
 اسحاق جهانگیری از شیوه اولین مناظره
انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد:

یک صدایی 5 نامزد همسو علیه دولت
اظهارات  همچنین  و  برگزاری  شیوه  از  انتقاد  با  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در نخستین مناظره تلویزیونی، اظهار 
کرد: هفت نامزد ریاست جمهوری درباره مسائل اقتصادی کشور مورد پرسش 
بر  آن  آثار  و  ظالمانه  درباره  تحریم های  آنکه هیچ سوالی  بدون  گرفتند  قرار 

اقتصاد و معیشت مردم مطرح شود.

 مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای 
بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو:

در اصالح الگوی 
مصرف موفق نبودیم

پس از روبرو شدن با خشکسالی بی سابقه در کشور 
وزیر نیرو برنامه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی را 
از  برخی  که  برنامه ای  کرد.  ابالغ  استانداران  به 
در  کم آبی  بحران  حل  برای  معتقدند  کارشناسان 

کشور کافی نیست. 

شیرین احمدنیا، جامعه شناس

 نابرابری های زنان 
برای اغلب مردان 

مساله نیست 
»زنان و جوانان شهروند درجه یک نیستند، آن ها 
طرد  جامعه  در  عموما  و  تبعیض اند  دچار  اغلب 
می شوند.« نشست ایران ۱۴۰۰ با موضوع سیاست 
این  با  اجتماعی،  التهابات  و  انتخابات  عمومی، 
استاد  احمدنیا،  شیرین  زبان  از  دیالو گ ها 
عضو  و  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  جامعه شناسی 
هیات رییسه انجمن جامعه شناسی ایران آغاز شد.

هیچ موزه ای میزبان سنگ نوشته های 
قاجاری بهبهان نیست

دپوی کتیبه های تنگ تکاب 
در انبار سد مارون

فیلم؛ کتیبه های تنگ تکاب را نشان می دهد که 
در انبار متروکه شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه 
دارند.  قرار  بهبهان  در  مارون  آبیاری  شبکه  و 
کتیبه ها از زمان ساخت سد یعنی در دهه هفتاد 
در  تا  شدند  برده  شرکت  انبار  به  و  شده  کنده 
از گذشت  بعد  اما  به حالشان شود  آینده فکری 
دو دهه همچنان در انبار متروکه خاک می خورند 

و وضع مناسبی ندارند. یا پوپولیست اند، یا ناآگاه
  عیسی کالنتری در پاسخ به »پیام ما«: با این روند، سمن های محیط زیستی به هیچ یک از این نامزدها رای نمی دهند

  وزارت اطالعات پیش از آمدن کاوه مدنی به سازمان محیط زیست او را تایید کرده بود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از بی توجهی نامزدهای ریاست جمهوری به محیط زیست انتقاد کرد

| کارشناس آب |

| علی حاجی مرادی |

نسبت تعهدات انتخاباتی 
به حل مسائل آب کشور

فارغ از دالیل، متعهد شدن یک از نامزدهای 
جمهوری  ریاست  دوره  یازدهمین  انتخاب 
بر اقدام علمی برای احیای دریاچه ارومیه، 
قرارگیری  امید  بارقه های  بود  توانسته 
مطالبات حوزه آب و محیط زیست را برای 
ایجاد  نیز  جمهوری  ریاست  آتی  دوره های 
انتهای  به  مانده  روز   9 تنها  و  اکنون  کند. 
دوره  سیزدهمین  نامزدهای  تبلیغاتی  دوره 
انتظار  جمهوری کماکان  ریاست  انتخابات 
ارائه یک تعهد عملی برای بهبود شرایط آب 
و محیط زیست از سوی هیچ یک از نامزدها 

است. نشده  اجابت 
ابالغ سیاست های کلی نظام  آنکه  با وجود 
معظم  مقام  سوی  از  آب  منابع  بخش  در 
رهبری )مدظله( به عنوان یکی از نخستین 
 ۱379 سال  در  ابالغی کشور  سیاست های 
اهمیت ویژه موضوع آب داشته  از  حکایت 
این  در  تکلیفی  بند  پنج  بین  قیاس  ولی 
سیاست ها با آنچه که اکنون بعد از گذشت 
می شود  مشاهده  آن  به  عمل  از  دهه  دو 
آرمان های  به  دستیابی  در  توفیق  نبود 
سیاست های تعیین شده توسط دولت های 
گذشته است. دوره یازدهم مجلس شورای 
اسالمی نیز به مثابه تمامی ادوار گذشته در 
حد بضاعت خود یعنی ارائه طرح ها و تصویب 
حوزه  این  در  تأثیرگذاری  در  سعی  قوانین 
عبارت صحیح تری  به  و  دو طرح  و  داشته 
منابع  بر  متعدد  تاثیرات  با  طرح  چندین 
آب کشور را در دست اقدام دارد. مهم ترین 
طرح از مجموعه این  طرح ها، طرح تشکیل 
بخش  الحاق  )حاصل  انرژی  وزارتخانه های 
وزارت  و  نفت(  وزارت  به  نیرو  وزارت  برق 
آب و محیط زیست )حاصل ادغام سازمان 
حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری با بخش آب وزارت نیرو( 
است. طرح بعدی هم طرح تشکیل شورای 
همچون  ساختارهایی  لحاظ  با  آب  عالی 
شورای آب حوضه آبریز، شورای آب استان 
و حتی شورای آب شهرستان است. از سوی 
بررسی  حال  در  دوازدهم  دولت  نیز  دیگر 
الیحه پیشنهادی با عنوان قانون جامع آب 
در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط 
زیست دولت است. الیحه ای که در نظر دارد 
نسبت به دگرگونی مواد قانونی قانون توزیع 
عادالنه آب اقدام کند؛ امری که پس از چهل 
سال و تغییر و تحوالت سطوح شناختی و 
بر لزوم آن شکی  بر منابع آب  تأثیرگذاری 
نیست ولی تعیین نسبت تعهدات انتخاباتی 
الیحه ها  و  جاری  قانون  مفاد  با  کاندیداها 
عنصری  کماکان  پیشنهادی  طرح های  و 
در  گذشته  روزهای  طی  الاقل  که  است 
تریبون های تبلیغاتی با سکوت مطلق از کنار 
آن گذشته است. اما آنچه به طور مشخص 
این  نامزدهای  رویکرد  تعیین  ضروریات  از 
این  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  دوره 
می کند،  تبلیغات  باقیمانده  اندک  فرصت 
پیشنهاد تعیین تکلیف سقف مجاز آب قابل 
برداشت از منابع آب تجدید پذیر کشور است؛ 
تصمیمی مغفول مانده در تمامی ادوار که در 
از جهت بروز سال های  با غفلت  برهه هایی 
ترسالی و در زمان هایی نیز با فاصله گرفتن 
رویکردهای اجرایی از سیاستی، هرگز به آن 
پرداخته نشده است. گنجاندن صریح محیط 
بود مگر  نخواهد  در شعارها ممکن  زیست 
قانون  در  موردانتظار  شاخص های  تغییر  با 
از متولیان اجرایی آن. »تعیین سقف کلی 
مجاز برداشت از منابع آب کشور« می تواند به 
عنوان یک تنظیم گر تعیین تمامی رویکردها 
کند.  عمل  کشور  آب  قانون  راهبردهای   و 

  گزارش »آکسفام« و »شرکت سوئیس ره« نشان می دهد
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رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: 
پس از پیگیری فراوان، حق آبه زیست محیطی 
شد که  گرفته  نظر  در  دز  رودخانه  و  سد  برای 
براساس آن قرار است ۲3۵ میلیون مترمکعب 
آب به عنوان حق آبه محیط زیستی رودخانه دز 
قپانچی پور  رضا  ایرنا،  شود.به گزارش  رهاسازی 
این حق  از  میزان  روز چه  در طول  اینکه  گفت: 
ولی  نیست  مشخص  می شود،  رهاسازی  آبه 
امیدواریم با این کار از وارد آمدن آسیب بیشتر به 
محیط زیست جلوگیری شود. وی با بیان اینکه 
این حق آبه زیست محیطی فقط برای رودخانه دز 

اخذ شده است، ادامه داد: کمبود آب باعث تلف 
شدن ماهی ها و دیگر آبزیان رودخانه دز در منطقه 
زاویه ها و عباس آباد شده بود.رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست دزفول اظهارداشت: آب پشت سد 
این کمبود  امیدواریم  ندارد و  دز وضعیت خوبی 
آب با بارش های پیش رو در سال جاری برطرف 
شود.او با بیان اینکه خشکسالی پیامدهای منفی 
برای طبیعت و حیات وحش داشته است، افزود: 
خشک  خشکسالی  پی  در  زیادی  چشمه های 
شده اند که این موضوع باعث ایجاد تنش در حیات 

وحش شهرستان دزفول شده است.

235 میلیون مترمکعب حق آبه به رودخانه دز تخصیص یافت
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و  فعال  اکوسیستم های  جزو  طبیعی  تاالب های 
حیاتی بر روی زمین هستند. درواقع این تاالب ها 
هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری 
اولیه به بقای گونه های جانوری و گیاهی روی زمین 
کمک می کنند و بخش مولد بسیاری از چرخه های 
حیات به تاالب ها برمی گردد.ازاین رو بانک ایران 
پیوست. پویش"سهممنبرای_تاالب"  به   زمین 
زمین،  ایران  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
درصد  حدود ۱۵  شده،  انجام  مطالعات  براساس 
طریق  از  جهان  در  اکوسیستم ها  خدماتی  ارزش 
به  تاالب ها  طرفی  از  می شود.  تأمین  تاالب ها 
خاطر حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری،   تأمین 
کشاورزی،  محصوالت  تولید  پروری،  آبزی  آب، 
و  لجنی  مواد  تولید  انرژی،  تأمین  چوب،  تولید 
و  تفریحی  کاربردهای  و  نقل  و  حمل  گیاهی، 
دارند. پیدا  باالیی  اقتصادی  ارزش   گردشگری، 
مطالعات نشان می دهد که در ایران ده ها تاالب 
وجود دارد که شناخته شده ترین آنها تاالب بین 
اما اهمیت تاالب ها  ارومیه است،  المللی دریاچه 
در دوره حاضر بیش از پیش نمایان شده است، 
 چرا که سرزمین ما دچار خشکسالی شده است.

همچنین حجم قابل توجهی از پهنه تاالبی کشور 
با پدیده کم آبی و حتی خشکی دست و پنجه 
این تاالب ها، مستعدترین مراکز  نرم می کنند. 
برای ایجاد پدیده ریزگرد هستند که می توانند تا 
 دورترین نقاط کشور را تحت تاثیر خود قرار دهند.

پیش  سال  دو  بارندگی های  و  سیالب  چه  اگر 
جان  را  تاالب ها  از  بخشی  توانست  حدودی  تا 
انزلی،  تاالب  در  اکنون  شرایط  اما  ببخشد، 
نیست. مساعد  چندان  گاوخونی  و   میانکاله 

رامسر" "کنوانسیون   تصویب 
براساس تحقیقات انجام شده، موضوع تاالب ها آن 
قدر در کشور ما جدی بوده و هست که کنوانسیون 
ویژه  به  بین المللی،  مهم  تاالب های  به  مربوط 
به  معروف  آبزی  پرندگان  زیستگاه  تاالب های 
»کنوانسیون رامسر« به عنوان پیمانی بین المللی 
برای حفاظت از تاالب ها و حیوانات و گیاهان وابسته 
به آن ها در سال ۱97۱ میالدی در شهر رامسر به 
تصویب رسیده است که در حال حاضر این پیمان 
می دهد. پوشش  کشور   ۱7۱ در  را  مکان   ۲۴۱۲ 
همچنین این تحقیقات نشان می دهد بخش عمده 
تاالب های جهان به دلیل خشکسالی و یا چرای 
بیش از اندازه دام در آنها از بین رفته اند. این خطر 
زمانی جدی می شود که بدانیم حیات بسیاری از 
وابسته  تاالب  وجود  به  تنها  جانوری،  گونه های 
از بین رفتن تاالب، جانوران و  است و در صورت 
 گیاهان آن حوزه نیز به طور کلی نابود خواهند شد.
"سهممنبرای_ پویش  به  زمین  ایران  بانک 

زمین  ایران  بانک  رو  این  از  پیوست  تاالب 
به  موضوع،  این  اهمیت  درست  شناخت  با 
است.  پیوسته  "سهممنبرای_تاالب"  پویش 
بانک به درستی دریافته که »ایران  چرا که این 
پوشش  بدون  و  بدون خاک  آب،  بدون  زمین« 
از  نیز  تاالب  سهم  و  ماند  نخواهد  زنده  گیاهی 
است. توجه  خور  در  بزرگ،  مساحت   این 
در حالیکه احیای تاالب ها یک وظیفه دولتی و 
برعهده سازمان هایی چون وزارت نیرو یا وزارت 
ایران  مردم  اما تک تک  است،  جهادکشاورزی 
می توانند هر چند کوچک، سهم خود را در این 

پروژه بزرگ ایفا کنند.

 روابط عمومی بانک ایران زمین خبر داد:

 بانک ایران زمین به پویش
"سهممنبرای_تاالب" پیوست
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3ادامه در صفحۀ

آگهي استعالم  عمومي
شماره 400/06/س

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد "تعیین راندمان زیست محیطی سیستمهای غبارگیر کارخانجات 
مجتمع مشتمل بر 54 تجهیز " را از طریق برگزاری استعالم عمومی به شركت پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه 
متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل 
ارزیابی كیفی و فنی  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت 
تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز دوشنبه مــورخ 1400/03/31 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر 
مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بمنظور بازدید از محل پروژه و طرح هرگونه سوال احتمالی روز دوشنبه مورخ  1400/03/24 برای 
متقاضیان پیش بینی گردیده است  ، الزم به ذكر است شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات 

مدیریت قراردادها و معامالت واصله بدون نیاز  به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد .
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

ت اول
نوب فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای 

)همراه با ارزیابی کیفی( 
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

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

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

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 03/20/ 1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 03/25/ 1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 04/09/ 1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 صبح روز پنجشنبه مورخ  04/10/ 1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت و تلفن : 03443317492و 03443317564

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه
براساس ۱۰۴،۴۱۵،766،738بهسازی و تعریض محور رودبار – ایرانشهر۰6/الف/۱۴۰۰/۴6

بخشنامه 
۱۲3۴۰۲/ت  

۵۰6۵9هـ  مورخ 
9۴/۰9/۲۲ آئین 
نامه تضمین برای 

معامالت دولتی

۵,۲۲۰,788,837

۱۴
۰۰ 

ال
 س

ی
دار

راه

۰7/الف/۱۴۰۰/۴6
روکش آسفالت راه های سطح حوزه شهرستان های جیرفت و عنبر آباد )اجرای 
بتن آسفالتی برای قشر رویه )توپکا( با دانه بندی ۰-۱9 و اجرای آسفالت قسمت 

تعریض ۲۵-۰، تهیه و اجرای ماسه آسفالت(
6۱،۰87،۰۰6،9۲83,۰۵۴,3۵۰,3۴6

۰8/الف/۱۴۰۰/۴6
بهسازی و تعریض ابنیه فنی در محور جیرفت – بافت و محور جیرفت – بلوک 

)خاکبرداری+خاکریزی+بستر+ابنیه فنی( 
3۱،۴9۴،۴۲9،۵۱۱۱,۵7۴,7۲۱,۴76
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»شرکت  و  »آکسفام«  پژوهش های 
می دهد  نشان  سوئیس ره«  بیمه 
و  کشورها  فعلی  سیاست های  اگر 
پیدا  ادامه  شکل  همین  به  تعهداتشان 
واقع  یعنی   ،7 گروه  کشورهای  کند، 
جهان  صنعتی  اقتصادهای  بزرگ ترین 
فرانسه،  بریتانیا،  آلمان،  ژاپن،  )آمریکا، 
ایتالیا و کانادا( در صورت افزایش دمای 
 3۰ مدت  در  سانتی گرادی،  درجه   ۲.6
سال آینده 8.۵ درصد از تولید ناخالص 
دست  از  سال  هر  در  را  خود  داخلی 
می دهند؛ یعنی چیزی در حدود ۵ هزار 
میلیارد دالر از اقتصاد آنها در هر سال از 

رفت. خواهد  بین 
اساس  بر  خبرگزاری گاردین،  به گزارش 
این پژوهش، اقتصاد هفت کشور قدرتمند 
اقتصادی دنیا در دوران همه گیری کرونا، 
منقبض شد  درصد   ۴.۲ متوسط  طور  به 
بحران  از  ناشی  اقتصادی  آسیب های  و 
در  تقریبا   ،۲۰۵۰ سال  تا  آب وهوایی 
بار  دو  سال،  هر  انگار  است که  مقیاسی 
می شویم.  کرونا  مشابه  بحرانی  دچار 
به  بریتانیا  در  پروژه ها  و  سیاست ها  اگر 
همین شکل ادامه پیدا کند، اقتصاد این 
کشور تا سال ۲۰۵۰، احتماال چیزی حدود 
از دست  هر سال  در  را  درصد خود   6.۵
خواهد داد. در حالی که اگر این کشور به 
اهدافش در توافق اقلیمی پاریس متعهد 
 ۲.۴ این کشور  اقتصادی  آسیب  بماند، 

بود. خواهد  درصد 
سایر کشورها دچار آسیب های شدیدتری 
در صورت  هند که  از جمله  خواهند شد؛ 
سانتی گرادی،  درجه   ۲.6 دمای  افزایش 
آسیب  کشور  این  اقتصاد  چهارم  یک 
آسیب  دچار  هم  استرالیا  دید.  خواهد 

شد  خواهد  تولیداتش  از  درصدی   ۱۲.۵
پتانسیل  دهم  یک  تقریبا  جنوبی  و کره 
اقتصادی خود را از دست خواهد داد. قرار 
است رهبران کشورهای گروه 7 و رهبران 
روز جمعه  اروپا  اتحادیه  سایر کشورهای 
در کورن وال دیدار کنند تا در مورد اقتصاد 
جهانی، واکسن کرونا، مالیات بر تجارت و 
شرایط آب وهوایی بحث و گفت وگو کنند.
شرکت  سوی  از  که  مدل سازی 
گرفته،  صورت  »سوئیس ره«  بیمه 
بحران  مستقیم  تاثیرات  پیش بینی های 
آب وهوایی را، از جمله خشکسالی، سیل و 
اثرات این بحران بر محصوالت کشاورزی، 
نظر  در  گرمایی  استرس های  و  سالمت 
اقتصاددان  هاگلی،  جروم  است.  گرفته 
می گوید:  سوئیس ره  در  گروه  ارشد 
یک  شماره  خطر  آب وهوایی  »تغییرات 
درازمدت برای اقتصاد جهانی است و جز 
جایی که ما ایستادیم، گزینه دیگری وجود 
ندارد؛ باید اقدامات بیشتری در کشورهای 
گروه 7 صورت بگیرد. این بدان معناست 
که نه تنها باید انتشار دی اکسید کربن را 
کاهش دهیم، بلکه به کشورهای در حال 
توسعه هم کمک کنیم که بتوانند انتشار 
گازهای کربنی خود را کاهش دهند. این 

است.« مهمی  بسیار  مسئله 
او گفت که واکسن کرونا روشی اساسی 
به کشورهای در حال توسعه  برای کمک 
است. اقتصاد آنها به شدت بر اثر شیوع 
نیازمند کمک  و  دیده  آسیب  همه گیری 
برای احیای اقتصادی در مسیری سبز، به 
جای تقویت سوخت های فسیلی هستند. 
سیاست ها  است که  دریافته  سوئیس ره 
انتشار  برای کاهش  دولت ها  تعهدات  و 
رسیدن  برای  گازهای گلخانه ای همچنان 

پاریس،  اقلیمی  توافقنامه  اهداف  به 
است. ناکافی 

نشست گروه  میزبانی  بر  عالوه  بریتانیا 
گفت وگوهای  میزبان  است  قرار   7
به  موسوم  ملل،  سازمان  آب وهوایی 
Cop۲6 در ماه نوامبر در گالسکو باشد. 
همه  از  بریتانیا  پیش رو،  نشست  در 
به  یکدیگر  کنار  در  تا  خواسته  کشورها 
اهداف  به  رسیدن  برای  کربن  کاهش 
تا  شوند  متعهد  پاریس،  توافقنامه 
درجه   ۲ زیر  را  جهانی  دمای  افزایش 
اجازه  ترجیحا،  و  دارند  نگه  سانتی گراد 
درجه ای   ۱.۵ از  بیش  دمای  افزایش 
ندهند.  را  پیشاصنعتی  سطوح  باالی 
آن  از  حاکی  که  پیش بینی ها  وجود  با 
پس  اقتصادها  شدن  باز  با  که  است 
گلخانه ای  گازهای  کرونا،  همه گیری  از 
یابد،  افزایش  به شدت  جاری  سال  در 
درجه ای  ۱و۵  دمای  افزایش  از  اجتناب 

می رسد. به نظر  بعید  بسیار 
دنی سریسکانداریا، مدیر اجرایی آکسفام 
همین  آب وهوایی  »بحران  است:  گفته 
در  را  مردم  از  بسیاری  زندگی  هم  حاال 
اما  است  برده  بین  از  فقیر  کشورهای 
هم  صنعتی  قدرتمند  کشورهای  اقتصاد 
مصون از این بحران نیست. دولت بریتانیا 
را  تا جهان  را دارد  یگانه فرصت پیش رو 
به سمت سیاره ای امن تر و قابل زندگی تر 

ببرد.« مردم  همه  برای 
با  باید  بریتانیا  »دولت  است:  افزوده  او 
استفاده از فشارهای دیپلماتیک، بهترین 
و   7 گروه  نشست  از  را  ممکن  نتیجه 
نشست آب وهوایی سازمان ملل به دست 
بیاورد و خود نیز باعمل به تعهداتش مثل 
توسعه  برای  خارجی  کاهش کمک های 

زغال سنگ، به مثالی برای سایر کشورها 
شود.« تبدیل 

بریتانیا،  وزیر  نخست  جانسون،  بوریس 
قرار است در ۱۱ ژانویه، نشست گروه 7 را در 
کورن وال آغاز کند. او گفته که می خواهد از 
فرصت پیش آمده همه گیری کرونا، برای 
استفاده  بهتر،  و  آینده ای سبزتر  ساختن 
بهتر«  »بازسازی  برای  را  و کشورها  کند 
این در حالی است که  آینده متحد کند. 
همین هفته، گزارشی منتشر شد که نشان 
تعهداتشان  به   7 می داد کشورهای گروه 
و  پژوهش ها  در  نبوده اند.  پایبند 
»تی یرفاند«،  موسسه  تجزیه وتحلیل های 
و  پایدار«  توسعه  »بین المللی  موسسه 
آمده  کشور«  از  خارج  »توسعه  موسسه 
است که کشورهای عضو گروه 7، با وجود 
اقتصاد  سبز  احیای  برای  که  تعهداتی 
در  آنکه  از  بیشتر  دالر  میلیاردها  داده اند، 
سوخت های  در  صرف کنند،  پاک  انرژی 

کرده اند. سرمایه گذاری  فسیلی 

نقش نابودی طبیعت در گسترش 
همه گیری

در حالی که پژوهش های اخیر »آکسفام« 
نشان  سوئیس ره«  بیمه  »شرکت  و 
می دهد، آسیب های تغییرات آب وهوایی 
از  مخرب تر  می تواند  اقتصاد،  قبال  در 
باشد، گزارش  کرونا  از  ناشی  آسیب های 
می دهد،  نشان  شده که  منتشر  دیگری 
در  طبیعت  نابودی  نقش  جهان،  رهبران 

گرفته اند. نادیده  را  همه گیری ها  ایجاد 
علت  که  داده اند  هشدار  دانشمندان 
تخریب  یعنی  همه گیری ها،  اصلی 
می شود.  گرفته  نادیده  زیست،  محیط 
جهان  رهبران  که  گفته اند  همچنین  آنها 
راهکارهای بسیار ارزان تر و موثرتر را برای 
جلوگیری از شیوع بیماری ها از حیوانات 

می گیرند. نادیده  انسان ها  به 
و  جنگل ها  نابودی  دانشمندان،  به گفته 
فزاینده ای  طور  به  وحش،  حیات  شکار 
میکروب های  و  حیوانات  شده که  باعث 
دام ها  و  انسان ها  با  بیشتر  آنها  بدن 
از  درصد   7۰ باشند. حدود  داشته  ارتباط 
حیوانات  از  جدید،  عفونی  بیماری های 
کووید-۱9،  جمله  از  می شود،  ناشی 
و  ابوال  مرغی،  آنفلوآنزای  سارس، 

اچ.آی وی.
کارگروه  در  دانشمندان  حال،  این  با 
ائتالف »ممانعت  به  مستقل جدیدی که 
)پی.پی.اس(  منبع«  از  همه گیری  از 
و  رهبران  می گویند،  داده اند،  گزارش 
مقامات به ندرت به این موضوع )نابودی 
در  اصلی  علت  این  نقش  و  طبیعت( 
شیوع همه گیری ها اشاره می کنند. ائتالف 
»ممانعت از همه گیری از منبع« گفته که 
این موضوع توسط مجمع جهانی بهداشت 
و گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی در 
نادیده گرفته  ویروس کرونا  شیوع  مورد 

است. شده 
پژوهش اخیر هزینه ساالنه جلوگیری از 
آینده،  دهه  را طی  بعدی  همه گیری های 
این  می زند.  تخمین  دالر  میلیارد   ۲6
اقتصادی  آسیب  از  درصد  فقط ۲  هزینه 
ناشی از کووید-۱9 است و نشان می دهد 
از منبع، چقدر  با همه گیری ها  که مقابله 
این  بود.  خواهد  کم هزینه تر  و  ارزان تر 
اقدامات شامل حفاظت از جنگل ها، توقف 
محافظت  وحش،  حیات  پرخطر  تجارت 
عفونت  برابر  در  مزرعه  حیوانات  از  بهتر 
بازارهای  در  بیماری  سریع  تشخیص  و 

است. وحش  حیات 

   گزارش »آکسفام« و »شرکت سوئیس ره« نشان می دهد

بحران آب وهوایی پرهزینه تر از کرونا
بحران آب وهوایی دو برابر کرونا به اقتصاد کشورهای گروه 7 آسیب می زند

تسلیت رهبر انقالب در پی 
درگذشت حجت االسالم 

محتشمی پور

درگذشت  پیامی  در  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
سیدعلی اکبر  حجت االسالم  مجاهد  روحانی 
محتشمی پور را تسلیت گفتند. به گزارش ایسنا، 
این شرح  به  اسالمی  انقالب  رهبر  پیام  متن 

است:
بسم هللا الرحمن الرحیم

درگذشت روحانی مجاهد جناب حجت االسالم 
آقای سید علی اکبر محتشمی رحمةهللا علیه را 
به خاندان مکّرم ایشان تسلیت عرض می کنم. 
فعالیت های مبارزاتی آن مرحوم که به خدمات 
و  اسالمی  جمهوری  دوران  در  ایشان  انقالبی 
مسئولیت های مهم و آنگاه به جانبازی بر اثر 
سابقه  منتهی شد،  دشمنان  تروریستی  اقدام 
مشمول  که  است  افتخارآمیزی  و  ارزشمند 
ایشان  برای  ُاخروی  ذخیره  و  الهی  تفّضالت 
رحمت  متعال  از خداوند  ان شاهللا.  بود  خواهد 
سکینه  و  صبر  و  مرحوم  آن  برای  مغفرت  و 
می کنم. مسالت  محترم  بازماندگان   برای 

سّیدعلی خامنه ای - ۱7 خرداد ۱۴۰۰

حجت االسالم محتشمی پور 
درگذشت

حجت االسالم والمسلمین سیدعلی اکبر محتشمی پور 
درگذشت. به گزارش ایسنا، در متن اطالعیه دفتر ایشان 
آمده است: »او که عمر خویش را سراسر در راه اعتالی 
اسالم و انقالب، آزادی قدس شریف و دفاع از مظلومان 
وقف کرده و از بنیان گذاران حزب هللا لبنان بود، در این 
راه از اهدای جسم و جان خویش هیچگاه دریغ نکرد، 
آنچنان که در انفجار تروریستی سال ١٣6٢ به عاملیت 
پیش  شهادت  مرز  تا  قدس  اشغالگر  رژیم  نیروهای 
رفت؛ او همواره مغضوب مستکبران سفاک و محبوب 
مظلومان و مومنان قرار داشت. طی ده سال آخر عمر 
پربار خویش، در جوار بارگاه نورانی حضرت امیرالمومنین 
علی بن ابیطالب)ع( سکنی گزید و اکنون میهمان وجود 

مقدس ائمه معصومین علیهم السالم خواهد بود.«

گروسی ادعا کرد:
ایران به سوال های آژانس 
درباره ذرات اورانیوم یافت 

شده پاسخی نداده است
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز 
حکام  شورای  جلسه  در  خود  سخنرانی  در 
توضیحاتی درباره فعالیت های اخیر آژانس درباره 
برنامه هسته ای ایران به رئیس جلسه ارائه داد. 
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی  آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس، خطاب به رئیس جلسه مطرح کرد: شما 
همچنین گزارش من را درباره توافق ان.پی تی 
کرده اید  دریافت  ایران  اسالمی  جمهوری  با 
شفاف سازی  برای  را  آژانس  تالش های  که 
سواالت مربوط به صحت و کامل بودن اظهارات 
ایران تحت معاهده پادمانی و پروتکل الحاقی 
یافته های  به  من  می دهد. گزارش  شرح  آن 
آژانس درباره چهار محل اعالم نشده در ایران 
ایران  درخواست های  به  آژانس  پاسخ های  و 
ادامه  او در  در جهت شفاف سازی می پردازد. 
ادعا کرد: از زمان گزارش قبلی ام، ایران اطالعات 
است،  نداده  ارائه  محل  یک  درباره  جدیدی 
به هیچ یک از سواالت آژانس پاسخ نداده و 
اطالعاتی درباره دو محل دیگر ارائه نکرده است؛ 
بیانیه ای مکتوب درباره محل چهارم بدون اسناد 
وجود  است.  ارائه کرده  شده  اثبات  مدارک  و 
چند ذره اورانیوم با منشا انسانی در سه محل در 
ایران که به آژانس اعالم نشده اند و وجود ذرات 
تغییر یافته ایزوتوپی در یکی از این محل ها به 
وضوح بر این داللت دارد که مواد یا تجهیزات 
هسته ای آلوده به مواد هسته ای در این محل ها 
ادعایی  در  همچنین  او  است.   داشته  وجود 
گفت: با گذشت چند ماه، ایران توضیحات الزم 
درباره وجود ذرات مواد هسته ای در هیچ یک از 
این سه محلی که آژانس دسترسی تکمیلی به 
آن ها پیدا کرد، ارائه نکرده است. با عدم چنین 
این  از  عمیقا  من  ایران،  سوی  از  توضیحاتی 
بابت نگرانم که در این سه محل اعالم نشده در 
ایران مواد هسته ای وجود داشته است و محل 
فعلی این مواد هسته ای برای آژانس مشخص 
نیست. ایران نه به سوال ها درباره محل اعالم 
نشده دیگر پاسخ داده و نه درباره محل فعلی 
فلزی  صفحه  یک  شکل  به  طبیعی  اورانیوم 

شفاف سازی کرده است.

روحانی درگذشت 
محتشمی پور را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت حجت االسالم 
والمسلمین سید علی اکبر محتشمی پور، اظهار داشت: 
این روحانی مجاهد و عالم وارسته که جزو پیشگامان 
و همراهان پرتالش و دلسوز نهضت امام خمینی )ره( 
بود، همه عمر خویش را صرف ترویج نهضت اسالمی و 
تحقق آرمان بلند انقالب و نظام اسالمی کرد. به گزارش 
حسن  والمسلمین  حجت االسالم  پیام  متن  ایسنا، 

روحانی به این شرح است:
انالله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم وارسته حجت االسالم والمسلمین سیدعلی 
این  تالم خاطر شد.  تاثر و  اکبر محتشمی پور، موجب 
روحانی مجاهد و مبارز که جزو پیشگامان و همراهان 
پرتالش و دلسوز نهضت امام خمینی)ره( بود، پس از 
و  پذیرش مسئولیت ها  با  نیز  اسالمی  انقالب  پیروزی 
و  داخل  در  فرهنگی  و  ماموریت های مختلف سیاسی 
خارج از کشور همه عمر خویش را صرف ترویج نهضت 
اسالمی و تحقق آرمان های بلند انقالب و نظام اسالمی 
کرد. اینجانب این ضایعه را به حوزه های علمیه، عالقمندان 
و به ویژه بیت مکرم آن مرحوم تسلیت می گویم و از درگاه 
خداوند بزرگ برای آن عالم پرهیزگار، غفران و رحمت الهی 

و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
حسن روحانی-رئیس جمهوری اسالمی ایران

قرار مجرمیت برای عنابستانی 
صادر شده است

بیش از چهارماه از درگیری یک نماینده مجلس با سرباز 
راهور گذشته و گرچه تاکنون خبری از برخورد با این فرد 
منتشر نشده، اما آخرین پیگیری ها حاکی از این است که 
رسیدگی به این پرونده ادامه داشته و این نماینده درسه 

مورد مجرم شناخته شده است.
به گزارش ایسنا، در تازه ترین اظهارات در مورد رسیدگی به 
درگیری عنابستانی با سرباز راهور، سردار حسین رحیمی، 
رئیس پلیس پایتخت آخرین وضعیت رسیدگی به این 
پرونده را تشریح کرد. او در گفت وگو با ایسنا در این باره 
گفت: پرونده آقای عنابستانی از همان ابتدا از سوی پلیس 
تهران دنبال شد و همچنان نیز ما پیگیر آن هستیم چرا که 
به سرباز راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در حین انجام 

وظیفه تعرض شده است. 

مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد:
تکذیب بدرفتاری یک 

قاضی با سرباز
بدرفتاری یک قاضی با سرباز از سوی مرکز رسانه 
قوه قضائیه تکذیب شد. به گزارش ایسنا، مرکز 
رسانه قوه قضائیه اعالم کرد: بر اساس مستندات 
مرکز شماره گذاری پلیس راهور، مالک اتومبیل 
مذکور که عکس موجود در سوابق با چهره راننده 
ع-زمانی  هویت  با  فردی  است  تشابه  دارای 
فرزند محمد علی بوده که سمت قضایی نداشته 
و از پرسنل دستگاه قضایی هم نیست، به همین 
جهت علیه این فرد به اتهام غصب عنوان قضایی 
پرونده تشکیل و تحت تعقیب قرار گرفته است. 
بررسی ها نشان می دهد که کلیپ مذکور قدیمی 
فک  سال ۱398  در  موصوف  اتومبیل  و  بوده 
پالک شده )بعد از سال 98 پالک فوق الذکر و 
موجود در کلیپ متعلق به این ماشین نیست( 
که متاسفانه برخی جریانات سیاسی در مقطع 
حساس انتخابات با اهداف تخریب قوه قضائیه 
و ایجاد ناامیدی و بی اعتمادی در مردم مبادرت 
به انتشار آن کرده اند که انتشار دهنده اولیه فیلم 

نیز شناسایی شده است.

به گفته دانشمندان، نابودی 
جنگل ها و شکار حیات وحش، 
به طور فزاینده ای باعث شده 
که حیوانات و میکروب های 
بدن آنها بیشتر با انسان ها و 
دام ها ارتباط داشته باشند. 
حدود 7۰ درصد از بیماری های 
عفونی جدید، از حیوانات ناشی 
می شود، از جمله کووید-۱9، 
سارس، آنفلوآنزای مرغی، ابوال و 
اچ.آی.وی.

انتشار گازهای گلخانه ای مقابله کنند، اقتصاد این  با افزایش  بر اساس پژوهشی جدید، اگر کشورهای ثروتمند نتوانند 
کشورها دو برابرِ آنچه در بحران کرونا آسیب دید، ضربه خواهد خورد. بر اساس پژوهش های جدید، در صورت ادامه یافتن 

سیاست های فعلی قدرت های اقتصادی جهان، ضربه بزرگی به اقتصاد آنها وارد خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهوری با انتقاد از شیوه 
کاندیداهای  اظهارات  همچنین  و  برگزاری 
نخستین  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
نامزد  هفت  کرد:  اظهار  تلویزیونی،  مناظره 
اقتصادی  مسائل  درباره  جمهوری  ریاست 
آنکه  بدون  گرفتند  قرار  پرسش  مورد  کشور 
هیچ سوالی درباره  تحریم های ظالمانه و آثار 
آن بر اقتصاد و معیشت مردم مطرح شود. 
معاون  جهانگیری  اسحاق  ایسنا،  به گزارش 
اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود 

نوشت: توییتر  در 
را  جمهوری  ریاست  نامزدان  »اولین  مناظره 
دیدم، هم برنامه ریزی و هم اجرا عجیب بود. 
مسائل  درباره  ریاست جمهوری  نامزد  هفت 
گرفتند  قرار  پرسش  مورد  کشور  اقتصادی 
درباره  تحریم های  سوالی  هیچ  آنکه  بدون 
ظالمانه و آثار آن بر اقتصاد و نیز بحران  کرونا 
و پیامدهای آن بر اشتغال و معیشت مردم 
مسئله  این  به  نامزدی  شود.  هیچ  مطرح 
نیز یک صدا،  نامزد همسو  پنج  و  نپرداخت 
خرابی همه اوضاع را تنها به این دولت ارجاع 

دادند.
هسته ای  ارجاع  پرونده  مقصر  نگفتند  آن ها 
تحت  ملل  سازمان  امنیت  به  شورای  کشور 
مدیریت آمریکا در سال ١٣٨٥ چه تیمی و 
بود و چه هزینه های سنگینی  چه جریانی 

بر کشور تحمیل کرد.  آن ها نگفتند دولت اول 
روحانی چگونه توانست ایران را از ذیل  فصل 
هفتم شورای امنیت خارج و تحریم ها را رفع 
به  دستیابی  اقتصادی،  ثبات  و  برجام،  کند 
 ١٢ اقتصادی  رشد  و  رقمی  تک  نرخ  تورم 
درصدی در سال ٩٥ سبب شد تا دولت دوم 
تشکیل  مردم  میلیونی   ٢٤ رای  با  روحانی 

شود.
در  از  برجام  خروج  ترامپ  با  نگفتند   آن ها 
تحریم ها  سنگین ترین  وضع  و   ٩٧ سال 
در  بی سابقه  اقتصادی  راه اندازی  جنگ  و 
طول سه سال اخیر، مردم با چه تنگناهای 
اقتصادی شدیدی مواجه شدند.  آن ها نگفتند 

که در این مدت چه جریانی نگذاشت راه های 
باز شدن درهای  از  تحریم ها و  خروج کشور 
 اقتصاد که نتیجه مستقیم آن کاهش رنج ها 
برسد.  فرجام  به  بود  مردم  نگرانی های  و 
اقتصاد  اداره  که  بدانند  باید  احتماال  آنها 
تحریم سیاست ها  بدون  و  تحریم  در  کشور 
فهم  دارد.  اگر  متفاوتی  اولویت های  و 
از  به دور  راه حل های  مسائل واقعی کشور و 
شعار و تبلیغات سیاسی مد نظر باشد باید 
 صدا و سیما امکان  پاسخگویی وزرا و اظهارات 
نخبگان و کارشناسان مطلع را فراهم کند. تنها 
را  راضی  خود  رفتن  به  قاضی  خود  با گروه 

است.« کردن 

 اسحاق جهانگیری از شیوه اولین مناظره ریاست جمهوری انتقاد کرد:
یک صدایی 5 نامزد همسو علیه دولت 

انتخابات

با یک حساب سرانگشتی 
ساالنه ۲۰۰ میلیون کیسه 
پالستیکی در طبیعت 
رهاسازی شده است

محیط  حفاظت  مدیرکل  اکبری  حسن 
زیست خراسان  جنوبی در گفت وگو با ایسنا 
گفت: استان خراسان جنوبی در کمربند 
خشک کره زمین واقع شده و چهره غالب 
بیابانی دارد، اما در همین استان خشک، 
خرده اقلیم ها و اکوسیستم های متنوعی 
را میتوان مشاهده کرد که نشان از غنای 

طبیعت آن دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان  
زیستی  تنوع  ارزش  کرد:  اظهار  جنوبی 
نیست؛  گونه ها  تعداد  به  صرفا  استان 
انقراض  خطر  معرض  در  بلکه گونه های 
و یا کمیابی در استان زندگی می کنند که 
ارزش حفاظتی باالیی داشته و مورد توجه 
حفاظت  مدیرکل  است.  شناسان  بوم 
محیط زیست خراسان  جنوبی ادامه داد: 
ارزشمند  پتانسیل های  این  کنار  در  اما 
محیطی  زیست  تهدیدات  خدادادی، 
کم توجهی  به واسطه  نیز  کننده ای  نگران 
پدیدار  سرزمین  این  ساکن  انسان های 
به  می توان  آنها  مهم ترین  از  که  شده 
تخریب  آبی،  منابع  از  رویه  بی  برداشت 
زیستگاه و شکار بی رویه، پدیده گرد و غبار 
اشاره کرد. پسماندها   نامناسبت  دفع  و 

اکبری بیان کرد: در زمینه برداشت بی رویه 
از سفره های آب زیرزمینی همواره بیش از 
۱۱۰ درصد از منابع آبی تجدیدپذیر استان 

را برداشت می کنیم در حالی که بیشتر از 
۴۰ درصد مجاز نیستیم و نتیجه این شده 
که تاکنون بیش از سه میلیارد متر مکعب 
آب از سهم آیندگان را به یغما بردیم؛ این 
درحالی است که نه انتقال آب از دریای 
نه هیچ گزینه  نه آب های ژرف و  عمان، 
مدیریت  و  صرفه جویی  از  غیر  دیگری 
مصرف آب ما را از این بحران خطرناک 

نجات نخواهد داد.
بیش  پسماندها  زمینه  در  افزود:  اکبری 
سایت های  و  زباله گاه ها  درصد   9۵ از 
را  غیراستانداردی  استان شرایط  پسماند 
شده  جمع آوری  زباله های  صرفا  و  دارند 
از شهرها و روستاها در این نقاط پخش 
و رهاسازی می شوند. او گفت: آتش زدن 
از  حیوانات  تجمع  و  زباله گردی  زباله ها، 
جمله مهم ترین پیامدهای این شیوه دفع 
پسماند است، اما معضل مهم تر و اصلی 
استان در زمینه پسماندها استفاده بیش 
از حد از کیسه های پالستیکی و رهاسازی 
آنها در طبیعت است. او بیان کرد: با یک 
میلیون   ۲۰۰ انگشتی ساالنه  حساب سر 
رهاسازی  طبیعت  در  پالستیکی  کیسه 
برای  اگر  و  می چسبد  بوته ها  به  و  شده 
به  نشود  اندیشیده  چاره ای  معضل  این 
پالستیکی  کیسه های  دریای  در  زودی 

می شویم. غرق 

 مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان  جنوبی:
به زودی در دریای کیسه های پالستیکی غرق می شویم
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پیامک شما را دربـاره 
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 نسبت تعهدات انتخاباتی 
به حل مسائل آب کشور

می دانیم و الاقل در متأخرین نمونه )سال آبی 
از سقف  اثبات شده است که عدول  جاری( 
تجدیدپذیر  آب  منابع  برداشت  از  درصد   ۴۰
بلندمدت نه تنها چه آثار سوء غیرقابل برگشتی 
را بر منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور اعم از 
تاالب ها، رودخانه ها، آبخوان ها و نشست زمین 
بر جا می گذارد بلکه چه سطحی از نااطمینانی 
از حد  نیازهای  تأمین همان  در  را هم حتی 
جای  در  و کشاورزی  صنعت  شرب،  گذشته 
واقع  در  داشت.  خواهد  پی  در  جای کشور 
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  منتخب 
جمهوری از این رهگذر می تواند منشأ خیری 
اجرای  دوره  طول  برای  انتظار  از  فراتر  حتی 
برنامه هفتم توسعه کشور باشد.به عنوان یک 
نمونه در کشور استرالیا حاصل یک برنامه ریزی 
سال  از  آب  اصالحات  حوزه  در  طوالنی مدت 
۱99۴ همزمان با وقوع خشکسالی های هزاره 
و تمرکز در حوضه موری-دارلینگ، اصالحاتی 
که بر پایه باز تعریف حقابه ها و شفاف سازی 
خصوصیات آن ها و همچنین اصالحات بنیادی 
قوانین آب آغاز و با تسهیل و ترویج بازار آب 
یافت.  ادامه  آب  صنعت  نهادهای  اصالح  و 
آب  برنامه  در  انجام گرفته  اقدامات  رئوس 
کشور استرالیا از سال ۲۰۰7 بر پایه برنامه ریزی 
حوضه، برنامه ریزی برای کیفیت آب، تعیین 
قدرت  ساختار  تنظیم  پایدار،  انحراف  حد 
موثر، تشکیل کمیته مستقل حفاظت  ارکان 
تأثیرات  بهینه سازی  و  زیست  محیط  آب  از 
بوده  اقتصادی  و  اجتماعی  زیست محیطی، 
موری- حوضه  در  آب  بحران  است.عالئم 

دارلینگ از اوایل دهه ۱9۵۰ میالدی به صورت 
اولین  و  شده  نمایان  آب  شوری  افزایش 
آب  منابع  مدیریت  اصالح  برای  اقدامات 
آب  مصرف  سقف  تعیین  با   ۱99۵ سال  از 
)CAP( یا به عبارت دیگر حد مصرف از منابع 
برنامه ملی آب  آب تجدیدپذیر تحت عنوان 
این اصالحات  استمرار  با  شروع شده است. 
مشاهده می شود که مصرف آب به حد پایدار 

قابل قبول در سال ۲۰۱9 بازگشته است.

گردوخاک در راه بوشهر
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر 
گفت: تا اواخر هفته گردوخاک همراه با وزش 
باد در برخی نقاط استان مهمان خواهد بود.
کرد:  اظهار  این خبر  اعالم  با  پیام مساعدی 
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد از 
امروز تا اواخر هفته در برخی از ساعات به سبب 
وزش بادهای شمال غربی، بیش تر در سواحل 
شمالی و مرکزی استان، دریا مواج و متالطم 
خواهد بود.او اضافه کرد: در این مدت در برخی 
گردوخاک  خیزش  احتمال  استان  نقاط  از 
همراه با وزش باد نیز دور از انتظار نخواهد بود.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: ساعات 
آینده آسمان استان بوشهر بیش تر صاف همراه 
با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در برخی 
نقاط همراه با گردوخاک و در نواحی جنوبی 
مه صبحگاهی خواهد بود. جهت وزش باد در 
قسمت های شمالی و مرکزی بیش تر بیش تر 
شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۴۴ گاهی بیش از 
۵6 کیلومتر در ساعت و در قسمت های جنوبی 
بیش تر شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 
۱۰ تا 3۴ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت با 
سرعت ۱6 تا ۴۴ گاهی بیش از ۵6 کیلومتر در 

ساعت است.

جریمه میلیونی برای 
آتش زدن اراضی 

کشاورزی
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
عامل  محکومیت  و  شناسایی  از  قرچک 
داد.به  خبر  قرچک  در  زراعی  اراضی  سوزاندن 
گزارش مهر، محمدطاهر ظاهری گفت: در پی 
شکایت شهروندان مبنی بر مشاهده دود غلیظ 
اطراف جاده کمربندی جنوبی این شهرستان، 
کارشناسان این اداره در قالب گشت مشترک 
با جهاد کشاورزی به منظور تحقیق و بررسی 
موضوع به محل اعزام و کار کارشناسی صورت 
گرفت.او افزود: پس از تحقیقات دقیق و کشف 
هویت عامل این تخلف، پرونده قضائی از سوی 
اداره حفاظت محیط زیست قرچک برای برخورد 
قانونی و پیگیری موضوع تشکیل شد که پس 
جریمه  و  محکومیت  رای  صدور  بررسی،  از 
قطعی هشت میلیون تومانی برای فرد خاطی 
به همراه داشت.ظاهری عنوان کرد: با توجه به 
فرا رسیدن فصل برداشت گندم و جو و برخی 
محصوالت کشاورزی از کشاورزان عزیز تقاضا 
می شود، پس از برداشت محصول خود بقایای 
آن را آتش نزنند چرا که مطابق ماده ۲۰ قانون 
هوای پاک این عمل جرم بوده و مستوجب 
اسالمی  مجازات  قانون  درجه شش  مجازات 
و  پیگیری  اقدام  این  عاملین  برای  و  است 

محکومیت در محاکم قضائی را در پی دارد.

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

نشست خبری صبح دیروز عیسی کالنتری که 
به مناسبت آغاز هفته محیط زیست برگزار شد، 
بیش از همه به گفتن از آب و فانتزی دانستن 
موضوع محیط زیست در نگاه مدیران –حتی 
مدیران محیط زیستی- گذشت. او در پاسخ 
به »پیام ما« درباره برنامه نامزدهای انتخابات 
و  زیست  محیط  حوزه  در  جمهوری  ریاست 
به  ایران  »تبدیل  وعده  چون  اظهارنظرهایی 
میلیون   ۵۰۰ برای  غذا  تولید  منطقه ای  هاب 
نفر« یا مانع خواندن سازمان حفاظت محیط 
صنعتی  شهرک های  فعالیت  برای  زیست 
گفت: »من از برنامه کاندیداها خبر ندارم اما 
متاسفانه کشور ما بازیچه همین تفکرات شده 
که یکی یک روز می گوید من برای یک و نیم 
میلیارد نفر در سرزمینمان غذا تولید می کنم و 
یکی می گوید آب را از دریا می آورم. چند سال 
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  پیش 
شورای اسالمی گفته بود که آب از دریا می آورم 
تا گندم تولید کنیم. این تفکرات، یا از ناآگاهی 

یا تفکراتی پوپولیستی است.« برمی آید 
کالنتری ادامه داد:  »در حال حاضر از آنجا که 
آب  مترمکعب  میلیون   8۱ کشاورزی  بخش 
مصرف می کند، حتی اگر تمام تولیدات کشور 
و صادرات آن را در نظر بگیریم و واردات را از 
غذا  برای 6۵ درصد مردم  فقط  آن کم کنیم، 
تولید می کنیم، یعنی برای حدود ۵۰ میلیون 
نفر. خالص تولید ما این است و سرزمین ما را 
به این روز انداخته است. ما به جای ۴۰ درصد، 
۱۰۲ درصد آب تجدیدپذیر را استفاده می کنیم. 
اگر بخواهیم ۴۰ درصد آب تجدیدپذیر استفاده 
کنیم باید 36 میلیارد مترمکعب آب استفاده 

مترمکعب  میلیارد   8۱ که  حالی  در  کنیم، 
معاون  می کنیم.«  مصرف  کشاورزی  در  فقط 
می خواهیم  »اگر  سپس گفت:  رئیس جمهور 
محیط زیست سالم داشته باشیم حق ما 36 
میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر است، نه 9۰ 
میلیاردش   8۱ هم  آن  مترمکعب که  میلیارد 
برای کشاورزی استفاده می شود. این برنامه ها 
دیگری  چیز  ناآگاهی  یا  عوام فریبی  از  غیر 

باشد.« نمی تواند 
با گله  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
از اینکه هیچ کدام از این کاندیداهای ریاست 
جمهوری درباره محیط زیست صحبت نکردند، 
گفت: »متاسفانه جایگاه محیط زیست آنقدر 
پایین است که از هفت نامزد ریاست جمهوری 
صحبت  مناظره  در  ساعت  نیم  کدام  هر  که 
درباره  دقیقه  دو  دقیقه،   ۲۱۰ این  در  کردند، 
نشان  این  نکردند.  صحبت  زیست  محیط 
می دهد محیط زیست برای آنها اهمیتی ندارد 
هنوز حقوق شهروندی شان  مردم  متاسفانه  و 
همین طور  اگر  نگرفته اند.  زیست  محیط  از  را 
پیش برود، احتماال سمن های محیط زیستی 

آنها رای نمی دهند.« به هیچ کدام 

 کاوه مدنی جاسوس نیست
سوال  به  نشست  این  ادامه  در  کالنتری 
دیگر »پیام ما« در خصوص انتشار خبر »صدور 
حکم قطعی جاسوسی کاوه مدنی و محکومیت 
او به یازده سال حبس« هم چنین توضیحی 
داد: »درباره آقای دکتر مدنی، دولت و قانون 
وزارت  که  است  جاسوس  کسی  می گویند 
اطالعات تشخیص دهد نه ارگانی دیگر. وزارت 

اطالعات و وزیر اطالعات بارها -چه در دولت و 
چه به صورت علنی- اعالم کردند که کاوه مدنی 
می خواهد  ارگانی  یک  حاال  نیست.  جاسوس 
خودش  دست  تلقی کند،  جاسوس  را  کسی 
 ۱۱ نوشته اند  اینکه  نیست.  ما  دست  است. 
چیزی  چنین  هم  شده  محکوم  حبس  سال 
ندیدیم، هرچند ممکن است ضابطین آنها، او 
نمی شوم،  منکر  من  و  باشند  را محکوم کرده 
اطالعی ندارم. آقای کاوه مدنی وقتی که آمد 
را  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  معاونت  و 
پذیرفت، وزارت اطالعات او را کامال تایید کرد. 
ایشان قبل از اینکه به محیط زیست بیاید، به 
آقای  مشاور  نیرو  وزارت  در  سال  چهار  مدت 
چیت چیان بود. من آنجا ایشان را شناختم که 

است.« ارزنده ای  نیروی  چقدر 

 هشدار درباره ورشکستگی آبی
بخش زیادی از نشست خبری دیروز، به 
از بحران آب در کشور گذشت. رئیس  گفتن 
سازمان حفاظت محیط زیست آب را مهم ترین 
دغدغه کشور دانست و گفت: »ما به آب ظلم 
میلیارد   ۱3۲ حدود   ۱367 سال  در  کرده ایم. 
این  اما  داشتیم  تجدیدپذیر  آب  مترمکعب 
رقم طی چند سال اخیر به کمتر از 9۰ میلیارد 
مترمکعب رسیده است. درحال  حاضر نیز سرانه 
آب تجدیدپذیر در ایران برای هر نفر کمتر از 
۱۰۰۰ متر مکعب است. ما هنوز نمی دانیم برای 
بریزیم؛  برنامه ای  میزان محدود آب چه  این 
بعضی می گویند این آب باید صرف کشاورزی 
آب  از  استفاده  اولویت  هنوز  یعنی  این  شود؛ 
موجود در کشور را نمی دانیم و باور نداریم که 

آب تجدیدپذیر سال به سال کاهش می یابد.«
آب  کنونی  وضعیت  درباره  آمار  ادامه  در  او 
تجدید پذیر مطرح کرد: »در سی، چهل سال 
سال  در  مترمکعب  میلیارد   ١٣٠ بین  گذشته 
آب داشتیم که آن را به ٩٠ میلیارد مترمکعب 
رساندیم و به نظر می رسد امسال به ٨٠ میلیارد 
متر مکعب برسد. امسال سرانه آب تجدیدپذیر 
برای هر نفر هزار متر مکعب خواهد بود؛ این 
واقع ٧٠ درصد جمعیت  در  بحران آب.  یعنی 
تجدیدپذیر  آب  مترمکعب   ٧٠٠ زیر  کشور 
مرحله  وارد  کشور  اینکه  یعنی  این  و  دارند 

است.« شده  آب  ورشکستگی 
به  سخنانش  ادامه  در  رئیس جمهور  معاون   
و گفت:   اشاره کرد  آب  بدون  زندگی  دشواری 
»سرمایه های آب و خاک دارد به غارت می رود. 
محیط زیست برای زنده ماندن به آب نیاز دارد. 
نه  است،  آب  اصلی کمبود  و  سنگین  تهدید 

قاچاقچی چوب.« یا  شکارچی غیرمجاز 

 حقابه ندهند، دست به دامن 
قوه قضائیه می شویم

از نگاه سیاستگذاران به محیط زیست  انتقاد 
بخش های  در  موضوعی کم اهمیت،  عنوان  به 
دیگر نشست دیروز، تکرار شد. کالنتری وقتی 
همه  »االن  رسید گفت:  حقابه ها  به  موضوع 
مردم دنیا بی توجهی سران کشورها به موضوع 
محیط زیست را لمس کرده اند. به همین دلیل 
الزم است که کشورهای جهان در زمینه حفاظت 
از محیط زیست و کره زمین تجدید نظر کنند. 
به  سیاست گذاران  و  مسئوالن  ما  کشور  در 
مسئله  یک  به عنوان  زیست  محیط  موضوع 

این  به  باید  می کنند.  نگاه  ثانوی  و  فانتزی 
کم  زمین  کره  تحمل  که  کرد  توجه  موضوع 
لبه  در  ایران  در  زیست  محیط  است.  شده 

می کند.« حرکت  آسیب پذیری 
او این آسیب پذیری را با خشکیدن چشمه ها 
تصویر کرد و اینکه »خشکسالی در کشور چنان 
چهارگانه،  مناطق  در  حتی  که  شده  گسترده 
شرایط  این  در  اما  خشکیده اند.«  چشمه ها 
داد:  پاسخ  اینطور  کالنتری  چیست؟  راهکار 
»وقتی خشکسالی به این حد بحرانی می رسد، 
سازمان حفاظت محیط زیست فقط می تواند با 
تانکر به حیات وحش آب رسانی کند که تشنه 

نمانند.«
او واقعیت آب را اسفناک تر از آن دانست که 
نیرو گله  وزیر  از  و  »مسئوالن آب« می گویند 
تایید  خودشان  »حقابه ای که  حتی  کرد که  
صورت  در  و  نمی کنند«  پرداخت  را  کرده اند 
ادامه این وضعیت چاره ای نیست جز مراجعه 

قوه قضائیه. به 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان 
دریاچه  حوضه  در  بارش ها  امسال  طی  اینکه 
است، گفت:  یافته  درصد کاهش   ۱۲ ارومیه 
»در این شرایط وزارت نیرو 6۰ درصد از حق آبه 

را پرداخت نکرد.« ارومیه  دریاچه 
از  سخنانش  از  دیگری  بخشی  در  کالنتری 
بدون  کشور  در  کالن  سیاست های  تدوین 
هم گالیه کرد:  آبی  محدودیت های  به  توجه 
»وقتی می گویند که در تولید باید 9۵ درصد به 
باید دو برابر ظرفیت  خودکفایی برسیم یعنی 
این  در  کنیم.  مصرف  آبی  منابع  از  موجود 
شرایط اگر نجنگیم، دیگر محیط زیستی باقی 

ماند.« نخواهد 

 برای هیچ صنعت آب بری مجوز 
صادر نکردیم

معاون رئیس جمهوری از دستاوردها هم گفت. 
مثل صادر نشدن مجوز برای صنایع آب بر در 
دو سال اخیر و لزوم استقرار صنایع فوالد و 
پتروشیمی در کنار سواحل. هرچند »این اتفاق 
باید چهل سال پیش در کشور رخ می داد.« 
زد  مثال  را  زاینده رود  جمله  این  با گفتن  او 
میلیون   7۰۰ صفوی  عباس  شاه  زمان  در  که 
این  اینکه  با  حاال  و  داشت  آب  مترمکعب 
میزان به یک میلیارد و 7۰۰ میلیون متر مکعب 
رسیده، باز هم خشک است چون »صنایع به 
اشتباه در آنجا استقرار داده شده اند.« بنابراین 
»حاال اگر حتی به جای یک میلیارد، ۱۰ میلیارد 
باز  برسد  زاینده رود  و  تاالب گاوخونی  به  آب 
برنامه ریزی  مگر  نمی شود«،  حل  مشکل  هم 

شود. جدی 
معاون رئیس جمهور به انتقادات درباره عملکرد 
دولت هم اینطور جواب داد:  »خالف تبلیغاتی 
دلیل  به   اینکه  با  و  می شود  دولت  علیه  که 
تحریم ها منابع مالی دولت کاهش یافته بود، 
دستاوردهای  رئیس جمهوری  حمایت های  با 
داشته ایم.«  زیست  محیط  حوزه  در  خوبی 
کالنتری تخصیص ۴۵۰ میلیون دالر برای مهار 
و  محیط بان   ۱۰۲۰ استخدام  و  غبارها  و  گرد 
عنوان  به  را  آنها  3۰۰ درصدی حقوق  افزایش 

این دستاوردها مثال زد. از  بخشی 
حقوق  متوسط  پیش  سال  »چهار  او گفت:   
تومان  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  یک  محیط بانان 
بود،یعنی جزو پایین ترین حقوق های دولت و 

وظیفه.  افسر  یک  حقوق  حد  در 
رئیس جمهوری  کمک  با  شرایطی  چنین  در 
بودجه حقوق محیط بانان  و  برنامه  و سازمان 
بیش از 3۰۰ درصد افزایش یافته و از متوسط 
در  است.  شده  بیشتر  دولت  پرداختی های 
 3۰ حدود  زیستی  محیط  چهارگانه  مناطق 
و  شده  افزوده  محیط بانان  پرسنل  به  درصد 
سعی کرده ایم انگیزه های الزم را به محیط بانان 

دهیم.« مناطق  از  حفاظت  برای 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از بی توجهی نامزدهای ریاست جمهوری به محیط زیست انتقاد کرد

یا پوپولیست اند، یا ناآگاه
عیسی کالنتری در پاسخ به »پیام ما«: با این روند، سمن های محیط زیستی به هیچ یک از این نامزدها رای نمی دهند

سرانه آب تجدیدپذیر برای هر ایرانی به کمتر از هزار مترمکعب رسیده است
وزارت اطالعات پیش از آمدن کاوه مدنی به سازمان محیط زیست او را تایید کرده بود

دولت و قانون می گویند کسی 
جاسوس است که وزارت 

اطالعات تشخیص دهد نه 
ارگانی دیگر. وزارت اطالعات و 
وزیر اطالعات بارها اعالم کردند 
که کاوه مدنی جاسوس نیست 

حاال یک ارگانی می خواهد 
کسی را جاسوس تلقی کند، 

دست خودش است 

یکی می گوید »برای یک و نیم میلیارد نفر در سرزمینمان غذا تولید می کنم« و دیگری می گوید »آب را از دریا می آورم«؛ رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست، دیروز با این مثال ها از وعده های هفت نامزد ریاست جمهوری در حوزه محیط زیست گالیه کرد و گفت: »این یا از 
سر ناآگاهی است یا برای عوام فریبی.« او در نشست خبری که بعد از مدت ها در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، »ورشکستگی 
آبی« را مهم ترین مسئله کشور در همه حوزه ها دانست و گفت که در صورت ادامه این روند، حتی سمن های محیط زیستی هم حاضر به 
رای دادن نیستند. به گفته معاون رئیس جمهور، این »ناآگاهی« در حالی است که اکنون سرانه آب تجدیدپذیر برای هر ایرانی به کمتر 

از هزار متر مکعب رسیده است.

اگر می خواهیم محیط زیست 
سالم داشته باشیم حق ما 
36 میلیارد مترمکعب آب 

تجدیدپذیر است، نه 9۰ 
میلیارد مترمکعب که آن هم 

8۱ میلیاردش برای کشاورزی 
استفاده می شود. این برنامه ها 

غیر از عوام فریبی یا ناآگاهی 
چیز دیگری نمی تواند باشد

|  
انا

  پ
|

می دهد  نشان  جدید  علمی  مطالعه  یک 
سوخت های  دوران  از  قبل  مدت ها  که 
فسیلی، انسان ها احتماال بمب کربن عظیم 
را که در زیر سطح زمین قرار  اما مرموزی 

کرده اند. فعال  است،  داشته 
از  محققانی  آنالین،  زیست  گزارش  به 
آزمایشگاه علوم آب و هوا و محیط زیست 
فرانسه و چندین موسسه دیگر در سراسر 
جهان، اظهار داشتند که قبل از دوره صنعتی 
از  غنی  پیتلند های  انبوه  تبدیل  شدن، 
کربن به زمین های کشاورزی بیش از ۲۵۰ 
جو کرده  وارد  دی اکسید کربن  تن  میلیارد 

است.
این رقم معادل بیش از هفت سال انتشار 
سوخت های  سوزاندن  از  ناشی  فعلی 

است. انرژی  مصارف  برای  فسیلی 
محققان  می گویند پیتلندها فقط 3 درصد از 
اما حدود  را تشکیل  می دهند  زمین  سطح 
در  را  خاک  در  موجود  کربن  از  درصد   3۰

ذخیره کرده اند. خود 
شده  نادیده گرفته  تاریخی  »انتشار  یافتن 
استفاده از زمین«، نشان می دهد که حتی 
نحوه  از  درک کاملی  ما  نیز  در حال حاضر 

نداریم. زمین  تعدیل سطح  و  حرکت 
است  قرار  زیرا  است،  نگران کننده  این 
و  انداختن  دام  به  برای  زمین  از  استفاده 
در  اساسی  نقشی  گلخانه ای  گازهای  مهار 

توافقنامه آب و هوای پاریس داشته باشد.
احتمال  مورد  در  مدت هاست  دانشمندان 
توسط  کربن  زیادی  مقادیر  شدن  آزاد 
در  باستانی  گیاهان  که  شمالی،  یخبندان 
نوعی زندگی معلق در زیر سطح قرار دارند، 

هستند. نگران 
است.  آن  شبیه  بسیار  پیت ها  تهدید  اما 
با  توجهی  قابل  طور  به  پیتلندها  واقع،  در 

دارد. همپوشانی  یخبندان  مناطق 
پیتلندها نوع خاصی از تاالب هستند، که در 
آن ها باقی مانده گیاهان مرده به دلیل شرایط 
مرطوب و آبکی کاماًل نمی پوسند و به همین 
دلیل تجمع پیدا  می کنند. در حالت طبیعی، 
خارج  جو  از  را  کربن  آهستگی  به  پیت ها 

 می کنند.
اگر یک peatland زهکشی شود، همانطور 
که قرن ها پیش برای توسعه کشاورزی، به 
ویژه کاشت محصوالت زراعی این اتفاق رخ 
داده است، این مواد گیاهی قدیمی شروع 
به تجزیه  می کنند و کربن موجود در آن با 
دی اکسید کربن  شده،  ترکیب  جو  اکسیژن 

حاصل وارد جو  می شود.
حتی  یا  صدها  دی اکسید کربن  می تواند 
۱۰۰۰ سال در جو باقی بماند، به این معنی 
قبل،  سال ها  در  پیتلندها  تغییر  اثر  که 
سوخت های  سوزاندن  شروع  از  قبل  حتی 
فسیلی در مقیاس بزرگ، هنوز هم بر روی 

دارد. وجود  زمین  کره 

عاملی مهم در گرمایش زمین که دیده نشده است
آب وهوا

محیط زیست نیازمند تیمار 
و مراقبت است و بی تردید با 
اجرایی شدن آمایش شاهد 

نجات محیط زیست خواهیم 
بود؛ البته تاب آوری محیط 

زیست و منابع طبیعی بسیار 
باالست و با یک جهش به 

حالت پایدار بازمی گردد

  بنیان گذار دانشکده محیط زیست:
پس اندازهای آب را از دست دادیم

بنیان گذار دانشکده محیط زیست، با بیان 
زیست  محیط  مدیریت  درصد   ۵۰ اینکه 
یادآور  است،  مردم  دست  در  کشور  هر 
باشند،  زیست  محیط  با  مردم  اگر  شد: 
مجید  هستیم.  آن  از  حفاظت  شاهد 
»وضعیت  مجازی  نشست  در  مخدوم 
روز  مناسبت  به  ما« که  زیست  محیط 
سازمان  سوی  از  زیست  محیط  جهانی 
 - استان گیالن  ملی  کتابخانه  و  اسناد 
اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  شمال  منطقه 
محیط زیست ایران ۲۵۰۰ سال مدیریت 
آب داشته است، اظهار کرد: مدیریت آب 
در شهرهای کویری ایران مشهود بوده و 
اشاره  با  او  است.  صورت گرفته  آبیاری 
از دست رفتن ذخیره آبی کشور طی  به 
 8۰ متاسفانه  افزود:  گذشته،  سال  سه 
درصد ذخیره آبی کشور که توسط قنات ها 
تهیه می شد از دست رفته و نگران نسل 
آینده هستیم.بنیان گذار دانشکده محیط 
زیست دانشگاه تهران، پدیده تغییر اقلیم 
و آب شدن یخ های قطبی و افزایش دما 
را جهانی دانست و تصریح کرد: زمستان 
برف  عربستان  در صحرای  سال گذشته 
بارید که گواهی بر جدی بودن پدیده تغییر 
اقلیم است. مخدوم، وقوع سیل، رانش 
آب،  شوری  زمین،  فرونشست  زمین، 
خاک، آب، تاالب و دریاچه آلوده، آلودگی 

صوتی در اغلب کالن شهرها و آلودگی هوا 
در تمام کالن شهرهای ایران را برشمرد و 
و  جنگل  ها  سطوح  شاهد کاهش  گفت: 
شدن  ناکارآمدن  و  خلنگ زارها  و  مراتع 
مدیریت پسماند و پساب در کالن شهرها 
در  السک  سد  احداث  پروژه  هستیم.او 
را موجب کاهش 36  شمال غرب گیالن 
تاالب  به  آب  ورودی  مترمکعبی  میلیون 
انزلی دانست و اضافه کرد: تاالب انزلی در 
دست  با خطر خشک شدن  حاضر  حال 
احداث  صورت  در  و  می کند  نرم  پنجه  و 
با تهدید جدی مواجه می شود.  این سد، 
ایران  قنات های  اینکه  بیان  با  مخدوم، 
الگوی بسیاری از کشورهاست، عنوان کرد: 
ایرانیان توانستند ۲۵۰۰ سال این کشور را 
از خشکسالی حفظ کنند، اما در طول سه 
دهه اخیر همه پس اندازها را از دست دادیم.
او طرح های غیر زیست محیطی همچون 
و  مرکز کشور  به  دریای خزر  آب  انتقال 
احداث صنایع در مناطق خشک و کم آب 
را نتیجه عدم توجه به آمایش دانست و 
تیمار  نیازمند  اضافه کرد: محیط زیست 
اجرایی  با  بی تردید  و  است  مراقبت  و 
شدن آمایش شاهد نجات محیط زیست 
محیط  تاب آوری  البته  بود؛  خواهیم 
باالست و  زیست و منابع طبیعی بسیار 
با یک جهش به حالت پایدار بازمی گردد.

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی |
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سد  که  زمانی  و  هفتاد  دهه  اواسط  در 
برای  بود؛  ساخت  حال  در  مارون  مخزنی 
دل  از  را  آن ها  نبینند  آسیب  آنکه کتیبه ها 
به  کتیبه ها  این  عمر  کردند.  خارج  کوه 
حکومت  زمان  در  برمی گردد.  قاجار  زمان 
هجری   ۱۲8۵( قاجار  شاه  ناصرالدین 
به  و کهگیلویه  بهبهان  حکومت  قمری( که 
اویس میرزا احتشام الدوله واگذار شده بود، 
او دائم از راه تنگ تکاب به محل حکومتی 
شاه  ناصرالدین  بود.  آمد  و  رفت  در  خود 
دستور داد در این تنگ در کنار تخت سنگ 
مارون  رودخانه  به  مشرف  که  عظیمی 
آب  آن  غارهای  از  یکی  سقف  از  و  است 
قافله ها  استراحتگاه  محل  و  می کرد  چکه 
خط  به  دو کتیبه  بود،  بسیار  و کاروان های 
و سفرهای  دوران  آن  از وضعیت  نستعلیق 
ناصرالدین شاه به فرنگ در سینه کوه حک 
در  و  دل کوه  در  سالیان سال  کنند. کتیبه 
همان نقطه نشان از سفرهای دوران قاجار 
بود تا آنکه خبر ساخت سد در این منطقه 

رسید. به گوش 
در زمان ساخت سد مارون که در کنار این 
کتیبه ها بود، کتیبه ها برای حفظ و نگهداری 
برده  به کهگیلویه  و گویا  جدا  سینه کوه  از 
پی گیری  و  تالش  مدت ها،  از  شدند. پس 
مردمی،  انجمن های  از  گروهی  سوی  از 
در  و  مسترد  بهبهان  به  یادشده  دو کتیبه 

نگهداری  مارون  آبیاری  شبکه  سازمان 
شدند.

ورودی  در  سر  بر  را  این کتیبه ها  بود  قرار 
سد  احداث  نماد  عنوان  به   آبیاری  شبکه 
با مسئول  مشاوره  از  ولی پس  نصب کنند 
مقرر  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  وقت 
تنگ  گلوگاه  در  یادشده  کتیبه  دو  شد، 
و  تاریخی  گذرگاه  و  تنگ  یک  که  تکاب 
میراث فرهنگی،  نظر  از  و  است  استراتژیک 
تاریخی، نظامی و اقتصادی اهمیت فراوانی 
دارد، نصب شوند که این اتفاق هم نیفتاد.
این  تنگ تکاب  شهرت  اصلی  دلیل  اما 
این تنگه سردار شجاع  روایت است که در 
بزرگ  لشکر  مقابل  در  آریوبرزن  ایرانی 
تکاب  تنگه  گرفت.  قرار  مقدونی  اسکندر 
پارس  دربند  عبارتی،  به  یا  تکاب  تنگ  یا 
یک مسیر یا جاده تاریخی و طبیعی است 
که اتفاقات تاریخی زیادی در آن رخ داده 
ایران  در  ترددی  مسیر  کمتر  شاید  است. 
اندازه این تنگه مورد  بتوان پیدا کرد که به 
قرار  باستان شناس ها  و  تاریخ نگاران  اشاره 

باشد. گرفته 
این تنگه راهی کوهستانی در جاده قدیمی 
بین النهرین به شهر باستانی استخر و جاده 
حساب  به  فارس  به  خوزستان  باستانی 
می آید. طول تنگه در حدود ۵ کیلومتر است 
و رودخانه مارون از میان آن می گذرد. تنگ 

آن  شرقی  ورودی  دارد؛  ورودی  دو  تکاب 
است که وجود  داده  مارون تشکیل  را سد 
سد عمال این ورودی را مسدود کرده است 
تنگه  وارد  غربی  ورودی  از  می توان  تنها  و 
شد. در سمت شمال تنگه هم ارتفاعات کوه 
»بدیل« و در سمت جنوب آن ارتفاعات کوه 

خاییز قرار دارد.

جانمایی جدید برای کتیبه ها را به 
میراث داده ایم

نگرانی  کنار  در  کتیبه ها  این  برای  نگرانی 
دلیلی  بهبهان  باستانی  آثار  سایر  برای 
انجمن  مسئول  مختاران،  دولتی  تا  است 
به  بهبهان  میراث فرهنگی  دوست داران 
میراث فرهنگی  عملکرد  بگوید که  »پیام ما« 
همین  و  است  ضعیف  بسیار  بهبهان  در 
ضعف هم سبب شده شهری با این قدمت 
نتواند آثار خود را به درستی حفظ و عرضه 

. کند
این  وضعیت  درباره  بارها  می گوید  او 
رسیدن  آسیب  درباره  نگرانی  و  کتیبه ها 
اتفاقی  عمل  در  اما  شده  صحبت  آنها  به 
نه  و  مارون  شرکت  مسئوالن  نه  نیفتاده. 
در  تغییر  برای  عزمی  هیچ  میراث فرهنگی 
»چند  نداشته اند.  کتیبه ها  این  وضعیت 
را  کتیبه ها  دادیم  پیشنهاد  قبل  سال 
آورده  بیرون  آن  از  که  محلی  نزدیکی  در 

دهند.  قرار  نیروگاه  و  سد  بین  و  شده 
کتیبه ها  و  کنند  تعیین  منطقه ای  یعنی 
تا  بگذارند  عموم  نمایش  برای  آن  در  را 
مهمی  گذر  محل  منطقه  این  بدانند  همه 
مختاران  است.«  بوده  گذشته  دوران  در 
طرحی  است  معمار  که  دخترش  می گوید 
به  طرح  این  و  جانمایی کشید  این  برای 
اداره میراث فرهنگی داده شده اما کسی به 
این  از  »بخشی  است.  نکرده  توجهی  آن 
کتیبه ها در هنگام جابه جایی با جرثقیل از 
و  رفت  بین  از  و  شکست  انبار  به  دل کوه 
باید بگویم این اتفاقات اصال خوب نیستند 
از  بخشی  رفتن  بین  از  شاهد  روز  هر  و 
هستیم.« میراث کشور  و  هویت  و  تاریخ 

صحبت  نوشته ها  از  بسیاری  در  هرچند 
به  متعلق  کتیبه ها  این  که  است  این  از 
یغمایی  احسان  اما  است  قاجار  دوران 
و  ارجان  »تنگ تکاب  عنوان  با  مطلبی  در 
می نویسد:  آن«  قاجاری  سنگ نبشته های 
از  یک کتیبه کوفی  از  زیرین  »بخش های 
)احتمااًل  اسالمی  ایران  نخستین  سده های 
سده سوم( در زیر کتیبه منثور و فرورفتگی 
از  کوه  در  منظوم  کتیبه  اندازه  از  بیش 
زمینه های  بودن  تخت  و  نرم  و  سو  یک 
سو،  دیگر  از  نبشته ها  سنگ  بر  و  دور 
سنگ  اثری،  پیش تر  که  را  اندیشه  این 
بیش تر  است،  بوده  کتیبه ای  یا  نگاره ای 
بر  قاجاریان که  رسم زشت  این  می کند. 
صورت  ساسانی  یا  پارتی  سنگ نگاره های 
یا  بکشند  را  خواجه ها  و  درباریان  و  خود 
نااستوار  را پاک کنند و اشعار  آنها  یکسره 
نقش  است.  بوده  جاری  بسیار  بنویسند، 
یا  ری  تبرک  کوه  در  بهرام چوبینه  نفیس 
که  طاق بستان  قجری  سنگ نبشته های 
سبب از بین رفتن نگاره های بسیار نفیس 
چند  نمونه هایی  است،  شده  ساسانی 
است.« بر این اساس باید این کتیبه ها را 
قاجار  دوران  به  متعلق  تنها کتیبه هایی  نه 
قدیمی تر  بسیار  سده های  به  مربوط  بلکه 

دانست.

بهبهان موزه ندارد
آنکه  برای  کتیبه ها  این  هرچند 
نیاید  وارد  آنها  به  گزندی  و  شوند  حفظ 
جدا  سد  نزدیک  سنگی  دیواره های  از 
فعاالن  ناراحتی  باعث  آنچه  اما  شدند؛ 
سال های گذشته  در  بهبهان  میراث فرهنگی 
این  از گذشت  بعد  این است که چرا  بوده 
کتیبه ها  این  حال  به  فکری  سال  همه 
فعاالن  جمله  از  مهذب،  رضا  است.  نشده 
می گوید:  ما«  »پیام  به  شهر  این  میراثی 
زیر  بهبهان  در  مرمت  و  حفاظت  »وضعیت 

در  که  است  حالی  در  این  و  است  صفر 
تپه های  و  مهم  باستانی  منطقه  بهبهان سه 
اما  دارد  وجود  اهمیت  دارای  باستانی 
برای حفظ و احیای  برنامه ریزی و نظارتی 
آن ها ضعیف است. درباره این کتیبه ها هم 
با همکاری  باشد که  این  بهترین کار  شاید 
تخت  ورودی  در  آنچه  مثل  میراث فرهنگی 
جمشید اجرا شده، مقابل این کتیبه ها هم 
دقیقی  جانمایی  و  شود  گذاشته  شیشه 

شود.« انتخاب  نصبشان  برای 
عالوه  باستانی  شهر  این  مشکل  او  نگاه  از 
دانش  بودجه، کمبود  و  امکانات  کمبود  بر 
و آگاهی است و به همین دلیل شهری با 
چنین قدمتی هنوز یک موزه ندارد. مهذب 
می خواهند  است  سال  »چندین  می گوید:  
اتفاق  این  اما  بسازند  موزه ای  بهبهان  برای 
به  هم  این کتیبه ها  بود  قرار  نشده.  عملی 
نشدن  ساخته  با  که  شوند  منتقل  موزه 
فعال  این  شد.«  منتفی  هم  امر  این  موزه 
شهرهایی  می کند که  تاکید  میراث فرهنگی 
هستند  کم  بهبهان  تاریخی  تاریخچه  با 
دارند  تاریخچه ای  چنین  که  آنهایی  و 
متفاوت  بهبهان  با  بسیار  وضعیتشان  هم 
است. او  شوشتر و دزفول را مثال می زند 
بافت  حفظ  نظر  از  دو،  این  می گوید که  و 
از  جلوتر  بسیار  باستانی  آثار  و  تاریخی 

هستند. بهبهان 

به گفته او در سال های گذشته بهبهان یک 
سال های  در  داشت که  مردم شناسی  موزه 
9۵-9۴ جمع شد. »ساختمان این موزه را 
هم یک خیر به میراث داده بود. اما جمع 
شد و اشیای حاضر در آن هم پخش شدند 
در  اطالع درستی  آنها  از سرنوشت  و حتی 
نمی توان  وضعیتی  چنین  با  نیست.  دست 
شهری  در  ارزشمند  میراث  حفظ  آینده  به 
بود.« امیدوار  چندان  بهبهان  تاریخی چون 

»وینستون  از  روغن  رنگ  تابلوی  یک 
می شد  تصور  مدت ها  برای  که  چرچیل« 
دو  تخمینی  ارزش  به  باشد،  شده  گم 
می شود. گذاشته  حراج  به  دالر  میلیون 
روزنامه  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
روغن  رنگ  نقاشی  یک  نیویورک پست، 
اسبق  وزیر  نخست  چرچیل  وینستون  که 
انگلیس در سال ۱9۲۱ روی بوم آورد، در 
تاریخ ۲3 ژوئن )۲ تیر ۱۴۰۰( در حراجی 

می شود.  گذاشته  فروش  به  فیلیپس 
گمان  سال ها  برای  که  نقاشی  این 
برکلز  در  خندق  باشد،  گم شده  می رفت 
و  دارد  نام   )The Moat, Breccles(
دالر  میلیون  دو  باالی  می شود  پیش بینی 

بخورد.  چکش 
چرچیل این نقاشی را به ارسطو اوناسیس 
)Aristotle Onassis( میلیاردر معروف 
یونانی در حوزه کشتی داری و همسر دوم 
ژاکلین کندی هدیه کرد و اوناسیس آن را 
آویخته  در قایق تفریحی خود، کریستینا، 
بود. حاال این تابلو از سوی یکی از وراث 
گذاشته  فروش  به  اوناسیس  خانواده 

شده است.
اواخر  این  چرچیل  نقاشی های  بازار 
حراجی  در  است.  شده  داغ  حسابی 
از  روز  نخستین  در  که  لندن  کریستیز 
شد،  برپا   )99 اسفند   ۱۱( مارس  ماه 
 ۱6 حدود  را  او  تابلوی  سه  مشتری  یک 

خرید.  دالر  میلیون 
سیاستمدار  این  از  دیگر  تابلوی  یک 
جولی  آنجلینا  به  که  انگلیسی  معروف 
ستاره معروف هالیوودی تعلق داشت نیز 
و  میلیون   ۱۱ قیمت  به  حراجی  همان  در 
تابلو که  این  رفت؛  فروش  دالر  هزار   ۵۰۰
 Tower of the( الکتبیه  مسجد  مناره 
و  داشت  نام   )Koutoubia Mosque
زمینه  پس  در  را  اطلس  رشته کوه های 
مراکش  الکتبیه  دوازدهمی  قرن  مسجد 
دو  تخمینی  ارزش  به  می داد،  نشان 
و  میلیون   3 تا  دالر  هزار   ۱۰۰ و  میلیون 
۴۰۰ هزار دالر به فروش گذاشته شده بود.
چرچیل پیش از ورود به عرصه سیاست، 
در  تازه  و  بود  انگلیس  ارتش  افسران  از 

را شروع  نقاشی کردن  سن چهل سالگی 
بیشتر  که  میالدی   3۰ دهه  در  او  کرد. 
فرانسه  نظامی  اشغال  در  مراکش  خاک 
آفریقایی  کشور  این  مناظر  به  بود، 

شد.  عالقه مند 
مناره  تابلوی  نام دار،  سیاستمدار  این 
کنفرانس  از  پس  را  الکتبیه  مسجد 
جبهه  آن  در  که  کازابالنکا  تاریخی 
تسلیم  جز  چیزی  به  اعالم کرد  متفقین 
راضی  جنگ  در  آلمان  بی قیدوشرط 
معروف  ویالی  بالکن  از  نمی شود، 
تابلو  این  در  کشید.  مراکش  در  تیلور 
زمینه  پس  در  اطلس  رشته کوه های 
مراکش  الکتبیه  دوازدهمی  قرن  مسجد 

می خورند. چشم  به 

هیچ موزه ای میزبان سنگ نوشته های قاجاری بهبهان نیست

دپوی کتیبه های تنگ تکاب در انبار سد مارون
مهذب، فعال میراث فرهنگی بهبهان: چندین سال است می خواهند برای بهبهان موزه ای بسازند و کتیبه ها را به آنجا ببرند، اما این اتفاق 
هنوز نیفتاده است
مسئول انجمن دوست داران میراث فرهنگی بهبهان: به دلیل ضعف عملکرد میراث فرهنگی بهبهان، شهری با این قدمت هنوز نتوانسته 
آثار خود را به درستی حفظ و عرضه کند

حراج چند میلیون دالری تابلویی گمشده از چرچیل

معاون هنری وزیر فرهنگ:
»رحموک نصرتی« 

صدای زنان 
سیستان وبلوچستان بود

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  امور  معاون 
نصرتی«  »رحموک  درگذشت  پیامی  در 
زنان  موسیقی  بازماندگان  آخرین  از  یکی 
بانو  آن  نوشت:  و  گفت  تسلیت  را  بلوچ 
تصنیف های  و  آوازها  از  ارزشمند  گنجینه ای 
الحان  گنجینه  و  سیستان و بلوچستان 

بود. منطقه  این  زنان  ویژه  موسیقی 
به گزارش روابط عمومی معاونت امور هنری 
مجتبی  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
رحموک  درگذشت  برای  پیامی  در  حسینی 
نصرتی  رحموک  است:  نوشته  نصرتی 
تصنیف های  و  آوازها  از  ارزشمند  گنجینه ای 
الحان  گنجینه  و  سیستان و بلوچستان 
موسیقی ویژه زنان  این منطقه است که  در 
مراسم های شادی و غم ویژه زنان، آوازهای 
اجرا  را  مختلف  الحان  و  می خواند  محلی 

می کرد.
از گنجینه گران بهایی که در سینه و جان زنده 
آوازهای  محتوای  با  آثاری  بود  نصرتی  یاد 
روایتگر  که  است  مانده  جای  به  فولکلور 
بخشی از فرهنگ، تاریخ و آیین های مردم 
سیستان و بلوچستان است و می تواند مبنای 
مردم  و  موسیقیایی  فرهنگی،  مطالعات 
شناسی قرار گیرد. زنان هنرمند نواحی ایران 
هویت  استمرار  در  و  هستند  فرهنگ  راوی 
موثری  نقش  آیین ها  و  باورها  فرهنگی، 
دارند و زنده یاد رحموک نصرتی از جمله این 
آوازها و الالیی ها در  با  هنرمندان است که 
تداوم سنت ها و آیین های فرهنگی و هویتی 
دارد.  شگرفی  نقش  سیستان و بلوچستان 

است:  نوشته  پیام  این  پایان  در  حسینی 
درگذشت این هنرمند گرانقدر را به هنرمندان و 
هنردوستان و مردم عزیز سیستان و بلوچستان 
تسلیت می گویم و برای هنرمند گرامی نصرتی 

از درگاه خداوند علو درجات را خواستارم.
پیشکسوت  هنرمند  نصرتی،  رحموک 
استان  خوانندگان  از  و  نواحی  موسیقی 
سیستان و بلوچستان، یکشنبه ۱6 خرداد ۱۴۰۰، 
درگذشت. سن  کهولت  اثر  بر  سالگی   9۰ در 

متولد   ۱3۱۰ سال  اردیبهشت  دوم  نصرتی،   
از  یکی  و  فنوج  شهرستان  اهل  او  شد. 
از  و  استان سیستان و بلوچستان  خوانندگان 
بود. جنوب  نواحی  موسیقی  میراث بانان  نسل 
او در سال ١٣٨۴ در دومین جشنواره بومی 
ایران حضور داشت و  زنان مناطق و نواحی 
به همراه عصمت هودیانی روی صحنه رفت و 

هنر خود را به نمایش گذاشت. 
هنری،  یک  درجه  مدرک  دارنده  نصرتی 
و  الالیی ها  خواندن  وی  اصلی  تخصص 

»زهیروک خوانی«بود.

معمار سرشناس مصری 
قربانی کرونا شد

و  سرشناس  معمار  هریدی،  صالح الدین 
معماران  عضو گروه  و  مصری  تحسین شده 
بازسازی  برای  یونسکو  طراحی  رقابت  برنده 
مسجد تاریخی موصل به دلیل ابتال به کرونا 
به گزارش هنرآنالین، صالح الدین  درگذشت. 
سمیر هریدی روز شنبه در خانه خود در شهر 
اسکندریه از دنیا رفت. او سال ها عضو هیات 
دانشگاه  در  زیبا  هنرهای  دانشکده  علمی 
اسکندریه بود و همکارانش این استاد برجسته 
این  تاریخ  چهره های  شاخص ترین  از  را 

می دانستند. دانشکده 
هفت  همراه  هریدی  دکتر  پیش،  ماه  چند 
معمار و طراح دیگر برنده رقابت طرح بازسازی 
مسجد جامع و تاریخی شهر موصل شده بود؛ 
مسابقه ای که سازمان جهانی یونسکو وابسته 
به سازمان ملل برگزار کرد تا مسجد ویران شده 
به  در سال ۲۰۱7  داعش  نیروهای  در حمله 

گونه ای بهتر بازسازی و نوسازی شود.
گروه معماران هریدی و همکاران ۱۲3 گروه 
طراحی و معماری دیگر را شکست دادند تا 
برنده رقابت ۵۰ هزار دالری یونسکو شوند. قرار 
بود کار بازسازی مسجد النوری پاییز امسال 
ناگهانی  درگذشت  با  دید  باید  اما  شود  آغاز 
یکی از معماران اصلی گروه برنده باز هم برنامه 
بازسازی بر اساس همان زمان بندی پیشین 

پیش می رود یا نه.
مروا محفوظ، همسر هریدی هم استاد طراحی 
داخلی و عضو هیات علمی دانشگاه اسکندریه 
است و خود او خبر مرگ معمار نامدار مصری 
را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به 

اشتراک گذاشت.

مهذب، فعال میراث فرهنگی: 
ساختمان موزه مردم شناسی 
را یک خیر داده بود اما جمع 
شد و اشیای آن پخش شدند 
و حتی از سرنوشت آنها اطالع 
درستی در دست نیست. با 
چنین وضعیتی نمی توان به 
آینده حفظ میراث ارزشمند 
بهبهان امیدوار بود

فیلم؛ کتیبه های تنگ تکاب را نشان می دهد که در انبار متروکه شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه آبیاری مارون در بهبهان قرار 
دارند. کتیبه ها از زمان ساخت سد یعنی در دهه هفتاد کنده شده و به انبار شرکت برده شدند تا در آینده فکری به حالشان شود اما بعد از 

گذشت دو دهه همچنان در انبار متروکه خاک می خورند و وضع مناسبی ندارند.

هنر

پروژه بررسی و شناسایی 
محوطه های باستانی 
روستای صدرآباد زرندیه از 
توابع استان مرکزی سال 
گذشته منجر به شناسایی 
۲۱ محوطه باستانی از جمله 
تپه بسیار مهم گزنک در این 
روستا شد

پروژه گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و 
محوطه گزنک صدرآباد،  حریم  پیشنهاد 
یکی از کلیدی ترین محوطه های پیش از 
تاریخی مرکز فالت ایران با نتایج در خور 

توجه به پایان رسید.
هیات  سرپرست  باقرشاهی  مجتبی 
گزنک  محوطه  صدرآباد  باستان شناسی 
نظر  به  دانست که  آنچه  از  را گسترده تر 
این  اولیه  نتایج  طبق  و گفت:  می رسد 
داشته  وسعت  هکتار   6 حدودًا  تپه 
او  است.  رفته  بین  از  آن  درصد   9۰ که 
شناسایی  و  بررسی  پروژه  تصریح کرد: 
صدرآباد  روستای  باستانی  محوطه های 
سال  مرکزی  استان  توابع  از  زرندیه 
محوطه   ۲۱ شناسایی  به  منجر  گذشته 
بسیار مهم گزنک  تپه  از جمله  باستانی 
روستای  موقعیت  شد.  روستا  این  در 
تپه گزنک در 7۵ کیلومتری  و  صدرآباد 
شهرستان  کیلومتری   8۵ و  تهران 
از کلیدی ترین  ساوه قرار دارد که یکی 
محوطه های پیش از تاریخی مرکز فالت 

می رود. بشمار  ایران 
از  کرد:  خاطرنشان  باستان شناس  این 
آنجایی که زمین های کشاورزی تا عرصه 
تعیین  لزوم  بودند،  شده  گسترده  تپه 
بیش  تپه  این  حرایم  پیشنهاد  و  عرصه 
از آنچه تصور می شد الزم و ضروری بود.
باستان شناسی  هیات  افزود:  باقرشاهی 

در ابتدا با چند پرسش مبنی بر اینکه آیا 
سفال های آلویی در این محوطه همزمان 
با سفال چشمه علی ) سیلک II (ظهور 
پیدا کردند، منشأ سفال های آلویی چگونه 
سازنده  مردمان  آیا  و  می شد  مشخص 
سفال آلویی اولین فلز گران مرکز فالت 

بودند کار را آغاز کرد.
اتمام  با  نهایت  در  کرد:  خاطرنشان  او 
پروژه پاسخ تمامی پرسش ها به دست 
آمد که در مقاله هایی ارائه می شود. این 
پروژه به حفر ۲۴ گمانه در سه رینگ ختم 

شد که نتایج شگرفی در پی داشت.
در این محوطه همچنین شاهد پراکنش 
سفال های عصر مفرغ هستیم که معموال 
در مرکز فالت ایران از آن به دوره فترت 
یاد می شود، از نکته های با اهمیت این 
بررسی را کشف یافته های ویژه در سطح 
اسب  بز،  پیکرک های  مانند  محوطه 
بزرگ  نسبتا  ظرف  از  تکه ای  عقاب،   ،
ابسیدین که گواه  از سنگ  ساخته شده 
فنجان های  و  است  محوطه  این  غنای 
تپه  در  اغلب  نوسنگی که  دوره  کوچک 

شده اند. مشاهده  گزنک 
این محوطه در مرکز  آثار سطحِی  غنای 
با  قابل قیاس  ایران هم سنگ و  فالت 
محوطه سیلک کاشان است با این تفاوت 
که در این محوطه شواهدی از دوره مس 
و سنگی یا سیلک III یافته نشده است.

نجات تپه باستانی از پیشروی زمین های کشاورزی

مختاران، فعال میراث فرهنگی: 
بخشی از این کتیبه ها در هنگام 
جابه جایی با جرثقیل از دل کوه 

به انبار شکست و از بین رفت 
و باید بگویم این اتفاقات اصال 
خوب نیستند و هر روز شاهد 

از بین رفتن بخشی از تاریخ و 
هویت و میراث کشور هستیم
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 مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو:

در اجرای شعار اصالح الگوی مصرف موفق نبودیم
یکی از تالش های کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در 3 سال گذشته متقاعد کردن سیاست گذاران درباره واقعیت کم آبی بود

در دولت دوازدهم ریل گذاری 
و برنامه ریزی و نهادسازی الزم 

برای ترویج مدیریت مصرف 
آب صورت گرفته است ولی 

اجرای برنامه ها اگرچه تا حدی 
دنبال شده است ولی باید در 

برنامه هفتم توسعه دنبال شود

مجموعه برنامه های سازگاری با 
کم آبی تدوین و مصوب شده 

است و در صورت اجرا، منجر به 
9 میلیارد مترمکعب در سال، 
کاهش برداشت از منابع آب 

زیرزمینی می شود
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هشدار کمیسیون کشاورزی 
به دولت در زمینه تامین بذر 

گندم و جو 
گفت:  مجلس،  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
کاهش میزان بارندگی اثرات منفی بر تامین 
جو  و  مانند گندم  محصوالتی  نیاز  مورد  بذر 
داشته و کمیسیون کشاورزی در این خصوص 

است. داده  دولت  به  را  هشدارهای الزم 
عضو  اوسطی  پرویز  ملت،  خانه  به گزارش   
و  طبیعی  منابع  آب،  کشاورزی،  کمیسیون 
در  اسالمی،  شورای  مجلس  زیست  محیط 
خصوص تامین بذر گندم، جو و حبوبات مورد 
نیاز کشاورزان، گفت: با توجه به کاهش میزان 
بارندگی در سال زراعی جاری در زمینه برخی 
از کاالهای اساسی و نهاده های دامی مانند جو 

ممکن است با کاهش تولید مواجه شویم.
شورای  مجلس  در  دهگالن  و  قروه  نماینده 
اسالمی با اشاره به اینکه پیش بینی های الزم 
باید در زمینه تامین نهاده های دامی مورد نیاز 
دامپروری ها و کاالهای اساسی از طریق واردات 
انجام شود، ادامه داد: کاهش میزان بارندگی 
اثرات منفی بر تامین بذر مورد نیاز محصوالتی 
مانند گندم و جو داشته و کمیسیون کشاورزی 
در این خصوص هشدارهای الزم را به دولت 
مجلس  در  مردم  نماینده  این  است.  داده 
وزیر  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
جهاد کشاورزی به مسئله تامین بذر گندم و 
جو مورد نیاز کشاورزان ورود کرده است، عنوان 
کرد: این احتمال وجود دارد تا کشاورزان در 
در  سال گذشته  همانند  جدید  زراعی  سال 
زمینه تامین بذور دیم مانند گندم، جو و برخی 

حبوبات با مشکل مواجه می شوند.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

برنامه ریزی برای ارائه 
بسته های اینترنت رایگان 

سیم کارت های دانش آموزی 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 
مخصوص  اینترنت  عادالنه  توزیع  به منظور 
آموزش در فضای مجازی به صورت رایگان بین 
دانش آموزان، تخصیص بسته های رایگان بر روی 
اجرا است. سیم کارت های دانش آموزی در حال 

جوشقانی«  فالح  »حسین  ایرنا،  گزارش  به 
اینترنت  اعالم خبر تغییر فرآیند تخصیص  با 
از ۱۵ شهریور  برای دانش آموزان گفت:  رایگان 
سال گذشته اینترنت شبکه دانش آموزی شاد را 
رایگان و آن را به همه اپراتورها نیز اعالم کردیم.

ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس 
رادیویی افزود: بر اساس آماری که وجود داشت، 
به دالیل مختلف مدارس و دانش آموزان برای 
آموزش از پلتفرم های دیگری به جز »شاد« نیز 
استفاده می کردند و همین مساله در عمل رایگان 
بودن تحصیل در فضای مجازی را تحت الشعاع 
خود قرار می داد و انتقاداتی را به آن وارد می کرد.

شبکه  از  استفاده  که  زمانی  از  افزود:  او 
دانش آموزی شاد رایگان اعالم شد ترافیک بسیار 
خوبی در شبکه ایجاد کرد، اما همیشه خانواده ها 
و حتی معلم ها از این که برخی از آموزش ها در 
پلتفرم های دیگر انجام می شود و باید برای آن 

هزینه پرداخت کنند، گالیه می کردند  
فالح جوشقانی با بیان این که مرکز ملی فضای 
زمره  در  را  شاد  دانش آموزی  شبکه  مجازی، 
ادامه داد: سازمان  پیام رسان ها قرار داده است، 
تنظیم مقررات چند روز قبل به همه اپراتورها 
اعالم کرد از اول تیرماه استفاده از پلتفرم شاد 
دیگر  مانند  آن  هزینه  و  نیست  رایگان  دیگر 
قیمت  یک سوم  مطابق  داخلی  پیام رسان های 

می شود. محاسبه  بین الملل  اینترنت 
همه  اکنون  تاکید کرد:  ارتباطات  وزیر  معاون 
بخش های وزارت ارتباطات در حال برنامه ریزی 
رایگان  اینترنت  بسته های  ارائه  برای چگونگی 
هستند  دانش آموزی  سیم کارت های  روی  بر 
روی  متنوع  بسته های  تعریف  به واسطه  تا 
دانش آموزان،   مخصوص  سیم کارت های 
دسترسی به شبکه ملی اطالعات و سایت های 
دانش آموزان  بین  عادالنه  صورت  به  آموزشی 
مهیا شود.  او گفت: بر اساس نظر دولت، وزارت 
ارتباطات برای آموزش مجازی عالوه بر رایگان 
رایگان  اینترنت  بسته های  شاد،  پلتفرم  کردن 
نیز برای معلمان در نظر گرفت، رگوالتوری نیز 
از اپراتورها خواست تا این کار را انجام بدهند و 
اکنون نیز در حال رایزنی با سازمان برنامه برای 

هستیم.  اپراتورها  حق  پرداخت 
شده  تصمیم گرفته  اکنون  بیان اینکه  با  فالح 
فرآیند تغییر کند، اضافه کرد: در فرآیند جدید 
می شوند  توزیع  آموزی  دانش  سیم کارت های 
که روی آن بسته هایی برای دسترسی به شبکه 
دانش آموزی شاد یا هر پلتفرم آموزشی دیگر 

می شود. تعریف 
رئیس رگوالتوری خاطرنشان کرد: با استفاده از 
این روش، می توان مدیریت بهتری بر مساله 
آموزش مجازی داشت، اکنون استفاده از شاد 
رایگان است اما اگر مدرسه ای به دالیل مختلف 
آموزش خود را در بستر پلتفرم دیگری پیش 
ببرد،  خانواده ها مجبور به پرداخت هزینه می شوند 
بین  اینترنت  عادالنه   توزیع  به  مساله  این  و 

دانش آموزان منجر می شود.

مدیریت  دفتر  مدیر کل  زهرایی،  بنفشه 
وزارت  آبفا  و  آب  بهره وری  ارتقای  و  مصرف 
نیرو در مورد اقدامات انجام شده در وزارت 
نیرو در زمینه اصالح الگوی مصرف توضیح 
اصالح  شعار  اجرای  در  خالصه  »بطور  داد: 
هم  علت  نبوده ایم.  موفق  مصرف  الگوی 
این است که مدیریت مصرف آب و اصالح 
الگوی مصرف نیازمند کار فرابخشی است که 

است.« زمان بر  زمینه  این  در  ریل گذاری 
فرابخشی  نهادهای  اگرچه  اینکه  بیان  با  او 
همانند شورای عالی آب در سال های گذشته 
در  آن ها  عملکرد  ولی  است،  شده  تشکیل 
نبوده  پررنگ  مدیریت مصرف چندان  حوزه 
بود،  انتظار  قابل  مساله  این  است، گفت:» 
در  مساله ای  مصرف  الگوی  اصالح  چرا که 
سطح شهر و روستا و اراضی کشاورزی است 
وظیفه  آب که  عالی  شورای  مانند  نهادی  و 
دارد  عهده  بر  را  کالن  سیاست گذاری های 
داشته  جدی  ورود  زمینه  این  در  نمی تواند 

باشد.«
ارتقای  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر کل 
به  اشاره  با  نیرو  وزارت  آبفا  و  آب  بهره وری 
تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی بود 
که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، 
معدن،  صنعت،  و  کشور  جهاد کشاورزی، 
محیط   از  حفاظت  سازمان های  و  تجارت 
استناد  به  و  بودجه کشور  برنامه  و  زیست 

اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی در 
اسفند سال 96 به تصویب رسید و سازمان 
این  هدف  مورد  در  هم   هواشناسی کشور 
در  انسجام  و  گفت:»هماهنگی  کارگروه 
سطح  در  آب  مصرف  مدیریت  برنامه های 
آب  مصارف  و  منابع  متعادل سازی  و  کشور 
این  آبخوان ها هدف  تعادل بخشی  و  احیا  و 

بود.« کارگروه 
او در مورد اقدامات این کارگروه اظهار کرد:» 
استان ها کارگروه های  در  این کارگروه،  ذیل 
بتوانند  تا  شده  فعال  کم آبی  با  سازگاری 
دستگاه های  برنامه های  پیشنهاد  ضمن 
با کم آبی،  سازگاری  برای  استان ها  مختلف 
فراهم کنند.« را  برنامه ها  این  اجرای  زمینه 

حوزه  در  ملی  این کارگروه  وظایف  زهرایی 
مدیریت مصرف آب را  معطوف به انسجام 
و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در 
با کم آبی، ایجاد توازن بین  تحقق سازگاری 
منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور، 
ارتقای آگاهی   دستگاه های دولتی استانی و 
ملی از وضعیت منابع و مصارف آب، بررسی 
تعیین  آب،  منابع  در  موجود  ناپایداری های 
بخش های  بین  آب  توزیع کمبود  چگونگی 
محدودیت  آب،  مصرف کننده  مختلف 
حجمی  تحویل  باال،  آبی  نیاز  با  کشت های 
آب به اراضی کشاورزی، اعمال محدودیت در 
اضافه برداشت ها، اصالح تعرفه ها به منظور 

پیاده سازی الگوی مصرف آب شرب و کنترل 
با  زیرزمینی  آب  منابع  از  برداشت  اضافه 

اعالم کرد. مازاد  مصارف  تعرفه  افزایش 
با  سازگاری  ملی  کارگروه   « داد:  ادامه  او 
کم آبی از اسفند ۱396 تا پایان سال گذشته، 
۲۵ جلسه و کمیته تخصصی  و ذیل آن  در 
سطح معاونان وزرا و سازمان ها، 67 جلسه 
اهداف  تحقق  منظور  به  است.  کرده  برگزار 
با  سازگاری  استانی  کارگروه های  فوق، 
کم آبی در کلیه استان های کشور به ریاست 
استانداران فعال شده تا برنامه های سازگاری 
با کم آبی استان ها را تدوین و پس از تصویب 
در سطح استان ها برای بررسی و تصویب به 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارائه کنند.«

مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر کل  گفته  به 
نیرو  وزارت  آبفا  و  آب  بهره وری  ارتقای  و 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، در 3 سال 
متقاعد کردن  با  است،  تالش کرده  گذشته 
سیاست گذاران درباره واقعیت کم آبی، تولید 
روش های  و  ضرورت ها  معنا،  درباره  دانش 

سازگاری با کم آبی و تبدیل آن به یک گفتمان 
منابع و مصارف آب،  در مدیریت  فرابخشی 
بازیگران در مسیر  در هماهنگ سازی منافع 

نقش آفرینی کند.  با کم آبی  سازگاری 
انجام شده  عمده  تالش های  بخش  حاصل 
در این مدت 36 ماهه، در قالب برنامه های 
شده  مدون  استان ها  کم آبی  با  سازگاری 
است. این مجموعه، حاصل بیش از 76 هزار 
کارشناسی  نظر  تبادل  و  تعامل  ساعت،  نفر 
ملی  کارگروه  در  ملی  در سطح  مدیریتی  و 
و  تخصصی  کمیته  کم آبی،  با  سازگاری 
دبیرخانه آن و کارگروه های استانی سازگاری 

است. بوده  با کم آبی 
زهرایی گفت:»مجموعه برنامه های سازگاری 
با کم آبی تدوین و مصوب شده است و در 
صورت اجرا، منجر به 9 میلیارد مترمکعب در 
سال، کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی 

می شود.«
برداشت  میزان کاهش  این  داد:»  ادامه  او 
تعادل بخشی  به  منجر  تحقق،  صورت  در 

تا  آبخوان ها  بیشتر  افت  از  جلوگیری  و 
قالب  در  همچنین،  می شود.   ۱۴۰۴ سال 
برنامه های سازگاری با کم آبی استان ها، 3.۲ 
منابع  از  برداشت  متر مکعب کاهش  میلیارد 
آب سطحی برنامه ریزی شده است که منجر 
تاالب ها  پایداری زیست محیطی  ارتقای  به 
و رودخانه ها در تعدادی از استان های کشور 
می شود. بنابراین در مجموع باید گفت که در 
و  برنامه ریزی  و  ریل گذاری  دوازدهم  دولت 
نهادسازی الزم برای ترویج مدیریت مصرف 
آب صورت گرفته است ولی اجرای برنامه ها 
اگرچه تا حدی دنبال شده است ولی باید در 

شود.« دنبال  توسعه  هفتم  برنامه 
موارد  جمله  از  اینکه  به  اشاره  با  زهرایی 
الگوی  پیاده سازی  با  مرتبط  که  دیگری 
با کم آبی  مصرف، در کارگروه ملی سازگاری 
دنبال شد، محدودیت کشت برنج در خارج از 
استان های گیالن و مازندران بوده است، اظهار 
کرد:» این موضوع پس از چند ماه بررسی در 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مصوب شد 
محدودیت کشت  اعمال  ضمن  شد  مقرر  و 
برنج در خارج از دو استان گیالن و مازندران 
طی سال های ۱398 تا ۱۴۰۰، از سال ۱۴۰۱، 

شود.« اعمال  ممنوعیت کشت 
وقوع  دلیل  به  البته  مصوبه  افزود:»این  او 
و   ۱399 و   ۱398 بارش  پر  سال های 
از سیل  ناشی  اراضی کشاورزی  آب گرفتگی 
استان های  و  گلستان  استان  در  بخصوص 
با  اجرا  در  کشور  غربی  جنوب  و  غربی 
این  اجرای  ادامه  شد.   مواجه  مشکالتی 
الحاقی  بند  مطابق  سال جاری،  در  مصوبه 
بودجه سال  واحده الیحه  تبصره 8 ماده   ۴
۱۴۰۰ در چهارچوب سیاست های کلی نظام و 
به تشخیص  با هماهنگی  دستگاه های ملی 
تعیین  استان  کم آبی  با  سازگاری  کارگروه 
اجرای  استمرار  زمینه سازی  که  است  شده 
محدودیت یا ممنوعیت کشت این محصول 
با نیاز آبی باال را به ویژه در سا ل های خشکی 

می کند.« فراهم   ۱۴۰۰ سال  نظیر 
او تالش دیگر در راستای پیاده سازی الگوی 
پروانه های  تعدیل  و  اصالح  را،  مصرف 
کشاورزی خواند و گفت:»از جمله طرح های 
با  سازگاری  برنامه های  در  مندرج  اصلی 
کم آبی استان ها از ۴۱6 هزار چاه کشاورزی، 
تعدیل  و  اصالح  مشمول  هزار   ۲8۰ حدود 

هستند.   بهره برداری  پروانه 
 8۰ دهه ی  از  بهره برداری  پروانه های  اصالح 
پروانه  هزار   ۱۰۰ حدود  تاکنون  و  شده  آغاز 
میزان،  این  از  که  شده  اصالح  بهره برداری 
صورت  دوازدهم  دولت  در  آن  درصد   ۲۵
گرفته است. تعدیل پروانه های بهره برداری از 
تا کنون  شده که  آغاز   ۱39۵ سال  از  چاه ها 
است.«  داشته  پیشرفت  درصد   36 حدود 
نیرو،  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر کل  گفته  به 
ارتقای بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو بخش 
کشاورزی با سهم 89 درصدی از برداشت های 
آب، بزرگترین مصرف کننده آب کشور است.  
»شرب  و  شهری«  خدمات  و  سبز  »فضای 
سهم،  درصد   8 با  مجموعًا  بهداشت«  و 
با  دومین مصرف کننده آب و بخش صنعت 
رتبه سوم  در  آب،  برداشت های  از  ۲.9درصد 

دارد.  قرار  کشور  در  آب  مصرف کنندگان 

برنامه اجرایی موافقت نامه »لغو روادید گروهی 
گردشگری« بین ایران و روسیه امضا شد.

 موافقت نامه لغو روادید گروهی شهروندان ایرانی 
 )۲۰۱7(  ۱396 سال  فروردین ماه  در  روسی  و 
به امضای دولت های جمهوری اسالمی ایران و 
فدراسیون روسیه رسیده بود که دیروز)دوشنبه 
علی اصغر  سفر  پی  در  و   )۱۴۰۰ خردادماه   ۱7
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر  ـ  مونسان 
این  اجرایی  برنامه  مسکو،  به  ـ  صنایع دستی 

شد. امضا  موافقت نامه 
 ۲۰۲3 تا  تفاهم نامه  این  اجرای  زمانی  اعتبار 
تعیین شده است. بر این اساس شهروندان دو 
کشور به صورت گروهی از ۵ تا ۵۰ نفر از طریق 
آژانس مسافرتی و بدون ویزا می توانند به ایران و 

روسیه سفر کنند.
به گزارش ایسنا، از جمله بندهای برنامه اجرایی 
این تفاهم نامه که به امضای مشترک علی اصغر 
مونسان و خانم زارینا دراگوزووا ـ رئیس آژانس 
توسعه  رسیده،  ـ  روسیه  گردشگری  فدرال 
میان  متقابل  سودآور  بلندمدت  همکاری های 
ایران  شرکت های گردشگری جمهوری اسالمی 
همکاری های  توسعه  روسیه،  فدراسیون  و 
تبادل  گردشگری،  حوزه  در  درون منطقه ای 
اطالعات مربوط به ارزیابی میزان پیشرفت در 
اجرای موافقت نامه و نیز تبادل منظم اطالعات 
مربوط به امنیت گردشگران در قلمرو دو کشور 

است.

دو کشور همچنین متعهد شدند به منظور صدور 
روادید گروهی، فهرست شرکت های گردشگری 
معتبر را که در چارچوب موافقت نامه حق فعالیت 
دارند با ذکر نام نهادهای هماهنگ کننده، شماره 
ثبت این شرکت ها، اطالعات تماس و همچنین 
و  هماهنگ کننده  نهادهای  مهرهای  نمونه 
شرکت های گردشگری را ساالنه با یکدیگر مبادله 
کنند.   این موافقت نامه یک معاهده بین المللی 
محسوب نمی شود و برای هیچ یک از طرف ها 
تعهد و حقی را که براساس قوانین بین المللی 
باشد، ایجاد نمی کند و اجرای آن باید مطابق با 

مقررات دو کشور باشد.  
هر گونه اختالف ناشی از اجرا یا تفسیر این برنامه 
اجرایی، با مذاکره میان طرفین از طریق مجاری 
دیپلماتیک، حل و فصل می شود. اعالم شده این 

برنامه از تاریخ اجرای »موافقت نامه میان دولت 
جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه 
در زمینه لغو روادید سفرهای گروهی شهروندان 
جمهوری اسالمی ایران و شهروندان فدراسیون 
روسیه« منعقد شده در تاریخ 8 فروردین ۱396 
تا  میالدی،   ۲۰۱7 مارس   ۲8 با  برابر  شمسی 
تاریخ 3۱ دسامبر سال ۲۰۲3 میالدی قابل اجرا 
است. طبق اعالم قبلی مسئوالن میراث فرهنگی 
و گردشگری قرار بود این برنامه اجرایی در سال 
۲۰۱8 امضا شود که تاکنون به تاخیر افتاده بود. 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
این  اجرایی  برنامه  امضای  از  گذشته  سال 
تشدید  دلیل  به  بود که  داده  خبر  تفاهم نامه 
ویروس کرونا، روسیه امضای این برنامه را بار 

دیگر به تاخیر انداخت.

 روادید گروهی بین ایران و روسیه لغو شد
گردشگری

معاون اکتشاف 
سازمان زمین شناسی: 

سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی ایران از 

توسعه همکاری ها در زمینه 
اکتشاف مواد معدنی در 

مناطق تحت االرضی، امالح 
تبخیری و استفاده از منابع 

ژئوترمال و شیرین سازی آب 
دریا استقبال می کند

در نشست مسئوالن سازمان زمین شناسی ایران و دانمارک تاکید شد

توسعه همکاری  ایران و دانمارک در بخش منابع آبی
سازمان  مسئوالن  مجازی  نشست  در 
زمین شناسی  سازمان  و  ایران  زمین شناسی 
دانمارک و گرینلند، بر توسعه همکاری های دو 
کشور در بخش علوم، استفاده از تکنولوژی های 
»علیرضا  شد.   تاکید  ماهواره ای  و  های تک 
شهیدی« معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
رئیس این سازمان در این نشست مجاری اظهار 
داشت: امروزه با توجه به تغییرات اقلیمی در 
سطح جهان و به ویژه در ایران با مشکالتی از قبیل 
تامین آب شرب و کشاورزی، خشکسالی، بروز 
سیل و زمین لغزش در برخی نقاط، فرونشست 
امیدواری  ابراز  او  شده ایم.  مواجه  ریزگردها  و 
کرد: در زمینه استفاده از تکنولوژی های های تک 
نیز  آموزشی  دوره های  برگزاری  و  ماهواره ای  و 
همکاری کنیم و پس از اتمام همه گیری کرونا 
به صورت حضوری میزبان طرف دانمارکی باشند.
نقشه های  تولید  خاطرنشان کرد:  شهیدی 
زمین شناسی کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس 
پایش  و  اکتشافی، شناسایی  و  زمین شناسی 
پروژه های  اجرای  زمین شناسی،  مخاطرات 
ملی و بین المللی، مسئولیت تولید نقشه های 
مختلف  الیه های  در  خاورمیانه  زمین شناسی 
ملی  تخصصی  گردهمایی   39 برگزاری  و 
جمله  از  ایران  در  علوم زمین  بین المللی  و 
فعالیت های این سازمان است. در ادامه سفیر 
دانمارک در ایران ضمن ابراز خرسندی از ایجاد 
همکاری بین دو سازمان، گفت: در سال ۲۰۰9 

داشت  وجود  سازمان  دو  میان  همکاری  این 
اما در طول این سال ها متوقف بود که اکنون 
وجود  آغاز همکاری جدید  پتانسیل  و  فرصت 
دارد. »یسپر وار« افزود: وظیفه سفارت دانمارک 
ارتباطات  است که  این  دیپلماتیک  بخش  و 
برای  ادامه همکاری ها  و  را تسریع  بین المللی 
 GEUS ایران( و GSI )سازمان زمین شناسی 
را  و گرینلند(  دانمارک  زمین شناسی  )سازمان 
پروفسور  وبینار،  این  ادامه  در  بخشد.  تسهیل 
»فلمینگ الرسن«، رئیس سازمان زمین شناسی 
دانمارک، با تاکید بر این که  برنامه کاری سازمان 
زمین شناسی دانمارک در حوزه های انرژی، منابع 
معدنی، طبیعت و اقلیم و منابع آب است، گفت: 
برنامه های بین المللی این سازمان در کشورهای 
اروپایی، آفریقا و آمریکا  در زمینه منابع آب، 

زمین گرمایی است. و  معدنی  منابع  و  انرژی 
پروفسور الرسن افزود: خوشحالیم که سفارت 
دانمارک در ایران می تواند در این همکاری نقش 
داشته باشد و اعالم داشت تمرکز ما بر روی منابع 

آبی است.
سازمان  اکتشاف  معاون  دری«  »محمدباقر 
زمین شناسی  نیز گفت: سازمان  زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی ایران از توسعه همکاری ها 
مناطق  در  معدنی  مواد  اکتشاف  زمینه  در 
تحت االرضی، امالح تبخیری و استفاده از منابع 
استقبال  دریا  آب  شیرین سازی  و  ژئوترمال 

می کند.

فضاي سبز و خدمات شرب و بهداشتنوع منبع
مجموعکشاورزیصنعتشهری

29549214324568650164آب سطحی

۴۵۰۱۴3۲۱۴۰۲۴۱8۲۱۴8۱۵6اب زيرزمينی

7۴۵۵۵۲۴۲83۴87۵۰7983۲۰کل

|پیام ما| پس از روبه رو شدن با خشکسالی بی سابقه در کشور وزیر نیرو برنامه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی را به استانداران ابالغ کرد. 
برنامه ای که برخی از کارشناسان معتقدند برای حل بحران کم آبی در کشور کافی نیست. حاال مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای 
بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو توضیحاتی را در مورد جزئیات عملکرد و اهداف کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارائه کرده است. همچنین 
او در این گفت وگو در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات وزارت نیرو در زمینه اصالح الگوی مصرف به صراحت عنوان می کند که در اجرای 

این شعار موفقیتی به وجود نیامده است.
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اصال چرا زنان؟ مگر زنان مشکلی دارند؟ چرا باید 
یک نشست به صورت کامل به موضوع زنان و 
حتی جوانان بپردازد؟ این احتماال پرسش هایی 
باشد که بعد از مشاهده عنوان نشست به ذهن 
بسیاری خطور کند. احمدنیا برای انتخاب مسائل 
ابتدای  در  او  داشت.  روشنی  دالیل  زنان  حوزه 
این پرسش ها یک  تمام  به  پاسخ  در  نشست 
اینکه  علی رغم  جوانان  و  »زنان  داشت:  پاسخ 
نسبت های قابل توجهی در جمعیت ایران دارند 
اما در واقع اینها در سیاست ها و برنامه ها در حکم 
اقلیت می بینیم، یا درواقع با توجه به اینکه دچار 
تبعیض های اقلیت ها می شوند و از برخی حقوق 
و نقش ها محروم می شوند و در نقش فرودستی 
قرار می گیرند یا دست کم ما احساس می کنیم 
که آن ها به اکثریت تعلق ندارند، از طرف دیگر 
نشان می دهد که جوانان هم  در جهان  شواهد 
در سطح جهانی و هم در سطح ملی کمابیش 
اما  می شوند.«  تلقی  حاشیه نشین  گروه های 
با  اجتماعی  علوم  در  حاشیه نشینی  تعریف 
است.  متفاوت  دارد،  شهرسازی  در  تعریفی که 
تعریف  لزوما  احمدنیا  منظر  از  حاشیه نشینی 
در  که  افرادی  معنای  به  و  ندارد  جغرافیایی 
سکونتگاه های غیررسمی سکونت دارند نیست، 
احمدنیا می گوید حاشیه نشینی این روزها تعاریف 
جدیدی پیدا کرده است و لزوما معنای جغرافیایی 
فعلی  شرایط  در  جوانان  و  زنان  آیا  اما  ندارد.  
باوجود تبعیض هایی که از آن صحبت شد، شرایط 

و جایگاه های یکسان دارند؟ پاسخ منفی است، 
نیازهای  حاشیه نشین،  زنان  می گوید  احمدنیا 
یکپارچه ندارند و  خودشان متعلق به گروه ها و 
جایگاه ساختاری متنوعی هستند و این تداخل 
نظام هایی که آن ها را در برگرفته حائز اهمیت است 
و اگر بخواهیم برای احقاق حقوق تالش کنیم یا 
و  سیاسی  مسائل  فعالیت کنیم،  عدالت  برای 
اجتماعی هم دخیل هستند. احمدنیا با یک مثال 
سخنانش را روشن می کند، او می گوید: »طبقه 
اجتماعی، قومیت، زبان و سایر دسته بندی های 
فرهنگی و اجتماعی برای یک زن ساکن سیستان 
و بلوچستان با یک زن تهرانی متفاوت است.« 
پرسش بعدی که در این نشست سعی در روشن 
شدن آن از سوی حضار و سخنران شد، این بود 
با وجود آنکه نیمی از جامعه  که چه طور زنان 
را تشکیل می دهند، اکنون حاشیه نشین شدند 
و اقلیت به شمار می آیند. اقلیتی که قراردادی و 
برساخته است و امری مبتنی بر واقعیت نیست. 
احمدنیا برای پاسخ دادن به این پرسش از مفهوم 
در  نابرابری  می گوید  او  نابرابری کمک گرفت. 
اغلب جوامع وجود دارد و ریشه های مستحکمی 
دارد و گسترده است. ایدئولوژی و نظام قدرت و 
نظام سلسله مراتبی و اعمال زور و جهل عمومی 
در جوامع  نابرابری  ناآگاهی سبب ساز  و حتی 
شدند. ناآگاهی که دوسویه است و گاه در افراد 
این  می شود.  مشاهده  فرادست  و  فرودست 
به  راضی  ناآگاهی شان  به  بنا  افرادی  یعنی گاه 

جایگاه فرودستی خود هستند، گاهی هم آنچنان 
مشغولند که فرصتی ندارند تا بخواهند شناخت 
کنند.  ایجاد  تغییری  بیاورند  بدست  بیشتری 
احمدنیا می گوید مهم ترین دلیل تداوم نابرابری 
همین پذیرش آن از سوی افرادی است که در 
از همین رشد  دارند: »دقیقا  نابرابر قرار  جایگاه 
نایافتگی که امر فرهنگی تلقی می شود، صاحبان 
استفاده  موجود  وضعیت  تداوم  برای  قدرت 
می کنند.« گروه باالدست هم گاه دچار سرخوشی 
ناآگاهانه درگیرند که حتی نمی دانند این ناآگاهی 

گاهی آن ها را هم متضرر می کند. 

اقلیت بودن زنان، مساله مردان نیست 
از این درس گفتار این  در قسمت دیگری 
اقلیت  عموما  می کند که  اشاره  دانشگاه  استاد 
بودن زنان برای مردان تبدیل به مساله نمی شود، 
او حتی خاطره ای را شاهد می گیرد و می گوید در 
دانشگاه وقتی مسائل و تبعیض های علیه زنان 
مطرح می شود، اغلب دانشجویان پسر از آن ناآگاه 
بودند مسائلی مانند میزان اشتغال زنان در بازار کار 

که برای پسران مسائل مهمی نیست. 
او می گوید: »عدم پذیرش نابرابری از سوی افراد 
فرادست نیز مساله عجیبی نیست زیرا تمام منافع 
از آن افراد فرادست خواهد بود و به همین منوال 
آن  طالب  من  نیست که  چیزی  و  تغییر  عدم 
باشم. در واقع مشکل اصلی آن است که افرادی 
در  می توانند  ندارند که  غفلت می کنند خبر  که 

معرض نابرابری قرار بگیرند.« 

ریشه های تبعیض 
پا  کجا  از  نابرابری  این  ریشه های  اما 
می گیرند؟ این استاد جامعه شناس می گوید، 
ریشه های این نابرابری و تبعیض از خانواده شروع 
می شود: »میان جامعه شناسان اصطالح تقسیم 
جنسیتی نقش ها آشناست و تفکیک نقش و 
تقسیم کار تلقی مثبتی است و به همین ترتیب 
افرادی که درگیر چنین تقسیم بندی می شوند، 
به فکر تغییر نیستند.« احمدنیا می گوید همین 
قاعده در خانواده به سایر روابط سلسله مراتبی 
تسری پیدا می کند. همین قاعده به کودکان اجازه 
خودشان  دست  زیر  موجودات  به  که  می دهد 
ترتیب مشاهده می کنیم  ظلم کنند:»به همین 
که بچه های ما رفتارهای خشن و قلدرمآبانه ای 
دارند.«  یا عروسک هایشان  به حیوانات  نسبت 
همین ساختار، رابطه نابرابر را در جایگاه های دیگر 
می پذیرد، بی توجهی به معلوالن و عدم درخواست 
توان  جامعه  برای  سازی  مناسب  و گسترش 
یاب از سوی افراد فاقد معلولیت یکی از همین 

بی توجهی ها و پذیرفتن رابطه نابرابر است. 
تبعیض و پذیرش رابطه نابرابر زنان در جامعه اما 
نیازمند گواهی و شاهد نیست. با این حال احمدنیا 
»به کلیشه های  دارد:  مثال  چند  هم  آن  برای 
ذهنی و برچسب زنی های رایج، کسی اعتراض یا 
تعجب نمی کند وقتی در جایگاه تصمیم گیرنده 
حرف ها  همین  با  نمی شود،  پذیرفته  زن  نیز 
یا  احساسی  موجودی  عقل،  نصف  زن  مانند 
فرع بر اصل خطاب توجیه می شود.« نداشتن 
حق خروج از کشور، اجازه نامه برای جراحی از 
دیگر مثال هایی هستند که رابطه نابرابر را تشریح 
می کند. اما به گمان این استاد دانشگاه تا زمانی 
نکنند، قوانین  که مسائل فرهنگی تغییر پیدا 
امروز  همانگونه که  نیستند،  آنچنان کارسازی 
مادرانی وجود دارند که فرزند پسرشان بر فرزند 
دخترشان ارجحیت دارد یا اگر امتیازی باشد به 
نابرابری ها  این  اما  فرزند پسر تعلق می گیرد. 
بروز و ظهور خشونت می شود.  باعث  می تواند 
خشونتی که به گواه احمدنیا می تواند در خانه، 
محل کار و حتی محل تحصیل برای زنان نیز 

اعمال شود. 

شکاف جنسیتی جهانی 
این تبعیض اما در سطح جهانی هم وجود 
به شکاف جنسیتی مطرح  دارد، مساله ای که 
است. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایسلند 
زیادی شکاف  تاحد  توانسته  کشوری است که 
احمدنیا  به گفته  اما  ببرد،  بین  از  را  جنسیتی 
هیچ کشوری نیست که توانسته باشد به صورت 
صد در صد شکاف را پوشش داده باشد. رتبه ایران 
دهنده  نشان  این  و  است   ۱۵۰ این گزارش  در 
شکاف باالی جنسیتی در کشور است. همچنین 
مشارکت اجتماعی زنان ۵6 درصد است و صفر 

وزیر در کابینه وجود دارد. 

آینده روشن است 
چشم انداز مطلوب وضعیت زنان چیست؟ 

این پرسش که یک زن ایده آل چه کسی است 
پاسخی دوگانه دارد. در جوامع سنتی زن خوب، 
مادر و همسر خوب است و در جوامع کمتر سنتی 
زن خوب زنی است که در جامعه مشارکت دارد. 
این جامعه شناس نیز می گوید در جوامعی که از 
جامعه سنتی فاصله می گیرند، نقش ها می توانند 
متنوع باشند، ممکن است فردی بخواهد مادر 
شود، ممکن است بخواهد مریم میرزاخانی باشد، 
بنابراین باور ذهنی از زنی ایده آل متفاوت است و 

کسی نباید جلوی او را بگیرد. 
این جامعه شناس حوزه زنان در پایان گفت که 
تفاوت نگاه به زنان در کشور ما در فاصله آمدن 
مرکز  زمانی  یک  »در  می کند:  تغییر  دولت  دو 
مشارکت های  جذب  برای  زنان  مشارکت های 
بیشتر راه اندازی می شود و در دوره بعد نام مرکز 
تغییر می کند به مرکز امور زنان و خانواده که این 
خود تاکید مجددی است بر اینکه زنان در جامعه 
ما باید خود را به عنوان مادر ببینید و مشارکت 

شاید چندان اهمیتی نداشته باشد.«

تصویر  رسانه ها  یا  است  بسته  درها  »بعضی 
درستی از زنان ارائه نمی دهند.« این گفته ها از 
منظر این جامعه شناس نیازمند توجه به عاملیت 
است تا ساختار. او می گوید زنان همواره هزینه 
امروز در جوامع  از حقوقی که  دادند و بسیاری 
به  آسانی  به  دارند،  ایسلند  نظیر  پیشرفته ای 
فعاالن  اغلب  جمله ای که  است.  نیامده  دست 
جنبش های زنان هم آن را به زبان آوردند، مثل 
فائزه هاشمی که درجایی گفته بود، حق زنان را در 
سینی تحویلشان نمی دهند. اما آیا باوجود تمام 
فرهنگی  ساختارهای  و  نابرابری ها  تبعیض ها، 
امیدی به آینده هست؟ احمدنیا به این پرسش 
پاسخ مثبتی می دهد و می گوید به نسل جدید 
امیدوار است، نسلی که حاال چیزهایی را زندگی 
می کند که آمال و آرزوهای تحقق نیافته مادران یا 

است.  بوده  بزرگ هایش  مادر 

شیرین احمدنیا، جامعه شناس در نشست ایران 1400

نابرابری های زنان برای اغلب مردان مساله نیست
نابرابری ها زمینه بروز خشونت علیه زنان را ایجاد می کند

شورا در جریان 
حصارکشی بوستان 

شوش نبود 
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر 
تهران با انتقاد از حصارکشی اطراف پارک شوش،  
تفکیک فضاها و جداسازی شهروندان از همدیگر 

را به نفع روح شهر ندانست. 
فعلی  دوره  »در  گفت:  پانا  به  نظری  حجت 
مدیریت شهری با حصارکشی اطراف فضاهای 
از  شهر  از  بخش هایی  جداسازی  یا  عمومی 
دیگر فضاهای شهری،  مخالف بوده و هستیم. 
معتقدیم تفکیک فضاها و جداسازی شهروندان 
باعث  و  نیست  شهر  روح  نفع  به  همدیگر  از 

می شود.« شهروندان  بین  شکاف  تشدید 
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر 
تهران افزود: »در مورد پارک شوش باید گفت که 
هیچ مصوبه باالدستی از طرف شورای شهر تهران 
برای اینگونه اقدامات وجود ندارد و شهرداری باید 
نسبت به آن پاسخ دهد که آیا با سیاست گذاری 
شورای شهر اقدامات مختلف را انجام می دهد یا 
هر جا که تشخیص می دهد به سبک و سیاق 
خود کار را دنبال می کند. تا جایی که اطالع دارم 
بعید می دانم ستاد شهرداری تهران نسبت به این 
اتفاق اطالع داشته باشد و در این مورد یا موارد 

مشابه مصوبه یا بخش نامه ای داشته باشد.«
»پراکنده  تهران گفت:  شهر  شورای  عضو  این 
به  را  مشکالتی  هرندی  محله  معتادان  شدن 
وجود آورد که یکی از مشکالت این بود که دیگر 
امکان خدمات رسانی به مددجویان وجود نداشت 
و خیلی از افرادی که قبال از طریق فعالیت در 
داوطلبی  به صورت  یا  نهاد  مردم  سازمان های 
فردی به این افراد کمک می کردند، دیگر این 
مشخص  مکان  یک  در  نداشتند که  را  امکان 

باشند.« داشته  حضور 
او ادامه داد: »دومین مشکل این بود که وقتی 
طرح ضربتی اجرا شد، آسیب از یک نقطه به 
انتقال  و  منتقل شد  تهران  از شهر  نقطه  چند 
آسیب به دیگر نقاط باعث شد محالت دیگر 
هم در معرض آسیب قرار گرفتند که کار بخش 
دولتی و سازمان های مردم نهاد را چند برابر کرد 
و هیچ دردی از دردهای شهر را حل نکرد. یعنی 
بلکه  تعداد معتادان متجاهر کم نشد  تنها  نه 
بیشتر هم شد چون به واسطه انتقال آسیب به 
سایر محالت و تردد فروشندگان مواد مخدر به 
محالت، افراد بیشتری آلوده شدند. این سوال 
مطرح می شود که آیا واقعا از تجربیات دنیا و از 
خرد جمعی برای تصمیم گیری های این چنینی 

استفاده می شود یا خیر؟«
این عضو شورای شهر تصریح کرد: »باید توجه 
دسترسی  و  شد  ایزوله  جایی که  هر  کرد که 
عمومی به آن محدود شد به محلی برای حضور 
افرادی تبدیل شد که در ظاهر می خواهیم مانع از 

حضور آنها شویم.«
او تاکید کرد: »وقتی اطراف یک فضا حصارکشی 
می شود و منحصر به تردد افراد خاص می شود، 
خانواده ها رغبت نمی کنند به همراه فرزندانشان 
در آن محل حضور داشته باشند، بنابراین محیط 
و  معتادان  برای حضور  نابخردانه  این کار  با  را 
می رسد  نظر  به  و  ایمن کرده ایم  فروشندگان 
همواره  سال  چهار  طول  در  اینکه  علی رغم 
مدیریت شهری بر ممانعت از اقدامات ضربتی 
به  اما  است  ممانعت  کرده  پادگانی  و کارهای 
بخش های  در  هنوز  فرهنگ  این  می رسد  نظر 
فرهنگ  این  است.  جاری  شهرداری  مختلف 
جاری  شهرداری  مختلف  بخش های  در  هنوز 
است و خیلی مواقع رفتارهای غیر انسان محور 
و اقدامات برخالف اراده و سیاست کلی شورای 

می خورد.« رقم  شهر 

زنان و جوانان علی رغم اینکه 
نسبت های قابل توجهی در 
جمعیت ایران دارند اما در واقع 
این ها در سیاست ها و برنامه ها 
در حکم اقلیت می بینیم، یا 
درواقع با توجه به اینکه دچار 
تبعیض های اقلیت ها می شوند 
و از برخی حقوق و نقش ها 
محروم می شوند

»زنان و جوانان شهروند درجه یک نیستند، آن ها اغلب دچار تبعیض اند و عموما در جامعه طرد می شوند.« نشست ایران 1400: سیاست عمومی، 
انتخابات و التهابات اجتماعی، با این دیالو گ ها از زبان شیرین احمدنیا، استاد جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو هیات رییسه انجمن 
جامعه شناسی ایران آغاز شد. احمدنیا نخستین مهمان این برنامه بود که قرار بود وضعیت زنان و جوانان را در این نشست تبیین کند. او در این نشست 
آنالین که از سوی انجمن علمی سیاست گذاری عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد، علل نابرابری های زنان در جامعه را تشریح کرد. اینکه این 
نابرابری ها در جامعه ما تا چه حد به مساله تبدیل شدند و چگونه می توان از آن ها رهای جست از دیگر مسائلی بود که به آن ها اشاره کرد. او در پایان 
این نشست خود را امیدوار به بهبود وضعیت زنان دانست، او اذعان کرد که این اقلیت حاشیه نشین برای دستیابی به اهدافشان باید هزینه بپردازند، 

همان هزینه  ای که پیشتر هم کشورهای اروپایی نظیر ایسلند که توانسته شکاف جنسیتی را تا حد زیادی پوشش دهد، پرداخته است.

میان جامعه شناسان اصطالح 
تقسیم جنسیتی نقش ها 

آشناست و تفکیک نقش و 
تقسیم کار تلقی مثبتی است و 

به همین ترتیب افرادی که درگیر 
چنین تقسیم بندی می شوند، 

به فکر تغییر نیستند.« احمدنیا 
می گوید همین قاعده در خانواده 

به سایر روابط سلسله مراتبی 
تسری پیدا می کند. همین قاعده 

به کودکان اجازه می دهد که به 
موجودات زیر دست خودشان 

ظلم کنند

| جامعه شناس حوزه زنان |

| شیرین احمدنیا |  

|  
لنا

 ای
 |

|  
وج

 م
 |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

رئیس سازمان بهزیستی کشور در نامه ای با وزیر 
کشور به عنوان رئیس ستاد مناسب سازی کشور 
تمهیداتی  ایجاد  خواستار  صداوسیما،  رئیس  و 
برنامه های  در  ناشنوایان  رابط  حضور  برای 
تبلیغاتی نامزدها تا زمان برگزاری انتخابات شد.
نامه  این  در  قبادی دانا  وحید  ایرنا،  به گزارش 
آورده است: همانطور که استحضار دارید تبلیغات 
ریاست جمهوری  انتخابات  دوره  سیزدهمین 
سال جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا دارای 
و  آگاهی  عمده  بخش  و  بوده  ویژه ای  شرایط 
طریق  از  کاندیداهای  از  جامعه  عموم  شناخت 
ویژه برنامه هایی است که از شبکه های مختلف 
پخش  ایران  جمهوری اسالمی  صدا و سیمای 

می شود.
به حق و مکرر  به درخواست  با توجه  افزود:  او 
ناشنوایان و کم شنوایان  مبنی بر ضرورت حضور 
رابط ناشنوایان در برنامه های تبلیغاتی کاندیداها 
تا زمان برگزاری انتخابات تا عالوه بر بهره مندی 
جامعه هدف، موجبات رضایت و مشارکت بیش 

از پیش این عزیزان فراهم آید.
نامزدهای  تلویزیونی  مناظره  دور  نخستین 
 ۱۵ شنبه  روز  جمهوری  ریاست  انتخابات 
است  قرار  مناظره  دومین  و  شد  برگزار  خرداد 

شود. برگزار  امروز)سه شنبه( 
جمهوری  ریاست  دوره  سیزدهمین  انتخابات 
همزمان با انتخابات میان دوره ای مجلس شورای 

اسالمی در 6 حوزه، میان دوره ای مجلس خبرگان 
انتخابات  و  انتخاباتی  حوزه  سه  در  رهبری 
هزار  یک  در  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
تیره  و  روستا   6۲۰ و  هزار  و چهل  37۲ شهر  و 

می شود. برگزار   ۱۴۰۰ خرداد   ۲8 عشایری 

 ناشنوایان می خواهند وعده نامزدها را بشنوند 
انتخابات

تاسیس شرکت 
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مشاورین خبره بهراد درتاریخ1400/03/12 
به شماره ثبت 578792 به شناسه ملی 14010073841 ثبت و امضا ذیل 
آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل 
میگردد. موضوع فعالیت :ارائه مشاوره پزشکی و روانپزشکی و روانشناسی 
بصورت مجازی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، 
شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کشاورز ، خیابان زرتشت 
طبقه همکف   ، پالک 3   ، )پنجم(  علیزاده  عباسقلی  ، خیابان شهید  غربی 
مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   1415755591 کدپستی 

100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمید نوراللهی 
الشرکه  ریال سهم   55000000 دارنده  ملی 0053528735  به شماره  مقدم 
 45000000 دارنده   1460681150 ملی  شماره  به  پروانه  جوادی  رقیه  خانم 
ملی  شماره  به  مقدم  نوراللهی  حمید  آقای  عامل  مدیر  الشرکه  سهم  ریال 
0053528735 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
اختیارات مدیر  باشد  با مهر شرکت معتبر می  نوراللهی مقدم همراه  حمید 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران
)شناسه آگهی 1145137(

بحران کم آبی را جدی بگیریم



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
 ۱ - واحد نظامی بزرگتر از گردان - شجاع 
آواز  و  بانگ   - زنجان  در  سدی  دالور،  و 
مخفف   - هوا  از  تلفن، گرفتنی  مخترع   -
مفعولی،  نشانه   - وارونه  مو   - آتش۲ 
ویتنامی  عید   - واسطه  بی  مفعول  عالمت 
ها - عضو صورت، برگزیده هر چیز3 - گدا، 
 - زن۴  همسر   - ابتدایی   - کننده  سوال 
چیز - زیر پا مانده - طناب بلند - صدای 
زنبور۵ - سینمای سوخته آبادان - نمایش 
تلویزیونی، شوهر روستایی، شب روستایی - 

راه میانبر، طریق کوتاه - از درختان جنگلی 
6 - حیوان صحرانورد - بینایی، چشم - نسل 
وارونه7 - عظیم الجثه - روشنایی - خطی 
در دایره - روز عرب8 - دشمن سخت - لنا 
وارونه - ناخن ستور - رود آرام، خم بزرگ9 - 
خاندان، زائو ترسان، سرخ كمرنگ - نیستی، 
 - دریایی  فانوس  فرنگی،  دور   - سكسكه 
قورباغه درختی۱۰ - همت ها - از باشگاه های 
معتبر ایتالیا در جام های اروپائی - فیلمی 
از جهانگیر جهانگیری۱۱ - چو وارونه - شهد 
شیرین - پدران، خودداری كردن، سرپیچی 
كردن - ماه پیروزی انقالب۱۲ - دانه خوشبو، 

سیاهدانه معطر - فرمانروا، پادشاه، فرمانده 
سپاه - خدای مصری ۱3 - فیلمی از حمید 
رحمانیان - صد متر مربع، واحد سطح، پسوند 
فاعلی, مخفف اگر - شکوه، اجاق کیک پزی، 
نوعی اجاق گاز۱۴ - میدانی در تهران - تکرار 
به  امر   - پرست  یكتا   - سوسمار   - حرف 
پوئیدن، پوئیدن امری۱۵ - شهرت تیم کلولند 
در NBA - باال آمدن آب دریا، کاله الف، باب 
روز - غلیظ کردن  - ناپسند، خوب نیست۱6 
- بت و صنم - پهلوانان - خداوند، مالک۱7 - 
تخم مرغ فرنگی، گندم - جام معروف - بچه 
تازه دندان در آورده می گیرد، بخار - هزار كیلو، 

بدن، ماهی كنسروی - سالحدار

عمودی
۱ - ایالتی در کشور آلبانی - زبان مردم تایلند 
- دلبر و محبوب  - جمع وكیل۲ - باالی 
فرنگی، باال به گویش عمو سام - پیشه، کار 
- بند دست، بند دست یا پا، مفصل  - قله 
یاسوج، كوهی در كهگیلویه و بویراحمد3 - 
توپ چوگان، توپ بازی چوگان - شهری در 
هلند  - خمیده، حالتی از اینه۴ - قشون و 
سپاه، سپاه، جند - آزاد و رها، افسار گسیخته 
را  شوهر  و  زن  جفت،   - عسل  انگبین،   -
گویند۵ - ضمیر داخلی، داخل، دوم شخص 
از  و ششم،  سوره سی  بیگانه،  بله   - مفرد 
حروف مقطعه قران - مخالف - دریاچه ای 
در روسیه - رطوبت، رطوبت ناچیز6 - مرغ 
سعادت - سطح، چهره، مایه پیشرفت بعضی 
ها - بت7 - یار زنجیر - بر افروختگی، زبانه 
كشیدن آتش، واكنش موضعی بخش آسیب 
آشپزخانه8 - سریالی  بدن - ظروف  دیده 
بدون  و  ناب   - نیكو   - فرهنگ  داریوش  از 
ترکیب، خالص - نت ششم موسیقی، نفی 
عرب، درون چیزی9 - گل كرشمه، مال یاران 
كشیدنی است - رسیدن - اندیشه، همنشین 
عریان،  برهنه،   - تازیدن۱۰  از  امر   - برهمن 

همسر اسكارلت - تخته نازک - سنگ آسیای 
عصاری ۱۱ - سفید آذری - انکراالصوات - 
هادی الکتریکی، هر جسم هادی الکتریسیته 
- آرزو، شهر شمالی، شهر آرزو۱۲ - سلطان، 
تاج به سر، قصر نشین، در شطرنج می توان 
ایمان   - قدیم  را کیش کرد - خراسان  آن 

آوردن۱3 - ساروج - اثر چربی - تكرار حرف 
دوم - لذت، كیف كردن، نصیب۱۴ - پارچه 
کهنه - خاک سفالگری، خاک سرخ، خاک 
عهد عتیق - برزن - دف وارونه - نکوهش۱۵ 
 - فرهنگ  داریوش  از  فیلمی  دیوانه،   -
 - آبدار۱6  ماچ   - هند  شمال  در  سرزمینی 

پشته خاك، گیره سر دخترانه، تپه كوچك - 
تیزی آرنج - دوستی - خودم، ضمیر وزنی، 
سه کیلو - تشك ماوس، درخت بی میوه۱7 - 
وجب - اندوهگین - درخت مخروطی شکلی 
که همیشه سبز است، زن بلند قد - خالص

جدول شماره 2028

گیالن

شهر  اسالمی  شورای  رئیس  همراه  به  رشت  شهردار 
رشت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
گیالن و عضو شورای اسالمی رشت از شرکت کود آلی 

بازدید کردند. گیالن 
کیوان  همراه  به  رشت  شهردار  احمدی  محمد  سید 
محمدی رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان 
گیالن، رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسالمی رشت و 
رسولی عضو شورا از شرکت کود آلی گیالن بازدید کردند.
سوی  از  اعتبار  تخصیص  خصوص  در  بازدید  این  در 
ظرفیت  افزایش  برای  ریزی  برنامه  مدیریت  سازمان 
کود آلی، راه اندازی دستگاه زباله سوز و پروژه ساماندهی 

اتخاذ شد. سراوان تصمیماتی 
را  پسماند  معضل  رشت  شهردار  احمدی  محمد  سید 
یک مبحث ملی عنوان کرد و با اشاره به اینکه شهرداری 
احداث  و  سراوان  مشکل  تواند  نمی  تنهایی  به  رشت 
افزایی  هم  و  مشارکت  خواستار  رفع کند  را  زباله سوز 
سایر دستگاه های اجرایی و تامین اعتبار ویژه ملی برای 

رفع این معضل شد.
کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
جهت  الزم  مساعدت  قول  ضمن  نیز  گیالن  استان 
بر  ذکر شده  پروژه  های  درباره  ملی  اعتبارات  پیگیری 
در  ویژه  به  پسماند  مدیریت  فرهنگ سازی  ضرورت 

تاکید کرد. پایه  سنین 

بازدید شهردار رشت از شرکت کود آلی گیالن
بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های 
و  مدرسه  ساخت  حوزه  در  خود  اجتماعی 
باب  سه  کشور،  آموزشی  فضاهای  توسعه 
مدرسه در استان لرستان، دو باب مدرسه در 
احداث  عملیات  و  افتتاح  خوزستان  استان 

کرد. آغاز  را  دزفول  در  ۱۲ کالسه  مدرسه 
با  پاسارگاد،  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 

بانک  مدیر عامل  قاسمی  مجید  دکتر  حضور 
و  استانی  مسئوالن  از  شماری  و  پاسارگاد 
لرستان  استان های  در  مدرسه  باب   ۵ محلی 
و خوزستان افتتاح و احداث مدرسه ۱۲ کالسه 
در منطقه مهرشهر شهرستان دزفول در خرداد 
ماه جاری آغاز شد. راحله شهرابی مدیر امور 
پاسارگاد  بانک  روابط عمومی  و  راهبری  حوزه 
بانک  گسترده  فعالیت های  به  اشاره  ضمن 
در  به خصوص  اجتماعی  مسئولیت  حوزه  در 
مسئولیت  آموزشی،  و  فرهنگی  حوزه های 
و  نهادینه  فرهنگی  عنوان  به  را  اجتماعی 
بانک  فعالیت های  از  جدایی ناپذیر  بخشی 
پاسارگاد دانست و در این خصوص تصریح کرد: 
فعالیت های  و  اقدامات  بانک پاسارگاد همواره 
متنوع و گسترده ای را در بخش های مختلف 
علمی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و نیز اعطای 
با  خیرخواهانه  و  انسان دوستانه  کمک های 

هدف مشارکت سازنده در توسعه اجتماعی به 
انجام می رساند. از جمله این اقدامات می توان 
به ساخت مدرسه و کتابخانه در مناطق آسیب 
دیده از سیل و زلزله و مناطق کمتر برخوردار 

داشت. اشاره  مختلف کشور  استان های 

او در ادامه افزود: بانک پاسارگاد تاکنون ۲۵ 
کهگیلویه و بویراحمد،  استان های  در  مدرسه 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان،خراسان رضوی، 
لرستان  خوزستان،  شرقی،  آذربایجان  البرز، 
و گلستان ساخته است و ساخت ۱۱ مدرسه 
دیگر در استان لرستان را در دستور کار خود 
دارد. در حوزه ساخت کتابخانه نیز، ۱7 کتابخانه 
و  کهگیلویه  همدان،  اردبیل،  استان های  در 
بانک  توسط  فارس  و  لرستان  بویراحمد، 
احداث شده که تنها بخشی از اقدامات بانک 

است. فرهنگی  حوزه  در 

گامی دیگر در راستای مسئولیت های اجتماعی بانک پاسارگاد 

کلنگ زنی و افتتاح 6 مدرسه در استان های خوزستان و لرستان

رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: با واکسیناسیون 
جهانی مردم، پس از پایان کرونا حتما استقبال 
خوبی از توریست های خارجی خواهیم داشت و 
توریست ها  این  برای جذب  را  خود  باید  استان 

و ارائه خدمات در سطح بین المللی آماده کند.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  به گزارش 
معادن و کشاورزی کرمان، سید مهدی طبیب زاده 
صنعت گردشگری  فعاالن  و  مدیران  نشست  در 
کشور  گردشگری  صنعت  نمایندگان  با  استان 
باقی مانده  این فرصت  از  باید  افزود:  مجارستان 
برای بازسازی زیرساخت های گردشگری و کسب 

برد. بهره  آمادگی الزم 
 او با بیان اینکه بازارهای جهانی در حوزه جذب 
گردشگر فراهم است، تصریح کرد: استان باید به 
حد استانداردهای بین المللی برسد و آمادگی الزم 

در این رابطه را کسب کند.

مسیر  یک  آغاز  نشست  این  افزود:  طبیب زاده 
و  کرمان  گردشگری  همکاری های  توسعه  برای 
این  در  توانند  می  طرف  دو  و  است  مجارستان 
رابطه نقشه راه تهیه و بر اساس آن عمل کنند. 
فعاالن گردشگری  به  اتاق کرمان خطاب  رئیس 
نشست  این  در  شما  افزود:  مجارستان  کشور 
آژانس های  توانمندی های  از  کوچکی  بخش  با 
مسافرتی استان آشنا شدید و امیدواریم با حضور 
ظرفیت های گردشگری  کرمان  در  شما  فیزیکی 

مشاهده کنید. بیشتر  را  استان 
با  نشست  این  در  اینکه  بیان  با  طبیب زاده، 
شدیم،  آشنا  نیز  مجارستان  قوی  آژانس های 
تصریح کرد: نیاز به اطالعات بیشتری نسبت به 
امیدواریم  دارد که  وجود  مجارستان  آژانس های 
فعاالن حوزه گردشگری  اختیار  در  اطالعات  این 
آژانس های  اطالعات  البته  و  گیرد  قرار  کرمان 

در  عالقه مندان  به  نیز  را  کرمان  گردشگری 
می شود.  ارسال  مجارستان 

او کرمان را سرزمین عجایب ایران عنوان کرد و 
گفت: تنوع اقلیم در استان تجربه های جدیدی 
را برای گردشگران خارجی رقم خواهد زد که برای 
کشف این تجربه از فعاالن گردشگری مجارستان 
مهمان  و  کنند  سفر  کرمان  به  می شود  دعوت 

نوازی کرمانی ها را ببینید.
کمیسیون  رئیس  نشست  این  ادامه  در 
با بیان  اتاق کرمان  گردشگری و صنایع دستی 
اینکه کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور، 
گفت:  دارد،  جمعیت  نفر  میلیون   3 از  بیش 
جهانی  اثر   7 و  ملی  جاذبه   66۰ استان  این 
افزود:  بهرامی  محمدرضا  دارد.  یونسکو  ثبت 
نقطه  گرمترین  ایران،  بازار  راسته  بزرگترین 
)ارگ  جهان  خشتی  بنای  بزرگترین  جهان، 

بم(، ۱7 درصد باغات کشور و بزرگترین معادن 
کرد:  اظهار  او  دارند.  قرار  کرمان  در  زغال سنگ 
فم تورهای  کرونا  یافتن  پایان  با  امیدواریم 
بتوان  و  شوند  فعال  مجارستان  و  بین کرمان 

بخشید.  رونق  را  گردشگری 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  جهانشاهی،  محمد 

اشاره  با  نشست  این  در  نیز  کرمان  شهرداری 
از  یکی  با  خواهرخواندگی  امضای  پیگیری  به 
کرمان  شهرداری  طریق  از  مجارستان  شهرهای 
افزود: پیش از این یکی از شهرها برای امضای 
خواهرخواندگی با کرمان معرفی شده و امیدواریم 

یابد. ادامه  مسیر  همین 

رئیس اتاق بازرگانی کرمان: 

استان باید برای استقبال از گردشگران خارجی آماده شود

| کرمان |

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم:

19 دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال کشف شد

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم از کشف 
۱9 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در شهرستان چوار خبر 
داد. محمد محمدیان شمالی اظهار داشت: عالوه بر کشف 
این تعداد دستگاه ارز دیجیتال در شهرستان چوار روز 
گذشته و در هفدهمین مانور شرکت توزیع برق در سطح 
استان یک مورد مزرعه ارز دیجیتال غیرمجاز در شهرستان 
غیرمجاز  مزرعه  این  در  افزود:  او  هلیالن کشف شد.  
استخراج ارز دیجیتال 3۰ دستگاه ماینر و مبدل غیرمجاز 
کشف و ضبط شد.  سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق 
ایالم تاکید کرد: هر دستگاه ماینر معادل ۲ و نیم کیلووات 
ساعت برق یعنی معادل یک دستگاه کولر گازی ۲۴ هزار 
مصرف برق دارد که این مهم فشار بسیار زیادی را بر شبکه 
تحمیل و زمینه آسیب جدی به تجهیزات شبکه و لوازم 
برقی شهروندان را فراهم می کند.  شمالی با اشاره به 
عملیات گسترده برای کشف دستگاه های رمز ارز غیرمجاز 
در استان گفت: از شهروندان تقاضا داریم به منظور ایجاد 
رفاه و آسایش عمومی در صورت مشاهده موارد مشکوک، 

مراتب را به سامانه ۱۲۱ فوریت برق گزارش کنند.

مبارزه بیولوژیک با آفات 
گیاهی در خراسان جنوبی 

توسعه یافت 
توسعه کنترل  سربیشه گفت:  جهاد کشاورزی  مدیر 
بیولوژیک در این شهرستان با تاسیس انسکتاریوم از 
فعالیت های شاخص جهاد کشاورزی بوده و رهاسازی 
زنبور از نوع »تریکو گراما« برای مبارزه با آفت کرم گلوگاه 

انار یکی از موفق ترین و موثرترین روش ها است.
مریم جوادی بایگی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
مجموعه  اولین  سربیشه  انسکتاریوم  افزود:  ایرنا 
آفات  بیولوژیک  زنده کنترل  عوامل  تولید  خصوصی 
گیاهی در استان خراسان جنوبی است و این مجموعه 
با نظارت و حمایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
سربیشه در فروردین 97 به بهره برداری رسید.  او بیان 
کرد: این واحد در سال جاری تولید و توزیع ۱۰۰ هزار 
تریکو کارت یا یک کیلوگرم تخم زنبور »تریکو گراما« در 
سطح ۱7 هکتار بین انارکاران استان را تعهد دارد. مدیر 
جهاد کشاورزی سربیشه گفت: هر تریکو کارت حاوی 
۰.۰۱ گرم تخم زنبور تریکو گراما است که در هر هکتار 6۰۰ 

کارت به درختان انار نصب می شود.

تغییر ساعت کاری شعب بانک 
آینده در 5 استان گرمسیر ایران 
شعب  ساعات کاری   ، انرژی  صرفه جویی  هدف  با 
خوزستان،  استان  های  در  آینده  بانک  باجه های  و 
یافت. کاهش  هرمزگان  و  بوشهر  لرستان،   ایالم، 
بر اساس گزارش روابط عمومی بانک آینده ، از روز 
دوشنبه ۱7 خردادماه امسال تا اطالع ثانوی، ساعات 
کاری شعب و باجه های بانک آینده در استان های 
یاد شده، طی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
ساعت  از  نیز  پنج شنبه  روزهای  و   ۱۲:3۰ تا   7:3۰

7:3۰ تا ۱۲ است.

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی 

 برابر رای  شماره ۱۴۰۰6۰3۱8۰۰8۰۰۰۵۱7 – ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  
بالمعارض  خانم رقیه شعبانی فرزند مهدی بشماره  شناسنامه ۱۱76۴ صادره از  رودسر  در ششدانگ عرصه  یک قطعه  
زمین مشتمل بر مرتضی غنی زاده فرزند سید غنی بشماره  شناسنامه ۱۰9۲ صادره  از رودسر  در ششدانگ عرصه یکقطعه  
زمین مشتملبر بنای احداثی  به مساحت 39۲/۲۰ متر مربع  به شماره  پالک ۲۱77 فرعی مجزی از قطعه ۵9 تفکیکی  
از سنگ 7۱ اصلی  واقع در قریه  سرپل  شرقی  بخش ۲9  گیالن  خریداری  از بنیاد  علوی  محرز گردیده است .لذا به 
منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  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 
رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  دو 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:۱۴۰۰/3/۱8
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۴/۲

169- رییس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر- حسنعلی پاک مهر 

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱9۰۱۲۰۰377 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم معصومه اسالم کیش فرزند علی بشماره شناسنامه ۴ صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت ۱7۴/3۵ 
متر مربع پالک 939 اصلی واقع در خیابان بدر بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علیرضا مسلمی زاده 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۰۵7
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۱8

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی 

 چون در اجرای قانون فوق  الذکر و بموجب رای  شماره  ۱3996۰3۱8۰۱۱۰366۰- ۱399/۴/8 هیات 
حل  اختالف مستقر در ثبت اسناد  صومعه سراتصرف مالکانه حجت اله علی بیگ زاده  آهنگر فرزند 
رحمت اله به شماره  شناسنامه 7۱۵ صادره از بابلسر از ۵۵ از ۴۱  اصلی  واقع  در قریه  الدمخ  بخش ۲۲ گیالن  
از نسق  ابوالحسن  حسن زاده  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مزروعی  بمساحت ۵۵۱8/6۴  متر مربع  
از طرف  هئیت  مذکور احراز  گردیده  و پالک ۱3۰3 برای ان منظور شده لذا  بر اساس  مفاد ماده ۱ قانون  فوق  
در دو نوبت  به فاصله  ۱۵ روز آگهی  می شود  چنانچه  کسی نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  بشرح 
مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  ۲ ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  
تسلیم و رسید اخذ نماید و از تاریخ  تسلیم  اعتراض به اداره  ثبت  ظرف  مدت  یک  ماه  دادخواست  به مراجع  
ذیصالح  قضایی  تسلیم  نماید  و گواهی  تقدیم دادخواست  خود را  به اداره  ثبت  اسناد صومعه  سرا ارائه  نماید 
.در غیر اینصورت  پس از  انقضای  مدت  مذکور  متقاضی  می تواند  به  محاکم  قضایی  مراجعه  و گواهی  عدم  
تقدیم  دادخواست  معترض  به  محاکم  را اخذ و برابر مقررات  نسبت بصدور سند مالکیت اقدام  می گردد و صدور  

سند مالکیت جدید مانع  مراجعه  متضرر به دادگاه  نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/3/۱8-تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۱

910/124- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی 
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱3 کرمان شهرستان زرند

۱.آقای سیدعبدالرضا مصطفوی فرزند محمود بشماره شناسنامه ۴6 صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه 
به مساحت ۴۰8.۵۵ مترمربع از پالک ۲389 اصلی واقع در زرند بلوار ابوذر کوچه ۱۰ خریداری از مالک رسمی آقای علی 

سلطان زاده بهاءآبادی.
۲. خانم حکیمه پوررشیدی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۱۱ صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به 
مساحت ۴۰8.۵۵ مترمربع از پالک ۲389 اصلی واقع در زرند بلوار ابوذر کوچه ۱۰ خریداری از مالک رسمی آقای علی 

سلطان زاده بهاءآبادی. م الف 8۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/3/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/3/۱8
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی 

 برابر آراء صادره هیات / هیاتهای  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  ثبتی اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند 
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی شهرستان کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضیان  محرز گردیده 
است. لذا  مشخصات  متقاضیان  و امالک  مورد  تقاضا  بشرح  زیر  به منظور  اطالع  عموم  در دو نوبت  به  فاصله  
۱۵  روز آگهی  می گردد. 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 اداره  ثبت  اسناد و امالک  محل  تسلیم 
و رسید دریافت  دارند و پس اخذ  رسید  ظرف مدت یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  ، دادخواست  خود را  به  

مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند.
   عین اله امیری  تکامجانی    فرزند :  محمد علی   بشماره  شناسنامه :6   صادره از رحیم آباد  کدملی: 63۱9887۰9۵ 
بصورت  ششدانگ  یک باب  خانه  و محوطه  به مساحت ۴۰8/۵۲ متر مربع  پالک  ۱۲۲۰  فرعی  از ۱۵3  اصلی  مفروز  
و مجزی  شده  قطعه  68۰ از ۱۵3  اصلی  مذکور  واقع در قریه  واجارگاه  بخش  ۲9  گیالن خریداری  از مالک رسمی  
اداره  اموال  و امالک  استان  گیالن .  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  

مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار  نوبت اول : ۱۴۰۰/3/۱8
تاریخ انتشار نوبت  دوم: ۱۴۰۰/۴/۲

168- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان   

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان ناحیه دو                         
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

  برابر رأي شماره ۱3996۰3۲6۰3۴۰۰۱388 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان _ ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای  محمد رحیم جو فرزند علی آقا بشماره شنا سنامه ۴7۱ صادره از کبودر آهنگ هر ششدانگه یک باب خانه 
به مساحت ۱۰۵/76  متر مربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در حومه بخش دو حوزه ثبت ناحیه دو همدان خریداری 
از مالک رسمی آقای میرزا حصار خانی 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. م الف ۲68-تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۰/۰3/۰3 -تاریخ 

انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۰3/۱8 
موسی حنیفه رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱9۰۰8۰۰۰696هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای یحیی پورحبیبی زرندی فرزند علی به شماره شناسنامه ۱33 صادره از زرند در یک 
باب مغازه مشتمل بر زیرزمین و طبقه اول )مسکونی( به مساحت ۵3.73 مترمربع از پالک 6۴۴۰ اصلی واقع 
در زرند بلوار جمهوری نبش کوچه 8 خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی نظریان محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف9۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/3/۱8
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۴/۱

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی
نوبت دوم

ملی  شماره  محمد  یار  فرزند  حاجیان  ایوب  اینجانب  تحصیلی  مدرک 
1رشته  کاربردی  علمی  تولد1370/4/24دانشگاه  4530067009تاریخ 
پایان تحصیالت -سال  ناپیوسته  فناوری صنایع شیمیایی-  کارشناسی 
مدرک93237065180021  1399/7/10شماره  مفقودی  تاریخ   1395

باشد)ایالم( می  ساقط  اعتبار  درجه  واز  گردیده  مفقود 

زهـرا  خانـم  التحصیلـی  فـارق  مـدرک 
دانشـگاه  ( نـورهلال  فرزنـد   باقـری 

رشـته  ایـالم   واحـد  اسـامی  آزاد 
بازرگانـی  مقطـع کاردانـی  مدیریـت   
کدملـی   119 شناسـنامه  شـماره  بـه   )
4539899491 مفقـود گردیـده اسـت 

و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.
)ایالم919(



۲۰۲8 پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ خرداد   ۱8 سه شنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک13، واحد۵، طبقه 2

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

/  نمابر: 021-8891306۵

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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نشاکاری در مازندران / میزان

| عمارت خورشید خراسان رضوی |
عمارت خورشید در سال ۱۱۵۱ هجری قمری، به دستور 
نادرشاه جهت اقامت و خزانه برای جواهرات و غنایم 
در کالت ساخته شده  است. زیبایی بیشتر عمارت 
خورشید به دلیل قرارگیری میان جوی های متعدد آب 
و سرسبزی فضای پیرامون است که آن را به یکی 
از جذاب ترین جاذبه های گردشگری خراسان رضوی 
تبدیل کرده است. عمارت خورشید در وسط باغ بزرگی 
با جوی ها و حوض های متعدد قرار دارد که شامل یک 
بنا در سه طبقه  است. ارتفاع آن در گذشته، حدود ۲۵ 
متر بوده  است اما در حال حاضر به علت خرابی طبقه 
اول  از ۲۰ متر نیست. طبقه  ارتفاع آن بیش  سوم، 
آن 8 ضلعی است که آن را روی چهارردیف پلکان به 
شکل هرم بر پا کرده اند. ورودی های کاخ، در اضالع 
به سالن اصلی کاخ منتهی  هشت گانه قرار دارد که 

می شود.
عمارت خورشید مربوط به سال های آغازین به قدرت 
رسیدن نادرشاه افشار است. عملیات ساخت کاخ در 
تمام طول پادشاهی ادامه داشته و حتی تا آخرین 
سال های حیات نادرشاه یعنی سال ۱۱6۰ هجری قمری 
بسیار  ثلث  زیرا کتیبه  بوده است.  در دست ساخت 

تا دور فضای  نبا« که در قسمت دور  زیبای »سوره 
گنبد نوشته شده به همین تاریخ اشاره دارد. به دستور 
نادرشاه و به دست معماران هندی )که به اسارت گرفته 
شده بودند( ساخته شده و با رسیدن خبر مرگ نادر 
نیمه تمام گذاشته شده است البته امروزه به همت 
اداره میراث فرهنگی منطقه ترمیم شده و به یکی از 

قطب های گردشگری منطقه تبدیل شده است.
کاخ خورشید خراسان رضوی مجموعًا دارای ۱۲ اتاق 
است که داخل هر اتاق نیز تزئیناتی از نقاشی و گچ بری 
دیده می شود. تا چند دهه پیش در میان این تزئینات، 
تصاویری از شاهزادگان نادری نیز وجود داشت. نمای 
ساختمان با سنگ قهوه ا ی خوش رنگی تزئین شده که 
روی سنگ ها، حجاری  هایی از نقش گل  و میوه های 
گرمسیری ایجاد شده است، این سنگ  ها ظاهرًا به 
بدین محل حمل  آذربایجان و مراغه  از  نادر  دستور 
بنای هشت ضلعی، برج  این  شده است. در وسط 
استوانه ای مانند، در دو طبقه قرار دارد که محل اقامت 
شاه و خانواده اش بوده است.  زیبایی این کاخ بیشتر 
در آرایش نمای خارجی کنگره دار ساختمان است که در 
آن معماری مغولی هندی به چشم می خورد. داخل 
اتاق ها با نقاشی و گچ بری تزئین شده اند. در وسط 
این بنا از سطح پشت بام برجی مدور با ترک های 

شبیه نیم ستون معروف به خیاری احداث شده است. 
و  نادر  خزانه  های  محل  به  قصر  تاریک  زیرزمین 
احتمااًل زندان هایی موقتی یا محل دفن اختصاص 
ردیف  به جز یک  باغ  نظام کاشت  از  است.  داشته 
چنار کهن سال در باغچه غربی باغ و در کوچه غربی 
باغ که جزو عرصه باغ بوده، چیز دیگری برجا نمانده 
است و همین ردیف درختان چنار کهن بعدها مبنای 
و  گرفت  قرار  باغ  قسمت های  بقیه  درختکاری های 
۲۲۰ عدد درخت چنار کاشته شد که اکنون باغ با این 

درختان شکل گرفته است./ سیری در ایران

مجموعه شعر »یک ال چنگ در هو« سروده کوروش جوانروح منتشر 
شد. این کتاب در ۱۴6 صفحه و با قیمت 3۰ هزار تومان توسط انتشارات 
دوات معاصر منتشر شده است. در معرفی این مجموعه شعر توسط ناشر 
عنوان شده است: این مجموعه که شامل ۵9 شعر بلند و کوتاه است 

تحت عنوان »شعر سخت« به چاپ رسیده است./ ایسنا

در روز ۱8ام خرداد ۱399، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
نبود  موضوع  به  کرده است که  منتشر  خالی«  دست  با  آتش  با  »نبرد 
توسط  مراتع  و  جنگل ها  آتش  با  شبانه روزی  مبارزه  برای   تجهیزات 
جوانان حامی محیط  زیست به همراه جوامع محلی، اشاره دارد. همچنین 
گزارش دیگری با تیتر »اراک همچنان گرفتار معضل اختالط پسماندهای 

عادی و عفونی« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

کنوانسیون سالح های شیمیایی )CWC(  با هدف منع گسترش، تولید، 
انباشت، به کارگیری سالح های شیمیایی و امحای آن ها، تهیه و تدوین 
شده و حاصل دو دهه مذاکرات فشرده است که در نهایت در سال ۱993 
در پاریس، امضا و از ۲9 آوریل ۱997 الزم االجرا شد. / نمایندگی ایران 

در الهه

تهیه کنندگی  و  منصوری  میالد  به کارگردانی  »کولبرف«  سینمایی  فیلم 
زنده یاد  برای  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه   ۲ لرگانی  حسینی  سیدروح هللا 
علی انصاریان و بهترین فیلمبرداری برای مهدی رضایی را از جشنواره وی آی زد 
بلغارستان دریافت کرد. مراسم اهدای جوایز به برندگان در تاریخ یازدهم 

دسامبر سال ۲۰۲۱ برابر با ۲۰ آذر در شهر صوفیه برگزار می شود./ مهر

روز  موسیقی صبح  موزه  مدیر  و  هنری  سابق  معاون  مرادخانی،  علی 
دوشنبه )۱7 خردادماه( درگذشت. او حدود یک ماه پیش به دلیل ابتال 
به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شد و به دلیل عوارض ناشی از 

این بیماری دار فانی را وداع گفت. /ایسنا

نمایش »همه چیز می گذرد تو نمی گذری« به نویسندگی محمد چرم شیر 
روی  هیالج  تماشاخانه  در  ۱7خرداد  از  طبیب زاده  حسن  و کارگردانی 
صحنه رفت. این نمایش با بازی، آهنگسازی و اجرای موسیقی حسن 

طبیب زاده خرداد و تیر اجرا می شود. / هنرآنالین

بس که مرغ سحری در غم گلزار بسوخت

جگر الله بر آن دل شده زار بسوخت

حبذا شمع که از آتش دل چون مجنون

در هوای رخ لیلی به شب تار بسوخت

دیشب آن رند که در حلقه خماران بود

بزد آهی و در خانه خمار بسوخت

ایکه از سر انا الحق خبری یافته ئی

چه شوی منکر منصور که بر داربسوخت

تو که احوال دل سوختگان میدانی

مکن انکار کسی کز غم این کار بسوخت

صبر بسیار مفرمای من سوخته را

که دل ریشم ازین صبر جگر خوار بسوخت

زان مفرح که جگر سوختگان را سازد

قدحی ده که دل خسته بیمار بسوخت

داروی درد دل اکنون ز که جویم که طبیب

دل بیمار مرا در غم تیمار بسوخت

تاری از زلف تو افتاد به چین وز غیرت

خون دل در جگر نافه تاتار بسوخت

بلبل سوخته دل را که دم از گل می زد

آتش عشق بزد شعله و چون خار بسوخت

اگر از هستی خواجو اثری باقی بود

این دم از آتش عشق تو بیک بار بسوخت

خواجوی کرمانی

|  چاپ و نشر | | سینما | | موسیقی | | تئاتر |

 ۱۱۵ تا   ۱۰۵ ایرانی  جانور  این  بدن  و  سر  طول 
میلی متر ، طول دم ۲۵ تا ۲7 میلی متر، طول کف 
پای عقب ۱7 تا ۱8 میلی متر و طول گوش 9 تا ۱۰ 
میلی متر است. این گونه برای نخستین بار در سال 
6۵ کیلومتری  در  بوئین زهرا  یونجه  مزارع  در   ۱996
جنوب قزوین مشاهده شد و با توجه به تفاوت های 
گونه  عنوان  به  جمجمه،  همچنین  و  کروموزومی 
ناحیه  موهای  رنگ  است.  شده  معرفی  جدیدی 
پشت این ول متمایل به قرمز ولی زیر بدن سفید و 

است. خاکستری  به  متمایل  یا 

 موهای دم تقریبًا یک رنگ است. بعضی دانشمندان 
را   )Microtus guentheri( ول گونتر  و  این گونه 

یک گونه می دانند.
این جوندگان در بیشتر زیستگاه ها زندگی می کنند و 
برخی از آن ها به دلیل قدرت سازگاری باال می توانند 

در خشک ترین بیابان های دنیا هم دوام بیاورند.
به دلیل اینکه این گونه به تازگی شناسایی و توصیف 
از وضعیت  شده است و هنوز اطالعات بسیار کمی 
بوم شناختی  نیازهای  و  پراکندگی  دامنه  زیستی، 
 )DD( اطالعات«  »کمبود  طبقه  در  دارد،  وجود  آن 
فهرست سرخ IUCN قرار دارد./کویرها و بیابان های 

ایران

ُول قزوینی

انسان  هستند.  بشر  دست  ابزار  قدرتمندترین  کلمات 
می تواند با قدرت کلمات زندگی ای را ویران یا از نو بسازد. 
در واقع این کلمات هستند که با انرژی و اثر خود زخم ها 
را التیام می بخشند یا نمکی بر زخم ها می شوند. اما این 
این قدرت در چه راستایی  از  انسان است که  به  بستگی 
وقت  است کمی  احترام؟ کافی  یا  تحقیر  استفاده کند. 
بگذاریم و ببینیم کلمات ما چقدر راهگشای زندگی خود و 
دیگران بوده است. اگر کلمات از عمق جان و باور ما باشند 
حتی قدرت تغییر و تحول زندگی را دارند. کافی است باور 
کنیم. جول اوستین در کتاب قدرت من هستم  به ما کمک 

می کند تا با دو کلمه  من هستم به تعالی برسیم.
کتاب قدرت من هستم نوشته  جول اوستین در سال ۲۰۱۵ 
انگیزشی  و سخنران  نویسنده  اوستین  منتشر شد. جول 
است که کتاب های او در فهرست پرفروش ترین کتاب های 
نیویورک تایمز قرار داشته و سخنرانی های او به طور متوسط 

7 میلیون بیننده در طول یک هفته دارد.
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تاالب های ایران
تاالب یانیق

تاالب»یانیق« از  تاالب های زیبای هشترود است که در3۵ 
کیلومتری جنوب غربی این شهرستان و در کنار جاده آسفالته 
هشترود مراغه، در ۴6درجه و ۵۲دقیقه و۴7 ثانیه طول شرقی 
و 37درجه و ۲۲دقیقه و ۵۲ثانیه عرض شمالی قرار دارد . 
این تاالب از ۲ بخش مجزا به فاصله ۱/۵ کیلومتر از همدیگر، 
یانیق بزرگ و یانیق کوچک که حدودا ۱۵۰۰متر از هم فاصله 
دارند , تشکیل شده است. یکی از ۲ تاالب یانیق که به عنوان 
استخر طبیعی آبیاری مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرد، 
وسعتی در حدود یک هکتار و تاالب دیگر که در گوی تپه 
ماهور قرار گرفته و به صورت نوار باریک، امتداد یافته، ۴ هکتار 
وسعت دارد. ارتفاع تاالب های یانیق از سطح دریا یک هزار و 
6۰۰ متر بوده و هر دو آن ها در بخش مرکزی خود بیش از ۲ 
متر عمق دارند. سواحل و حوضه آبریز تاالب یانیق را زمین های 
زراعی و چمن زار، تشکیل داده و در ترکیب پوشش گیاهی 
سواحل غیر از تعدادی درخت بید، درخت یا درختچه دیگری 
وجود ندارد. حاشیه تاالب یک هکتاری، دایره ای شکل و کامال 
پوشیده از نی است به طوری که آب داخل محدوده، تاالب را به 
صورت حلقه ای در برگرفته است. وجود این نیزار انبوه مخفی گاه 
مناسبی را برای پرندگان آبزی به ویژه در زمان احساس خطر 
به وجود آورده است. پوشش گیاهی حوضه آبریز و سواحل 
تاالب های یانیق از ۲ بخش مرتعی و زراعی تشکیل شده که 
گیاهان مرتعی متشکل از انواع استپی و نیمه استپی بوده و 
بخشی از پوشش گیاهی مرتعی را گیاهان مهاجم یا علف های 
هرز تشکیل داده که در اثر تغییر کاربری و چرای مفرط دام در 
منطقه، شکل گرفته است. گیاهان حاشیه تاالب های یانیق را 
انواع جگن، گراس ها و آالله تشکیل می دهد که دارای رویش 
فصلی بوده و بر حسب تغییرات حجم آب تاالب در سواحل، 
ظاهر و در میان گل والی، مدفون می شوند. تاالب یانیق هم 
مانند دیگر تاالب های هشترود با فرا رسیدن فصل سرما در 
مانند  یانیق  یخبندان  دوران  می رود.  فرو  زمستانه  یخبندان 
تاالب های دیگر بین چهار تا پنج ماه طول کشیده و پس از 
ذوب شدن یخ ها، پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی در هر ۲ 
تاالب، حضور می یابند. متاسفانه تاالب یانیق به رغم شناخته 
شدن به عنوان یکی از چهار زیستگاه زادآوری اردک سرسفید در 
کشور از نظر قانون مندی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت 
محیط زیست در زمره مناطق آزاد بوده و در فصول مجاز، مورد 
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