
رییس مرکز ملی خشکسالی:

 کاهش بارش ها در نوار شرقی
بدتر از بقیه مناطق است 

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن تشریح 
آخرین وضعیت بارش ها و خشکسالی در کشور گفت: در این شرایط به مسئله پایداری 
سرزمین توجه کنیم و بی مهابا از آب های زیرزمینی استفاده نکنیم چرا که مشکل 

فرونشست زمین در کشور بسیار جدی است.

از آسیب به محیط زیست نیمه شمالی 
پایتخت تا فقر و توسعه نیافتگی نیمه جنوبی؛

تغییرات طرح تفصیلی 
چه بر سر تهران آورد؟

 افزایش غلظت ازن
در برخی مناطق تهران

هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  اطالعات  اساس  بر 
قابل  شرایط  در  پایتخت  هوای  درحال حاضر  تهران 
غلظت  بر  روز شنبه  تا  به تدریج  اما  دارد  قرار  قبول 

آالینده ازن در برخی مناطق افزوده می شود.

 فاجعه بمب گذاری
در افغانستان تکرار شد

نماز جمعه خونین کابل

با حضور فعاالن و مدیران انجمن های 
تخصصی بررسی شد:

آسیب جبران ناپذیر 
مهاجرت شغلی 

متخصصان گردشگری
بیش از یک سال است که گردشگری ایران با بحران دست 
و پنجه نرم می کند. بحرانی که از روزهای قطعی اینترنت در 
آبان 98 آغاز شد و حاال به تصمیمات اشتباه متولیان دولتی 

این حوزه رسیده است.

مرگ بی صدای گنجشک های جنوبی
  رئیس اداره محیط زیست گناوه: احتمال اینکه این پرندگان در اثر بقایای سموم کشاورزی تلف شده باشند وجود دارد

بررسی علت تلف شدن پرندگان شدند  فعاالن زیست محیطی گناوه خواستار 

 رئیس دوره ای کنفرانس تغییرات آب و هوایی: 

زغال سنگ را باید به تاریخ بسپاریمزغال سنگ را باید به تاریخ بسپاریم
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مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی
احداث شبکه برق رسانی گلخانه و نهالستان منطقه گل گهر

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد احداث شبکه برق رسانی گلخانه و نهالستان منطقه گل گهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به شرکت های پیمانکاری دارای گرید 5 تاسیسات برقی واگذار نماید ،لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ1400/02/20 

به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1-آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات : ساعت 13:30 مورخ 1400/02/29 
2-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 
3-سپرده شركت در مناقصه: 216.004.250 لاير 

4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
5-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6-محل تحویل اسناد ، پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ، 
بلوك 5)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل( 

)lnfo@moshanir.co(

آگهی همکاری
شرکت خدمات مهندسی برق- مشانیر جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در استان های کرمان)مس سرچشمه(، و  هرمزگان- شهرستان بندرلنگه، از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.   

محل خدمتحداقل سابقه کارتخصصتحصیالتردیف

استان هرمزگان – بندر لنگه7 سالنظارت در پروژه های بندرسازی و سازه های دریاییکارشناس عمران1

استان هرمزگان – بندر لنگه7 سالنظارت برتاسیسات مکانیکی و ساختمان های اداری و صنعتی و سیستم های اطفاء حریقکارشناس مهندسی مکانیک2

نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان های اداری و صنعتی سیستم های اعالم کارشناس مهندسی برق3
استان هرمزگان – بندر لنگه10 سالحریق و آشنایی با امور پست های برق

استان کرمان- مس سرچشمهیک سالآشنایی کامل با طراحی های قطعات صنعتی و نرم افزارهای مربوطهکارشناس ارشد مهندسی مکانیک4

استان کرمان- مس سرچشمه8 سالآشنایی کامل با طراحی سازه و نرم افزارهای مربوطهکارشناس ارشد عمران5

استان کرمان- مس سرچشمه8 سالآشنایی کامل با طراحی های سیویل و نرم افزارهای مربوطهکارشناس ارشد عمران6

استان کرمان- مس سرچشمه10 سالکارشناس کنترل پروژه-آشنایی کامل با نرم افزارهای کنترل پروژهمهندسی عمران7

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با ذکر شماره ردیف و عنوان شغلی به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایند. الزم به اشاره است افراد مقیم استان در اولویت پذیرش قرار خواهند 
داشت. 

شــهرداری نصیرشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای اســامی نصیرشــهر اجــرای پــروژه کفپــوش بــر 
اســاس طــرح اباغــی در روفیــوژ میانــی جــاده ســاوه )فــاز ســوم( را بــا اعتبــاری تــا ســقف ۱۵ میلیــارد ریــال 

ــکار واجــد شــرایط و دارای گواهینامــه صاحیــت و  ــه پیمان از محــل اعتبــارات داخلــی و از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی ب
رتبــه بنــدی از معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت جمهــوری واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بــه 
عمــل مــی آیــد از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت دوم جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و ارائــه اســناد و مــدارک شــرکت و رزومــه 
کاری بــه امــور مالــی شــهرداری نصیرشــهر مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز سه شــنبه مــورخ 

۱۴۰۰/۰۳/۰۴ بــه دبیرخانــه شــهرداری تحویــل نماینــد ضمنــا هزینــه چــاپ آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.
● داشتن حداقل پایه ۵ رشته ابنیه جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

● شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
● سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج میباشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/2/۱8
  تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/2/2۵
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آگهی مناقصه عمومی  نوبت دوم

فرشاد شهسواری - شهردار نصیرشهر

ارسال  با  دانشگاه شریف  اساتید  از  جمع کثیری 
نامه ای به مسئوالن بلندپایه کشور خواستار عفو و 
آزادی دو دانشجوی نخبه و المپیادی این دانشگاه 
به مناسبت عید سعید فطر شدند. به گزارش روابط 
کثیری  جمع  شریف؛  صنعتی  دانشگاه  عمومی 
با  این دانشگاه  از اساتید و اعضای هیات علمی 
ارسال نامه ای رسمی به مسئوالن عالی رتبه نظام، 
و  مرادی«  »امیرحسین  آزادی  و  عفو  خواستار 
المپیادی  و  نخبه  دانشجوی  دو  یونسی«،  »علی 
دانشگاه شریف به مناسبت عید سعید فطر شدند. 
در این نامه که به امضای بیش از 170 نفر از اعضای 
هیات علمی دانشگاه شریف رسیده آمده است:

» بیش از یک سال است که دو تن از دانشجویان 

برتر دانشگاه صنعتی شریف )امیر حسین مرادی 
و علی یونسی( که قبال در المپیادهای کشوری و 
جهانی افتخاراتی را برای کشور عزیزمان نیز کسب 
کرده اند، در زندان هستند. امضاکنندگان این نامه 
که جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی 
را  خود  زندگی  از  بزرگی  بخش  هستند،  شریف 
ایران کرده و  پرورش مستعدترین جوانان  صرف 
همواره به آنان به چشم فرزندان خود نگریسته اند.

سهوًا  است  ممکن  جوان  و  نوجوان  فرزند  یک 
است  مهم  آنچه  اما  شود  خطا  مرتکب  عمدًا  یا 
این  از  اوست.  با  درس آموز  و  پدرانه  مواجهه ی 
دو  این  شدن گرفتاری  طوالنی  به  باتوجه  منظر 
رتبه  عالی  مقامات  از  ُمصرانه  بدینوسیله  جوان، 

می نماییم که  درخواست  اسالمی  جمهوری  نظام 
اسالمی  رأفت  حداکثر  لحاظ  با  و  صدر  سعه  با 
آنان  این دو دانشجوی جوان،  اتهامات  به  نسبت 
را به مناسبت عید سعید فطر مورد عفو یا تعلیق 
آغوش  به  که  دهند  اجازه  و  داده  قرار  مجازات 

بازگردند. خود  دانشگاهی  جمع  و  خانواده 
منشانه  بزرگ  و  پدرانه  برخورد  این  مطمئنًا 
مسئولین نظام جمهوری اسالمی در قبال فرزندان 
این آب و خاک که گهگاه ممکن است به مقتضای 
مرتکب  هم  خطایی  جوانی  شور  و  تجربگی  کم 
روشن تر  جوانان کشور  دل  در  را  امید  نور  شوند 
می سازد و بهانه فتنه انگیزی را از بدخواهان کشور 

می نماید« سلب 

بنیاد  در  بهداشت  معاونت  ارشد  کارشناس 
درباره  توضیحاتی  ارائه  با  ایثارگران  امور  و  شهید 
واکسیانسیون جانبازان و خانواده های شهدا گفت: 
در مکاتباتی با وزارت بهداشت درخواست کردیم تا 
200 هزار نفر از جانبازان 25 تا 50 درصد در اولویت 
ایلنا  به گزارش  بگیرند.  قرار  واکسن کرونا  تزریق 
در  بهداشت  ارشد معاونت  منیعی کارشناس  رضا 
بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره تزریق واکسن 
کرونا به جامعه هدف بنیاد شهید گفت: با شروع 
و  بهداشت  وزارت  سوی  از  کرونا  واکسیناسیون 
درمان ما اولویت های خود را به وزارت بهداشت 
اعالم کردیم. در مرحله اول جانبازان ضایعه نخاعی، 
جانبازان شدید شیمیایی، جانبازان چند عضو قطع، 
جانبازان نابینا و والدین دو شهید به باال در دور اول 
تحت پوشش قرار گرفتند. اولین اولویت ما حدود 

9 هزار نفر می شدند، در حال حاضر ُدز اول تزریق 
واکسن برای این 9 هزار نفر انجام شده است و 
مرحله دوم آن نیز در حال انجام است. قرار شد 
در اولویت دوم تمام جانبازان 50 تا 70 درصد برای 

تزریق واکسن معرفی شوند.
نیز  این گروه  برای  اول  ُدز  اینکه  بیان  با  منیعی 
از  تعدادی  اتمام است، خاطرنشان کرد:  در حال 
واکسن  تزریق  از  درصد   70 تا   50 جانبازان  افراد 
واکسن  تزریق  برای  تمایلی  و  کرده اند  امتناع 
نداشته اند. طی مکاتباتی که با استان ها داشتیم 
ایثارگرانی  و  درصد   50 از  جانبازان کمتر  قرار شد 
رنج  صعب العالج  و  زمینه ای  بیماری های  از  که 
می برند به جای این افراد در اولویت قرار بگیرند. 
تا   50 جانبازان  واکسن  سهم  نیز  حاضر  حال  در 
70 درصدی که از تزریق واکسن امتناع کرده اند به 

سایر گروه های ایثارگری تزریق شده است. در فاز 
سوم تزریق واکسن نیز والدین شهدا و جانبازان 

انجام می شود.  50 از  کمتر 

در  بمب  یک  انفجار  اعالم کرد که  افغانستان  پلیس 
یکی از مساجد منطقه  »شکردره« والیت کابل منجر 
به شهادت دست کم 12 نمازگزار شد. این انفجار در 
دومین روز از جشن عید فطر در افغانستان رخ داده 
است. به گزارش ایرنا به نقل از  منابع محلی، این بمب 
در مسجد بخشی در منطقه قلعه مرادبیگ کار گذاشته 
شده و در جریان برگزاری نماز جمعه منفجر شد. 15 
آگاه  منابع  اند.  شده  مجروح  حادثه  این  در  نیز  نفر 
به تارنمای شبکه افغانستانی آریانانیوز گفتند که این 

بود. هفته  در محراب مسجد کار گذاشته شده  بمب 
سیدالشهدا  دخترانه  مدرسه   مقابل  در  هم  گذشته  
غرب کابل در حالی که شاگردان مدرسه تعطیل شده 
و راهی منازل خود بودند، انفجار دیگری صورت گرفت 
که منجر به  کشته شدن 63 نفر و زخمی شدن بیش 
از 150 نفر شد که بیشتر آنها کودک و نوجوان بودند. 
مسئول  را  طالبان  افغانستان گروه  جمهوری  ریاست 
کابل  غرب  سیدالشهدا  دخترانه  مدرسه  به  حمله 
دانست اما گروه طالبان ضمن محکوم کردن این حمله 

در  غنی  رد کرد.  را  آن  در  داشتن  دست  تروریستی 
مدرسه،  این  به  حمله  محکوم کردن  بیانیه ای ضمن 
گفت که طالبان با تشدید خشونت بار دیگر نشان داد 
که هیچ منفعتی برای آنها در راه حل مسالمت آمیز 
تر  پیچیده  دنبال  به  آنها  و  ندارد  فعلی وجود  بحران 
کردن اوضاع هستند. گروه طالبان نیز به رسانه های 
داخلی افغانستان اعالم کرد  که در این حمله دست 
گروه  کار  حمله  افزود  آن  کردن  محکوم  با  و  ندارد 

است. داعش  تروریستی  و  تکفیری 

نامه جمع کثیری از اعضای هیات علمی دانشگاه شریف به مسئوالن عالی رتبه نظام:

درخواست عفو و آزادی دو دانشجوی نخبه و المپیادی 

 توضیح درباره تزریق واکسن کرونا برای جانبازان 

فاجعه بمب گذاری در افغانستان تکرار شد

نماز جمعه خونین کابل

گزارش چهارمین روز 
ثبت نام نامزدهای انتخابات 

ریاست جمهوری
2پیام خرب



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2009   | شنبه  25 اردیبهشت 1400  |
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به گزارش گاردین، حفظ افزایش دمای 
نسبت  درجه سانتی گراد  تا 1.5  جهانی 
آرمانی  هدف  پیشاصنعتی،  سطوح  به 
توافق ّآب وهوایی پاریس است. چرا که 
افزایش  که  داده اند  هشدار  دانشمندان 
دما بیش از این اندازه باعث آب شدن 
یخ های قطبی، زیر آب رفتن جزیره های 

مرجان ها می شود. و مرگ  َپست 
الوک شارما در سخنرانی خود به موضوع 
سوخت  آلوده ترین  یعنی  زغال سنگ، 
فسیلی اشاره کرد و آن را اولویت شخصی 
همه افراد خواند و گفت، در همکاری با 
دولت ها و از طریق سازمان های بین المللی 
تالش زیادی کرده تا تخصیص بودجه به 
سوخت های فسیلی پایان یابد. او گفته 
است: »اگر در مورد افزایش دمای 1.5 
درجه سانتی گراد جدی باشیم، نشست 
گالسکو باید نشستی باشد که استفاده 
از زغال سنگ را به طور کلی را به تاریخ 
می سپارد؛ کسب وکار زغال سنگ باید دود 
شود و به هوا برود. این تکنولوژی قدیمی 

است.«
انرژی،  بین المللی  آژانس  گفته  به 
از  زغال سنگ پس  از  استفاده  افزایش 
قرنطینه و تعطیلی سراسری، دلیل اصلی 
افزایش سریع گازهای گلخانه ای در مدت 
اخیر بوده است. دیده بان انرژی جهانی 
سال،  این  طی  که  می کند  پیش بینی 
گازها  انتشار  در  بزرگ  جهش  دومین 
ثبت شود. دولت بریتانیا ماه های متوالی 

درگیر معدن زغال سنگ جدید پیشنهادی 
در کامبریا است که اولین معدن در 30 
معدن  است.  بریتانیا  در  گذشته  سال 
کامبریا اولین بار چراغ سبز خود را از همکار 
شارما، یعنی رابرت جنریک، وزیر مسکن 
دریافت کرد.  انگلیس  در  شهرسازی  و 
تصمیمی که باعث خشم جامعه جهانی 
شد، خصوصا وقتی قرار است انگلیس 
در  وزرا  باشد.   Cop26 میزبان نشست
ابتدا استدالل می کردند که این معدن به 
جای تولید زغال سنگ برای تولید برق، 
زغال ُکک تولید می کند؛ اما بعد تصمیم 
بر توقف آن گرفتند تا در دادگاه عمومی، 
در مورد آن تصمیم گیری شود. با وجود 
دیپلماسی جهانی فشرده در شش ماه 
با  هم  انگلیس  وزرای  سایر  پیش رو، 
تمرکز بر تالش برای سبز کردن اقتصاد 
پاک،  انرژی های  سوی  به  حرکت  و 
می کنند.  حمایت  شارما  تالش های  از 
دولت قصد دارد پروژه هایی را در سراسر 
بگذارد  نمایش  به  و  کند  آغاز  کشور 
و کاهش  ایجاد مشاغل سبز  باعث  که 
با  می شود.  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
تطابق  عدم  خاطر  به  دولت  حال،  این 
ادعاهای نخست وزیر در مورد اقدامات 
اعمال شده،  سیاست های  با  آب وهوایی 
یکی  است.  شده  روبه رو  انتقادهایی  با 
در  »احیای سبز«  بهترین طرح های  از 
بریتانیا، طرح اعطای خانه های سبز بود؛ 
طرحی که قرار بود صدها هزار خانه را برای 

حفظ انرژی، عایق بندی کند اما این طرح 
ناامیدکننده،  پس از شش ماه و نتایج 
دیگر  سیاست  چندین  شد.  متوقف 
ساخت وساز  ساخت وساز  جمله  از  هم 
جاده ای، گسترش فرودگاه ها، و کاهش 
خودروهای  خرید  برای  مشوق ها 
الکتریکی و استفاده کمتر از هواپیما برای 
مسافرت های داخلی هم مورد انتقاد قرار 

است. گرفته 
بریتانیا  وزیر  بوریس جانسون، نخست 
که در نشست گروه 7 که ماه دیگر در 
جلسه  رئیس  می شود،  برگزار  کورنوال 
است، از سایر کشورهای ثروتمند خواسته 
برای  را  بیشتری  مالی  کمک های  تا 
کشورهای فقیر فراهم کنند تا آنها بتوانند 
با  و  دهند  را کاهش  گازهایشان  انتشار 
اثرات آب وهوایی مقابله کنند. با این حال 
تصمیم خود او برای کاهش کمک های 
خارج کشور از 0.7 درصد به 0.5 درصد 
تولید ناخالص داخلی، و متمرکز کردن 
بسیاری از پروژه ها، مورد انتقاد چهره های 

برجسته آب وهوایی قرار گرفته است.
سیاست های  مشاور  کارتی،  تریسی 
»وقتی  می گوید:  آکسفام  در  اقلیمی 
دولت بریتانیا در تعهدات آب وهوایی اش 
در جهان پیشتاز است، نباید باید از رفتاری 
شبیه رفتار پادشاه بدون لباس، خودداری 
کند. )یعنی همانطور که به بقیه می گوید 
برای مقابله با تغییرات آب وهوایی چگونه 
دیگری  طور  نباید  خودش  کنند،  رفتار 

عمل کند(. به نظر می رسد در حالی که 
تاریخ  به  را  زغال سنگ  باید  می گویید 
در  زغال سنگ  معدن  از  نباید  سپرد، 
کامبریا حمایت کنید؛ این کارها و رفتارها 
عالئم کامال اشتباهی را به جهان مخابره 
می کند. حمایت از اکتشاف بیشتر نفت و 
گاز در دریای شمال نیز باعث شرمساری 
دولت در این سال شده است.« آمریکا 
و چین، دو کشوری هستند که بیشترین 
سهم را در انتشار گازهای گلخانه ای دارند. 
این دو کشور اخیرا توافق کرده اند که در 
یکدیگر  با  آب وهوایی  تغییرات  زمینه 

همکاری کنند.
پس از خروج آمریکا از توافقنامه اقلیمی 
بسیاری  ترامپ،  دونالد  توسط  پاریس، 
رساندن  سرانجام  به  در  هم  کشورها  از 
آمدن  روی کار  با  بازماندند.  تعهداتشان 
دولت جدید آمریکا به ریاست جو بایدن، 
پاریس  اقلیمی  توافق  به  دوباره  آمریکا 
بازگشت. جو بایدن، اجالسی را میزبانی 
کرد که در آن بیش از 40 کشور دنیا در 
آب وهوایی شان  جدید  تعهدات  مورد 
برای  دوباره  فرصتی  سخن گفتند. حاال 
توافقنامه  اهداف  مسیر  در  بازگشتن 
اقلیمی پاریس ایجاد شده است. در این 
شد،  امضا   2015 سال  در  توافقنامه که 
تعیین شد که افزایش دمای جهانی نباید 
بیش از 1.5 درجه سانتی گراد نسبت به 
سطح پیشاصنعتی باشد. چرا که افزایش 
اندازه می تواند آسیب های  از این  بیش 
جبران ناپذیری را به زندگی موجودات در 
زمین وارد کند. آب شدن یخ های قطبی، 
باال رفتن سطح دریاها، افزایش تعداد و 
جنگل ها  آتش سوزی  طوفان ها،  شدت 
تولید  کاهش  خشکسالی،  مراتع،  و 
دیدن  آسیب  و  کشاورزی  محصوالت 
آسیب هایی  قحطی  و  غذایی،  زنجیره 
جان  زمین،  شدن  گرم تر  با  که  است 

را تهدید می کند. این سیاره  ساکنان 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اعالم 
انتشار   ،2030 سال  پایان  تا  که  کرده 
گازهای گلخانه ای را تا 50 درصد کاهش 
به  نسبت  عدد  این  داد؛ گرچه  خواهد 
رئیس جمهوری  اوباما،  باراک  تعهدات 
اما  است،  بیشتر  بسیار  آمریکا  اسبق 
اتحادیه  کشورهای  تعهدات  به  نسبت 
پایین تر است.  انگلیس،  از جمله  اروپا، 
دارد  بنا   2030 سال  پایان  تا  بریتانیا 
درصد   68 را  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
برای کشورهای  رقم  این  دهد.  کاهش 
این  با  است.  درصد   55 اروپا  اتحادیه 
معتقدند که  تحلیل گران  از  برخی  حال 
هنوز این تعهدات نمی توانند باعث مقابله 
تعهدات  و  شود  آب وهوایی  تغییرات  با 
کشورها باید بلندپروازانه تر از این باشد.
ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 
حیاتی  دهه  دهه،  این  داده که  هشدار 
باید  بکنیم  بخواهیم  هرکاری  است. 
نتوانیم  اگر  انجام شود.  دهه  در همین 
چشمگیری  حد  تا  را  کربن  انتشار 
کاهش دهیم، شاید دیگر نتوانیم جلوی 
تغییرات آب وهوایی را بگیریم. حاال قرار 
ملل،  آب وهوایی سازمان  است نشست 
موسوم به Cop26 در ماه نوامبر )آبان( 
این  شود.  برگزار  انگلیس  میزبانی  به 
زمان  از  آب وهوایی  نشست  مهم ترین 
توافقنامه پاریس تاکنون است. نشستی 
که یا جهان را از بحران آب وهوایی نجات 
خواهد داد یا خط بطالنی است بر تمام 
و  زمین  نجات  برای  آرزوها  و  امیدها 

کنانش. سا

 رئیس دوره ای کنفرانس تغییرات آب و هوایی:

زغال سنگ را باید به تاریخ بسپاریم
رئیس نشست Cop26 می گوید که مقابله با سوخت های فسیلی باید اولویت شخصی تک تک افراد باشد

بیانیه وزارت خارجه به 
مناسبت سالروز تاسیس 
رژیم جعلی صهیونیستی

ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت 
جعلی  رژیم  تاسیس  سالروز  مناسبت  به 
صهیونیستی بیانیه ای صادر کرد. به گزارش 
ایسنا، در این بیانیه آمده است: امروز در حالی 
فلسطین  که  فرارسیده  یوم النکبه  سالروز 
جنایتهای  از  دور جدیدی  با  عزیز  و  مقاوم 
ضد بشری  و  غاصب  رژیم   بی شرمانه 
صهیونیستی روبه رو بوده و در خون و قیام 
است. 73 سال پیش در 14 می 1948 ملت 
فلسطین با دسیسه ای بین المللی، از خاک 
و خانه اجدادی خود محروم شده و به جای 
بیگانه  مردمی  و  تروریستی،  رژیمی  آنان 
صهیونیست ها،  زمان،  آن  از  شدند.   جعل 
فلسطین غصب شده را به پایگاه تروریسم 
مسلمان  ملت های  و  فلسطین  ملت  علیه 
منطقه تبدیل کرده اند. در طول این 7 دهه، 
آمریکا و برخی قدرت های جهانی، تمام قد 
از این رژیم خبیث حمایت کرده و  چشمان 
این رژیم  بر روی جنایات بی پایان  را  خود 
بیانیه  این  ادامه  در  بسته اند.  تروریستی 
رژیم  این روزها  حالی که  در  است:  آمده 
مشروعیت  حضیض  در  قدس  اشغالگر 
خود به سر می برد، متاسفانه شاهد این دور 
تازه  از هتک حرمت اماکن دینی و مقدس 
بیت المقدس و کشتار مردم بی پناه فلسطین 
توسط رژیم نژادپرست صهیونیستی هستیم 
دندان شکن  پاسخ  با  پروردگار  فضل  به  که 
مقاومت مردمی و انتفاضه فلسطین رو به رو 
شده است. در بخش دیگر این بیانیه آمده 
اعالم   ضمن  ایران  جمهوری اسالمی  است: 
تاکید  فلسطین،  بلند  آرمان  با  همبستگی 
مشارکت  با  همه پرسی  برگزاری  می کند 
از  اعم  فلسطین  اصلی  ساکنان  همه ی 
هدف  با  یهودی  و  مسیحی  مسلمان، 
نوع  اعمال حق تعیین سرنوشت و تعیین 
برای  راه حل  تنها  نظر،  مورد  سیاسی  نظام 

است. فلسطین  بحران  حل و فصل 
 بدون شک تا آن روز تنها راه جلوگیری از 
این ظلم دامنه دار و کشتار، شکنجه و تحقیر 
صهیونیست های  توسط  فلسطینیان  روزانه 
مقاومت  انسانی،  ارزش های  با  بیگانه 
نزدیک  نصرالهی  وعده  است.  همه جانبه 
است و مقاومت مشروع و اخالقی مجاهدان 
نامشروع  و  جعلی  رژیم  فلسطینی، 
واقعیت  پذیرش  به  وادار  را  صهیونیستی 

می کند. عزیز  فلسطین 

رئیس مرکز ملی خشکسالی:

کاهش بارش ها در نوار شرقی 
بدتر از بقیه مناطق است 

بحران  مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
وضعیت  آخرین  تشریح  ضمن  هواشناسی  سازمان 
بارش ها و خشکسالی در کشور گفت: در این شرایط 
بی مهابا  و  کنیم  توجه  سرزمین  پایداری  مسئله  به 
مشکل  چرا که  نکنیم  استفاده  زیرزمینی  آب های  از 

است. جدی  بسیار  کشور  در  زمین  فرونشست 
احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه 
 127.1 کشور  در  تاکنون  جاری  آبی  سال  ابتدای  از 
میلی متر بارش داشته ایم، اظهار کرد: این میزان نسبت 
به میانگین بلند مدت کشور حدود 87 میلی متر - 41 
درصد - کمتر است. او در ادامه با بیان اینکه بارش 
گزارش  نرمال  از  کمتر  کشور  استان های  تمامی  در 
شده است، تصریح کرد: شدت کم بارشی در برخی از 
استان ها بسیار بیشتر از سایر نقاط است. برای مثال 
بارش ها در استان سیستان و بلوچستان 82 درصد، 
در استان هرمزگان 86 درصد و در استان کرمان 65 
درصد کمتر از میانگین بلند مدت گزارش شده است.
مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس  گفته  به 
ابتدای  از  بحران سازمان هواشناسی، میزان بارش ها 
مهرماه تاکنون در استان های پربارشی مانند گیالن و 
مازندران نیز به ترتیب حدود 23 و 17 درصد کاهش 
داشته است. از سویی دیگر اوضاع در نوار شرقی کشور 
استان های گلستان 38 درصد، سمنان  و  بدتر است 
خراسان  درصد،   47 رضوی   خراسان  درصد،   39
درصد کم   36 شمالی  خراسان  و  درصد   46 جنوبی 

داشته اند. بارشی 
تهران  در  بارش ها  وضعیت  درباره  ادامه  در  وظیفه 
تصریح کرد: از ابتدای سال آبی تاکنون در تهران 211.4 
میلی متر بارش داشتیم که این میزان نسبت به نرمال 
44 میلی متر کمتر است. این یعنی در این استان با 

کاهش 17 درصدی بارش ها مواجه هستیم.
بحران  مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
سازمان هواشناسی در بخش دیگری از صحبت های 
خود اظهار کرد: به طور کلی سال آبی 1400-1399 یکی 
است. گاهی  بوده  ایران  در  آبی  سال های  بدترین  از 
با  و زمستان  پاییز  در  بارشی  ما کم  در کشور  اوقات 
بارش های بهاره جبران می شود اما متاسفانه در این 
هرچند که  داشت.  نخواهیم  بارش خاصی  نیز  فصل 
فروردین  طی  اما  بود  بهتر  ماه  اردیبهشت  در  اوضاع 
نکردند. دریافت  بارشی  هیچ  ایران  استان های  از  برخی 
دلیل کاهش  به   چنین شرایطی  در  اینکه  بیان  با  او 
بارش و ذوب برف، ذخیره آبی در مناطق کوهستانی 
این وضعیت ما  به شدت کاهش پیدا می کند، گفت: 
را در شرایط تنش آبی قرار خواهد داد. درحال  حاضر 
نیز می توان گفت که بسیاری از نقاط ایران در جنوب 
و شرق کشور در شرایط تنش آبی هستند و کاهش 
نیز  شرب  آب  تامین  روی  حتی  می تواند  بارش ها 

را نشان دهد. اثرات خود 
عنوان  به هیچ  شرایط  این  اینکه  بر  تاکید  با  وظیفه 
را  خود  اثرات  و  نیست  زیست کشور  محیط  به نفع 
به زودی نشان خواهد داد، تصریح کرد: دستگاه های 
ذی ربط باید با توجه به در نظر گرفتن این شرایط برای 
مصرف آب موجود در کشور برنامه ریزی کنند و ارزش 
قطره قطره آب را بدانند  چرا که در حال  حاضر کمبود 

آب جدی است.
بحران  مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
حال  در  کرد:  تصریح  پایان  در  هواشناسی  سازمان 
شده  بیشتر  به گذشته  نسبت  آبی کشور  نیاز  حاضر 
آبیاری  برای  راهکارها  به صرفه ترین  از  باید  و  است 
این  در  باید  ما  کرد.  استفاده  کشاورزی  زمین های 
و  کنیم  توجه  سرزمین  پایداری  مسئله  به  شرایط 
نکنیم چرا که  استفاده  زیرزمینی  آب های  از  بی مهابا 
مشکل فرونشست زمین در کشور بسیار جدی است 
خارج کند. زیستی  شرایط  از  را  سرزمین  می تواند  و 

ادعای میدل ایست  آی 
درباره جزئیات مذاکرات 

ایران و عربستان
میدل ایست آی در خبری اختصاصی مدعی 
شد که ایران از عربستان سعودی خواسته تا 
به فروش نفت خود کمک کند و تحریم های 
آمریکا را دور بزند. به گزارش ایسنا، میدل 
از  نقل  به  اختصاصی  در خبری  آی  ایست 
بغداد  با گفت وگوهای  آشنا  عراقی  مقامات 
ادعا کرد که جمهوری اسالمی ایران در ازای 
محدود کردن حمالت حوثی ها به تاسیسات 
است  خواسته  ریاض  از  عربستان،  نفتی 
تحریم های  زدن  دور  و  نفت  فروش  به  تا 
واشنگتن کمک کند. یک مقام ارشد عراقی 
پیشنهاد  آن ها  است:  گفته  زمینه  این  در 
از  قیمتی کمتر  با  را  خود  نفت  داده اند که 
قیمت  بین المللی به سعودی ها بفروشند به 
شرط آنکه عربستان آن را به شیوه خود در 

بازار جهانی به فروش برساند.
یک مقام ارشد عراقی از دفتر مشاور امنیت 
ملی با اشاره به اینکه ایران به دنبال افزایش 
نفوذ خود در نواحی جدیدی از منطقه است، 
فکر  شیوه ای  به  همیشه  ایران  کرد:  اظهار 
می کند که بتواند در تمامی شرایط به راحتی 
ایجاد  عملی  چاره های  راه   و  بکشد  نفس 
می کند تا بتواند به راحتی در مذاکرات کنونی 
خود با آمریکایی ها ]در وین[ مانور دهد. به 
می تواند  وین  مذاکرات  مقام  این  گفته 

»برای ماه ها یا حتی سال ها« ادامه یابد.
هیچ مقام ایرانی و سعودی تاکنون در این 

زمینه اظهار نظر نکرده است. 
در  پیش  چندی  فایننشال تایمز  روزنامه 
مدعی  آگاه  منبع  سه  از  نقل  به  گزارشی 
و  ایران  ارشد  مقامات  مستقیم  گفت وگوی 
قطع  پنج سال  از  بغداد پس  در  عربستان 

شد. کشور  دو  میان  دیپلماتیک  روابط 
این  از  هدف  بود:   آمده  گزارش  این  در 
جاری  ماه  آن  اول  دور  که  مذاکرات 
شده،  انجام  عراق  پایتخت  در  )میالدی( 
اصالح روند روابط میان دو کشور بوده است 
دو  میان  مهم  اولین گفت وگوی سیاسی  و 

آید. می  شمار  به   ٢٠١٦ سال  از  کشور 
روز  ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
چهارشنبه در سفرش به سوریه در پاسخ به 
سوالی درباره روابط با عربستان اعالم کرد: 
ما آماده ایم و همیشه آماده بوده ایم روابط 
باشیم. داشته  با عربستان سعودی  نزدیکی 

دولت انگلیس قصد دارد 
پروژه هایی را در سراسر کشور 
آغاز کند و به نمایش بگذارد 
که باعث ایجاد مشاغل سبز و 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
می شود. با این حال، دولت 
به خاطر عدم تطابق ادعاهای 
نخست وزیر در مورد اقدامات 
آب وهوایی با سیاست های 
اعمال شده، با انتقادهایی روبه رو 
شده است

ورود معاون سیاسی وزیر کشور 
دولت اصالحات، خبرنگاران، 
عکاسان و فیلمبرداران را از 
سالن 600 نفره که محل اصلی 
استقرار آنان است به طبقه 
فوقانی، یعنی محل نام نویسی 
داوطلبان کشاند و سالن 
سخنرانی را برای فریدون 
عباسی تقریبًا خالی کرد

باید به تاریخ بسپاریم، چون جهان »با آخرین  | پیام ما| رئیس نشست آب وهوایی Cop26 می گوید که زغال سنگ را 
امید« خود برای مقابله با بحران آب وهوایی روبرو است. الوک شارما، وزیر پیشین بازرگانی انگلیس و رئیس دوره ای 
کنفرانس تغییرات آب و هوایی Cop26 که قرار است در ماه نوامبر)آبان( در گالسکوی انگلیس برگزار شود، گفته است: 
»این آخرین امید برای مقابله با افزایش دمای بیش از 1.5 درجه سانتی گرادی است. بهترین شانس ما برای ساختن 
آینده ای روشن تر... برای داشتن شغل هایی سبز و هوایی پاک تر. من ایمان دارم که رهبران جان بهتر از همیشه عمل 

می کنند و نمی خواهند که تسلیم سرنوشت شوند.«

انتخابات ریاست جمهوری

  A
P 

 |

مصطفی تاجزاده پس از ثبت نام در انتخابات:

دعوای قدرت با هیچکس ندارم
انتخابات  داوطلبان  ثبت نام  روز  چهارمین 
ریاست جمهوری با ثبت نام سردار افشار 
پاسداران  سپاه  پیشین  فرماندهان  از 
افشار  سردار  ایسنا،  به گزارش  شد.  آغاز 
پاسداران  سپاه  پیشین  فرماندهان  از 
که  است  شناخته شده ای  چهره  نخستین 
ثبت نام  روز  چهارمین  اولیه  ساعات  در 
جمهوری  ریاست  کاندیداتوری  داوطلبان 
نام  وثبت  شد  انتخابات کشور  ستاد  وارد 

کرد.
سردار افشار پس از ثبت نام در سیزدهمین 
گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره 
و  علمی  برنامه  ده ها  و  آمده ام  برنامه  با 
تجربه  آنها  از  برخی  که  دارم  تخصصی 
اجرای آزمایشی را هم داشته ام. همچنین 
انرژی  سازمان  رئیس  عباسی  فریدون 
فعلی  نماینده  و  دهم  دولت  هسته ای 
انرژی حدود  رئیس کمیسیون  و  مجلس 
ساعت10 صبح با حضور در وزارت کشور در 
نام کرد.  ثبت  جمهوری  ریاست  انتخابات 
دهم  دولت  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
پس از ثبت نام به خبرنگاران گفت: اجرای 
اسالمی،  شورای  مجلس  توسط  برجام 
شورای عالی امنیت ملی و رهبری به دولت 
اجازه داده شده است و همه ملزم هستیم 
برجام را  28 شرطی که در مصوبات وجود 

اجرا کنیم. دارد 
سیدمصطفی تاج زاده نیز که پیش از این 
اعالم کرده بود ساعت 11 صبح روز جمعه 
می رود،  انتخابات  ستاد  به  ثبت نام  برای 
همسرش  همراه  به  ساعت  این  راس 
ستاد  در  محتشمی پور(  )فخرالسادات 
انتخابات کشور حاضر شد و ثبت نام کرد. 
این چهره اصالح طلب پس از ثبت نام در 
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت: 
اما  شده ام،  جمهوری  ریاست  نامزد  من 
برای  و  ندارم  هیچکس  با  قدرت  دعوای 
ثبت نام  به خیابان کشیدن مردم  و  آشوب 

نکرده ام.
خبرنگاران،  گذشته  روزهای  همچون 
ستاد  در  حاضر  فیلمبرداران  و  عکاسان 
در  را  صبح  اولیه  ساعات  انتخابات کشور 
حالی پشت سر گذاشتند که نه خبری از 
و  روز حضور چهره های گمنام  حواشی هر 
سیاسیون  پای  نه  بود،  دوربین  مشتاق 
به  به دست  و شناسنامه  نفس  به  متکی 
شده  باز  کشور  وزارت  همایش های  مرکز 

بود.
روز  یک  و  ثبت نام ها  روز  چهارمین  در 
ساعت  دو  مهلت  این  پایان  به  مانده 
دو چهره  تنها  ثبت نام ها،  روند  آغاز  از  بعد 
کمابیش شناخته شده پا در ستاد انتخابات 

در  نام نویسی  برای  خود  نیت  و  گذاشتند 
انتخابات عملی کردند؛ اول سردار علیرضا 
افشار که پیش از این در نشستی خبری 
هدف  با  کوتاه  بیانیه ای  انتشار  ضمن  و 
جبهه  نامزدهای  به  »انسجام بخشی 
و  بود  کرده  کاندیداتوری  اعالم  انقالب« 
بعد از او، فریدون عباسی رئیس سازمان 
اتمی در دولت محمود احمدی نژاد  انرژی 
و نماینده مجلس یازدهم که حضورش در 
جمع خبرنگاران تحت تاثیر ورود مصطفی 
تاج زاده قرار گرفت و کمتر کسی توجهی به 

داد. نشان  او  سخنان 
دولت  کشور  وزیر  سیاسی  معاون  ورود 
همراهی  با   11 ساعت  راس  اصالحات که 
همسرش فخرالسادات محتشمی پور انجام 
شد، خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران را 
از سالن 600 نفره که محل اصلی استقرار 
محل  یعنی  فوقانی،  طبقه  به  است  آنان 
سالن  و  کشاند  داوطلبان  نام نویسی 
تقریبًا  عباسی  فریدون  برای  را  سخنرانی 

کرد. خالی 
از  بخشی  تاج زاده،  نام نویسی  با  همزمان 
شاهد  انتخابات کشور  ستاد  اصلی  سالن 
با ظاهر، پوشش  درگیری لفظی داوطلبی 
محلی و لهجه ُکردی با حراست و نیروهای 
انتظامی مستقر در آن بود که بر استفاده 

از فرصت گفت وگو با خبرنگاران برای بیان 
سخنانش تأکید و اصرار می کرد و صدای 
انتخابات  ستاد  مسئوالن  با  بگومگویش 
حتی  و  رسانه ها  برخی  نمایندگان  توجه 
مصطفی تاج زاده را هم به خود جلب کرد.
او پس از این بحث و جدل چند دقیقه ای 
در همان سالن اصلی ستاد انتخابات مقابل 
دوربین جمعی از اصحاب رسانه قرار گرفت 
و تاکید کرد: »من هم شیعه ام و هم سنی. 
من همان قدر به والیت فقیه اعتقاد دارم که 
است. کسی  معتقد  آن  به  نگهبان  شورای 
نمی تواند من را به خاطر مذهبم از ورود به 

انتخابات منع کند.«
در روز چهارم ثبت نام ها از ساعت 8 صبح 
تا ظهر تنها این سه چهره کم و بیش آشنا 
برای مردم برای کاندیداتوری در انتخابات 

ریاست جمهوری ثبت نام کردند.
سابقه  هیچ  داوطلبانی که  تعداد   کاهش 
نداشته  گذشته  سال  چهل  در  سیاسی 
از  دوره  این  بارز  ویژگی های  از  یکی  اند، 
انتخابات است. اگرچه هنوز شاهد حضور 
در  عجیب  شمایل  و  شکل  افراد  برخی 
افراد  این  تعداد  اما  هستیم  وزارت کشور 
یافته  کاهش  چشمگیری  صورت  به 
اخیر شورای  بیماری کرونا، مصوبه  است. 
ثبت نام کنندگان  شرایط  درباره  نگهبان 
می تواند عاملی برای کاهش ثبت نام افراد 

. باشد  غیر سیاسی 
از  نام  چهل کاربر در دو طبقه  برای ثبت 
داوطلبان در وزارت کشور مستقر شده اند 
اما نیمی از این کاربران در بیشتر ساعات 

ندارند. ای  نام مراجعه کننده  ثبت 
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الشه های  شده،  منتشر  عکس های  در 
کوچک و خیس پرنده ها، روی سنگ های 
فرسودن  و  خشکیدن  حال  در  ساحلی 
زیست  فعاالن  و  دوست داران  و   است 
محیطی شهرستان گناوه خواستار بررسی 
گونه های  شدن  تلف  ریشه یابی  و  علت 
ساحلی  روستاهای  در  پرندگان  مختلف 
اگر  می گویند  و  شده اند  شهرستان  این 
فاجعه ای  نشود،  بررسی  موضوع  این 

می دهد. رخ  زیستی  محیط 
یکصد  بود که   99 مردادماه  این  از  پیش 
بندر  روستاهای  در  قمری ها  و  یاکریم ها 
سوی  از  آن  دلیل  و  شدند  تلف  جاسک 
نیوکاسل  بیماری  هرمزگان  دامپزشکی 
با تلفات پرندگان  اما  بار  این  عنوان شد. 
همه  از  بیش  مختلف،  گونه های  از 
مطرح  کشاورزی  سموم  تاثیر  احتمال 
در  عامل  همین  درست  است.  شده 
تعداد  تلف شدن  باعث  هفته های گذشته 
شده  سیرجان  در  زنبورخوار  مرغ  زیادی 

بود.

را  فعاالن محیط زیست الشه ها 
جمع آوری کرده اند

اهل  زیست  محیط  فعال  زارعی،  علی 
در  روز  پنج  چاهک  ساحلی  روستای 
کوچک  الشه های  به  پیش  ساحل 
پرنده  تعدادی  شدم  »متوجه  برخورد. 
تلف شده با جریان آب به ساحل کشیده 
این  هم  بعد  روزهای  در  او  شده اند.« 

پدیده را مشاهده کرد و سرانجام تصمیم 
گرفت که الشه ها را جمع آوری کند. زارعی 
ساحل  از  نفره  تک  پایش  »در  می گوید: 
تلف  پرنده   ١١ حدود  چاهک  روستای 

کردم.« جمع آوری  را  شده 
این  ساحل  »در  است:  گفته  ایرنا  به   
از  را  زیادی  پرندگان  الشه  روستا 
گونه  چندین  کردم.  مشاهده  نزدیک 
چاهک  روستاهای  ساحل  در  پرنده 
شدند  تلف  گناوه  شهرستان  بینک  و 
پرندگان  کردم.  جمع آوری  را  آنها  که 
که  هستند  بومی  گونه های  از  شده  تلف 
رفتن  بین  از  عامل  مسمومیت  احتمااًل 
ممکن  که  داده  هشدار  او  باشد.«  آنها 
زنجیره  در  سرعت  به  آلودگی  این  است 
به  و  شود  وارد  موجودات  سایر  غذایی 
اینکه  به  توجه  »با  است:  هم گفته  ایرنا 
بازمانده  الشه های  شدن  وارد  احتمال 
انسان ها  غذایی  چرخه  به  پرندگان  این 
می رود  انتظار  دارد،   وجود  حیوانات  و 
تا پیگیری های الزم برای مشخص شدن 

گیرد.« صورت  اتفاق  این  دالیل 
به گفته این فعال محیط زیست عالوه بر 
چاهک، در روستا های قلعه، و چاهشور و 
بینک شهرستان گناوه این اتفاق در حال 
متری   30 یا   20 هر  »در  و  است  تکرار 
دیده  پرنده  جسد  دو  تا  یک  ساحل 
می دهد  احتمال  هم  زارعی  می شود«. 
گندم  با  ترکیبی  صورت  به  که  »سمی 

استفاده  جوندگان  بردن  بین  از  برای 
باشد. بوده  تلفات  این  عامل  می شود« 

یاوران  انجمن  مسئول  نعمتی،  غالمرضا 
ایرنا  به  هم  گناوه  طبیعت  سبزاندیش 
کارشناسان  می رود  »انتظار  است:  گفته 
اجرایی  دستگاه های  مسئوالن  و  خبره 
شوند  وارد  حیاتی  موضوع  این  به  مرتبط 
و از تداوم این رخداد جلوگیری کنند.« او 
با بیان اینکه موضوع تلف شدن پرندگان 
در چند روستای ساحلی گناوه به اداره کل 
اطالع  شهرستان  و  استان  زیست  محیط 
که  صورتی  »در  گفت:  است،  شده  داده 
نشوند،  جمع آوری  شده  تلف  پرندگان 
می گیرند  قرار  مرده خوار  جانوران  خوراک 

می شود.« بدتر  اوضاع  و 

محیط زیست: علت در دست 
است بررسی 

اداره  اطالع  به  را  موضوع  محلی  فعاالن 
و  رسانده اند  زیست  محیط  حفاظت 
حال  در  مرده،  پرندگان  تصاویر  حاال 
کامبیز  است.  شدن   دست به دست 
حفاظت  اداره  رئیس  عبداللهی، 
دنبال  به  که  گفته  گناوه  زیست  محیط 
همین  دیدن  و  مردمی  گزارش های 
پیگیری ها  مجازی،  فضای  در  تصاویر 

است. شده  آغاز 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه 
که  کرده  صحبت  شخصی  با  گفت وگو  از 
و  مختلف  گونه های  از  پرنده  قطعه   6

او تحویل  از  را  خشک زی جمع آوری شده 
گرفته اند. بعد از دریافت اطالعات از این 
گناوه  ساحلی  نوار  به  کارشناسان  فرد، 
رفته اند و این مسیر را تا ساحل روستای 
نقاط  بیشتر  آنها  کرده اند.  پایش  بینک 
در  دیگر  پرنده   6 و  کرده  پاکسازی  را 
مشاهده  هم  از  متری   700 حدود  فاصله 
همچنین  عبداللهی  جمع آوری کرده اند.  و 
از  یافت شده که  »گونه های  است:  گفته 
بررسی  برای  بودند،  و گنجشک  سار  نوع 
اداره  به  نمونه برداری  و  شدن  تلف  علت 
تحویل  گناوه  شهرستان  دامپزشکی 
علمی،  بررسی های  از  پس  و  شد  داده 

می شود.« اطالع رسانی 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه 
گفته  هم  مهر  به  پایش ها  این  درباره 
توسط  گرفته  صورت  پایش  »در  است: 
کارشناسان این اداره از ساحل شهرستان 
گناوه تعدادی بسیار معدودی پرنده تلف 
و  زیاد  فاصله  با  پراکنده  صورت  به  شده 
بین  فاصله  متر  هزار  تا   800 هر  با حدود 
شش تا هشت پرنده تلف شده مشاهده 
آنها  شدن  تلف  از  زیادی  زمان  که  شد 
دست  از  را  اولیه  بافت های  و  گذشته 
او از شهروندان، دهیاران و  داده بودند.« 
ساحلی  روستاهای  در  اسالمی  شوراهای 
گناوه درخواست کرده در صورت مشاهده 
اداره گزارش  این  به  شده،  تلف  پرندگان 

دهند.

پرنده کش آفت کش های 
الشه های  نمونه  آزمایش  نتایج 
گناوه  ساحلی  روستاهای  در  کشف شده 
هنوز روشن نیست اما تنها احتمال مطرح 
است.  مربوط  کشاورزی  سموم  به  شده 
زیست  محیط  اداره  رئیس  عبداللهی، 
این  اینکه  »احتمال  است:  گفته  گناوه 
سموم کشاورزی  بقایای  اثر  در  پرندگان 
علت  ولی  دارد  وجود  باشند  شده  تلف 
از  پس  پرندگان  این  شدن  تلف  نهایی 
دامپزشکی  کارشناسان  توسط  بررسی 
احتمال  درصد  می شود.  اطالع رسانی 
استفاده  علت  به  پرندگان  این  اینکه 
شده  تلف  کشاورزی  شیمیایی  سموم 
باشند بیش از هر دلیل دیگری است اما 
اداره  جوابیه  اخذ  پس  قطعی  نظر  اظهار 

می شود.« اعالم  دامپزشکی 
زیان بار  اثرات  که  نیست  نخستین بار 
بروز  هدف  غیر  گونه های  بر  آفت کش ها 
این  در  مطالعات  از  یکی  می کند.  پیدا 
 98 از  بیش  در  می دهد که  نشان  ارتباط 
و  شده  اسپری  حشره کش های  درصد 
از علف کش ها روی جانوران و  95 درصد 
بین  از  به  قرار  اثر می گذارند که  گیاهانی 
رفتن آنها نبوده است. علت این است که 
زمین های  سراسر  در  شیمیایی  مواد  این 
میان  این  و  می شوند  پاشیده  کشاورزی 
نفوذ آب سموم را به محیط های آبی وارد 
به  را  آنها  باد هم  این حین  در  و  می کند 
مزارع دیگر، چراگاه ها و مناطق مسکونی 
بار  زیان  اثرات  که  حالی  در  می برد. 
آفت کش ها و سموم شیمیایی کشاورزی 
بر زیستگاه ها و زیستمندان آن ها روشن 
به  آفت کش ها  از  مکرر  استفاده  است، 
و  کرده  ایجاد  مقاومت  آفت ها  در  مرور 

می کند. تسهیل  را  آنها  دوباره  فعالیت 

52 درصدی جمعیت  کاهش 
با سموم  زنبورهای عسل 

کشاورزی
احتمال ارتباط تلفات پرندگان با استفاده 
مطرح  حالی  در  کشاورزی  سموم  از 
 52 تلفات  گذشته  روزهای  در  که  شده 
به  عسل   زنبورهای  جمعیت  درصدی 
نگرانی شده  باغ ها سبب  دلیل سم پاشی 
مدیرعامل  موسویان،  میرمحسن  است. 
که  ایران  زنبورداران  مرکزی  اتحادیه 
 40 بود حدود  اعالم کرده  ماه پیش  یک 
به  ایران  عسل  زنبورهای  جمعیت  درصد 
دالیل ناشناخته تلف شده اند، در روزهای 
خواسته  مسئوالن  از  دیگر  بار  گذشته 
اقدام های  فاجعه  این  از  جلوگیری  برای 
در  اگرچه  او  به گفته  دهند.  انجام  فوری 
مدعی  دامپزشکی  سازمان  ماه  فروردین 
شده  شناسایی  زنبورها  تلفات  عامل  شد 
جلوگیری  روند  این  ادامه  از  و  است 
می شود اما در همین مدت یک ماهه، 12 
کشور  زنبورهای  جمعیت  از  دیگر  درصد 
تلف شدند و آمار تلفات به بیش از نیمی 

کرد. پیدا  افزایش  زنبورها  جمعیت  از 
جمعیت  درصدی   52 تلفات  آمار  او   
زنبورهای کشور را با استناد به گزارش های 
گفته  و  کرده  ارائه  استانی  اتحادیه های 
به نظر  است: »این آمار فاجعه بار است و 
دست  از  نتایج  به  آگاه  مسئوالن  می رسد 
رفتن جمعیت زنبورعسل و آثار مخرب آن 
بر کشور نیستند. عالوه بر عوامل ناشناخته 
در  ناهماهنگی  عسل،  زنبورهای  مرگ 
زنبورستان ها  با  مزارع  و  باغ ها  سم پاشی 
تلفات  افزایش  دالیل  مهم ترین  از  یکی 

است.« عسل  زنبورهای 

 فعاالن زیست محیطی گناوه خواستار بررسی علت تلف شدن پرندگان شدند

مرگ بی صدای گنجشک های جنوبی
رئیس اداره محیط زیست گناوه: احتمال اینکه پرندگان در اثر بقایای سموم کشاورزی 

تلف شده باشند وجود دارد

دستور توقف اجرای حکم 
محیط بانان مازندرانی 

تایید شد 
مسئوالن محیط زیست مازندران صدور دستور 
رئیس قوه قضائیه برای توقف اجرای حکم سه 

محیط بان مازندرانی را تایید کرده اند.
به گزارش ایرنا، سه محیط بان مازندرانی سال 96 
در منطقه نمارستاق آمل پس از مظنون شدن به 
شخصی که در منطقه حضور داشت و با دیدنشان 
فرار کرده بود، اقدام به تعقیب و گریز کردند و طی 
آن ناچار به تیراندازی و شلیک به تایر خودرویش 
شدند و در نهایت نیز فرد مظنون به شکار را مقابل 

ویالی پدری اش دستگیر و بازداشت کردند.
محیط بانان  علیه  رهایی  از  پس  مظنون  فرد 
شکایتی را در دادگاه الریجان مطرح کرد. قاضی 
سال   18 مجموع  در  آنان  برای  بدوی  دادگاه 
نظر  در  خدمت  از  انفصال  سال  سه  و  حبس 
گرفت. این حکم پس از یک بار نقض شدن، 
در فرجام خواهی نهایی تبدیل به سه سال حبس 
برای هر یک از محیط بانان و یک سال انفصال از 
خدمت شد. دادگاه با توجه به نداشتن پیشینه 
کیفری محیط بانان 18 ماه از حبس را به مدت 
2 سال تعلیقی و 18 ماه دیگر را الزم االجرا اعالم 
کرد. اجرای حکم محیط بانان از اول خرداد ماه 
سال 99 با انفصال یک ساله از خدمت شروع 
شد و در صورت متوقف نشدن حکم، باید از اول 
خرداد امسال به مدت 18 ماه به زندان می رفتند.

رئیس قوه قضائیه نیز به تازگی دستور توقف 
این حکم  اکنون  و  کرده  را صادر  اجرای حکم 
برای دادگستری مازندران ارسال و به دادگستری 

ابالغ شده است. الریجان 

افزایش غلظت ازن 
در برخی مناطق تهران 

بر اساس اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران درحال حاضر هوای پایتخت در شرایط قابل 
قبول قرار دارد اما به تدریج تا روز شنبه بر غلظت 

آالینده ازن در برخی مناطق افزوده می شود.
طبق پیش بینی های انجام شده در شرکت کنترل 
کیفیت هوا طی صبح دیروز )24 اردیبهشت( 
در بیشتر مناطق کیفیت هوا به دلیل ناپایداری 
جو و پراکندگی آالینده ها در وضعیت قابل  قبول 
قرار گرفت. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
گزارش داده است که با تداوم ناپایداری جوی 
تا صبح شنبه )25 اردیبهشت( انتظار می رود که 
در بیشتر مناطق تهران کیفیت هوا در محدوده 
قابل  قبول باشد همچنین در طول روز وزش باد 
موثر و گاهی شدید پراکندگی آالینده ها را تسهیل 
می کند. با وجود این به دلیل حضور عوامل کافی 
برای تولید آالینده ازن، در برخی مناطق پایتخت 
افزایش غلظت این آالینده سبب کاهش کیفیت 
هوا می شود اما با استمرار وضعیت ناپایدار جوی 
تا اواخر وقت فردا پیش بینی می شود که کیفیت 
هوا در بیشتر مناطق در وضعیت قابل  قبول قرار 
گیرد. بر اساس این گزارش کیفیت هوای تهران 
طی 24 ساعت گذشته منتهی به 8 صبح امروز 
با شاخص میانگین 91 در شرایط قابل قبول قرار 
داشت و کیفیت هوای هم اکنون نیز با شاخص 
میانگین 66 همچنان در شرایط قابل قبول است.

برنامه چین برای استفاده 
از 60 درصد زباله ها 

تا 2025 
اعالم کرد  چین  برنامه ریزی  عالی  کمیسیون 
این کشور قصد دارد تا سال 2025 از 60 درصد 
استفاده کند. دوباره  زباله های خانگی شهری خود 

به گزارش زیست آنالین به نقل از رویترز، چین 
تالش می کند ظرفیت حمل و نقل زباله خود را 
شهری که  جمعیت  افزایش  با  بخشد.  بهبود 
مقادیر فزاینده ای کاال مصرف می کنند و بیشتر 
شهرهای بزرگ که با مراکز دپوی زباله محاصره 
شده اند، مقابله با حجم زباله در حال رشد، به 
چین  چالش های  بزرگترین  از  یکی  عنوان 

می شود. شناخته 
چین  ملی  اصالحات  و  توسعه  کمیسیون 
حمل و نقل  ظرفیت  که  کرد  اعالم   )NDRC(
پسماند شهری در سال گذشته به 1.27 میلیون 
تن در روز رسیده که در مقایسه با سال 2015، 
از  برخی  اما  داشته است،  افزایش  63 درصد 
مناطق هنوز هم در تالشند تا حجم فزاینده زباله 

را مدیریت کنند.
شهرهای  از  نیمی  این کمیسیون،  اعالم  طبق 
نکرده اند و  زباله سوز احداث  چین کارخانه های 
بسیاری از شهرهای مناطق مرکزی و غربی نیز 
نتوانسته اند به اهداف ساماندهی به زباله های 

برسند. خطرناک 
همزمان با افزایش نرخ استفاده از زباله شهری 
به 60 درصد، چین، سطح سوزاندن زباله را تا 
حدود 65 درصد افزایش خواهد داد، در حالی که 

پارسال این مقدار 45 درصد بود.
زباله ها  تفکیک  برای  مقرراتی  اکنون  چین 
باعث  حال  عین  در  که  کرده  وضع  خانه  از 
محدودیت استفاده از پالستیک یکبار مصرف 
می شود.  بازیافت  غیرقابل  بسته بندی های  و 
این کشور همچنین واردات زباله های خارجی را 

است. کرده  ممنوع 

نخستین بار نیست که اثرات 
زیان بار آفت کش ها بر گونه های 

غیر هدف بروز پیدا می کند. 
یکی از مطالعات در این ارتباط 

نشان می دهد که در بیش 
از 98 درصد حشره کش های 
اسپری شده و 95 درصد از 
علف کش ها روی جانوران و 

گیاهانی اثر می گذارند که قرار 
به از بین رفتن آنها نبوده است

|پیام ما| اهالی روستاهای ساحلی چاهک، بینک، قلعه و چاهشور در روزهای گذشته، الشه پرنده های مرده را بر زمین پیدا کرده اند. 
و  این ها، سار  از همه  بیشتر  و  لیکور، خفاش، کبوتر  پیدا می شود؛ سینه سرخ، هفت رنگ، دم جنبانک،  گناوه  پرنده ای که در  همه جور 
گنجشک. فعاالن محیط زیست می گویند، در هر بیست، سی متر، دست کم دو الشه کوچک دیده اند. محیط زیست هم اعالم کرده که 

علت در دست بررسی است اما احتمال داده که این تلفات در اثر استفاده از سموم کشاورزی رخ داده باشد.

نتایج آزمایش نمونه الشه های 
کشف شده در روستاهای 
ساحلی گناوه هنوز روشن 

نیست اما تنها احتمال مطرح 
شده به سموم کشاورزی مربوط 

است. رئیس اداره محیط 
زیست گناوه گفته است: درصد 
احتمال اینکه این پرندگان به 

علت استفاده سموم شیمیایی 
کشاورزی تلف شده باشند 

بیش از هر دلیل دیگری است 
اما اظهار نظر قطعی پس اخذ 
جوابیه اداره دامپزشکی اعالم 

می شود
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الشه  محلی،  دامداران  از  یکی  شناسایی  با 
یوزهای  لیست  در  ماده که  یوزهای  از  یکی 
حاال  پیدا شد.  بود،  نشده  ثبت  توران  پارک 
با  سمنان  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
تایید تلف شدن این یوز در حوزه استحفاظی 
این  که  است  داده  خبر  میامی  شهرستان 
یوزپلنگ آسیایی از جمعیت پارک ملی توران 

است. نبوده  شاهرود 
امیر عبدوس با بیان اینکه یکی از دامداران 
شهرستان  استحفاظی  محدوده  آزاد  منطقه 
میامی با مشاهده الشه متالشی و نیم خورده 
محیط  اطالع  به  را  موضوع  ماده  یوزپلنگ 
زیست رسانده است، به مهر گفت: »پس از 
انتقال الشه به اداره کل و بررسی موضوع با 
توجه به اینکه مدت زمان بسیار زیادی از تلف 
شدن یوز گذشته و دچار فساد و کرم خوردگی 
شدید شده بود، علت مرگ با معاینات اولیه 

نیست.« قابل تشخیص 
او ضمن بیان اینکه شواهد حاکی از آن است 
که تمام استخوان ها سالم هستند و نشانه ای 
تصادف  یا  ضربه  از  ناشی  شکستگی که  از 
ادامه  است،  نشده  مشاهده  آن ها  در  باشد 
پارک  یوزپلنگ های  از  یوزپلنگ  »این  داد: 
به  حال در  تا  و  توران شاهرود نیست  ملی 

است.« نبوده  منطقه  یوزهای  آمار 
در روزهای گذشته با کشف این الشه، بعضی 
کارشناسان حیات وحش می گویند این خبر 

به  باشد.  شیرین  می تواند  است که  تلخی 
اعتقاد آنها، اینکه یک یوزپلنگ ماده توانسته 
به کهنسالی برسد و دوربین های تله ای او را 
نشانه  می تواند  بود،  نکرده  رصد  و  مشاهده 
احتمالی  وجود  و  زیستگاه  امنیت  بهبود 
شکار  کنون  تا  که  باشد  بیشتری  یوزهای 

نشده اند. دوربین ها 
سمنان  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
همچنین با اشاره به اینکه ماده یوز دیگری 
به نام »تلخاب« با توله های خود اولین بار 
و  دیده  گذشته  سال  خردادماه  چهارم  در 
شدند،  شناسنامه  صاحب  و  تصویربرداری 
گفت: »این خانواده شش ماه بعد در بیست 

و چهارم آذرماه سال گذشته با مشاهده دوباره 
شدند.« خبرساز 

عبدوس اضافه کرد: »خوشبختانه باید گفت 
که توله های تلخاب مستقل شده اند، زایمان 
توران شاهرود  ملی  پارک  در  تلخاب  مجدد 
باعث  که  است  مهم  فوق العاده  خبری 
خوشحالی دوست داران محیط زیست شده.«

او در پایان از شهروندان تقاضا کرد در صورت 
مشاهده رد و نشانی و حتی الشه یوز بدون 
جابه جایی، خبر را بالفاصله به یگان حفاظت 
از  موضوع  تا  دهند  اطالع  زیست  محیط 
قرار  تحقیقاتی  کار  و  بررسی  مورد  نزدیک 

گیرد.«

کشف الشه پوسیده یوزپلنگ ماده در میامی
پایش

همزمان با فعال شدن 
تشکل های زیست محیطی 

و مردم جوامع محلی و 
یافتن راهکاری موقت 

برای رساندن آب به کلونی 
فالمینگوها در بختگان، 

شرکت آب منطقه ای فارس 
طی اطالعیه ای همراهی 

خود برای کمک به رفع این 
مشکل را اعالم کرده است

روابط عمومی آب منطقه ای فارس:

فالمینگوهای بختگان تشنه نمی مانند
فارس  منطقه ای  آب  شرکت  روابط عمومی 
»جوجه  عنوان  با  اطالعیه ای  انتشار  با 
فالمینگوها تشنه نمی مانند« از تالش برای 
کمک به تداوم حیات این پرندگان مهاجر 
اعالمیه در  این  داد.  تاالب بختگان خبر  در 
حالی است که دیروز مدیر کل اداره حفاظت 
محیط زیست استان فارس از شرایط ویژه و 
نگران کننده تاالب بختگان خبر داد و تاکید 
کرد که اقدامات الزم برای جلوگیری از تلف 
تاالب  نجات  و  فالمینگوها  جوجه  شدن 
بختگان در دست اجرا است اما وزارت نیرو 
قواعد تامین و تخصیص حقابه های محیط 

نمی کند. مراعات  را  زیستی 
مرگ  احتمال  موضوع  گذشته،  هفته  در 
جوجه فالمینگوها در تاالب بختگان به دلیل 
کم آبی شدید این دریاچه، یکی از خبرهای 
است؛  شده  ایران  محیطی  زیست  داغ 
تشکل های  همراهی  به  منجر  که  خبری 
آمادگی  اعالم  و  فارس  در  محیطی  زیست 
دستگاه های دولتی من جمله آب منطقه ای 
فارس با هدف چاره اندیشی برای رفع مشکل 

شد.
زیست  تشکل های  شدن  فعال  با  همزمان 
یافتن  و  محلی  جوامع  مردم  و  محیطی 
به کلونی  راهکاری موقت برای رساندن آب 
فالمینگوها در بختگان، شرکت آب منطقه ای 
برای  خود  همراهی  اطالعیه ای  طی  فارس 

کمک به رفع این مشکل را اعالم کرده است.
فارس  منطقه ای  آب  شرکت  اعالمیه   در 
آمده است: »با وجود عملیاتی نبودن امکان 
تامین آب از سد درود زن به دالیل زیادی 
الزم  مساعدت  مسافت،  زیاد  بعد  جمله  از 
به  از طریق فراهم  آوردن تمهیدات الزم   را 
زیرزمینی  آبخوان های  از  آب  تامین  منظور 
زندگی  محل  به  نقطه  نزدیکترین  در  واقع 
خواهیم  انجام  بختگان  مهاجر  پرندگان 
رسیدن  برای  اعالمیه  این  اساس  بر  داد.« 
»حداکثر  فالمینگوها،  جوجه  به کلونی  آب 
این  بر  عالوه  می شود.  انجام  مساعدت« 
تاکنون »هیچ گونه آسیبی به فالمینگوها از 
بابت بی آبی نرسیده« و »از این به بعد نیز 

رسید«. نخواهد 
محیط  مدیرکل  ظهرابی،  حمید  دیروز  اما 
پایگاه  با  در گفت وگو  فارس  استان  زیست 
اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، 
گفت: »از سال 1386 تا کنون با احداث و 
حوزه  باالدست  در  زنجیره ای سدها  تکمیل 
از جمله سد مالصدرا و سد سیوند در کنار 
تاالب  بر  گذشته  از  درودزن که  سد  اثرات 
نحوی  به  شرایط  شده،  اعمال  بختگان 
شده که تقریبا تمام حجم سیالب هایی که 
تا   600 حدود  متوسط  طور  به  آن  از  پیش 
700 میلیون مترمکعب ساالنه وارد دو تاالب 

است.« قطع شده  کامل  طور  به  می شد 
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محمدجعفر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی 
هنری  و  فرهنگی  موسسه  مدیر  و  مشهد 
خردسرای فردوسی به مناسبت پاسداشت روز 
زبان و ادب پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم 
فردوسی عصر دیروز در وبینار آنالین »به چشم 
خرد« سخنان خود را با این بیت فردوسی آغاز 
کرد: پی افکندم از نظم کاخی بلند/ که از باد و 

باران نیابد گزند

 وارث زبان پارسی
با  فارسی  زبان  ارتباط  درباره  یاحقی 
فردوسی و دین زبان به او، به سخنی معروف 
»زبان  می گویند  که  کرد  اشاره  تاجیک ها  از 
داری، جهان داری« و با اشاره به اینکه عنصر 
زبان چقدر می تواند هویت و شخصیت دهد و 
ملتی را نامبردار کند، گفت: »یکی از ستون های 
سترگ هویت و شناسایی ایران زبان فارسی 
است که فردوسی ستون آن است و اگر به آن 
دقیق شویم، متوجه می شویم سهم فردوسی 
این  به  بخشیدن  عظمت  و  نگاهداشت  در 
زبان چقدر بوده است. زبان فارسی برای ایران 
حیثیت هویتی دارد. قبل از اسالم که تازیان به 
ایران بیایند، زبان مردم برای مدتی به فراموشی 
سپرده شد و با تدابیر و اندیشه های بزرگان آن 
روزگار به خصوص فرمانروایان سامانی کردند، 
بایستد و  توانست روی پای خودش  کم کم 

ملتی را بر گرد خود جمع کند.«

این نویسنده با اشاره به اینکه زبان پهلوی کم 
کم به فراموشی سپرده شده و بسیار کمرنگ 
بود، ادامه داد: »تازیان این زبان را به رسمیت 
زبان  عنوان  به  عربی  زبان  و  نمی شناختند 
رسمی جای آن را گرفته بود. اما آنچه که ایران 
را از پیکره سترگ و فرهنگ جنگجوی عربی 
می توانست مجزا کند، همین زبان بود و این 
در جست وجوهایی  داد.  ایرانیان  به  را  هویت 
که شده است، سخن از قطعات و چامه ها و 
سال   200 در  است که  پراکنده ای  مصراع های 
پس از اسالم داشته ایم، دیده می شود که مردم 
اما  زبان خودشان صحبت می کردند  به  البته 

نداشت.« قانونی  رسمیت 

او با اشاره به انعطاف زبان پارسی اضافه کرد: »با 
این همه این زبان مثل خود فرهنگ ایران زبان 
سازگاری است که توانست با زبان چیره ای که 
در دامن فتوحات عرب بر ایران غلبه پیدا کرده 
بود، کنار بیاید. نه این که در ستیزه نابود شود. 
زبان پارسی با عربی کنار آمد. به این ترتیب که 
قالب را از زبان تازی گرفتیم و اندیشه و فکر را 
از خودمان در آن ریختیم. بنابراین زبانی که بعدا 
هویت ایرانی شد و فردوسی نگاهبان آن است، 
زبانی است که کالبد تازی دارد اما درون مایه و 

نگاه و اندرونه فارسی و ایرانی.«

یاحقی با تاکید بر تاثیر سامانیان در پاسداشت 
زبان فارسی ادامه داد: »سامانیان با زبان فارسی 

توانستند راه تازه ای پیش پای هویت فرهنگی 
ایران بگذارند و راه برای شعر سرودن و تعریف 
کتاب در زمینه های مختلف هموار شد و چنان 
که می دانیم رسائلی در دوره های مختلف پیدا 
شد و شاعرانی که به این زبان سخن گفتند و 

نوشتند.«

به گفته او زبان فارسی برای بازگو کردن یک 
هویت جدید آمده بود و باید برداشت و دیانتش 
جدا می بود. »فردوسی وارث زبانی است که در 
روزگار او تقریبا داشت با شتاب به سمت تکامل 
و فراگیری و عمومیت پیش می رفت. شاعران 
بزرگی مثل رودکی در دوره سامانیان پدید آمده 
بودند.  بخشیده  اعتال  را  فارسی  و شعر  بودند 
فردوسی میراث دار این مسیر رو به رشد است.  
او بر بنیانی که استوار بیان شده بود، کاخ بلندی 

ساخ؛ کاخی که از باد و باران نیابد گزند.«

سخنانش  ادامه  در  فردوسی  دانشگاه  استاد 
گفت: »این کار برای فردوسی هویت و رسالتی 
بزرگ و تاریخی ایجاد کرد که این زبان را باال 
بکشد و به مرحله تکامل برساند و به جریان 
بیندازد و هویت دهد. او زبان را مردمی کرد و به 
میان توده ها برد و دل دوست داران این فرهنگ 

را به خودش متوجه کرد.«

اگر فردوسی نبود، زبان فارسی نبود؟
این سخن که اگر فردوسی نبود و شاهنامه 

امروزه  و  نبود  هم  فارسی  زبان  نمی سرود،  را 
ایرانیان به زبان عربی سخن می گفتند، گزاره ای 
اما مدیر موسسه  است که بسیار تکرار شده. 
را  آن  فردوسی  خردسرای  هنری  و  فرهنگی 
و  دانست  غیراصولی  و  غیرعلمی  مبالغه آمیز، 
گفت: »اگر فردوسی نبود زبان فارسی بود اما 
نه این زبان و این گونه. زبان فارسی بود اما به 
شکلی دیگر و با توانایی کمتر. فردوسی زبان 
فارسی را خلق نکرد، بلکه او زبان فارسی را شکوه 
بخشید و فراز آورد و توانست دنیایی را مسّخر 

خود کند.«

به گفته او قوام و دوامی که فردوسی به زبان 
داد ناشی از نکاتی است که یاحقی آن را حیث 
غالب ، حیث محتوا و حیث ادبیت یاد کرد و 
فردوسی  سخن  در  زبان  »غالب  داد:  ادامه 
شفاف و نگارین شد. او واژگان غنی به این زبان 
هدیه کرد و بسیاری واژه های مرده را به جریان 
انداخت، واژه هایی که شاید در زبان توده بود و 
هنوز سایش خود را پیدا نکرده بود را صیقل 
داد و آماده کرد. او یکی از توفیقات را به زبان 

داد.« فارسی 

»این  کرد:  اضافه  مشهد  دانشگاه  استاد 
واال  محتوای  و  زرین  پیام  یک  زرین  غالب 
می خواست. آنچه در شاهنامه ارائه شده، واالیی 
غالب  این  با  است  متناسب  دارد که  خاصی 
زرین. این ظرف بلورین سرشار از اندیشه و 
تعالی و تکامل است. آنچه هویت فرهنگی و 
ایرانی میدانیم مظروف این محتوای بلورینی 
است که فردوسی با توانایی خود آن را ساخت. 
بنابراین هماهنگی این دو توفیق بزرگی برای 
فردوسی شد. از سوی دیگر ادبیتی که الزمه 
پیشبرد سخن بود، از ترکیب این دو و توانایی 

برمی آمد.« در سخن  فردوسی  شگرف 

آنچه انگلس درباره زبان فارسی گفت
دانشگاه  استاد  کزازی،  میرجالل الدین 
و  مترجم  نویسنده،  طباطبایی،  عالمه 
شاهنامه پژوه در بخش دیگر این نشست از 
ویژگی های یکسان فردوسی و سعدی صحبت 
کرد و گفت: »آنچه این دو را از هم می گسلد، 
شیوه  حتی  و  زبان  واژه هاست.  جای  تنها 
سخن در هر دو یکی است اما به دست آنها 
دو پدیده جداگانه ادبی آفریده شده است. این 
برمی گردد به بهره ای که سخنور از زبان می برد. 
من آن را شیوه می نامم. فسون فسانه رنگ 
این زبان در آن است که از دید من سعدی و 
فردوسی تنها سخنورانی اند که توانسته اند که به 
زبان سرشکین و ساختاری فارسی دست بیابند. 
این زبان خود به تنهایی بی  هیچ آرایه  و ترفند 
ادبی و بی  هیچ شگردی زیباشناختی، زیباست. 
این زبان سرشکین و ساختاری هنگامی که با 
آن ترانش شگرف در این دو سخنور بزرگ خلق 
می شود، این زبان را، این دو ساالر سخن که بر 
ستیغ فرهنگ و ادب فارسی ایستاده اند، در کار 

فسون دار می شود.« می آورند، 

او گفت که به فراخی می تواند دراین باره سخن 
با »سخن زرین نازش خیز و  اما گفتار  بگوید 
شگفتی انگیز« از انگلس به پایان برد و گفت: 
»این سخن سخنی است از اندیشمند و فرزانه 
نام بردار انگلیسی تبار آلمالی، فردریش انگلس. 
او چهل و اندی زبان را می دانست و با چند زبان 
به ژرفی آشنا بود. در نامه ای که به دوست خود 
مارکس نوشته است، از زبان فارسی یادی کرده 
است. او می گوید دوست هر دوی ما وایتلی، 
که سخت در پی آن است که به زبانی جهانی 
آشنا  پارسی  زبان  با  دریغا که  بیاید،  درست 

نیست وگرنه که گمشده خود را یافته بود.«

است  انگلس  سخن  »این  داد:  ادامه  کزازی 
که هیچ وابستگی و پیوندی با ایران و ایرانیان 
نداشته است. از سوی دیگر سخنی است که بر 

زبان کسی رانده شده که چهل و اندی زبان را 
می دانسته است. از این روست که این سخن 
ستوده ترین سخنی است که درباره زبان پارسی 

گفته شده است.«

تقلید از فردوسی ناشدنی است
در بخش دیگر این نشست موضوع تقلید 
یاحقی  بررسی شد. محمدجعفر  از شاهنامه 
سخن  با  اندکی  که  »آنها  گفت:  دراین باره 
شاهنامه آشنا هستند، می توانند شاهنامه را از 
همگنان خود تشخیص دهند. سخن فردوسی 
بوی و شیوه دیگری دارد. این روزها می شنوم 
تقلید  به  را  ابیاتی  نیت  حسن  با  کسانی 
می دهند؛  نسبت  فردوسی  به  یا  می سازند 
ابیاتی درباره وطن پرستی و رنج روزگار... اما 
درست از بیت اول از دور می توان تشخیص 
ندارد.  نسبتی  فردوسی  با  بیت  این  داد که 
توانایی  و  انسجام  آن  تقلیدشده  ابیات  در 
دیده نمی شود و سبک کار مشخص می کند 
این  با گفتن  او  نیست.«  شاهنامه  این  که 
ابیات شاعران  تنها  نه  اشاره کرد که  موضوع 
متفنن روزگار، بلکه حتی شاعران توانایی که 
در گذشته بسان فردوسی خواسته اند شعری 
بیافرینند و پیامی بزرگ در آن بگنجانند، هرگز 

نتوانسته اند.

استاد دانشگاه فردوسی ادامه داد: »برای یک 
پیرایشگر شناخت آثار فردسی بسیار آشکار است. 
شاهنامه  با  بسیار  متفاوت که  ابیات  شناخت 
شناخت  این  دلیل  نیست.  دشوار  درآمیخته 
او  از یک جهت  واالیی سخن فردوسی است. 
غنایی به زبان فارسی بخشیده و آن را سرفراز 
کرده که تا امروز صدای واژه های او در زبان است.

 بسیاری از واژه هایی که امروز به کار می بریم 
با همان معنا یا به صورت تکامل یافته،  یا 
به نظر می رسد که منشا آن شاهنامه است. 
کنیم  ادعا  بتوانیم  شاید  جهت  همین  به 
نحوی تحت  به  نیست که  تقریبا گوینده ای 
او و  زبان  از  و  نباشد  تاثیر سخن فردوسی 
غنای آفرینش های ادبی او برخوردار نباشد. 
از  هم  نویسندگان  و  اوال  طریق  به  شاعران 
مخلوقات او بهره مند شدند.« یاحقی با بیان 
کرد  اشاره  دهخدا  لغت نامه  به  نکات  این 
که در بسیاری از کلمات، اولین شاهد را از 
زبان فردوسی آورده و به عنایت از شاهنامه 
معنی کرده است. »دهخدا این ها را کنار هم 
گذاشته و دریافت فردوسی از معنی را وارد 
لغت نامه کرده است. کمتر کلمه ای است– به 
شاهنامه  از  شاهدی  عربی- که  کلمات  جز 
کتاب  توجه  مایه  این  او  باشد.«  نداشته 
دریایی  وجود  نشانه  را  شاهنامه  به  لغت ها 
از عظمت در اثر فردوسی دانست که بر زبان 

است. عرضه شده  فارسی 

یک عکاس سینما و تلویزیون در ایتالیا در 
واکنش به جنایت های رژیم صهیونیستی در 
اعتراضی  نقاشی های  با کشیدن  فلسطین، 
با  را  خود  همبستگی  ناپل  دیوارهای  روی 

نمایش گذاشت. به  مردم غزه 
یک  آوریل  اول  روز  هنرآنالین  گزارش  به 
پدیدار  ناپل  دیوارهای  از  یکی  روی  نقاشی 
شد که کارگران فلسطینی را در صف انتظار 
قدس  اشغالگر  رژیم  نظامی  پایگاه  یک 
نشان  باختری  کرانه  در  بیت لحم  شهر  در 
بیت لحم  »به  دیواری  نقاشی  این  می داد. 
در  زود  خیلی  و  نام گرفت  آمدید«  خوش 
شد؛  محبوب  اجتماعی  شبکه های  و  ناپل 
اثری از ادواردو کاستالدو، هنرمند و عکاس 

ایتالیایی. نامدار 
است  تلویزیون  و  سینما  عکاس  کاستالدو 
اما بخشی از وقت و توان خود را صرف به 
بشری،  حقوق  چالش های  کشیدن  تصویر 
و  فلسطین  در  ویژه  به  عدالت  و  برابری 
ناپل در  او اهل شهر  خاورمیانه کرده است. 
عمیق  روابط  که  جایی  ایتالیاست؛  جنوب 
جهان  و  فلسطین  با  فرهنگی  و  تاریخی 

دارد.  عرب 
ادواردو سال های حضور در فلسطین اشغالی 
و بیت لحم را از تلخ ترین و تکان دهنده ترین 
زندگی  و  حرفه ای  کار  در  خود  تجربه های 
می داند و می گوید: »من هر روز آن قفس 
انسانی را می دیدم. کارگران 30 تا 70 ساله 

آنجا  تا هشت صبح  از ساعت چهار  روز  هر 
جمع می شدند و ساعت ها منتظر می ماندند 
بیت المقدس شوند.  وارد  برای کار کردن  تا 
مرزی  پاسگاه  در  انسانی  غیر  شرایط  این 
بیت لحم هر روز و هر روز ادامه داشت و یک 

بود.« رنج همیشگی 
روی  که  نقاشی هایی  تازه ترین  از  یکی 
دیواری در شهر ناپل پدیدار شده، دو سرباز 
دیوار  از  رفتن  باال  هنگام  را  صهیونیست 
یک  باال  آن  از  می دهد.  نشان  خانه  یک 
دارد  است  خانه دار  زنی  که  ناپلی  شهروند 
روی اشغالگران آب می ریزد تا دورشان کند 
شوند. کاستالدو  خانه  حریم  وارد  نگذارد  و 
می گوید: »آب ریختن روی مزاحم ها کاری 

می دهند.  انجام  معموال  ناپل  مردم  است 
صدا  و  سر  به کودکانی که  می خواهند  مثال 

کارشان.« پی  بروند  می گویند  می کنند، 
جایزه  برنده  و  تحسین شده  هنرمند  این 
سر  روی  ریختن  آب  دیواری  نقاشی 
اشغالگران را هم از روی یکی از عکس های 
نظامی  عملیات  جریان  در  خودش 
اشغالی  سرزمین های  در  صهیونیست ها 
است.  کرده  خلق  و  بازسازی  فلسطین 
دادن  نشان  با  »من  می گوید:  ادواردو 
کردم  تالش  ناپلی  زن  یک  واکنش  این 
با فلسطینی ها  همبستگی مردم خودمان را 
و  نماد  این کار  نظرم  به  بکشم.  تصویر  به 

است.« صهیونیسم  ضد  ناپل  نشانه 

فردوسی پژوهان در روز بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی، از شاهنامه و تاثیر آن بر زبان گفتند

نگهبان »پارسی«
یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی: اگر فردوسی نبود زبان فارسی بود اما نه این زبان و این گونه. 
فردوسی زبان فارسی را خلق نکرد، بلکه آن را شکوه بخشید
کزازی، شاهنامه پژوه: سعدی و فردوسی تنها سخنورانی اند که توانسته اند که به زبان سرشکین و ساختاری فارسی دست بیابند

بازتاب جنایات صهیونیست ها روی دیوارهای شهر ناپل

تغییر اقلیم، قدیمی ترین 
 غارنگاره  جهان را
رو به زوال برد 

مطالعات دانشمندان روی غارنگاره های 11 نقطه 
نشان  اندونزی  در  جنوبی  سوالوسی  استان  از 
نامساعد  فزاینده زمین و شرایط  داد گرمایش 
سطح  در  شکستگی  و  ترک  ایجاد  به  جوی، 
شده  منجر  تاریخی  آثار  این  سنگی  بوم های 
مطالعه که  این  نتایج  ایرنا،  به گزارش  است. 
منتشر   Scientific Reports علمی در مجله 
شده، نشان می دهد تغییرات در دما و رطوبت 
ناشی از دوره های بارش شدید تا خشکسالی، 
منجر به تشکیل کریستال های نمک روی سطح 
آن ها  خوردن  ترک  به  شده که  غار  سنگ های 
منتهی می شود. به گفته محققان، افزایش شمار 
حوادث هواشناسی ناشی از تغییرات اقلیمی که 
انسان ها عاملش هستند، این روند را تسریع کرده 
است. مجموعه سنگ نگاره های موجود در غارهای 
این منطقه، قدیمی ترین نقش شابلونی جهان را 
شامل می شود که از قرار دادن کف دست روی 
دیواره غار و پاشیدن رنگدانه های توت قرمز به آن 
رسم شده است. تصویر خوک های وحشی و افراد 
در حال شکار از دیگر سوژه های موجود در بین 
این سنگ نگاره ها هستند. دانشمندان می گویند: 
مناطق استوایی میزبان برخی از نخستین آثار 
شناخته شده از هنر سنگ نگاری هستند که با 
سرعتی نگران کننده در حال فرسایشند. محققان 
در این مطالعه هشدار دادند افزایش فزاینده و 
این  برای  خطرناکی  پیامدهای  دما،  مستمر 
میراث جهانی ارزشمند به همراه دارد. پیش از 
کشف غارهای سنگ آهک در اندونزی در دهه 
1950 میالدی، تصور می شد انسان های اولیه در 
اروپا حدود 40 هزار سال پیش اولین غارنگاره ها 
پیدا  اما سنگ نگاره های  باشند  ترسیم کرده  را 
شده در سوالوسی جنوبی به همان اندازه یا حتی 

بیشتر قدمت دارند. 

ثبت پوشاک خراسان 
جنوبی در اطلس  

مردم نگاری
پایان  از  مردم شناسی  پژوهشکده  رییس 
استان  پوشاک  اطلس  بارگذاری  و  مطالعه 
خراسان جنوبی در نرم افزار اطلس مردم نگاری 
گفت:  حسن زاده  داد.علیرضا  خبر  کشور 
»پوشش از ابتدای تاریخ تاکنون دارای اهمیت 
بوده و فرم لباس ها در جوامع مختلف با توجه 
به شرایط جغرافیایی، محیطی، نحوه زندگی، 
جنگ ها، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اعتقادات 
مذهبی و با سرزمین های دیگر متفاوت بوده 
با  رابطه  در  امروزه  آن چه  او،  است.«به گفته 
نظر  به  ضروری  اصیل  و  بومی  سنت های 
می رسد احیای لباس های بومی و کارآمد کردن 
مردم شناسی  پژوهشکده  است.رییس  آن ها 
یکی از مهمترین راه های حفظ این امر مهم 
را ثبت و ضبط اطالعات مربوط به این حوزه 
دانست و افزود: »این اقدام توسط پژوهشکده 
مردم شناسی در مناطق مختلفی مانند کرمان، 
انجام  بلوچستان در حال  و  یزد و سیستان 
طرح  این  مجری  صدیقی،  است.«بابک 
بارزترین  از  این که پوشاک یکی  بیان  با  نیز 
آسان ترین  و  بومی  ـ  فرهنگی  سمبل های 
وسیله انتقال فرهنگ به شمار می آید، گفت: 
»این پژوهش با هدف بررسی جایگاه پوشاک 
سنتی خراسان جنوبی و لزوم شناسایی آن 
به منظور ثبت و ضبط عناصر فرهنگی پوشاک 
و بارگذاری اطالعات به دست آمده، در نرم افزار 
قرار  بررسی  مورد  مردم نگاری کشور  اطلس 
به  تحقیق  »روش  افزود:  او  است.«  گرفته 
روش های  از  آن  در  و  بوده  توصیفی  صورت 
و  مستقیم  )مشاهده  میدانی  کتابخانه ای، 
مصاحبه با اهالی روستاهای انتخاب شده( نیز 
استفاده شده است.« به گزارش روابط عمومی 
به  گردشگری،  و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه 
گفته این پژوهشگر، در این پژوهش، مطالعه 
بیرجند،  شهرستان های  میدانی  پژوهش  و 
طبس، قائنات، فردوس و نهبندان انجام گرفته 

است.

جشنواره فیلم 
میراث فرهنگی یادگار 

آغاز می شود
جشنواره فیلم یادگار با نمایش فیلم هایی با 

موضوع میراث فرهنگی آغاز می شود.
میراث  جشنواره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جدول  جشنواره  دبیرخانه  یادگار،  فرهنگی 
کرد. منتشر  را  جشنواره  های  فیلم  نمایش 

سه  در  جشنواره  به  یافته  راه  فیلم های 
و  بلند  نیمه  )بلند،  ایران  سینمای  بخش 
و  )ناملموس(  معنوی  میراث   ، کوتاه( 
تا   26 روز  چهار  در  قزوین  فرهنگی  میراث 
29 اردیبهشت ماه به نمایش درخواهد آمد 
آثار  با نمایش  اردیبهشت ماه  و در روز 30 
بود.گفتنی  خواهد  همراه  جشنواره  منتخب 
فرهنگی  میراث  جشنواره  فیلم های  است 
سایت  طریق  از  و  آنالين  صورت  به  یادگار 

آمد. خواهد  در  نمایش  به  هاشور 

فردوسی وارث زبانی است که 
در روزگار او تقریبا با شتاب 
به سمت تکامل و فراگیری 
و عمومیت پیش می رفت. 
شاعران بزرگی مثل رودکی در 
دوره سامانیان پدید آمده بودند 
و شعر فارسی را اعتال بخشیده 
بودند و فردوسی میراث دار این 
مسیر رو به رشد است

|پیام ما| ارتباط زبان فارسی با فردوسی ارتباط تنگاتنگی است که از چند سال پیش در روز 25 اردیبهشت در کنار هم نشسته. امروز 
در تقویم روز بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی نام گذاری شده است. شاهنامه فردوسی، با بازآفرینِی اسطوره های ایرانی باعث احیای 
زبان فارسی شده است. به همین مناسبت هر سال در این روز، همایش ها و نشست هایی با حضور فردوسی پژوهان و زبان شناسان و 
فارسی دانان برگزار می شود اما امسال به دلیل شیوع کرونا، برنامه های اینچنینی در فضای آنالین برگزار شدند. عصر دیروز نیز در وبینار 

شب های فرهنگی »به چشم خرد« که مؤسسه فرهنگی هنری خردسرای فردوسی برگزار می کنند به این مناسبت اختصاص داشت.

تجسمی

به تازگی اقدامات الزم برای 
تهیه مستندات کاروانسرای 
باغ شیخ جهت گردآوری 
پرونده و ارائه آن به عنوان 
یکی از گزینه های ثبت 
در فهرست میراث جهانی 
یونسکو توسط اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان مرکزی 
انجام شده است.

کاروانسرای باغ شیخ )عبدالغفار خان( در 
گذشته مامن و سرپناهی برای کاروانیان و 
در راه ماندگان بود و امروز به عنوان یک اثر 
تاریخی، جاذبه ای برای بازدید گردشگران 
از حجره و  را  است تا صدای پای تاریخ 

ایوان هایش بشنوند.
کاروانسرای  آریا،  میراث  گزارش  به 
عبدالغفارخان یا در اصطالح کاروانسرای باغ 
شیخ از جمله در روستای باغ شیخ و در 
حدود 8 کیلومتری حومه شرقی شهر ساوه 
و استان مرکزی قرار دارد. این کاروانسرا در 
اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجار توسط 
یکی از خوانین منطقه به نام عبدالغفارخان 
همدان  به  اصفهان  قم،  مسیر  در  خلج 
است.  شده  ساخته  تبریز  و  قزوین  و 
روستاهای  از  یکی  شیخ  باغ  روستای 
باستانی منطقه ساوه محسوب می شود. در 
این منطقه عالوه بر کاروانسرا چندین اثر و 
بنای تاریخی من جمله آب انبار، تکیه و 
محوطه ای باستانی با آثاری متعلق به دوره 

سلجوقی و ایلخانی قرار دارد.
با  شیخ  باغ  عبدالغفارخان  کاروانسرای 
مساحتی در حدود 4800 متر مربع به لحاظ 
معماری در زمره کاروانسراهای چهارایوانی 
محسوب  ایران  خشک  و  گرم  اقلیم 
با  وجهی  چهار  پالنی  دارای  بنا  می شود. 
برج دوازده ضلعی در طرفین ورودی  دو 
و دو برج مدور در جهت مقابل است. در 

سردر ورودی بنا جای خالی کتیبه ای دیده 
می شود که احتماال حاوی تاریخ ساخت بنا 

و نام بانیان آن بوده است.
اکثر  برخالف  حیاط  دور  فضاهای 
از  و  بوده  حیاط  هم سطح  کاروانسراها، 
چهار کنج حیاط درگاه های ورود به فضای 
تعبیه  بام  به  منتهی  پله  راه  و  اصطبل 
که  اصطبل  اصلی  فضاهای  است.  شده 
دارای  گرفته اند،  قرار  در چهارگوشه حیاط 
پالن مربع با یک ستون آجری قطور در 
میانه است و از طریق دو فضای بازویی 
شکل در پشت حجره ها امتداد یافته اند و 
ردیف سکوها در یک سوی فضای اصطبل 
ساخت  در  دارند.  قرار  بارانداز  عنوان  به 
از مصالحی همچون آجر و سنگ در  بنا 
پی سازی استفاده شده است و همچنین 
در سردر ایوان ها و همچنین فضای هشتی 
ورودی از تزئینات گل انداز آجری استفاده 

است. شده 
شماره  به  و   1354 سال  در  اثر  این 
1185 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت 
اقدامات الزم  نیز  تازگی  به  رسیده است. 
جهت  بنا  مستندات  تهیه  خصوص  در 
گردآوری پرونده و ارائه آن به عنوان یکی از 
گزینه های ثبت در فهرست میراث جهانی 
اداره کل میراث فرهنگی،  یونسکو توسط 
گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی 

است. شده  انجام 

کاروانسرای باغ شیخ ساوه، در چند قدمی جهانی شدن

این سخن که اگر فردوسی نبود، 
زبان فارسی هم نبود، گزاره ای 

است که مدیر موسسه فرهنگی و 
هنری خردسرای فردوسی آن را 

مبالغه آمیز، غیرعلمی و غیراصولی 
دانست و گفت: اگر فردوسی نبود 

زبان فارسی بود اما نه این زبان 
و این گونه. زبان فارسی بود اما 

به شکلی دیگر و با توانایی کمتر. 
فردوسی زبان فارسی را خلق 

نکرد، بلکه آن را شکوه بخشید 
و فراز آورد و توانست دنیایی را 

مسّخر خود کند
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با حضور فعاالن و مدیران انجمن های تخصصی بررسی شد:

آسیب جبران ناپذیر مهاجرت شغلی 
متخصصان گردشگری

مدیرکل اسبق دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری: برخی از نیروهای متخصص این حوزه در زمینه امالک و مسکن 
مشغول به کار شده اند این افراد دیگر به گردشگری برنمی گردند

حرمت هللا رفیعی، رئیس هیات 
مدیره انجمن صنفی دفاتر 

خدمات مسافرتی: 
مدیران گردشگری دغدغه ای 

برای کار کردن ندارند. به 
فکر دوران بعد از وزارت خود 

هستند. یک سال و اندی 
دیدیم که به اندازه ارزنی برای 
گردشگری و دفاتر و راهنمایان 
و هتلداران کاری نکردند، اما از 
شواهد و قرائن مشخص است 

که برای پایگاه بعد از وزارت 
خود خوب کار می کنند

| روزنامه نگار |

| فرزانه قبادی |

رئیس کمیسیون آب اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

آمایش سرزمینی بر اساس البی گری انجام می شود
محیط  پایدار،  توسعه  کمیسیون  رئیس 
زیست و آب اتاق بازرگانی ایران گفت: باید 
از عوام فریبی و پوپولیسم فاصله بگیریم، 
اینکه آب دریاچه ارومیه را به سیب تبدیل 
بگندند  کنار جاده  در  و همه  سیب ها  کنیم 
به معنای توسعه کشاورزی نیست، ما تنها 
مانند گندم  و محصوالتی  امنیت غذایی  در 

داریم. اولویت 
در  شکرخدایی  فرشید  ایلنا  گزارش  به 
صنایع کشور  بر  خشکسالی  تاثیرات  مورد 
در  ما  کشور  در  سرزمین  آمایش  گفت: 
نشده،  انجام  خوبی  به  گذشته  سال های 
آب  مصرف  که  صنایعی  پراکندگی  توزیع 
و  پتروشیمی  فوالد،  مانند  دارند  زیادی 
کاشی در کشور به صورت مناسبی نیست. 
بر  معدنی  اصرار شرکت های  دیگر  از طرف 
خود  محدوده  در  را  ارزش  زنجیره  اینکه 
رو  ما  شده که  موجب  استان کامل کنند، 
به پروژه های انتقال آب بسیار گران قیمت 
اینکه  جای  به  می کنم  فکر  من  بیاوریم. 
بهتر  دهیم،  تغییر  را  طبیعت  کنیم  تالش 
است که آمایش سرزمین خود را بر مبنای 
اقلیم انجام دهیم. آب از یک سرچشمه تا 
استان  چند  از  معموال  دریاچه  یا  دریا  یک 
آبریز  حوضه  طبیعی  طور  به  می کند،  عبور 
باید مدیریت یکپارچه می داشت و سال ها 

نیز در کشور به همین گونه بود، ولی مدتی 
حوضه  مدیریت  تصمیماتی  طی  است که 
می شود.  انجام  استانی  صورت  به  آبریز 
رود،  زاینده  آبریز  حوضه  در  مثال  برای 
استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان 
دارند.  قرار  استان ها  از دیگر  و بخش هایی 
هر قسمت از این حوضه فکر می کند که این 
رود کارون  یا  است.  استان خود  برای  آب 
مدیریت  باید  می کند  عبور  استان   3 از 
باید  باشد  داشته  وجود  آن  برای  یکپارچه 
به  هم  و  رود  ابتدای  کشاورز  فکر  به  هم 
متاسفانه  بود،  رود  انتهای  ماهی گیر  فکر 
بوده  ما  اشتباهات  از  آب  استانی  مدیریت 
این  بر  راهبردی آب تالش  است. در طرح 
است که دوباره مدیریت آب به حوضه های 

بازگردد. آبریز 
محیط  پایدار،  توسعه  کمیسیون  رئیس 
اشاره  با  ایران  بازرگانی  اتاق  آب  و  زیست 
به اهمیت الگوی کشت گفت: الگوی کشت 
باید بر اساس اقلیم یعنی آب و خاک  ما 
استان  در  پسته  مزارع  توسعه  باشد،  ما 
استان هایی  در  هندوانه  کاشت  یا  کرمان 
بوده  چالش های  از  دارند  آب  مشکل  که 
دیگر  بودیم. مسئله  مواجه  آن  با  است که 
قیمت تمام شده آب است، ما آب را رایگان 
عنصر  آب  که  حالی  در  می کنیم  فرض 

چالش های  بنابراین  است.  قیمتی  گران 
باز می گردد و  اصلی آب به این چند مورد 
آن ها  اهمیت  شود  آب کمتر  میزان که  هر 
تغییر  به  توجه  با  می کند.  پیدا  افزایش 
راه حل  جهانی  و گرمایش  جهان  در  اقلیم 
باشد  از منابع آبی جدید  می تواند استفاده 
دریایی  آب های  از  استفاده  می تواند  که 
باشد.  جدید  تکنولوژی های  از  استفاده  یا 
زیرزمینی  آب های  برداشت  از  باید  ما  اما 
نشست  مشکل  شاهد  ما  کنیم  جلوگیری 
زمین هستیم حتی در تهران نیز با نشست 
زمین حوضه های آبریز با خاک پر شده اند. 
فقط  و  شده  انجام  مورد  این  در  مطالعات 
نیاز به همت اجرا وجود دارد. شکر خدایی 
آبریز  حوضه های  از  بسیاری  است:  معتقد 
دچار  شده  تاسیس  سدهایی که  علت  به 
کم آبی شده اند و این نیز از چالش های ما 
است. کشور ما کم آب است و به طور سنتی 
بهره وری آب در ایران زیاد بوده، طی هزاران 
سال قنات ها را بنا کردیم اما فعال متاسفانه 
از  زیادی  صنایع  شده ایم.  بی خردی  دچار 
جمله صنایع کاشی سازی در یزد از قبل نیز 
دچار مشکل کم آبی بوده اند، صنایع فوالدی 
در جای جای کشور آب زیادی مصرف می 
و  دریا  کنار  باید  صنایع  حالی که  در  کنند 
جایی که ریل وجود دارد، باشند. چه کسی 

از تاسیس 10 کارخانه یک میلیون تنی در 
10 استان در دوره آقای احمدی نژاد حمایت 
کرد؟ چه کسی همین االن از توسعه صنایع 
دفاع  کشور  جای  همه  در  پتروشیمی 
گازی  و  نفتی  منابع  همه  وقتی  می کند؟ 
اما در جنوب کشور است چرا باید در نقاط 
کنیم؟  تاسیس  پتروشیمی  مختلف کشور 
حمایت  طرح ها  اینگونه  از  که  مسئوالنی 
می کنند دچار کمبود نگرش فراگیر و توسعه 
ناشی  از رفتارها  همه جانبه هستند. برخی 
از بی خردی است و نمی توان آن را دلسوزی 

نامید. مردم  برای 
محیط  پایدار،  توسعه  کمیسیون  رئیس 

زیست و آب اتاق بازرگانی ایرانی در ادامه 
اساس  بر  سرزمینی  آمایش  تصریح کرد: 
توسعه کشور  اساس  فرهنگ  و  آب  اقلیم، 
است که به محاق رفته و به آن توجه نشده 
است. آمایش سرزمینی ما بر اساس البی، 
اینکه رئیس جمهور یا فالن وزیر اهل کدام 
به  مجلس  نماینده  فالن  یا  باشد  استان 
داده  انجام  باشد  داشته  ُبرش  میزان  چه 
انتهای  این کار  و  می کنیم  پیدا  توسعه  و 
این  هم  کسی  است.  نادانی  و  بی خردی 
سوال  اگر  نمی گیرد  عهده  به  را  بی خردی 
کنیم که چرا لردگان پتروشیمی الزم دارد، 

بود؟  خواهد  پاسخگو  چه کسی 

ابراهیم پورفرج، رئیس هیئت 
مدیره جامعه تورگردانان ایران: 

سرمایه اصلی صنعت گردشگری 
نیروی انسانی است. حداقل 
سه سال زمان الزم است تا 

یک فرد در این حوزه آموزش 
ببینند و تبدیل به نیرویی 

متخصص شود. این نیروها اگر 
از این حوزه بروند سال ها طول 

می کشد که ما بتوانیم دوباره 
آنها را به گردشگری بازگردانیم
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سخنگوی صنعت برق عنوان کرد:

افزایش واردات برق 
برای دور زدن خاموشی 

سخنگوی صنعت برق گفت: صادرات و واردات 
برق برابر چارچوب های قراردادی با کشورهای 
همسایه انجام می شود اما در شرایط کمبود، 
البته  است.  داخل  برق  تامین  با  اولویت 
پیش بینی ما این است که امسال نسبت به 
سال گذشته برق بیشتری وارد کنیم. به گزارش 
به  اشاره  با  رجبی مشهدی  مصطفی  ایسنا 
افزایش روزافزون مصرف برق در کشور و کمبود 
ظرفیت تولید برق آبی ها، اظهار کرد: در شرایط 
برای  رکن  مهم ترین  مدیریت مصرف  فعلی 
تامین برق پایدار کشور است به همین دلیل 
از تمام مشترکان تقاضای همکاری بیشتری 
انرژی  درصد   22 امسال  فروردین  داریم. 
بیشتری نسبت به فروردین سال گذشته در 
کشور مصرف شد که بخشی از آن به گرمای 
زودرس و کم آبی و بخشی هم با رمز ارزهای 
غیرمجاز مرتبط بوده که به شدت دنبال می شود 
اما بخش عمده به تحرک تولید برمی گردد.

 رجبی مشهدی با اشاره به راهکارهای جایگزین 
تولید گفت:  میزان کمبود  این  جبران  برای 
برق  مصرف  از  درصد   60 از  بیش  همواره 
سرمایشی  وسایل  به  سال  ماه های گرم  در 
این  از  بهره گیری  منظور  به  دارد.  اختصاص 
پتانسیل برای مدیریت مصرف برق، در اقدامی 
پیش دستانه تصمیم گرفته شد که استفاده 
از کولر در شرکت های آب و برق زیرمجموعه 
وزارت نیرو ممنوع و در سایر شرکت ها و ادارات 
دولتی نیز با همکاری استانداران، محدود باشد. 
بر اساس این ابالغیه که به شرکت های تابع 
وزارت نیرو ارسال شده است، این شرکت ها 
باید مصرف برق خود را نسبت به سال گذشته 
از  پایش ها  امسال  50 درصد کاهش دهند. 
و  می کنیم  تشدید  را  اجرایی  دستگاه های 
در عین حال از طریق کنتورهای هوشمند و 
برق  IOT  مصرف  اشیا  اینترنت  بکارگیری 
ادارات کنترل و پس از ساعات کار اداری، برق 
آنان قطع می شود. سیستم های سرمایشی 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

حذف رمز ارزها به صالح 
کشور نیست 

گزارش  گفت:  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
این کمیسیون قرار است چارچوب قانونمند 
تا  بگیرد  نظر  در  رمز ارزها  برای  را  مشخصی 
ظرفیت  این  از  تحریمی  شرایط  در  بتوانیم 
ارزی کمک شود.  به منابع  استفاده کنیم و 
به گزارش صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره 
اقتصاد  در  جدید  پدیده  رمز ارزها  اینکه  به 
کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، 
گفت: حذف رمز ارزها از فضای تصمیم گیری، 
به صالح کشور نیست. این موضوع از ماه ها 
اقتصادی  کمیسیون  کار  دستور  در  قبل 
مجلس شورای اسالمی قرار گرفت و گزارش 
تنظیم کردیم که  فصل  سر  دو  در  را  خود 
گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در 
داخل کشور و ایجاد فعالیت های عملیاتی این 

است. حوزه 
پورابراهیمی با اشاره به فعالیت سایت هایی 
حوزه  در  مرکزی  بانک  نظارت  بدون 
رمزورازهایی با منشا خارجی، گفت: برآورد ما 
این است این سایت ها روزانه بین سه تا پنج 
هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع 
آن ها  کردن  ضابطه مند  که  می دهد  نشان 
این  در  باید  مرکزی  بانک  و  است  ضروری 
باره ورود کند. در ضابطه مند کردن مبادالت رمز 
ارزها با منشا خارجی و وظایف بانک مرکزی 
مجازی،  فضای  عالی  شورای  کردیم،  ورود 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا 
و سیما باید در این باره اطالع رسانی کنند.

پورابراهیمی بر لزوم ارتقای ظرفیت های تولید 
رمز ارزها در کشورمان، تاکید کرد و توضیح 
کمیسیون  کار  دستور  در  طرح  این  داد: 
تا  است  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
برای عملیات فعالیت های  را  قانونی  ضوابط 
اقتصادی رمز ارزها در کشورمان پیگیری کنیم. 
تامین برق برای استخراج رمز ارزها، موضوع 
مهمی است، متاسفانه نبود ساماندهی منظم 
از مجموعه وزارت نیرو و مانند آن در این باره 

مشکالت بزرگی را ایجاد کرده است. 
این امکان وجود دارد که به گونه ای فعالیت 
رمز ارزها را انجام دهیم که به میزان مصرف 
ایجاد  نشود.  وارد  لطمه ای  فعلی کشور  برق 
سوخت های  خوراک  با  جدید  نیروگاه های 
فسیلی و استفاده از برق های تولیدی مربوط 

از جمله راهکار هاست. انرژی های پاک  به 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، اظهار داشت: متاسفانه وزارت نیرو 
می خواهد  مشخص،  راهبرد  نبود  علت  به 
این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی 
است. این امکان وجود دارد که مزرعه های 
مورد  برق  خودشان  رمز ارزها،  استخراج 
نیازشان را تولید کنند و به شبکه ملی برق 

باشند. نداشته  نیازی 

آمایش سرزمینی بر اساس 
اقلیم، آب و فرهنگ 

اساس توسعه کشور است 
که به محاق رفته و به آن 
توجه نشده است. آمایش 

سرزمینی ما بر اساس البی، 
اینکه رئیس جمهور یا فالن 
وزیر اهل کدام استان باشد 
یا فالن نماینده مجلس به 

چه میزان ُبرش داشته باشد 
انجام داده و توسعه پیدا 
می کنیم و این کار انتهای 

بی خردی و نادانی است

بخش  در  شاغل  نیروهای  درصد   90«
حمل و نقل گردشگری تغییر شغل داده اند، به 
فعاالن این بخش وامی تعلق نگرفت در حالی 
که بیشتر ماشین هایی که رانندگان در اختیار 
یادی  صنف که  این  بود.  اقساطی  داشتند، 
هم از آن نمی شود، امروز تقریبا از بین رفته 
است« اینها سخنان حسین بهرامی است که 
می گوید مدیر یک شرکت خدمات حمل و نقل 
گردشگری است. در یک سال و نیم گذشته 
عالوه بر این نیروهای آموزش دیده در حوزه 
حمل و نقل، کارمندان بخش بازاریابی، راهنمایان 
بخش های  کارکنان  و  مشاوران  گردشگری، 
مختلف حوزه گردشگری ناگزیر به تغییر شغل 
با  که  چرا  شده  اند.  معاش  امرار  برای  خود 
رکود بی سابقه و تعطیلی مطلق بخش هایی از 
گردشگری کشور، هیچ درآمدی از شغل قبلی 
خود نداشتند. خروج نیروهای متخصص، با 
تجربه و آموزش دیده این حوزه که سال ها در 
گردشگری فعالیت داشتند، آسیبی غیرقابل 
بازگشت گردشگری  با  شاید  و  است  جبران 
به شرایط عادی اثرات آن بیشتر نمایان شود. 
به گفته ابراهیم پورفرج، رئیس هیئت مدیره 
جامعه تورگردانان ایران: »سرمایه اصلی صنعت 
گردشگری نیروی انسانی است. حداقل سه 
سال زمان الزم است تا یک فرد در این حوزه 
آموزش ببینند و تبدیل به نیرویی متخصص 
شود. این نیروها اگر از این حوزه بروند سال ها 
آنها را به  طول می کشد که ما بتوانیم دوباره 

بازگردانیم« گردشگری 

هفته گذشته در یکی از اتاق های گفت و گوی 
شبکه اجتماعی کالب هاوس موضوعی بررسی 
شد که بالغ بر یک سال است زندگی بسیاری از 
افرادی که در حوزه گردشگری فعالیت می کنند 
تحت تاثیر قرار داده: »کوچ و مهاجرت شغلی 
متخصصان گردشگری« امری که در یک سال 
از سوی رسانه ها و  باری  نیم گذشته چند  و 
کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت اما همچنان 
ناگفته هایی در مورد آن باقی مانده که نیاز به 
این  در  دارد، متولیانی که  امر  توجه متولیان 
ماه ها با تمام توان خود نسبت به آسیب های 

این حوزه بی توجه بوده و هستند. 
اویس کیانی، رئیس انجمن صنفی راهنمایان 
باشگاه  رئیسه  هیئت  عضو  و  زنجان  استان 
گردشگری خالق یونسکو که یکی از برگزاری 
می گوید:  است  مجازی  جلسه  این  کنندگان 
»با توجه به اینکه مدت ها از شروع بحران در 
این حوزه گذشته و هنوز هیچ کنشی به صورت 
جدی شکل نگرفته بود، ابتدا با الیوهایی در 
اینستاگرام سعی کردیم مسائل را مورد تحلیل 
قرار دهیم که فعاالن گردشگری و همکارانمان 
فکر نکنند کار تمام شده و دیگر راهی نیست. 
در این مدت با وجود تمام سواالت و مسائلی 
که خانواده گردشگری با آن درگیر بود، هیچ 
تریبونی برای فعاالن گردشگری وجود نداشت« 
آینده  در  است  معتقد  کیانی  حال  این  با 
مسافران  سوی  از  عمده  تقاضای  با  نزدیک 
ما  راهنمایان  حالی که  در  می شویم،  مواجه 
آمادگی  و هتل ها  دیگر شده اند  وارد مشاغل 

الزم را ندارند و همین مسائل باعث شد تا در 
همفکری  برای  فضایی  اجتماعی  این شبکه 
ایجاد کند و معتقد است ایده های خوبی در 
این زمینه مطرح شده که اگر پیگیری شود 
می توان به گشایش هایی در حوزه گردشگری 
امیدوار بود. در این جلسه که با حضور فعاالن 
روسای  و  گردشگری  مختلف  بخش های 
انجمن های صنفی برگزار شد، مسائل مختلفی 
مطرح شد که محور آن موضوع سرمایه انسانی 
در حوزه گردشگری بود.  کیانی از بررسی یک 
جامعه آماری که شامل کارمندان دفاتر خدمات 
مسافرتی، تور اپراتورها، راهنمایان گردشگری، 
فعاالن استارتاپ ها و ... بوده هم می گوید و 
نتایج آن را به این ترتیب بیان می کند: »از 
افراد پرسیدیم آیا در حوزه تخصص گردشگری 
دهم   2 و  هستید؟ 25  فعالیت  به  مشغول 
 19 دادند.  سوال  این  به  مثبت  پاسخ  درصد 
درصد اعالم کردند وارد حوزه و تخصص دیگری 
شده اند ولی با رونق مجدد گردشگری به این 
حوزه باز خواهند گشت. 43 و نیم درصد اعالم 
کردند که وارد حوزه و تخصص دیگری نشده 
مجدد  رونق  تا گردشگری  هستند  منتظر  و 
پیدا کند. 12 و 2 دهم درصد اعالم کرده اند که 
تولید  یا  موسیقی  یا  زبان  تدریس  حوزه  در 
محتوا مشغول به کار شده اند« این آمار شامل 
کسانی است که همچنان این حوزه را دنبال 
می کنند. بسیاری از افراد برای گذران زندگی 
از این شغل شده اند.  ناگزیر به خروج کامل 
مدیر کل  الریجانی،  ابراهیم  محمد  گفته  به 

تبلیغات گردشگری:  و  بازاریابی  دفتر  اسبق 
مسکن  و  امالک  حوزه  در  نیروها  از  »برخی 
افراد را نمی توان دیگر  مشغول شده اند، این 
سال  یک  طول  در  برگرداند«  به گردشگری 
از  بر اشتغال بسیاری  گذشته اخباری مبنی 
تاکسی های  در  حوزه  این  متخصص  افراد 
اینترنتی و مشاغل دیگر هم منتشر شد که 
برای گردشگری کشور خسران بزرگی است. بر 
اساس آمار رسمی که وزارت گردشگری در آذر 
ماه 99 منتشر کرده است: » 88 هزار و 500 تن 
از فعاالن صنعت گردشگری کشور به طور کامل 
بیکار شده اند« حرمت هللا رفیعی، رئیس هیات 
مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
وزارت  عملکرد  از  انتقاد  با  جلسه  این  در 
گردشگری در روزهای بحرانی گردشگری کشور 
گفت: » مجموع نیروی انسانی که مستقیم در 
گردشگری شاغل است احتماال به بیش از 120 
هزار نفر برسد که اکنون نیمی از آن ها از صنعت 
گردشگری خارج شده اند. ما بیشتر از 50 درصد 
نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم در این 
صنعت را از دست داده ایم که بازگرداندن آن ها 
سخت خواهد بود. تقاضای ما این است که 
اجازه دهند بخش خصوصی کار کند. مدیران 
گردشگری دغدغه ای برای کار کردن ندارند و 
به فکر دوران بعد از وزارت خود هستند. یک 
برای  ارزنی  اندازه  به  اندی دیدیم که  و  سال 
گردشگری و دفاتر و راهنمایان و هتلداران کاری 
نکردند، اما از شواهد و قرائن مشخص است 
که برای پایگاه بعدی خود خوب کار می کنند.«

اینکه گردشگری  به  اشاره  با  پورفرج  ابراهیم 
کشور با آمدن کرونا تعطیل نشده بلکه از آبان 
بود  این  98 تعطیل شده است گفت: »حق 
که دولت از گردشگری حمایت کند. زمستان 
می رود و روسیاهی به زغال می ماند. یک بار 
در طول تاریخ بخش خصوصی به دولت نیاز 
پیدا کرده است. چه کمکی کرد، همیشه یاد 
خواهیم کرد، این خاطره از یاد بخش خصوصی 
نخواهد رفت، که دولت در این بحران چه کرد. 
ما گفتیم به نیروهای متخصص ما کمک کنید، 
به هر نفر 16 میلیون وام دادند، قرار بود این وام 
امهال شود، اما نشد. کسانی که وام دریافت 
کرده اند چند ماهی است که اقساط پرداخت 
می کنند. در حالی که بخش گردشگری هنوز 
فعاالن  وضعیت  است.  نرسیده  درآمد  به 
گردشگری از یک سال پیش بدتر شده است، 
در چنین شرایطی با چه درآمدی باید وام را به 
دولت برگردانند؟ وقتی می گوییم گردشگری را 
نمی شناسند منظورمان این است، فکر می کنند 
16 میلیون تومانی که برای هر کارمند در نظر 
گرفته اند حقوق یک سال است، در حالی که 
گردشگری  حوزه  در  حرفه ای  کارمند  حقوق 
 16 این  نیست،  تومان  میلیون   10 از  کمتر 
میلیون حقوق یک ماه یک کارمند متخصص 
و حرفه ای این صنعت است« در این جلسه 
هم  راهکارهایی  مختلف  بخش های  فعاالن 
برای برون رفت از بحرانی که گردشگری کشور 
مطرح کردند،  است  به گریبان  دست  آن  با 
رئیس جامعه تورگردانان معتقد است دولت 
باید زمانی را برای شروع دوباره فعالیت های 
می گوید:  پورفرج  کند،  تعیین  گردشگری 
»بسیاری از دفاتر خارجی به ما اعالم می کنند 
به  مایلند  از واکسیناسیون  بعد  که مسافران 
ویزا  خارجه  امور  وزارت  اما  کنند،  سفر  ایران 
صادر نمی کند. مسافری که برای دیدن جاده 
این  تمام کشورهای  از  می کند  ابریشم سفر 
مسیر ویزا می گیرد به جز ایران، پیشنهاد ما 
اعالم شود  دفاتر مسافرتی  به  است که  این 
گردشگران  برای  ویزا  است  قرار  زمانی  چه 
صادر شود. شرکت هایی که سال هاست با ما 
ما می پرسند  از  را  این سوال  دارند  همکاری 
و ما نمی دانیم چه جوابی به آنها بدهیم. اگر 
ما جواب آنها را ندهیم می روند سراغ ترکیه و 
آذربایجان و کشورهای حاشیه خلیج فارس« 
سهند عقدایی، رئیس کمیته گردشگری خالق 
حجم  افزایش  به  جلسه  این  در  ایران  اتاق 
اشاره  کنترل کرونا  از  بعد  سفر  برای  تقاضا 
برای  تقاضا  افزایش  »احتمال  و گفت:  کرد 
سفر به ایران وجود دارد، از طرفی این نگرانی 
هم وجود دارد که با بی برنامگی اتفاقات سال 
92 تکرار شود، قیمت هتل ها با سرازیر شدن 
گردشگران به ایران، یکباره افزایش چشمگیری 
پیدا کند و یا با کمبود زنجیره تامین خدمات 
آینده  از حاال فکری برای  باید  مواجه شویم. 
داشته باشیم.« امیدواری به نتایج مذاکرات 
به  توجه  با  رونق گردشگری کشور  و  برجام 
اینکه در حال حاضر اقتصاد جهان با بحرانی 
جدی مواجه است و از سویی ایران مقصدی 
محسوب  گردشگران  از  بسیاری  برای  ارزان 
می تواند  است که  مواردی  جمله  از  می شود، 
امیدهایی را برای داشتن چشم اندازی روشن 
برای گردشگری زنده کند، اما آنچه آفت تمام 
این امیدواری هاست، سومدیریت ها و ناآگاهی 
بسیاری از تصمیم گیران حوزه گردشگری درباره 
ابعاد مختلف این صنعت است. تصمیم گیرانی 
که علی رغم تمام تقاضاهایی که فعاالن بخش 
مطرح  حوزه  این  متخصصان  و  خصوصی 
می کنند حاضر به همفکری با بدنه تخصصی 
موضوع  همین  و  نیستند  کشور  گردشگری 
تنها  نه  می شود که  تصمیماتی  اتخاذ  باعث 
گرهی از گردشگری کشور باز نمی کند که منجر 
به بروز مشکالتی تازه در این حوزه می شود. 

بیش از یک سال است که گردشگری ایران با بحران دست و پنجه نرم می کند. بحرانی که از روزهای قطعی اینترنت در آبان 98 آغاز شد 
و حاال به تصمیمات اشتباه متولیان دولتی این حوزه رسیده است. در بسیاری از کشورها دولت ها در حال جبران آسیب های وارد آمده 
به گردشگری در اثر پاندمی کرونا هستند، در ایران اما همچنان صحبت از آسیب هایی است که این بخش در یک سال و نیم گذشته 
متحمل شده و همچنان با تبعات آن درگیر است. یکی از بزرگترین آسیب های این بخش خروج ناگزیر نیروهای انسانی متخصص، از 

این حوزه است. امری که تبعات آن می تواند تا سال ها گردشگری کشور را تحت تاثیر قرار دهد. 
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افقی
دنده  یک  بچه  کار  یکدندگی،   -  1 
خواب   - افسرده   - حزین  آواز   -
كفش   - خیالی2  آرزوی  شیرین، 
میكروب  كاشف   - بنیادها   - اسب 
تهرانی،  بله   - وارونه  احد   - جذام3 
جنگی4  ماشین   - درودگری  وسیله 
من   - لرمانتف  اثر   - ها  انجیل  از   -
علم   - تازی5  آب  جمع،  ضمیر  تو،  و 
پزشکی - شهری در المان - جدید - 

آرام، خم  ماه سرد، روز گذشته - رود 
بزرگ6 - از آثار چخوف - یاسمن، گل 
 - کسی؟7  چه  وقت؟،  چه   - سفید 
طایفه ایرانی، قوم غیور - كافی، كافی 
رنگ   - بدن  در  استخوانی   - است 
سیاه8 - آگاه ناتمام - گاز استخر - از 
 - كامل چكشی9  ساز  موسیقی،  آالت 
بازگشت  - روز عرب - حرف پیروزی، 
ماه   - او10  جانشین  غایب،  ضمیر 
خارج  میالدی،  های  ماه  از  فوتبالی، 
شدن توپ از میدان بازی - فرستادن 

 - وصف  ستایش،   - مدرک  فرنگی، 
را  اوستا11 - مکیدن چیزی  از  بخشی 
- صدای ترساندن - از حروف یونانی 
- دفاع فوتبال - جای پا، رفوزه12 - از 
فیلمهای هیچکاک13 - فریاد تشویق، 
فهرست   - می كشند  تحسین  درمقام 
فراوان14  میزان  به  زیاد،  بسیار   - غذا 
- کهنه و پوسیده  - یازده، دو یار هم 
قد - قطره باران - پایتخت نیجر15 - 
پدر حضرت نوح - خوابیده - لنا وارونه 
- گیاه مرداب، ساز موالنا، ساز شاکی

عمودی
1 - هرگز نه عرب - تشنگی - خوراک 
- مته برقی2 - موی فر، زلف پیجیده 
- وسیله باغبانی، دست افزار باغبان - 
عربی3  بهشت - سپس  مقابل  جهنم، 
- گوشت - تازه شدن - میوه مربایی، 
میوه نكو، میوه پاییزی4 - تكیه كردن، 
مظهر   - ارتش  فروشگاه  پشتگرمی، 
خاک،  و  آب  مخلوط  طبیعت،  زیبایی 
- كوزه  بیم5  و  ترس   - ورزشی  زدنی 
سفالین، ظرف شراب - سوره ای از قران 
- ناطق6 - کلمه همراهی، آش، حرف 
مشایعت - گزیدن مار - پول ژاپن، پول 
بی  - گام  آسیا  قدرتمند  پول  آسیایی، 
ته7 - طبق دستور پزشك مصرف كنید، 
بااستفاده  حکومت  براندازی   - دوا 
آبگیر8  تاالب،   - نظامی کشور  ازقوای 
 - درخفا  نهفته،  و  پوشیده  مخفی،   -
سبزی پیچیده - اصالح کردن9 - شهر 
مذهبی، من تبریزی - جایگاهی برای 

 - ناخن10  گوشه   - روشنایی  المپ 
عر   - بینی  آب   - خیس، ضد خشک 
وارونه - ضمیر غائب، وی، ضمیر سوم 
شخص مفرد11 - موسیقیدان اتریشی، 
آکسفورد -  خالق  اتریشی  موسیقیدان 

قاتل درخت، درخت انداز، قاطع چوب و 
تکرار حرف12 - تسمه عقب  درخت - 
پاالن - وای درهم - از ابزار باغبانی13 
نوازندگان  از   - تهران  در  میدانی   -
ایرانی - یسار بدون ته14  برجسته نی 

بدهکار  دار،  قرض   - دیوار  سر  خار   -
- كشوری  بدی  و  فتنه  بدی،  فتنه،   -
عربی، كشور مبارك15 - آوازها، آهنگ 
ها، آوازهای خوش - لباس كشتی گیر 

- دهن کجی

جدول شماره 2009

مدیر فرآوری شرکت گل گهر: 

به دانش و توانمندی تعمیرات 
اساسی الکترواستاتیک فیلترهای 

غبارگیر  دست یافته ایم
گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت  فرآوری  مدیر 
بعد  توانستیم  داخلی  جوانان  به  اعتماد  با  گفت: 
و  مجموعه گل گهر  در  بار  اولین  برای  سال   25 از 
با اتکا به تخصص و تجربه متخصصان داخلی در 
به  آماده  و  تولید  افزایش  و  غبار  راستای کاهش 
تعمیرات  توانمندی  و  دانش  به  تجهیزات  کاری 
 )ESP( اساسی الکترواستاتیک فیلترهای غبارگیر

یابیم. دست 
محمد حسن شکاری افزود: تعمیر و تعویض بیش 
از 80 درصد از ضربه زن و ضربه خورهای صفحات، 
ضربه زن های  گیربکس های  موتور  سرویس 
کانال ها، ترمیم صفحات تقسیم گاز ورودی، تعمیر 
رپینگ های صفحات دیسشارژها و ساخت و نصب 
تنها   ESP ترانس  ولتاژ  تنظیم  عدد کانورتر  یک 
گوشه ای از مهم ترین اقدامات انجام شده در این 
نفر  هزار  دوازده  از  بیش  با صرف  است که  راستا 
انجام  داخلی  متعهد  جوانان  دست  به  ساعت کار 

است. شده 
از  برگشتی  بار  نوارنقاله  طراحی  به  همچنین  او 
مدار خردایش آسیاهای تر هم اشاره کرد و افزود: 
اندازی سرند و نوار نقاله ها  طراحی، ساخت و راه 
جهت برگرداندن بار برگشتی از آسیاب های خطوط 
توسط  خردایش  مدار  ورودی  به   7 و   6 و   5
این  انجام گرفت که  شرکت  داخلی  متخصصین 
دستاورد منجر به افزایش تولید و بهره وری، کاهش 
مصرف انرژی، حذف هزینه های انتقال و انباشت 
بارهای برگشتی، کاهش تردد ماشین آالت سنگین 
ریزش  حذف  ایمنی  افزایش  سایت،  محوطه  در 
بهبود  و  محوطه  در  آسیاب ها  خروجی  دوغاب 
با  مگر  نمی شود  میسر  اینها  همه  و  شده  نظافت 
اعتماد به تخصص مهندسانی که تمام تالش خود 
را برای خودکفایی در این شرایط سخت تحریمی 

گرفته اند. به کار 

کشف قاچاق 
چوب آالت جنگلی غیرمجاز

آستانه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
اشرفیه گفت: با تالش ماموران یگان حفاظت اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستانه اشرفیه 
یک دستگاه خودروی وانت آژانس کرایه ای حامل 
چوب آالت قاچاق جنگلی غیرمجاز از گونه صنوبر 
در طرح جنگل کاری صفرابسته کیاشهر که به طور 
ماهرانه ای با پوشش بنر مخفی شده بود، کشف و 
محموله  ارزش  افزود:  مهرداد کهنسال  ضبط شد. 
چوب قاچاق مکشوفه چهار میلیون و هشتصد هزار 

تومان است. 

برگزاری مانور آمادگی 
مولدهای برق اضطراری 

در تاسیسات آب رسانی گیالن
مانور آمادگی مولدهای برق اضطراری در تاسیسات 

آب رسانی گیالن برگزار شد.
استان  آب و فاضالب  شركت  مدیرعامل  مقام  قائم 
و  هشتم  روزهای  در  مانور  این  گفت:  گيالن  
مولدهای  آمادگی  منظور  به  ماه  اردیبهشت  بیستم 
در  احتمالی  خاموشی های  زمان  در  اضطراری  برق 

شد. برگزار  استان  سطح  آب رسانی  تاسیسات 
هادی نیزه باز افزود: با برگزاری این مانور، مشکالت 
تاسیسات  در  موجود  ژنراتورهای  دیزل  احتمالی 

آبرسانی شناسایی و جهت رفع آن ها اقدام شد.
محترم  مدیرعامل  جلسه  در  کرد:  خاطرنشان  او 
مدیران  با  کشور  آب و فاضالب  مهندسی  شرکت 
عامل شرکت های آبفا، برگزاری مانور مولدهای برق 

بود. گرفته  قرار  ایشان  تاکید  مورد  اضطراری 

گیالن

با هدف تحقق عدالت اجتماعی و برخورداری همه آحاد 
جامعه از نعمت گاز طبیعی، شرکت گاز استان گیالن در 
طرح توسعه گازرسانی در سال جدید، برنامه گازرسانی 
به 64 روستای صعب العبور و کوهستانی را در دستور 

کار خود دارد.
گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اکبر  حسین 
اظهار  استان  در  گازرسانی  پروژه های  خصوص  در 
به 64 روستای  اکنون عملیات گازرسانی  داشت: هم 
اساس  بر  و  اجراست  حال  در  گیالن  صعب العبور 
برنامه ریزی های به عمل آمده عملیات گازرسانی به این 
روستاها تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

 مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن افزود: روستاهای 
مذکور دارای 4 هزار و 300 خانوار هستند و بر اساس 
آنها حدود  به  آمده هزینه گازرسانی  بعمل  برآوردهای 

80 میلیارد تومان می شود.
روستاهای  به  گازرسانی  عملیات  اینکه  بیان  با  او 

در  شهرستان   7 در  استان  و کوهستانی  صعب العبور 
حال انجام است، گفت: شهرستان تالش با 24 روستا، 
روستایی  گازرسانی  عملیات  از  را  سهم  بیشترین 
 12 با  املش  شهرستان های  آن  از  پس  و  داراست 
روستا، رودسر با 10 روستا، شفت با 9 روستا، آستارا با 
7 روستا و شهرستان های رودبار و لنگرود هر کدام با 

دارند. قرار  روستا  یک 
حسین اکبر در ادامه افزود: همچنین پروژه گازرسانی 
شهرستان  السک  و  ویسرود  روستای کولوان،   3 به 
شفت با جمعیت 850 خانوار و اعتبار تقریبی 10 میلیارد 
تومان در مرحله برآورد و اخذ مجوز است و در صورت 

تصویب، در سال 1400 اجرایی می شود.
او در خاتمه اظهار داشت: هم اکنون درصد بهره مندی 
با  است که  درصد   96 حدود  گیالن  در  روستایی  گاز 
انجام عملیات گازرسانی در سال جاری، این میزان به 

یافت. افزایش خواهد  97.3 درصد 

در دستورکار سال جدید قرار گرفت؛

گازرسانی به 64 روستای کوهستانی گیالن برق  شرکت  جنوب  ناحیه  بهره برداری  امور  مدیر 
سرخط  تجهیزات  گفت:  خوزستان  منطقه ای 
ارزش  با  آبادان  اصلی  پست  ولت  کیلو   230
سرمایه گذاری هفت میلیارد و 200 میلیون ریال 
بهینه سازی شد. رضا جعفری بیان کرد: این اقدام 
در جهت تسریع در انجام مانورها و جلوگیری از 
گداختگی ها  کاهش  و  ناخواسته  خاموشی های 
در تابستان پیش رو انجام شده است. او با بیان 
اینکه عملیات بهینه سازی در مدت زمان 4 روز بدون 
است،  انجام شده  مشترکان  به  خاموشی  اعمال 
افزود: اجرای این طرح شامل تعویض یک عدد 
باندل نمودن 3 رشته  سکسیونر 230 کیلو ولت، 
باسبارهای سیمی و 3 رشته جمپر آویز اتصالی از 
گنتری به تجهیزات خط، اصالح، مرمت و بازسازی 
جمپرهای رابط و اتصاالت کنکتورها به تجهیزات، 
نصب تابلوی مرکزی فرمان از محل جهت کلیدهای 
ایزوالتور سرخط، دمونتاژ کلید سرخط فرسوده و 
قدیمی و اصالح مدارات فرامین وکنترلی بی خط 
است.  بوده  آبادان  اصلی  ُپست  ولت  230 کیلو 

برق  شرکت  جنوب  ناحیه  بهره برداری  امور  مدیر 
شده  انجام  اقدامات  افزود:  خوزستان  منطقه ای 
خصوصا باندل کردن اتصاالت و تقویت آنها، تاثیر 
به سزایی در کاهش گداختگی و خاموشی ناخواسته 
خواهد داشت و منجر به پایداری و تقویت شبکه 
می شود. جعفری عنوان کرد: هزینه عملیات بهینه 
سازی تجهیزات سرخط پست آبادان هفت میلیارد 
و 200 میلیون ریال بوده که با موفقیت انجام و مورد 
بهره برداری قرار گرفته است. همچنین مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: تداوم روند 
افزایشی مصرف برق در استان نگران کننده است و 
شبکه برق خیلی زودتر از سال های قبل وارد پرباری 
شده است. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: در دو روز 
گذشته رشد 37 و 23 درصدی در پیک مصرف برق 
نسبت به مدت مشابه سال های قبل اتفاق افتاده 
که هشداری است از سال متفاوتی که در پیش 
داریم. او با اشاره به افزایش دما نسبت به سال 
قبل، افزود: مصرف شش هزار و 426 مگاوات در 
ساعت های اوج نشان می دهد که شبکه برق خیلی 

زود وارد پرباری شده که این خود منجر به آسیب به 
شبکه و حادثه های احتمالی به علت پرباری طوالنی 
مدت شش ماهه خواهد شد. او با اشاره به کاهش 
65 درصدی تولید برق در نیروگاه های برق آبی در 
فروردین ماه سال جاری بیان کرد: امسال بخشی 
از تولید نیروگاه های برق آبی را به دلیل خشکسالی 
نخواهیم  اختیار  در  سدها  آب  ذخیره  و کاهش 
داشت که این خود بزرگترین مساله صنعت برق 
است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
تصریح کرد: تمهیدات الزم برای آماده سازی شبکه 
و افزایش ظرفیت انجام شده اما باید در نظر داشت 
که بدون جمع آوری استخراج غیر قانونی رمز ارزها 
و همراهی مشترکان در کاهش مصرف برق، حفظ 
پایداری شبکه در شرایطی که با کاهش تولید و 

افزایش مصرف رو به رو شده ایم، سخت است.
دشت بزرگ تاکید کرد: اولویت ما خاموش نشدن 
بخش خانگی و آسایش شهروندان است و همه 
برنامه ریزی ها با حفظ این اولویت در حال انجام 

است.

تجهیزات سرخط پست اصلی آبادان بهینه سازی شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم از بهسازی شبکه برق 110 روستا ایالم 
در طرح بهارستان 1400 خبر داد

هادی شیرخانی در حاشیه مراسم افتتاح طرح های ملی صنعت برق کشور که 
به صورت ویدیو کنفرانس با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: در این طرح  
110 روستا به نحو مطلوب تری برخوردار می شوند که امروز از بهسازی برق 39 

روستای استان رونمایی شد.
وی افزود: این روستاها شامل 2 روستا در ایالم، 1 روستا در آبدانان، 6 روستا 
در بدره، 3 روستا در ایالم ایوان 3، 3 روستا در چرداول، 1 روستا در چوار، 
4 روستا در دره شهر، 7 روستا در دهلران، 3 روستا در سیروان، 6 روستا در 

مهران، 1 روستا در ملکشاهی و 2 روستا در هلیالن 2 روستا است.
مقاوم سازی  و  جابجایی  کرد:  تصریح  ایالم  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
روستایی،  مشترکان  مطمئن  ولتاژ  تامین  روستایی،  معابر  در  برق  پایه های 
اصالح روشنایی معابر عمومی روستاها، اصالح فرسودگی شبکه برق روستاهای 
مشمول طرح و توسعه شبکه و تامین برق متقاضیان جدید انشعاب از اهداف 
زمانی  بازه های  در  روستامحور  و  جامع  نگاهی  با  است که  بهارستان  طرح 

انجام خواهد گرفت. مشخص 
شیرخانی گفت: در  طرح بهارستان که از سوی شرکت توانیر طراحی شده، 
شرکت های توزیع برق در یک فرآیند 5 ساله شبکه برق را بهسازی می کنند.

رئیس شورای شهر کرج از انعقاد قرارداد خرید 15دستگاه اتوبوس جدید با اعتبار 60 
میلیارد تومان خبر داد. اکبر سلیم نژاد با اعالم این خبر اظهار کرد: مهم ترین دغدغه 
کنونی ما برای روان سازی ترافیک و کاهش آلودگی هوا بهره برداری از فاز یک خط 
دو قطار شهری است که اکنون با 95 درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله حساسی 
قرارگرفته است و به زودی ایستگاه های F تا K آماده مسافر گیری می شوند که نمادی 

از جدیت شورای پنجم کرج در تحقق وعده های خود است.
رئیس شورای شهر کرج از انعقاد قرارداد خریداری 15دستگاه اتوبوس نو با اعتبار 
60 میلیارد تومانی خبر داد و گفت: تالش برای رفع کمبودهای ناوگان حمل ونقل 
همگانی در دستور کار قرار دارد و برای چندمین مرحله شاهد تزریق اتوبوس های 
نو به خطوط پر رفت وآمد هستیم. او افزود: یکی از موضوعاتی که این روزها به جد 
پیگیری می شود بحث خریداری و نصب سطل زباله های مکانیزه به منظور ساماندهی 
عملیات جمع آوری زباله ها از سطح شهر است، متاسفانه رضایتمندی شهروندان و 
منافع بهداشتی و زیست  محیطی شهر قربانی اجرای طرحی کارشناسی نشده شد و با 
جمع آوری مخازن زباله از مقابل ساختمان ها شاهد نوعی شلختگی و نازیبایی هستیم 

که نه تنها مشکالت را کاهش نداد بلکه دغدغه های جدیدی نیز تولید کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: تاکنون 169 هزار کیلومترمربع معادل 
92  درصد مساحت کل استان کرمان گازرسانی شده که 22 درصد آن طی اقدامات 
جهادی صورت پذیرفته، تنها ظرف مدت 3 سال )سال های 97 الی 99( به انجام 
رسیده است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، منوچهر فالح در 
تکمیل این خبر افزود: در حال حاضر تنها 14 هزار کیلومترمربع معادل 8 درصد 

مساحت استان فاقد گاز و در دست اجرا است.
او بیان کرد: بطور کلی از 23 شهرستان استان، 21 شهرستان تاکنون گازدار شده و 
هشت درصد باقی مانده شامل 2 شهرستان قلعه گنج و منوجان می شود که اکنون 
در مرحله اجرای عملیات گازرسانی قرار دارند و به امید خدا تا پایان سال 1400 

گازرسانی به این شهرستان ها انجام می شود.
اینکه تاکنون به 80 درصد  مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان ضمن اشاره به 
خانوارهای شهری و روستایی استان کرمان گازرسانی شده است، گفت: امید دارم 
با یاری پروردگار و تالش بی وقفه همکاران محترم شرکت گاز استان کرمان بتوانیم 
مناطق فاقد گاز باقی مانده استان را نیز در کمترین زمان ممکن از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار کنیم.

بهسازی شبکه برق 110 روستا ایالم رئیس شورای شهر کرج:
15 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان 

کرج اضافه می شود

به 92 درصد مساحت کل استان کرمان 
گازرسانی شده است

| ایالم | | البرز | | کرمان |

رستمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

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

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

قطعه یک ایالم
برابر رأی شماره اصالحی شماره 140060315001000516 مورخ 08/ 02 / 1400 هیأت اول /هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حمید 
احسانی ، فرزند عیسی ، به کد ملی 6349710452 )ششدانگ( یک باب ساختمان ، به مساحت 300 متر مربع ، پالک شماره 
1702 فرعی از یک اصلی ، واقع در ایالم - آشوری - کوچه 8 متری - ضلع غربی میدان امام حسین )ع(- )نزدیک چاه آب(، 
خریداری شده از محسن شفیعی و منتسب به مالکیت علی عباس شفیعی )زارع صاحب نسق( ، در آگهی قبلی مساحت ملک 

مورد تقاضا اشتباه درج و منتشر گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی ، اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ، بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 25/ 02 / 1400
تاریخ انتشار نوبت دوم : 09/ 03 / 1400

نوبت اول

شناسه آگهی 1134499

اداره کل ثبت نام اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
سند رسمی - برابر رای 140060319005000025 مورخ 1400/01/28 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ثبت ملک  شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود 
اسماعیل بیگی  فرزند ماشالله بشماره شناسنامه 21 صادره  از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 830.64 متر مربع پالک 
1971 فرعی مفروز و مجزی از 362 فرعی از یک - اصلی واقع در بخش 25 کرمان به آدرس اندوهجرد – خیابان مهدیه خریداری 
از مالک رسمی مهدی حاج حسینی چترود محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 144
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/02/11- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/25

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر ارای  شماره  139960318011013491- 1399/10/30 و139960318011013483- 1399/10/30  هیات موضوع قانون  تعیین  
تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی 
مرتضی طاهر صفت  صیقالنی  فرزند اسماعیل  به شماره  شناسنامه 292 صادره از  فالورجان  و مریم  سنجری دهاقانی فرزند اسماعیل  به 
شماره شناسنامه 1270111507 صادره از اصفهان ) مشاعا بالسویه ( در ششدانگ یکقطعه  زمین بمساحت 337 متر مربع  مشتمل بر اعیان  
احداثی بمساحت 130  متر مربع پالک 543 فرعی از 51 اصلی  مفروز  و مجزی شده  از پالک 211 فرعی از 51 اصلی  واقع  در قریه  صیقالن  
بخش 22 گیالن از نسق علی اکبر آزاد پسند صیقالنی  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  
آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین 
انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض 
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت 

مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/2/25
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/3/8

910/98- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

اداره کل ثبت نام اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

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

رسمی 
برابر رای 139960319005000822 مورخ 1399/11/17 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ثبت ملک  شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نعمت اله عرفانیان  
فرزند امیر بشماره شناسنامه 4 صادره  از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 592 متر مربع پالک 1 فرعی از 1714 - اصلی 
واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد – کوچه شهید عبدالهی خریداری از مالک رسمی خود محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 141
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/02/11- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/25

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319008000295هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آذر اسدی فرزند اسداله به شماره شناسنامه 687 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 317.90 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 76 فرعی از 7561 اصلی واقع در زرند بلوار 
فردوس خریداری از مالکین رسمی ورثه مرحوم منوچهر احمدی و رامین احمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف60
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/25

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/8
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2009   | شنبه  25 اردیبهشت 1400  |4 بوم و َبر

اصفهان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گفت: سیل تا عصر امروز شنبه نقاط مختلف 

استان اصفهان را تهدید می کند.
منصور شیشه فروش  با اشاره به ورود سامانه 
جوی به استان اصفهان از روز گذشته به مهر 
گفت: دو روز گذشته در نواحی شمال استان 
و به ویژه در روستاهای جنوب شرق اردستان 
و نائین آبگرفتگی معابر و محورهای مواصالتی 
را داشتیم که خوشبختانه به دلیل بازگشایی 

مسیل ها خسارتی را در بر نداشت.
او با بیان اینکه توفان و گرد و غبار نیز دو روز 
گذشته در جاده نائین محور انارک و چوپانان 
محور سجزی گزارش شد، ادامه داد: این توفان 
با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت وزیر و منجر به 
سقوط تعدادی درخت و تابلوی تبلیغاتی شد. 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با 
اشاره به اینکه امروز در مناطق شمال و غرب 
استان بارش باران و برف را خواهیم داشت، 
اضافه کرد: در این زمینه هواشناسی هشدار 
زرد را اعالم کرده است. او با بیان اینکه برای 
فردا نیز بارش ها را در نوار غرب و جنوب استان 
شدن  سیالبی  کرد:  اضافه  داشت،  خواهیم 

مسیل ها را خواهیم داشت.
این  ماهیت  اینکه  بیان  با  فروش  شیشه 
بارش ها فعالیت در مناطق کوهپایه ای است، 
ایجاد  سیالب  بارش  دقیقه   20 اضافه کرد: 
هفته گذشته  تجارب  به  توجه  با  و  می کند 

است. شده  اندیشیده  مورد نیاز  تمهیدات 
او با بیان اینکه سیالب های هفته گذشته در 
استان 120 میلیارد تومان خسارت زده است، 
ادامه داد: شرایط نامساعد جوی و احتمال بروز 
سیالب در استان اصفهان تا اواخر روز شنبه 
ادامه دارد و از این رو هشدارهای الزم به همه 
بخش های مدیریت بحران ارائه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با 
بیان اینکه 140 اکیپ فنی و مهندسی در حوزه 
برای  و …  جهاد کشاورزی  راهداری، شهری، 
تخلیه رسوب مسیل ها فعالیت دارند، گفت: 
نظارت  امر  این  به  نیز  منطقه ای  آب  اکیپ 

خواهد داشت. 
به  عشایر  از  درصد   80 اینکه  به  اشاره  با  او 

استان وارد شده اند، گفت: این عشایر در 200 
نقطه استان مستقر شده اند و هشدارهای الزم 
در خصوص چرای دام و محل نصب چادر به 

این افراد ارائه شده است.
شیشه فروش با بیان اینکه برای ساماندهی 
است،  معادن کمک گرفته شده  از  مسیل ها 
ادامه داد: از ماشین آالت معادن برای این امر 
استفاده می شود چرا که معاون در بخش هایی 
از استان منجر به سیل گرفتگی شده اند، چرا 

که برداشت هایی مازادی داشته اند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
از مسیل ها  نباید  تاکید کرد: کارگران معادن 
عبور کنند چرا که منجر به ایجاد حادثه در زمان 

وقوع سیل می شود. 

از آسیب به محیط زیست نیمه شمالی پایتخت تا فقر و توسعه نیافتگی نیمه جنوبی؛

 تغییرات طرح تفصیلی چه بر سر تهران آورد؟

تهدید وقوع سیل در اصفهان 
مخاطرات طبیعی

 فخاری، عضو شورای شهر 
تهران: شهرداری تهران یک 

گزارش از برخورد با پیمانکاران 
متخلف ارائه کرد. اما بحث ما 
همین بود که این پیمانکاران 

متخلف با نام و شکل دیگری 
ورود می کنند. البته که باید 

شهرداری کار نظارتی برای این 
حوزه را دقیق تر کند اما بحث 

مداخله و پیگیری دستگاه 
قضایی مساله مهمی است

مداخله و پیگیری دستگاه قضایی برای جلوگیری از 
زباله گردی اهمیت دارد 

حوزه  در  تهران گفت:   شهر  شورای  عضو 
زباله گردی کارگاه متمرکز یا کار متمرکز وجود 
ندارد که به جای مشخصی رفته یا با مسئول 
کارگاه طرف شد. در این حوزه باید به طور 
گسترده با وسعت و جمعیت تهران وارد عمل 
شد.به گزارش روزنامه پیام ما، الهام فخاری، 
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تهران در نشستی که پویش »چهارراه 
کودک« با عنوان: »کودکان کار؛ شهروندان 
درجه چندم؟« برگزار کرده بود، توضیحاتی 
برای  شهری  مدیریت  اقدامات  درباره 
کاهش کار کودکان ارائه داد. فخاری تاکید 
این شهر خواسته  کودکان  از  بخشی  کرد: 
یا ناخواسته به کار گمارده شدند و این هم 
یکی از دالیلی است که ما باید نسبت به 
در  باشیم.  داشته  حساسیت  کودک  کار 
این زمینه مدیریت شهری تهران خدمات 
و زیرساخت هایی را فراهم کرده است. عضو 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران ادامه داد: یک دلیل سوم هم برای 
ورود به این حوزه وجود داشت و اینکه ما 
در مورد تهران تعهد به تشکیل الگوی شهر 
دوستدار  شهر  داریم.  را  کودک  دوستدار 
کودک شهریست که زیر ساختارها، روندها 
و فرآیندهای شهری در آن به طور عادالنه 
برای گروه سنی کودک و نوجوان فراهم باشد 
و زمینه مناسبی را برای بالندگی همه جانبه 

کودکان فراهم کند.عضو شورای شهر تهران در 
پاسخ به پرسشی  به بخشنامه سال گذشته 
شهردار تهران در مورد منع زباله گردی کودکان 
اشاره کرد و گفت:  نیز  پیمانکاران  از سوی 
شهردار تهران در هشت بند بخشنامه ای را در 
مورد به کارگیری کودکان کار در مراکز پسماند 
و فعالیت های مربوط به زباله صادر کرد. این 
یک بخشنامه تاکیدی بود. رئیس شورای 
استان تهران ادامه داد: پیگیری ما با این 
هدف بود که مجازات پیمانکاران متخلف را به 
حداکثر ممکن برسانیم. در حوزه زباله گردی 
کارگاه متمرکز یا کار متمرکز وجود ندارد که 
به جای مشخصی رفته یا با مسئول کارگاه 
طرف شد. در این حوزه باید به طور گسترده 
با وسعت و جمعیت  و در گستره شهری 
تهران وارد عمل شد. او تاکید کرد: شهرداری 
پیمانکاران  با  برخورد  از  تهران یک گزارش 
بود  اما بحث ما همین  ارائه کرد.  متخلف 
که این پیمانکاران متخلف با نام و شکل 
دیگری ورود می کنند. البته که باید شهرداری 
کار نظارتی برای این حوزه را دقیق تر کند اما 
قضایی  دستگاه  پیگیری  و  مداخله  بحث 
ببینید مدیریت  مساله مهمی است. شما 
شهری نهایتا در محدوده شهر تهران می تواند 
این موضوع را بررسی کند، اما در خارج از 
محدوده شهر تهران هم ممکن است این 

موضوعات وجود داشته باشد. 

مناطق جنوب غربی تهران از 
نظر پایداری اجتماعی ناپایدار 
و به طور کلی بیشترین میزان 

مغایرت پهنه ها بین سال 1391 
و 1398 مربوط به مناطقی 

است که پایداری اجتماعی کم 
و متوسطی دارند

مناطق17 ،10 ،18 ، 22 و 
16 سطح برخوداری کمتری 
دارند. از نظر عامل کالبدی 

شاخص های سرانه های 
کاربری ها مورد نظر قرار گرفته 

که طبق آن مناطق 10،19 ،5 ،15 
،4 ، 8 و 14 مناطق محروم از 

نظر این عامل هستند

عکس 
ر ـُ دور ب
نویسنده

| عضو شورای گروه شهرسازی 
جامعه مهندسان مشاور ایران |

| سعید معنوی |

|  
جم

ام 
 ج

 |

آخرین مهلت تمدید 
گذرنامه های افغانستانی؛  

پایان اردیبهشت  
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت 
گذرنامه های  روادید  تمدید  مهلت  کشور 
 1400 ماه  اردیبهشت  پایان  تا  را  خانواری 

کرد. اعالم 
اشاره  با  ایسنا، مهدی محمودی  به گزارش 
به موافقت وزیر کشور مبنی بر تمدید روادید 
گذرنامه های خانواری، گفت: هفتمین طرح 
اتباع  خانواری  گذرنامه های  روادید  تمدید 
افغانستانی از اواسط بهمن ماه سال گذشته 
صورت  برنامه ریزی های  اساس  بر  و  آغاز 
گرفته تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد 

داشت.
خارجی  اتباع  ساماندهی  کمیسیون  دبیر   
افزود: پس از پایان زمان اشاره شده، مهلت 
خانواری  گذرنامه های  روادید  تمدید  طرح 
تا  افراد مشمول  لذا کلیه  نمی شود،  تمدید 
با رعایت  31 اردیبهشت 1400 فرصت دارند 
گذرنامه های  بهداشتی  دستورالعمل های 
مذکور را به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال 
اتباع خارجی تحویل دهند تا پس از انجام 
داده شود. عودت  به صاحبان  تمدید،  مراحل 
وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  براساس گزارش 
کشور، او در پایان تاکید کرد: در صورتی که 
جهت  شده  اعالم  تاریخ  در  مشمول  اتباع 
مراجعه  خود  خانواری  تمدید گذرنامه های 
اساس  بر  و  شده  تلقی  غیر مجاز  نکنند، 
قوانین و مقررات می بایستی به کشور خود 
بازگردند، از این رو ضروری است مشموالن 
بدون  و  شده  تعیین  فرصت  در  طرح  این 
تمدید گذرنامه های خود  فوت وقت، جهت 
اتباع  اشتغال  و  اقامت  خدمات  دفاتر  به 

کنند. مراجعه  خارجی 

مفقود شدن سردیس 
هنرمند پیشکسوت؛ 

این بار در شیراز 
درحالی خبر گم شدن سردیس پیشکسوت 
تئاتر رسانه ای شده که گفته می شود، این اتفاق 

5 روز پیش رخ داده است. 
سردیس  شدن  مفقود  خبر  انعکاس 
»رحیم هودی« هنرمند پیشکسوت تئاتر 
ایران و شیراز، در شبکه های اجتماعی، در 
حالی رسانه ای شد که به گفته مطلعان، 5 
به گزارش  است.  شده  حادث  پیش  روز 
ایسنا، خبر مفقود شدن سردیس »رحیم 
ایران و شیراز،  تئاتر  هودی« پیشکسوت 
در حالی از عصر پنجشنبه 23 اردیبهشت 
شیراز،  هفته  روز  آخرین  با  همزمان  و 
به  دست  مجازی  شبکه های  در صفحات 
دست شد که سرقت قبل از دوشنبه هفته 
که  خبر  است.این  شده  حادث  گذشته، 
برخی  اجتماعی  شبکه های  استوری  در 
از فعاالن حوزه فرهنگ و هنر نیز بازنشر 
از سوی  واکنش رسمی  به  منجر  داشته، 
مسئوالن هیچ یک از دستگاه های متولی 
نشده است.معاون ارشاد فارس نیز با بیان 
سرقت  این  وقوع  از  روز   5 اکنون  اینکه، 
می گذرد، اضافه کرد که سردیس یاد شده، 
در محوطه مقابل تاالر حافظ ارشاد فارس 
تاکید  مرامی  بهروز  است.  بوده  نصب 
فارس،  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  کرد که 
اقدامات الزم برای پیگیری این رخداد را 
سردیس  است،  است.گفتنی  داده  انجام 
شیراز  شهرداری  سفارش  به  شده،  یاد 
قصرالدشتی  عبدالعلی  توسط  و  طراحی 
مجسمه ساز شیرازی از ُبرنز ساخته و در 

بود. نصب شده  تاالر حافظ  مقابل 

یک چهارم شهرهای 
جهان دربرابر تغییر اقلیم 

ناتوانند 
نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد که 
از هر چهار شهر در جهان، یک شهر توانایی 
پرداخت هزینه های حفاظتی در برابر بحران 

آب و هوایی را ندارد.
به گزارش ایسنا، براساس تحقیقات انجام 
دست کم  جهان  در  شهر  چهار  هر  از  شده 
از  حفاظت  برای  سرمایه کافی  شهر،  یک 
خود در برابر خسارت های ناشی از تغییرات 
که  درحالیست  این  و  ندارد  را  آب و هوایی 
بیش از 90 درصد آنها با خطرات جدی روبه رو 
با مشکالتی همچون وقوع  هستند. شهرها 
سیالب، افزایش بیش از اندازه دما، کمبود 
زیرساخت ها  به  خسارت  شدن  وارد  و  آب 
بر اثر حوادث جوی روبه رو هستند که این 
بیشتر  آب و هوایی  تغییرات  با  مشکالت 
نشان  جهان  در  شهر   800 بررسی  می شود. 
از  درصد   43 حدود  گذشته  سال  که  داد 
را  نفری  میلیون   400 جمعیت  که  شهرها 
تشکیل می دهند برنامه ای برای سازگاری با 

ندارند. آب  وهوایی  بحران 

هم زمانی تهیه طرح جامع و طرح تفصیلی شهر 
تهران، تهیه طرح تفصیلی در دو مقیاس یک ده 
هزارم و یک دو هزارم و عدم تطابق آنها با یکدیگر، 
عدم استفاده از متخصصان معاونت شهرسازی و 
معماری در فرآیند راهبری و تحویل گیری طرح 
تفصیلی، عدم تعیین تکلیف بسیاری از مباحث 
شهرسازی در ضوابط و مقررات و ارجاع آنها به 
تهیه طرح های ویژه، انقطاع نقش مشاوران طرح 
طرح  تحویل  مرحله  از  پس  مناطق  تفصیلی 
مناطق و تعطیلی نهاد پایش طرح های توسعه 
شهری مهم ترین اشکاالت اجرایی طرح جامع 
و تفصیلی شهر تهران طی دوره اخیر مدیریت 

شهری بوده اند.
به رغم سند مصوب طرح جامع مبنی بر »پایش 
تحوالت شهر طی فرآیندی مستمر و پویا« که 
و سقف  بارگذاری کالبدی  میزان  باید  آن  طی 
و  ضوابط  همچنین  و  شهر  جمعیت پذیری 
مقررات طرح )به منظور پیشگیری از مغایرت های 
احتمالی( مورد بررسی دائمی قرار گیرد تا نهایتا 
اصالحات احتمالی در جهت حفظ اصول مذکور 
نیازمند  موارد  ارجاع شود،  به مراجع ذی صالح 

اصالح در الیه های طرح تفصیلی، عمدتا مبتنی بر 
درخواست موردی شهرداری مناطق 22 گانه و 
براساس منافع خاص مدنظر قرار گرفته و در 
واقع در فرآیند مذکور نگاه از پایین به باال حاکم 

است. بوده 
در  تغییرات  به  نگاهی  ابتدا  راستا  این  در 
گزارش های  براساس  تهران  تفصیلی  طرح 
وزارت  شهرسازی  و  معماری  تحقیقات  مرکز 
تحقق  میزان  گزارش  راه و شهرسازی)1394(، 
پذیری طرح تفصیلی )مهندسین مشاور پارس 
بوم، مهرماه 1398( و گزارش ارزیابی و آسیب 
شناسی طرح تفصیلی تهران )دانشگاه تربیت 
سپس  و  می اندازیم   )1399 تیرماه  مدرس، 

می کنیم. بررسی  را  آن  تبعات 

تغییرات در طرح تفصیلی:
تغییر پهنه بندی

لحاظ  به  پهنه ای  تغییرات  میزان  بیشترین 
وسعت به ترتیب مربوط به منطقه 15 با 440 
هکتار، منطقه 21 با 295 هکتار، منطقه 5 با 283 
هکتار، منطقه 2 با 276 هکتار، منطقه 3 با 272 
با   منطقه 20  با 256 هکتار،  منطقه 4  هکتار، 

252هکتار و منطقه 14 با 237 هکتار بوده است .
غالب  پهنه  تغییر   5 و  مناطق1،2،14،15،19   -
برای  باغ  حکم  اخذ  )یعنی  سبز  به  سکونت 
بهره برداری از مصوبه برج باغ و بخشی نیز سبز 
ظاهری  افزایش  برای  بایر  اراضی  اعالم کردن 

سبز( فضای  سرانه 
-   عمده تغییر پهنه در مناطق  3،6،7،16 به 

تغییر از پهنه سبز به فعالیت
-   تغییر پهنه عمده در مناطق  4،8،12،17،22  

مربوط به تغییر از پهنه سکونت به مختلط
-   مناطق11،18،20 نیز تغییرات عمده از پهنه 
فعالیت به سبز )اخذ حکم باغ برای بهره برداری 
از مصوبه برج باغ و بخشی نیز سبز اعالم کردن 
اراضی بایر برای افزایش ظاهری سرانه فضای 

سبز(
در حقیقت بخشی از اعالم افزایش سرانه فضای 
شعبده بازی های  از  ناشی  تهران  شهر  در  سبز 
تغییر پهنه  ای در تغییرات طرح تفصیلی تهران 

است. بوده 

مصوبات کمیسیون ماده 5
مربوط   93  -91 سال های  در  مصوبات  اغلب 

به بلندمرتبه سازی معادل 65 درصد مصوبات. 
افزایش تراکم ساختمانی از پرتکرارترین ها، پس 
در  خالف  ساخت و ساز  و  کاربری  تغییر  آن  از 
پهنه ها با توجه به ضوابط و تغییر پهنه بوده است. 
بیشترین تعداد مصوبات مربوط به منطقه  1بوده 
است و بیشترین آن مربوط به پهنه سکونت. 
تعداد درخواست های واقع در پهنه سکونت در 
منطقه 1 تقریبا برابر با کل درخواست های این 

پهنه در 21منطقه دیگر شهر تهران است.
مغایرت های ضوابط طرح تفصیلی با طرح جامع:
از 64 ضابطه مربوط به زیر پهنه ها، 29 ضابطه و 
مقررات ساخت و ساز در هریک از پهنه ها معادل 
45درصد ضوابط مغایرت داشت. 7( ضابطه یا 
تبصره آن حذف و 22 مورد اصالح شده که اغلب 

تغییرات ضوابط طرح تفصیلی(
ضوابط و مقررات عام طرح تفصیلی شهر تهران 
)36( ضابطه) در سال 1393 و1398 ( حدود 50 

درصد ضوابط بازنگری شده است.

تفاوت در دستور نقشه
-   حدود 62625 پروانه (معادل 71 درصد از 
پروانه ها) دارای تفاوت در دستور نقشه  است  

از  سهم  بیشترین  منطقه 15  میان  این  در  و 
تفاوت  ها را به خود اختصاص داده و منطقه 22 

را. کمترین تفاوت 
- 87 درصد پروانه های دارای تغییر از ضوابط 
و مقررات طرح تفصیلی مربوط پهنه سکونت 

است.
طرح  تحقق پذیری  میزان  گزارش  بررسی 
تفصیلی )مهر 1398، مهندسین مشاور پارس 
بوم-مشاور مادر طرح تفصیلی-( نشان می دهد 
هم در سطح اشغال، هم در تراکم ساختمانی و 
هم در طبقات افزایش قابل مالحظه نسبت به 
دستور نقشه ها صورت گرفته و مغایرت ها با طرح 
تفصیلی همواره به نفع توده  گذاری و تبدیل تهران 

به احجام ساختمانی بوده است.

تبعات تغییرات در طرح تفصیلی:
 جمعیت پذیری

 عدم تحقق پیش بینی جمعیت و پیشی گرفتن 
جمعیت سال 1395 با جمعیتی معادل  8.69 
میلیون نفر از افق طرح مناطق 2 ، 3 ، 6 ، 8 ، 
9 ، 10 ، 11 ، 14 و 17 از سقف جمعیت پذیری در 
نظر گرفته برای جمعیت روزانه )20درصد مازاد 
بر پیش بینی( عبور کرده، مناطق1 ،4 ،5 ،15 و 
19از جمعیت های پیش بینی شده برای افق عبور 
کرده اما هنوز ظرفیت جمعیت پذیری آنها تکمیل 
 ، نشده، سایر مناطق مشتمل بر مناطق7 ،12 
13،16 ،18 ،20 ، 21 و 22 در دوره مورد بررسی 
با روند موجود به جمعیت پیش بینی شده افق 

طرح نخواهند رسید.
و  معماری  تحقیقات  مرکز  بررسی  طبق 
شهرسازی)1394( در صورت تداوم روند موجود، 
ظرفیت جمعیت پذیری طرح در افق آن به 17 
میلیون نفر خواهد رسید که نزدیک به دو برابر 

است. افق  پیش بینی 

 الگوی سطح برخورداری
- مناطق17 ،10 ،18 ، 22 و 16 سطح برخوداری 
کمتری دارند. از نظر عامل کالبدی شاخص های 
سرانه های کاربری ها مورد نظر قرار گرفته که طبق 
مناطق  و 14   8 ،  4،  15،  5، مناطق 10،19  آن 

محروم از نظر این عامل هستند.
- میزان تغییرات پهنه ای در این مناطق بیشتر 
بوده و اکثرا در مناطق مرکز و جنوب شهر تهران.

الگوی وضعیت مسكن
- بیشترین میزان کمبود مسکن در مناطق13 
مغایرت  میزان  بیشترین  3است.  و   22  ،  6،
پهنه بندی نیز مختص به همین مناطق است.

الگوی پایداری اجتماعی
-   مناطق جنوب غربی تهران از نظر پایداری 
اجتماعی ناپایدار و به طور کلی بیشترین میزان 
مغایرت پهنه ها بین سال 1391 و 1398 مربوط 
و  اجتماعی کم  پایداری  است که  مناطقی  به 

دارند. متوسطی 

میزان تحقق پذیری خدمات هفتگانه 
پیش بینی شده در طرح تفصیلی

از  )معادل 274.83 هکتار(  درصد  صرفا 38 
تفصیلی  در طرح  پیش بینی شده  کمبودهای 
تهران تا سال  1395 محقق شده است و البته 
آن هم نه به صورت قطعی و پالک، بلکه براساس 
و  خدمات  پهنه  در  آن  تحقق  احتمال  و  پهنه 

فعالیت.
-   منطقه 2 و 3 مازاد خدمات مواجه اند

-   مناطق 17 ، 18 و 12 به ترتیب بیشترین 
تحقق پذیری میزان 

-  مناطق 7 ، 19 و 6 نیز به ترتیب کمترین میزان 
تحقق پذیری خدمات هفتگانه شهری

رویکرد سوداگرانه  اثر  بر  است که  قابل درک   
حاکم بر تغییرات طرح تفصیلی تهران، محیط 
شده  آسیب  دچار  تهران  شمالی  نیمه  زیست 
است و نابرابری، فقر و توسعه نیافتگی بر نیمه 

جنوبی آن مسلط شده است.

 نهایی شدن طرح تفصیلی شهر تهران و ابالغ آن در اردیبهشت 1391 مهم ترین اتفاق آن سال بود. نقشه راهی که می توانست راه فساد و رانت 
خواری ها را در شهرداری ببندد.طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمین -

های شهری در سطح محالت مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها وضع و طرح تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم 
جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویت  های مربوط به مناطق و بهسازی، نوسازی، توسعه و حل مشکالت شهری و موقعیت تمامی 

عوامل مختلف شهری در آن تعیین و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می  شود.
از جمله اهداف طرح تفصیلی جلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب كاركردها، كاربری  ها و فعالیت  ها، ارتقا  كیفیت و كارایی كیفیت و ساماندهی 
فضاهای شهری و همچنین پاسخگویی به صاحبان اراضی برای هر گونه ساخت و ساز با تراكم ساختمانی مجاز است. با این وجود به نظر می رسد 
افزایش تراكم  های بدون ضابطه نسبت به طرح تفصیلی و تغییر كاربری باغات، فضاهای سبز، كاربری  های آموزشی و... در كنار عدم تحقق سایر 
سرانه  های خدماتی طرح تفصیلی نشانگر عدم پایبندی كامل به این طرح است. بلندمرتبه سازی  های بدون برنامه در سال  های اخیر و حجم باالی 
پرونده  های كمیسیون ماده 5 نیز نشان دهنده تغییرات در حال وقوع و تا حد زیادی مغایر با طرح تفصیلی شهر تهران است و به طور کلی عدم 
پایش اجرای طرح، یكی از مشكالت اجرایی طرح های توسعه شهری است. در این طرح، تهران به 4 پهنه  سکونت،  فعالیت )تجاری، اداری، خدماتی، 
کارگاهی-صنعتی(،  مختلط )تلفیق سکونت و فعالیت( و  حفاظت سبز )باغات و اراضی مزروعی، بوستان ها، روددره ها، حرایم( تقسیم شده است که 
به موجب آن، زمین های قابل استفاده در شهر، برحسب قرارگیری در یکی از این قسمت ها، مشمول یکی از انواع ساخت وسازهای مجاز می  شود به 

این معنی که در هر پهنه مقررات با دیگری متفاوت است.
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 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
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 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
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 قسمت ویژه سریال »فرندز« از تاریخ 27 می )6 خرداد ماه( از سوی 
که  می شود  عرضه  حالی  در   »HBO Max« آنالین  نمایش  سامانه 
فیلمبردای این قسمت چندین بار به دلیل شیوع ویروس کرونا با وقفه 
بود در سال 2020 فیلمبرداری شود  این قسمت قرار  بود.  مواجه شده 
نهایت ساخت آن در ماه آوریل سال جاری میالدی در استوید  اما در 

خورد./ایسنا کلید  وارنر  24« کمپانی   Stage«

به دنبال مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا، مجوز بازگشایی تاالرهای نمایشی تهران 
در هفته جاری صادر شد. بر این اساس 9 نمایش »هجده سالگی«، »دهلیزهای 
بی انتهای خاطره«، »من دیوانه نیستم«، »شب بیست و یکم«، »عمو الوروف«، 
»تکرار«، »رویای یک نویسنده«، »چهرازی« و »مرگ واستعاره« در این هفته 

در تاالرهای نمایشی پایتخت به صحنه آمدند./ هنرآنالین

آرتور گنسلر که در کارنامه او طراحی فروشگاه های شرکت اپل و بلندترین 
آسمان خراش چین با 632 متر ارتفاع به چشم می خورد، از دنیا رفت. 
این معمار آمریکایی هنگام مرگ 85 سال داشت.  او وقتی فقط 30 

سال داشت یک دفتر کوچک طراحی داخلی راه انداخت. / هنرآنالین

و  پژوهشگری  تهیه کنندگی،  به کارگردانی،  زینت«  پسر  »عروسی  مستند 
نویسندگی فرهاد ورهرام مستندساز ، در جدیدترین حضور بین المللی خود به 
نمایندگی از سینمای ایران، در بخش رقابتی اصلی نهمین جشنواره بین المللی 
فیلم »انسان شناسی بصری« مسکو در ساعت 19 امروز جمعه 24 اردیبهشت 
ماه )14 می 2021( در گالری »ترتیاکف« در کشور روسیه به نمایش گذاشته 

می شود./ایسنا

| تلویزیون | | نمایش | | معماری | | سینما |

به  مشغول  یا  باشید  جایگاهی  چه  در  نمی کند  فرقی 
مخترع،  یک  یا  باشید،  ورزشکار  یک  باشید.  چه کاری 
فروشنده، مبتکر و یا صاحب یک کسب و کار، قطعا شما 
برای موفقیت بیشتر روز به روز در حال تالش و فعالیت 
بخورید.  شکست  خود  کار  در  نمی خواهید  و  هستید 
گرنت کاردون  اثر  ماندن  معمولی  یا  بودن  کتاب خاص 
شما را تشویق می کند تا دست از کار نکشید و با سرعت 

به سوی جلو حرکت کنید.
گرنت کاردون  اثر  ماندن  معمولی  یا  بودن  کتاب خاص 
زمینه  در  نیویورک تایمز  پرفروش  کتاب های  از  یکی 
از  یکی  کاردون  گرنت  است.  فروش  و  کار  و  کسب 
تکنیک های  آموزش  زمینه   در  جهان  مطرح  مربیان 
و  تغییرها  از  کتاب  این  در  کسب و کار،  و  فروش 

می گوید. موفقیت ها 

| خاص بودن یا معمولی ماندن | 
| نویسنده : گرنت کاردون
مترجم : فریبا سبزچمنی |

اجرای نورپردازی سه بعدی برای اعالم همدردی با مردم مظلوم افغانستان/ آژانس عکس تهران

عنوان  با  »پیام ما« گزارشی  سراسری  روزنامه  در   1399 سال  اردیبهشت   25 روز  در 
»مرهم کرونا بر زخم محیط  زیست دریای خزر« منتشر شده است که به کاهش رفت و 
آمدها و همچنین تعطیل شدن مراکز گردشگری ناشی از کرونا باعث بازآفرینی محیط 
زیست شد، اشاره داشت. همچنین گزارش دیگری با عنوان »40کشف نخستین کتیبه  

میدان چوگان ایران در لرستان« در این شماره کار شده است.

آن تویی یا سرو بستانی به رفتار آمده ست

یا ملک در صورت مردم به گفتار آمده ست

آن پری کز خلق پنهان بود چندین روزگار

باز می بینم که در عالم پدیدار آمده ست

عود می سوزند یا گل می دمد در بوستان

دوستان یا کاروان مشک تاتار آمده ست

تا مرا با نقش رویش آشنایی اوفتاد

هر چه می بینم به چشمم نقش دیوار آمده ست

ساربانا یک نظر در روی آن زیبا نگار

گر به جانی می دهد اینک خریدار آمده ست

من دگر در خانه ننشینم اسیر و دردمند

خاصه این ساعت که گفتی گل به بازار آمده ست

گر تو انکار نظر در آفرینش می کنی

من همی گویم که چشم از بهر این کار آمده ست

وه که گر من بازبینم روی یار خویش را

مرده ای بینی که با دنیا دگربار آمده ست

آن چه بر من می رود در بندت ای آرام جان

با کسی گویم که در بندی گرفتار آمده ست

نی که می نالد همی در مجلس آزادگان

زان همی نالد که بر وی زخم بسیار آمده ست

تا نپنداری که بعد از چشم خواب آلود تو

تا برفتی خوابم اندر چشم بیدار آمده س

سعدیا گر همتی داری منال از جور یار

تا جهان بوده ست جور یار بر یار آمده ست

سعدی

آبخوان

 . است  سیب  دریاچه  معنی  به  محلی  زبان  در  آلماگل  تاالب 
 5 آب  حجم  و  هکتار   210 مساحت  با  بین المللی  تاالب  این 
تاالب  دارد.  قرار  آجی گل  تاالب  شمال  در  میلیون مترمکعب، 
بین المللی  تاالب   . است  چهارگوش  شکل  به  تقریبًا  آلماگل 
دیگر  یکی  متر،   4 حداکثر  و  متر   2 متوسط  عمق  با  آلماگل 
از  تاالب  این  ارتفاع   . است  برون  داشلی  بخش  تاالب های  از 
سطح دریا های آزاد منفی 4 متر است. آلماگل دریاچه ای غنی 

از مواد مغذی است که شوری آب آن کمتر از دو تاالب آالگل 
و آجی گل است. محیط اطراف تاالب آلماگل استپی است که 
تاالب  این  می شود.  دیده  نیز  شنی  ارتفاع  تپه  های کم  آن  در 
قابل  نقش  از سیالب های فصلی  ناشی  در جمع آوری آب های 
آلماگل زیستگاه مناسبی است  بین المللی  تاالب  دارد.  توجهی 
انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی از جمله  برای زمستان گذرانی 
اردک  اگرت،  باکالن، حواصیل خاکستری،  کشیم گردن سیاه، 
سرسیاه، اردک سیاه کاکل، اردک تاج دار، اردک سرسفید، خوتکا، 
چنگر، چوب پا، خروس کولی، تلیله کوچک، آبچلیک، کاکایی، 
قوی گنگ، غاز پیشانی سفید و عقاب دریایی دم سفید است. 

جزو  تاج دار  و  سیاه کاکل  اردک سرسیاه،  پرندگان  این  بین  از 
گونه های در حال کاهش هستند. در تاالب آلماگل 3 گونه ماهی 
شامل کلمه ،سیاه ماهی و یرنوس جزو گونه های بومی است. از 
بین این گونه  ها ماهی کلمه و اسبله از ماهیان در تهدید نابودی 
همچنین  هستند.  غیر بومی  آمو  نظیر  دیگری  است. گونه های 
برکه ای، الک پشت خزری، السرتای سبز خزری،  »الک پشت 
آگامای  مار آبی، کفچه مار و افعی« نیز از جمله جانورانی هستند 
که در اطراف تاالب آلماگل دیده شده اند. از نظر گونه های گیاهی 
نیز حدود 80 درصد پراکندگی و گسترش پوشش گیاهی تاالب 
و گونه  های  آن است  آلماگل در قسمت شرق و شمال شرقی 

مختلف گیاهان آبزی  وجود دارد. نظیر »چنگال آبی، بومادران 
آبی، جگن، نی، هفت بند، آالله آبی و لویی.«گیاهان محدوده 
فرسایش  از  جلوگیری  و  کنترل  در  توجهی  قابل  نقش  تاالب 
اراضی مجاور به هنگام بروز سیالب دارند که از عمده ترین آن ها 
می توان به علف شور، جارو ترکمنی، گزشاهی، خارشتر، یوالف 

اشاره کرد. وحشی 
گردشگری نابخردانه بزرگ ترین تهدید منطقه گردشگری است. 
اگر چه این تاالب تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست 
اختیار  در   ، گردشگری  بهره برداری های  منظور  به  ولی  است 

است. گرفته  قرار  برون  اینچه  شهرداری 

تاالب های ایران

تاالب آلماگل

معاصرانگی
بخش سوم

بیایید در پی آنچه قبال شرح اش در معاصرانگی دو نوشته شد 
به نقش هنر بپردازیم. تقلیل گرایی مدرن یک استراتژی است 
برای تاب آوردن سفر دشوار از خالل زمان حاضر. هنر، ادبیات، 
موسیقی و فلسفه از آن رو قرن بیستم را تاب آوردند که همه 
بارهای اضافه شان را دور ریخته اند چرا که مخاطبان معاصر تحت 
هنرهای  استعالی  دارند.  قرار  رادیکال  تقلیل گرایی  یک  تاثیر 
زیبایی شناختی  از سنت ها  معاصر گویا در گرو چشم پوشی 
است. از ویژگی های عمده این هنرهای نو حذف انباشت ظرایف 
و یا تمایل به شرح جزئیات چنان که در مکتب ناتورالیسم در 
نوشته های امیل زوال وجود دارد، است. بنابراین آنچه در هنر 
به عنوان یک ستون فرهنگی هویدا می شود تقلیل مدرنیستی 
است. این تغییر موثر بر بدن هنر و فرهنگ در همه ابعاد نمایان 
است. نگرشی در تاریخ هنر این امر را به درستی نشان می دهد 
که هر چه هنر پر طمطراق و مفصل شد اکنون از همه آن فرم ها 
کاسته شده، مباحثی چون هنر انقالبی، انقالب در هنر، هنر متعهد 
در انقالب محافظه کار، هنر آوانگارد در انقالب پیشرو، هنر ناب، 
اکنون پس از آنچه که در مورد معاصرانگی گفتیم بیشتر ماهیت 
خود را آشکار می سازند. معاصرانگی یعنی دوران ملولی که زاده 
عدم قطعیت و تعویق است. ماللی که هایدگر آن را پیش شرط 
تجربه حضور امر حاضر می نامد. مرگی که نیچه در کتاب حکمت 
شادان و چنین گفت زرتشت از آن یاد می کند تمثیلی است برای 
رشد روزافزون بی اعتقادی به وعده های گذشته. مرگ خدا یعنی 
این. بنابراین در دوران معاصر تمام پروژه هایی که سنت وعده 
آنها را داده بود مورد تشکیک قرار گرفته و وعده دروغین شمرده 
می شود. تنها اهمیت آن ها به لحاظ سیر تاریخی شان است. 
لزوم شکل گیری موزه ها، کلکسیون ها و آرشیوها همه، تجمیع  
و نمایش عناصر موجود در گذشته و قدیمی است. میل به 
تاسیس موزه و یا داشتن کلکسیون را شاید بشود اینگونه تفسیر 
کرد که فوکو می گوید: جایگاه مدرنی که زمان در آن به جای 
ناپدید شدن انباشته می شود. موزه های ثابت و نمایشگاه های 
کلکسیونرها بیشتر امر بورژوایی لقب می گیرند و لذا خلوت اند. 
امروزه موزه ها موقتی شده اند. مدهایی  برای جذاب تر شدن، 
به وجود آمدند که با فراگیرتر شدن به قول زیمل خود ناقض 
خود گشته و در زمان مستحیل می شوند، مدام تغییر می  کنند، 
به  بازنویسی می شود. »حال« بدل شده است  گذشته مدام 

جایگاه بازنویسی دائمی گذشته و آینده.

| عبدالرضا عابدیان |

آگهی برگزاری فراخوان عمومی 
مناقصه عمومی ) ارزیابی کیفی(

فراخوان شماره : 2000092421000012

1.موضوع مناقصه : رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی ایستگاه های گاز ناحیه  بندرعباس
2.مدت قرارداد : 365 روز تقویمی

3.اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : بندرعباس- بلوار گاز- شهرک فجر – شرکت 
گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن 07632197236 

4.مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
5.مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان

6.به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
7.به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده می گردد.

8.حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه : رتبه پنج نیرو یا رتبه پنج تاسیسات و تجهیزات و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
ضمنًا کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و 

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

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

نوبت دوم

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی رفع نواقص برقی ایستگاه های شرکت گاز 
استان هرمزگان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح  ذیل واگذار نماید : 

شماره مجوز 1400.702شناسه آگهی : 1130570


