محیط بر مستطیل دیوار 
بتنِی  بلوک های  از  زیادی  حجم  و  کشیده 
محوطه  این  دیگر  ضلع  در  استفاده  بدون 
از  زیادی  بخش های  است.  شده  انباشته 
خاک  از  تلی  و  شده  خاک برداری  منطقه 
تازه برداشت شده در ضلع دیگری خارج از 

است. شده  ایجاد  محوطه 

همچنان در حال پیگیری هستند
این اتفاقات در حالی رخ داده است که 

نه تنها مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان بلکه مدیرکل میراث فرهنگی، 
هم  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 

است. بوده  بی خبر  دیوارکشی  از  می گوید 
رحمان فرمانی مدیرکل میراث استان گلستان 
از  دیگری  نهاد  هر  از  زودتر  باید  نظر  به  که 
وضعیت آثار ثبت شده در استان اطالع داشته 
باشد دو هفته پیش از بازدید »پیام ما« از این 
منطقه، از سوی روزنامه در جریان این رخداد 
این گزارش  تنظیم  لحظه  تا  اما  گرفت  قرار 
با  است.  محول کرده  پیگیری  به  را  موضوع 
این وجود معاونت مربوطه این دستگاه پس 
از اطالع از صدور مجوز طی مکاتبه ای با اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، خواستار 
لوکیشن و توضیح در خصوص  ارسال دقیق 
آن شد. مکاتبه ای که تا پنجشنبه، ۹ تیر ۱۴۰۱، 
یک روز پیش از تنظیم این گزارش بی جواب 

مانده است.
به نظر می رسد تنها دستگاهی که نه تنها به 
عمل  آن  از  بیش  به  بلکه  سازمانی  وظیفه 
اداره کل حفاظت محیط زیست  کرده است 

است. استان 
کل  اداره  فنی  معاون  خیرآبادی،  وحید   
گلستان  استان  زیست  محیط  حفاظت 
این  اطالع،  از  پس  بالفاصله  می گوید: 
این مجوز  بررسی کردیم.  را  موضوع مسئله 
در محدوده جهان نما به عنوان یکی از مناطق 
چهارگانه حفاظتی ما صادر نشده است اما در 
محدوده  نام  به  شده  ثبت  لکه های  از  یکی 
است.  هیرکانی  جنگل های  جهانی  ثبت 
مسئولیت  روی  از  مکاتبه ای  طی  بالفاصله 
برای  استان  فرهنگی  میراث  به  موضوع 

شد. اعالم  دقیق  بررسی  و  پیگیری 
نخست  متولی  سوی  از  مکاتبه ای که گویی 
استان در حوزه آثار ثبت ملی و ثبت جهانی 

است. نشده  جدی گرفته 

به اسناد رجوع کنند
هیرکانی  جنگل های  پایگاه  مدیر 

و  بسیار  تالش های  از  پس  می گوید: 
انجام شد  یونسکو  از سوی  بررسی هایی که 
تیر ۱۳۹۸، دوازده لکه در محدوده پهنه وسیع 
جنگل های هیرکانی به عنوان میراث جهانی 
به ثبت رسید. قوانین حاکم بر هر اثر جهانی، 
است. باالتر  نیز  حفاظتی  محدوده های  از 

مورد  در  می دهد:  توضیح  قائمی  رمضانعلی 

رسیده  جهانی  ثبت  به  طبیعی که  اثر  این 
و  طبیعی  منابع  دستگاه  سه  هر  است 
آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  و 
در  نکته ای  هستند.  مسئول  دستی  صنایع 
مورد این مناطق باید لحاظ شود این است 
از نظر قانون، امکان واگذاری و ساخت  که 
تاسیسات  و  سنگین  مصالح  بارگذاری  و 
در  بلکه  مرکزی  زون  محدوده  در  فقط  نه 
ضربه گیر  عنوان  به  که  حریم  زون های 
اینکه  دیگر  نکته  ندارد.  وجود  نیز  هستند 
تمام نقشه های این لکه های به ثبت رسیده 
جنگل ها  سازمان  در  دقیق  مشخصات  با 
موجود است بنابراین انتظار می رود عالوه بر 
از سازمان های دیگر، این  دریافت استعالم 

شوند. چک  دقت  به  نقشه ها 
بار  یک  می کنم  پیشنهاد  می کند:  اضافه  او 
دیگر نقشه های مربوط به پهنه های تعیین 
مورد  هیرکانی،  جهانی  ثبت  منطقه  در  شده 
بررسی دقیق قرار بگیرد و از ساخت و ساز یا 
دخل و تصرف در محدوده های حریم هم به 

شکل جدی جلوگیری شود.
قائمی تاکید می کند که نه فقط ارتش بلکه 
متولیان  جز  به  را  دیگری  سازمان  هیچ 
کرد.  قلمداد  رخداد  این  مقصر  توان  نمی 
است  ممکن  دستگاهی  هر  می گوید:  او 
به  نیاز  خود  برنامه های  تحقق  و  توسعه  به 
است  متولی  مقصر  باشد.  داشته  فضایی 
مراقبت  خود،  حفاظت  تحت  حوزه  از  که 
است  ممکن  بلکه  ارتش  فقط  نه  نمی کند. 
نیز درخواست های مشابهی  سایر سازمان ها 
عنوان  به  هستیم که  ما  این  باشند.  داشته 
متولی باید درخواست را بررسی و با موقعیت 

دهیم. تطابق  قانون  مر  و 

خطر خروج از فهرست جهانی
۱۴ تیر ۱۳۹۸ و در چهل و سومین اجالس 

آموزشی،  سازمان  جهانی  میراث  کارگروه 
علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( که در 
باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد، 
مناطقی از جنگل های هیرکانی یا جنگل های 
با  ایران،  طبیعی  میراث  نام  تحت  شمال، 
تایید اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت 
فهرست  در  و  شد  جهانی  ثبت   ،)IUCN(

گرفت. قرار  جهانی  میراث 
این مناطق شامل پارک ملی گلستان، جنگل 
و  دودانگه  بوالی  جهان نما،  افراتخته،  ابر، 
آمل،  در  هراز  الیمستان  جنگل  چهاردانگه، 
جنگل واز حوزه کجور نوشهر، چهارباغ چالوس، 
سیاه  رودخان،  جنگل  خشکه داران،  جنگل 
رودبار گیالن، منطقه حفاظت شده لیسار، در 
است  هکتار  هزار   ۳۰۷ مساحت  به  مجموع 
که در چهار استان گلستان، مازندران، گیالن، 

دارد. قرار  شمالی  خراسان  سمنان، 
هدف از این ثبت پس از پایان اجالس،  نه 
فقط تالش برای حفاظت از بخش های ثبتی 
بلکه کاهش تدریجی عوامل تهدید و تخریب 
در نقاط دیگر جنگل های هیرکانی اعالم شد. 
شد که  جهانی  سندی  مثابه  به  رویداد  این 
اثری طبیعی و منحصر به فرد و قابل توجه 
در حفظ حیات بشر، در کشور ما وجود دارد.
با وجود اینکه ایران می تواند از کمک های مالی، 
پژوهشی  و  تحقیقاتی  علمی،  مشاوره های 
این  از  حفاظت  نفع  به  جامعه  بین المللی 
مخاطرات  اما  کند  استفاده  طبیعی  موهبت 
گسترده در این محدوده ها، در بیشتر موارد از 
سوی دولت رقم می خورد. حاال فقط ۳ سال 
از ثبت جهانی این اثر گذشته است و بیم این 
که  متعددی  دست درازی های  با  که  می رود 
خالف تعهدات ایران به یونسکو است این اثر در 
خطر خروج از فهرست میراث جهانی قرار گیرد.

وقتی همه سرمان گرم احداث تله کابین گرگان در جنگل های هیرکانی و اجرایی شدن مجدد مصوبه احداث جاده ابر بود، کمی آن سوتر در درازنو 
و در ارتفاعاتی که کمتر کسی سری به آن می زند، سازه ای بتنی به جان میراث جهانی هیرکانی افتاده بود. سازه ای که بنابر شواهد از سوی نیروی 
دریایی ارتش و با اجازه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در  زون حریم منطقه ثبت جهانی جنگل های هیرکانی احداث شده است. 
براساس پیگیری های »پیام ما«، مجوز احداث این ساختمان که کاربری آن به روشنی معلوم نیست درحالی از سوی اداره کل منابع طبیعی 
استان صادر شد که با وجود حساسیت باال در منطقه جهان نما و درازنو، این دستگاه پیش از صدور مجوز ساخت بنا، از هیچ یک از دستگاه های 

حفاظت محیط زیست استان و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استعالم های الزم را دریافت نکرده است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  ۱۴۰۱/۲/۲۸هیات  مورخ   ۱۴۰۱6۰۳۱6۰۱۴۰۰۰۲6۱ شماره  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم هایده بریمی زاده فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۵6 به کد ملی ۳۲۵۱۴۰۹۷۰۰ صادره از قصر شیرین در ششدانگ 
ساختمان به مساحت ۱۰6/۵۰متر مربع در قسمتی از پالک شماره 6۸۸ اصلی واقع در بخش یک شهر کرمانشاه خریداری 
از مالک رسمی آقای اسماعیل توانای منافی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۴/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۴/۲6

سعید سلیم فر رئیس ثبت اسناد و امالک

 آگهی فقدان سند مالکیت    
سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه شماره پالک ۲ فرعی از ۹ اصلی 
بخش ۱۷ قزوین ذیل ثبت ۱۵۷۷ دفتر ۹ صفحه ۳۱۰ بنام آقای عبداله 
دوبرگ  ارائه  با  نامبرده  است سپس  تسلیم گردیده  و  پرهیزکاری صادر 
و  گردیده  مفقود  سرقت  بعلت  مذکور  مالکیت  سند  که  شده  مدعی  شهود  شهادت 
به  الحاقی  یک  تبصره  باستناد  مراتب  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای 
ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس بنحوی از انحاء نسبت به امالک مذکور 
حقی داشته و یا معامالتی بنفع او شده و یا مدعی وجود سند در نزد خود باشد از 
تاریخ آخرین انتشار آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود 
اگر ظرف مدت مقرر  و  نماید  یا سند معامله تسلیم  و  مالکیت  ارائه اصل سند  با  را 
اعتراض به این اداره نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد اداره ثبت 
سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود این آگهی 

در یک نوبت به تاریخ زیر منتشر خواهد شد .
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

عباس معمائی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الموت شرقی )معلم کالیه(

آگهی مزایده نوبت اول    
بم  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای    ۰۱۰۰۰۱۲ كالسه  اجرائيه  موجب  به 
بیدرانی  خاطره  خانم  له  بم  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره 
فرزند علی با وکالت خانم زهرا دهقانی و علیه آقای حسین بیدرانی فرزند 
توسط محکوم له  معرفی  پراید که  بر فروش یک دستگاه خودروی سواری  مبنی  محمد 
است. احتمالی گردیده  توقيف  و  ارزیابی  ذیل  شرح  به  دادگستری  توسط کارشناس   و 
نقره  به رنگ  پراید مدل ۱۳۸۸  بازدید جهت فروش یک دستگاه خودروی سواری  مورد 
ای به شماره انتظامی۷۱۴ج۸۵ ایران ۴۵ به شماره شماره شاسی ۲۲۱۹۱۴ که در پارکینگ 
خودروی  سوئیچ  اینکه  گرفتن  نظر  در  با  بازدید  توسط کارشناس  توقیف که  بم  توسعه 
گزارش  زیر  به شرح  را  انجام گرفت،  درجا  حالت  در  ارزیابی  و  نبوده  در دسترس  مذکور 

نمایم. می 
الف( مشخصات خودرو:

ایران ۴۵ و  انتظامی ۷۱۴ج۸۵  نقره ای رنگ به شماره پالک  سواری پراید مدل ۱۳۸۸ 
شماره شاسی۲۲۱۹۱۴

ب( وضعیت ظاهری و فنی خودرو) در زمان بازدید (
دارد خوردگی  عقب  صندوق  و  چپ  سمت  عقب  درب  سالم.  بدنه(   (  اتاق 
تودوزی:  و  صندلی  سالم  گیربکس:  سالم،  داشبورد:  سالم-  موتور:   
تجهیزات  درصد   ۸۰ حدود  در  سالم  تایرها:  سالم  دیفرانسیل:  سالم 
ندارد. ظاهری  نقایص   . باشد  می  صندلی  روکش  و  پخش  رادیو   دارای 

میلیون  ششصد   )۱۴۰۱/۰۲/۳۱( روز  قیمت  به  توجه  با  خودرو  پایه  ارزش  توضیحات: 
ریال)6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال( معادل شصت میلیون تومان)6۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان( ارزیابی گردید.

از  ۱۱ صبح  ۹ تا   مقررگردید خودروی فوق در روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ از ساعت 
به  بلوار خلیج فارس  طریق مزایده در دفتر  اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در 
باالترین قیمت را  ارزیابی شدن شروع و به کسانی که  بهای  از  فروش برسد قیمت پایه 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
اوليه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد  ۱۰ درصد  نماید در غیر اینصورت 
.متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتیب بازدید آنان از ملک مؤثر مزایده داده شود.
م/الف ۱
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم/
میدانی قدیم-علی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
چون تحدید حدود ششدانگ سه قطعه زمین به پالک های –۱6 و ۱۷ و 
۱۸ فرعی از ۳۵- اصلی واقع در بخش -۱۳ قزوین به علت عدم حضور 
مالک به عمل نیامده و عمل تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت نیز میسور 
حاجی  مرحوم  وراث  از  احدی  غیاثوند  محمدخانی  سلیم  تقاضای  به  بنا  لذا  نیست 
داداش محمدخانی غیاثوند مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ تحدید حدود پالک 
فوق در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ساعت ۱۰ صبح به وسیله نماینده و نقشه بردار 
این اداره در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد . بدینوسیله به مالکین مجاور اخطار 
به هم رسانند مجاورین  آگهی در محل حضور  روز و ساعت مقرر در  می شود که در 
معترض که در محل حضور نداشته باشند می توانند طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض کتبی  روز  سی  لغایت  تحدیدی  جلسه  صورت  تنظیم 
مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  و  تسلیم 
قانونی وی  نماینده  یا  ثبت  اینصورت متقاضی  غیر  در  نماید  تنظیم  ذیصالح قضائی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
این اداره تسلیم نماید با ارائه گواهی مزبور این اداره بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

شعبان عسگری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان منطقه یک قزوین

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان

 آگهی تحدید حدود اختصاصی    
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه  زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت  ۱۱۴/۸۰  متر مربع دارای 
پالک  ۳۷۹۱ فرعی از ۱۰۸ اصلی واقع در اراضی باکر محله  بخش ۳ حوزه  ثبتی گرگان ملکی  آقای فرهاد قنبری خشکناب  
فرزند علی در ساعت   ۹:۳۰ صبح  روز سه شنبه  مورخ   ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  آدرس گرگان  - خیابان  امام رضا – امام رضا  ۷6 
انتهای  کوچه  کدپستی  :  ۴۹۱۷۸۷6۳۳۳  به عمل خواهد آمد  از این رو چنانچه  مجاوری نسبت  به حدود یا حقوق ارتفاقی 
حقی  برای خود قائل است می  تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس  تحدید  حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر 
شماره پالک  به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت یک ماه  از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی  دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیراینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی  وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره  ثبت تسلیم نماید بدیهی است  در صورت عدم  

وصول اعتراض اداره ثبت  وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت  خواهد نمود . م.الف : ۱۲۴6۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ 

حجت اله تجری
رئیس اداره اسناد و امالک منطقه دو گرگان
از طرف محمد امین صافی 

ول
ت ا

نوب
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سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه پایتخت، 
علیرضا زاکانی بود و او بحث خانه های استیجاری 
با ملکیت شهرداری را پیش کشید تا نوید آن دهد 
که اینگونه می خواهد قرارگان مسکن در شهرداری 
مردم  به  اجاره  برای  ملک  دامان ساخت  به  را 
بیندازد. نامزد پوششی انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۱۴۰۰ هم چون »سید ابراهیم رئیسی« که 
وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را به 
از کمبود دستکم یک میلیون  اینک  مردم داد 

مسکن در تهران خبر داده است.
دوره  در  ویژه  به  دولت  سیاست  این  از  پیش 
همه  که  رسید  آنجا  به  دهم  و  نهم  دولت 
سازمان ها و نهادهای دولتی خانه های سازمانی 
خود را به مردم واگذار کنند. شرکت ملی نفت، 

و  برق خوزستان  و  آب  پتروشیمی ها، سازمان 
نهادهایی از این دست خانه های سازمانی خود 
موضوعی که  کردند.  واگذار  نیروهایشان  به  را 
شاید اگر محور انجام یک تحقیق و تفحص قرار 
تاثیرات سوئی  گیرد شاید مشخص شود چه 
بر بازار مسکن داشته است. این به جز رویه ای 
است که دولت نهم و دهم با طرح هایی چون 
باغ ویالها اجرا کردند و زمین های مربوط به منابع 
طبیعی را قطعه قطعه کرده و هزار متر، هزار متر به 
فروش گذاشتند. هیچ یک از آن سیاست ها به 
سرانجامی نرسید. وعده رئیس جمهور منتخب نیز 
در حدود یکسالی که بر مسند مسئولیت تکیه زده 
مبهم و نامشخص باقیست. این در حالی است 
که تأمین منابعی چون آب و برق برای اِسکان 

در این ساخته ها نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
اوایل تیر امسال نیز خبری از مجلس منتشر شد 
که نشان از دست به کار شدن دولت و مجلس 
داشت.  اجاره ای  خانه های  راه اندازی  برای 
مطابق طرحی که مجلس و دولت تحت عنوان 
اجاره داری حرفه ای در دستور کار خود قرار داده اند 
شرکت هایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره 
دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو 
شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی 
 در حوزه اجاره داری حرفه ای فعالیت خواهند کرد.
چندی قبل عبدالجالل ایری، سخنگوی کمیسیون 
عمران مجلس درباره این طرح گفته بود که  برای 
بهبود طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها امالک 
مسکونی و افزایش اثر بخشی آن، مواردی به 

مهمترین  از  یکی  شده که  اضافه  اولیه  طرح 
است. حرفه ای  اجاره داری  جامع  نظام   آنها 

شیوه و چگونگی اعطای زمین در همه طرح هایی 
به  آنکه کمکی  از  تا کنون اجرا شده بیش  که 
بهبود اوضاع بازار مسکن به ویژه اجاره کرده باشد 
به شیوه ای برای اعطای رانت تبدیل شده است. 
مناسبت  به  زاکانی  علیرضا  در چنین شرایطی 
روز شهرداری ها و دهیاری ها پشت تریبون نماز 
جمعه تهران ایستاد و گفت: بزرگترین مشکل 
امروز ما در تهران »مسکن« است. بالغ بر ۵۱ 
سکنی  استیجاری  مسکن  در  تهرانی ها  درصد 
دارند و یک حقوق بگیر برای اجاره یک مسکن 
۷۵ متری در تهران باید 6۵ درصد حقوق خود را 
کنار بگذارد و تقریبا بعد از 66 سال می تواند یک 

خانه محدود خریداری کند.
سخنرانی  در  زاکانی  علیرضا  ایسنا،  به گزارش 
نمازجمعه تهران،  ضمن  امروز  از خطبه  پیش 
تبریک سالروز ازدواج حضرت زهرا)س( و امام 
علی )ع( افزود: در یک نگاه کلی انقالب اسالمی 
اثرات جدی خودش را در سراسر جهان برجای 
گذاشت؛ دشمنان تالش کردند که انقالب را به زیر 

بکشند، اما ناکام ماندند.
او طی سخنانی افزوده است : شهر ما، شهری 
است که امروز از ُبعد ایمنی در ضعف است. تهران 
بیش از ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار دارد که ۴هزار 
و ۵6۰ هکتار آن بافت فرسوده است. ناعدالتی 
به وضوح دیده می شود و فاصله میان شمال و 

جنوب تهران مشهود است.
شهردار تهران با بیان اینکه نابسامانی در حوزه 
ترافیک، ناسالم بودن هوا و شرایط مختلفی 
شده  موجب  می شود  مشاهده  شهر  در  که 
است که مردم تهران در آسایش الزم نباشند 
از  باید  مردم  است که  حالی  در  این  گفت: 
پیشرفت  و  معنوی  رشد  امنیت،  آسایش، 
مادی شهر متنعم باشند، اما عمال در سختی 
با  هم  شهری  مدیریت  و  مشکالت اند  و 

روبه روست. آسیب هایی 
زاکانی همچنین توضیح داد : ۱۰ ماه قبل که 
بنده شهر را تحویل گرفتم، شهرداری بالغ بر ۷۵ 
هزار میلیارد تومان بدهی داشت و سال گذشته 
برای سه ماه حقوق پرسنلش، قرض گرفته بود 
و با تنش مالی ۲.۵ ساله مواجه بود. همچنین 
فرسودگی های مختلفی در امکانات و تجهیزات 
را شاهد بودیم. تهران در چنین شرایطی نیاز به 
تحول داشت لذا شورای شهر ششم  و شهردار 
به  مصروف  را  خود  همت  شورا  این  منتخب 
تحول کردند؛ تحول کالبدی و روحی، تحول در 
روح و در کالبد شهر، تحول در نرم افزار و سخت 

افزار شهر.
برای  مشوق هایی  درنظرگرفتن  به  اشاره  با  او 
ساخت و ساز که یکی از آنها آخر همین هفته 
ابالغ شد گفت: بر این اساس در بافت فرسوده، 
یک تا دو طبقه تشویقی در جهت ساخت،توسعه 
و آبادانی شهر در اختیار شهروندان قرار می گیرد 
ماده  قانونی کمیسیون  از مسیر  را  این کار  که 
۵ تصویب و ابالغ کردیم و گره از زندگی مردم 

شد. گشوده 
شهردار تهران ادامه داد: عالوه براین وعده داده 
بودیم صدور پروانه را به کمتر از 6۰ روز برسانیم. 
اکنون بین ۵۰ تا ۱۵۰ روز در مناطق مختلف تهران، 

زمان صدور پروانه ها را کاهش دادیم.
زاکانی به کمک برای ساخت ۱۸۰ واحد مسکونی 
در ۲۲ منطقه تهران اشاره کرد و گفت: یک کار 
جدی را در این زمینه شاهدیم، بخشی از این کار 
امسال شروع شده، بخشی در حال قرارداد است 

و خبرهای خوشی را خواهیم داشت.
او با بیان اینکه یکی دیگر از عرصه های حضور 
ما،  حوزه منازل استیجاری است گفت: شهرداری 
نمی تواند چشمش را بر نیاز مردم ببندد و اراده 
کرده است که به کمک مردم بیاید و خانه های 
استیجاری را با ملکیت شهرداری در خدمت شما 

مردم قرار بدهد.
بناداریم شهر را برمدار  شهردار تهران ادامه داد: 

دیگر و برای آینده ۱۰ ساله بسازیم.
این سخنان شهردار تهران در حالی مطرح شد که 
او حاضران در نمازجمعه تهران را مخاطب قرار داده 
بود. کسانی که نمی توانستند از او بپرسند چگونه 

این پروژ ه ها را می خواهد عملی کند؟
شدن  فراهم  آغاز  از  زاکانی  نمونه  برای 
زیرساخت های الزم برای ساخت دو  بزرگراه و 
و  داد  خبر  امسال  آزادراهی طی  مجموعه  یک 
گفت: نخست مجموعه یادگار امام و بعد از آن 
بروجردی تا جاده ساوه در غرب تهران و دوم تونل 
شهید متوسلیان است که هفته قبل مجوزش 
برای شروع کار صادر شد که از انتهای شهید صیاد 
تا آزادگان و بعد هم آزادراه شهید شوشتری از 
ادامه رستگار تا یاسینی؛ که خود همین شهید 
شوشتری ۵.۵ درصد از بار ترافیکی شرق و ۱.۵ 
درصد از بارترافیکی کل تهران را کاهش خواهد 

داد.
تونل شهید متوسلیان یکی از پروژه هایی است 
که در هاله ای از ابهام قرار دارد و حتی شورای 
ترافیک که مجوز ساخت آن را داده تأکید کرده 
سرمایه گذاری غیر از شهرداری باید تأمین مالی 

این پروژه را برعهده بگیرد.
او همچنین تصریح کرد که اگر امروز از هوای 
آن  از  رفت  برون  راه  بیزاریم  ترافیک  و  ناپاک 
است. عمومی  نقل  و  حمل  در  سرمایه گذاری 

سال  از  را  بزرگراهی  تقاطع   ۹۸ افزود:  زاکانی 
گذشته در دستور اصالح قرار دادیم که طی سه 
سال ۷۸۰ کیلومتر راه درون شهری را برای مردم 
نزدیک کنیم که سه مورد افتتاح شده، امسال بالغ 
بر ۲۰ مورد، سال آینده ۴۵ و سال سوم تا ۹۸ 
مورد را اصالح خواهیم کرد. توسعه فضای سبز نیز 
در دستورکار است. سال گذشته ظرف سه ماه هزار 
و ۲۵۰ هکتار فضای سبز را در ۱۰ نقطه پیرامون 
شهر تهران افزایش دادیم. امسال ۱۵۰۰ هکتار در 
دستورکار است و توسعه پارک های موضوعی و 

کالن پارک ها را مدنظر داریم.
زاکانی همچنین درباره موضوعی دیگر نیز افزود: 
توسعه خدمات در میادین میوه و تهران را نیز 
دنبال می کنیم که شمار آن ۲6۰ بود، سال گذشته 
با بازارگاه ها به ۳۰۰ و امسال به ۴۰۰ مورد می رسد 
و سال آینده به ۵۰۰ مورد خواهد رسید. موضوعات 
دیگر از قبلی گردشگری، معیشت مردم و مسائل 
مخلتف همگی در دستورکار است. برای تمام این 
موارد به لطف الهی کار جدی و اساسی در حال 
انجام است و هفته پیش رو به صورت مفصل 
ابعاد آن را برای رسانه ها تشریح خواهد شد. آینده 

کامال مملو از امید است.

پس از  رئیس جمهور، شهردار تهران هم وعده ساخت مسکن به مردم داد

خانه های استیجاری
 با ملکیت شهرداری می سازیم
متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شهر تهران ۳9 میلیون و 4۱4 هزار تومان بود که از افزایش 8,4 درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد

لزوم بازآفرینی شهری 
در محالت نوبهار 

و شهدای دروازه ری قم 
قم- شهردار قم بر لزوم بازآفرینی شهری در 
نوبهار و شهدای دروازه ری قم تاکید  محالت 
کرد. سیدمرتضی سقائیان نژاد در جلسه ستاد 
بازآفرینی استان که در سالن جلسات سازمان 
از  بخشی  بیان کرد:  شد،  برگزار  شهری  قطار 
مصوبات سفر رئیس جمهوری به قم در حوزه 
این  است  الزم  که  بوده  شهری  بازآفرینی 
مصوبات به خاطر دغدغه عمومی شهروندان با 

اجرایی شود. قدرت  و  دقت 
شهردار قم در ادامه با اشاره به موضوع شناسایی 
ابراز  تهاتر  بلوک های مستعد سرمایه گذاری و 
کرد: محالت نوبهار و دروازه ری از محالت نیازمند 
بازآفرینی هستند که می توان از ظرفیت تهاتر 

برای بهبود وضعیت آن ها بهره برد.
گفتنی است جلسه ستاد بازآفرینی استان با 
حضور دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار، 
ابراهیم معتمدی معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری قم، صادقی مدیرکل راه و شهرسازی 
استان و جمعی از مسئوالن استانی و مدیران 
ارائه  مجموعه مدیریت شهری برگزار و ضمن 
گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های جاری در 
ستاد بازآفرینی استان نسبت به تسهیل در امور 
عمرانی و اجرایی در آماده سازی اراضی ۳۲ و 

۴۸ هکتاری پردیسان تأکید شد.

پیوستن شهر ماسوله 
به اتحادیه شهرهای 

تاریخی جهان
از  فرهنگی گیالن  میراث  مدیرکل   - گیالن 
به  ماسوله  شهر  پیوستن  لوح  از  رونمایی 
و  داد  خبر  جهان  تاریخی  شهرهای  اتحادیه 
پیگیری های  با  ماسوله  تاریخی  گفت: شهر 
شهرداری و شورای اسالمی این شهر به عنوان 
فهرست  در  ایران  کشور  از  شهر  هشتمین 
ولی  گرفت.  قرار  جهان  تاریخی  شهرهای 
جهانی در گفت وگو با خبرنگاران، از پیوستن 
تاریخی  شهرهای  اتحادیه  به  ماسوله  شهر 
جهان خبر داد و بیان کرد: در جریان نشست 
روز گذشته پیگیری مصوبات رفع موانع ثبت 
فهرست  در  ماسوله  تاریخی  شهر  جهانی 
فرماندار  ریاست  به  یونسکو که  جهانی  آثار 
شهرستان فومن برگزار شد از لوح قرارگیری 
شهرهای  فهرست  در  ماسوله  تاریخی  شهر 
تاریخی جهان رونمایی شد. مدیرکل میراث 
دستی گیالن  صنایع  و  فرهنگی، گردشگری 
پیگیری های  با  ماسوله  تاریخی  گفت: شهر 
شهرداری و شورای اسالمی این شهر به عنوان 
هشتمین شهر از کشور ایران پس از شهرهایی 
مانند اصفهان، شیراز، یزد، کاشان، نیشابور و 
سمنان در فهرست شهرهای تاریخی جهان قرار 
انجام  حمایت های  با  خوشبختانه  او  گرفت. 
موثری  گام های  شدن  برداشته  شاهد  شده 
در مسیر ثبت جهانی پرونده منظر فرهنگی - 
تاریخی شهر ماسوله در فهرست میراث جهانی 
یونسکو هستیم. جهانی ادامه داد: با توجه به 
ارسال پرونده ثبت منظر فرهنگی - تاریخی 
آثار  فهرست  در  قرارگیری  برای  ماسوله  شهر 
بندهای مورد  از  یونسکو، یکی  میراث جهانی 
و  گردشگری  میراث  فرهنگی،  وزارت  تاکید 
صنایع دستی انجام کاوش های باستان شناسی 
که  بوده  کهنه ماسوله  تاریخی  محوطه  در 
به وجود شواهد بدست  با توجه  خوشبختانه 
از  بخش های  پیشین  کاوش های  از  آمده 
سازه های مربوط به ذوب فلزات در این محوطه 
یافت شد که این امر به منظور تاییدهای نهایی 

است. کارشناسی  بررسی های  درحال 

راه اندازی اولین 
مرکز خرید و فروش 

موتورسیکلت و دوچرخه 
در پایتخت

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 
شهر تهران، از افتتاح اولین مرکز خرید و فروش 
موتورسیکلت و دوچرخه  از ۱۰ تیر ماه خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بیگی گفت: 
تکریم  و  بخشی  اطمینان  با هدف  مرکز  این 
شهروندان عرضه کننده و متقاضی موتورسیکلت 
و دوچرخه و همچنین ساماندهی و نظم بخشی 
معابر  در  موتور  فروش  و  خرید  بازارهای  به 
محورهای سبالن، مولوی، گمرک راه اندازی شده 
فروش  و  مرکز خرید  اینکه  بیان  با  او  است. 
جمعه  روزهای  در  موتورسیکلت  و  دوچرخه 
فعالیت می کند، افزود: در این مرکز خدماتی 
عوامل  توسط  اصالت  کارشناسی  همچون 
انتظامی و آگاهی، کارشناسی بدنه و موتور توسط 
کارشناسان مجرب و مورد وثوق، تعیین قیمت 

کارشناسی و قولنامه ارائه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این واحد در مرکز خرید 
و فروش شهید دوران به آدرس اتوبان شهید 
یاسینی، جنب ساختمان پلیس راهور منطقه ۱۳ 

راه اندازی خواهد شد.

تونل شهید متوسلیان یکی از 
پروژه هایی است که در هاله ای 
از ابهام قرار دارد و حتی شورای 
ترافیک که مجوز ساخت آن را 
داده تأکید کرده سرمایه گذاری 
غیر از شهرداری باید تأمین 
مالی این پروژه را برعهده بگیرد

شهردار تهران که تریبون نمازجمعه برای ارائه گزارش کاری دیگر از خود در اختیار داشت مدعی شد می خواهد تهران را بر مدار دیگری اداره 
کند و گفت:  بناداریم شهر را برمدار دیگر و برای آینده ۱0 ساله بسازیم. جالب  اینجاست که او تأکید کرد می خواهد تهران را انسان محور 
اداره کند و بر پیاده راه سازی تأکید کرد. این در حالی است که یکی از طرح های پیاده راه سازی هم فکران زاکانی که در دوره قالیباف ساخته 

شده بود به تازگی برچیده شد.
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)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (( 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای 
تعیین  قانون  هیات   ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ مورخ   ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۳۰۰۲۴6۸ شماره 
ثبتی.  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  تکلیف........ 
چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم مهناز فاتحی 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  عباس  فرزند 
مساحت۱۳۱/6۴ مترمربع به شماره پالک ۱6۱ فرعی از۴ اصلی واقع در 
قریه بریکال بخش یک خریداری شده از آقای /خانم على اکبر ولی پور 
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و 
محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری

شناسه آگهی: ۱۳۳6608

وم
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ت
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آگهی ابالغ رأی اخراج 
باستناد ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی رأی اخراج خانم فاطمه رفیعی  قلعه فرزند محمدرضا صادره  از 
سوی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات  اداری هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  به  شماره ۲۱۱۷/دب الف 

مورخ ۱۴۰۱/۱/۱6 ابالغ می گردد.
این آگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی میگردد، نامبرده می تواند در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست تجدید نظر خود را به امور کارکنان هواپیمائی 
جمهوری اسالمی ایران به نشانی فرودگاه مهرآباد - ادارات مرکزی "هما" - ساختمان مرکزی - طبقه همکف 

تسلیم نماید بدیهی است، در غیر اینصورت رأی صادره پس از انقضاء مهلت مذکور قطعی می گردد.

روابط عمومی هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران "هما"
شناسه آگهی: ۱۳4۳69۱-    میم الف:  ۱۳4۲

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۹۰۷۸۰۰۱۹۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی قاسمی فرزند 
محمود به شماره شناسنامه ۱۳۸۷ صادره از کرمان در ششدانگ  
یکباب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی )با کاربری عرصه مسکونی(  به 
مساحت ۱۸۴ مترمربع پالک فرعی از ۳۳6۲ اصلی  واقع در بخش ۲ 
کرمان آدرس کرمان خیابان ۱۷ شهریور بین کوچه ۱۹ و ۲۱ خریداری 

از مالک رسمی آقای احمد رضا زاده گوکی محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۴/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۲6  

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ مورخ   ۱۴۰۱6۰۳۱۹۰۷۸۰۰۲۸۱۸ شماره  رای  برابر 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه 
شهریار بهرامی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه ۲۴۰۴ صادره از کرمان 
در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۱۷۲ 
مترمربع پالک ۲۵۹۹ فرعی از ۲۰ اصلی واقع در بخش 6 کرمان 
آدرس کرمان قائم آباد خیابان شهید سلیمانی ۲۲ درب دوم سمت 

راست خریداری از مالک رسمی آقای علی ایالقی محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۲6

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

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

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ کرمان
شناسه آگهی : ۱۳4۳059

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ کرمان 
شناسه آگهی : ۱۳4۳647
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خبر

تدوین برنامه ای جامع برای اتمام خط یک قطار شهری تبریز 
تدوین  از  تبریز  شهردار  شرقی-   آذربایجان 
برنامه ای جامع برای اتمام خط یک قطار شهری 
تبریز خبر داد و گفت: تا یک ماه آینده برنامه ای 
جامع و کامل برای اتمام خط یک قطار شهری 
تبریز تدوین خواهد شد که تأمین الزامات فنی 

نیز جزو همین برنامه  است.

یعقوب هوشیار در بازدید از فاز سه خط یک قطار 
شهری تبریز، ضمن قدردانی از زحمات کارکنان 
قطار  یک  بیان کرد: خط  زمین  عمق  در  مترو 
شهری تبریز در مراحل نهایی عملیات اجرایی قرار 
دارد و برنامه شهرداری تبریز تعیین برآورد دقیقی 
از عملیات اجرایی و تعیین روزشمار برای تحویل 

ایستگاه های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ است.  
او افزود: تا پایان ماه جاری برنامه ریزی دقیق و 
منظمی با استانداردهای الزم به لحاظ فنی، برای 

اتمام فاز سه آماده خواهد شد.  
شهردار تبریز بیان کرد: در رابطه با خط دو قطار 
شهری، تملک های مورد نیاز برای ایستگاه ها و 

مورد  امروز  دو  خط  بهینه سازی  طرح  بازنگری 
ابالغ  مشاور  به  تکالیفی  و  گرفته  قرار  بررسی 
شد تا با بازنگری الزم در یک ماه آینده بتوانیم 
برنامه ریزی دقیقی برای اجرای آن داشته باشیم. 
او اضافه کرد: تالش می کنیم تا دو سال آینده 
فاز یک خط دو قطار شهری تبریز را نیز تحویل 
شهروندان دهیم.هوشیار گفت: تکلیف ما ارائه 
عملکرد به شهروندان است و سازمان حمل و نقل 
ریلی شهرداری تبریز باید هر روز گزارش عملکرد 

خط یک و خط دو را به صورت تصویری در اختیار 
مردم قرار دهد تا شهروندان نیز از نحوه انجام کار 
مطلع شوند.  به گزارش روابط عمومی شهرداری 
تبریز، او یادآور شد: در رابطه با ایستگاه های فاز 
سه قطار شهری، جلساتی برگزار شده و امیدواریم 
تا آخر سال هر سه ایستگاه مورد بهره برداری قرار 
گیرد؛ اما در رابطه با اتمام خط یک، مطالعات 
دقیقی باید انجام گیرد و تالش می کنیم که تا 

پایان سال به توفیق مطلوب دست یابیم.



پیامک شما را دربـاره 
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کرمان

 عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران گفت: یکی 
نکند  بازار دخالت  در  این است دولت  از الزمه ها 
که  است  این  بازار  درباره  مهم  نکات  از  یکی  و 
شدت  به  ایران  اقتصاد  در  انرژی  رانت  و  یارانه 

می کند. دخالت 
با  پسته  و  آب  موضوع  با  نشستی  در  آگاه  فرهاد 
بیان اینکه اغلب مسائل کالن در کشور ما به نحوی 
با مسئله اقتصاد کالن عجین شده و مشکل است 
حل  دیگری  به  پرداختن  بدون  را  یکی  بخواهیم 
کنیم بیان کرد: در بحث صرفه جویی در آب به نظرم 
اقتصاد کالن کشیده می شویم. ناچارا به بحث های 

او با بیان اینکه رسیدن به صرفه جویی با نصیحت، 
نمی شود،  حاصل  وقت  هیچ  تهدید  و  خواهش 
افزود: به نظر بنده صرفه جویی یعنی علم اقتصاد؛ 
خواسته های  به  محدود  منابع  بهینه  تخصیص 
نشان  و  آمده  اقتصاد  علم  تعریف  در  نامحدود 
یا هر  آب  در  به صرفه جویی  بخواهیم  اگر  می دهد 
آوردن  راهی جزء روی  برسیم هیچ  کاالی دیگری 

نداریم. اقتصاد  علم  به 
در  شیرین  آب  مانند  کاالیی  کرد:  تصریح  آگاه 
الزم  و  است  محدودی  منبع  ایران  مناطق کویری 
تعریف  را  آزاد  بازار  منابع،  تخصیص  برای  است 
کرد؛ بازار آزاد مکانیزم هایی دارد که به صورت خود 

دل  از  می دهد که  سوق  سمتی  به  را  بازار  تنظیم 
در  آزاد  کامال  رقابت  و  می آید  بیرون  قیمت  آن 

باشد.  جریان 
و  صرفه جویی  بخواهیم  چنانچه  کرد:  بیان  او 
تخصیص بهینه درمورد آب را انجام دهیم نخستین 
اقتصادی  به کاالی  تبدیل  آب  است که  این  مورد 
آب  مورد  در  می افتد که  زمانی  اتفاق  این  و  بشود 

ایجاد کرد. مبادله  و  تملک 
برای  ایران گفت:  پسته  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
راهی  هیچ  شود،  محقق  آب  در  صرفه جویی  اینکه 
شود که  ایجاد  عمومی  باور  نیست که  این  جز  به 
آب تبدیل به کاالی اقصادی شود. ضمنا بنده منکر 
نمی توان  اما  نمی شوم  دیگر  روش های  اثربخشی 
درصدی   ۹۵ راه حل  و  رفت  مسئله  یک  به سمت 

نادیده گرفت. را  آن 
این  مسائل  صرفه جویی،  در  اقتصاد  بیان کرد:  او 
حوزه را حل می کند و اگر اقتصاد را رها کنیم امکان 
و  ندارد  وجود  وقت  هیچ  برسیم،  اهداف  به  اینکه 
الزم است دولت در این راستا پیش نیازهای الزم 
را  بشود  اقتصادی  به کاالی  تبدیل  آب  اینکه  برای 
فراهم کند و در غیر این صورت هرچه در این باره 
و  نمی ماند  باقی  بیشتر  شعار  حد  در  بزنیم،  حرف 

نمی شود. نتیجه  به  منجر 

عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران:

صرفه جویی با نصیحت و خواهش ممکن نیست

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان گفت: با جذب مشترکین جدید گاز، ۹۸ 
درصد خانوارهای شهری استان کرمان در سال گذشته گازدار شده اند.

"منوچهر فالح" در تشریح جزئیات این خبر با بیان اینکه در سال گذشته بیش 
از ۳۵ هزار مشترک جدید گاز طبیعی به جمع مشترکین این شرکت اضافه 
شده است اظهار داشت: همچنین ۲ شهر و ۱۰۱ روستا با اجرای بیش از ۱۷۰۰ 
کیلومتر خطوط لوله به مناطق گازدار استان اضافه و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ 

هزار انشعاب در بخش شهری و روستایی نصب گردیده است.
هزار   ۷۳۲ از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  استان کرمان  شرکت گاز  عامل  مدیر 
مشترک در استان مصرف کننده گاز طبیعی هستند، افزود: از این تعداد ۵۷۹ 
هزار اشتراک مرتبط با بخش شهری و ۱۵۳ هزار مورد اشتراک مربوط به بخش 
روستایی می باشد که بر این اساس میزان بهره مندی خانوارهای شهری به 

۹۸ درصد و خانوارهای روستایی به ۵۴ درصد ارتقا پیدا کرده است.
فالح بیان کرد: در اقدامی بی سابقه در تاریخ شرکت ملی گاز ایران تنها از دهه 
مبارک فجر ۹۹ تا دهه فجر ۱۴۰۰ تعداد ۱۵ شهر ،۲۸۳ روستا و ۴۵۴ صنعت با 

۲6۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از نعمت گازطبیعی برخوردار شده اند.

فرماندار سنندج از برگزاری سومین جشنواره توت فرنگی در روستای شیان از توابع 
بخش سیروان این شهرستان خبر داد. حسن عسکری در مصاحبه با خبرنگاران اظهار 
داشت: بعد از یک وقفه دو ساله به دلیل بیماری کرونا، امسال سومین جشنواره 
اصلی ترین  از  یکی  توت فرنگی  افزود:  می شود.وی  برگزار  شیان  در  توت فرنگی 
است که  سیروان  بخش  خاصتا  و  سنندج  شهرستان  در  محصوالت کشاورزی 
با برگزاری چنین جشنواره ای، جدای از معرفی ظرفیت ها و توانمندی های بخش 
کشاورزی، گردشگری در این شهرستان رونق بیشتری می گیرد.وی عنوان کرد: بخش 
سیروان یکی از مناطق گردشگرپذیر شهرستان سنندج با بیشترین اقامتگاه های 
بوم گردی است که معرفی بیشتر جاذبه های طبیعی و گردشگری آن موجب رونق 
صنعت گردشگری، درآمدزایی بیشتر و در نهایت مهاجرت معکوس و ماندگاری مردم 
در روستاها می شود.عسکری خاطرنشان کرد: خدمت رسانی به مردم روستاها یکی از 
اولویت های دولت مردمی سیزدهم است که استاندار کردستان نیز تاکیدات فراوانی 
بر این موضوع دارند.وی با یادآوری برگزاری اولین جشنواره گالب گیری در روستای 
امروله از توابع بخش حسین آباد شهرستان سنندج، جشنواره توت فرنگی در بخش 
سیروان را در مسیر اهداف رونق گردشگری، پویایی اقتصاد و توسعه روستاها ذکر کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: دو تاالب از آذربایجان غربی 
به عضویت کنوانسیون رامسر درمی آیند. 

سعید شهند در دوره آموزشی بوم شناسی تاالب ها که در ارومیه برگزار شد با اشاره 
به ظرفیت غنی این استان در زمینه تاالب ها و زیستگاه های آبی گفت: بیش از ۴۰ 
تاالب در استان وجود دارد که از این تعداد تاالب های درگه سنگی، یادگارلو و حسنلو 
در نقده، تاالب های کانی برازان و قوپی علی بابا در مهاباد و تاالب دریاچه ارومیه به 

عنوان تاالب های بین اللملی عضو سایت کنوانسیون رامسر هستند. 
وی افزود: اقدامات الزم برای عضویت تاالب های شیبلو  و بوراالن در پلدشت و 
ماکو در کنوانسیون بین المللی رامسر انجام شده است و با اضافه شدن این دو 
تاالب، آذربایجان غربی تنها استان کشور خواهد بود که با ۸ تاالب بین المللی عضو 

کنوانسیون رامسر است.
شهند در ادامه با اشاره به  گونه های منحصر بفرد موجود در زیستگاه های آبی استان، 
گفت: در حال حاضر تاالب پیر احمدکندی شهرستان چالدران ، تنها زیستگاه تاالبی 
کشور است که درنای معمولی در آن جوجه آوری می کند و سنجاب زمینی به نام 

سنجاب پیراحمدکندی به عنوان یک گونه خاص در این تاالب ثبت شده است.

چند درصد خانوارهای کرمانی 
گاز طبیعی دارند؟

برگزاری سومین 
جشنواره توت فرنگی در سنندج

افزایش تعداد تاالبهای آذربایجان غربی
 عضو در کنوانسیون رامسر 

| کرمان  | | کردستان | | آذربایجان غربی |

حفظ اقلیم اصفهان 
یک وظیفه ملی است 

اصفهان -  دانشیار پژوهشکده باستان شناسی 
کشور با بیان اینکه حفظ اقلیم اصفهان یک 
وظیفه ملی است، اظهار کرد: فرونشست در 
خط اول، فرهنگ اصفهان را تهدید می کند و 
اصفهان بدون فرهنگ خود مشکالت بسیار 

شدیدی خواهد داشت.
نوروززاده چگینی در پنجمین نشست  ناصر 
مردمان  ما  شیوه  نشست های  سلسله  از 
اقلیم  با موضوع  که )پنجشنبه نهم تیرماه( 
اصفهان در موزه عصارخانه شاهی برگزار شد 
بناها  بین المللی  اینکه شعار شورای  بیان  با 
و محوطه های تاریخی )ایکوموس( در سال 
جاری »میراث و اقلیم« است، گفت: اقلیم 
واژه ای یونانی است که بعد از آن به زبان های 
فرهنگ  در  و  شد  وارد  انگلیسی  و  فرانسه 
می شود  استفاده  آب وهوا  به عنوان  آن  از 
یکی  دارد،  مفهوم  دو  آب وهوا  طرفی  از  اما 
مفهوم قابل پیش بینِی کوتاه مدت و دیگری 
این  در  است.  طوالنی مدت  پیش بینی های 
بین، زمین یک اقلیم حوزه آب وهوایی است 
سرزمینی  حوزه های  هم  آن  زیرمجموعه  و 
مختلفی وجود دارد که هرکدام دارای اقلیم 
یکسو  از  اقلیم  بنابراین  است؛  خود  خاص 
اگر  است که  آب وهوایی  شرایط  معنای  به 
اگر  و  آب وهوا  قالب  در  باشد  کوتاه مدت 
بلندمدت باشد در قالب اقلیم به آن پرداخته 

می شود.
میراث  متخصص  و  باستان شناس  این 
بوم هم  و  اقلیم معنی مرز  افزود:  فرهنگی 
والیت  معنای کشور،  در  همچنین  می دهد، 
و ایالت هم کاربری دارد و در نزد قدما کره 
تا  قطب  بخش های  از  هفت اقلیم  به  زمین 
در  نیز  دهخدا  می شد،  تقسیم  استوا  خط 
تعریف اقلیم از آن به عنوان خمیدگی و انحنا و 
انحراف و اصطالحًا به معنی تمایل و انحراف 
یادکرده  آفتاب  به  نسبت  زمین  از  ناحیه ای 
به معنای متوسط  را  اقلیم  است، همچنین 
شرایط جوی در یک منطقه در مدت طوالنی 
تعریف کرده اند که گاهی به قرن ها نیز می رسد 
ضمن اینکه نمی توان پیش بینی کرد که اقلیم 
عواملی  و چه  زمانی عوض خواهد شد  چه 
امروز  در تغییر آن دخالت دارند هرچند که 
پژوهشگران متوجه برخی عوامل اثرگذار در 

اقلیم شده اند. تغییر 
 ۲۰۱۹ تا   ۲۰۱6 سال های  از  تصریح کرد:  او 
فزاینده ای  گرمای  موج  زمین  کره  مردمان 
آتش سوزی های گسترده  و  تجربه کردند  را 
ازجمله در استرالیا رخ داد که باعث شد بشر 
یک  آب وهوا  البته  باشد.  چاره  راه  دنبال  به 
سیستم متغیر و عصبانی است و کوچک ترین 
تغییر در یک محوطه می تواند تبعات بسیار 
ایجاد کند.  آب وهوایی  حوزه  در  را  سنگینی 
تابش شدید خورشید که از سال ۱۸۵۰ یک 
درجه به دمای زمین اضافه کرد و نقش انسان 
زمین  اقلیِم  طبیعی  ساختارهای  تغییر  در 
و  آشوبناک  سیستم  این  به شدت  می تواند 
عصبانی را تحت تأثیر قرار دهد. در این بین 
از  هم  زمین،  مختلف کره  مناطق  در  اقلیم 
طریق عرض جغرافیایی و هم از طریق سطح 
ارتفاع از دریا قابل شناسایی است که در اقلیم 
ایران نیز ارتفاع نقش مهمی دارد ضمن اینکه 

ایران زیاد است. عرض جغرافیایی 

پایان داوری آثار 
دومین جشنواره رسانه ای 

امام رضا)ع( 
 سمیه باقرزاده، خراسان رضوی - با اتمام کار 
داوری آثار دومین جشنواره رسانه ای بین المللی 
امام رضا)ع(، شمارش معکوس برای برگزاری 
این  برگزیدگان  از  تقدیر  و  اختتامیه  مراسم 
جشنواره آغاز شد.  دبیر علمی جشنواره رسانه 
ای امام رضا)ع(  اظهار کرد: پس از پایان زمان 
ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره در اردیبهشت 
ماه امسال، کار هیئت انتخاب و سپس هیئت 
قرار  ارزیابی  آثار در فرآیند  و  آغاز شد  داوران 
گرفت. دکتر اکبر نصرالهی افزود: اعضای هیئت 
چهره های  جزو  همگی  که  جشنواره  داوران 
رسانه  و  فرهنگ  عرصه  در  شده  شناخته 
در  ویژه مدنظر  اساس معیارهای  بر  هستند، 
جشنواره رسانه ای امام رضا)ع(، از جمله سوژه 
اختصاصی و پرداخت اختصاصی، آثار برتر هر 
شاخه را انتخاب کردند و کار داوری در هفته 

جاری به پایان رسید.
نصرالهی تاکید کرد: در هفته جاری کار داوری 
داوران،  و هیات  پایان رسید  به  آثار جشنواره 
را  مختلف  بخش های  در  برگزیده  رتبه های 
اگرچه که  ارائه کردند،  دبیرخانه  به  و  انتخاب 
با توجه به شان و جایگاه این جشنواره مهم 
بین المللی و همچنین داوری کامال تخصصی و 
حرفه ای هیئت داوران، در جشنواره امسال نیز 
همانند سال گذشته، برخی رشته ها فاقد رتبه  
برتر است.دبیر علمی جشنواره ادامه داد: طبق 
دومین  اختتامیه  شده،  تعیین  زمانی  برنامه 
جشنواره رسانه ای بین المللی امام رضا)ع( ۲۳ 
تیرماه برگزار خواهد شد و طی آن آثار برگزیده 

معرفی و تقدیر خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
بهشهر گفت: ترویج کشت 

مستقیم برنج به روش خشکه 
کاری یکی از شیوه های کشت 

و آبیاری با حداقل میزان 
مصرف آب است که می تواند 

نقش بسزایی در مدیریت 
صحیح و صرفه جویی مصرف 

آب در کشاورزی را به همراه 
داشته باشد

اردبیل-  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
با  اردبیل  استان  مردم  است  نیاز  اردبیل گفت: 
صرفه جویی در بخش های مختلف بصورت بهینه 
نعمت سلطانی در  علیرضا  مدیریت مصرف کنند. 
آب  بهینه  مصرف  به  را  مردم  خبرنگاران  جمع 
با توجه به محدودیت منابع  دعوت کرد و گفت: 
آب و افزایش روزافزون تقاضا به علت افزایش 
در  جدی  بحران های  ایجاد  زمینه  جمعیت، 
خصوص تامین آب مورد نیاز آشامیدنی، مصارف 

است. شده  فراهم  صنعت  و  بهداشتی 
اردبیل  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
صرف هزینه های هنگفت برای دسترسی به آب 
سالم و بهداشتی را یادآور شد و گفت: دسترسی 
نیز  و  سدها  و  زیرزمینی  آب  ارزشمند  منابع  به 
لزوم احداث سد، مخازن ذخیره آب، تصفیه خانه، 
و  شهری  توزیع  شبکه های  و  انتقال  خطوط 
توجه  خواستار  انشعابات  نصب  نیز  و  روستایی 
ویژه به مدیریت بهینه منابع آب بر پایه همکاری 
 ، اجتماعی  الیه های  و  سطوح  تمام  مشارکت  و 

دولتی شد. نهادهای  و  سازمان ها   ، شهروندان 

به گفته او تغییرات اقلیمی ، نبود تناسب زمانی 
میانگین سرانه  بودن  پایین   ، بارش ها  مکانی  و 
رشد   ، سرانه کشوری  به  نسبت  استان  در  آب 
غیرمجاز،   انشعابات  بویژه  آب  مصارف  روزافزون 
و عدم  خشکسالی های سخت سال های گذشته 
چالش هایی  از  را  صحیح  مصرف  الگوی  رعایت 
استان  مردم  راسخ  عزم  آنها  از  دانست که گذر 

می طلبد. را 
نعمت سلطانی  اضافه کرد: نیاز است که مردم به 
در  اصلی و مصرف کنندگان آب  عنوان ذی نفعان 
بخش های صنعت و آب شرب همراهی خود را از 
متولیان امر دریغ نکنند تا این شرکت در مسیر 
اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف آب شرب سالم و 

بهداشتی گام های موثری بردارد.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای رسمی هم 
اکنون از یک هزار و ۷۰۰ روستای استان اردبیل 
۷۰۰ روستا دچار کمبود آب هستند و در برخی 
برای  آبرسانی   عشایری  قشالق های  و  روستاها 
سیار  صورت  به  مردم  آشامیدنی  آب  تامین 

می گیرد. انجام  

گفت:  بهشهر  کشاورزی  جهاد  مدیر  مازندران-  
کاری،  خشکه  روش  به  برنج  مستقیم  کشت 
کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی مصرف آب را به همراه 

داشت. خواهد 
برنج  کاشت  مدیریت  جلسه  در  قنبری  غالمرضا 
و کاهش  شالیزار  در  آب  بهینه  موضوع مصرف  با 
مصرف سموم شیمیایی که در یکی از مزارع برنج 
شهرستان  آباد  حسین  روستای  کاری  خشکه 
بهشهر برپا شد، اظهار کرد: ترویج کشت مستقیم 
شیوه های  از  یکی  کاری  خشکه  روش  به  برنج 
کشت و آبیاری با حداقل میزان مصرف آب است 
که می تواند نقش بسزایی در مدیریت صحیح و 
صرفه جویی مصرف آب در کشاورزی را به همراه 

باشد. داشته 
معرفی  با  بهشهر  شهرستان  جهاد کشاورزی  مدیر 

کاشت  روش،  این  در  گفت:  کشت  شیوه  این 
مستقیم برنج از طریق کشت بذر در عمق ۲ تا ۳ 

می گیرد. انجام  خاک  بستر  سانتیمتری 
وی تصریح کرد: در این روش از سه نوع آبیاری 
می توان استفاده کرد که بهترین آنها از نوع قطره 
 ۷۰ است که کاهش  تیپ  نوار  از  استفاده  و  ای 
به همراه خواهد  را  ۸۰ درصدی در مصرف آب  تا 

داشت.
کشاورزان  آموزشی،  جلسه  این  در  است  گفتنی 
خشکه  بصورت  برنج  کشت  مزایای  و  روش  با 
تجربیات  پیشرو  کشاورز  و  شدند  آشنا  کاری 
برنج  زراعت  کاری  خشکه  روش  زمینه  در  خود 
همچنین  داد.  قرار  کشاورزان  سایر  اختیار  در  را 
بین  نیز  مایع  ارگانیک  جلسه کود  این  پایان  در 

شد. توزیع  کشاورزان 

منابع آبی اردبیل نیازمند مدیریت در بخش های مختلف است

کاهش 70 درصدی مصرف آب در خشکه کاری برنج

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اردبیل گفت: دسترسی 

به منابع ارزشمند آب زیرزمینی 
و سدها و نیز لزوم احداث سد، 
مخازن ذخیره آب، تصفیه خانه، 

خطوط انتقال و شبکه های توزیع 
شهری و روستایی و نیز نصب 

انشعابات خواستار توجه ویژه به 
مدیریت بهینه منابع آب بر پایه 

همکاری و مشارکت تمام سطوح 
و الیه های اجتماعی ، شهروندان ، 

سازمان ها و نهادهای دولتی شد

۱- قیمت پایه اراضی و سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشند .
۲- فروش اسناد پس از چاپ نوبت اول  آگهی روزنامه و از زمان ثبت  مزایده در سامانه تدارکات 
۱40۱) بیست و ششم تیر ماه   /4 /۲6 الکترونیکی دولت لغایت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 

یکهزار و چهارصد و یک ( می باشد.
۳- سپرده نفرات اول ،دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

4- شهرداری در  رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
5- هزینه های چاپ  دو نوبت آگهی روزنامه و هزینه کارشناس رسمی دادگستری همچنین بدهی احتمالی 
به اشخاص حقیقی یا حقوقی و هزینه های نقل و انتقال اسناد و همچنین اخذ سند ثبتی  از اداره ثبت اسناد 
تمامًا به عهده برنده مزایده زمین های مذکور )خریدار( بوده و شهرداری در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد.

6- مبلغ تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی 
شبا  شماره  با   0۱077۱59۲9005 شهرداری   سپرده  حساب  به  واریز  یا  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
IR8۲0۱70000000۱077۱59۲9005 نزد بانک ملی ایران شعبه گمرک کرمان )کد 800۲( معادل %5 
)پنج درصد( قیمت کل پایه کارشناسی هر زمین طبق جدول پیوست اسناد مزایده تعیین و بایستی 
توسط شرکت کنندگان در مزایده در پاکت الف ارائه گردد .)ضمنًا شناسه ملی شهرداری ۱400۲604۱56 

و کد اقتصادی شهرداری 4۱۱۳7۳947655 و کدپستی شهرداری 76۳8۱5469۳  می باشد(.

شهرداری اختیارآباد 

آگهی مزایده عمومی
شهرداری اختیارآباد بر اساس مجوز شماره 6/40۱/۳4۳/۱ مورخ ۱40۱/4/۲ شورای اسالمی شهر 

با  اختیارآباد  واقع در شهر  از زمین های خود  به فروش ۱۳ )سیزده( قطعه   نظر دارد نسبت  در 
ابعاد و مشخصات طبق جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی کتبی با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی )www.setadiran.ir( به 
متقاضیان  واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با در نظر گرفتن 
مراتب ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱40۱/5/8 ) هشتم 
شهرداری  دبیرخانه  به  مزایده  در  شرکت  تضمین  همراه  به   ) یک  و  چهارصد  و  یکهزار  ماه  مرداد 
تحویل نمایند . ضمنًا بازگشایی پاکات حاوی پیشنهادات واصله روز یکشنبه راس ساعت ۱0 صبح 
ساختمان  سالن کنفرانس  محل  در  یک(  و  چهارصد  و  یکهزار  ماه  مرداد  )نهم   ۱40۱/5/9 مورخ 
مرکزی شهرداری به آدرس اختیارآباد - خیابان امام جمعه - نبش کوچه 4۲  صورت می پذیرد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

آدرس، مشخصات و ابعاد سیزده )۱۳( قطعه زمین های موضوع مزایده فروش شهرداری اختیارآباد سال ۱۴۰۱

موقعیت ملکردیف
عرض معبر 
دسترسی
)متر(

کاربری
مساحت

)مترمربع(

قیمت پایه 
کارشناسی هر 
متر مربع) ریال(

قیمت  کل 
کارشناسی
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در  

مزایده

۱
بلوار انقالب کوچه ۵  قطعه ۱۴ 

تفکیکی خانم ها ایرانمنش
۸

مسکونی
جنوبی

۲۸۹/۳۲۲/۰۰۰/۰۰۰6/۳6۴/6۰۰/۰۰۰۳۱۸/۲۳۰/۰۰۰

۲
بلوار انقالب کوچه ۵  قطعه ۱۵ 

تفکیکی خانم ها ایرانمنش
۸

مسکونی
جنوبی

۲۸۹/۳۲۲/۰۰۰/۰۰۰6/۳6۴/6۰۰/۰۰۰۳۱۸/۲۳۰/۰۰۰

۳
بلوار انقالب کوچه ۷  قطعه ۲۵ 

تفکیکی خانم ها ایرانمنش
۱۲

مسکونی
شمالی

۲۹۹/۴۲۴/۰۰۰/۰۰۰۷/۱۸۵/6۰۰/۰۰۰۳۵۹/۲۸۰/۰۰۰

۴
بلوار انقالب کوچه ۷  قطعه ۲6 

تفکیکی خانم ها ایرانمنش
۱۲

مسکونی
شمالی

۳۰۲/۷۵۲۴/۰۰۰/۰۰۰۷/۲66/۰۰۰/۰۰۰۳6۳/۳۰۰/۰۰۰

۵
بلوار انقالب کوچه ۱  قطعه ۱۳ 

تفکیکی شیخ کاظم عامری
۱۰

مسکونی
جنوبی

۳۱6۲۴/۰۰۰/۰۰۰۷/۵۸۴/۰۰۰/۰۰۰۳۷۹/۲۰۰/۰۰۰

6
بلوار انقالب کوچه ۳  قطعه ۱6 

تفکیکی شیخ کاظم عامری
۸

مسکونی
شمالی

۳۰۹/۸۲6/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۵۴/۸۰۰/۰۰۰۴۰۲/۷۴۰/۰۰۰

۷
انتهای خیابان امام خمینی قطعه 

6۰ تفکیکی  محمد عامری
۸

مسکونی
جنوبی

۲۰۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴/۰6۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۳/۰۰۰/۰۰۰

۸
انتهای خیابان امام خمینی قطعه 

6۱ تفکیکی محمد عامری
۸

مسکونی
جنوبی

۲۰۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴/۰6۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۳/۰۰۰/۰۰۰

۹
انتهای خیابان امام خمینی قطعه 

6۲ تفکیکی محمد عامری
۸

مسکونی
جنوبی

۲۰۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴/۰6۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۳/۰۰۰/۰۰۰

۱۰
انتهای خیابان امام خمینی قطعه 

6۹ تفکیکی محمد عامری
۸

مسکونی
شمالی

۲۲۳۲۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۹۰6/۰۰۰/۰۰۰۲۴۵/۳۰۰/۰۰۰

۱۱
انتهای خیابان امام خمینی قطعه 

۷۰ تفکیکی محمد عامری
۸

مسکونی
شمالی

۲۲۳۲۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۹۰6/۰۰۰/۰۰۰۲۴۵/۳۰۰/۰۰۰

۱۲
 خیابان  شهدای روحانیت  کوچه 
۲6قطعه ۱۷ تفکیکی محمد عامری

۸
مسکونی
شمالی

۲۴۰۲6/۰۰۰/۰۰۰6/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۳
خیابان  شهدای روحانیت کوچه ۲6 

قطعه ۱۸ تفکیکی محمد عامری
۸

مسکونی
شمالی

۲۴۰۲6/۰۰۰/۰۰۰6/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰

آگهی مفقودی نوبت اول

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی برگ سبز سواری 
پژو ۲06 خاکستری شماره موتور 
شاسی  شماره   ،  ۱۳0850۱050۳
 967 د   ۲6 پالک   ۱084۱۳56

ایران 65 بنام محسن اسدی 
درجه  از  و  مفقود  زیدآبادی 

اعتبار ساقط گردیده است.

خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ 
به   7 ایکس  تیپ  سمند  سواری 
شماره  به  و  متالیک  خاکستری  رنگ 
انتظامی۱95ص۱6ایران  ۲۲ و  به شماره 

موتور ۱۲484۲۲۳۲4۲ و به شماره 
نام محمد  به  شاسی  ۱454۱760 
سلیمانی طبع  مفقود گردیده و از 

می باشد. ساقط  اعتبار  درجه 
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۲۳۲6 پیاپی  شماره    شانزدهم       سال       ۱۴۰۱ تیر   ۱۱   شنبه 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

 منابع طبیعی، آب و انرژی:

 فاطمه باباخانی )دبیر(
شهر: سوگل دانائی 

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

صفحه آرایی: ندا صفاریان، فاطمه خواجویی

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 

بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494

/  تلفن:  86011893-021تهران - خیابان شریعتی - ابتدای شهید بهشتی - پالک 26 )ساختمان 3۵3(- واحد ۵
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سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه - مازندران/ عکس از سید ولی شجاعی

عکس:  تسنیم

کارزار

| منطقه بیابانی درک 
)کویر درک(|

موقعیت  در  درک(  )کویر  درک  بیابانی  منطقه 
نزدیکی  در  و   ۲۹  N۲۵  ۲۸  E۵۹ جغرافیایی 
و  سیستان  استان  در  نام  همین  به  روستایی 
بلوچستان قرار دارد.  به نقل از وب سایت کویرها 
و بیابان های ایران، َدرَک در زبان بلوچی به معنای 
به  بعدها  یا دره است که  َدرَگ  سکونت در کنار 
َدرَک مشهور شده است. منطقه درک در فاصله 
منطقه  ۱۲۰ کیلومتری  و  چابهار  ۱۷۰ کیلومتری 
آزاد چابهار از جمله مناطق شاخص بیابان گردی 
کشور است. نزدیکی ساحل دریای عمان که به 
سواحل مکران نیز شناخته می شود و ماسه های 
روان مناظر زیبایی پدید آورده است. همسایگی 
ماسه های روان و دریا در کنار نخلستان در ایران 
دارا  دلیل  به  منطقه  این  ازاین رو  است،  کم نظیر 
بودن جاذبه ای خاص در سال های اخیر مورد توجه 

قرار گرفته است. عالقه مندان طبیعت 
وسعت این منطقه ماسه ای از شرق به غرب ۱۷ 
کیلومتر و عرض متوسط شمالی جنوبی آن در 
حدود ۲ کیلومتر است. ماسه های روان به صورت 
تپه های هرمی با جهتی عمومًا شمالی جنوبی در 
منطقه گسترده شده اند. ارتفاع تپه ها به سختی از 
۱۰ متر تجاوز می کنند ولی در بعضی مناطق ارتفاع 
بلندتری نیز پیدا می کنند و در دایره تپه های کوتاه 
تثبیت نشده طبقه بندی می گردند. عرض منطقه 
ماسه ای از شرق به سمت غرب افزایش می یابد 

به طوری  که در شرقی ترین قسمت در حدود ۵۰۰ 
متر و در قسمت های شرقی به حدود ۴ کیلومتر 
افزایش می یابد. ماسه های روان در این منطقه به 
سمت شرق و به صورت پراکنده در این قسمت 
از سواحل بلوچستان قابل  مشاهده هستند و به 
منطقه درک محدود نمی گردد. در قسمت غرب 
ماسه های روان رودخانه ماسه ها را بریده و منطقه 

درک پایان می یابد.
از نقاط شاخص در منطقه درک که به دلیل سختی 
مسیر کمتر مورد بازدید قرار گرفته است تالقی 
و عبور رودخانه فصلی از میان ماسه ها و نهایتًا 
تشکیل دلتای رود و دریا در محاصره ماسه های 
روان است که مناظر بدیعی ایجاد کرده است. این 
منطقه از طریق یک جاده خاکی از روستای گزیدار 

به سمت ساحل قابل  دسترسی است.
در چندم تری دریا انواع درختان گرمسیری به ثمر 
نشسته اند و با حفر چاه دو متری، آب شیرین و 

زالل وجود دارد که ساکنان محلی انواع هندوانه، 
ذرت، نخیالت و غیره را کشت و برداشت می کنند.

از  منطقه  این  شرقی  شمال  در  درک  روستای 
است.  منطقه  این  حاشیه  روستایی  اجتماعات 
این روستا در جنوب استان سیستان و بلوچستان 
از روستاهای بکر و زیبای  و در سواحل مکران، 
مهربان  مردمانی  بر  عالوه  است که  گردشگری 
صخره ای،  ساحل  نمونه  چهار  از  مهمان نواز،  و 
ماسه ای، شنی و مرجانی در فاصله نزدیک به هم 
برخوردار است. مردم روستا از طریق ماهیگیری و 
کشاورزی امرار معاش می کنند و در سال های اخیر 
گردشگری نیز در کسب درآمد روستاییان منطقه 
مؤثر بوده است. مردمان درک به گویش بلوچی 
سخن می گویند. مردان روستا بیشتر لباس های 
سفید و شلوارهای لیفه دار  و برگردان بر تن دارند 
و زنان نیز با لباس فوق العاده زیبای سوزن دوزی 
شده و پر نقش و نگار، جلوه روستا را زیبا می کنند. 

 مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

 قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد

 رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت

 مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد

 مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند

 هر آن قسمت که آن جا رفت از آن افزون نخواهد شد

 خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش

 که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد

 مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم

 کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد

 شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی

 دال کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد

 مشوی ای دیده نقش غم ز لوح سینه حافظ

 که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد

حافظ
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انتشارات: کتاب تداعی
انار« در شهرهای  رمان »درخت  داستان 
و  باکو  باتوم،  تفلیس،  تبریز،  ترابزون، 
در  زندگی  دو  می دهد.  روی  استانبول 
تبریز و ترابزون به هم پیوند خورده اند و 
دو سایه که با دیوانگی و عشق، در یکدیگر 
ادغام می شوند. نویسنده، شخصیت های 
انتخاب  خاص  وسواسی  با  را  رمان  این 
کرده و با مهارت به آنها جان داده است. 
»درخت انار« رمانی به شدت تصویری و 
در عین حال بسیار شبیه واقعیت است.
نازان بکیر اوغلو نویسنده این کتاب در ۳ 
پس  آمد.  دنیا  به  ترابزون  در   ۱۹۵۷ مه 
همان  در  متوسطه  و  ابتدایی  آموزش  از 
آتاتورک  دانشگاه  هنر  دانشکده  در  شهر 
ترکی  ادبیات  و  زبان  گروه  از  فارغ 
سال  در  او  شد.  فارغ التحصیل   )۱۹۷۹(
۱۹۸۵ به عنوان استاد در قسمت آموزش 
دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کارادنیز 
به فعالیت های خود ادامه داد. بکیر اوغلو 
اوکای  اورهان  کمک  با  را  خود  دکترای 
تخصصی  و  تکنیکی  بررسی  با  رابطه  در 
ادیب  خالده  داستان های  و  رمان ها 

 ۱۹۹۸ سال  در  او  رساند.  پایان  به  ادوار 
با عنوان عضو هیئت علمی در آموزش و 
پرورش ترکیه به فعالیت های خود ادامه 
به   ۲۰۰۱ سال  در  اوغلو  بکیر  نازان  داد. 
نویسنده  این  نائل شد.  پرفسوری  درجه 
خصوص  به  و  ادب  اهل  خانواده ای  از 
صاحب  پدرش  بود.  شعر  دوستدار 
و  بود  نام »هدف«  به  محلی  روزنامه ای 
داستان های  و  رمان ها  به  هم  خودش 
تاریخ  شعر،  پراکنده  اوراق  نشده،  چاپ 
و به خصوص تاریخ عثمانی عالقه زیادی 
داشت. برخی از آثار این نویسنده عبارتند 
از : داستان راهبه، شاعر نگار خانم، ادیب 
خالده ادوار، جوهر بنفش، یوسف و زلیخا 

آتش. بین  در  بنام  و 

 ۵۷ حقوق  افزایش  »درخواست  عنوان  با  کارزاری 
درصدی همه کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ همانند 
کارمندان مشمول قانون کار« در وب سایت کارزار در 
جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس 
جمهور، رئیس مجلس شورای اسالمی و نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی آمده: »باتوجه به 

اینکه افزایش حقوق ۵۷درصدی کارمندان مشمول 
به   ۱۴۰۱ سال  در  اجرایی  دستگاه های  کار  قانون 
درصدی   ۱۰ حقوق  افزایش  است،  رسیده  تصویب 

سایر کارمندان ظلمی آشکار به آنان است.
در حالیکه در یک اداره هر دو گروه کارمندان یک نوع 
کار را انجام می دهند، متأسفانه افزایش حقوق نابرابر 

دارند. لذا به منظور رعایت عدالت و عدم تبعیض بین 
کارمندان درخواست افزایش حقوق همه کارمندان به 

میزان ۵۷ درصد را داریم.«
این کارزار از ۹ تیر آغاز شده و تا ۹ شهریور ۱۴۰۱ ادامه 
دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 6۰۵ نفر 

امضا شده است.

| درخت انار | 
| نازان بکیر اوغلو |

| مترجم: داوود عظیمی |

»کاغذپاره ها« به اکران آنالین رسید
اکران آنالین مستند انیمیشن »کاغذپاره ها« اثری از بهزاد نعلبندی 
آغاز شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فیلم، مستند 
انیمیشن »کاغذپاره ها« به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی 
کرد.  آغاز  تیوال  پلتفرم  در  را  خود  آنالن  اکران  نعلبندی  بهزاد 
همچنین به مناسبت اکران آنالین فیلم، پوستر و تیزر جدید با 
طراحی بهزاد نعلبندی نیز رونمایی شد. این مستند-انیمیشن برای 
اولین بار در جشنواره بین المللی فیلم فجر رونمایی شد و نمایش 
بین المللی خود را در جشنواره »ایدفا« آغاز کرد. همچنین این فیلم 
کاندیدای جایزه بهترین انیمیشن سال از آسیاپاسیفیک، کاندیدای 
بهترین فیلم بلند انیمیشن از جشنواره انیماتور لهستان و کاندید در 
جشنواره  استانبول بوده است. »کاغذپاره ها« برنده جایزه بهترین 

فیلم بلند جشن مستقل مستند خانه سینما نیز شده است.

»بی مرگی« مهمان یک شبه تئاتر
زهرا  نقش خوانی  با  »بی مرگی«  نمایشنامه خوانی 
داوودنژاد ۲۱ تیر در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد 
نمایشنامه خوانی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به  می شود.  اجرا 
کارگردانی  و  قاسمی  علیرضا  نویسندگی  به  »بی مرگی« 
سالن  در   ۲۳ ساعت  تیر   ۲۱ شنبه  سه  چراغی  پیمان 
این  می شود.  خوانش  شهرزاد  تئاتر  پردیس   ۳ شماره 
شب  یک  و  هزار  رپرتوار  مجموعه  زیر  نمایشنامه خوانی 
محسن  تهیه کنندگی  با  که  است  شهرزاد  تئاتر  پردیس 
میرزاخانی، توسط پیمان چراغی کارگردانی می شود. نقش 
امیرعلی  فروغ،  هدیه  داوودنژاد،  زهرا  اجرا  این  خوانان 
مکرمی، عیسی محمدی، ندا فروغ، مهدی رشیدی، محمد 
یاسی،  باران  نیکفرد،  هدایتی  نازنین  غفاری،  ندا  رضایی، 

هستند. ذوالنوری  مهیار 

| انیمیشن  |

| تئاتر |


