
رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه:

 باید با تعداد کِم عناصر فاسد
به شدت و قاطعانه بر خورد شود

رهبر معظم انقالب اسالمی با تجلیل از حماسه واقعی مردم در انتخابات ۲۸ خرداد 
اقتصادی و برخی مسائل دیگر،  گفتند: مردم در شرایط کرونایی و دشواری های 
برنامه ریزی چند ماهه دنیای استکبار را بر هم زدند و به عنوان برندگان اصلی انتخابات، 

شکست و ناکامی را نصیب دشمنان ایران و عناصر وابسته به آنان کردند. 

در جلسه شورای عالی انرژی انجام شد

تصویب آیین نامه  بازار 
 بهینه سازی  انرژی

 و محیط زیست

  آخرین وضعیت
 سرباز معلمان  مصدوم 

پنج روز از سانحه واژگونی اتوبوس سرباز خبرنگار ها که از 
فارس  استان  آباده  مقصد  به  بلوچستان  و  سیستان 
می رفتند، می گذرد. حادثه ای که علت وقوع آن در ساعت 
6 و نیم صبح، نقص فنی و بریدن ترمز اتوبوس ولوو 

قدیمی عنوان شد..

خشکی هامون تهدیدی بین المللی  است
  وزیر نیرو: تبعات تخریب محیط  زیست مرز نمی شناسد و در چارچوب مسئولیت بین المللی دولت ها قرار دارد

در نخستین روز کنفرانس ملی روئین تن سازی سیستان مطرح شد:

| فعال حقوق حیوانات |

| سپهر سلیمی |

لزوم مستندسازی فعالیت 
خبرنگاران محیط زیست

اتوبوس  سقوط  حادثه  از  روز  شش  حاال 
خبرنگاران  محیط زیستی در آذربایجان شرقی 
می گذرد. فاجعه ای که دو خبرنگار جوان و 
دغدغه مند را به کام مرگ کشاند و تعدادی 
دیگر را با آسیب جدی روحی روانی مواجه 
برای  نوشته ام  ادامه  در  آنچه  است.  کرده 
عرض ارادت شخصی و قلبی است به همه 
دوستان و خبرنگاران و روزنامه نگاران  محیط 
گذشته  سال های  همه  در  ایران.  زیست 
کنار  در  زیست  حوزه  محیط  خبرنگاران 
کوشندگان و سازمان های مردم نهاد  محیط 
زیستی در صف مقدم حفاظت از زیست بوم 
ابتدای  از  پیوند  بوده اند.این  سرزمین  این 
مسائل  روزگاری که  شد؛  آغاز  هشتاد  دهه 
 محیط زیست به طور واقعی و ظاهری مورد 

داشت. قرار  سیاستمردان  بی توجهی 

 به دنبال خشکسالی، کم بارشی و گرمای شدید

تراز دریاچه ارومیه کمتر شدتراز دریاچه ارومیه کمتر شد
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واکسیناسیون  از  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
عشایر باالی 50 سال تا پایان مرداد خبر داد و گفت:  
سیار  بهداشت  خانه های  تعداد  به  ۱65 کانکس 

اضافه می شود. عشایری 
به گزارش ایسنا، علیرضا رئیسی - معاون بهداشت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انتخاب 
بهورزان از دل عشایر خبر داد و گفت: این افراد در 
دوره های ما شرکت می  کنند و شروع به کار می کنند. 
با توجه به بیماری های واگیر و بیماری های مشترک 
بین انسان و دام که ممکن است عشایر بیشتر در 
معرض خطر باشند، به محتوای آموزشی این افراد 
برجسته تر توجه خواهد شد. این کانکس  ها از تمام 
استانداردها برخوردار هستند و انواع داروها در این 

خانه های بهداشت وجود دارد.
او با اشاره به اینکه یک میلیون و ۱۸6 هزار و ۸۳0 
نفر در قالب ۲۱۲ هزار و 660 هزار خانوار عشایر در 
دهیم،  پوشش  را  آنها  باید  دارد که  وجود  کشور 
هیچ  عشایر  بهورزان  بکارگیری  در  کرد:  تصریح 
محدودیتی نداریم، اکنون  ۲۱6 مجوز استخدامی 
دریافت کرده ایم اما از آنجایی که اصرار داریم افراد 
از دل خود عشایر انتخاب شوند، گزینش آنها با دقت 

بیشتری صورت می گیرد. در حال حاضر ۹۲ بهورز 
جدید جذب شده اند که ۴5 نفر در حال آموزش 
هستند و ۴۷ نفر دیگر هم مراحل گزینش را طی 

می کنند.  
به گفته رئیسی تا پایان مرداد ۱65 کانکس به تعداد 

خانه های بهداشت سیار عشایری اضافه می شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره واکسیناسیون 
عشایر گفت: تا پایان مرداد ماه تمام گروه های باالی 
50 سال عشایر را جلوتر از برنامه کشوری واکسینه 

خواهیم کرد و تا پایان شهریورماه همه افراد باالی 
۴0 سال و تا پایان آبان ماه همه افراد باالی ۱۸ سال 
عشایر واکسینه می شوند.او در پایان عنوان کرد: به 
رغم اینکه زیر بار سنگین مدیریت کرونا بودیم اما 
سایر خدمات بهداشت و درمان را فراموش نکردیم؛ 
خدمات  سایر  کرونا  وجود  رغم  علی  منطقه  در 
بهداشت اعم از مراقبت مادران باردار و واکسیناسیون 
کم نشد بلکه ارائه خدمات به مادران باردار در این 

دوران ۱.۲ دهم بیشتر شد.

از  لرستان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
آبدهی  و  زیرزمینی  آب  منابع  شدید  کاهش 
رودخانه های استان نسبت به سال گذشته خبر 

داد. 
داریوش حسن نژاد با اشاره به کمبود بارش ها در 
بهار امسال نسبت به سال گذشته گفت: متوسط 
بارش استان بر اساس آمار سازمان هواشناسی 
از مهر لغایت خرداد ماه سال آبی جاری ۳۴۴ 
میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه سال آبی 
دوره  متوسط  به  نسبت  و  درصد   ۴۳ گذشته 

آماری ۳۹ درصد کاهش داشته است.
جوی  نزوالت  شدید  کاهش  کرد:  تصریح  او 
)باران و برف( در سال آبی جاری باعث شده که 
منابع آب زیرزمینی و آبدهی رودخانه های استان 
دبی  بطوریکه  شوند،  مواجه  شدید  کاهش  با 
رودخانه های اصلی استان در خردادماه سال آبی 
جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به طور 
متوسط 6۹ درصد و نسبت به متوسط طول دوره 
آماری ۷۹ درصد و حتی بسیاری از رودخانه ها از 
جمله مقاطعی از کشکان، سیالخور، مادیان رود، 

کاکاشرف و...  با ۱00 درصد کاهش آبدهی، عماًل 
خشک شده اند.

لرستان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
محل  در  کشکان  رودخانه  کرد:  خاطرنشان 
پلدختر با دبی ۴.۲ مترمکعب بر ثانیه نسبت به 
سال گذشته )۲۳ مترمکعب بر ثانیه( حدود ۸۲ 
درصد و نسبت به خرداد سال جاری حدود ۸۷ 

است. داشته  کاهش  درصد 
حسن نژاد اضافه کرد: دبی چشمه های انتخابی 
سال  به  نسبت   ۱۴00 سال  خردادماه  در  استان 
 5۴ بلندمدت  به  نسبت  و  درصد   5۸ گذشته 
درصد کاهش داشته است که این روند کاهشی 
در ماه های آینده بیشتر هم خواهد شد و مصداق 

بود. آن کاهش آب های سطحی خواهد 
زیرزمینی  آب  سطح  متوسط  کرد:  بیان  او 
محدوده های بیالن استان در خرداد سال ۱۴00 
افت  متر   ۱.۴ حدود   ۹۹ سال  خرداد  به  نسبت 
  ۱0۴.۴ حدود  حجمی  معادل  که  است  داشته 
سال  به  نسبت  که  است  مترمکعب  میلیون 
گذشته بیش از 600 درصد کاهش نشان می دهد.

ادامه  لرستان   مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
داد: متوسط افت تراز آب های زیرزمینی استان 
در یک ماه گذشته ۷0 سانت شده و این موضوع 
زیرزمینی  آب  حجم  کاهش  تند  شیب  بیانگر 

است.
حسن نژاد اظهار کرد: دشت اشترینان  با حدود 
۳.5 متر افِت سطح آب و کسری مخزن حدود 
۱0 میلیون مترمکعب و سپس دشت بروجرد- 
افت و کسری مخزن  با حدود ۲.۳ متر  دورود 
حدود ۴۴ میلیون مترمکعب بیشترین تغییرات 
 ۱۴00 سال  خرداد  در  را  زیرزمینی  آب  سطح 

به خرداد سال ۹۹ داشته اند. نسبت 
آب های  سطح  همچنین  کرد:  تصریح  او 
زیرزمینی استان از ۲0 سال گذشته تا پایان سال 
افت  متر   ۲ حدود  متوسط  به طور   ۹۹-۹۸ آبی 
مترمکعب  میلیون   ۹0 حدود  مخزن   و کسری 
 0.۱ حدود  ساالنه  افت  معادل  است که  داشته 
متر )۱0 سانتی متر( و کسری مخزن حدود  5 
روند  نشان دهنده  که  بوده  مترمکعب  میلیون 
است. استان  در  زیرزمینی  آب   منابع  کاهشی 

 معاون بهداشت وزارت بهداشت: 

واکسیناسیون عشایر باالی 50 سال تا پایان مرداد 

افت متوسط آبخوان لرستان به ۷0 سانت رسید
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| دانشجوی دکترای اختر فیزیک |

| احسان ابراهیمیان |

 افتتاح نیمه کاره
رصدخانه ملی ایران

عنوان  با  شد  منتشر  خبری  پیش  روز  چند 
در  ایران« که  ملی  رصدخانه  افتتاح  »آیین 
معاون  و  جمهور  رئیس  با حضور  تیر   ۷ روز 
علمی برگزار خواهد شد. پروژه رصدخانه ملی 
پروژه های  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  ایران 
علمی ایران در سال ۱۳۷۷ مطرح و تصویب 
امیدوار  بسیاری  طرح  این  آغاز  از  و  شد 
ملی، سهم  رصدخانه  به کار  آغاز  با  بودند که 
نزدیک به صفر ایران در پژوهش های رصدی 
جهانی افزایش یابد و عالقه مندان زیادی به 
واسطه این رصدخانه به کشور سفر کنند. اما 
کنار  در  ایران  در  طرح  این  بودن  بی سابقه 
مدیریتی،  و  فنی  چالش های  و  پیچیدگی ها 
با فراز و فرودهایی  همواره رصدخانه ملی را 

است. ساخته  مواجه 
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حضرت آیت هللا خامنه ای در سالروز شهادت 
آیت هللا بهشتی و روز قوه قضائیه، در دیدار 
رئیس و مسئوالن این قوه، شهید آیت هللا 
نظریه پرداز،  و  متفکر  عالمی  را  بهشتی 
شخصیتی برجسته و حقیقتًا انقالبی، مومن، 
افزودند:  و  و بسیار موثر خواندند  متشرع 
شهید بهشتی با پایه گذاری کار دشوار و بزرگ 
ایجاد دادگستری اسالمی و نقش آفرینی در 
تدوین قانون اساسی حق بزرگی بر گردن 
کشور و ملت دارد و این حق باید شناخته 
انقالب  رهبر  ایسنا،  به گزارش  ادا شود.  و 
به  در  منافقین  فجیع  جنایت  به  اشاره  با 
حدود  و  بهشتی  آیت هللا  رساندن  شهادت 
۷0 نفر از شخصیت ها گفتند: این قاتل ها 
صراحتًا به این جنایت بزرگ اعتراف کرده اند 
اما امروز با حمایت فرانسه و دیگر کشورهای 
مدعی حقوق بشر آزادانه فعالیت می کنند که 
انسان از وقاحت غربی ها در ادعاهای حقوق 
این  از  حمایت  و  تریبون  دادن  و  بشری 
تروریست ها حیرت می کند. حضرت آیت هللا 
خامنه ای با تشکر از فعالیت های مسئوالن 
در  قضایی  دستگاه  فعال  عناصر  همه  و 
سراسر کشور، حرکت آقای رئیسی در دوران 
تصدی را مصداق حرکت جهادی خواندند و 
با تشکر از آقای رئیسی افزودند: این تالش 
شبانه روزی و پرانگیزه به فضل الهی به آثار و 

نتایج خوبی نیز منجر شده است.
ایشان، زنده شدن امید و افزایش اعتماد 
اثر  مهم ترین  را  قضا  دستگاه  به  مردم 
حرکت جهادی دو سال اخیر در قوه قضائیه 
اعتماد  و  امید  این  افزودند:  و  برشمردند 
هیچ  که  است  اجتماعی  گرانقدر  سرمایه 
چیزی با آن برابری نمی کند. رهبر انقالب 
با اشاره به تغییر و تحول طبیعی در قوه 
قضائیه بعد از انتخاب آقای رئیسی به عنوان 
را  نکته  چند  ملت،  منتخب  رئیس جمهور 
بیان  آینده دستگاه قضا  در ترسیم مسیر 
در  تحولی  رویکرد  ادامه  ایشان،  کردند. 
قوه قضائیه را بسیار مهم و کاماًل ضروری 
خواندند و افزودند: این مسیر باید با شدت 
و حتی پرشتاب تر ادامه یابد و سند خوب، 
غیرشعاری  غیرنمایشی،  عملیاتی،  متقن، 

و زمان بندی شده تحول در دستگاه قضا، 
باشد.  تحولی  حرکت  مالک  همچنان 
درک  و  اطالع  خامنه ای،  آیت هللا  حضرت 
تحول  از سند  قضائیه  قوه  نیروهای  همه 
دستگاه  افزودند:  و  دانستند  ضروری  را 
قضا در رفع خالهای مقرراتی برای اجرای 
سند تحول فعال شود و بدنه قوه را برای 
اجرای درست، کامل و پیگیرانه این سند به 

تشویق کند. مختلف  شکل های 
رهبر انقالب با ابراز رضایت از ورود دستگاه 
عامه گفتند:  حقوق  احیای  بحث  به  قضا 
این کار بسیار الزم و پر ارزش، جزو وظایف 
حتمی قوه قضائیه است و دایره عمل به 
آن باید از احیای واحدهای تولیدی و رفع 
تصرف منابع طبیعی، به عرصه هایی همچون 
به  امر  و  آموزش، محیط زیست  سالمت، 

معروف و نهی از منکر گسترش یابد.
امر  نبودن  جاری  از  تاسف  ابراز  با  ایشان 
به معروف و نهی از منکر در جامعه گفتند: 
کسانی که به طور حقیقی و نه برای هیاهو 
الهی عمل  واجب  این  به  دیگر  مقاصد  یا 
می کنند باید مورد حمایت قرار گیرند. رهبر 
خالهای  رفع  به  را  قضا  دستگاه  انقالب، 
خواندند  فرا  عامه  حقوق  بحث  در  قانونی 
حکم  شود که  مشخص  باید  افزودند:  و 
از  تا  چیست  عامه  حقوق  ضایع کنندگان 
شود.  جلوگیری  سلیقه ای  احکام  صدور 
حضرت آیت هللا خامنه ای با ابراز خرسندی 
از مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه، این 
کار را دارای اولویت کامل و جزو واجب ترین 
امور خواندند و افزودند: البته اکثریت عظیم 
»مؤمن،  قضا،  دستگاه  کارکنان  و  قضات 
شریف، پاکدامن و مسئولیت پذیر« هستند 
و گاهی نیز درباره میزان فساد در قوه افراط 
و جنجال می شود اما باید با تعداد کِم عناصر 
فاسد هم به شدت و قاطعانه برخورد شود.
ایشان، برخورد سریع و فعال با گزارش های 
مردمی درباره وجود برخی عناصر فاسد در 
دستگاه قضا را ضروری خواندند و گفتند: 
واقعیت  این گزارش ها  است  ممکن  البته 
نداشته باشد اما باید آنها را مغتنم شمرد و 
با پرهیز از برخوردهای خوشبینانه، بالفاصله 

بازرسی آشکار یا پنهان و ناشناخته را فعال 
فاسد  عناصر  با  اثبات،  صورت  در  و  کرد 

حقیقتًا برخورد کرد.
رهبر انقالب حضور در میان مردم را از جمله 
نقاط قوت آقای رئیسی خواندند و تأکید 
کردند: مسئوالن بعدی دستگاه قضا نیز باید 
این کار بسیار خوب و ضروری و پر برکت را 

ادامه دهند.
حضرت آیت هللا خامنه ای ارتباط مسئوالن به 
خصوص رئیس دستگاه قضا با گروه های 
دانشگاهی،  فعاالن  نظیر  جامعه  فعال 
و  تولیدی  کارگری،  اقتصادی،  حوزوی، 
را در چارچوب  زنان  به  بخش های مربوط 
حضور مردمی برشمردند و گفتند: در ارتباط 
با گروه های فعال جامعه حرف های آنان را 
بشنوید و سیاست ها را به درستی برای آنان 
تبیین کنید که گاهی دلیل برخی اعتراض ها 
بی اطالعی از سیاست ها و واقعیات است. 
جمع بندی  در  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
امیدواری  ابراز  سخنانشان  از  بخش  این 
خود،  جدید  فصل  در  قضائیه  قوه  کردند 
قدرت  با  را  اخیر  سال  دو  مسیر  همان 
ادامه دهد و با فعالیت های بیشتر، نتایج 
رهبر  ملت کند.  و  نصیب کشور  را  بهتری 
انقالب در بخش دیگری از سخنانشان به 
حماسه آفرینی ملت در انتخابات ۲۸ خرداد 
اشاره کردند و با بیهوده خواندن برخی تالشها 
انکار  برای  رسانه ای  و  مجازی  فضای  در 
کار بزرگ مردم، گفتند: این انتخابات حقًا 
و انصافًا یک حماسه بود و تحلیلگرانی که 
چشم به انتخابات ایران داشتند، فهمیدند 
چه اتفاق مهمی رقم خورد. ایشان فعالیت 
هزاران دستگاه تبلیغاتی از جمله رسانه های 
کشورهای  برخی  و  انگلیسی  آمریکایی، 
از  تعدادی  بکارگیری  و  روسیاه  و  مرتجع 
عناصر خائن ایرانی برای منصرف کردن مردم 
بی سابقه  دنیا  در  را  انتخابات  در  از حضور 
بهانه ها  برخی  به  آنها  افزودند:  و  دانستند 
مانند مشکالت معیشتی یا بعضی حوادثی 
که بعدًا رخ داد مانند بحث احراز یا عدم احراز 
صالحیت ها نیز امید بسته بودند. حضرت 
البته  خاطرنشان کردند:  خامنه ای  آیت هللا 

بنده ممکن است با بعضی از نظرات شورای 
محترم نگهبان مثاًل در باره یکی دو مورد یا 
کمتر و بیشتر موافق نباشم اما اعضا محترم 
این شورا را افراد متشرع، پرهیزگار و مقید 
به وظیفه دینی می دانم که بر طبق قانون و 
وظیفه دینی عمل می کنند. ایشان افزودند: 
امید بیگانگان این بود که بر اثر این بهانه ها 
تا ۲5 درصد  به ۲0  انتخابات  در  مشارکت 
برسد که این امید محقق نشد. رهبر انقالب، 
مسئله کرونا و تاثیر حدود ۱0 درصدی آن بر 
مشارکت بر اساس محاسبات کارشناسان را 
نیز یادآور شدند و افزودند: با وجود همه این 
مسائل، مردم با صفوف پر شور و اظهارات 
پر انگیزه خود از ساعات اول صبح، حماسه 
عظیم و واقعی آفریدند و مشت محکمی بر 
سینه تحریم کنندگان و مخالفان و معارضان 
انتخابات زدند. ایشان در تبیین برندگان و 
بازندگان انتخابات ۲۸ خرداد گفتند: برنده 
انتخابات، ملت ایران و همه کسانی هستند 
که به شور و هیجان انتخابات کمک کردند 
بنابراین نامزدهایی هم که رای نیاوردند جزو 
برندگان هستند و در مقابل، بازنده انتخابات 
کسانی هستند که همه تالش خود را کردند 
که مردم را از صندوق رای دور کنند اما مردم 
با حضور خود، آنها را طرد و امید و طمع شان 
به نتیجه انتخابات را ناکام کردند. حضرت 
آیت هللا خامنه ای به برخی تحلیل های غلط 
و گفتند:  اشاره کردند  نیز  باطله  آرا  درباره 
از نظام  آنها  ابدًا به معنای جدایی  آرا  این 
نیست، بلکه برعکس است، زیرا کسی که 
پای صندوق رای آمده و فرد مقبول خود را 
در لیست نامزدها ندیده ولی اسم شخص 
یا رای سفید داده،  را نوشته  مورد نظرش 
در واقع عالقه مندی خود را به صندوق رای 
برخی  ایشان  است.  داده  نشان  نظام  و 
حوادث در جریان انتخابات را مایه تجربه 
و عبرت دانستند و گفتند: در مناظره ها تنوع 
همه  حال  عین  در  شد،  مشاهده  سالیق 
دشمن  القاء  خالف  بر  محترم  نامزدهای 
بودند که مشکالت  این مسئله هم نظر  در 
بن بستی  و  دارد  راه حل  کشور  اقتصادی 
وجود ندارد البته یکی می گفت راه حل من 
درست است و دیگری می گفت راه حل من. 
بعضی  مناظره ها،  در  افزودند:  انقالب  رهبر 
و  دفاع کردند  انقالب  مواضع  از  کاندیداها 
سخن  شرعی  الزم  رعایت های  و  ادب  با 
کردند  بداخالقی هایی  برخی،  ولی  گفتند 
یادآوری  با  ایشان  است.  تاسف  مایه  که 
فحاشی  و  آمریکا  در  انتخاباتی  رقابتهای 
نامزدها علیه یکدیگر، افزودند: آمریکایی ها 
در  بنابراین  نیستند  خوبی  سرمشق های 
مسائل سیاسی باید با رعایت ادب و جهات 
اخالقی و شرعی و بدون اهانت و تهمت، 
سخن گفت نه اینکه از شیوه های فحاشی 
استفاده  ترامپ  و  آمریکایی ها  اهانت  و 
کرد. حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به 
سخنان یک مقام آمریکایی درباره انتخابات 
کشورمان، گفتند: انتخابات آمریکا در چشم 
همه دنیا مفتضح شد حاال همان مفتضحین 
بعد از چند ماه زبان درآورده و از انتخابات 
با  آنها  حالی که  در  می گیرند  ایراد  ایران 
آن افتضاح، دیگر نباید یک کلمه راجع به 
انتخابات حرف بزنند. رهبر انقالب با تقدیر 
از برخورد خوب مسئوالن و دیگر نامزدهای 
انتخابات با رئیس جمهور منتخب گفتند: بعد 
از انتخابات و پیروزی نامزد مقبول مردم با 
رای خوب و درصد باالی آرا، مسئوالن تراز 
برخورد  خوب  بسیار  نامزدها  سایر  و  اول 
کردند و با دیدار با رئیس جمهور منتخب، 
تبادل نظر و پیام تبریک، طمأنینه و آرامش 
روحی الزم در کشور را نشان دادند. ایشان 
با مقایسه این رفتار متین با درگیری های 
پس از انتخابات آمریکا، خداوند را به دلیل 
این نعمت در کشور شکر گذاشتند  وجود 
خواستار  را  جهت گیری ها  این  افزایش  و 
پایان  شدند. حضرت آیت هللا خامنه ای در 
بر  انتخابات  نتیجه  کردند  امیدواری  ابراز 
مردم و رئیس جمهور منتخب مبارک باشد 
و مسئوالن بتوانند وظایفی را که برعهده دارند 

به خوبی انجام دهند.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه:

 باید با تعداد کِم عناصر فاسد
 به شدت و قاطعانه بر خورد شود

لزوم مستندسازی 
فعالیت خبرنگاران 

محیط زیست 
رسانه ها  در  جایی  زیستی  اخبار  محیط   
مورد  نیز  جامعه  بطن  در  بالطبع  و  نداشت 
بی مهری قرار می گرفت. این دوران همزمان 
شده بود با رونق وبالگ نویسی در ایران. در 
روزهایی که گفته می شد فارسی سومین زبان 
وبالگ های  است،  وبالگستان  دنیای  رایج 
به  پا  دیگری  از  پس  یکی  زیستی   محیط 
عمومًا  که  وبالگ هایی  می گذاشتند.  عرصه 
توسط اعضای سازمان های مردم نهاد  محیط 
و خبرنگاران  این حوزه  زیستی، کارشناسان 

می شد. نوشته  حوزه  این  به  عالقه مند 
و  کارشناسان  فعاالن،  پیوند  شروع  اینجا 
این  بود. فعالیت  خبرنگاران  محیط زیست 
افزایش مشکالت  محیط  کنار  در  سه گروه 
زیستی و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی 
به  محیط  عمومی  توجه  گسترش  موجب 
زیست شد. در نیمه دهه هشتاد شاهد تولد 
صفحات اختصاصی برای  محیط زیست در 
روزنامه ها بودیم. اتفاقات سیاسی اجتماعی 
همواره در کاهش و افزایش توجه رسانه ها 
به  محیط زیست نقش داشته است اما این 
روند همواره صعودی بوده است. در ابتدای 
دهه نود توجه سیاستمردان به مساله  محیط 
زیست جلب شد و در ظاهر شعارهای  محیط 
امروز  به  تا  روند  این  و  می دادند  زیستی 
گسترش داشته است. هرچند که دولتمردان 
از مرحله بی محلی، به دوران توجه ظاهری 
به  محیط زیست وارد شده اند و هنوز خبری 

از اقدامات عملی نیست.
در تمام سال های گذشته خبرنگاران  محیط 
زیستی فراتر از عضو یک رسانه عمل کرده اند. 
غیردولتی  سازمان های  بدنه  مواقعی که  در 
پنجه  و  دسته  محافظه کاری  یا  رخوت  با 
زیستی  خبرنگاران  محیط  این  می کند  نرم 
هستند که خط شکن بوده اند. خبرنگارانی که 
تجربی  یا  آکادمیک  دانش  بواسطه  عمومًا 
بیندازند  دردسر  به  می توانند  را  مدیری  هر 
به  خبری  حوزه های  از  بسیاری  برخالف  و 
نوشتن یک خبر یا مصاحبه اکتفا نمی کنند. 
در سال های اخیر موارد بسیاری پیش آمده 
یا  خبر  با  زیستی  پویش  محیط  یک  که 
گزارش یکی از همین خبرنگاران آغاز شده 
و  فعاالن، کارشناسان  پیگیری  با  و سپس 
سازمان های مردم نهاد به ثمر نشسته است. 
این  ادعا کرد خبرنگاران  به جرات می توان 
حوزه در بسیاری از مواقع جلوتر از دیگران 

بوده اند. فعاالن 
بی توجهی و بی مهری به فعاالن  محیط زیست 
شامل حال خبرنگاران و روزنامه نگاران این 
حوزه هم شده است. به وقت تعدیل نیرو یا 
کاهش بخش های خبری، نخستین گروهی 
زیست  بخش  محیط  می شوند  حذف  که 
یا کوچ  اخراج  است. همواره گزینه نخست 

اجباری به دیگر بخش ها هستند.
به  بود  مختصر  نگاهی  شد  آنچه که گفته 
خبرنگاران  محیط  ارزشمند  نقش آفرینی 
قصد  گذشته.  سال های  طی  در  زیستی 
این رو  از  و  نداشتم  را  مستند  تاریخ نگاری 
از بیان نام خبرنگاران و بیان دقیق کارهای 
باید  اتفاقی که  اجتناب کردم؛  شده  انجام 
خبرنویسی  فعالیت  روند  و  شود  انجام 
و  ثبت  دهه گذشته  دو  در  زیستی   محیط 

شود. مستند 

 بهره برداری از طرح های ملی 
معاونت علمی ریاست جمهوری

روحانی: توسعه و پیشرفت 
کشور از مسیر اقتصاد 

دانش بنیان است
از  کشور  پیشرفت  و  توسعه  گفت:  رئیس جمهوری 
مسیر اقتصاد دانش بنیان است و ما می توانیم فاصله 

را کم کنیم. با کشورهای پیشرفته  خود 
حسن  حجت االسالم و المسلمین  ایسنا،  گزارش  به 
ملی  طرح های  از  بهره برداری  آیین  در  روحانی 
اینکه  بیان  با  جمهوری  ریاست  علمی  معاونت 
است،  ما  بهره برداری  نوبت  هفتادوششمین  امروز 
شرکت های  همه  برای  را  مرکزی  ما  کرد:  اظهار 
استان  هر  در  امر  این  شتاب دهنده  و  دانش بنیان 
اتوبوس  و  برقی  خودرو  مسئله  ما  دادیم.  شکل 
برقی و نیز رصدخانه ملی را هم داشتیم که هرسه 
دارای اهمیت بسیار هستند. او افزود: در تاریخ ما 
الزم  مسیر  این  در  و  است  زبانزد  مراغه  رصدخانه 
بود حرکت نو در کشور ما انجام شود که این امر با 
هفتاد  البته  صورت گرفت.  رصدخانه  این  تاسیس 
گرفت  انجام  دوازدهم  دولت  در  طرح  این  درصد 
رصدخانه  چنین  که  هستیم  کشورهایی  جزو  و 
بزرگی را دارا هستند. رئیس جمهوری با بیان اینکه 
منطقه  در  مهم  رصدخانه های  جزو  ما  رصدخانه 
است، اظهار کرد: این امر می تواند منجر به شناخت 
این  از هستی بزرگ شود. خوشحالم در  بیشتر ما 
و  علم  مسیر  توانستیم  اقتصادی  جنگ  سال های 
روحانی  نشویم.  متوقف  و  دهیم  ادامه  را  دانش 
همین  در  کشور  پیشرفت  و  توسعه  کرد:  تاکید 
می توانیم  ما  است.  دانش بنیان  اقتصاد  مسیر 
او  پیشرفته کم کنیم.  با کشورهای  را  خود  فاصله 
مردم  برای  امروز  افتتاح های  امیدواریم  افزود: 
هفته  هر  بتوانیم  دولت  پایان  تا  و  باشد  مبارک 

باشیم. داشته  را  افتتاح ها  همین 

دادستان عمومی و انقالب یاسوج

بازداشتی های اعتراضات 
 شورای شهر با قرار وثیقه

 آزاد شدند 
تشریح  با  یاسوج  انقالب  و  عمومی  دادستان 
و  شهرداری ها  در  شده  انجام  تخلفات  برخی 
درباره  گفت:  کهگیلویه و بویراحمد،  استان  ادارات 
مربوط  را  پرونده هایی  استان،  شهر  شورای  چند 
تشکیل  مسائل  برخی  و  قراردادها  تخلفات  به 
داده ایم که از این میان حسابرسی دو شورای شهر 
حال  در  آنها  پرونده  و  شد  انجام  نسبتا  استان 

است. رسیدگی 
تعدادی  گفت:  ایلنا  به  ملک حسینی«  »سیدعلی 
افراد در ارتباط با این پرونده ها بازداشت شدند و 

آزاد هستند. تحقیقات  اتمام  تا  وثیقه  قرار  با 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  قضایی  مقام  این 
کجا  به  یاسوج  شهر  شورای  قضایی  پرونده 
شهر  شورای  با  رابطه  در  داد:  ادامه  انجامید؟ 
یاسوج نیز پرونده هایی در مراجع نظارتی، سازمان 
و  مطرح  نظارتی  دستگاه های  سایر  و  بازرسی 
ما  به  اینکه  محض  به  بوده که  پیگیری  حال  در 
اعالم ُجرم شود رسیدگی می شوند. ملک حسینی 
افزود: پرونده های خرد و جزئی نیز داشته ایم که 
اغلب آنها رسیدگی شده و به دادگاه ارسال شده اند 
اما آنچه که مهم است پیشگیری بوده که در این 
است.  شده  شروع  ارزشمندی  اقدامات  راستا 
کمیسیون  وظایف  به  اشاره  با  یاسوج  دادستان 
از  کرد:  تاکید  شهرداری،  معامالت   ۳۸ ماده 
۳۸ معامالت شهرداری که  ماده  طریق کمیسیون 
از  است،  شهرداری  معامالت  آیین نامه  به  مربوط 
استفاده  سالمت  ارتقای  قانون  سه  ماده  ظرفیت 
سامانه  در  که  کردند  ُمکلف  را  شهرداری  و  شده 
ثبت کنند.   را  خود  معامالت  و  قراردادها  شفافیت 
قضایی  دستگاه  اقدامات  افزود:  ملک حسینی 
ساخت وساز  به  مربوط   ۱00 ماده  کمیسیون  در 

یافت. خواهد  ادامه  قدرت  با  شهرداری ها 

 گرد و خاک در راه
 شرق اصفهان

کل  اداره  بینی  پیش  و  توسعه  معاون 
ناپایداری های  از  استان اصفهان  هواشناسی 
جوی در سطح استان تا پایان هفته جاری 
خبر داد. نوید حاجی بابایی به مهر گفت: طبق 
الگوهای هواشناسی این هفته جوی ناپایدار 
در سطح استان حاکم است و به سبب گذر 
امواج ضعیف در الیه های میانی جو شرایط 
ابرناکی و وزش باد به نسبت شدید در بیشتر 
مناطق استان پیش بینی می شود.او با اشاره 
به بارندگی بسیار خفیف روز گذشته در شهر 
علویجه، ادامه داد: همچنین در مناطق شرق 
و شمال و قسمت های مرکزی استان وقوع 
انتظار  از  دور  و گردوخاک محلی  باد  پدیده 
نیست و احتمال رگبار پراکنده در مناطق غربی 
استان وجود دارد.معاون توسعه و پیش بینی 
بیان  با  اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
اینکه بیشینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده 
یک تا ۲ درجه افزایش پیدا می کند، گفت: 
گرم ترین  در  اصفهان  هوای کالنشهر  دمای 
باالی صفر  به ۳۸ درجه سانتیگراد  ساعات 
به ۲۲  فردا  بامداد  در خنک ترین ساعات  و 
می رسد.حاجی  صفر  باالی  سانتیگراد  درجه 
بابایی اضافه کرد: کاشان با دمای ۴۳ درجه 
سانتیگراد باالی صفر و بوئین و میاندشت با 
دمای ۱۱ درجه سانتیگراد باالی صفر به ترتیب 
گرم ترین و خنک ترین نقاط استان تا فردا 

می شود. پیش بینی 

رهبر انقالب برخورد سریع و 
فعال با گزارش های مردمی 
درباره وجود برخی عناصر فاسد 
در دستگاه قضا را ضروری 
خواندند و گفتند: البته ممکن 
است این گزارش ها واقعیت 
نداشته باشد اما باید آنها 
را مغتنم شمرد و با پرهیز 
از برخوردهای خوشبینانه، 
بالفاصله بازرسی آشکار یا پنهان 
و ناشناخته را فعال کرد و در 
صورت اثبات، با عناصر فاسد 
حقیقتًا برخورد کرد.

با تصویب دستورالعمل اجرایی 
آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی 
انرژی و محیط زیست مقرر 
شد، بر اساس ماده ۲6 ناشرین 
متعهد شوند گواهی اوراق 
بخش مشخصی از رشد مصرف 
انرژی سالیانه کشور از طریق 
بهینه سازی انرژی را صادر کنند

رهبر معظم انقالب اسالمی با تجلیل از حماسه واقعی مردم در انتخابات 28 خرداد گفتند: مردم در شرایط کرونایی و 
دشواری های اقتصادی و برخی مسائل دیگر، برنامه ریزی چند ماهه دنیای استکبار را بر هم زدند و به عنوان برندگان اصلی 

انتخابات، شکست و ناکامی را نصیب دشمنان ایران و عناصر وابسته به آنان کردند. 
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1ادامه از صفحۀ

در جلسه شورای عالی انرژی و با حضور »اسحاق جهانگیری« انجام شد
تصویب آیین نامه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

به  دوشنبه  دیروز  انرژی  عالی  شورای  جلسه 
ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. به 
گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه 
استفاده حداکثری از نعمت نفت بزرگترین وظیفه 
ملی است، گفت: با یک سرمایه گذاری گسترده 
نفت  جهانی  بازارهای  در  ایران  سهم  می توان 
را افزایش داد تا با بازگشت ایران به موقعیت 
قبلی خود در بازار نفت بتوان مشکالت اقتصادی 
برای  باید  حل کرد که  کشور  در  را  بیکاری  و 
رسیدن به این هدف، همکاری و هم افزایی تمام 

مسئوالن و ارکان کشور افزایش یابد.
 جهانگیری در ادامه از سازمان برنامه و بودجه 
خواست تا در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور 
بر منابع طبیعی اتکای بیشتری شود و راهکاری 
پیش بینی شود که درآمد بازار از افزایش تولید 
ایجاد  برای  فقط  ملی  توسعه  در صندوق  نفت 

استفاده شود. سرمایه گذاری 

 همچنین در ادامه این جلسه که با حضور وزرای 
رئیس  و  تجارت  و  نفت، صنعت، معدن  نیرو، 
سازمان برنامه و بودجه انجام شد، شورای عالی 
اصالح  قانون  ماده)5(  موجب  به  انرژی کشور 
الگوی مصرف در راستای سیاست گذاری، تنظیم 
و تدوین سیاست های کلی راهبردی بخش انرژی 
انرژی کشور، سند  کشور و سند ملی راهبردی 
چشم انداز تولید نفت خام تا افق سال ۱۴۲0 منتج 
از مطالعات طرح جامع انرژی کشور را با هدف 
تعیین گزینه بهینه تولید نفت خام برای تعیین 
نهایی چشم انداز تولید و سرمایه گذاری در بخش 
نفت خام موجود در مخازن کشف شده کشور را به 
تصویب رساند.در این جلسه بر بهره گیری کامل از 
ظرفیت فروش نفت برای توسعه عمرانی، تالش 
برای تجهیز و توانمندسازی شرکت های داخلی 
بازار سرمایه  بر  تکیه  با  تولید  و  اکتشاف  برای 
برای  الزم  مشوق های  تعریف  و  برنامه ریزی  و 

سرمایه گذاری تاکید شد. همچنین دستورالعمل 
اجرایی آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و 
محیط زیست با هدف تدوین قوانین و مقررات 
برای بازار بهینه مصرف انرژی دیگر مصوبه جلسه 
امروز شورای عالی انرژی بود که این بازار متمرکز 
در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بازار بورس 

و اوراق بهادار تشکیل و اداره می شود.
توسط  صادره  صرفه جویی  گواهینامه های 
ناشرین)شرکت ملی گاز و توانیر( در این بازار 
معامله می شود که طبق این دستورالعمل اجرایی، 
اوراق  شده  صادر  انرژی  صرفه جویی  گواهی 
بهاداری است که نشانگر حق مالکیت بر مقدار 
مشخصی از میزان انرژی صرفه جویی شده در 
یک دوره زمانی مشخص است و عملکرد این 
بازار بر اساس قیمت بخشی و زمانی حامل های 
انرژی برق و گاز و محیط زیست تعیین می شود.

در ادامه با تصویب دستورالعمل اجرایی آیین نامه 

زیست  و محیط  انرژی  بهینه سازی  بازار  ایجاد 
متعهد  ناشرین  ماده ۲6  اساس  بر  شد،  مقرر 
رشد  از  مشخصی  بخش  اوراق  گواهی  شوند 
مصرف انرژی سالیانه کشور از طریق بهینه سازی 
همچنین  جلسه  این  در  کنند.  صادر  را  انرژی 
آزمایی  راستی  و  اندازه گیری  ثبت،  نامه  نظام 
آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط 
زیست به تصویب اعضا رسید. همچنین در این 
جلسه اعضای شورای عالی انرژی مقرر کردند با 
توجه به اینکه هر نوع سیاست گذاری مرتبط با 
حامل های انرژی در چارچوب اختیارات شورای 

عالی انرژی کشور است و با توجه به جامعیت 
سند ملی راهبرد انرژی کشور، موضوعات مرتبط 
با پیش نویس سند شورای عالی انقالب فرهنگی 
بنیان  دانش  توسعه  ملی  »سند  عنوان  تحت 
انرژی های تجدیدپذیر« از سوی سازمان برنامه 
و بودجه در بازنگری سند ملی راهبرد انرژی کشور 
لحاظ و جهت تصویب به شورای عالی انرژی ارایه 
شود. همچنین شورای عالی انرژی مصوب کرد؛ 
مصوبات کمیسیون صرفه جویی بازار بهینه سازی 
مصرف سوخت و محیط زیست توسط رئیس 
سازمان برنامه و بودجه ابالغ و الزم االجرا شود.



پیامک شما را دربـاره 
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وعده های  در  اول  روز  از  ارومیه  دریاچه 
مصوبه  اولین  و  گرفت  جای  رئیس جمهور 
قالب  بود در  دولت حسن روحانی شد. قرار 
سال   ۱0 مدت  ظرف  احیا  ستاد  طرح های 
اما  برسد  اکولوژیک خود  تراز  به  )از ۱۳۹۴( 
اکنون حدود یک ونیم تا ۲ سال از برنامه عقب 
است. این دریاچه از اواسط دهه ۱۳۸0 شروع 
به خشک شدن کرد و بنا بر آمار بین المللی 
از  درصد   ۸0 حدود  میالدی   ۲0۱5 سال  تا 

شد. خشک  آن  مساحت 

آخرین احوال دریاچه شور
 از آخرین احوال دریاچه ارومیه از چه قرار 
است؟ مسعود باقرزاده کریمی، رئیس حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه دیروز به ایلنا گفت: »در 
متر   ۱۲۷۱.۱6 دریاچه  آب  تراز  حاضر  حال 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
60 سانتی متر کمتر و نسبت به ابتدای فعالیت 
 ۹0  ،۹۳ سال  در  دریاچه  احیای  کارگروه 
سانتی متر باالتر است.« این وضعیت کاهشی 
دولتی مهر،  علی  به گفته  است که  حالی  در 
به طور  آذربایجان شرقی  مدیرکل هواشناسی 
تیر  تا چهارم  مهر سال ۹۹  یکم  از  میانگین 
امسال حدود ۲۱5 میلی متر بارندگی در سطح 
استان روی داده، در حالی که میانگین بارش 
در سال آبی گذشته در این بازه زمانی ۲۸۹.۸ 

میلیمتر ثبت شده است.
کاهش  علت  به  دریاچه  این  آب  حجم 

بارندگی ها و حجم ورودی آب به آن، نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۱.۹ میلیارد مترمکعب 
کاهش یافته است. آنطور که یوسف غفارزاده، 
و  آذربایجان شرقی  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته، با اینکه 
قلعه چای  سد  از  آب  مترمکعب  میلیون   ۱5
حجم  شده،  رهاسازی  دریاچه  به  عجب شیر 
آب این دریاچه در حال حاضر  ۴.۳۸ میلیارد 
مترمکعب است در حالی که این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته 6.۲۸ میلیارد مترمکعب 
بود. همچنین وسعت دریاچه ارومیه پارسال 
سه هزار و 6۲۴ کیلومتر مربع بوده که امسال 
افزایش  کیلومتر مربع   ۴50 و  هزار  سه  به 

یافته است. کاهش 
 در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه از ۱۲۷۱.۷۲ 
متر به ۱۲۷۱.۱6 متر پایین آمده که علت اصلی 

آن کاهش بارندگی ها و تبخیر دریاچه است.
به گفته باقرزاده کریمی سطح تراز برنامه ریزی 
شده برای احیای دریاچه ۱۲۷۴.۱ متر است 
به  تالش کرد که  باید   ۱۴06 سال  تا  یعنی 
نزدیک سه متر برسد، اما این کار به »شرایط 
اقلیمی، همکاری دستگاه ها و مردم« وابسته 

است.

برنامه های احیای دریاچه 
به کجا رسید؟

۲6 برنامه برای احیای دریاچه ارومیه در نظر 

گرفته شده است. به گفته رئیس حوضه آبریز 
اقدامات  مهم ترین  از  یکی  ارومیه  دریاچه 
که  است  کانی سیب  حوضه  از  آب  انتقال 
سامانه  این  از  آب  متر مکعب  میلیون   ۴۴«
این  است«.  شده  تکمیل  و  می شود  منتقل 
محیط  خبرنگاران  که  است  پروژه ای  همان 
بازگشت  راه  در  آن،  از  بازدید  از  زیست پس 
دچار سانحه شدند و حاال بازماندگان خواستار 
از  دیگر  از سوی  استعفای مسببان شده اند. 
دو روز پیش نیز رئیس ستاد احیای دریاچه 
این حادثه شده  به  ارومیه مسئول رسیدگی 

است.
گفته  به  که  است  زاب  تونل  دیگر  سامانه 
میلیون   600 باید  قرار  طبق  باقرزاده کریمی 
مترمکعب آب را منتقل کند و در حال حاضر 
اتمام رسیده است. رئیس  به  ۹۳ درصد آن 
است:  گفته  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه 
»تالش بر این بود که پروژه در این دولت به 
انتها برسد اما با توجه به اینکه در تونل انتقال 
آب به مشکل فنی و فرار آب برخوردیم سرعت 
۳۲ کیلومتر  از  یعنی  است،  آمده  پایین  کار 
تونل فقط ۹00 متر باقی مانده، ولی نهایتا تا 

رسید.« خواهد  پایان  به  پروژه  پایان سال 
است  رودخانه هایی  ساماندهی  دیگر  پروژه 
»پایین دست  می شوند.  دریاچه  وارد  که 
رودخانه رسوب گذاری شده وقتی این رودها 
می شوند  پخش  می رسند،  پایین دست  به 

برداشت  و  رفته  باال  تبخیر  سرعت  بنابراین 
هم  نهر  انشقاق  و  پمپاژ  صورت  به  غیرمجاز 
گرفته  آن  جلوی  باید  که  می شود  راحت تر 
شود.« پروژه دیگر هم الیروبی و ساماندهی 
رودخانه ها است که بر اساس اطالعات ستاد 
گرفته.  انجام  کیلومتر   ۲۱0 طول  به  تاکنون 
غیرمجاز  چاه های  بستن  و  کردن  کنتوردار 
هم از دیگر پروژه هاست که طبق ادعای ستاد 
با  و  مترمکعب  میلیون  بستن چاه ها ۱۱۷  با 
نصب کنتور ۱۱۴ میلیون مترمکعب از مصرف 

است. شده  جلوگیری  بی رویه 
پروژه  تصفیه خانه های تبریز و ارومیه هم تعهد 
دیگر ستاد احیاست و تاکنون از تصفیه خانه 
ارومیه ۳5 میلیون مترمکعب و از تصفیه خانه 
تبریز ۸5 میلیون مترمکعب آب تصفیه شده 
وارد دریاچه شده است اما این طر ها ۹0 تا ۱00 
پیشرفت داشته اند و وعده داده شده که در 

همین دولت وارد مدار شوند.

خشکسالی و بدعهدی وزارت نیرو
طبق توافق وزارت نیرو باید 6۴0 میلیون 
متر مکعب از سدها به سمت دریاچه رهاسازی 
میلیون   ۲۴0 از  بیش  تاکنون  اما  شود، 
علت  است.  نشده  رهاسازی  مترمکعب 
چیست؟ رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
شدیدی«  واقعا  »خشکسالی  را  اصلی  علت 
تنها در  نه  اعالم کرده که »در 50 سال اخیر 
ایران که در نیمکره شمالی بی سابقه بوده« و 

منجر به کاهش 50 درصدی ورودی آب از 
است. شده  سدها 

نه  سال های  در  که  غربی  آذربایجان   
پرآب  استان های  از  یکی  دور،  چندان 
کشور محسوب می شد و متوسط بارش در 
۳50 میلی متر  از  به بیش  درازمدت  در  آن 
کم آب ترین  از  یکی  امسال  می رسید، 
را سپری می کند. چنان که  سال های خود 
میزان نزوالت آسمانی در این استان حتی 

نمی رسد. هم  میلی متر   ۳00 به 
سال   ( گذشته  سال   ۲ در  که  حالی  در 
نظیر  غربی  آذربایجان   )۱۳۹۸-۱۳۹۷ آبی 
بسیار  سال  کشور،  مناطق  از  بسیاری 
متوسط  بارش  میزان  و  داشت  را  پربارشی 
در آن به بیش از 5۲0 میلی متر رسید، طی 
با  بارش ها  نزولی  نمودار  گذشته  سال   ۲
است. شده  استان  این  نصیب  تند  شیب 

در سال گذشته نیز هرچند بارش های خوبی 
میزان  ولی  داشتیم  غربی  آذربایجان  در  را 
آن به حدود ۴00 میلی متر رسید که خیلی 
که  حالی  در  بود؛  پیش  سال   ۲ از  کمتر 
میزان  پیش بینی ها  برخی  طبق  نیز  امسال 
بارش، نزدیک به آمارهای سال گذشته بود، 
در ۹ ماه نخست سال آبی ) از اول مهر تا 
آخر خرداد( میزان بارش به حدی شده که 

نیز نمی رسد. ۳00 میلی متر  به 
آبی  سال  در  که  می دهد  نشان  آمار  این 
بیش  و  توجه  قابل  کاهش  شاهد  جاری 
از ۲00 میلی متری بارش نسبت به ۲ سال 
متوسط  آمارهای  به  نگاه  بوده ایم.  گذشته 
به  را  آبی  مشکل کم  همین  نیز  بلندمدت 
آمارهای  همه  و  دهد  می  نشان  خوبی 
این  به  نسبت  غربی  آذربایجان  در  بارشی 
و کاهشی  بوده  قرمز  رنگ  با  نیز  متوسط 

دارد.
آب  شرکت  سرپرست  طالبیان،  مسعود 
گفته  ایرنا  به  آذربایجان غربی  منطقه ای 
یک  طی  استان  در  بارش  میزان  است که 
ماه گذشته )از پنجم خرداد تا چهارم تیر(، 
امر نشان  این  او  به گفته  بوده است.  صفر 
بارشی طی سال  نامناسب  دهنده وضعیت 
در  است  غربی  آذربایجان  در  جاری  آبی 
حالی که طی سال های گذشته بارش هایی 
هرچند کم در این زمان در استان داشتیم.

سال  ابتدای  از  استان  در  بارش ها  میزان 
آبی جاری )اول مهر سال گذشته( تاکنون  
حالی که  در  شده  ثبت  میلی متر   ۲۷۹.۸
سال گذشته  مشابه  مدت  در  بارش  میزان 
آمار  این  بود.  میلی متر   ۳۸۱.۴ حدود  آن 
و  درصدی   ۲6.6 کاهش  دهنده  نشان 
گذشته  سال  به  نسبت  میلی متری   ۱0۱.6
جاری  آبی  سال  در  میان  این  است. 
ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  بارش  میزان 
این  است.  شده  گزارش  میلی متر   ۲۷6
حوضه  درصد،   ۳0 زاب  حوضه  در  کاهش 
ارس  حوضه  و  درصد   ۲5 ارومیه  دریاچه 
آب  حجم  همچنین  است.  درصد   ۲۸
درصد   ۱۳ غربی  آذربایجان  سدهای  پشت 
معادل ۱۹۸ میلیون مترمکعب کمتر از سال 
گذشته است. این آمار و ارقام تصویری از 
خشکسالی و کم بارشی عمیق است. مهدی 
کل  اداره  پیش بینی  اداره  رئیس  صابری، 
است  گفته  غربی  آذربایجان  هواشناسی 
دما  افزایشی  روند  و  تابستانه  گرمای  که 
در استان همچنان ادامه دارد به طوری که 
به رکورد ۴0 درجه در استان نیز رسیده ایم. 
افزایش دما و کاهش بارش  در عین حال 
سبب شده که میزان مصرف آب و برق نیز 
در آذربایجان غربی باال برود و قطعی آب و 
ارومیه  به ویژه در شهر  این استان  برق در 

بگیرد. شدت 

به دنبال خشکسالی، کم بارشی و گرمای شدید

تراز دریاچه ارومیه کمتر شد
رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه: علت اصلی کاهش تراز دریاچه خشکسالی واقعا شدیدی است که در 50 سال اخیر 

نه تنها در ایران که در نیمکره شمالی بی سابقه بوده و منجر به کاهش 50 درصدی ورودی آب از سدها شده است

تشکل های رسانه ای 
خواستار رسیدگی 

سریع به جان باختن 
دو خبرنگار شدند 

جامعه  برای  داده  رخ  تلخ  حادثه  دنبال  به 
حامل  اتوبوس  واژگونی  اثر  بر  خبری کشور 
خبرنگاران، تشکل های رسانه ای با انتشار بیانیه 
اعالم  و  سریع  رسیدگی  خواستار  مشترکی 
دالیل بروز این واقعه غم بار و برخورد جدی با 
مقصران و عذرخواهی سازمان حفاظت محیط 

شدند. زیست 
در این بیانیه تاکید شده است تا زمانی که 
به  نسبت  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
حادثه  این  مسببان  با  برخورد  و  رسیدگی 
اقدام و گزارش آن را همراه با عذرخواهی از 
رسانه  ای  جامعه  و  داغدیدگان  خانواده های 
منتشر نکند، انعکاس اخبار مثبت آن سازمان 
در رسانه ها متوقف و سکوت خبری در قبال 

می گیرند. پیش  در  سازمان  این 
همچنین تشکل های رسانه  ای از دستگاه های 
به منظور  دارند  انتظار  ذی صالح  و  نظارتی 
سهل انگاری ها  قبیل  این  تکرار  از  جلوگیری 
و حوادث تلخ، با جدیت و فوریت نسبت به 
بررسی و اعالم دالیل بروز این حادثه جان گداز 
و برخورد قاطع با مسببان آن، اقدام کرده و 

نتایج آن را به اطالع عموم مردم برسانند.
تشکل های رسانه  ای از جمله انجمن مدیران 
مدیران  انجمن  غیردولتی،  روزنامه های 
نشریات  مدیران  انجمن  کشور،  رسانه های 
تخصصی  نشریات  مدیران  انجمن  ایران، 
کشاورزی و انجمن مدیران رسانه های ورزشی، 
با انتشار این بیانیه همچنین خواستار پیگیری 
جدی مطالبات اهالی رسانه در خصوص این 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  توسط  غم بار  حادثه 
اسالمی و اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از 
تکرار این قبیل حوادث تلخ برای جامعه خبری 

شدند.
رسانه های کشور صبح  خبرنگاران  از  نفر   ۲5
از  بازدید  برای   )۱۴00 تیرماه   ۲( چهارشنبه 
عازم  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  طرح های 
پیرانشهر شدند که اتوبوس آنان عصر همان روز 
در ۱5 کیلومتری این شهرستان در منطقه بیگم 
قلعه پیرانشهر دچار حادثه شد. در این حادثه، 
و مهشاد کریمی خبرنگاران  یاسینی  ریحانه 
پرتالش و متعهد خبرگزاری های ایرنا و ایسنا 

جان خود را از دست دادند.

نمایندگان دفتر عمران 
سازمان ملل به مازندران 

سفر کردند 
 نمایندگان دفتر برنامه عمران سازمان ملل 
از  بازدید  برای  ایران  در   )UNDP( متحد 
مازندران  انجام  حال  در  اقدامات  برخی 
برای حل معضل زباله به این استان سفر 

کردند.
قرار  ملل  سازمان  عمران  دفتر  نمایندگان 
است در سفر یک روزه شان به مازندران از 
وضعیت مدیریت پسماند در شهرستان های 
شهرستان  دو  عنوان  به  قائمشهر  و  بابل 

بازدید کنند. استان  این  پرجمعیت 
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری 
نمایندگان  سفر  گفت:  ایرنا  به  مازندران 
در  مازندران  به  ملل  سازمان  عمران  دفتر 
شمالی  استان های  به  سفرشان  چارچوب 
آغاز  از استان گیالن  است که روز یکشنبه 
و  رسیده  مازندران  به  دوشنبه  و  شده 
می یابد. خاتمه  گلستان  استان  در  سپس 

سازمان ملل به دنبال 
ممنوعیت جهانی 

پالستیک 
سازمان ملل متحد این روزها در حال بررسی 
طرحی جدید با هدف ممنوعیت جهانی استفاده 
از یک ماده شیمیایی کلیدی است که اجرای آن 
می تواند نقطه شروعی برای پایان بخشیدن به 
عصر حکمرانی مواد پالستیکی در سیاره زمین 

باشد.
 ۳۲۸-UV به گزارش ایسنا، ترکیبی موسوم به
به رغم خطر بالقوه ای که برای سالمتی انسان 
و حیات وحش دارد به طور گسترده در بسته 
بندی مواد پالستیکی مورد استفاده قرار می گیرد. 
هرچند، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد 
غول های تولیدکننده مواد شیمیایی برنامه دارند 

تا با این اقدام مقابله کنند.
را   ۳۲۸-UV  اروپا تنظیم کنندگان مقررات در 
»بسیار نگران کننده« می دانند زیرا ُدزهای باالی 

آن می تواند به کبد و کلیه ها آسیب برساند.
دیلی میل،  روزنامه  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
محققان حامی ممنوعیت استفاده از این ترکیب 
دهنده  بشارت  برنامه  این  معتقدند  شیمیایی 
این  زیرا  بود  خواهد  پالستیک  دوران  پایان 
ترکیبات افزودنی عنصر "اساسی" در محصوالت 

پالستیکی مصرفی هستند.

یکی از اقدامات ستاد احیای 
دریاچه ارومیه، انتقال آب از 

حوضه کانی سیب است که 
»۴۴ میلیون متر مکعب آب از 
این سامانه منتقل می شود و 

تکمیل شده است«. این همان 
پروژه ای است که خبرنگاران 
محیط زیست پس از بازدید 

از آن، در راه بازگشت دچار 
سانحه شدند و حاال بازماندگان 

خواستار استعفای مسببان 
شده اند

سابقه شیوع آفت کرم 
ابرشم باف ناجور در جنگل   های 
شمال مربوط به منطقه پارک 

جنگلی نور در اردیبهشت 
ماه سال جاری است که با 

بارندگی   های اواخر اردیبهشت، 
از بین رفت. حاال باید در این 

سال کم بارش به بخشش 
آسمان امیدوار بود؛ هر چه 
سریع تر باران ببارد، مشکل 

جنگل   های شرق مازندران هم 
زودتر حل شود

قد دریاچه ارومیه باز هم کوتاه تر شده است. رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه بار دیگر از وزارت نیرو انتقاد کرده که »اگرچه طبق توافق 
وزارت نیرو باید 640 میلیون مترمکعب از سدها به سمت دریاچه رهاسازی شود، اما تاکنون بیش از 240 میلیون متر مکعب رهاسازی 
نشده است.« این اعتراض که در ماه های گذشته تکرار شده در حالی است که به گفته مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی میزان بارش 
در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25.8 درصد، معادل ۷5 میلی متر کاهش یافته. به این ترتیب اطالعات ستاد 
احیای دریاچه ارومیه نشان می دهد که سطح تراز آب دریاچه ارومیه 60 سانتی متر کمتر شده است؛ دریاچه ای که همین 6 روز پیش 

گروهی از خبرنگاران برای تهیه گزارش از روند احیای آن راهی آذربایجان شدند و با واژگونی اتوبوس، با دو تابوت برگشتند.

طبق توافق وزارت نیرو باید 6۴0 
میلیون متر مکعب از سدها به 
سمت دریاچه رهاسازی شود، 

اما تاکنون بیش از ۲۴0 میلیون 
متر مکعب رهاسازی نشده و 

علت اصلی آن هم خشکسالی 
واقعا شدید است که در 50 

سال اخیر نه تنها در ایران که در 
نیمکره شمالی بی سابقه بوده 
و منجر به کاهش 50 درصدی 
ورودی آب از سدها شده است
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آن  اثرگذاری  و  هوا  دمای  افزایش  شدت 
»پروانه  نام  به  آفتی  شیوع  سبب  خاک  بر 
نشستن  خزان  به  و  ناجور«  ابریشم باف 
زودهنگام درختان جنگل های شرق مازندران 
شهرستان  سه  مازندران  شرق  است.  شده 
گلوگاه، بهشهر و نکا است که بکرترین مناطق 

دارد. خود  در  را  هیرکانی  جنگلی 
و  طبیعی  منابع  اداره کل  جنگل  امور  معاون 
اعالم  با  ساری  منطقه  مازندران  آبخیزداری 
تنش  و  هوا  دمای  افزایش  گفت:  خبر  این 
جنگل های  جدی  صورت  به  خشکسالی 
بررسی ها  و  کرده  چالش  دچار  را  هیرکانی 
شرق  درختان  برگ  که  نشان   می دهد 
در حال  آفت،  این  بر هجوم  عالوه  مازندران 

هستند. زودهنگام  خزان 
در حال حاضر  اینکه  بیان  با  غفاری  فتح هللا 
را  عملیاتی  کار  هیچ  طبیعی  منابع  اداره کل 
دهد،  انجام  این معضل  برای حل  نمی تواند 
این  با  ایرنا توضیح داد: »تنها راه مقابله  به 
آفت عالوه بر بارندگی و سرمای هوا ، شکار 
به ویژه  جنگلی  پرندگان  توسط  ابریشم  کرم 
این  بی رویه  شکار  دلیل  به  است که  سار    ها 
علیه  بیولوژیکی  مبارزه  عمال  پرندگان،  نوع 

است.« شده  چالش  دچار  نیز  آفت  این 
اولیه  و  اصلی  دلیل  را  اقلیمی  تغییرات  او 
شمال  جنگل   های  در  طبیعی  مشکالت  بروز 

برشمرد و شیوع  آفت کرم ابریشم باف ناجور 
را عامل ثانویه دانست و توضیح داد: »آنچه 
اثرگذاری  میزان  در چنین شرایطی   می تواند 
جمع  را  آن  سریع   و  داده  را کاهش  آفت 
کند ، مقابله بیولوژیک خود طبیعت است و 
به  دست اندازی  هرگونه  هم  دلیل  همین  به 
زنجیره طبیعی محیط زیست سبب   می شود 

شود.« تشدید  مشکالت  تا 
در  »اکوسیستم  گفت:  ادامه  در  غفاری 
طبیعت بسیار پیچیده است و شرایط اقلیمی 
اگر  اما   ، محیط   می گذارد  بر  را  اصلی  تاثیر 
بشر دست اندازی   های بی رویه داشته باشد، 
نیز  آن  پیامدهای  و  آسیب  دچار  زنجیره 

می شود.« دامنگیر 
منابع  و  ارشد جنگل  این کارشناس  به گفته 
کرم  آفت  شیوع  سابقه  آخرین  طبیعی 
ابرشم باف ناجور در جنگل   های شمال مربوط 
اردیبهشت  در  نور  جنگلی  پارک  منطقه  به 
بارندگی   های  با  که  است  جاری  سال  ماه 
درباره  حاال  رفت.  بین  از  اردیبهشت،  اواخر 
این  در  باید  هم  مازندران  شرق  جنگل های 
امیدوار  آسمان  بخشش  به  کم بارش  سال 
مشکل  ببارد،  باران  سریع تر  چه  هر  بود؛ 
حل  زودتر  هم  مازندران  شرق  جنگل   های 

شود.
با  مبارزه  برای  آفت کش ها  از  استفاده  آیا 

این آفت ممکن نیست؟ توضیح معاون امور 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره کل  جنگل 
منطقه ساری این است: »مبارزه با این آفت 
از طریق ترکیبات شیمیایی به دلیل خطراتی 
جانوری  یا  درختی  گونه های  سایر  برای  که 
به همراه دارد، تقریبا غیرممکن است. عالوه 
و  مبارزه  نوع  این  انجام  هزینه  خطرات،  بر 

است.« سنگین  بسیار  نیز  مقابله 
کرم ابریشم باف ناجور که با نام آفت بیدکولی 
هم شناخته   می شود به شکل پروانه و کرم از 
به  آفت  این  تغذیه می کند.  درختان جنگلی 
تکثیر  به سرعت  باال  تخم گذاری  توان  دلیل 

می شود.
فرآیند  درختان  از  حشره  این  سریع  تغذیه 
مواجه  اختالل  با  را  آن ها  چوب دهی  و  رشد 
می کند و در نهایت سبب خشکیدگی و از بین 
رفتن درخت می شود. این آفت نخستین بار 
سال ۱۳۸0 در محوطه جنگلی دانشکده منابع 
طبیعی دانشگاه تربیت مدرس شهرستان نور 
طغیان کرد ولی تاکنون به صورت فراگیر در 

شرق مازندران مشاهده نشده بود.
از  بخش هایی  در  نیز   ۱۳۹۱ سال  این کرم   
جنگل های غرب مازندران مشاهده شده بود 
جای گذاشت.  بر  را  خود  تخریبی  تأثیر  که 
سال ۱۳۹۲ نیز بید کولی در جنگل های کجور 
فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۹۴ نیز 

بخشی از جنگل های ساری، بهشهر، قائمشهر 
و نوشهر را تحت تأثیر قرار داد.

عالقه  حشره  این  مورد  در  توجه  قابل  نکته 
آن به درختان ارزشمند جنگل های هیرکانی 
بلوط،  درختان  از  بیشتر  حشره  این  است. 
بید،  صنوبر،  توسکا،  توس،  انجیلی،  راش، 
می شود  گفته  می کند.  تغذیه  نارون  و  افرا 
رسیدن  صورت  در  می تواند  حشره  این  که 
نیز  زمین ها  این  محصوالت  روی  مزارع  به 

بگذارد. تأثیر 

نهال های دست کاشت پژمرده شدند
غفاری از سوی دیگر خبر داد که گرمای بیش 
از حد هوا و کاهش شدید بارندگی نهال   های 
دست کاشت را هم در جنگل   ها پژمرده کرده 
فضای  سرانه  اکنون  هم  او  گفته  به  است. 
جهان  در  و  هکتار  دهم   ۲ ایران  در  سبز 
تفاوت سرانه  این  هفت دهم هکتار است و 

نشان   می دهد که ما در یک کشور خشک و 
نیمه خشک زندگی   می کنیم و ضروری است 
چنین  در  تا  بگیریم  به کار  را  تالشمان  همه 
وضعیتی از منابع به درستی استفاده کنیم .
طبیعی  منابع  و  جنگل  ارشد  این کارشناس 
با تاکید بر این که حفظ جنگل به مردم در 
عبور از مشکل کمبود آب کمک   می کند، ادامه 
داد: »اصوال یک هکتار جنگل حدود ۲ هزار 
و 500 متر مکعب آب ذخیره   می کند بنابراین 
موفق  جنگل  حفظ  در  هم  با کمک  باید  ما 
و  میلیون   ۲ مازندران  استان  کنیم.«  عمل 
دارد که ۸۷ درصد  ۴00 هزار هکتار مساحت 
و  طبیعی  منابع  اراضی  را  مساحت  ازاین 
طبیعی  منابع  حوزه  تشکیل   می دهند.  مراتع 
از  درصد   ۷0 حدود  ساری  منطقه  مازندران 
زیر  را  استان  جنگل   های  و  ملی  اراضی 

دارد. خود  مدیریتی  پوشش 

هشدار منابع طبیعی درباره خزان زودهنگام هیرکانی

گرما »پروانه ابریشم باف ناجور« را در جنگل بیشتر کرد

پایش
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طرح  و  رایزنی ها، گمانه زنی  شدت گرفتن  با 
میراث  آینده  وزیر  عنوان  به  اسامی  برخی 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نشست 
آنالینی از سوی خبرنگاران ایسنا و مهر با حضور 
تشکل های  روسای  و  فعاالن  کارشناسان، 
گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، با 
مرور مشخصات و مختصات وزیر مناسب برای 
مدیریت این سه حوزه، با درنظر گرفتن وضعیت 
وزارتخانه متبوع در سال های گذشته و تاثیری 
که شیوه انتخاب روسای آن در ادوار پیشین بر 
مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی داشته است، برگزار شد.

 چاپلوس ها را وزیر نکنید
محسن  است:  نوشته  گزارشی  در  ایسنا 
امامی، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان 
آینده  وزیر  انتخاب  درباره  ایران  گردشگری 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 
توجه به شدت رایزنی ها، گفت: این که سامانه ای 
برای معرفی افرادی در دولت جدید راه اندازی 
شده به نظرم جدی نمی آید و بیشتر به شوخی 
چیزی  هم  حال  به  تا  البته که  است.  شبیه 
ندیده ایم. در دولت های قبلی هم این بحث ها 

بود. مطرح 
او ادامه داد: خاطرم هست در دولت اول آقای 
روحانی گروهی در دفتر بررسی های استراتژیک 
تشکیل شد، در بخش فرهنگی و گردشگری آن، 
به اتفاق سایر دوستان حضور داشتم. بحث ها و 
گزینه هایی مطرح شد، به نتایجی هم رسیدیم 

آقای  دولت  تصمیم گیران  مجموعه  به  که 
روحانی اعالم کردیم، اما فردی که برای پست 
ریاست سازمان میراث فرهنگی مطرح شد، تنها 
فردی بود که در بین اسامی پیشنهادی ما حضور 
نداشت. در دور دوم دولت آقای روحانی جلسه 
مشورتی دیگری تشکیل شد که آقای مرعشی 
هم حضور داشت و تاکید کرد هر شخصی را 
این گروه به عنوان وزیر معرفی کنیم انتخاب 
می شود. باز هم مطالعه و بررسی و جلسات 
منظمی برگزار شد، ولی خروجی ما با شخصی 

که در نهایت انتخاب شد، تفاوت داشت.
 امامی گفت: عالوه بر این که در انتخاب رؤسا و 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
سابقه خوبی را شاهد نیستیم. سهم خواهی هم 
در دولت جدید زیاد خواهد بود و بعید می دانم 
البته  بیفتد.  متخصص  فردی  دست  به  کار 
بدبینانه نگاه نمی کنیم و باید خوش بین باشیم. 
حوزه  این  در  مدیریتی  بحث های  به  اگر  اما 
تا پیش از انقالب توجه کنیم، همیشه سعی 
می کردند افرادی را انتخاب کنند که ویژگی کلی 

داشته باشد.

گرفتار دور باطل نشویم
و  هنر  پژوهشگر  مرادخانی،  حجت هللا 
مدرس دانشگاه که در دوره ای مشاور معاون 
خیلی  است، گفت:  بوده  نیز  دستی  صنایع 
در  متخصصی  فرد  داشت  انتظار  نمی شود 
این که  واسطه  به  شود،  مستقر  حوزه  این 
نداشتن  استمرار  با  سال ها  این  طول  در 

انتصاب های  و  حوزه  این  در  مدیریت کالن 
سیاسی که صورت گرفته، هرگز مجال تربیت 
کارشناس و مدیر ارشدی که مختصاتی در 
بگیرد  اختیار  در  را  وزارتخانه  این  سطح 
احوال  و  اوصاف  این  با  است.  نبوده  مهیا 
معتقدم اگر قرار است فردی به عنوان وزیر 
و  فرهنگ  حوزه  به  بیاید،  وزارتخانه  این  به 
اهمیت آن آشنا باشد و در کنار آن، از اقتدار 
بهره مند  باالیی  سیاسی  نفوذ  و  مدیریتی 
حوزه  این  مشکالت  از  یکی  چرا که  باشد؛ 
به  دیگری  پست  که  بوده  افرادی  انتخاب 
فرهنگی،  میراث  سکان  و  نرسیده  آن ها 
آن ها  به دست  و صنایع دستی  گردشگری 
نفوذ  آن که  سبب  به  و  است  شده  سپرده 
البی های  در  و  نداشتند  باالیی  سیاسی 
سیاسی و سفارشاتی که از طرف مجلس و 
نهادهای دیگر می شد خیلی راحت پست ها 
و مدیریت استانی را به افراد غیرمختصص 

می کردند. واگذار  مجموعه  از  بیرون  و 
این  در  که  نفری  امیدواریم  کرد:  بیان  او 
حوزه قرار است فعالیت کند هم به فرهنگ 
اقتدار مدیریتی و نفوذ  از  آشنا باشد و هم 
سیاسی خوبی برخوردار باشد و در دور باطل 
رؤسای قبلی این وزارتخانه گرفتار نشود، به 
ویژه در خصوص انتصاب معاونان و مدیران 
در  هرگاه  معموال  که  وزارتخانه  این  ارشد 
رفع  و  کردن  جبران  افتاده،  اشتباه  مسیر 
نواقص آن سخت بوده و در واقع یک دور 

است. باطل 

را معرفی  پیشنهادی   چهارشنبه وزیر 
می کنیم

تورگردانان  جامعه  رئیس  پورفرج،  ابراهیم 
ایران نیز خبر داد که شورای تشکل های ملی 
هفته  این  پایانی  روزهای  در  گردشگری 
جلسه ای در رابطه با انتخاب وزیر و گزینه های 
پیشنهادی در این باره خواهد داشت و در ادامه 
گفت: به پیشنهادهای ما چه توجه کنند یا نکنند، 

به هر حال کار خود را انجام می دهیم.
گردشگری  صنعت  وارد  که  فردی  افزود:  او 
می شود باید بداند صنعت گردشگری اقتصادی 
است، یعنی فرهنگ را به اقتصاد و درآمد باال 
تبدیل کرده است. باید کسی باشد که با فرهنگ 
درک  را  بین الملل  روابط  و  باشد  آشنا  ایران 
کند. این طور نباشد که مثال ما با هزینه خود در 
نمایشگاه خارجی برای ایران پاویون ایجاد کنیم، 
ولی حتی به آن قدم نگذارد. اگر کسی درکی 
از گردشگری داشته باشد باید بداند این دوره 
بسیار حساس است. حساسیت در این است 
که گردشگری ایران دیگر قدرت دو سال قبل 
را ندارد و وزیر مربوطه باید از زیان و ضررهای 
تمام بخش های گردشگری اطالع داشته باشد.
پورفرج اظهار کرد: خیلی به تخصص وزیر کاری 
نداریم، چون به یک فرد مدیر و مدبر نیاز داریم. 
اگر مدیر باشد تخصص و علم و دانش بخش 
خصوصی را در کنار خود نگه می دارد و تعامل 
می کند. اینکه چقدر به لحاظ تخصصی سواد 
داشته باشد مهم نیست، مهم آن است که بتواند 
با بخش خصوصی، کارشناسان و متخصصان 
بین الملل  روابط  فرد  این  اگر  کند.  تعامل 
داشته  قوی  روابط  و  درک کند  را  اقتصاد  و 
می تواند کمک  صنعت گردشگری  به  باشد، 
نتیجه  درباره  تورگردانان  جامعه  کند.رئیس 
رایزنی هایی که بخش خصوصی گردشگری در 
این باره داشته است، اظهار کرد: هنوز به نتیجه 
مطلوب نرسیده ایم. برای چهارشنبه این هفته 
جلسه داریم و نظر نهایی خود را ارائه می دهیم 
و افرادی را پیشنهاد خواهیم کرد. واقعیت امر 
این است که در این دوره زمانی، با توجه به 
و  آمده  پیش  برای گردشگری  شرایطی که 
آینده خوبی هم پیش بینی نمی شود، به وزیر 
قدرتمند و توانمندی نیاز است، آدمی بانفوذ و 
قدرتمند در دولت که اگر اینگونه نباشد به همان 

وضع ۳0 - ۴0 سال قبل خواهیم ماند.

  گردشگری به شدت آسیب دید
جامعه  رئیس  حمزه زاده،  جمشید   
هتلداران ایران هم گفت:  شرایط فعلی خاص 
است، گردشگری به شدت آسیب دیده است. 
بیشترین آسیب هم از بحران های دو سال اخیر 
میراث  وزیر  انتخاب  بنابراین  می شود.  ناشی 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیشتر از هر 
زمان دیگر حیاتی است و برای بخش خصوصی 

و فعاالن این حوزه اهمیت دارد.
به  باید  انتخاب می شود  وزیری که  افزود:  او 
گردشگری و صنایع دستی باور و اعتقاد قلبی 
داشته باشد، چون افرادی که در ادوار گذشته 
انتخاب شده اند، هیچ باوری به میراث فرهنگی 
و گردشگری نداشتند. داشتن برنامه مشخص 
استراتژی  گردشگری،  توسعه  برای  جامع  و 
مشخص برای توسعه گردشگری کشور است. 
حتما شخصی که انتخاب می شود باید سابقه، 
حوزه ها  این  در  باالیی  قدرت  و  زبان  تجربه، 

باشد. داشته 
فردی که  معتقدم  همچنین گفت:  حمزه زاده 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
می شود نباید جزو افراد سیاسی و وابسته به 
دوره های  در  ما  که  چرا  باشد؛  خاص  جناح 
گذشته افراد توانمند و بانفوذ، ولی منتسب به 
به  را  سازمان  داشتیم که  جریان خاص  یک 
حاشیه راندند، یعنی این سازمان به جای این که 

مسائل  درگیر  شود  تخصصی  حوزه های  وارد 
در  داریم  انتظار  بود.  شده  جناحی  و  حزبی 
انتخاب وزیر از افراد غیرجناحی و وطن دوست 

شود. استفاده 
برای  باید  برسد  نتیجه  به  البی گری ها  اگر   

کنیم. سجده  گذشته  انتخاب های 

 در زمینه گردشگری کوتاهی کردیم
مدیره  هیات  رئیس  رفیعی،  حرمت هللا 
هم  ایران  مسافرتی  خدمات  دفاتر  انجمن 
گفت: ما در تمام این مدت در زمینه گردشگری 
کوتاهی کرده ایم. علت موفق نبودن گردشگری 
هم همکاری نکردن وزیر و رئیس سازمان سابق 
با بخش خصوصی بوده است. وزیری که نتواند 
با این مجموعه همراهی داشته باشد می تواند 
موفق باشد؟ این ما هستیم که وزیر را وزیر 
می کنیم و بر مسند قدرت می نشانیم، اما او به 

ما پشت می کند و اهمیتی قائل نمی شود.
او ادامه داد: قاطعانه می گویم اگر وزیر آینده 
دستی  صنایع  و  فرهنگی، گردشگری  میراث 
همسو  خصوصی(  )تشکل های  ما  با  نتواند 
آینده  دولت  رئیس  برای  باشد،  هماهنگ  و 
باشد که  این طور  نباید  دیگر  سخت می شود، 
سازمان برنامه و بودجه به این بخش بودجه 
ندهد، وزیر نفت تصمیمی برای صنعت خودش 
بگیرد و وزیر بهداشت مثل یک سال گذشته به 
ما آزار برساند و وزارت خارجه هر تصمیمی که 
خواست بگیرد. هر وزیری که انتخاب شود اگر 
با بخش خصوصی در تعامل نباشد، نمی تواند 

باشد.  موفق 

رفیعی خطاب به تشکل های خصوصی گفت: 
)وزرا(  آن ها  نایستادیم.  همدیگر  پشت  ما 
ذی نفعان صنعت گردشگری نیستند، آن ها باید 
جاده صاف کن ما و در اختیارمان باشند. باید 
باور کنیم وزیر را ما می توانیم انتخاب می کنیم. 
نه این که شاهد البی گری افرادی باشیم که فقط 
دنبال این پست هستند، اما به اندازه یک ثانیه 
در صنعت گردشگری کار نکرده اند. اگر قرار است 
چنین افرادی وزیر شوند باید برای انتخاب های 

گذشته سجده کنیم.

 عوارض انتخاب سیاسی وزیر
حسین بختیاری، رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران 
صنایع دستی نیز عنوان کرد: اگر مثل دو دوره 
با  ـ  باشد  ناکارآمد  و  سیاسی  افرادی  قبل 
مستنداتی که موجود است و در زمان مناسب 
ارائه می شود ـ اجازه نمی دهد حوزه هایی مثل 

صنایع دستی حداقل رشد را داشته باشد.
جامعه  مدیره  هیات  عضو  سروی،  مصطفی 
باید  گفت:  برنامه  این  در  ایران  تورگردانان 
واقع بین تر باشیم. از آرزوها نمی توانیم صحبت 
کنیم. جان کالم را آقای امامی مطرح کردند، 
نه کسی به پیشنهادهای ما توجه می کند و نه 
کسی با نظر ما وزیر انتخاب می کند. در تمام 
دوست  آمدند  که  کسانی  همه  سال ها  این 
آن هایی  فقط  اما  کنند،  نحوی کار  به  داشتند 
توانستند کار کنند که زورشان زیاد بوده. وزیر در 

باشد. باید زور داشته  این دولت 

به آذین(  )م.ا.  اعتمادزاده  محمود  فرزند 
گرفتن  پس  درصدد  قبل  مدت ها  از  که 
خانه پدری اش از بسازبفروش هاست حاال 
پلمب  پیش تر  خانه که  این  به  دستبرد  از 
خبر  اموال  برخی  سرقت  نیز  و  بود  شده 

می دهد.
که  بود  گذشته  سال  ایسنا،  گزارش  به 
اعتمادزاده  محمود  فرزند  اعتمادزاده،  کاوه 
فقید  مترجم  و  نویسنده  به آذین(،  )م.ا. 
دست  از  خانه  این   گرفتن  پس  خواستار 
سهم  خانه  این  درصد   60( بسازبفروش ها 
یک  به  آن  تبدیل  و  است(  بسازبفروش 
که  داد  خبر  آن  از  پس  شد.  خانه موزه 
امضاهای نامه منتشرشده در این رابطه، به 
۱600 رسیده و چهره های فرهنگی و هنری 
و ادبی بیشتری از آن حمایت کرده اند. او 
هنوز  اما هدفش  این حال  با  که می گوید 
عنوان  با  را  فراخوانی  است  نشده  محقق 
او  کرد.  منتشر  »به آذین««  خانه  »نجات 
اینک اعالم کرده که این خانه مورد سرقت 

است. گرفته  قرار 
ایسنا  با  گفت وگویی  در  به آذین  فرزند 
بود که  اردیبهشت ماه   ۱۱ می گوید: »حوالی 
پلمب  را  خانه  انجام شده  شکایت  پی  در 
ملک  بودن  مشاعی  به  توجه  با  کردند،  
نباید  سهام داران  از  هیچ یک  شد که  گفته 
از خانه استفاده کنند. این اقدام در غیاب 
را  وسایلم  دهند  اجازه  این که  بدون  و  من 

بردارم، انجام شد. دو سه روز پیش نیز با 
توجه به این که خانه دو ماه است که خالی 
همه  و  شده  وارد  حیاط  در  از  دزد  است، 
از وسایل  مقداری  و  ریخته  به هم  را  چیز 
چه  ببینم  شود  بررسی  باید  البته  برده.  را 

برده اند.«  را  چیزهایی 
او همچنین درباره آسیب رسیدن به میراث 
به هم  هم  اتاق  »آن  می گوید:  »به آذین« 
باالخره  توانستم  امروز  من  است.  ریخته 
خانه  وارد  تا  بگیرم  اجازه  ماه  دو  از  بعد 

است.« وضعیتی  چه  در  ببینم  و  شوم 
مشخص  هنوز  »به آذین«  فرزند  گفته  به 
کسانی   یا  کسی  چه  کار  این  که  نیست 

بوده است. خواسته کاوه اعتمادزاده درباره 
است:  این  پدرش  از  به جامانده  میراث 
مهم  میراث  عنوان  به  را  »به آذین«  خانه 

برسانید. ملی  ثبت  به  فورا  فرهنگی 
 ۱۲۹۳ سال  دی   ۲۳ متولد  به آذین،  م.ا. 
 ،۱۳۸5 سال  خرداد   ۱0 گذشته  در  و  بود 
او  بود.  معاصر  نامدار  مترجم  و  نویسنده 
 ۱۳۲0 سال  از  را  خود  ادبی  فعالیت های 
در  کرد.  آغاز  داستان های کوتاه  انتشار  با 
شکسپیر،  آثار  ترجمه  با  بعد  سال های 
بالزاک، رومن روالن و شولوخوف و نگارش 
دهه  زندان های  از  تجربیاتش  و  خاطرات 

داد. ادامه  خود  ادبی  فعالیت  به   ،۱۳50

در هفته های پایانی دولت کشمکش بر سر انتخاب وزیر گردشگری شدت گرفته است

وزیر خوب از نگاه فعاالن گردشگری
تشکل های ملی گردشگری در روزهای پایانی این هفته وزیر پیشنهادی را معرفی خواهند کرد

سرقت از خانه »به آذین«

افتتاح نیمه کاره، 
رصدخانه ملی ایران

بودن  مهجور  و  تحریم  شرایط  عالوه  به 
از  چه  ایران،  در  پایه  علوم  طرح های 
مسئوالن،  طرف  از  چه  و  مردم  طرف 
کرده  برابر  چند  را  طرح  این  مشکالت 
است. بنابراین عجیب نیست که به ثمر 
درازا  به  حد  این  تا  پروژه  این  رسیدن 

است. کشیده 
 اما به نظر می رسید که با انتشار این خبر، 
باالخره  و  رسیده  پایان  به  انتظارها  تمامی 
باالخره  می شود.  افتتاح  ملی  رصدخانه 
که  طور  آن  نه  اما  افتاد  اتفاق  این  امروز 
انتظار می رفت: تلسکوپ رصدخانه ملی آینه 
تلسکوپ  قسمت  اصلی ترین  آینه  نداشت! 
است یعنی چیزی که نور را جمع آوری کرده 
و ما را تا عمق کیهان می برد. آینه تلسکوپ 
است  شده  ایران  وارد   ۹۳ سال  اواخر  در 
آنچه  و  نشده  نصب  پایه  روی  هنوز  اما 
و  اصلی  ساختمان  واقع  در  شد  افتتاح 
گنبد تلسکوپ است. البته پروژه مکان یابی 
سازگار  و گنبد  اصلی  ساختمان  ساخت  و 
کار  منطقه  محیطی  و  علمی  معیارهای  با 
پایه  همچنین  می شود،  محسوب  دشواری 
نگه دارنده آینه که اکنون نصب شده، از نظر 
فنی پیچیده است چرا که باید آینه چند تنی 
تلسکوپ را با دقت بهتر از یک هزارم درجه 
جابه جا کند، اما هنوز حدود یک سال تا بهره 
البته کسانی که  برداری کامل فاصله داریم. 
پیش از این پیگیر اخبار رصدخانه ملی بودند، از 
زبان مجری پروژه، دکتر حبیب خسروشاهی، 
شنیده بودند که پیش  بینی می شود رصدخانه 
تا  و  نورگیری کرده   ۱۴00 اول  نیمه  در  ملی 
۱۴0۱ به بهره برداری کامل برسد. حتی متن 
خبر که از طرف سایت و اینستاگرام رصدخانه 
ملی منتشر شد صرفا به پایان ساخت و نصب 
محفظه و آغاز پروژه راه اندازی تلسکوپ اشاره 
کرده است و خبری از پایان پروژه و افتتاح یا 
بهره برداری کامل نیست. اما انتشار خبر افتتاح 
تلسکوپ از سوی رسانه ها بدون این که آینه 
روی آن نصب باشد، حقیقتا موجب دلسردی 
پژوهشگران و دوستداران اخترشناسی شد. دور 
از انصاف نیست اگر بگوییم در این هشت سال 
اخیر پروژه رصدخانه ملی با شدت و سرعت 
هر حال  به  اما  بود  انجام  در حال  بیشتری 
از موعد این پروژه در روزهای  افتتاح پیش 
و  بود  پایانی دولت یک فرصت سوزی کامل 
بیشتر موجب بی اعتمادی به طرح های علمی 
کشور و زیر سوال رفتن زحمات پژوهشگران 
درگیر در پروژه می شود. متاسفانه پیش از این 
نیز شاهد زیر سوال رفتن زحمات پژوهشگران 
به خاطر مالحظات سیاسی بوده ایم تا جایی 
که با وجود توانمندی ایران در تولید واکسن، 
برخوردهای سیاسی با این موضوع و دوری 
اعتمادسازی  جای  به  علمی  معیارهای  از 
توانمندی  این  رفتن  زیر سوال  باعث  بیشتر 

پژوهشگران کشور شده است.

طراح ایرانی برنده جایزه 
شهرداری هلسینکی در فنالند

نجمه مطالیی، پژوهشگر دوره دکترای دانشکده 
فنالند،  آلتو  دانشگاه  معماری  و  طراحی  هنر، 
برنده جایزه شهرداری شهر هلسینکی در حوزه 
پژوهش های شهری شد. به گزارش هنرآنالین، 
موضوع پژوهش او  بررسی تاثیر هنر شهری بر 
کیفیت فضاهای عمومی از منظر چندفرهنگی در 
شهر هلسینکی است. با توجه به تغییرات جدید 
فرهنگ های  با  مردمانی  شدن  وارد  و  شهری 
مختلف به شهر هلسینکی، مطالیی به دنبال آن 
است تا از طریق هنر عمومی حس تعلق ساکنان 
جدید به شهر را افزایش دهد. این جایزه در ۲۲ 
خرداد در مراسم روز هلسینکی از طرف شهردار و 
رئیس شورای شهر اهدا شد. شهرداری هلسینکی 
قرار  اولویت  در  را  پروژه هایی  خود  ارزیابی  در 
داده که به موضوعاتی همچون اقتصاد شهری، 
بهبود کیفیت زندگی شهری و فرهنگ شهری 
پرداخته اند. پژوهش دکترای مطالیی ماهیتی 
میان رشته ای دارد و از نقطه نظر تلفیق موضوع 
محسوب  خالقانه  پژوهشی  و شهرسازی،  هنر 
نجمه  دکترای  پژوهش  نیز  پیشتر  می شود. 
مطالیی برنده جایزه معتبر بنیاد فرهنگی فنالند 
بنیاد فرهنگی فنالند در سال ۱۳۹۸  بود.  شده 
از میان حدود ۹000 طرح پژوهش ارسال شده 
از سراسر دنیا، پروژه دکترای مطالیی را انتخاب 
کرد. این جایزه به پژوهش هایی اعطا می شود 
که فعالیت هایی خالقانه در زمینه تولید، آموزش، 
سالمت و هنر انجام می دهند. در میان موسسات 
مختلف ذیل بنیاد فرهنگی فنالند، جایزه مطالیی 
از طرف موسسه ترزیا لونستروم حمایت شده 
که به نام یکی از زنان کارآفرین معاصر در فنالند 
شناخته می شود. نجمه مطالیی دارای تحصیالت 
در  ارشد  و کارشناسی  معماری  در  کارشناسی 
سال ۱۳۹۲  او  است.  تهران  از  شهری  طراحی 
در خانه هنرمندان ایران نمایشگاهی با همکاری 
سفارت فنالند در ایران برگزار کرد. این نمایشگاه 
به معرفی زندگی روزمره و فضاهای عمومی در 
هلسینکی،  همچون  فنالند  مختلف  شهرهای 

تامپره و تورکو می پرداخت.

حسین بختیاری: اگر مثل دو 
دوره قبل افرادی سیاسی و 
ناکارآمد باشد ـ با مستنداتی که 
موجود است و در زمان مناسب 
ارائه می شود ـ اجازه نمی دهد 
حوزه هایی مثل صنایع دستی 
حداقل رشد را داشته باشد

با نزدیک شدن به هفته های پایانی دولت دوازدهم، مجمع تشکل های ملی گردشگری به زودی پیشنهادها و نظر مشورتی خود را در ارتباط 
با وزیر آینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ستاد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب اعالم می کند. در حالی که دولت 
حسن روحانی بیش از همه درباره رشد گردشگری وعده می داد، با شیوع کرونا، این صنعت در جهان به خطر افتاد و ایران نیز سرنوشتی 
شوم پیدا کرد. حاال فعاالن گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی می گویند پس از سال ها انتخاب های سیاسی، جناحی و رفاقتی در 

این وزارتخانه، به مدیری پرنفوذ و باقدرت در هیات دولت نیاز دارند.

محوطه

اسکلت هایی که بدست 
آمده بود و و نمی توانستیم 
آن ها را خارج کنیم، همانجا 
باقی مانده اند و روی آن ها 
را پوشانده ایم تا محافظت 
شود. البته نگرانی از بابت 
دستبرد زدن و آسیب 
رساندن به این آثار را نداریم. 
اما با توجه به نبود بودجه کار 
دیگری از دست ما برنمی آید

شیخ  گنبد  مرمت  ناظر  و  باستان شناس 
لطف هللا اصفهان از آغاز مرمت این بنا بدون 
می کنم  اعالم  و گفت:  داد  خبر  او  اطالع 
بر مرمت گنبد شیخ لطف هللا  نظارتی  هیچ 
ندارم و این کار را هم نمی کنم تا زمانی که 

این قضیه قانون مند شود.
هیچ  اینکه  بیان  با  جعفری زند  علیرضا 
نظارتی بر مرمت گنبد شیخ لطف هللا ندارد 
گفت: هرچند مرمت باید انجام شود چراکه 
وضعیت گنبد اسفناک است اما از آنجایی 
نمی توانم  ندیده ام  را  مرمت  روش  که 
درخصوص درست یا غلط بودن آن نظری 
بدهم. مهم است که بتوانیم مرمت گنبد را 
درست تمام کنیم. اینکه چند پوسته را کار 
کنیم و در آخر کار مانند گنبد مسجد جامع 
عباسی در کار خود بمانیم و نتوانیم کار را 
این یک مشکل  ندارد.  جمع کنیم، فایده 
نکات  این  ناظر  عنوان  به  بود  قرار  است. 
را درنظر بگیرم و ببینیم گنبد چه مشکلی 
دارد و آیا بعدها به چنین مشکلی برخورد 
می کند یا خیر. اما ظاهرا خودشان بریدند 
و دوختند و من هیچ جایی در این میان 
در  تاکید کرد:  باستان شناس  این  ندارم. 
فاز نخست مرمت گنبد شیخ لطف هللا من 
حضور نداشتم و زمانی که حرف و حدیث ها 
زیاد شد مرا به عنوان ناظر معرفی کردند. 

آغاز  را  بدون اطالع من مرمت  نیز  اکنون 
است  قدیمی  گنبد  کاشی های  کرده اند. 
و  نگهداری  چگونگی  از  اطالعی  من  و 

ندارم. آن ها  جایگزینی 
اصفهان  اشرف  تپه  در  سرپرست کاوش 
درباره وضعیت یافته های کاوش های سال 
در  حاضر  حال  در  یافته ها  گذشته گفت: 
نگهداری  اصفهان  تزئینی  هنرهای  موزه 
مرمت  برای  بودجه  انتظار  در  و  می شود 
مطالعه  و  مرمت  آنکه  به  توجه  با  است. 
دلیل عدم  به  شود  انجام  هم  با  باید 
امر محقق نشده  این  بودجه الزم،  تامین 
استخوان ها  از  نتوانیم  زمانی که  تا  است. 
مطالعات  نمی توانیم  کنیم،  نمونه برداری 
انجام دهیم. تمام  را  و به تبع آن مرمت 
هرچند  است.  بودجه  نیازمند  امور  این 
داده  را  کاوش ها  ادامه  برای  درخواست 
شود  اسپانسر  شهرداری  بود  قرار  و  شده 
نیفتاده.  مثبتی  اتفاق  هیچ  تاکنون  اما 
و  و  بود  آمده  بدست  که  اسکلت هایی 
نمی توانستیم آن ها را خارج کنیم، همانجا 
باقی مانده اند و روی آن ها را پوشانده ایم 
بابت  از  نگرانی  البته  شود.  محافظت  تا 
دستبرد زدن و آسیب رساندن به این آثار 
بودجه کار  نبود  به  توجه  با  اما  نداریم.  را 

برنمی آید. ما  دست  از  دیگری 

 یک باستان شناس:
کاوش تپه اشرف متوقف شد چون بودجه نداریم

رئیس جامعه تورگردانان ایران: 
خیلی به تخصص وزیر کاری 

نداریم، چون به یک فرد مدیر و 
مدبر نیاز داریم. اینکه چقدر به 

لحاظ تخصصی سواد داشته باشد 
مهم نیست، مهم آن است که بتواند 

با بخش خصوصی، کارشناسان و 
متخصصان تعامل کند

|  
یم

سن
  ت

|
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در نخستین روز  کنفرانس ملی روئین تن سازی سیستان مطرح شد:

خشکی هامون تهدیدی بین المللی است
وزیر نیرو: تبعات تخریب محیط  زیست مرز نمی شناسد و در چارچوب مسئولیت بین المللی دولت ها قرار دارد

خشکی هامون ها همان قدرکه 
منطقه سیستان در ایران را 

تهدید می کند، منطقه نیمروز و 
هلمند را نیز در آن سوی مرز 

تهدید می کند و توفان های 
گرد وخاک برخاسته از 

تاالب های خشکیده در ایران، 
تحت شرایط جوی طبیعی 

منطقه، به آسمان افغانستان 
گسیل شده و ساکنان 

والیت های مرزی افغانستان را 
تحت تاثیر قرار می دهد

انجام تمهیدات برای 
روئین تن سازی سیستان، به 

معنای بی نیاز شدن و یا صرف 
نظر کردن از حقابه  تعیین شده  

ایران در معاهده ۱۳5۱ رودخانه 
هیرمند به میزان ۸۲0 میلیون  

مترمکعب در سال نیست و هم 
ما مصر به گرفتن حقابه تا قطره  

آخر هستیم 

| وزیر نیرو |

  | رضا اردکانیان |

|  
قنا

شف
  |

گزارش مرکز ملی پایش و هشدار 
خشکسالی:

جمع بارش های کشور 
به حدود 130 میلی متر رسید

هشدار  و  پایش  ملی  مرکز  تازه ترین گزارش 
خشکسالی نشان می دهد از آغاز سال آبی جاری 
تا پنجم تیرماه ۱۲۹.۸ میلی متر بارش در کشور 
درحالی  این  ایرنا،  به گزارش  است.  داده  رخ 
میلی متر   ۲۲۴.۱ بلندمدت  دوره  در  که  است 
بارندگی در کشورمان ثبت شده است که نشان 
وضعیت  این  دارد.  درصدی   ۴۲.۱ کاهش  از 
تامین آب مورد نیاز بخش شرب، کشاورزی و 
صنعت را با چالش جدی روبه رو خواهد ساخت. 
را  تابستان سال ۱۴00  آب  کارشناسان صنعت 
یکی ازسخت ترین تابستان های سال های اخیر 
دانسته اند و آن گونه که وزیر نیرو پیشتر اعالم 
کرده، امسال یکی از خشک ترین سال های 50 
ابتدای  از  بارش های  میزان  است.  اخیر  ساله 
صفر  نیز  آن  روز  پنجمین  تا  تابستان  فصل 
میلی متر گزارش شده و این در حالی است که 
در دوره بلندمدت این میزان هفت دهم میلی متر 
بوده که کاهش ۹۷.6 درصدی را نشان می دهد. 
طی هفت روز منتهی به پنجم تیرماه نیز صفر 
میلی متر بارندگی به ثبت رسیده که در مقایسه 
با دوره بلند مدت مشابه که 0.۹ میلی متر بارش 
داشته ایم کاهش ۹۸.۲ یافته است. این میزان 
بارش درحالی است که براساس اعالم شرکت 
آب و فاضالب استان تهران، مصرف آب تهران در 
پنجم تیرماه امسال سه میلیارد و 6۲۳ میلیون 
لیتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  
روز یکشنبه  افزایش داشته است.  یک درصد 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: اکنون 
۳00 شهر از یک هزار و ۴00 شهر کشور در وضعیت 

تنش آبی )نقطه سر به سر( قرار گرفته اند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران 
مطرح کرد:

دام های مولد را کشتار 
می کنیم تا شاهد 

گرسنگی  آن ها نباشیم
مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران دلیل کشتار 
برای  خوراک  و کمبود  را گرانی  مولد  دام های 
سیر کردن آن ها عنوان کرد و گفت: قیمت تمام 
شده تولید شیر و گوشت بیش از قیمت خرید 
از دامداران است. به گزارش ایلنا مجتبی عالی 
با بیان اینکه بعد از ماه ها هشدار درباره کشتار 
دام های مولد به تازگی مسئوالن از خواب بیدار 
شده اند، اظهار کرد: بیدار شدن مسئوالن تا امروز 
برای  تنها جلسه های متعدد  و  نداشته  نتیجه 
برگزار  دامپروری کشور  صنعت  جدی  مشکل 
کرده اند. بیشتر از یکماه است که به دلیل گرانی 
نهاده ها دامداران توان سیر کردن دام های خود 
را ندارند و شاهد گرسنگی آن ها هستند. کشتار 
دام ها مولد آخرین و تلخ ترین تصمیمی است 
که دامداران گرفته اند و تلخی آن بیشتر از آن 

است که تصور می شود.
عالی با تاکید بر اینکه دامداران نقدینگی برای 
خرید نهاده های دامی گران ندارند، افزود: نهاده 
گران است اما شیر و گوشت ارزان از دامداران 
خریداری می شود و این امر آن ها را با مشکل 
کمبود نقدینگی برای تامین خوراک دام  و سیر 
است. مشکل گرانی  مواجه کرده  دام ها  کردن 
نهاده های دامی ربطی به کمبود ندارد، نهاده های 
زیادی وارد شده، اما در گمرک انبار شده و بخشی 
سومدیریت  است.  زدن  حال کپک  در  آن  از 
شرایط کنونی را برای دامداران رقم زده است و هر 

روز شرایط را بدتر می کند.
وزارت  توسط  که  نیز  را  بازارگاه  سامانه  عالی   
جهاد کشاورزی برای مدیریت توزیع نهاده دامی 
راه اندازی شده را ناکارآمد دانست و گفت: از ثبت 
به  نهاده دامی  زمانی که  تا  دامداران  درخواست 
دست آن ها می رسد حدود ۳ ماه طول می کشد، 
اینکه مقدار آن ناکافی بوده پاسخگوی  ضمن 
دامداران  عالی میزان سهم  نیست.  دام ها  نیاز 
اعالم  از ۳0 درصد  را کمتر  نهاده های دولتی  از 
کرد و افزود: هم اکنون دامداران ۷0 درصد نیاز 
باال  قیمت  با  و  آزاد  بازار  از  را  نهاده ها  به  خود 
تامین می کنند. تنها راه نجات دام های مولد از 
کشتار تعیین قیمت خرید متناسب با هزینه 
تمام شده تولید است، با قیمت دستوری دیگر 
نمی توان صنعت دامپروری کشور را اداره کرد و 
الزم است هر چه زودتر برای بقای این صنعت 
شده  تمام  هزینه  با  متناسب  خرید  قیمت 
تولید تعیین شود. بر اساس برآورد ما قیمت 
تمام شده تولید هر کیلوگرم شیرخام در صورت 
تامین نهاده های دولتی ۸ هزار و 5۱0 تومان و 
از  بیش  دولتی  دامی  نهاده های  تامین  بدون 
اینکه  در خصوص  عالی  است.  تومان  هزار   ۱0
محصوالت  شیرخام  خرید  قیمت  افزایش  با 
لبنی افزایش چشمگیری خواهند داشت و از 
دسترس مصرف کنندگان خارج می شود، گفت: 
ما برای حل این مشکل پیشنهاد داده ایم به جای 
پرداخت یارانه به واردت نهاده های دامی، یارانه را 
به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف کننده بدهند. 
پرداخت یارانه به مصرف کننده به جای وارد کننده 
نهاده های دامی می تواند عالوه بر نجات صنعت 

دامپروری مصرف کننده را منتفع کند.

 موضوع حقابه هیرمند قدمتی چندین دهه ای 
وجود  دارد.  افغانستان  و  ایران  بین  روابط  در 
کم آب  و  خشک  و  مرزی  منطقه ای  در  آب 
و دیپلماسی طرفین مرز   می تواند سیاست ها 
بند  آبگیری  با  کند.  تغییراتی  دستخوش  را 
کمال خان در اواخر سال گذشته و انحراف مسیر 
ماجرای  اتفاق،  این  پی  در  هیرمند  رودخانه 
حقابه هیرمند و تاثیر آن در روابط بین ایران و 
افغانستان وارد فاز تازه ای شده است. در ماه های 
اخیر مقامات ایرانی بارها به این موضوع تاکید 
کرده اند که پیگیر حقابه هیرمند خواهند بود و 
مقامات افغانستان هم همواره در سخنان خود به 
این موضوع صحه گذاشتند که پایبند به معاهده 
۱۳5۱ هستند. اما آنچه در عمل اتفاق می افتد 

چیزی فراتر از این سخنان است.
ملی  کنفرانس  افتتاح  جریان  در  دیروز 
روئین تن سازی سیستان رضا اردکانیان، وزیر نیرو 
در خصوص موضع ایران در برابر حقابه هیرمند، 
با اشاره به مسئله تاالب های بین المللی هامون 
گفت: »در طرح روئین تن سازی سیستان اگرچه 
آب مورد نیاز برای شرب و کشاورزی و صنعت، 
از محل حقابه و از محل آب انتقالی از دریای 
عمان یا دیگر منابع جدید تضمین می شود، اما 
محیط  نیازهای  تامین  برای  نگرانی  و  دغدغه 

زیستی رودخانه هیرمند و تاالب های بین المللی 
هامون همچنان پابرجاست. منطقه سیستان و 
هامون ها به لحاظ طبیعت جغرافیایی خود که 
در دلتای رودخانه هیرمند قرار گرفته اند، همواره و 
از گذشته تاکنون وابسته به آب رودخانه  هیرمند 
و دیگر رودخانه های منتهی به هامون ها بوده اند. 
محیط زیست و تبعات حاصل از تخریب محیط 
زیست مرز نمی شناسد و در چارچوب مسئولیت 
بین المللی دولت ها نسبت به حفاظت از محیط 
زیست قرار دارد.« اردکانیان که به عنوان رئیس 
افتخاری این کنفرانس سخنرانی کرد در خصوص 
عدم رهاسازی حقابه محیط زیستی هامون ها 
از سوی افغانستان هم گفت: »در صورت عدم 
و  هامون ها  زیستی  محیط  حقابه  رهاسازی 
خشک شدن آنها، تبعات منفی زیست محیطی و 
کاهش سطح سالمت ناشی از تشدید طوفان های 
گرد و خاک و نیز تبعات اقتصادی- اجتماعی 
این امر، گریبانگیر همه  مردمی که در این منطقه 
در هر دو سوی مرز زندگی می کنند، خواهد شد. 
خشکی هامون ها همان قدرکه منطقه سیستان در 
ایران را تهدید می کند، منطقه نیمروز و هلمند را 
نیز در آن سوی مرز تهدید می کند و توفان های 
تاالب های خشکیده  از  برخاسته  خاک  و  گرد 
منطقه،  طبیعی  جوی  شرایط  تحت  ایران،  در 

ساکنان  و  شده  افغانستان گسیل  آسمان  به 
والیت های مرزی افغانستان را تحت تاثیر قرار 
می دهد« اردکانیان همچنین به اقدامات وزارت 
نیرو در این زمینه اشاره کرده و گفت: »وزارت نیرو 
به دقت هرگونه اقدام مغایر با مالحظات محیط 
زیستی را در رودخانه های مرزی به خصوص در 
منطقه هیرمند پایش می کند و در زمان درست و 
از طریق مجاری رسمی، یادداشت ها و پیام های 
الزم را به کشورهای همسایه منعکس می کند. 
در مورد بند کمال خان نیز به  طور ویژه، موضوع 
در سازوکار کمیساران آب هیرمند و نشست های 
این  البته  و  است  شده  مطرح  آن  با  مرتبط 

نشست ها و رایزنی ها همچنان ادامه دارد.
منطقه  زیست  محیط  و  »هامون ها، گردوغبار 
پایداری  اقتصادی،  »توان افزایی   ، سیستان« 
الگوی  اصالح  و  کشاورزی  بهبود  اجتماعی، 
اصلی  محورهای  منطقه سیستان«  در  توسعه 
کنفرانسی هستند که دیروز در زابل شروع به کار 
کرد. این کنفرانس با هدف شناسایی، ارزیابی 
اقلیمی، محیط  ابعاد مختلف  و تحلیل جامع 
زیستی، اجتماعی، اقتصادی،  فرهنگی، تاریخی 
و ظرفیت ها و مزیت های منطقه سیستان برگزار 
خواهد شد تا با اتکا به دستاوردهای علمی ارائه 
شده در کنفرانس؛ برنامه  ها و راهکارهای عملیاتی 

برای نیرومندی و تقویت تاب آوری سیستان در 
برابر مشکالت و مخاطرات جغرافیایی، محیطی و 
اجتماعی و در مجموع روئین تنی منطقه، تعریف 

شوند.
فناوری  و  پژوهش  معاون  عرفانیان،  به گفته 
صورت  هم اندیشی های  پی  در  زابل  دانشگاه 
برای  عملی  برنامه ای  ارائه  در خصوص  گرفته 
توان افزایی سیستان و افزایش تاب آوری منطقه 
در برابر مخاطرات و رخدادهای نامطلوب طبیعی و 
انسانی، طرحی جامع با عنوان »تدوین برنامه های 
رویین تن سازی  و  توان فزایی  جهت  در  عملی 
این  که  رسید  تصویب  به  سیستان«  منطقه 
کنفرانس ملی در راستای همین اهداف همین 
برگزار شده است. عرفانیان می گوید: »این طرح 
ملی دارای هشت بخش اصلی شامل منابع آب، 
مطالعات گرد و غبار، محیط زیست، کشاورزی، 
مطالعات خاک، مطالعات اجتماعی، مطالعات 
اقتصادی، بازرگانی و زیربنایی، و در نهایت تدوین 
برنامه های  و  راهکارها  راهبردها،  اندازها،  چشم 
عملیاتی برای رویین تن ساختن سیستان است 
که برای اجرای هر بخش از آن یک مدیر اجرایی 
در نظر گرفته شده است و در مجموع حدود ۴0 
عضو هیات علمی و کارشناس در انجام این طرح 
مشارکت و همکاری مستقیم خواهند داشت. 

پژوهشکده  مستقیم  نظارت  با  مذکور  پروژه 
تاالب بین المللی هامون انجام می شود.« معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه زابل درباره اهداف 
این پروژه هم گفت: »این مطالعه در نظر دارد با 
شناسایی، بررسی، ارزیابی و تحلیل ابعاد مختلف 
اقتصادی،  اجتماعی،  زیستی،  محیط  اقلیمی، 
سیاسی، فرهنگی و تاریخی سیستان، و با اتکا 
به دانش و ظرفیت های علمی و بومی، یافته  ها 
و نتایجی را ارائه کند که مبنای طراحی راهبردها، 
راستای  در  عملیاتی  برنامه های  سیاست ها، 
و  تاب آوری سیستان  تقویت  و  نیرومندسازی 
نواحی مجاور آن در برابر مشکالت و مخاطرات 
جغرافیایی، محیطی و اجتماعی است که انجام 
آن منجر به روئین تنی منطقه شود. الزم به ذکر 
است مدت زمان در نظر گرفته شده برای انجام 

طرح حاضر ۲۴ ماه خواهد بود.«
وزیر نیرو در سخنان دیروز خود در خصوص این 
یعنی  سیستان  »رویین تن سازی  طرح گفت: 
اصالح  از  استفاده  با  آن  کاهش آسیب پذیری 
بازتعریف  و  نهادی  اصالحات  توسعه،  الگوی 
نقش منابع محیط زیستی. برای این منظور، از 
مدت ها پیش، گروه کاری ویژه ای تشکیل شد تا 
گزینه های مختلف را برای بهبود شرایط سیستان 
بررسی کند. در طرح روئین تن سازی سیستان 
که پیش تر به تصویب هیئت وزیران نیز رسیده، 
از  بهره برداری  تمهید،  و کارآمدترین  مهم ترین 
برای  تمهیدات  انجام  است.  جدید  آب  منابع 
بی نیاز  معنای  به  سیستان،  روئین تن سازی 
شدن و یا صرف نظر کردن از حقابه  تعیین شده  
ایران در معاهده ۱۳5۱ رودخانه هیرمند به میزان 
۸۲0 میلیون  مترمکعب در سال نیست و هم 
ما مصر به گرفتن حقابه تا قطره  آخر هستیم 
و دولت افغانستان نیز همواره تعهد خود را بر 
تحویل حقابه مورد نظر به جمهوری اسالمی ایران 
ابراز داشته است. در این راستا، استقرار سامانه  
دریافت و اندازه گیری حقابه در مرز ایران در حال 

است.« انجام 

اردکانیان اشاره ای هم به موضوع دیپلماسی 
کرد و گفت: »منافع مشترک دو کشور ایجاب 
می کند که میزان همکاری ها و تعامالت دو 
کشور افزایش پیدا کند. همکاری همسایگان 
درباره منابع آب مشترک، یک گزینه و انتخاب 
نیست، بلکه تنها راه موجود است، چرا که به 
علت جبر جغرافیایی نمی توان همسایگان خود 
را تغییر داد. ساکنان منطقه سیستان در ایران 
و افغانستان دارای تاریخ و جغرافیا و فرهنگ 
مشترکی هستند که دو عنصر هیرمند و هامون 
در آن نقش آفرینی برجسته دارند. برای حفظ 
این میراث مشترک، توسعه آبی و ارتقا سطح 
با حفظ  باید همراه  منطقه،  معیشتی مردم 
محیط زیست  و ارتقا سطح زندگی آنها و با 
در نظر گرفتن این واقعیت است که محیط 
چارچوب،  این  در  نمی شناسد.  مرز  زیست 
به  ارائه  برای  فنی  راهکارهای  و  پیشنهادات 
طرف افغانستانی آماده شده است و با توجه 
به سطح خوب روابط دو کشور و وابستگی و 
درهم تنیدگی مسائل دو کشور، امیدواریم که 
همکاری و تعامل الزم را در این خصوص از 
سوی طرف افغانستانی شاهد باشیم« حل 
به  توجه  با  سیستان  منطقه  در  آب  مسئله 
موقعیت اقلیمی این منطقه، یکی از چالشهای 
جدی پیش روی مردم و تصمیم گیران کشور 
با شعار  اخیر تصمیماتی  ماههای  در  است. 
حل مسئله آب در این منطقه اتخاذ و اجرایی 
آن  مورد  در  کارشناسان  از  بسیاری  شده که 
ابراز نگرانی می کنند. از سوی دیگر چهره های 
دیپلماسی  معتقدند  نیز  کشور  دانشگاهی 
در حوزه حقابه های مرزی به ویژه در منطقه 
سیستان آنطور که باید با قدرت و اثرگذار عمل 

نکرده است. 

از  شده  اعالم  رسمی  آمار  اساس  بر 
با  برخورد  طرح  ابتدای  از  توانیر  سوی 
بیش  رمز ارز،  غیرمجاز  استخراج کنندگان 
و  کشف  غیرمجاز  دستگاه  هزار   ۱۹0 از 
اخیر  ماه های  در  است.  شده  جمع آوری 
اصلی  متهمان  از  یکی  عنوان  به  ماینرها 
اساس  بر  و  شده اند  معرفی  برق،  کمبود 
نیرو،  وزارت  سوی  از  شده  منتشر  اخبار 
استخراج کنندگان  از  بسیاری  فعالیت 
متوقف  مدت  این  طول  در  غیرمجاز 
محمدحسن  ایرنا  گزارش  به  است.  شده 
توانیر  شرکت  مدیرعامل  متولی زاده، 
کمک  با  دستگاه ها  این  جمع آوری  گفت: 
است.  شده  ممکن  مردمی  گزارش های 
مردم احساس کرده اند و اطالع یافته اند که 
فعالیت این دستگاه های غیرمجاز عالوه بر 
آسیب به شبکه برق به تاسیسات خود آنها 
مردم  همچنین  می کند.  وارد  خسارت  نیز 
فعالیت مراکز غیرمجاز  یافته اند که  آگاهی 

می شود. کشور  در  برق  کمبود  باعث 
این  بر  گفت:  متولی زاده  ایرنا  گزارش  به 
اختیار  در  بیشتری  اطالعات  مردم  اساس 
داده اند که  قرار  توزیع  ماموران شرکت های 
منجر به کشف و ضبط این دستگاه ها شده 
این  فعالیت  با  برخورد  تشدید  از  او  است. 

افزایش  روند  به  توجه  با  دستگاه ها  نوع 
خاطرنشان کرد:  و  داد  خبر  برق  مصرف 
مجازات  به  قضائیه  قوه  با کمک  خاطیان 
از  که  ماه هایی  طول  در  البته  می رسند. 
منتشر  خبرهایی  رمزارز  مزارع  جمع آوری 
می شود، اشاره ای به اینکه این افراد تحت 
نظر چه ارگان و نهادی هستند و یا چگونه 
اقدام  و  پیدا کرده  ماینر  وارد کردن  اجازه 
به استخراج رمز ارز کرده اند اطالعاتی منتشر 

است. نشده 
در  دیجیتال  ارزهای  غیر مجاز  استخراج 
مورد  انرژی  بودن  ارزان  دلیل  به  ایران 
شهروندان  حتی  و  افراد  بسیاری  توجه 

تا  است.  گرفته  قرار  کشورهایی مثل چین 
وسیع  مزارع  راه اندازی  به  اقدام  جایی که 
استخراج  به  اقدام  و  ایران کرده  در  رمزارز 
ارز دیجیتال می کنند. اما در ماه های اخیر 
کشور،  در  انرژی  وضعیت  بحرانی شدن  با 
توجه  مورد  بیشتر  رمزارز  مزارع  موضوع 
قرار گرفته است. مصرف باالی برق توسط 
و  دیجیتال  ارزهای  استخراج  دستگاه های 
برق  برای صنعت  تهدیدی  مجازی، همواره 
این  می شود  البته گفته  می رود.   به شمار 
استخراج کنندگان  سمت  از  بیشتر  تهدید 
غیرمجاز ارزهای مجازی است تا کسانی که 
این کار می کنند. به  اقدام  مجاز  به صورت 

مدیرعامل توانیر خبر داد:

کشف و جمع آوری بیش از 1۹0 هزار دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز

انرژی

بر اساس آمارها، تا پایان 
خرداد امسال، از مجموع 

ظرفیت 50.5 میلیارد 
مترمکعبی مخازن سدها، 
حدود ۲۷ میلیارد و 5۸0 

میلیون مترمکعب، معادل 
55 درصد مخازن پر شده 

است

تبعات و نشانه های کاهش 52 درصدی بارندگی
5۲درصدی  کاهش  از  رسمی  آمارهای 
بارش های جوی در سال آبی جاری حکایت 
محدود کردن  بر  عالوه  که  مسئله ای  دارد؛ 
حوزه کشاورزی، بسیاری از شهرها را نیز با 
تنش آب شرب مواجه کرده است. تازه ترین 
آمارهای دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت 
نشان  کشور  بارندگی های  وضعیت  از  نیرو 
می دهد: از ابتدای سال آبی ۱۳۹۹ – ۱۴00 
تا شامگاه 6  اول مهرماه ۱۳۹۹  )از  تاکنون 
ریزش های  ارتفاع  میانگین   )۱۴00 تیرماه 
جوی در کشور به ۱۴5 میلی متر رسیده که 
این میزان در مقایسه با سال آبی قبل 5۲ 
 ۳۷ بلندمدت  میانگین  به  نسبت  و  درصد 

است. درصد کمتر 
این افت محسوس در بارندگی های سال آبی 
آمارها،  اساس  بر  در حالی است که  جاری 
مشابه  دوره های  جوی  بارش های  میانگین 
در 5۲ سال اخیر معادل ۲۲۹ میلی متر ثبت 
شده است؛ اما امسال با وقوع خشک سالی 
شدید، بارندگی های کشور به کمتر از دو سوم 
است.  رسیده  بلندمدت  دوره های  میانگین 
نیرو،  وزارت  آمارهای  اساس  بر  همچنین 
ورودی  بارش ها، حجم  روند کاهشی  به تبع 
آب از ابتدای سال آبی 00-۹۹ تاکنون برابر با 
۲6 میلیارد و ۴۲0 میلیون مترمکعب بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن 
)50 میلیارد و ۷0 میلیون مترمکعب(، بیانگر 
کاهش ۴۷ درصدی ورودی آب به مخازن 

سدهای کشور است.
بر اساس آمارها، تا پایان خرداد امسال، از 
مترمکعبی  میلیارد   50.5 ظرفیت  مجموع 
 5۸0 و  میلیارد   ۲۷ حدود  سدها،  مخازن 
میلیون مترمکعب، معادل 55 درصد مخازن 
هواشناسی،  اطالعات  طبق  است.  شده  پر 
نخست  روز   5 در  جوی  بارش های  میزان 
 ۹۷.6 و  صفر  به  نزدیک  امسال  تابستان 
بوده؛  بلندمدت  میانگین  از  کمتر  درصد 
اول  روز   5 بارش های  میانگین  درحالی که 
میلی متر   0.۷ اخیر  سال   5۲ در  تابستان 

است. شده  ثبت 
باوجود این آمارهای قابل  تامل از وضعیت 
سوی  از  اعالمی  داده های  بارندگی، 
رشد  تداوم  از  آب وفاضالب  شرکت های 
مصرف آب شرب حکایت دارد به گونه ای که 
بر اساس اعالم شرکت آب وفاضالب استان 
تیرماه  پنجم  در  تهران  آب  مصرف  تهران، 
امسال سه میلیارد و 6۲۳ میلیون لیتر بوده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک 

می دهد. نشان  افزایش  درصد 
با توجه به اینکه طبق اظهارات معاون وزیر 
از  اکنون ۳00 شهر  آبفا،  امور آب و  نیرو در 
یک هزار و ۴00 شهر کشور در وضعیت تنش 
آبی و نقطه سربه سر منابع و مصارف آبی قرار 
گرفته اند، توجه به مدیریت مصرف آب تنها 
راهکار کمک به توزیع پایدار آب شرب و عبور 

از بحران محسوب می شود.

والیت نیمروز، بند کمال خان، حقابه هامون، رژیم حقوقی رودخانه هیرمند، معاهده 1351 اینها کلید واژه هایی است که در ماه های 
اخیر در اخبار مربوط به منطقه سیستان به کرات تکرار شده و نگاه های نگران را به سمت سیستان جلب کرده است. از همان روزی 
که خبر رسید افغانستان قصد آبگیری بند کمال خان را دارد تا روزی که اشرف غنی در آیین افتتاح این سد موضوع آب در برابر نفت را 
مطرح کرد، صاحب نظران حوزه آب در مورد این تصمیم افغانستان ابراز نگرانی کردند. دیروز هم رضا اردکانیان در آیین افتتاح کنفرانس 
ملی روئین تن سازی سیستان نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد و گفت: »در صورت عدم رهاسازی حقابه محیط  زیستی هامون ها 
و خشک شدن آنها، تبعات منفی زیست محیطی و کاهش سطح سالمت و نیز تبعات اقتصادی- اجتماعی این امر، گریبان گیر مردمی 
که در هر دو سوی مرز زندگی می کنند، خواهد شد« کنفرانس ملی روئین تن سازی سیستان که دیروز در دانشگاه زابل شروع به کار 
کرد و امروز نیز ادامه خواهد داشت قرار است با نگاهی علمی به چالش های سیستان بپردازد و راهکارهایی برای تقویت تاب آوری 

این منطقه ارائه کند. 
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بحران  پنجم،  شورای  بحران  نخستین 
مقبولیت اجتماعی و سلب اعتماد و بدبینی 
لیست  است که  صحیح  این  است.  آن  به 
شد  مواجه  عمومی  اقبال  با  شورا  در  امید 
این  نخست،  که  کرد  فراموش  نباید  اما 
تحت  و  سیاسی  خاص  شرایط  در  اقبال 
محمد  سید  پیام  چون  خاص  عوامل  تاثیر 
خاتمی و فضای عاطفی حاصل از نزدیکی به 
درگذشت آیت هللا هاشمی رفسنجانی و حضور 
دوم،  گرفت.  شکل   لیست  در  فرزندشان 
بررسی ها گرایش  و  نظرسنجی ها  با  مطابق 
به جایگزینی فرد یا افرادی)به طور میانگین 
است  داشته  وجود  امید  لیست  در  نفر(   ۷
اما آنچه مانع تحقق پذیری واقعی جایگزینی 
شده است، عدم اجماع بر روی افراد جایگزین 
شونده و افراد مورد جایگزینی در لیست بوده 
است. سوم،  در مسائل سیاست گذاری، آنچه 
عمومی  اقبال  بر  عالوه  است  اهمیت  واجد 
می تواند،  نیز  پوپولیستی  شرایطی  در  که 
است.  نخبگان  اجماع  و  اقبال  دهد،  رخ 
لیست  خصوص  در  وجه  هیچ  به  امری که 
نظر  نه  نظر متخصصان،  نه  و  نداد  امید رخ 
نیروهای اصالح طلب درون حکومتی)اعم از 
نیروهای شورای عالی سیاست گذاری اصالح 
جبهه  هماهنگی  شورای  نیروهای  و  طلبان 
اصالح طلب  نیروهای  نظر  نه  و  اصالحات( 
و تحول خواه بیرون حکومتی را جلب نکرد. 
متخصصان  اصالح طلبان،  لیست های  تعدد 
و  انصراف  علی رغم کمپین  مدنی  فعاالن  و 
بر  روشن  نشانی  خاتمی  محمد  سید  پیام 

همین مسئله است. چهارم، لیست امید چه 
انتقادهای  مورد  انتخابات  از  بعد  و چه  قبل 
جدی اصالح طلبان حکومتی و غیرحکومتی، 
مدنی  فعاالن  و  متخصصان  خواهان،  تحول 
واقع شد. این انتقادها هم متوجه مصادیق 
هم  و  لیست  ترکیب  هم  لیست،  در  حاضر 

بود.  آن  انتخاب   سازوکارهای 
ادوار  در  و شهرداری  شورا  معضالت  از  یکی 
سیاست زدگی  و  جناح زدگی  مساله  گذشته، 
به  اختصاص  پدیده  این  است.  بوده  آن 
نداشته  نیز  تهران  چهارم  تا  دوم  شوراهای 
این  از  نیز  تهران  اول  اصالح طلب  شورای  و 
به  رجوعی  با  است.  نبوده  بی نصیب  بلیه 
کتاب »حتما راهی هست«)خاطرات صدیقه 
تهران(  اول شهر  وسمقی، سخنگوی شورای 
می توان مروری بر سیاست زدگی و عملکرد 
حزبی و ورای حیطه نقش شهری شورای  اول 
نمود. این معضل همواره موجب کدورت رابطه 
شهرداری به عنوان دولت محلی با دولت ملی 
و سایر نهادهای حاکمیتی موثر در شهر شده 
است و امکان ارتقای جایگاه شوراها و تقویت 

توان چانه زنی آن را مسدود ساخته است.
در  تخصص  بحران  همانا  عقالنیت  بحران 
تولید  گرچه  است.   بوده  شهری  مدیریت 
ظاهری سطوحی از دانش در مراکزی نظیر 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام 
شده است اما بر این شیوه تولید دانش چند 
شکل گیری  بر  است که  وارد  بنیادی  ایراد 
نخست،   است.  بوده  موثر  عقالنیت  بحران 
فقدان استقالل نهادی دستگاه تولید دانش، 

دوم، فقدان نظامندی دانش بنیانی و ساختار 
تولید اقتصاد دانش در شهر که در نتیجه نظام 
منسجم  طور  به  را  صنعت  نظام  و  دانشگاه 
برای  تخصص  و  دانش  تولید  به  منظمی  و 
مدیریت شهری پیوند نمی زند، سوم، فقدان 
گسیختگی  چهارم،  دانش،  شدن  کاربردی 
مدیریت شهری از نظام برنامه ریزی شهری 
مشاور  اقتصادی)مهندسان  و  اجتماعی  و 
انجمن  نظیر  علمی  و  حرفه ای  نهادهای  و 

ایران(. جامعه شناسی 
ادوار  در  شوراها  اساسی  معضالت  از  یکی 

گذشته که در این دوره هم تکرار شده است، 
معنای  است.  اجتماعی  نمایندگی  بحران 
نمایندگان  آنکه  یعنی  چیست؟  بحران  این 
فعالیت  حوزه  و  قشر  نمایندگی گروه،  شورا 
اجتماعی و مدنی را برعهده ندارند. این فقدان 
پیامد  دارد:  پیامد  چند  اجتماعی  نمایندگی 
معین  اجتماعی  پشتوانه  فقدان  آن  نخست 
برای نماینده است. پیامد دوم، فقدان ساختار 
پیامد  است.  نماینده  از  مطالبه  گر  کنترلی 
نماینده است. پیامد  انگیزه در  سوم، فقدان 
موضوع  در  تجربه  و  شناخت  فقدان  چهارم، 
توسط نماینده است. پیامد پنجم نیز فقدان 
در  و تخصصی  نهادی  و  اجتماعی  ارتباطات 
موضوع توسط نماینده است. این گسیختگی 
اجتماعی هم به ناکارآمدی شورا دامن می زند 

و هم به ابتالی آن به فساد.
عالوه  به  هشدارها  آن  به  نتیجه کم توجهی 
عواملی  تاثیر  و  دولت  ناکارآمدی های 
به  بحران کرونا  و  ظالمانه  تحریم های  چون 
شکستی  این  اما  انجامید   ۱۴00 شکست 
عبرتی  نخستین  نداشت.  برنده ای  که  بود 
هشدارهایی  از  پس  باید  ششم  شورای  که 
بگیرد، همین  داده شد  پنجم  به شورای  که 
عدم  شنیدن  در  باید  اول  و گام  است  نکته 
مشارکت و آرای باطله باشد و درک این نکته 
ائتالف  شهِر»شورای  شورای  تنها  آنها  که 
آرای  درصد   ۹ از  با کمتر  اسالمی«  انقالب 
واجدان شرایط نیستند و باید شورای همه 
تهران باشند که یکی از مهم ترین ملزومات 
و  اجتماعی  فرهنگی،  تنوع  به  احترام  آن 

است. شهر  سیاسی 
دشوار  دیگر  کاری  پنهان  آنکه  دوم  نکته 
افزایش  چون  متعددی  عوامل  است. 
شبکه های  گسترش  عمومی،  آگاهی های 
توانمندی  شبکه ای،  جامعه  و  اجتماعی 
شفافیت  برنامه  البته  و  مدنی  نهادهای 
دیگر  است که  شده  موجب  پنجم  شورای 
بدون شفافیت  غیرعلنی،  با جلسات  نتوان 
و با امضاهای طالیی شهر را اداره کرد و تن 
دادن به قواعد شفافیت هرچند ناخوشاینِد 
است. ناگزیر  امری  باشد  ششم  شورای 

را  عمران  از  شخصی  درک  آنکه  سوم  نکته 
به جای توسعه شهری جا زدن دیگر ممکن 
مگاپروژه ها  که  شود  تصور  اینکه  نیست. 
ذهنیت  در  بزرگراه سازی  و  ساخت وساز  و 
تصور  است،  توسعه  معنایش  هم  مردم 
باطلی است. مردم به آن مدل از شهر »نه« 
ارتقای دانش شهری  گفته اند و این حاصل 
تصویر  و  سویی  از  رسانه ها  و  نخبگان  نزد 
واسطه سفرهای خارجی،  به  مردم  نزد  شهر 
گفته های ایرانیان خارج از کشور، شبکه های 

اجتماعی و برنامه های ماهواره ای و تلویزیونی 
بوده است. مردم تهران را با شهرهای ترکیه، 
همسایگان  و  ارمنستان  گرجستان،  امارات، 
کیفیت های  تفاوت  و  می کنند  مقایسه 
شهری را خیلی ساده متوجه می شوند. اینکه 
شهردار تهران در سه شنبه های بدون خودرو، 
نمایشی  دوچرخه سواری می کند، یک ژست 
صرفا نبوده است، بلکه حاصل یک خواست 
اجتماعی بوده که در همین مدت با گسترش 
مشهود دوچرخه سواری در شهر خود را نشان 
داده است. مردم اکنون یک تصوری از شهر 
جزئی  محوری«  »انسان  که  دارند  دلخواه 
اساسی از آن است و این تصور را می توان در 
حوزه های مختلفی مشاهده کرد، از داده های 
ورودی)اعم از نظرات و نوشته ها و نقاشی ها( 
ایران برای تدوین  برای کمپین ملی شهری 
»شهر دلخواه ایرانیان« برای اجالس هبیتات 
مسابقه  انشاهای  و  نقاشی ها  تا  گرفته   ۳
»شهری که من دوست دارم« که ذیل پروژه 
از  شد،  انجام  کودک،  دوستدار  شهر  تهران 
مباحث سلسله گفت وگوهای اجتماعی»تهران 
امید دارد« تا مباحث شورایاران در »پویش 

محالت«.

شدن  تبدیل  می خواهند  اکنون  مردم  آنچه 
عزم  و  عینی  دستاوردهای  به  تصورها  این 
ششم،  شورای  منتخبان  ادبیات  جدی)بنابر 
مدیریت  است،  آن  برای  جهادی(  مدیریت 
برنامه های  چارچوب  در  باید  که  جهادی 
مدون، پیوسته به مسیر و هم افزا باشد و به 
نهادگرایی  و  برنامه محوری  علیه  پروژه گرایی 

نشود. منجر 

شورای ششم و عبرت های حکمرانی شهری
مدیریت جهادی باید در چارچوب برنامه های مدون، پیوسته به مسیر و هم افزا باشد
 به پروژه گرایی علیه برنامه محوری و نهادگرایی منجر نشود

 آخرین وضعیت
 سرباز معلمان مصدوم 

سرباز  اتوبوس  واژگونی  سانحه  از  روز  پنج 
بلوچستان  و  سیستان  از  که  خبرنگار ها 
می رفتند،  فارس  استان  آباده  مقصد  به 
در  آن  وقوع  علت  که  حادثه ای  می گذرد. 
ساعت 6 و نیم صبح، نقص فنی و بریدن 
به  و  عنوان شد  ولوو قدیمی  اتوبوس  ترمز 
گفته خبرگزاری ها 5 کشته داشت و بیش از 
۲0 مصدوم. حاال تعدادی از این مصدومان 
ادریس  شدند.  مرخص  بیمارستان  از 
ساله   ۲۴ سربازان  از  یکی  بخش،  شه 
»پیام ما«  روزنامه  به  او  بود.  اتوبوس  این 
می گوید، پا، شانه و تعدادی از دنده هایش 
شکسته است. او که به همراه ۴ نفر دیگر 
بود،  نشسته  اتوبوس  جلو  صندلی های  در 
دستی  ترمز  نه  اتوبوس  که  می کند  تایید 
حتی  بخش  شه  ایمنی.  و کمربند  داشته 
اتوبوس  که  مسیر  طول  در  دارد که  یاد  به 
چندباری خراب شده بود، بعد از هربار توقف 
تا  بودند  سنگ گذاشته  آن  چرخ های  زیر 
طول  در  می گوید  بخش  شه  نکند.  حرکت 
بوده،  بیمارستان بستری  در  روزی که  چند 
مسئوالن چند بار به او سر زده بودند، فرمانده 
آن ها  تا  نیست  نیازی  دیگر  که  گفته  هم 
دوران آموزشی خود را بگذرانند و از مهرماه 
ما  »البته  می شود:  آغاز  معلمی شان  دوران 
و  نکردیم  ارسال  جایی  برای  مدارکی  هنوز 
هنوز خودمان را به نیروهای نظامی معرفی 
نکردیم.« شه بخش که دیروز از بیمارستان 
شهید صدوقی مرخص شده است، می گوید 
که هزینه های بیمارستان را پرداخت کنند اما 
هزینه  داروها و شانه بند طبی را که باید در 
دوران نقاهت استفاده کند، خودش خریده 
دوستان  از  که  دیگری  سرباز  از  او  است. 
نیز می گوید: »او هم دو  بوده  صمیمی اش 
مهره  کمرش آسیب دید، برای او هم کمربند 
تجویز کردند، حدود یک میلیون و سیصد 
که خودش تهیه کرد. به ما گفتند بیمه در 
نهایت هزینه ها را پرداخت می کند، ما هنوز 
و  نشدیم  بیمه  مسلح  نیروهای  طرف  از 
مالزهی،  سالم  نفرستادیم.«  مدارکی  هنوز 
مصدوم دیگری بود ساکن شهرستان سیب 
روز  او در چند  سوران، مادر سالم می گوید 
و  داده  انجام  جراحی  عمل  چند  گذشته 
حادثه  در  و گردنش  و گوش  سر  و  دست 
آسیب دیده است. سالم ۲0 ساله اکنون در 
بود که  قرار  و  است  خاتم االنبیا  بیمارستان 
شود.  منتقل  زاهدان  بیمارستان  به  دیروز 
رئیس  نایب  دیروز  صبح  راستا  همین  در 
بازدید اعضای  از  کمیسیون عمران مجلس 
است.  داده  رخ  حادثه  محل  از  کمیسیون 
اسماعیل حسین زهی گفته است که با توجه 
به کمیسیون  مجلس  رئیس  ماموریت  به 
حوادث  از  دقیق  تهیه گزارش  برای  عمران 
انجام  هماهنگی های  با  داده،  رخ  جاده ای 
شده مقرر شد تا جمعی از اعضای کمیسیون 
استان های  در  که  حوادث  این  محل  از 
آورند. عمل  به  بازدید  هستند،  نیز  متفاوتی 

یکی از معضالت اساسی شوراها 
در ادوار گذشته که در این دوره 
هم تکرار شده است، بحران 
نمایندگی اجتماعی است. 
معنای این بحران چیست؟ 
یعنی آنکه نمایندگان شورا 
نمایندگی گروه، قشر و حوزه 
فعالیت اجتماعی و مدنی را 
برعهده ندارند

 پس از انتخاب شورای پنجم شهر تهران در سال 13۹6 مقاله ای در مجله »پیام ابراهیم« نوشتم، تحت عنوان »شورای پنجم شهر تهران: 
از آواربرداری تا ریل گذاری«. آنجا با وجود میزان مشارکت باال و آرای باالی منتخبان و وجود فضای امیدواری، هشدارهایی را در خصوص 
بحران های موجود و پیش رو دادم که یادآوری آنها را خالی از لطف نمی دانم، زیرا اکنون با توجه سطح پایین مشارکت)زیر 30 درصد(، 

درصد باالی آرای باطله و فضای ناامیدی سیاسی و اجتماعی، این موارد شدت و حدت بیشتری دارند.

یکی از معضالت شورا و شهرداری 
در ادوار گذشته، مساله جناح زدگی 

و سیاست زدگی آن بوده است. 
این پدیده اختصاص به شوراهای 
دوم تا چهارم تهران نیز نداشته و 
شورای اصالح طلب اول تهران نیز 
از این بلیه بی نصیب نبوده است. 
با رجوعی به کتاب »حتما راهی 

هست«)خاطرات صدیقه وسمقی، 
سخنگوی شورای اول شهر تهران( 

می توان بر سیاست زدگی و عملکرد 
حزبی و ورای حیطه نقش شهری 

شورای  اول مروری کرد 
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| عضو گروه جامعه شناسی شهر  |

| محمدکریم آسایش |

آگهی فراخوان  
شناسایی تولیدکنندگان به شماره 1400/2/ف 

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد به منظور ایجاد فضای سبز به مساحت 300 هکتار نسبت به شناسایی 
تولیدکنندگان نهال غیر مثمر با شرایط ذیل اقدام نماید.

1.تولید کنندگان نهال می باید دارای پروانه بهره برداری و مجوز تولید نهال از وزارت جهاد کشاورزی باشند.
2.نهال های غیر مثمر همیشه سبز و خزان کننده مورد نیاز مطابق لیست ذیل، می باید عمر باالی 10 سال داشته باشند و محیط 

بن آن ها 30 تا 60 سانتی متر باشد.
3.نهال ها می باید ریشه پر بوده و عاری از هر گونه آفات و بیماری ها باشند.

نهال های مورد نیاز عبارتند از: 

با لیست فوق( و  باید نوع نهال ها )مطابق  کلیه تولید کنندگان واجد شرایط در صورت تمایل به شرکت در فراخوان می 
از وزارت  بهره برداری و مجوز تولید نهال خود  از هر نوع را که می توانند تأمین نمایند، به همراه پروانه  تعداد نهال های 
جهاد کشاورزی و نشانی کامل نهالستان خود را در پاكت دربسته و مهر و موم شده )روی پاكت بایستی نام تجاری تولید 
کننده، شماره و موضوع فراخوان قید شود ( قرار داده و حداكثر تا تاریخ دوشنبه 1400/4/14 به نشانی دفتر مركزی شركت 
معدنی و صنعتی گل گهر واقع در تهران- خیابان دكتر فاطمی- روبروی هتل الله- ساختمان نگین، پالك 2۷3 – دبیرخانه 
مركزی-کدپستی 1414618551 و یا به نشانی دفتر كمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در كیلومتر 
50 جاده سیرجان-شیراز ارسال نمایند. ضمنأ الزم است تصاویر نهال ها با ذکر مشخصات کامل نهالستان به آدرس ایمیل  

                                                                کمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهرmottaghi_mo@golgohar.com ارسال گردد.

توت نرک         اقاقیای پیوندیسپیدارصنوبرزبان گنجشک           نارون
کاج تهران             کاج توپی          پدهارغوانچنارتوت آمریکایی            

جگ یا شیشمنخل واشنگتونیا    نخل فونیکس       سدروسکاج کاشفی     سرو الوسون  

دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

برمبنای مصوبات نودوسومین اجالس شورای عالی استاندارد مورخ ۱۳۷5/۷/۴ انواع باتری مشمول 
مقررات استاندارد اجباری می باشد.استاندارد ملی ایران به شماره ۳-66۱۸ تحت عنوان سلول هاوباتری 
های ثانویه با الكترولیت های قلیایی یا غیراسیدی دیگر- سلول ها وباتری های لیتیمی ثانویه برای 
كاربردهای قابل حمل- قسمت ۳ : سلول های ثانویه لیتیمی تخت واستوانه ای وباتری های ساخته 
شده از آن ها دریک هزاروشصتمین اجالسیه کمیته ملی برق والکترونیک به تصویب رسیده است.

مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.

الزامات قانونی:
الف :شروع اجرای اجباری استانداردمذکور شش ماه پس از انتشارآگهی روزنامه رسمی می باشد.

ب : نشانه گذاری فرآورده هایی که استاندارد آنها اجباری شده با عالمت استاندارد الزامی است وتولید، تمرکز، 
توزیع وفروش این فرآورده ها باکیفیت پایین ترازاستاندارد ویا بدون عالمت استانداردایران ممنوع می باشد.

ج : عالمت گذاری فرآورده مشمول استاندارد اجباری مستلزم دریافت پروانه کاربرد عالمت استانداردمی 
باشد.

د:اعطاء پروانه کاربردعالمت استاندارد به واحد های تولیدی منوط به تامین شرایط عمومی تولیدوانطباق 
کیفیت فرآورده بااستانداردملی مربوط می باشد.

ه:رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری وسایرقوانین ومقررات جاری درموردکاالهای وارداتی الزامی 
میباشدوکیفیت موادوکاالهای وارداتی برحسب ضرورت واولویت وتوجه به مسائل سالمت، ایمنی،بهداشتی، 
زیست محیطی واقتصادی بایدبا استانداردهای ملی ویااستانداردهای معتبروضوابط فنی موردقبول سازمان 

منطبق باشد.
صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدورگواهی انطباق براساس استاندارد 
تعیین شده توسط کشورهدف یااستانداردهای بین المللی موردقبول طرفین ویامشخصات فنی اظهارشده 
توسط مراجع قانونی ویا ذیصالح کشورهدف ویاصدورگواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران 

خواهد بود.
کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ذیربط می توانندجهت کسب اطالعات بیشتردرمرکزبه سازمان ملی استاندارد 

ایران ودر استانهابه ادارات کل استانداردمراجعه نمایند.

شناسه آگهی ۱۱56۱۴۱م الف -۱

محمود داودی 
رئیس اسناد و امالک شهرستان ورامین شناسه آگهی 115683۹ م الف 1۹0

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره  کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
آگهی فقدان سند مالكيت

بنا به درخواست وکیل مالک برابر وکالت نامه شماره 
۲00۸6 مورخ۹۸/۱۱/۱۳ دفترخانه ۷ ورامین و درخواست 
مالک به شماره یکتا ۱۴00۸000۱۱۱۲0۷ مورخ ۱۴00/0۳/۲۹ 
مبنی بر اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد تقاضا با 

تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده
دفترخانه  در  مورخ۹۹/0۷/0۸  شماره5۳۴۷0  ذیل 
درخواست  ضمیمه  به  ورامین   ۲ رسمی  اسناد 
که   ۹۹/0۹/۲0 مورخ  مالك۱۳۹۹۸560۱0600۱0۷۲۷ 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب 
در اجرای ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت بشرح ذیل 

آگهی میگردد.
سلطانی  فرخنده  خانم  مالک:  خانوادگی  ونام  ۱.نام 

بابلقانی  
۲.میزان مالکیت: سند مالکیت شش دانگ عرصه و 
اعیان یکقطعه زمین به مساحت ۱۱۳0 مترمربع تحت 
پالک ۷۳۴ فرعی از ۱00 اصلی قطعه ۱۸۳ ابتدا در دفتر 
بنام فرخنده سلطانی  ۳۲ ص ۲06 ذیل ثبت ۹۹۸5 
بابلقانی ثبت و سند بشماره چاپی ۳۷۲۲6 ابتدا بنام 

مقدار  سپس  است  شده  شدر  صادر  و  ثبت  ایشان 
است  مفروز  و  جدا  ثبت  مورد  از  مربع  متر   ۹۷/۳5
متعاقبا بدلیل اجرای تعیین حدود باقیمانده نهایتا مقدار 
565/5۹ متر مربع از ملک مذکور باقیمانده است که 

نامبرده درخواست سند المثنى نموده است .         
۳.علت از بین رفتن : جابجایی

 ۴. به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون 
نسبت به مورد ثبت معامله ای صورت نگرفته است 
لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و 
درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده اند 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و ایا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ۱0روز 
از تاريخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با سند 
مقرر  مهلت  ظرف  چنانچه  و  نماید  تسلیم   ، انتقال 
اعتراضی و اصل نشود سند مالكيت المثنی طبق قانون 

و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد.

محمود داوودی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

قوه قضائیه
 اداره  کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

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

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

برابر رای شماره  ۱۳۹۹60۳0۱06000۴۹۹0 و رای اصالحی ۱۴0060۳0۱060000۸۷۱0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای همت هللا قباخلو فرزند هللا وردی بشماره شناسنامه ۱6 صادره از گرمسار در *** ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت ۹5/۹۷ مترمربع پالک شماره ۱5۱5 فرعی از ۲- اصلی 
واقع در قریه باغرين بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز اصفهان 
*** 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 رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴00/0۴/0۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴00/0۴/۲۳

شناسه آگهی 1156826 م الف 1۹1

گزارش دو
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افقی
 ۱ - خیاالت، پندارها، گمان ها - از 
پادشاهان اشکانی - کشیدن، زدنی 
در بازی، کشمکش و نزاع۲ - واحد 
طریق  میانبر،  راه   - آنگوال  پول 
کوتاه - صیقل۳ - نادانی - جامه 
ای بلند۴ - زیاد، افزون - نو پدید 
آمده5 - خالص - عامل بیماری - 
پست  رذیلتر،   - فردوسی6  آرامگاه 

تر، زبونتر - مخترع تلفن، گرفتنی 
از هوا - كاغذ كپی۷ - هزارو صدو 
پدر۸  برادر   - سریر  جمع   - یازده 
الفبای  یادداشت،   - وارونه  ذم   -
تازه  موسیقی - جمع منت ها۹ - 
شكننده  شیرین،  سپاس   - آذری 
فرو  سقف   - انداز۱0  مردسنگ   -
سفید  گلی  نومیدی،   - ریخته 
مفتولهای  از  كه  نواری   - وخوشبو 

مرد   - بافند۱۱  می  فلزی  نازك 
ترش روی - فرمانروایی۱۲ - مربا 
بیگانه،  باغ وحش  او،  از  - مخفف 
 - دولک  و  الک  بازی  کشیدنی 
کوچک۱۳ - ردیف قالیبافی، ردیف 
- دو رو دارد، زینت جیب آقا، شیر 
یا خط را با آن انجام می دهند - از 

بابلی و  سومری  خدایان 

عمودی
 - صدا  انعكاس  صدا،  پژواك   -  ۱
شهری حوالی كازرون فارس - یكی 
از دو جنس، مذکر، جنس به ظاهر 
قوی۲ - تکرار یک حرف - دریا - 
جمع گناه، گناه ها۳ - رسانا، راهنما، 
مالک  النقی)ع( -  علی  امام  لقب 
اشاره،  ضمیر   - شتر۴  سالخ   -
اشاره به دور، از خواهران برونته - 
و  آمیزش   - سرپرست5   - کمند 
آمیختن ، شهد و عسل، اختالط و 
مخلوط کردن - نار، از عناصر اربعه 
چه   - مغناطیس   - روسری6   -
ناله،  وقت؟، چه کسی؟ - سودای 
نفس بلند، از دل پر سوز بر آید۷ - 
شهر آمریکا  - جمع مرحله، مسافت 
ها، منزل ها، مرحله ها۸ - طایفه 
ایرانی، قوم غیور - شالوده و بنیاد، 

آسیاب،حرف  سنگ  مبنا،  و  پایه 
صحنه   - ها  نازی  حرف  هیتلری، 
نمایش، آفت غالت، رود اروپایی - 
جنبش۹ - رام شده، حیوان دست 

آموز - گوشه ورزشی - موی فری۱0 
سیاره  قمرهای  از   - دامپزشك   -
مریخ۱۱ - جاندار - مقوای نازک۱۲ 
- پوست، چابك - جانور درنده - 

انعقاد  ویتامین   - شباهت  پسوند 
خون، ویتامین جدولی۱۳ - مسافر 
- موش خرما، راسو - غالب، جبار، 

باریتعالی از صفات 

جدول شماره 2046

گیالن

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب گیالن از ساخت و بهره برداری 
تابستان  در  آستارا  مهدی  شهرک  فاضالب  تصفیه  پکیج 
سال جاری خبر داد. سید محسن حسینی ظرفیت این 
پکیج فاضالب را ۱000 مترمکعب اعالم کرد و گفت: تمرکز 
اصلی شرکت آب وفاضالب استان روی مناطقی است که 
فاضالبشان وارد آستارا و تاالب بین المللی انزلی می شود.

او با بیان اینکه یک باب تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت ۲0 
هزار متر مکعب در شبانه روز در شهر انزلی در مدار بهره برداری 
است، افزود: در تالشیم با هدایت فاضالب مناطق بیشتری از 

شهر، ظرفیت این تصفیه خانه را افزایش دهیم.
او با اشاره به احداث تصفیه خانه دوم فاضالب انزلی در منطقه 
غازیان گفت: این تصفیه خانه با پیشرفت فیزیکی ۸5 درصد 

در دست ساخت است.
باب   ۲ ساخت  از  آب وفاضالب گیالن  شرکت  مدیرعامل 

انزلی خبر داد و گفت: با  ایستگاه پمپاژ فاضالب در شهر 
از شبکه  این دو ایستگاه پمپاژ ۸0 کیلومتر  از  بهره برداری 

می شود. بهره برداری  مدار  وارد  شده،  فاضالب کار 
حسینی با بیان اینکه ۸0 میلیارد تومان شبکه جمع آوری 
فاضالب در غرب شهر رشت فعال است، تصریح کرد: به 
آغاز  عینک  تاالب  پمپاژ  ایستگاه  اجرایی  عملیات  زودی 
می شود. او با اشاره به احداث تصفیه خانه فاضالب مسکن 
مهر رشت در دو مدول با ظرفیت ۱۲ هزار و 500 مترمکعب 
گفت: این تصفیه خانه نقش مهمی در جمع آوری فاضالب 

شهر رشت خواهد داشت.
اظهار  نیز  الهیجان  فاضالب  تصفیه خانه  خصوص  در  او 
داشت: این تصفیه خانه با ظرفیت ۲6 هزار مترمکعب در حال 
بهره برداری است که مرحله به مرحله فاضالب بیشتری از 

شهر به سمت تصفیه خانه هدایت می شود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب گیالن خبر داد:

 بهره برداری از سیستم تصفیه فاضالب
شهرک مهدی آستارا

مدیر بازرگانی چادرملو گفت: بخش اعظم سود در 
زنجیره فوالد به سمت فوالد سازها سرازیر می شود 
و تامین کنندگان مواد اولیه از این سود بی نصیب 
هستند . حسین اطمینان، مدیر بازرگانی شرکت 
آنالین  کنفرانس  در  چادرملو  صنعتی  و  معدنی 
با  بورس کاال  در  و فوالد  آهن  چالش های سنگ 
اشاره به نامتعادل بودن سود حاصل از عرضه مواد 
فوالدی در کشور گفت: بخش اعظم سود در زنجیره 
فوالد به سمت فوالد سازها سرازیر می شود و تامین 
کنندگان مواد اولیه از این سود بی نصیب هستند.                             
اینکه  یادآوری  با  چادرملو  بازرگانی  مدیر 
قیمت گذاری های دستوری طی سال های اخیر به 
ویژه در صنعت فوالد نتوانسته اثر مثبتی در فرآیند 
عرضه و تقاضا داشته باشد و مشکالتی را نیز به 
این صنعت تحمیل کرده است گفت:  چادرملو در 
عرضه محصوالت خود به بورس کاال پیشگام بوده 
از جمله  این در حالی است که چادرملو  است و 
معدود شرکت هایی است که دارای زنجیره کامل 
تولید است. او افزود:  هدف از این اقدام که مورد 

تاکید مدیر عامل شرکت بوده است،  واقعی شدن 
قیمت سنگ آهن است، زیرا امروز یکی از دالیل 
عدم  پیشرفت بخش خصوصی در حوزه معدن، نبود 
جذابیت قیمتی در این بخش است. مدیر بازرگانی 
چادرملو ضمن حمایت از عرضه کلیه محصوالت در 
بورس کاال، افزود: در صورت عرضه همه محصوالت 
در بورس کاال زمینه شفافیت الزم ایجاد و زنجیره 
اما نکته مهم  به یک ثبات نسبی خواهد رسید. 
آن است که در سال ۹۹ این اتفاق رخ نداد و یک 
سردرگمی در بین فعاالن معدنی و فوالدی به وجود 
استاندارد  فرآیند  یک  نبود  امروز  بنابراین  آمد، 
این  بزرگ  قیمت گذاری مشکل بسیار اساسی و 

است. حوزه 
اطمینان در ادامه تاکید کرد :  با تمام این اوصاف 
نسبت های قیمت مواد معدنی به شمش فوالدی 
چندان منطقی به نظر نمی رسد گفت: وقتی قیمت 
سنگ آهن، کنسانتره و گندله به صورت دستوری 
فوالدی    قیمت محصوالت  نباید  می شود،  تعیین 
به صورت آزاد محاسبه و به حال خود رها شود، زیرا 

با توجه به وضعیت هزینه های اکتشاف، استخراج، 
هزینه های حمل و نقل، هزینه تمام شده سنگ 
فعلی  قیمت  و  باالست  بسیار  و کنسانتره  آهن 
نسبت،  صرفه  به  مقرون  تولید  برای  کنسانتره 
مخصوصًا برای معادن کوچک مقیاس که از توان 
کمتری برای فرآوری سنگ آهن برخوردار هستند و 
گاهی دچار زیان می شوند. او با اشاره به مجهز شدن 
چادرملو به تجهیزات حفاری عمیق گفت: چادرملو  
با شناسایی پهنه های جدید  پیگیری های مستمر 
برای بهره بردرای از آنها را در دستور کار خود قرار داده 
است ولی متاسفانه روند صدور مجوزها بسیار کند و 
زمان بر شده است . مدیر بازرگانی چادرملو تصریح 
کرد: به شدت دنبال باالنس کردن زنجیره معدن 
هستیم که اصلی ترین راه، عرضه کلیه محصوالت 
در یک مکانیزم آزاد با هدف قیمت گذاری بر اساس 
این کار،  انجام  با  بدون شک  و  است،  آزاد  رقابت 
عرضه داخلی موادمعدنی برای همه فعاالن جذاب 
می شود و زمینه رشد توسعه و اشتغال و از همه 

مهم تر شفافیت بیشتر را فراهم می سازد.

عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال شفافیت ایجاد می کند

مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از رویکردهای جهانی 
برای دستیابی به توسعه پایدار امروزه از سوی بانک 
ایران زمین دنبال شده که هدف این رویکرد در مسیر 
حفظ منابع آب، جنگل ها و کاهش مصرف انرژی بوده 

است.
بانک ایران زمین در سال های اخیر در زمینه مسئولیت 
بانک  این  است،  برداشته  مثبتی  اجتماعی گام های 
تنها مشارکت کننده بانکی در پویشی با سازمان محیط 
زیست در راستای اجرای برنامه های مسئولیت اجتماعی 
با رویکرد محیط زیستی با عنوان »میراب« بوده است، 
این بانک همچنین پیش از این با برگزاری پویش هایی 
در حوزه حراست از ذخایر جنگل های کشور، هوای پاک، 
از زباله،  اقدامات عملی در حوزه پاک سازی طبیعت 
مدیریت پسماند، حراست از ذخایر جنگل های بلوط در 
غرب کشور، حمایت از محیط بانان و... اقدامات عملی 
موثری را برای حفاظت از زمین و محیط زیست انجام 
داده است. همچنین ایجاد یک همکاری دوستانه برای 
مصرف صحیح انرژی را در دستور کار قرار داد، تا ضمن 

اصالح برخی الگوهای اشتباه مصرف با راهنمایی های 
صحیح قدم های عملی برای کاهش مصرف انرژی 
بانک  از همکاران  ایده های خالق  با دریافت  و  بردارد 
ایران زمین و انتقال آن به سایر همکاران، این موضوع را 

به عنوان یک دانش در مجموعه گسترش دهد.
در این قسمت بخشی از فعالیت های این بانک در عمل 

به مسئولیت های اجتماعی، به اجمال معرفی می شود.

کمپین محیط زیستی» همین یک زمین«
بانک ایران زمین در مقام یکی از حامیان مهم محیط 
زیست در کشور،در سال ۱۳۹5 ضمن اعالم فراخوان 
همین-یک- زندگی  #برای  زیستی  محیط   پویش 
از  پاکسازی محیط  زیست  با هدف  زمین-را-داریم 
انواع آلودگی، یک مسابقه جذاب عکاسی و نقاشی نیز 
با محوریت حفاظت از محیط زیست ترتیب داد و برای 

نفرات برگزیده جوایز نفیسی در نظر گرفت.
کمپین محیط زیستی » یک قطره کمتر« این کمپین 
در شهریور ۱۳۹۷ در بانک ایران  زمین کلید خورد و هدف 

آن فرهنگ سازی در زمینه مصرف صحیح آب بود.

پویش محیط زیستی بلوط ایران زمین
این پویش بسیار مهم اواخر سال ۱۳۹۷ و هم زمان با 
آغاز هفته منابع طبیعی به جامعه هدف معرفی شد. 
هدف از برگزاری این پویش، آگاه کردن جامعه از اتفاق 
تلخی بود که در شرف وقوع بود و می رفت تا با از بین 
بردن درختان زیبای بلوط، مناطق پر اهمیت زاگرس را 
برای همیشه از این  گونه گیاهی منحصربه فرد محروم 
سازد. این پویش همه ساله و هم زمان با آغاز هفته منابع 

طبیعی از سوی بانک ایران زمین برگزار می شود.

پویش محیط زیستی آلرژی به مصرف انرژی
بانک ایران زمین با هدف مصرف بهینه انرژی و اصالح 
الگوی مصرف در محیط کار و خانه، با اقدامی خالقانه و 
جذاب، هم وطنان و همکاران خود را به پیوستن به پویش 
محیط زیستی #آلرژی- به-مصرف-انرژی دعوت کرد.

حمایت از پویش من هم یک جنگلبانم
این بانک در گستره فعالیت های زیست محیطی خود، 
نگاه ویژه ای به جنگل ها و مراتع کشور دارد و مهم تر از 
آن، حمایت از قهرمانان ارزشمند طالی سبز را بر خود 

از  ایران زمین  بانک  می داند. حمایت صادقانه  فرض 
پویش #من- هم-یک-جنگلبانم، به دریافت تندیس 

از دبیر دومین جشنواره روز جنگلبان منتهی شد.

حمایت از جایزه یحیی
از  قدردانی  ویژه  ساالنه  جایزه ای  یحیی  جایزه 
محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست ایران است 
که به ابتکار و همت دو هنرمند عضو انجمن، مجتبی 
انجمن یوزپلنگ  رمزی و پریدخت مشگ زاد در دل 
ایرانی شکل گرفته است. سومین دوره این جایزه در ۱۴ 
آذر سال ۱۳۹5 با حمایت بانک ایران زمین و به منظور 
تجلیل از خانواده محیط بانان شهید استان های فارس 
و هرمزگان برگزار شد و نتوانست به سهم خود نقش 
بسیار مؤثری در ارتقای فرهنگ عمومی در این زمینه 
داشته باشد. جایزه یحیی به یمن زنده نگه داشتن یاد 
و خاطره محیط باِن شهید، یحیی شاه کوه محلی به این 

عنوان مزّین شده است.

پویش محیط زیستی پیک زمین
ادای  به منظور  اسفند ۱۳۹۹  ماه  در  ایران زمین  بانک 
دین به طبیعت در هفته منابع طبیعی، ضمن حضور در 
منطقه تلو و کاشت نهال، کمپین محیط زیستی بسیار 

مهم خود به نام #پیک -زمین را آغاز کرد.

حمایت از پویش سهم من برای تاالب
پویش سهم من برای تاالب، جدیدترین اقدام حمایتی 
بانک ایران زمین از محیط زیست است. این نهاد مالی 
از  تاالب،  برای-  من-  #سهم-  پویش  از  حمایت  با 
مخاطبان خود در بسترهای مختلف خواسته است با 
پیوستن به این پویش و حمایت همه جانبه از آن، دین 
خود را در احیای دوباره تاالب های در معرض نابودی؛ 
همچنین تاالب های زنده نیازمند به کمک بیشتر، ادا 
کنند. استقبال از این پویش نیز بسیار قابل توجه بوده 
است. اقدامات بانک ایران زمین در حوزه مسئولیت های 
بوده که وظیفه  این محور  بر  تاکید  اجتماعی همواره 
اجتماع،  در  اقتصادی  بنگاه  یک  به عنوان  بانک  ذاتی 
کمک به حفظ محیط زیست و جلب مشارکت عمومی 
است. بنابراین گزارش این بانک در راستای تالش های 
مسئوالنه خود در قبال جامعه و همسو با اهداف عالی 
کشور همواره تالش داشته تا نقش خود را به عنوان یکی 
از بنگاه های اقتصادی ایران در قبال جامعه به انجام 
بانک  این  اول  اولویت های  مهم جزء  این  و  برساند 

است.

مسئولیت اجتماعی بانک ایران زمین با رویکرد توسعه پایدار
| مسئولیت اجتماعی |

سیر صعودی فروش آهن 
اسفنجی در شرکت توسعه 

آهن و فوالد گل گهر 

به  موفق  گل گهر  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت 

کسب رشد ۲۱ درصدی فروش محصوالت خود 

شد.  ۹۹ سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

و  آهن  توسعه  شرکت  روابط عمومی  به گزارش 

بازاریابی و فروش  فوالد، مصطفی روستا مدیر 

رکورد  این  به  دست یابی  خصوص  در  شرکت 

به حفظ حاشیه سود  ویژه  توجه  همواره  گفت: 

خوشنامی  و  انصاف  عدالت،  رعایت  ضمن 

بازارهای  در  محصوالت  فروش  در  شرکت 

شرکت  اکنون   و  است  بوده  مدنظر  مختلف، 

درصدی   ۴0 سهم  فوالد گل گهر  و  آهن  توسعه 

بازار آهن اسفنجی کشور را در اختیار دارد و  از 

است. محصول  این  عرضه کننده  بزرگترین 

او افزود: به همین منظور و در چارچوب سهمیه 

محصوالت  عرضه  جهت  صمت  وزارت  ابالغی 

توانست  شرکت  این  کشور،  فوالد  زنجیره  در 

سه  در  اسفنجی  آهن  تن   ۸۸۱5۸۴ فروش  با 

ماهه اول سال ۱۴00 نسبت به فروش ۷۲۹۹۱5 

 ۹۹ سال  مشابه  مدت  در  تولیدی  محصول  تن 

به  یابد و نسبت  ۲۱ درصدی دست  افزایش  به 

در  تولیدی  اسفنجی  آهن  6۳۱۹۸۱ تن  فروش 

درصدی   ۳۹ افزایش   ۹۸ سال  اول  ماهه  سه 

تجربه کند. را  مشابه  مدت  در  فروش 

آهن  توسعه  شرکت  کرد:  خاطرنشان  روستا 

تولید،  سال  در  است  باور  این  بر  فوالد  و 

راه های  از  یکی  مانع زدایی ها  و  پشتیبانی ها 

و  ملی  عرصه های  در  خودکفایی  به  رسیدن 

در  توانمندی  و  دانش  افزایش  بین المللی، 

محصوالت  کارآمد  فروش  و  بازرگانی  حوزه 

است.  شرکت  تولیدی 

آینده  به  نگاه  با  شرکت  این  راستا  همین  در 

بازاریابی   دنبال  به  محصوالت،  سبد  توسعه  و 

و  داخلی   بازارهای  در  خود  محصوالت 

از  توجهی  قابل  سهم  تخصیص  و  بین المللی 

است. بوده  خود  تولیدات  به  بازارها  این 

روابط عمومي شهرداري رفسنجانروابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي تجدید 
مناقصه عمومی

آگهي تجدید 
مناقصه عمومی

بودجه مصوب شماره  اساس  بر  دارد  نظر  در  رفسنجان  شهرداری 
ت  عملیا  اجرای  شهر،  اسالمی  محترم  شورای   ۹۹/12/2۷ سال   111۹
پیاده روسازی باند جنوبی بلوار زائر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
واجد  های  شرکت  کلیه  از  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به 
صالحیت که تجربه و توانایی انجام كار را دارند،، دعوت بعمل  می آید 
جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در مناقصه به دفتر امور 
قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی 
یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود 
را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/04/1۹ به دبیرخانه شهرداری 

مركزی تسلیم نمایند. 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 111۹ 
سال ۹۹/12/2۷ شورای محترم اسالمی شهر، اجرای عملیا ت پیاده رو 
سازی خیابان مدرس حدفاصل میدان امیرکبیر تا میدان ۹ دی را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانایی انجام كار را دارند،، دعوت 
بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در مناقصه به 
دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان 
تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات 
دبیرخانه  به  مورخ 1400/04/1۹  شنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  را  خود 

شهرداری مركزی تسلیم نمایند. 

تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 می باشد.
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از 

پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد 

مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 34258۷01-5 -034 

تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 می باشد.
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از 

پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد 

مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 34258۷01-5 -034 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹660۳۱۹0۱۲00۳6۲۸ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی طاهر فرزند شاهمراد بشماره شناسنامه ۱۳۷۲ صادره از 
سیرجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲50 متر مربع پالک 5۱۷ فرعی از ۱۹۴ اصلی واقع در بخش 
۳6 کرمان به آدرس سیرجان شریف آباد بلوار شهدا نرسیده به تاالر باغستان کوچه اخر سمت چپ خریداری از 
مالک رسمی آقای حسن و محمد علی بستان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱0۸۷

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/0۴/0۸-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴00/0۴/۲۳
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴0060۳۱۹00۸0006۹0هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه رحمانی ده نوی فرزند یداله به شماره شناسنامه ۱0 صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت ۲۷5 مترمربع از پالک ۷56۱ اصلی واقع در زرند خیابان امیرکبیر کوچه ۲۱ خریداری از 
مالک رسمی خانم طلعت نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۱0۱

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴00/۳/۲5
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴00/۴/۸

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

اصالحی  رای  موجب  الذکربه  فوق  قانون  دراجرای  چون 
شماره  ۱۴0060۳۱۸0۱۱000۷۷۸- ۱۴00/۱/۲۳ هیات اختالف 
مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه پوران محمدی امندانی  فرزند 
میرزاجان  به شماره  شناسنامه ۷6۲ صادره از  صومعه سرا  از پالک ۲6 
باقیمانده از ۲ اصلی  واقع  در قریه  الهیجی  محله  طاهرگوراب  بخش ۲5  
گیالن  از مالکیت  محمد  محمدی  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  
از طرف  هئیت   انباری  بمساحت  ۳۱۱  متر مربع   بر  یکباب   مشتمل 
مذکور  احراز  گردیده  و پالک 5۳۲ برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  
مفاد  ماده ۱قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشودچنانچه 

داشته  مذکوراعتراض  بشرح  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  کسی 
اداره  این  خودرابه  اعتراض  ماه   ۲ بمدت   انتشارآگهی  اولین  باشدازتاریخ 
تسلیم ورسیداخذنمایندو از تاریخ تسلیم  اعتراض به اداره  ثبت  ظرف مدت  
نمایدو گواهی  به مراجع  ذیصالح قضایی  تسلیم   یک ماه  دادخواست 
تقددیم  دادخواست خود را  به اداره ثبت  اسناد صومعه  سرا ارائه  نماید  
.درغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکورمتقاضی می تواند به محاکم  
قضایی  مراجعه  و گواهی  عدم  تقدیم  دادخواست معترض  به محامکم  را 
اخذ  و برابر مقررات نسبت به صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت 

جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۳/۲5-تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴00/۴/۸

۹10/12۷- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابر رای  شماره  ۱۴0060۳۱۸0۱۱00۲۹۴۹- ۱۴00/۳/۲ هیات موضوع 
قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی  نادر 
موسوی پور میاندهی  فرزند نصراله  به شماره  شناسنامه  ۱5۷0 صادره از  صومعه 
سرا  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت  ۴5۳/6۷  متر مربع  مشتمل بر  
اعیان  احداثی  بمساحت  65  متر مربع  پالک  ۴6۴ فرعی  از 6۳  اصلی  مفروز  
و مجزی  شده از  پالک ۲۴  فرعی  از  6۳  اصلی  واقع  در قریه  میانده  بخش ۲۲ 
گیالن  خریداری  از مالکیت  توران  برزیگر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  
تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض 
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در 
صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات 

سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۳/۲5
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴00/۴/۸

۹10/126- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

اصالحی  رای  موجب  الذکربه  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اختالف  هیات   ۱۴00/۱/۲۳  -۱۴0060۳۱۸0۱۱000۷۷۷ شماره  
مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  مهری محمدی امندانی  فرزند 
میرزاجان  به شماره  شناسنامه ۲۱۳صادره از  صومعه سرا  از پالک ۲6 باقیمانده 
از ۲ اصلی  واقع  در قریه  الهیجی  محله  طاهرگوراب  بخش ۲5  گیالن  از 
مالکیت  محمد  محمدی  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان  
احداثی به  مساحت ۳۱۱  متر مربع  از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک 
5۳۳ برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده ۱قانون  فوق  در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی 
بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  ۲ ماه اعتراض 
خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایندو از تاریخ تسلیم  اعتراض به اداره  
ثبت  ظرف مدت  یک ماه  دادخواست به مراجع  ذیصالح قضایی  تسلیم  
نمایدو گواهی تقددیم  دادخواست خود را  به اداره ثبت  اسناد صومعه  سرا ارائه  
نماید  .درغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکورمتقاضی می تواند به محاکم  
قضایی  مراجعه  و گواهی  عدم  تقدیم  دادخواست معترض  به محامکم  را اخذ  
و برابر مقررات نسبت به صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع 

مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۳/۲5-تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴00/۴/۸

۹10/128- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

تی  جی  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
مدل  متالیک  یشمی  سبز  آی  ایکس 
1383 با شماره موتور 008840۷4 شماره 
شماره  به   S14122832۷542۷ شاسی 
پالک 165 ل 11 ایران 64 به نام غالمرضا 
 543۹8۷6۹36 کدملی  هرات  فتحی 
فرزند محمد، مفقود گردیده است و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 



۲0۴6 پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴00 تیر   ۸ سه شنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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احیای تولید و اشتغال در کشت و صنعت مغان/ میزان

| پل شاه عباسی قزوین |
پل شاه عباسی در ۳۷ کیلومتری جاده قزوین 
بوئین زهرا و در ۱0 کیلومتری جنوب کاروانسرای 
پل  دارد.  قرار  شور  رودخانه  روی  بر  محمدآباد 
صفوی  شاه عباس  دوره  آثار  از  شاه عباسی 
 ۴/۷ آن  عرض  و  متر   5۲ آن  طول  که  بوده 
است که  دهانه  سه  دارای  پل  این  است.  متر 
آن کوچک تر  دهانه  و یک  بزرگ   آن  دهانه  دو 
است و هر سه دهانه دارای قوس های تیزه دار 
جریان  جهت  خالف  در  پل  پایه های  هستند. 
شکل  مثلثی  آب شکن  دماغه های  دارای  آب 
مثلث،  ضلع های  از  یک  هر  طول  که  است 
تا  رودخانه  کف  از  است.  متر   ۳ به  نزدیک 
میانی  قوس  جانبی  پایه های  متر،  یک  ارتفاع 
ساخته  آهکی  مالت  و  سنگی  بلوک های  با 
شده و روی پایه ها به کمک سنگ و مالت به 
با  امواج  برخورد  شدت  تا  درآمده  آب بر  شکل 
پایه میل را کاهش دهند. امروزه به جهت باال 
آمدن سطح رسوبات، پایه های پل در زیر خاک 
مدفون شده اند. در حال حاضر در مجاورت این 
ساخته  جدید  فلزی  پل  آن  موازات  به  و  پل 

شده و عبور و مرور از طریق آن صورت می گیرد. 
کم ترین عرض پایه ها که میان دو قوس واقع 
تا  رودخانه  کف  از  است.  متر  چهار  شده اند، 
میانی  قوس  جانبی  پایه های  متر،  یک  ارتفاع 
اند  شده  ساخته  مالت  و  سنگی  بلوک های  با 
را کاهش  میل  پایه  با  امواج  برخورد  تا شدت 

دهند.
است.  بلندتر  آن  جانب  دو  از  پل  وسط 

قوس  دو  میان  پل،  قسمت  برجسته ترین 
آن  سوی  دو  در  پل  لبه  دارد.  قرار  بزرگ 
بوده است که در حال حاضر  دارای دست انداز 
است.  باقی مانده  آن  از  کمی  قسمت  تنها 
شده  ساخته  آجر  با  پل  باالی  قسمت های 
برای گردشگرانی  شاه عباسی  پل  دیدن  است. 
عالقمند  طبیعت گردی  و  بوم گردی  به  که 
ایران در  سیری  می شود./  توصیه  هستند 

حمید عبدالحسینی در تازه ترین تجربه نمایشی خود نمایشنامه ای تحت 
عنوان »مرگ یک رویا« را به روی صحنه می برد. این نمایشنامه نوشته 
علیرضا زارع و حمید عبدالحسینی به ماجرای آشنایی یک روزنامه نگار با 
دختری در خواب می پردازد که پس از سی ویک شب رنگ واقعیت به 
خود می گیرد. این نمایش روزهای ۱0، ۱۱ و ۱۲ تیرماه ۱۴00 ساعت ۲0 در 

تماشاخانه سیمرغ به روی صحنه می رود./ ایسنا

عنوان  با  »پیام ما« گزارشی  روزنامه سراسری   ،۱۳۹۹ تیرماه   ۸ روز  در 
کرده است  منتشر  تالر«  رودخانه  به  قائمشهر  خانگی  فاضالب  »سرریز 
که به اعتراضات شهروندان و پیگیری رسانه های قائم شهری به تخلیه 
فاضالب خانگی قائمشهر در رودخانه تالر اشاره دارد. همچنین گزارش 
از روزنامه به  با تیتر »فرزندخواندگی مجرمانه« در این شماره  دیگری 

است. رسیده  چاپ 

پلوگینگ ورزش جدیدیست که توسط سوئدی ها در سال ۲0۱6 میالدی 
در حقیقت شباهت  وارد شد،  دیگر  به کشورهای  و سپس  پایه گذاری 
زیادی به »جاگینگ« که همان پیاده روی تند است، دارد. در این ورزش 
فرد هنگام دویدن هرجا که زباله ای دید، خم می شود و در حالت چمباتمه 
زباله را از روی زمین برداشته داخل پاکت پالستیکی سیاه رنگ بزرگی 
که در دست دارد می گذارد. ترکیبی از حرکات بدن و دویدن در این ورزش 
سبب می شود فرد علی رغم کمک به سالمتی جسمی خود، کار مفیدی 

هم برای حفظ محیط زیست خود انجام دهد.

تا ۲۴ مرداد ماه در شهر ریمینی  از۲۱  بین المللی »کارتون کالب«  جشنواره 
ایتالیا برگزار می شود و انیمیشن های »جیک« به کارگردانی ایمان لطفیان و 
»ستارگان زیر باران« ساخته سارا نامجو در بخش مسابقه بین الملل سی وهفتمین 
دوره این جشنواره حضور دارند. در این جشنواره هر ساله حدود ۲50 فیلم کوتاه 

انیمیشن از سراسر جهان پذیرفته شده و به نمایش درمی آیند./ مهر

»ماه فرهنگی ایران در ژاپن« در آستانه برگزاری المپیک ۲0۲0 توکیو و 
از سوی رایزنی فرهنگی سفارت ایران در این کشور و با همراهی آژانس 
مردادماه   ۷ لغایت  تیرماه   ۷ تاریخ  از  ژاپن  بین المللی  همکاری های 
زیبا«  »ایران  عنوان  با  نمایشگاه عکس  برنامه  این  در  برگزار می شود. 
بازدید عالقه مندان قرار خواهد  ایرانی در معرض  صنایع دستی و غذای 
گرفت و می توانند عالوه بر بهره مندی از فیلم های معرفی ایران و موسیقی 

ایرانی، از سه نوع غذای ایرانی نیز استفاده کنند./ مهر

کتاب »بررسی و تحلیل تکنیک های آوازی مقام های لو و َهرایی« به 
تالیف مژگان چاهیان، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران، به 
همراه سی دی صوتی آن توسط نشر سوره مهر منتشر شد. لو و َهرایی 

دو نوع مقام آوازی با متر آزاد در موسیقی شمال خراسان اند./ ایسنا

خلوتی داریم و حالی با خیال خویشتن

گر گذاردمان فلک حالی به حال خویشتن

ما در این عالم که خود کنج ماللی بیش نیست

عالمی داریم در کنج مالل خویشتن

سایه دولت همه ارزانی نودولتان

من سری آسوده خواهم زیر بال خویشتن

بر کمال نقص و در نقص کمال خویش بین

گر به نقص دیگران دیدی کمال خویشتن

کاسه گو آب حرامت کن به مخموران سبیل

سفره پنهان می کند نان حالل خویشتن

شمع بزم افروز را از خویشتن سوزی چه باک

او جمال جمع جوید در زوال خویشتن

خاطرم از ماجرای عمر بی حاصل گرفت

 پیش بینی کو کز او پرسم مآل خویشتن

آسمان گو از هالل ابرو چه می تابی که ما

رخ نتابیم از مه ابر و هالل خویشتن

همچو عمرم بی وفا بگذشت ما هم سال ها

عمر گو برچین بساط ماه و سال خویشتن

شاعران مدحت سرای شهریارانند لیک

شهریار ما غزل خوان غزال خویشتن

شهریار

| تئاتر | | انیمیشن | | موسسات فرهنگی | | چاپ و نشر |

خانواده  از  اوپوس  مزبوتوس  غیرحفار  عقرب های 
معروف بوتیدائه هستند که به عقرب کوچک آسیایی 
و یا عقرب خالدار شناخته می شوند. این گونه عقرب 
دارای ۲۳ زیر گونه است که از این تعداد ۹ زیر گونه در 
ایران موجود است. این عقرب بیش ترین پراکندگی 
هستند.  دارا  بوتیدائه  خانواده  بین  در  را  جغرافیایی 
طول بدن در عقرب بالغ بین ۴0 تا 50 میلی متر است. 
رنگ عقب زرد تا زرد متمایل به قهوه ای است. بخش 
پشتی دارای خط های طولی نامنظمی است که رنگی 
قهوه ای یا سیاه دارند. عقرب ماده در این گونه عموما 

از عقرب نر بزرگ تر است. این گونه عقرب  از حشرات 
این  می کند.  تغذیه  وسوسک  جیرجیرک  همچون 
ترجیح  را  باز  و فضای  نمی کند  را حفر  زمین  عقرب 
مخفی  سنگ ها  تخته  شکاف  در  اغلب  و  می دهد 
می شود. چنگال های آن ها بلند و باریک است و برای 
کشتن طعمه از نیش خود استفاده می کنند. زهر این 
گونه از نظر طبقه بندی زهرها در رده ضعیف قرار دارد.
با  همراه  نیمه خشک  و  مناطق خشک  در  این گونه 
زندگی  ضعیف  خیلی  یا  و  ضعیف  پوشش گیاهی 

می کند./ کویرها و بیابان های ایران

عقرب آسیایی کوچک

در  اسمیت«  راب  »تام  نوشته    »۴۴ »کودک  کتاب 
است که  سه گانه ای  به  متعلق  شد که  منتشر   ۲00۸ سال 
به  بانام »گزارش محرمانه« در سال ۲00۹  آن  بخش دوم 
حکومت  دوران  به  مربوط  داستان  این  زمان  رسید.  چاپ 
کمونیستی ژوزف استالین در روسیه است به همین دلیل 
این اثر اوضاع سیاسی و اجتماعی این حکومت را در فضایی 
سیاه همراه با درامی ترسناک به تصویر کشیده است. طی 
»لئو دمیدوف«  امنیتی شوروی،  مامور سابق  داستان  این 
درباره  قتل ده ها کودک در دوران خفقان روسیه استالینی 
جنایت های  جرم  و  از  پرده  و  می کند  پژوهش  و  تحقیق 
بی شمار این دولت سرکوب گر برمی دارد. این رمان مشهور 
اتحاد  از  از آن ها عبارت اند  برخی  در طی چندین فصل که 
جماهیر شوروی، مسکو، ۲0 فوریه، همان روز، سه ماه بعد 
و ۱۱ جوالی به نگارش درآمده است. کتاب »کودک ۴۴« 
اولین رمان »تام راب اسمیت« است که پس از انتشار بسیار 
موفقیت آمیز بود و به سی ویک زبان دنیا ترجمه شد. او این 
اثر را طبق پرونده  »آندری چیکاتیلو« نوشت که طی آن در 
دهه  هفتاد و هشتاد روسیه کمونیستی پنجاه ودو قتل کودک 
را انجام داده بود. این اثر به دلیل فضاسازی بسیار دقیق و 
عمیق و روایت متفاوت و خواندنی اش در سال ۲00۸ نامزد 
این کتاب  از  فلمینگ شد.  یان  برنده  جایزه   و  بوکر  جایزه  
به  انگلستان  در  نسخه  میلیون  یک ونیم  از  بیش  امروز  تا 
فروش رفته است و »ریدلی اسکات« کارگردان آمریکایی 
براساس آن فیلم سینمایی مهیج و درام موفقی در سال 

با بازی »تام هاردی« و »نومی راپاس« ساخت.  ۲0۱5
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دریاچه های ایران
دریاچه پری )خندقلو( ماهنشان

است.  واقع  زنجان  استان  در  خندقلو  یا  پری  دریاچه 
در محدوده شهرستان ماهنشان  زیبای پری که  دریاچه 
واقع شده ، زیباترین جاذبه طبیعی شهرستان ماهنشان 
است و تقریبًا تنها دریاچه طبیعی کل استان زنجان به 
حساب می آید که با چشم انداز بسیار زیبایی در میان یک 

دشت وسیع گسترده شده است . 
خرداد ماه و تیر ماه بهترین ماه های سفر به این منطقه 
مربع  کیلومتر   0.5 حدود  در  دریاچه  وسعت  هستند. 
دریاچه  طول  دارد.  جنوبی  شمالی  گستره ای  و  است 
 ۲ در  دریاچه  است.  متر   500 آن  عرض  و  ۱.۲ کیلومتر 

است. واقع  پری  روستای  شرقی  شمال  کیلومتری 
روستاهای  به  ماخنشام  جاده  طریق  از  دریاچه  این   
و  حسن آباد  قاضی کندی،  سهند علیا،  سهندسفلی، 
دهستان  در  دریاچه  این  است.  دسترسی  قابل  پری 
اوریاد)بخش مرکزی ماهنشان( واقع شده و فاصله آن 
از مرکز استان ۱5۲ و از شهر ماهنشان ۴5 کیلومتر است. 
اطراف دریاچه خندقلو دارای آب و هوای نیمه خشک بوده 
و مساحت این منطقه ۴0 هکتار است و پوشش گیاهی 
این منطقه مرتع و منابع آب موجود آن از طریق چاه و 

آب دریاچه تامین می شود.
دستی  صنایع  میراث فرهنگی،  سازمان  هم اینک 
و  مطالعه  انجام  حال  در  زنجان  استان  وگردشگری 
طراحی جهت اجرای سایت تفریحی در حاشیه دریاچه 

است. خندقلو 
مهم  جاذبه های  وجود  دلیل  به  دریاچه  این  اطراف   
احداث  قابلیت  توسعه،  پتانسیل های  و  گردشگری 
خدمات  ارائه  مانند  تاسیسات گردشگری  از  مجموعه ای 
یک  در  ورزشی  و  فرهنگی  تفریحی،  پذیرایی،  اقامتی، 

ایران بیابان های  و  کویرها  دارد./  را  واحد  مکان 

 آبخوان


