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آفت حاشیه بر جان 
جنگل فتاتو

سیاوش یزدانی اولین خرید ملوان 
در بازگشت به لیگ برتر

از انحالل تا پرواز با 
دوقلوهای محبوب انزلی
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در نشست پاسداشت زبان پارسی 
و بزرگداشت فردوسی مطرح شد

جنازه فردوسی را به دلیل شیعه 
بودن، به گورستان شهر راه ندادند

تالش برای احیای 
برجام 

در وقت های اضافه

مرد همسرکش: 
 دخترم مرا 
نمی بخشد

رئیسی  یارانه  ارزش 
است  بیشتر 

احمدی نژاد؟ یا 

رکود شدید در بازار لوازم خانگی

خرید کاالی ایرانی هم برای 
مردم سخت شده است

2

به تبع آن خشکسالی، چند سال است که تبدیل  کم آبی و  گیالن امروز- 
کلمه  برچسب  زیر  است.  شده  ایران  محیطی  زیست  چالش  ترین  اصلی  به 
خشکسالی، ده ها چالش ریز و درشت دیگر پنهان شده و مخاطرات زیادی پس 

از وقوع این پدیده محیط زیست ایران را تهدید می کند.
به گفته حسن اکبری- معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
هزار  زیست ۲۸۷۸۵  محیط  به  زیست- خسارت خشکسالی  محیط  حفاظت 
میلیارد ریال بوده است و برای تکمیل زیرساخت های مقابله با خشکسالی به 

۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
خشکسالی رخدادی طبیعی است اما اگر شدت آن زیاد شود و عوامل انسانی 
مانند برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی همراه با خشکسالی بروز پیدا 
کند، اثر این پدیده بر طبیعت بیشتر و باعث می شود بخش هایی از طبیعت از 

دست برود؛ به نحوی که در ترسالی ها هم امکان احیای آن فراهم نیست.
در سال جاری بر اساس آمارهای سازمان هواشناسی، کمتر از ۱۰ درصد کشور 
بارندگی در حد نرمال داشته است و بقیه مناطق به نوعی با خشکسالی درگیر 
هستند. متاسفانه بالغ بر ۷۰ درصد مساحت کشور با خشکسالی شدید یا بسیار 
شدید دست و پنجه نرم می کند. شدت خشکسالی در مناطقی مانند زاگرس که 
هم منبع تامین آب کشور است و هم رویشگاه های جنگلی زیادی دارد، بسیار 
مخرب است. اولین و مهم ترین آسیب خشکسالی، ضعیف شدن پوشش گیاهی 
است که اختالل جدی در زنجیره غذای حیات وحش به وجود می آورد این در 
حالیست که امسال در بخش های فالت مرکزی ایران، رویش فصلی نبوده و در 
مناطق البرز و زاگرس هم رویش فصلی اندک بوده است. این موضوع زادآوری 

حیات وحش را با مشکل جدی مواجه کرده است.
افزایش آفات گیاهی و افت رطوبت خاک در مناطق جنگلی از دیگر پیامدهای 
خشکسالی است که حیات جنگل ها به ویژه در منطقه زاگرس را تهدید می کند. 
آسیب دیدن رویشگاه های طبیعی و جابجایی عشایر به بخش های بکرتر، چالش 

خشک  سبب  خشکسالی  می دهد.  رخ  خشکسالی  علت  به  که  است  دیگری 
شدن چشمه ها و کاهش منابع آبی و به خطر افتادن زندگی دوزیستان به ویژه 
سمندرها می شود. وقوع خشکسالی ها، باروری و میزان تولید مثل حیات وحش 
بیولوژیک  دلیل ضعف  به  را کاهش می دهد. هرگاه خشکسالی رخ دهد، هم 
حیات وحش و هم گرایش دامدارها برای استفاده از مراتع مناطق حفاظت شده، 

برخورد دام اهلی و وحشی بیشتر می شود و بیماری افزایش می یابد.
زادآوری  تیهواصال  و  کبک  مثل  شاخص  پرندگان  از  بسیاری  در خشکسالی، 
با توجه به تلفات قبلی و  نمی کنند و اصطالحا جفت نمی شوند. این موضوع 
توقف سیکل تولید مثل، روی جمعیت آن ها تاثیر منفی می گذارد. وقتی حیات 
وحش با خشکسالی مواجه و دچار کم غذایی می شود، ناگزیر به مزارع کشاورزی 
گرایش بیشتری پیدا می کند. وقتی تاالب ها حق آبه خود را دریافت نمی کنند، 
بخش هایی از آن ها خشک می شوند و دشت های سیالبی هم رطوبت کافی به 
آن  نتیجه  یابد که  غبار گسترش می  و  پدیده گرد  بنابراین  نمی آورند  دست 
افزایش تعداد روزهای ناسالم است. چنانچه اعتبارات مورد نیاز برای مقابله با 
خشکسالی در فصول گرم سال در اختیار قرار نگیرد، تخصیص اعتبار بعد از این 

مدت کمک چندانی به حل این مشکل نمی کند.
باران  آب  ذخیره  آبگیر  سطوح  آبرسانی،  و  آب  تامین  زیرساخت های  ایجاد 
با موضوع  از راهکارهای مقابله  انتقال آب و علوفه و توزیع آن ها  و تجهیزات 

خشکسالی در حوزه آب است.
مقابله با بیماری ها، اطفای حریق، پیشگیری از تعارضات حیات وحش با مردم 
و حفظ لکه ها و نقطه های داغ تنوع زیستی، جبران بخش هایی از خسارت وارده 
و  عمومی  افکار  تنویر  رودخانه ها،  و  تاالب ها  احیایی  کارهای  انجام  مزارع،  به 
مستندسازی و مطالعه اثربخشی اقدامات مقابله با خشکسالی بخشی از اقداماتی 
است که برای مقابله با خشکسالی الزم است و به حد اقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان 

بودجه نیاز دارد.

یارانه های جدید چقدر به قدرت 
خرید مردم اضافه می کند؟

بالهایی که خشکسالی 
بر سر محیط زیست ایران آورد

آدرس غلط از مشکالت تجارت 
در آستارا

 رییس انجمن صادرکنندگان آستارا:  اراده ای برای حل 
مشکالت تجارت در آستارا نیست

 شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان در نظردارد، امالک و مستغالت ذیل را در استان گیالن بصورت ششدانگ تخلیه شده با شـرایط پرداخت
نقد/نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

گروه قیمت پایه مزایده
(ریال)

 مساحت
اعیان

 مساحت
عرصه

کاربری
 نوع

ملک
پالک ثبتی نشانی ملک کد ملک

ف
ردی

ج 178,973,450,000 222/17 0 تجاری مغازه 830.831
.832

رشت، میدان صیقالن، بزرگراه احسان بخش 
همکف و اول ، واحد 2 T101-02 1

ج 19,693,850,000 35/09 0 تجاری مغازه 830.831
.832 واحد 3  

 رشت، میدان صیقالن
 بزرگراه احسان بخش

همکف

T101-03 2

ج 15,765,200,000 35/83 0 تجاری مغازه 830.831
.832

واحد 5   T101-04 3

ج 22,821,800,000 39/94 0 تجاری مغازه 830.831
.832 واحد 7   T101-05 4

ج 7,764,750,000 30/45 0 تجاری مغازه 830.831
.832

واحد 107    رشت، میدان صیقالن
 بزرگراه احسان بخش

طبقه اول

T101-09 5

ج 8,130,550,000 27/7 0 تجاری مغازه 830.831
.832 واحد 109   T101-10 6

گروه قیمت پایه مزایده
(ریال)

 مساحت
اعیان

 مساحت
عرصه

کاربری
 نوع

ملک
پالک ثبتی نشانی ملک کد ملک

ف
ردی

ج 10,000,250,000 31/3 0 تجاری مغازه 830.831
واحد 110   832.

 رشت، میدان
 صیقالن بزرگراه
احسان بخش
طبقه اول   

T101-11 7

ج 9,430,150,000 29/02 0 تجاری مغازه 830.831
.832 واحد 115   T101-12 8

ج 10,140,450,000 30/27 0 تجاری مغازه 830.831
.832 واحد 116   T101-13 9

ج 31,821,650,000 104/98 0 خدماتی آپارتمان 830.832
.832

 رشت، میدان صیقالن، بزرگراه احسان بخش 
طبقه 5 ، واحد 505 T101-24 10

ج 15,514,200,000 109/82 0 مسکونی آپارتمان 3686/3
 رشت، خیابان مطهری، کوچه دلزنده کوچه 
 ویشکائی، ساختمان روشن یک، طبقه 2

واحد 4، کد پستی 4184633844
4312 11

                            تقاضای نقدی دارای اولويت ميباشد.     

    متقاضيان جهت کسب اطالع از وضعيت مورد واگذاری و دريافت اسناد شرکت در مزايده ميتوانند از تاريخ نشر آگهـی در ساعات
 )8 الی 16( با شماره تلفن های 42607777 و 3-42607220  تماس و يا به آدرس تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، انتهـای
 بن بسـت الله، پـالک 3، طبقه دوم و  در شهرستانها،  به شعب منتخب بانک اقتصادنوين مراجعه و پيشنهاد خود را حداکثر تا تاريخ

1401/02/28 به شرکت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

نشانــی  به  شرکـت  اينترنتـی  سـايـت  در  مزايـده  در  شده   انـجـام   احتمالی  اصالحـات  و  مزايـده  اســنـاد  بيشتر،  جزئيــات  و  اطالعــــات  ســاير                                                 س 

                                                           قابل دسترسی و مالک عمل ميباشد.

شرایط و نحوه شرکت در مزایده:
     مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که  می بایست توسط متقاضی به حسـاب مورد

  اشاره در برگ شرایط مزایده واريز  و اصل رسید آن را با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

نحوه دریافت بهای مورد معامله:

انعقاد از  بعد  ماه  اکثر یک  با تحویل مورد معامله )حد  45% همزمان  قرارداد،  انعقاد  با  بهای مورد معامله همزمان   %50 نقد:   الف(
قرارداد( و 5% همزمان با تنظیم سند رسمی دريافت می گردد.

 ب( حداقل مبلغ نقدی 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حد اکثر 36 ماه با نرخ
18% دريافت میگردد.

 ج( حداقل مبلغ نقدی 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حداکثر 48 ماه با نرخ
18% دريافت می گردد.

101 اُمین مزایده فروش امالک و مستغالت - آگهی شماره 1401/1  

نماینده استان گیالن آقای عظیم بهاء      32268015-013  /  1825338-0911                               راهنمای وضعیت امالک :                                         تخلیه شده 
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