
معاوناولرییسجمهور:

حضور متخصصان اقتصاد
در بخش کشاورزی پررنگ تر شود

اصلی ترین  از  یکی  آب  مسئله  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
چالش های پیش روی کشور و به ویژه بخش کشاورزی است، گفت: صاحب 
نظران و مراکز علمی و دانشگاهی کشور که نقش تعیین کننده ای در گره گشایی 

از مشکالت پیش روی کشور دارند...

افزایش 20 در صدی 
مصرف برق بر اثر گرما

در ماههای اخیر عوامل متعددی موجب کمبود برق در 
شبکه توزیع شده و بسیاری از شهروندان را با مشکالت 
استخراج  بارندگی،  است. کاهش  روبرو کرده  عدیده 
رمزارز، صادرات برق و افزایش مصرف مشترکان در پی 
گرمای هوا از جمله مهمترین عواملی عنوان شده اند که 
نتیجه  در  و  برق  توزیع  در  مشکالتی  بروز  موجب 

خاموشی در بسیاری از نقاط کشور شدند. 

چهقانونیازمستأجران
حمایتمیکند؟

نرخ دلبخواه اجار ه بها
اگر به یک مغازه وارد شویم و ببینم که فروشنده، 
کاالی خود را بیش از قیمت درج شده بر روی آن به 
فروش می  رساند، با یک تماس با شماره ه ای »سه 
رقمی« می  توانیم مانع از آن شویم که فروشنده یا 
مالک کاال، بتواند کاالیی را به قیمت »دلخواه« خود 
به فروش برساند، این امر در مورد خدمات نیز صدق 
می  کند، اما چگونه است که در مورد »خانه«، مالک 
یا  فروش  برای  را  »دلخواهی«  مبلغ  هر  می  تواند 

بهای اجارۀ خانۀ خود درخواست نماید؟ 

تمایلبهطبیعتگردی
بعدازپاندمیکروناافزایشیافتهاست

 اکوتوریسم 
 فرصتی  برای

 احیای گردشگری
کرونا نمی تواند گردشگری را بیش از این متوقف کند. 
این واقعیتی است که بسیاری از فعاالن این حوزه در 
سراسر دنیا بر آن تاکید دارند و در همین راستا در پی 
یافتن راهکاری برای تطابق با شرایطی هستند که کرونا 
و  تدابیر  از  استفاده  است.  آورده  وجود  به  دنیا  در 
ترفندهای مختلف برای گردشگران و همچنین بهره مند 
شدن از تکنولوژی در زمینه های گوناگون برای حفظ 
سال  یک  در  است که  راهکارهایی  سفر،  در  ایمنی 
مورد  یا  شده  تجربه  مختلف  کشورهای  در  گذشته 

بررسی قرار گرفته است.

40 در صد تاالب ها کانون غبار شده اند
مسعودتجریشی:وسعتکانونهایبحرانیگردوغباردرایرانحدود۲میلیونهکتاراست

معاونمحیطزیستانسانیسازمانحفاظتمحیطزیستمطرحکرد

|کارشناستنوعزیستی|

|صیادشیخیئیالنلو|

نگاهسطحیبهحیاتوحش
درگزارشهایارزیابی

اشکال  تمامی  دربرگیرنده  تنوع  زیستی 
اگر  و  است  کره زمین  روی  بر  حیات 
آنچه  هر  بیان کنیم  ساده  خیلی  بخواهیم 
می شناسیم  حیات  عنوان  به  ما  امروزه 
تنوع  است.  زیستی  تنوع   وجود  وام دار 
زیستگاهی  تنوع  و  تنوع گونه ای  ژنتیکی، 
کره زمین   روی  بر  آن  اصلی  نمودهای 
به  نیز  فرهنگی  تنوع  امروزه  که  هستند، 
مطرح  آن  دیگر  نمودهای  از  یکی  عنوان 
تنوع  اهمیت  و  ارزش  بنابراین  است. 
زیستی بسیار ساده و به راحتی قابل درک 
و فهم است. ولی آیا ما توانسته ایم تا کنون 
حفاظت  راستای  در  را  اصولی  اقدامات 
وجود  با  دهیم؟  انجام  زیستی  تنوع  از 
اما در حال  انتقادات فراوان در این حوزه، 
در  بسیاری  طرح های  و  مطالعات  حاضر 
جهت حفاظت از محیط زیست که بخشی 
تنوع زیستی  از  با هدف حفاظت  آن هم  از 
اما  می شود  انجام  است  آن  و کارکردهای 
این مطالعات  در  تامل  قابل  و  اصلی  نکته 
توجه نکردن به هسته اصلی تنوع زیستی 
یعنی حیات وحش است. اگر نگاهی گذرا 
به مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیست 
دید که  می توان  باشیم،  داشته  کشور  در 
حیات وحش  بخش  اطالعات  و  داده ها 
فاحش  اشتباهات  با  و  سطحی  بسیار 
به  واقع  در  می شوند.  منتشر  و  گزارش 
ندرت در مطالعات محیط زیستی در کشور 
تنوع  اکولوژی و  از کارشناسان متخصص 
عمده  نتایج  می شود.  بهره گرفته  زیستی 
تاثیرات  از  جلوگیری  برای  مطالعات  این 
به  می گیرد،  انجام  زیستی  تنوع  بر  منفی 
مستند  غیر  داده های  از  استفاده  خاطر 

نیستند. اتکا  قابل 

پژوهشهایجدیدازسهم۳۷درصدیفعالیتهایانسانی
درمرگومیرناشیازگرماحکایتدارد
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تحویل  ارائه گزارش  در  تهران  شهردار 
و تحول شهرداری تهران که در صحن 
شورای شهر ارائه کرد با اشاره به تالش 
همه  بهره مندی  برای  شهری  مدیریت 
کاهش  از  شهر  مواهب  از  شهروندان 
دوره  در  بلندمرتبه سازی  درصدی   ۸۷

داد. خبر  شهری  مدیریت  پنجم 
در  حناچی  پیروز  ایسنا،  گزارش  به 
ارائه  با  تهران  شهر  شورای  صحن 
شهرداری  تحول  و  تحویل  گزارش 
اساس  بر  گزارش  این  گفت:  تهران 
شهر  شورای  سوی  از  که  ماموریتی 
ارایه  شده  داده  تهران  شهرداری  به 

. د می شو

از  دیگری  بخش  در  تهران  شهردار 
اینکه  به  اشاره  با  خود  صحبت های 
چارچوب  در  شهری  توسعه  بخش  در 
 ۶۶ افزایش  و  عمل شده  جامع    طرح  
درصدی طرح های موضعی و موضوعی 
در دستور کار قرار گرفته است، افزود: 
 ۲.۵ هم  مصوب  های  طرح  همچنین 
از  هم  این  که  داشت  افزایش  برابر 
نتایج این دوره است، مانند طرح هایی 
فرحزاد،  کن،  دره های  رود  درباره 
جوانمرد  و  شوش  میدان  جنوب 
قصاب. او افزود: یکی  از نگرانی های 

شهرداری  و  دولت  میان  حاکمیتی 
تهران  پذیری  جمعیت  رشد  موضوع 
روش  روند  مهار  دوره  این  در  است. 
جمعیت پذیری تهران را داشتیم و به 
پروانه  صدور  کاهش  با  که  معنا  این 
متناسب  را  جمعیت  ایجاد  ظرفیت 
موضوعی  می کنیم.  فراهم  خدمات  با 
که در دوره قبل رشد جمعیت پذیری 
اعتقاد  ما  اما  است  نبوده  ای  مساله 
حاکمیتی  مسائل  به  نسبت  داریم 
هم مسئولیت داریم. بیش از ۱۶ هزار 
هکتار از اراضی ریزدانه شهری در دوره 

شد. تکلیف  تعیین   ۹۹ تا   ۹۶
سازی  مناسب  درباره  تهران  شهردار 
اقشار  همه  برای  عمومی  فضاهای 
شاهد  حوزه  این  در  کرد:  اظهار 
از  درصد   ۳۰ نصب  جمله  از  اقداماتی 
کل پله های برقی و ۳۶ درصد از کل 
بودیم که در حوزه حمل و  آسانسورها 
نقل عمومی طی ۲۲ سال بهره برداری 
شهری  مدیریت  دوره  این  در  مترو، 
این اقدام صورت گرفت؛ در عین حال 
 ۱۷۰ شهر  سازی  مناسب  ادامه  در  و 
سازی  مناسب  بار  تره  و  میوه  بازار 

شده، در حوزه معابر ۵۲ هزار متر مربع 
پیاده  در  شاهدیم،  را  سازی  مناسب 
رو ها ۲۶۱ کیلومتر مناسب سازی رخ 
ساختمان،  باب   ۱۵۴ همچنین  داده 
۲۷۹ ایستگاه بی آرتی مناسب سازی 
حوزه  در  عملکرد  تشریح  در  شدند.او 
گفت:  پایدار  زیست  محیط  و  ایمنی 
درون  سفرهای  از  دوچرخه  سهم 
درصد   ۰.۹ به  درصد   ۰.۳ از  شهری 
افزایش پیدا کرده، در واقع این اعداد 
نه  و  است  شهری  درون  سفر  تعداد 
تفریحی. طول مسیر ویژه دوچرخه در 

در سال  و  بوده  ۵۰ کیلومتر   ،۹۶ سال 
است.  رسیده  کیلومتر   ۲۴۶ به   ۹۹
اپلیکیشن  اندازی  راه  اینها  بر  عالوه 
دوچرخه و اجرای پروژه دوچرخه های 
خصوصی  بخش  سوی  از  اشتراکی 
نقل  و  حمل  ترویج  در  زیادی  تاثیر 

داشت. پاک 
شهردار تهران همچنین به کاهش تولید 
اشاره کرد  پسماند  بازیافت  افزایش  و 
هزار   ۳۶ بار  نخستین  برای  گفت:  و 
کمپوست فروخته شد و در حوزه پسماند 
پزشکی ۴۰ خودرو به GPS تجهیز شد. 
همچنین حجم زباله های رقمی حدود ۳ 

هزار تن کاهش پیدا کرده است.

حناچیخبرداد:

کاهش۸۷درصدیبلندمرتبهسازیدرتهران
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ایران  در  هوایی  و  آب  تغییرات  از  ناشی  مرگ  بیشترین    
کویت، فلیپین، تایلند و آمریکای جنوبی و مرکزی بوده است 
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و  شدیدتر  امواج گرمایی  دما،  افزایش  با 
به طور  و  می دهد  روی  بیشتری  بسامد  با 
نامتناسبی بر افراد مسن و کسانی که دارای 
بیماری های مزمن مثل آسم هستند، تاثیر 
می گذارد و آنها را در معرض امراض و مرگ 
اخیرا  مطالعه ای که  می دهد.  قرار  زودرس 
 »Nature Climate Change« در ژورنال
به ۷۳۲  مربوط  داده هایی  از  شده،  منتشر 
تعداد  تا  استفاده کرده  در ۴۳ کشور  نقطه 
مرگ های مرتبط با سطوح گرمایی باالتر از 
را که  انسان ها  برای سالمت  ایده آل  دمای 
محاسبه کند.  است،  متفاوت  منطقه  هر  در 
شرایط  مطالعه،  این  در  پژوهشگران 
را که تحت سناریوهای  ّآب وهوایی گذشته 
با یا بدون گرمای ناشی از فعالیت های انسانی 
شبیه سازی شده بودند، بررسی کردند؛ این 
کار به آنها اجازه داد تا تاثیر گرما و سالمتی 
مرتبط با فعالیت های انسان را از روند طبیعی 
آن جدا کنند. پژوهشگران دریافتند که به طور 
مرتبط  مرگ های  همه  از  درصد   ۳۷ کلی، 
به  مربوط  مطالعه،  مورد  مناطق  در  با گرما 
فعالیت های انسانی بوده است؛ اما بیشترین 
سهم ناشی از تغییرات آب وهوایی )بیش از 
)ایران،  آسیا  غرب  و  در جنوب  درصد(   ۵۰
و  )فیلیپین  آسیا  شرق  جنوب  کویت(، 
بوده  مرکزی  و  جنوبی  آمریکای  و  تایلند( 
است. پروفسور آنتونیو گاسپارینی از دانشکده 
و  لندن  گرمسیری  پزشکی  و  بهداشت 
»این  این گزارش می گوید:  ارشد  نویسنده 
داده ها حاکی از آن است که حتی در این 
مراحل نسبتا ابتدایی تغییرات بالقوه فاجعه بار 

آب وهوایی، آثار گرمایش سریع روی سالمت 
می شود.« احساس  انسان 

او می گوید: »این نوعی فراخوان برای اقدام 
جهت جلوگیری از اثرات احتمالی یا تالش 
برای کاهش این اثرات است که البته در آینده 
بیشتر  می یابد،  ادامه  زمین  که گرم شدن 
خواهد بود. پیام اصلی این است که ... شما 
نباید تا سال ۲۰۵۰ منتظر بمانید تا شاهد 
افزایش مرگ ومیر مرتبط با گرما باشید.« جدا 
از مرگ، افزایش گرما باعث مشکالت دیگر 
سالمتی از جمله بیماری های قلبی عروقی یا 
تنفسی هم می شود. دکتر آنا ویسیدو-کابرا، 
از دانشگاه برن،  نویسنده اصلی این مقاله 
می گوید که این مشکالت، معموال بیشتر از 
مرگ است و هزینه های درمان را هم باید 
به آن اضافه کرد: »مرگ ومیر فقط نوک کوه 

یخ است.«
تمام  گزارش،  این  تحلیل های  تجزیه و 
کره زمین را پوشش نمی دهد؛ برای مثال، 
داده های تجربی کافی برای بخش های بزرگی 
با  نداشت.  وجود  آسیا  جنوب  و  آفریقا  از 
این حال، دکتر ِکِلر گودس، پژوهشگر ارشد 
دانشگاه  در  زیستی  علوم محیط  دانشکده 
آنگلیای شرقی، می گوید: »نتیجه این مطالعه 
از نظر علمی، قوی و هشدار دهنده است.« او 
گفته است: »این داده ها به ما می گویند که 
مردم در همه قاره ها به دلیل افزایش استرس 
گرمایی حاصل از تغییرات آب وهوایی ناشی 
از فعالیت انسان ها، در حال مرگ هستند. 
این امر ضرورت اقدام جهانی برای کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای را برجسته می کند. 

مهم تر از هر زمان دیگری است که توافق های 
آب وهوایی  کنفرانس   ،Cop۲۶ از  معنادار 
سربرآورد.«  نوامبر  ماه  در  ملل  سازمان 
کاهش  درصد   ۷ وجود  با  گذشته،  سال 
سوزانده شدن سوخت های فسیلی به علت 
قرنطینه و تعطیلی سراسری به واسطه کرونا، 
دمای جهانی ۱.۲ درجه سانتی گراد باالتر از 
بسیار  عدد  این  بود.  پیشاصنعتی  سطوح 
افزایش  سانتی گراد  درجه   ۱.۵ به  نزدیک 
دمای تعیین شده برای جهان است. گمان 
می رود، فراتر از این دما، حتی به اندازه نیم 
درجه سانتی گراد، خطرات خشکسالی، سیل، 
گرمایش شدید و فقر و گرسنگی برای صدها 
میلیون نفر از مردم جهان را به دنبال خواهد 

داشت.

حملونقلبیشترینسهمدرانتشار
گازهایگلخانهای

سخنان زیادی در مورد گرم شدن کره زمین 
نوشته  بسیاری  مقاالت  می شود؛  بیان 
می شود. بخش زیادی از گرم شدن زمین 
تولید  در  انسانی  فعالیت های  دلیل  به 
ماه  چهار  حدود  است.  گازهای گلخانه ای 
پیش، در ماه فوریه، گزارشی منتشر شد که 
نشان می داد حمل ونقل با ۲۹ درصد، باالترین 

دارد. ایجاد گازهای گلخانه ای  در  را  سهم 
نمودارها نشان می دهد که سهم منابع تولید 
گازهای گلخانه ای، به ترتیب به این صورت 
درصد   ۲۸ حمل ونقل،  درصد   ۲۹ است: 
درصد   ۱۲ صنعت،  درصد   ۲۲ الکتریسیته، 
تجاری و مسکونی، ۹ درصد هم کشاورزی. 
موتورهای احتراقی که با سوزاندن سوخت های 

فسیلی کار می کنند، بخش اصلی سیستم 
حمل ونقل ما را تشکیل می دهند. خودروهای 
شخصی و کامیون های سبک نیمی از این 
تولید  مسئول  حمل ونقل  را که  درصد   ۲۹
آن است، تولید می کنند. بخش های دیگر، 
موارد  و  اتوبوس ها  کشتی ها،  هواپیماها، 
متخصص  سورلز،  تام  هستند.  این چنینی 
هواشناسی می گوید: »با دیدن این اعداد و 
ارقام، به خوبی متوجه می شویم که چرا تا 
این اندازه روی خودروهای الکتریکی تاکید 
می شود. در واقع آینده اتمسفر ما به پیشرفت 
و موفقیت در این موضوعات بستگی دارد.« 
به گفته او، مسئله اصلی در تولید خودروهای 
برقی این است که چگونه باید آنها را بسازیم. 
می دهد  نشان  ارقام  و  »آمار  می گوید:  او 
که الکتریسیته سهم ۲۸ درصدی در تولید 
گازهای گلخانه ای دارد. این بدان علت است 
که ما در حال حاضر برای ایجاد الکتریسیته 
از سوخت های فسیلی استفاده می کنیم. در 
از منابع  الکتریسیته،  تولید  برای  آینده، ما 
بادی و  تجدیدپذیر مثل منابع خورشیدی، 
برق آبی بیشتر از زغال سنگ استفاده خواهیم 

کرد.«

کاهش4درصدیگازهادراروپا
دیروز همچنین گزارش دیگری منتشر 
شد که نشان می داد، انتشار گازهای گلخانه ای 
حدود ۴   ۲۰۱۹ سال  طی  اروپا  اتحادیه  در 
درصد کاهش داشته است. به گزارش آژانس 
محیط زیستی اروپا، داده های منتشر شده 
دیده بان محیط زیستی اروپا نشان می دهد 
سال  در  اروپا  اتحادیه  عضو  که کشورهای 
۲۰۱۹ با کاهش ۳.۸ درصدی انتشار گازهای 
گلخانه ای، انتشار اتحادیه اروپا را به ۲۴ درصد 
زیر سطوح ۱۹۹۰ رسانده است. این کاهش به 
علت تعطیلی و قرنطینه سراسری بسیاری 
از کسب وکارها در دنیا رخ داده است. این 
در حالی است که اتحادیه اروپا می خواهد تا 
سال ۲۰۳۰، انتشار گازهای گلخانه ای خود را 
تا ۵۵ درصد نسبت به سطوح ۱۹۹۰ کاهش 
دهد. یعنی اگر این کاهش تا یک دهه دیگر 
ادامه پیدا کند، این بلوک می تواند به اهداف 
تعیین شده اش دست یابد.بریتانیا هم برای 
انتشار  درصدی  خودش هدف کاهش ۶۸ 
گازهای گلخانه ای را تا ۲۰۳۰ و کاهش ۷۸ 

درصدی تا ۲۰۳۵ را تعیین کرده است.
آژانس محیط زیستی اروپا اعالم کرده که 
حدود ۸۰ درصد از کاهش انتشار آالینده های 
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹، ناشی از بخش 
انتشار  میزان  اما  است.  بوده  نیرو  و  گرما 
گازهای ناشی از حمل ونقل در این اتحادیه، 
همچنان رو به افزایش است؛ به این معنا، 
فکری  باید  نزدیک  آینده ای  در  بلوک  این 
حاصل  گلخانه ای  گازهای  انتشار  حال  به 
اهداف  به  بتواند  تا  بکند  حمل ونقل  از 
تعیین شده خود دست یابد. گرچه کشورهای 
اکثر  از  بیش  می گویند که  اروپا  اتحادیه 
اهداف  و  می کنند  تالش  دنیا  کشورهای 
بلندپروازانه ای را برای خود  سخت گیرانه و 
تعیین کرده اند، با این حال، فعاالن محیط 
دی اکسید  اهداف  که  می گویند  زیستی 
اندازه کافی شدید  به  اروپا  اتحادیه  کربنی 
نیست. لورلی لیموزین، یک فعال آب وهوا 
و حمل ونقل در گرین پیس می گوید: »اروپا 
را  فسیلی  سوخت های  سرعت  به  باید 
کنار بگذارد و بیشتر انرژی خود را از منابع 
خورشیدی  انرژی  و  باد  مانند  تجدیدپذیر 
کسب کند. اروپا همچنان باید انرژی کمتری 
را از جمله در حمل ونقل که انتشار گازهای 
گلخانه ای آن در حال افزایش است، صرف 
کند و این اتحادیه باید حمل ونقل خود را 

دهد.« تغییر 

پژوهشهایجدیدازسهم۳۷درصدیفعالیتهایانسانی
درمرگومیرناشیازگرماحکایتدارد

 گرمایش مرگبار زمین
بیشترینمرگناشیازتغییراتآبوهوایی
درایران،کویت،فلیپین،تایلندوآمریکایجنوبیومرکزیبودهاست

معاوناولرئیسجمهور:
حضورمتخصصان
اقتصاددربخش

کشاورزیپررنگترشود
بر  تاکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
اصلی ترین  از  یکی  آب  مسئله  اینکه 
ویژه  به  و  روی کشور  پیش  چالش های 
صاحب  گفت:  است،  کشاورزی  بخش 
دانشگاهی کشور  و  علمی  مراکز  و  نظران 
گره گشایی  در  تعیین کننده ای  نقش  که 
باید  دارند  روی کشور  پیش  مشکالت  از 
خصوص  این  در  و  شده  صحنه  وارد 
گزارش  به  کنند.  ارائه  علمی  راهکارهای 
دیروز  صبح  جهانگیری  اسحاق  ایسنا، 
کنفرانس  دوازدهمین  افتتاح  مراسم  در 
به شکل  ایران که  اقتصاد کشاورزی  ملی 
تغییرات  به  شد،  برگزار  کنفرانس  ویدیو 
و  جوی  نزوالت  کاهش  و  آب وهوایی 
 ۱۳۹۹-۱۴۰۰ آبی  سال  در  خشکسالی 
امسال جزو سال های  و گفت:  اشاره کرد 
است،  سال گذشته   ۵۰ در  خشک کشور 
شده  ذخیره  آب های  و  بارندگی ها  میزان 
و  یافته  کاهش  بسیار  سدها  پشت  در 
ساماندهی  منظور  به  ستادی  دولت  در 
حضور  با  آب  وضع  بخشی  تعادل  و 
است. شده  ایجاد  مختلف  دستگاه های 

اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
متناسب  دولت  گذشته  سال های  در 
بخش  در  طرح هایی  کم آبی  شرایط  با 
آب  مصرف  کاهش  منظور  به  کشاورزی 
گلخانه ای  کشت  گفت:  است،  کرده  اجرا 
به  دولت  شروع کار  در  هکتار  هزار   ۸ از 
۱۸ هزار هکتار رسیده است و استفاده از 
سیستم های آبیاری نوین به طور گسترده 
کرد:  تصریح  او  است.  افزایش  حال  در 
ایجاد  نظیر  کشاورزی  موضوعات  در 
شبکه های آبیاری نوین بیش از ۸۵درصد 
از سوی دولت پرداخت می شود  هزینه ها 
و متاسفانه بخش خصوصی و فعاالن در 
این  در  اندکی  سرمایه گذاری  عرصه  این 

می دهند. انجام  زمینه 
و  آب  طرح های  اجرای  جهانگیری 
هکتاری  هزار   ۵۵۰ طرح  نظیر  خاک 
با  ایالم  و  خوزستان  استان های  در 
میلیارد   ۲ تا   ۱.۵ از  بیش  سرمایه گذاری 
دالری دولت را خاطر نشان و عنوان کرد: 
موجب  بزرگی  طرح های  چنین  اجرای 
بهره وری بیشتر از منابع آب و خاک شده 
است به طوری که در بازدید از این مناطق 
 ۱.۵ جای  به  می گفت  کشاورزان  از  یکی 
این  از اجرای  برداشت در هکتار پس  تن 
طرح میزان برداشت به ۳.۵ تا ۴ تن ارتقا 
یافته است. این نشان می دهد که اجرای 
شدن  اقتصادی  به  منجر  که  طرح هایی 
توان  می تواند  می شود  کشاورزی  بخش 
دهد. افزایش  سطح  واحد  در  را  کشاورز 

اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
برای  وسیعی  سرمایه گذاری  دولت 
منظور  به  کشی  کانال  تسطیح،  تجمیع، 
کشور  سراسر  در  خاک  شوری  شدن  کم 
استان  در  گفت:  است،  داده  انجام 
احیای  طرح  نیز  بلوچستان  و  سیستان 
لوله کشی  روش  با  زمین  هکتار  هزار   ۴۶
رسیدن  برای  باید  ولی  است  شده  انجام 
که  کرد  پیدا  راهکاری  مطلوب  نتیجه  به 
و  انگیزه  و  قدرت  با  خصوصی  بخش 

شود. صحنه  وارد  آگاهی 
علم  متخصصان  حضور  کرد:  تاکید  او 
اقتصاد در حل مشکالت اقتصادی به ویژه 
و  شود  پر رنگ تر  باید  کشاورزی  بخش 
اقتصادی  می تواند  کنفرانس هایی  چنین 
شدن بخش کشاورزی را به عنوان اولویت 

دهد. قرار  خود  کار  دستور  در 
در  دولت  سیاست های  نقش  جهانگیری 
قیمت  در  دخالت  نظیر  کشاورزی  حوزه 
شدن  شکوفا  منظور  به  را  گذاری ها 
و  توصیف کرد  ضروری  بخش کشاورزی 
همه  در  صنعت  با  دانشگاه  ارتباط  گفت: 
ارتباط  اما  داشته  وجود  جهت گیری ها 
شود. تقویت  باید  کشاورزی  با  دانشگاه 

دولت  افزود:  رئیس جمهور  اول  معاون 
در  پرسرعت  اینترنت  تا  کرده  تالش 
شهرهای  و  پایتخت  همانند  روستاها 
کشاورزان  تا  باشد  داشته  وجود  بزرگ 
طریق  از  بتوانند  عرصه  این  فعاالن  و 
بهره وری  علمی  مقاالت  به  دستیابی 
طریق  از  یا  و  داده  افزایش  را 
را  خود  محصوالت  شبکه های اجتماعی 
هوشمندسازی  او  برسانند.  فروش  به 
بخش کشاورزی را موضوعی جدی خواند 
بخش  در  دانش  سهم  امیدوارم  و گفت: 
بخش ها  سایر  همانند  نیز  کشاورزی 
افزایش یابد. اقتصاد بدون اتکا به درآمد 
دانش  به  متکی  اقتصاد  معنایش  نفت 
علمی  مراکز  شکل گیری  از  دولت  است. 
و  گوشه  در  دانش  و  علم  پارک های  و 
باید  اما  است  کرده  حمایت  کشور  کنار 
عرصه ها  همه  در  دانش بنیانی  موضوع 
حضور  کارخانه ها  تا  مزارع کشاورزی  از 
سازد. نمایان  را  خود  آثار  و  باشد  داشته 

غریبآبادیخبرداد:

نامهصالحیبهمدیرکل
آژانسدرپیانتشارگزارش

جدیددربارهایران
نماینده ایران در وین در صفحه توییترش اظهارات 
کل  مدیر  به  را  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
به  نامه ای  در  که  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
برنامه  درباره  آژانس  جدید  گزارش  انتشار  دنبال 
کرد.به  منتشر  است،  شده  مطرح  ایران  هسته ای 
ایران  نماینده  غریب آبادی  کاظم  ایسنا،   گزارش 
صفحه  در  وین  در  بین المللی  سازمان های  نزد 
علی  سوی  از  شده  مطرح  اظهارات  به  توییترش 
به  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  صالحی،  اکبر 
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  رافائل گروسی 
گروسی  رافائل  به  صالحی  دکتر  نامه  در  نوشت: 
آمده است: نظر به این که تاریخ تفاهم نامه فنی 
گرفت  تصمیم  ایران  رسید،  پایان  به  مه   ۲۴ در 
به  نکند، در ضمن ما تصمیم گرفتیم  را تمدید  آن 
فرصت  تا  بدهیم  ادامه  ]اطالعات[  ماهه  یک  ثبت 
با  فنی  مذاکرات  رساندن  نتیجه  به  برای  دیگری 
از صالحی  نقل  به  فراهم شود.غریب آبادی  آژانس 
ادامه داد: در زمینه مسائل پادمانی، ایران تاکنون 
با  واقعی  همکاری  برای  را  تالشش  بیشترین 
پاسخ های  و  شفاف سازی ها  و  داده  انجام  آژانس 
برای  آژانس  آمادگی  از  است.  کرده  ارائه  را  الزم 
برای  متمرکز  و  تالشی کنش گرایانه   در  مشارکت 
حل و فصل بدون تاخیر مسائل استقبال می کنیم.

مانند  ما  نوشت:  صالحی  از  نقل  به  غریب آبادی 
قبل به همکاری سازنده با آژانس ادامه می دهیم. 
دوجانبه  عزم  این  داریم که  انتظار  زیادی  حد  تا 
در  گرایانه  عمل  و  ملموس  نتیجه ای  حصول  به 
این  پی  در  صالحی  شود.نامه  منجر  وقت  اسرع 
مطرح می شود که  آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به کشورهای  خود  فصلی  گزارش  در  دوشنبه  روز 
نتوانسته  ایران  که  است  کرده  اعالم  برجام  عضو 
در  شده  یافت  اورانیوم  ذرات  خصوص  در  است 
دهد.  ارائه  توضیحی  نشده  اعالم  سایت  چندین 
همچنین خبرگزاری ای.اف.پی در توییتی به نقل از 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که ذخایر 
سقف  برابر   ۱۶ ایران  شده  غنی سازی  اورانیوم 
اولیانوف  میخائیل  است.  برجام  در  شده  تعیین 
در  بین المللی  سازمان های  در  روسیه  نماینده 
بین المللی  آژانس  گزارش جدید  از  وین هم پس 
در  ایران  هسته ای  برنامه  درباره  اتمی  انرژی 
در  چیز  همه  متاسفانه  نوشت:  توییترش  صفحه 
روابط ایران و آژانس پیچیده است. با این وجود، 
را  همکاری  ضروری  سطح  هستیم  این  قدردان 
که  داریم  باور  دالیلی  اساس  بر  می کنند.  حفظ 

هستند. موقت  موجود  مشکالت 

ارتشجمهوریاسالمیایران:

علتحادثهدرپایگاههوایی
دزفولدرحالبررسیاست

فروند  یک  در  پیش بینی  غیر قابل  اشکال  اثر  بر 
پایگاه هوایی  از خلبانان  ۵ دو تن  هواپیمای اف 
ایسنا،  گزارش  به  رسیدند.  شهادت  به  دزفول 
اطالعیه ای  در  ایران  جمهوری اسالمی  ارتش 
سرهنگ کیانوش بساطی  دیروز  صبح  کرد:  اعالم 
هوایی  نیروی  خلبانان  از  حسین نامنی  سروان  و 
ارتش در حین آماده سازی هواپیما قبل از پرواز، 
شهادت  به  پران  صندلی  ناگهانی  عملکرد  اثر  بر 
رسیدند. براساس این گزارش، علت دقیق حادثه 

است. بررسی  در حال  فنی  کارشناسان  توسط 

پژوهشگران دریافتند که به 
طور کلی، ۳۷ درصد از همه 
مرگ های مرتبط با گرما در 
مناطق مورد مطالعه، مربوط 
به فعالیت های انسانی بوده 
است؛ اما بیشترین سهم ناشی 
از تغییرات آب وهوایی )بیش 
از ۵۰ درصد( در جنوب و غرب 
آسیا )ایران، کویت(، جنوب 
شرق آسیا )فیلیپین و تایلند( 
و آمریکای جنوبی و مرکزی 
بوده است.

فصل انتخابات برکات زیادی 
دارد از جمله اینکه برخی از 
افراد که با سیاست های دولت 
در دفاع از آزادی های قانونی 
شهروندان در فضای مجازی 
مخالف بودند، امروز پیشگام تر 
از دولت از گشایش در فضای 
مجازی صحبت می کنند

پژوهشهایجدیدنشاندادهکهبیشازیکسومتماممرگهایناشیازگرمادرسراسرجهانازسال1991تا۲01۸
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ربیعی:دولتآیندهمیوهمدیریتایندولتواستقامت
مردمراخواهدچید

نشست  در  علی ربیعی  ایسنا،  گزارش  به 
اینکه  بر  تاکید  با  خود  هفتگی  خبری 
بزرگ  دستاوردی  عنوان  به  صندوق ها 
یک  فداکاری  سال  یکصد  از  بیش  در 
مشروطه  انقالب  دو  کوران  در  و  ملت 
آمده است،  به دست  اسالمی  انقالب  و 
انقالب  میراث  رای  صندوق  کرد:  تاکید 
رسیده  بلوغ   به  دستاورد  است؛  امام  و 
کودتاها،  با  ملت  این  است.  مشروطه  از 
اقتصادی  جنگ  و  تحریم  ترور،  جنگ، 
و  شده  روبه رو  زیادی  فراز و نشیب های  با 
جمهوریت  کرده است.  عبور  آنها  میان  از 
مقاطع  در  که  بوده  بزرگی  دستاورد 
صندوق های  کرده ایم؛  حفظش  مختلف 
تاریخی  از  گران بها  میراث  یک  رای 
فداکارانه برای ملت ایران هستند،  میراثی 
فدا  را  خود  زیادی  جان های  آن  برای  که 
رای  صندوق  نبود  شد:  یادآور  او  کرده اند. 
نظام شاهنشاهی،  و فقدان دموکراسی در 
مردم«  از  حاکمان  دائمی  »ترس  موجب 
به  مردم  قهرآفرین  »بی اعتمادی  و 
میراث  و  راحل  امام  بود.  شده  حاکمان« 
ارزشمند او که از دل انقالب و از رفراندوم 
آموخت  ما  به  آمد  بیرون   ۵۸ فروردین 
قهر  نه  و  دارد  ترس  نه  رای  صندوق  که 

. می پذیرد

مصوباتدولتبرایجبران
کمبودآبوبرق

مصوبات  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
توجه  با  گفت:  وزیران  هیئت  هفته  این 
گرمای  از  ناشی  برق  مصرف  افزایش  به 
مدیریت  برای  دولت  کم آبی،  و  زودرس 
دستگاه های  تا  کرد  مصوب  برق  مصرف 
نهادهای  و  بانک ها  و  ادارات  و  اجرایی 
عمومی غیردولتی به میزان ۵۰ درصد سال 
کنند.  صرفه جویی  برق  مصرف  در  گذشته 
اطالعات،  نیرو،  وزارتخانه های  همچنین 
ارتباطات و فناوری اطالعات، کشور و نیروی 
انتظامی موظف شدند نسبت به شناسایی، 
مراکز  فعالیت  متوقف کردن  و  جمع آوری 
ارز  رمز  استخراج  غیرمجاز  دستگاه های  و 
صنایع  همچنین  افزود:  او  کنند.  اقدام 
 ۱۵ تا  خرداد   ۱۵ از  شدند  موظف  بزرگ 
و  تغییر ساعت کار  مثل  تدابیری  با  مرداد 
یا طرح تعطیالت ساالنه در مجموع ۳ هزار 
مگاوات کاهش مصرف از ساعت ۱۲ تا ۲۱ 
پرداخت  دیگری  مصوبه  در  باشند.  داشته 
تسهیالت نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار 

ضمانت  با  شهرها  حاشیه  و  جمعیت  نفر 
توسط   ۱۴۰۰ درسال   زنجیره ای  سفته 
بانک های عامل تعیین شد و سقف فردی 
سود  و  تومان  میلیون   ۱۰۰ مبلغ  تسهیالت 
سهم متقاضی نیز برای تسهیالت ۵ درصد 

است.

بهاعالماحیایکاملبرجامتاپیشاز
پایانکاردولتبسیارامیدواریم

سخنگوی دولت تصریح کرد: طبیعی است 
تحریم های  که  پیچیدگی هایی  بخاطر  که 
پیشرفت های  و  ترامپ  دولت  در  متعدد 
فنی هسته ای در پاسخ به آنها ایجاد شده، 
بحث  و  بررسی  مورد  باید  زیادی  جزییات 
غیر  موانع  این  از  هیچکدام  اما  بگیرد  قرار 
در  سیاسی  اراده  با  و  نیستند  عبور  قابل 
به  نیز  جزیی  اختالف های  این  پایتخت ها 
پایان می رسد. بنابراین، ما بسیار امیدواریم 
که تا پیش از انتقال تصدی دولت بتوانیم 

اعالم کنیم. را  برجام  احیای کامل 

همهدرموردتعاملباجهانسخنمیگویند
سخنگوی دولت تصریح کرد: اما نکته قابل 
برکات  انتخابات  فصل  است که  این  توجه 
زیادی دارد از جمله اینکه برخی از افراد که 
نبودند که  حاضر  حتی  اخیر  سال های  طی 

فشار تحریم را در وضعیت اقتصادی کشور 
پذیرش  با  سال ها  بشناسند؛  رسمیت  به 
می کردند  مخالفت   FATF کنوانسیون های 
از  دفاع  در  دولت  سیاست های  با  یا  و 
فضای  در  شهروندان  قانونی  آزادی های 
پیشگام تر  امروز  بودند،  مخالف  مجازی 
از  و  هستند  تحریم ها  رفع  دنبال  دولت  از 
گشایش در فضای مجازی صحبت می کنند. 
از  از همین مواضع در جهت دفاع  البته ما 
به  را  آن  و  می کنیم  استقبال  مردم،  حقوق 
فال نیک می گیریم. سخنگوی دولت یادآور 
شد: خوشحالیم که امروز خیلی ها به دیدگاه 
با جهان  تعامل  مورد  در  و  رسیده اند  دولت 

می گویند. سخن  همه 
ربیعی تصریح کرد: دولت آینده فارغ از اینکه 
متعلق به کدام جریان سیاسی باشد، میوه 
مدیریت دولت و استقامت مردم در سختی ها 
را خواهد چید و در یک سال آینده حتی با 
یک مدیریت متوسط شاهد کاهش نرخ ارز 
سخنگوی  خواهیم بود.  تورم  نرخ  و کاهش 
دولت با اشاره به اینکه اگر مدیریت منابع و 
هزینه ها به خوبی انجام نگیرد این دوره رونق، 
ممکن است عمر کوتاهی داشته باشد، افزود: 
البته یک دولت فقط با سرمایه اجتماعی باال 
می تواند جامعه را در سراشیبی ها بطور امن و 

کنترل شده به مقصد برساند.
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هشدار  مهم ترین  کم بارشی  که  حالی  در 
در  و  بوده  گذشته  هفته های  محیط  زیستی 
و  خوزستان، کرمان  در  گردوغبار  اخیر  روزهای 
سیستان و بلوچستان برخاسته است، ریزگردها 
نشست  در  شده  مطرح  موضوعات  از  یکی 
بود.  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  دیروز 
مسعود تجریشی با بیان آماری درباره وضعیت 
کانون های  »وسعت  گفت:  غباری  کانون های 
بسیار بحرانی گرد و غبار در ایران حدود ۲ میلیون 
هکتار است. عالوه بر این وسعت کل کانون های 
گرد و غبار در کشورمان نیز به ۳۵ میلیون هکتار 
رسیده است. تاالب های خشک شده ۴۰ درصد 
کانون های بحرانی گرد و غبار هستند.« او با بیان 
این موار گفت که در طول سه سال اخیر دولت 
در مجموع ۴۵۰ میلیون یورو بودجه برای رفع 
مشکل گرد و غبار به ستاد ملی مدیریت گرد و غبار 

است.« داده  اختصاص 
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینکه برنامه عملیاتی 
برای مدیریت کانون های گرد و غبار با اولویت 
نقاط بحرانی تدوین شده است، عنوان کرد: 
»با توجه به شرایط اقتصادی ما به دنبال این 
هستیم که برای چنین پروژه هایی به بودجه 
طرحی  این رو  از  نباشیم.  وابسته  دولتی 
کارگروه  تصویب  به  که  کرده ایم  تدوین  را 
این  بر  است.  رسیده  نیز  مقاومتی  اقتصاد 
گرد و غبار  کانون های  مدیریت  برای  اساس 
از طرح های دانش بنیان و با مشارکت مردم 

می کنیم.« استفاده 
پهنه ۵۰۰  در یک  راستا  این  »در  داد:  ادامه  او 
هکتاری در بخش های کویری کشور با همکاری 
و مجری طرح گیاهان  وزارت جهاد کشاورزی 
شده  اجرایی  دارویی  گیاهان  کشت  دارویی، 
است. منابع مالی این پروژه نیز با کمک خیران 
و کمک ۲۰۰ میلیون تومانی مجری طرح گیاهان 

تامین شد.« دارویی 
درصدی   ۴۰ سهم  به  اشاره  با  تجریشی 
بحرانی  کانون های  از  خشکیده  تاالب های 
گرد وخاک هم گفت: »به دنبال این هستیم که 
با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی تاالب هایی که 
منشا گرد و غبار هستند را مشخص کنیم و وزارت 

شود.« آبی  نیاز  تامین  به  متعهد  نیرو 

غبارتهرانازتاالبصالحیهمیآید
خشکیده  تاالب های  درباره  صحبت 
باعث شد در نشست به تاالب صالحیه اشاره 
زیست  محیط  مدیر کل  پیش  روز  دو  شود. 
زیستگاه  این  وضعیت  درباره  البرز  استان 
هشدار داده و گفته بود که در فصل کشاورزی 
به  و  است  دشوار  تاالب  این  حقابه  تامین 
شرایط  این  ادامه  »با  بود:  »پیام ما« گفته 
تاالب صالحیه در تابستان خواهد خشکید.« 
استان  هواشناسی  کل  اداره  دیروز  همین 
و  سه شنبه  روزهای  در  اعالم کرد که  تهران 
چهارشنبه در بعضی ساعات وزش باد شدید 
همراه با گرد و خاک و کاهش دید در نیمه 
می شود.  پیش بینی  استان  غربی  و  جنوبی 
سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
حفاظت محیط زیست هم در نشست خبری 
تاالب صالحیه را منشا غبارهای تهران خواند 
و گفت: »یکی اولویت های ما تاالب صالحیه 
تهران است. چرا که چون عمده  نزدیکی  در 
سمت  این  از  تهران  ریزگردهای  کانون های 
است. از این رو قرار شده با همکاری صندوق 
را  تاالب  این  وضعیت  زیست  محیط  ملی 

ببخشیم.« بهبود 

تفاهمبرایمقابلهباکانونهایخارجی
از سویی دیگر به گفته تجریشی وسعت 
کانون های خارجی گرد و غبار نیز ۳۵۰ میلیون 
اقدامات  و  راهکارها  درباره  او  است.  هکتار 
مقابله با این کانون ها گفت: »ما به دنبال آن 
خارجه  امور  وزارت  همکاری  با  هستیم که 
برای  ائتالفی  منطقه  کشورهای  با  همراه 
در  دهیم.  تشکیل  کانون ها  این  مدیریت 
چندجانبه ای  تفاهم نامه های  حاضر  حال 
منطقه  کشورهای  برخی  با  زمینه  این  در 
برنامه منطقه ای  اما قصد داریم یک  داریم 
داشته  گرد و غبار  کانون های  مدیریت  برای 
مطالعات  او  توضیحات  اساس  بر  باشیم.« 
کانون های بین المللی سال گذشته به پایان 
در  بین المللی  سازمان های  با  که  رسیده 
ارتباط با این موضوع با کمک وزارت خارجه 
تهیه شده و سازمان ملل را موظف می کند 
که از ظرفیت های خود برای کنترل گرد و غبار 

کند. استفاده 

مالچهایدوستدارمحیطزیست
جایگزینمالچهاینفتی

او در بخش دیگری از سخنانش به مالچ پاشی 
اشاره کرد که یکی از راه های کنترل کانون های 
غبار است و گفت: »۵۰ سال در کشور مالچ پاشی 
مصوب  مجلس  پیش  سال   ۳ اما  می کردیم 
کرد مالچ های دوستدار محیط زیست جایگزین 
ایجاد  و  ارزیابی  برای  ترتیب  به  از  و  شوند 
دستورالعمل اقدام شد. سه نوع مالچ مناسب 
شناسایی شد و در چند نقطه کانونی حاد ریزگرد 
داد  نشان  ارزیابی ها  و  آزمایش کردیم  یزد  در 
یک مورد از آنها موفق بوده است. بر این اساس 
با صندوق ملی محیط زیست صحبت شده تا 
غیرنفتی  مالچ  نخستین  از  بهره برداری  برای 
سرمایه گذاری شود.« بر اساس توضیح او عالوه 
بر این مالچ غیرنفتی، همه پاالیشگاه های کشور 
وعده داده اند که ظرف یک تا دو سال آینده خط 
تولیدشان را به سمت مالچ های نفتی دوستدار 
محیط زیست ببرند. »از آنجایی که در آینده با 
توجه به افزایش روند خشکسالی به مالچ بیشتر 
احتیاج داریم، این مالچ ها به کمک ما می آید.«

تهرانگرمترمیشود،ازنبیشتر
در دو هفته گذشته، وجود ازن در هوای آلوده 
تهران، یکی از مسائل مهم محیط زیست این شهر 
بوده است. درست همین دیروز مدیر واحد پایش 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: »با توجه 
به افزایش دمای هوا در تهران پیش بینی می شود 
که طی روزهای آینده غلظت آالینده ازن در این 
شهر افزایش یابد.« اما منشا ازن در هوای تهران 
چیست؟ محمدمهدی میرزایی قمی، رئیس مرکز 
ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط 
به  زیست که در نشست خبری حضور داشت 
»پیام ما« توضیح داد: »در سه روز گذشته به سه 
دلیل وضعیت کیفیت هوای تهران خوب نبوده؛ 
روز اول به دلیل PM، روز دوم به دلیل آالینده 
او در ۶ ماه  به گفته  ازن.«  روز سوم  و  ناکس 
اول سال گذشته آالینده PM و در تابستان هم 
بیش از یک ماه آلودگی به دلیل ازن بوده؛ هرچند 
بخشی از افزایش آالیندگی ازن به افزایش دما 
مربوط می شود و گریزناپذیر است. میرزایی قمی 
در ادامه دلیل آالیندگی پایتخت در ۶ ماه اول 
و دوم سال را این گونه تشریح کرد: »ما در ۶ 

ماه اول سال نگران ذرات معلق از کانون گرد و غبار 
داخل و خارج از کشور هستیم و در ۶ ماه دوم با 
ذرات معلق به دلیل وارونگی دما دست و پنجه 
نرم می کنیم. حاال ازن هم به آالینده های ۶ ماه 
اول سال اضافه شده است؛ روندی که در گذشته 
وجود نداشته و کالیبره نبودن دستگاه ها یکی از 
دالیل آن است.« رئیس مرکز ملی هوا و تغییر 
ثانویه ای است  ازن آالینده  اینکه  بیان  با  اقلیم 
ناکس است،  آالینده  افزایش  در  که ریشه اش 
گفت: »به طور کلی علت بروز این مسئله افزایش 
منابع متحرک است، هر چند که ناکس از منابع 
اجرای  راه حلش  و  می شود  منتشر  هم  ثابت 
بر  ماده ۱۷ قانون هوای پاک و نظارت بیشتر 
موتورخانه هاست.« به گفته او منشا ذرات معلقی 
که بیشتر در ۶ماه اول سال، تهران را درگیر می کند، 
موتورسیکلت  هاست.  و  دیزل  خوردوی های 
میرزایی با بیان این موارد علت اصلی بروز ازن 
را تردد وسایل نقلیه دانست و دلیل افزایش آن 
حتی در شرایط محدودیت های کرونا این گونه 
و محدودیت های   وجود کرونا  »با  داد:  توضیح 
اعمال شده، حجم تردد کاهش نیافت. بر اساس 
آمار شهرداری تهران حجم تردد نه در سطح شهر 
و نه محدوده طرح ترافیک کاهش نداشته و علت 
آن استفاده کمتر از وسایل حمل ونقل عمومی و 
استفاده بیشتر از وسایل نقلیه شخصی است. 
حجم خودروهای شخصی کاهش پیدا نکرده و با 
کاهش استفاده از خودروهای عمومی، جمعیت 
به سمت استفاده از تاکسی های مسافربری و 
خودروهای شهری سوق پیدا کردند.« به گفته 
سوی  از  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  رئیس 
دیگر افزایش دما هم در شدت گرفتن میزان ازن 
بی تاثیر نبوده، چنان که »هر چه شدت تابش 
زیاد شود به همان نسبت حجم تولیدی ازن هم 
زیاد می شود.« و »در حالی که امسال در پارسال 
شاهد افزایش دمای بیشتری هستیم بنابراین 

ازن بیشتری را هم خواهیم داشت.«
او معتقد است که اولویت اصلی برای مقابله با 
حمل ونقل  سیستم  نوسازی  تهران،  آالیندگی 
عمومی است: »تا وقتی که بحث نوسازی و از 
رده کردن خودروی های فرسوده را پیش نبریم، 
ناکس  یا  و  ازون  وجه شاهد کاهش  هیچ  به 
نخواهیم بود.« میرزایی قمی در پایان گفت که 

دارد  وجود  اتوبوسرانی  ناوگان  هزار   ۶ تهران  در 
که باالی ۶۰ درصد آن فرسوده و قدیمی است. 
سیستم حمل ونقل عمومی نسبت به شخصی 
زمان  چرا که  دارد،  بیشتری  آالیندگی  وضعیت 
این  در  است.  بیشتر  شهر  سطح  در  آنها  تردد 
دفتر  مدیرکل  کعبی،  هلنا  همچنین  نشست 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  فراگیر  پایش 
گفت: »میزان گوگرد سوخت در برخی ایستگاه ها 

از حد مجاز گزارش شده است.« فراتر 

آخرینوضعیتالیحهقانونآب
زیست  محیط  معاون  نشست  ادامه  در 
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره 
کشور  در  آب  قانون  الیحه  وضعیت  آخرین 
گفت: »انفال بودن یا نبودن آب پاشنه آشیل 
این موضوع محسوب می شود، در واقع یکی 
از دغدغه های ما در این قانون این بود که آیا 
آب انفال است یا می تواند مالکیت خصوصی 
داشته باشد؟ از این رو جلساتی در این زمینه 
برگزار شد و دستگاه های ذی ربط اعالم کردند که 
اگر این مسئله را حل نکنیم، شورای نگهبان به 
آن واکنش نشان خواهد داد البته پاسخ ما این 
بود که شورای نگهبان با مخالف شرع مخالفت 
می کند، به همین دلیل خواستیم که از حکم 
اجتهاد در این زمینه استفاده کنیم.« او ادامه 
نتیجه  این  به  نیرو  وزارت  با  نهایت  »در  داد: 
نکنیم  حساب  انفال  جزو  را  آب  رسیدیم که 
مالکیت  نیرو  وزارت  مجدد  نهایت  در  چرا که 
نمی دانیم که  به هرحال  داشت،  خواهد  را  آب 
دادند  تشخیص  نیرو  وزارت  در  همکاران  چرا 
که الیحه موجود را به همین صورتی که وجود 
دارد، سریع تر برای بررسی به دولت بفرستند.« 
تجریشی گفت: »در حال  حاضر الیحه قانون 
تخصصی  کمیته های  در  بررسی  حال  در  آب 
انفال  دوگانگی  زمانی که  تا  معتقدم  و  است 
مسائل  نشود،  مشخص  آب  نبودن  یا  بودن 
زیادی را این قانون خواهد داشت. به  هر حال 
بتوانیم  باقی مانده  بعید می دانم که در مهلت 

این موضوع را حل کنیم.«

۳0میلیونتنپسماندخطرناک
نیازمندنظارت

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست در بخش دیگری از صحبت های 
در  پسماند  حوزه  مشکالت  به  اشاره  با  خود 
کشور توضیح داد: »در حال حاضر حدود ۳۰ 
میلیون تن پسماندهای صنعتی و خطرناک 
در کشور نیازمند نظارت است و در این سامانه 
مبدا و مقصدها مشخص شده است و متوجه 
است.«  دچار مشکل  ما  دفن  مخازن  شدیم 
برای  سامانه ای  حاضر  درحال   او  گفته  به 
پسماندها در کشور راه اندازی شده است و در 
این سامانه مبدا و مقصد پسماند، تولید کننده 
و دریافت کننده آن مشخص است. از سویی 
دیگر در این راستا شش مرکز دفع مهندسی 

پسماند را در کشور فعال شده اند.

بودجه900میلیاردیبرایرفع
آالیندگیصنایع

پایش صنایع،  درباره  اینکه  بیان  با  تجریشی 
سامانه  نیز  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها 
حال  »در  گفت:  است،  شده  طراحی  پایش 
حاضر حدود ۱۰۰ هزار صنعت، واحد خدماتی، 
شده اند  ثبت  سامانه  این  در  و...  بیمارستان 
محیط  آالیندگی های  میزان  و  دارند  هویت  و 
زیستی شان اندازه گیری می شوند. به دنبال این 
هستیم که این سامانه به یک سامانه پایش 
»برای حل  داد:  ادامه  تبدیل شود.«او  آنالین 
مساله آلودگی هوا در سال ۹۷، ۱۳ دانشگاه در 
۹ شهر مطالعاتی داشته اند و می توانیم بگوییم 
کالن شهرهای  هوای  آلودگی  معضل  حل  که 
محیط  معاون  است.«  شده  پیدا  راهکار  مان 
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 
آالیندگی  رفع  برای  صنایع  به  کمک  درباره 
 ۹۰۰ حدود  گذشته  سال  »در  داد:  توضیح 
میلیارد تومان از عوارض آالیندگی به صندوق 
ملی محیط زیست اختصاص داده شد که از 
این بودجه برای رفع آالیندگی صنایع استفاده 
می شود همچنین برنامه رفع آلودگی هوای ۹ 
کالن شهر کشور نیز تدوین شده است.«حذف 
در  آالیندگی  عوارض  از  زیست  محیط  بودجه 
تجریشی  بود که  دیگری  موضوع   ۱۴۰۰ سال 
از  استفاده  با  »تاکنون  او گفت:  مطرح کرد. 
بودجه ای که در اختیار صندوق محیط زیست 
از بخش عوارض آالیندگی قرار گرفته، اقدامات 
انجام شده،  خوبی برای رفع آالیندگی صنایع 
برای  آالیندگی  عوارض  از  این صندوق  بودجه 
سال ۱۴۰۰ حذف شده و همه عوارض آالیندگی 
طی امسال به شهرداری ها تخصیص می یابد.«

معاونمحیطزیستانسانیسازمانحفاظتمحیطزیستمطرحکرد

40 درصد تاالب ها کانون غبار شده اند
مسعودتجریشی:وسعتکانونهایبحرانیگردوغباردرایرانحدود۲میلیونهکتاراست
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مدیرکلدفترموزهتاریخطبیعی
سازمانمحیطزیستتاکیدکرد

مغایرتتوسعهبدون
ضابطهبومگردیبا
حفاظتازتنوعزیستی

مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  ژنتیک 
بوم گردی  توسعه  ضرورت  به  اشاره  با 
با  هدفمند  اقتصادی  فعالیت  عنوان  به 
و  بوم  زیست  بر  منفی  اثرات  کمترین 
چالش های  از  یکی  گفت:  زیستی  تنوع 
استراتژی  نبود  بوم گردی  حوزه  در  مهم 
استانداردها  و  مناسب  سازوکار  مشخص، 
هر  زیست بوم  با  مطابق  محلی  ضوابط  و 

است. استان  و  منطقه 
با  که  مجازی  نشست  در  مدادی  محمد 
از  استفاده  چالش های  و  »موانع  عنوان 
توسعه  در  زیستی  تنوع  های  ظرفیت 
اتحادیه  توسط  کشور«  بوم گردی 
محیط  دانشجویی  علمی  انجمن های 
تنوع  جهانی  روز  مناسبت  به  زیست 
در  بوم گردی  گفت:  شد،  برگزار  زیستی 
اسناد باالدستی جایگاه خاصی ندارد و در 
اقدام  نیز تقریبا  بخش ضوابط و مقررات 
رو  این  از  است.  نگرفته  صورت  خاصی 
توسعه بوم گردی بدون ضوابط و مقررات و 
مناسب  سازو کار  و  اجرایی  استانداردهای 
با  و  نیست  امکان پذیر  نظارت  و  پایش 
از آن ها  اولیه بوم گردی - که یکی  اصول 
مغایر   - است  زیستی  تنوع  از  حفاظت 
است. او عنوان کرد : ضروری است سند 
در  و  شود  تدوین  بوم گردی کشور  ملی 
کنار فعالیت های آموزشی و فرهنگسازی، 
موضوع  این  برای  قانونی  زیر ساخت های 

شود. فراهم 
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
دفتر  مدیر کل  زیست،  محیط  حفاظت 
ژنتیکی  ذخایر  و  طبیعی  تاریخ  موزه 
ساختار  وظایف،  در  بازنگری  داد:  ادامه 
طبیعت گردی،  ملی  کمیته  اختیارات  و 
در  به ویژه  موازی  فعالیت های  حذف 
تورهای  بر  نظارت  طبیعی،  آثار  ثبت 
آحاد  و  خانواده ها  آموزش  طبیعت گردی، 
طبیعت  با  صحیح  تعامل  برای  جامعه 
جمله  از  زیستی،  تنوع  اجزای  همه   و 
کشور  گردی  بوم  توسعه  ضرورت های 
هم  آن ها،  نبود  در  متاسفانه  که  است 
اکنون شاهد تخریب و تهدید زیستگاه ها 
گروه های  قالب  در  زیستی  تنوع  و 
تورهای  آزاد،  خانوادگی،  گردشگری 

. هستیم  تخصصی  حتی  و  رسمی 

حاشیههایِسروکبوتر
درتهرانگونهپرورشی

مجازاست
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش 
اشاره  با  تهران  استان  زیست  محیط 
ِسرو کبوتر  بر  مبنی  تصاویری  انتشار  به 
رستوران های  از  یکی  در  شده«  »رست 
سوی  از  موضوع  این  گفت:  پایتخت 
یگان حفاظت این اداره در حال پیگیری 
پرورشی  گونه  که  صورتی  در  اما  است 
مجاز  اقدام  این  باشد  وحش  حیات 

است.
و  پرورش  گفت:  ایرنا  به  کرمی  محمد 
حیات  مجاز  گونه های  فروش  و  خرید 
رستوران  این  اگر  و  است  قانونی  وحش 
کبوتر  تهیه  به  اقدام  رسمی  مبادی  از 
صورتی  در  ندارد.  مشکلی  باشد  کرده 
صورت  زمینه  این  در  غیرمجاز  شکار  که 
گرفته باشد با متخلفان برخورد می شود؛ 
یگان  نظر  و  بررسی  منتظر  رو  این  از 
هستیم. استان  زیست  محیط  حفاظت 

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش 
ادامه داد: مراکز پرورش گونه های حیات 
ولی  نداشته ایم  تهران  استان  در  وحش 
استان  این  شهرستان های  از  یکی  در 
»مرال«  پرورش  برای  مجوز  درخواست 
داشته ایم. یا گاو کوهی  قرمز  گونه گوزن 

کرمی بیان داشت: در حال بررسی صدور 
در کشور  اینکه  این مجوز هستیم ضمن 
گونه های  پرورشی  مجوزهای  اکنون 
حیات وحش صادر شده است که بیشتر 
هدف از این موضوع بحث های اقتصادی 

است. و کسب سود 
تصاویری  انتشار  اخیر  روزهای  در 
از  یکی  در  سرو کبوتر  و  پخت  بر  مبنی 
شد.  آفرین  جنجال  تهران  رستوران های 
این  شده،  منتشر  تصاویر  اساس  بر 
کاربران  توسط  که  شکلی  به  رستوران 
به  و  جدید  مواردی  در  مجازی  فضای 
شده  تعریف  غیر متعارف  عده ای  زعم 
است، اقدام به سرو کبوتر رست شده با 
سس پرتقال و عسل کرد که این مساله 
فضای  و  رسانه ها  در  زیادی  بازتاب 

داشت. مجازی 

معاون محیط زیست انسانی: 
مطالعات کانون های بین المللی 

سال گذشته به پایان رسیده 
و با سازمان های بین المللی در 
ارتباط با این موضوع با کمک 

وزارت خارجه تهیه شده و 
سازمان ملل را موظف می کند 
که از ظرفیت های خود برای 

کنترل گرد و غبار استفاده کند
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اوگفتکه40درصدازتاالبهایبیآبکشورتبدیلبهکانونهایبحرانیگردوغبارشدهاندوبرایاشارهبهمسئلهبیآبیوناتوانیدر
تامینحقابههاگفتکه»نمیتوانیمبگوییمچونآبنداریموتاالبهاخشکیدهباگردوغبارمواجهشدهایم؛بایدبرایمشکالتمحیط
زیستیکهچالشیوبههمپیوستهاند،چارهداشتهباشیم.«درایننشستآنالینکههمزمانبارونماییازپوسترروزجهانیمحیط
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دیگریچونآالیندگیصنایع،پسماندوقانونآب.

به گفته رئیس مرکز ملی هوا 
و تغییر اقلیم از سوی دیگر 

افزایش دما هم در شدت 
گرفتن میزان ازن بی تاثیر نبوده، 

چنان که هر چه شدت تابش 
زیاد شود به همان نسبت حجم 
تولیدی ازن هم زیاد می شود و 

در حالی که امسال در پارسال 
شاهد افزایش دمای بیشتری 

هستیم بنابراین ازن بیشتری را 
هم خواهیم داشت
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رئیسادارهمدیریتحریقسازمانجنگلها
درمهارآتشتنهاییم

سازمان  حریق  مدیریت  اداره  رئیس 
این  آبخیزداری گفت که  و  جنگل ها، مراتع 
سازمان در حوزه مدیریت و مهار آتش سوزی 
بیشتر و  برای موفق  و  تنها است  جنگل ها 
بهتر در این زمینه نیازمند همراهی و همکاری 
همه نهادها به خصوص جوامع محلی است.

به گزارش ایرنا، مهرداد اکبریان در نشست 
حضور  با  که  حریق  اطفای  هم اندیشی 
همدان،  استان های  طبیعی  منابع  مدیران 
همدان  در  لرستان  و  چهارمحال وبختیاری 
برگزار شد، افزود: مطابق استانداردهای جهانی 

حریق، امکان مهار و کنترل آتش سوزی بدون 
همراهی و همکاری مردم وجود ندارد و در 
این میان کوهنوردان بهترین افراد برای کمک 

به حوزه مدیریت حریق هستند.
گروه های  آموزش  ضرورت  بر  تاکید  با  او 
مختلف در زمینه مهار حریق، اظهار داشت: 
برای  تالش  جریان  در  افراد  باختن  جان 
نبود  و  آموزش  از ضعف  ناشی  مهار حریق 
شناخت  نداشتن  چراکه  است  هماهنگی 
کافی از رفتار آتش و خطرات احتمالی آن، 
مدیریت و مهار حریق را با چالش و مشکل 

می کند. مواجه  جدی 
اکبریان افزود: مولفه آموزش از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است به گونه ای که کوهنوردان 
باید بدانند نوع آتش سوزی در یال شمالی با 
یال جنوبی منطقه زاگرس متفاوت است و 
مهار هر یک از آنها نیازمند روش ها و اقدامات 

خاصی است.
او تاکید کرد: بروز آتش سوزی در عرصه های 
اجتناب  و  طبیعی  امر  یک  طبیعی  منابع 
ناپذیر است و هیچگاه ضعف تلقی نمی شود، 
اما کشف و مهار دیر هنگام آتش با وسایل 

موجود به واقع یک ضعف جدی محسوب 
می شود.

سازمان  حریق  مدیریت  اداره  رئیس 
طبیعت  همیار  سامانه  راه اندازی  جنگل ها، 
دوستداران  ساماندهی  برای  زمینه ای  را 
منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: تجهیزات 
مورد نیاز برای حریق را به جای انبار باید در 
محل های نزدیک به مناطق آسیب پذیر واقع 
نیاز  در روستاها نگهداری کرد تا در صورت 

باشد. آسان  تجهیزات  به  دسترسی 
اکبریان گفت: کنترل حریق همیشه نیازمند 
رفتار تهاجمی نیست بلکه این اقدام بیشتر 
افزایش  را  فرد  به  آسیب  احتمال  مواقع 
با در پیش گرفتن  باید  بنابراین  می دهد و 
به  تهاجمی  از  را  راهبرد  آموزشی،  رویکرد 

تدافعی و پیشگیرانه هدایت کرد و با انجام 
ُبر«  »آتش  ایجاد  جمله  از  کوچکترین کار 

را محدود کنیم. دامنه حریق 
منابع طبیعی  اراضی  تاکید کرد: وسعت  او 
جمله  از  مناطق  این  بودن  گذر  سخت  و 
ورود  و  است  طبیعی  منابع  چالش های 
مولفه  به  توجه  بدون  آتش  مهار  عرصه  به 

می شود. محسوب  ضعف  یک  آموزش 
جلسه هم اندیشی پیشگیری از حریق در 
مدیران  حضور  با  طبیعی  منابع  عرصه های 
منابع  حفاظت  یگان  جنگل ها،  سازمان 
هیات های  و  بحران  مدیریت  طبیعی ، 
کوهنوردی استان های چهارمحال و بختیاری، 
شهر  در  روز   ۲ مدت  به  لرستان  و  همدان 

می شود. برگزار  همدان 

جان باختن افراد در جریان 
تالش برای مهار حریق 

ناشی از ضعف آموزش و 
نبود هماهنگی است چراکه 

نداشتن شناخت کافی 
از رفتار آتش و خطرات 

احتمالی آن، مدیریت و مهار 
حریق را با چالش و مشکل 

جدی مواجه می کند
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که  می دهد  نشان  پیگیری ها  حال 
دو  که  رازی  میدان  فرعی  مجسمه های 
و  دارد  قرار  حر  میدان  از  پایین تر  میدان 
ماه ها با حصار ایجاد شده، از دید رهگذران 
با همین  با روندی که از جهاتی  پنهان بود، 
از  و  دارد  شباهت  محور  تخریب  شیوه 
جهاتی با آن متفاوت است، ترمیم شده اند. 
شیوه ای که به نظر می رسد توقع منتقدان 
می خواهند  اگر  نیست  راه  بی  و  زیاد  آن 
شده  اتخاذ  شیوه  و  نگرش  نوع  در  که 
نوشته  گزارشی  در  ایسنا  شود.  نظر  تجدید 
همواره  تهران  شهری  مجسمه های  است: 
از  بوده اند؛  روبه رو  متعددی  حاشیه های  با 
ساخت مجسمه ها و سردیس های ناهمگون 
گرفته تا دزدی آثار ارزشمند و البته تخریب 
آنها به نیت ترمیم. در چنین شرایطی آثاری 
دادن  نشان  در  به سزایی  اثر  می توانند،  که 
داشته  کشور  یک  فرهنگی  عظیم  پیشینه 
کم  و  بی توجهی  با  که  سال هاست  باشند، 
بدساخت  واسطه  به  گاه  مسئوالن  دقتی 
بودن، دستمایه تمسخر قرار گرفته اند و گاه 

شده اند! ناپدید  ناگاه  به 

ساالنه در سطح شهر، آثار حجمی متعددی 
نصب  مختلف  نقاط  در  نیاز،  سطح  بر  بنا 
اضافه  پیشین،  ارزشمند  آثار  مجموع  به  و 

برای  است،  نیاز  میان  این  در  می شوند. 
هنرمندان  دست  هنِر  که  آثاری  نگهداری 
مطرح بوده و از ارزش هنری باالیی برخوردار 

شود. اندیشیده  تدابیری  هستند، 

فضای شهری و مبلمان آن، همانند فضای 
یک خانه نیاز به رسیدگی، نظافت و ترمیم 
نشود،  حاصل  آن  از  مراقبتی  اگر  و  دارد 
نتیجه آن می شود که یک اثر باارزش باال به 
علت شرایط بد نگهداری به تدریج تخریب 

می شود.

بوده ایم که  شاهد  به کرات  سال ها  این  در 
مختلفی  دالیل  بر  بنا  شهری  حجمی  آثار 
فقدان  رهاسازی،  و  بی توجهی  چون 
به  نرساندن  آسیب  برای  فرهنگ سازی 
آسیب  دچار   ... و  وندالیسم، سرقت  و  آنها 
سطح  علت  به  هم  نهایت  در  می شوند که 
تخریب باالیی که به آنها وارد شده یا به طور 
یا  و  می شوند  برداشته  نصب  محل  از  کلی 
نیاز به یک ترمیم اساسی دارند که همیشه 

نیست. میسر 

شیرکفنپوششد
جدیدترین  از  یکی  به  بخواهیم  اگر 
حاشیه های مربوط به مجسمه های شهری 
میدان  شیرهای  به  باشیم،  داشته  نگاهی 
میدان  از  روزها  این  اگر  می رسیم.  حر 

تخریب  شیر  مجسمه  باشید،  شده  رد  حر 
پس  البته  خواهید کرد که  مشاهده  را  شده 
و  داربست  با  انتقادی،  اطالع رسانی های  از 

است. شده  پوشانده  سفید  پارچه ای 

چند روز پیش در چهارم خرداد ماه، خبرهایی 
از مجسمه های شیر  یکی  تخریب  بر  مبنی 
شد.  منتشر  مجازی  فضای  در  حر  میدان 
میدان  در وسط  نصب شده  اصلی  مجسمه 
با نام »نبرد گرشاسپ با اژدها« اثر غالمرضا 
ثبت  مجسمه های  جزو  رحیم زاده ارژنگ، 
اثر  این  است.  ملی  آثار  فهرست  در  شده 
شده  منتشر  خبرهای  در  اما  است  سالم 
ادعا  این  اثر،  این  شیرهای  تخریب  درباره 
برای تخریب  بهانه ای  مطرح شد که مرمت 

است. بوده 

کمی جست و جو در این زمینه، ما را به دی 
زیباسازی  سازمان  که  زمانی  برد؛   ۹۹ ماه 
متخصصان  و  هنرمندان   از  تهران  شهر 
و ساخت  مرمت  فراخوان  در  تا  دعوت کرد 
المان های اطراف میدان ُحر شرکت کنند. بر 
یا تخریب  برای ترمیم  این اساس تصمیم 
شیرهای مجسمه »نبرد گرشاسپ با اژدها« 

بود. نگرفته  صورت  هم  یکباره  به  چندان 

پیشتر  که  موسوی  سیدمجتبی  ادامه  در 
هنرهای  و  فرهنگی  معاونت  مسئولیت 

را  مسئولیت  این  داشت،  برعهده  را  شهری 
شیرهای  جایگزینی  تصمیم  که  پذیرفت 
صورت  او  مسئولیت  زمان  در  حر  میدان 
گرفته اما پس از تغییر سمتش، این برنامه 
افتاده  جریان  به  دوباره  و  متوقف  مدتی 
است. و اینکه با توجه به شرایط مجسمه ها، 
است. بوده  تصمیم  بهترین  آنها  جایگزینی 

دیوساالر،  شاپور  زمان  همان  در  همچنین 
سازمان  شهری  طراحی  و  فرهنگی  معاون 
به  مجسمه ها  این  درباره  تهران  زیباسازی 
شیر،  مجسمه  دو  که  داد  توضیح  ایسنا 
میراث  آثار  ثبت  به  اصلی  مجسمه  مانند 
مجسمه  دو  اینکه  و  است  نرسیده  ملی 
رحیم زاده  غالمرضا  مرحوم  توسط  فرعی، 
ارژنگ ساخته نشده است. او یادآور شد که 
استاد  توسط  اصلی که  مجسمه  »شیرهای 
ارژنگ ساخته شده اند، از جنس مس بوده  
آسیب  انقالب  بحبوحه  در  پیش  سال ها  و 
شیری که  مجسمه   دو  جنس  اما  دیده اند. 
»نبرد گرشاسپ  اصلی  اثر  پایین  در  بعدها 
است  فایبرگالس  از  شده،  نصب  اژدها«  با 
که از متریال ناپایدار به شمار می رود و در 
گذر زمان به علت برودت آب و هوایی دچار 
فرسودگی و شکستگی شده اند و به همین 
جهت الزم بود که مرمت یا جایگزین شود.«

اظهارات سازمان  این  از  این همه، پس  با 
این  تخریب  اعالم کرد که  میراث فرهنگی 
آنها  اجازه  و  مشورت  بدون  مجسمه ها 

است. گرفته  صورت 

اضافه  زمان  در  الریجانی که  محمدابراهیم 
حر،  میدان  به  شیر  مجسمه های  شدن 
شهرداری  زیباسازی  اداره  مسئولیت 
منطقه ۱۱ را داشت، نیز در پاسخ به اظهار 
نظر سازمان زیباسازی مبنی بر کم ارزش 
بودن شیرهای میدان حر، نظر دیگری ارائه 
داده و تاکید کرده بود که »این شیرها هنر 
پسرخاله  ارژنگ،  میرحسن  استاد  دست 
که  بوده  رحیم زاده ارژنگ  غالمرضا  مرحوم 
و  نبرد گرشاسب  پیکر  یکدیگر  همکاری  با 
)ُحر( ساختند،  باغشاه  میدان  در  را  اژدها 
که اتفاقا ارزش هنری داشت و در تخریب 

اشتباه کرده اند.« آن 

بازسازی  اثر  مجدد  نصب  درباره  دیوساالر 
شده به ایسنا گفت: »در هفته آینده یکی 
در  ما  کارهای  اصولی ترین  و  بهترین  از 
علت  به  هیاهویی  شد.  خواهد  نصب  آنجا 
بی تدبیری ما در اجرا به وجود آمد که جمع 
میدان  شیر  اصلی  مجسمه های  می شود. 
جنس  از  بود  ساخته  ارژنگ  استاد  که  حر 
مس بود و مجسمه گرشاسب نیز از جنس 
بتون است که ماندگاری باالیی دارد و در اثر 
اصلی تناسبی بین مجسمه ها وجود داشت. 
روی  از  را  دیگری شیرها  فرد   ۸۴ در سال 
عکس ساخت که با کیفیت نبود و در شیوه 
بود.  نشده  رعایت  فنی  مالحظات  اجرایی 
تصمیم  شیرها  دوباره  ساخت  برای  اکنون 
با  که  کنیم  استفاده  متریالی  از  گرفتیم 
پایه  البته  باشد.  داشته  تناسب  اصلی  اثر 
مجسمه اصلی نیز از فایبر و بی کیفیت است 
و  داشتیم  را  بردن کیفیت  باال  قصد  تنها  و 
اثر از سه فرد حرفه ای  برای ساخت مجدد 

کرده ایم.« استفاده 

شاگردانتخریب
وبعدتعمیرشدند

جنوب  سمت  به  که  حر  میدان  از  اما 
دارد  سازه  رازی که  میدان  از  پس  برویم، 
)میدان  رازی  میدان  به  ندارد،  مجسمه  اما 
می رسیم؛  تهران   ۱۱ منطقه  در  گمرک( 
میدانی که تندیسی از زکریای رازی در مرکز 

چهار  از  برنزی  مجسمه هایی  همراه  به  آن 
شاگردش در اطراف تندیس اصلی به چشم 
می خورد. این اثر نخستین مجسمه ای است 
ایران و در این میدان  از انقالب در  که بعد 

شد. نصب 

استاد  شاهکارهای  از  که  تندیسی  قاعدتا 
مجسمه سازی  ـ  باشد  قهاری کرمانی  علی 
نوین  هنر  بنیان گذاری  در  مهمی  نقش  که 
ایران داشت  مجسمه سازی در دوره معاصر 
ـ در زمره یکی از مفاخر و برترین آثار شهری 
تاریخچه  به  اگر  ولی  می رود؛  شمار  به  ما 
متوجه  باشیم،  داشته  نگاهی  نیز  اثر  این 
با کم  در سال های گذشته  خواهیم شد که 
تا  است.  شده  مواجه  بسیاری  لطفی های 
جایی که مجسمه های برنزی شاگردان )در 
به  و  زمان  طول  در  اصلی(  تندیس  اطراف 
اثر  بر  اواخر  همین  تا  بی توجهی ها،  علت 
شده  فرسودگی  دچار  هوایی  و  آب  شرایط 
از  مدتی  ترمیم  برای  بودند که خوشبختانه 
در  دیگر  بار  و  شدند  برداشته  نصب  محل 
فروردین امسال در محل نصب قرار گرفتند.

پرندگانخودسرانهرنگشدند
که  شهری  ارزش  با  مجسمه های  تعداد 
به  است،  شده  بی توجهی  آنها  به  نسبت 
حدی زیاد است که در همین منطقه یازده 
تهران، به آثار میدان های حر و رازی ختم 
میدان  حر،  میدان  باالی  درست  نمی شود. 
آن  حجمی  المان  که  دارد  قرار  پاستوری 
توسط بهروز دارش ساخته شده است. این 
با  بار  چندین  هم  ارزشمند  مجسمه شهری 
رنگ  غیراصولی  صورت  به  نونواری!  هدف 
تصمیم  نتیجه  در  مشکل  این  است.  شده 
هنری  اثر  یک  رنگ کردن  برای  خودسرانه 
یا  کارشناسان  از  اجازه  بدون کسب  آن هم 

است. آمده  وجود  به  هنرمند  با  مشورت 

این  غیراصولی  رنگ کردن  درباره  دیوساالر 
آنجا که  »از  داد،  توضیح  ایسنا  به  هم  اثر 
کردن  رنگ  به  نسبت  اثر،  هنرمند  خود 
این  امسال  است،  معترض  آن  غیراصولی 
رنگ  )دارش(  او  خود  نظارت  با  را  المان 
می کنند.« او همچنین توضیح داد: من هم 
چند بار نسبت به رنگ کردن خودسرانه این 
المان، به شهرداری منطقه ۱۱ اعتراض کردم. 
را  اثر  هنرمند  بودیم که  تاکید کرده  آنها  به 
پیدا کنند و رنگ اصلی را توسط او برگردانند 
ولی به نتیجه ای نرسیده اند. امسال را سال 
و  کرده ایم  تعیین  آثار  مرمت  و  نگهداشت 
را  بودجه  از  درصد   ۵۰ از  بیش  داریم  قصد 
آثار  تولید  و  آثار شهری کنیم  ترمیم  صرف 
تولید  اثر  تنها  قبلی  مدیران  کنیم.  کم  را 
کرده اند و به مرمت آثار توجهی نشده است.

آثاری از شش هنرمند نقاش و مجسمه ساز 
نمایش  به  لندن  کرامول  کاخ  در  ایرانی 
نمایشگاهی  هنرآنالین  به گزارش  درمی آید. 
سونیا  وزیری مقدم،  محسن  آثار  از 
باالسانیان، تیمو ناصری و مجید فتحی زاده 
در Cromwell Place لندن برگزار می شود. 
این نمایشگاه که Cacophony نام دارد به 
همت گالری آب انبار تدارک دیده شده و از ۲ 
تا ۱۳ جون )۱۲ تا ۲۳ خرداد( برپاست. این 
نمایشگاه بخشی از هفته خاورمیانه است که 
در همکاری با آرت فر ابوظبی برگزار می شود.
رویداد  این  در  آن ها  آثار  هنرمندی که  چهار 
نسل های  از  افرادی  درمی آید  نمایش  به 
متفاوت  هنری  عملکردهای  با  مختلف 
آثار  اشتراک  نقطه  وجود  این  با  هستند. 
مفهوم  کشیدن  چالش  به  آن ها،  همه 
»نظم« است که به روش های متمایز صورت 
نظم  درباره  نمایشگاه  این  اگرچه  می گیرد. 
با  مفهوم،  یک  عنوان  به  »نظم«  اما  است 
تجزیه و تحلیل شهودی »هرج و مرج« به 

می شود. کشیده  چالش 
دوره  چنین  جوامع  از  کمی  تعداد 
کرده اند،  تجربه  را  سریعی  مدرنیزاسیون 
جریان  با  گذشته  قرن  طول  در  ایران  که 
از  خارج  و  داخل  در  هنرمندان  و  ایده ها 

که  کرامول  کاخ  است.  کرده  تولید  کشور 
دارای ۱۵ فضای نمایشگاهی است، در یکی 
جون   ۹ تا   ۲ از  خود  گالری های  از  دیگر 
از  آثاری  با   Abrakan نمایشگاه  میزبان 
دهکردی  آل ابراهیم  بابک  و  برآبادی  پیمان 
است. این دو هنرمند که از سال ۲۰۰۱ گروه 
دونفره متحد »پی بک« را به وجود آورده و 
به صورت مشترک به خلق تابلوهای نقاشی 
می پردازند، منبع آثار خود را شاعران ایرانی 
و  اساطیر  شعر،  از  و  می دانند  داستان ها  و 

می گیرند. الهام  مینیاتور  نقاشی های 
کاخ  در  دستان  سوی گالری  از  پی بک  آثار 

پیش  و  شده  گذاشته  نمایش  به  کرامول 
نمایشگاه های  در  حضور  سابقه  نیز  این  از 
پاریس،  در  گروهی  و  انفرادی  مختلف 

است. داشته  را  و…  ژنو  نیویورک، 
نمایشگاه  با  هم زمان  نمایشگاه  دو  این 
»ایران حماسی« است که هم اکنون در موزه 
برگزاری  برپاست.  لندن  آلبرت  و  ویکتوریا 
نشان دهنده  هم  کنار  در  رویدادها  این 
ایران  مدرن  و  معاصر  هنر  به  خاص  عالقه 
است که  بین المللی  سطح  در  خاورمیانه  و 
بوده  آن  باعث  خالق  صداهای  گسترش 

است.

نگاهیبهمجسمههایشهریدر۳میدانمهمتهران

زکریای رازی قبل از شیرهای میدان ُحر مرمت شد
دراینسالهاآثارحجمیشهریبنابهدالیلمختلفدچارآسیبشدهاندودرنهایتبهعلتشدتتخریب
یابهکلمرمتنشدهیاحذفشدهاند

نمایشآثارهنرمندانایرانیدرلندنبانگاهی
بهنظموهرجومرج

در روزهای گذشته خبر تخریب 
یکی از مجسمه های شیر میدان 
حر در فضای مجازی منتشر 
شد. مجسمه اصلی نصب شده 
در وسط میدان با نام »نبرد 
گرشاسپ با اژدها« ثبت شده 
در فهرست آثار ملی است. این 
اثر سالم است اما در خبرهای 
منتشر شده درباره تخریب 
شیرهای این اثر، این ادعا 
مطرح شد که مرمت بهانه ای 
برای تخریب بوده است

شایدآنچهراکهبرایمجسمههایشیرمیدانحرتهرانرقمخوردودرواقعرفتاریحاشیهسازشد،بهعنواننمادیازسطحتدبیرو
مدیریتدرتالقیپیمانکاریعمرانیومبانیهنریومیراثیدرمدیریتشهریبتوانتوصیفکرد.روندوشیوهمرمتیکهدرواقع
تخریبرامبنایترمیممجسمههایمیدانحرتهرانانتخابکرد.تخریبمجسمههاییکهسالهاپیشهمدرفهرستآثارملیثبت
شدهاند،نشاندادکهاینشیوهتوانمراقبتازخودراندارد،چهرسدبهمراقبتازسازههاییکهآثارهنریوفراترازآن،آثارهنریمیراث
ملیمحسوبمیشوند.دراینشیوه،برخالفرونداتخاذشدهدرمیدانرازیکهالبتهروندیبهمراتبطوالنیتربود،حتیاینتدبیر
وجودنداشتکهمحلانجامعملیاتعمرانیومرمتیمحصورشودتاتخریبایجادشده،خاطرعالقهمندانودغدغهمندانرااینگونه

نیازارد.

نمایشگاه

گردشگری در مشهد کاماًل 
به گردشگری زیارتی وابسته 
است. در نتیجه، در دوران 
کرونا با رکود گردشگری 
زیارتی، ضربه بزرگی به 
صنعت هتلداری استان 
خراسان رضوی و شهر مشهد 
وارد شد

خراسان  استان  هتلداران  جامعه  رئیس 
رضوی گفت: ۶۰ درصد از هتل های شهر مشهد 
تعطیل مطلق شده اند. به گزارش ایسنا به نقل 
از جامعه هتلداران ایران، امیر سزاوار، وضعیت 
هتل های شهر مشهد را اسفناک خواند و اظهار 
کرد: گردشگری در مشهد کاماًل به گردشگری 
دوران  در  نتیجه،  در  است.  وابسته  زیارتی 
کرونا با رکود گردشگری زیارتی، ضربه بزرگی 
به صنعت هتلداری استان خراسان رضوی و 

شهر مشهد وارد شد.
او افزود: هتل هایی که هنوز تعطیل نشده اند، 
هیچ سودآوری  ندارند و صرفًا به دلیل تامین 
نیازهای محدود به اقامتگاه، فعالیت هایشان 
را متوقف نکرده اند. باز بودن هتل ها هزینه های 
جاری مشخص و عمدتا سنگینی دارد، این 
هزینه ها در صورتی که ضریب اشغال هتل ها 
مصوب  نرخ های  و  باشد  درصد   ۵۰ حداقل 
می شود،  تامین  شود،  دریافت  مسافران  از 
از پس هزینه های  فقط  در چنین شرایطی 
جاری برمی آییم و به سودآوری و درآمدزایی 
به  و  استهالک  هزینه  بماند که  نمی رسیم. 
اصطالح خواب سرمایه ای را که در هتل های 
بی رونق متوقف شده است، در نظر نگرفته ام.

معضل  را  دولتی  اقامتگاه های  فعالیت  او 
دانست و گفت: بسیاری از هتل ها و مراکز 
استان  در  جمله  از  و  کشور  در  اقامتی 
خراسان رضوی و شهر مشهد در اختیار بخش 

و  نظامی  ارگان های  از  نیست.  خصوصی 
انتظامی گرفته تا نیمه دولتی هایی مانند بیمه 
اقامتگاه  دادگستری  و  اجتماعی  تامین  و 
برای  جایی  چه  شرایطی  چنین  در  دارند. 
ضمن  می ماند؟  خصوصی  بخش  فعالیت 
این که آن ارگان ها و سازمان ها هم هیچ کدام 
موفق نبودند و سودآوری نداشتند، یعنی نه 
نه  و  شده اند  موفق  درآمدزایی  در  خودشان 
فضا و بازار را در اختیار بخش خصوصی که 
باید موتور محرک صنعت گردشگری باشد، 

داده اند.  قرار 
خراسان  هتلداران  حرفه ای  جامعه  رئیس 
رضوی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور 
گردشگری،  در  دولت  عملکرد  از  دفاع  در 
اظهار کرد: نمی دانم آقای رئیس جمهور از چه 
نگاه می کنند  به صنعت گردشگری  منظری 
ابراز  بخش  این  در  دولت  عملکرد  از  که 
ایشان  می دانستیم  رضایت کرده اند؟ کاش 
نظر  مد  موفقیت  عنوان  به  را  چیزی  چه 
دارند. زمانی می توانیم در مورد این عملکرد 
آمارهای  بگوییم که  قاطعانه سخن  این طور 
دقیق، آن هم آماری که حاصل کار کارشناسی 
گروه هایی بیرون از بدنه دولت باشد، موفقیت 
یک  در  تایید کند.  را  بخش گردشگری  در 
سال و چند ماه گذشته که کشور با معضل 
کرونا روبه رو بوده است، دولت چه کمکی به 

صنعت کرد؟ این  خسارت دیدگان 

رئیسجامعههتلدارانخراسانرضویخبرداد

تعطیلیمطلق60درصِدهتلهایمشهد

درست باالی میدان حر، میدان 
پاستور قرار دارد که المان 

حجمی آن توسط بهروز دارش 
ساخته شده است. این مجسمه 
شهری ارزشمند هم چندین بار 
به صورت غیراصولی رنگ شده 

است. این مشکل در نتیجه 
تصمیم خودسرانه برای رنگ 
کردن یک اثر هنری آن هم 

بدون کسب اجازه از کارشناسان 
یا مشورت با هنرمند به وجود 

آمده است
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نگاهسطحیبهیاتوحش
درگزارشهایارزیابی

اطالعات  نیز  آموزش  بخش  در  متاسفانه   
منتشر شده توسط بخش های مختلف فعال 
در حوزه محیط زیست اطالعات نادرستی را 
به مخاطب انتقال می دهند. این آموزش های 
اشتباه در آینده خود مشکالت زیادی برای 
نتیجه  چنان که  شد،  خواهند  زیستی  تنوع 
اشتباهات مشابه را امروزه می توان در جامعه 

و در قالب های مختلف مشاهده کرد.
بنابراین برای اینکه طرح های ارزیابی محیط 
تنوع  با  مرتبط  مطالعات  و  زیست، گزارش 
را  خود  مطلوب  اثرگذاری  کشور  در  زیستی 
نتایج منتشر شده مستند  و  باشند  داشته 
ارزیابی  باید  باشد،   برنامه ریزی  قابل  و 
توسط  و  زیستی  تنوع  حوزه  در  درستی 
انجام  اکولوژی و تنوع زیستی  متخصصان 
گیرد. هزینه های انجام شده بیشتر بر روی 
فعالیت های ارزیابی و آزمایشگاهی است و 
فعالیت های میدانی و نمونه برداری های قابل 
محیط  مطالعات  در  زیستی  تنوع  از  قبول 
زیست باید به صورت جدی تر مورد توجه قرار 
گیرند. استفاده از کارشناسان اکولوژی و تنوع 
زیستی در بخش آموزش های مرتبط با تنوع 
زیستی به عنوان مشاور می تواند به میزان قابل 
توجهی از انتشار آموزش های اشتباه و گمراه 
کننده جلوگیری نماید.امیدواریم سازمان های 
متولی در آینده توجه بیشتری را به حوزه به 
ارزیابی ها  در  و  باشند  داشته  زیستی  تنوع 
تنوع  مقوله  به  خود  نظارتی  فعالیت های  و 
زیستی بهای بیشتر بدهند. در واقع استفاده از 
کارشناسان و مشاوران حوزه اکولوژی و تنوع 
زیستی حداقل کاری است که می توانیم در 
مطالعات و ارزیابی های محیط زیست داشته 
باشیم. متاسفانه ما برای حفاظت از بستری 
در تالش هستیم که اطالعات ما از این بستر 
بسیار بسیار محدود است و حداقل شناخت 
موجود نیز به دلیل نادیده گرفتن متخصصان 
و کارشناسان حوزه اکولوژی و تنوع زیستی در 

اکثر مواقع جای بحث و تامل دارد.

ممنوعیتورود
گردشگرانبهدریاچهگهر

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  
ورود گردشگران  ممنوعیت  از  لرستان  دستی 
و سایر تورهای گردشگری به دریاچه گهر خبر 
داد.امین قاسمی با بیان این خبر گفت: طبق 
مصوبات ستاد ملی کرونا، تمامی مسیرهای 
دسترسی به مراکز گردشگری شهرستان دورود 
به خصوص دریاچه گهر مسدود شده است و 
هیچ گردشگری حق ورود و تردد به دریاچه گهر 
را ندارد.اوبا اشاره به ضرورت رعایت پروتکل های 
از  کرد:  عنوان  کرونا،  بحران  در  بهداشتی 
هم استانی ها و مردم عزیز کشور تقاضا داریم 
از روز چهارشنبه ۱۲ خرداد تا دوشنبه ۱۷ خرداد 
به این شهرستان سفر نکنند.مدیر کل میراث  
فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی لرستان در 
پایان افزود: با توجه به شدت شیوع ویروس 
کرونا و ضرورت حفظ سالمت و جان مردم، 
زیست،  محیط  جمله  از  متولی  سازمان های 
میراث فرهنگی و نیروی انتظامی از ورود هرگونه 

گردشگری ممانعت به عمل خواهند آورد.

ثبتملییکخانه
زرتشتینشیندربافق

در  بافق  شهرستان  فرهنگی  میراث  مدیر 
از  فقیهی  خانه  ملی  ثبت  از  یزد  استان 
و  زرتشتیان  تاریخی همزیستی  یادگارهای 

داد. خبر  شهر  این  در  مسلمانان 
لیلی رنجبر در خصوص ارزش های معماری 
فقیهی  خانه  بیان کرد:  تاریخی  بنای  این 
و  بافق  شهر  تاریخی  ارزشمند  آثار  از  یکی 
یکی از معدود بناهایی است که با تاریخ ۱۵۰ 
ساله از یادگار هم زیستی زرتشتیاِن ساکن 

بافق و مسلمانان، به جا مانده است.
او افزود: سبک معماری بنا نشانگر یک خانه 
زرتشتی نشین بوده که در مساحت ۱۸۶ متر 
به صورت حیاط مرکزی و با تمام جزئیات 

معماری زرتشتیان بنا شده است .
در  خانه  این  کرد:  تصریح  مسئول  این 
»سید  مرحوم  مالکیت  به  متاخر  دهه های 
در  بوده که  درآمده  بافقی«  فقیهی  اشرف 
سال ۹۸، کانون بافق شناسی از ورثه ایشان 

کرد. خریداری 
این که  بیان  با  بافق  فرهنگی  میراث  مدیر 
خانه فقیهی هم اکنون در حال مرمت است، 
زیر  گسترش  به  خانه  این  ترمیم  گفت: 
خواهد کرد. کمک  شهر  فرهنگی  ساخت های 
اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  گزارش  به 
میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
در  ثبت ۲۴۸  با شماره  فقیهی  خانه  بافق، 
تاریخ ۲۱/۱۱/۹۹در فهرست آثار واجد ارزش 

. تاریخی - فرهنگی ثبت شده  است 
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اکوتوریسم فرصتی برای احیای گردشگری
رئیسانجمنعلمیطبیعتگردیایران:اکوتوریسمقطعابعدازکرونارشدبیشترینسبتبهسایرانواعگردشگریخواهدداشت

بزرگترین مشکل این است 
که ما راهبرد مشخصی در 
زمینه اکوتوریسم نداریم. 

زیرساخت های گردشگری در 
کشور ما عمال دچار یک آسیب 

جدی است و این موضوع 
ربطی به کرونا ندارد. ما جزء ده 
کشور اول دنیا از نظر جاذبه های 

فرهنگی و جز بیست کشور 
اول دنیا از نظر تنوع زیستی 

هستیم. اما سوال این است که 
این ظرفیت های خوب کجا به 
کار گردشگری ما آمده است؟

 بازرسی از ادارات پرمصرف 
آغاز شده و این اقدام با شدت 

بیشتری ادامه خواهد یافت 
و در همین راستا برق اداراتی 

كه مصرف خود را به ۵۰ درصد 
كاهش ندهند، قطع می شود

درخواست برای طبیعت گردی 
در آینده رشد و شدت 

بیشتری خواهد داشت. البته 
اعتقاد داریم که گردشگری 
فرهنگی و تاریخی هم اوج 
می گیرد، اما طبیعت گردی 
پر رونق تر خواهد بود. چرا 

که پارامترها اساسی در این 
نوع از گردشگری مورد توجه 

قرار می گیرد، مواردی مثل 
فاصله گذاری اجتماعی، حضور 
در فضای باز و بیرون از محیط 
مسقف و همچنین جاهایی که 

تراکم جمعیت کمتر است

|رئیسانجمنعلمی
طبیعتگردیایران|

|فریدجواهرزاده|

|  
رنا

 ای
 |

60درصدجمعیت
استانکرماندرتنش
آبیبهسرمیبرند

شهرهای کرمان، بم، بروات، رمشک، زهکلوت، 
زرند، جیرفت، هنزا، رفسنجان، منوجان، ریگان 
در تنش آبی به سر می برند که این ۱۱ شهر ۶۰ 
درصد جمعیت استان را در خود جای داده اند. 
به گزارش ایسنا، متاسفانه آب این خطه از ایران 
بیشتر از سفره های زیرزمینی تامین می شود 
به طوری که طبق گزارش شرکت آب و فاضالب 
استان، آب شرب استان کرمان از طریق ۹۳۷ 
حلقه چاه، ۸۱ دهنه چشمه و ۴۱ رشته قنات 
مدیرعامل  طاهری  محمد  می شود.  تامین 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان به تشریح 
وضعیت آب شهرهای کرمان پرداخته و گفت: 
بر  لیتر  آبی استان ۹۹۴۱  نیاز  در حال حاضر 
ثانیه است، این در حالی است که توان تولید 
آب توسط این شرکت ۹۱۰۹ لیتر بر ثانیه است 
با کمبود آب  ثانیه  بر  لیتر  بنابراین ما ۱۷۴۳ 
آب  وضعیت  درباره  طاهری  هستیم.  مواجه 
در روستاها گفت: ۲ هزار و ۶۵۰ روستا تحت 
آنها،  آبی  نیاز  است که  شرکت  این  پوشش 
۳۶۳۹ لیتر بر ثانیه است و این در شرایطی 
است که توان تولید آب از سوی شرکت آبفا 
۲۹۴۱ لیتر بر ثانیه است لذا به میزان ۶۹۸ لیتر 
بر ثانیه کمبود وجود دارد و می طلبد که مردم 
نهایت صرفه جویی را جهت جلوگیری از هرگونه 
قطع احتمالی به عمل آورند. مدیرعامل شرکت 
آبفای استان کرمان از آب رسانی سیار به ۷۴۷ 
روستای استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه 
به خشکسالی های اخیر و لزوم رفع مشکالت 
روستاییان در حال حاضر به ۱۴ هزار و ۶۸۲ 
خانوار روستایی آب رسانی سیار صورت می گیرد. 
طاهری شهر کرمان را یکی از شهرهای بحرانی 
کرمان  شهر  در  آبی  نیاز  بیان کرد:  و  دانست 
۳۰۷۹ لیتر بر ثانیه است و این در حالی است 
که توان تولید این شرکت  ۱۹۳۴ لیتر بر ثانیه 
است و کمبود ۱۱۴۵ لیتر بر ثانیه تنها با مدیریت 
فشار شبکه و صرفه جویی مشترکان می توان 
تاحدودی جبران کرد. متاسفانه شهر کرمان تنها 
کالن شهری است که در سطح کشور ۱۰۰ درصد 
منابع تامین آب آن از طریق چاه هاست و تعداد 
زیادی حاشیه نشین پیرامون این شهر ساکن 
شدند که در تابستان دچار قطعی آب می شوند.

آبپشتسدها
۲۷درصدکاهشیافت

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از 
ابتدای سال آبی جاری تا هفتم خرداد ۱۴۰۰ 
با کاهش ۲۷ درصدی همراه است. به گزارش 
مهر، بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال آبی 
جاری تا هفتم خردادماه امسال، ۲۸ میلیارد و 
۸۱ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای 
کشور ذخیره شده است. ذخیره آبی در همین 
بازه زمانی در سال آبی گذشته ۳۹ میلیارد و ۶۸ 
میلیون متر مکعب بوده است.  کل ورودی آب 
به مخازن سدها از ابتدای سال آبی جاری تا 
هفتم خرداد ۲۵ میلیارد و ۲۹ میلیون متر مکعب 
است، اما در سال آبی گذشته این میزان ۴۷ 
میلیارد و ۵۸ میلیون متر مکعب بوده که نشان 
خروجی  دارد.میزان  درصدی   ۴۷ کاهش  از 
آب از سدها نیز از ابتدای سال آبی جاری تا 
هفتم خرداد به رقم ۲۳ میلیارد و۶۳ میلیون 
متر مکعب رسید. در حالی که در سال آبی قبل 
از آن در همین بازه زمانی میزان خروجی آب 
از سدها ۳۶ میلیارد و ۴۶ میلیون متر مکعب 
بوده که کاهش ۳۵ درصدی را نشان می دهد. 
اکنون درصد ُپر شدگی آب سدهای کشور به ۵۷ 
درصد رسیده است. ظرفیت کل سدهای کشور 

۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب است. 
وضعیت موجودی آب سدها در حالی با کاهش 
کشور  هواشناسی  سازمان  که  شده  همراه 
روزهای گرم و بدون باران را تا پایان هفته برای 
بیشتر مناطق کشور به جز استان های ساحلی 
اردبیل  و  گلستان(  مازندران،  )گیالن،  خزر 

است. پیش بینی کرده 

سخنگویسازمانهواپیمایی:
برنامهایبرایافزایش
قیمتبلیتهواپیما

نداریم
اعالم  هواپیمایی کشوری  سازمان  سخنگوی 
سفرهای  در  قیمتی  افزایش  هیچگونه  کرد: 
هوایی رخ نداده و برنامه ای هم برای آن وجود 
ندارد. به گزارش ایسنا محمد حسن ذیبخش 
صورت گرفته  اظهارات  برخی  برخالف  گفت: 
هیچگونه افزایش قیمتی در نرخ بلیت هواپیما 
در پروازهای داخلی اعمال نشده و همواره همان 
سقف های تعیین شده سابق رعایت می شود. 
تخلف در نرخ فروش بلیت هواپیما از سوی 
هر شرکت هواپیمایی یا دیگر ارائه کنندگان بلیت 
هواپیما تخلف محرز و بسیار بزرگی به شمار 

رفته و با عوامل آن برخورد قضایی می شود.

گردشگری  در  که  ظرفیت هایی  از  یکی 
قرار  اشاره  و  تاکید  مورد  همواره  ایران 
چندانی  توجه  حال  عین  در  و  می گیرد 
توسعه  برای  مورد نیاز  زیرساخت های  به 
فصل  چهار  اقلیم  نمی گیرد،  صورت  آن 
برای  بهشتی  به  تبدیل  را  ایران  است که 
در  اکوتوریسم  می کند.  دوستان  طبیعت 
باید  که  آنگونه  ایران  گردشگری  بخش 
مورد توجه نیست و در بعضی موارد شاهد 
این زمینه هستیم.  بروز سوتفاهم هایی در 
اشتباه  درک  از  ناشی  که  سوتفاهم هایی 
این  است.  طبیعت گردی  و  اکوتوریسم  از 
دنیا  در  گردشگری  از  نوع  این  اما  روزها 
زعم  به  و  گرفته  قرار  ویژه  توجه  مورد 
که  فرصتی  از  می تواند  ایران  کارشناسان، 
داده،  قرار  آن  اختیار  در  گردشگری  رکود 
این  در  الزم  زیرساخت های  تقویت  برای 
جواهرزاده  فرید  شود.  بهره مند  بخش 
ایران  طبیعت گردی  علمی  انجمن  رئیس 
در  طبیعت گردی  وضعیت  خصوص  در 
مشکلی  بزرگترین   « است:  معتقد  ایران 
که داریم این است که ما راهبرد مشخصی 
زیرساخت های  نداریم.  زمینه  این  در 
یک  دچار  عمال  ما  کشور  در  گردشگری 
آسیب جدی است و این موضوع ربطی به 
کرونا ندارد، قبل از کرونا هم این مشکالت 
از  اول دنیا  وجود داشت. ما جز ده کشور 

نظر جاذبه های فرهنگی و جز بیست کشور 
اما  زیستی هستیم.  تنوع  نظر  از  دنیا  اول 
سوال این است که این ظرفیت های خوب 
به  است؟  آمده  ما  گردشگری  به کار  کجا 
ایجاد  را  فرصت  این  کرونا  می رسد  نظر 
و  اساسی  نظر  تجدید  یک  ما  که  کرده 
بازبینی دقیق و درست روی سیاست های 
صنعت  اجرایی  برنامه ریزی های  و  کالن 
جواهرزاده که  باشیم.«  داشته  گردشگری 
اجتماعی  شبکه  در  مجازی  نشستی  در 
در  اکوتوریسم  خصوص  در  کالب هاوس 
ایجاد  گردشگری  برای  کرونا  که  شرایطی 
نکته  این  به  می کرد،  صحبت  است،  کرده 
اشاره کرد که گرایش به طبیعت بعد از یک 
که  است  امری  سفر  از  محرومیت  دوران 
»با  و گفت:  بر می گردد  انسانی  به سرشت 
کنترل کرونا،  از  بعد  تقاضا  تراکم  به  توجه 
و  رشد  طبیعت گردی  برای  درخواست 
شدت بیشتری خواهد داشت. البته اعتقاد 
داریم که گردشگری فرهنگی و تاریخی هم 
رونق تر  پر  طبیعت گردی  اما  می گیرد،  اوج 
در  اساسی  پارامترها  که  چرا  بود.  خواهد 
قرار  توجه  مورد  گردشگری  از  نوع  این 
فاصله گذاری  مثل  مواردی  می گیرد، 
بیرون  و  باز  فضای  در  حضور  اجتماعی، 
جاهایی که  همچنین  و  مسقف  محیط  از 
تراکم جمعیت کمتر است. در این شکل از 

گردشگری، افراد در جاهای حضور خواهند 
نگرانی های  معرض  در  کمتر  که  داشت 
این  اگر  اساس  همین  بر  هستند.  ایمنی 
پارامترها را کنار هم بگذاریم به طور جدی 
طبیعت  برسیم که  نکته  این  به  می توانیم 
رشد  آینده  در  قطعا  اکوتوریسم  و  گردی 
انواع گردشگری  سایر  به  نسبت  بیشتری 

داشت.« خواهد 
ایران  طبیعت گردی  علمی  انجمن  رئیس 
زندگی  سبک  کرونا  از  »بعد  است:  معتقد 
که  تغییراتی  است.  شده  متحول  مردم 
بین  روابط  در  یا  کار  و  کسب  محیط  در 
زندگی  دیگر  ابعاد  در  می بینیم،  افراد 
نیست که  اینطور  بود.  خواهد  اثر گذار  هم 
اجتماعی  فاصله گذاری  مفهوم  آینده  در 
شود،  حذف  بهداشتی  پروتکل های  یا 
هم  کرونا  کنترل  از  بعد  اینها  نوعی  به 
عبور  همه گیری  این  از  وقتی  دارد.  وجود 
و  متفاوت  سبک  یک  با  زندگی  در  کنیم، 
و  جایگاه  سفر  خواهیم بود.  مواجه  جدید 
از  باید  اما  داشت  خواهد  را  خود  اهمیت 
جلوه های  تا  کنیم  استفاده  فرصت  این 
یا  کنیم  معرفی  را  گردشگری  از  جدیدی 
به بهبود مولفه های این بخش کمک کنیم. 
گردشگری  مولفه های  از  بسیاری  در  باید 
در  و  بعدی  چند  را  نگاهمان  نظر،  تجدید 
بازنگری  حوزه گردشگری  برنامه ریزی های 

» . کنیم
که  تجاربی  خصوص  در  جواهرزاده 
داشتند  کرونا  دوران  در  دیگر  کشورهای 
از  بسیاری  مثل  هم  »استرالیا  می گوید: 
مرزهای کشورش  دوران کرونا  در  کشورها 
دنیا  تمام  مثل  آن  و گردشگری  بست  را 
دچار آسیب شد. کاری که این کشور انجام 
داخلی  گردشگری  روی  که  بود  این  داد 
استرالیا  ساالنه  جامع  کرد. گزارش  تمرکز 
گردشگری  وضعیت  که  می دهد  نشان 
با  توانسته اند  و  دارند  امیدوارکننده ای 
از  بخشی  داخلی  گردشگری  بر  تمرکز 
فزاینده  تعطیلی  و  اقتصادی  مشکالت 
کنند.  مدیریت  را  گردشگری  بنگاه های 
در  بوتسوانا  مثل  کشوری  دیگر  سوی  از 
ملی  ناخالص  تولید  درصد   ۱۴ آفریقا، که 
و  می شود  تامین  اکوتوریسم  حوزه  از  آن 
این  در  آفریقایی  که  فیل های  سوم  یک 
مهم ترین  از  یکی  می کنند  زندگی  کشور 
هستند.  کشور  این  طبیعی  جاذبه های 
تورهای اکوتوریسم و حیات وحش از اجزا 
مهم گردشگری بوتسوانا است. اما منحنی 
درآمدی این کشور به شدت در دوران کرونا 
هم  این کشور  هرچند  است.  آمده  پایین 
محلی  مسافران  کرد  سعی  استرالیا  مثل 
اما  کند،  ورودی  گردشگری  جایگزین  را 
مثل استرالیا موفق نبود و آورده اقتصادی 

نداشت« چندانی 
گردشگری  نهاد  نماینده  برقانی  هومر 
دوران  در  کشور  این  تجربه  درباره  تایلند 
»موضوعی که  جلسه گفت:  این  در  کرونا 
مسئوالن گردشگری این کشور در سال های 
طبیعت گردی  دارند  تمرکز  آن  روی  اخیر 
است. چرا که قبل از کرونا تایلند با سرریز 
در  که  محصوالتی  و  بود  روبه رو  گردشگر 
حجم  پاسخگوی  داشت،  وجود  حوزه  این 
گردشگران نبود. برنامه ای که پیش از بروز 
طبیعت گردی  روی  تمرکز  داشتند  بحران 
تایلند  برای گردشگری  فرصتی  بود. کرونا 
اقداماتی  آموزش  زمینه  در  تا  کرد  ایجاد 
کمیته های  هدف  همین  با  دهد.  انجام 
طبیعی  جاذبه های  که  نقاطی  در  محلی 
داشتند، تشکیل شد و مردم محلی همگام 
و  آموزش  حوزه  در  گردشگری،  وزارت  با 
زیرساخت های  تا  کردند  تالش  بازاریابی 
کنند.  تقویت  را  بخش  این  در  موجود 
تایلند،  برنامه های بعدی وزارت گردشگری 
برای  ویژه  فعال  صورت  به  اکوتوریسم 
کرونا  دوران  در  است.  اروپایی  مسافران 
اکوتوریسم  حوزه  در  تا  شد  سعی  هم 
این  ظرفیت های  و  شود  انجام  اقداماتی 
 ۲۰ برقانی  به گفته  بخش معرفی شود.«  
محل  از  تایلند  ملی  ناخالص  تولید  درصد 
عبارتی  به  می شود  تامین  گردشگری 
ملی  ناخالص  ساالنه  درآمد  چهارم  یک 
»زیرساخت های  است:  گردشگری  از 
گردشگری این کشور بسیار گسترده بود، و 
ضربه ای که کرونا به تایلند وارد کرد بسیار 
برنامه هایی که اجرا کردند  با  اما  بود.  زیاد 
را  ضرر و زیان  این  حدودی  تا  سعی کردند 
به کارمندان  اجباری  جبران کنند. مرخصی 
تخفیف های  و  سفر،  بن  دادن  سفر،  برای 
و  پرداخت  دو شب  این شکل که  به  ویژه 
همچنین  باشند.  داشته  اقامت  شب  سه 
که  خارجی هایی  برای  فستیوال  برگزاری 
ایجاد فرصت سفر  و  تایلند هستند،  مقیم 
کارهایی که  دیگر  موارد  و  افراد  این  برای 
مقداری  سعی کردند  و  شد  انجام  بود که 
از ضربه وارده به گردشگری را بگیرند، اما 
خصوصی  بخش  به  وارده  ضررهای  حجم 
صنایع  از  بسیاری  است.  این  از  فراتر 
هتلداری  زمینه  در  شدن،   ورشکست  که 
کرده اند  هتل ها  خرید  به  اقدام  چینی ها 
خوب  تایلند  آینده گردشگری  برای  این  و 
بخش  این  نتوانسته  هنوز  دولت  نیست. 
برای  تایلند  جاری  برنامه  کند«  اداره  را 
احیا بخش گردشگری به گفته برقانی این 
است که یکی از جزایر کشور را با واکسینه 
کردن مردم محلی و فعاالن گردشگری به 
فعال  گردشگری  حوزه  در  پایلوت  صورت 
به  را  پوکت  جزیره  اول جوالی  از   « کنند: 
بیش  می کنند.  بازگشایی  پایلوت  عنوان 
فعاالن گردشگری  و  بومی ها  درصد   ۶۰ از 
می کنند  تالش  شده اند.  واکسینه  جزیره 
هم  را  دیگر  شهرهای  بتوانند  اکتبر  تا  که 
امیدهایی که در پی  با وجود  اضافه کنند« 
واکسیناسیون در کشورهای مختلف ایجاد 
پایان  نمی داند  کسی  هنوز  است،  شده 
کرونا چه روز و چه سالی است، به همین 
دلیل دنیا به دنبال یافتن راهکارهایی برای 
زندگی و کسب و کار در شرایط موجود است. 
شرایطی که دو سال تداوم آن اثر بسیاری 
تبعات  و  است  گذاشته  جهان  اقتصاد  بر 
بخش های  متوجه  همچنان  گذاری  این 
از  یکی  تنها  است که گردشگری  مختلف 
برای  تدبیری  باید  که  بخش هاست  این 

اندیشید. آن  نجات  و  احیا 

موجب  متعددی  عوامل  اخیر  ماه های  در 
بسیاری  و  شده  توزیع  شبکه  در  برق  کمبود 
روبه رو  عدیده  مشکالت  با  را  شهروندان  از 
کرده است. کاهش بارندگی، استخراج رمزارز، 
مشترکان  مصرف  افزایش  و  برق  صادرات 
از جمله مهم ترین عواملی  در پی گرمای هوا 
در  بروز مشکالتی  اند که موجب  عنوان شده 
بسیاری  در  نتیجه خاموشی  در  و  برق  توزیع 
که  پیش بینی هایی  با  شدند.  کشور  نقاط  از 
هوا  شدن  گرمتر  مورد  در  آینده  روزهای  در 
برق  کمبود  زمینه  در  نگرانی  گرفته،  صورت 
غالمعلی  دیروز  است.  کرده  پیدا  افزایش 
خبر  بار  اوج  راهبری  ستاد  دبیر  رخشانی مهر 
از احتمال عبور مصرف برق از خطوط قرمز و 
افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق داد و گفت: 
هوا  دمای  هواشناسی،  نقشه های  به  توجه  با 
و  است  افزایش  به  رو  نقاط کشور  بیشتر  در 
این موضوع باعث افزایش شدید مصرف برق 
می شود. معاون توانیر با پیش بینی رشد ۲۰ 
درصدی مصرف برق نسبت به هفته گذشته، 
جلوگیری  منظور  به  ظرفیت ها  همه  از  گفت: 
به گفته  می کنیم.  استفاده  خاموشی  بروز  از 
رخشانی مهر  بازرسی از ادارات پرمصرف آغاز 
ادامه  بیشتری  شدت  با  اقدام  این  و  شده 
اداراتی  برق  راستا  همین  در  و  یافت  خواهد 

که مصرف خود را به ۵۰ درصد کاهش ندهند، 
خمی شود. قطع 

بروز  و  برق  کمبود  گذشته  هفته های  در 
خاموشی در سراسر کشور مردم را با مشکالتی 
روبه رو کرده و نیاز به مدیریت این بحران در 
دستور  به  ستادی  تشکیل  باعث  فصل گرما 
وزیر نیرو با عنوان ستاد راهبری اوج بار شد. در 
همین رابطه کنترل ادارات دولتی پرمصرف و 
نیاز به همکاری نهادها و دستگاه های مختلف 
از  عبور  برای  برق  توزیع  و  تولید  متولیان  با 
به گفته  نظر می رسد.  به  بحران ضروری  این 
مصطفی رجبی مشهدی مصوبه هیئت وزیران 
در مورخ ۹ خرداد ماه جاری که با استناد به 
تبصره بند )ز( ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران و اصل یکصد و سی و 
هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
مصوبه،  این  براساس  شد،  صادر  و  تصویب 
و   نظارت  به  موظف  کشور  سراسر  استانداران 
هماهنگی برای رعایت سقف برق قابل تامین 

ابالغی  وزارت نیرو شده اند.
براساس  می گوید:  برق  صنعت  سخنگوی 
از طریق کاهش  باید  استانداران  این مصوبه، 
بانک ها  ادارات،  اجرایی،  دستگاه های  مصرف 
و نهادهای عمومی غیردولتی به میزان پنجاه 

روش هایی  با  گذشته  سال  مصرف  درصد 
کار  خاتمه  و  شروع  ساعت  تغییر  قبیل  از 
ادارات -با رعایت ماده )۸۷( قانون مدیریت 
و  معابر  روشنایی  تعدیل  کشوری-  خدمات 
جاده ها، واپایش )کنترل( مصرف بخش های 
از  پشتیبانی  و  تجاری  و  صنعتی، کشاورزی 
سایر برنامه های مدیریت مصرف برق به عمل 
با  برخورد  در خصوص  مشهدی  رجبی  آورند. 
اداراتی که این موارد را رعایت نکنند گفت: بر 
تنظیم  به  موظف  ادارات  مصوبه،  این  اساس 
دمای محیط کاری به میزان حداقل ۲۵ درجه 
کردن  خاموش  و  کار  زمان  در  سانتی گراد 
سامانه سرمایشی و روشنایی غیر ضروری در 
خارج از ساعت کاری هستند و در صورت عدم 
رعایت، شرکت توزیع نیروی برق مجاز به قطع 

است. آن ها  برق 
تکلیف  به  اشاره  با  همچنین  مشهدی  رجبی 
مراکز  شناسایی  خصوص  در  مصوبه  این 
اساس  این  بر  گفت:  هم  ارز  رمز  استخراج 
همکاری  با  است  موظف  نیرو  وزارت 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزاتخانه های 
کشور و اطالعات و نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به شناسایی، جمع آوری 
و متوقف کردن فعالیت مراکز و دستگاه های 
غیر مجاز استخراج رمز ارز اقدام کند. همچنین 

هیات وزیران در این مصوبه، صنایع بزرگ را 
موظف کرده اند که  از ۱۵ خرداد تا پایان مرداد 
ماه با اتخاذ تدابیر الزم از جمله تغییر ساعات 
کار و یا طرح تعطیالت و تعمیرات نسبت به 
شبکه  مگاوات   ۳۰۰۰ حداقل  مصرف  کاهش 

اقدام کنند.  ۱۲ ساعت  از  سراسری 
توافق های  که  این  بیان  با  مشهدی  رجبی 
قالب طرح های  در  نیرو  وزارت  و  بین صنایع 
خود  قوت  به  بار  اوج  مدیریت  تشویق محور 
باقی است، ادامه داد: صنایعی که مصارف خود 
را به ساعت ۲۱ تا ۶ صبح بدون رعایت سقف 
مدیریت  برنامه های  مشوق  مشمول  مجاز، 
مصرف وزارت نیرو خواهد بود. براساس این 
مصوبه کلیه صنایع از جمله پتروشیمی، فوالد، 
ادارات  و  صنعتی  شهرک های  و  کشاورزی 

یا   مقیاس  مولدهای کوچک  نیروگاه،  دارای 
مولد اضطراری موظفند در ماه های گرم سال و 
تا پایان شهریور ماه نسبت به تولید حداکثری 
اقدام  خود  مولدهای  یا  و  نیروگاه ها  توان  از 
کنند. وزارت نفت موظف به تامین سوخت گاز 
مورد نیاز این نیروگاه و مولدها از ابتدای خرداد 

تا پایان شهریور ماه است.
نوسانات و قطعی برق در روزهای اخیر موجب 
بروز مشکالتی برای بخش تولید هم شده و 
قطعی  اثر  در  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری 
شده  زیان  و  ضرر  دچار  برق  نشده  اعالم 
نظر می رسد  به  کنترل مصرف  بر  اند. عالوه 
نیاز به اطالع رسانی شفاف تر در زمینه بروز 
خاموشی ها هم از مواردی است که مسئوالن 
وزارت نیرو باید به آن توجه ویژه داشته باشند. 

معاونتوانیرازاحتمالعبورمصرفبرقازخطوطقرمزخبرداد
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قزویندومینشهرمصرفکنندهدخانیاتدرکشور
مدیرگروه سالمت محیط مرکز بهداشت استان قزوین 
از جمله سیگار و  گفت: میزان مصرف مواد دخانی 
قلیان سیگار الکتریکی و سایر موارد، استان قزوین در 

رتبه دوم کشور قرار گرفته است.
شیرین نادری به ایلنا گفت: سازمان بهداشت جهانی 
برای کاهش مصرف مواد دخانی شش راه کار توصیه 
کرده که پایش مصرف دخانی در کشور از جمله آنها 

است.
مدیرگروه سالمت محیط مرکز بهداشت استان قزوین 
ادامه داد: این پیمایش در سال ۹۵ در کشور انجام 
شده و نتایج آن در دسترس است؛ البته در سال ۹۹ 
نیز به طور مجدد صورت گرفته که هنوز داده های آن 
اعالم نشده، طبق نتایج موجود استان قزوین از رتبه 

خوبی برخوردار نیست.

او ابراز کرد: در آمار میزان مصرف مواد دخانی از جمله 
سیگار و قلیان سیگار الکتریکی و سایر موارد استان 
قزوین با میانگین مصرف ۲۰/۴۹ در رتبه دوم کشور 
با میانگین ۱۳/۱ در  نیز  قرار دارد در مصرف سیگار 
جایگاه سوم قرار گرفته و در هر ددو مورد مصرفی 

باالتر از میانگین کشوری را دارا است.
این مسئول ابراز کرد: یکی دیگر از راه کارهای مقابله ای، 

محافظت مردم در برابر دود دخانیت است و در این 
راستا استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع 
اعالم شده و خوشبختانه در استان قزوین در این باره 

فرهنگ سازی خوبی صورت گرفته است.
و  عمومی  اماکن  در  نیز  قلیان  مصرف  افزود:  او 
و  است  ممنوع  قهوه خانه ها  و  رستوران ها  همچنین 
و  مدیریت شده  موضوع خوب  این  با شیوع کرونا 
البته  واحدهایی که علنی قلیان عرضه کنند نداریم؛ 
و  زیرزمینی  صورت  به  این کار  نیز  موارد  برخی  در 

می شود. انجام  غیرقانونی 

او گفت: تمام واحدهای صنفی مجاز به فروش سیگار 
خوار و بارفروشی ها  و  سوپرمارکت ها  باید  و  نیستند 
پروانه عاملیت دخانیات داشته و از شرایط خاصی 
برخوردار باشند و واحدهای واقع در شعاع ۱۰۰ متری 
مدارس، زیارتگاه ها و اماکن ورزشی مجاز به فروش 
سیگار نیستند؛ همچنین فروش نخی سیگار به افراد 
زیر ۱۸ سال نیز ممنوع است. او ادامه داد: در استان 
قزوین هفت هزار سوپر و خوار و بار فروشی داریم که در 
۶۷ درصد آنها سیگار عرضه می شود؛ اما صرفا نیمی از 

آنها دارای پروانه هستند.

طرف  یک  از  است؟  چگونه  واقعیت  اما 
سال  در  ایران  آمار  مرکز  گزارش  به  بنا 
درصد(   ٣٠,٧( سوم  یک  حدود   ١٣٩٥
این  مستاجرند،  ایران  در  خانوارها  از 
خانوار  هزار   ۶۰۰ و  میلیون   ۶ یعنی  رقم 
جمعیت  کل  از  نفر  میلیون   ۲۷ یعنی  و 
که  است  آورده  چنین  آمار  مرکز  ایران. 
اجاره نشینی  درصد   ،  ١٣٩٥ سال  در 
خانوارها در کشور در حال افزایش است، 
بر این اساس ٣٠,٧ درصد از خانوارها در 
این  بوده اند که  نشین  اجاره   ١٣٩٥ سال 
میزان  به   ،٩٠ سال  با  مقایسه  در  درصد 
٤,١ درصد افزایش را نشان می دهد. اگر 
معنی  بدین  دهیم  قرار  مبنا  را   ۴.۱ نرخ 
است که در حال حاضر حدود ۳۵ درصد 

مستاجرند. ایران  جمعیت 
اصلی  قانون  چهار  در  دیگر   طرف  از 
حقوقی  قواعد  تعیین  در  شناسایی  قابل 
یعنی  مستاجر  و  موجر  روابط  بر  حاكم 
 ۱۳۰۷ مصوب۲/۱۸/  مدنی  قانون   )۱:
زمینه  این  در  پایه  و  نخست  قانون  که 
مستاجر  و  موجر  روابط  قانون  است.۲( 
روابط  قانون   )۳  .۱۳۵۶/۵/۲ مصوب 
و   ۱۳۶۲/۲/۱۳ مصوب  مستاجر  و  موجر 
۴( قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 
که  هستیم  شاهد  ما   ،۱۳۷۶  /۵  /۲۶
و   ۵۶ سال  قانون  از   ۴ و   ۳ ماده  های 
ماده  های  همچنین  و   ۵۸ سال  الحاقی 
۹ و ۱۴ از  قانون سال ۱۳۶۲ ، که درباره 
مهم ترین بخش زندگی مستاجران یعنی 

مالک  نفع  به  زمان  طی  است  اجاره بها 
از  است.  شده  حذف  یا  یافته  تغییر  یا 
و  ماده  هیچ  اکنون  ما  که  روست  این 
و  مالک  روابط  قانون  در  تبصره  ای  حتی 
مستاجر، که  نرخ اجاره بها را بر اساس 
و  مشخص  مقررات،  یا  معیار  ضوابط، 

نداریم. سازد،  معلوم 
می گوید:  نیز   ۵۶ سال  قانون   ۳ ماده 
شده  تنظیم  اجاره نامه  كه  مواردی  »در 
كه  است  همان  بها  اجاره  میزان  باشد 
اجاره  هرگاه  و  شده  قید  اجاره نامه  در 
است  میزانی  به  باشد  نشده  تنظیم  نامه 
شده  عملی  یا  و  مقرر  طرفین  بین  كه 
است«. ماده ۳ در سال ۱۳۶۲ تغییراتی 
عمل  آن  مبنای  بر  نیز  کنون  تا  که  کرد 

 ۱۳۶۲ سال  قانون  تغییرات  در  می  شود، 
تبصره ای به ماده ۳ اضافه شد که در آن 
چنین آمده است:»در موارد بطالن اجاره 
و استیفای مستاجر از مورد اجاره، موجر 
مستحق دریافت اجرت المثل است«. در 
ماده  به  اصالحی  ماده  یک   ۱۳۵۸ سال 
شد  افزوده   ۴ ماده  عنوان  تحت  فوق، 
می  تواند  مستاجر  یا  »موجر  آن  طی  که 
زندگی  هزینه  تنزل  یا  ترقی  استناد  به 
میزان  به  نسبت  تجدیدنظر  درخواست 
این   ،)۴۰-۱۸ را کند«،)همان:  بها  اجاره 
ماده در قانون سال ۱۳۶۲ »ملغی االثر« 
تغییراتی  شکل  این  به   ۴ ماده  و  شده 
تا ده روز  اگر  یافت که طی آن مستاجر 
خود  اجاره  ماه،  هر  اجاره  موعد  از  پس 
را پرداخت نکند موجر می تواند به دادگاه 

برد. شکایت 
ماده  در  آمده  بوجود  تغییرات  هرچند که 
مستاجر  حقوق  تامین  جهت  در   ۴ و   ۳
ماده  سال  همان  در  حال  این  با  نبود، 
در جهت حق  اضافه شد که  نیز   ۱۴ و   ۹
مستاجر و جلوگیری از »نرخ دلبخواهی« 
بود، اما در سال قانون سال ۷۶ عالوه بر 
پابرجا ماند،   ۴ ۳ و  اینکه تغییرات ماده 

۱۴ نیز حذف شد. ۹ و  ماده 
که   ۶۲ سال  قانون   ۱۴ و   ۹ ماده های   
در  دلبخواهی«  »نرخ  موانع  مهم ترین  از 
که  بود  مستاجر  و  مالک  روابط  قوانین 
ماده  در  شد.  حذف   ۷۶ سال  قانون  در 
دادگاه  »مواردی که  بود:  آمده  چنین   ۹
تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود 
بداند  مسکن موجب عسر و حرج مستاجر 
نباشد،  موجر   عسر و حرج  با  معارض  و 
قرار  مستاجر  برای  مهلتی  می تواند 
آن  بر  ماده  همین   ۲ تبصره  و  بدهد«. 
مکلف  قضایی  عالی  »شورای  که:  است 
است در اولین فرصت دادگاه  های ویژه ای 
تخلیه که  احکام  و کلیه  داده  تشکیل  را 
از طرف دادگاه ها یا اداره ثبت صادر شده 
اجرا نشده است مورد تجدید نظر  و هنوز 
مستلزم  منزل  تخلیه  چنانچه  دهند  قرار 
آن  باشد  مستاجر  برای  حرج  و  عسر 

سازد«. متوقف   را  حکم 
چنین  نیز   ۶۲ سال  قانون   ۱۴ ماده  در 
مسکن  مشکالت  به  نظر   « بود:  آمده 
اجاره  بها  تثبیت  ضرورت  و  شهر ها  در 
مسکن  وزارت  به  سال  پنج  مدت  برای 
 ۲ می شود  داده  اجازه  شهرسازی  و 
اساس  بر  قانون  این  تصویب  از  ماه پس 
وزارت های  توسط  که  آیین نامه ای 
تهیه  شهرسازی  و  مسکن  و  دادگستری 
اجاره  برسد  دولت  هیات  تصویب  به  و 
توجه  با  را  مسکونی  بهای  واحدهای 
و  ساختمان  کیفیت  و  زیربنا  سطح  به 
منطقه ای  و  محلی  مقتضیات  و  بنا  نوع 
تعیین و اعالم کنید« و تبصره ۲ و ۳ نیز 
موجر  چنانچه   -۲ تبصره  است:»  آمده 
مستاجر  از  شده  اعالم  قیمت  از  بیش 
وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست 

پرداخت  به  دادگاه  حکم  به  و  مستاجر 
محکوم  مستاجر  نفع  به  اضافی  مبلغ  
اجاره  از  مالک  اگر   -۳ تبصره  می شود. 
دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه 
پنج  مدت  تا  ضرورت  به  بنا  امتناع کند 
سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده  
به  نسبت  مالک  قائم مقامی  به  می شود 
خالی  مسکونی  محل  های  دادن  اجاره 
اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب 
مالک واریز کنند.« ) قانون روابط موجر 
ذکر  به  الزم   .)۱۳۶۲ سال  مستاجر  و 
است که این مواد قانونی و مقررات مهم 
و حیاتی، نیز بر اساس شرایط آن زمان 
و برای مدت ۵ سال در نظر گرفته شده 
آنها  برای حذف  زمینه  هایی  امر  این  بود، 

ساخت. فراهم   ۷۶ سال  قانون  در 

اینکه   با  می  شود  مالحظه  که  همان طور 
یعنی  ایران،  جمعیت  از  درصد   ۳۵
نه  نفر مستاجرند،  ۳۰ میلیون  به  نزدیک 
قوانین  در  تبصره  یک  یا  ماده  یک  تنها 
ایران وجود ندارد که بتوان بر اساس آن 
بلکه  کرده،  مشخص  را  بها  اجاره  میزان 
موادی از قانون، که مقرراتی درباره اجاره 
بها را مشخص می  کرد، حذف و یا ملغی 

. شد
و  قانون  هیچ  است که  معنی  بدان  این 
رابطه  از  بخش  مهمترین  درباره  مقرراتی 
و  مالی  بخش  یعنی  مستاجر  و  مالک 
و  ندارد،  وجود   ) بها  اجاره   ( آن   پولی 
بیشتر شبیه  نیز  قوانین  این  مابقی  البته 

»قانون«. تا  است  »تهدید« 
 به عبارتی نبود قانون و مقررات در این 
یعنی  انسان  زندگی  بخش  مهم ترین 
درباره   آن هم  و  »خانه«  و  »سکونت« 
است  ایران  جمعیت کشور  از  درصد   ۳۵
حال  در  جمعیت  میزان  این  اتفاقا  )که 
بوجود  موجب  که  است(،  نیز  افزایش 
مالک  دلخواه«  نرخ  »به  اجاره بها  آمدن 
که  می  کند  آشکار  امر  این  است،  شده 
مستاجران  اتحادیه  شکل  گیری  ضرورت 
شکل  گیری  سمت  به  حرکت  از  بخشی 
حیات  از  زمینه  این  در  مقررات  و  قانون 
ایران است، و روشن است که  اجتماعی 

طبقاتی. مزیتی  نه  است  حق  مسکن 

چهقانونیازمستاجرانحمایتمیکند؟

 نرخ دلبخواه اجاره بها
هیچقانونومقرراتیدربارهمهمترینبخشازرابطۀمالکومستأجریعنیاجارهبهاوجودندارد

انتقادازواکسینهنشدن
کارتنخوابها

و  خدمات  رفاه،  سازمان  مدیرعامل 
تهران  شهرداری  اجتماعی  مشارکت های 
و مددجویان  نشدن  واکسینه  به  نسبت 

گالیه  گرمخانه ها  در  اجتماعی  مددکاران   
کرد. 

ایسنا،  با  گفت و گو  در  مالک حسینی  سید 
و  کارتن خواب ها  واکسیناسیون  مورد  در 
گرمخانه ها  در  مستقر  بی خانمان  افراد 
به  مراجعه کنندگان  درصد   ۹۰ حدود  گفت: 
گرمخانه ها اسناد هویتی ندارند و بدون ارائه 
واکسن  دریافت  امکان  نیز  هویتی  مدارک 

ندارد. وجود 
مددجویان  برای  تنها  نه  اینکه  بیان  با  او 
مددکاران  برای  بلکه  سن  کهولت  دارای 
معرض  در  که  سازمان  اجرایی  عوامل  و 
بی خانمان هستند  افراد  با  ارتباط مستقیم 
است،  نشده  تعیین  واکسن  سهمیه  نیز 
افزود: این در حالی است که این افراد در 
و  کارتن خواب  افراد  با  ارتباط  مقدم  صف 
بی خانمان هایی هستند که سبک زندگیشان 
موازین  رعایت  و  خودمراقبتی  اجازه 
را نمی دهد و  از کرونا  بهداشتی پیشگیری 
افراد  پرریسک ترین  جزو  دلیل  همین  به 

هستند. جامعه 
حسینی با تاکید بر اینکه مجموعه مددکاران 
و عوامل گشت های سطح شهر حدود ۴۰۰ 
پیگیری های  وجود  با  اما  می شوند  نفر 
نفر   ۴۰۰ این  برای  واکسنی  هنوز  فراوان 
داد:  ادامه  است؟  نشده  داده  اختصاص 
در  فعال  مددکاران  بر  عالوه  کلی   طور  به 
گرمخانه ها، مددکاران مراکز ماده ۱۵ و ۱۶، 
نگهداری  مراکز  و  اعتیاد  ترک  کمپ های 
افراد کم توان نیز می بایست به دلیل جنس 
شغلشان واکسن را زودتر دریافت کنند نه 
اسمشان  اولویت بندی هم  در جدول  اینکه 

باشد! نداشته  وجود 
دو گرمخانه  پیش  اینکه چندی  بیان  با  او 
در سطح شهر تهران درگیر کرونا شد که با 
قرنطینه و رعایت دستورالعمل های مختلف 
بیماری  انتشار  از  و  شد  حل  مسئله  این 
جلوگیری شد، گفت: در موج اخیر کرونا در  
دو گرمخانه حدود ده مددجو و بیش از ۴۰ 
نفر از عوامل اجرایی سازمان به کرونا مبتال 

به خیر گذشت. شدند که خوشبختانه 

اجرایطرح
بیخطرسازی

پسماندعفونیدراراک
حفاظت  اداره کل  پایش  و  نظارت  معاون 
اجرای  از  مرکزی  استان  زیست  محیط 
در  عفونی  پسماند  بی خطرسازی  طرح 

داد. خبر  اراک 
مصطفوی  مهدی  ایلنا،  گزارش  به 
و  عفونی  پسماندهای  مدیریت  افزود: 
پتانسیل  بودن  دارا  دلیل  به  بیمارستانی 
آالینده های خطرناک  و وجود  عفونت زایی 
اهمیت  دارای  بهداشت،  و  سالمت  برای 
به  نکردن  توجه  اساس  این  بر  است. 
کنترل اصولی این نوع پسماند در مراحل 
جمع آوری،  ذخیره سازی،  تولید،  مختلف 
حمل و نقل و دفع نهایی، مشکالت مختلف 
می زند. رقم  را  سالمت  و  زیستی  محیط 
شده  انجام  پیگیری   با  داد:  ادامه  او 
پسماند  مدیریت  کارگروه  محوریت  و 
و  حمل  جمع آوری،  مرکزی،  استان 
عفونی  پسماندهای  بی خطرسازی 
و  کلینیک ها  مطب ها،  درمانی،  مراکز 
شده  عملیاتی  اراک  شهر  درمانگاه های 
دارای  استان  بیمارستان های  تمامی  و 
عفونی  پسماندهای  بی خطرساز  دستگاه 
و  نظارت  معاون  هستند.  )اتوکالو( 
زیست  محیط  حفاظت  اداره کل  پایش 
طبق  داشت:  اظهار  مرکزی  استان 
متولی،  دستگاه های  الزم  پیگیری های 
برای سترون  سیستم بی خطرساز مرکزی 
درمانی  مراکز  عفونی  پسماندهای  کردن 
و  دفع  سایت  در  اراک  شهر  خصوصی 
سرمایه گذاری  با  شهرداری  پسماند  دفن 
این  از  و  شده  اجرایی  خصوصی  بخش 
بدون  اراک  در  عفونی  پسماند  هیچ  پس 

نمی شود. دفع  بی خطرسازی 
مهندسی  لندفیل  کرد:  تصریح  مصطفوی 
زائد  مواد  دفع  سایت  در  عفونی  پسماند 
زیرساخت های  ایجاد  با  اراک  شهرداری 
مدیریت  سازمان  سوی  از  ایزوله،  و  فنی 
قرار  فعالیت  مدار  در  شهرداری  پسماند 
مخاطرات  اقدامات  این  با  است.  گرفته 
می یابد. کاهش  بسیاری  حد  تا  بخش  این 

تن   ۵ حدود  روزانه  داشت:  بیان  او 
می شود  تولید  اراک  در  عفونی  پسماند 
این ۲ طرح مدیریت  از  بهره برداری  با  که 
پسماندهای  تمام  اراک،  شهر  در  پسماند 
طبق  و  اصولی  کامال  روش  به  عفونی 
و  پزشکی  پسماندهای  مدیریت  ضوابط 
می شود.  مدیریت  و  بی خطر  وابسته، 

با اینکه  ۳۵ درصد از جمعیت 
ایران، یعنی نزدیک به ۳۰ میلیون 
نفر مستاجرند، نه تنها یک ماده یا 
یک تبصره در قوانین ایران وجود 
ندارد که بتوان بر اساس آن میزان 
اجاره بها را مشخص کرده ، بلکه 
موادی از قانون، که مقرراتی درباره 
اجاره بها را مشخص می  کرد، حذف 
و یا ملغی شد
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هیچ قانون و مقرراتی درباره 
مهم ترین بخش از رابطه مالک 

و مستاجر یعنی بخش مالی 
و پولی آن  ) اجاره بها ( وجود 

ندارد، و البته مابقی این قوانین 
نیز بیشتر شبیه »تهدید« است 

تا »قانون«
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شناسه آگهی  1۲۱۱۴۳۴۹۴-چاپآگهینوبتدوممورخ1400/0۳/۲۲

مشخصاتشرحوآدرسملکردیف
مساحت
)مترمربع(

مبلغپایه
کارشناسی)ریال(

مبلغ5%سپردهشرکتدر
مزایده)ریال(

۱
فروش یک قطعه زمین به شماره

نقشه ۲  واقع در قائم شهر- خیابان
امام )ره( – سه راه الغدیر

با کاربری مسکونی- 
فاقد پالک ثبتی

۲۶۲/۶۵۱۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۲
فروش یک قطعه زمین به شماره

نقشه ۳  واقع در قائم شهر- خیابان
امام )ره( –  سه راه الغدیر

با کاربری مسکونی-
فاقد پالک ثبتی

۲۶۰/۶۵۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰

مالف۷61/ف

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

1400/0۳/04 مورخ 1400۲1۷۳1009009۳۲۷ وارده تقاضای بموجب
مورخ 1۳9960۳۳10090019۲1 شماره رای وبموجب متقاضی وکیل
1۳99/10/۲4قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
احداثی بنای با زمین قطعه یک اعیانششدانگ رسمی سند فاقد
بمساحت10۸/45مترمربعتحتپالکثبتی55145فرعیمفروزاز
اعیان۳۳9فرعیاز16۲اصلیواقعدرکرجبهتملکآقایسیدمحمد
اینانلیفرزندسیدحسندرآمدهاستوچونتحدیدحدوداعیانپالک
۳۳9فرعیاز16۲اصلیبعملنیامدهاستوبرابرماده15قانونثبت

نیزنمیتوانعملنمودلذاتحدیدحدودملکمزبوردرروزشنبهمورخ
1400/04/05ساعت9صبحدرمحلوقوعملکشروعوبعملخواهد
آمدبدینوسیلهبهاطالعکلیهمالکینومجاورینپالکهایفوقالذكر
میرسانددرروزوساعتمقرردرمحلوقوعملکحاضرچنانچهنسبت

بهتحدیدحدوداعتراض
داشتهطبقماده۲0قانونثبتازتاریختحدیدحدودبمدت۳0روز
اعتراضخودرابهادارهثبتاسنادوامالکناحیهیککرجتسلیمورسید
دریافتنمایدواعتراضکنندهمکلفاستدراجرایماده۸6آیین
نامهقانونثبتظرفمدت۳0روزیایکماهازتاریختسلیماعتراض

خودبهادارهثبت.دادخواستتنظیمیخودراکهبهمراجعقضایی
تقدیمنمودهگواهیورسیددریافتنمودهوبهادارهثبتتسلیمنماید

بدیهیاستدرغیراینصورتحقواخواهیساقطخواهدشد.

حوزهثبتملککرج-ناحیهیک-آگهیتحدیدحدوداختصاصی

آگهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

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

آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
خانم گیالن کاظمی کوهبنانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۷۸۴ صادره از کرمان در یک باب خانه 
به مساحت ۲۴۹.۷۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۲۳۷  فرعی از  ۱ اصلی واقع در کوهبنان 

خیابان طالقانی کوچه ۱۰  خریداری از مالک رسمی خانم خورشید کاظمی کوهبنانی.
خانم شمسی شفیعی نژاد اپورواری فرزند رضا بشماره شناسنامه۱۱ صادره از کوهبنان در یک باب 
خانه به مساحت ۴۱۷.۰۹ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۲۴۰ فرعی از ۱ اصلی واقع در 

کوهبنان بلوار آزادی کوچه ۳۰خریداری از مالک رسمی آقای رضا شفیعی نژاد اپورواری.
آقای موسی عبدالهی شورکی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۱ صادره از کوهبنان در یک باب خانه 
به مساحت ۴۵۹.۵۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۳۳۵ فرعی از ۱ اصلی واقع در کوهبنان 

خیابان ابوسعید کوچه شهید امیری خریداری از مالک آقای محمود مطیع الدوله.
در  کوهبنان  از  صادره   ۳۰۵ شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  کوهبنانی  پور  صادقی  صدیقه  خانم 
قسمتی از خانه )جهت الحاق به پالک مجاور( به مساحت ۲۱۹.۲۵ مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک ۴۲۱ فرعی از ۲ اصلی واقع در کوهبنان بلوار شهید صدوقی خریداری از مالک آقای قاسم 

صادقی پور. م الف ۸۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۳/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۳/۲۶
حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

آگهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آییننامهقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد

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

امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند
شناسنامه   بشماره  محمدرضا  فرزند  زرندی  پورحبیبی  حمیدرضا  آقای 
۱۰ صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ کارگاه تراشکاری به 
مساحت ۹۸۶.۲۰ مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع در زرند بلوار آیت 

هللا هاشمی خریداری از مالک رسمی طلعت نظریان .
شناسنامه  بشماره  حمیدرضا  فرزند  زرندی  پورحبیبی  فریده  خانم 
ششدانگ کارگاه  از  مشاع  دانگ  سه  در  زرند  از  صادره   ۳۰۸۰۱۸۰۸۷۹
تراشکاری به مساحت ۹۸۶.۲۰ مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع در 
نظریان. طلعت  رسمی  مالک  از  خریداری  هاشمی  هللا  آیت  بلوار  زرند 

م الف ۸۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۳/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۳/۲۶
حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند
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افقی
 ۱ - اال، شاید - كشوری در همسایگی فرانسه 
- پیك۲ - آرواره، جانوردریایی - حیوان باركش 
- از مشتقات نفتی، مایه ای غلیظ که با شن 
مخلوط می کنند برای پشت بام - حرف همراهی 
عرب - بله بیگانه، سوره سی و ششم، از حروف 
مقطعه قران۳ - تپه ها - رایگان، پسر طهماسب 
- دورشدن  - برادر پدر۴ - درخت انگور، زینت 
رو، مظهر باریك - مبهوت و متحير - قطره باران 
- از سازهای بادی۵ - چوپان گله را به آنجا می 
برد، كلمه پرسشی - ام البشر - حرف نداری، كالم 

فقدان - درد و الم۶ - آزاده، آزاده كربال، نخستین 
شهید كربال - از غالت، اتمسفر - ستمگر - کدو ۷ 
- خزنده خوش خط و خال، از خزندگان، مادر در 
زبان گیالنی - زن خانه دار، ام المنزل - خاطر - 
رودی در فرانسه، از باشگاه های فرانسوی۸ - بم 
وارونه - از اجسام معدنی بلوری شکل - سوپ 
وطنی، غذای نذری، غذای ایرانی - هاون۹ - از 
فیلسوفان سیاسی انگلستان  - یهودی - بی 
خطر، جای آسوده، اطمینان۱۰ - کاشتن نهال - 
درخت زبان گنجشك - درخت کنار - سقف دهان 
۱۱ - باد سرد - شاه مغول - ماشین جنگی - 
مشك۱۲ - در قدیم فیلم ها به این شکل ساخته 

است  راننده  پای  زیر   - خاموش  شدند،  می 
یافتن  پیروزی   - زراعت كننده۱۳  زوج، گاو   -
- خشک است و بسيار جدی، خشك مزاج - 
مرد جوانمرد و لوطی، داش مشدی۱۴ - بازیگر 
فیلم ذهن زیبا - لوله تنفسی، از اجزای دستگاه 
تنفسی،حلقوم و گلو، زندان مسعود سعد سلمان 
- باد۱۵ - روستا، عدد روستایی - تکنوازی در 
موسیقی - كمتر، كمترین اندازه - قلمه درخت، 
روییدن - خاندان، زائو ترسان، سرخ كمرنگ۱۶ - 
عصبانی و خشمناك، پر حرارت - مقابل گرم، گرم 
نیست - شهر ارگ، صدای كلفت - كارد، وسیله 
ای برای برش۱۷ - به معنی بگو  - بريدن با 
شمشير و جز آن - گذر گاه - پس غذا، بعد از غذا 

تناول می كنند - بیتا بدون ب

عمودی
۱ - صابون خیاطی، گل بتونه - بند دست، بند 
دست یا پا، مفصل  - جم وارونه - قالبی در 
مادری  جد   - مهریه۲   - دخترانه  نامی  شعر، 
حجم  هندسی،  ازاشكال   - سلیمان  حضرت 
فرعونی - مهمانخانه۳ - کفر وارونه - کندر رومی 
حرف  تكرار   - ورزشی  جام   - قمری۴  ماه   -
دوم - نوعی آلبالو۵ - حرکت کننده - گله در 
حال چریدن - بیماری ریوی، نت بیمار۶ - رشته 
الفت،  دنباله رو سوزن، واحد سیگار -  باریك، 
انس گرفتن، عادت - سد خوزستان، سدی در 
جنوب كشور - اولین زیردریایی اتمی۷ - شکاف 
- به زور كسی را به كاری واداشتن، مقابل اختیار، 
اكراه - دفاع فوتبال - گریزحیوان، مرکز ایتالیا، 
شهر بی دفاع، شهر فراری۸ - از رنگها - مبهوت و 
متحیر - تابلویی از فرانسیس مارگریت۹ - بندگی 
- یک عامیانه، یك خودمانی - نو - نیم صدای 
سگ۱۰ - اكنون، این زمان، الساعه، همین دم، 
الحال - جمع ظاهر - مایه حیات، مایه روشنایی، 

مظهر پاكی - عضو صورت، برگزیده هر چیز۱۱ 
- شهر مذهبی، من تبریزی - کلمه همراهی، 
آش، حرف مشایعت - نمایش تلویزیونی، شوهر 
آمدن  باال   - روستایی - چاق  روستایی، شب 
آب دریا، کاله الف، باب روز۱۲ - انگل  - قله 

یاسوج، كوهی در كهگیلویه و بویراحمد - پسوند 
مراقبت۱۳ - مادر عرب، عزیز تازی - مادر وطن 
- ظرفیت۱۴ - نام سابق ماهشهر - مكر و حیله، 
زیركی، حیله - پا افزار - حرف هشتم التین۱۵ 
- مزه فلفل - گله گوسفندان - خرما، سوغات 

گجرات - حرف ندا۱۶ - خریدن - تالفی، تالفی 
نمودن - شایستگی۱۷ - متداول، کارمند - الفت، 
 - - مخفف سیاه  خو گرفتن، همنشین جن 
شیرینی عزا، برای خیرات كردن پخته می شود

جدولشماره۲0۲5

کرمان

و  معدن  صنعت،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
تجارت استان کرمان درپی رسیدگی به شکایات رسیده 
و کم فروشی  مانند گران فروشی  تخلفاتی  درخصوص 
اکیپ گشت  کرمان  نانوایی های سطح شهر  برخی  در 
سیاری متشکل از بازرسان این سازمان و روسای شعب 
نانوایی های  هفته  یک  مدت  در  حکومتی  تعزیرات 

بازرسی دقیق قرار دادند. سطح شهر کرمان را مورد 
به  نانوایی  واحد  هشت  تعداد  بازرسی  این  نتیجه  در 
جرم گران فروشی طی پرونده های جداگانه در مجموع 
به ارزش ۷۶.۴۰۰.۰۰۰ ریال و دو واحد نانوایی متخلف 
مجموع  در   جداگانه  پرونده  طی  جرم کم فروشی  به 
به ارزش ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال به تعزیرات معرفی شدند.
در  سهمیه ای  آرد  ۱۸۶ کیسه  تعداد  بازرسی  دراین   
نانوایی های آزادپز کشف و صورت جلسه شد و متخلفان  
به اداره کل تعزیرات حکومتی استان جهت صدور اجرای 

حکم معرفی شدند.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسان  همچنین 
مواد  صنفی  واحدهای  از  بازرسی  در  کرمان  استان 
پروتئینی و مرغ فروشی یک واحد صنفی که از طریق 
گران فروشی مرغ به سودجویی می پرداخت شناسایی 
و گزارش تخلفات این واحد صنفی به ارزش ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال تکمیل و جهت صدور حکم به اداره کل تعزیرات 

شد. ارسال  حکومتی 
در پی گزارشات و شکایات شهروندان مبنی بر تخلفات 
متعدد در برخی واحدهای توزیع سیمان شهر کرمان 
هم اکیپ گشت بازرسی این سازمان واحدهای توزیع 
سیمان را مورد بازرسی دقیق قرار دادند که در نتیجه 
گران فروشی  جرم  به  سیمان  توزیع  واحد   ۱۲ تعداد 
پرونده  و  شناسایی  سیمان  شبکه  از  خارج  عرضه  و 
تخلف این واحدها به صورت جداگانه و جمعا به ارزش 
اجرای  و  صدور  جهت  و  تکمیل  ریال   ۱.۵۰۲.۹۰۰.۰۰۰
ارسال شد. به تعزیرات حکومتی استان کرمان  حکم 

توسطگشتمشترکسازمانصمتانجامشد

بازرسیازواحدهاینانواییکرمان در حال حاضر به طور میانگین، ۱۱۰ قطعه از قطعات 
اصلی محصوالت ایران خودرو که حدود ۶۵ الی ۷۵ 
درصد قیمت تمام شده را تشکیل می دهد، ردیابی 
می شود که از این تعداد حدود ۱۰ قطعات مربوط به 

موتور خودرو است.
حسین فیروزفر دبیر کمیته افزایش ایمنی خودرو 
در برابر سرقت ایران خودرو گفت: تاکنون بیش از 
۲۷ میلیون شماره سریال در بانک های اطالعاتی 

مربوط به پروژه ردیابی قطعات ثبت شده است. 
از سال ۸۳ تاکنون، قطعات حدود هشت میلیون 
محصول ایران خودرو در سیستم ردیابی قرار گرفته 
ایران  امسال  برنامه های  به  اشاره  با  او  است.  
خودرو در زمینه افزایش ایمنی خودرو و حرکت 
اظهار  قطعات  ردیابی  کاربردی کردن  سمت  به 
کرد: تامین کنندگان، سایت های تولیدی و شبکه 
خدمات پس از فروش، به عنوان سه حوزه اصلی 
برای توسعه برنامه ردیابی قطعات و افزایش ایمنی 

خودروها درنظر گرفته شده اند. 
دبیر کمیته افزایش ایمنی خودرو در برابر سرقت 
در  گفت:  برنامه  این  تشریح  در  خودرو  ایران 
مرحله اول یک شماره سریال برای قطعات ایمنی 
خودرو، قطعات گران قیمت خودرو و قطعاتی که 
بیشترین تعویض ها را در خدمات پس از فروش 
دارند، تعریف می شود که بیانگر روز و سال تولید 
و مشخصات تولیدکننده است. سازندگان موظف 

هستند در زمان تولید و پیش از ارسال قطعات 
برای ایران خودرو، بر روی قطعات مورد نظر، شماره 
سریال را حک کرده و دو برچسب دارای بارکد را بر 
روی آنها قرار دهند. در خطوط تولید ایران خودرو نیز 
در سیستم مکانیزه شماره سریال ها ثبت می شود.  
قطعات  کیفیت  ترتیب  این  به  گفت:  فیروزفر 
تولیدی با مشخصات سازنده رصد می شود و در 
صورت شناسایی قطعه معیوب در شبکه خدمات 
پس از فروش، نسبت به رسیدگی به آن و تعریف 
برنامه بهبود اقدام می شود، همچنین با این اقدام، 
سازنده مکلف به پاسخگویی و اصالح ساختارهای 

تولید و مواد اولیه می شود.
او ادامه داد: افزایش ضریب ایمنی خودرو در برابر 
سرقت از کاربردهای این سیستم است. بر اساس 
گزارش اعالمی از سوی ناجا، در حال حاضر بیش 
از ۹۵ درصد از خودروهایی که در طی یک ماه به 

سرقت می رود با این سیستم کشف می شود.

بهمنظورایمنیدربرابرسرقتانجاممیشود

ردیابی110قطعهدرهرمحصولایرانخودرو

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی لرستان گفت: زیرساخت فرهنگ ملی یک کشور را اقوام و 
فولکلورهای آن تشکیل می دهد که می توان با همدلی و وحدت، کشوری مقتدرتر و قدرتمند در 
عرصه های مختلف داشت. به گزارش ایسنا، رامین جانی پور در آیین اختتامیه دومین جشنواره 
دانشجویی، فرهنگی و هنری اقوام ایران زمین که در محل سالن جلسات جهاد دانشگاهی 
برگزار شد، بیان کرد: یکی از کارهایی که جهاد دانشگاهی در راستای اعتالی فرهنگ این 
مرزوبوم انجام داده راه اندازی مراکز تخصصی براساس ضرورت و نیاز جامعه در زمینه های 
مختلفی بوده است. او خاطرنشان کرد: راه اندازی مرکز تخصصی فرهنگ و ادبیات بومی ایران 
زمین برای اولین بار در کشور و واگذاری ستاد و دبیرخانه آن به جهاد دانشگاهی از جمله 
برنامه ها و سیاست های کالن حوزه فرهنگی در راستای تقویت، انسجام بخشی و وحدت 
فرهنگی در بین اقوام سرزمین ما ایران با استفاده از ظرفیت پویا، خالق و جسورانه دانشجویان 
بوده است. معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان با اشاره به اینکه مرکز تخصصی فرهنگ 
و ادبیات بومی ایران زمین ضرورت دانست با ایجاد یک مرجع قابل اعتماد و اعتنا در راستای 
انجام پژوهش های فرهنگی و هنری اقوام ایران زمین قدم های مثبتی بر دارد، گفت: این 
پژوهش ها از فیلتر دانشجویی و دانشگاهی عبور کرده و پس از ثبت و ضبط به عنوان یک 

مرجع در اختیار دانشجویان، هنرمندان و پژوهشگران قرار گرفت.

پایانه مسافربری ایرانشهر در زمینی به گستره ١٠ هکتار با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال 
سه شنبه با حضور استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئوالن افتتاح شد.

به گزارش ایرنا، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان در 
حاشیه این مراسم اظهارداشت: این پایانه مسافربری دارای امکاناتی نظیر رستوران، 
انبار، مسجد و رستوران بوده که با هدف  مهمانسرا، ساختمان جایگاه سوخت، 
کاهش بار ترافیکی داخل شهر، جلوگیری از بحران ترافیک و ساماندهی شرکت های 

مسافربری ساخته شده است.
از  تجمیع شرکت های مسافربری، جلوگیری  یکسان سازی،  قادری  جالل الدین 
سردرگمی مسافران، ایجاد نظم ترافیکی و جلوگیری از آلودگی صوتی  را از دیگر 

اهداف ساخت این ترمینال مسافربری ذکر کرد.
او بیان کرد: وجود هشت شرکت مسافربری و تردد روزانه ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از 
داخل شهر ایرانشهر سبب سنگین شدن بار ترافیک در این شهر شده بود که افتتاح 
این پایانه مسافربری بعد از ۱۵ سال وقفه بسیاری از مشکالت مردم منطقه را مرتفع 

کرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان تاکید کرد: برای 
راه اندازی این پایانه مسافربری ۱۲ هزار مربع بتن ریزی مسیرها و محوطه سازی، 
۲ هزار مترمربع جدول کشی، دیوارکشی و حصاربندی به طول یک کیلومتر، ۷۰۰ 

متر مربع فضای سبز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان فارس با بیان این که تولید برق فرآیندی 
سخت و پیچیده است و هزینه های تولید زیادی را به دنبال دارد، افزود: در 
سال جاری شاهد گرمای بی سابقه از فصل بهار بودیم و این امر سبب شد تا 
میزان مصرف در کشور ۱۹ درصد و در استان های فارس و بوشهر تا ۵۰ درصد 
افزایش یابد. به گزارش ایرنا، احمدرضا خسروی با بیان این که در کشور حدود 
یک میلیون دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز داریم که به صورت قاچاق وارد 
شده و هر دستگاه ۲ تا ۳ کیلووات مصرف انرژی دارد اضافه کرد: از مردم 
به  را  خانگی  ماینر  دستگاه های  و  رمز ارز  استخراج  مزارع  تا  می شود  تقاضا 
شرکت توزیع برق استان گزارش دهند که در قبال دریافت گزارش های محرمانه 
مردمی به تناسب پاداش های ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی ظرف مدت ۱۵ روز پس 
از راستی آزمایی گزارش ها پرداخت می شود.  او گفت: در کنار مشکالتی که به 
دنبال حکمفرمایی آب وهوای گرم با آن روبه رو هستیم، پدیده خشکسالی و 
کاهش بارندگی ها هم به مشکالت دامن زده است. بهره برداری کشاورزان از 
پمپ های آب افزایش چشمگیری یافته و ذخایر آب پشت سدها که از آنها به 

عنوان منابع تولید برق استفاده می شود در وضعیت رکود است.

معاونفرهنگیجهاددانشگاهیخبرداد:
راهاندازیمرکزتخصصیفرهنگ

وادبیاتبومیایران

پایانهمسافربریایرانشهرافتتاحشد مدیرعاملشرکتتوزیعبرقاستانفارسخبرداد:
افزایش50درصدیمصرفبرقدرفارس

|لرستان| |سیستانوبلوچستان| |فارس|

ممنوعیتها
ومحدودیتهایتردد

درتعطیالتخرداداعالمشد

استان  شرق  راهنمایی و رانندگی  پلیس  رئیس 
تهران گفت: ممنوعیت ها و محدودیت های تردد در 
تعطیالت خرداد برای سفر بین استانی بدون توجه 
به رنگ بندی شهرها از روز چهارشنبه تا روز دوشنبه 

است.  ممنوع  خرداد   ۱۷
 به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ علی سلیمانی 
اظهار کرد: سفر بین استانی بدون توجه به رنگ بندی 
شهرها از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۲ خرداد تا 
ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۱۷  خرداد ممنوع است، 
همچنین برابر طرح هوشمند مدیریت محدودیت ها 
برای ورود خودروهای غیربومی به شهرهای قرمز و 

نارنجی جریمه ها اعمال می شود.   
این مقام انتظامی ضمن تسلیت به مناسب سالگرد 
عروج ملکوتی بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی ایران 
و قیام خونین ۱۵ خرداد تقدیر و تشکر از همراهی 
از سفر در تعطیالت  برای  پرهیز  و همدلی مردم  
گذشته سال جاری گفت: برابر نظر کارشناسان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان در شرایط 
اوج گیری  احتمال  و  داشته  قرار  بیماری  شکننده 
به  بنابراین  است  متصور  مختلف  دالیل  به  بیماری 
منظور جلوگیری از بروز روند صعودی بیماری، انتظار 
می رود تا همکاری متقابل مردم در اجرای مصوبات 
عوامل  سایر  و  انتظامی  نیروهای  با  ملی  ستاد 

مسئول اجرای مصوبات استمرار پیدا کند.

حمایت5۳میلیاردی
بانککشاورزیازمجتمعگلخانهای

گلخانه پرورش انواع سبزی و صیفی جات در شهر آرادان 
استان سمنان  با حمایت و مشارکت ۵۳ میلیارد ریالی  
بانک کشاورزی راه اندازی شد  که با ایجاد اشتغال برای ۱۰ 
نفر به طور مستقیم، نقش مهمی در توسعه پایدار و رونق 

اقتصادی این منطقه ایفا می کند.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک 
کشاورزی ، گلخانه محبوبی نژاد در زمینی به  مساحت 
۱۵ هزار متر مربع احداث شده است و یکی از  بزرگترین 
گلخانه ها  در استان  سمنان  است و با تولید ساالنه ۳۵۰ 
تن سبزی و  انواع صیفی جات ، عالوه بر رفع نیازهای 
بازارهای داخلی به سایر کشورهای خارجی از جمله روسیه 
– عراق  و کشورهای حوزه  خلیج فارس صادر می شود.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 

رسمی
تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۲۷۲هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت 
احمد خواجوئی فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۲۴۸ صادره 
۲۲۱ مترمربع مفروز  به مساحت  باب خانه  در یک  زرند  از 
و مجزی شده از پالک ۹۳ فرعی از ۲۳۶۸ اصلی واقع در 
زرند خیابان شاهد خریداری از مالک رسمی آقای ماشااله 
سلطان زاده زرندی  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، 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۶۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱۲
حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالک
شهرستانزرند

آگهیموضوعماده۳قانونوماده
1۳آییننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
 –  ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۸۰۰۰۵۵۵ شماره  رای   برابر 
تعیین   قانون   موضوع   اول  هیات    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت  ملک 
باقری  بهاره  بالمعارض  مالکانه   تصرفات  رودسر 
شناسنامه   بشماره   بهمن  فرزند  محله   درزی 
یک  ششدانگ   در  تهران   از  ۰۰۱۵۲۱۴۵۱۶صادره 
به  مربع   ۲۹۴/۴۰متر  مساحت  به  محوطه  و  خانه 
شماره  پالک ۵۲۴ فرعی  قسمتی  از ۱ فرعی  از 
  ۲۹ بخش  پشت  قریه  گرجه  در  واقع  اصلی    ۷۶
اکبر اسمعیلی  محرز گردیده  از  گیالن  خریداری  
است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  
به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که 
اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار 
رابه  اعتراض خود  ماه   دو   به مدت   آگهی  اولین 
اخذ  رسید  ظرف   از   و پس  اداره  تسلیم   این  
مدت  دو ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  
عدم   و  مذکور   مدت   انقضای   صورت   در  است  
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر  وصول  

شد. خواهد 
تاریخ انتشار نوبت  اول:۱۴۰۰/۳/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۳/۲۷

165-رییسادارهثبتاسنادوامالکرودسر-
حسنعلیپاکمهر

آگهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آیین
نامهقانونتعیینوتکلیفوضعییتثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

موضوع   هیاتهای   / هیات  صادره  آراء  برابر 
قانون تعیین و تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
لنگرود  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
گردید  محرز  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به منظور 
به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های  نوبت  اطالع عموم در دو 
اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  و سراسری  محلی 
داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقززات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت 
مانع از مراجع متضرر به مراجع ذیصالح قضایی نمی باشد.

بصورت  اصغر  علی  فرزند  رودسری  ریحان  ۱-خانم صغری 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۲۸۴/۱۱ متر مربع به پالک ۳۳ فرعی از اصلی ۸۳۷ مفروز از 

اصلی مذکور واقع در شهر لنگرود بخش ۱۵ گیالن
محمدحسن  فرزند  پوردیوشلی  حسن  شهربانو  ۲-خانم 
ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  بصورت 
به مساحت ۲۲۹/۱۱ متر مربع به پالک ۲۶۵۵فرعی ازسنگ 
اصلی ۷ مفروز ازپالک ۵۸ باقیمانده واقع در قریه لیالکوه 

۱۵ گیالن بخش 
بصورت  غیوم   سید  فرزند  موسوی   رسول  سید  ۳-آقای 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
اصلی ۷  ازسنگ  به پالک ۲۶۵۶فرعی  ۲۷۳/۳۹ متر مربع 

مفروز ازپالک ۵۸ باقیمانده واقع در قریه لیالکوه بخش ۱۵ 
گیالن

۴-آقای مسلم اکبری  فرزند شعبان بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۴۷/۶۵ متر 
مربع به پالک ۵۶۳۶ فرعی ازسنگ اصلی ۱۴ مفروز ازپالک 

۱۰۴۹ واقع در قریه کومله بخش ۱۵ گیالن
۵-آقای مسلم اکبری  فرزند شعبان بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۴۳/۳۷ متر 
مربع به پالک ۵۶۳۷ فرعی ازسنگ اصلی ۱۴ مفروز ازپالک 

۱۰۴۹ واقع در قریه کومله بخش ۱۵ گیالن
۶-آقای صادق خودستان  فرزند اسداله بصورت ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۵۰/۱۲ 
مفروز   ۴۳ اصلی  ازسنگ  فرعی   ۲۹۶ پالک  به  مربع  متر 

تپه بخش ۱۵ گیالن اصلی مذکورواقع در قریه  ازپالک 
۷-خانم زینب پور رجبی سادات محله  فرزند عباس بصورت 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
 ۵۲ اصلی  ازسنگ  فرعی   ۴۰۰ پالک  به  مربع  ۲۷۴/۸۴متر 

مفروز ازپالک ۴۴ واقع در قریه کلیدبر بخش ۱۵ گیالن
۸-آقای تیمور نگاری لیالکوهی  فرزند قریب علی بصورت 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۲۰۰/۳۴ متر مربع به پالک ۶۱۹۸ فرعی ازسنگ اصلی ۵۳ 
مفروز ازپالک ۴۴۷ فرعی واقع در قریه کیاکالیه بخش ۱۵ 

گیالن
۹-آقای علیرضا عباسی  فرزند آقاجان بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۳۰/۲۵ متر 
مربع به پالک ۶۲۰۲ فرعی ازسنگ اصلی ۵۳ مفروز ازپالک 

۲۵۸ فرعی واقع در قریه کیاکالیه بخش ۱۵ گیالن
۱۰-آقای سید مهدی میرموسوی فرزند سیده حمزهو آقای 
میالد کیا فرزند مهدی )مساعاو بالسویه( بصورت ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بریک باب ساختمان به مساحت 

۱۶۵/۳۳ متر مربع به پالک ۶۲۰۳ فرعی ازسنگ اصلی ۵۳ 
مفروز ازپالک ۴۴۷ فرعی واقع در قریه کیاکالیه بخش ۱۵ 

گیالن
۱۱-آقای سید صدرا خلیل پور  فرزند سید حسین  بصورت 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷۶/۶۳ متر مربع 
به پالک ۸۲۴۴ فرعی از۱۵۴ اصلی مفروز ازپالک ۱۰ واقع در 

قریه چالکیاسر بخش ۱۵ گیالن
غالمرضا   فرزند  لنگرودی   سلیمان  پور  حسین  ۱۲-آقای 
به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  ششدانگ  بصورت 
از۵۴  فرعی   ۸۲۴۵ پالک  به  مربع  متر   ۲۰۸/۴۰ مساحت 
بخش ۱۵  چالکیاسر  قریه  در  ازپالک ۱۸واقع  مفروز  اصلی 

گیالن
بصورت  فرزند حسن  نالکیاشری  پی  نیک  مهناز  ۱۳-خانم 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۱۰۶/۱۶ متر مربع به پالک ۸۲۴۶ فرعی از۵۴ اصلی مفروز 

ازپالک ۷۸واقع در قریه چالکیاسر بخش ۱۵ گیالن
۱۴- آقای علی نیک سیرت  فرزند اسداله بصورت ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۹۰/۶۴ متر 
ازپالک  مفروز  اصلی  از۵۴  فرعی   ۸۲۴۷ پالک  به  مربع 

۱۲۱واقع در قریه چالکیاسر بخش ۱۵ گیالن
بصورت  شیرعلی  فرزند  کورنده   انگیز  جابرغم  آقای   -۱۵
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۱۳۵/۴۵متر مربع به پالک ۸۲۴۸ فرعی از۵۴ اصلی مفروز 

ازپالک ۹۲۴واقع در قریه چالکیاسر بخش ۱۵ گیالن
فرزند موسی)با  لنگرودی    آقایی  ۱۶- خانم طیبه حاجی 
وکالت آقای مجید آقایی به استناد وکالتنامه شماره ۱۵۸۸۶ 
مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۸ دفترخانه ۲۲۵ لنگرود  بصورت ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بریک باب ساختمان به مساحت 
۱۵۱/۴۷ متر مربع به پالک ۴۷۲۱ فرعی از۵۶ اصلی مفروز 

ازپالک ۴۵واقع در قریه موبندان بخش ۱۵ گیالن

بصورت  ذکریا   فرزند  پور   معصومی  حمزه  آقای   -۱۷
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۱۱۳/۳۸متر مربع به پالک ۴۷۳۸ فرعی از۵۶ اصلی مفروز 

موبندان بخش ۱۵ گیالن قریه  در  ازپالک ۷واقع 
۱۸- آقای نعمت اله بلوکی کورنده  فرزند ابوالقاسم بصورت 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۱۹۹/۱۳متر مربع به پالک ۴۷۳۹ فرعی از۵۶ اصلی مفروز 

ازپالک ۹واقع در قریه موبندان بخش ۱۵ گیالن
محمدعلی  فرزند  لنگرودی   پور  حجتی  فاطمه  خانم   -۱۹
باب  بریک  مشتمل  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  بصورت 
 ۴۷۴۰ پالک  به  مربع  ۲۴۲/۰۸متر  مساحت  به  ساختمان 
موبندان  قریه  در  ۹واقع  ازپالک  مفروز  اصلی  از۵۶  فرعی 

گیالن  ۱۵ بخش 
فرزند  لنگرودی   پور  حجتی  علی  محمد  آقای   -۲۰
محمدحسین  بصورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
به  مربع  ۲۹۵/۹۸متر  مساحت  به  ساختمان  باب   بریک 
پالک ۴۷۴۱ فرعی از۵۶ اصلی مفروز ازپالک ۹واقع در قریه 

گیالن  ۱۵ بخش  موبندان 
محمود  آقای  و  حسین  فرزند  زاده  ایمان حسن  ۲۱-آقای 
حکیمی فرزند علی )مشاعا و بالسویه (  بصورت ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بریک باب ساختمان به مساحت 
۱۶۲/۵۵ متر مربع به پالک ۴۷۴۲ فرعی از۵۶ اصلی مفروز 

ازپالک ۱۱واقع در قریه موبندان بخش ۱۵ گیالن
۲۲- آقای فرهاد هوشیار  فرزند هاشم   بصورت ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بریک باب  ساختمان به مساحت 
۳۱۸/۵۶متر مربع به پالک ۴۷۴۳ فرعی از۵۶ اصلی مفروز 

ازپالک ۱۱واقع در قریه موبندان بخش ۱۵ گیالن
اسمعیل)با  فرزندسید  رضائی    معصومه  سیده  ۲۳-خانم 
وکالتنامه شماره  استناد  به  پور  اسمعیل  احمد  آقای  وکالت 
بصورت  ۶۶ماهدشت(   دفترخانه   ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ مورخ   ۷۱۶

ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۳۴۱/۰۸ متر مربع به پالک ۴۷۴۴ فرعی از۵۶ اصلی مفروز 

ازپالک ۳۹واقع در قریه موبندان بخش ۱۵ گیالن
۲۴- آقای عباس تراب مستعدی  فرزند غالمعلی  بصورت 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر  ساختمان به مساحت 
۲۰۳/۲۱متر مربع به پالک ۴۷۴۵ فرعی از۵۶ اصلی مفروز 

ازپالک ۳۹واقع در قریه موبندان بخش ۱۵ گیالن
۲۵- آقای حمید محمدی کاشف فرزند شیرینعلی بصورت 
به  ساختمان  باب  بر  مشتمل  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
مساحت ۸۱/۶۲متر مربع به پالک ۴۷۴۶ فرعی از۵۶ اصلی 

مفروز ازپالک ۳۹واقع در قریه موبندان بخش ۱۵ گیالن
اله   ولی  فرزند  گرماهرلنگرودی   کوزه  مرتضی  آقای   -۲۶
بصورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر  ساختمان به 
مساحت ۹۶/۵۷متر مربع به پالک ۴۷۴۷ فرعی از۵۶ اصلی 

مفروز ازپالک ۴۹واقع در قریه موبندان بخش ۱۵ گیالن
۲۷- آقای حسین اشرقی  فرزند عالم  بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر  ساختمان به مساحت ۱۴۴/۴۵متر 
مربع به پالک ۱۶۲۹ فرعی ازسنگ اصلی ۶۴مفروز ازپالک 

۱۳۳ فرعی واقع در قریه متعلق محله بخش ۱۵ گیالن
۲۸-آقای سید احمد میر موسوی فرزندسید علی)با وکالت 
وکالتنامه شماره ۲۰۵۲۶  استناد  به  تبار  آقای علی سعیدی 
مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ دفترخانه ۱۷۸ لنگرود(  بصورت ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۹۹/۴۸متر 
مربع به پالک ۱۶۳۲ فرعی ازسنگ اصلی ۶۴مفروز ازپالک 

۱۰۹فرعی واقع در قریه متعلق محله بخش ۱۵ گیالن
۲۹-آقای سید احمد میر موسوی فرزندسید علی)با وکالت 
وکالتنامه شماره ۲۰۵۲۶  استناد  به  تبار  آقای علی سعیدی 
بصورت  لنگرود(    ۱۷۸ دفترخانه   ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ مورخ 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۹۵/۹۱متر مربع به پالک ۱۶۳۳ فرعی ازسنگ اصلی ۶۴مفروز 

ازپالک ۱۰۹فرعی واقع در قریه متعلق محله بخش ۱۵ گیالن
۳۰- آقای مسلم انگاره  فرزند خلیل  بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر  ساختمان به مساحت ۱۱۵/۷۲متر 
مربع به پالک ۳۹۲۹ فرعی ازسنگ اصلی ۶۵مفروز ازپالک 

یک فرعی واقع در قریه درویشانبر بخش ۱۵ گیالن
۳۱- آقای میثم خدمتگذار فشوپشته  فرزند علیرضا  بصورت 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر  ساختمان به مساحت 
۷۱/۳۸متر مربع به پالک ۳۹۳۲ فرعی ازسنگ اصلی ۶۵مفروز 

ازپالک یک فرعی واقع در قریه درویشانبر بخش ۱۵ گیالن
۳۲- آقای رضا مالبابایی  فرزند حسن بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر  ساختمان به مساحت ۲۵۱/۸۲متر 
مربع به پالک ۳۹۳۳ فرعی ازسنگ اصلی ۶۵مفروز ازپالک 

یک فرعی واقع در قریه درویشانبر بخش ۱۵ گیالن
ابوطالب   فرزند  امیرهنده   پور  طالب  عباس  آقای   -۳۳
بصورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریک باب خانه  
به مساحت ۷۸۷/۳۹متر مربع به پالک ۱۶۷۲فرعی ازسنگ 
شلمان  قریه  در  واقع  فرعی   ۱۹۷ ازپالک  ۱۰۳مفروز  اصلی 

۱۵ گیالن بخش 
۳۴- آقای سید مهردادنبی زاده کوچکده  فرزند سیدعزیزاله 
بر  ساختمان  زمین مشتمل  بصورت ششدانگ یک قطعه 
به مساحت ۳۱۱/۹۷متر مربع به پالک ۵۶۹۵ فرعی از۱۸۴ 
اصلی مفروز ازپالک یک واقع در قریه چاف بخش ۱۵ گیالن

بصورت  ولی  فرزند  رودپشتی   امین  نسیم  خانم   -۳۵
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر  ساختمان به مساحت 
۳۶۹/۶۸متر مربع به پالک ۵۶۹۶ فرعی از۱۸۴ اصلی مفروز 

ازپالک یک واقع در قریه چاف بخش ۱۵ گیالن
 تاریخ انتشار نوبت  اول:۱۴۰۰/۳/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۳/۲۷

15۲-رییسادارهثبتاسنادوامالکلنگرود-محمدرضا
فروهی
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شهرام ناظری با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از نحوه 
نشان دادن سازها در کنسرت »آوای دوست« که جمعه شب ۷ خردادماه به 
صورت آنالین  از تلویزیون اینترنتی لنز پخش شد انتقاد و ابراز نارضایتی کرد و 
گفت:» اگر می دانستم سازها را قرار است از نمای دور نشان بدهند، بدون شک با 

این مسئله و انجام آن به صورت جدی مخالفت می کردم.«/ هنرآنالین

در روز ۱۲ام خرداد ۱۳۹۹، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان »روزهای 
از  ناشی  بیکاری  موضوع  به  کرده است که  منتشر  سخت کارگران ساختمانی« 
همه گیری ویروس کرونا و نگرانی کارگران اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با 
تیتر » خائیز؛ تقابل دستان خالی با شعله های سرکش« در این شماره از روزنامه 

به چاپ رسیده است.

ثبت نام کارگاه های فرهنگی، هنری و ادبی مجازی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در سراسر کشور در پایگاه مجازی کانون به نشانی 
kpf.ir از روز ۲۹ خرداد آغاز و تا ۱۳ تیرماه ادامه دارد. این کارگاه های 
جغرافیایی  محدودیت  شده،  برنامه ریزی  ملی  سطح  در  مجازی 
دریافت  بر  عالوه  دوره ها  این  در  و شرکت کنندگان  ندارد  ثبت نام  برای 
گواهی شرکت، در صورت داشتن شرایط الزم جذب انجمن های کانون 

ایلنا می شوند./ 

هم زمان با فرارسیدن تعطیالت نیمه خرداد سینماها نیز تعطیل می شوند. 
سینماهای سراسر کشور روزهای جمعه و شنبه ۱۴ و ۱۵ خرداد مصادف 
با رحلت امام خمینی )ره( تعطیل هستند. همچنین با توجه به تعطیلی 
یکشنبه، ۱۶ خرداد به مناسبت شهادت امام جعفر صادق )ع( سالن های 

سینما در این روز هم دایر نخواهند بود./ ایسنا

کتاب خاطرات حمید جبلی با نام »پسربچه شصت ساله« که خاطرات دوران 
کودکی او از بدو تولد تا ورود به مدرسه ر  ا شامل می شود، به تازگی از سوی انتشارات 
»پریان« منتشر شده است. این خاطرات دغدغه ها و مشکالت یک پسربچه را 
روایت می کند و اینجاست که بدبختی های کودکانه او که برای بزرگساالن مفرح و 

خنده دار است، برای مخاطب کتاب، قابل درک می شود./ ایسنا

پیه سوز چشم من سرشمع ایوان تو باد

جان من پروانه شمع شبستان تو باد

هر پریشانی که آید روز و شب در کار من

از سر زلف دالویز پریشان تو باد

مرغ دل کو طایر بستان سرای عشق شد

همدم بلبل نوایان گلستان تو باد

جان سرمستت که گشت از صافی وصلت خراب

بی نصیب از دردی دل گیر هجران تو باد

سرمه چشم جهان بین من خاکی نهاد

از غبار رهنورد باد جوالن تو باد

تا بود گوی کواکب در خم چوگان چرخ

گوی دل ها در خم زلف چو چوگان تو باد

ای رخ بستان فروزت الله برگ باغ حسن

عندلیب باغ جان مرغ خوش الحان تو باد

آن که همچون الله از مهرش دل پرخون بسوخت

سایه پرورد سهی سرو خرامان تو باد

هرکه چون خواجو صف آرای سپاه بیخودیست

چشم خون افشان او سقای میدان تو باد

خواجوی کرمانی

|موسیقی| |موسساتفرهنگی| |سینما| |چاپونشر|

غربی  در شمال  نمک  دریاچه  و  تاالب کجی 
روستای چاه دراز و در ۷۵ کیلومتری شهرستان 
بیرجند  ارتباطی  محور  حاشیه  در  و  نهبندان 
تاالب  وسعت  است.  گرفته  قرار  زاهدان  به 
پدیده  یک  تاالب  این  است.  هکتار   ۲۲۷۶۵
توجه  با  است.  به فرد در شرق کشور  منحصر 
 ۱۴  ،۱۳۸۹ سال  در  تاالب  خوب  آبگیری  به 

گونه پرنده آبزی و کنار آبزی از قبیل مرغابی 
مهاجرت  تاالب  این  به  فالمینگو  و  سرسبز 
از پرندگان بومی منطقه می توان به  کرده اند. 
زاغ بور، هوبره و عقاب طالیی و از خزندگان نیز 
می توان به مار قیطانی، مارشتری، مارپلنگی و 

اشاره کرد. بیابانی  بزمجه  و  تیرمار 
از  پستاندار  ۱۴ گونه  زیستگاه  تاالب  حاشیه 
پایکا،  گرگ،  کفتار،  روباه،  خرگوش،  قبیل، 
تاالب  آب  است.  تشی  و  پامسواکی،زرده بر 
به واسطه امالح معدنی موجود در آن دارای 

است. درمانی  خواص 

تاالب کجی نمکزار، شوره زاری وسیع است که 
به دلیل پایین بودن سطح ارتفاع آن نسبت 
منطقه  زهاب  تجمع  محل  اطراف  مناطق  به 
است. این پدیده با توجه به شوری بیش از 
تبدیل شده  نمکی  دریاچه  به  آن  حد خاک 
زیادی  حیوانات  و  پرندگان  زندگی  مامن  و 
دلیل  به  اخیر  سال های  در  چند  هر  است. 
تاالب کاسته شده  آب  میزان  از  خشکسالی 
پاییز و زمستان  به طور کلی در فصول  ولی 
همواره آب دارد و محل امنی برای پرندگان 

می شود. محسوب  آبزی  مهاجر 

حاضر  حال  در  منطقه  در  غالب  گیاهان  از 
است که  تاغ  و  قیچ، گز  دشتی  مناطق  در 
در  و  بوده  برخوردار  نسبتًا خوبی  از پوشش 
حاشیه تاالب بوته های گز، آتریپلکس، قلیا 

می خورد.  به چشم  نی  و 
می توان  منطقه  گیاهان  دیگر  از  همچنین 
خارشتر،  درمنه،  کرد:  اشاره  ذیل  موارد  به 
ابوجهل، سئودا  اشنان، هندوانه  چرخه، کما، 
از  توجهی  قابل  نیز سطح  نیزارها  اسپند.  و 
داده اند./  اختصاص  خود  به  را  منطقه  این 

ایران در  سیری 

تاالبهایایران

تاالبکچینمکزار

به شکل  فرد  است که هر  اتفاقی  به مرگ،  نزدیک  تجربه    
افراد  این  نقطه اشتراک  اما  با آن مواجه می شود.  متفاوتی 
ایجاد  زندگی شان  روند  و  روان  ذهن،  در  است که  تحولی 
می شود. گاهی این تحول به تغییرات فردی محدود می شود 
و گاه درحدی  است که توجه جهانی را به خود جلب می کند. 
هال الرود یکی از کسانی ا ست که این تجربه به نقطه عطف 
زندگی اش تبدیل شد و فعالیت های او در زمینه  موفقیت را با 
افراد دیگر متمایز کرد. کتاب صبح جادویی اهمیت سحرخیزی 
و راهکارهایی برای شروع روز با تمام قدرت ذهنی و جسمی 
در مقدمه  کتاب  الرود  هال  برای مخاطب شرح می دهد.  را 
را  تا ۲۰۰۸  از سال ۱۹۹۹  تحول خود  و سیر  زندگی، شرایط 
بیان می کند. او در این بخش روند روبه رو شدن با مشکالت 
فیزیکی، پذیرش شرایط و محدودیت های جدید، مواجهه با 
آسیب های روانی، ورود به دوران جدید و چگونگی تبدیل کردن 

شکست به فرصت و پله های رشد را شرح می دهد.

|صبحجادویی|
|نویسنده:هالالرود
مترجم:لطیفاحمدپور|

قلعهبسطامچایپاره
 قلعه بسطام چایپاره در روستای بسطام واقع شده است این 
استان  در  چایپاره  شهرستان  مرکزی  بخش  توابع  از  روستا 
آذربایجان غربی است و دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی 
بسیار است که از جمله آنها می توان به دژ بسطام اشاره کرد که 
مربوط به دوران اورارتو است. قدمت قلعه تاریخی بسطام به 
۸۰۰ سال قبل از ميالد مسيح می رسد و بزرگ ترين قلعه تمدن 
اورارتويی در ايران و سومين قلعه بزرگ اين تمدن دردنياست. 
شهر دژ بسطام به  شماره ۹۴۹ در فهرست آثار ملی کشور به  
ثبت رسیده است. در کنار جاذبه های طبیعی و متنوع روستای 
بسطام، وجود قلعه اورارتویی با ۵۴ هکتار مساحت به عنوان 
بزرگ ترین قلعه اورارتویی ایران بر اهمیت این روستا افزوده 
است. مجموعه قلعه »بسطام« در فاصله نه کیلومتری غرب 
شهر قره ضیاالدین بر روی یک برجستگی صخره ای مشرف 
بر روستای بسطام و رودخانه آغ چای واقع شده است. نتايج 
به دست آمده از كاوش های باستان شناسان و پژوهشگران از 
منطقه نشان می دهد كه قلعه بسطام از سه قسمت پايين 
قلعه، ميان قلعه و باال قلعه تشكيل شده و بخش نخست به 
سربازان و اسب ها، بخش دوم معبد و بخش سوم به پادشاه 
اختصاص داشته است. این قلعه تاریخی در باالی کوهی سخت 
که قسمت جنوب آن کامال دست  نیافتنی بوده و قسمت شمالی 
آن با استفاده از سنگ چین های بزرگ استحکام یافته، ساخته 
شده است. بر اساس منابع تاریخی و باستان شناسی، دژ شهر 
اورارتویی بسطام در نیمه اول قرن هفتم پیش از میالد در زمان 
»روسایی  و  شده  ساخته  »اورارتو«،  پادشاه  دوم،  »روسای« 
است.  شده  نامیده  »روسا«  کوچک  شهر  یعنی  اوروتور« 
کاوش  های باستانی نشان می  دهد که این قلعه طی پنجاه سال 
و در سه مرحله ساخته شده و دارای معبد، بازار، مقر حکومتی، 
برج، بارو، دروازه و راه های مخفی خروج مخصوص بوده است. 
در دامنه کوه، جهت شرقی و شمالی قلعه، ساختارهای معماری 
دیگری نظیر محله مسکونی، ساختمان شرقی و دروازه شمالی 
قرار دارد. عالوه براین، در جهت غربی قلعه و در امتداد بستر 
رودخانه، دیوار سنگی طویل و بزرگی توسط »ولفرام کالیس« 
سیستم  با  ارتباط  در  می رسد  نظر  به  شد که  آلمانی کشف 
آب رسانی قلعه بوده است. اين قلعه در آن زمان با هدف كنترل 
مسيرهای تجاری كه از طرف شرق دولت تركيه به شهرهای 
تبريز و اردبيل و حوزه درياچه اروميه رفت وآمد می كردند، احداث 
شده است. این دژ پس از چیرگی قوم ماد بر این منطقه به 
 صورت متروک رها شده و تنها در دوران قرون وسطی )همزمان 
با دوره مغول( توسط گروهی از مسیحیان استفاده شده که از 
آثار آن ها نقش صلیب هایی روی صخره  ها باقی مانده  است./ 

سیری در ایران
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