
اظهار نظر شهردار تهران درباره فساد دوره گذشته شهرداری: 

 پروانه های گذشته
تا 9 سال بیخ ریش ما است

پیروز حناچی، شهردار تهران با اشاره به اینکه در مورد دستگاهی مثل شهرداری 
با این حجم از گردش مالی شرایط در معرض فساد بودن فراهم است، گفت: 

ما برخورد می کنیم؛ اما موضوع را در بوق نمی کنیم.

نتایج یک مطالعه  نشان داد:

اهداف جدید آب وهوایی 
هم کافی نیست

مطالعه ای جدید نشان داده که اهداف تازه آب وهوایی که 
در هفته های اخیر از سوی کشورهای ثروتمند، از جمله 
آمریکا اعالم شده است، تا پایان قرن جاری، افزایش 

دمای جهان را به حدود 2.4 درجه سانتی گراد می رساند.

 اولیای دم
محیط بان سوادکوهی 

را بخشیدند
»گور«کُشی در باغ وحش صفادشت

  سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به استوری باغ وحش صفادشت: توهین به منتقدان را پیگیری می کنیم

چند روز پس از انتقال سه گورخر آفریقایی به ایران یکی از آنها تلف شد

| فعال حقوق حیوانات |

| سپهر سلیمی |

سریال تلخ و تکراری رنج 
حیوانات باغ وحش ها

 مرگ دردناک یک گورخر باعث شده بار دیگر 
توجه افکار عمومی به موضوع باغ وحش ها و 
بویژه شرایط اسفناک باغ وحش ها در ایران 
جلب شود. موضوعی تکراری که در دو دهه 
گذشته همزمان با مرگ یا بروز حادثه برای 
حیوانات این مراکز چند روزی داغ می شود. 
در خصوص شرایط باغ وحش ها، در خصوص 
آنچه در پشت ماجرای باغ وحش ها می گذرد، 
مورد  در  و  حیات وحش  تجارت  مورد  در 
شده  بسیار  صحبت  باغ وحش  آسیب های 
است. هیچ شهروند دوستدار محیط زیست 
نداند.  مورد  این  در  نیست که  مسوولی  یا 
آنچه که می خواهم در این یادداشت به آن 
اشاره کنم اینست که با این مراکز چه باید 
برای  پیشنهادی  چه  و  چیست  چاره  کرد؟ 
مهمترین  دارد؟  وجود  دایره  این  از  خروج 
عاملی که باعث بوجود آمدن شرایط فعلی 
از  نگهداری  مراکز  زیاد  بسیار  تعداد  شده 
حیوانات در کشور است. وجود ۸۰ باغ وحش، 
باغ پرندگان، باغ خزندگان و بطور کلی مراکز 
سازمان  شده  باعث  حیوانات  از  نگهداری 
حفاظت محیط زیست خواسته یا ناخواسته 
ناتوان از نظارت بر این مراکز باشد. بنابراین 
در نخستین گام باید تعداد مراکز نگهداری از 
حیوانات کم و کمتر شود. تعطیلی و ادغام 
این مراکز می تواند موجب افزایش نظارت و 
کیفیت آنها شود. هیچ مجوزی برای مراکز 
برای  زمانبندی  برنامه  و  نشود  جدید صادر 
باشد.  داشته  مراکز وجود  تدریجی  کاهش 
باغ وحش خوب، باغ وحش تعطیل است و 
تعطیلی باغ وحش ها باید در دستور کار قرار 
تولید مثل و تکثیر حیوانات و ورود  گیرد. 
گونه های جدید از خارج از کشور باید ممنوع 
برای  حداقلی  توان  مراکز  این  وقتی  شود. 
نگهداری از حیوانات موجود را ندارند هرگونه 
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به  نسبت  کشور  وزیر  نگرانی  ابراز  از  انتخابات کشور  ستاد  رئیس 
رد صالحیت داوطلبین شوراها در هیات های نظارت شهرستان ها در 
جلسه با رئیس مجلس شورای اسالمی خبر داد. به گزارش ایسنا، 
جمال عرف با اشاره به  اعالم رد صالحیت نامزدهای شورای شهر از 
پیگیری  برای  درخواست ها  و  نظارت شهرستان ها  هیات های  سوی 
این مسئله، اظهار کرد: وزیر کشور در دیدار با  رئیس مجلس شورای 
بر  نظارت  مرکزی  هیئت  اعضای   از  تعدادی  حضور  با  اسالمی که 
نامزدهای  صالحیت  احراز  روند  شد،  برگزار  شهر  شورای  انتخابات 
نظارت  هیات های  در  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات 

بررسی کرد. را  شهرستان ها 
عرف افزود: وزیر کشور در این جلسه روند شکل گیری هیات های 
شوراهای  داوطلبین  صالحیت  بررسی  در  را  آنها  عملکرد  و  اجرایی 
کشور بر اساس رعایت دو اصل قانون مداری و بی طرفی بیان کرد 

و نسبت به رد صالحیت داوطلبین در هیات های نظارت شهرستانها 
پس  تاکید کرد:  وزارت کشور  سیاسی  معاون  نمود.   نگرانی  ابراز 
زمینه سازی  بر  مجلس  رئیس  شده،  ارائه  مباحث  و  توضیحات  از 
مرتبط  زمینه های  در  تجربه  دارای  و  متعهد  افراد متخصص،  حضور 
محیطی،  شرایط  بهبود  و  ارتقا  برای  شوراها،  در  مدیریت شهری  با 
نباید  و تصریح کرد که  تأکید  اجتماعی شهرها  و  فرهنگی  عمرانی، 
انتخابات شورای شهر و روستا، کم اهمیت در نظر گرفته شود و احراز 
صالحیت نامزدهای این انتخابات باید با دقت صورت گیرد و حقی 
از هیچ فردی زایل نشود و هیأت نظارت، کامال منصفانه و قانونی و 

لحاظ گرایش سیاسی، عمل کند. بدون 
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان ادامه داد: در جلسه وزیر کشور 
شده،  مطرح  مباحث  از  پس  اسالمی،   شورای  مجلس  رئیس  با 
رئیس مجلس تصریح کرد، در بررسی صالحیت نامزدهای انتخابات 

شورای شهر، صالحیت افرادی که استعالم آنها از کلیه مراجع قانونی 
مثبت است،  از سوی هیات نظارت مورد تایید قرار گیرد.

اعضای  از  نفر  هزار  اینکه  بیان  با  نیز  دولت  ربیعی، سخنگوی  علی 
صالحیت  رد  نظارت  هیات  توسط  شهرها  اسالمی  شورای  فعلی 
شده اند، گفت: به عنوان مثال در کالن شهر تهران بیش از ۸۰ درصد 
درصد   ۸۰ از  بیش  نیز  سمنان  و  رشت، کرج  مثل  شهرهایی  در  و 
رد  از  نفر  این است که ۳۷4۶  نکته جالب  داشته ایم.  رد صالحیت 
صالحیت شدگان در هیچ یک از مراجع چهارگانه سابقه ای نداشته اند، 

ردصالحیت شده اند. نظارت  هیات  در  حال  این  با 
او افزود: بنا بر گزارش های وارده تعداد 2۱ شهر به دلیل ردصالحیت 
گسترده داوطلبان حد نصاب الزم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل 
شورا از دست داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز در معرض عدم حد 

نصاب هستند.

رد صالحیت گسترده صدای وزیر کشور را هم درآورد
ربیعی: در تهران و کرج بیش از ۸۰ درصد رد صالحیت داشته ایم
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7ادامه در صفحۀ 3ادامه در صفحۀ

 | زلزله شناس و رئیس شاخه
زمین شناسی فرهنگستان علوم |

| مهدی زارع |

رابطه لرزه خیزی و بارندگی

لرزه خیزی با میزان تغییر شکل زمین ساختی و 
البته بارندگی در مناطق حاره و به میزان  ساالنه 
تا ۳۰۰ سانتی متر در منطقه مورد نظر، حدود   ۳۰
ده برابر بارش ساالنه در بیشتر نواحی ایران رابطه 

می دهد. نشان 
به عنوان مثال تایوان در مرز فرورانش هم گرا قرار 
با سرعت  فیلیپین  دریای  ورقه   دارد،  جایی که 
۸۵ تا 9۰ میلی متر در سال با ورقه اوراسیا برخورد 
می کند. این منطقه  هر ساله تقریبًا یک زلزله با 
بارش های  همچنین  و  دارد    ۶ از  بیش  بزرگای 
 2۰۰۰ از  بیش  متوسط    طور  به  سنگین  فصلی 
میلی متر در سال است.  بیشترین میزان بارندگی 
ساالنه نزدیک به  4 هزار میلی متر است و توزیع 
 ۷۰ حدود  است:  ناهمگن  بارش  زمانی  و  مکانی 
درصد از بارش ساالنه از ماه مه تا سپتامبر می بارد 
توفان  و  موسمی  باران های  از  اول  درجه  در  که 
تأمین می شود. چرخه آب فصلی باعث نوسانات 
ساالنه ۵ تا ۱۵ متر در سطح آب های زیرزمینی و 
۵ تا 2۰ میلی متر در سری زمان جابجایی عمودی 
سیستم ماهواره ناوبری جهانی )GNSS( می شود 
که نشان دهنده پاسخ االستیک زمین به بارگذاری 
آب فصلی است. لرزه خیزی زیاد تایوان و سرعت 
شبکه های  در  ژئودتیک  تغییرشکل های  باالی 
لرزه نگاری زمین لرزه ای، آب زیرزمینی و شبکه های 
ژئودزی با توزیع گسترده در تایوان پایش می شود 
و با تجزیه و تحلیل سری زمانی لرزه خیزی، سطح 
آب زیرزمینی و تغییر شکل عمودی سطح زمین 

رابطه هایی ممکن می شود. بررسی چنین 
آب  سطح  لرزه خیزی،  ساالنه   تغییرات  میزان 
دوره  زمین،  سطح  عمودی  حرکات  و  زیرزمینی 
آب  سطح  که  نحوی  به  دارد،  ساالنه  تناوبی 
ساالنه  افزایش  با  زمستان  در  پایین  زیرزمینی 

می شود. همزمان  لرزه خیزی  میزان 
ماه(  یک  از  )کمتر  ناچیز  زمانی  تاخیر  یک 
اوج  و  بهار  در  ساالنه  آب  ذخیره  کمترین  بین 
این  است.   2.۵ از  بیش  بزرگای  با  ریزلرزه های 

آگهی شناسایی پیمانکار
مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به "عملیات اجرایی شمع های بتنی درجا در محل احداث پروژه احیاء مگامدول" را از 

طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

1-درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه، اعالم آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است.
2-ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری، حداقل رتبه 4 در رشته ابنيه از سازمان برنامه بودجه

3-مدارک و مستندات توان مالی انجام پروژه
4-ارائه مستندات مربوط به تصوير قراردادهاي مشابه
5-توانايي ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه 

6-ارائه گواهي تاييد صالحيت ايمني از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتبر

-موضوع کار عبارت است از اجرای کامل عملیات اجرای شمع  شامل تهیه کلیه تجهیزات، ماشین آالت و نیروی انسانی مجرب مورد نیاز جهت 
تکمیل و اجرای موضوع مناقصه

- لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط با فعالیت  مرتبط که تمایل به حضور در این مناقصه را دارند، دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری 
از زمان چاپ این آگهی، پاکات و رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل techinfo@canymes.com نمایند.

الزم به ذکر است در پاکات ارسالی بایستی مشخصات و اطالعات کامل پیمانکار، محل دفتر و کارگاه ساخت، لیست ماشین آالت و تجهیزات مرتبط 
با موضوع مناقصه، پروژه های مشابه در حال اجرا و خاتمه یافته در 5 سال گذشته )شامل موضوع، مبلغ ، مدت، محل اجرا و نام کارفرما به همراه 

یک نسخه کپی از موافقتنامه  و برگ مالی آخرین صورت وضعیت  ها(، گردش مالی شش ماه گذشته و سایر موارد مرتبط لحاظ شده باشد.
-محل انجام و اجرای پروژه سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، کیلومتر 3 جاده مخصوص گلگهر، مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

-ارایه اسناد و مستندات مذکور هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول و یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

-جهت کسب اطالعات بیشتر می توان با شماره تلفن 09121496599 آقای زیارتی تماس حاصل فرمایید.
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان-هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شرایط متقاضی:

در جریان وقوع سیل در هفت استان 
برق  اداره  کارکنان  از  نفر   ۶ کشور، 
برق های  تیر  تعمیر  برای  کرمان که 
آسیب دیده از سیل و برقراری جریان 
برق به مناطق حادثه دیده اعزام شده 
بودند، اسیر سیل شده و جان باختند. 
بقایای خودروی این تیم  باال  تصویر 
عملیاتی در منطقه گلباف کرمان است.

داستان عکس
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شد  تعیین  پاریس  اقلیمی  معاهده  در 
پایان  تا  دمای جهانی  افزایش  نباید  که 
باالتر  سانتی گراد  درجه   2 از  بیش  قرن 
از سطح پیشاصنعتی باشد، اما تالش ها 
 ۱.۵ به  گرما  کردن  محدود  برای  باید 
بیش  دما  افزایش  چراکه  باشد.  درجه 
به  باشد.  فاجعه بار  می تواند  عدد،  این  از 
تحلیل گران  گاردین،  خبرگزاری  گزارش 
می گویند که هنوز می توان به این اهداف 
دست یافت اگر کشورهای کلیدی و مهم، 
پیش  را  بهتری  برنامه های  و  طرح ها 
بگیرند و سایر کشورها هم سیاست های 
است،  تعهداتشان  مطابق  را که  جدیدی 

برگزینند.
منبع  یک   Climate action tracker
مستقل تحلیل علمی است و توسط دو 
سازمان تحقیقاتی، اقدامات آب وهوایی را 
از سال 2۰۰9 دنبال می کند. پیش بینی های 
غیرضروری  قطعا  تحلیلی،  منبع  این 
ازاین  متفاوت  می تواند  واقعیت  و  است 
و  آن  نمودارهای  اما  بشود  پیش بینی ها 
تجزیه و تحلیل هایش اهمیت مشارکت 
ایاالت متحده آمریکا – که دومین عامل 
انتشار دهنده گازهای گلخانه ای در جهان 
همچنین  و  می دهد  نشان  را  است- 
اهمیت مشارکت سایر کشورهای ثروتمند 
را در رسیدن به اهداف جدید تعیین شده 
برای مقابله با انتشار گازها و البته اینکه 
چقدر راه داریم تا به اهداف تعیین شده 

یابیم. اقلیمی پاریس دست  توافق  در 
نتیجه  این  به  مطالعه منتشر شده اخیر 
سوی  از  سخت تری  اهداف  که  رسیده 
دهنده گازهای  انتشار  بزرگ ترین  چین، 
گلخانه ای، و سایر کشورها باید تعیین شود 

توافق  شده  تعیین  اهداف  به  بتوانیم  تا 
اقلیمی پاریس دست یابیم. در حالی که 
چهارم  کشورهایی که مسئول حدود سه 
انتشار گازهای گلخانه ای هستند، در حال 
تعیین اهدافی برای رسیدن به کربن صفر 
 Climate تحلیلی  منبع  خالص هستند، 
action tracker دریافته است که برای 
اکثر کشورها، سیاست گذاری ها نسبت به 

اهداف، عقب افتاده است.
حتی  کشورها  سیاست های  از  بسیاری 
تطابق  داده اند،  خودشان  تعهداتی که  با 
ندارد. تحلیل ها نشان داده اند که بر اساس 
باید  فعلی،  موجوِد  سیاست گذاری هی 
انتظار داشته باشیم که جهان با افزایش 
پایان  تا  سانتی گرادی  درجه   2.9 دمای 

می شود. روبه رو  قرن 
بیل هیر، مدیر اجرایی »تجزیه و تحلیل 
سازمان هایی  از  یکی  آب وهوایی«، 
 Climate action tracker اداره کننده 
توافق  که  است  واضح   « می گوید: 
تغییر  ایجاد  باعث  پاریس  آب وهوایی 
اهداف  سمت  به  را  دولت ها  و  می شود 
راه های  اما هنوز  محکم تر سوق می دهد، 
با  خصوصا  است،  مانده  باقی  نرفته ای 
هنوز  دولت ها  از  بسیاری  اینکه  به  توجه 
برای رسیدن به اهداف و تعهدات تعیین 
سیاست گذاری  خودشان،  سوی  از  شده 
نکرده اند. دولت ها باید سریع تر دست به 

بزنند. اقدام 
در نشست مجازی آب وهوایی کاخ سفید 
که به میزبانی جو بایدن برگزار شد، آمریکا 
گازهای گلخانه ای  انتشار  شد که  متعهد 
سطح  نصف   به   ،2۰۳۰ سال  تا  را  خود 
سال 2۰۰۵ کاهش دهد. کانادا نیز متعهد 

برای  را  سختگیرانه تری  اهداف  که  شد 
خود تعیین کند. ژاپن، افریقای جنوبی و 
آرژانتین هم قول دادند که جاه طلبی های 
خود را افزایش دهند. چین، بزرگ ترین 
انتشار دهنده گازهای گلخانه ای در جهان 
از  استفاده  که  داد  قول  دیگر  بار  نیز 

آینده مهار کند. زغال سنگ را در 
نشست  )آبان(،  نوامبر  ماه  در  است  قرار 
در  ملل  سازمان   Cop2۶ آب وهوایی 
انتظار  شود.  برگزار  بریتانیا  گالسکو، 
می رود که کشورهای شرکت کننده در این 
نشست، با برنامه ها و طرح های جدیدی 
انتشار کربن از حاال تا  به منظور کاهش 
دهه  بیایند.  نشست  این  به   2۰۳۰ سال 
کنونی، دهه ای بسیار حیاتی برای انجام 
می رود،  شمار  به  آب وهوایی  اقدامات 
این  در  گازهای کربنی  انتشار  اگر  چراکه 
گذشته  دهه های  مانند  هم  دهه  یک 
افزایش یابد، شانس اندکی برای مقابله با 
افزایش دما و نگه داشتن آن در سطحی 
که در توافق اقلیمی پاریس تعیین شده، 

باقی می ماند. سطح تعیین شده افزایش 
نمایانگر  پاریس،  اقلیمی  توافق  در  دما 
دما  افزایش  یعنی  است؛  ایمنی  آستانه 
ممکن  شده،  تعیین  آمنچه که  از  بیش 
بازگشت  غیرقابل  البته  و  فاجعه بار  است 

باشد.
آب وهوایی  تغییرات  دولتی  بین  هیئت 
جلوگیری  برای  که  است  دریافته  نیز 
درجه   ۱.۵ از  بیش  به  دما  افزایش  از 
سانتی گراد، انتشار گازهای گلخانه ای باید 
طی ۱۰ سال آینده تقریبا به نصف، کاهش 
انتشار دهنده  بزرگ ترین  چین  یابد. 
خود  ملی  طرح  هنوز  گازهای گلخانه ای، 
است.  نکرده  ارائه  آینده  ۱۰ سال  برای  را 
تعیین  ملی  سهم  نام  به  برنامه  این 
هند،  می شود.  شناخته   )NDC( شده 
عربستان  و  ترکیه  نیوزلند،  جنوبی،  کره 
سعودی نیز در میان کشورهایی هستند که 
هنوز طرح خود را تایید و ارائه نکرده اند.

از  نیمی  تقریبا  مسئول  که  کشورهایی 
انتشار گازهای گلخانه ای در جهان هستند، 
تاکنون طرح های ملی خود را ارائه داده اند 
اما بسیاری از آنها تحت فشار قرار دارند که 
اهدافشان را سختگیرانه تر در نظر بگیرند 
را  سطحی  اهداف  بسیار  هم  برخی  و 
انتخاب کرده اند؛ از جمله استرالیا، روسیه، 

مکزیک و برزیل.
نیکالس هونه، از موسسه »اقلیم جدید« 
 Climate Action دیگر  شریک  که 
Tracker است می گوید، دولت ها هنوز 
بسیار ُکند و آهسته حرکت می کنند و باید 
نشان  واکنش  به کووید-۱9  که  همانطور 
آب وهوایی  تغییرات  موضوع  به  دادند، 
هم واکنش نشان دهند و با این مسئله 
برخورد  جهانی  بحران  یک  عنوان  به  هم 
از  نیمی  او گفته است: »اگر فقط  کنند. 
دولت ها خود را وارد شرایط اضطراری کنند 
و اقدامات کوتاه مدت بیشتری را پیشنهاد 
بدهند و اجرا کنند، می توان امید داشت 
که انتشار گازهای گلخانه ای جهانی در ۱۰ 

سال آینده به نصف کاهش پیدا کند.«
مجددا  است کشورها  قرار  نیز  هفته  این 
نشستی  پیترزبرگ،  گفت وگوی  برای 
آب وهوایی که از سوی دولت آلمان برگزار 
می شود، شرکت کنند. به نظر می رسد که 
اروپا ممکن  اتحادیه  از کشورهای  برخی 
به  مالی  قوی تر  پیشنهادهای  با  است 
کشورهای در حال توسعه برای مقابله با 
تغییرات آب وهوایی جلو بیایند. کمک های 
مالی آب وهوایی برای قرار دادن کشورهای 
گازهای  انتشار  کاهش  مسیر  در  فقیر 
تغییرات  تاثیرات  با  مقابله  و  گلخانه ای 
اما  است،  ضروری  بسیار  آب وهوایی، 
کشورهای  سوی  از  که  آنچه  تاکنون 
فقیر  به کشورهای  برای کمک  ثروتمند 
به گفته  و  بوده  اندک  بسیار  شده،  ارائه 
از آن چیزی است که  متخصصان، کمتر 
داریم. نیاز  هدف،  این  به  رسیدن  برای 

نتایج یک مطالعه  نشان داد:

اهداف جدید آب وهوایی هم کافی نیست
اهداف تعیین شده از سوی کشورهای ثروتمند به معنای افزایش دمای 2.4 سانتی گراد است

جزئیات سقوط یکی از 
کارکنان سفارت سوییس 

از برجی در کامرانیه
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از سقوط زنی 
۵۱ ساله از یک برج در کامرانیه تهران خبر داد. 
مجتبی خالدی در گفت وگو با ایسنا، در این باره 
اظهار کرد: حادثه ای در یکی از برج های کامرانیه 
از برج  رخ داده و خانم »س. ب« ۵۱ ساله 
سقوط کرده است. او ادامه داد: متاسفانه این 
فرد جان خود را از دست داده است. خالدی 
اظهار کرد: اخبار حاکی از آن است که این زن 
یکی از افرادی است که در سفارت سوییس کار 
می کند. سخنگوی سازمان اورژانس کشور در 
ادامه گفت: این فرد سوییسی و بنابر اظهارات، 
یکی از مسئوالن سفارت است. به گفته خالدی، 
اورژانس،  به  اعالم شده  اول  در گزارش های 
جنسیت این فرد آقا اعالم شده بود اما پس 
از حضور عوامل اورژانس در صحنه و بررسی، 
مشاهده شد متوفی خانم است. خالدی اظهار 
کرد: مدت زیادی از زمان فوت این فرد گذشته 
است. سخنگوی سازمان اورژانس کشور با بیان 
اینکه جسد به عوامل پزشکی قانونی تحویل 
داده شده است گفت: تعیین علت فوت این 
انجام  از سوی سازمان های مربوطه  باید  فرد 
شود اما تا به حال شواهد، مبنی بر سقوط این 
فرد است که دلیلش باید بررسی شود. او در 
ورود  یا  درگیری  از  نشانه ای  اینکه  به  پاسخ 
به اجبار به منزل این فرد وجود داشته است 
یا خیر؟ بیان کرد: اورژانس در این خصوص 
اطالعاتی ندارد اما آن چیزی که گفته می شود 
داخل  به  فرد  این  صبح کارگر  است که  این 
او  حضور  عدم  متوجه  و  می آید  ساختمان 
می شود. سپس با پلیس تماس می گیرند و 
پلیس هم با اورژانس تماس می گیرد. خالدی 
افزود: این فرد داخل باغچه پیدا شده و از طبقه 

١٧ ساختمان به پایین سقوط کرده است.
ایران  خارجه  امور  وزارت  روابط عمومی 
ابراز  ضمن  خبر  این  انتشار  به  واکنش  در 
طریق  از  موضوع  این  کرد:  اعالم  تسلیت 
و  بوده  بررسی  دست  در  ذی صالح  مراجع 
نتیجه تحقیقات متعاقبا اعالم خواهد شد. 
روابط عمومی وزارت امور خارجه اعالم کرد: 
موضوع از طریق مراجع ذی صالح در دست 
بررسی بوده و نتیجه تحقیقات متعاقبا اعالم 

می شود.

نماینده مردم خاش:

منابع آب های سطحی به دلیل 
عدم برنامه ریزی صحیح به 

کشورهای همسایه هدایت می شود
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: متاسفانه قوانینی که برای مهار آب ها در 
سطح کشور دیده شده است، یکنواخت بوده است. 
خوبی  سطحی  آب های  منابع  مرزی  مناطق  در  ما 
داریم که به دلیل عدم مدیریت صحیح به کشورهای 
در  حسین زهی  اسماعیل  می شود.  هدایت  همسایه 
آبی  منابع  وضعیت  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو 
در بحث  بیان کرد:  کشور و ضرورت کنترل مصرف، 
منابع آبی کشور ما با خشکسالی مواجه هستیم که 
نیز  قبل  از  و  دارد  دنبال  به  را  عدیده ای  مشکالت 
بودن  دنبال کم  به  نیز  امسال  بود.  پیش بینی شده 
شدت  به  سدهای کشور  آبی  منابع  سطح  بارش ها، 
کاهش یافته است. او در ادامه اظهار کرد: متاسفانه 
قوانینی که برای مهار آب ها در سطح کشور دیده شده 
و کم تر  مناطق مرزی  در  ما  است.  یکنواخت  است، 
توسعه یافته منابع آب های سطحی خوبی داریم که 
بهره وری،  برای  صحیح  برنامه ریزی  عدم  دلیل  به 
متاسفانه  می شود.  هدایت  همسایه  کشورهای  به 
استفاده  قابل  آب  نیز  ما  آب کشاورزی  از  بخشی 
است و نوع کشت و آبیاری محصوالت نیز به شیوه 
در  مردم خاش  نماینده  نمی شود.  مدیریت  صحیح 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: الزم است برای 
اصالح شیوه مصرف آب در بخش کشاورزی دولت 
دلیل  به  حمایت کند.  کشاورزان  از  و  پای کارآمده 
ما  منطقه  در  آب ها  از  اعظمی  بخش  سومدیریت، 
به کشور پاکستان رفته و کشاورزان پاکستانی از آن 
مطالعات  نیرو  وزارت  که  است  نیاز  می برند.  سود 
خود را به روز رسانی کرده و شیوه صحیح تری برای 
ادامه  در  بگیرد.او  پیش  آبی کشور  منابع  مدیریت 
تاکید کرد: باتوجه به شرایط منابع آبی کشور رعایت 
ناپذیر  اجتناب  امری  مردم  سوی  از  مصرف  الگوی 
است. خیلی از روستاها و مناطق کشور به دلیل کم 
با ادامه این  آبی خالی از سکنه شده است و قطعا 
مواجه  آب  تامین  در  جدی تری  مشکالت  با  روند 
به  پیش  از  بیش  مردم  که  است  الزم  می شویم. 
رعایت الگوی مصرف توجه داشته باشند و دولت نیز 

بیاید. پای کار  به صورت جدی تری 

سخنگوی پنتاگون:
از طریق کانال های 

دیپلماتیک نارضایتی مان 
را به ایران اعالم می کنیم

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک کنفرانس 
خبری راهکار ارتش این کشور را برای کاهش 
احتمال تنش میان نیروی دریایی آن با نیروی 
دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس بیان 
کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی 
اردو پوینت، جان کربی سخنگوی وزارت دفاع 
به  آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ 
این  نظامی  نیروهای  فعالیت  درباره  سوالی 
کشور در منطقه و لزوم تعامل ارتش آمریکا 
با سپاه پاسداران در راستای کاهش احتمال 
درگیری گفت: فکر نمی کنم تمایلی برای هرگونه 
ارتباط عملیاتی یا استراتژیک میان  برقراری 
باشد.  آمریکا و سپاه پاسداران وجود داشته 
ما کانال های دیپلماتیکی داریم که به خوبی از 
طریق آنها نارضایتی هایمان را با تهران مطرح 
پنتاگون  ادعای  به  استناد  با  می کنیم.کربی 
مبنی بر نزدیک شدن قایق های سپاه پاسداران 
به کشتی های آمریکایی در هفته های گذشته در 
خلیج فارس گفت که این رخدادها به خشونت 
و درگیری کشیده نشد، اما »غیر ضروری، ناامن 

و مطمئنًا غیرحرفه ای« بوده است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس:

 برای تکمیل سد آبسرده
 400 میلیارد نیاز است

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای 
آبسرده 4۰۰ میلیارد  تکمیل سد  برای  اسالمی گفت: 
نیاز است. به گزارش ایسنا فاطمه مقصودی در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از مشکالت بروجرد کمبود 
آب و عدم سد است. او تصریح کرد: اگر سد داشته 
اشتغال،  گردشگری،  کشاورزی،  شرب،  آب  باشیم 
اشتغال زایی و ... را در بر خواهد داشت. نماینده مردم 
بروجرد و اشترینان در مجلس اضافه کرد: از سال ۸۷ 
تاکنون سد آبسرده به نتیجه نرسیده اما هم اکنون در 

آستانه بستن قرارداد با سرمایه گذار هستیم.
مقصودی با بیان اینکه برای تکمیل و راه اندازی سد 
آبسرده 4۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اضافه کرد: 
این اعتبار در الیحه بودجه ۱4۰۰ آورده شده است. او 
بیان کرد: برای تامین بودجه سد آبسرده و سد شهید 
بروجردی و فاضالب شهری بروجرد حدود یک هزار 
میلیارد تومان اعتبار گرفته شده است. نماینده مردم 
با راه آهن  ادامه داد:  بروجرد و اشترینان در مجلس 
و سد در بروجرد رنسانس اقتصادی ایجاد می شود.

نماینده روسیه در وین:
مذاکرات احیای برجام 
در حال پیشرفت است

در  بین المللی  در سازمان های  روسیه  نماینده 
وین از پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام 
ایسنا،  در هفته های اخیر خبر داد. به گزارش 
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین در صفحه توییترش درباره 
نظرات  تعجب  با  نوشت:  وین  مذاکرات  روند 
برخی تحلیل گران را می خوانم که مدعی هستند 
مذاکرات وین درباره برجام در حال فروپاشی 
بر  که  است  کسانی  خام  خیال  این  است. 
ضد تالش ها در راستای تقویت مقررات عدم 
اشاعه تسلیحاتی مبتنی بر معاهده ان. پی. تی 
هستند. در دنیای واقعی این مذاکرت در حال 
این  پی  در  اولیانوف  است.اظهارات  پیشرفت 
مطرح می شود که در هفته های اخیر مذاکرات 
اعضای کمیسیون مشترک برجام درباره بازگشت 
دوجانبه تهران-واشنگتن به پایبندی به توافق 
هسته ای با حضور آمریکا در وین برگزار شده 
است. دو کارگروه کمیسیون مشترک برجام در 
حال بررسی تحریم هایی که آمریکا می تواند لغو 
کند و اقدامات الزم برای ایران در جهت بازگشت 

به پایبندی کامل به توافق هسته ای هستند.

نیکالس هونه، از موسسه 
»اقلیم جدید«: دولت ها هنوز 
بسیار ُکند و آهسته حرکت 
می کنند و باید همانطور که به 
کووید-۱9 واکنش نشان دادند، 
به موضوع تغییرات آب وهوایی 
هم واکنش نشان دهند و با 
این مسئله هم به عنوان یک 
بحران جهانی برخورد کنند.

محمود کریمی که چندین 
سال پیش محمد جواد ظریف 
را در اولین ماه های کاری اش 
به خاطر جمله »هیچوقت 
یک ایرانی را تهدید نکن«، 
»شیعه امیرالمومنین« خوانده 
بوده بود، حاال او را در آخرین 
هفته های پایانی به عنوان وزیر 
امور خارجه، تلویحا خیانتکار و 
جاسوس خوانده و گفته است: 
»رشته افتاد دست جاسوسان/ 
اشعری انتخاب مردم شد«

مطالعه ای جدید نشان داده که اهداف تازه آب وهوایی که در هفته های اخیر از سوی کشورهای ثروتمند، از جمله آمریکا 
اعالم شده است، تا پایان قرن جاری، افزایش دمای جهان را به حدود 2.4 درجه سانتی گراد می رساند.

گرچه نسبت به اهداف پیشین که افزایش دمای 2.6 سانتی گرادی را نشان می داد، حاال افزایش دمای کمتری خواهیم 
داشت اما هنوز هم این عدد باالتر از چیزی است که در معاهده اقلیمی پاریس تعیین شد.

گزارش دو

|  
EP

A 
 |

| روزنامه نگار |

| مجتبی پارسا |

واکنش ها به سخنان ظریف همچنان ادامه دارد
محمدجواد  سخنان  به  واکنش ها  ادامه  در 
عبدهللا  ایران،  خارجه  امور  وزیر  ظریف، 
در  جوان،  روزنامه  مدیرمسئول  گنجی، 
است که ظریف، خطاهایش  نوشته  توئیتی 
می کند.  جلوگیری  آنها  تکرار  از  و  اصالح  را 
شاید این آرام ترین و مالیم ترین نقد طیف 
مدیر  باشد.  ظریف  سخنان  به  اصول گرایان 
توئیتری  پیامی  در  جوان  روزنامه  مسئول 
نظام  در  رهبری  با  »رابطه کارگزاران  نوشت: 
و  عرفی  روابط  مانند  اسالمی  جمهوری 
از  مملو  نیست.  دیگر  کشورهای  کالسیک 
پدر-فرزندی  جنس  از  و  طرفه  دو  عواطف 
رهبر  انتقادات  با  ظریف  مواجهه  نوع  است. 
را  او مشفقانه خطاها  انقالب نشان می دهد 
می کند.« جلوگیری  حتما  تکرار  از  و  اصالح 
نبود.  روز گذشته  واکنش چند  تنها  این  اما 
به تندی  محمود کریمی، مداح معروف هم 
به سخنان منتشر شده ظریف واکنش نشان 
بلکه  سیاسی،  سخنرانی  یک  در  نه  اما  ده؛ 
در مراسم مذهبی و البه الی مداحی در شب 
قدر. او در مداحی خود، به شکلی کنایه آمیز، 
اشعری،  و  اشعث  به  را  روحانی  و  ظریف 

است. تشبیه کرده 
که  داغ هایی  از  که  خود  نوحه  متن  در  او 
سخن  نشسته  )ع(  علی  حضرت  قلب  بر 
سیاه«  مذاکرات  رای  »داغ  از  می گوید، 
میدان«  »مرد  وقتی  می گوید  و  می برد  نام 

و  شد«  رجزخوان  »اشعری  شد،  تضعیف 
انداخت«. سپاه  در  فتنه  »اشعث 

اشعث از فرماندهان سپاه امام علی)ع( در 
علی  حضرت  چون  که  بوده  صفین  جنگ 
)ع( را مجبور به پذیرش حکمیت و انتخاب 
ابوموسی اشعری به عنوان حکم اهالی عراق 
کرد، در روایات تاریخی شیعی از او به عنوان 

یاد می کنند. خیانتکار 
پیش  سال  چندین  که  کریمی  محمود 
ماه های  اولین  در  را  ظریف  محمد جواد 
یک  »هیچوقت  جمله  خاطر  به  کاری اش 
ایرانی را تهدید نکن«، »شیعه امیرالمومنین« 
هفته های  آخرین  در  را  او  حاال  بود،  خوانده 
تلویحا  خارجه،  امور  وزیر  عنوان  به  پایانی 
است:  و گفته  خوانده  جاسوس  و  خیانتکار 
اشعری  جاسوسان/  دست  افتاد  »رشته 

شد« مردم  انتخاب 
از سوی دیگر، علیرضا پناهیان نیز در توییتی 
نوشته که ظریف، اعتقاد چندانی به »امنیت« 
و »منافع ملی« ندارد. پناهیان در پیام خود 
خوبی  مجری  خارجه  »وزارت  است:  نوشته 
برای سیاست های نظام نبود. با صوت ظریف 
مشخص شد وزیر اعتقاد چندانی به امنیت و 

منافع ملی ندارد!«
حاجی صادقی  عبدهللا  هم  این  از  پیش 
نماینده ولی فقیه در سپاه به تندی از سخنان 
رفته  لو  صوتی  فایل  در  محمد جواد  ظریف 

و  بی عدالتی ها  »این  که  بود  گفته  و  کرده 
هرگز  اما  می کنیم  تحمل  را  انصافی ها  بی 

نمی کنیم.« فراموش 
این سخنان عذرخواهی  بابت  ظریف پیشتر 
کرده و گفته بود اگر می دانست جمله ای از 
سخنانش به بیرون درز می کند، هیچ گاه آنها 

را بر زبان نمی آورد.

ربیعی: هنوز گزارشی درباره سرقت فایل 
صوتی ظریف ارائه نشده است

به موضوع سرقت  با اشاره  سخنگوی دولت 
فایل صوتی مصاحبه وزیر خارجه، اظهار کرد: 
مسئول  نهادهای  موضوع  این  خصوص  در 
و  بوده  پیگیر  رئیس جمهور  دستور  از  پس 
نشده  داده  پیگیری ها  این  از  گزارشی  هنوز 

است.
ایسنا  به پرسش  سخنگوی دولت در پاسخ 
سرقت  عامالن  یا  عامل  آیا  اینکه  بر  مبنی 
محمدجواد  مصاحبه  صوتی  فایل  انتشار  و 
ظریف شناسایی شدند و اینکه آن پرونده در 
چه مرحله ای قرار دارد، اظهار کرد: آقای دکتر 
آشنا خودشان استعفا دادند. در خصوص این 
موضوع نیز نهادهای مسئول پس از دستور 
از  گزارشی  هنوز  و  بوده  پیگیر  رئیس جمهور 

این پیگیری  ها داده نشده است.
او همچنین در مورد توصیه های رهبری درباره 
دیپلماسی  درباره  وزیر خارجه  اخیر  سخنان 
و میدان گفت: مواضع حکیمانه رهبر انقالب 

مثل همیشه فصل الخطاب و راهگشای همه 
داد  نشان  انقالب  رهبر  صحبت های  است. 
ما،   خارجی  مباحث خروجی سیاست  تمام 
نتیجه تجمیع دیدگاه ها و حتی چالش های 
تضارب آراست و تصمیم نهایی با خرد جمعی 

صورت می گیرد.
او یادآور شد: وجود اختالف نظر بین مسئوالن 
امر در حوزه های سیاست گذاری های مختلف 
از جمله اقتصادی، دفاعی و دیپلماسی کامال 
طبیعی و در همه دنیا رایج است. حتی کشور 
متعددی  موارد  در  نیز  قبل  سال های  در  ما 

شاهد این امر بوده است.
ربیعی ادامه داد: اما مهم این است که این 
اختالف نظرها در مرحله عمل، هرگز به منصه 

نهایت  در  دستگاه ها  همه  و  نرسیده  ظهور 
تابع تصمیم های نهایی ای هستند که توسط 
جمعی  خرد  فرایند  طی  و  عالی  مسئوالن 

می شوند.  اتخاذ 
و  دیپلماسی  که  گفت  دولت  سخنگوی 
خارجی  سیاست  بال  دفاعی،  دو  سیاست 
دو  این  اولویت بندی  و  تجمیع  و  هستند، 
اتفاق  جمعی  خرد  طریق  نیز،  از  عنصر 
هست  موظف  خارجه  امور  وزیر  و  می افتد 
او  پیدا کند.  اطمینان  آن  درست  اجرای  از 
گفت: آنچه رهبری گفتند، یک خط و مشی 
و  است  امور  همه  برای  و  عمومی  و  روشن 
همه اعضای دولت خود را موظف به توجه و 

می دانند. بیانات  این  رعایت 
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سریال تلخ و تکراری رنج 
حیوانات باغ وحش ها

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

اضافه شدن حیوان جدید به مرگ و یا تجارت 
تجارت حیات وحش  آنها منجر خواهد شد. 
یکی از دالیل بقای این مراکز است. تجارتی 

که تهدیدی علیه حیوانات و انسان است.
تمام حیوانات باید پرونده دقیق شامل مدارک 
داشته  میکروچیپ  و  بهداشتی  شناسایی، 
سامانه ای  طریق  از  باید  اسناد  این  باشند . 
آنالین منتشر شود. اطالعات مربوط به مرگ 
حیوانات باید سریعًا منتشر شود. علت مرگ 
و  بررسی  بی طرف  کارشناسان  توسط  باید 
اعالم شود. تمام بخشهای مراکز نگهداری از 
حیوانات باید دوربین مداربسته داشته باشد 
رویت  قابل  محیط زیست  ادارات کل  در  که 
باشد و سازمانهای غیردولتی محیط  زیستی 
داشته  را  آن  به  دسترسی  امکان  استان  هر 
باشند.اجرای هرگونه نمایش با حیوانات، وارد 
شدن به قفس، غذادهی و عکاسی با حیوانات 
و خروج از باغ وحش به هر دلیلی باید ممنوع 
از  سالم  وحشی  حیوان  هرگونه  .ورود  شود 
طبیعت باید ممنوع شود. حیوانات درمان شده 
با نظر کارشناسان مستقل به طبیعت برگردانده 
بازپروری  مراکز  وجود  عدم  بدبختانه  شوند. 
وحشی  حیوانات  شده  باعث  حیات وحش 
تبعید  مراکز  این  به  باالجبار  دیده  آسیب 
شوند. شرایط تغذیه، فضای نگهداری، آموزش 
دامپزشک  یک  وجود  و  مراکز  این  کارکنان 
تذکرات  باشد.  توجه  مورد  باید  وقت  تمام 
بی فایده دردی از حیوانات را دوا نمی کند، مراکز 
متخلف باید تعطیل شوند. بخش عمده آنچه 
که گفته شد در نامه شورای هماهنگی شبکه 
ملی سازمان های محیط  زیستی کشور خطاب 
به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در 
خرداد ۱۳99 آمده است اما شوربختانه مورد 
توجه قرار نگرفته است. تاخیر در برخورد موثر 
و قاطع با این مراکز حاصلی جز مرگ، درد و 

آزار حیوانات ندارد.

اردیبهشت 9۸ جست وجوها  در  این  از  پیش 
معلوم کرد که یکی از سه زرافه ای که با تبلیغات 
بسیار از آفریقا به این مجموعه وارد کرده بودند، 
تلف شده است. دی ماه همان سال هم یکی 
از سه ببر این باغ وحش تلف شد؛ ببری که 
مشهد  وحش  باغ  از  آن،  از  پیش  ماه  چند 
دشت  صفا  از  بود  قرار  و  بود  شده  خریداری 
به باغ وحش بابلسر فروخته شود. مرگ ومیر 
و  وحش  حیات  نگهداری  مراکز  در  حیوانات 
پنهان کاری درباره آن اتفاق تازه ای نیست. چه 
آنکه دلفیناریوم تهران مرگ دلفین و شیرهای 
دریایی را در کارنامه داشت و باغ وحش مشهد 
مرگ هفت ببر و پنهان کردن جمجمه هایشان 
را و باغ وحش های شناخته شده و ناشناس، 

موارد بی شمار خبری شده و نشده دیگر را.

آزار حیوان، توهین به منتقدان
تصاویر آزار گورخر آفریقایی در حالی که پایش 
فضای  در  ندارد،  رفتن  راه  توان  و  شکسته 
مجازی در حال دست به دست شدن است. 
این فیلم، بعد از انتشار خبر تلف شدن گورخر در 
روز دوشنبه –یک هفته پس از انتقال به ایران- 
منتشر شده است و سرنخی از نحوه تلف شدن 
این حیوان به دست می دهد. این فیلم نشان 
می دهد سه گورخر آفریقایی سرگردان در بین 
گروهی از مردان وحشت زده، ایستاده اند و یکی 
از آنها داخل جوی آب می افتد و پای چپش 

پا  است که  به حدی  آسیب  می بیند.  آسیب 
کامال پیچ خورده و حیوان حتی توان خروج از 
جوی آب را ندارد، با این حال، یکی از حاضران 
در فیلم، با یک شی به شدت به سر و گردن 
گورخر می کوبد و تالش دارد به زور حیوان را 
از داخل جوی خارج کند. انتشار گسترده این 
فیلم، سبب واکنش ها به باغ وحش صفادشت 
شده است. دیروز وقتی صاحبان این مجموعه 
مجازی  فضای  در  مردم  واکنش گسترده  با 
مواجه شدند، با انتشار دو استوری به منتقدان 
توهین کرده و به طور ضمنی عنوان کردند که 
سرنوشت  و  داده اند  خودشان  را  حیوان  پول 
روابط  است.  بوده  خودشان  دست  گورخر 
عمومی سازمان محیط زیست به این توهین ها 
با پیگیری استوری ها حذف  و  اعتراض کرده 
شده اند. محمداسماعیل حق پرست، مدیر کل 
حفاظت  سازمان  رسانه  امور  و  عمومی  روابط 
می گوید:  »پیام ما«  به  حاال  زیست  محیط 
»توهین به منتقدان را حتما پیگیری می کنیم. 
این نوع رفتار در ادامه تعامل سازمان محیط 

زیست با این مجموعه ها موثر است.«

مقصران  با  زیست:  محیط  سازمان 
برخورد قانونی می شود

شهاب الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و 
نظارت حیات وحش می گوید علت مرگ گورخر 
توضیح  او  است.  بررسی  دست  در  آفریقایی 

داده است که هفته گذشته سه گورخر آفریقایی 
شامل دو ماده و یک نر از کشور هلند به ایران 
منتقل و   پس از چند روز نگهداری در گمرک، 
به مرکز نگهداری حیات وحش صفادشت در 
استان تهران منتقل شدند و گورخر نر در روز ۱۳ 
اردیبهشت تلف شد. منتظمی گفت:  »سازمان 
شدن  تلف  علت  بررسی  حال  در  دامپزشکی 
گورخر نر این باغ وحش است و پس از اعالم 
این  با مقصران  این سازمان،  از سوی  رسمی 
حادثه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.« او 
در عین حال گفت که برای واردات این سه راس 
گورخر آفریقایی از کشور هلند به ایران، مجوز 
سازمان حفاظت محیط زیست و دامپزشکی 
کشور صادر شده بود. این در حالی است که 
مجموعه صفادشت اعالم کرده این حیوانات از 

بلغارستان به ایران وارد شده اند.
منتظمی گفت:  »با توجه به اینکه دامپزشکی در 
کشورهای مبدا و مقصد، سالمت این گونه ها را 
بررسی و تایید می کند اظهار نظر در خصوص 
بررسی های  بدون  این گونه  شدن  تلف  علت 
جواب  منتظر  و  نیست  ممکن  کارشناسی، 

قطعی از سوی دامپزشکی هستیم.«
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش 
سازمان در عین حال اضافه کرد: »فیلم منتشر 
شده در فضای مجازی از تلف شدن این گونه 
و  شده  عمومی  افکار  شدن  جریحه دار  باعث 

سازمان حفاظت محیط زیست به طور قطع با 
بررسی تمام جوانب این حادثه با مقصران این 
حادثه تلخ بدون هیچ گونه چشم پوشی برخورد 

می کند.«
محمد کرمی، رئیس اداره نظارت بر امور حیات 
وحش محیط زیست استان تهران هم به ایسنا 
گفته است که  علت در دست بررسی است. او 
عالوه بر این گفته که نمونه@برداری های الزم از 
گورخر نر آفریقایی انجام شده و منتظر جواب 

اداره کل دامپزشکی استان هستیم.
گورخر  سه  این  کرمی  توضیح  اساس  بر 
آفریقایی از کشور هلند و از مسیر بلغارستان- 
ترکیه به ایران منتقل شده  و دارای دو مجوز 
سازمان حفاظت محیط زیست و دام پزشکی 
کشور بوده اند. او با بیان اینکه علت نگهداری 
در  آفریقایی  راس گورخر  سه  این  روزه  چند 
گمرک مشخص نیست، عنوان کرد: »حیوانات 
زنده باید سریعا به مرکز نگهداری حیات وحش 
و  تیمار  تا  شوند  منتقل  مقصد  باغ وحش  یا 
قرنطینه و تحت نظارت دام پزشک قرار گیرند.«
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان 
تهران با اشاره به اینکه سازمان دام پزشکی کشور 
مبدا و مقصد سالمت گونه های حیات وحش را 
 پیش از انتقال بررسی و تایید می کنند، گفت: 
از  نر  پیش  اینکه گورخر  احتمال  رو  این  »از 
بوده ،  دیگری  دارای مشکالت  یا  بیمار  انتقال 

این سه  نگهداری  به  توجه  با  اما  ندارد  وجود 
راس گورخر آفریقایی در محفظه ای در گمرک، 
احتمال می رود که این مساله نقشی در تلف 

شدن گورخر نر آفریقایی داشته باشد.«
کرمی در عین حال درباره وضعیت دو گورخر 
ماده باغ وحش صفادشت، گفت: »با توجه به 
اینکه این سه راس گورخر آفریقایی دوشنبه به 
این مرکز منتقل شده اند هنوز بازدیدی از آن ها 
صورت نگرفته اما نگهداری چند روزه آن ها در 
آن ها  برای  را  مشکالتی  است  ممکن  گمرک 

ایجاد کرده باشد.«

توضیحات متناقض باغ وحش
بعد از اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست 
وحش  باغ  سوی  از  منتقدان  به  توهین  به 
جوابیه  یک  دیروز  مجموعه  این  صفادشت، 
منتشر کرد و توضیح داد که یکی از گورخرها 
وقتی به باغ وحش رسید تلف شده بود. این 
در حالی است که در فیلمی که پیش از این 
منتشر شده بود، هر سه گورخر زنده بودند و 
یکی از مسئوالن باغ وحش، با خنده می گفت: 
داده  را  قولش  که  گورخرهایی  هم  »این 
بودیم. دو تا دختر، یک پسر.« باغ وحش 
صفادشت در جوابیه اش نوشته که روز چهارم 
اردیبهشت گورخرهای خریداری شده، از کشور 
و  حرکت کردند  ایران  مقصد  به  بلغارستان 
پس از طی مسافتی دو روزه به گمرک کشور 
ترکیه رسیدند. گمرک کشور ترکیه بدون هیچ 
تاخیر و وقفه ای محموله را ترخیص کرد و این 
سه حیوان وارد کشور ایران و گمرک بازرگان 
شدند. اما »در بدو ورود به گمرک بازرگان و 
در  فیزیکی  نگهبانی  عوامل  مدیریت  سو  با 
برای گرفتن  افرادی  مجموعه گمرک،  داخل 
ماشین حمل،  به سمت  گورخرها  از  عکس 
هجوم آوردند که موجب شد تا گروخرها رم 
از  پس  شوند، که  خارج  ماشین  از  و  کرده 
خروج متاسفانه در کانال آب محوطه داخل 
گمرک افتادند، که فیلم آن در فضای مجازی 
منتشر شده است. پس از استقرار گورخرها 
در گمرک متاسفانه، مسئوالن گمرک بازرگان 
اینکه  با وجود  و  نکرده  را ترخیص  گورخرها 
اینها موجودات زنده غیربومی  اعالم شد که 
هستند و تمهیدات بهداشتی و غذایی ویژه ای 
بر  نشد.«  داده  اثری  ترتیب  اما  دارند  نیاز 
اساس این جوابیه نهایتا در تاریخ شنبه ۱۱ 
مقصد  به  و  ترخیص  گورخرها  اردیبهشت، 
نر  باغ وحش حرکت داده شدند و »گورخر 
در مسیر انتقال به باغ وحش جان خود را از 
دست داده و الشه آن تحویل باغ وحش شد 
و پس از بررسی تیم دامپزشکی باغ وحش 
مشخص شد که علت مرگ استرس بیش از 
حد و ایجاد عفونت داخلی حین انتقال و وقفه 
بی دلیل در گمرک بازرگان بوده است.« در این 
جوابیه عالوه بر این آمده که حال عمومی دو 
راس دیگر هم مناسب نیست و ابراز امیدواری 
شده که با تالش کادر پزشکی این دو حیوان 

بهبود پیدا کنند.
در سابقه این باغ وحش تلفات گونه های دیگر 
هم دیده می شود که پیش از این به بیرون درز 
کرده بود؛ مثل یک میمون رزوس، یک سیخور 
و یک گرگ و یک شیر. باغ وحش صفادشت 
در  حیوانات  لمس کردن  اجازه  دلیل  به  که 
در  حاال  است،  معروف  هم  بیشتر  پول  ازای 
تبلیغاتش اعالم کرده عالوه بر جگوار و زرافه و 
گورخر، بنا دارد که کرگدن و پنگوئن هم به این 
مجموعه اضافه کند. این در حالی است که با 
وقوع چنین مواردی از تلفات، سازمان حفاظت 
تغییری  هنوز  ناظر  عنوان  به  زیست  محیط 
و مجموعه های  باغ وحش  این  با  برخورد  در 
شنیده  آنها  از  خبری  که  دیگر  غیراستاندارد 

است. نداشته  نمی شود، 

چند روز پس از انتقال سه گورخر آفریقایی به ایران یکی از آنها تلف شد

»گور«ُکشی در باغ وحش صفادشت
سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به استوری باغ وحش صفادشت: توهین به منتقدان را پیگیری می کنیم

منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت 
و نظارت حیات وحش: سازمان 
دامپزشکی در حال بررسی علت 

تلف شدن گورخر نر این باغ 
وحش است و پس از اعالم 
رسمی با مقصران این حادثه 
برخورد قانونی صورت خواهد 

گرفت

باغ وحش صفادشت این بار با تلف شدن یکی از سه گورخر آفریقایی اش جنجال به پا کرده. این مجموعه که برای جمع آوری و نمایش 
گونه های کمیاب و در حال انقراض تبلیغ می کند، در دو سال گذشته یک بار با مرگ یکی از سه زرافه وارداتی، پنهان کردن این خبر و 
انتشار عکس های کالبدگشایی زرافه معروف شد و یک بار دیگر با مرگ یکی از سه ببر وارداتی و درز کردن این خبر به بیرون باغ وحش. 
این بار هم خبر تلف شدن یکی از گورها، چند روز پس از انتقال آنها از بلغارستان یا هلند به ایران، منتشر شده و با انتشار گسترده فیلمی 
از آزار گورخرها و توهین باغ وحش به منتقدانش، ماجرا جور دیگری پیش رفته است. سازمان حفاظت محیط زیست گفته پیگیر دلیل 
مرگ این گورخر است و توهین به منتقدان را حتما پیگیری می کند و  باغ وحش تلف شدن حیوان را به گردن گمرک بازرگان انداخته و 

البته اعالم کرده که حال عمومی دو گورخر ماده دیگر هم مناسب نیست.

بعد از اعتراض سازمان حفاظت 
محیط زیست به توهین به 

منتقدان از سوی باغ وحش 
صفادشت، این مجموعه دیروز 

یک جوابیه منتشر کرد و 
توضیح داد که یکی از گورخرها 
وقتی به باغ وحش رسید تلف 

شده بود. این در حالی است 
که در فیلمی که پیش از این 

منتشر شده بود، هر سه گورخر 
زنده بودند و یکی از مسئوالن 
باغ وحش، با خنده می گفت: 

این هم گورخرهایی که قولش را 
داده بودیم

|  
رنا

 ای
 |

آزاد  منطقه  سازمان  زیست  محیط  رئیس 
کیش گفت: »امسال 9 الک پشت پوزه عقابی 
و  تخم گذاری کردند  جزیره  این  سواحل  در 
اکنون در انتظار تولد بچه    های آن ها هستیم.«
مریم محمدی به ایرنا توضیح داد: »همزمان 
دریایی  الک پشت های  بهار،  فصل  آغاز  با 
برای تخم گذاری به تدریج به سواحل کیش 
از  برخی  در  نیز  امسال  و  می کنند  مراجعه 
سواحل این جزیره 9 مورد النه مشاهده شده 

است.«
سایت  در  النه ها  از  مورد   2« شد:  یادآور  او 
مورد  هفت  و  شده  مشاهده  حفاظت شده 
این  به  جزیره  سواحل  سایر  از  نیز  دیگر 
سایت برای حفاظت از آسیب های احتمالی 

است.« شده  منتقل  ایمن  صورت  به 
محمدی ادامه داد: »در این النه ها بین ۷۰ تا 
۱2۰ تخم الک پشت وجود دارد ضمن اینکه 
پس از 2 ماه جوجه ها از النه بیرون آمده و 

به سمت دریا می روند.«
هر  در  پوزه عقابی  »الک پشت های  او گفت: 
فصل بطور متوسط سه بار و با فاصله زمانی 
۱۵ روز یک بار تخم گذاری می کنند و جوجه 
الک پشت ها نیز ۶۰ تا ۷۰ روز بعد از تخم ها 
بیرون آمده و با کمک محیط بانان به طرف 

دریا هدایت می شوند.«
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
»امیدواریم  شد:  یادآور  کیش  آزاد  منطقه 

الک پشت های به دنیا آمده پس از رسیدن 
به سن بلوغ نیز برای تخم گذاری به سواحل 
کیش بیایند البته باید محیط زیست را برای 

کرد.« نگهداری  سالم  آنها  بازگشت 
برای  شده  انجام  اقدامات  خصوص  در  او 
انقراض گفت:  این گونه در حال  از  حفاظت 
مرگ و میر  زیاد  درصد  اینکه  به  توجه  »با 
النه  از  آمدن  بیرون  زمان  از  الک پشت ها 
اتخاذ  با  افتد،  اتفاق می  به دریا  تا رسیدن 
و  النه ها  کردن  محصور  و  حفاظتی  تدابیر 
حدود  تا  زباله  وجود  از  ساحل  پاکسازی 

شده ایم.« اتفاق  این  مانع  زیادی 
منطقه  سازمان  زیست  محیط  اداره  رئیس 

اقدامات  این  انجام  »با  افزود:  آزاد کیش 
همه جوجه الک پشت هایی که از النه بیرون 
می آیند با کمک محیط بانان به دریا می رسند 
حیوانات  این  طبیعی  دشمن  اینکه  ضمن 
)روباه و خدنگ( نیز در سواحل کیش وجود 

ندارد.«
از  حفاظت  سایت  فعالیت  به  اشاره  با  او 
»سه  شد:  یادآور  کیش  در  الک پشت ها 
محیط بان شب ها با انجام گشت از این سایت 
پوزه عقابی  الک پشت   می کنند.«  حفاظت 
انقراض است که  در حال  گونه های  از  یکی 
به  تخم گذاری  برای  بهار  فصل  در  ساله  هر 

می آید. کیش  جزیره  ماسه ای  سواحل 

مشاهده النه 9 الک پشت پوزه عقابی در کیش
پایش

در سال گذشته به علت 
افزایش بارندگی و رهاسازی 

بخشی از حقابه تاالب، 
تلفات کاهش چشمگیری 
داشت اما امسال با وجود 
رهاسازی حقابه به دلیل 

کاهش شدید بارندگی ها که 
در ۵۰  سال اخیر بی سابقه 

بوده، وقوع بحران قابل 
پیش بینی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس:

آب به بختگان نرسد فالمینگوها می میرند
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: 
در  نیز  امسال  »فالمینگوها مطابق هر سال 
تاالب بختگان جوجه آوری داشتند، و بیم آن 
با توجه به شرایط خشکسالی سال  می رود 
تلفات   ، نرسد  بختگان  به  آب  اگر  جاری 
جوجه ها قبل از رسیدن به زمان پرواز با آمار 

بیفتد.« اتفاق  باالیی 
به گزارش ایرنا، حمید ظهرابی بر لزوم تامین 
بختگان  دریاچه  برای  باالدست  منابع  از  آب 
تاکید کرد و افزود: »نتیجه پایش های ماهیانه 
می دهد  نشان  شده  شروع  اسفندماه  از  که 
فالمینگوها مطابق هر سال در سال جاری نیز 

در تاالب بختگان جوجه آوری دارند.«
او افزود: »با توجه به بررسی های صورت گرفته 
تاالب های  به  پرواز  با  بزرگتر  فالمینگوهای 
همجوار به تغذیه جوجه ها کمک می کنند بنا 
احیای  و  تاالب ها  پیوستگی  هم  به  این  بر 
آنها اهمیت بسزایی در بقای فالمینگو ها دارد. 
تخصیص حقابه مشخص به تاالب بختگان 
و احیای این زیستگاه که از وظایف قانونی 
وزارت نیرو و تعهدات کشور ما در کنوانسیون 
رامسر است؛ مهم ترین اقدام برای حفاظت از 

گونه های وابسته به تاالب است.«
ظهرابی همچنین گفت:  »در سال گذشته به 
بخشی  رهاسازی  و  بارندگی  افزایش  علت 
چشمگیری  تلفات کاهش  تاالب،  حقابه  از 
حقابه  رهاسازی  وجود  با  امسال  اما  داشت 

بارندگی ها که در ۵۰   به دلیل کاهش شدید 
سال اخیر بی سابقه بوده، وقوع بحران قابل 

است.« پیش بینی 
فارس  زیست  محیط  »اداره  داد:  ادامه  او 
راهکارهای  روزانه  پایش های  استمرار  با 
برنامه  و  بررسی  در دست  را  دیگر حفاظتی 
نجات بخشی اضطراری فالمینگوها را در دست 

دارد.« اجرا  و  تهیه 
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس افزود: 
شرایط  بهبود  وجود  با  سال گذشته  دو  »در 
بارندگی ها و رهاسازی حقابه محیط زیستی 
با پیش بینی وقوع خشکسالی های احتمالی 
تیمی از مشاوران خبره از سراسر کشور گرد 
هم آوردیم و با بررسی سوابق امر و تجربیات 
بین المللی تمام راهکارهای ممکن را بررسی 
دانشگاه  همکاری  با  طور  همین  و  کرده ایم 
و  مطالعه شده  زمینه  این  در  طرحی  شیراز 

مانوری نیز برگزار شده است.«
و  مکاتبات  وجود  »با  گفت:   ادامه  در  او   
مذاکرات متعدد با سازمان آب و درخواست 
اتفاق به وسیله رهاسازی  از این  پیشگیری 
صورت  اقدامی  هنوز  زیستی  محیط  آب 
محیطی  زیست  حقابه  اگر  است.  نگرفته 
تاالب بختگان تخصیص نیابد و اتفاق تلفات 
به  اداره کل  این  شود  تکرار  مهاجر  پرندگان 
به  خسارت  موضوع  حقوقی  مسیر  از  ناچار 

می کند.« پیگیری  را  زیست  محیط 
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اولیای دم 
محیط بان سوادکوهی

را بخشیدند 
از  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
محیط بان  پرونده  در  اولیای دم  رضایت 
به گزارش  داد.  خبر  سوادکوه  در  مازندرانی 
محیط  حفاظت  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه 
از  تشکر  با  محبت خانی  جمشید  زیست، 
گفت:  مقتول  شکارچی  خانواده  گذشت 
یک  غیر عمد  شدن  کشته  حادثه  »پرونده 
محیط بان  توسط  سوادکوه  در  شکارچی 
پرداخت  با  دوشنبه  روز  ایمانی،  علی اکبر 
محضری  رضایت  اعالم  و  بیمه  توسط  دیه 
او  شد.«  بسته  قصاص  جنبه  از  اولیا دم 
یادآور شد: »روز یکم آذرماه سال گذشته در 
بین شکارچیان و  جریان درگیری مسلحانه 
سوادکوه  ارتفاعات  در  مازندران  محیط بانان 
محیط بانان  گلوله  ضرب  به   شکارچی  یک 
محیط  حفاظت  یگان  فرمانده  شد.«  کشته 
محیط بان  این  »پرونده  داد:  ادامه  زیست 
مراجع  در  همچنان  جرم  عمومی  جنبه  از 

است.« پیگیری  حال  در  قضایی 

خرس قهوه ای نجات یافت 
با  برخورد  اثر  بر  قهوه ای  خرس  قالده  یک 
آبادغرب- اسالم  محور  در  عبوری  خودروهای 

ماهیدشت که دچار آسیب دیدگی شده بود، پس 
از عملیات بیهوشی به کلینیک دامپزشکی استان 
روابط عمومی  به گزارش  شد.  منتقل  کرمانشاه 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، 
در پی گزارش واصله از سوی دوستداران محیط 
زیست مبنی بر آسیب دیدگی یک خرس قهوه ای 
بالغ بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در محور 
اکیپی  بالفاصله  آبادغرب – ماهیدشت،  اسالم 
متشکل از مدیر کل، فرمانده یگان، رئیس اداره 
کرمانشاه،  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
دامپزشک اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
محل  به  و کارشناسان  بانان  محیط  کرمانشاه، 

حادثه اعزام شدند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه 
با اعالم این خبر گفت: »این حادثه در حوالی 
ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز دوشنبه مورخ ۱۳ 
اردیبهشت ماه اتفاق افتاد که با توجه به آسیب 
دیدگی حیوان از ناحیه سر و دست ها، نسبت به 

بیهوشی آن اقدام شد.«
این  بیهوشی  »عملیات  افزود:  یاوری  فریدون 
اداره کل  دامپزشک  توسط  قهوه ای  بالغ  خرس 
حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه و با توجه 
به فضایی که برای آن در اثر سانحه رخ داده بود 
حدود سه ساعت و با دقت فراوان صورت گرفت 
که پس از انجام عملیات بیهوشی، حیوان مذکور 
جهت مداوا به کلینیک دامپزشکی مرکز استان 

انتقال یافت.«
او افزود: »در حال حاضر وضعیت این حیوان با 

ثبات و تحت مداوا قرار دارد.«
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محمدحسن  میراث فرهنگی کشور،  معاون 
ویدیو  ارتباط  طریق  از  که  طالبیان  
حضور  نشست  این  در  کنفرانسی 
سرای  جهانی  »ثبت  گفت:  داشت، 
یونسکو  در  قزوین  سعدالسلطنه  تاریخی 
که  دارد  همراه  به  مهمی  دستاوردهای 
و کشور  استان  مسئوالن  توجه  مورد  باید 
تاریخی  کاروانسرای  او  گیرد.«  قرار 
ویژگی های  لحاظ  به  را  سعدالسلطنه 
افزود:  و  خواند  منحصر به فرد  معماری 
نوع  است  قرار  ارزشمند  تاریخی  اثر  »این 
معرفی  در سراسر جهان  را  ایران  معماری 
بسیار  اتفاقات  آن  جهانی  ثبت  و  کند 
به  و کشور  قزوین  استان  برای  را  خوبی 
این  متولیان  به  دارد  جا  که  دارد  همراه 

گفت.« تبریک  حوزه 
»کاروانسرای  کرد:  تاکید  طالبیان 
بزرگترین  عنوان  به  قزوین  سعدالسلطنه 
کاروانسرای سرپوشیده درون شهری ایران 
یک شاهکار در بین کاروانسراهای موجود 
با  زودی  به  و  می رود  شمار  به  جهان  در 
ثبت این اثر در یونسکو به لحاظ فرهنگی 
به  خوبی  بسیار  رونق  شاهد  اقتصادی  و 
خواهیم  استان  حوزه گردشگری  در  ویژه 
بود که امتیاز خوبی برای قزوین محسوب 

می شود. «

خاطرنشان  کشور  میراث فرهنگی  معاون 
بین دستگاهی  هماهنگی  »نیازمند  کرد: 
روزهای  اقدام  این  نتیجه  تا  هستیم 
خوبی را برای گردشگران داخلی و خارجی 

بزند.« رقم 
اندیشمند  و  پژوهشگر  بهشتی،  محمد 
رئیس  و  میراث فرهنگی  و  معماری  حوزه 
که  میراث فرهنگی کشور  پژوهشگاه  سابق 
ویدیو کنفرانسی  به صورت  این جلسه  در 
ویژه  »موقعیت  گفت:  نیز  داشت  حضور 
این  همیشه  و  است  مثال زدنی  قزوین 
ارتباطی،  اتصال  محل  جهان  در  نقطه 
محسوب  جهانی  تجارت  و  حمل و نقل 
سعدالسلطنه  کاروانسرای  است.  می شده 
ایران  درون شهری  کاروانسرای  بزرگترین 
است که ویژگی های استثنایی درون خود 
در  اثر  این  شدن  ثبت  با  و  داده  جای 
آغاز  اصلی  ماموریت های  جهانی  میراث 
باید به  می شود و مردم و مدیران استان 
باشند.« داشته  ویژه  توجه  موضوع  این 

پاساژ شود بود سعدالسلطنه  قرار 
نشست  این  در  احمدی رویینی  هادی 
گفت: »کیفیت مدیریت و اقدامات انجام 
احیا  صندوق  و  شهرداری  توسط  شده 
تایخی فرهنگی  اماکن  از  بهره برداری  و 

حد  در  سعدالسلطنه  کاروانسرای  در 
است.« جهانی  استاندارد 

بناها،  احیای  و  حفظ  دفتر  مدیرکل 
کشور  تاریخی  محوطه های  و  بافت ها 
از  که  کاروانسرایی   ۵۶ بین  »در  افزود: 
پرونده  یک  عنوان  به  کشور  استان   24
شده،  ارسال  یونسکو  جهانی  سازمان  به 
نگرانی  کمترین  و  مدیریت  بهترین 
که  است  سعدالسلطنه  سرای  به  متعلق 
حمایت مردم قزوین و همراهی مسئوالن 
چنین  آمدن  وجود  به  در  مدیران  و 
کاروانسرای  حفظ  به  منجر  که  ظرفیتی 
تاریخی  ارزش های  بر  شده  سعدالسلطنه 
بوده  ایران  پایتخت  زمانی  که  شهر  این 

» ید. فزا می ا
در  گذشته  سال های  »در  داد:  ادامه  او 
پاساژ  به  کاروانسرا  این  تبدیل  خصوص 
بود  شده  تصمیم گیری  تجاری  مراکز  یا 
فرهنگی  دوراندیشی  خوشبختانه  که 
تا  شد  باعث  دلسوزان  برخی  تاریخی  و 
ثبت  آستانه  در  عظیم  ظرفیت  این  اکنون 

باشد.« یونسکو  جهانی 

جایگاه  سعدالسلطنه  جهانی  ثبت 
را معرفی می کند قزوین  واقعی 

مردم  نماینده  سیاهکالی مرادی،  لطف هللا 

در  هم  مجلس  در  آبیک  و  البرز  قزوین، 
اینکه استان قزوین  با عنوان  این نشست 
یک کاروانسرا  از  فراتر  مراتب  به  ظرفیتی 
و  دینی  تاریخی،  لحاظ  به  و  دارد 
است، گفت:  کم نظیر  کشور  در  گردشگری 
کمتر  گذشته  سال های  در  »متاسفانه 
قزوین  استان  معرفی  حوزه  در  توانستیم 
گوش  به  را  آن  ظرفیت های  و  کنیم  کار 
اکنون کار  حال  این  با  برسانیم،  جهانیان 
و  است  گرفته  صورت  ارزشمندی  بسیار 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری  از  باید 
دست اندرکاران  و  استان  صنایع دستی  و 

کرد.« تشکر  و  تقدیر  حوزه  این 
کاروانسرای  جهانی  »ثبت  کرد:  عنوان  او 
جایگاه  در  را  قزوین  استان  سعدالسلطنه، 
باعث  و  قرار می دهد  تاریخی خود  واقعی 
در  استان  این  تاریخی  آثار  تا  می شود 
و  شوند  معرفی  فراملی  و  ملی  سطح 
حضور  شاهد  پس   این  از  می رود  انتظار 
باشیم  منطقه  این  در  بیشتری  گردشگران 
مردم  فرهنگی  و  جغرافیایی  تنوع  با  تا 

شوند.« آشنا  استان  این 
سخنانش  ادامه  در  سیاهکالی مرادی 
در  سعدالسلطنه  سرای  »ثبت  گفت: 
ایران  مردم  برای  یونسکو  جهانی  میراث 
می ماند  باقی  ارزشمند  اثر  یک  عنوان  به 
این  فرهنگی  و  تاریخی  ظرفیت های  و 
همگان  برای  پیش  از  بیش  را  استان 

می سازد.« آشکار 

برای  سعدالسلطنه  آمادگی 
یونسکو ارزیابان  بازدید 

فرخزاد،  علی  نشست  این  ادامه  در 
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
در  سعدالسلطنه  »سرای  گفت:  قزوین 
اقدامات  سلسله  طبق  باید  قزوین  شهر 
بازرسان  بازدید  برای  نشست ها  و 
باشد.«  داشته  را  الزم  آمادگی  یونسکو 
او اضافه کرد: »برای انتخاب کاروانسرای 
یونسکو  جهانی  ثبت  در  سعدالسلطنه 
استان  در  نیروها  همه  همت  نیازمند 
مهم  این  تحقق  برای  هستیم که  قزوین 

باشند.« کار  پای  همه  باید 
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
همکاری  »هرگاه  شد:  یادآور  قزوین 
شده  ایجاد  بین دستگاهی  همراهی  و 
همانند  ماندگاری  آثار  آن  نتیجه  است، 
باید  که  است  سعدالسلطنه  کاروانسرای 
اداره کل  و  شهرداری  زحمات  از  اینجا  در 
صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری 

کرد.« تشکر 

دستگاه های  همراهی  لزوم 
ثبت جهانی تحقق  برای  اجرایی 

میراث فرهنگی،  مدیرکل  خزائلی،  علیرضا 
نیز  قزوین  صنایع دستی  و  گردشگری 
گفت:  و  داشت  حضور  نشست  این  در 
در  سعدالسلطنه  کاروانسرای  »پرونده 
ارسال  یونسکو  به  سال گذشته  اسفندماه 
ممیزهای  اولین  امسال  ماه  تیر  و  شد 
سرای  از  و  شده  وارد  ایران  به  یونسکو 

می کنند.« بازدید  سعدالسلطنه 
ثبت  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
عهدنامه  یک  سعدالسلطنه  سرای  جهانی 
»برای  کرد:  اظهار  است،  بین المللی 
تاریخی  و  گردشگری  بلند  اهداف  تحقق 
اجرایی  دستگاه های  از  قزوین  استان  در 
می رود  انتظاراتی  حوزه  این  در  متولی  و 
همکاری  گذشته  همانند  است  الزم  که 

باشند.« داشته  را  بیشتری 
کاربری ها،  تاکید کرد: »تغییر  ادامه  او در 
منطقه،  مقیاس  در  اصناف  سامان دهی 

و  مجاز  کاربری های  حدود  تعیین 
دست فروشان،  جمع آوری  غیرمجاز، 
محدوده  در  شهری  فضای  آماده سازی 
گذرگاه ها،  تعریض  عدم  کاروانسرا،  این 
گذرهای  احیای  آسمان،  خط  از  حفاظت 
و  نماسازی ها  در  سخت گیری  تاریخی، 
بازآفرینی  از  مادی  منابع  برخی  تخصیص 
گردشگری  مکان  این  توسعه  به  شهری 
اغتشاشات  رفع  برای  برنامه ریزی  نیز  و 
همچنین  و  وزیر  و شترخواب  وزیر  سرای 
حفظ و احیای مسجدالنبی به عنوان یکی 
سعدالسلطنه  کاروانسرای  بالفصل  آثار  از 
باید  که  است  مهمی  موضوعات  جمله  از 
مورد  سعدالسلطنه  جهانی  ثبت  روند  در 

گیرد.« قرار  توجه 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
سخنانش  پایان  در  استان  صنایع دستی 
همکاری  با  حتم  طور  »به  شد:  یادآور 
از  یکی  نیز  قزوین  استان،  مسئوالن 
در  ثبتی  تاریخی  آثار  دارای  استان های 

بود«. خواهد  یونسکو  جهانی  میراث 

آسیب  بدون  متوازن  توسعه 
تاریخی بافت  به 

میراث فرهنگی،  روابط عمومی  به گزارش 
گردشگری و صنایع دستی استان قزوین، 
سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین نیز با 
»مدیریت  نشست گفت:  این  در  حضور 
شهری قزوین همواره در تالش است تا 
گردشگری  فرهنگی،  تاریخی،  مجموعه 
شهر  نگین  سعدالسلطنه،  کاروانسرای 
شهر  شورای  نظارت  با  و  باشد  قزوین 
اهداف  قالب  در  همه جانبه  توسعه  به 
آثار  جهانی  ثبت  مزایای  هفت گانه 

برسیم.« تاریخی 
او با اشاره به دریافت جایزه جهانی خشت 
شهری  مدیریت  مجموعه  توسط  طالیی 
»امسال  شد:  و  یادآور  اشاره کرد  قزوین 
در  احیای کهن پیشه ها  طرح  با  توانستیم 
برنده جایزه جهانی  مجموعه سعدالسلطنه 
بتوانیم  امیدواریم  و  شویم  طالیی  خشت 
دست اندرکاران  همه  همراهی  و  همدلی  با 
آسیب  بدون  شهر،  متوازن   توسعه  شاهد 

باشیم.« تاریخی  بافت  به 
نظر  »به  کرد:  تاکید  قزوین  شهردار 
برای  کارگروهی  که  داریم  نیاز  می رسد 
با  همه  و  دهیم  تشکیل  شهر  توسعه 
برای  را  اتفاقات  بهترین  هم  همراهی 

بزنیم.« رقم  شهرمان 
سازمان  عامل  مدیر  رشوندآوه،  آرش   
نوسازی و بهسازی شهردار قزوین هم در 
مجموعه  اینکه  »برای  نشست گفت:  این 
کاندید  جهانی  ثبت  برای  سعدالسلطنه 
کار  و  تعامل  مسئوالن،  حمایت  شود، 

بود.« خواهد  تاثیرگذار  بسیار  تیمی 

کتابخانه  و  اسناد  )معاونت  ایران  ملی  آرشیو 
کرونا  واکسیناسیون  دوم  فاز  شروع  با  ملی( 
در سال پایانی قرن چهاردهم، اسناد مربوط به 
واکسیناسیون آبله در اوایل قرن را منتشر کرد.
با  را   ۱4 قرن  ایرانیان  ملی،  آرشیو  به گزارش 
تلقیح واکسن آبله آغاز کردند. اسناد موجود در 
آرشیو ملی ایران نامه نگاری مقامات دولتی برای 

می دهد. نشان  را  آبله کوبی 

1 و  این اسناد در قالب سند شماره 
2 منتشر شده است. سند شماره 

نامه آرتور میلسپو، رئیس کل مالیه در اردیبهشت 
۱۳۰۵ صراحتًا تاکید می کند که »خدمت آبله کوبی 
در تمام مملکت مجانی است و اطبا حق مطالبه 
وجهی از اشخاص ندارند.« در مرداد سال ۱۳۰۵ 
به  مستظرفه  صنایع  و  اوقاف  و  معارف  وزارت 
محصلین  »از  که  کرد  ابالغ  مدارس  مدیران 
جدید در موقع ورود به مدرسه تصدیق آبله کوبی 
بخواهید«. سال ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی وظایف 
آبله کوب سیار و ثابت را تعیین و مقرر کرد »الزم 
است آبله کوبان ثابت هفته ای یک روز معین برای 
تلقیح عمومی اختصاص داده و به وسیله اعالن 
اهالی را مطلع نمایند. آبله کوبان حق ندارند به هیچ 
عنوان حق الزحمه از تلقیح شدگان مطالبه و دریافت 
دارند.« در هشتم مهرماه ۱۳۱۱ »نظامنامه اساسی 
آبله کوبی مجانی« توسط وزارت داخله )صحیه کل 
مملکتی( منتشر شد که »چهار بار کوبیدن آبله از 
والدت تا بیست و یک سالگی« را الزامی اعالم 

کرد و با تکرار تاکید بر مجانی بودن آبله کوبی و 
مطالبه تصدیق نامه تلقیح شاگردان توسط روسای 
مدارس، همه ادارات دولتی را مکلف کرد در موقع 
استخدام مستخدم جدید تصدیق آخرین دفعه 
تلقیح را از داوطلب مطالبه کنند. هیات وزرا در 
جلسه ششم مهر ۱۳۱۱ به پیشنهاد وزارت داخله، 
در قالب یک نظام نامه، آبله کوبی مجانی را با اشاره 
به موارد حقوقی و قانونی همچون وظایف افراد، 
دولتی،  ادارات  و  مدرسه ها  مدیران  آبله کوب ها، 
فتحعلی شاه  زمان  در  آبله کوبی  کرد.  تصویب 

قاجار مورد توجه قرار گرفت و پزشک انگلیسی 
آبله کوبی  را  فرزندانش  عباس میرزا،  مخصوص 
والی کرمانشاه  دولتشاه،  میرزا  کرد. محمدعلی 
هم شخصی به نام آوانس مرادیان را مامور تلقیح 
آبله کرد. او ابتدا خاندان شاهی، سپس مردم را 
در شهرهایی چون همدان، تهران، کاشان، اصفهان 
و جلفا مایه کوبی کرد اما نخستین برنامه دولت 
ایران برای واکسن زدن به فرمان میرزا تقی خان 
امیرکبیر آغاز شد؛ برنامه ای که در آن کودکان و 

نوجوانان ایرانی را آبله کوبی می کردند.

در نشست برنامه ریزی اقدامات ثبت جهانی یکی از آثار تاریخی قزوین بررسی شد

راه سعدالسلطنه تا جهانی شدن
مدیرکل میراث فرهنگی قزوین: پرونده کاروانسرای سعدالسلطنه اسفند 99 به یونسکو ارسال شد 
و تیر ماه امسال اولین ممیزهای یونسکو از این بنا بازدید می کنند
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مرور آثار کیارستمی 
در بزرگ ترین موزه هنر 

مدرن اروپا
در  پمپیدو  ژرژ  هنر  و  فرهنگ  ملی  مرکز 
پاریس به مناسبت بازگشایی پس از چند 
ماه تعطیلی، برنامه کامل مرور آثار عباس 

می کند. برگزار  را  کیارستمی 
برنامه مرور آثار عباس کیارستمی هنرمند 
فقید و شناخته شده ایرانی برای بازگشایی 
پمپیدو«  »ژرژ  فرهنگ  و  هنر  ملی  مرکز 
که  شده  برنامه ریزی  می   29 تاریخ  از 
سالن های  مجدد  فعالیت  آغاز  با  همزمان 
سینما، موزه ها و مکان های فرهنگی پس 
دلیل  به  فرانسه  در  تعطیلی  ماه  از شش 

کروناست.
فرانسه  در  کیارستمی  عباس  بزرگداشت 
پیش تر قرار بود در ماه آوریل برگزار شود 
ویروس کرونا  شیوع  بحران  دلیل  به  اما 
تا  می   ۱9 از  و  تاخیر  با  است  قرار  حاال 
2۶ جوالی )29 اردیبهشت تا 4 مردادماه( 
برگزار شود. این برنامه شامل نمایش 4۶ 
تاثیرگذار   چهره  این  ساخته های  از  فیلم 
برخی  که  است  ایران  سینمای  نو  موج 
ترمیم  اخیر  سال  چند  طی  آثار  این  از 

شده اند.
با  همچنین  کیارستمی  آثار  مرور  برنامه 
عنوان  با  هنری  نمایشگاه  یک  برپایی 
مساحتی  در  کجاست؟«  دوست  »خانه 
هنری  مرکز  در  مترمربع  هزار  از  بیش 
که  بود  خواهد  همراه  پمپیدو«  »ژرژ 
عکس ها  از  مجموعه ای  نمایش  شامل 
هنرمند  این  دیده نشده  چیدمان های  و 

بود. خواهد 
این رویداد با همکاری مرکز ملی فرهنگ 
و هنر ژرژ پمپیدو که به عنوان بزرگ ترین 
اروپا شناخته می شود  در  هنر مدرن  موره 
توزیع کننده   »mk2« کمپانی  همچنین  و 
و  فرانسه  در  کیارستمی  آثار  تهیه کننده  و 
است. شده  داده  ترتیب  بنیاد کیارستمی 

به دنبال احتمال وجود قبر 
زکریای رازی در شهرری

ایجاد بنیاد »رازی« 
در  ری تصویب شد

تصویب  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
تاسیس بنیاد دائمی رازی در شهر ری، اعالم 
کرد که اساسنامه این بنیاد در اسرع وقت 
برای طرح و تصویب نهایی در شورای عالی 

تدوین می شود. فرهنگی  انقالب 
از  سال   49 از  بعد  ایسنا،  گزارش  به 
 – نظر حسین کریمان  دوباره  مطرح شدن 
تهران شناس – درباره دفن زکریای رازی در 
قبرستان قدیمی روستای فیروزآباد شهر ری 
و ایجاد هجمه هایی نسبت به آن اظهارنظر، 
تاکید  آن  رد  بر  میراث فرهنگی  قضا  از  که 
بیشتری داشت تا تایید و برنامه ریزی برای 
محوطه  این  در  باستان شناسی  مطالعات 
از  حکایت  خود  آن  قبرستان  که  تاریخی 
و  پژوهشگران  دارد،  آن  طوالنی  قدمت 
ری شناسان خود دست به کار شدند و یکم 
اسفند سال گذشته در جلسه ای با متولیان 
تا عالوه  پیشنهاد کردند  فیروزآباد  روستای 
بر ایجاد دبیرخانه مستقل با موضوع رازی و 
ایجاد آرامگاهی در محدوده امامزاده شعیب 
تنها  نه  ری،  شهر  فیروزآباد  روستای  در 
به  را  مرحوم حسین کریمان  پژوهش های 
نتیجه برسانند، بلکه جایگاه زکریای رازی در 
کشور و به خصوص در شهر ری به درستی 

شود. داده  نشان 
با گذشت این مدت زمان و برگزاری چندین 
جلسه دیگر، سرانجام در جلسه ای که یکم 
اردیبهشت در کمیته فرهنگ و تمدن اسالم 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  در  ایران  و 
شهر  در  رازی  بنیاد  »تاسیس  شد،  برگزار 

رسید. تصویب  به  ری« 
شمس اردکانی،  محمدرضا  جلسه  این  در 
دبیر کمیته فرهنگ و تمدن اسالم  و ایران، 
با بیان این که ری یکی از مهم ترین شهرهای 
حوزه تمدنی اسالم و ایران است، بر احیای 
مجدد این شهر در ابعاد فرهنگی، تاریخی، 
گفت:  و  کرد  تاکید  اجتماعی  و  تمدنی 
زکریای رازی  برای  یادمان  بنای  »ساخت 
مورد  است که  ارزشمندی  بسیار  کارهای  از 

است.« تمدن  و  فرهنگ  تاکید کمیته 
تهران،  مردم  نماینده  یزدی خواه،  علی 
هم  مجلس  در  پردیس  و  شمیرانات  ری، 
انجام شده در شهر ری  اقدامات  از  گزارشی 
محمدبن  یادمان  »بنای  تاسیس  برای 
»برای  افزود:  و  کرد  ارائه  زکریای رازی« 
به  ری  شهر  فعلی  وضعیت  ساماندهی 
عنوان یکی از ۱2 شهر کهن جهان و احیای 
توسط  زیادی  اقدامات  آن  مجدد  شکوه 
دستگاه های مختلف در شهر ری در دست 
پیگیری است. از سوی دیگر تاسیس بنیاد 
رازی در شهر ری با هدف شناخت و معرفی 
خدمات این دانشمند بزرگ و معرفی او به 
است.« انجام  دست  در  اقدامِ  مهم ترین  دنیا 

احمدی رویینی، مدیر کل دفتر 
حفظ و احیا: در سال های 
گذشته در خصوص تبدیل این 
کاروانسرا به پاساژ یا مراکز 
تجاری تصمیم گیری شده بود 
که خوشبختانه دوراندیشی 
فرهنگی و تاریخی برخی 
دلسوزان باعث شد تا اکنون این 
ظرفیت عظیم در آستانه ثبت 
جهانی یونسکو باشد

|پیام ما|از یک سال پیش این وعده ها شنیده می شد که بعد از پایان بحران کرونا، ثبت جهانی قلعه الموت و کاروانسرای سعدالسلطنه 
پیگیری می شود. ویروس البته هنوز از جهان رخت نبسته و روزهای اوج همه گیری در کشور در جریان است، اما حاال مدیران وزارت 
میراث فرهنگی و همین طور مدیران استان قزوین می گویند ثبت جهانی سعدالسلطنه نزدیک است. چنان که در روزهای گذشته  نشست 
برنامه ریزی و بررسی روند اقدامات ثبت جهانی مجموعه تاریخی فرهنگی و گردشگری سعدالسلطنه به عنوان اولین اثر ثبت میراث جهانی 
یونسکو در استان قزوین با حضور مسئوالن کشوری و استانی در چهارسوق مجموعه تاریخی، فرهنگی و گردشگری سعدالسلطنه قزوین 
برگزار شد. این تصمیم تازه در حالی است که در سال های گذشته برای تبدیل این کاروانسرا به پاساژ یا مراکز تجاری تصمیم گیری شده 

بود و با مخالفت های بسیار، به سرانجام نرسید.

پایش

احمد کبیری هندی ۱2 
اردیبهشت ماه دیده از 
جهان بست. او متولد سال 
۱۳24 و دانش آموخته 
باستان شناسی از دانشگاه 
تهران بود. کبیری ابتدا 
به استخدام سازمان ملی 
حفاظت از آثار باستانی ایران 
درآمد و سپس در سازمان 
میراث فرهنگی کشور در امر 
پژوهش باستان شناسی، 
حفاظت و مرمِت محوطه و 
بناهای تاریخی مشغول به 
خدمت شد

احمد کبیری هندی، باستان شناس پیشکسوت 
و استاد حفاظت و مرمت روز یکشنبه در سن 
۷۶ سالگی درگذشت و دیروز، به خاک سپرده 
ایران در صفحه  از این موزه ملی  شد. پیش 
رسمی خود در اینستاگرام خبر درگذشت او را 
تائید کرد و نوشت: »احمد کبیری هندی ۱2 
اردیبهشت ماه سال ۱4۰۰ در روز معلم دیده از 
جهان بست و به دیدار حضرت حق شتافت. 
این چهره فرهیخته متولد سال ۱۳24 در تهران 
و دانش آموخته رشته باستان شناسی از دانشگاه 
تهران بود. کبیری ابتدا به استخدام سازمان ملی 
حفاظت از آثار باستانی ایران درآمد و سپس 
در سازمان میراث فرهنگی کشور در امر پژوهش 
و  محوطه  مرمِت  و  حفاظت  باستان شناسی، 
به خدمت شد. وی  تاریخی مشغول  بناهای 
و  اسناد  رئیس کمیته  و  مدیره  هیات  عضو 

انتشارات ایکوموس ایران بود.«
معاون میراث فرهنگی کشور با تسلیت درگذشت 
از  فقید  استاد  »این  »احمد کبیری« گفت: 
نیک مردان جامعه میراث فرهنگی بود و نامش 
یادگار  به  بوم  و  مرز  این  فرهنگی  حافظه  در 

ماند.« خواهد 
نوشت:  پیام   این  در  طالبیان  محمدحسن 
»استاد پیشکسوت باستان شناسی و مرمت، 
احمد کبیری از نیک مردان جامعه میراث فرهنگی 
بود که با حضور در سازمان میراث فرهنگی وقت 
و فعالیت در حوزه پژوهش های باستان شناسی، 
تاریخی  بناهای  و  محوطه  مرمِت  و  حفاظت 

راه  در  بی وقفه  نیز  بازنشستگی  از  پس  و 
شناساندن  و حفاظت و مرمت از گنجینه های 
از  او  این کشور تالش کرد.  تاریخی  ارزشمند 
به  از وظایف محوله  بود که فراتر  افرادی  نادر 
صورت شخصی در شناسایی بناهای در اختیار 
بخش خصوصی و عمومی گام بر می داشت و با 
دعوت از متخصصان و مشورت با صاحب نظران 
ایجاد جنبشی پرشور در راستای  با  و مالکان 

حفاظت و مرمت اثر گام بر می داشت.«
و  همکاران  از  »مرحوم کبیری  داد:  ادامه  او 
صاحب نظران به یادماندنی جامعه میراث فرهنگی 
است که مرمت بناهای تاریخی جزیره کیش 
و  شناسایی  حریره،  شهر  باستانی  محوطه  و 
بررسی  دالزیان سمنان،  و  تپه میرک  کاوش 
باستان شناسی سربند شهرستان شازند استان 
مرکزی، بررسی و کاوش معبد آناهیتا کنگاور، 
کاوش و بررسی های شهر سلطانیه، پژوهش 
و مرمت کاروانسرای قصر بهرام و عین الرشید، 
پژوهش درباره آثار تخت جمشید، اقامتگاه های 
میان راهی شاهی اصفهان، فرح آباد ساری و ... 

را در کارنامه خود دارد.«
عملکردش  کارنامه  در  برجسته  استاد  این 
بررسی، کاوش و حفاظت و مرمت شهر حریره 
کیش، معبد آناهیتا کنگاور، بررسی و شناسایی 
آثار تاریخی شاه زند، بررسی دالزیان سمنان، 
آثار  درباره  پژوهش  بهرام،  قصر  کاروانسرای 
تخت جمشید، اقامتگاه های میان راهی شاهی 
اصفهان، فرح آباد ساری و ... را به یادگار گذاشت.

»کبیری هندی« به خاک سپرده شد
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سیاهکالی مرادی، نماینده 
قزوین: در سال های گذشته 
کمتر توانستیم ظرفیت های 
قزوین را به گوش جهانیان 

برسانیم، اما ثبت جهانی 
سعدالسلطنه، قزوین را در 

واقعی تاریخی خود قرار می دهد 



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2۰۰2   | چهارشنبه  ۱۵ اردیبهشت ۱4۰۰ |4 چارسوق

وقوع سیالب در هفت استان کشور خسارات مالی و جانی در پی داشت

6 مامور برق و یک مامور راهداری قربانی سیل شدند
وزیر نیرو: آن ها لحظه ای از انجام وظیفه خود کوتاهی نکرده و جان خود را در راه استمرار خدمت به هموطنانشان فدا کردند

خودروی سنگین راهداری که 
از خرانق اعزام شده بود تا به 

کمک سرنشینان یک خودروی 
مزدای گرفتار در سیل برود، 
در این مسیر گرفتار شد. با 

تالش عوامل امدادی، یکی از 
سرنشینان خودروی راهداری 

نجات یافت اما متاسفانه دیگر 
سرنشین خودروی راهداری 

در حین خدمت، جانش را از 
دست داده بود

در حالی که شرایط توفانی ادامه 
داشت، نیروهای اداره برق برای 
وصل برق دو روستایی که ۳۰۰ 
مشترک در آنها دچار خاموشی 

شده بودند، اعزام شدند. این 
نیروها در حال کار روی تیرهای 

برق بودند که به دلیل جاری 
شدن سیالب شدید تعدادی از 
تیرها شکست و همکارانی که 

در حال کار روی تیر بودند، اسیر 
سیالب شدند
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آغاز گردشگری بدون 
قرنطینه در یونان 

برای  را  قرنطینه  محدودیت های  یونان 
یا گواهی  گردشگرانی که واکسینه شده  و 
منفی کرونا همراه داشته باشند، برداشت. 
ـ در  مهدی عباسی، کارشناس گردشگری 
کشورها  ابتکارات  و  اقدامات  مرور  ادامه 
به  دوران کرونا،  در  رونق گردشگری  برای 
کشورهایی  شهروندان  یونان  گفت:  ایسنا 
را که در برابر کرونا واکسینه شده اند و یا 
قبل از ورود، پاسخ آزمایش کرونای آن ها 
منفی باشد، به مدت یک هفته از قرنطینه 
معاف می کند. انگیزه یونان از این کار فقط 
مقررات  این  البته  است.  رونق گردشگری 
آمریکا،  متحده  ایاالت  اتباع  برای  فعال 
انگلستان،  شینگن،  حوزه  کشورهای 
امارات متحده عربی، صربستان، اسرائیل، 
کره جنوبی،  نیوزیلند،  استرالیا،  روسیه، 
اقامت  دارای  کشورهای  اتباع  و  سنگاپور 
است.  شده  برقرار  اروپا  اتحادیه  در  دائم 
کارت  ارائه  با  کشورها  این  شهروندان 
یا  و  ـ  کامل  دوز  دو  با  ـ  واکسن کووید 
به  ملزم  دیگر  کرونا،  تست  منفی  جواب 
یونان  در  یک هفته ای  قرنطینه  رعایت 

بود. نخواهند 
کرد  اعالم  گزارشی  در  نیز  یورونیوز 
می  ماه   ۱۵ از  کشورها  سایر  شهروندان 
با  می توانند  امسال  ماه(  اردیبهشت   2۵(
در دست داشتن کارت تزریق واکسن و یا 
جواب منفی تست کرونا بدون قرنطینه و 
وارد کشور  اهداف گردشگری  برای  صرفا 

شوند. یونان 
اخبار  و  گزارش ها  به  استناد  با  عباسی 
موجود و با اشاره به مرگ بیش از ۱۰ هزار 
نفر در یونان بر اثر کرونا، گفت: این کشور 
که اقتصاد آن عمدتا به صنعت گردشگری 
اپیدمی  اقدامات  به دلیل  و  وابسته است 
شده،  زیادی  اقتصادی  خسارات  متحمل 
میزبان  تابستان  فصل  در  دارد  قصد 

باشد. بی شماری  خارجی  گردشگران 
واکسینه شده  پذیرش گردشگران  پیشنهاد 
اروپا  اتحادیه  میز  روی  تازگی  به  نیز 
این  کشورهای  است.  شده  گذاشته 
و  رفت  است  سال  یک  از  بیشتر  حوزه 
ورود  و  داشته اند  درون منطقه ای  آمدهای 
محدود  را  حوزه  این  از  خارج  گردشگران 
 2۷ یورونیوز،  گزارش  بر  بنا  کرده اند. 
کشور اروپایی طبق مقررات حاکم، تنها به 
شهروندان هفت کشور اجازه می دهند برای 
تعطیالت یا به دالیل غیرضروری دیگر به 
خاک آن ها سفر کنند، اما کمیسیون اروپا 
پیشنهاد کرده است آن دسته از شهروندان 
خارج از اتحادیه که به طور کامل در برابر 
از  افرادی که  نیز  و  شده  واکسینه  کرونا 
همه گیری کم خطر  وضعیت  با  کشورهایی 
به  سفر  اجازه  محدودیت  بدون  می آیند، 

پیدا کنند. را  اروپا  اتحادیه 

آخرین وضعیت 
واردات کاغذ 

دو  در  واردات کاغذ  جاری  سال  ابتدای  در 
تحریر«  و  »چاپ  و  کاغذ«  »خمیر  بخش 
با کاهش  روزنامه  اما کاغذ  یافته  افزایش 
مواجه بوده است. به گزارش ایسنا، بررسی 
در  و  جاری  سال  در  واردات کاغذ  جریان 
نشان  ایران  گمرک  آمار  در  ماه  فروردین 
می دهد که ۱2 هزار تن خمیر کاغذ به ارزش 
۱۰.2 میلیون دالر وارد شده در حالی که در 
فروردین ماه سال گذشته این واردات ۷.۷ 
بوده  دالر  میلیون   ۵.۳ ارزش  به  تن  هزار 
کاغذ  واردات خمیر  اساس  این  بر  است.  
از لحاظ وزنی ۵۵ درصد و  در سال جاری 

دارد. افزایش  درصد   ۸9 ارزش 
کاغذ چاپ و تحریر نیز با افزایش واردات 
است؛  بوده  مواجه  امسال  ابتدایی  ماه  در 
به طوری که ۱۵.۶ هزار تن به ارزش ۱2.۵ 
میلیون دالر واردات صورت گرفته ولی در ماه 
هزار   ۸.9 واردات  این  سال گذشته  مشابه 
تن به ارزش ۸.۱ میلیارد دالر گزارش شده 
بود. بنابر این واردات کاغذ چاپ و تحریر از 
نظر حجمی ۷4 درصد و ارزش دالری ۵4 

دارد. افزایش  درصد 
 ۱۱۸.9 واردات  روزنامه  کاغذ  مورد  در  اما 
ارزش ۶۷.2 هزار دالر صورت گرفته  به  تن 
است که در مقایسه با سال گذشته بیانگر 
کاهش در این بخش است. این در حالی 
است که در فروردین ماه پارسال 2۳۵.۱ تن 
کاغذ روزنامه به ارزش ۱۰۸.۱ هزار دالر وارد 

بود. شده 
شده  مواجه  افزایش  با  قیمت کاغذ  اخیرا 
اتحادیه  در  مربوطه  مسئوالن  که  آن طور  و 
 ، گفته اند  چاپ  صنعت  صادرکنندگان 
افزایش قیمت جهانی کاغذ، مصوبه تجاری 
برای افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، 
از  واردات  و  ارز  تخصیص  محدودیت های 
بازار  در  شده  ایجاد  مشکالت  دالیل  جمله 
 2۵ تا   2۰ افزایش  موجب  است که  کاغذ 
درصدی قیمت کاغذ تحریر و مقوا نیز  شده 

است.

گزارش آماری بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 
از نفوذ ۱۰۰ درصدی اینترنت همراه و افزایش ۱۳ 
به  در کشور  تلفن همراه  نفوذ  درصدی ضریب 
دلیل نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت ثابت 
حکایت دارد. به گزارش مهر، آخرین آمار منتشر 
بازار  توسعه  و  راهبردی  معاونت  از سوی  شده 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان 
می دهد که ضریب نفوذ موبایل در کشور در پایان 
سال 99 نسبت به پایان سال 9۸ بیش از ۱۳ 
درصد رشد داشته است. به نحوی که هم اکنون 
۱۳۱ میلیون و ۵4 هزار مشترک موبایل در کشور 
به ثبت رسیده و این در حالی است که تا پایان 
سال 9۸ تعداد اشتراک ثبت شده موبایل ۱۱۸ 

میلیون و 2۵۰ هزار مشترک بوده است.
ضریب نفوذ موبایل در پایان سال 99 به بیش از 
۱۵۵ درصد رسیده که این رقم تا پایان سال 9۸ 
بالغ بر ۱42 درصد بوده است. رشد ۱۳ درصدی 
رغم  به  افتاده که  اتفاق  حالی  در  موبایل  نفوذ 
اشباع اشتراک این فناوری در کشور، اما به دلیل 
عدم توسعه مناسب اینترنت ثابت و نارضایتی 
از  استفاده  سمت  به  کاربران  آن،  کیفیت  از 
موبایل و به تبع آن اینترنت همراه روی آورده اند. 
گزارش های جهانی نیز نشان می دهد که ایران 
برخالف سایر کشورها که بر توسعه اینترنت ثابت 
تاکید دارند، با ارائه اینترنت ثابت با سرعت دانلود 
 9.9۱ آپلود  سرعت  و  ثانیه  بر  مگابیت   ۱۵.۷۵
مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱29 در میان کشورهای 
جهان قرار دارد. گزارش آماری بخش ICT کشور 

از وضعیت ارتباطات پهن باند ثابت و سیار نشان 
می دهد که هم اکنون ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 
مشترک اینترنت پهن باند ثابت هستند و ضریب 
نفوذ این فناوری ۱2.۶۱ درصد است. اما در حوزه 
اشتراک اینترنت موبایل از طریق فناوری ۳G و 
4G با رشد روزافزون تعداد مشترکان، ضریب 
نفوذ اینترنت همراه به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده 
اینترنت  از  و ۸4 میلیون و ۱9۶ هزار مشترک 
موبایل استفاده می کنند. مطابق این آمارها، هم 
اکنون ۸ میلیون و ۵۷۰ هزار اشتراک در حوزه 
به فناوری ADSL است  اینترنت ثابت مربوط 
و مشترکان TD-LET به حدود یک میلیون و 
4۸۵ هزار نفر رسیده اند. این در حالی است که 
از طریق فناوری FTTH و ۳۸2  ۱۵9 هزار نفر 

هزار نفر نیز از طریق وای فای به اینترنت متصل 
می شوند. مطابق آمارهای منتشر شده، در زمینه 
اشتراک اینترنت پهن باند ثابت، حدود 2 میلیون 
مشترک خانگی با سرعت متوسط 2۰ مگابیت به 
اینترنت متصل می شوند و 4 میلیون مشترک 
در  دارند.  مگابیت  تا ۱۰  با سرعت 2  اینترنتی 
حوزه تلفن ثابت نیز 29 میلیون و ۱۳9 هزار خط 
تلفن در کشور فعال است و ضریب نفوذ آن به 
اکنون در ۵2  ۳4.۶۷ درصد رسیده است. هم 
هزار و ۱۸2 روستا، ارتباطات دایر است که از این 
تعداد، 4۷ هزار و ۸۳۷ روستا دارای تلفن خانگی 
هستند. بررسی های رگوالتوری نشان می دهد که 
هم اکنون 94.4 درصد جاده های اصلی، ریلی و 

فرعی کشور تحت پوشش موبایل هستند.

نفوذ 100 درصدی اینترنت موبایل در کشور
فناوری اطالعات

سازمان تعاون روستایی 
نقش انکار ناپذیری در 
اقتصاد کشاورزی دارد، 

خصوصی سازی این سازمان 
در شرایطی که کشاورزان و 
روستاییان به دلیل شرایط 
نامساعد اقتصادی کشور به 

سختی و با زحمات زیاد 
در حال تاب آوری هستند 

تصمیمی غیرکارشناسی در 
زمان نامناسب است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

آسیب به اقتصاد کشاورزی با واگذاری تعاون روستایی
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اسالمی گفت: برنامه حذف سازمان مرکزی 
را  اقتصاد کشاورزی  ایران  روستایی  تعاون 
به  می کند.  آنچه که هست  از  آسیب پذیرتر 
گزارش ایلنا؛ بر اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد 
و دارایی و تصویب هیات دولت، طی سه ماه 
به  روستایی  تعاونی  آینده، سازمان مرکزی 

بخش غیردولتی واگذار می شود.
کارشناسان معتقدند واگذاری سازمان مرکزی 
تعاون روستایی به بخش غیر دولتی با توجه 
به کارکرد و اثر آن بر اقتصاد بخش کشاورزی 
می تواند نتایج منفی زیادی برای این بخش 
تجربه  اینکه  ضمن  باشد،  داشته  دنبال 
خصوصی سازی نشان می دهد این امر نه تنها 
اوضاع را برای تولیدکنندگان بهتر نمی کند بلکه 

شرایط را بدتر از گذشته می کند.
اقتصادی   غالمرضا مرحبا، عضو کمیسیون 
مخالفان  از  یکی  اسالمی،  شورای  مجلس 
دولت  اخیر  ابالغیه   درباره  واگذاری  این 
تعاون  سازمان  وظایف  واگذاری  بر  مبنی 
روستایی، گفت: مخالفت من و بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی درباره خصوصی سازی 
سازمان تعاون روستایی به دلیل نتایج منفی 
تعاون  مرکزی  سازمان  انحالل  است.  آن 
روستاهای  اقتصادی  شرایط  بر  روستایی 
گذارد .  خواهد  جا  بر  سویی  تاثیر  کشور 
سازمان مرکزی تعاون روستایی با سه رکن 

وظیفه ای هدایتی، حمایتی و نظارتی خود بر 
عملکرد شبکه  گسترده ی مردمی تعاونی ها، با 
قدمتی که دارد از سازمان های بانفوذ در حوزه  

است.  روستایی 
نظارتی-حاکمیتی  وظیفه  ساختار  تغییر 
سازمان تعاون روستایی به تصدی گری، نه 
تنها به بهبود نتیجه فعالیت شبکه تعاونی ها 
کمکی نمی کند، بلکه سبب می شود؛ ساختار 
و  تعارض  دچار  تعاونی ها  عملیاتی-اجرایی 

شود. ساختاری  دوگانگی 
تعاونی های  از  اینکه حمایت  بیان  با  مرحبا 
فعال در بخش روستایی و کشاورزی ضروری 
است، گفت: سیاست گذاری های ساختاری در 
حوزه کشاورزی و روستایی نیازمند سیستم 
ابتدا  باید  خود  است که  حاکمیتی  مجزای 
از مسیر مصوبات قانونی مجلس عبور کند. 
سازمان تعاون روستایی نقش انکار ناپذیری 
دارد، خصوصی سازی  اقتصاد کشاورزی  در 
و  کشاورزان  که  شرایطی  در  سازمان  این 
روستاییان به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی 
زیاد در حال  با زحمات  و  به سختی  کشور 
تاب آوری هستند تصمیمی غیرکارشناسی در 
زمان نامناسب است. با توجه به اینکه سازمان 
مرکزی تعاونی روستایی به موجب قانون در 
سال ۱۳۵۰ تاسیس شد تنها مجلس است 
که می تواند در مقابل مصوبه فراقانونی هیأت 

وزیران بایستد.

در  سیل آسا  بارش های  اخیر  روزهای  در 
جاری  باعث  کشور،  مختلف  استان های 
مالی  خسارات  آمدن  وارد  و  سیل  شدن 
زیرساخت های  از  شد.  بسیاری  جانی  و 
سیل  مناطق  بعضی  در  و  تخریب  شهری 
همین  شد.  برق  تیرهای  شکستگی  باعث 
 ۶ شدن  مفقود  موجب  کرمان  در  اتفاق 
انجام  برای  که  شد  برق  اداره  نیروی 
اعزام  برق  قطعی  مشکل  رفع  و  عملیات 
پیکر  حادثه،  از  بعد  ساعاتی  بودند.  شده 
توسط  عملیات  تیم  این  اعضای  بی جان 
میثم  شد.  کشف  امدادی  نیروهای 
بحران  مدیریت  دفتر  مدیرکل  جعفرزاده، 
درباره  نیرو  وزارت  غیرعامل  پدافند  و 
وقوع  پی  »در  می گوید:  حادثه  جزئیات 
گلباف  و  راور  در  شدید  تندباد  و  سیالب 
تیرهای  شکستگی  آن  دنبال  به  و  کرمان 
فشار متوسط و پارگی سیم ناشی از ریزش 
کوه و خاموشی روستاهای حرمک و نسک 
از توابع گلباف، در حالی که شرایط توفانی 
برای  برق  اداره  نیروهای  داشت،  ادامه 
مشترک   ۳۰۰ که  روستایی  دو  برق  وصل 
اعزام  بودند،  شده  خاموشی  دچار  آنها  در 
روی  کار  حال  در  نیروها  این  شدند. 
تیرهای برق بودند که به دلیل جاری شدن 
و  تیرها شکست  از  تعدادی  سیالب شدید 
بودند،  تیر  روی  حال کار  در  همکارانی که 

از  نفر   ۶ متاسفانه  شدند.  سیالب  اسیر 
وقوع  اثر  در  برق  عملیاتی  تیم  اعضای 
سیل ناگهانی، جان خود را از دست دادند« 
مسلم  محسن توکلی،  ابراهیمی،  مصطفی 
و  توسلی  علی  جعفری،  علیرضا  دهقان، 
در  که  بودند  کسانی  میرزاحسینی  محمد 
تا  زدند  خطر  دل  به  سه شنبه  توفانی  شب 
خاموشی دو روستا را که دچار مشکل شده 

کنند. مرتفع  بودند 
کارکنان  برای  که  تلخی  اتفاق  بر  عالوه 
افتاد و در پی آن معاون  برق کرمان  اداره 
سخنگوی  نیرو،  وزیر  رئیس جمهور،  اول 
کمیسیون انرژی مجلس و فرماندار کرمان 
پیام تسلیت منتشر کردند. سیل خساراتی 
وارد کرده،  استان  ارتباطی  راه های  به  هم 
راهداری  اداره کل  راهداری  معاون  به گفته 
استان کرمان،  و حمل و نقل جاده ای شمال 
تومان  میلیارد   2۷ اخیر  روزهای  بارندگی 
خسارت به راه های استان کرمان وارد کرده 
است. عراقی زاده اعالم کرد بیشتر خسارات 
و  گلباف  بخش های  به  مربوط  سیالب 
ابنیه  آبنما،   ۷۰ شهداد بوده و این سیل به 
وارد کرد. پل خسارت  دستگاه   ۳9 و  فنی 

نجات  و  امداد  سازمان  رئیس  اعالم  طبق 
سیل  وقوع  جریان  در  هالل احمر  جمعیت 
یزد، خراسان جنوبی،  اصفهان،  استان   ۷ در 
تهران  سمنان،  کرمان،  رضوی،  خراسان 

از  نفر   ۱۰ پیکر  سیستان و بلوچستان،  و 
و  کرمان  یزد،  استان های  در  مفقودین 
نفر   ۵4۶ به  و  کشف  جنوبی  خراسان 
جست وجو  عملیات  و  شد  امدادرسانی 
دارد.  ادامه  حادثه  این  مفقود  یک  برای 
و  شهرستان   ۶ ولی پور  مهدی  گفته  به 
از  اخیر،  بارندگی های  پی  در  روستا   4۷
سیالب  شده اند.  متاثر  آبگرفتگی  و  سیل 
زیرساخت های  به  ماه  اردیبهشت  میانه 
روستانشینان  دام های  همچنین  و  شهری 
است.  کرده  وارد  فراوانی  آسیب های  هم 
مدیریت  مدیرکل  میرجلیلی  ابوالحسن 
اعالم  جنوبی  خراسان  استانداری  بحران 
رشته   ۱۶ به  اخیر  »بارش های  است:  کرده 
خسارت  درصد   ۳۰ تا   ۱۰ کشاورزی  قنات 
واحد   2۸ در  آبگرفتگی  موجب  و  وارد کرد 
خوی  فرماندار  گفته  به  شد«  مسکونی 
سیل  جریان  و  اخیر  روز  دو  بارندگی های 
بخش  به  ریال  میلیارد   ۵۰ تگرگ  بارش  و 
این شهرستان  زیرساخت های  و  کشاورزی 
کشاورزی  جهاد  مدیر  است.  زده  خسارت 
بررسی های  طبق  کرده  اعالم  هم  جاجرم 
اولیه خسارت سیل به زمین های کشاورزی 

است. شده  برآورد  ریال  میلیارد   ۷۰
عشایر هم از آسیب های بارش های بی امان 
جمعیت  رئیس  نبودند،  امان  در  بهاره 
»گروه های  می گوید:  سمیرم  هالل احمر 

و  بارندگی  گرفتن  شدت  از  بعد  امدادی 
گرفتار شدن  بر  مبنی  دریافت گزارش هایی 
عازم  عشایری،  خانوارهای  از  شماری 
معابر  آب گرفتگی  باعث  بارندگی  شدند. 
و  دره ای  مسیرهای  در  آب  جاری شدن  و 
و  شد  فصل کوچ  در  رودها  همجوار  مراتع 
تعدادی از عشایر و دام های آنان را گرفتار 
اداره  سرپرست  اتفاق  این  پی  در  کرد« 

اینکه  به  اشاره  با  سمیرم  طبیعی  منابع 
عشایر،  از  تعدادی  کوچ  شاهد  سال  هر 
 2۵( کوچ  تقویم  قانونی  زمان  از  زودتر 
عامل  »همین  گفت:  هستیم،  اردیبهشت( 
خود  برای  ابتدا  در  مشکالتی  مشکالتی 
سازمان های  برای  دوم  مرحله  در  و  عشایر 

می کند. ایجاد  امدادرسان 
مناطق  در  خانوارها  این  به  شبانه  کمک   
بارش  و  گل و الی  با  همراه  کوهستانی 
نهادهای  سازمانی  و  انسانی  وظیفه  باران 
امدادی است اما کوچ زودهنگام آسیب ها 
شدن  گرفتار  همین  جمله  از  خطرهایی  و 
تلف شدن  حتی  یا  سرمازدگی  و  باران  در 

دارد« دنبال  به  را  دام ها 
سیالب  جریان  در  خودروها  شدن  گرفتار 
برجا  کشته  سه  هم  یزد  در  شده  جاری 
جمعیت  رئیس  گفته  به  است.  گذاشته 
سرنشینان  از  نفر  سه  اردکان  هالل احمر 
این  در  سیل  حادثه  در  خودرو  یک 
سرنشینان  از  یکی  و  کشته  شهرستان 

است. شده  مفقود 
دیگر  حادثه ای  در  به گفته کمال آبادی،   
در محور بیاضه خودروی سنگین راهداری 
به کمک  تا  بود  شده  اعزام  خرانق  از  که 
گرفتار  مزدای  خودروی  یک  سرنشینان 
گرفتار شده  این مسیر  در  برود،  در سیل 
حاضر،  امدادی  عوامل  تالش  با  بود. 
راهداری  خودروی  سرنشینان  از  یکی 
دیگر سرنشین  متاسفانه  اما  یافت  نجات 
خدمت،  حین  در  راهداری  خودروی 
جسد  که  بود  داده  دست  از  را  جانش 
روز  صبح  مزدا،  سرنشینان  از  یکی  و  او 
نگرانی ها  همچنان  چند  هر  شد.  پیدا  بعد 
برای روزهای خشک و کم آب تابستان به 
آبی جاری،  و سال  است  باقی  قوت خود 
گزارش های  طبق  و  بود  کم بارش  سالی 
رسمی وضعیت منابع آبی کشور در شرایط 
کشور  استان  چند  اما  است،  نامطلوبی 
سیالب هایی  گرفتار  اخیر  روزهای  در 
برایشان  بهاری  رگبار  و  باران  که  شده اند 
اینجا  به  تا  سیالبی که  آورده،  ارمغان  به 
نه تنها تشنگی زمین ها را مرتفع نکرده که 
خسارات بسیاری به بخش کشاورزی وارد 
جانی  اینکه خسارات  تلخ تر  و  است  کرده 

است.  داشته  همراه  به  هم 
از خسارات سیالب و بارش های  بار که  هر 
می آید،  میان  به  سخن  بهاری  مقطعی 
به  -ولو  سیالب ها  این  مدیریت  موضوع 
اما هنوز  میزان بسیار کم- مطرح می شود 
در  روشنی  راهبرد  نقاط کشور  بسیاری  در 

ندارد.  وجود  زمینه  این 

|پیام ما | رفته بودند چراغ خانه ها را روشن کنند که سیل، چراغ زندگی شان را خاموش کرد. شاید یک روز در کتاب های درسی این 
داستان مرور شود که مردانی وقتی باران بی امان می بارید، راهی شدند تا خانه مردم روستاهایی را که توفان و سیل برق آنها را قطع کرده 
بود، روشن کنند. سیل اما امانشان نداد. در کنار تمام اخبار تلخ سیالب در هفت استان کشور، خبر درگذشت 6 مردی که برای اتصال 
جریان برق به دل خطر زدند و دیگر بازنگشتند و همچنین یکی از نیروهای راهداری استان یزد که در جریان امدادرسانی به خودروهای 

گرفتار در سیل جان باخت، تلخی گزنده تری دارد. 
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افقی
شکم  طبی،  - کمربند  نگار  تاریخ   -  ۱ 
 - غرور  تکبر،  بند طبی - جوانمرد2 - 
مصیبت، آزمون الهی، از نازل شدنی ها 
- باشگاه۳ - بیماری ریوی، نت بیمار 
- غم، اندوه - باران اندک - دریا - گام 
بی ته4 - اثری از ویلیام گلدینگ - از 
شهرهای استان خوزستان ۵ - آن چه 
موجب تشنگی گردد، سوزاننده، سوخته 
زن   - آتش  به  داده  جوش  آب  شده، 

برعکس - اردک فرنگی - استخوان۶ - 
صحنه نمایش، آفت غالت، رود اروپایی 
ماده،  - گامت  برقی۷  مته  مخترع   -
تخمك - قمر زمین، چراغ آسمان - رنج 
خمیدگی  فاصله،  حرف   -  ۸ محنت  و 
كاغذ، لنگه بار - گل پخته - شایعه - 
پسوند شباهت9 - همسر زن، مردن و 
مبارک شمردن  -  مرگ، مقابل زن - 
فتنه، بدی، فتنه و بدی - بدشگون۱۰ - 
چاق - بهشت جاوید - رنگ دریا، رنگ 
صدای   - اصلی۱۱  رنگهای  از  آرامش، 

گوسفند - راز نهفته - خسیس تر، زبون 
تر، فرومایه تر - كشوری عربی، كشور 
 -  ۱99۷ ادبی  نوبل  برنده   - مبارك۱2 
روستا، عدد روستایی - عدد قرن۱۳ - 
سلسله   - نیست  راست  راست،  مقابل 
جبال جنوب ترکیه۱4 - از عناصرشیمیای 
باعدد اتمی ۵4 - لباس آخرت، لباس 
اموات، جامه متوفي - سابق، سدی در 
سیستان و بلوچستان۱۵ - نوعی منطقه 
آهکی طبیعی - نت سوم، نت مخمور، 

پیشوند فعل مضارع - گرما

عمودی
زابلستان،  تهمتن  پهلوان شاهنامه،   - ۱
خدای  صنم،   - قطعی    - سهراب  پدر 
 - درك   - آوردن2  بدنیا   - دروغین 
خم  آرام،  رود   - تر  رفیع  برتر،  بلندتر، 
نام  زبان گنجشك -  بزرگ۳ - درخت 
- محل  هلند  آمستردام  در  ورزشگاهی 
صدف  درون  درشت،  مروارید  ورود، 
در  تهران،  های  خیابان  از  یكی  نام   -
درس4  دهند، جمع  می  تعلیم  مدرسه 
- سود و فایده - سو وارونه - مخترع 
ماشین تخلیه گاز۵ - مخفف از او، باغ 
و  الک  بازی  کشیدنی  بیگانه،  وحش 
دولک - نوعی کوفته۶ - انگشت - گل 
 - جانب  طرف،  زندگی کن،   - لجن  و 
ویتامین انعقاد خون، ویتامین جدولی۷ 
- نیلوفر هندی - گل سرخ، درخت انگور 
از  ماترك،   - فراوان۸   - درخشیدن   -
وارونه -  مو  ماند -  به جا می  متوفی 
پنبه زن - گرداگرد لب و دهان9 - نام 

سابق نیشابور - بزرگی، تكبر۱۰ - منقار 
 - وارونه۱۱  پو   - زاری  و  - گریه  کوتاه 
جنگهای  ژنرال  یکپا،  قدم  جین،  شلوار 
انفصال - نوعی زغال سنگ، زغال سنگ 
مرغوب - چوپان گله را به آنجا می برد، 

اوالجوان  حکیم  لقب   - پرسشی  كلمه 
در NBA۱2 - مارشال آلمانی معروف به 
روباه صحرا  - زرد انگلیسی - اغما۱۳ - 
باالی فرنگی، باال به گویش عمو سام - 
آوای موزون، قصد و عزیمت - نصف - 

نت آخر، عدد ماه، عدد کارمندی، تایید 
حس   - فرنگی  لیوان   - ایتالیایی۱4 
وارونه - كالم معتبر - یادداشت، الفبای 
رایانه ای - سالخ  موسیقی۱۵ - واحد 

آسمان فلكی، خرس  شتر - خرس 

جدول شماره 2002

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم خبرداد:

احتمال مواجهه با مشکل 
تامین برق در تابستان

شیرخانی، مدیرعامل شرکت برق ایالم گفت: افزایش 
دمای ۵ درجه ای دمای هوا در فروردین و اردیبهشت ماه 
امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته باعث رشد 

22 درصدی مصرف در کل کشور شده است.
 او افزود: تابستان امسال عالوه بر کاهش بارندگی ها 
و محدودتر شدن استفاده از ظرفیت نیروگاه های برق 
آبی، شاهد افزایش دما، شرایط کرونایی کشور و استفاده 
غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز هستیم که همگی 
باعث شده تا تراز تولید و مصرف بهم خورده و منفی 

باشد.
 او اضافه کرد : پیش بینی می شود که امسال با مشکل 
چالش  با  برق آبی  تامین  ظرفیت های  و  برق  تامین 
مواجه هستیم وتابستان گرم و سختی پیشرو داریم.
 مدیرعامل شرکت توزیع برق عنوان کرد: امسال شاهد 
بودیم که همین  بارش ها  کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی 
موضوع باعث شده تا به همین مقدار نیز از ظرفیت تولید 

برق نیروگاه های برق آبی کاهش پیدا کند.
 شیرخانی گفت: ورود زودهنگام چاه های کشاورزی به 
مدار مصرف و افزایش مصرف برق صنایع از دیگر دالیل 
باال رفتن مصرف برق است و هر یک درجه افزایش 
دمای هوا، افزایش حداقل یک هزار مگاواتی مصرف برق 

را در کشور به دنبال دارد.
برای کشاورزان  برق  شرکت  تشویقی  طرح های  از  او 
صحبت کرد و افزود: در این طرح ها اگر کشاورزان در 
چهار ساعتی که ساعت پیک است برق چاه های خود را 
خاموش کنند، از طرح های تخفیفی شرکت برق برخوردار 

می شوند.
 شیرخانی به تعدیل روشنایی معابر و جاده های بین 
به  شهری پرداخت و عنوان کرد:  تعدیل روشنایی ها 
به  و  نیست  روشنایی ها  همه  خاموش کردن  معنی 
طور مشخص در این طرح، به دنبال یک درمیان کردن 
روشنایی ها خواهیم بود. برق نقاط حادثه خیز تعدیل 
نخواهد شد و برق معابر پارکی وتزئینی تعدیل می شود.
قانون  استناد  به  گفت:  برق  شرکت  عامل  مدیر   
موظف شدند  بعد  از سال 9۸به  دولتی  دستگاه های 
طریق  از  آنها  برق  2۰درصد  ایجاد کنند که  شرایطی 
ادارات  از  او  شود.   تامین  تجدید پذیر  انرژی های 
خواست تا برای تحقق این هدف به دنبال تامین منابع 

باشند.
او گفت : امسال برای نخستین بار، دستگاه های اداری 
در  را ۵۰ درصد  برق مصرفی خود  موظف شده اند که 
ساعت اداری کاهش و میزان مصرف برق خود را در 

ساعت غیراداری به ۱۰ درصد برسانند.
برقی  پرمصرف  وسایل  از  نکردن  استفاده   شیرخانی 
در ساعت های گرم روز و بکار گرفتن این دستگاه ها در 
ساعت های پایانی شب یا ابتدایی صبح و بهره گیری از 
نور طبیعی روز را از دیگر عوامل مهم دانست  که می تواند 

در کاهش مصرف بسیار موثر باشد.
شیرخانی عنوان کرد: عمده باری که وارد مدار در تابستان 
می شود سرمایشی است و بر اساس مصوبه دولت و 
وزارت نیرو استفاده از کولر گازی در مناطق غیر گرمسیری 

ممنوع است.
 او در پایان یاد آور شد: اگر امسال بخواهیم در جهت 
صفر شدن خاموشی قدم برداریم این مهم با همدلی 
و مدیریت مصرف و هم صدایی مردم و دستگاه ها با 
صنعت برق  در جهت تامین برق پایدار برای رفاه حال 

عمومی مردم امکان پذیر خواهد بود.

برگزاری بیش از 22 هزار 
نفر ساعت دوره آموزشی در 

شرکت گاز کرمان
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان گفت: با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و محدودیت در برگزاری دوره های 
آموزشی، ما در شرکت گاز استان کرمان توانستیم تنها 
در شش ماهه دوم سال ۱۳99، بیش از 22 هزار نفر 
رعایت  با  و  به صورت حضوری  آموزشی  دوره  ساعت 
شیوه نامه های بهداشتی، مجازی آنالین، مجازی آفالین 

و غیرحضوری برگزار کنیم.
کرمان،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
منوچهر فالح با تاکید بر اینکه يكي از مهم ترين اهداف 
و برنامه های اجرايی این شرکت، توجه به قابليت های 
دانشی و مهارتی كاركنان و افزايش رشد علمی افراد به 
عنوان سرمایه های اصلی شركت است، افزود: در شش 
ماهه دوم سال بیش از ۱۰۰۰۰ نفر ساعت آموزش ویژه 
کارکنان رسمی، بیش از ۵۰۰۰ نفرساعت آموزش مربوط 
به کارکنان قرارداد مستقیم و همچنین بیش از ۶۰۰۰ 

نفرساعت برای کارکنان پیمانکاری برگزار شده است.
وی تصریح کرد: برنامه های آموزشی مذکور از طريق 
مشارکت در دوره های آموزشی حضوری با رعایت شیوه 
)سامانه  آفالین  آنالین،  مجازی  بهداشتی،  های  نامه 
آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران(، غیر حضوری و 

کتاب محور صورت گرفته است.
مديرعامل شركت گاز استان کرمان با بیان اینکه بهسازی 
آگاهی  و  دانش  ارتقای  و  انسانی  نیروی  آموزش  و 
کارکنان در زمینه های تخصصی، کاربردی و مدیریتی 
می  قرار  نظر  مد  شرکت  وری  بهره  افزایش  هدف  با 
گیرد، افزود: این شرکت با تهیه تقویم آموزشی سالیانه 
برای تمامی پرسنل و برگزاری دوره های شغلی، بهبود 
مدیریت عمومی، فرهنگی وHSE با استفاده از اساتید 

مجرب، به این مهم دست یافته است.
آموزشی  های  دوره  ضرورت  به  توجه  با  فالح گفت: 
یادشده و محدودیت های موجود، اولویت بندی برای 
اجرای این دوره ها و شیوه ی اجرای آنها، بر اساس 

اولویت و ماهیت دوره ها تعیین شده است.

تهران

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان تهران نسبت به 
شیوع تب کریمه کنگو هشدار داد و گفت: همه ساله در فصل 
گرما بیماری مشترک دام و انسان از طریق گزش کنه، تماس 
مستقیم با خون یا الشه حیوان آلوده به انسان سالم منتقل 
می شود. مهدی سلوکانه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: 
کشاورزان، روستاییان و سایر افرادی که در تماس مستقیم 
با دام هستند، باید دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند.
از  فعالیت می کنند،  افرادی که در کشتارگاه  داد:  ادامه  او 
لباس های آستین دار رنگ روشن استفاده کنند تا کنه بر روی 
آن قابل تشخیص باشد، همچنین بعد از اتمام کار نسبت به 

شست و شوی دست ها اقدام کنند.
سلوکانه به دامداران توصیه کرد: با گرم شدن هوا و کاهش 
بارندگی در فصل تابستان نسبت به سم پاشی و استفاده از 
آفت کش در اصطبل و انبارها اقدام کنند چرا که سم پاشی 

واحدهای دامداری از اهمیت باالیی برخوردار است.
او با بیان اینکه سال گذشته بیش از 92۳ هزار متر مربع از 

جایگاه های دام سم پاشی شد، گفت: ۷۳ هزار راس گاو و 
۱۱۵ هزار راس بز و گوسفند هم سم پاشی شدند که با توجه 
به محدودیت بودجه دستگاه های دولتی، بسیاری از این امور 

توسط دامداران به صورت مداوم باید انجام شود.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان تهران با تاکید بر 
نگهداری الشه به مدت 24 تا 4۸ ساعت پس از کشتار در 
پیش سرد بیان کرد: گرچه در ابتدا این طرح به دلیل افت ۱ تا 
2 درصدی الشه مورد انتقاد قصابان بود، اما در بحث بهداشت 
دام حائز اهمیت است، از این رو نگهداری حداقل 24 ساعت 

در پیش سرد خطر ویروس احتمالی را از بین می برد.
سلوکانه با بیان اینکه خانوارها تمام فرآورده های خام دامی 
همچون گوشت، مرغ و ماهی را از مغازه و قصابی های معتبر 
خریداری کنند، گفت: افراد ضمن اجتناب از کشتار غیر مجاز 
دام، برای اطمینان بیشتر گوشت را بالفاصله پس از خرید 
مصرف نکنند و حداقل گوشت را 24 ساعت و جگر را 4۸ 

ساعت در یخچال نگهداری کنند.

دامپزشکی استان تهران هشدار داد:

شیوع تب کریمه کنگو در دامداری ها جشنواره  پانزدهمین  گفت:  کالله  فرماندار 
قرار  که  ترکمن  اصیل  اسب  زیبایی  ملی 
میزبانی  به  امسال  اردیبهشت   29 و   2۸ بود 
برگزار شود  این شهرستان  روستای صوفیان 
و  بستری  بیماران  آمار  افزایش  دلیل  به 
لغو  شهرستان  این  قرمز  کرونایی  وضعیت 

. شد
ابراهیمی تودرواری  محمد  ایرنا،  گزارش  به 

شدن  بهتر  صورت  در  کرد:  امیدواری  اظهار 
آمدن  پایین  و  شهرستان  کرونایی  وضعیت 
آمار بیماران بستری، این جشنواره در تاریخ 

شود. برگزار  دیگری 
وزارت  اطالعیه  آخرین  طبق  کرد:  بیان  او 
کالله  در  کرونا  شیوع  وضعیت  بهداشت، 
بستری،  بیماران  تعداد  افزایش  دلیل  به 
برگزاری  امکان  شرایط  این  در  و  شده  قرمز 
آن  در  که  دیگر  اجتماعات  یا  جشنواره  این 
احتمال انتقال ویروس کرونا بیشتر می شود 

ندارد. وجود 
اصیل  اسب  جشنواره  هم  گذشته  سال 
شیوع  دلیل  به  صوفیان  روستای  در  ترکمن 

بود. نشده  برگزار  کرونا 
کالله یکی از قطب های پرورش اسب اصیل 
ترکمن است که هر ساله میزبانی رقابت های 
عهده  بر  را  ترکمن  اصیل  اسب  زیبایی  ملی 
این شهرستان  کالله،  فرماندار  به گفته  دارد. 

 ۶ و  ترکمن  اصیل  اسب  راس   ۵۳۰ حدود 
از  راس   ۳۰۰ دارد که  اسب  پرورش  باشگاه 
این اسب ها در روستای صوفیان و حومه آن 

می شود. نگهداری 
ساکن  ترکمن  قوم  بین  در  اسب  پرورش 
از  و  بوده  برخوردار  خاصی  رونق  از  گلستان 
آمارهای  طبق  و  است  آنان  اصلی  مشاغل 
هزار  هفت  حدود  منطقه  این  در  غیررسمی 

می شود. نگهداری  اسب  راس 
اسب ترکمن دارای سه نژاد اخال تکه، یموت 
این  با  مرتبط  و کارشناسان  است  چناران  و 
جزو  تکه  آخال  معتقدند  گلستان  در  حوزه 
بوده  ترکمن  اسب  قیمتی ترین  و  زیباترین 
و  ایران  در  بیشتر  این گونه  زیست  محل  و 

است. ترکمنستان 
هزارنفر   ۱۳۰ از  بیش  با  کالله  شهرستان 
اسب  پرورش  عمده  مراکز  از  و  جمعیت 
است. گلستان  استان  در  ترکمن  اصیل 

جشنواره ملی اسب اصیل ترکمن در کالله لغو شد

با  ایالم  مواد مخدر  با  مبارزه  ماموران  ایالم گفت:  استان  انتظامی  فرمانده   
از  2  و مشترک  اطالعاتی  عملیات  در یک  لرستان  استان  پلیس  همکاری 

تریاک کشف کردند. ۶۰ کیلوگرم  خودرو  دستگاه 
با  القاصی مهر   دالور  سردار  ایالم،  پلیس  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
انتظامی  با مواد مخدر  اعالم این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه 
با  را  عملیات  این  لرستان  استان  انتظامی  همکاری  با  ایالم  استان 

کردند. اجرایی  موفقیت 
انتظامی موفق شدند 2  نیروی  این عملیات مشترک، ماموران  افزود: در  او 
دستگاه خودروسواری را توقیف کنند که در بازرسی از خودروهای متوقف شده، 

۶۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.
فرمانده انتظامی استان ایالم تصریح کرد: در این راستا 2 خودرو توقیف و پنج 

متهم نیز دستگیر شدند.
او با بیان اینکه امسال بیش از ۱۷۰ کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرده ایم، یادآور 
شد: یکی از اولویت های پلیس مقابله و مبارزه بی امان با عمده فروشان، خرده 

فروشان و معتادان متجاهر است که در این راستا با قاطعیت عمل می شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: مصوب شد سند جامع پیشگیری از معلولیت در 
با مداخله دستگاه های مرتبط، آمار  استان تدوین شود تا براساس این سند و 
بررسی  نشست  حاشیه  در  مالنوری  حمید  دهیم.  را کاهش  استان  معلولیت 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی استان ذیل ستاد توسعه خاوران، معلولیت را از 
مسایل مبتال به استان عنوان کرد و گفت: آمار معلولیت در خراسان جنوبی باالست 
و در برخی موضوعات، رتبه های برتر و اول کشوری را داریم. او افزود: بخشی از این 
معلولیت ها ناشی از اطالعات ناکافی مردم در زمینه ازدواج و فرزندآوری است و 
بخشی نیز به حوادث و اتفاقات منجر به معلولیت مرتبط می شود. استاندار خراسان 
جنوبی بیان کرد: براساس آمار ۸۰ درصد معلولیت ها مرتبط با مباحث زایمانی و 
مادرزادی است و رفع این مشکل به مداخله جدی دستگاه ها و مراقبت های الزم 
از طرف مردم نیاز دارد. او گفت: با توجه به اهمیت موضوع، از مصوبات جلسه این 
بود که سند جامع پیشگیری از معلولیت استان توسط دستگاه های مرتبط تدوین 
شود. مالنوری افزود: امیدواریم با تدوین اسناد مرتبط با آسیب ها، استانی عاری 
از ناهنجاری های فرهنگی و آسیب های اجتماعی داشته باشیم. او گفت: یکی از 
به  باید مورد توجه دستگاه ها و مردم قرار گیرد، پرداختن  موضوعات مهمی که 

آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های فرهنگی است.

مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی کردستان با اشاره به آمار مبارزه با آفات 
و علف های هرز تا اردیبهشت ماه سال جاری اعالم کرد که مبارزه با سن مادر در 
سطح ۱۶4 هزار و ۱۵۸ هکتار صورت گرفته است. مهدی فتحی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به گزارش کنترل عوامل خسارت زا به مزارع و باغات کردستان اظهار 
کرد که تا ۱2 اردیبهشت سال جاری مبارزه با سن مادر در سطح ۱۶4 هزار و ۱۵۸ 
هکتار و کنترل علفهای هرز در مزارع غالت ۱۳4 هزار و 24۵ هکتار صورت گرفته 
است. او افزود که کنترل علف های هرز پهن برگ مزارع ۱۳۱ هزار و ۷۵۳ هکتار و 
باریک برگ 2 هزار و 492 هکتار بوده است. مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی 
کردستان تصریح کرد که ۵ هزار و ۵۸ هکتار سمپاشی علیه ملخ بومی در سطح مزارع 

استان کردستان در مدت ذکر شده صورت گرفته است.
و سمپاشی  و ۳9۷ هکتار  هزار  کلزا یک  علف های هرز  عنوان کرد که کنترل  او 
مناسب  برنامه ریزی  بوده که  در سطح 4۸۷ هکتار  برای کنترل شته مومی کلزا 

می دهد. نشان  را  جهاد کشاورزی 
فتحی در پایان یادآور شد که سطح سمپاشی مزارع علوفه علیه حشرات سرخرطومی 

9 هزار و ۱۶۷ هکتار بوده است.

60 کیلوگرم مواد مخدر 
در ایالم کشف شد

سند جامع پیشگیری از معلولیت 
 در خراسان جنوبی تدوین می شود

مبارزه با آفت سن گندم 
در بیش از 164هزار هکتار از مزارع کردستان

| ایالم  | | خراسان جنوبی | | کردستان |

دهیاری اسالم اباد رفسنجان

آگهی مناقصه
 )نوبت اول آگهی دوم(

دهیاری اسالم آباد رفسنجان جهت اجرای اسفالت 
به صورت قیر مشارکتی بنیاد مسکن )تهیه قیر به عهده 
پیمانکار( به متراژ 30 هزار متر مربع ،تصمیم به انتخاب 
پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی را دارد . 

از پیمانکاران واجد شرایط دعوت میشود حداکثر تا تاریخ 
به  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت    1400 اردیبهشت    22
بخشداری مرکزی رفسنجان آقای آرمان پور مراجعه نمایند 
. بدیهی است دهیاری در انتخاب یا رد پیشنهادات مختار 

می باشد
پایان   از  پس  روز  سه  حداکثر  مناقصه  اسناد  عودت  زمان 

زمان مناقصه می باشد.

405جی  پژو  سواری  سبز  وبرگ  شناسنامه 
ال ایکس آی 8.1 مدل 1389نقره ای متالیک  رنگ 
به شماره  موتور 12489095353 و شماره شاسی
پالک  شماره  به   NAAM01CA6AR524860
65ایران 415ن 15 متعلق به لیال آزادی منوجان 
فرزند مملوک مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده 

است . منوجان 

مفقودی 

آگهی حصر وراثت
به کد  فرزند رضا  آباد  وکیل  احترامًا گواهی می شود شادروان جانی صادقی 
ملی ۳۰۵۵۷۱2۱۷در مورخ۸9.۱.2۶  در شهر کشکوئیه در گذشته و وراثت حین 

الفوت وی عبارتند از:
۱-حسن محمد ابراهیمی زاده فرزند علی کد ملی ۳۰۵۱۸۰۷۵9۱ فرزند متوفی

2-اسمعیل محمد ابراهیمی زاده فرزند علی کد ملی ۳۰۵۰۵۰99۳۷فرزند متوفی
۳-عباس محمد ابراهیمی زاده فرزند علی کد ملی ۳۰۵۱۸۰۱9۶۸فرزند متوفی 
4-محمد محمد ابراهیمی زاده فرزند علی کد ملی۳۰۵۱۸۰۷۶۰۵ فرزند متوفی

۵- حسین محمد ابراهیمی زاده فرزند علی کد ملی ۵42994444۰ فرزند متوفی
۶- فاطمه محمد ابراهیمی زاده فرزند علی کد ملی ۳۰۵۰۵۰994۵ فرزند متوفی

۷- خدیجه محمد ابراهیمی زاده فرزند علی کدملی ۳۰۵۱۸۰۳۱۸9 فرزند متوفی.
 وراث دیگری ندارد چنانچه کسی شکایتی یا وصیت نامه یا مدرکی از متوفی در دست دارد 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار در روزنامه به شورا ارائه نماید.م_الف4۷2۰

مسئول دفتر شورای حل اختالف کشکوییه_ زارع

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 ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۰۸۰۰2۸۱۰ هیات 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 روح اله جهانگرد فرزند محمود به شماره شناسنامه ۱۰۶ 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۳۷2.۶۰ مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع در زرند خیابان 
امیرکبیر خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس 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/الف 24
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/2/۱۵- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱4۰۰/2/29

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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 ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۰۸۰۰2929 و ۱4۰۰۶۰۳۱9۰۰۸۰۰۰49۳ هیات 
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 ایمان نخعی سرودانی فرزند عباس 
به شماره شناسنامه ۶۱29 صادره از زرند فرزند عباس در قسمتی از خانه  به مساحت ۳9.۱۵ مترمربع از 
پالک ۷۶۰۱ اصلی واقع در زرند خیابان شهید صدوقی کوچه ۱۰ خریداری از مالک رسمی خانم زهرا منجم 
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 2۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/2/۱۵-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱4۰۰/2/29

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱9۰۰۵۰۰۰۰2۶ مورخ ۱4۰۰/۰۱/29هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا نیک پور فرزند 
ماشاهللا بشماره شناسنامه 2۶۷ صادره از کرمان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۱۵ 
مترمربع پالک ۱۶۰4 فرعی مفروز و مجزی از 42۰ فرعی4۷-اصلی واقع در بخش 2۶ 
کرمان به آدرس سیرچ - خیابان ولیعصر کوچه شماره یک خریداری از مالک رسمی 
خانم زهره مومنی محرزگردیده 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 اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم 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 99
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۰2/۰۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰2/۱۵

ابراهیم سعیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
   آقای نور محمد غالمی به وکالت از طرف آقای محمد بقائی  با تسلیم 
دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر اسناد رسمی ۵9 رفسنجان مدعی 
هستند که سند مالکیت  ششدانگ زمین پالک ۳۶۵4 فرعی از۱۸۸۳ 
اصلی واقع در رفسنجان بخش 9 کرمان به نام آقای محمد بقائی صادر و تسلیم و به 
علت جابجایی مفقود گردیده و لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آئین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه شخصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس 
از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر 

خواهد شد.م_الف۳۳4۸
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان _ابوالفضل تیموری
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 رابطه لرزه خیزی
و بارندگی

1ادامه از صفحۀ

الگوی زمانی با فراوانی زمین لرزه های بزرگ 
در   )  ۷ از  بیش  بزرگای  )با  ای  ورقه  درون 
سراسر ژاپن و زمین لرزه های کم ژرفا )ژرفای 
کمتر از 2۰ کیلومتر( در غرب ژاپن در هنگام 
برف  ذوب  فصل  در  سطحی  استرس  تخلیه 
میزان  مطالعات  این،  بر  عالوه  است.  سازگار 
 ، نپال  هیمالیای  کوه  رشته  در  لرزه خیزی  
منطقه لرزه ای – با لرزه خیزی متوسط -  نیو 
مادرید در شرق آمریکا و شاخه غربی سامانه 
نیز  شرقی،   آفریقای  زمین ساختی  شکافت 
چرخه  با  را  خیزی  لرزه  فراوانی  همزمانی 
دیگری  اوج  است.  داده  نشان  شناختی  آب 
علت  شده که  یافته  پاییز  در  لرزه خیزی   از 
آن افزایش فشار منفذی در مناطق گسله بعد 
اوج   دو  است.  تابستان  در  شدید  بارش  از  
فراوانی زلزله ها  در بهار و پاییز در جنوب غربی 
بخش  در  زلزله ها  رخداد  اوج  مشابه  ژاپن  
کالیفرنیا  در  آندریاس  قفل شده گسل سان 
در نزدیکی پارکفیلد است. در عین حال میزان 
خزش  حال  در  بخش  امتداد  در  لرزه خیزی 
گسل سان آندریاس اوج نسبی نشان می دهد 
که از آگوست تا ژانویه بیشتر سال ها بعد از 

می افتد.    اتفاق  بارندگی  فصل 
کوچک  زلزله های  فعالیت های  افزایش 
ایجاد  باعث  است  ممکن  کم  ژرفای  در 
امتداد گسل هایی  در  بعدی  گسیختگی های 
قرار گرفته اند.  به شدت تحت فشار  شود که 
همچنین ممکن است لغزش بدون زلزله  از 
لغزنده  مناطق  به  گسله  فشار  تحت  مناطق 

یابد. گسترش  ناپایدار 
ممکن  تایوان  در  لرزه ها  زمین  بنابراین 
به  و  آب  در چرخه  فصلی  تغییرات  به  است 
در  البته  باشند.  مرتبط  حاره ای   باران های  
توفان هایی که  و  شدید  بارندگی های  تایوان 
بین ماه مه و سپتامبر در این جزیره می بارد با 
کمترین فراوانی زمین لرزه های آسیب رسان 
به دلیل  تغییر در میزان بارش و آب ذخیره 
شده در زمین همزمان است. بسیاری از زمین  
لرزه های به بزرگای ۶  یا بیشتر در طی فصل 
خشک تایوان بین ماه های فوریه و آوریل رخ 

است. داده 
تایوان در  بیشترین فعالیت لرزه ای در غرب 
فصل خشک و کمترین میزان آن بین جوالی 
و سپتامبر، در پایان فصل باران های موسمی 
ثبت می شود. در فصل خشک، زمین لرزه های 
بیشتری را شاهد هستیم زیرا بار آب برداشته 
شده است. محققان دریافتند که این کاهش 
آب زیرزمینی منجر به باال آمدن دوباره پوسته 
زمین حتی در شرایط کم تنش می شود. شرق 
فعالیت  از  پیچیده تری  الگوی  دارای  تایوان  
لرزه ای است. در آنجا، زمین لرزه های عمیق تر 
می افتند.  اتفاق  بیشتر  فوریه  تا  دسامبر  از 
از  قسمت  این  در  ژرفا  کم  لرزه های  زمین 
زیرزمینی  آب  سطح  تغییرات  به  نیز  تایوان 
تنوع  اما  است،  مرتبط  پوسته  تغییرات  و 
در  دارد.  وجود  آنها  زمان بندی  در  بیشتری 
احتمال گسیخته  است  ممکن  فصل خشک 
و  یابد  افزایش  بزرگتر  گسله  سامانه  شدن 
لرزه های  زمین  از  بیشتری  تعداد  نتیجه  در 
بزرگ ایجاد شود. تنش های ناشی از تغییرات 
چرخه آب منجر به زلزله های کوچک می شوند. 
است  ممکن  فصلی  هیدرولوژیک  چرخه 
انتشار انرژی لرزه ای را برای زمین لرزه های با 
اندازه کوچک تسریع کند. با این حال، میزان 
زلزله های بزرگتر در فصل خشک بین فوریه تا 
آوریل در زمستان نیز ممکن است  با احتمال 
گسیختگی های  بزرگ  در سامانه های  گسله 
تا  فوریه  در  لرزه خیزی  میزان  باشد.  مرتبط 
آوریل به اوج می رسد و در ژوئیه تا سپتامبر 
به کمترین مقدار خود می رسد که همبستگی 
مستقیم با تخلیه ساالنه آب را نشان می دهد. 
چرخه بار االستیک هیدرولوژیکی ممکن است 
سازو کار اصلی محرک زلزله باشد که همچنین 
با ثبت زمین لرزه های ژرف در شرق تایوان نیز 

می شود. اثبات 

آزادسازی بیش از 100 هکتار 
اراضی زراعی در شهریار  

دادستان عمومی و انقالب شهریار از قلع و 
اراضی  قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در 
زراعی و باغات به میزان حدود ۱2۵ هکتار 
عسگری  حمید  مهر،  گزارش  به  داد.  خبر 
از  شهریار  انقالب  و  عمومی  دادستان  پور، 
قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در 
اراضی زراعی و باغات به میزان حدود ۱2۵ 
انقالب  و  داد. دادستان عمومی  هکتار خبر 
در  اقدامات  این  کرد:  خاطرنشان  شهریار 
قانون  و ماده ۳   ۱۰ تبصره 2 ماده  راستای 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال 
۱۳99 صورت پذیرفت و در این رابطه احکام 
قضائی در مورد ۱۰۰4 باغ ویال به طور کامل 
اجرا شد. او تصریح کرد: در این راستا تعداد 
2۵ فقره دستور قضائی جهت رفع تصرف از 
از ۵  حریم و بستر رودخانه صادر و بیش 

هکتار از این اراضی آزاد شد.

مورد  در  اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
از  حجم  این  با  شهرداری  مثل  دستگاهی 
بودن  در معرض فساد  مالی شرایط  گردش 
اما  می کنیم؛  برخورد  ما  است، گفت:  فراهم 

نمی کنیم. بوق  در  را  موضوع 
پیروز حناچی در تشریح روند برخورد با رانت 
و فساد در شهرداری تهران به ایسنا گفت: در 
عالم رقابت سیاسی قطعًا رقابت کردن ایرادی 
شکل  و  عمل کردن  ناجوانمردانه  ولی  ندارد 
نیست.  پذیرفته  دادن  جلوه  را  مسئله  دیگر 
ما در شهرداری تهران با رانت و فساد برخورد 
کردیم ولی اگر از من پرسیده شود توانسته ای 
کامل آن را متوقف کنی؟ پاسخ منفی است، 
چرا که پروانه هایی که صادر شده حداقل تا 9 
سال بیخ ریش ما خواهد بود و نمی توانیم به 

راحتی آنها را لغو کنیم.
شهردار تهران درباره موانع سد راه مبارزه با رانت 
در شهرداری تهران گفت: بی تردید کسانی که 
منافعشان تحت الشعاع قرار می گیرد مقاومت 
می کنند و این مقاومت بعضًا به شکل شکایت 
قضایی به محاکم است که ما یا در آن پیروز 
می شویم یا شکست می خوریم و یا از ابزارهای 
حاکمیتی استفاده می کنیم تا ضرر شهرداری 
قوه  مسیر  این  در  و  برسانیم  حداقل  به  را 

قضائیه خیلی کمک کرده است.
او درباره ضوابط تازه در باغات گفت: مثاًل در 
ضوابط باغات ظاهرش خیلی فریبنده بود و 

در ضوابط برج- باغ اعالم می کرد برای حفظ 
باغ ۳۰ درصد اجازه سطح اشغال داده می شود 
اتفاق  در عمل  اما  باغ حفظ شود؛  مابقی  تا 
دیگری روی می داد اواًل تغییر کاربری از باغ 
به مسکونی رخ می داد و دوم اینکه بارگذاری 
مثاًل برای پارکینگ ها برای برج در ۳۰ درصد 
زیرزمین تامین نمی شد؛ لذا مجبور می شدند 
سطح اشغال زیرزمین را تا ۸۰ درصد و بعضًا 
اساس  همین  بر  دهند.  افزایش  درصد   ۱۰۰
جلوگیری کردیم  اتفاق  این  از  دوره  این  در 
داشتند  منافع  شرایط کسانی که  این  در  و 
تالش و هزینه می کنند تا مانع ایجاد کنند. 
شهردار تهران درباره آخرین جزئیات پرونده 

عیسی شریفی نیز گفت: پرونده در دادسرای 
در  است.  بررسی  حال  در  مسلح  نیروهای 
مقطعی اعضای شورا اعالم کردند که گزارشی 
ارائه کردیم به  با این پرونده ما  که در رابطه 
جایی نرسیده که پیگیری ما هم نشان داد 
این صحبت درست است، در حالی که منطقًا 
باید بررسی می شد. بازپرس وظیفه تحقیق 
برای  می شود  تکمیل  پرونده  وقتی  و  دارد 
بررسی به دادسرا ارسال می کند. ما در مرحله 
تحقیق، پرونده مفصلی فرستاده بودیم و تصور 
می کردیم این گزارش در پرونده تاثیر دارد ولی 

ظاهرًا تاثیری نگذاشته بود.

»اقدام ملی مسکن« یا »سوداگری دولت« 
در حوزه مسکن

دولت در ایران خود به یک »بنگاه« بدل شده و حوزه مسکن را بازاری پر سود یافته است

اظهار نظر شهردار تهران درباره فساد دوره گذشته شهرداری:

پروانه های گذشته تا 9 سال بیخ ریش ما است

اکنون با در کنار هم گذاشتن 
درآمد یک خانوار، میزان آورده، 

اقساط ماهیانه پرداختی، 
سود حاصله از آن برای بانک 
و تعلق گرفتن بیش از نیمی 
از مسکن های تولید شده در 

زمین  های ملی یا سرمایه 
ملی، به انبوه سازان، روشن 
است که دولت در طرح » 
اقدام ملی مسکن« دست 

در دست بخش خصوصی به 
»سوداگری« در حوزه مسکن 

پرداخته است

بلدیه 

مدیرکل دفتر دوره اول 
متوسطه آموزش و پرورش: 

امتحانات نهایی، دانش 
آموزان را فیلتر می کند، زیرا 
قرار است که برای آموزش 
عالی و ادامه تحصیل در 
خارج از آموزش و پرورش 

تعیین کننده باشند

دانش آموزان مشکوک به کرونا دور از سایرین 
امتحان نهایی می دهند

متوسطه  اول  دوره  دفتر  مدیرکل 
برای  نهایی  تصمیم گیرنده  آموزش و پرورش 
ملی  ستاد  را  دانش آموزان  نهایی  امتحانات 

دانست.  کرونا 
»مرضیه مسگرزاده« مدیرکل دفتر دوره اول 
برگزاری  درباره  آموزش و پرورش  متوسطه 
ایلنا  به  حضوری  شکل  به  نهایی  امتحانات 
گفت: در حال حاضر ۱۰۷ کشور در دنیا هستند 
که تمام برنامه های آموزشی شان آزاد است و 
رسما مدارس آن ها فعال و باز هستند، اما در 
کشور ما اصل و اساس برای آموزش و پرورش 
هیچ  اولویت  و  است  دانش آموزان  سالمت 
یک از ما باالتر از سالمت دانش آموزان نیست.
متوسطه  اول  دوره  دفتر  مدیرکل 
آموزش و پرورش ادامه داد: در عین حال هم 
در  تصمیم گیری  مرجع  اعالم کرده ایم،  بارها 
است. با کرونا  مقابله  ملی  ستاد  زمینه  این 

ستاد  تصمیمات  تابع  باید  ما  تاکید کرد:  او 
یک  اتفاقات  این  مقابل  در  اینکه  نه  باشیم 
جو روانی ایجاد کنیم و در پی این جو روانی 
تصمیمی در کشور گرفته شود که تبعاتی در 
با دانش آموزانی مواجه  آینده داشته باشد و 

دارند. علمی  پایه های ضعیف  شویم که 
مسگرزاده افزود: شرایط برخی دانش آموزان 
به گونه ای بوده که در فرآیند سال تحصیلی 
به  معلم  اگر  یا  نکرده  دنبال  را  خود  دروس 

اعتراض  موضوع  این  به  نداده  درس  خوبی 
جدی  را  موضوع  خانواده  حتی  و  نکردند 
نگرفتند. برخی آموزش مجازی را رها کردند و 

هستند. حضوری  ارزشیابی  نگران  اکنون 
بیان کرد:  متوسطه  اول  دوره  دفتر  مدیرکل 
فیلتر  را  دانش آموزان  نهایی،  امتحانات 
می کند، زیرا قرار است که برای آموزش عالی 
و ادامه تحصیل در خارج از آموزش و پرورش 

باشند. تعیین کننده 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مسگرزاده 
برای  همانند کنکور  دارد،  وجود  امکان  این 
حضور دانش آموزان در  امتحانات نهایی هم 
خوداظهاری طراحی شود؟ گفت: ما در حال 
حاضر این قاعده را داریم که اگر دانش آموز 
اساس  بر  هم  آن  باشد،  به کرونا  مشکوک 
تستی که داده شده یا اطالعاتی که خانواده ها 
داده اند، با تشخیص مدرسه، آن دانش آموز 
یعنی  می شود،  برخوردار  خاص  شرایط  از 
دانش آموزان  سایر  کنار  در  موقعیتی که  در 

امتحان گرفته می شود. او  از  نباشد، 
او تاکید کرد: مدرسه و آموزش و پرورش در 
مقابل این اظهارات بی تفاوت عمل نمی کند. 
اولیای  به  را  خاطر  اطمینان  این  باید  ما 
مدرسه  مسئوالن  که  بدهیم  دانش آموزان 

بیشتر از خانواده ها در امر برگزاری امتحانات و 
دارند. نگرانی  دانش آموزان  سالمت  حفظ 

| عضو گروه جامعه شناسی شهر و مطالعات 
منطقه ای انجمن جامعه شناسی ایران |

| مهدی مسعودیان |

|  
رنا

 ای
 |

هیچ نشانه ای از معدنچیان دامغانی نیست
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دامغان 
آوار  و  زغال سنگ  واگن   ۳۰۰ تاکنون  گفت: 
طزره  معدنچی   2 شدن  محبوس  محل  از 
دامغان خارج شده است اما هیچ نشانه ای از 

نشد. یافت  معدنچیان 
تیم های  گفت:  ایرنا  به  صالحی  حمید 
ظهر  از  اخیر  ساعت   ۷۵ طی  تخصصی 

با تالش فراوان  تاکنون بدون وقفه و  شنبه 
در حال آواربرداری برای رسیدن به 2 کارگر 
محبوس در معدن هستند ولی به نتیجه ای 

نرسیده اند.
و ۵۰۰  برآوردها، یک هزار  داد: طبق  ادامه  او 
تن حجم خاک آوار موجود در محل حادثه 
حال  در  معدن  امدادگران  توسط  که  است 

تیم های  اضافه کرد:  صالحی  است.  تخلیه 
تخصصی در قالب چندین تیم ۳۰ نفره بدون 
آواربرداری  فراوان در حال  با تالش  و  وقفه 
به 2 کارگر محبوس در معدن  برای رسیدن 
هستند. او تصریح کرد: انجام آواربرداری به 
دلیل سختی کار و فنی بودن شرایط، تنها به 
وسیله نیروهای تخصصی امکان پذیر است و 

همه تالش نیروهای تخصصی امنیت کار و 
جلوگیری از بروز حادثه دیگر است. 

بنا بر گفت و گوی مدیر عامل شرکت معادن 
زغال سنگ البرز شرقی، کارگاه این معدن به 
جهت  است که  سانتی متر   ۸۰ در   ۸۰ طول 
کردن  خارج  و  آواربرداری  سرعت  افزایش 
ایمنی،  رعایت  ضمن  درشت،  سنگ های 
استحکام بخشی و نصب ستون های چوبی، 
متر   2 و  سانتی متر   ۱۶۰ میزان  به  کارگاه 

است. شده  تعریض  ارتفاع، 

ساعت  حدود  در  زغال سنگ  معدن  حادثه 
١٢ ظهر روز شنبه ١١ اردیبهشت ماه در تونل 
معادن  از  طزره  بزرگ  معدن   ٤٢ شماره 
شرقی  البرز  زغال سنگ  شرکت  چهارگانه 
هنگام  پیشرو،   ١٣  k استخراج  کارگاه  در 
سقف  ناگهانی  ریزش  دلیل  به  و  استخراج 
کارگاه رخ داد که در این حادثه 2 نفر کارگر 
پیمانکاری شرکت به نام های میالد روشنائی 
و سید اصغر افضلی دچار حادثه و محبوس 

شده اند. 

رئیس اداره صنعت، معدن و 
تجارت دامغان: انجام آواربرداری 
به دلیل سختی کار و فنی بودن 
شرایط، تنها به وسیله نیروهای 

تخصصی امکان پذیر است و همه 
تالش نیروهای تخصصی امنیت 

کار و جلوگیری از بروز حادثه دیگر 
است

 کارکردی مبنی بر آراسته کردن قانون اساسی 
به نشانه  هایی از اعتقاد و به رسمیت شناختن 
تالش برای گسترش عدالت اجتماعی و حقوق 
افراد جامعه، و در این جا حق مسکن. از طرف 
دیگر تکرار این اصل در پژوهش  ها را باید به 
به  اصل  این  آوردن  خاطر  به  ضرورت  مثابه 
بر  به عبارتی تذکر به دولت، مبنی  یا  دولت، 
عمل کردن به اصول قانون اساسی دانست. بر 
این اساس آشکار است که یک وجه از نقش 
و مسئولیت دولت، به وضع قوانین و مقررات 
در حوزه مسکن ارجاع دارد، و وجه دیگر، در 
مسکن  اجتماعی  سیاست گذاری  های  اجرای 
خود را نشان می  دهد. این نوشتار با این تأکید، 

نگاهی به نقش دولت در اجرای طرح »اقدام 
خبرگزاری  به گزارش  بنا  دارد.  ملی مسکن« 
شنبه  از  ملی  اقدام  طرح  اسالمی،  جمهوری 
۱۸ آبان ۱۳9۸ در برخی استان  های کشور وارد 
فرآیند ثبت نام شد، این طرح قرار است ظرف 
دو سال 4۰۰ هزار نفر از کم درآمدها و طبقه 
متوسط شهری را خانه دار کند. متقاضیان این 

طرح باید شرایط هشت گانه داشته باشند.
در طرح ملی مسکن از یک طرف زمین که 
سرمایه ای ملی است در اختیار انبوه ساز قرار 
خواهد گرفت، در این شیوه، آورده وزارت خانه 
به عنوان نماینده دولت، زمین، پروانه ساخت 
و تسهیالت برای انبوه سازان است و انبوه سازان 

می گیرند.  عهده  بر  را  ساخت  مسئولیت  نیز 
پس از اتمام پروژه ساخت مسکن، مالکیت 
بخشی از واحدها در اختیار دولت قرار می گیرد 
و بخش دیگر به انبوه سازان منتقل می شود 
اختیار  در  آن  احتکار  یا  فروش  اختیار  که 
 ۵۰( اندیشه کده  ها(.  است.)جامعه  انبوه ساز 
تا ۶۰ درصد از واحد های مسکونی این پروژه 
درصد   4۰ تا   ۳۰ و  است  سازنده  به  مربوط 
در  است(.  دولت  به سهم  مربوط  هم  آن  از 
همین ارتباط کارشناسان حوزه مسکن نشان 
می دهند که در هیچ مقطعی دولت نتوانسته 
افزایش  مسکن  بازار  در  را  خود  سهم  است 
دهد و مرز ۵ درصد را رد کند و این پرسش 

با  می تواند  چگونه  دولت  می آید که  به وجود 
و  اصالح  مسکن  بازار  در  را  قیمت   درصد   ۵
توزیع مسکن را عادالنه کند)تابناک(.  از طرف 
افزایش  پیش بینی  و  متراژ  اساس  بر  دیگر 
قیمت در طول مدت ساخت، متقاضی باید 4۰ 
میلیون تومان را در ابتدا واریز کند و این رقم 
تا زمان تحویل به 2۰۰ میلیون تومان می رسد، 
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی بیان می کند که میانگین 
بودجه موردنیاز خانوار برای تحویل یک واحد 
مسکونی در قالب طرح مسکن ملی را حدود 
۳۰۰ میلیون تومان با احتساب رقم تسهیالت 
در  عنوان کرد که  او  است،  شده  پیش بینی 

دو  »دریافت  از  پس  متقاضیان  صورتی که 
بار اخطار«، نسبت به واریز آورده نقدی اولیه 
معادل 4۰ میلیون تومان اقدام نکنند، از پروژه 
آنها  »حذف شده« و فرد جدیدی جایگزین 
می شود )دنیای اقتصاد(. بر این اساس، آورده 
متقاضی 2۰۰ میلیون تومان در طی دوسال و 
دریافت تسهیالت ۷۵ یا ۱۰۰ میلیون تومان با 
بازپرداخت ۱2 ساله ، نرخ ۱۸ درصد و اقساط 
تومان  هزار   2۷4 میلیون  یک  بین  ماهیانه 
بود،  خواهد  تومان  هزار   ۷۰۰ میلیون  یک  تا 
که در پایان ۱2 سال فقط بین ۱۰۰ میلیون تا 
۱4۵ میلیون تومان »سود« پرداخت می کند) 
مشرق(، و اگر رقم وام به ۱۵۰ میلیون تومان 
برسد، متقاضی باید ماهیانه مبلغ 2 میلیون 
پرداخت کند،  سال   ۱2 تا  تومان  هزار   ۵4۰
میلیون   2۱۷ تومان که  میلیون   ۳۶۷ یعنی 
تومان آن »سود« است) تیتر برتر(. حال با 
یعنی  احتساب حداقل حقوق در سال ۱4۰۰ 
، یک فرد عالوه  تومان  2 میلیون ۶۵۰ هزار 
بر اینکه باید طی دوسال 2۰۰ میلیون تومان 
پرداخت کند، باید تا ۱2 سال ماهیانه مبلغی از 
نیم تا تمام حقوق خود را بابت قسط به بانک 
این  که  است  واضح  البته  کند.که  پرداخت 
طرفی  از  است.  امکان پذیر  اندازه  چه  تا  امر 
طرح  واحد  هزار   4۰۰ رقم  احتساب  با  دیگر 
ملی مسکن، میزان وام دریافتی، و سود ۱۸ 
درصدی که متقاضیان بابت تسهیالت خود به 
بانک می  دهد، در پایان ۱2 سال دولت فقط 
از طریق پرداخت وام مبلغی بالغ بر ۵۸ هزار 
میلیارد تومان »سود« دریافت کرده است، که 
اگر پای بانک خصوصی در میان باشد بدین 
معنی است که به بخش خصوصی نیز سود 
کنار هم گذاشتن  با در  اکنون  رسانده است. 
شرایط  مابقی  اتفاقأ  )که  خانوار  یک  درآمد 
خرید خانه از دولت را داشته است(، میزان 
آورده، اقساط ماهیانه پرداختی، سود حاصله 
از آن برای بانک و تعلق گرفتن بیش از نیمی 
از مسکن های تولید شده در زمین  های ملی 
یا سرمایه ملی، به انبوه سازان، روشن است که 
دولت در طرح » اقدام ملی مسکن« دست 
در دست بخش خصوصی به »سوداگری« در 

حوزه مسکن پرداخته است.
اما همان طور که در ابتدای نوشتار آمد این 
حوزه  در  نباید  دولت  نیست که  معنی  بدان 
مسکن مداخله کند، بلکه بدین معنی است 
شیوه  های  به  وجه  هیچ  به  نباید  دولت  که 
سیاست  گذاری  به  سودجویانه  و  سوداگرانه 
در حوزه مسکن بپردازد و عالوه بر این، باید 
موانع قانونی و مقررات الزم جهت جلوگیری 
حوزه  در  خصوصی  بخش  سودجویی  از 
مسکن را نیز فراهم سازد. که البته با مطالب 
عنوان شده باید گفت که دولت در ایران خود 
به یک »بنگاه« بدل شده و حوزه مسکن را 
بازاری پر سود یافته است. اینگونه است که 
باید به دولت متذکر شد که بر اساس قانون 
اساسی عمل نماید باید با صدای بلند بیان 
کرد، که مسکن حق است، نه مزیتی طبقاتی 

و نه فرصتی برای کسب سود.

امروزه هر نوشته یا پژوهشی درباره مسکن از اصل 31 قانون اساسی مبنی بر اینکه » داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و 
خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای 
این اصل را فراهم کند«، شروع می  شود، اما بر اساس واقعیت  های عینی به نظر می  رسد، تفاوت نمی  کرد که اصأل چنین اصلی در قانون 
اساسی ایران وجود می  داشت یا خیر، این سخن به هیچ وجه بدین معنا نیست که می  توان یک قانون اساسی را بدون چنین اصلی 

متصور شد، بلکه بدین معناست که این اصل بیشتر کارکردی سمبلیک در قانون اساسی ایران دارد. 
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 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: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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اردیبهشت در خراسان شمالی / مهر

معماری کالسیک  از  الهام  با   )Dust Design( داست دیزاین  شرکت 
برای  را  بزرگی  ساختمان  عمان،  جامع  مسجد  از  الهام  با  و  اسالمی 
تئاتر در چین طراحی کرد. صاحبان ساختمان تئاتر بزرگ لینکسیا در 
استان گانسو چین، خواستار طراحی این ساختمان به سبک کشورهای 

بودند./هنرآنالین خاورمیانه 

جومپا الهیری نویسنده شهیر که جایزه معتبر پولیتزر را در کارنامه دارد 
با رادیو عمومی ملی آمریکا گفت:» به تازگی نوشتن یک  در گفت وگو 
مجموعه داستان کوتاه به زبان ایتالیایی را به پایان رسانده ام که شاید 
اوایل سال آینده به بازار بیاید. یک کتاب شعر هم به ایتالیایی نوشته ام 
که قرار بود بهار گذشته منتشر شود و به دلیل شیوع کرونا زمان انتشار 

آن عقب افتاد.«/هنرآنالین

نمایشگاه آثار نقاشی حسین زینال پور با عنوان »هفت سنگ« در گالری 
شیرین برپاست.  او درهمه تابلو های خود در این مجموعه فضای داخلی 
کاخ های ایران را به تصویر کشیده است و تنها در یک تابلو داخل کاخ 
ورسای را نشان می دهد که در آن دختری در حال بازی تخته نرد با یک 

فضانورد است./هنرآنالین

چند روز قبل خبری در مورد اقدام سرمایه گذار و تهیه کننده ترکیه ای فیلم 
»مست عشق« به کارگردانی حسن فتحی برای تدوین این فیلم و پخش 
آن در قالب سریال در شبکه های فارسی زبان خارجی منتشر شد حاال 
تهیه کننده ایرانی فیلم گفته  است که پیگیری های حقوقی برای این اقدام 

سرمایه گذار ترک ایرانی االصل این فیلم در حال انجام است./ایسنا

چو در گره فکنی آن کمند پر چین را

چوتاب طره به هم بر زنی همه چین را

به انتظار خیال تو هر شبی تا روز

گشوده ام در مقصوره جهان بین را

کجا تو صید من خسته دل شوی هیهات

مگس چگونه تواند گرفت شاهین را

چو روی دوست بود گو بهار و الله مروی

چه حاجتست به گل بزم ویس و رامین را

غنیمتی شمرید ای برادران عزیز

به  بوی یوسف گم گشته ابن یامین را

به شعله ای دم آتشفشان بر افروزم

چراغ مجلس ناهید و شمع پروین را

اگر ز غصه بمیرند بلبالن چمن

چه غم شقایق سیراب و برگ نسرین را

به حال زار جگر خستگان بازاری

چه التفات بود حضرت سالطین را

روا مدار که سلطان ندیده هیچ گناه

ز خیل خانه براند گدای مسکین را

مرا به تیغ چه حاجت که جان برافشانم

گهی که بنگرم آن ساعد نگارین را

چرا مالمت خواجو کنی که چون فرهاد

بپای دوست در افکند جان شیرین را

خواجوی کرمانی

| معماری | | ادبیات | | هنرهای تجسمی | | سینما |

اگر چه هوبره در ایران جزئی از پرندگان حمایت 
شده است و شکار با پرندگان شکاری در کشور از 
سال های خیلی دور ممنوع است اما شکار هوبره 
با پرندگان شکاری یکی از دالیل اصلی نقصان 
تعداد هوبره در آسیا و به ویژه در کشور ماست. 
هوبره پرنده ای بیابان گرد و خجالتی است و در 
جزایر قناری ، شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا 

زندگی می کند.

هوبره یا آهوبره ، به مرغ بمب انداز معروف است 
و از لحاظ ترکیب و شکل ظاهری تا حدودی به 
بوقلمون شباهت دارد . در ایران به صورت بومی 

و مهاجر دیده می شود.
این پرنده در جنوب و جنوب شرقی در بیابان های 
اطراف بندرعباس و بیابان های الر )الر و جنوب 
( ساکن شده اند و همچنین در مرکز ایران در 
صحرای ولدآباد و ابراهیم آباد در شرق تاکستان 
در جنوب قزوین هم دیده شده اند . این پرنده 
بین ۷۵-۶۵ سانتی متر طول و حدود ۱.۵-۳ 
ماده  میش مرغ  اندازه  هم  دارد که  وزن  کیلو 

بوده ولی از لحاظ زنگوله بال ، بسیار بزرگ تر 
و متفاوت با آن و از نظر شکل ظاهری شبیه 
 ۱4۰ به  آن  بال های  طول  و  است  بوقلمون 
بال  پرو  با  کلی  طور  به  و  می رسد  سانتی متر 
با  سفید  خاکستری  تنه  زیر   ، رنگ  قهوه ای 
دسته پرهای سیاه و سفید بلند که از دو طرف 
گردن آویزان است و حالت دامن مانندی به آن 
می دهد مشخص می شوند و دارای نشان و رنگ 
و حالتی شبیه پوست پلنگ هستند . همچنین 
انتهای شاه پرهای بال سیاه است . در زمستان 
سطح پشتی شاه پرهای ثانویه سفید می شود . 

پرواز این پرنده سنگین و آهسته است و در 
هنگام پرواز ابتدا به تندی راه می رود و بعد 
پرواز می کند و دارای دم نسبتا بلندی است .
شکاری  به علت  که  است  گونه هایی  از 
بی رویه در خطر انقراض قرار دارد و تخریب 
زیستگاه های آن نیز مزید بر علت است و این 
را در زمره پرندگان قابل حمایت قرار  پرنده 
داده است. همچنین به سبب عالقه شیوخ 
عرب به شکار آن ها به وسیله شاهین و باالبان 
کرده  پیدا  زیادی  کاهش  آن ها  جمعیت   ،

سبز محیط  است./ 

هوبره

تاالب های ایران
تاالب پریشان

تاالب پریشان با وسعت 4۳۰۰ هکتار در شرق کازرون در استان 
فارس و در منطقه حفاظت شده ارژن پریشان واقع شده است. 
از تاالب های ثبت شده در كنوانسيون رامسر  این تاالب يكی 
است که به همراه تاالب ارژن از طرف یونسکو به عنوان ذخیره گاه 
زيست كره شناخته شده است. در سال های اخیر توسعه ناپایدار در 
این حوضه و بهره برداری های بی رویه از منابع آب زیرزمینی همراه 
با خشکسالی های طوالنی مدت، این تاالب را با بحران های جدی 
روبه رو ساخته است. تاالب پريشان با وسعت 4۳۰۰ هكتار در 
ارتفاع ۸۵۳ متری از سطح دريا در موقعيت جغرافيايی '4۸ ،◦۵۱ 
شرقی و'۳۱ ، ◦29 شمالی است. بيشترين طول آن ۱۵ کيلومتر و 
ميانگين پهنای آن کمی کمتر از ۳ کيلومتر است. تاالب پريشان 
در ناوديس کازرون  پريشان قرار گرفته است. اين ناحیه  کم شيب 
)۳ تا ۵ درصد( در ميان رشته کوه های بلند و نسبتا آهکی ومارنی 
قرار دارد. پريشان درياچه  ای دائمی با آب شيرين تا نیمه شور 
با ویژگی اليگوتروف است که اجتماع انبوهی از گياهان علفی 
و نی، بخش هايی از آن را می پوشاند. اين نیزارهای گسترده از 
مهم ترين مكان   های زادآوری گونه هايی چون پليكان خاكستری، 
كفچه  نوك، حواصيل، باكالن و كشيم است. تاالب پريشان از 
شمال و شمال شرق به کوه فامور با بیشترین بلندی ۱۸4۰ متر، 
از شمال غرب به دشت کازرون و کوه دوان با بلندی 2۰۷۰  متر و 
از غرب و جنوب به تپه ماهورهای کم ارتفاع، و از شرق به دشت 
و کوه فامور محدود می شود. شمال، شمال شرق و شمال غرب 
تاالب با حوزه  آبريز رودخانه  شاپور، و غرب،جنوب و جنوب شرق 
آن با حوزه  آبريز رودخانه  دالکی مرز مشترک دارد. کناره  درياچه ی 
نيزار می رسد  به  آن که  به جز بخش شمال غرب  را  پريشان 
روستاها و كشتزارهای کشاورزی دوره کرده است. در کناره های 
تاالب روستاهای پوزه بادی، زوالی، شهرنجان، مالکی، هلک، عرب 
گاوميشی، سی سختی، فامور، کوشک خانی، کنارخشک، اياز آباد، 

پريشان، سیف آباد، و قلعه نارنجی جای دارند.
آب درياچه را باران، روان آب ها وچشمه   های همیشگی و فصلی 
ميليون   ۱4 درياچه  آب  حجم  می کند.  تامين  تاالب  اطراف 
مترمكعب برآورد شده است. طوالنی ترين آبراه با طول ۶/۷۵ 
کيلومتر در شمال درياچه قرار دارد، که پس از کشیده شدن به 
سوی غرب، در شمال غربی به درياچه می ريزد. در اطراف تاالب 
۱۷ دهنه چشمه  همیشگی و فصلی وجود دارد. مهم ترين آن ها  
چشمه های پل آبگينه در شمال شرقی، قلعه  نارنجی در شرق ، 
گپ در شمال و هلک در شمال شرق تاالب است. با نوسازی 
و گسترش جاده  کازرون شيراز از کنار چشمه  پل آبگينه، این 
چشمه که يکی اصلی ترين منابع آب تاالب بوده است، در چند 
سال گذشته خشک شد. از سال ۱۳۸۶ با کاهش سفره های آب 
زیرزمینی آبدهی چشمه ها کم شده و در سال انتشار این برنامه 
تنها یکی از چشمه ها چشمه هلک آب داشته است. بیشترین 
وسعت آبگیری تاالب در سال ۱۳92 به میزان ۵۰۰ هکتار بوده 
است و پس از آن نه تنها تغییر چشم گیری در آبگیری تاالب رخ 
نداده است بلکه در اکثر مواقع سال تاالب خشک بوده است.

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی دو مرحله ای
با ارزیابی کیفی 

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

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1400/02/16 تا تاریخ 1400/02/22.
oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1400/03/11.
oزمان بازگشایی پاکت های  مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/12.

oاطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و 
پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

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

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

۱۵۱/ج99/۳
عملیات تکمیلی باند دوم محور جیرفت-سه 
راهی بم محدوده کیلومتر ۶۵۵+۱۶ تا 2۰+2۳4

ضمانت نامه بانکی) 2۱،۶۷۳،۰۰۰،۰۰۰
مطابق با فرمت ارایه 

شده در اسناد( _ اصل 
فیش واریز وجه  نقد

فهرست بهای 99۷،24۱،۳۰۷،۱۳۸
راه، راه آهن و 
باند فرودگاه 
سال ۱4۰۰  ۱۵2/ج99/۳

احداث قطعه ۵ باند دوم محور کهنوج – رودان 
از کیلومتر ۰۰۰+۵۸ تا انتهای حوزه استحفاظی

2۱،4۳4،۰۰۰،۰۰۰9۷۳،۳۱۷،۰94،۱9۰

نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

- پیاپی 2002
  1400/2/15

فراخوان مجدد مناقصه عمومی یک مرحله ای
واگذاری مدیریتی و نگهداری راهبری تاسیسات مکانیکی 

و الکتریکی بیمارستان پاستور بم

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/02/13 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 14:00 روز یک شنبه تاریخ 1400/02/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت14:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/02/29

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 روز شنبه تاریخ 1400/03/01 
مکان ارائه پاکت )الف( بصورت فیزیکی : آدرس بم بلوار شهید رجائی دانشگاه علوم پزشکی به دبیرخانه حراست - تلفن 034-44344601

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
مرکز تماس: 1456

دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

تاسیسات  راهبری  نگهداری  و  مدیریتی  واگذاری  مناقصه  دارد  نظر  در  بم  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
از   1400/03/01 تاریخ  از  شمسی  یکسال  مدت  به  را   00/02 ت-پ-2-  شماره  به  بم  پاستور  بیمارستان  الکتریکی  و  مکانیکی 
پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق 
www.setadiran.irآدرس به  ستاد  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران   مناقصه 

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. 

 م/الف10

آبخوان 


