
معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو:

 جنگ آب و مافیای سدسازی
را قبول ندارم

معاون آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه حوضه های آبی مشترک ایران با 
است:  معتقد  دارند،  قرار  پرخطر  و  خطر  شرایط  در  همسایه  کشورهای  دیگر 
مخالفت های جدی برای انتقال آب بین حوضه ای در بین مردم ترویج می شود 

و آب موضوع و چالش اصلی دولت ها شده است. 

مردم مهم ترین ایالت غرب آمریکا 
چگونه با کم آبی مواجه می شوند؟

 مواجهه آمریکایی ها 
با خشکسالی

بحران آب و خشکسالی معضلی است که سال ها ایران 
را درگیر خود کرده است. این بحران به حدی جدی بوده 
و است که بسیاری معتقدند اگر جلوی آن گرفته نشود 
به زودی سیاست، اقتصاد و حتی فرهنگ سرتاسر ایران 
را درگیر خود می کند. مبارزه با خشکسالی به خصوص در 
و  بیابانی  آن  نقاط  بیشتر  که  ایران  مانند  کشوری 

نیمه بیابانی است.

 قبرستان ثبت شده ارامنه
 به حال خود رها شده است

میراث فراموش شده آبادان ز مین تاریخ اصفهان ر ا می بلعد
مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اصفهان: فرونشست زمین به سمت آثار تاریخی در حال پیشروی است

پیدایش آثار فرونشست در سی وسه پل، پل خواجو، پل جوبی و میدان نقش جهان

| روزنامه نگار |

| رضا مسلمی زاده |

 پیام آوران دروغین
و روزگار افغانستان

نزدیک 25 سال پیش که  طالبان با سرعتی 
برق آسا والیت های افغانستان را درمی نوردید، 
در شبی که موفق به فتح کابل شدند، اتفاقا 
بانگ  که  بودم  قم  فیضیه ی  مدرسه ی  در 
هللا اکبر طلبه ها جوان افغانستانی در استقبال 
از این فتح فضای حیاط مدرسه را پر کرد. 
برای افغان های به ستوه آمده از جنگ های 
فرسایشی مجاهدین، ظهور طالبان نویدبخش 
و  بود  جنگ ساالران  بی ثمر  منازعات  پایان 
نویدبخش بازگشت آرامش به سرزمینی که 
رنگ  دی ماه 58  نظامی شوروی  تهاجم  از 
خوشی به خود ندیده بود. اما در ادامه  کار این 
پیام آوران دروغین روزهای خوش که خود را 
چنان  می دانستند،  صالح  سلف  وارثان  به 
دماری از مردم افغانستان در آوردند که لرزه 

بر اندام شهروندان جهان آزاد می انداخت.

نتایج پژوهش محققان آلمانی نشان می دهد 
با گرم شدن زمین تا سال 2050 احتمال وقوع 
سیالب های فاجعه بارتا سه برابر افزایش می یابد

توفان و سیل در آمریکا آتش سوزی در روسیه

 خشم رودخانه ها  خشم رودخانه ها 
در  پی گرم شدن زمیندر  پی گرم شدن زمین
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شرکت سنگ آهن گهرزمین در ۳ ماهه 
منتهی به خرداد برای هر سهم 2۱۴۴ 
ریال سود محقق کرد. به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ 
دوره  در  این شرکت   ، آهن گهرزمین 
سه ماهه اول امسال با درآمد عملیاتی 
تمام  بهای  و  تومان  میلیارد   5۰58.۶
شده 2۳5۶ میلیارد تومان به ترتیب 
نسبت  درصدی   ۱8۶ و   2۰5 افزایش 
است. داشته  قبل  مشابه  مدت   به 
با  »کگهر«   فروش  مقدار  همچنین 
تن   ۴,2۰۷,۴8۰ به  درصدی   ۱۹ رشد 
برابر  ناخالص  سود  است.  رسیده 
بوده که 225  تومان  میلیارد   2۷۰2.5
 درصد بیشتر از بهار پارسال بوده است.
میلیارد  رقم 25۳۶  به  عملیاتی  سود 
بیشتر  درصد   2۰۴ رسیده که  تومان 
همچنین  است.  قبل  مشابه  مدت  از 
سود خالص با افزایش قابل توجه 2۰2 

درصدی به 2۶۳۷ میلیارد تومان رسیده 
و بدین ترتیب سود خالص به ازای هر 
 سهم 2۱۴.۴ تومان محقق شده است.
شایان ذکر است »کگهر« در خردادماه 
داشته  درآمد  تومان  میلیارد   2۱۱2
است که رکورد فروش ماهانه شرکت 
بیشتر  درصد   ۱۱ و  رود  می  شمار  به 
از  بیشتر  درصد   ۳2 و  قبل  ماه  از 
است. بوده  ماهه شرکت   میانگین 5 
بیش  خردادماه  در  شرکت  این 
 ۴۱۴ و  کلوخه  تن  هزار   822 از 
به  آهن  سنگ  کنسانتره  تن  هزار 
افت  ترتیب  به  که  رسانده  فروش 
درصدی   ۴۴ رشد  و  درصدی   2
اند. داشته  اردیبهشت  به   نسبت 
یادآور می شود نرخ فروش کنسانتره 
سنگ آهن حدود ۷ درصد کمتر از ماه 
قبل و کلوخه حدود ۴۱ درصد بیشتر 

گزارش شده است.

استاندار تهران از تحت پوشش 
توسط  تست کرونا  گرفتن  قرار 
بیمه گر خبر داد.  سازمان های 
انوشیروان  ایسنا،  گزارش  به 
بندپی در جلسه ستاد  محسنی 
تهران  استان  کرونا  با  مقابله 
ضمن تبریک روز پزشک گفت: 
سختی  شرایط  در  پزشکان 
بیش از 55۰ روز است که تمام 
بکار  را  خود  توان  و  ظرفیت 
آرامش  و  سالمتی  تا  گرفتند 
باید  که  بازگردانند  مردم  به  را 
کنیم. قدردانی  آنها  همه   از 
وی با گرامیداشت یاد و خاطره 
دفاع  انقالب،  شهدای  تمام 
سالمت،  مدافعین  مقدس، 
مدافعین حرم و شهیدان دولت 
سازمان  گفت:  باهنر  و  رجایی 
ای  توصیه  بهداشت  جهانی 
بحث  سالمت  بحث  که  دارد 
دستگاه  و  وزارتخانه  یک 
همه  به  مربوط  و  نیست 
تمام  که  است  حاکمیت  ارکان 
حفظ  و  ارتقاء  برای  باید  ارکان 
باشند. داشته   سالمت همکاری 
نیروی  داد:  ادامه  وی 

این  شیوع  بدو  از  انتظامی 
بیماری تا به امروز همه ظرفیت 
شبانه  و  گرفته  بکار  را  خود 
ترددها  به کنترل  نسبت  روزی 
سوی  از  است.  کرده  اقدام 
اصناف  همکاری  از  باید  دیگر 
پیشقدم  خود  همیشه  که 
کنیم. قدردانی  اند،   شده 
ارقام  و  آمار  کرد:  تاکید  وی 
هفته،   ۹ از  بعد  داد  نشان 
تعداد بیماران سرپایی به لطف 
ها  پروتکل  رعایت  و  خداوند 
است.  شده  مواجه  کاهش  با 
تست های PCR تحت پوشش 
ها  نگرانی  که  گرفته  قرار  بیمه 
این کار  از  بار مالی ناشی  برای 
علوم  های  دانشگاه  دوش  از 
شد،  خواهد  برداشته  پزشکی 
نداشتن  برای  چرا که فردی که 
منابع مالی، از انجام تست سر 
بود.  باز می زد بسیار خطرناک 
ترغیب  را  افراد  باید  امروز  لذا 
دارد  عالئم  کس  هر  که  کنیم 
ترتیب  بدین  تا  بدهد  تست 
موقع  به  شناسایی  به  نسبت 

شود. اقدام  افراد 

نگاهی به رشد و موفقیت های 
گهرزمین

 استاندار تهران عنوان کرد

تست کرونا تحت پوشش 
بیمه ها قرار گرفت
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 پاسخی به جوابیه 
سازمان مدیریت بحران

روزنامه  در   ۱۴۰۰-5-2۴ یکشنبه  تاریخ  در 
بر  بحران  مدیریت  سازمان  جوابیه  ما«  »پیام 
با  که  یادداشتی  شد.  منتشر  اینجانب  یادداشت 
مسئولیتی  چه  بحران  مدیریت  »سازمان  عنوان 
این  اول  صفحه  در   -۶-۱۶ تاریخ  در  دارد؟« 
 ۱۳ سیالبهای  مورد  در  و  شده  منتشر  روزنامه 
مرکزی،  البرز  در  بلده  شهرهای  در   ۱۴۰۰ مرداد 
بود.  قزوین  استان  در  در جبال،  آوج،  و   مازندران، 
در این یادداشت اشاره ای هم به عملکرد سازمان 
این سازمان  بود. در جوابیه  مدیریت بحران شده 
 ۱۴۰۰ مرداد   ۱۱ مورخ  دوشنبه  »روز  است:  آمده 
بارندگی به میزان ۴۰ میلی متر... موجب باال آمدن 
سطح رودخانه فصلی شهرستان آوج... )و(.. موجب 
مرگ 5 نفر از سرنشینان یک خودرو شد. به اعتقاد 
»کارشناسان« علت حادثه تغییر اقلیم است که در 
نقاط  در  مخرب  سیل های  باعث  تابستان  همین 
مختلف دنیا از جمله کشورهای شرق و جنوب شرق 

آسیا و اروپا شده است« 

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه رسته های 
شغلی صنف الکترونیک شهرستان کرمان می رساند در صورت تمایل به عضویت 
در هیات مدیره و بازرسی صنف مذکور، می توانند از تاریخ سه شنبه 1400/06/2  
به مدت 10 روز نسبت به ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در 

بخش ثبت نام داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند. 

1-پروانه کسب معتبر 
2-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در 

مدیره  هیات 
3-حداکثر سن 75 سال

از داوطلبین عضویت در هیات مدیره
 و بازرسان اتحادیه صنف الکترونیک 

شهرستان کرمان

هومن سیوندی پور- رییس هیات اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان

مدارک مورد نیاز

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه رسته های 
شغلی صنف خرازان شهرستان کرمان می رساند در صورت تمایل به عضویت 
در هیات مدیره و بازرسی صنف مذکور، می توانند از تاریخ سه شنبه 1400/06/2  
به مدت 10روز نسبت به ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در 

بخش ثبت نام داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند. 

1-پروانه کسب معتبر 
2-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در 

مدیره  هیات 
3-حداکثر سن 75 سال

از داوطلبین عضویت در هیات مدیره
 و بازرسان اتحادیه صنف خرازان 

شهرستان کرمان

هومن سیوندی پور- رییس هیات اجرایی برگزاری 
انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان

مدارک مورد نیاز

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه رسته های 
شغلی صنف نمایشگاه اتومبیل شهرستان کرمان می رساند در صورت تمایل 
تاریخ  از  توانند  می  مذکور،  بازرسی صنف  و  مدیره  هیات  در  به عضویت 
سه شنبه 1400/06/2  به مدت 10 روز نسبت به ثبت نام در سامانه اصناف 
های  اتحادیه  انتخابات  داوطلبین  نام  ثبت  بخش  در   iraninasnaf.ir(

صنفی( اقدام نمایند. 

1-پروانه کسب معتبر 
در  عضویت  سابقه  فاقد  افراد  برای  دیپلم  حداقل  تحصیلی  2-مدرک 

مدیره  هیات 
3-حداکثر سن 75 سال

از داوطلبین عضویت در هیات مدیره و 
بازرسان اتحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل 

شهرستان کرمان

هومن سیوندی پور- رییس هیات اجرایی برگزاری 
انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان

مدارک مورد نیاز

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
شهرستان کرمان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
شهرستان کرمان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
شهرستان کرمان

آگهی فراخوان ثبت نام آگهی فراخوان ثبت نام

آگهی فراخوان ثبت نام

 آگهی تجدید مناقصه

 شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( در نظر دارد شارژ 6000 وات، 48 آمپر ساعت و انواع 
راک مورد برد مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید. 

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه 
در سایت شرکت مخابرات ایران در سایت  WWW.Tci.ir یا به سایت مخابرات کرمان 

WWW. Kerman.tci.ir مراجعه نمایند. 
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

)سهامی عام(شماره 11/32 -35 – 1400 )یک مرحله ای(
منطقه کرمان

آب را 
َهدرندهیم

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت دوم

بازتاببازتاب
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روزی نیست که در ایران خبری از حوزه 
آب مخابره نشود. به عقیده بسیاری از 
به یک  ایران  در  آب  کارشناسان مساله 
طوری که  به  است  شده  بلد  ابرچالش 
ایران  در  آب  منابع  مدیریت  برای  باید 
شود. کارشناسان  انداخته  در  نو  طرحی 
توصیف  برای  مختلفی  عبارت های  از 
عده ای  می گیرند.  بهره  فعلی  وضعیت 
استان ها  میان  دعوای  به  اشاره  با 
آب«  عبارت »جنگ  از  آب  انتقال  برای 
از  دیگر  شماری  و  می کنند  استفاده 
توصیف  برای  آبی  ورشکستگی  عبارت 
استفاده  آب  حکمرانی  کنونی  وضعیت 
می کنند. معاون آب و آبفای وزارت نیرو 
هر چند عبارت جنگ آب را قبول ندارد 
اما تاکید می کند که آب مساله ای چند 

است.  ایران  برای  پراهمیت  وجهی 
آب  معاون  تقی زاده  خامسی،  قاسم 
اینکه  بیان  با  نیرو  وزارت  آبفای  و 

با دیگر  ایران  حوضه های آبی مشترک 
خطر  شرایط  در  همسایه  کشورهای 
است:  معتقد  دارند،  قرار  پرخطر  و 
آب  انتقال  برای  جدی  مخالفت های 
ترویج  مردم  بین  در  حوضه ای  بین 
چالش  و  موضوع  آب  و  می شود 
به گزارش  است.  شده  دولت ها  اصلی 
وزارت  آبفای  و  آب  امور  معاون  ایلنا، 
خشکسالی  سال   ۱۰« می گوید:  نیرو 
که  شرایطی  در  کرده ایم  تمرین  را 
از  کمتر  ما  سدهای  مخازن  موجودی 
بوده است. در حال حاضر در  این هم 
نیست  نگرانی  جای  شرب  آب  مورد 
بر  باید  کشاورزی  بخش  در  ولی 
این بخش کار کشت  اساس سهم آب 
اراضی  است که  طبیعی  و  شود  انجام 
یافت.«  خواهد  کاهش  کشت  زیر 
دالیل  خصوص  در  تقی زاده خامسی 
می گوید:  آن  مقصران  و  وضعیت  این 

فیزیکی  دسته  دو  به  کم آبی  »دالیل 
دالیل  می شود.  طبقه بندی  انسانی  و 
تغییر  طبیعی،  خشکی  آن  فیزیکی 
است  زیرزمینی  ذخایر  نبود  و  اقلیم 
می توان  هم  آن  انسانی  دالیل  از  و 
و  دولت ها  غلط  تصمیم گیری های  به 
تخصیص  موثر،  قانون  نبود  مجلس ها، 
آن  مهم ترین  و  آب  اندازه  از  بیش 
و  اشاره کرد« معاون آب  الگوی کشت 
واردات  در خصوص  نیرو  وزارت  آبفای 
آب می گوید: »جایی را سراغ ندارم که 
آب وارد کند، کشور ما هم به اندازه رشد 
اما  دارد،  کافی  اندازه  به  آب  جمعیت 
نمی گیرد  صورت  بهینه  آب  از  استفاده 
مصرف  کشاورزی،  بخش  در  خصوصا 

است« استاندارد  از  خارج  بسیار 
را  آب  سر  بر  جنگ  تقی زاده خامسی 
قبول  را  صلح  همچنان که  ندارد  قبول 
موضوع  یک  »آب  می گوید:  او  ندارد 

اگر  است. همه دستگاه ها  میان بخشی 
قابل  موجود  آب  همین  شوند  متفق 
وجود  خصوص  در  است.«  مدیریت 
او  اعتقاد  هم  و سدسازی  آب  مافیای 
توسط  »نام گذاری ها  است که:  این  بر 
دارای  که  می گیرد  صورت  افرادی 
مافیا  اتفاقا  و  هستند  شخصی  منافع 
نظر  برای کسب  هستند که  اینها  خود 
دامن  القاب  اینگونه  به  عده ای محدود 
خوزستان  در  سدها  این  اگر  می زنند. 
را  خوزستان  سیل،   ۹8 سال  در  نبود، 
جای  بر  هزاران کشته  و  می کرد  نابود 
همیشه  کار  در  البته  می گذاشت. 
اقدامات  باید  که  هست  هم  اشکال 
صورت  اشتباه  کمترین  با  این چنینی 

» گیرد.

در  نیرو  وزارت  آبفای  و  آب  معاون 
می توانیم  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ 
استفاده  حوزه  در  ما  کشور  بگوییم 
با  مقایسه  در  آب شیرین کن ها  از 
خلیج فارس  حاشیه  کشورهای 
می گوید:  است؟  کرده  عمل  ضعیف تر 
»در بخش آب شیرین کن در سال های 
گرفته  صورت  خوبی  اقدامات  اخیر 
شهر  هرمزگان  استان  در  مثال  است، 
از  را  شرب  آب  درصد   ۷۰ بندرعباس 
می شود  تامین  شیرین کن  آب  طریق 
متر مکعب  میلیون   ۱5۰ انتقال  یا  و 
خلیج فارس  از  شده  ز دایی  آب نمک 
یزد  و  کرمان  استان های  صنایع  برای 
اما  است  بوده  خوبی  بسیار  پروژه 
آب  شیرین سازی  برای  کار  ظرفیت 
شرب  آب  و  صنعت  استفاده  جهت 
ساحلی  شهرهای  روستاهای  و  شهرها 

است.« زیاد  بسیار 

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو:

جنگ آب و مافیای سدسازی را قبول ندارم
 تقی زاده خامسی: در بخش کشاورزی باید بر اساس سهم آب این بخش کار کشت انجام شود و طبیعی است
 که اراضی زیر کشت کاهش خواهد یافت

 پیام آوران دروغین 
و روزگار افغانستان

خاطر  به  شیعیان  با  آنان  مخالفت  به ویژه 
شیعه   طالب  تکبیر  بانگ های  آن  که  آورد 
بوده  نابجا  بانگ های  قم  مقیم  افغانستانی 
شیعیان  آزار  در  قوم الظالمین  این  و  است 

نیستند. فروگذار  چیزی  از  هزاره 
سلطه ی طالبان بر سراسر کشور افغانستان 
احمدشاه  مامن  که  پنجشیر  منطقه ی  بجز 
بود،  او  تسخیرناپذیر  دژ  و  مسعودخان 
القاعده ی  که  ازیرا  نیافت.  دوام  چندان 
تحت حمایت طالبان با شاخ گاو به جنگ 
را  جهان  تاریخ  که  عملیاتی  در  و  افتاد 
مسافربری  هواپیمای  پنج  کرد،  متحول 
جهان  ابرقدرت  تنها  بزرگ  مرکز   5 روانه  را 
آنها  در آستانه قرن جدید کرد که سه تای 
در اصابت به اهداف خود موفق بودند و ۱۱ 
آمریکا  تقاضای  را رقم زدند.  سپتامبر 2۰۰۱ 
کشور  این  به  القاعده  سران  تسلیم  برای 
به  تازه ی آمریکا  اجابت نشد و لشکرکشی 
برق آسایی  همان  به  و  شد  شروع  منطقه 
بودند،  تصرف کرده  را  افغانستان  که خاک 
تسلیم امریکا و دیگ نیروهای ائتالف ضد 
تروریسم کردند و خود به کوه ها و غارها پناه 
بردند. حضور 2۰ ساله ی امریکا در افغانستان 
نتیجه بخش  می رفت  انتظار  که  آنگونه  اما 
و  نیروهای سیاسی  فساد گسترده ی  نبود. 
اختالفات فراوان میان ایشان هرگز نتوانست 
پدید  این کشور  در  را  ملی  و  مقتدر  دولتی 
آورد. چندان که طالبان و حکومتش آرزوی 
از  که  شد  افغانستان  جامعه  از  بخشی 
بودند. آمده  ستوه  به  ناتوان  و  فاسد  حکومت 
کابل  در  خود  متحدان  از  ناامید  آمریکا 
صحنه ی  از  طالبان  حذف  از  ناتوان  و 
را  خشن  این گروه  با  مذاکره  افغانستان، 
مذاکرات  این  شوم  نتیجه ی  و  کرد  آغاز 
به  طالبان  دوباره  برق آسای  بازگشت 
افغانستان  والیات  مراکز  و  ولسوالی ها 
که  است  ارتشیانی  مذبوحانه ی  فرای  و 
پشت  در  اینکه  شد.  صرف شان  سال   2۰
پرده ی تحوالت افغانستان چه می گذرد، در 
مهم  آنچه  است.  ارزیابی  قابل  بهتر  آینده 
افغانستان  مدنی  جامعه ی  بازندگی  است 
جامعه   است.  تبدیل  و  تغییر  این  در 
و  فرهنگ  اهالی  و  دانشگاهیان  و  زنان 
یک  هستند که  رویدادی  قربانیان  رسانه 
سمت  و  ناکارآمدی  و  فساد  آن  طرف 
دیگرش خشونت و تعصب مذهبی است. 
با حضور طالبان در چاه ویلی  افغانستانی 
فرومی رود که امید برآمدنش به این زودی 
و  عزم  امریکا  نه  بار  این  نیست.  میسر 
افغانستان  در  نظامی  برای حضور  بهانه ای 
در  مسعودی  احمدشاه  حتی  نه  و  دارد 
صحنه  سیاسی و نظامی افغانستان یافت 
این کشور  از  بخش کوچکی  می شود که 
امید  روزنه   عنوان  به  و  تسخیرناشده  را 
طالبان  تحت سلطه   افغانستان  دارد.  نگاه 
باقی  توسعه نیافته  و  عقب مانده  کشوری 
می ماند و کانونی می شود برای بنیادگرایی 
و سلفی گری که البته برای جامعه  سنتی و 
قبایلی افغانستان هزار بار بهتر از لیبرال های 
جیب های شان  اکنون  که  است  فاسدی 
مردم  به  بین المللی  کمک های  از  سرشار 
چنین  شاید  است.  افغانستان  محروم 
ایرانیان  ما  برای  ظاهر  در  افغانستانی 
به  رو  افغانستان  باشد.  خوشایندتر 
آبادانی و توسعه حسودی مان  پیشرفت و 

برمی انگیخت. بیشتر  را 

پیام تسلیت رهبرانقالب درپی 
درگذشت محمدرضا حکیمی 

متفّکر  و  عالم  درگذشت  پیامی  در  خامنه ای  آیت هللا 
تسلیت گفتند. را  حکیمی  محمدرضا  آقای  جناب  برجسته 

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
»بسم هللا الّرحمن الّرحیم

برجسته  متفّکر  و  عالم  درگذشت  تاثر خبر  و  تاسف  با 
جناب آقای محمدرضا حکیمی قّدس هللا نفسه را دریافت 
چیره دست،  ادیبی  و  جامع،  دانشمندی  ایشان  کردم. 
بودند.  عدالتخواه  اسالم شناسی  و  نوآور،  اندیشه ورزی  و 
ایشان عمر را فارغ از آرایه ها و پیرایه های مادی، در خدمت 
معارف واالی قرآن و سّنت گذرانده و آثاری ارزشمند از 
خود به جا نهادند.« رهبر انقالب در ادامه این پیام تسلیت 
گرِم  نفس  و  پرفیض  محضر  از  »بهره گیری  فرمودند: 
استادان معرفت و معنویت در مشهد مقدس، ذخیره ئی 
از توکل و تعّبد و غنای نفس در دل و جان این شخصیت 
عزیز به جا نهاده بود که تا آخر عمر با برکتش او را استوار 
می داشت. این جانب فقدان اندوهبار این رفیق دیرین را 
به خاندان مکّرم حکیمی و بازماندگان بویژه برادر بزرگوار 
ایشان و نیز به همه ی دوستان و عالقمندان آن مرحوم 
تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای او 

مسألت می کنیم.«

 رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی
 با صدراعظم اتریش:

گروه های مختلف افغانستانی 
از فرصت خروج آمریکایی ها 

بهره بگیرند
رئیس جمهور در گفت وگو با صدر اعظم اتریش تاکید کرد 
که گروه های مختلف افغانستانی در تعامل با هم از فرصت 
خروج آمریکایی ها برای ایجاد یک الگوی حکمرانی فراگیر 
بهره بگیرند.به گزارش ایسنا ، حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور، ظهر امروز دوشنبه در گفت وگوی 
تلفنی "سباستین کورتس" صدراعظم اتریش با او، با اشاره 
به سابقه 5۰۰ ساله روابط دوستانه و سازنده دو کشور گفت: 
این سابقه طوالنی، سرمایه ارزشمندی برای آینده روابط 
است. رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود اراده و انتفاع از 
تعامالت اقتصادی، کاهش مبادالت تجاری دو کشور مبنا 
و توجیه منطقی ندارد، اظهار داشت: باید حافظ منافع دو 
کشور باشیم و اجازه ندهیم بدخواهان با ترفندهای مختلف 
بر این روابط تاثیر بگذارند. رئیسی در ادامه این گفتگو با 
اشاره به سوال صدراعظم اتریش درباره رویکرد جمهوری 
اسالمی ایران در قبال تحوالت اخیر افغانستان تصریح 
کرد: اگر به تاریخ معاصر افغانستان دقت کنیم، می بینیم از 
وقتی آمریکایی ها دخالت در امور این کشور را آغاز کردند، 

افغانستان یک روز خوش ندیده است. 

رئیس قوه قضائیه: 

با کسانی که به سالمت 
مردم خیانت می کنند 

قاطعانه برخورد می شود 
کسانی  با  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
می کنند،  خیانت  مردم  سالمت  به  که 
نقل  به  ایسنا،  گزارش  به  شود.  برخورد 
قضائیه، حجت االسالم  قوه  رسانه  مرکز  از 
جلسه  در  محسنی اژه ای  والمسلمین 
روز   )۱۴۰۰ شهریور  اول  )دوشنبه  دیروز 
و  زحمات  از  و  داشت  گرامی  را  پزشک 
در  ویژه  به  درمانی کشور  تالش های کادر 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  و  جهاد  میدان 
کرد.  تقدیر  اخیر  نیم  و  سال  یک  در 
محسنی اژه ای در عین حال گفت که تقدیر 
مدافعان سالمت کافی  از  لسانی  و تشکر 
نیست و همه دستگاه ها به ویژه دستگاه 
قضا باید تالش کنند تا کادر درمان بدون 
انجام دهند.  را  و دغدغه کار خود  مشکل 
به  اساس  همین  بر  قضائیه  قوه  رئیس 
تقدیر  برای  کرد  تاکید  قضایی  همکاران 
و  پرستاران  و  پزشکان  زحمات  جبران  و 
بهداشت  حوزه  با  مرتبط  بخش های  دیگر 
و درمان پرونده هایی که له یا علیه آن ها 
در دستگاه قضایی وجود دارد را با اولویت 
خیال  با  آن ها  تا  پیگیری کنند  سرعت  و 

کنند. خدمت  مردم  به  آسوده 

مراکز علمی و تخصصی که 
در زمینه سوانح در ایران کار 
می کنند اگر قادر به مطالعه، 
پایش و نقد عملکرد سازمانی 
حاکمیتی به نام سازمان 
مدیریت بحران نباشند، عمال 
بخشی از وظیفه خود را به 
فراموشی سپرده اند. اگر 
 data منظور از تولید داده
production است، باید تردید 
کرد که اساسا تهیه کننده 
جوابیه، با وظایف مراکز علمی و 
نحوه کار دانشمندان آشنا باشد
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پاسخی به جوابیه سازمان مدیریت بحران
کدام  که  نشده  مشخص  ادعا  این  در 
را  آوج  در  نفر  پنج  فوت  »کارشناسان« 
اقلیم«  »تغییر  دلیل  به  تنها  و  مستقیما 
دانسته اند که در شرق و جنوب شرق آسیا 
شده  مخرب  سیل های  موجب  نیز  اروپا  و 
ندارد  آن  از  نشان  پاسخ  آیا همین  است؟ 
به  را  سوانح  دلیل  اساسا  سازمان  آن  که 
می کند که  مربوط  جهانی  و  دالیلی کلی  
قابل پیگیری نیست؟ موضوعی که در آسیا 
و  اروپا موجب سیالب های مخرب شده  و 
جهانی  و  کلی  موضوعی  اساسا  می شود، 
می تواند  جهان  از  نقطه ای  هر  در  است که 
نیست. آن  مسئول  هم  و کسی  دهد،  رخ 
داده   رخ  سیل  مورد  در  جوابیه،  ادامه  در 
برآورد  شهرستانی  حادثه  این  »...سطح 
مدیریت  درخواست  به دلیل  اما   ... شده 
سازمان  رئیس  قزوین،  استانداری  بحران 
و  اعزام  محل  به  شخصًا  بحران  مدیریت 
به  امدادرسانی  و  مدیریت  بر  نزدیک  از 
حادثه دیدگان نظارت کرد« این کار رئیس 
سازمان مدیریت بحران به رغم آنکه سطح 
تشخیص  شهرستان  حد  در  را  حادثه 
داده اند، در عمل به چه کار می آید؟ ایشان 
کمک  قزوین  بحران  مدیر  به  شخصا 
کرده اند؟ یا کاری بر زمین مانده در محل 
به  ایشان  با حضور  بوده که  وقوع سیالب 

است؟ رسیده  انجام 
اصلی  یادداشت  به  اشاره  با  جوابیه  در 
نگارنده که »سازمان مدیریت بحران کمتر 
پاسخ  و  هشدار  پیشگیری،  در  واکنشی 
نشان نداد« آمده است: » کسانی که کمتر 

دارند،  بحران  مدیریت  مفاهیم  با  آشنایی 
کوتاه  فرایندی  پیشگیری  که  می دانند 
مدت و آنی... نیست و.. اخطاریه سازمان 
جمعی  رسانه های  طریق  از  هواشناسی... 
اجتماعی  شبکه های  و  خبرگزاری ها  و 
با  جوابیه  تنظیم کننده  شد«    اطالع رسانی 
با  آشنایی  اینکه »کسانی که کمترین  ذکر 
می دانند  دارند  بحران  مدیریت  مفاهیم 
نیست«  کوتاه مدت  کاری  پیشگیری 
در  »پیشگیری«  زمینه  در  فعالیت  از 
این کار  نمی کند که  مشخص  و  می گذرد، 
مشخصا  است  درازمدت  که  )پیشگیری( 
کشور  بحران  مدیریت  سازمان  خود  در 
بودن  با  می شود؟  پیگیری  ترتیب  چه  به 
معاونتی در این زمینه در سازمان مدیریت 
پیشگیری«   و  »پیش بینی  نام  به  بحران 
در  مشخصی  فعالیت  سازمان  این  آیا 
موضوع  -که  سیالب  پیشگیری  زمینه 
یا  داده  انجام  است-  اصلی  یادداشت 

می دهد؟
می شود  »...مگر  است:  آمده  ادامه  در 
خدمات رسان  دستگاه های  وجود  با 
شبانه روزی مانند هالل احمر، اورژانس، … 
عملیات پاسخی انجام نشده باشد« بسیار 
واضح است اینکه سازمان های یادشده در 
زمینه پاسخ به وظیفه خود عمل می کنند، 
است.  بررسی  و  نقد  قابل  خود  جای  در 
سوال آن است که سازمان مدیریت بحران 
آیا کاری در مورد پیشگیری و هشدار قبل 
از رخداد و پاسخ در سوانح -مشخصا در 
می دهد؟  انجام  رخداد  از  بعد  سیالب- 

اگر نقشی مانند هماهنگ کننده برای خود 
قائل است، چگونه و چه زمانی این کار را 

است؟  داده  انجام 
مطالب  اینکه  یادآوری  ضمن  ادامه  در 
از  برآمده  و  تازگی  نوع  هر  فاقد  نگارنده 
آشنایی  کمترین  با  و  غیرکاربردی  ذهنی 
است،  کشور  بحران  مدیریت  ساختار  با 
شده  ارائه  »توصیه های  است:  آمده 
در  دنیا  هیچ کجای  در  نمونه ای  کمترین 
خصوص وظیفه حاکمیتی مدیریت بحران 
سازمان  نگارنده  است  ذکر  به  الزم  ندارد« 
را »آژانس فدرال  برداری  الگو  برای  هدف 
آمریکا  در   »  FEMA اضطراری  مدیریت 
شرایط  و  سانحه  »مدیریت  سازمان  و 
گرفته  نظر  در  ترکیه  در   »AFAD اضطرار 

است.
بر اساس ساختار سازمان مدیریت بحران 
کشور که در وبگاه این سازمان آمده است، 
در  سازمان  این  تشکیالتی  سازماندهی 
با سازمان های مشابه  ایران -به درستی- 
خود در آمریکا و ترکیه شباهت دارد. آنچه 
در سازمان مربوطه در آمریکا، به شیوه ای، 
و در ترکیه به روالی دیگر، انجام می شود، 
انتظار  که  است  سازمانی  از  نمونه هایی 
منطقی  ایران  در  آن  عینی  وجود  برای 
در  نگارنده  بحث  نوع  هر  می رسد.  نظر  به 
ارایه  دنیا  در  »نمونه ها«  همان  چهارچوب 

است. شده 
»تولید  آورده اند:  جوابیه  ادامه  در 
کار  و  تخصصی  علمی،  مراکز  کار  داده 
سیاست گذاری،  بحران  مدیریت  سازمان 

و  نظارت  هماهنگی،  برنامه ریزی، 
ذهنیت  نظر می رسد  به  است.«  پشتیبانی 
علمی  مراکز  مورد  در  جوابیه  تهیه کننده 
»تولید کننده  عنوان  به  صرفا  تخصصی  و 
و  تحلیل  هر  پذیرش  مانع  اساسا  داده« 
نقد از بیرون سازمان است. مراکز علمی و 
تخصصی که در زمینه سوانح در ایران کار 
می کنند اگر قادر به مطالعه، پایش و نقد 
عملکرد سازمانی حاکمیتی به نام سازمان 
از  بخشی  عمال  نباشند،  بحران  مدیریت 
وظیفه خود را به فراموشی سپرده اند. اگر 
 data production داده  تولید  از  منظور 
است، باید تردید کرد که اساسا تهیه کننده 
جوابیه، با وظایف مراکز علمی و نحوه کار 

باشد. آشنا  دانشمندان 
در ادامه آمده است: »انواع حوادث مانند 
زلزله، سیل و … به نوعی کلیه دستگاه های 
تجمیع  امکان  می شود،  شامل  را  کشور 
همه آنها در یک سازمان ممکن نیست جز 
اشتراکات  اساس  بر  آنها  ظرفیت  از  اینکه 
مشکل  کرده.  استفاده  طبیعی  مخاطرات 
بحران  مدیریت  نمودن  محدود  اساسی... 
در  بحران  مدیریت  سازمان  به  کشور 
شامل  حالی که...  در  است  کشور  وزارت 
غیر  سازمان های  و  دستگاه ها...  انواع 
است«  دانشگاهی  و  علمی  مراکز  دولتی، 
مشخص نیست که این سازمان چگونه از 
»ظرفیت دستگاه ها« بر اساس اشتراکات 
می کند؟  استفاده  طبیعی  مخاطرات 
همه  که  است  کاری  بحران  مدیریت  اگر 
چه  هستند  آن  انجام  حال  در  دستگاه ها 
است  بحرانی  مدیریت  سازمان  به  نیازی 
که وظیفه خود را بهره گیری از ظرفیت های 

این  آیا  می داند؟  مختلف  سازمان های 
است؟  هماهنگی  و  هدایت  حد  در  نقش 
چه  در  تا کنون  این کار  است  اینطور  اگر 

است؟ شده  انجام  سطحی 
رهنمون  ارائه  ضمن  جوابیه  در  پایان  در 
نظر  »به  کرده اند:  راهنمایی  نگارنده،  به 
در  مباحث  به  نویسنده  ورود  می رسد 
.. ایشان را از تخصص  رشته های مختلف 
اصلی خود که زمین شناسی و زلزله شناسی 
است دور کرده است که توصیه اکید، اظهار 
در  با  تجربه،  و  تخصص  حیطه  در  نظر 
اختیار داشتن اطالعات الزم از نحوه اقدام 
از  تشکر  ضمن  است«  دستگاه ها  عملی 
پنهان  نمی تواند  نگارنده  مذکور،  راهنمایی 
کند که اساسا این نگاه که »ما در دستگاه 
اجرایی و درگیر مشکالت روزمره هستیم و 
شما دانشگاهیان به همان حوزه تخصصی 
خود در زمینه نظری بپردازید چون اجرا را 
نمی فهمید« دلیل و مسبب همین وضعی 
است که اکنون در سازمان مدیریت بحران 
همه  از  قدردانی  ضمن  نگارنده  داریم. 
کسانی که در دستگاه های علمی و اجرایی 
و  مردم  از  و  می پردازند،  خود  وظایف  به 
نیز طلبکار نیستند،  مخاطبان و شهروندان 
و از نقد و بررسی دلخور نمی شوند، یادآور 
می شود که نکات مطرح شده در یادداشت 
مسئولیتی  چه  بحران  مدیریت  »سازمان 
بنیادی و سواالتی همچنان  نکاتی  دارد؟« 
باقی است. نگارنده همچنان ورود به بحث 
در آن زمینه ها را شروع گفت و گویی الزم 
سازمان  عملکرد  شیوه  در  اصالح  برای 
گردش کار  اساسا  و  بحران،  مدیریت 

می داند.  کشور  در  بحران  مدیریت 

دالیل کم آبی به دو دسته 
فیزیکی و انسانی طبقه بندی 
می شود. دالیل فیزیکی آن 

خشکی طبیعی، تغییر اقلیم و 
نبود ذخایر زیرزمینی است و از 
دالیل انسانی آن هم می توان به 
تصمیم گیری های غلط دولت ها 
و مجلس ها، نبود قانون موثر، 
تخصیص بیش از اندازه آب 
و مهم ترین آن الگوی کشت 

اشاره کرد

مدیرکل نظارت سازمان هواپیمایی اعالم کرد:
سقوط قیمت بلیت هواپیما با کاهش تقاضای مردم

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها 
هواپیمایی  سازمان  هوانوردی  موسسات  و 
کشوری اعالم کرد: در پی کاهش ۷۰ درصدی 
سفرهای  برای  مردم  تقاضای  و  پروازها 
هوایی در هفته گذشته، قیمت بلیت هواپیما 
گزارش  به  رسید.  خود  حد  کمترین  به 
اعمال  پی  در  خوشخو گفت:  حسن  ایسنا 
سوی  از  هوایی  مسافر  پذیرش  محدودیت 

داخلی  پروازهای  کرونا،  مقابله  ملی  ستاد 
در هفته گذشته ۷۰ درصد کاهش پیدا کرد 
و با وجود این میزان کاهش، تقاضای مردم 
هم برای سفرهای هوایی به حداقل رسید به 
گونه ای که حتی هواپیماها در این پروازهای 
پروازهای  وضعیت  نمی شد.  پر  هم  محدود 
داخلی در روزها و هفته گذشته نشان می دهد 
که تقاضا برای سفر بسیار کاهش پیدا کرده 

و این افت تقاضا بیانگر این است که مردم 
نگران  و  رعایت کرده  را  پروتکل ها  خودشان 
هستند،  آمده  وجود  به  کرونایی  شرایط 

نمی روند. به سفر  بنابراین 
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها 
هواپیمایی  سازمان  هوانوردی  موسسات  و 
تا   کشوری گفت: همین مسئله سبب شده 
قیمت بلیت هواپیما کاهش شدیدی داشته 

بلیت  نرخ  حداکثر  مثال  عنوان  به  باشد. 
تومان  هزار   ۳5۰ حدود  به  تهران-مشهد 
کاهش پیدا کرد و این کاهش شدید تقاضا 
در شرایطی اتفاق افتاده که تعداد پروازهای 
به  داخلی  مسیرهای  همه  در  مسافری 
هفتاد  تا  با کرونا  مقابله  ملی  ستاد  دستور 
درصد کمتر شد.خوشخو با اشاره به کاهش 
۷۰ درصدی پروازهای مشهد در هفته گذشته 
مصادف با ایام تاسوعا و عاشورا، گفت: برخی 
از شرکت های هواپیمایی نیز در این شرایط به 
این دلیل پروازها را با لود پایین مسافر انجام 
می دهند که همچنان شبکه پروازی شان فعال 

باشد چرا که از نظر اقتصادی هیچ توجیهی 
درصدی   ۷۰ محدودیت  ندارد.  آن ها  برای 
پروازهای داخلی تا پنجم شهریور ماه ادامه 
دارد چرا که مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
تا این تاریخ تمدید شده و اگر از این بعد نیز 
تمدید شود بر اجرای آن نظارت می کنیم. البته 
تا کنون نیز شرکت های هواپیمایی همسو با 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همه 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند و از همه 
می خواهیم در ادامه نیز نسبت به رعایت آن 
جدیت به خرج دهند تا شاهد فروکش کردن 

ویروس کرونا در کشور باشیم.
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دو روز پیش یگان حفاظت محیط زیست 
از  را  شتر  نفر   ۱۱۰۰ سیستان وبلوچستان 
در  نفر شتر   ۱۱۰۰ خارج کرد؛  هامون  تاالب 
تاالب  وارد  چرا  برای  که  کاروان   ۶ قالب 
علیرضا  بودند.  شده  هامون  بین المللی 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  پورمردان، 
»این  که  گفته  سیستان وبلوچستان  
محدوده  وارد  مختلف  مناطق  از  شترها 
شده  هامون  بین المللی  تاالب  گسترده 
سوی  از  سریع  برخورد  یک  در  و  بودند 
از تاالب  تیم واکنش سریع یگان حفاظت 
شترها  آمدن  ماجرای  شدند«.  اخراج 
نیست.  تازه  اما  تاالب  از  اخراجشان  و 
محیط  بارها  و  بارها  گذشته  سال های  در 
شتری  کاروان های  اخراج  از  خبر  زیست 
چرا  هامون مشغول  تاالب  در  بود که  داده 
بر  حاال  که  بین المللی  تاالب  این  بودند. 
و  سخت  روزگار  خشکسالی  و  بی آبی  اثر 
تحمل  مدت هاست  می گذراند،  را  تلخی 
و  ندارد  را  شترها  یعنی  سنگین،  دام 
شده.  ممنوع  کاروان ها  عبور  همین  برای 
کاروان های شتر با حضور در هامون، عالوه 
بر آنکه سنگینی شان به خاک تاالب آسیب 
می رساند، علوفه ها و درختان گزی که برای 
شده  کاشته  منطقه  در  گردوغبار  با  مقابله 
از همین رو حضورشان  را هم می خورند و 

است. منطقه  در  گردوغبار  تشدیدکننده 
شترها  حضور  آسیب های  آنکه  از  بعد 
آنها  تا  شد  قرار  شد،  مشخص  تاالب  در 
کنند  روانه  دشتی  به  را  کاروان هایشان 

این  و  داشت  قرار  تاالب  از  بعد  دقیقا  که 
منطقه چند سالی محل حضور نفرات شتر 
که  شتردارانی  تعداد  دوباره  حاال  اما  شد. 
همچنین  و  راحتی  و  نزدیکی  دلیل  به 
وجود علوفه راهشان را به تاالب هامون باز 
به خبرها  نگاهی  زیاد شده است.  می کنند 
می گوید مهر ۹۹، ۶۰۰ شتر به بیرون هامون 
در  و  شتر  نفر   2۰۰  ،۹۹ آبان  شدند.  روانه 
نبوده که کاروانی  زمانی  هم  دیگر  ماه های 
از شترها راهشان به تاالب باز نشده باشد. 
این در حالی است که پورمردان اردیبهشت 
ماه امسال گفته بود: »ورود شتر در تاالب 
هامون سابقه تاریخی ندارد و افراد سودجو 
ناشناس  صورت  به  دیگر  استان های  از 
تاالب  این  به  را  خود  شتر  کاروان های 
استان  زیست  محیط  مدیر کل  می آورند.« 
تعیین  از  همچنین  سیستان وبلوچستان 
خبر  افراد  این  برای  سنگین  جریمه های 
داده؛ جریمه هایی که میزان آنها اعالم نشد 
و حاال سایر دامداران محلی اطراف هامون 
زیاد شده  آنقدر  قدرت شترداران  می گویند 

شد. حریفشان  نمی توان  دیگر  که 

است غیرقانونی  حضور شترها 
در این سال ها که هامون رنگ خشکی 
تامین  اسیر  دامدارها  و  دید  خود  به  را 
وضعیت  شدند،  حیواناتشان  برای  آب 
سخت  سنگین  و  سبک  دام های  برای 
حضور  ممنوعیت  که  سبک  دام های  بود. 
حضور  دلیل  به  اما  نداشتند  را  تاالب  در 
تامین  امکان  شتر  فراوان  دسته های 

علوفه و آب از آنها گرفته شد. حاال شریف 
شرکت  مدیرعامل  و  دامدار  نجفی َبزی، 
»پیام ما«  به  نیمروز  دامداران  تعاونی 
گلوی  از  می گویند مدت هاست آب خوش 
دامدارانی که گاو و گوسفند دارند و ساکن 
است.  نرفته  پایین  هستند  هامون  حوالی 
»مشکل آب این سال ها همه ما را خسته 
آنها که دام کمتر داشتند فروختند و  کرد. 
برای کارگری به شهرهای دیگر رفتند و ما 
در  می کنیم.  کار  سختی  به  مانده ایم  که 
این وضعیت شترها هم در هامون با وجود 
مشکل  است  غیرقانونی  حضورشان  آنکه 
دیگری بر مشکالتمان افزوده اند. ادرارشان 
دلیل  به  و  می کند  سفت  را  زمین  خاک 
باالی  برگ های  می توانند  بلندشان  گردن 

بخورند. را  درختان گز 
چه  است  قرار  تاالب  از  وضعیت  این  با   
را  گز  درختان  می گوید  او  بماند؟«  باقی 
برای  شود  مانعی  تا  طبیعی کاشت  منابع 
به  شده  خشک  هامون  از  گردوغباری که 
حضور  نهایت  در  و  می آید  شهرها  سمت 
بر  را  معادالت  این  همه  شتر  کاروان های 
به  باید  چرا  برای  »شترها  می زند.  هم 
دشت میل نادری بروند که بعد از دریاچه 
هم  آب  حوضچه  حتی  آنجا  دارد،  قرار 
هست اما کاروان های مختلف از شهرهای 
دیگر هم به سمت هامون می آیند چرا که 
برج  از  است.  بیشتر  اینجا  آب  و  علوفه 
و  می آیند  منطقه  به  هفت  برج  تا  یک 
و  میکنند  خراب  را  و گاو  چراگاه گوسفند 

شهداد  و  نایبندان  سمت  هم  زمستان  در 
بانفوذی  و  مرفه  افراد  چون  اما  می روند 
به  قانون شکنی شان  این  مقابل  هستند 

نمی ایستند.« درستی 
خاصی  بوی  شترها  می گوید  دامدار  این 
باعث  منطقه  یک  در  حضورشان  و  دارند 
علوفه  خوردن  برای  دام ها  سایر  می شود 
نروند و به همین دلیل در حالی که حضور 
دام های سبک در هامون قانونی است این 
دست  از  مناطقش  از  بسیاری  در  را  حق 
سبک  دام های  از  زیادی  تعداد  داده اند. 
بیماری هایی  شترها  از  میان  این  در  هم 
شرکت  مدیرعامل  گرفته اند.  زردی  مثل 
»در  می گوید:  نیمروز  دامداران  تعاونی 
باید حدود  برای یک روز چرا  دشت، شتر 

پنجاه کیلومتر راه برود اما وقتی به هامون 
همه جا  نیست.  رفتن  راه  به  نیاز  می آیند 
و  و حاال که خشکسالی  علوفه است  از  پر 
کمبود آب گریبان گیر شده وضعیت بسیار 

است.« قبل  سخت تر 

برای قانع کردن شترداران 
نمی کنند تالش 

از  دام ها  نداشت،  آب  هامون  که  امسال 
و  خورده اند  قبل  سال   خشک  علوفه های 
نگرانی  آنکه  از  پیش  خشکی  این  حاال 
باشد، عاملی  به همراه داشته  دام ها  برای 
شده تا محلی ها نگران گردوغبار بلند شده 
نمونه اش  باشند.  هامون  بزرگ  تاالب  از 
پیران  کنگ  روستای  دامدار  کیخا،  اکبر 
است که صدایش را در گلو می اندازد و به 
سرمان  بر  خاک  »وقتی  می گوید:  بلندی 
مرثیه  برایمان  می خواهند  آنوقت  شد، 
و  بوده  دامدار  سال هاست  او  بخوانند؟« 
اهالی  اکثر  شغل  می گوید  »پیام ما«  به 
یا  و  است  دامداری  هامون  تاالب  اطراف 
»شهرستان  بز.  یا  دارند  گوسفند  و  گاو 
و  دارد  فاصله  دو کیلومتر  تاالب  تا  نیمروز 
باغ، ده گلزار،  لورگ  روستاهای کوه خواجه، 
به تاالبی  .... همگی چشمشان  گرمشاد و 
سال  دو، سه  حاال خشک شده.  است که 
قبل که سیالب آمد، چند وقتی پرآب شد 
و  نبود  ماندگار  اما  رونق گرفت  صیادی  و 

نیامده.« تاالب  به  آبی  هم که  حاال 
او عالوه بر این می گوید دامداران با تانکر 
حتی  و  می آورند  دام هایشان  برای  آب 
امسال آب را با تانکر به تاالب رساندند چرا 
می کند  آرزو  و  نداشت  آب  هم  تاالب  که 
که »ای کاش یک لوله آبی از وسط تاالب 
اینقدر  تشنه  دام های  تا  می کردند  رد 
از  مناطقی  به  بارها  کیخا  نشوند«.  اسیر 
کاروان هایشان  شترداران  که  رفته  تاالب 
کار  این  که  گفته  آنها  به  و  می برده اند  را 
آنها  اما  است.  طبیعت  و  زمین  ضرر  به 
می کنند  »فکر  نبوده.  بدهکار  گوششان 
را  اینجا  می خواهیم  و  هستیم  بخیل  ما 
برای گاو و گوسفندانمان نگه داریم. هرچه 
منطقه  نابودی  باعث  اتفاق  این  می گوییم 

نمی رود.« گوششان  به 
دامداران  با  تالش کرده  بارها  او که  برای 
سبک و سنگین همکالم شود حاال آموزش 
نکته فراموش شده منطقه است. از نگاه او 
با کمک جوامع  به احیای تاالب  رویکردها 
محلی جدی نیست و نه منابع طبیعی و نه 
محیط زیست برای احیای تاالب چندان از 
و  نکرده اند  استفاده  مردمی  کمک های 
حاال فقط شترداران را مجبور می کنند تا از 
قانع  برای  آنکه تالشی  بدون  بروند،  تاالب 
کردن آنها و نشان دادن اثرات طوالنی مدت 
یا  باشند  داشته  می دهند  انجام  کاری که 
شود. تعریف  برایشان  جایگزین  معیشتی 

سازمان محیط زیست 6 کاروان شتر را از تاالب هامون به بیرون هدایت کرد

کاروان ها با خشکسالی هامون هم قدم شدند
مدیرعامل شرکت تعاونی دامداران نیمروز: مشکل بی آبی این سال ها همه ما را خسته کرد و حضور شترها و تشدید 

گردوغبار مشکلی بر مشکالتمان افزوده  است

رئیس دانشگاه تهران در مراسم 
ترحیم پرویز کردوانی:

غلبه بر ابرچالش ها جز با 
علم قابل حل نیست

اینکه  بر  تاکید  با  تهران  دانشگاه  رئیس 
زبان  و  شیوه ها  با  همواره  کردوانی  پرویز 
تصمیم  اندرز  و  پند  در  سعی  شیوا  قلم  و 
سازان در زمینه توجه به ثروت های طبیعی 
داشت، گفت:  آن  از  حفاظت  و  حراست  و 
امیدوارم همگان به این امر برسند که غلبه 
بر ابر چالش های کشور جز از مسیر علم و 

بود. نخواهد  حل  قابل  تحقیق 
به گزارش ایسنا محمود نیلی احمدآبادی در 
مراسم ترحیم پرویز کردوانی که به صورت 
برگزار شد، گفت:  تهران  دانشگاه  در  آنالین 
بسیار سخت است که بتوان فرد دیگری را 
برای جایگزینی او پیدا کرد. کشور به شدت 
نیازمند  کردوانی  پروفسور  مانند  افرادی  به 
است. دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه نسل 
چهارم یکی از مهم ترین وظایف و مسئولیت 
دادن جامعه  بر مشارکت  را  اجتماعی خود 
در جهت توسعه فرهنگ و ارزش ها، توسعه 
کشور و توسعه پایدار قرار داده است؛ چرا که 
امروز ما پذیرفته ایم که توسعه پایدار بسیار 
مهم است و اهمیت محیط زیست را درک 
کرده ایم و نگرانی آب و آلودگی ها هستیم.

زمانی  در  کردوانی  دکتر  کرد:  عنوان  نیلی 
و  بی محابا  توسعه  به  اقدام  کشور  در  که 
ابراز نگرانی  بود، نسبت به آن  بی پروا کرده 
کرده و تمرکز خود را بر آب، محیط زیست 
به  بود. متاسفانه  پایدار قرار داده  و توسعه 
آن مقدار که او در این زمینه تالش می کرد، 
کسانی  همه  امیدوارم  و  نگرفت  نتیجه ای 
یک  می کنند،  فعالیت  حوزه ها  این  در  که 
بار دیگر سخنانش را مرور و در اقدامات و 
لحاظ کنند. را  آنها  خود،  تصمیم گیری های 
رئیس دانشگاه تهران، اضافه کرد: دانشگاه 
تهران در راستای مسئولیت اجتماعی خود، 
دکتر کردوانی را به عنوان نمونه ای از اساتید 
و محققانی که به تحقیق توجه داشته است، 
به جامعه معرفی می کند؛ کسی که هم در 
حوزه علمی فعالیت داشته و هم از جامعه 
به دور نبوده و هر چه که از علم می اندوخت 

در جامعه پیاده می کرد.
بین المللی  فعالیت  زمانی که  در  افزود:  او 
دانشگاه ها مطرح نبود، دکتر کردوانی در این 
زمینه پیشگام بود به گونه ای که با راه اندازی 
مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی در 
دانشگاه تهران و ایجاد پایگاه هایی از آن در 
کردوانی  دکتر  سوی  از  مناطق کشور  سایر 
و  شناخته  بهتر  ایران  شد که کویر  موجب 
از آن به عنوان سرمایه ملی بیش از پیش 

شود. محافظت 

تکذیب حمل محموله های 
چوبی قاچاق به 

کارخانه های نوشهر 
چندی پیش ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر 
ورود کامیون های محموله های چوبی از گونه های 
جنگلی  به کارخانه پارس نئوپان نشتارود منتشر 
مدیرکل  داشت.  گسترده ای  بازتاب  که  شد 
منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشهر در 
توضیح درباره این ویدیو به ایسنا گفت که راوی 
عبدالرضا  است.  نداشته  اطالعاتی  ویدئو،  این 
اواخر  از  تنفس جنگل  قانون  افزود:  سنگاری 
سال ۱۳۹5 به اجرا گذاشته و به تبع بهره برداری 
در جنگل های شمال ممنوع شد و حتی درختان 
شکسته و افتاده در جنگل های شمال کشور از 
آغاز طرح تنفس، تاکنون خارج نشده و تمامی 
پروانه های قطع دستی همزمان با اجرای تنفس 
به  توجه  با  است.  شده  آوری  جمع  جنگل 
بررسی های یگان حفاظت منابع طبیعی استان 
مازندران نوشهر، از زمان و مکان مبدا محموله 
چوبی مورد اشاره در ویدیو برابر مستندات موجود 
)مجوز های حمل و بارگیری( کامیون های حمل 
چوب که در ویدیو در مسیر حرکت به کارخانه 
پارس نئوپان دیده می شود، جملگی محموله 
چوبی خارج از استان های شمالی حمل و چوب 
یا  مزارع شخصی )مستثنیات(  از  تهیه شده 
زراعت چوب و از گونه های صنوبر، توت، پالونیا، 

بید، آلوچه و غیره است.

مدیر کل محیط زیست استان 
سیستان وبلوچستان از تعیین 
جریمه های سنگین برای این 
افراد خبر داده؛ جریمه هایی 
که میزان آنها اعالم نشد و 
حاال سایر دامداران محلی 

اطراف هامون می گویند قدرت 
شترداران آنقدر زیاد شده که 
دیگر نمی توان حریفشان شد

رد پای شترها در تاالب هامون باقی مانده و هنوز هم مانند سال های قبل باید به شتردارها بگویند که آمدنشان به هامون غیرقانونی 
است و حضورشان وضعیت احیای تاالب را سخت می کند. اما گوش کاروان داران بدهکار نیست و باز هم نفر به نفر شترها را برای رسیدن 

به تاالب و خوردن علوفه و آب از هامون قطار می کنند.

کیخا، دامدار نیمروز می گوید 
شترها بوی خاصی دارند و 
حضورشان در یک منطقه 
باعث می شود سایر دام ها 

برای خوردن علوفه نروند و به 
همین دلیل در حالی که حضور 

دام های سبک در هامون قانونی 
است این حق را در بسیاری 
از مناطقش از دست داده اند 

و تعداد زیادی از دام های 
سبک هم در این میان از 

شترها بیماری هایی مثل زردی 
گرفته اند
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سیل در ایالت »تنسی« آمریکا 22 کشته بر 
در  نفر  میلیون ها  به  همزمان  جای گذاشت. 
سراسر »النگ آیلند« و جنوب نیوانگلند هشدار 
آماده باش در برابر موج های ساحلی، سیل و 
سقوط درختان و تیرهای چراغ برق داده شده 
و آتش سوزی روسیه چنان گسترده شده که 
فوق العاده  وضعیت  اعالم  محلی،  مقام های 

کرده اند و چندین روستا تخلیه شده است.
دیروز ایسنا در خبری به نقل از نیویورک تایمز 
اثر  بر  رسمی،  آمارهای  اساس  بر  نوشت که 

وقوع سیالب در ایالت تنسی آمریکا دست کم 
22 تن کشته و ده ها تن دیگر مفقود شده اند. 
مقامات محلی اعالم کردند که در مناطقی از 
با  نیز در حوادث مرتبط  نفر  ایالت تنسی 5۰ 
سیل مفقود شده اند. نیروهای امداد در برخی 
از  را  خسارت  بیشترین  روستایی که  مناطق 
تمامی  حال کنترل  در  دیده اند  وقوع سیالب 
خانه ها برای کمک به حادثه دیدگان هستند. 
نوزاد  دو  جمله  از  کودک  تعدادی  همچنین 
این  قربانیان  بین  در  نیز  هفت ماهه  دوقلوی 

بوده اند. حادثه 
این در حالی است که توفان »ِهنری« باعث 
قطع برق بیش از ۱2۰ هزار منزل مسکونی در 
ایالت »رود آیلند« واقع در شمال شرق آمریکا 
شده است. توفان گرمسیری موسوم به ِهنری 
که هشدار وقوع آن در ایاالت شمال شرق آمریکا 
داده شده بود، تندبادهایی با سرعت ۹5 کیلومتر 
در ساعت به همراه داشت و به دنبال آن، به 
میلیون ها نفر در سراسر النگ آیلند و جنوب 
موج های  برابر  در  آماده باش  هشدار  نیوانگلند 

ساحلی، سیل و سقوط درختان و تیرهای چراغ 
برق داده شده است. همچنین ده ها نفر نیز در 

شهر »واورلی« مفقود شده اند.
بر اساس اعالم سرویس هواشناسی ملی در 
کمتر از 2۴ ساعت ۱۷ اینچ باران باریده و به 
تنسی  روزه  یک  بارندگی  رکورد  می رسد  نظر 

شد. شکسته 
بر اساس گزارشات، صدها پرواز از مبدا فرودگاه 
باال آمدن آب و سیالب  نیویورک لغو شده و 
شدید، جاده ها و پل ها را تخریب و صدها منزل 
مسکونی را غیرقابل سکونت کرده است. سیالب 
شدید چندین اتومبیل را نیز با خود برده است.
میلیون  شش  حدود  بی بی سی،  گزارش  به 
نفر از سکنه نواحی ساحلی در بخش هایی از 

از  النگ آیلند، کانتیکات و ماساچوست، قبل 
دریافت کرده  آماده باش  هشدار  توفان  وقوع 
بودند. همچنین بیش از ۳۶ میلیون نفر نیز در 
بخش های وسیعی از جنوب نیوانگلند و نیویورک 
و نیوجرسی، هشدارهای وقوع توفان گرمسیری 
در این مناطق را دریافت کرده بودند. با این همه 
سی بی اس نوشته است که نیروهای اورژانس 
و  هستند  جست وجو  حال  در  خانه  به  خانه 
بر  هستند.  قربانیان  افزایش  نگران  مقامات 
اساس این گزارش، دانشمندان هشدار داده اند 
با گرم تر شدن کره  آینده  در  که ممکن است 

زمین چنین رخدادهایی شایع تر باشد.
در  جنگل ها  آتش سوزی  اضطراری  وضعیت 
روسیه آتش سوزی گسترده در »ماری ال« در 

حال سوزاندن جنگل ها و مناطق سرسبز این 
در  محلی  مقام های  است.  روسیه  در  منطقه 
پی گسترش این آتش سوزی، اعالم وضعیت 
فوق العاده کرده اند و چندین روستا تخلیه شده 
است. ماری ال ششمین منطقه در روسیه است 

که تابستان امسال دچار حریق شده است.
تصاویر پخش شده از رسانه های روسی نشان 
همچنین  و  آتش نشان  نیروهای  می دهد که 
را  آتش  می کنند  تالش  محلی  داوطلبان 

کنند. خاموش 
به گزارش یورونیوز، گفته می شود افزایش دمای 
ایمنی  مقررات  به  بی توجهی  و همچنین  هوا 
از دالیل افزایش موارد آتش سوزی در مناطق 

سرسبز روسیه بوده است.

تنش های شدید آب و هوایی در چند کشور خسارت جانی و مالی به بار آورد

توفان و سیل در آمریکا، آتش سوزی در روسیه

بدون مرز

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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مرکز  منطقه ای  دفتر  مدیر  را  تازه  هشدار 
اصفهان  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات 
بیشترین   اینک  است که هم  او گفته  داده. 
فرونشست در شمال استان قرار دارد اما به 
صورت نعل اسبی به سمت مرکز شهر حرکت 
می کند. بر اساس توضیح حسین حجتی به 
اصفهان در سال  مناطق شهری  برخی  ایرنا، 
این  دارند،  فرونشست  سانتی متر   ۱۶ تا   ۱5
رودخانه  حاشیه  در  فرونشست ها  میزان 
زاینده رود  پنج یا ۶ سانتی متر در سال بیشتر 
می شود. آشکار  به آرامی  آن  آثار  اما  نیستند 

عسکری،  غالمحسین  پارسال  مرداد 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
و  زاینده رود  خشکی  که  بود  کرده  تایید 
برداشت های بی رویه از سفره های زیرزمینی، 
حتی  و  قدیمی  میراثی،  ساختمان های  به 
وارد  آسیب  اصفهان  احداث  در حال  بناهای 
می کند. او گفته بود بسیاری از ساختمان ها 
و  خوردگی  َترک  دچار  اصفهان  کالنشهر  در 
نشست ناهمگون شدند که دلیل آن گسترش 
پدیده فرونشست زمین و کاهش سطح آب 

است. زیرزمینی  سفره های 
نتیجه بررسی های اولیه و شواهد نشست آثار
بیت اللهی،  علی   ،۹۹ بهمن  این،  از  پیش 
تحقیقات  مرکز  زلزله شناسی  بخش  رئیس 
مسکن و شهرسازی به »پیام ما« گفته  بود: 
معضلش  مهم ترین  اصفهان  تاریخی  »شهر 
بجنبیم  دیر  ما  اگر  است،  فرونشست 
این شهر دچار  در  ما  تاریخی  آثار  متاسفانه 

زیاد  آثار  این  ارزش  می شود،  جدی  آسیب 
است اگر آسیب ببیند و اگر هم ترمیم شود 
آن ارزش اصلی خود را از دست می دهند.«
حاال بر اساس گفته های مدیر دفتر منطقه ای 
شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز 
آن  نشان دهنده  اولیه  بررسی های  اصفهان، 
است که پل جوبی، یکی از پنج پل تاریخی 
یعنی  دارد؛  نامتقارن  نشست  اصفهان،  شهر 
فرونشسِت یک سمت رودخانه با فرونشسِت 
خطرش  این  و  نیست  یکسان  دیگر  سمت 
زیادتر است یا ترکی که در پل خواجو ایجاد 
سازه  خوِد  با  مرتبط  می شود  گفته  و  شده 
است،  مربوط به فرونشست های 2 طرف پل 
محسوب می شود. پل خواجو نیز در2 طرف، 
نشست های نامتقارن کرده است. همچنین در 
میدان فیض جوار پل خواجو، آثار فرونشست 
در دیواره ها و ساختمان ها مشخص شده اند 
جوبی،  پل،  سی و سه  تاریخی  پل های  در  و 

آثار دیده می شوند. خواجو، این 
سال های  در  است که  حالی  در  شواهد  این 
گذشته وقتی از ترک های سی وسه پل صحبت 
به میان آمد، تکذیب می شد. دی ماه ۹۶ میراث 
کج شدگی  و  فرونشست  اصفهان  فرهنگی 
دیواره های سی و سه پل را غیرواقعی دانست و 
روابط عمومی اداره استان گفت که »هرگونه کج 
تاریخی امری  بناهای  شدگی در دیواره های 
طبیعی است و به دلیل مستهلک شدن مصالح 
به کار رفته در بناهای تاریخی به مرور این اتفاق 

ممکن است رخ دهد.«

مورد  یک  وقتی  پارسال  تیرماه  همه  این  با 
پل  مجاورت  در  فاضالب  لوله  شکستگی 
درباره  نگرانی ها  دیگر  بار  شد،  دیده  خواجو 
تبعات فرونشست ها برای آثار تاریخی مطرح 
مسئول  فصیحی نائینی،  علی محمد   شد. 
پایش پل های تاریخی استان اصفهان، همان 
ایسنا گفت که الزم است مطالعات  به  وقت 
جامع تری برای بررسی فرونشست در اصفهان 
انجام و تصمیم عاجلی برای آن گرفته شود تا 
پیش از بروز هر فاجعه ای جلوی وارد شدن 
اصفهان  تاریخی  پل های  به  جدی  آسیب 
پدیده  با  برخورد  که  حالی  در  بگیریم.  را 

فرونشست در کشور تا کنون فقط به ارزیابی 
و پایش و آمار انجامیده، فصیحی نیز »صرف 
بررسی  برای  میزان  منحنی  چند  استخراج 
میزان خطر فرونشست« را کافی ندانست و 
در سکوت  موریانه  مثل  »فرونشست  گفت: 
پیش می رود و الزم است که به این پدیده 
خطرناک نگاه جدی تری داشته باشیم.« او 
پایش ها  در  هنوز  بود  زمان، گفته  آن  البته 
پل های  در  فرونشست  بر  مبنی  شواهدی 

نشده. دیده  تاریخی 

شمال اصفهان در محاصره 
فرونشست

پیش از این نیز پیش از این نتایج مطالعات 
اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی  سازمان 
که  داد  نشان   ۹۹ بهمن  در  نشان  کشور 
کشور  در  زمین  فرونشست  نماد  اصفهان 
فرونشست  نرخ  باالترین  که  چرا  است 
سانتی متر   ۱۹ سالی  به  اصفهان  دشت 
در  فرونشست ها  این  بیشتر  و  رسیده 
حاشیه ها و درون مناطق شهری و جمعیتی 

است. داده  رخ  زیرساختی  و 
به گفته مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات 
چه  هر  اصفهان،  شهرسازی  و  مسکن  راه، 
برداشت از آب های زیرزمینی دشت اصفهان 
-برخوار بیشتر باشد، در مقابل آبخوان تغذیه 
نشود و  رودخانه زاینده رود جریان نداشته 
باشد، حرکت آثار فرونشست به سمت آثار 
تاریخی و مرکز اصفهان شتابان تر می شود. 
او دشت اصفهان -برخوار را به لحاظ عمق 
تشبیه  کاسه ای  به  رسوبات  ضخامت  و 
کرد که هر چه از طرف کوه صفه به سمت 
شمال آن حرکت کنیم، ضخامت آبرفت ها 
و ذرات خاک،  بیشتر  بستر  و عمق سنگ 

دانه ریزتر می شوند.
اینکه  علت  که  کرد  تاکید  کارشناس  این 
شمال  مانند  نقاط  برخی  در  فرونشست 
این  شده،  نمایان  بیشتر  اصفهان  شهر 
ریزتر  دانه  رسوبات،  خاک های  که  است 
عوارض  بنابراین  و  هستند   مساله دار  و 
حجتی  می کند.  بروز  سریع تر  فرونشست 
رودخانه  حاشیه  در  »فرونشست  گفت: 
رسوبات  چون  اما  دارد  وجود  زاینده رود 
را  ها  شکاف  و  ترک ها  دانه ترند،  درشت 
خیلی نمایان در سطح زمین نمی بینیم اما 
بهتر  اصفهان  شمال  در  را  پدیده  این  آثار 
خاک  که  دلیل  این  به  ببینیم  می توانیم 
عمق،  دیگر  سوی  از  و  است  ریزدانه تر 
تفاوت  هم  با  رسوبات  جنس  و  ضخامت 

می شود.« نمایان  بیشتر  ترک ها  دارند؛ 
و  راه، مسکن  به گفته مدیر مرکز تحقیقات 
در  فرونشست  عوارض  اصفهان،  شهرسازی 
و  فروریزش  اصفهان،  شمال  مختلف  نقاط 
اصفهان  مرکز  در  آن  عوارض  و  موضعی اند 

را تحت  ناحیه ای می شود و منطقه وسیعی 
می دهد. قرار  تاثیر 

 دو و نیم میلیون نفر در خطر
مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، 
پیش  روز  دو  اصفهان  شهرسازی  و  مسکن 
هم به ایسنا گفته بود دو و نیم میلیون نفر 
خطر  معرض  در  اصفهان  شهر  ساکنان  از 
آنچه  میان  این  و  دارند  قرار  فرونشست 
را  برخوار  اصفهان-  دشت  مطالعات  اهمیت 
بیشتر می کند، نرخ رشد سریع فرونشست در 
منطقه و پیشروی آن به سمت شهر اصفهان و 

است. شهری  مهم  المان های  وجود 

آبریز فالت  استان اصفهان جزء حوضه اصلی 
تلفیقی گاوخونی  حوضه  از  بخشی  و  مرکزی 
است که از مجموع ۳5 دشت استان اصفهان 
2۷ دشت ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی به لحاظ 
منابع آبی زیرزمینی وجود دارد که آبخوان این 
دش ت ها به شدت تحت تاثیر تنش آبی قرار 
دارند و در برخی موارد باعث فرونشست زمین 
ممنوعه  دشت  حجتی  گفته  به  است.  شده 
کیلومتر   ۳۷۷5.۶ اصفهان-برخوار  بحرانی  و 
مربع وسعت دارد و مساحت آبخوان آن ۱۶۰۶ 
کیلومترمربع است که۴2.5 درصد کل دشت را 
شامل می شود. دشت اصفهان- برخوار از جنوب 
و جنوب شرقی به دشت کوهپایه – سگزی از 
جنوب و جنوب غربی با دشت نجف آباد، از غرب 
به دشت علیویجه – دهق، از شمال به دشت 
مورچه خورت و از شمال وشمال شرق با دشت 
طرق- ابیازه محدود می شود. همچنین مطالعات 
آب های زیرزمینی بر روی این محدوده از دشت 
اصفهان -برخوار از سال ۱۳۴۳ شروع و تاکنون 
ادامه دارد و از سال ۱۳۴۶ این منطقه به علت 
پایین رفتن آب زیرزمینی و برداشت بی رویه از 
نظر حفر چاه ممنوعه اعالم شده و به علت کمی 
باران هر ساله در حال افت است. عالوه بر دشت 
وضعیت  اصفهان-برخوار،  همینطور  و  اصفهان 
نگران کننده  بسیار  مهیار،  کاشان،  دشت های 

اعالم شده است.

تیم  طرح  اجرای  پایلوت  تهران  ارامنه  موزه 
مخترعانی شد که در نخستین دوره مسابقات 
)ویژه  سوئیس  اختراعات  بین المللی 
مخترعان عضو فدراسیون جهانی ایفیا( مدال 

بودند. طال کسب کرده 
بین المللی  مسابقات  دوره  نخستین 
فدراسیون  عضو  مخترعان  )ویژه  اختراعات 
جهانی ایفیا( تیرماه امسال به صورت آنالین 
محمودرضا  و  شد  برگزار  سوئیس  ژنو  در 
گرجی، ساالر بصیری و مرجان حاجی رحیمی 
توانستند  ایران  از  شرکت کننده  تیم  اعضای 
و حفاظت  پایش  برای  وسیله ای  با ساخت 
راستای  در  نسخ خطی  و  موزه ای  اشیای  از 
گروه   8۰۰ بین  موزه ها،  هوشمندسازی 
شرکت کننده از کشورهای مختلف برای ایران 

کنند. طال کسب  مدال 
با همکاری ایکوم ایران، موزه ارامنه تهران به 
عنوان پایلوت انتخاب شد تا این اختراع در 
دوشنبه  عصر  نشستی که  در  شود.  اجرا  آن 
یکم شهریور در ساختمان ایکوم ایران برگزار 
که  دستگاهی  درباره  مخترعان،  تیم  شد، 
محمودرضا  دادند.  توضیح  بودند،  ساخته 
درباره کمک  مخترعان  تیم  نماینده  گرجی، 
به هوشمندسازی موزه های کشور  این طرح 

امیدواری کرد. ابراز 
کمیته های  رئیس  محیط طباطبایی،  احمد 

دو  در  گفت:  )ایکوم(  ایران  موزه های  ملی 
سال گذشته موزه های جهان به دلیل شیوع 
کرونا، دچار معضالت بسیاری شدند اما بودند 
استفاده  روز  فناوری های  از  که  موزه هایی 
داشتند.  نگه  سرپا  را  خودشان  و  کردند 
از آنهاست. این طرح یکی  ارامنه یکی  موزه 
به جلو در موزه های دنیاست  رو  اقدامات  از 
جوانان  را  آن  است که  خوشایندی  اتفاق  و 

ساخته اند. ایرانی 
در ادامه آلیس شاهمرادیان، مدیر موزه ارامنه 
تهران با اشاره به فعالیت های این موزه گفت: 
ما تمام سعی خود را  می کنیم که اشیایی که 
از گذشته به امانت به ما رسیده، در بهترین 
نسخ  موزه  در  مثال  شود.  نگهداری  شرایط 

خطی ۶۰۰ ساله داریم که شرایط نگهداری آن 
برای ما اهمیت دارد و از طرفی با ساخت این 
دستگاه  می توانیم به هدفمان که حفاظت از 

اشیای موزه ای است بیشتر نزدیک شویم.
و  فناوری  معاون  قلی نژاد،  علیرضا  همچنین 
کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری گفت: پایش محیط برای نگهداری 
چیدمانی  چه  با  اینکه  و  موزه ای  اشیای  از 
صورت گیرد، از نکات مهمی است که در این 

طرح دیده شده است.
دستگاه  راه اندازی  و  نصب  اجرایی  عملیات 
و  موزه ای  اشیای  از  حفاظت  و  پایش  برای 
نسخ خطی از هفته آینده در موزه ارامنه تهران 

آغاز  می شود.

پیدایش آثار فرونشست در سی وسه پل، پل خواجو، پل جوبی و میدان نقش جهان

زمین تاریخ اصفهان را می بلعد
مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اصفهان: فرونشست زمین به سمت آثار تاریخی در حال پیشروی است

مدال طال برای اختراعی درباره موزه ها
موزه ارامنه تهران پایلوت شد

میراث فراموش شده 
آبادان

آفتاب در حال غروب است و آسمان رنگ 
پرواز  افق  انتهای  در  پرنده  چند    می بازد. 
دنبال   می کند  را  ردشان  خورشید    می کنند. 
روی  نمناکی  شرجی  پایین تر   می رود.  و 
زمین نشسته و غروب سکوت قبرستان را 
و  بسته  قبرها شوره  زیر  دوچندان   می کند. 
جاری  قبرستان  اطراف  لجن،  و  مانده  آب 
است. سنگ های سیمانی قبرها ترک خورده 
آنها شکسته شده اند. قبرستان  از  و بعضی 
تنهاست شبیه خفتگانش. سنگ نوشته  هایی 
به  عبری  و حتی  انگلیسی  ارمنی،  زبان  به 
چشم   می خورد که رنگ باخته اند به تنهایی 

قبرستان.
 قبرستان ارامنه آبادان در گوشه ای دورافتاده 
است.  رفته  فراموشی  محاق  به  شهر  از 
از ۹۰ سال قدمت دارد  قبرستانی که بیش 
مردمانی  همزیستی  و  همجواری  نماد  و 
است با ادیان و مذاهب مختلف در این شهر 
سال  در  مکان  این  آنکه  وجود  با  کوچک. 
١٣٨١ به ثبت ملی رسید اما رفته رفته آبادان 
و میراثش از او فاصله گرفتند و اهمیت آن 
مقبره  هایش  روی  نوشته  های  سنگ  مثل 
که  قبرستانی  شد.  کمرنگ تر  و  کمرنگ 
به  آبادان  میراث فرهنگی  از  مهم  بخشی 
حساب   می آید، انگار هیچ متولی ندارد و به 
حال خودش رها شده است. داغ آفتاب و 
و گرمش   می کند. هیچ  باران سرد  خیسی 
اراده ای برای ترمیم، مراقبت و نگهداری از 
آبادانی  شهروندان  حتی  ندارد.  وجود  آن 
هم از یاد برده اند، مهمانان خفته این زمین 

را. فراموش شده 
که  است  مدت  ها  آبادان  میراث فرهنگی 
اهمیت  نبود  از  رنج   می برد.  بی فرهنگی  از 
رنج   می برد.  متولیانش  آگاهی  و  درک 
ارامنه  قبرستان  شامل  تنها  معضل  این 
نمی شود. موزه قدیمی شهر به یغما رفت و 
انگلیسی  ها  قبرستان  نبود.  پاسخگو  کسی 
است  خاشاک  و  خس  و  خار  از  پوشیده 
به  سنگ  هایش  و  نمادها  از  بسیاری  و 
سرقت رفت و ارزش و اهمیتش به عنوان 
ارامنه  قبرستان  همراه  میراث فرهنگی شهر 
میراث  و  یادمان  است.  غروب  حال  در 
ریشه  های  از  نشان  شهر  هر  گذشتگان 
محکم و عمیق آن شهر است. ریشه  هایی 
که گذشته و امروز را به هم پیوند   می زند. 
خوبی  حال  امروز  آبادان  میراث فرهنگی 
ندارد. مسجد رنگونی  ها با قدمتی بیش از 
صد سال در حال فرسودگی است و اهمیت 
دلیل  به  آبادان  نمی شود.  درک  حضورش 
و مدرنیته  ورود صنعت  و  موقعیت خاص 
گیری  شکل  آن  تبع  به  و  شهر  این  به 
اجتماع کوچک از ادیان، مذاهب و نژادهای 
مختلف، به تنهایی   می تواند میراث فرهنگی 
یک سرزمین باشد. اما میراث خودش رو 
دیگر  مدت هاست که  است.  فراموشی  به 
کاراپت  سورت  کلیسای  ناقوس  صدای 
گوش  به  و  نمی پیچد  شهر  در  آبادان 
خفتگان دورافتاده اش نمی رسد. شمایل و 
معماری شهر، در حال تغییر است و زنگ 
اعظم  بخشی  نمی آید.  در  صدا  به  خطری 
از خانه  های شرکت نفت آبادان، با باغ  ها و 
فنس  های اطرافش تغییر معماری داده اند 
و شهر را با چهره ای ناهمگون مواجه کرده 
لحاظ  به  که  آبادان  بچاری  خانه  است. 
قدمت و معماری خاص خود،   می توانست 
آبادان باشد  از میراث فرهنگی  بخشی مهم 
برج  ساخت  و  سرمایه  چکمه  های  زیر 
به  آن  از  خاطره ای  حتی  و  شد  تخریب 
یادگار نماند. دیوارنوشته  های شهر که بعضًا 
در  انقالبی  مختلف  گروه  های  مبارزه  نماد 
تاریخی  اهمیت  و  رفتند  بین  از  بود  آبادان 
و انقالبی اش درک نشد. سینماهای قدیمی 
شهر تبدیل شدند به پاساژ و مراکز تجاری.
فرخی،  دبیرستان  مهرگان،  دبستان 
رازی،  دبیرستان  یونانی،  ژرژ  عکاسخانه 
آثاری  دیگر  از  یهودیان  قبرستان  و  کنیسه 
و  لحاظ گردشگری  به  بود که   می توانست 
باشند،  تاثیرگذار  آبادان  در  توریست  جذب 
ریشه  نگرفت.  صورت  هرگز  مهم  این  اما 
حال  در  نشانه  هایش  و  آبادان  در  میراث 
سازنده ای  تعامل  هیچ  است.  خشکیدن 
آزاد  منطقه  میراث فرهنگی  مدیریت  بین 
وجود  آبادان  میراث فرهنگی  اداره  و  اروند 
ندارد و نتیجه اش از بین رفتن و اضمحالل 
میراث فرهنگی آبادان است. آسمان قبرستان 
رو به تاریکی   می رود و تیرگی روی قبرها و 

چیره   می شود. نوشته  ها  سنگ 
رطوبت زمین را نمناک تر کرده است. صدای 
اطراف  از  شغال  ها  زوزه  و  سگ  ها  پارس 
از  گوشه ای  در  به گوش   می رسد.  قبرستان 
باال  ارامنه، چند موش روی قبرها  قبرستان 

پایین   می روند. و 

پیش از این نیز پیش از 
این نتایج مطالعات سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور نشان در بهمن ۹۹ نشان 
داد که اصفهان نماد فرونشست 
زمین در کشور است چرا 
که باالترین نرخ فرونشست 
دشت اصفهان به سالی ۱۹ 
سانتی متر رسیده و بیشتر این 
فرونشست ها در حاشیه ها و 
درون مناطق شهری و جمعیتی 
و زیرساختی رخ داده است

|پیام ما| فرونشست اصفهان شدت گرفته و در حال پیشروی به سمت آثار تاریخی است. نشانه ها از مدتی پیش در سی وسه پل نمایان شد 
و حاال صحبت از پل جوبی، پل خواجو و میدان نقش جهان است. یک سال پیش میراث فرهنگی اصفهان از سازمان نقشه برداری خواسته 
بود درباره وضعیت فرونشست به خصوص در محدوده میدان نقش جهان اطالعات دقیق بدهد و همکاری کند. نتیجه این همکاری هنوز 
روشن نیست. و حاال خبرهای تازه از پیشروی فرونشست زمین در دشت اصفهان- برخوار به سمت مناطق شهری، رودخانه زاینده رود، 

پل های تاریخی و میدان نقش جهان حکایت دارد.

موزه

 اصغر کریمی، مردم شناس 
و عضو پیوسته موسسه 
فرهنگی ایکوموس ایران، به 
دلیل ابتال به کرونا در سن 
8۱ سالگی درگذشت

پژوهشگر،  مردم شناس،  کریمی،   اصغر 
مترجم پرکار و عضو پیوسته موسسه فرهنگی 
ایکوموس ایران، در سن 8۱ سالگی درگذشت.
ایکوموس ایران با تایید خبر درگذشت اصغر 
کریمی، به شخصیت و خدمات موثر او به 
میراث فرهنگی ایران اشاره کرد و درگذشت 
میراث  و  فرهنگ  دوستداران  همه  به  را  او 
فرهنگی و جامعه مردم شناس تسلیت گفت. 
بر اساس گزارش ایسنا ظاهرا اصغر کریمی به 
دلیل ابتال به کرونا در یکی از بیمارستان های 
تهران تحت مراقبت بوده است. اصغر کریمی 
در سال ۱۳۱۹ در زنجان متولد شد. او پس 
از دریافت دیپلم متوسطه از دبیرستان مروی 
سازمان  عامه  فرهنگ  اداره  طرف  از  تهران 
گردآورنده  عنوان  به  کشور  زیباى  هنرهاى 
فولکلور )فرهنگ عامه( در شهرها و روستاها 
و عشایر ایران، مشغول به کار شد. در سال 
به  دانشگاهی  تحصیالت  ادامه  برای   ۱۳5۱
فرانسه رفت.  سال ۱۳5۴ دانشنامه کارشناسی 
جامعه شناسی و مردم شناسی را از دانشگاه 
اکس ـ مارسی دریافت کرد و در سال ۱۳5۷ 
رشته  در  ارشد  درجه کارشناسی  شد  موفق 
مردم شناسی را از همان دانشگاه دریافت کند. 
او بالفاصله وارد دوره دکتری این رشته شد، 
اما تحصیالت خود را ناتمام گذاشت و به ایران 
بازگشت. کریمی در ایران در مشاغل متعددی 

منشا خدمات ارزنده بود که بخشی از آن ها 
و  عامه  فرهنگ  از: گردآورنده  است  عبارت 
عضویت در گروه های پژوهشی میدانی در اداره 
فرهنگ عامه وابسته به هنرهای زیبای کشور 
و سپس در وزارت فرهنگ و هنر )۱۳۴۱ تا 
۱۳5۰(، عضویت علمی در مرز تحقیقات علمی 
فرانس )س ان ار اس(، پژوهشگر و سرپرست 
تحقیقات ایلی و عشایری در وزارت فرهنگ 
فرهنگی  میراث  سازمان  و  عالی  آموزش  و 
کشور و مشاور علمی برنامه های مردم شناسی 
در همین سازمان )۱۳5۷ تا ۱۳۷۳( و دبیر 
اجرایی کمیته ملی ایکوموس ایران )۱۳۷۶ 
تا ۱۳8۱(. کریمی را طراح تشکیل موزه های 
سال های  در  او  می دانند.  کشور  در  جدید 
و مرکز  دایرةالمعارف اسالمی  بنیاد  با  اخیر 
گروه های  در  اسالمی  بزرگ  دایرةالمعارف 
همکاری  ایران  مردم  فرهنگ  و  جغرافیا 
از  بیش  محقق  این  تالش  داشت.حاصل 
۳۰ کتاب و بیش از 5۰ مقاله منتشرشده و 
ده ها طرح پژوهشی و گزارش علمی است. 
بخش عمده ای از گزارش های باستان شناسی 
گیرشمن و دیگر باستان شناسان خارجی به 
قلم زنده یاد کریمی به زبان فارسی منتشر 
شده است. از اصغر کریمی مکتوبات ارزنده ای 
در زمینه باستان شناسی و میراث فرهنگی به 

یادگار مانده است.

وداع با مردم شناس و مترجم پرکار

اصغر کریمی درگذشت

دو و نیم میلیون نفر از ساکنان 
شهر اصفهان در معرض خطر 

فرونشست قرار دارند و این میان 
آنچه اهمیت مطالعات دشت 

اصفهان- برخوار را بیشتر می کند، 
نرخ رشد سریع فرونشست در 
منطقه و پیشروی آن به سمت 
شهر اصفهان و وجود المان های 

مهم شهری است
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 |
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| روزنامه نگار |

| ایمان مصطفایی |
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نتایج پژوهش محققان آلمانی در مجله نیچر نشان می دهد با گرم شدن زمین تا سال 2050 احتمال وقوع 
سیالب های فاجعه بار تا سه برابر افزایش پیدا می کند

خشم رودخانه ها در پی گرم شدن زمین
کاهش خطرات سیالب های فاجعه بار مستلزم مطالعات بین رشته ای و تعریف استراتژی واحد برای مدیریت ریسک است

بروز سیل های فاجعه بار اتفاق 
جدیدی نیست. در بازه زمانی 
۱۹85 تا 2۰۱۹ بیش از 25۰۰ 

سیل فاجعه بار در سراسر جهان 
اتفاق افتاده است. افزایش 

بروز سیالب رودخانه ها و میزان 
خسارات آنها بستگی به قرار 

گرفتن در معرض این سیالب 
و میزان آسیب پذیری منطقه 

وقوع سیل دارد

| سمت |

| نویسنده |

طغیان رودخانه ها در قرن 
بیستم باعث مرگ حدود ۷ 

میلیون نفر شد و متوسط 
خسارت ساالنه ای که این 

سیالب ها به اقتصاد جهان وارد 
کردند حدود ۱۰۴ بیلیون دالر تا 

سال 2۰۱5 برآورد شده است

|  
AP

  |

قیمت خرید تضمینی 
گندم در سال زراعی 

آینده تعیین شد
گفت:  کشاورزی  صنفی  نظام  سابق  رئیس 
کشاورزی  محصوالت  قیمت گذاری  شورای 
قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال 
برای کلزا  و  تومان   ۷5۰۰  ،۱۴۰۱  -۱۴۰۰ زراعی 
قیمت  است.  تعیین کرده  تومان  هزار  نیز ۱۴ 
سال گذشته  به  نسبت  تضمینی گندم  خرید 
5۰ درصد و کلزا نیز حدود ۴۳ درصد افزایش 
محمد شفیع  ایسنا  به گزارش  داشت.  خواهد 
ملک زاده در پاسخ به این سوال که آیا شورای 
به  با توجه  قیمت گذاری محصوالت کشاورزی 
قانون، قیمت های خرید تضمینی محصوالت را 
در موعد مقرر مشخص کرده است یا خیر، گفت: 
شورای قیمت گذاری مکلف بود تا پایان تیرماه 
را که مشمول  قیمت کلیه محصوالت اساسی 
خرید تضمینی هستند تعیین و اعالم کند. به 
همین جهت ابتدای تیرماه مرکز پژوهش های 
برای  تخصصی که  و کمیسیون های  مجلس 
شورای قیمت گذاری تشکیل شدند بررسی های 
الزم را در این زمینه انجام دادند و قیمت تمام 
به  ارقام  این  آماده کردند.  را  محصوالت  شده 
اگرچه  شد.  داده  تحویل  قیمت گذاری  شورای 
در شورا سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد 
با برخی از ارقام مخالفت هایی داشتند اما در 
شورای  توسط  محصوالت  اکثر  قیمت  نهایت 
و  تعیین  کشاورزی  محصوالت  قیمت گذاری 
تکمیل و مصوبه تقدیم وزیر جهاد کشاورزی شد. 
رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه 
مصوبه باید توسط وزیر تایید و سپس ابالغ شود 
تا قابلیت اجرایی پیدا کند، تصریح کرد: شورای 
قیمت گذاری منتظر ابالغ وزیر است. اگر موانعی 
وجود دارد باید توسط وزیر بررسی شود. اگرچه 
با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم ها بایستی 
این مصوبه در هیات دولت بررسی و در نهایت 

تاییدیه بگیرد.

کاهش 40 درصدی سفرهای 
مردم در هفته گذشته 

استان  راهداری و حمل ونقل جاده ای  مدیرکل 
تهران اعالم کرد که ممنوعیت های تردد اعمال 
شده در هفته گذشته باعث کاهش حدود ۴۰ 
درصدی سفرهای جاده ای شد و تقاضای مردم 
برای سفر هم کاهش پیدا کرد. به گزارش ایسنا 
ممنوعیت  ابالغ  پی  در  گفت:  نوروزی  حیدر 
تردد بین استانی از سوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا و دیگر پروتکل ها و محدودیت های اعالم 
شده، از همان روز نخست )2۴ مرداد ماه( همه 
اجازه  و  را کنترل کردیم  مواصالتی  محورهای 
خروج به خودروهای بومی از استان تهران داده 

نشد.
اعمال  برای  شده  پیش بینی  ایستگاه های   
ممنوعیت تردد بین استانی در محور تهران-ساوه 
محدوده عوارضی دوم، در محور قدیم و جدید 
تهران –قم محدوده نعل بندان، در محور تهران-
مشهد محدوده پلیس راه شریف آباد، در محور 
فیروزکوه محدوده گدوک، در محور هراز محدوده 
تهران-شمال  آزادراه  محور  و  آبعلی  پیست 
محدوده ابتدای آزادراه بود و به استثنا خودروهای 
عمومی مانند اتوبوس و کامیون و وسایل نقلیه 
امدادی همه خودروهای بومی تهران باز گردانده 
شدند. نوروزی درباره تاثیر اعمال ممنوعیت ها 
بر ترددهای بین استانی گفت: آمار دقیقی از 
خودروهای بازگردانده شده نیست اما سفرهای 
جاده ای در هفته گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش 
در  سخت گیری ها  همین  اساس  بر  و  یافت 
روزهای گذشته هم شاهد ترافیک های سنگین 

مانند هفته ها و تعطیالت قبلی نبودیم. 

افزایش 15 درصدی 
تعمیر لوازم خانگی 
در پی قطعی برق 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
برای  تقاضا  درصدی   ۱5 افزایش  از  تهران 
تعمیرات لوازم خانگی در پی قطعی برق طی 
لوازم  بازار  و گفت که  داد  خبر  اخیر  ماه های 
ایسنا  به گزارش  است.  رکود کامل  در  خانگی 
کاهش  به  اشاره  با  اسالمیان  محمد حسین 
قدرت خرید مردم در سال های اخیر و افزایش 
چشمگیر قیمت لوازم خانگی در سال گذشته 
مواد  تولید،  مولفه های  شدن  گران  دلیل  به 
از طرف دیگر عالوه  ارز، گفت:  اولیه و قیمت 
بر گرانی ها، تعطیلی پی درپی اصناف به دلیل 
شیوع ویروس کرونا نیز بر کاهش قدرت خرید 
مردم تاثیر گذاشت. در نتیجه قدرت خرید مردم 
نسبت به سال های قبل بسیار بسیار کم شد و 
مردم به ویژه از سال گذشته ترجیح می دهند 
اگر کاالیی دچار مشکل شد به جای تعویض، 
آن را تعمیر کنند. اسالمیان با اشاره به قطعی 
برق در ماه های اخیر، گفت: این مشکل باعث 
خرابی لوازم خانگی شده، به طوری که در مدت 
خاموشی ها شاهد افزایش ۱5 درصدی تقاضای 
تعمیرات لوازم خانگی بودیم. این تقاضا به ویژه 
در بخش یخچال و فریزر و تلویزیون که مداوم 
به برق متصل هستند بیشتر است. به گفته او در 
تلویزیون که معمواًل امکان تعمیر وجود ندارد، به 

ناچار تقاضا افزایش پیدا می کند.

حوزه  پژوهشگر  چند  تحقیقات  نتایج 
علت ها  بررسی  برای  آلمان  در  هیدرولوژی 
می دهد  نشان  فاجعه بار  سیالب های  آثار  و 
توسعه و افزایش جمعیت به ویژه در مناطقی 
که احتمال وقوع سیل بیشتر است )حاشیه 
سیالب های  بروز  احتمال  رودخانه ها( 
این  در  آنها  می دهد.  افزایش  را  فاجعه بار 
پژوهش عواملی مثل شرایط جوی، وضعیت 
زمین و فرآیندهای اجتماعی-اقتصادی را که 
در ایجاد سیل هایی که پیامدهای فاجعه بار 
اساس  بر  داده اند.  قرار  بررسی  مورد  دارند، 
پیشین  سیالب های  مطالعه  گزارش  این 
از  ناشی  فجایع  این  بروز  می دهد  نشان 
توسعه و افزایش جمعیت است. این تحقیق 
پیش بینی می کند وقوع سیل های فاجعه بار 
و  آسیا  در  ویژه  به  مناطق،  از  بسیاری  در 
آفریقا، به دلیل تغییرات آب و هوایی، مسائل 
کند.  پیدا  افزایش  اجتماعی  و  اقتصادی 
پژوهشگرانی که این مطالعه را در مورد عوامل 
داده اند،  انجام  فاجعه بار  سالب های  بروز 
از  ناشی  اثرات  و  معتقدند کاهش آسیب ها 
مطالعات  به  نیاز  از سیالب ها  نوع  این  بروز 
دارد. رشته ای  بین  بررسی های  و  گسترده تر 
طغیان رودخانه ها در قرن بیستم باعث مرگ 
حدود ۷ میلیون نفر شد و متوسط خسارت 
ساالنه ای که این سیالب ها به اقتصاد جهان 

وارد کردند حدود ۱۰۴ بیلیون دالر تا سال 2۰۱5 
زمانی  رودخانه  طغیان  است.  شده  برآورد 
بستر  از حریم  رود  اتفاق می افتد که مسیر 
خود فراتر رود و وارد مناطق مجاور خود شود. 
این پژوهش معتقد است فعالیتهای انسانی 
به طور گسترده بر روند سیل تأثیر می گذارد. 
تغییر کاربری اراضی حوضه رودخانه بر میزان 
تولید رواناب اثر دارد و تغییرات آب و هوایی 
را  سنگین  بارش های  احتمال  می تواند 
بر  زمین  گرمایش  طرفی  از  دهد.  افزایش 
ذوب برف یا رطوبت حوضه اثر دارد. مجموع 
خطر  بروز  احتمال  در  می تواند  عوامل  این 
از  سیالب  باشد. کنترل  داشته  تاثیر  سیل 
طریق ساخت سدها و سیستم های هشدار 
اولیه خطر سیل میزان آسیب آن را را کاهش 
اما در عین حال می تواند شکست  می دهد، 
افزایش  را  سیل  خسارت  نتیجه  در  بخورد. 
به  منجر  فرایندها می تواند  این  تالقی  دهد. 

شود. فاجعه بار  سیل های  وقوع 
جدیدی  اتفاق  فاجعه بار  سیل های  بروز 
بیش   2۰۱۹ تا   ۱۹85 زمانی  بازه  در  نیست. 
جهان  سراسر  در  بار  فاجعه  سیل   25۰۰ از 
سیالب  بروز  افزایش  است.  افتاده  اتفاق 
بستگی  آنها  خسارات  میزان  و  رودخانه ها 
و  سیالب  این  معرض  در  گرفتن  قرار  به 
سیل  وقوع  منطقه  آسیب پذیری  میزان 

دارد. آمادگی و ظرفیت مقابله با این پدیده 
می تواند از پیامدهای فاجعه بار حتی در زمان 
کند.  جلوگیری  سیالب  شدید  سطوح  بروز 
سیل های  پژوهش  این  محققان  اعتقاد  به 
مکانیسم های  یا  ویژگی ها  اغلب  فاجعه بار 
غیر  سیل های  از  را  آنها  که  دارند  خاصی 
رودخانه ها  طغیان  می کند.  متمایز  فاجعه بار 
می تواند نتیجه انواع تغییرات جوی از جمله 
بارش باران های موسمی، طوفان های مخرب 
و افزایش شدید دما که منجر به ذوب برف 
می شود، باشد. تعامل همه این فرایندها در 
طول زمان منجر به ایجاد زمینه بروز سیل در 
زمان های غیرمعمول )تابستان( شود. طغیان 
بارندگی  اثر  در  معمواًل  رودخانه ها  شدید 
شدید یا طوالنی مدت، یا در اثر ذوب برف و 

می افتد. اتفاق  آن  با  مرتبط  فرآیندهای 

چشم انداز آینده
دالیلی که یک رویداد را به یک فاجعه 
این  از  برخی  است.  متعدد  می کند،  تبدیل 
کوچک  سیل  یک  حتی  می تواند  عوامل 
دلیل  همین  به  کند.  تبدیل  فاجعه  به  را 
نویسندگان این گزارش معتقدند این سیل ها 
و  اقتصادی  و  اقلیمی  عوامل  از  متاثر  اغلب 
اجتماعی هستند. سیل های فاجعه بار که به 
متاثر  می افتند  اتفاق  غافلگیر کننده  شکلی 
هستند  آب و هوایی  نادر  ناهنجاری های  از 

بارش، تخریب  روند  برهم زدن  به  که منجر 
میزان  افزایش  و  سیل  کنترل  سازه های 
آسیب پذیری در جریان وقوع سیل می شوند. 
بنابراین شیوه مدیریت ریسک در زمان وقوع 
فاجعه  یک  به  را  سیل  است  ممکن  سیل 
تبدیل کند. از طرفی رفتار سازگارانه ساکنان 

تصمیم گیران  و  دولت ها  و  منطقه  یک 
تأثیر  آسیب پذیری سیل  میزان  بر  می تواند 
خطرات  افزایش  حتی  مواقعی  در  و  بگذارد 

جبران کند. هم  را  اقلیمی 
نیچر  مجله  گزارش  نویسندگان  عقیده  به 
یکی از روش ها برای پیش بینی سیالب های 
که  است  مکانیسم هایی  درک  فاجعه آمیز، 
شود.  فاجعه بار  سیل های  به  منجر  می تواند 
و  فاجعه بار  سیل های  بین  مکانیسم ها  این 
موجود  دانش  است.  متفاوت  فاجعه بار  غیر 
برآورد  برای  کوچک  سیالب های  مورد  در 
سیالب های شدید و آثار مخرب آنها می تواند 
مفید باشد. کلید دیگر در پیش بینی فاجعه بار 
ناشی  پیامدهای  از  بهتر  درک  سیل،  بودن 
از کمبود و محدودیت اطالعات و دانش در 
مثال،  عنوان  به  است.  موجود  زمینه شرایط 
شبه  تغییرات  دارای  مناطقی که  از  بسیاری 
در  تا قرن-  دوره ای چند مقیاس - ساالنه 
آب و هوا هستند، می توانند با بروز تغییرات 
چشمگیر مستعد احتمال وقوع سیل باشند. 
با مطالعه به سوابق اقلیمی و بررسی تغییرات 
بروز  مورد  در  می توان  منطقه  یک  در  اقلیم 
داشت. پیش بینی هایی  سیالب هایی  چنین 
غالب  در  است  معتقد  نیچر  مجله  گزارش 
مدیریت  معمول  استراتژی های  موارد، 
و  مقررات  یا  قوانین  وضع  مانند  ریسک، 
به  توجه  با  ریسک،  بر  مبتنی  تصمیم گیری 
باال بودن میزان عدم قطعیت در مورد میزان 
احتمال وقوع سیل، به تنهایی کافی نخواهد 
و  محدود  دانش  باید  ریسک  مدیریت  بود. 
در عین حال تحوالت غیرمنتظره را مد نظر 
این گزارش  پایان پژوهشگران  قرار دهد. در 
تحقیقات  انجام  خواستار  که  کرده اند  اعالم 
بین رشته ای برای عملیاتی شدن مفاهیم ذکر 
شده در این پژوهش و بومی کردن اطالعات 
آن در جهت مدیریت خطر سیل هستند تا از 
مزایای آن برای کاهش میزان و آثار مخرب 

ببرند. بهره  فاجعه بار  سیالب های 
تداوم  معتقدند  گزارش  این  پژوهشگران 
عمومی  دمای  افزایش  و  موجود  وضعیت 
سیل  مستعد  مناطق  از  بسیاری  در  زمین 
وقوع  احتمال  میزان  تا سال 2۰5۰  می تواند 
افزایش  برابر  سه  تا  را  فاجعه بار  سیل های 
روی  انسان  رفتار  نتیجه  اقلیم  تغییر  دهد. 
زمین است و حوادث فاجعه بار در غالب موارد 
زمین،  دمای  افزایش  و  اقلیم  تغییر  نتیجه 
این  بروز  در  را  انسان  نقش  نمی توان  پس 
نادیده گرفت.  را  آن  یا  داد  تخفیف  فجایع 
خشمی که در قاره های مختلف در قالب سیل 
منجر به تخریب سکونتگاه ها و در خطر قرار 
گرفتن زندگی انسان می شود، حاصل رفتار او 

دهه هاست. طول  در 

|پیام ما | بروز سیل های فاجعه بار در قرن بیستم باعث مرگ میلیون ها نفر و وارد آمدن ده ها میلیارد دالر خسارت مستقیم اقتصادی و 
اختالل جدی در روند تجارت جهانی شده است. سیل اخیر آلمان که بسیاری از رسانه ها آنرا فاجعه بزرگ قرن در آلمان می دانند، به زعم 
بسیاری از کارشناسان، نتیجه تغییرات اقلیم و گرمایش عمومی زمین است. در آسیا هم هند با سیالب تابستانی بی سابقه ای درگیر بود 
که به فاجعه ای عظیم شبیه تر بود تا سیالب رودخانه ای. هرچند در خصوص اینکه این حوادث فاجعه بار به طور مستقیم نتیجه گرمایش 
زمین و در مفهوم کلی تر تغییر اقلیم است، اختالف نظرهایی وجود دارد، اما بررسی های اخیر محققان آلمانی در مجله نیچر نشان می دهد 
در پی افزایش دمای زمین، تلفات انسانی ناشی از سیل 70 تا 83 درصد و خسارات مستقیم آن 160 تا 240 درصد نسبت به بازه زمانی 
1976 تا 2005 افزایش یافته است. آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که اگر همین روند در افزایش دمای زمین ادامه پیدا 

کند، تا سال 2050 احتمال وقوع سیالب های فاجعه بار تا سه برابر افزایش خواهد داشت.

رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان- جالل حدادی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
متن آگهی مزایده

اموال  مزایده  ........................................................آگهی 
غیرمنقول اسناد أمه ای پرونده کالسه اجرایی به ۹8۰2۶۶۰ 

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق له خانم نسرين صفی پور 
زمانه و عليه ورثه مرحوم محمد مهدی پور شعبانیان ۱-علیرضا پور 
شعبانیان 2- مهتاب پور شعبانیان چهار دانگ مشاع از شش دانگ 
عرصه و اعیان به شماره دو هزار و هفتصد و چهل و هشت از ده 
اصلی )۱۰۷۴8 فرعی از ۱۰ اصلی( مفروز و مجزا شده از پانصد و 
شصت و پنج فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش ۰۱ ناحية 
۹۹ حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه ۹۹ حوزه ثبت ملک همدان به 
مساحت 25۰ متر مربع به نشانی: همدان بلوار رنجبران سنگ سفید 

۱8 متری کارگر ۱2 متری بامداد کوچه سپیده پالک ۱5 
مالكيت محمد مهدی/ پورشعبانیان فرزند محمد حسین شماره 
شناسنامه ۳۱۴۷ تاریخ تولد ۱۳۴۶ دارای شماره ملی ۳8۷۱۱۹۱۷۰۱ 
با جز سهم ۴ از كل سهم ۶ بعنوان مالک چهار دانگ مشاع از شش 
دانگ عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 
8۰۷۶۹۹ سری الف سال ۹۱ که در صفحه ۱۴۳ دفتر امالک جلد 

522 ذیل شماره ۷8۱2۰ ثبت گردیده است.
ارزش  در مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹  نفره  کارشناسی سه  نظر  که طبق 
و  هفتصد  و  میلیارد  )چهل  ۴۰/۷5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  آن  ششدانگ 
پنجاه میلیون ریال( و ارزش چهار دانگ پالک ثبتی فوق به مبلغ 
2۷/۱۶۶/۶۶۶/۶۶۶ریال )بیست و هفت میلیارد و یکصد و شصت 
و شش میلیون و ششصدو شصت و شش هزار ریال( ارزیابی 
شده که نماسازی با سنگ و آجر اجرا شده است و قدمت بنا 
حدود ۱5 سال می باشد و اعیانی آن شامل ۳ طبقه که مساحت 
هریک از طبقات حدود ۱۳8 متر مربع. و كل اعیانی حدود ۴۱۴ 
متر مربع می باشد. سیستم گرمایش آن آبگرمکن و بخاری و 

سیستم سرمایش آن کولر آبی است پالک فوق دارای امتیازات 
انجام تعهد پالک  برق و گاز و آب می باشد، که به علت عدم 
فوق از ساعت ۹ الی ۱2 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱5 از طریق 
مزایده به فروش می رسد. محل مزایده واقع در همدان سعیدیه 
باال نبش غنی زادیان ساختمان اداره کل ثبت اسناد و امالک طبقه 
اول واحد اجرای اسنادرسمی همدان میباشد مورد مزایده از مبلغ 
2۷/۱۶۶/۶۶۶/۶۶۶ریال )بیست و هفت میلیارد ویکصد و شصت و 
شش میلیون و ششصدو شصت و شش هزار ریال ( شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود. شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است ، 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتیکه ظرف مهلت مقررمانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واریز نکند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد، الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری 

بعد از تعطیلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۰۶/۰2

شماره مزایده: ۴۳2۶۰۳۳۰۰۰۱5۱ ۱۴۰۰۰
 تاریخ ثبت:۱۴۰۰/۰5/۱۱

تاریخ واقعی انجام مزایده:
وضعیت: تایید شده

م الف: ۷۳8- ۱۴۰۰/۰5/۳۱
FRW103 تجدید آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم(

FRW103 آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم( 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان ریشه کن در محدوده رانشی و حرکت توده 
ای زمین واقع سری 4 بخش 6 قطعات 8 و 9 و 10 طرح نکا ظالم رود جهت بازگشایی مسیر جاده ششک از توابع شهرستان نکا واقع در محدوده 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا موضوع پروانه قطع شماره 1400/42/1513 مورخ 1400/1/24 به حجم 54/902 متر مکعب چوب آالت 

صنعتی و 1/062 متر مکعب چوب آالت هیزمی و مجموعًا به حجم 55/964 متر معب اقدام نماید.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان جنگلی جهت مرمت راه روستایی زلت از توابع 
شهرستان بهشهر واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهشهر موضوع پروانه قطع شماره 1400/42/9220 مورخ 1400/4/27 به 

حجم 21/240 متر مکعب چوب آالت صنعتی اقدام نماید.

شرح آگهی1 :

شرح آگهی2 :

1- عالقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 1400/6/3 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمايند.
2-  آخرین مهلت تحویل پیشنهادها، تا ساعت 13 روز يك شنبه مورخ 1400/6/7 وگشایش پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 1400/6/8 می باشد .

1- مبلغ کارشناسی به ازای هر مترمعب براساس سیاهه نشانه گذاری 20/000/000 ریال و مجموعا قیمت کل پایه کارشناسی1/119/280/000 ریال می باشد.
3- تضمین شرکت درمزایده به مبلغ  56/000/000 ریال به شماره حساب IR460100004053042107550584 با شناسه حساب 968139053113905300000007550584 
 FRW105/0نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج دراسناد مزایده فرم

تهیه و ارایه گردد.
4-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.

4-سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
5- محل دریافت ، تحویل اسناد، وگشایش پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  صورت می پذیرد.

1- عالقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 1400/6/3 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمايند.
2-  آخرین مهلت تحویل پیشنهادها، تا ساعت 13 روز يك شنبه مورخ 1400/6/7 وگشایش پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 1400/6/8 می باشد .

1- مبلغ کارشناسی به ازای هر مترمعب براساس سیاهه نشانه گذاری 40/000/000 ریال و مجموعا قیمت کل پایه کارشناسی849/600/000 ریال می باشد.
3- تضمین شرکت درمزایده به مبلغ  42/500/000 ریال به شماره حساب IR460100004053042107550584 با شناسه حساب 968139053113905300000007550584 
 FRW105/0 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج دراسناد مزایده فرم

تهیه و ارایه گردد.
4-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.

4-سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
5- محل دریافت ، تحویل اسناد، وگشایش پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  صورت می پذیرد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری آبخیزداری - مدیریت پایدار سرزمین
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مبارزه با خشکسالی به خصوص در کشوری 
مانند ایران که بیشتر نقاط آن بیابانی و نیمه 
بیابانی است، کار راحتی نیست؛ با وجود این، 
ایران  این معضل خاص  نباید گمان کرد که 
و  مقامات  حتی  خشکسالی  معضل  است. 
هم  را  آمریکا  غرب  ایالت  مهم ترین  مردم 

درگیر خود کرده است.
قلب  عنوان  به  آن  از  گاهی  که  کالیفرنیا 
اقتصادی غرب ایاالت متحده به شدت درگیر 
خشکسالی و بحران کم آبی شده است. با این 
تالش  در  ایالت  این  مردم  و  مقامات  حال، 
هستند که این معضل را حل کرده و حداقل 
تا آغاز فصل سرما با قطعی آب مواجه نشوند.
قلم  به  مقاله ای  در  پایگاه لس آنجلس تایمز 
این  به   )Jessica Roy( روی  جسیکا 
معضل و مساله پرداخته است. نویسنده در 
وضعیت  به  اشاره  ضمن  مقاله اش  ابتدای 
کالیفرنیا و سابقه خشکسالی در این منطقه، 
دولتی  به درخواست مقامات  دارد که  تاکید 
باید ۱5 درصد از مصرف آب مردم این ایالت 
به  منطقه  این  در  آبی  وضعیت  تا  شود  کم 

برسد. ثبات 
بیشتری  صرفه جویی  سابقه  قبال  کالیفرنیا 
بحرانی   2۰۱5 سال  در  است.  داشته  هم  را 
گریبان گیر  فعلی  بحران  از  بدتر  مراتب  به 
ایالتی  مقامات  زمان  آن  در  شد.  کالیفرنیا 
مصرف  از  درصد   25 خواستند که  مردم  از 
آب خود را کم کنند و مردم هم تا یک سال 
بعد 2۴.5 درصد از مصرف خود را کم کرده 
بودند. این تجربه به حدی موفقیت آمیز بود 

که حاال مقامات کالیفرنیا را خوشبین کرده و 
آنها امیدوارند به راحتی بحران کم آبی فعلی 

مدیریت کنند. را 
اما نباید گمان کرد که این کار به قول معروف 
 2۰۱5 سال  در  است.  خوردن«  آب  »مثل 
بخش زیادی از هدررفت آب به علت وسایل 
با تعویض  بود و  قدیمی شستشوی خانگی 
شستشو  وسایل  سایر  و  توالت ها  دوش ها، 
دیگر  حاال  اما  یافت.  کاهش  آب  مصرف 
چنین وضعیتی وجود ندارد و به همین دلیل، 
می توان گفت معضل خشکسالی جدی تر از 

است. گذشته 
هدررفت  و  مصرف  بیشتر  تحقیقات،  طبق 
آب در کالیفرنیا مربوط به بخش کشاورزی 
از  درصد   8۰ مقامات،  اعالم  طبق  است. 
به  مربوط  کالیفرنیا  آب  مصرف  میانگین 
بخش کشاورزی و 2۰ درصد مربوط به مصرف 

است. شهری  و  خانگی 
مصرف  باید  چگونه  بخش کشاورزی  اینکه 
و  جدا  است  بحثی  دهد،  کاهش  را  آب 
است  این  است  مهم  ما  برای  آنچه  مفصل. 
که مصرف کنندگان شهری چگونه می توانند از 

کنند. جلوگیری  آب  هدررفت 
هیثر کولی )Heather Cooley(، محقق و 
تغییرات آب وهوایی معتقد است  کارشناس 
با  می توانند  هم  جامعه  عادی  شهروندان 
بحران  رفع  در  خود سهمی  اقدامات کوچک 
داشته  آب  مصرف  مدیریت  و  خشکسالی 
باشند. او در این رابطه می گوید: »چالش های 
کم آبی ما بسیار مهم هستند. ما در این لحظه 

باید  ما  همه  هستیم.  تیغ  لبه  روی  کاماًل 
دهیم.« انجام  را  وظیفه خود 

شهروندان چگونه کم مصرف باشند؟
ادامه  در  لس آنجلس تایمز  نویسنده 
برای کاهش  به چند روش مهم  مقاله خود 
مصرف آب شهری اشاره می کند. طبق ادعای 
نویسنده با این چند روش ساده، شهروندان 
در  خود  وظیفه  به  زیادی  حد  تا  می توانند 
کاهش مصرف آب عمل کنند. این چند اقدام 
توصیه  بدین شرح هستند. مهم ترین  مفید 
صرفه جویی در آبیاری فضای سبز داخل خانه 

خیابان هاست.  و 
سبز  فضای  یک  خانه های کالیفرنیا  بیشتر 
بزرگ دارند که هر روز به خصوص در تابستان 
آبیاری می شوند. در سال 2۰۱۶ کالیفرنیایی ها 
طریق  از  توانستند  اجتماعی  یک کمپین  با 
در  سبز  فضای  این  آبیاری  دفعات  کاهش 
هفته، مصرف آب را به شدت پایین بیاورند. 
در  چمن  آبیاری    کولی،  هیثر  گفته  طبق 
کالیفرنیای جنوبی حدود ۴۰ تا 8۰ گالن آب 

می کند. مصرف 
است.  بومی  گیاهان  کاشت  بعدی  توصیه 
گیاهان غیربومی عموما آب بیشتری مصرف 
می کنند و نمی توانند با اقلیم سازگار باشند. 
گیاهانی که بومی کالیفرنیا نیستند، احتمااًل 
اینجا  در  رشد  برای  که  گیاهانی  از  بیشتر 
تکامل یافته اند، آب جذب می کنند. بنابراین، 
بهتر است به جای گیاهان خارجی، از گیاهان 
تزئین  برای  کالیفرنیا  کم مصرف  و  بومی 

شود. استفاده  خانه  داخل  سبز  فضای 

پیدا کردن راه های نشت آب در خانه از دیگر 
است.   آب  مصرف  در  صرفه جویی  راه های 
یک کالیفرنیایی همواره باید قبض آب خود 
دلیل و  بدون  اگر هزینه آب  بررسی کند.  را 
بدون مصرف قابل توجه باال می رود، احتماال 
راه های  دارد.  وجود  نشتی  آب  لوله های  در 
مناسبی برای تشخیص نشتی لوله آب وجود 
مرکزی،  فلکه  شیر  بستن  از  بعد  اگر  دارد. 
حرکت  حال  در  همچنان  آب  کنتور  عقربه 
آب  یا شیر  لوله   در  باشد، می توان گفت که 

دارد. وجود  نشتی 
 همچنین امروزه دستگاه نشت یاب هوشمند 
شده  اختراع   )smart leak detector(
آن  پرداخت کمی هزینه و خرید  با  و  است 
یا  لوله  ترکیدگی  محل  بالفاصله  می توان 

پیدا کرد. را  نشتی 
طبق مطالعات انجام گرفته، اگر سال ساخت 
توالت )فرنگی( یک واحد ساختمانی به قبل 
از ۱۹۹۰ برگردد، آن توالت با هر استفاده، تا ۶ 
گالن آب مصرف می کند. توالت های جدیدتر 
کمتر  یا  گالن   ۱.28 حدود  مصرف  هر  با 
تعویض  با  بنابراین،  می کنند.  استفاده  آب 
توالت ساختمان، روزانه حدود ۳۳ گالن آب 

می شود. صرفه جویی 
ماشین  تعمیر  یا  تعویض  این،  جز  به   
سایر  و  لباسشویی  ماشین  و  ظرفشویی 
وسایل پرمصرف آبی نیز موجب صرفه جویی 
رعایت  می شود.  انرژی  و  آب  هزینه  در 
تاثیرات  می تواند  کوچک  بسیار  مسائل 
فوق العاده ای داشته باشد. احتمااًل قباًل این 
نکات را شنیده اید، اما تکرار آن می تواند باز 
هنگام  را  آب  باشد: شیر  داشته  فایده  هم 
یا  زدن  مسواک  هنگام  یا  ظروف  شستن 
اصالح صورت ببندید. ماشین لباسشویی و 
ظرفشویی خود را فقط زمانی که سبد آن پر 

روشن کنید. است،  ظرف  و  لباس  از 
 اگر منتظر گرم شدن دوش هستید، سطلی 
را در پایین آن قرار دهید تا آب هدر رفته را 
جمع کند. از این آب می توانید برای آبیاری 
به  کنید.  استفاده  خود  آپارتمانی  گیاهان 
جای شلنگ از جارو و آب پاش برای تمیز 
کردن پیاده روها و معابر استفاده کنید. صبح 
یا عصر گیاهان حیاط خود را آبیاری کنید تا 
ظهر  آفتاب  گرمای  اثر  در  آب  زیادی  مقدار 

تبخیر نشود و ... 

درد  درمان  برای  اصل  مهم ترین 
خشکسالی؛ ذهن خود را تغییر دهید
نکات باال همگی مهم اند اما یادآوری همه این 
نکات کاری سخت است. بهتر است به جای 
این مطالب، یک اصل کلی را به خاطر سپرد. 
تاکید  آن  بر  متخصصان  از  بسیاری  آنچه 

غیرمستقیم  مصرف  به  دقیق  توجه  دارند 
این  فهم  برای  است.  شهروندان  توسط  آب 
موضوع، هنگام مصرف کاالهای مختلف، این 
»چقدر  بپرسید:  خود  از  دائما  را  پرسش ها 
می کنم  خریداری  که  محصوالتی  در  آب 
میوه ها  آبیاری  برای  آب  چقدر  دارد؟  وجود 
است؟  الزم  می خورم  من  سبزیجاتی که  و 
گوشت، به ویژه گوشت گاو، یک منبع غذایی 

است.  مهم 
پایان  تا  زندگی  ابتدای  از  پرورش گاو  برای 
از  می شود؟«  مصرف  آب  میزان  چه  عمر، 
مواد  ارزش  به  دائما  پرسش ها  این  طریق 
مختلف و میزان آب مصرفی آن توجه داشته 
و تا حد زیادی مراقب هدررفت آن خواهید 

بود.

سیاست گذاران موضوع 
را سهل نگیرند

اگرچه  که  برد  خاطر  از  نباید  وجود  این  با 
جایگزینی  هیچ  اما  مهم اند،  فردی  اقدامات 
برای اقدامات سیاسی و مدنی برای مدیریت 

ندارد.  وجود  بحران کم آبی 
مسئله  حل  در  را  نقش  بیشترین  دولت 
خشکسالی دارد. تدوین قوانین صرفه جویی 
و  کشاورزی  اوضاع  بهبود  آب،  مصرف  در 
تعویض  آبیاری،  دستگاه های  مکانیزه کردن 
همگی   ... و  قدیمی  شستشوی  وسایل 
دخالت  با  تنها  که  هستند  مهمی  وظایف 
این رو می توان گفت،  از  صورت می گیرند.  
اجبار دولت به دخالت در موضوع خشکسالی 
و پرسش از آن، بیشترین تاثیر را در مدیریت 

دارد. آب  مصرف 

رئیس اداره منابع آب شهرستان خوانسار معتقد 
است که فرونشست زمین در این شهر نزدیک 
به صفر است.  سجاد امیرحاجیلو درباره پدیده 
فرونشست زمین در شهرستان خوانسار، به ایسنا 
گفت: فرونشست زمین معمواًل در مناطق آبرفتی 
و دشت ها رخ می دهد و در مناطق کوهستانی 
به ندرت شاهد این پدیده هستیم. خوانسار در 
زمین  بافت  و  گرفته  قرار  منطقه ای کوهستانی 
باال  آن  بستر  سنگ  و  است  صخره ای  معمواًل 
یا  را که در دشت اصفهان  است و فرونشستی 
در خوانسار  کبودرآهنگ همدان شاهد هستیم 
مشاهده نمی کنیم. او افزود: البته سطح آب های 
برخی  در  و  یافته  کاهش  خوانسار  زیرزمینی 
آب های  کاهش  شاهد  متر  یک  تا  سال ها  از 
با  با توجه  اما  بوده ایم،  زیرزمینی در شهرستان 
ساختار زمین شناسی این کاهش منابع آبی منجر 
به فرونشست زمین در خوانسار نشده است. تنها 
در دشت »ویست« که در ۳۰ کیلومتری خوانسار 
نیم متر  است در سال های گذشته در مجموع 
فرونشست زمین را شاهد بوده ایم. رئیس اداره 
منابع آب شهرستان خوانسار، گفت: فرونشست 
بیشتر در منطقه گلپایگان، گوگد و دشت شمال 
رخ داده است. بنابراین میزان فرونشست زمین 
در دشت ویست هم  و  است  در خوانسار صفر 
طور  به  زیرزمینی  آب های  به کاهش  توجه  با 
فرونشست  سانتیمتر  یا ۳   2 ساالنه  میانگین 

زمین رخ می دهد. امیرحاجیلو تصریح کرد: در ۴۰ 
سال گذشته نزدیک به 2۰ متر آب های زیرزمینی 
خوانسار کاهش یافته است. میزان فرونشست 
در دشت های مختلف و سایر نقاط ایران یکسان 
نیست. برای مثال اعالم می کنند که ساالنه در 
دشت تهران نیم متر فرونشست زمین داریم که 
اگر این آمار درست باشد در چهار دهه گذشته 2۰ 
متر در تهران فرونشست زمین داشته ایم در حالی 
این موضوع نشان می دهد  نیست.  این طور  که 
که میزان فرونشست زمین در هر سال یکسان 
نیست و در برخی از سال ها ممکن است میزان 
فرونشست زمین صفر باشد. او ادامه داد: سال 
به سال میزان بارندگی و میزان منابع آبی تغییر 
می کند. کاهش منابع آب زیرزمینی برای مردم 
مشهود نیست و چند میلیارد سال طول کشیده 
تا این منابع آبی در زیر زمین ذخیره شود، اما 

مدیریت  درست  را  موضوع  این  نتوانسته ایم 
کنیم به طوری که در اصفهان کاهش ۷ میلیارد 
مترمکعب کمبود آب در مخزن را داریم که این 
مترمکعب  میلیارد   ۱۳۰ برای کل کشور  میزان 
است. به این معنا که اگر ۱۳۰ میلیارد مترمکعب 
 ۴۰ وضعیت  به  تازه  شود  تزریق  زمین  به  آب 
منابع  اداره  رئیس  بر می گردیم.  گذشته  سال 
آب شهرستان خوانسار، گفت: بنابراین از میزان 
آب های زیرزمینی بیش از اندازه استفاده کرده ایم 
و تعادل آن را بر هم زده ایم. فرونشست عالوه بر 
اینکه به میزان سطح آب های زیرزمینی بستگی 
دارد بستگی به جنس زمین هم دارد. این موارد 
را در خوانسار مشاهده نمی کنیم که به دلیل بافت 
کوهستانی این شهر است. بنابراین اگر در نقطه ای 
فرونشست رخ نمی دهد در همه موارد به این دلیل 
نیست که منابع آب های زیرزمینی خوبی دارند.

مردم مهم ترین ایالت غرب آمریکا چگونه با کم آبی مواجه می شوند؟

مواجهه آمریکایی ها با خشکسالی
لس آنجلس تایمز نوشته است: به درخواست مقامات دولتی باید 15 درصد از مصرف آب مردم این ایالت کم شود 
تا وضعیت آبی در این منطقه به ثبات برسد

رئیس اداره منابع آب شهرستان خوانسار: 

فرونشست زمین در خوانسار نزدیک به صفر است

افزایش دو برابری 
متوفیان کرونا در تبریز 

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز 
از جهش آمار اموات کرونایی در قبرستان این 
شهر خبر داد و گفت: در طول یک  ماه اخیر، 
میزان متوفیان کرونا در تبریز دو برابر شده است.
به گزارش ایسنا، فرخ جاللی اظهار کرد: از ابتدای 
بحران کرونا در اواخر سال ۹8 تاکنون، ۱۴ هزار و 
۶۴۴ نفر در تبریز تدفین شده اند که 58۳2 نفر 
از آن ها، اموات کرونایی بودند. او با هشدار نسبت 
به افزایش ناگهانی متوفیان کرونایی در تبریز، 
تصریح کرد: اکنون تعداد متوفیان کرونایی با 
دو برابر افزایش به روزانه ۱۷ نفر رسیده است. 
او با انتقاد از شهروندان به خاطر عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی در وادی رحمت تبریز، 
اعالم کرده ایم، حتی  بارها  در حالی که  گفت: 
برای تشییع و تدفین اموات عادی، ۱۰ نفر از 
حضور  شاهد  یابند،  حضور  نزدیک  بستگان 
گروه های ۱۰۰ نفره در مراسمات هستیم. جاللی 
با بیان این که بر اساس ابالغ ستاد پیشگیری 
کرونا، موظف به بستن ورودی های وادی رحمت 
هستیم، ادامه داد: به خاطر رفاه حال شهروندان 
از این کار صرف نظر کرده بودیم ولی اگر مردم 
مسدود کردن  به  نسبت  قطعا  نکنند،  رعایت 
ورودی های مجموعه اقدام می کنیم. او با اشاره 
به فشار کاری مضاعف کادر سازمان آرامستان ها 
به ویژه غساالن و کارگران تدفین، یادآور شد: 
سیر جهش متوفیان کرونایی به گونه ای است 
موکول  فردا  به  اموات  تدفین  نوبت  که گاهی 

می شود.

در مرداد امسال،  
هوای تهران 5 روز آلوده بود

تهران  هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  اطالعات 
نشان می دهد که کیفیت هوای تهران در مرداد 
ماه امسال پنج روز در شرایط آلوده قرار داشت. 
به گزارش ایسنا، کیفیت هوای تهران طی مرداد 
ماه امسال 2۶ روز در شرایط قابل قبول و 5 روز 
در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار 
داشت. باالترین شاخص میانگین آلودگی هوای 
ثبت شده طی مردادماه سال جاری مربوط به 
5 مرداد بود که شاخص آالینده ازن ۱۴2 و در 
قرار  برای گروه های حساس  ناسالم  محدوده 
تهران  هوا  آمار شرکت کنترل کیفیت  داشت. 
نشان می دهد کیفیت هوای تهران طی مرداد 
ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
چراکه  را  داشت  آلوده کمتری  روزهای  تعداد 
کیفیت هوای تهران طی مرداد سال گذشته ۱۷ 
روز قابل قبول، ۱۳ روز ناسالم برای گروه های 
حساس و یک روز ناسالم برای همه گروه ها بود.
آالینده ازن طی مرداد ماه سال ۱۳۹8 نیز هوای 
شرایط  در  و  آلوده کرد  روز  پنج  طی  را  تهران 

ناسالم برای گروه های حساس قرار داد.
هوای  پایتخت  این گزارش کیفیت  براساس 
از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه 2 روز 
پاک، ۱2۴ روز قابل قبول، 28 روز ناسالم برای 
گروه های حساس و یک روز ناسالم برای همه 
مدت  طی  حالیست که  در  این  بود  گروه ها 
مشابه سال گذشته هوای  پایتخت ۱5 روز در 
شرایط  پاک،  ۱۰۰ روز در وضعیت قابل قبول، 
۳8 روز ناسالم در شرایط ناسالم برای گروه های 
حساس و 2 روز در شرایط ناسالم ناسالم برای 
همه گروه ها قرار داشت یعنی هوای  پایتخت 
طی 5 ماه نخست سال گذشته ۴۰ روز و امسال 

2۹ روز آلوده بود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور: 

پروانه فعالیت رانندگان 
تاکسی که واکسن نزنند 

تمدید نمی شود
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
طرح  در  تاکسی  رانندگان  از  تعدادی  گفت: 
و  عمومی  حمل ونقل  رانندگان  واکسیناسیون 
افراد  این  اگر  و  نمی کنند  مشارکت  تاکسی ها 
بدون عذر موجه پزشکی از تزریق واکسن کرونا 
اعمال  آنها  برای  محدودیت هایی  امتناع کنند، 
می شود.  مرتضی ضامنی به ایرنا گفت: در بیشتر 
ناوگان  برای  شهرها بستر واکسیناسیون کرونا 
شده  فراهم  تاکسی ها  و  عمومی  حمل ونقل 
است و بنابراین واکسیناسیون به اجرا درآمده 
تاکسیرانی شهری  اتحادیه  مدیرعامل  است.  
کشور گفت: بنابراین رانندگان تاکسی که در طرح 
واکسیناسیون مشارکت نمی کنند باید بدانند که 
مشارکت در طرح واکسیناسیون کرونا اختیاری 
نیست و آنها برای ادامه فعالیت با توجه به این 
که بستر واکسیناسیون در شهرهای کشور برای 
می بایست  است  شده  مهیا  تاکسی  رانندگان 
آنها  چنانچه  اگر  و  مشارکت کنند  امر  این  در 
نکنند  مشارکت  واکسیناسیون کرونا  طرح  در 
شهرداری های شهرهای شهرها موظف هستند 
رانندگان تاکسی  این گونه  ادامه فعالیت  برای 
محدودیت قائل شوند. او در مورد علت امتناع 
برخی از رانندگان تاکسی در بعضی از شهرها برای 
تزریق واکسن کرونا گفت: رانندگان تاکسی هم 
مانند برخی از افراد دیگر در جامعه که تمایل به 
استفاده کردن از ماسک و رعایت پروتکل های 
امتناع  واکسن  تزریق  از  نیز  ندارند  بهداشتی 

می کنند.

طبق تحقیقات، بیشتر مصرف و 
هدررفت آب در کالیفرنیا مربوط 
به بخش کشاورزی است. طبق 
اعالم مقامات، 8۰ درصد از 
میانگین مصرف آب کالیفرنیا 
مربوط به بخش کشاورزی و 2۰ 
درصد مربوط به مصرف خانگی 
و شهری است

بحران آب و خشکسالی معضلی است که سال ها ایران را درگیر خود کرده است. این بحران به حدی جدی بوده و است که بسیاری معتقدند 
اگر جلوی آن گرفته نشود به زودی سیاست، اقتصاد و حتی فرهنگ سرتاسر ایران را درگیر خود می کند.

محیط زیست شهری

سرپرست شهرداری اهواز: 
تا سال ۱۳۷۰ حل مشکل 
فاضالب و جمع آوری 
آب های سطحی بر عهده 
شهرداری بود اما با تاسیس 
شرکت آب و فاضالب، موضوع 
فاضالب به آن ها سپرده 
شد که از آن زمان به بعد 
اقدام الزم در زمینه اجرای 
زیرساخت دفع آب های 
سطحی در اهواز اجرا نشد

سرپرست شهرداری اهواز مطالبه اول مردم اهواز 
را حل مشکل دفع فاضالب دانست. 

به گزارش ایرنا،  علیرضا عالی پور گفت: موضوع 
دفع آب های سطحی در اهواز مشکلی زیرساختی 
با منابع محدود است؛ اما شهرداری مطالعات آن 
را به اتمام رسانده و طرح های بخش فاضالب در 
اهواز یکی پس از دیگری آغاز می شود، 5۰ درصد 
هزینه اجرای این پروژه ها با دولت و 5۰ درصد 

دیگر بر عهده شهرداری بوده است.
او  با بیان اینکه طبق بررسی اعضای دوره قبل 
شورای شهر اهواز 5۷ نقطه فوق بحرانی فاضالب 
در اهواز وجود دارد که در قالب ۹2 طرح تعریف 
شده اند، اضافه کرد: ۱۴2 پروژه مشترک با آبفای 
تعریف  آب های سطحی  دفع  برای  خوزستان 
شده است اما با این شرایط نمی توان چشم انداز 
خوبی برای فصل بارندگی پیش رو برای اهواز 
از  سطح  این  در  صورتی که  در  و  ترسیم کرد 
آمادگی باشیم مجدد شاهد آبگرفتگی ها در اهواز 
خواهیم بود.  سرپرست شهرداری اهواز تاکید 
کرد: در تابستان امسال در بیش از یک هزار نقطه 
در اهواز مشکل سرریز فاضالب گزارش شد. با 
سرریز فاضالب در بسیاری از نقاط شهر اهواز، 
فاضالبی به ایستگاه پمپاژ نمی رسد. تا پیش از 
شروع بارندگی در خوزستان 2 ماه فرصت داریم 
شهر  فاضالب  شبکه  فرعی  خطوط  ریزش  تا 
و  الیروبی  برنامه  همچنین  برطرف شود  اهواز 

رسوب گیری شبکه فاضالب اجرا شود.

به ۴۰  شهرداری  این  نیاز  به  اشاره  با  عالی پور 
صورتی که  در  الیروب گفت:  و  مکنده  دستگاه 
تامین این تعداد دستگاه مکنده در توان استان 
نیست باید از استان های دیگر تهیه شود، از هم 
اکنون باید شهرداری اهواز را به این ماشین آالت 
مجهز کرد. او در ادامه اضافه کرد: تا سال ۱۳۷۰ 
آب های  آوری  جمع  و  فاضالب  مشکل  حل 
سطحی بر عهده شهرداری بود اما با تأسیس 
شرکت آب و فاضالب، موضوع فاضالب به آن ها 
سپرده شد که از آن زمان به بعد اقدام الزم در 
زمینه اجرای زیرساخت دفع آب های سطحی در 
اهواز اجرا نشد. سرپرست شهرداری اهواز گفت: 
و  مالی  توان  تنهایی  به  آبفا  و  اهواز  شهرداری 
بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی اجرا و اصالح شبکه 
فاضالب شهر اهواز را ندارند بنابراین در اولویت 
نخست به منظور افزایش سرعت تخلیه فاضالب 
خط عریض تری به ایستگاه پمپاژ طراحی شده 
و پمپ قوی تر برای پمپاژ فاضالب به کار گرفته 
آغاز عملیات اجرایی  به  با اشاره  شد. عالی پور 
اهواز  علوی  سطحی کوی  آب های  دفع  طرح 
تاکید کرد: این منطقه از بحرانی ترین مناطق اهواز 
در دفع آب های سطحی است چرا که بالغ بر 5۰ 

درصد نارضایتی ها از این منطقه است.
او افزود: برنده مناقصه این پروژه از سال ۱۳۹8 
مشخص شد اما به دلیل هزینه زیاد آن، پروژه 
آغاز نشد که با تامین اعتبار عملیات اجرایی این 

طرح چندی پیش آغاز شد.

سرپرست شهرداری اهواز اعالم کرد:

دفع فاضالب اولین مطالبه مردم اهواز است

دولت بیشترین نقش را در حل 
مسئله خشکسالی دارد. تدوین 
قوانین صرفه جویی در مصرف 

آب، بهبود اوضاع کشاورزی 
و مکانیزه کردن دستگاه های 

آبیاری، تعویض وسایل 
شستشوی قدیمی و ... همگی 
وظایف مهمی هستند که تنها با 
دخالت صورت می گیرند. از این 
رو می توان گفت، اجبار دولت به 
دخالت در موضوع خشکسالی و 
پرسش از آن، بیشترین تاثیر را 

در مدیریت مصرف آب دارد
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افقی
 ۱ - هنوز التین، عالمت مصدر جعلی 
- گرمسیر، سدی در استان کردستان 
 - پوست  پینه   - درك   - - گیوه2 
رنج،  و  درد   - بانگ، همسایه  فریاد، 
مخلوط   - قرآن۳  مقطعه  حروف  از 
 - معاشرت  درآمیختگی،  کردن، 
اطراف، اطراف و جوار، جوار۴ - حرف 
انتخاب، بله آلمانی، حرف گزینش - از 

مرکبات5 - برج كج فرانسه - پسوند 
جانب  طرف،  زندگی کن،   - شباهت 
از  فیلمی   - اختاپوس   - باوقار۶   -
احمد امینی۷ - ویتامین انعقاد خون، 
ویتامین جدولی - مو وارونه - پهلوان 
باب  الف،  باال آمدن آب دریا، کاله   -
روز - درخت زبان گنجشك8 - پرچم 
- مادر عرب، عزیز تازی - مطابق رسم 
و وضع حاضر۹ - روشنایی - شهری 
در ایالم - حرف تعجب، تعجب زنانه، 

گشوده۱۰ - کتابی از پیر لوتی - امروز 
عرب۱۱ - به تنهایی - رمق آخر - بزه 
حضرت  پسر   - چهره   - جاذبه۱2   -
مالرو  آندره  از  اثری   - اسماعیل۱۳ 
- ناخن ستور - آلونك۱۴ - جدید - 
چه   - قرآنی  جمله   - پا  از  قسمتی 
وقت؟، چه کسی؟۱5 - فرش - قعر 
جهنم، فهمیدن، احساس - جنگ و 

پیكار، حمله

عمودی
۱ - احد وارونه - روغن - خشم و 
ناراحتی، ناراحتی، خشم - جن ها2 - 
جوانمرد و بخشنده، بخشنده، جوانمرد 
- تردید، دو دلی، از میطالت نماز - 
برهنه - ضمیر غائب، وی، ضمیر سوم 
شخص مفرد۳ - از عناصر شیمیایی 
با عدد اتمی ۷۳ - محكم و استوار، 
قطعی۴ - گوسفند جنگی، حركتی در 
فوتبال - بر جستگی زیر گونه، گونه 
- بیابان - مردم شجاع5 - پسوند 
 - آیفون  فارسی  معادل   - مراقبت 
جای فشنگ۶ - کاغذ - از نام های 
دوزخ۷ - مخفف شاه - پار برعکس 
- هزارو صدو یازده8 - کمربند طبی، 
مصونیت، كمربند   - طبی  بند  شکم 
ماه  های سریانی،  ماه  از   - محافظ 
سریانی برابر با خردادماه۹ - پاداش 
طلیعه   - مانند  بی  و  تنها   - فراوان 

اعداد، عدد نخستین، عدد پیشتاز۱۰ 
- اندازه، مقدار و اندازه، مقدار - دهن 
دور،  به  اشاره  اشاره،  کجی - ضمیر 
از خواهران برونته - نو ه دختری۱۱ 

- از درختان جنگلی  - در پی كسی 
رفتن - گنهكار، مجرم۱2 - معمول و 
مرسوم - محصول آب و صابون۱۳ - 
نوعی مسابقه دو استقامت - بازیگر 

فیلم سرآغاز، بازیگر فیلم سوپرمن۱۴ 
دین  پیروان   - چابك  پوست،   -
 - پنبه۱5  غوزه  دانه،  پنبه   - موسی 

تكرار یك حرف - نسوان - خواهر

جدول شماره 2087

همدان

حضور  با  حیوانات  حامیان  از  تعدادی   
بدون  حیوانات  موقت  نگهداری  مرکز  در 
شهری  خدمات  معاونت  اقدام  از  صاحب ، 
مرکز  این  ایجاد  برای  همدان  شهرداری 

کردند.  تشکر 
مشارکت  برای  همچنین  انجمن  اعضای 
مراحل ساخت  اجرای  در  همفکری  و  مادی 
و مدیریت این پروژه اعالم همکاری کردند.
هم  همدان  شهردار  شهری  خدمات  معاون 
خدمات  معاونت  اقدامات  گزارش  ارائه  با 
درباره  پسماند  مدیریت  سازمان  و  شهری 
افزود  پروژه  این  اجرای  و  ساخت  مراحل 
شهرداری  قانون   55 ماده   ۱5 بند  طبق 
شیوع  از  جلوگیری   "  ۱۳۳۴ سال  مصوب 
 ... و  حیوانی  و  انسانی  ساریه  امراض 

دفع  و  بالصاحب  حیوانات  جمع آوری  و 
حیوانات مریض ، مزاحم و ولگرد را وظایف 
اساس  این  بر  است" که  دانسته  شهرداری 
و  مذکور  سایت  تجهیز  و  ساخت  به  اقدام 
وزارت  از  ابالغی  دستورالعمل های  اجرای 
ضمن  مردانی  حسین  است.  کرده  کشور 
ابراز خرسندی از حضور حامیان در این مرکز 
انجمن  با  منظم  جلسات  برگزاری  خواهان 
حامی حیوانات جهت تبادل نظر ، هم افزایی 
و ارتقا کیفیت خدمات و جلوگیری از انتشار 
حیوانات  و  انسان  بین  ساریه  بیماری های 
شد.  او در پایان افزود اجرای سایت مذکور 
امیدواری  ابراز  پایانی کار است و  در مراحل 
افتتاح  شاهد  نزدیک  بسیار  آینده  در  کرده 

بود. خواهیم  پروژه  این 

 بازدید انجمن حامی حیوانات از مرکز در حال 
ساخت نگهداری موقت حیوانات در همدان

شرکت  مدیرعامل  باقرزاده/  سمیه 
اتمام  از  شرق  گاز  و  نفت  بهره برداری 
تعمیرات  حادثه  بدون  و  موفقیت آمیز 
خبر  خانگیران  اندازه گیری  مرکز  اساسی 
داد. مهندس فرشید خیبری ضمن بیان 
شده  انجام  اقدامات  تشریح  و  اهمیت 
گیری  اندازه  مرکز  اساسی  تعمیرات  در 
بدون  و  موفقیت آمیز  اتمام  از  خانگیران 

حادثه آن خبر داد. او در این زمینه اظهار 
اندازه  مرکز  اساسی  تعمیرات  داشت: 
در  تعمیراتی  رویداد  بزرگترین  گیری 
منطقه خانگیران است که هر ساله در این 
بخش از تاسیسات تولید گاز که به مثابه 
شریان های اصلی تامین گاز در منطقه به 
ادامه  او  می شود.  انجام  می رود  حساب 
اندازه گیری  مرکز  اساسی  تعمیرات  داد: 
به لحاظ اهمیت و با توجه به آنکه انجام 
این تعمیرات مستلزم قطع کامل جریان 
با  با هماهنگی  از ماه ها قبل  گاز است، 
شرکت های پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 
برنامه ریزی تلفیقی، نظارت بر تولید، نفت 
مناطق مرکزی، عملیات انتقال گاز و شرکت 
ملی گاز ایران با هدف انجام در کمترین 
زمان ممکن برنامه ریزی می شود. خیبری 
افزود: این تعمیرات از ساعات آغازین روز 
2۶ مرداد ماه شروع و طبق برنامه در روز 
۳۰ مرداد ماه با انجام بیش از ۴۰۰ مورد 

درخواست کار تعمیراتی شامل اضطراری، 
اصالحی و پیشگیرانه و صرف ۳۴۰۰ نفر 

ساعت با موفقیت به پایان رسید
مهندس خیبری تعویض و نصب مخزن 
را مهم ترین بخش  مایعات گازی  جدید 
تعمیرات امسال دانست و افزود: انفکاک 
مایعات  قدیمی  مخزن  خارج سازی  و 
و  سرویس  سال   ۳8 از  پس  گازی 
جدید  مخزن  اتصال  و  نصب  جابجایی، 
مهمترین بخش کار در تعمیرات امسال 
بود که به یاری خداوند و همت همکاران 
با برنامه ریزی درست و تالش شبانه روزی 
در کنار سایر فعالیت های برنامه شده به 

رسید. انجام 
برنامه ریزی دقیق  اهمیت  به  اشاره  با  او 
و اجرای به موقع کلیه فعالیت ها افزود: 
تعمیرات  ویژه  به  و  اساسی  تعمیرات 
است  فعالیتی  اندازه گیری  مرکز  اساسی 
را  منطقه  در  گروهی  اعالی کار  حد  که 

فعالیت ها  همه  و  می گذارد  نمایش  به 
کامل  هماهنگی  و  قبلی  برنامه ریزی  با 
واحدهای تعمیراتی، نظارتی و پشتیبانی با 
برگزاری مداوم جلسات با رهبری مدیریت 
عملیات به انجام می رسد که جا دارد در 
اینجا صمیمانه از همه این عزیزان تشکر 
و قدردانی کنیم. او با تاکید بر اهمیت و 
الزام رعایت کامل نکات ایمنی و بهداشتی 
بیان داشت: در مدت تعمیرات اساسی، 
کلیه اقدامات با هماهنگی و نظارت کامل 
واحد HSE انجام و شاخص های ایمنی و 
بهداشتی جهت جلوگیری از بروز حادثه و 
نیز شیوع بیماری کرونا کامال رعایت شده 
است. این گزارش می افزاید: این بخش از 
تعمیرات اساسی شرکت بهره برداری نفت و 
گاز شرق، در شرایطی انجام شده است که 
به علت پاندمی بیماری کرونا و همچنین 
تقارن با دهه اول محرم اکثر ادارات دولتی 

در تعطیلی کامل بوده اند.

اتمام موفقیت آمیز و بدون حادثه تعمیرات اساسی  مرکز اندازه گیری )CMF( خانگیران

قزوین  استان  آب وفاضالب  شرکت  مدیرعامل 
قزوین  ویژه خبری شبکه  برنامه گفت و گوی  در 
تنش  با  قزوین  استان  روستای   ۱۴۴ گفت: 
تانکر  با  82  روستا  به  به رو هستند و  آبی رو 

می شود. سیار  آب رسانی 
با  بیرنوندی  داراب  عمومی،  روابط  گزارش  به 
 ۶ تعداد   این  از  افزود: که  مطلب  این  اعالم 
روستا تحت پوشش آبفا نیستند، اما آب رسانی 
سیار برای آن ها نیز صورت می گیرد و برای 2۶ 
روستا هم به صورت مقطعی آب رسانی می شود.
52 روستا  با  او تصریح کرد: شهرستان قزوین 
تعداد  هم کمترین  البرز  شهرستان  و  بیشترین 
روستای دارای تنش آب در استان قزوین را به 

خود اختصاص داده است.
در  ثانیه  در  لیتر   ۷۶۶ داد:  ادامه  بیرنوندی 
 ۶2۰ از  بیش  که  داشتیم  آب  کمبود  تابستان 

بود. استان  شهر های  به  مربوط  آن  لیتر 

قزوین  استان  آب وفاضالب  شرکت  مدیرعامل 
متر مکعب  میلیون   ۱2۹ کرد:  نشان  خاطر 
 2۰۰ و  هزار   ۷ و  می کنیم  تولید  آب  سال،  در 
کیلومتر شبکه آب در استان قزوین وجود دارد 
در سال  آب رسانی  سالیانه شبکه  فرسودگی  که 
به علت شرایط  همواره وجود داشته و شرکت 
 ۱2۰ تا   8۰ ساالنه  متوسط  بطور  آب وفاضالب 
کیلومتر را که بیشتر ان در سطح روستاها است 

می کند. بازسازی  و  اصالح 
از  بیش  با   ۱22 تلفن  شماره  داشت:  اظهار  او 
حال  در  روزی  شبانه  صورت  به  دایر،  خط   ۳۰
از  آب  لوله های  شکستگی  اطالعات  دریافت 

است. مشترکان  سوی 
قزوین  استان  آب وفاضالب  شرکت  مدیرعامل 
با بیان اینکه دو نوع هدر رفت داریم هدر رفت 
هدر  و  است  شبکه  نشت  علت  به  فیزیکی که 
وسایل  علت  به  بیشتر  که  آب  ظاهری  رفت 

شد:  یادآور  است،  آب   سرقت  و  اندازه گیری 
درصد   25 متوسط  طور  به  قزوین  استان  در 
هدررفت آب در بخش شهری و روستایی داریم 
که در سطح شهرها این عدد ۱8 درصد است و 
این   برای کاهش  بازسازی  برنامه های اصالح و 

دارد. ادامه  همچنان  رفت  هدر 
موضوع  در  قزوین  استان  بیرنوندی،  گفته  به 
هدر رفت آب، با اقدام های خوبی که انجام داده 
رتبه ۴ کشوری را به خود اختصاص داده است 
کردن  برطرف  و  آب رسانی  شبکه  اصالح  با  و 
حال  در  نیز  آب  هدررفت  میزان  فرسودگی ها، 

است. کاهش 
قزوین  استان  آب وفاضالب  شرکت  مدیرعامل 
با همکاری مراجع قضایی جرایم سرقت  گفت: 
است  بازدارنده  غیرمجازی،  انشعاب های  و  آب 
برخورد  متخلفان  با  مردم  خوب  همکاری  با  و 

می شود.

بیرنوندی اظهار داشت: شهر تاکستان به عنوان 
آبی در استان قزوین  دومین شهر دارای تنش 
دوره  به  نسبت  درصد   ۱8 امسال  ماهه   ۴ در 
در  این  و  است  داشته  مصرف  افزایش  مشابه 
میان  در  باور  این  هنوز  نشان  می دهد   عمل 
تنش  دوران  در  که  است  نشده  نهادینه  مردم 
آب، در مصرف آب صرفه جویی باید در اولویت 

باشد. ما 
او تاکید کرد: مشکل کمبود آب با حفر بیش از 
2۰ حلقه چاه و اقدام های دیگری نظیر کاهش 
متری  تله  سیستم  با  آب  مدیریت  و  فشار 

است. شده  برطرف 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان قزوین با 
یادآور  نیز  الموت شرقی  و  آوج  به سیل  اشاره 
معلم کالیه  تصفیه خانه  در  بار  اولین  برای  شد: 
و  است  شده  استفاده  سرامیکی  سیستم  از 
شبکه  وارد  باالیی  کیفیت  با  شده  تصفیه  آب 
بار به صورت  می شود که این طرح برای اولین 
شرقی  الموت  منطقه  در  کشوری،  پایلوت  

است. شده  استفاده 
بیشترین  آرسنیک،  و  نیترات  شد:  متذکر  او 
که  هستند  شرب   آب  در  آالیندگی   تهدید  
آرسنیک  میزان  روز  فناوری های  از  استفاده  با 
داشتیم   مشکل  مناطقی که  در  آب  در  موجود 

است. رسیده  ممکن  حداقل   به 
قزوین  استان  آب وفاضالب  شرکت  مدیرعامل 
شرب  آب  مکعب  متر  هر  هزینه  کرد:  تصریح 
در سال گذشته هزار و ۶۶۰ تومان بود و حدود 
یک سوم قیمت تمام شده از مشترکان خانگی 

است. شده  دریافت 
ارتباط  سیستم  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  او 
بسترسازی  علت  به  قزوین  استان  با مشترکان 
تاکید کرد: مردم  پایلوت کشوری شده  مناسب 
دفاتر  و  شرکت  سایت  به  مراجعه  با  می توانند 
آب وفاضالب  شرکت  خدمت   22 از   پیشخوان 
به حضور  نیازی  و  استفاده کنند  قزوین  استان 
وفاضالب ها  آب  اداره های  به  مردم  فیزیکی 

نیست

اقدامات شرکت آب وفاضالب استان قزوین برای گذر از تابستان سخت 1400
| قزوین  |

کشف چوب های قاچاق 
درختان جنگلی در قم 

قاچاق  چوب های  بینه«  »گرده   ۱۷ نگین کوهستانی/ 
شد. ضبط  و  جنگلی کشف  درختان 

یگان  نیروهای  مراقبت  و  عملیات های کشت  پی  در 
حفاظت در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و تعطیالت 
پایان هفته، ۱۷ »گرده بینه« درختان جنگلی کشف و 

شد. ضبط 
سرهنگ زینی وند فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع 
استان قم گفت: سودجویانی كه  آبخیزداری  و  طبیعی 
اقدام به حمل درختان جنگلی توسکا کرده بودند، طی 
عملیات گشت و سرکشی از انبار های چوب منطقه کلهر 
اداره کل  شناسایی و ضبط شد. فرمانده یگان حفاظت 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم افزود: افراد متخلف، 
اقدام به جعل چکش مخمس  بر روی چوب ها کرده 
بودند که از سوی عوامل يگان حفاظت شناسایی و به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

باالترین میزان تولید یک 
ماهه در گندله سازی چادرملو

کارخانه  چادرملو؛  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
گندله سازی اردکان توانست با تولید ۳۶۷۹5۴ تن گندله 
در مرداد ماه ۱۴۰۰، باالترین میزان تولید ماهیانه ، از ابتدای 

راه اندازی این کارخانه ، را ثبت کنید.
مهندس کمالی مدیر گندله سازی چادرملو با اعالم این 
خبر گفت: با توجه به سوابق تولید ثبت شده و همچنین  
محدودیت های موجود در ظرفیت طراحی کارخانه ،  ثبت 
این میزان تولید دور از دسترس به نظر می رسید ، اما 
در سایه تالش و همت واال و عزم جدی همه کارگران 
رهنمود های  و  تمامی سطوح، حمایت ها  در  مدیران  و 
مهم  این  چادرملو  مدیر مجتمع صنعتی  و  مدیرعامل 

پذیرفت. صورت 

اقدام محیط زیستی 
کشاورز کرمانی

 کشاورز کرمانی در نخلستان خود با ظروف بازیافتی برای 
پرندگان آبخوری ایجاد کرد. به گزارش اداره روابط عمومی 
حفاظت محیط زیست استان کرمان یک کشاورز ساکن 
شهرستان عنبرآباد کرمان در نخلستان خرمای خود که 
دارای سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای است با تعبیه 
ظروف پالستیکی و بازیافتی اقدام به ایجاد آبشخورهای 
کوچک کرده است. این کشاورز بیش از بیست آبشخور 
جهت استفاده  پرندگان در فصل خرما پزان منطقه عنبرآباد 
نصب کرده که در این گرمای طاقت فرسا آب آنها را تامین 

کند.
مرجان شاکری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
کرمان در این باره گفت: باغات این کشاورز مسئولیت پذیر 
برای  امنی  مکان  به  تبدیل  زیست  محیط  حامی  و 
پرندگانی چون گونه اندمیک و زیست بوم مرغ جیرفتی و 

سایر پرندگان شده است.

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان  
آگهی ماده ۳ قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت  اینکه  به  نظر 
 ۱۴۰۰۶۰۳2۳۱۳۶۰۰۰2۰8 شماره  رای  شرح  به  بندرعباس  امالک 
نیا  زراعتی کلوئی  ابراهیم  مالكانه  تصرفات   ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ مورخ 
فرزند غالم تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۱۶ 
جنوبی  نایبند  در  واقع  اصلی   -۱۴ پالک  از  قسمتی  مربع  متر 
۱ و ماده ۳ قانون مذکور  بخش یک بندرعباس به استناد ماده 
حسین  آقای  ملکی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  بمیزان 
به  دسترسی  عدم  جهت  به  است  نموده  تایید  را  خیراندیش 
مالكيت  سند  آگهی  انتشار  از  پس  گردید  مقرر  اولیه  مالک 
 ۳ ماده  اجرای  در  رو  همین  از  و  تسلیم گردد  و  صادر  رسمی 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
اطالع  جهت  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مذکور  رسمی  سند 
ظرف  چنانچه  میگردد  آگهی  حقوق  صاحبان  و  مالک  و  عموم 
طرف  از  اعتراضی  آگهی  انتشار  اولین  تاریخ  از  ماه  دو  مهلت 
نگردد  تسلیم  بندرعباس  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  کسی 
سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق 
معترض  اعتراض  وصول  در صورت  خواهد گردید  مقررات صادر 
مهلت  ثبت ظرف  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  بایست  می 
دادخواست  تقدیم  و  مراجعه  محل  صالح  دادگاه  به  ماه  یک 
ارائه  عدم  و  مذکور  مهلت  شدن  سپری  از  پس  چنانچه  نماید 
صدور  به  نسبت  بندرعباس  اسناد  ثبت  اداره  دادخواست  تقدیم 
از  مانع  مالكيت  سند  و صدور  نمود  خواهد  اقدام  مالکیت  سند 

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
اول:۱۴۰۰/۰5/۱۷ نوبت  انتشار  تاریخ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۰2
1400/285 میم الف
بندرعباس  اسناد و امالک  اداره ثبت  ابوالحسن دستوری رئیس 
یک منطقه 

نوبت دوم

اداره کل ثبت اسناد و امالک
                    استان خراسان رضوی       

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
سرخس 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

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

هیات   ۱۴۰۰/۰5/۱۰_ مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۰5۰ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ا راضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در حوزه ثبت ملک سرخس تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مصیب ذوقمند  فرزند محمدباقر  بشماره 
شناسنامه 2۶۹   صادره از سرخس در یک باب مغازه    به مساحت 
2۳.۳۷ متر مربع پالک باقیمانده  ۷2۹ فرعی از یک اصلی  واقع 
درنبش خیابان طالقانی ۱8 محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
 : دوم  نوبت  انتشار  :۱۴۰۰/۰5/۱۹-تاریخ  اول  نوبت  انتشار  تاریخ 

۱۴۰۰/۰۶/۰2
حسین مهر جو - رئیس  ثبت اسناد و امالک سرخس 

ت دوم
نوب

مفقودی 

آگهي فقدان مدرک تحصیلي 

  ROA  برگ سبز خودروی تاكسی سیستم پژو تیپ
مدل 1387  به شماره موتور 11686047682 و 
 79 پالك  شماره  به   61357751 شاسی  شماره 
ایران 965 ت 22 به نام آقای محرمعلی آموی ناوه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مدرك فارغ التحصیلی اینجانب محمد مهدی آهنی ها فرزند علی 
به شماره شناسنامه 1895 صادره از قزوین در مقطع كارشناسی 
رشته مهندسی كامپیوتر نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی قزوین 
با شماره 158721400297 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به  دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد قزوین به نشانی قزوین بلوار نخبگان – باالتر از 
پونك كد پستی 15195-34199 و صندوق پستی : 341851416 

ارسال نماید . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷8۰۰۳۷5۷هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی قربانی ده 
باالئی فرزند علی بشماره شناسنامه 2۰88 و کد ملی 2۹۹۳82۶۴۳۳ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱88/۷۶ 
مترمربع تحت پالک ۱۶525 فرعی از ۳۹۶8 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 8۹۹ فرعی از ۳۹۶8 اصلی بخش 2 کرمان واقع در 
بزرگراه امام بلوار شهیدان ماهانی کوچه ۱۳ سمت راست درب سوم خریداری از مالک رسمی آقای سید عباس ابراهیمی پور محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 5۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱۴۰۰/۰5/۱۹- تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰2

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
تسلیم  با  درجوزی  شبان  اکبر  علی  آقای 
اسناد  دفتر  شده  گواهی  استشهاد  دوبرگ 
سند  است که  مدعی  رفسنجان   ۱2۶ رسمی 
مالکیت ششدانگ خانه پالک 25۳ فرعی از ۱۹۶۹ اصلی 
واقع در رفسنجان بخش ۹ کرمان که  بنام اقای علی اکبر 
شبان درجوزی  صادر  و به علت جابجایی مفقود گردیده و 
لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا 
چنانچه شخص مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت 
نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر این 
صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد.
 ابوالفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رفسنجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمود سیاهکوهی به وکالت از طرف خانم ربابه حسنی پور رنجبر ناصریه 
با تسلیم دوبرگ استشهاد گواهی شده دفتر اسناد رسمی 5۹ رفسنجان مدعی 
است که سند مالکیت سه دانگ مشاع خود را از ششدانگ خانه پالک ۱۷۶۰ 
فرعی ۱88۳ اصلی واقع در رفسنجان بخش ۹ کرمان که  بنام  خانم ربابه حسنی پور رنجبر 
ناصریه صادر  و به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین 
نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه شخص مدعی 
انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن 

مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد.
 ابوالفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷8۰۰۳۷۷2هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گل شاد حمزه نژاد 
بانگودی فرزند حاجعلی بشماره شناسنامه ۶۳ صادره از بافت در ششدانگ یک باب خانه )با کاربری عرصه فرهنگی(  به مساحت 2۰۶/۱۳ 
مترمربع تحت پالک ۱۶5۴۷ فرعی از ۳۹۶8 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 885 فرعی از ۳۹۶8 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان 
خیابان سرباز کوچه ۳۴ جنب تکیه امام سجاد )ع( خریداری از مالک رسمی آقای اکبر رفیق محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 5۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱۴۰۰/۰5/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰2

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای علی اکبر شبان درجوزی با تسلیم دوبرگ 
رسمی  اسناد  دفتر  شده  گواهی  استشهاد 
مالکیت  سند  است که  مدعی  رفسنجان   ۱2۶
در  واقع  اصلی   ۱۹۶۹ از  فرعی   ۱۷۹ پالک  خانه  ششدانگ 
رفسنجان بخش ۹ کرمان که  بنام اقای علی  اکبر شبان 
درجوزی  صادر  و به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به 
دستور تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه 
شخص مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود 
می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس 
از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی به نام مالک صادر خواهد شد.
 ابوالفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رفسنجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در حوزه ثبتی راور بخش 18 کرمان 
نظر به اینکه ششدانگ یک باب خانه پالک 5۹۹ فرعی مفروز از ۱ فرعی از ۱۹۴2 
اصلی مورد تقاضای خانم مریم کمالی شریف آبادی واقع در راور روستای شریف 
آباد بخش ۱8 کرمان به مساحت 5۱2.5۰ به استناد رای ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۴۰۰۰۰۶۰ 
مورخ ۱۴۰۰.۰2.۰۱ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی راور در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 
۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا بر حسب 
درخواست مالک بدین وسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مزبور 
منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۴۰۰.۰۷.۱در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله به مالک و یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد 
که در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر گردند در صورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام چنانچه شخص یا اشخاصی بر حدود و حقوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشته باشند بر طبق ماده 2۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. 
ضمنًا معترض بایستی به استناد ماده 8۶ آیین نامه قانون ثبت حداکثر ظرف مدت یک ماه 
پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک راور تسلیم نماید اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
 تاریخ انتشار روز سه شنبه :۱۴۰۰.۰۶.۰2

مرتضی کاربخش رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور

اخطاریه دفترخانه 
مخاطب : آقای جاوید رسولی فرزند غالم حیدر

به شما اخطار می گردد ظرف مدت هفت روز از تاریخ 
انتشار این اخطاریه به دفتر طالق شماره هفت کرمان 
واقع در کرمان بلوار جهاد کوچه ۶۰ مراجعه نمایید. در غیر اینصورت 

برابر قانون عمل خواهد شد. م الف ۳۰
سر دفتر طالق هفت کرمان _ علی هدایتی
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0 9 03  333  8494

/  تلفن:  86011893-021تهران - خیابان شریعتی - ابتدای شهید بهشتی - پالک 26 )ساختمان 3۵3(- واحد ۵

|  
وز

یر
 د

ما
م 

پیا
  |

کارزار آبخوان

guardian / هیوالیی به نام آتش عامل تخریب در شهر دیکسی فایر کالیفرنیا

| حمام تاریخی فهرج |
حمام تاریخی فهرج در روستای فهرج در استان 
یزد واقع شده است .آخرین باری که حمام فهرج 
مورد استفاده قرار گرفته سال 5۶ است. پیش از 
آن به مدت سی صد سال هیچ وقت آتش حمام 
نظافت  برای  آن  از  و مردم  بوده  نشده  خاموش 
ایرانی  حمام های  تمام  مثل  می کردند.  استفاده 
این حمام کوچک هم از سر بینه و رخت کن شروع 

می شود.
بعد از چند راه رو و داالن پیچ در پیچ که برای تنظیم 
دمای بدن تعبیه شده اند به صحن اصلی می رسید. 
جایی که مردم برای کیسه کشیدن، ماساژ گرفتن 
و شست وشوی خود آن جا می نشستند. نور این 
قسمت از شیشه های رنگی و مقعر باالیش تامین 
شده است. جایی که به آن جوم خونه یا جام خانه 
می گفتند. این نورها عالوه بر روشنایی، خاصیت 
ضد عفونی و میکروب کشی هم داشته اند. کمی 
جلوتر خزینه قرار دارد. جایی که در اتاق کناری اش 
سیستم گرمایش از کف قابل مشاهده است. آتشی 
در آن قسمت روشن می کردند و به این وسیله کل 

حمام گرم می شده. در قسمت آتش دان چند داالن 
وجود دارد که به آن گربه رو هم می گفتند. شاید در 
نظر اول دلیلش این باشد که آنقدر باریک است 
که فقط گربه از آنجا عبور می کرده. اما در اصل به 
این دلیل است که با روشن کردن آتشی گربه ها را 
می ترساندند تا در قسمت گربه رو بدوند و بخار و 
دوده آتش را از آن جا پاک و راه را باز کند. یکی از 
قسمت های جالب حمام فهرج، حمام کوچک تری 
است که در کنار حمام بزرگ قرار دارد. این حمام 

کوچک تر دری جداگانه هم دارد و دلیل وجودش 
این است که اگر زنی در روز مردان و یا مردی در 
روز زنان به حمام نیاز داشت بتواند بدون اینکه 
بقیه را ببیند به حمام بیاید، خودش را بشوید و از 
در دیگری خارج شود. حمام های عمومی به لحاظ 
معماری غالبا دارای در ورودی پیچ داری بودند که 
به رختکن منتهی می شد. در گوشه ای از رختکن 
حمام فهرج محل استقرار صندوق دار حمام قرار 

دارد./ سیری در ایران

در روز 2 شهریورماه ۱۳۹۹، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»سرنوشت جنگل های هیرکانی چه می شود؟« منتشر کرده است که به 
جنگل های  موضوع  به  مازندران  دانشگاه  دانشجویی  تشکل های  ورود 
هیرکانی آق مشهد اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »زباله 
و آلودگی نفتی بالی جان خلیج فارس« در این شماره از روزنامه به 

چاپ رسیده است.

ملی طبیعی  آثار 
دارد.  طبیعی-فرهنگی  یا  طبیعی  سیمای  چند  یا  یک  که  منطقه ای 
این  منحصربه فرد  ارزش  حفاظت،  جهانی  اتحادیه ی  تعریف  براساس، 
یا اهمیت فرهنگی  بودن و کیفیت زیبایی شناسی  به سبب کمیاب  آثار 

آن هاست.
 اهداف مدیریت این گروه از مناطق به این شرح است:

۱.حفاظت مستمر از آثار طبیعی ملی و تضمین بقایای سیمای طبیعی 
استثنایی،  کیفیت  طبیعی،  اهمیت  دلیل  به  آثار  این  منحصربه فرد  و 

آن ها. یا شرایط معنوی  بودن  شاخص 
و  آثار  این  درباره ی  آموزش  برای  الزم  فرصت های  آوردن  2.فراهم 
استفاده  برای  امکانات الزم  فراهم کردن  نیز  و  زمینه  این  در  پژوهش 

مدیریت. اهداف  با  متناسب  و  عمومی 
که  انسان  زیان بار  دخالت های  یا  بهره برداری  هرگونه  از  ۳.جلوگیری 
موجودیت طبیعی منطقه را به خطر می اندازند./ دانشنامه محیط زیست

کتاب »سقراط عاشق« نوشته آرمند َدنگور با ترجمه سیروس 
قهرمانی منتشر شد. این کتاب در قالب مجموعه ای با عنوان 
»پیاده روی با فلسفه« در ۱۷۶ صفحه و با قیمت 5۰ هزار تومان 
توسط نشر خزه منتشر شده است. در معرفی کتاب »سقراط 
عاشق« توسط ناشر عنوان شده است: این کتاب که عنوان فرعی 
آن »تولد یک فیلسوف« است، اثری است تحقیقی و تاریخی با 
جاذبه های ادبی که به دوران نوجوانی و جوانی سقراط می پردازد، 
دورانی که کمتر مورد توجه محققان و مورخان قرار گرفته است. 
هدف این کتاب بررسی زمینه های اجتماعی، فرهنگی، نظامی و 
سیاسی و همچنین تجربه های شخصی سقراط برای فهم عواملی 
است که او را به فیلسوفی بی همتا تبدیل کرد. پروفسور آرمند 
َدنگور، نویسنده  »سقراط عاشق«، استاد مطالعات کالسیک در 
دانشگاه آکسفورد است. او شاعر و موسیقی دان هم هست./ مهر

و  منصوری  میالد  کارگردانی  به  »کولبرف«  سینمایی  فیلم  
فیلم   جشنواره  در  حسینی لرگانی  روح هللا  سید  تهیه کنندگی 
مراقبت انسانی-محیط زیستی )HECFF( در کانادا نمایش 
داده می شود. فیلم »کولبرف« در این جشنواره از ۳۱ شهریور الی 
۴ مهر سال جاری در ُانتاریو کانادا برگزار و نمایش داده می شود. 
»کولبرف« اولین فیلم بلند میالد منصوری است که پیش از این 
در اولین حضور بین المللی خود در شش بخش نامزد دریافت 
جایزه از جشنواره ی فیلم بلغارستان شد. همچنین مهدی رضایی 
برای فیلمبرداری و زنده یاد علی انصاریان برای بازیگری مرد 
جایزه این جشنواره را از آن خود کردند. این فیلم همچنین برنده 
چهار جایزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد 
و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از جشنواره آمریکای جنوبی 
شد. حسین سلیمانی نیز به تازگی جایزه بهترین بازیگر مرد را 
از جشنواره »سی ئته« برزیل برای این فیلم دریافت کرد./ ایسنا

کارزاری با نام درخواست درخواست عدم تایید انتخاب جناب 
آقای علیرضا زاکانی به شهرداری تهران در وب سایت کارزار در 
جریان است که با هشتگ #شهردار_تهران پیگیری می شود. 
در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر محترم کشور آمده 
است: »روز یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ شورای ششم شهر تهران، 
این  دقت  و  شفافیت  انتخاب کرد.  شهر  برای  تازه ای  شهردار 
انتخاب در نگاه بعضی شهروندان و ناظران بیرونی دارای ابهام 
است. شهروندان تهرانی در حالی با نگرانی شاهد شهردار شدن 
آقای زاکانی هستند که بخش بزرگی از کنشگران، نسبت به عدم 
سابقه مدیریتی، تخصص و تجربه ایشان برای مدیریت شهری 
هشدار داده اند. فراتر از این نگرانی ها، به نظر می رسد انتخاب آقای 
زاکانی به عنوان شهردار تهران، با قوانین و مقررات حاکم بر شرایط 
احراز تصدی سمت شهرداران دارای مغایرت است که تطبیق آن 
و بررسی اعتبار قانونی آن بر عهده جنابعالی است. بر خالف بند 
۶ ماده ۳ »آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار« 
مصوب ۱۳۹۷، ایشان فاقد نه سال سابقه مدیریت ارشد است؛ 
مستند به »دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران 
حرفه ای« مصوب ۱۳۹5، مدیران ارشد به عنوان مدیران حرفه ای 
در دستگاه های اجرایی سابقه فعالیت دارند و طبق ماده ۷۱ قانون 
مدیریت خدمات کشوری، نمایندگی مجلس مقام سیاسی به 
شمار آمده و از نظر قانونی، سابقه مدیریتی محسوب نمی شود.

نه از لفظ تو پیغامی نه از کلک تو تحریری

نه از لعل تو دشنامی نه از نطق تو تقریری

نه پیکی تا فرستم سوی او ای ناله امدادی

نه رحمی در دل چون آهنش ای آه تأثیری

به تنگ آمد دلم از نام و از ننگ ای جنون شوری

نشد از عقل آسان مشگلم ای عشق تدبیری

رهم بس سنگالخ ای رخش همت پای رفتاری

شبم زان تار موتار ای فروغ دیده تنویری

رقیب سفله محرم درحریم یار و ما محروم

سپهرا تا بکی دون پروری زین وضع تغییری

برغم دشمن تشنه بخون ای دوست الطافی

خالف مدعای مدعی ای چرخ تدبیری

به لب آمد ز درد بی دوا جان ساقیا جامی

بشد بنیاد دل زیر و زبر مطرب بم وزیری

پس از عمری ببالین مریض خویش می آید

نگاه آخرین است ای اجل یک لحظه تاخیری

نگاهی کن از آن چشم خدنگ انداز صید افکن

که جان دادیم ای ابرو کمان از حسرت تیری

کشیده صورت گلگونه ها تابر گل خوبان

نکرده کلک نقاش قضا این گونه تصویری

ز عشق آن پری طلعت بشد دیوانه دل اسرار

از آن زلف مسلسل افکنش بر پای زنجیری

حکیم سبزواری

آبشار دره عشق اردل در استان چهارمحال 
 و بختیاری واقع است

استان  دره های  زیباترین  از  یکی  دره عشق 
بخش  در  که  است  چهارمحال وبختیاری 
جنوب غربی استان و در بخش ناغان واقع 
مهم ترین  محل گذر  دره  این  است.  شده 
رودخانه استان یعنی کارونگ شمالی است. 
روستاهای مهم این دره عبارتند ) از شمال 
گل سفید  از  غرب(  جنوب  به سوی  غرب 
، جوزستان ، پوراز، برنجگان ، دورک ، دره 
عشق ، سرکون باال و سرکون پایین، دره بید 

، دره یاس، سررک ، گل کله و معدن. 
زاگرس  اصلی  گسل  بر  منطبق  دره عشق 
دو  برخورد  دره محل  این  واقع  در  و  است 
صفحه بزرگ تکتونیکی )ایران و عربستان( 
کوه های  است.  زمین شناسی  گذشته  در 
سبزکوه و لجی به صورت دیواره ای سترگ 
 ، بزمنی  و کوه  دره   بخش شمال شرقی  در 
به صورت دامنه های  نیز  کرمان و کرکنجی 
تند به همراه صخره ها و پرتگاه های فراوان 
ارتفاع  می کنند.  جلوه گری  غرب  جنوب  در 
زیاد  بسیار  تغییر  و  رودخانه  کم کناره های 
تنوع  سبب  کم  خیلی  فاصله  در  بلندی 

خرد(  یا  ریز  )آب وهوای  میکروکلیماهای 
گوناگون شده و به همین خاطر از آب وهوای 
گرم تا تا آب وهوای سرد را فاصله حدود دو 
تنوع  این  دید.  تا سه هزار متری می توان 
شیب   ، سنگ ها  جنس  در  را  و گوناگونی 
دامنه ها ، شکل دامنه ها ) پرتگاه ها ، دیواره ها 
پوشش  و..(  دره های کوچک   ، ، صخره ها 
حقیقت  در  دید.  می توان  غیره  و  گیاهی 
ترکیب شکل ها و تنوع آن ها چشم اندازهای 
بسیار شگفت انگیز و رویایی را به وجود آورده 
به ویژه در آغاز فصل بهار که انسان را به وجد 
می آورد و عاشق این همه زیبایی می کند و 
آن  به  بسیار مناسب  نام »دره عشق« چه 

می آید.
روستای  نزدیکی  در  دره عشق  زیبای  آبشار 
دره عشق در استان چهارمحال و بختیاری قرار 
دارد. این آبشار در دل جنگل های منطقه ی 
منطقه مشایخ  در  و  هلن  حفاظت شده ی 
قرار داشته و منظره ای زیبا و دیدنی را برای 
عالقه مندان به طبیعت رقم زده است . این 
آبشار با سرعت زیاد از دل کوه بیرون می جهد 

و بیش از یکصد متر ارتفاع دارد. 

| چاپ و نشر |

| سینما |

جثه شغال شبیه گرگ ولی به مراتب کوچک تر از آن 
است. گوش ها، دست و پا و دو طرف بدن گندم گون، 
زیر بدن زرد زنجبیلی و یا تقریبًا سفید است. )رنگ 
نواحی  از شغال های  ایران روشن تر  شغال های جنوب 
شمال است(. قسمت انتهایی دم گاهی بریده به نظر 
می رسد و رنگ آن تیره تر است. در موقع دویدن معمواًل 
دم را پایین و بین پاها نگه می دارد.  طول سر و تنه آن ها 
5۰ تا ۱۰۰ سانتی مترو درازای دم آن 2۰ تا ۳۰ سانتی متر 
است. وزن شغال ها ۶ تا ۱5 کیلوگرم متغیر است. در 
بوته زارهای  می کنند،  زندگی  ایران  زیستگاه های  اغلب 
نواحی پست، سواحل دریا، اطراف تاالب ها، محل های 
ریختن زباله و اطراف مناطق مسکونی را ترجیح می دهد. 
شغال هایی که در اطراف مناطق مسکونی زندگی می کنند 
عمومًا شبگردند ولی در سایر مناطق ممکن است در 

طول روز نیز مشاهده شوند. به صورت انفرادی، جفت 
و گاهی گروهی زندگی می کند. معمواًل النه مشخصی 
ندارند، گودال ها، سوراخ های طبیعی، شکاف سنگ ها، 
و النه متروکه سایر جانوران را برای ایجاد النه و تولد 
نوزادان انتخاب می کند. در اوایل غروب و گاهی در طول 
شب معمواًل شغال ها به صورت دسته جمعی زوزه ای، 
شبیه جیغ انسان سر می دهند. شغال ها حیوانات کم 
توقعی هستند و غذای خود را از منابع مختلفی تامین 
باقی مانده  حیوانات،  الشه  از  اوقات  اغلب  می کنند. 
غذای طعمه خواران، و زباله تغذیه می کنند. گاهی هم 
را  و حشرات  پرندگان، خزندگان،  پستانداران کوچک، 
شکار می کنند، در مواقع کمیابی این منابع غذایی، کاماًل 
معمواًل  می کنند.  تغذیه  میوه  از  و  می شوند  گیاه خوار 
شغال ها نمی توانند به حیوانات پیر و ناتوان و نیز نوزادان 
آنها حمله ور می شوند و با گاز گرفتن گردن یا گلو، آنها را از 

پای در می آورند./ کویرها و بیابان های ایران

شغال

درخواست عدم تایید علیرضا زاکانی به آبشار دره عشق
عنوان شهردار تهران

از  کم کم  و  می شویم  بزرگ  که  زمانی 
دلمان  می گیریم  فاصله  کودکی  دنیای 
شاهزاده ها،  پری،  و  جن  قصه های  برای 
تنگ  پدربزرگ هایمان  و  مادربزرگ ها 
ابر  دلمان می خواهد سوار  می شود. گاهی 
خیال شویم و به دنیای قصه ها سفر کنیم؛ 
اما اگر قرار باشد کسی برایمان قصه بخواند 
قصه ای که این بار به جای اینکه با شنیدن آن 
بخوابیم، خواندن آن ما را بیدار کند دوست 
داریم چه کسی برایمان قصه ای دل نشین  
به  را  او  ایرج طهماسب که  بگوید.  و ساده 
عنوان مجری برنامه های تلویزیونی کودکان 
می شناسیم و خاطرات زیادی از کودکی ما به 
او و برنامه هایش گره خورده است با نوشتن 
کتاب سه قصه ما را با روایت هایی زیبا و 
متفاوت از دنیای امروز، دیروز و فردای مان 
روبه رو می کند. کتاب سه قصه کوتاه است اما 
عمیق و ساده که صمیمیت لحن و صدای آن 

تا مدت ها در جان ما می نشیند. 
از  کتاب سه قصه برخالف عنوانی که دارد 
چهار قصه ی کوتاه: »بالشی ُپر از پِر سفید«، 
دارد  بخش  سه  که  سفید«  »خروس 
)فصل اول، فصل دوم، فصل سوم(، »ماه 
بر پیشانی« و »سرگذشت فنچ ها« تشکیل 
مجموعه ای  قصه  سه  کتاب  است.  شده 
و  ساده  زبان  با  است که  داستان هایی  از 
که  طوری  به  می شوند.  روایت  دلنشین 
شبیه کاله قرمزی، ظاهرا کودکانه هستند اما 

مخاطب اصلی آن ها رده سنی خاصی ندارند.
در کتاب سه قصه ُبعد خیال پرداز، قصه گو 
و شاعرانه ی ایرج طهماسب را می بینیم که 
با این که خود جزو بزرگساالن است اما مثل 
کودکان از غوطه خوردن در امواج رویا لذت 
می برد. او در این داستان ها از قصه های جن 
و پری رویای کودکی، تنهایی، عشق، خیال و 
دلتنگی، مرگ و زندگی می گوید و داستان را 
به شکلی در ذهن خواننده می پروارند که در 
بعضی داستان ها احساس می کنیم مادربزرگ 
و  می خواند  افسانه ها  از  قصه ای  ما  برای 
می کنیم کودکی  احساس  دیگر  بعضی  در 
می گوید.  خیاالتش  و  نشسته  رو به رویمان 
خیال  داستان های  این  در  طهماسب  ایرج 
و واقعیت را با هم تلفیق کرده و قصه هایی 
آفریده که با لحن شاعرانه و لطیف مرزی 
بین رفت و آمد در فضای تخیل و واقعیت 
ندارد و در عین حال برای خواننده قابل فهم، 

دوست داشتنی و گاهی نمادین است.
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