
روحانی در جلسه هیات دولت:

 فرصت دستیابی به توافق 
را از دولت دوازدهم گرفتند

حسن روحانی، رئیس جمهوری در روزهای پایانی دولت دوازدهم صریح تر از 
همیشه از مخالفان سیاسی دولت و آنها که اجازه ندادند میوه برجام به ثمر بنشیند، 

انتقاد می کند هر چند که این انتقادها دیگر اثری نداشته باشد.

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و 
وضعیت وخیم دشت های ممنوعه کشور

دشت رو به احتضار قزوین
رقم  ایران  زیرزمینی  آب  منابع  برای  که  فاجعه ای 
نیست.  دیروز  و  امروز  رفتار  نتیجه  است،  خورده 
قالب  در  امروز  آب،  منابع  مدیریت  سوء  دهه ها 
خشکی سفره های آب زیرزمینی و در پیشرفته ترین 
پیدا کرده  نمود  زمین  فرونشست  صورت  به  شکل، 
است. زنگ خطر خشکی منابع زیرزمینی و در نتیجه 
آن فرونشست زمین در بسیاری از دشت های ایران 
–که در گذشته حاصلخیز بوده اند- سالهاست به صدا 
در آمده، اما گوش شنوایی برای این هشدار و زنگ 

خطرها نبوده و نیست.   

 سقوط یک نابینا در پله برقی 
بی.آر.تی، بار دیگر ایمنی فضاهای 

عمومی را زیر سوال برد 

 شهر ناامن 
برای نابینایان  

 مثل هرروز ساعت 7 و پنجاه دقیقه صبح خودش را 
به باالی پل هوایی بی.آر.تی دروازه دولت رساند، مسیر 
همیشگی اش که او را از خانه به محل کارش متصل 
می کرد. ابوذر سمیعی این مسیر را همواره با دو عصای 
سفید طی می کرد: »یک عصا همیشه در دستم است 

و یک عصا هم همیشه در کیفم دارم...

مدیرکل محیط زیست بوشهر:

 فاضالب شهرهای ساحلی 
 تهدید  تنوع زیستی

دریا است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: 
این  در  شهری  پساب های  و  فاضالب  از  غفلت 
جدی  تهدیدی  به  را  بالقوه  آبی  منبع  این  استان، 
برای دریا تبدیل کرده است و ورود فاضالب خام  به 
زیستی  تنوع  به  که  است  سال ها  فارس  خلیج 

ارزشمند آن آسیب وارد می کند. ر خت سیاه بر تن ز اگرس
عدنان قادریان که چند روز پیش تا بامداد به همراه 40 نفر از اعضای ژیوای پاوه مشغول اطفای حریق بوده از کمبود امکانات شکایت دارد

تکرار آتش سوزی جنگل ها در نبود تجهیزات داوطلبان را خسته کرده است

  هادی کاشانی: با توجه به برنامه ثبت جهانی این خیابان
 مدیران شهری از پیامد های انتخاب گونه ای به جای چنار می ترسند

  مدیرعامل جمعیت داوطلبان سبز می گوید درختان خیابان ولیعصر
 باید با گونه دیگری جایگزین شوند  

چنارها، میراث خزان زده تهرانچنارها، میراث خزان زده تهران
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سازمان  هشدار  پیرو  کشور  اورژانس  سازمان 
هواشناسی در رابطه با افزایش بارش و باد شدید 
درآمد. باش  آماده  حالت  به  استان کشور   ۱۱ در 

اورژانس  با دستور رئیس سازمان  بر این اساس 
دانشگاه های  و  استان   ۱۱ اورژانس  مراکز  کشور، 
حوادث  به  سریع  پاسخ  برای  پزشکی  علوم 
احتمالی و رعایت اصول پیشگیرانه به حالت آماده 

آمدند. در  باش 
با توجه به اهمیت موضوع، جلسه ای مجازی برای 
تاکید مجدد و بررسی میزان آمادگی، با دانشگاه 
و  خون  انتقال  سازمان  نمایندگان  و  درگیر  های 

برگزار شد. بهداشت  وزارت  بهداشت  معاونت 
در این جلسه روسای اورژانس استان های درگیر 
انجام  پیشگیرانه  اقدامات  از  ارائه گزارشی  ضمن 
شده، بر آمادگی خود برای مقابله با سیل احتمالی 

و کاهش صدمات ناشی از آن تاکید کردند.
میان  همکاری  کشور،  اورژانس  سازمان  رییس 
بخش های درمانی و عملیاتی با توجه به هشدار 
صادر شده درباره احتمال افزایش بارش ها و وزش 

باد در ۱۱ استان را ضروری دانست.

پیرحسن کولیوند با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  اورژانس  مسئوالن  بین 
سیستان و بلوچستان گفت: در این جلسات باید 
به  توجه  با  بخشی  هر  و  شود  بررسی  خطرات 
مسئولیت ها آماده باشد و احتماالت را بررسی کند 

تا خسارت ها به کمترین حد برسد.
او درباره اهمیت پیشبرد برنامه ریزی شده کارها در 
شرایط  بحرانی گفت: هر جایی که با برنامه پیش 
خسارت  یا  رسیده  حداقل  به  خسارت  یا  رفتیم 

نداشته ایم.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: همکاری بین 
و حتی سازمان  استانداری  فرمانداران،  با  بخشی 
های مردم نهاد که در وضع بحران می توانند کمک 
تیم  آمادگی  بر  عالوه  انجام شود همچنین  کنند، 
های عملیات ویژه، باید از معاونت های بهداشت 
و درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز 

کمک بگیریم.
های  محدودیت  وجود  به  اشاره  با  همچنین  او 
استان  در  ویژه  به  کشور،  سراسر  در  کرونایی 
سیستان و بلوچستان گفت: باید بخشی از ظرفیت 

استان  و  بلوچستان  و  های سیستان  بیمارستان 
های همجوار برای مصدومان احتمالی سیل در نظر 

گرفته شود تا با کمبود تخت رو به رو نشویم.
عمل  های  اتاق  و  ها  بخش  فوری  ارزیابی 
بیمارستان ها و نیز حفظ ارتباط با رسانه ها از دیگر 
نکاتی بود که دکتر کولیوند بر آن تاکید کرد و افزود: 
دارو و تجهیزات باید در شرایطی نگهداری شود که 

با سیل، آسیب نبیند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
هماهنگی  با  که  است  این  بر  تصمیم  گفت: 
معمول  روال  طبق  مهر  اول  از  بهداشت  وزارت 
ستاد  تابع  ما  البته  باشیم.  داشته  را  بازگشایی 
که  امیدواریم  و  هستیم  کرونا  با  مبارزه  ملی 
برنامه واکسیناسیون و شرایط به گونه ای پیش 
برود که بتوانیم حداقل در دوره ابتدایی قسمتی 
باشیم  داشته  حضوری  صورت  به  را  آموزش  از 
ما  نشود  مهیا  شرایط  هم  اگر  حال  هر  در  اما 
بستر فضای مجازی  در  داریم که  را  آن  آمادگی 

کنیم. آغاز  را  تحصیلی  سال 
به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده با حضور در 
یک  شبکه  ایران«  خیر  به  »صبح  زنده  پخش 
رغم  علی  گذشته  سال  در  کرد:  اظهار  سیما، 
هم  که  کردیم  ،تالش  موجود  های  دشواری 
جریان آموزش تداوم داشته باشد و هم سالمتی 
چنین  خوشبختانه  و  شود  تامین  آموزان  دانش 

نشدیم. مواجه  خاصی  مشکل  با  و  شد 
بر  تأکید  نام،  ثبت  خصوص  در  داد:  ادامه  او 
امور،  روند معمول  در  تاخیری  بود که هیچ  این 
بخشنامه  ۲۲اردیبهشت  بنابراین  باشیم.  نداشته 

ثبت نام به مدارس ارسال شد و ثبت نام برای 
تمام پایه ها به استثنای اول ابتدایی، به صورت 
مجازی صورت می پذیرد و از آنجا که کالس اولی 
شرکت  غربالگری  و  سنجش  برنامه  در  باید  ها 
انجام  حضوری  صورت  به  آنها  نام  ثبت  کنند، 
می شود که با کمک سازمان آموزش و پرورش 
های  پایگاه  تعداد  افزایش  با  استثنایی  کودکان 
فرآیند  این  تسهیل  و  تسریع  در  سنجش سعی 

است. شده 
معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: کودکان 
دارند  دلیل شرایط سنی که  به  ابتدایی  دوره  در 
نمی توانند از طریق گوشی همراه یادگیری موثر 
داشته باشند، خصوصا آنها که امکان برخورداری 
ندارند،  یادگیری  زمینه  در  را  خانواده  حمایت  از 
تابستان  برای  را  جبرانی  برنامه  یک  ما  بنابراین 
اول  دوره  آموزان  دانش  نظر گرفتیم که همه  در 
ریاضی  و  فارسی  های  درس  در  که  ابتدایی 
هستند  قبول«  »قابل  و  تالش«  »نیازمند 
آنها  برای  جبرانی  ۱۴جلسه  و  شده  شناسایی 
نیز  ابتدایی  دوم  دوره  در  شد.  خواهد  برگزار 
برای دروس ریاضی، علوم و فارسی کلیه دانش 

قبول«  »قابل  و  تالش«  »نیازمند  که  آموزانی 
می شوند. جبرانی  برنامه  این  مشمول  هستند 

بسیج  با  پرورش  و  آموزش  کرد:  اظهار  او 
دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تفاهم نامه ای را 
معلمان  دانشجو  ظرفیت  از  است که  امضا کرده 
داوطلب برای کمک به جبران ضعف یادگیری در 

کنیم. استفاده  ابتدایی  دوره  آموزان  دانش 
از  که  رسمی  آمار  طبق  داد:  ادامه  زاده  حکیم 
با  سال  هر  متولدین  اسمی  اطالعات  تطبیق 
سامانه  در  شده  نام  ثبت  آموزان  دانش  تعداد 
شده  استخراج  پرورش  و  آموزش  رسمی  های 
داریم  تحصیل  از  بازمانده  ۲۱۰هزار  تعداد  است، 
که در مقایسه با سال قبل که ۱۴۲هزار نفر بوده، 
رشد داشته است. عمده این مابه التفاوت مربوط 
به کالس اولی هایی است که امسال والدین آنها 
به  دیرتر  سال  یک  را  کودکشان  دادند  ترجیح 
مدرسه بفرستند که این اقدام مورد تایید نیست 
توانیم  نمی  ما  و  این حق کودکان است  چرا که 
جای آن ها تصمیم بگیریم و آن ها را از حضور 
به موقع در مدرسه محروم کنیم و امیدواریم که 

نیفتد. اتفاقی  چنین  امسال 

آماده باش اورژانس برای مقابله با سیل احتمالی در ۱۱ استان

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:

مدارس ابتدایی از اول مهر باز می شوند
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بموجب سند رهنی شماره ۱62۸۹ مورخ ۱356/0۹/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 6۹ شهر جیرفت موضوع پرونده اجرائی کالسه ۹۹00422 له: بانک کشاورزی شعبه ساردوئیه عليه : آقای علیمراد 
کرد فرزند احمد به شماره ملی 303۱26۹322 بعنوان وام گیرنده و خانم فرشته گیالنی فرزند رضابه شماره ملی 303۱520424 بعنوان راهن تشکیل نظر به اینکه مدیونین نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننموده اند در اجرای ماده واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب ۱3۸6 و مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت اسناد و امالک کشور 
بنا به درخواست بستانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام و پس از قطعیت ارزیابی بستانکار تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسبت به مورد وثیقه ششدانگ یک 
باب خانه پالک ثبتی 203 فرعی از 5۸0 اصلی واقع در اراضی سبزپوشان قطعه دو بخش 45 کرمان به مساحت ششدانگ 440 متر مربع به آدرس: جیرفت - اراضی سبزپوشان را مینماید لذا 
ملک فوق که ذیل ثبت شماره 264۱۹ صفحه ۱۷2 دفتر ۱4۹ محلی بنام فرشته گیالنی ثبت و سند مالکیت آن نیز صادر و تسلیم گردیده است به مزایده گذاشته میشود حدود اربعه به شرح ذیل 
میباشد :شماال" در سه قسمت اول به طول ۱6 متر دوم که غربیست بطول ۱0.۹0 متر مرزیست به دیوار خانه جزو پالک 5۸0اصلی سوم به طول 60 /۱۱ متر درب و دیواریست به کوچه بن بست 
شرقا" به طول 2۹.۸0 متر دیوار اشتراکی با خانه جز پالک 5۸0 اصلی جنوبا" در دو قسمت اول به طول 4/60 متر دیوار بدیوار دوم به طول ۱0.40 متر دیواریست به حیاط خانه هردو قسمت جز 
پالک اخیرالذكر غربا "به طول ۱۷/60 متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان که برابر نظریه شماره ۹۹/34۷/الف  مورخ  ۱3۹۹/۱2/۱۸ کارشناس رسمی دادگستری:الف - مشخصات فیزیکی 
ملک ششدانگ یک باب خانه مسکونی ویالئی ب- مشخصات ساختمان مورد نظر به مساحت 440 مترمربع و بنای مفید۱2۸ متر مربع اسکلت ساختمان )سازه آجری( نوع سقف تیرآهنی روکار 
بناپالستر سیمان دارای انشعاب برق و آب ج - ارزیابی ششدانگ ملک موصوف با کلیه امتیازات و اشتراكات و امکان فروش جمعا")۷.564.000.000 ( ریال میباشد. که مبنا و پایه مزایده نیز تعیین 
میگردد جلسه مزایده از ساعت ۹ الی ۱2 صبح روز یک شنبه مورخه ۱400/05/۱0 در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور شروع و به باال ترین قیمت 
پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد ضمنا فروش نقدی بوده و پرداخت کلیه قبوض آب و برق و تلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه 

جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک جیرفترقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول
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حسن روحانی دیروز در جلسه هیات دولت 
گفت: امروز ۲۳ تیر ماه است و این روز در 
تعامل  و  گفت وگو  روز  عنوان  به  ما  تقویم 
سازنده با جهان آمده است. پس از اقدامات 
تحریم  بردن  بین  از  برای  یازدهم  دولت 
ظالمانه و احقاق حقوق ملت ما در ۲۳ تیر 
۹۴ به توافق رسیدیم و به این دلیل این روز 

شد. نامگذاری 
به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری با تاکید 
برای  مهم  بسیار  اهداف  از  یکی  اینکه  بر 
حق  احقاق  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های 
ملت در زمینه مسائل فناوری های مدرن، 
تجارت، اقتصاد و فعالیت های اقتصادی و 
تولید بود یادآور شد: این هدف اصلی و مهم 
بود و به نحوی در دولت  در دولت یازدهم 
دوازدهم هم تکرار شد. در سال های قبل 
در ذهن برخی از افراد جامعه برخی مسائل 
وجود داشت و در ذهن شان اینچنین بود که 
به هر حال قطعنامه هایی علیه ما در سازمان 
ملل تصویب شده و ذیل فصل هفتم منشور 

ملل متحد بوده و کاری نمی توان کرد.
روحانی ادامه داد: معموال هم وقتی سازمان 
ملل و شورای امنیت کشوری را ذیل فصل 7 
می برد و قطعنامه برایش صادر می کند یا آن 
کشور مجبور به اجرا می شود یا گاهی منجر 
به جنگ می شود. اینکه در تاریخ سازمان 
ملل کشوری ایستادگی کرده باشد تا قطعنامه 
ها بدون اجرا لغو شود بی نظیر و نادر است یا 
اینکه ما با آژانس انرژی اتمی با مسئله ای 
به نام PMD مواجه بودیم و مواردی که آنها 
به عنوان احتمال غیر صلح آمیز بودن فعالیت 
از  برخی  مان مطرح می کردند.  ای  هسته 
دوستان می گفتند که به این سادگی ها حل 
نمی شود. یکی از افراد با تخصص و سابقه 
در این زمینه به من می گفت که این مسئله 
تا ۱۰۰ سال دیگر هم حل نمی شود و همیشه 
هست و اگر به ۱۰۰ سوال آنها جواب بدهیم 
۲۰۰ سوال دیگر مطرح می کنند. یا اینکه دنیا 
قبول کند ایران می تواند طبق قانون فعالیت 
و  سخت  بسیار  باشد  داشته  سازی  غنی 
مشکل بود و می گفتند نمی توانیم سازمان 
بتوانیم  کنیم که  وادار  را  ها  قدرت  و  ملل 
غنی سازی انجام دهیم.روحانی اضافه کرد: 
خیلی ها می گفتند تحریم به این سادگی ها 
قابل رفع نیست و افراد با تجربه در سیاست 
و روابط بین الملل به من می گفتند که این 
کار شدنی نیست که با شش قدرت بزرگ 
مذاکره کنیم و فقط وقت تلف می شود، اما 

کار دولت یازدهم که در تاریخ کشور ما به 
عنوان یک فعالیت بسیار ارزشمند و حرکت 
مهم در سیاست و روابط بین الملل است این 
بود که ما در ۱۰۰ روز اول توانستیم با ۱+۵ به 
یک توافق موقت برسیم و با این کار ادامه 

تحریم ها متوقف شد.
روحانی افزود: نتیجه این بود که از طریق 
گفت وگو و تعامل سازنده می توان مسائل 
مهم و پیچیده کشور ما با کشورهای بزرگ یا 
سازمان های بین المللی را حل و فصل کرد. 
یک فکر هم این بود که با مذاکره حل نمی 
شود و آخر باید زورآزمایی کنیم و با میز و 
حرف نه PMD حل می شود نه ایران به حق 
غنی سازی می رسد و نه تحریم برداشته 
اینها شد. هر چه هم  می شود، ولی همه 
شلوغ بازی کردند که اینها فقط کاغذ است 
ولی شد و مردم دیدند که فروش نفت و 
میعانات ما در زمان کوتاهی به دو میلیون 
و 7۰۰ هزار بشکه رسید.او با تاکید بر اینکه 
در این زمینه وزارت نفت و دیگران کار بزرگی 
انجام دادند، خاطرنشان کرد: این کار بزرگی 
به  دوباره  را  مان  حق  نفت  بازار  در  بود که 
دست بیاوریم. آنها می گفتند که مدتی در 
بازار نبودید و دیگران آمده اند و جای شما را 
گرفته اند اما ما برگشتیم و حق مان را کسب 
کردیم بعد هم سرمایه گذاری ها در برق، آب، 
پتروشیمی و فوالد شروع شد و همه اینها 
بود که توانستیم در مدت جنگ اقتصادی 
مقاومت کنیم. ریشه اینها برای سال های 
۹۴، ۹۵ و ۹۶ بود و در این سه سال توانستیم 
سرمایه جذب کنیم تا پاالیشگاه ها تکمیل 
شود و در پتروشیمی و صنایع معدنی حرکت 

بزرگی ایجاد کنیم.
روحانی اضافه کرد: هر تانک، توپ، موشک، 
هواپیما و هلیکوپتری که به تناسب جنگ 
اقتصادی، همان پتروشیمی، فرآورده و مواد و 
صنایع معدنی و تحرکات در بخش های دیگر 
است را توانستیم در همین مدت سال های 
۹۴، ۹۵ و ۹۶ انجام دهیم که می گفتیم هم 
چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ زندگی 
مردم بعضی ها می گفتند اینها شعار است، 
اما دیدید که در سال ۹۵ تورم ما تک رقمی 
شد.روحانی با بیان اینکه بعضی ها می گویند 
دنیا ممکن است توافق را بشکند خاطرنشان 
کرد: بله پیامبر هم توافق می کرد و طرف 
مقابل می شکست. قرآن به پیامبر می گوید 
هر وقت عهدی با کفار بستی در آخر آنها آن 
عهدی  آدم  است  را شکستند. ممکن  عهد 

ببندد ولی طرف مقابل بی وفایی کند. منتهی 
توافق ما در سال های ۹۴ تا ۹۶ و چند ماهی 
هم در سال ۹7 باقیماند تا اینکه یک آدم 
مجنون سیاسی در آمریکا سر کار آمد و تحت 
فشار اسرائیل، عربستان، تندروهای منطقه و 
آمریکا و مجاهدین که از اول هم با برجام 
مخالف بودند این آدم سفیه را پیدا کردند 
و دورش را گرفتند و به او گفتند اگر از توافق 
بیرون بیاید از برجام چیزی باقی نمی ماند. 
او ادامه داد: به او حالی کردند که تو باید ۲۴ 
ساعت تحمل کنی و اگر از برجام خارج شوی 
فردا صبح ایران از آن خارج می شود و دنیا 
می  گوید که ایران خارج شد و فقط باید ۲۴ 
ساعت تحمل سیاسی کنید، اما این محاسبه 
آنها اشتباه درآمد و او اینجا فریب خورد و 
دید باید تمام سه سال را بایستد و هر روز 
تحت فشار بود و به هیچ یک از اهداف اصلی 
خود در این زمینه هم نرسید. هدف اصلی 
این بود که نظام بشکند و کشور به فروپاشی 
اقتصادی برسد. روحانی در ادامه تصریح کرد: 
از طرفی در داخل و خارج تبلیغ می کردند که 
اینها با برجام صنعت هسته ای را فروختند و 
درست است که مشکل PMD و تحریم  ها 
حل شده ولی صنعت هسته ای از بین رفته 
است، اما دیدیم که صنعت هسته ای ما با 

قدرت باقی ماند.

 مذاکره پشتوانه می خواهد 
ادامه  در  امید  و  تدبیر  دولت  رئیس 
عنوان کرد: همه اینها در سایه ایستادگی و 
مقاومت ملت باقی ماند. مذاکره یک پشتوانه 
می خواهد نمی شود مذاکره باشد اما در درون 
دعوا باشد یا هدایت های مقام معظم رهبری 
نباشد یا مردم ایستادگی نکنند. آن مذاکرات 
به این ترتیب پیش نمی رود. دیدیم که در آن 
زمان مذاکره دو سال طول کشید و مردم هم 
حمایت کردند و ما آنچه باید در سایه مذاکره 
به دست بیاوریم به دست آوردیم بعد از آن 
آنها خارج شدند و خواستند در دوره ترامپ 
همه چیز را به هم بریزند اما باز هم اساس 
کار ایستادگی مردم بود. در این سه سال و 

نیم زندگی مردم همه جا تحت فشار بود.
او با اشاره به اینکه اداره کشور در این شرایط 
کار آسانی نیست، اظهار کرد: دولتی که در 
سال باید متوسط ۶۰ میلیارد دالر درآمد نفتی 
داشته باشد اما این درآمدش حذف شود و 
به جای آن فقط ۹ یا ۱۰ میلیارد دالر بیاید 
این کار آسانی نیست که به یکباره ۵۰ میلیارد 
دالر از درآمد دولت حذف شود بعد عده ای 

می گویند شما به خارج چه کار دارید؟ همه 
برای همین  بینند  مشکالتی که مردم می 
واردات است که به موقع انجام نمی شود. اگر 
در مرغ و کاالی اساسی مشکلی پیش بیاید 
بخاطر این واردات است و اگر به موقع واردات 
انجام نشود زندگی مردم متوقف می شود.

روحانی اضافه کرد: اگر در جو، ذرت، کنجاله، 
روغن و برنج خودکفا بودیم حق با شما بود 
اما ما حتی در دوران خشکسالی در گندم 
هم خودکفا نیستیم و با کارهایی که شده 
اگر  خودکفاییم.  گندم  در  ترسالی  در  فقط 
مشکل  با  نباشد  واردات  و  سرمایه گذاری 
با  و  نکنید  می شویم. پس شوخی  مواجه 
مردم حرف راست و واقعی بزنید. شما وقتی 
در سال باید ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر وارد کنید 
همین قدر هم باید درآمد داشته باشید. نقطه 
مطلوب و سرمایه گذاری الزم باید سالی ۵۰ 
تا ۱۰۰ میلیارد دالر باشد و در کشور سرمایه 
گذاری صورت گیرد وگرنه کار پیش نمی رود.

رئیس دولت دوازدهم در ادامه تاکید کرد: 
است.  دیگری  موضوع  چه کنیم  ما  اینکه 
ای کاش همه ما روی اصل ۶۰ قانون اساسی 
احترام   ۱۱۳ اصل  به  و  می کردیم  تاکید 
می گذاشتیم. در آن صورت شرایطمان شرایط 
دیگری بود و در اسفند ماه مذاکره ماه تقریبا 
به همین نتیجه ای می رسید که اخیرا وزیر 
امور خارجه در گزارش خوبی که در ۴۴ صفحه 
درباره برجام و مذاکره و مقاومت ما تشریح 

کرده است.
او ادامه داد: البته ممکن است کسی بگوید 
این نقطه صد در صد نبوده و مثال ۹۰ درصد 
بوده، بله خب آنچه خواست آدم است در 
مذاکرات صد درصد نیست. مثل فوتبال که 
اگر سه بر یک ببریم برخی ها می گویند کم 
بود و کاش سه بر صفر می شد. بله این بهتر 
است ولی به هر حال ما پیروزیم و پیروزی 
قطعی داریم. اگر نتیجه سه بر یک باشد شما 
پیروزی باالیی دارید. یک زمان نتیجه سر 
مرز و یا در پنالتی مشخص می  شود اما یک 
زمان سه گل می زنیم که این پیروزی بزرگی 
چرا  تصریح کرد:  ادامه  در  روحانی  است. 
وقتی تیم ملی ما در مذاکرات پیروز م شود 
سخت مان است کف بزنیم و آفرین بگوییم 
و آنها را در برابر بازیگران صحنه بین الملل 
تشویق کنیم. در حالیکه باید این کار را انجام 
دهیم و این کار برای این خط و آن خط و 
این جناح و آن جناح نیست و این دولت و 

آن دولت ندارد.

 دفاع از اصل 60 قانون اساسی 
رئیس جمهور در ادامه از اصل ۶۰ قانون 
اساسی که ناظر بر اختیارات رئیس جمهوری 
است؛ دفاع کرد: اگر اصل ۶۰ قانون اساسی 
مورد احترام بود و در اوایل آذر لطمه نمی خورد 
و اگر ۱۱ آذر را نداشتیم در اسفند ماه تحریم 
مردم  امروز  و  بود  شده  برداشته  مردم 
می دیدند چه شرایطی بر کشور حاکم بود و 
فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر دیگری 
را می دیدیم، به هر حال آنقدری که مقدور 
بخش های  و  خارجه  وزارت  و  دولت  بوده 
دیگر تالش کرده اند و امروز یک سفره آماده 
است که باید در باز شود و مردم بیایند کنار 
این سفر بنشینند.او در ادامه بیان کرد: حاال 
فرصت دولت دوازدهم را از دستش گرفتند، 
این  بتواند  سیزدهم  دولت  امیدواریم  اما 
کار را تکمیل کند. فرقی نمی کند که دولت 
باشند  موفق  سیزدهم  دولت  یا  دوازدهم 
ولی برای اینکه شش ماه فرصت از دست 
رفته بسیار متاسفیم و امیدواریم بتوانیم تا 
لحظه آخری که سر کار هستیم به وعد ه های 
خود عمل کنیم. ما در زمینه تحریم اقداماتی 
که الزم بوده را انجام داده ایم و در گزارش 
اخیر وزیر خارجه هم آمده و مردم می توانند 
بخوانند و کامل ببینند که صحنه چگونه بوده 
بیان  با  جمهور  هستیم.رئیس  کجا  در  و 
اینکه در زمینه کرونا هم تالشمان را انجام 
طرفی  از  کرد:  اظهار  می دهیم،  و  داده ایم 
هم  را  آن  داریم که  را  موضوع خشکسالی 
را  برجام  من  دارد.  ادامه  و  می کنیم  دنبال 
در گفت وگو و تعامل سازنده به عنوان یک 
دوازدهم  و  یازدهم  دولتی  در  مهم  مصداق 
گفتم وگرنه کارهای زیادی شده است. روند 
آستانه مذاکرات دریای خزر، روندهای سه 
جانبه ای که بین ایران - روسیه - آذربایجان، 
ایران – روسیه – ترکیه و ایران – ترکیه – 
قطر بود و روند های مختلفی از جمله طرح 
صلح هرمز ابتکار خوب و اوراسیا همه بخاطر 
همین  با  ما  است.  سازنده  تعامل  همین 
تعامل سازنده در FATF به نتیجه رسیدیم و 
ایران را از لیست سیاه خارج کردیم؛ البته بعد 
از آن ناشی گری هایی در داخل شد که بحث 

است. دیگری 

روحانی در جلسه هیات دولت:

 فرصت دستیابی به توافق 
را از دولت دوازدهم گرفتند
 رئیس جمهوری: مذاکره پشتوانه می خواهد نمی شود مذاکره باشد 
اما در درون دعوا باشد یا هدایت های مقام معظم رهبری نباشد یا مردم ایستادگی نکنند

واکنش ایران به اتهام 
آمریکا در مورد تالش برای 

آدم ربایی در این کشور
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به ادعای 
به  ایرانی   ۴ علیه  آمریکا  دادگستری  وزارت 
اتهام آدم ربایی واکنش نشان داد.  به گزارش 
ایسنا، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
ایسنا در خصوص  به سوال  خارجه در پاسخ 
ادعاهای اخیر مطروحه توسط مقامات دولت 
آمریکا مبنی بر تالش افرادی برای ربودن یکی 
متحده  ایاالت  شناخته شده  بگیران  حقوق  از 
و مرتبط کردن آنها با جمهوری اسالمی ایران 
اظهار کرد: این ادعای جدید دولت آمریکا که 
کسی  بر  ایران  با  پنهانش  و  آشکار  دشمنی 
پوشیده نیست، آن قدر بی پایه و مضحک است 
ندارد. سخنگوی  پاسخگویی  ارزش  واقعا  که 
وزارت امور خارجه افزود: این اولین بار نیست 
های  سناریوسازی  قبیل  این  به  آمریکا  که 
ناامیدانه  احیای  آن  هدف  تنها  هالیوودی که 
مهره های سوخته و بی ارزش شده خود  است 
، مبادرت می ورزد. خطیب زاده تاکید کرد: البته 
از آمریکایی که تاریخ کوتاهش مملو از ترور، 
دیگر  کشورهای  در  خرابکاری  و  آدم ربایی 
است، چنین داستان سرایی های خیالی بعید 
نیست ولی مقامات آمریکایی این بار با این 
طراحی و پی رنگ ساده لوحانه واقعا به شعور 
جهانیان توهین کرده اند. به گزارش ایسنا، وزارت 
دادگستری آمریکا دیروز در بیانیه ای مدعی شد 
که چهار ایرانی به دسیسه برای ربودن »یک 
شده اند.  متهم  بروکلین«  در  مستقر  خبرنگار 
است  شده  مدعی  آمریکا  دادگستری  وزارت 
»خبرنگاری  داشتند  برنامه  ایرانی   چهار  که 
ایرانی االصل را به خاطر تحریک افکار عمومی در 
ایران و سراسر جهان نسبت به تغییر  قوانین و 
رویه حکومت ایران« بربایند. آدری اشتراوس، 
نیویورک  جنوبی  بخش  در  آمریکا  دادستان 
در این بیانیه مدعی شده است: دولت ایران 
ظاهرا به عامالنی داخلی دستور داده بود که با 
قصد ربودن قربانی و بازگرداندنش به ایران که 
در بهترین حالت، سرنوشت او در آنجا نامعلوم 
می ماند، این آدم ربایی را طرح ریزی کرده و در 

خاک آمریکا اقدام به جاسوسی کنند.

 FATF آخرین وضعیت 
از زبان معاون حقوقی 

رئیس جمهوری
مجمع  به  دولت  پاسخ های  ارسال  از  جنیدی 
خبر  مقرر  زمان  در  نظام  مصلحت  تشخیص 
حاشیه  در  جنیدی  لعیا  ایسنا،  گزارش  به  داد. 
جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه 
مجمع  در   FATF موضوع  بررسی  ضرورت  با 
تمام  دولت  کرد:  اظهار  نظام  مصلحت  تشخیص 
برای   FATF بررسی  جهت  را  الزم  مقدمات 

است. فرستاده  مجمع 
بعضی  به  گفتند  مجمع  در  که  شنیده ام  من   
پاسخ  دیر  یا  نشده  داده  پاسخ  سواالت  از 
ارسال  زمان  از  داد:  ادامه  او  است.  شده  داده 
سواالت که دهم اسفند بوده تا ده روز اول سال 
قبال  اصال  است؛  شده  فرستاده  پاسخ ها  جاری 
این  مهم  االن  بود.  فرستاده شده  پاسخ ها  هم  
بررسی  برای  زمان کافی  فرض کنند  نیست که 
زمان گذشته  خیلی  چرا که  نداشتند؛  موارد  این 
و  کنند  تجدید  را  زمان  توانستند  می  است. 
است.  بوده  جلسه  تجدید  برای  فرصت  همیشه 
ایران  پیگیری های شکایت  ادامه  به  اشاره  با  او 
از آمریکا در دادگاه های بین المللی گفت: هر دو 
ادامه دارد. دستور  آمریکا،  از  ایران  شکایت های 

است. شده  گرفته  شکایت  اساس  بر  موقت 
حقوقی  معاونت  منظم،  موقت،  دستور  زمان  از   
را گزارش  دستور  لغو  خارجه  وزارت  همکاری  با 
هستیم  معتقد  ما  حتی  افزود:  جنیدی  می کند. 
به  دیوان  دادرسی  آیین  در  که  تغییری  این 
گرفته اند  تصمیمی  کلی  طور  به  که  آمده  وجود 
دستور  اجرای  رصد  برای  قضات  از  تا کمیته ای 
جمله  از  هم  باشند  داشته  وجود  موقت ها 
است.  کرده  پیگیری  ایران  که  است  اقداماتی 
عالوه بر آن جلسه صالحیتی آن برگزار و رای به 
رسیدگی  منتظر  است. همه  داده شده  صالحیت 

هستیم.  ماهوی 
همه  و  می شود  آماده سازی  مقدمات  و  لوایح 
و  می کنند  کمک  دولت  حقوقی  دستگاه های 
در  و  می کنیم  جمع  را  مستندات  و  اطالعات 
به  پاسخی  و  توجیحی  لوایح  آن  چارچوب 
او  است.  انجام  حال  در  آمریکا  تحریم های 
از  شکایت  درباره  کرد:  خاطرنشان  همچنین 
توضیحاتی  من   ۲۳۴ ماده  طبق  بر  رئیس جمهور 
به مجلس داده ام. به نظر می رسد این ماده ۲۳۴ 
اساسی  قانون  با  هماهنگی  داخلی،  نامه  آیین 
ندارد. چون قانون اساسی در سال ۶۶ چهارچوب 

است. کرده  مشخص  را  داخلی  نامه  آیین 
 موضوع آیین نامه داخلی عبارت است از تعیین 
رئیسه کمیسیون  هیئت  تعیین  مجلس،  رئیس 
ها،  کمیسیون  تصدی  دوره   ، مجلس  های 
مجلس؛   انتظامات  و  مذاکرات  به  مربوط  امور 
در  گانه  سه  قوای  روابط  تنظیم  بنابراین 
آیین نامه  نه  است   اساسی  قانون  چهارچوب 
ما  را  موارد  این  جنیدی گفت:  مجلس.  داخلی 

دادیم. توضیح 
از گزارش ها  از نظر محتوا  خیلی  این  بر   عالوه 
قانون  با  همسو   ۲۳۴ ماده  ندارد.  مستندی 
دولت  هم  و  دولت  این  هم  نیست.  اساسی 

داشت. خواهد  توجه  موضوع  این  به  بعدی 

عبدهللا:
 ادامه جنگ به تداوم 
رنج مردم افغانستان 

می انجامد
»عبدهللا عبدهللا«، رئیس شورای عالی مصالحه 
ملی افغانستان، گفت که تداوم جنگ به معنای 
پیروزی نیست، بلکه به دوام رنج و مصیبت 
مردم افغانستان می انجامد. او روز چهارشنبه، 
بیست وسوم تیرماه، در نشست ملی صلح گفت 
که تاکنون طالبان حاضر نشده اند که روی مسائل 
سوی  از  نشست  این  اساسی گفت وگو کنند. 
ائتالف ملی زنان در روند صلح برگزار شده است. 
عبدهللا عبدهللا در این نشست تأکید کرد: »در 
هیچ شرایطی دروازه  گفت وگوها را نمی بندیم، اما 
در برابر جنگ تحمیل شده می ایستیم.« رییس 
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تاکید کرد 
که دولت آمادگی کامل برای گفت وگوهای صلح 
را دارد، اما طالبان جنگ را شدت بخشیده و 
حاضر نشده اند که روی مسایل اساسی بحث 
کنند.عبدهللا هشدار داد که اگر طالبان اهدافشان 
را از طریق جنگ دنبال کنند و مشروعیت آن 
را از گفت وگوها بگیرند به هیچ هدفی نخواهند 
اسالمی  علمای کشورهای  او،  به گفته  رسید. 
ناروا و حرام  در سطوح مختلف این جنگ را 
دوام  معنای  به  جنگ  این  تداوم  و  دانستند 
آوارگی، رنج و مصیبت مردم افغانستان است 
نه پیروزی. ائتالف مشارکت زنان در روند صلح 
که این نشست را برگزار کرده است، با همکاری 
نهادهای جامعه مدنی و مدافع حقوق زن در 
یک کارزار سراسری جمع آوری امضا در حمایت 
از روند صلح از ۵۰۰ هزار شهروند در ۳۳ والیت 

امضا گرفته اند.

 آغاز ثبت نام از 60 ساله ها
 برای واکسیناسیون

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
به  سال   ۶۰ افراد  واکسیناسیون  آغاز  از  پزشکی 

داد. تیرماه خبر   ۲۴ پنجشنبه  روز  از  باال 
ضمن  رئیسی  علیرضا  وبدا،  از  ایرنا  گزارش  به 
انجام  هماهنگی های  با  گفت:  خبر  این  اعالم 
شده از پنجشنبه ۲۴ تیر ماه ساعت ۱۲ ظهر برای 
۶۰ سال به باال هم سامانه salamat.gov.ir باز 
سامانه  وارد  می توانند  افراد  این  و  شد  خواهد 

شد.    خواهند  نوبت دهی  و  شوند 
است  این  تصمیم  این  دالیل  از  یکی  افزود:  او 
که خوشبختانه واکسن تولید داخل بسیار خوب 
عمل کرده و هیچ مشکلی ندارد و خط تولید آن 

هم با قدرت در حال پیشرفت است.
رئیسی با اشاره به اینکه با احتساب واکسن های 
افراد  واکسیناسیون  برای  مشکلی  هیچ  وارداتی 
۶۰ سال با باال وجود نخواهد داشت، بیان کرد: با 
توجه به شروع واکسیناسیون گروه ۶۵ سال به 
انجام  در حال  نظم خوبی  با  باال که خوشبختانه 
سامانه  در  خواهشمندم  عزیز  هموطنان  از  است 
salamat.gov.ir ثبت نام کنند. چون افرادی که 
ثبت نام کرده اند تا ۲۵ تیرماه واکسیناسیون شان 

تمام خواهد شد. 

 بحرین: پیام هایی
 به تهران ارسال کرده ایم

شورای  شد که  مدعی  بحرین  خارجه  وزیر 
تهران  به  هایی  پیام  فارس  خلیج  همکاری 
ارسال کرده اما پاسخی دریافت نکرده است. 
وزیر  الزیانی،  عبداللطیف  ایسنا،  به گزارش 
البالد  روزنامه  با  گفت وگو  در  بحرین  خارجه 
در پاسخ به سوالی درباره روابط تهران و منانه 
گفت: ایران کشوری همسایه است و برای ما به 
ویژه در سطح روابط میان ملت ها مهم است. 
او گفت: پیام هایی از طرف شورای همکاری 
خلیج )فارس( برای تهران ارسال شده است 
این  تاکنون پاسخی دریافت نکردیم؛ در  اما 
گونه مسائل اقدامات سرنوشت سازتر از کلمات 
هستند. الزیانی در ادامه تاکید کرد: اگر ایران 
اقدامی در راستای اعتمادسازی اتخاذ کند ، 
بی شک به آغاز نوعی گفت وگو کمک می کند. 
وزیر خارجه بحرین همچنین گفت که روسیه 
و چین در این راستا و با هدف رسیدن به راه 
حل در منطقه ابتکارعمل هایی مطرح کرده اند.

روحانی: اگر اصل ۶۰ قانون 
اساسی مورد احترام بود و در 
اوایل آذر لطمه نمی خورد و اگر 
۱۱ آذر را نداشتیم در اسفند ماه 
تحریم مردم برداشته شده بود 
و امروز مردم می دیدند چه 
شرایطی بر کشور حاکم بود و 
فروردین و اردیبهشت و خرداد و 
تیر دیگری را می دیدیم

حسن روحانی، رئیس جمهوری در روزهای پایانی دولت دوازدهم صریح تر از همیشه از مخالفان سیاسی دولت و آنها 
که اجازه ندادند میوه برجام به ثمر بنشیند، انتقاد می کند هر چند که این انتقادها دیگر اثری نداشته باشد. رئیس جمهور 
گفت: اگر اصل 60 قانون اساسی مورد احترام بود و در اوایل آذر لطمه نمی خورد و اگر ۱۱ آذر را نداشتیم در اسفند ماه 
تحریم مردم برداشته شده بود و امروز مردم می دیدند چه شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین و اردیبهشت و خرداد 

و تیر دیگری را می دیدیم.
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وزیر راه اعالم کرد:
 کاهش 65 درصدی اسباب کشی در پایتخت

 با تمدید اجباری اجاره نامه ها
درصدی   ۶۵ کاهش  از  راه و شهرسازی  وزیر 
اسباب کشی در پی اجرای مصوبه تمدید اجباری 
قراردادهای اجاره خبر داد و گفت: ضمانت اجرایی 
و  هستند  اختالف  حل  شوراهای  مصوبه  این 
براساس گزارش این شورا حدود یک هزار و ۱۰۰ 

شکایت به آنها واصل شده که تنها حدود ۲۳۰ 
مورد حکم تخلیه صادر شده است. به گزارش 
خبرنگار ایرنا، »محمد اسالمی« روز )چهارشنبه(
در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
بها  اجاره  سقف  تعیین  مصوبه  رعایت  درباره 

افزود: آمارهای رسمی نشان می دهد که عملکرد 
مصوبه مربوط به سقف اجاره بها در سال ۱۳۹۹ 
بیش از ۶۵ درصد اجاره نشینی را کنترل کرده و 

اسباب کشی نیز اتفاق نیفتاده است. 
درصد  هم ۸۵  و کالن شهرها  سایر شهرها  در 

کاهش اسباب کشی ثبت شده است. او درباره 
رعایت  از عدم  برخی گزارش ها حاکی  اینکه 
سقف اجاره بها دارد، اظهار داشت: صاحبخانه 
های بسیاری وجود داشتند که بخاطر شرایط 
ندادند.  افزایش  را  خود  اجاره های  کرونایی 
را  نیافتن  افزایش  بودند که  البته کسانی هم 
اضافه کرد:  شهرسازی  و  راه  وزیر  نپذیرفتند. 
حل  شوراهای  مصوبه  این  اجرایی  ضمانت 
این شورا  براساس گزارش  اختالف هستند و 
حدود یک هزار و ۱۰۰ شکایت به آنها واصل شده 
که تنها حدود ۲۳۰ مورد حکم تخلیه صادر شده 

است. عضو کابینه تدبیر و امید با بیان اینکه 
این آمار از موفقیت این مصوبه حکایت می کند، 
گفت: امیدواریم با رفع تحریم ها و از بین رفتن 
کرونا بسیاری از مشکالت حل شود. وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه مبلغ وام ودیعه را برای 
موجران اضافه کردیم، تصریح کرد: سال گذشته 
۲۲۵ هزار خانوار این وام را دریافت کردند که در 
مجموع ۵ هزار میلیارد تومان بود و امسال هم 
۲۵۰ هزار خانوار برای دریافت این وام ثبت نام 
کردند و ما حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع 

برای آن پیش بینی کردیم.
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محیط  فعال  و  کوهنورد  سروستانی،  صالح 
وعده خسته  این همه  از  زیست خوزستانی 
خرید  تومان  هزار   ۳۰۰ برای  اینکه  از  است ، 
کند  صبر  مدت ها  حریق  اطفای  تیم  آذوقه 
این  حیات وحش  یک کارشناس  باالخره  تا 
مبلغ را برایش بفرستد و او بتواند به مغازه دار 
داشتن  با  اینکه  از  است  خسته  او  بدهد . 
سه فرزند جانش را کف دست بگذارد و به 
منطقه حریق برود و بعد شرمنده این باشد 
که نمی تواند یک کفش ساده به همراهانش 
و  افتاده  آتش گیر  حلقه  در  بارها  او  دهد. 
بهایش را هم داده است ، سال گذشته زمانی 
اعضای  از  نفر  چند  با  صالح سروستانی  که 
باشگاه کوهنوردی کیان قلعه تل در میان آتش 
گیر افتادند،  ناچار شدند از ارتفاعی سه، چهار 
چندان  محاسباتشان  بپرند،  پایین  متری 
نبودن سطح  و صاف  درنیامد   کار  از  درست 
پایش  قوزک  رفتگی  در  باعث  فرود  محل 
با پای در رفته  شد  و ۱۲ کیلومتر پیاده روی 
نقصی دائمی در پایش ایجاد کرد که همچنان 
می کند.  نرم  پنجه  و  دست  آن  مصائب  با 
خودش می گوید که »با همین نقص باز کار 
انجام می دهم اما زاگرس و بلوط ها تنها برای 
من نیست، این عرصه ها میراث همه ماست 
و باید از آن حفاظت کنیم و برای این کار هم 

تجهیزاتیم«. نیازمند 
گفته  به  قلعه تل  کیان  کوهنوردی  باشگاه 
برنامه  که  است  باشگاهی  تنها  سروستانی 
صعودهای تابستانه اش را سال هاست تعطیل 
زاگرس دچار حریق شود  مبادا جنوب  کرده 

در  او  نباشند.  حاضر  باشگاه  این  اعضای  و 
مقابل گله مند است از مسئوالنی که با ماشین 
خانواده  با  را  هفته شان  آخر  تفریحات  اداره 
می روند و وقتی از آنها می خواهند از همین 
حریق  اطفای  تجهیزات  بردن  برای  ماشین 
می گویند  کنند  استفاده  منطقه  همان  در 
قابلیت  جاده  این  در  ماشین  و  نمی شود 
تردد ندارد. صالح سروستانی و سایر اعضای 
محیط  زیستی  انجمن های  کنار  در  باشگاه 
ساکن  زاگرس  حاشیه  در  روستاییانی که  و 
در  جانی  با  و  امکانات  با کمترین  هستند 
از  آنها  می روند ،  حریق  اطفای  برای  دست 
طریق شبکه های اجتماعی فراخوان می دهند 
حریق  شوند  جمع  افراد  تا  هم  معموال  و 

است. پیدا کرده  گسترش 

آنجا مرگ جوالن می دهد
پای  همیشه  گروه  این  از  نفر  شش 
در  او  به گفته  نفری که  هستند. شش  کار 
در  و  شده  عمل  وارد  سرعت  به  حریق  هر 
عرصه ای حاضر می شوند که هر قدمش،  یک 
گام نزدیک شدن به مرگ است . آنها ناچارند 
با باد و ارتفاع و صخره و حریق  در زاگرس 
همزمان بجنگند.  سروستانی با صدایی از سر 
استیصال می گوید آنجا مرگ جوالن می دهد ،  
و  می سپارند  خدا  به  را  خودشان  داوطلبان 
بی هیچ هراسی پیش می روند تا بلوط ها را 
در هر آتش سوزی  او می گوید  نجات دهند. 
ناچار می شوند سه چهار روز در عرصه بمانند و 
در این زمان ارگانی نیست که حتی هزینه های 

درصد  این  با  آنها  کند.  تقبل  را  آذوقه شان 
تومانی  هزار   ۳۰۰ یک کفش  برای  فداکاری 
خم  می شوند سر  ناچار  روستایی  یک  برای 
آزار می دهد که خوزستان  را  او  کنند.  همین 
همان  می شود،   خشک  خوزستان  می سوزد،  
و  است  ایران  حیاتی  شریان  خوزستانی که 
و  لنگ یک جفت کفش  باید  آنها  وقت  آن 
کوله ۳۰۰ هزار تومانی باشند که پیدا نمی شود، 
می خواهد  که  داوطلبی  آژانس  هزینه  لنگ 
خود را به عرصه برساند و موارد هزینه ای به 
مقابل  در  که  ناچیز  و  محدود  اندازه  همین 
هزینه هایی که جاهای دیگر می شود اصال به 

نمی آید. هم  چشم 

روایت عدنان از آتش
زاگرس را که باال برویم و به پاوه برسیم ، 
رفت ،  آن  ذکر  که  است  همان  چالش  باز 
عدنان قادریان که چند روز پیش تا بامداد به 
همراه ۴۰ نفر از اعضای ژیوای پاوه مشغول 
اطفای حریق بوده از کمبود امکانات شکایت 
دارد. در این آتش سوزی ۲۰۰ هکتار دیگر از 
با  زاگرس سوخت در حالی که محل حریق 
ایران  بزرگ  از سدهای  یکی  داریان که  سد 
است دو کیلومتر هم فاصله نداشت. قادریان 
اطفای  هلی کوپتر  درخواست  همراهانشان  و 
به  ماند،  ناکام  خواسته  این  و  حریق کردند 
زد  چند چرخ  هالل احمر  هلی کوپتر  او  گفته 
تا بار خاموش کردن آتش بار دیگر به دوش 
محلی ها،  انجمن ها و منابع طبیعی و محیط 

بیفتد.  زیست 

سروستانی  مانند  هم  زاگرس  شمال  در 
مایه  جان  از  همه  جنوب  در  دوستانش  و 
گذاشتند تا آتش آرام گیرد. هنوز اعالم نشده 
حریق ها  این  از  آسیبی  چه  حیات وحش 
منطقه ای  نیست  مشخص  هنوز  دیده اند،  

صعب العبور که نه به روستایی نزدیک است 
است  عشایر  تردد  مسیر  نه  و  مرز  به  نه  و 
چرا آتش گرفته ، آنچه معلوم است بلوط های 
سوخته زاگرس است و آنچنان که قادریان و 
اراده  فقدان  دارند،  تاکید  آن  بر  سروستانی 
الزم برای حفاظت از زاگرس و زیستمندانش.

شعله های آتش گچساران بلند است
از  دیگری  خبر  روزها  همین  هم  باز 
آتش سوزی در زاگرس. این بار در گچساران 
نارک.  منطقه  ارتفاعات  مراتع  و  جنگل ها  و 
حریق ساعت ۱۱ شب پنجشنبه هفدهم تیر 
جنگل  های  از  بزرگی  بخش  و  شد  شروع 
بلوط و زالزالک را در این منطقه طعمه خود 
نفر  نامشخص و ۸۰  کرد. علت آتش سوزی 
با  شدند  منطقه  وارد  آتش سوزی  مهار  برای 
این حال پس از هفت روز همچنان حریق از 
میان بلوط ها و زالزالک ها قربانی می گرفت. 
در گچساران عالوه بر منطقه نارک،  ۴۰۰ هکتار 
آتش  در  هم  دیل  حفاظت شده  منطقه  از 
سوخته است. در این اوضاع که زاگرس تکه 
تکه سیاه و از آن دود بلند می شد مشهدی 
حسین حاجی حسنی از دامداران منطقه هلن 
به  بختیاری  و  در بخش میانکوه چهارمحال 
آتش  بتواند  تا  رفت  امدادی  نیروی  کمک 
را مهار کند، او البته به خانه بازنگشت تا به 
نجات  برای  شود که  اضافه  فهرست کسانی 

آتش گرفتند. و  سوختند 
آتش همچنان در زاگرس ادامه دارد،  همچنان 
ارزشمندترین عرصه های ما قربانی می شوند،  
بین  محیط  زیست  جامعه  که  حالی  در 
عزاداری خبرنگاران کشته شده محیط  زیست 
در حادثه واژگونی اتوبوس در نقده، همدردی 
جان  باقی  خبرنگاران  و  قربانیان  خانواده  با 
به در برده از این حادثه،  نگرانی برای فعاالن 
محیط زیست بازداشتی در دوران شیوع موج 
پنجم کرونا و سویه دلتا ، تالش برای نجات 
و  خشکسالی  بحران  برای  نگرانی  زاگرس ، 
کم آبی در هورالعظیم هروله می کند. زاگرس 
برمی خیزد  که  آتشی  دود  از  و  می  سوزد 
است.  تر شده  زیست  محیط  فعاالن  چشم 
فعاالنی که سال هاست و سال هاست از جان 
می گذرند،  از مال می گذرند،  از رفاه می گذرند 
بماند،   باقی  سرزمین  این  می خواهند  و 
برای  بعدی  نسل  به  را  آن  و  بماند  زاگرس 

کنند. واگذار  حفاظت 

تکرار آتش سوزی ها در نبود تجهیزات داوطلبان را خسته کرده است

رخت سیاه بر تن زاگرس
عدنان قادریان که چند روز پیش تا بامداد به همراه 40 نفر از اعضای ژیوای پاوه مشغول اطفای حریق بوده

 از کمبود امکانات شکایت دارد

به دنبال آتش سوزی 
در هنجیران و قامیشله

۱۷ هکتار از جنگل های 
مریوان در آتش سوخت 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شهرستان مریوان اعالم کرد که آتش سوزی 
با  قامیشله  و  هنجیران  روستاهای  جنگل  
انجمن  و  طبیعی  منابع  اکیپ های  تالش 

شد. اطفا  مریوان  چیا 
آزاد نامداری با اشاره به آتش سوزی اخیر در 
مریوان به ایسنا گفت که طی دو روز گذشته 
بیش از ۱7 هکتار از جنگل های مریوان در 
روستاهای هنجیران و قامیشله طعمه حریق 

شدند.
این  مساحت  از  درصد   ۵۰ که  افزود  او 
تالش  با  و  بوده  سطحی  آتش سوزی ها 
اکیپ های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
انجمن چیا  اطفای حریق  مریوان و کمیته 

است. شده  مهار  هم اکنون 
بیان  با  مریوان  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
مشخص  فعال  آتش سوزی  علت  اینکه 
نشده است گفت: این آتش سوزی چندین 
یا  و  باد  وزش  با  اما  است  شده  مهار  بار 
انتقال زغال به نقاط دیگر آتش دوباره زبانه 

خواهد کشید.
طبیعی  منابع  اداره  گروه های  او  گفته  به 
قامیشله  و  هنجیران  روستاهای  محل  در 
دوباره  شروع  صورت  در  تا  هستند  حاضر 

کنند. مهارش  آتش سوزی 
نامداری وجود یک بالگرد انحصاری را یکی 
اولیه  در ساعات  آتش  از ضروریات کنترل 
ذکر کرد و گفت که بودجه کافی در اختیار 
اداره منابع طبیعی مریوان برای کنترل حجم 
زیاد آتش در دسترس نیست و بدون بالگرد 
و به دلیل صعب العبور بودن مناطق جنگلی 
مریوان ساعت ها طول می کشد تا اکیپ های 

اطفا در منطقه حاضر شوند.

در جلسه هیات دولت صورت گرفت
تخصیص اعتبار 

برای مقابله با خشکسالی 
در  زیستگاه ها 

هیات دولت در جلسه دیروز با تخصیص اعتبار 
زیستگاه های  در  خشکسالی  با  مقابله  برای 
حیات وحش و تاالب ها و کمک به بازماندگان 
فوت شدگان حوادث غیرمترقبه طی سال های 
۹7 تا پایان ۹۹ موافقت کرد. به گزارش پایگاه 
جلسه  در  جمهوری،  ریاست  اطالع رسانی 
حسن  ریاست  به  دولت که  هیات  چهارشنبه 
روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، هیات وزیران 
با اختصاص اعتبار برای کمک بالعوض و پرداخت 
دیه و تسکین آالم بازماندگان خانواده هایی که در 
اثر وقوع انواع مخاطرات طبیعی از قبیل زلزله، 
 ۱۳۹7 سال های  طی  صاعقه  و  توفان  سیل، 
لغایت پایان سال ۱۳۹۹ به ویژه سیالب فروردین 
استان کشور  از ۲۵  بیش  در  سال ۱۳۹۸  ماه 

عزیزان خود را از دست دادند، موافقت کرد.
در این جلسه همچنین مبلغ ۴۴ میلیارد ریال 
و  بالعوض  کمک  منظور  به  هزینه ای  اعتبار 
از  نفر  پرداخت دیه و تسکین آالم تعداد ۲۲۰ 
بازماندگان خانواده های یاد شده )به ازای هر نفر 
فوتی مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال( به سازمان مدیریت 
سازمان  این  و  یافت  اختصاص  بحران کشور 
عملکرد  نظارت، گزارش  موظف شد ضمن  نیز 
اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و 
بودجه کشور ارسال کند. هیات وزیران همچنین 
مبلغ ۲۴۵  اختصاص  با  خود  دیروز  در جلسه 
میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های 
هزینه ای  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۹۵( سرمایه ای 
دارایی های  تملک  اعتبار  ریال  میلیارد   ۵۰ و 
سرمایه ای( به سازمان حفاظت محیط زیست 
برای تأمین اعتبارات مقابله با خشکسالی با توجه 
به شرایط بحرانی و وضعیت اضطراری در برخی 
زیستگاه های حیات وحش و تاالب های تحت 

مدیریت سازمان مذکور موافقت کرد.
بر این اساس، سازمان حفاظت محیط زیست 
موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند 
انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را 
هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور 

و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
حکم  اجرای  در  همچنین  امروز  وزیران  هیات 
)الف(، )ب( و )ج( تبصره  بندهای  مندرج در 
)۱( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور 
درباره محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه 
ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات 
گازی، آیین نامه اجرایی مربوط به بندهای مذکور 

را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، سهم صندوق توسعه 
ملی در سال ۱۴۰۰ از منابع حاصل از صادرات نفت 
و میعانات گازی تا سقف ۳۶۵ میلیون بشکه 
در سال )یک میلیون بشکه روزانه(، معادل )۲۰ 
درصد( و مازاد بر آن معادل )۳۸ درصد( است.

به استناد بند )الف( تبصره )۱( قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع 
وصولی حاصل از خالص صادرات گاز )۲۰ درصد( 

تعیین شد.

مسئوالن به مهار شعله های 
وحشی امیدوارند و می گویند 

»در صورتی که باد نوزد« 
آتش سوزی به طور کامل کنترل 

می شود. مشکل این است که 
وقتی دمای هوا افزایش پیدا 

می کند و وزش باد شدید باشد، 
بالگردها نمی توانند پرواز کنند

بوده.  برنامه ریزی کم  و  برای مدیریت  بگوییم فرصت  نیست که  اخیر  و دو سال  بلوط هایش ماجرای یک سال  و  زاگرس  سوختن 
از  زاگرس  با موضوع مدل سازی حریق در  این مناطق مواجهند، سال هاست دانشجویان  با معضل حریق در  سال هاست مسئوالن 
پایان نامه  هایشان دفاع می کنند، سال هاست داوطلبان و انجمن های محیط  زیستی از کمبود امکانات می گویند و خبرنگاران دراین باره 

می نویسند و سال هاست که مسئوالن وعده می دهند سال بعد اوضاع بهتر می شود.

شش نفر از این گروه همیشه 
پای کار هستند. شش نفری 
که به گفته او در هر حریق به 
سرعت وارد عمل شده و در 

عرصه ای حاضر می شوند که هر 
قدمش،  یک گام نزدیک شدن 
به مرگ است . آنها ناچارند در 

زاگرس با باد و ارتفاع و صخره 
و حریق همزمان بجنگند

|  
رنا

 ای
 |

شرکت آب وفاضالب بوشهر 
تامین نشدن اعتبار الزم 

برای احداث تصفیه خانه های 
فاضالب را دلیل کندی و 
توقف این کار اعالم کرده 

اما الزم است خسارت های 
وارد شده به تنوع زیستی و 

آبزیان محاسبه شود 

مدیرکل محیط زیست بوشهر:

 فاضالب شهرهای ساحلی تهدید تنوع زیستی دریاست
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
و  فاضالب  از  غفلت  گفت:  بوشهر 
این  استان،  این  در  شهری  پساب های 
منبع آبی بالقوه را به تهدیدی جدی برای 
دریا تبدیل کرده است و ورود فاضالب خام  
به خلیج فارس سال ها است که به تنوع 
زیستی ارزشمند آن آسیب وارد می کند.

فرهاد قلی نژاد به ایرنا گفت: در زمان حاضر 
شهرستان  هشت  شهرهای  مجموع  از 
ساحلی استان تنها سه شهر بوشهر، گناوه 
و دیلم دارای سیستم تصفیه فاضالب های 

شهری هستند.
حجم  شهرها  سایر  در  اینکه  بیان  با  او 
باالیی از فاضالب خام به دریا وارد می شود، 
تصفیه  شمار  شهر  سه  این  در  افزود: 
خانه ها ناکافی و ناقص یا پساب های آنها 
و  تکمیل  به  نیاز  است که  غیر استاندارد 

دارد. سیستم  ارتقای 
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
بوشهر اظهار کرد: امروز ورود فاضالب های 
شهری به همراه پسماندها از چالش های 
استان  دریایی  محیط  از  حفاظت  بزرگ 
داده  نشان  آزمایش ها  و  است  بوشهر 
است که در مواردی که برای ورود آب های 
سطحی در بندر بوشهر به دریا پیش بینی 
با پساب های خام شهری و  شده است 

می شود. همراه  پسماندها 
قلی نژاد ادامه داد: غفلت از فرصت بزرگ 
شهری  فاضالب های  تصفیه  ارزشمند  و 
برای استان بوشهر آن را به تهدیدی تبدیل 
کرده است که مقابله هر چه سریعتر با آن 
الزامی است و راهکار آن توسعه و احداث 
تصفیه خانه هایی است که می تواند حجم 

باالیی از نیاز آبی استان را تامین کند.
او گفت: امروز صنایع استان بوشهر که برای 
فعالیت نیاز به آب دارند، مجبور به استفاده 
از ظرفیت آب شیرین کن هایی هستند که 
با هزینه گزاف تامین می شود و هم دولت 
یارانه( و هم تولیدکننده در  )با پرداخت 

خرید آب گران قیمت متضرر می شوند.
قلی نژاد افزود: تامین بخش باالیی از آب 
مورد نیاز استان بوشهر در بخش کشاورزی 
سبز  فضای  و  محیط  شست وشوی  و 
راهی  ظرفیت  این  از  استفاده  با  شهری 
بسیار به صرفه تر و کم هزینه تر از احداث و 
توسعه ظرفیت آب شیرین کن ها در استان 

بوشهر است.
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
هزینه  بر  عالوه  کرد:  اذعان  بوشهر 
دارای  آب شیرین کن ها  احداث،  باالی 
و  دریا  بر  خود  هستند که  شورآبه هایی 
الزم  و  است  اثرگذار  آن  زیست  محیط 

است در احداث آب شیرین کن ها به محل 
احداث و اثرات مخربی که بر دریا دارد، 

شود. بیشتری  توجه 
او بیان کرد: اداره کل محیط زیست در این 
بسیاری  مکاتبه های  و  پیگیری ها  زمینه 
هم اندیشی  تخصصی  جلسات  داشته، 
تشکیل  فاضالب  و کارگروه  کرده  برگزار 
شده است اما روند بهبود این شرایط بسیار 

کند است.
آب و فاضالب  شرکت  گفت:  قلی نژاد 
الزم  اعتبار  نشدن  تامین  بوشهر  استان 
برای پیشرفت و احداث تصفیه خانه های 
فاضالب را به عنوان دلیل کندی و توقف 
این مهم اعالم کرده است اما الزم است در 
این زمینه خسارت های وارد شده به تنوع 
زیستی و آبزیان محاسبه شود و اداره کل 
محیط زیست استان بوشهر این بررسی و 
محاسبه را در سال ۱۴۰۰ انجام می دهد.

حوزه  تعهدات کشورهای  به  اشاره  با  او 
خلیج فارس در قالب کنوانسیون کویت 
شده اند  متعهد  کشورها  این  افزود: 
خود  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت های 
به گونه ای تنظیم کنند که آلودگی محیط 
پر  امروز  اما  ندهد  رخ  دریایی  زیست 
کردن خوریات و جزیره سازی آسیب های 
بسیاری به خلیج فارس وارد کرده است.

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

یک هفته تمام آتش سوزی نارک و خامی
جنگل های  آتش سوزی  حالی که  در  دیروز 
نارک و کوه خامی در گچساران به هفتمین روز 
رسیده بود، مدیرکل مدیریت بحران استان 
آتش سوزی  »مهار  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نقطه« خبر  استثنای یک  به  نقاط  اکثر  در 
داد. نخستین شعله های این حریق بزرگ، 
در  اما  زبانه کشیدند  تیر  پنج شنبه، ۱7  روز 
لحظه نگارش این گزارش )عصر چهارشنبه 
۲۳ تیر( نیروهای داوطلب، محیط زیست و 
منابع طبیعی هنوز بر آتش پیروز نشده اند. 
بخش  آتش،  پیش روی  شبانه روز  هفت 
بزرگی از گستره جنگلی کوه نارک را خاکستر 
به  از زمین و هوا،  آن  و کنترل  کرده است 
علت وزش باد شدید، دمای هوای ۵۰ درجه 
سانتی گراد، سخت گذر بودن منطقه و شیب 
تند سخت تر شده است. همین کندی سبب 
به  نارک  از  شد در روزهای گذشته شعله ها 
جنگل های منطقه حفاظت شده خامی و بعد 
فتح و مارین برسد. اکنون بیش از ۳۰۰ نفر 
از گروه های مختلف برای مهار آتش سوزی 

دیل،  و  خامی  نیمدور، کوه  مارین،  مناطق 
نارک و منطقه فتح در باشت تالش می کنند. 
اینطور که محمد محمدی به ایسنا گفته این 
آتش سوزی روز سه شنبه در یک مرحله مهار 
از  بعد  از ساعت ۱۵  اما  بود  و کنترل شده 
بار دیگر شعله ور شده و دوباره نیروها  ظهر 
چنان  داده  اند.  انتقال  محل  به  ناچار  به  را 
که صبح چهارشنبه با ۱۴ سورتی پرواز ۱۶۰ 
ارتفاعات گچساران اعزام شده.  نفر نیرو به 
به گفته محمدی هم  اکنون )ساعت ۱۲ روز 
شهرستان  در  که  نقاطی  اکثر  چهارشنبه( 
گچساران دچار آتش سوزی شده اند، کنترل 
شده به جز یک نقطه که نیروها در تالش 
مهار  به  مسئوالن  هستند.  آن  مهار  برای 
می گویند  و  امیدوارند  وحشی  شعله های 
»در صورتی که باد نوزد« آتش سوزی به طور 
کامل کنترل می شود. مشکل این است که 
و  می کند  پیدا  افزایش  هوا  دمای  »وقتی 
نمی توانند  بالگردها  باشد،  شدید  باد  وزش 

کنند« پرواز 
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نرسیده.  ولیعصر  خیابان  به  فقط  پاییز 
این  دیده اند.  خزان  شهر  چنارهای  تمام 
عوض  را  درختان  آبیاری  برنامه  وضعیت 
مختاری،  علی محمد  دیروز  همین  کرده. 
فضای  و  بوستان ها  سازمان  مدیرعامل 
»درختان  که  گفت  تهران  شهرداری  سبز 
هوا  گرمای  اثر  بر  )عج(  ولیعصر  خیابان 
این  اما  شده اند«  حرارتی  شوک  دچار 
خزان »به معنای خشکیدن آنها نیست«. 
خزان  این  درباره  نگرانی ها  به  او  پاسخ 
یک  هم  »درخت  که  بود  این  تابستانی 
این  درختان  اتفاقا  و  است  زنده  موجود 
خیابان احیا شده است اما درجه حرارت 
شوک  می رود،  باال  حد  از  بیش  که  هوا 
به  شروع  درخت  و  می شود  وارد  به گیاه 
راه حل چیست؟  زودرس می کند.«  خزان 
مختاری گفته با برنامه ریزی برای ساعات 
۲۲ گانه  مناطق  به  »ما  درختان.  آبیاری 
دستورالعمل داده ایم که در تیر و مرداد ماه 
در ساعات خنک روز، یعنی از ۶ عصر تا 
۹ صبح آبیاری کنند و از ساعت ۹ صبح تا 
۵ عصر آبیاری ممنوع است چرا که عالوه 
می شود،  تبخیر  آب  درصد   ۵۰ این که  بر 
به گیاه صدمه می زند و مثل این می ماند 

هادی  بریزند«.  جوش  آب  پای گیاه  که 
داوطلبان  جمعیت  مدیرعامل  کاشانی، 
سبز اما با تغییر اقلیم، آلودگی و کم آبی از 
ماندگاری چنارها قطع امید کرده است. او 
که کارشناس فضای سبز شهری است، در 
گفت وگو با »پیام ما« نگاه مدیران شهری 
و »تسلیم نشدن« به سرنوشت تلخ این 

می کند. نقد  را  درختان 

آقای کاشانی چرا چنارها در تیرماه 
به این حال و روز افتاده اند؟

 ۴۰ تا   ۳۹ دمایی  پیک  یک  تهران  در  ما 
درجه را پشت سر گذاشتیم. معموال در این 
نشان  تنش  از خود  پیک حرارتی چنارها 
می دهند. عالوه بر این میکروکلیمای شهر 
در  مقطعی که  در  شده.  عوض  تهران که 
سال های دور، چنارها در این شهر کاشته 
شدند، دمای تهران پایین تر از امروز بود. 
از یک سو  پدیده گرمایش جهانی  اکنون 
و ساخت وساز ها از سوی دیگر، شرایط را 
دمایی چنار  تحمل  آستانه  و  عوض کرده 
عوض شده. ما اکنون دو فصل خزان برای 
دیگری  و  تیر  اواسط  یکی  داریم؛  چنار 
به  مربوط  برگ ریزان،  این  پاییزه.  خزان 

است. خزان  اولین 

شهرداری در این چند هفته که 
برگ ریزان شروع شده، از برنامه 

آبیاری برای مقابله با خزان زودرس 
می گوید. اما واقعا باید چه کرد؟

تنشی  داد چون  افزایش  آبیاری  باید  بله 
بسیار  گونه ای  چنار  شده.  وارد  آنها  به 
آب دوست است. در گذشته هم به همین 
دلیل آنها را در کنار نهرها کاشته بودند. آنها 
نیاز دارند که آب جاری پایشان در جریان 
به  اقلیمی  شرایط  تغییر  وجود  با  باشد. 
مرور زمان، بازکاشت چنار راه حل نیست. 
ندارند.  تاب آوری  تهران  در  دیگر  چنارها 
متاسفانه مدیریت شهری و شورای شهر 

دارند. مقاومت  مسئله  این  در 

هم  می کارند  تازه ای که  چنارهای 
را  تغییرات  این  تاب  نمی توانند 

داشته باشند؟
از  را  خود  تاب آوری  گونه ای  وقتی 
است.  اشتباه  بازکاشت  داده،  دست 
سازمان  سال  هر  گذشته  سال های  طی 
را  انتقالی  بزرگ  چنارهای  بوستان ها 
مرور  به  هم  جدید  چنارهای  اما  کاشته 

به این شرایط می رسند. گونه های انتقالی 
محیط  در  درختان  این  حساس اند. 
ناگهان  مناسبی مثل کرج رشد کرده اند و 
و  دما  این  با  شهری  به  آورده اند  را  آنها 
سال  سه  دو  است  ممکن  اینها  آلودگی . 
محیط  در  خاکی که  و  آب  و  کود  زور  با 
دوام  شده  جایگزین  ریشه  پیرامون 
فضای  آن  از  ریشه  اما همین که  بیاورند 
تیمارشده چاله کاشت، خارج شود، دوباره 
به همان مشکالت آالینده ها برمی خورد و 
می شود. خشک  درخت،  یا  باشد  نهال 

چاره آخر چیست؟
این که به مرور از کاشت گونه درخت 
چنار منصرف شویم و از گونه های مقاوم تر 

استفاده کنیم.

چه گونه هایی می توانند جایگزین 
چنار شوند؟

در  است که  مهمی  بسیار  داغداغان گونه 
ریشه  البرز،  جنوبی  دامنه  و  تهران  شهر 
تاریخی دارد. این گونه با نام محلی »تا« 
یا »ته« می شناسند. حتی روایتی هست 
این  از  برگرفته  تهران  نام  می گویند  که 
درخت است. بسیار گونه مقاوم و کم آبی 
توانمند  هم  آالیندگی ها  برابر  در  و  است 
است. درخت ارغوان هم گونه بسیار خوبی 
برای جایگزینی است، که مثل داغداغان 
بزرگراه  در  حتی  است.  مقاوم  و  کم آب 
صدر قبل از این ارغوان کاشته بودند و در 
آنقدر  نمی شدند.  آبیاری  اصال  مرحله ای 
که به صورت دیم رها شده بودند. ارغوان 
حتی  تابستان  در  اگر  است که  گونه ای 
سالگی  هفت  شش،  در  نشود،  آبیاری 
عمیق تر  سطوح  به  ریشه هایش  دیگر 
را  نیاز  مورد  رطوبت  خودش  و  می رسد 
هستند  گونه هایی  اینها  می کند.  تامین 
برای  و  کرد  فکر  آنها  به  می شود  که 

ریخت. برنامه  جایگزینی شان 

 اما به نظر می رسد مدیران 
شهری چندان به این راه حل فکر 

نمی کنند.
با  چنار  گونه  تغییر  موضوع  قرار،  از 
مدیریت شهری بسیار مطرح شده است. 
در این دوره هم در شورای شهر با آرش 
زیست  محیط  کمیته  رئیس  میالنی، 
مقابل  در  باید  اما  مفصل صحبت کردم. 
محیط  معضالت  یا  پدیده ها  سری  یک 
باشیم که،  داشته  جسارت  آنقدر  زیستی 
جایی مصمم بایستیم و بگوییم که اشتباه 
چه  اما  دیگری کرد.  باید کار  و  کرده ایم 
مدیریت  در  قبل  دوره های  چه  و  اکنون 
شهری و شورا جسارت درباره این موضوع، 
گرفتن تصمیم قاطعانه و ایستادن بر سر 

نداشته. وجود  آن 

این مقاومت ها  به نظر شما چقدر 
این  برای ثبت جهانی  به تالش ها 

خیابان ربط داشته؟
از هراس هایی است که  از قضا این یکی 
مدیران  گرفته.  را  تصمیم گیری  جلوی 
شهری از پیامد های انتخاب گونه جدید با 
توجه به برنامه ثبت جهانی این خیابان که 
دارند،  آن  پررنگی در  اتفاقا چنارها نقش 
نمی خواهند  که  است  این  می ترسند. 
در  قضیه  این  بروند.  تغییر  این  بار  زیر 
تصمیم گیری ها  باقی  درباره  کالن  ابعاد 
دارد.  مصداق  هم  شهری  حوزه های  در 
ما  چمن.  کاشت  درباره  مقاومت  مثل 
پرآبی  بسیار  گونه  چمن  که  می دانیم 
است اما نمی خواهیم بپذیریم که در یک 
در  می کنیم.  زندگی  خشک  اکوسیستم 

آبی  محدودیت های  این  با  تهران  شهر 
چه معنی دارد که باز مقادیر قابل توجهی 

داریم؟ شهر  در  چمن کاری 

مگر سازمان بوستان ها 
دستورالعمل صادر نکرده بود که 

سطوح چمن کاری کمتر شود؟
بله اما این کاهش به صورت یک کاهش 
که  نیست  اینطور  یعنی  نبوده.  هوشمند 
کنند  چمن کاری  تابستان  فصل  از  قبل 
جایش  و  جمع کنند  را  چمن ها  پاییز  و 
بی آبی  بحران  با  االن  بکارند.  درخت 
و  هستیم  مواجه  شهری  مدیریت  در 
آب  که  چمن کاری  قطعات  ناخودآگاه 
حاال چمنی  می رود.  بین  از  نرسد  بهشان 
که از بین رفت را دوباره بازکاشت نمی کنند 
به تدریج خودش  اما منتظر می مانند که 
صورت  به  شهری  مدیریت  برود.  بین  از 
هوشمندانه چمن ها را جمع آوری نمی کند 
و اصال به دنبال تغییر گونه گیاهی نیست.

با توجه به این صحبت فکر 
می کنید مدیریت شهری تا چه 

اندازه محدودیت منابع آبی را در 
تصمیم گیری ها در نظر می گیرد؟

با این وضعیت آب و هوایی، توسعه فضای 
نیست.  متصور  دیگر  ما  شهر  برای  سبز 
آنقدر محدودیت منابع آب و خاک داریم 
که اصال معنی ندارد که فضای سبز تهران 
را توسعه دهیم. وقتی آب برای نوشیدن 
زیرزمینی  آب  سفره های  و  است  محدود 
محدود شده است، وقتی بیشتر چاه های 
است  خشکیدن  حال  در  شهری  عمیق 
برای  شهری  مدیریت  که  خامی  آب  و 
فضای سبز دریافت می کرد با محدودیت 
مواجه است، باز هم در تصمیمات به این 
محدودیت ها توجهی نمی شود. این است 
اسفند   ۱۵ هر  که  می بینیم  کماکان  که 
طرح هایی مثل کمربند سبز شهر تهران یا 
طرح جنوبی دامنه البرز را افتتاح می کنند 
درخت  شهر  حریم  مرتفع  کوه های  در  و 
منبع  تامین  به  شرایطی که  در  می کارند. 
آب آن فکر نکرده اند و  احتماال قرار است 
آبیاری  قبال  که  سبزی  فضای  حقابه  از 
می شد، بزنند تا نهال های کوچک سیراب 
شوند. اینجا کسی جسارت آن را ندارد که 
منابع،  وضع  این  با  نمی توان  دیگر  بگوید 
فضای سبز را گسترش داد. ما خیلی هنر 
باید  را  سبز  فضای  میزان  همین  کنیم 
نگهداری کنیم و از پس درختانی که داریم 

بربیاییم.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به اینکه 
در  ثبت  برای  و  آماده  خالق  شهر  دو  پرونده 
یونسکو ارسال شد، گفت:  تبریز به عنوان شهر 
به عنوان شهر خالق  ادبیات و کرمانشاه  خالق 

معرفی شدند. خوراک، 
)دبیرکل  ایوبی  حجت هللا  ایلنا،  گزارش  به 
به  اشاره  با  ایران(  ـ  یونسکو  ملی  کمیسیون 
این که از زمان شروع کرونا، یونسکو احساس 
مسئولیت بیشتری درباره پرداختن به فرهنگ 
و هنر داشته و طی این مدت درخشان ترین 
کارنامه را به خود اختصاص داده، گفت: طی 
دو هفته آینده چهارمین ویژه برنامه تماشای 
خورشید را با تجلیل از پروفسور یوسف ثبوتی 
فیزیک دان سرشناس ایرانی و موسس مرکز 
تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان و پنجمین 
تماشای خورشید نیز اوایل مهر سال جاری با 
تجلیل از استاد فرهاد فخرالدینی انجام می شود.
او همچنین از طراحی سمفونی عطار نیشابوری 
توسط فرهاد فخرالدینی خبر داد و گفت: کار 
باشکوهی تحت عنوان عطار نیشابوری در سال 
و  شده  ساخته  نیشابوری  عطار  بزرگداشت 
به زودی اجرا می شود. ما آمادگی داریم آن چه 
را که در سال ۱۳۸۹ درخصوص سمفونی انقالب 
انجام دادیم و در ۵ کشور بزرگ دنیا به اجرا 
درآوردیم، این بار درباره سمفونی عطار نیشابوری 
به اجرا درآوریم و پیام عطار که پیام فرهنگ و 

تمدن ایران اسالمی است را به گوش جهانیان 
برسانیم.

سال گذشته  فعالیت های  به  اشاره  با  ایوبی 
کمیسیون ملی یونسکو اظهار داشت: در سال 
گذشته دو شهر دیگر به شبکه شهرهای خالق 
ایران و سه شهر دیگر به شبکه جهانی شهرهای 
یادگیرنده افزوده شد. اکنون نیز پرونده دو شهر 
خالق دیگر نیز آماده و برای ثبت در یونسکو 
به عنوان شهر  تبریز  میان  این  در  ارسال شد. 
به عنوان شهر خالق  ادبیات و کرمانشاه  خالق 
پرونده  همچنین  شدند.  معرفی  خوراک، 
شدن  آماده  حال  در  نیز  یادگیرنده  شهرهای 

است.

او ادامه داد: پرونده ثبت هشتصدمین سالگرد 
جالل الدین  موالنا  و  تبریزی  شمس  مالقات 
محمد بلخی و همچنین پرونده شیخ خرقانی 
برای ثبت در یونسکو آماده شده اند. امیدواریم 
این دو شخصیت به شکل اختصاصی به نام ایران 
ثبت جهانی شوند. البته پرونده هزاره ابوریحان 
ازبکستان  با کشور  به صورت مشترک  بیرونی 

آماده ثبت شده است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوـ ایران همچنین 
سند  تهیه  در  ایرانی  کارشناسان  حضور  از 
توصیه نامه اخالق هوش مصنوعی خبر داد و 
گفت: ایران نیز حضور قدرتمند، فعال و اثرگذار 

در نهایی شدن روند این بیانیه داشت.

 مدیرعامل جمعیت داوطلبان سبز می گوید درختان خیابان ولیعصر ناتوان شده 
و باید با گونه دیگری جایگزین شوند

چنارها، میراث خزان زده تهران
هادی کاشانی: با توجه به برنامه ثبت جهانی این خیابان، مدیران شهری از پیامد های انتخاب گونه ای به جای چنار می ترسند

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو خبر داد:

ارسال پرونده  ثبت شهرهای خالق ادبیات و خوراک به یونسکو

 ابالغ محدوده حریم
 ۱2 اثر ملی به استاندار فارس

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
صنایع دستی در نامه هایی به استاندار فارس 
ضوابط  و  حریم  عرصه،  محدوده  نقشه 
حفاظتی و معماری ۱۲ اثر فرهنگی تاریخی 
در این استان را ابالغ کرد.در نامه علی اصغر 
آمده  رحیمی  عنایت هللا  به  خطاب  مونسان 
قانون  ماده ۳  از   ۱۲ بند  اجرای  در  است:  
کشور  میراث فرهنگی  سازمان  اساسنامه 
قانون  از  مربوطه  مواد  و   ۱۳۶7 مصوب 
راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ و 
نظام نامه اجرایی آن، نقشه محدوده عرصه، 
حریم و ضوابط حفاظتی و معماری مربوط 
به اثر ملی فرهنگی تاریخی »تنب بهره« واقع 
در شهرستان الرستان به شماره ۲۳۴۰۵ در 
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، 
مذکور  آثار  حریم  محدوده  می شود.  ابالغ 
تحت حفاظت و نظارت این وزارتخانه است 
و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم 
و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، برابر مواد 
قانون  پنجم  کتاب  از   ۵۶۹ لغایت   ۵۵۸
مجازات های  و  »تعزیرات  اسالمی  مجازات 
بازدارنده« جرم محسوب می شود و مرتکب 
می شود. قانونی  مجازات های  مشمول 
همچنین مونسان در ۹ نامه دیگر به استاندار 
فارس نقشه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط 
فرهنگی تاریخی  اثر   ۱۱ معماری  و  حفاظتی 
در این استان را به شرح زیر ابالغ کرد. این 
جامع  مسجد  سفیدک،  تل  از:  عبارتند  اثار 
فسا، تپه های شیشه گری، تل عالمرودشت، 
تپه  باستان شناختی  نقاره خانه فسا، محوطه 
اشکنان،  علی خان  تاریخی  حمام  پوستچی، 
مسجد جامع اشکنان، تل تیموران )تیمارون(، 
گاراژ ایران پیما و تی بی تی، ساختمان دادرس.

رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی 
وزارت میراث  فرهنگی:

»دستگاه خانگی زری بافی« 
آماده رونمایی است

وزارت  سنتی  هنرهای  پژوهشکده  رئیس 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
تولید  و  ساخت  پژوهش،  طرح  پایان  از 
نمونه »دستگاه خانگی زری بافی« خبر داد و 
گفت: این دستگاه که محصول پژوهش های 
کارگاهی اساتید هنرمند این پژوهشکده است، 
ایرنا،  گزارش  می شود.به  رونمایی  به زودی 
رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه 
طرحی  از  سال گذشته  اواخر  میراث فرهنگی 
پژوهشی برای ساخت نمونه خانگی دستگاه 
زری بافی و پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی آن 
دستگاه  یک  طرح  این  در  بود.  سخن گفته 
زری بافی به اندازه ای کوچک ساخته می شد که 
قابلیت های فنی )مانند دستگاه  ضمن حفظ 
قالی بافی( یک بافنده و نساج یا هر فردی که 
اتاق خانه خود  بتواند در  تمایل و عالقه دارد، 
یک پارچه نفیس زرباف تولید کند. اکنون این 
دستگاه مراحل نهایی و آزمون و خطا را طی 
است. سیدعبدالمجید  رونمایی  آماده  و  کرده 
شریف زاده  درباره ویژگی های دستگاه خانگی 
سنتی  هنرهای  پژوهشکده  در  که  زری بافی 
طراحی و ساخته شده گفت: نمونه های کارگاهی 
دستگاه زری بافی ۴ متر ارتفاع و ۱۰ متر طول 
دارند که به هیچ عنوان در آپارتمان های شهری 
به  این دستگاه خانگی  اکنون  نمی گیرد؛  جا 
ارتفاع ۱.۱۵ متر و  طول ۲.۵ متر طراحی شده  ه 
در یک اتاق ۶ متری هم قابل نصب است و یک 
دختر جوان هم می تواند با این دستگاه کار کند 
و پارچه زری بافی تولید کند.رئیس پژوهشکده 
فرهنگی،  میراث  پژوهشگاه  سنتی  هنرهای 
گردشگری و صنایع دستی توضیح داد: اکنون 
در جهان زری بافی به عنوان یکی از مهمترین، 
زیباترین و نفیس ترین پارچه های دنیا شناخته 
می شود، فنون این هنر در دوره صفویه آنقدر 
اهمیت داشت که تولید آن در کارگاه های خاص 
نیروگاه  مانند  می شد،  انجام  حفاظت شده  و 
های انرژی هسته ای دوران ما که حفاظت و 
کنترل می کنند تا کسی وارد نشود و الگوبرداری 
نکند.  او اظهار داشت: ارزش این پارچه ها به 
اندازه ای است که شاه عباس صفوی زمانی که 
می خواست هزینه جنگ با عثمانی را پرداخت 
کند، استفاده از پارچه های زرباف را داخل کشور 
ممنوع و همه را به اروپا صادر کرد و بخشی از 
هزینه جنگ را از فروش همین پارچه ها تامین 
می کند.از دوره صفوی به این طرف تولید این 
پارچه کمرنگ شده بود، با مطالعات و پژوهشی 
که در پژوهشکده هنرهای سنتی انجام شد، این 
رشته هنری را حفظ و احیا کردیم؛ باید توجه 
هنرهای سنتی هم مانند نمونه های گیاهی و 
جانوری که در طبیعت در حال انقراض هستند 
و  مندان  دغدغه  و  داران  دوست  همه  مانند 
داشته  ویژه  اقدام  باید  متولی  های  سازمان 
باشند، برای جلوگیری از فراموشی هنر زری بافی 
زیست بوم هنری کارگاهی مانند یک گلخانه در 
پژوهشکده ایجاد کردیم، اساتید هنرمند سال 
ها مراقبت و پژوهش کردند، آزمون و خطا و 
نمونه گیری کردند و اکنون نمونه دستگاه خانگی 

آن آماده رونمایی است.

مدیران شهری از پیامد های 
انتخاب گونه جدید با توجه به 
برنامه ثبت جهانی این خیابان 
که اتفاقا چنارها نقش پررنگی 
در آن دارند، می ترسند. این 
است که نمی خواهند زیر بار این 
تغییر بروند

در روزهای آخر تیرماه، خزان به خیابان ولیعصر رسیده است و برگ های خشک پای چنارهای قدیمی و تازه کاشت پهن شده اند. تکرار همان 
خزان زودهنگام سال های اخیر است. تابستان گرمی است و مدیران شهری می گویند این گرما چنارها را شوکه کرده است. نگرانی درباره 
چنارها به تالش ها برای ثبت جهانی بلندترین خیابان این شهر گره خورده. شهرداری می کوشد چنارهای جدید به این خیابان بیاورد به جای 
خشکیده ها و قطع شده ها بکارد و همراه وزارت میراث فرهنگی خیابان تاریخی ولیعصر را در فهرست میراث جهانی یونسکو جای دهد، اما از 
آن سو آلودگی هوا و خاک و بی آبی جان چنارها را به خطر می اندازد و افزایش دما، بالی دیگری می شود و باعث بر گ ریزان تابستانی آنها 
می شود. این میان کارشناسانی هستند که از چنارها قطع امید کرده اند و می گویند برای اقلیم امروز تهران، باید به دنبال گونه دیگری بود.

محوطه

 حریم منظری مجموعه 
جهانی شیخ صفی الدین 
اردبیلی با ساخت وسازی که 
مجوز آن را شهرداری اردبیل 
صادر کرده، نقض شده 
است. ما حتی نمی توانیم از 
حریم منظری مجموعه ای 
جهانی به عنوان داشته 
فرهنگِی ثبت شده در یونسکو 
حفاظت کنیم

بقعه  منظری  حریم  شش طبقه  ساختمانی 
جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی را مخدوش 
کرده است. حاال پرونده به دادگاه کشیده شده 
و درخواست تخریب دو طبقه از این ساختمان 

است. داده شده 
رئیس  عاصمی زاده  الیار  ایسنا،  گزارش  به 
غیردولتی  سازمان های  هماهنگی  شورای 
دستی  صنایع  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
می گوید: حریم منظری مجموعه جهانی شیخ 
صفی الدین اردبیلی با ساخت وسازی که مجوز 
آن را شهرداری اردبیل صادر کرده، نقض شده 
منظری  حریم  از  نمی توانیم  حتی  ما  است. 
فرهنگِی  داشته  عنوان  به  جهانی  مجموعه ای 

حفاظت کنیم. یونسکو  در  ثبت شده 
استان  میراث فرهنگی  کل  اداره  می گوید:  او 
اردبیل با اقدام حقوقی که داشته مانع از ادامه 
ساخت این بنا شده است. قطعا ما هم از طریق 
نقض  این  پیگیر  اجرایی  و  تخصصی  مراجع 
قوانین خواهیم بود. شهرداری مدعی است که 
اداره میراث فرهنگی پس از صدور پروانه، نامه 
فرستاده که استعالم بگیریم، این در حالی است 
که درست سه روز پس از نامه این اداره  برای 
مجوز  استعالم،  پاسخ  ارسال  تا  پروژه  توقف 
ساخت را صادر کرده و در اصل، به درخواست 

میراث فرهنگی بی توجهی کرده است.
اردبیل  شهر  شورای  عضو  پوستی،  علیرضا 
جهانی  مجموعه  منظری  حریم  نقض  درباره 

اردبیلی می گوید: شهرداری  شیخ صفی الدین 
اداره  آن  از  پس  بود،  داده  را  ساخت  پروانه 
دستی  صنایع  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
اردبیل اعالم کرد که استعالم باید گرفته می شد. 
معموال با هر نوع ساخت و سازی در حریم درجه 
یک آثار تاریخی موافقت نمی شود، اما در این 
نیفتاده  اتفاق  این حریم که  پروژه تعرض در 
است، حریم منظری نقض شده و موضوع هم 

به دادگاه کشیده و قضایی شده است.
او اضافه می کند: پس از پیگیری های حقوقی 
دادگاه  حکم  با  اردبیل،  میراث فرهنگی  اداره 
عملیات ساخت در این ساختمان شش طبقه 
متوقف شد اما در نهایت، پس از بررسی و با 
پیدا  ادامه  دادگاه، ساخت و ساز  دوباره  حکم 

است. کرده 
شورای  پیگیری  و  شهرداری  تخلف  درباره  او 
شهر اردبیل درباره نقض حریم این اثر جهانی، 
می گوید: با توجه به این که ساختمان در حریم 
حریم  فقط  و  نشده  احداث  دو  و  یک  درجه 
منظری را نقض کرده است، مستند به آن چه 
در نامه ها وجود دارد، شهرداری تخلفی انجام 
ساختمان  ارتفاع  به  باید  البته  است.  نداده 
توجه می کرد و زودتر استعالم می گرفت، چون 
منظری مجموعه شیخ  در حریم  قانون  طبق 
صفی الدین اردبیلی، اجازه ساخت بیشتر از چهار 
طبقه داده نمی شود. شهرداری باید حواسش را 

می کرد.  جمع 

تعرض به حریم بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

 موضوع تغییر گونه چنار با 
مدیریت شهری بسیار مطرح 

شده است.  باید در مقابل یک 
سری پدیده ها یا معضالت 

محیط زیستی آنقدر جسارت 
داشته باشیم که، جایی مصمم 

بایستیم و بگوییم که اشتباه 
کرده ایم و باید کار دیگری کرد. 

اما چه اکنون و چه دوره های 
قبل در مدیریت شهری و شورا 

جسارت درباره این موضوع، 
گرفتن تصمیم قاطعانه و 

ایستادن بر سر آن وجود نداشته

|  
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 ای
 |

| روزنامه نگار |

|  مهتاب جودکی |
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برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و وضعیت وخیم دشت های ممنوعه کشور

دشت رو به احتضار قزوین
 مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین: به دلیل برداشت بی رویه آب های زیرزمینی شاهد فرونشست 45 درصد 

دشت قزوین هستیم

قوانین مرتبط با تغییر الگوی 
کشت و بستن چاه های 

غیرمجاز وجود دارد. دایره 
پلیس آب در شرکت آب 

منطقه ای فعال است و به دنبال 
بستن چاه ها بوده است، اما 

انسجام بین سازمان ها وجود 
ندارد

رعایت پروتکل های بهداشتی 
در اصفهان به زیر ۵۰ درصد 

رسیده، درحالی که در سه ماه 
گذشته این عدد باالی ۸۰ 

درصد بود

استان های باالدست آب را 
با مجوز خودشان برداشت 

می کنند. عماًل با این 
سیاست گذاری بخشی از 
بیالن آب دشت قزوین را 

کاسته ایم و به واسطه چاه های 
آب مجاز و غیرمجاز برداشت ها 

افزایش یافته و سطح سفره های 
زیرزمینی کاهش پیدا کرده 

است

| عضو هیئت علمی دانشگاه |

  | علیرضا شکوهی لنگرودی |
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4۱50 مگاوات از برنامه 
توسعه تجدیدپذیرها 

عقب هستیم 
انرژی های  انجمن  ترویج  کارگروه  عضو 
اکنون ۱۰ تا ۱۲ هزار  اینکه  بیان  با  تجدیدپذیر 
برنامه  طبق  داریم، گفت:  برق  مگاوات کمبود 
ششم قرار بوده که ما ۵ هزار مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر توسعه دهیم اما تاکنون فقط ۸۵۰ 
مگاوات احداث شده و ۴۱۵۰ مگاوات از برنامه 
عقبیم. پیک مصرف برق کشور در ظهر و شب 
و  سرمایشی  سیستم های  خاطر  به  تابستان 
روشنایی و اختالف پیک اول و دوم ۳ تا ۴ هزار 
مگاوات است، چنانچه نیروگاه های تجدیدپذیر 
اکنون کمک  می دادیم  توسعه  برنامه  طبق  را 
فوق العاده ای به شبکه برق کشور برای عبور از پیک 
روز بودند. به گزارش ایلنا محمد امین زنگنه درباره 
سرمایه  گذاری در حوزه صنعت برق و مشکالت 
امروز کشور بابت خاموشی ها گفت: از زمانی که 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابالغ 
شد طوری برنامه ریزی شده که بیش از دولت 
برق فعالیت  تولید  بخش خصوصی در زمینه 
دولت  هم  اگر  حتی  اخیر  سال  چند  در  کند، 
می خواست پولی برای احداث نیروگاه نداشت، 
توسط  نیروگاه ها  توسعه  روی  بیشتر  بنابراین 
بخش خصوصی حساب شده بود که آن هم به 
خاطر بدقولی دولت در پرداخت صورت  وضعیت 
نیروگاه هایی که  بخش خصوصی احداث کرده 
و در حال فعالیت هستند عمال رغبت و توانی 
برای فعالیت در این حوزه نمانده است. زنگنه با 
بیان اینکه بحث رمز ارزها، گرمی هوا و کم بارشی 
دالیل اصلی خاموشی نبوده و توجیهاتی برای 
پر  وقت  ما هیچ  است، گفت: کشور  فرافکنی 
آب نبوده، طبق آمار سال ۹7 تولید نیروگاه های 
برق آبی به همین میزان پایین بوده پس این 
امر مسبوق به سابقه بوده و امکان پیش بینی 
بروز خاموشی را داشتیم. نکته دیگر اینکه طبق 
برنامه ششم توسعه قرار بود ۲۵ هزار مگاوات 
نیروگاه احداث کنیم اما این اتفاق نیفتاده، یعنی 
حتی ۱۰۰۰ مگاوات هم احداث نشده است، تمام 
نیروگاه هایی هم که در چند سال اخیر وارد مدار 
شده اند نیروگاه هایی هستند که قرارداد آنها بر 
اساس برنامه ۴ و ۵ توسعه امضا شده شده 
اصالح  عدم  موضوع  به  ادامه  در  زنگنه  است. 
اقتصاد برق اشاره و اظهار داشت: تاکنون هیچ 
انجام نشده،  اقدامی برای اصالح اقتصاد برق 
یعنی برق را از سرمایه گذار نیروگاه حرارتی ۳۰۰ 
تومان خریداری می کند و به مصرف کننده هر 
می فروشد،  تومان   7۰ تا   ۶۰ ساعت  کیلووات 
نباید این مابه التفاوت جبران شود؟ دولت  آیا 
موظف بوده طبق قانون حمایت از صنعت برق 
کشور این مابه التفاوت را در بودجه سنواتی ببیند 
اما هیچوقت  بازپرداخت کند  نیرو  به وزارت  و 
این کار را نکرده است، وزارت نیرو مابه التفاوت 
قیمت خرید و فروش برق را از دولت نگرفته و 
پول سرمایه گذار را نداده، سرمایه گذار نیز نیروگاه 
نساخته و اکنون به بحران دچار شدیم. اکنون 
سوال این است که طبق برنامه ششم چقدر باید 
نیروگاه توسعه داده می شد و چه میزان انجام 
شده؟ چرا شرکت خارجی که قرار بود در ایران 
پروژه اجرا کند به خاطر صورت وضعیت ها، پروژه 
را کنسل کرده و سرمایه خود را به کشوری به نام 

تانزانیا برده است؟

عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس مطرح کرد: 

لزوم تجدید نظر 
در دیپلماسی آب 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
ریاست  حقوقی  معاونت  گفت:  مجلس 
جمهوری، وزارتخانه های نیرو و کشور در رویکرد 
خود نسبت به دیپلماسی آب تجدید نظر کنند. 
فداحسین  ملت  خانه  خبرگزاری  گزارش  به 
مالکی با انتقاد از دیپلماسی منفعل در بخش 
موضوعات  از  یکی  آب  دیپلماسی  آب گفت: 
مطرح  بین کشورها  همیشه  است که  مهمی 
بوده اما در سال های اخیر از اهمیت بیشتری 
نسبت به گذشته برخوردار شده است. در کشور با 
کمبود آب و حد و حدود مرزی آب مشترک بین 
کشورها بر اساس پروتکل ها و معاهده های بین 
المللی مواجه هستیم. پیگیری و تحقق حقابه 
ایران مستلزم این است که دیپلماسی آب فعال 
باشد مانند حقابه هیرمند و هامون که مشترک 
با افغانستان بوده و با سایر رودخانه های دیگر 
امنیت  عضو کمیسیون  دارد.  تفاوت  مشترک 
عدم  مجلس گفت:  خارجی  سیاست  و  ملی 
تحقق حقابه هامون و هیرمند تبعات زیادی دارد 
یعنی اگر از این موضوع غفلت شود و دیپلماسی 
ُکند داشته باشیم خسارت سنگینی به کشور 
وارد خواهد شد به خصوص حقابه هیرمند که 
مشکالت زیادی را برای مردم استان و بخش 
کشاورزی ایجاد کرده است. اعتقاد داریم حوزه 
بخصوص  جمهوری  ریاست  حقوقی  معاونت 
نظر  تجدید  باید  و کشور  نیرو  های  وزارتخانه 
این  باشند. قطعا  در عملکرد خودشان داشته 
موضوع در دستور کار فراکسیون مرزنشینان قرار 
خواهد گرفت تا دستگاه های مربوطه در بحث 

دیپلماسی آب فعال شوند.

آب  منابع  در  دنیا  آب شیرین  عمده  بخش 
همین  به  است.  شده  ذخیره  زیرزمینی 
»آب های  نام  کارشناسان  از  بسیاری  دلیل 
کار  به  منابع  این  برای  را  استراتژیک« 
ویژه  به  مختلف  کشورهای  در  می برند. 
–مثل  خشک  نیمه  و  خشک  کشورهای 
و  است  دوچندان  منابع  این  اهمیت  ایران- 
باید برای برداشت از آنها برنامه ریزی دقیقی 
در شرایط خشکسالی کشور  تا  صورت گیرد 
که  اتفاقی  نشود.  روبه رو  جدی  بحران  با 
در  حاال  و  نیفتاده  ایران  در  طول سال ها  در 
سالی کم بارش نه تنها شاهد افت چشمگیر 
نمودهای  هستیم، که  زیرزمینی  آب  ذخایر 
قالب  در  را  خود  منابع،  این  خشکی  عینی 
فرونشست زمین در دشتهای سراسر کشور 
نشان می دهند. هر چند بسیاری از مسئوالن 
خبر از طرح هایی برای احیا و تعادل بخشی 
در  که  حقیقتی  اما  می دهند،  منابع  این 
شکاف های عمیق در دشت های ایران نمایان 
شده است، حکایت از رفتارهای دیگری دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران از طرح 
و  زیرزمینی  آب های  بخشی  تعادل  و  احیا 
مدیریت مصرف چاه های مجاز و جلوگیری از 
اضافه برداشت های غیرمجاز خبر داده است. 
اقداماتی که به گفته او به منظور جلوگیری از 
فرونشست زمین چندین سال است در حال 

اجرا است. اما اخباری از اصفهان و فارس و 
دشت مشهد و دشت ورامین و دشت قزوین 
به گوش می رسد که حکایت از احتضار این 
به  روزگاری  که  دشت هایی  دارد.  دشت ها 
عنوان مناطقی حاصلخیز شناخته می شدند. 
یوسف رضاپور از انجام اقداماتی مثل تغذیه 
راستای  در  پساب  از  استفاده  و  مصنوعی 
اکیپ های گشت و  افزایش  و  آبخوان  حفظ 
بازرسی در جهت شناسایی چاه های غیرمجاز 
و مسدود کردن آنها می دهد و در سوی دیگر 
قزوین  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
قزوین  دشت  درصد   ۴۵ فرونشست  از 
تا   ۲ فرونشست  سال  هر  اینکه  و  می گوید 
۱7 سانتی متری در این دشت اتفاق می افتد. 
از  قزوین  منطقه ای  آب  آمار شرکت  البته  و 
۶۰۰۰ حلقه چاه مجاز و بالغ بر ۵۰۰ حلقه چاه 
تعداد  آمار  این  اساس  بر  غیرمجاز می دهد. 
چاه های غیر مجاز در سال های گذشته ۳ هزار 
-مجاز  چاه  حلقه  هزار   ۹ است.  بوده  حلقه 
و غیرمجاز- در طول سال های گذشته شیره 
از پس یک  بلعیده اند و حاال  را  جان دشت 
سال خشکی آسمان، دیگر زمین چیزی برای 
باشد.  فعال  چاهی  ندارد که  بیرون کشیدن 
حفر چا ه های غیرمجاز  و تکثر چاه های مجاز 
آب   سفره های  از  بی رویه  برداشت های  و 
متولی  نهادهای  نظارت  نبود  در  زیرزمینی 

است  آورده  ایران  دشت های  سر  به  بالیی 
که تنها راه باقی مانده برای وضعیت آنها ابراز 
نگرانی از آینده حیات در این مناطق است.

علیرضا شکوهی لنگرودی، عضو هیئت علمی 
نکته که 7۰  این  بر  تاکید  با  دیروز  دانشگاه 
سال پیش دشت قزوین اهمیت ویژه ای در 
کشاورزی و تولید ایران داشت و جایگاه دوم 
خصوص  در  بود  داده  اختصاص  خود  به  را 
وضعیت فعلی این منطقه به خبرگزاری ایسنا 
گفته است: »سال های قبل، سیاست گذاری 
کالن در مدیریت آب استانی به وجود آمد؛ 
و  شاهرود  رودخانه  حوزه  برای  گذشته  در 
سپیدرود پنج استان می نشستند و تصمیم 
باالدست  استان های  اکنون  ولی  می گرفتند 
می کنند.  برداشت  خودشان  مجوز  با  را  آب 
بیالن  از  این سیاست گذاری بخشی  با  عماًل 
به واسطه  و  کاسته ایم  را  قزوین  دشت  آب 
برداشت ها  غیرمجاز  و  مجاز  آب  چاه های 
زیرزمینی  سفره های  سطح  و  افزایش یافته 
کاهش پیدا کرده است. به نظر می رسد تعداد 
چاه های غیرقانونی بیش از چاه های قانونی 
ذرات  می شود  باعث  سفره  تخلیه  و  است 
خاک که به کمک آب روی هم قرار داشتند 
بدین ترتیب  آورند و  به هم فشار  مستقیمًا 
دشت  اراضی  شود.  منجر  فرونشست  به 
حال  در  هم زمان  تاکستان  تا  هشتگرد  از 

نشست است اگر بخواهیم جلوی این فاجعه 
باشیم؛  سفره  تغذیه  فکر  به  باید  بگیریم  را 
راهکار، جلوگیری از برداشت غیرمجاز و تغییر 
الگوی کشت است که این دو مقوله به آسانی 
قابل انجام نیست چون اقتصاد مردم به آن ها 
وابسته شده است.« لنگرودی معتقد است: 

»قوانین مرتبط با تغییر الگوی کشت و بستن 
چاه های غیرمجاز وجود دارد دایره پلیس آب 
در آب منطقه ای فعال است و به دنبال بستن 
چاه ها بوده است اما انسجام بین سازمان ها 
وجود ندارد؛ قانون وجود دارد و باید از طریق 
هماهنگی بین سازمانی، تنویر افکار عمومی و 
فرهنگ سازی به تغذیه سفره زیرزمینی کمک 
این  از  زیرزمینی  منابع  سطح  افت  کنند« 
جهت موجب نگرانی است که در بلند مدت 
تاالب ها،  و  رودخانه ها  موجب خشک شدن 
از بین رفتن پوشش گیاهی، ایجاد مشکالت 
زمین  فرونشست  ریزگردها،  وجود  از  ناشی 
پی  در  را  زیرزمینی  آب  منابع  شدن  شور  و 
خواهد داشت. در صورت تداوم روند کاهش 
اتفاق  زمین  فرونشست  پدیده  منابع،  این 
می افتد –بسیاری از دشت های ایران امروز در 
این مرحله قرار دارند- که عالوه بر وارد آمدن 
خسارت هایی به زیرساخت هایی از جمله ریل 
راه آهن و جاده و بناهای مسکونی، خسارات 
می کند.  آبخوان ها  متوجه  را  جبران ناپذیری 
که  می افتد  اتفاق  زمانی  زمین  فرونشست 
حفره های خالی بین دانه های خاک که محل 
زیرین  سطوح  به  روان آب ها  ورود  و  ذخیره 
زمین هستند، در هم فرو رفته و دیگر امکان 
ذخیره آب را در منافذ خود نخواهند داشت.  
این پدیده در حوزه کشاورزی زیانبارتر از دیگر 
را  زمین  فرونشست،  بود.  خواهد  بخش ها 
این  می کند.  کشت  غیرقابل  همیشه  برای 
اتفاق امروز در دشت هایی در حال وقوع است 

که در گذشته مناطقی حاصلخیز بودند. 
هر چند بهانه بسیاری از کسانی که برای حفر 
چاه های جدید مجوز صادر می کنند یا چشم 
زنده  می بندند،  غیرمجاز  چاه های  حفر  بر 
نگه داشتن کشاورزی است، اما در بلند مدت 
نخواهد  نابودی  جز  نتیجه ای  اقدامات  این 
مهدی خانی  قدرت هللا  پیش  چندی  داشت. 
از  انتقاد  با  مدیر کل مدیریت بحران استان 
وضعیت الگوی کشت در دشت قزوین گفته 
منابع  کمبود  از  قزوین  ممنوعه  »دشت  بود: 
آب های  تخلیه  و  می برد  رنج  شدت  به  آبی 
جبران  خسارات  دشت،  این  در  زمینی  زیر 
زمین  فرونشست  آنها  بارزترین  ناپذیری که 
آبخوان  مرگ  می گذارد که  جای  بر  را  است 
دشت قزوین و نابودی کشاورزی را در آینده 
نتیجه  پدیده  این  داشت.   خواهد  همراه  به 
بی تدبیری عده ای است که دود آن به چشم 
تمام مردم خواهد رفت« پژوهشگران معتقدند 
موجود  بحرانی  شرایط  از  رفت  برون  برای 
منابع  مدیریت  روشهای  اصالح  جز  چاره ای 
آب وجود ندارد. موضوعی که بی توجهی به آن 
جان دشت های ایران را به لب رسانده است. 

مسیر  در  آب  شدن  جاری  که  است  سالی  چند 
جریان  این  با  سال ها  که  اصفهانی ها  برای  زاینده رود 
در کنار پل خواجو و سی و سه پل زندگی کرده بودند، 
بازه های  در  آرزو  این  زمانی که  و  شده  آرزو  به  تبدیل 
شادی  تصاویر  می شود،  محقق  سال  از  خاصی  زمانی 
اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  در  اتفاق  این  از  مردم 
آرزوی  این  شدن  برآورده  اما  امسال  می شود.  خبرساز 
در  کرونا  باره  چند  گرفتن  اوج  با  همزمان  اصفهانی ها 
کشور شده است. ایران برای پنجمین بار پیک کرونا را 
تجربه می کند و وضعیت شهرهای بسیاری دوباره قرمز 
شده است. یکی از این شهرهای قرمز در جریان شیوع 
کرونای دلتا اصفهان است. هر چند این قرمزی رنگ و 
بحرانی بودن وضعیت بیمارستانها مردم را از شادی در 
کنار زاینده رود منصرف نکرده است، اما محدودیت هایی 
از سوی پلیس برای حضور و تجمع در کنار زاینده رود در 
اصفهان اعمال می شود و هشدارهایی از سوی نهادهای 

است. داده شده  مردم  به  بهداشتی 
رئیس  محمدی،  محمدرضا  سرهنگ  ایسنا  گزارش  به 
به  اشاره  با  اصفهان  استان   رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
ترافیکی  محدودیت های  و  تردد  منع  وضعیت  آخرین 
برابر مصوبه ستاد استانی کرونا، گفت: این روزها شاهد 
تفرجگاه ها  در  شهروندان  حضور  نگران کننده  افزایش 
آب  بازگشایی  دلیل  به  زاینده رود  حاشیه  خصوصًا 
رودخانه هستیم. باهدف جلوگیری از گسترش بیماری 
غیرمجاز  به صورت  جامعه، کسانی که  سالمت  حفظ  و 
ترددهای  دلیل  به  باشند،  داشته  تردد   ۲۲ ساعت  از 

غیرضروری و مجاز جریمه ۲۱۰ هزارتومانی خواهند شد. 
است. ممنوع  بامداد   ۳ تا   ۲۲ ساعت  از  شبانه  تردد 

حجت هللا غالمی، سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا 
از مردم خواست در وضعیت قرمز کرونا و  در اصفهان، 
آن کمتر  با  مقابله  محدودیت های  هفته  دو  به خصوص 
و  یابند  تفرجگاه ها حضور  و  تفریحی  پارک ها، مراکز  در 
حاشیه  در  توقف  و  تاریک  پارک ها  درحالی که  افزود: 
بردن  با  افراد  برخی  متاسفانه  است،  ممنوع  پارک ها 
دورهمی  به  اصرار  همچنان  پارک  داخل  به  روشنایی 
دارند، اما از مردم می خواهیم تا پروتکل های مقابله با 
کرونا را رعایت کنند تا از موج پنجم مقابله با کرونا عبور 
کنیم. اجرای محدودیت های کرونایی به مدت دو هفته 
اجرای  با  امیدواریم  و  می شود  اجرا  مردادماه  پایان  تا 

عبور کنیم. پنجم کرونا  از موج  آن  درست 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  حیدری،  به گفته کمال 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  اصفهان  پزشکی 
اصفهان به زیر ۵۰ درصد رسیده، درحالی که در سه ماه 

بود. درصد   ۸۰ باالی  عدد  این  گذشته 
بهداشت  مرکز  واگیر  بیماری های  مسئول  فدایی،  رضا 
بگویم  نمی توانم  قاطع  به طور  می گوید:  اصفهان  استان 
از فضاهای  پرخطرتر  در محیط های سربسته  تجمع  اما 
باز است، با این  وجود در فضاهای باز هم اگر افراد دور 
انتقال  احتمال  باشند  هم  به  نزدیک  فاصله  در  و  هم 
بیماری وجود دارد و بهتر است در مجموع از حضور در 
مکان های شلوغ خودداری کرده و استفاده از ماسک را 
تزریق کرده اند  واکسن  افرادی که  حتی  بگیرند.  جدی 

نیز باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، چون هنوز 
پوشش واکسیناسیون در جامعه ما پایین است، رعایت 
ویروس  انتشار  سرعت  می تواند  بهداشتی  پروتکل های 
از هر نوعی که باشد را کم کند و مهم کار برای پیشگیری 
از بیماری در شرایط کنونی رعایت پروتکل های بهداشتی 
به  شاید  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  متاسفانه  است. 
اپیدمی در بین مردم کمرنگ شده  دلیل طوالنی شدن 

و این موضوع باعث نگرانی است.
برگردانده  شهر  به  را  دوباره  سرزندگی  زنده رود،  جریان 
به  کرونایی،  سخت  روزگار  از  کالفه  و  خسته  مردم  و 
برای ساعاتی  تا  در شهر می روند  زاینده رود جاری  کنار 
دوباره  سختی ها،  و  مشکالت  از  فارغ  اندک،  هرچند 
اصفهانی ها  قول  به  و  ببینند  را  نشاط  و  شادی  رنگ 

بسپارند. آب  به  را  غم هایشان 
شدن  زنده  با  مردم  سرزندگی  و  شادی  تماشای 
اما  است،  لذت بخش  رهگذری  هر  برای  زاینده رود 
روزها  این  شد.  غافل  نگرانی های کرونایی  از  نمی توان 
و  تفریح  حال  در  زاینده رود  کنار  در  مردمی که  بیشتر 
شادی هستند ماسک به صورت ندارند و خبری از فاصله 

نیست. هم  اجتماعی 
ظرفیت  شدن  پر  واکسیناسیون،  اندک  سرعت   
بیمارستان ها، افزایش شهرهای قرمز کرونایی و کاهش 
رعایت پروتکل های بهداشتی زنگ خطر جدی است که 
امید می رود در کنار شادی و نشاط چند روزه زاینده رود 
با کمترین  را  پنجم  موج  تا  نشود  آن  از  غفلت  باعث 

بگذاریم. سر  پشت  خسارت 

زندگی موقت زنده رود 
آب و انرژی

فاجعه ای که برای منابع آب زیرزمینی ایران رقم خورده است، نتیجه رفتار امروز و دیروز نیست. دهه ها سو مدیریت منابع آب، امروز 
در قالب خشکی سفره های آب زیرزمینی و در پیشرفته ترین شکل، به صورت فرونشست زمین نمود پیدا کرده است. زنگ خطر خشکی 
منابع زیرزمینی و در نتیجه آن فرونشست زمین در بسیاری از دشت های ایران –که در گذشته حاصلخیز بوده اند- سال هاست به صدا 
در آمده، اما گوش شنوایی برای این هشدار و زنگ خطرها نبوده و نیست. همچنان برداشت از منابع زیرزمینی راهکاری است برای رفع 
بحران هایی که بیش از هرچیز ریشه در مدیریت ناصحیح منابع آب دارد. دشت قزوین یکی از همین دشت هاست که این روزها احوال 
خوشی ندارد. دشتی که با بحران فرونشست دست به گریبان است و نزدیک به یک دهه است کارشناسان در مورد وضعیت آن هشدار 

می دهند. دشتی که روزگاری حاصلخیز بود و حاال تنها حاصلش فروریختن از درون است و فاصله ای تا نابودی ندارد.
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فضای  بازهم  تیرماه   ۲۳ چهارشنبه  دیروز 
برای  تازه ای  دردسر  پایتخت،  عمومی 
کرد.  ایجاد  معلوالن  جامعه  از  عضوی 
شهرداری  و  بهزیستی  مسئوالن  که  هرچند 
پایتخت  می گویند نهضت مناسب سازی در 
معاون  نژاد،  جمالی  مهدی  و  شده  آغاز 
تهران  شهرداری  به  پیشتر  نیز  کشور  وزیر 
داده   ۱۸ نمره  مناسب سازی ها  این  بابت 
و  نظارت  می رسد که دست کم  نظر  به  بود، 
بعد  شهری  امر  متولیان  سوی  از  دیده بانی 
از نهضت آفرینی ها وجود ندارد و این جدیت 
مشاهده  عمومی  فضاهای  ایمن سازی  در 
سال ها  خودش  سمیعی  ابوذر  نمی شود. 
سازی  مناسب  ستاد  در  عضویت  سابقه 
استان کردستان را داشت و در این خصوص 
اتفاقات  با  بارها  او  بود  کرده  مطالبه گری 
به  همواره  ابوذر  است.  شده  مواجه  مشابه 
دوستان نابینای خود توصیه می کند که حتی 
برندارند،  بدون عصای سفید  هم  قدم  یک 
توصیه ای که خودش هم به آن جامه عمل 
پوشانده بود اما نمی دانست در پله برقی چه 
می کنم  »فکر  می کشد:  را  انتظارش  چیزی 
صفحه اول ورودی پله برقی بود که پایم را 
گذاشتم و متوجه شدم که پایم فرومی رود، 
تا یک وجب باالی زانو فرو رفتم اینکه در آن 
لحظه چقدر درد داشتم بماند، تنها ترسم این 
بود که اگر پله برقی روشن شود پایم قطع 
به یقین قطع می شد.« او بعد از این حادثه 
بودن صفحه  خالی  علت  بی.آر.تی  مامور  از 

متوجه  نهایت  در  اما  می پرسد  را  ورودی 
نمی شود که این صفحه شب گذشته دزدیده 
شده یا شهرداری آن را برداشته است. او بعد 
از رسیدن به محل کارش متوجه چسبندگی 
شلوارش به زانوها و خونریزی شدید پایش 
که  مهمی  جلسه  دلیل  به  »من  می شود: 
داشتم مجبور شدم محل را ترک کنم اما بعد 
از آن هرچه با ۱۳7 تماس گرفتم، نتوانستم 
پاسخی دریافت کنم. دوبار متصدی علی رغم 
برداشتن تلفن پاسخ نداد.« سمیعی ۳ بار در 
زمان های مختلفی با سامانه شهرداری تماس 
می گیرد و در نهایت می تواند شکایت خود را 
ثبت کند، شکایتی که نمی داند به آن رسیدگی 

نه.  یا  می شود 

 خاطرات بد معلوالن در تردد 
دریچه های  داربست،  پله برقی،  دریچه 
آب در خیابان ها و موانع کوتاه و بلند کاشته 
حادثه  که  نیست  بار  اولین  پیاده روها،  در 
می آورد  خاطر  به  ابوذر  می کنند.  آفرینی 
از  هرروزه اش  عادت  طبق  پیش  مدتی  که 
عبور  پیروزی  در  چهارراه  کوکاکوال  پیاده روی 
می کرده که به یکی از همین موانع کاشته ای 
شده  نصب  موتور  تردد  ممنوعیت  برای  که 
خودش  گفته  به  که  موانعی  کرده.  برخورد 
»همان  می شود:  نصب  هم  اخیر  مدت  در 
این  شد،  رد  من  کنار  از  موتور  یک  لحظه 
یعنی موانع کاشته شده، مشکلی برای تردد 
ما  برای  اما  نمی کند  ایجاد  موتورسواران 
نابینایان چرا.« داربست ها خصوصا آن هایی 

که برای مراسم های عزادارای نصب می شوند 
نیز از جمله مواردی هستند که ابوذر از آن ها 
خاطره ای خوش در ذهنش نمانده است. او 
می گوید یکبار سرش به یکی از داربست هایی 
بود  شده  نصب  مذهبی  مراسم  برای  که 
مسیر  همان  از  که  هرباری  و  کرد  برخورد 
ناخودآگاهش  در  خاطره  این  می کند،  عبور 
زنده می شود. خاطرات تلخ مشابه مساله ای 
از  بسیاری  شده  سبب  روزها  این  است که 
معلوالن خانه نشین شوند و از عواقب بعدی 

بترسند.  آن 

 خاطرات مشابه معلوالن 
حادثه  دچار  نیست که  فردی  تنها  ابوذر 
کمپین  مدیر  مروتی  بهروز  است.  شده 
را  ابوذر  ماجرای  بار  نخستین  که  معلوالن 
اطالع رسانی کرد،ماجراهای مشابه دیگری از 
نقاط دیگر کشور را هم در خاطر دارد. او که 
دو روز گذشته یکی از مهمانان جلسه ستاد 
می گوید  بوده  هم  کشور  کل  مناسب سازی 
مناسب  ستاد  عموما  که  بندهایی  از  یکی 
پل های  مساله  نمی کند،  ورود  آن  به  سازی 
تبریز  در  نابینایی  پیش  »مدتی  است:  عابر 
به این دلیل که دریچه کانال آب سرجایش 
ولی  به  مروتی  اشاره  کرد.«  سقوط  نبود، 
محمدی است، جوانی که اسفند سال گذشته 
محل کارش  به  رسیدن  همیشگی  مسیر  در 
بود که در دریچه کانال آب افتاد و پایش از 
دیگری  اتفاق  به  او  دید.  ناحیه آسیب  چند 
که در سال ۹۵ رخ داد هم اشاره ای می کند، 

سقوط فردی نابینا از پل عابری نصف شده 
در ورامین. اتفاقی که همان زمان ایسنا درباره 
آن نوشت: »شهرداری ورامین قصد تعمیرات 
و عملیات اجرایی در میدان رازی شهرستان 
به  را در دست داشته و بدون توجه  ورامین 
ایمن سازی و ممنوع کردن ورود به پل عابر 
پیاده، نیمی از پل را به عرض طرف دیگر بلوار 
برداشته و همین امر باعث شد تا این نابینا 
او  پایین سقوط کند.«  به  نیمه پل  از همان 
عموما  رخ دادن  از  بعد  این حوادث  می گوید 
به فراموشی سپرده می شوند و بهزیستی هم 
در  معلوالن  حقوق  برای  پیگیری  و  واکنش 
اینگونه مواقع به خرج نمی دهد: »مستند به 
معلوالن،  حقوق  از  حمایت  قانون   ۲۳ ماده 
طریق  از  باید  معلولیت  دارای  افراد  حقوق 
بهزیستی پیگیری شود در حالیکه در ماجرای 
بهزیستی  نه  و  شهرداری  نه  هنوز  ابوذر 

ندادند.«  نشان  واکنشی 

 سیاست گذاری مناسب سازی
 در تهران 

می گویند  تهران  شهرداری  مسئوالن 
سال های  در  که  است  بار  نخستین  این 
یک  به  را  سازی  مناسب  موضوع  اخیر 
سیاست گذاری تبدیل کردند. زینب نصیری، 
پیام ما  به  تهران،  مدیرکل سالمت شهرداری 
می گوید: مورد سقوط فرد نابینا در پله برقی 
مسئله ایمنی فضاهای شهری است که دقیقا 
پل های  می گردد،  بر  نگهداشت  پیمانکار  به 
عابر یا زیرمجموعه سازمان زیباسازی است، 
یا معاونت حمل و نقل ترافیک، در مواردی که 
این اتفاقات بروز می کند، این سازمان ها از 
منطقا  می کنند.  مطالبه  نگهداشت  پیمانکار 
هم تمام فضاهایی که در سطح شهر ساخته 
او  دارند.  نگهداشت  پیمانکار  یک  می شود، 
مدتی  اتفاقا  شهر  شورای  می کند:  تاکید 
پیاده  عابر  پل های  برای  مصوبه ای  پیش 
مناسب  و  ایمنی  همین  مساله  داشت، 
سازی بود که همان زمان هم اعضای شورا 
بحث می کردند که اگر پلی تازه ساخته شود 
باید این مسائل را رعایت کند و برای پل های 
قبلی ها هم باید در یک فرآیند زمانی ایمنی، 
شود.  پیش بینی  مناسب سازی  و  امنیت 
نصیری می گوید در موضوع مناسب سازی هم 
همین قواعد حاکم است یعنی پروژه هایی که 
جدید ساخته می شوند باید براساس مصوبه 
شهرداری مناسب سازی شده افتتاح شوند، 
در غیر این صورت تخلف اتفاق می افتد: اما 
نباید این مساله را فراموش کرد تهران حاصل 
دهه ها شهرسازیست و این مناسب سازی باید 
در طول زمانی صورت گیرد. به گفته او برای 
بار یک طرح جامع مناسب سازی در  اولین 
ستاد مناسب سازی فضاهای شهری تصویب 
در  تا  شد  مقرر  آن  مبنای  بر  و  است  شده 
رینگ های متصل به هم بخش های مختلف 

شهر در طی ۴ تا ۵ سال این مناسب سازی 
اتفاق بیفتد. مدیرکل سالمت شهرداری تهران 
فعاالن  از سوی  نظارت  می گوید یک بخش 
مدنی و ان.جی.اوها و نهادهای مدنی اتفاق 
و ۱۸۸۸  می افتد همچنین شماره های ۱۳7 
فوریت ها  و  ارائه گزارش  برای  شهرداری هم 
مواقع  اینگونه  در  شهرداری  نظرات  و  نقد  و 

دارند.  کاربرد 

دردسر دانشگاه ها 
بودن  ناایمن  و  نبودن  دسترس پذیر 
تنها در خیابان ها حکمروایی نمی کند. هفتم 
دارای  روزنامه نگار  طایی،  فاطمه  تیرماه 
گزارش  تهیه  جهت  سمیرمی  معلولیت 
در  معلوالن  تردد  برای  امکانات  نبود  درباره 
می شود که  دانشگاه  عازم  دانشگاه،  ورودی 
از  و  شده  پرتاب  جوی  داخل  به  ویلچرش 
می شود.  حادثه  دچار  و گردن  ناحیه صورت 
که  است  افتاده  اتفاق  درحالی  این ها  همه 
بهزیستی  سازمان  رئیس  قبادی دانا،  وحید 
مناسب سازی  ستاد  جلسه  در  تیرماه   ۲۲
هم بر این سیاست تاکید کرده بود و هم بر 
اینگونه حوادث  در  معلوالن  از  سازوکاری که 
حمایت کند: مناسب سازی عالوه بر اینکه به 
و  معلوالنی که جسمی  برای  فیزیکی  لحاظ 
حرکتی هستند باید انجام شود، برای افرادی 
که دارای مشکالت بینایی یا شنوایی هستند 
نیز  معلولیت  دارای  افراد  گروه های  سایر  و 
دسترس پذیری  و  شود  گرفته  نظر  در  باید 
حقوق  به  بتوانند  که  باشد  برقرار  آنها  برای 
 خود در زمینه های مختلف دست پیدا کنند.
دارای  افراد  حقوق  از  حمایت  قانون  در   
معلولیت تصریح شده است که اگر سازمان 
قانونی  وظایف  به  مدیری  یا  دستگاهی  یا 
خود عمل نکند طبق قانون مجازات اسالمی 
مشمول پیگرد قرار خواهد گرفت و مجازات 
الزم برای او پیش بینی شده و این الزامی را 

است.  ایجاد کرده  دستگاه ها  همه  برای 

مطرح  موضوعات  درباره  تهران  شهردار 
تخلفات  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  شده 
پنجم  شهری  مدیریت  در  گرفته  صورت 
شهرداری  از  ایرنا  به گزارش  داد.  توضیح 
در  چهارشنبه  روز  حناچی  پیروز  تهران، 
با  حکیم  ایرانی  باغ  افتتاح  آیین  حاشیه 
دستگاهی  نمی کنم  »تصور  اینکه  بیان 
هزینه  میلیارد  هزار   ۶۰ حدود  ساالنه  که 
می کند، تخلفی انجام دهد«، اظهار داشت: 
شفافیت  سایت  از  ارقام  و  اعداد  این 
که  است  اطالعاتی  این  و  شده  برداشته 
او  کرده ایم.  بارگذاری  سایت  بر  خودمان 
غیرقانونی  می خواهد کار  فردی که  افزود: 
انجام دهد، اطالعات کار خود را روی سایت 
از  بخشی  تشریفات  ترک  نمی دهد؛  قرار 
است. شده  لحاظ  قانون  در  و  تشریفات 
است  ممکن  اینکه  بیان  با  تهران  شهردار 
در  شود  می  انجام  که  خدماتی  همه 
افزود:  نشود،  ذکر  تشریفات  ترک  عنوان 
حدود   ۱۴۰۰ تهران  لوگوی  به  رسیدن  برای 
و  کردند  رقابت  هم  با  طراحی  گروه   ۳۰۰
استعداد  بهترین  کرد  تالش  شهرداری 
صورت  تخلفی  کند؛  کشف  را  خالقیت  و 
به  را  همین گزارش  هم  بازرسی  و  نگرفته 

است. داده  ارائه  بنده 
از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
است،  محلی  توسعه  پروژه های  مصادیق 
در  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   ۲ گفت: 

مقیاس  پروژه های کوچک  برای   ۹۸ سال 
سال  در  رقم  این  و  شد  داده  تخصیص 
۱۳۹۹ افزایش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۰ هم 
در بودجه پیش بینی شده است؛ تعداد این 
پروژه ها بسیار است و مقیاس کوچک تری 

دارند. پروژه ها  دیگر  به  نسبت 
حناچی با بیان اینکه این پروژه ها متناسب 
می شوند،  تعریف  مناطق  نیازهای  با 
پرتراکم  مناطق  ۱۰ جزو  اضافه کرد: منطقه 
سرانه های  و  می رود  بشمار  مسکونی 

دارد. کمی  سبز  باز  فضای  و  خدماتی 
باغ های  و  باغ  این  تملک  با  داد:  ادامه  او 

دیگر، سرانه فعلی از ۲.۴ به ۲.7 افزایش 
پیدا می کند؛ یعنی به ازای هر ساکن ۲.7 
مترمربع سرانه فضای سبز در منطقه وجود 
البته این عدد برای چنین مناطقی  دارد و 
صورت  بیشتری  تالش  باید  و  است  کم 
اتفاق خوبی است  نتیجه  اقدام  این  گیرد. 

پنجم صورت گرفت. در شورای  که 
درخت  قطع  تهران، جرائم  به گفته شهردار 
فضای  توسعه  برای  تنها  شهروندان  توسط 
و در همین  قرار گرفت  استفاده  سبز مورد 
شهر  سطح  در  باغ  بسیاری  تعداد  راستا 

رسید.  بهره برداری  به  و  تملک  تهران 

سقوط یک نابینا در پله برقی بی.آر.تی، بار دیگر ایمنی فضاهای عمومی شهر را زیر سوال برد 

شهر ناامن برای نابینایان
زینب نصیری، مدیرکل اداره سالمت شهرداری تهران: این مورد به مساله ایمنی فضاهای شهری مربوط است 
که باید آن را از پیمانکار نگهداشت پل مطالبه کرد

توضیح »حناچی« درباره شائبه تخلف در شهرداری تهران 

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان مرکزی خبر داد

 تداوم آلودگی هوا 
در اراک 

استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
مرکزی گفت: شرایط وخیم آلودگی هوا که 
از ساعت ۲۰ سه شنبه با افزایش چند برابری 
تعطیلی  موجب  شده،  همراه  آالینده ها 
روز چهارشنبه شد.  در  عمرانی  فعالیت های 
گفت و گو  در  چهارشنبه  روز  میرزایی«  »رضا 
آلودگی هوا  با شدت گرفتن  افزود:  ایرنا  با 
اضطراری  ناسالم، کارگروه  بسیار  شرایط  و 
و  شد  تشکیل  هوای  آلودگی  کاهش 
محیط  حفاظت  مدیرکل  داشت.  مصوباتی 
محیط  داد:  ادامه  مرکزی  استان  زیست 
واحدهای  فعالیت  از  است  موظف  زیست 
ایجاد  باعث  که  دستگاه هایی  و  آالینده 
میرزایی  کند.  جلوگیری  می شوند  آلودگی 
مدارس  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی تعطیل است و 
نیاز به اتخاذ تصمیم در این راستا نبود اما 
نیاز است افراد از هرگونه تردد غیرضروری در 
سطح شهر پرهیز کنند و هیچ گونه فعالیت 
ورزشی  اماکن  و  باز  فضاهای  در  ورزشی 
و  عادی  مردم  تاکید کرد:  او  نشود.  انجام 
هیچ  به  اراک  ریوی  و  قلبی  بیماران  البته 
غیر  تردد  از  و  نشوند  خارج  خانه  از  عنوان 
ضروری پرهیز کنند. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان مرکزی افزود: به همه گروه ها 
و  سالمندان  باردار،  زنان  جمله کودکان،  از 
بیماران قلبی و ریوی تاکید می شود، از تردد 
آنها  سالمت  زیرا  کنند  پرهیز  غیرضروری 
در معرض خطر است. اراک یکی از هشت 
ابتدای  از  که  است  کشور  آلوده  کالنشهر 
کارنامه  در  ناسالم  روز   ۴۰ تاکنون  امسال 

ثبت کرد. خود 

 معاون سازمان شهرداری ها
 و دهیاری ها تاکید کرد

لزوم مدیریت بهینه 
مصرف آب در حوزه 

خدمات شهری
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری 
ها و دهیاری های کشور با اشاره به ضرورت 
بحران  مختلف  ابعاد  به  شهرداری ها  توجه 
بهینه مصرف  بر مدیریت  آبی در کشور  کم 
آب در حوزه خدمات شهری، توسعه فضای 
نیاز  ازگونه های کم  استفاده  با  شهری  سبز 
استفاده  اقلیم،  با  سازگار  و  مقاوم  آب،  به 
فاضالب  تاسیسات  شده  تصفیه  پساب  از 
شهری و همفکری با تمامی دست اندرکاران 
و  شهری  مدیریت  دولت،  در  موضوع  این 
روستایی، مراکز علمی و پژوهشی، سازمان 
به  تاکید کرد.  رسانه ها  و  نهاد  مردم  های 
خصوص  در  رجب  حسین  ایسنا،  گزارش 
اقدامات صورت گرفته در حوزه فضای سبز 
اخیر گفت: در حال  شهری طی چند سال 
عمومی  سبز  فضای  سرانه  متوسط  حاضر 
شهری کشور حدود ۱۲ متر مربع و متوسط 
سرانه فضای سبز کالنشهرها ۱۵ متر مربع 
پاک،  هوای  قانون  براساس  و  می باشد 
جمعیت  دارای  شهرهای  شهرداری های 
باالی۵۰ هزار نفر، موظفند با همکاری وزارت 
نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه 
مترمربع  به ۱۵  را حداقل  فضای سبز خود 
سازمان  شهرداری های  امور  برسانند.معاون 
بیان  با  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
شبکه  جداسازی  مطالعات  انجام  اینکه 
آبرسانی فضای سبز از سال۱۳7۹ تاکنون در 
دستور کار این سازمان بوده، اظهار کرد: در 
شبکه  جداسازی  مطالعه   ۶۳۲ حاضر  حال 
آبرسانی فضای سبز از آب شرب بر اساس 
شرح خدمات و دستورالعمل ابالغی توسط 
شهرداری ها انجام شده که ۳۸۱ مطالعه به 
تایید رسیده و ۲۵۱ مطالعه در دست اقدام 
سازمان  شهرداری های  امور  است.معاون 
شهرداری ها و دهیاری های کشور  با اشاره به 
ناکافی بودن منابع آبی در اختیار شهرداری ها 
برای نگهداری فضای سبز موجود و همچنین 
نگهداری  و  احداث  هزینه های  بودن  باال  به 
هزینه ها  این  تامین  گفت:  سبز،  فضای 
خصوصًا  شهرداری ها  سوی  از  تنهایی  به 
شهرهای متوسط و کوچک میسر نیست و 
این حوزه نیازمند تخصیص منابع مالی کافی 
در بودجه سنواتی و بهره گیری از ظرفیت های 
تمامی دست اندرکاران این موضوع در دولت، 
علمی  مراکز  روستایی،  و  شهری  مدیریت 
بنیان،  دانش  شرکت های  پژوهشی،  و 
سازمان های مردم نهاد و رسانه ها است.تهیه 
برنامه عمل متناسب برای هر شهر و روستا 
با شناسایی و استفاده از گونه های گیاهی کم 
نیاز آبی، مقاوم و سازگار با اقلیم برای توسعه 
فضای سبز شهری و روستایی، برنامه ریزی 
جمع آوری،  تاسیسات  ایجاد  برای  الزم 
ذخیره سازی و انتقال روان آب ها برای آبیاری 
فضای سبز شهری از دیگر موارد مطرح شده 

بود.  معاون سازمان شهرداری ها  از سوی 

دسترس پذیر نبودن و ناایمن 
بودن تنها در خیابان ها 

حکمروایی نمی کند. هفتم 
تیرماه فاطمه طایی، روزنامه نگار 
دارای معلولیت سمیرمی جهت 
تهیه گزارش درباره نبود امکانات 

برای تردد معلوالن در ورودی 
دانشگاه، عازم دانشگاه می شود 

که ویلچرش به داخل جوی 
پرتاب  شده و از ناحیه صورت و 

گردن دچار حادثه می شود

مثل هرروز ساعت ۷ و پنجاه دقیقه صبح خودش را به باالی پل هوایی بی.آر.تی دروازه دولت رساند، مسیر همیشگی اش که او را از خانه 
به محل کارش متصل می کرد. ابوذر سمیعی این مسیر را همواره با دو عصای سفید طی می کرد: »یک عصا همیشه در دستم است و یک 
عصا هم همیشه در کیفم دارم محض اطمینان« روی پله برقی اما معموال عصاها جمع می شوند تا جسم اضافی مانع حرکت نشود، ابوذر 

پایش را روی ورودی پله که گذاشت، زانویش در یک فضای معلق فرورفت و او سقوط کرد.

بلدیه

استاندار یزد: باید در قالب 
برنامه منسجم مشارکت 
صنایع را برای بعضی از 
اولویت های حوزه تامین آب 
فراهم کنیم

با  جدی  برخورد  بر  یزد  استاندار 
بحران  زمان  در  اجرایی که  دستگاه های 
اخیر آب، حضور و همکاری الزم را نداشتند 
چهارشنبه  روز  گزارش  به  کرد.  تاکید 
یزد  منطقه ای  آب  شرکت  روابط عمومی 
کارگروه  جلسه  در  طالبی  محمدعلی 
با حضور  استان که  آبی  با کم  سازگاری 
صورت  به  و  ذیربط  مسئوالن  و  مدیران 
ویدیوکنفرانس با فرمانداران شهرستان ها 
برگزار شد با تشکر از زحماتی که مجموعه 
دستگاه های حوزه آب استان در روزهای 
با  برخورد  لزوم  بر  شدند،  متحمل  اخیر 
مسئوالنی که در زمان بحران اخیر تخریب 
را  انتقالی، همکاری الزم  تاسیسات خط 
نداشتند، تاکید کرد. او با بیان اینکه همه 
برای  باید  ضرورتا  اجرایی  دستگاه های 
رفع بحران در هر زمینه ای همکاری همه 
خود  مسئولیت  و  باشند  داشته  جانبه 
این  در  دهند گفت:  انجام  درستی  به  را 
زمان و برای جلوگیری از نارضایتی مردم 
همراهی  هیچ  و  هیچ کوشش  از  نباید 
از  مردم  فرار  به  یزد  استاندار  دریغ کرد. 
گرمای شهر یزد به تفرجگاه های ییالقی 
شهرستان ها اشاره کرد و گفت: طبیعتا با 
افزایش تعداد جمعیت در اواخر هفته در 

این شهرستان ها باید برای رفع مشکالت 
ویژه ای  توجه  آنها  زیست  محیط  و  آبی 
اعتبارات متمرکز استان  از  شده و حتی 
می توان استفاده کرد و این مسئله باید 
بگیرد. طالبی  قرار  امسال  کار  در دستور 
کم آبی  با  سازگاری  برنامه  خصوص  در 
برنامه  یک  قالب  در  باید  افزود:  نیز 
مهم  مقوله  این  به  هدفمند  و  منسجم 
و ضروری پرداخت و مشارکت صنایع را 
تامین  اولویت های حوزه  از  بعضی  برای 
آب  شرکت  مدیر عامل  فراهم کنیم.  آب 
منطقه ای یزد نیز در این نشست با تشکر 
روز  چند  این  در  مسئوالنی که  همه  از 
اخیر همکاری های الزم را با شرکت آب 
منطقه ای و آب و فاضالب استان داشتند 
تخریب  ۲مورد  امسال  متاسفانه  گفت: 
داشتیم.  را  انتقالی  خط  تاسیسات 
محمدمهدی جوادیان زاده افزود: در این 
زمینه و طی ۲۴ ساعت قطع جریان آب 
آب  متر مکعب   ۵۰۰ و  ،۱۳هزار  انتقالی 
هدر رفت و ۱۵ میلیارد ریال خسارت به 
تاسیسات و سیستم های آبی وارد شد. 
به گفته او در صورت تامین اعتبار هرچه 
مدار  در  و  تکمیل  پروژه ها  این  زودتر 

می گیرد. قرار  بهره برداری 

استاندار یزد:
 لزوم برخورد با دستگاه هایی که در بحران  اخیر آب یزد 

همکاری نکردند

 زینب نصیری، مدیرکل سالمت 
شهرداری تهران، به پیام ما 
می گوید: مورد سقوط فرد 

نابینا در پله برقی مسئله ایمنی 
فضاهای شهری است که دقیقا 

به پیمانکار نگهداشت بر می گردد، 
پل های عابر یا زیرمجموعه 
سازمان زیباسازی است، یا 

معاونت حمل و نقل ترافیک، 
در مواردی که این اتفاقات بروز 

می کند، این سازمان ها از پیمانکار 
نگهداشت مطالبه می کنند

| مدیرکل سالمت شهرداری تهران |

  | زینب نصیری |

|  
ید

سپ
ن 

یرا
  ا

|

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |
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آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۹  – رای  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۸۰۰۰7۳۳  برابر   
هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت  ملک 
رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض ارسالن علی رضازاده  فرزند علی  بشماره  
شناسنامه  ۱۵۳۲صادره از رودسر  در ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر 
فرعی   به شماره  پالک ۸۶۱۳  مربع   به مساحت ۲۶۰/۵۹متر  احداثی  بنای 
قسمتی  از ۱ فرعی  از 7۲ اصلی بخش ۲۹گیالن خریداری  از مالک غالمرضا 
علی رضازاده چافجیری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  
تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  دو 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.
تاریخ انتشار نوبت  اول:۱۴۰۰/۴/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۴/۲۴
24۱- رییس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر- حسنعلی پاک مهر 

افقی
 ۱ - كاسه درویشان - هستی و وجود - 
دفاع،  بی  ایتالیا، شهر  مرکز  گریزحیوان، 
عالمت  مفعولی،  نشانه   - فراری۲  شهر 
مفعول بی واسطه - پایتخت تاجیكستان، 
از روزهای هفته - از سازهای بادی۳ - 
آراستن - لك دار - رودی طویل در آسیا 
- سد خوزستان، سدی در جنوب كشور۴ 
کیومرث  از  فیلمی   - مروارید  ناپیدا،   -
هدف،  نشان  تیر،  هدف   - پوراحمد۵ 

تیررس - خالی - تکرار حرف - دشمن 
سرسخت۶ - تیزی آقتاب  - زاد روز، روز 
تولد - دید و نظر7 - آب منجمد، آب صفر 
درجه - دیو قصه ها، دیو بد هیکل قصه 
ها - مایع سفید کننده پارچه۸ - کشور 
اورست - پس گرفتن - شالوده و بنیاد، 
پایه و مبنا، سنگ آسیاب،حرف هیتلری، 
حرف نازی ها۹ - کاشف واکسن سرخک 
- بله بیگانه، سوره سی و ششم، از حروف 
تابستان -  مرداد،  ماه  قران۱۰ -  مقطعه 
درس نوشتنی۱۱ - جای پیش نماز، باالی 

خانه و صدر مجلس، جای ایستادن پیش 
نماز در مسجد، محاریب  - هزارو صدو 
یازده - رمانی از میخائیل بولگاکف۱۲ - 
دوستی - سوراخ سوراخ، شبکه دار - مایه 
حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی - پشته 
تپه كوچك۱۳  دخترانه،  سر  خاك، گیره 
دریا - سردخانه خانگی۱۴  افزار -  پا   -
- دانشجوی رشته پزشكی، كارآموز رشته 
پزشكی، دستیار پزشك - صد و یازده - 
دورشدن ۱۵ - پوشاك ستور - چاشنی غذا 
- مته برقی - سنگ های قیمتی، گوهر ها

عمودی
های  باشگاه  از  فرانسه،  در  رودی   -  ۱
فرانسوی - حرص و طمع، زیاده خواهی، 
از حروف اضافه - ماهی فروش۲ - نام 
فروش گردو،  واحد   - هنری  چهره  این 
دهند  سوگند  نبات  شاخه  به  را  حافظ 
با   - می گیرد۳  فال گیر  او گیرند،  از  و 
اهمیت - فیلمی از وحید موساییان۴ - 
رمزینه، پیش شماره مخابراتی - بدهی 
نام   - دنده  یک  بچه  کار  یکدندگی،   -
ترکی، نام آذربایجانی - ست وارونه۵ - 
زنیم  می  ترس  زمان  فریاد،   - جنبیدن 
- رتبه ها - شانه سر، ماهوت پاك كن، 
ابزار آراستن موها۶ - قشون و سپاه، سپاه، 
جند - اسباب - جمع محنت ، محنت 
و بالها7 - گیاه مرداب، ساز موالنا، ساز 
شاکی - فیلسوف مشهور یونانی - بین 
پیچ و مهره۸ - تكرار حرف دوم - انگبین، 
عسل - جوهر شوره - صد متر مربع، واحد 
سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر۹ - فرقه 

ای مذهبی در عربستان - رود مرزی، سد 
آذربایجان شرقی - پیمانه ها ۱۰ - حرف 
پیروزی، ضمیر غایب، جانشین او - زمان 
بی انتها، زندانی مادام العمر، همیشه - 
مادر لر، بیماری، تصدیق روسی - دوش 
و كتف، كتف۱۱ - تاول سوختگی، كودن، 

نابخرد - هافبک بارسلونا، هافبک اسپانیا 
- حرف هشتم التین۱۲ - سطح، چهره، 
مایه پیشرفت بعضی ها - ترتیب، نظم و 
ترتیب، نظم - زن خانه دار، ام المنزل۱۳ 
- نقطه شروع - پهلوان - مهمانخانه - از 
دختران حضرت شعیب )ع(۱۴ - صدای 

زنبور - خواب کودکانه - وجود دارد - از 
حروف مقطعه قرآن، سوره بیستم قرآن۱۵ 
گشوده  زنانه،  تعجب  تعجب،  حرف   -
- فعل نهی از دادن - پسوند شباهت - 
شکوه، شکوه و شکایت، چوپان آن را به 

چرا می برد

جدول شماره 2060

خراسان رضوی

سمیه باقرزاده / سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت وگوهای  بین المللی  همایش  گفت:  رضوی  خراسان 
وزارت  بین  تفاهمنامه ای  اجرای  راستای  در  بینافرهنگی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و آستان قدس رضوی منعقد شد.
یوسف امینی با اشاره به زمان انعقاد این همایش خاطر 
نشان کرد: این همایش در اواخر سال ۱۳۹۸ تفاهمنامه ای به 
امضای قائم مقام محترم آستان قدس رضوی و قائم مقام 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت رسید که در محورهای 
مختلف بنا شد همکاری های بین دو دستگاه فرهنگی در 
گستره ملی و بین المللی انجام گیرد. او اظهار کرد: نفس 
این کار بسیار ارزشمند است زیرا کارها در قالب تفاهم نامه 
مشترک برنامه ریزی شده و ایده ها تبدیل به برنامه می شود 
و که این با همکاری های مشترک رقم خورد.  امینی افزود: 
فعالیت های که  تا کنون انجام گرفته برنامه گفتگوهای بینا 
فرهنگی خراسان بزرگ که شاهد رونمایی پوستر همایش 
خواهیم بود. او با با اشاره به اهمیت موضوع، عنوان کرد: 
ظرفیت و ظرف این برنامه مربوط به خراسان بزرگ با تمام 
کمیت و کیفیتی که خراسان در گستره جغرافیای تاریخی و 
تمدنی دارد و به نوعی خراسان ظرفیت های مشترک فرهنگی 
فراوانی در دوره های مختلف تاریخی و همچنین تأثیرگذاری 
فرهنگی، تمدنی و تاریخی خراسان روشن و آشکار است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی در ادامه 
گفت: این که در گفت وگویی بازشناسی شده و اصطالحًا به 
روز رسانی شود ظرفیت هایی که وجود داشته و قابل تعمیم 
به دوره های جدید ظرفیت های بومی سازی وجود دارد در این 
برنامه این اتفاق بسیار خوشایندی است در راستای تحول 
دیپلماسی فرهنگی کشور انجام می گیرد که ما از ظرفیت های 
فرهنگی موجود در استان و خراسان برای گفتگوها، برای 
تعامالت بیشتر با نگاه فرهنگی و میراث معنوی استفاده 
کنیم . امینی گفت: ابزار برنامه و تعامل در شهر امام رضا و 
حضور در این شهر اتفاق خوشایند تری ست،  این که ما با 

این نگاه یک برنامه فرهنگی و اجرایی را رقم بزنیم.  
او اظهار داشت: همکاری خوبی در داخل کشور بین استان 
استان گلستان شکل  و  رضوی  جنوبی،  خراسان شمالی، 
گرفته که این همایش و گفت وگو در مجمع اتفاقات خوبی 
ظرفیت های  در  خراسان  فرهنگ  ارتقا  در  قطعًا  است که 
فرهنگی و هنری و ادبی در این همایش معرفی می شود.  
در ادامه معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خراسان رضوی گفت: کشورهای مختلف در همایش  
بین المللی گروه های بینافرهنگی خراسان بزرگ حضور داشته 
و عالوه بر کشورهایی که فارسی زبان هستند مهمانانی از 
کشورهای دیگر نیز در جمع اساتید ایرانی حضور خواهند 
داشت. افشین تحفه گر افزود: مجموع سخنرانان که در ۴ روز 
وبینار حضور خواهند داشت ۳۱ نفر از شخصیت های برجسته 

۸ کشور خارجی و یک نفر از ایران خواهد بود.
او با اشاره به کشورهایی که در این همایش حضور خواهند 
داشت، گفت: سریالنکا، پاکستان، هندوستان، افغانستان، 
تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان،بنگالدش با محوریت زبان 
و ادبیات فارسی با موضوع شخصیت اما رضا )ع( در ادبیات 
اقوام منطقه، معرفی شخصیت های علمی و ادبی خراسان 
شعری  ویژه گی های  و  شعر  رضوی،  فرهنگ  محوریت  با 
سبک خراسان با موضوع امام رضا)ع(، تعامالت زبانی و 
با  ادبی در  خراسان و همچنین در حوزه هنر و معماری 
موضوع هنر معماری اقوام مختلف خراسان در حرم مطهر 
امام رضا)ع(، تاثیر و تاثر آداب و رسوم آواها و نواهای منطقه 
و  نوشتار  اسالمی، خط،  هنرهای  رضا)ع(،  امام  مدایح  در 
اسناد مکتوب خراسان در دوره های مختلف، دست یابی به 
الگوهای هویت مدار در هنر منطقه است. تحفه گر در ادامه 
محورهای این همایش بیان کرد: ادیان، عرفان و تصوف با 
موضوع جایگاه امام رضا)ع( در بین ادیان مذاهب، بررسی 
زیارت امام رضا)ع( در بین اقوام خراسان، تاثیر اهل تصوف 
منطقه از امام رضا)ع(، نقش امام رضا)ع( در تقریب اقوام 
و ملل منطقه و نیز در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در 
خراسان با موضوع هویت ها، ارزش ها، تغییرات اجتماعی 
و تحوالت دینی، مقایسه تطبیقی نقش آیین ها و آداب و 
رسوم و فرهنگ منطقه، تعامالت فرهنگی، تاریخی و اقتصاد 
فرهنگ و هنر منطقه از محورهایی خواهد بود که در خدمت 
آنها خواهیم بود. معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با اشاره به ساعت شروع برنامه اظهار داشت: 
ساعت شروع وبینار از ۸ و نیم تا ۱۰ و نیم پیش بینی شده 
است و آغاز اولین وبینار به عنوان افتتاحیه در روز شنبه ۲۶ تیر 
ماه سال جاری در محل دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی 
که این دانشگاه قطب علمی شرق کشور نیز هست و الزم 
است از همین جا از اساتید و فرهیختگان که در همایش 
حضور دارند و نیز کمک کردند که این همایش در فضای 

علمی برگزار شود سپاس گذاری و قدردانی داشته باشم.

به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی و آستان قدس رضوی برگزار شد

رونمایی از پوستر همایش بین المللی 
گفت وگوهای بینافرهنگی خراسان بزرگ

نمونه  »استخر  شامل  اصفهان  ورزشگاه   ۵
مشتاق«،  کردآباد«،»سالمت کده  شهدای 
مصنوعی  »چمن  ارغوان«،  ورزشی  »مجموعه 
توسط  آبشار«  »شهربازی  شهدای کردآباد«و 
مدیریت شهری ترمیم، تجهیز و توسعه یافته 
است. همچنین ورزشگاه شهدای رهنان، تجهیز 

است. ترمیم شده  و 
افزایش  هدف  با  اصفهان  شهری  مدیریت 
سرانه ورزشی شهر و با رویکرد عدالت فضایی 
و توسعه متوازن به منظور ایجاد و بهینه سازی 
فضاهای ورزشی در همه نقاط شهر، تابستان 
سال گذشته ٢٠ ورزشگاه را بهسازی، نوسازی 
نقاط  شهروندان  اختیار  در  و  کرده  تجهیز  و 

مختلف شهر قرار داد.
ورزشگاه   ١٠ گذشته  چهارسال  در  همچنین 
جدید از سوی شهرداری اصفهان احداث و در 
مناطق  ویژه  به  اصفهان  شهر  مختلف  مناطق 
فضاهای  سرانه  تا  افتتاح شد  برخوردار  کمتر 

یابد. افزایش  اصفهان  شهر  ورزشی 
ورزشگاه   ۵ نیز   ١۴٠٠ تابستان  در  و  اکنون 
سازمان  سوی  از  شده  بهسازی  و  نوسازی 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
شهروندان  به  جدید  و  روز  به  تجهیزات  با 

شد.  تقدیم  اصفهان 
شهدای  ورزشی  مجموعه  در  نمونه  استخر 
بر  بالغ  هزینه ای  جی با  خیابان  کردآباد 
استخر  به  ریال  میلیون   ۲۰۰ و  میلیارد  یک 
سونای  بزرگساالن،  و  کودکان  سرپوشیده 
خشک و بخار، جکوزی، حمام ترکی، ماساژ، 
بوفه تریا، فروشگاه لوازم شنا، مدرسه شنای 

است. شده  مجهز  پارکینگ  و  قهرمانی 
ورزشی  مجموعه  در  ارغوان  مصنوعی  چمن 
ارغوان در خیابان آل محمد با هزینه ۱۳ میلیارد 
شده  بهسازی  و  ترمیم  ریال  میلیون   ۵۰۰ و 
مدرسه  برنامه های  که  مجموعه  این  است. 
رختکن،  به  می شود  برگزار  آن  در  فوتبال 

است. تجهیز شده  امکانات  دیگر  و  پارکینگ 
مجموعه  در  کردآباد  شهدای  مصنوعی  چمن 
ورزشی شهدای کردآباد خیابان جی با هزینه 
بهسازی شده  ریال  ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
برای  الزم  امکانات  به  مجموعه  این  است. 

است. شده  تجهیز  فوتبال  مدرسه 
مجموعه ورزشی مشتاق با هزینه ۵۰ میلیارد 
این  است.  شده  ترمیم  و  بهسازی  ریال 
فوتبال چمن مصنوعی  زمین  دو  به  مجموعه 
بسکتبال  آسفالت  زمین  کوچک،  و  بزرگ 
اسکیت،  زمین  ساحلی،  زمین  والیبال،  و 
بهداشتی،  سرویس  رستوران،  کافی شاپ، 

است. مجهز  پارکینگ  و  آبخوری 
به  نوجوانان  و  کودکان  ویژه  آبشار  شهربازی 
مساحت سه هزار مترمربع با هزینه ۳۰ میلیارد 

ریال بهسازی و تجهیز شده است.
منطقه  در  رهنان  شهدای  ورزشگاه  همچنین 

است. شده  بهینه سازی  و  تجهیز  رهنان، 

شرکت  بهره برداری  مدیر  باقرزاده/  سمیه 
گاز استان با اشاره به اینکه خراسان رضوی 
تولیدی  واحدهای  به  گازرسانی  اول  رتبه 
سیاست  گفت:  دارد،  را  کشور  صنعتی  و 
به  ممکن  زمان  حداقل  در  گازرسانی  ما 

است. صنعتی  متقاضیان 
گازرسانی  نحوه  درباره  دشتی  فرشید   
کرد:  اظهار  صنعتی  تولیدی  واحدهای  به 
فعاالن حوزه صنعت برای برخورداری از گاز 
گاز  اداره  به  مراجعه  با  می توانند  طبیعی 
قرار  آن  در  آنها  واحد صنعتی  منطقه ای که 
دارد ثبت نام اولیه را انجام داده و نسبت به 
کنند.  اقدام  اشتراک پذیری  فرآیند  تکمیل 
در صورت تکمیل بودن مدارک، طی ۲۱ روز 

می شود. صادر  مربوطه  ابالغیه  کاری 
با  هم  اجرایی  مراحل  مورد  در  افزود:  او 

میزان  طرح،  نقشه  بودن  متغیر  به  توجه 
اجرا  زمان  مورد نیاز،   شبکه  مشخصات  و 

است . متفاوت 
شرکت گاز،  سیاست  اینکه  بیان  با  دشتی 
به  ممکن  زمان  حداقل  در  ایمن  گازرسانی 
حال  در  افزود:  است  صنعتی  متقاضیان 
صنعتی  مشترک   ۱۵۰۰۰ از  بیش  حاضر 
سراسری گاز  شبکه  به  رضوی  خراسان  در 
متصل هستند. در سال ۱۳۹۹، تعداد ۸۲۶ 
واحد تولیدی صنعتی در این استان گازدار 
جایگزینی  بر  عالوه  برنامه  این  که  شد 
مایع،  سوخت  مترمکعب  هزار   ۱۳۳
خراسان رضوی را در رتبه اول گازرسانی به 
داد. قرار  صنعتی کشور  تولیدی  واحدهای 
شرکت  گزارش  اساس  بر  شد:  یادآور  او 
 ،۱۳۹۹ سال  پایان  تا  ایران  گاز  ملی 

در  صنعتی  و  تولیدی  واحد   ۱۱۶۸ تعداد 
 ۱۲ ماده  اعتبارات  محل  از  خراسان رضوی 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مستند 
شدند  اقتصاد گازرسانی  شورای  مصوبه  به 
 ۸۶۱ و  میلیون   ۶۶ صرفه جویی  باعث  که 

است. شده  مایع  سوخت  لیتر  هزار 
گاز  شرکت  کرد:  اضافه  دشتی 
هدف  با  جاری  سال  در  خراسان رضوی 
تسهیل در گازرسانی به متقاضیان صنعتی، 
ساختمان  در  را  اختصاصی  خدمت  میز 
واقع  رضوی  خراسان  بهره برداری گاز  ستاد 
راه اندازی  مشهد  »مهندس«  خیابان  در 
بر  توانند عالوه  متقاضیان می  است.  کرده 
مراجعه حضوری، همچنین از طریق شماره 
پیگیری  به  نسبت   ۳7۰7۳۲۱۲ تلفن 

کنند. اقدام  خود  درخواست های 

افتتاح پروژه های ورزشی بهسازی و نوسازی شده شهرداری اصفهان

پشتیبانی از تولید با گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی 
در خراسان رضوی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به بحث های مختلف موجود در 
خصوص طرح قانون بانک مرکزی در مجلس، پیشنهاد کرد که دولت سیزدهم با 
تعامل با نمایندگان، ایرادات طرح فعلی را به نحوی برطرف کنند که استقالل بانک 
مرکزی در آن تامین شود. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، علی 
صالح آبادی درباره بحث های مختلف موجود در کشور، نامه برخی از اقتصاددانان 
و مسئوالن فعلی و گذشته بانک مرکزی و نظام بانکی به رئیس مجلس درباره 
ایرادات طرح قانون بانک مرکزی و استدالل نمایندگان مبنی بر اینکه دولت در 
ارائه الیحه در این خصوص تعلل می کند، این پیشنهاد را مطرح کرد. او با بیان 
اینکه نمی توانیم بگوییم که طرح مجلس درباره قانون بانک مرکزی کامل است، 
افزود: بانک مرکزی بعد از سالیان طوالنی نیازمند اصالح قانون موجود است. در 
سالیان گذشته و در دولت های نهم تا دوازدهم همواره قرار بود دولت الیحه ای را در 
خصوص قانون بانک مرکزی به مجلس ارائه کند که این کار انجام نشد. مدیرعامل 
بانک توسعه صادرات تصریح کرد: در اینکه باید به سمت یک قانون جدید برای 
بانک مرکزی حرکت کنیم تردیدی وجود ندارد و پیشنهاد من این است که دولت 
سیزدهم با تعامل با نمایندگان مجلس، به گونه ای رفتار کند که ایرادات طرح فعلی 

مجلس برطرف شود و یک قانون جدید برای بانک مرکزی به تصویب برسد.

مسکونی  مجتمع  بلوک   ۲ تکمیل  از  ایالم  پتروشیمی  مجتمع  اجرایی  معاون   
داد. یوسف شریفی در خصوص آخرین  امسال خبر  پایان  تا  ایالم  پتروشیمی 
وضعیت مجتمع مسکونی پتروشیمی ایالم اظهار کرد: با گرفتن مجوزهای الزم از 
هیئت مدیره، ۲ بلوک مجتمع مسکونی پتروشیمی ایالم به تعداد ۴۲ واحد تا آخر 
سال جاری قابل اسکان می شوند. او افزود: پس از راه اندازی واحد الفین و دیگر 
بخش های مجتمع پتروشیمی ایالم که در اولویت نخست ما در ماه های گذشته 
قرار داشت و هیچ فرصتی برای ما باقی نگذاشته بود، کار تکمیل مجتمع مسکونی 
به سرعت پیگیری شد. معاون اجرایی مجتمع پتروشیمی ایالم گفت: جهت ادامه 
پروژه، موارد باقی مانده برای تکمیل این واحدهای مسکونی بررسی و برآورد اولیه 
شد و سپس جهت اخذ مجوز به هیئت مدیره تقدیم شد. او ادامه داد: هیئت مدیره 
پتروشیمی ایالم با بررسی های انجام شده مجوزهای الزم جهت هزینه ۱۰ میلیارد 
تومان برای تکمیل این ۲ بلوک که شامل ۴۲ واحد مسکونی می شود را صادر کرده 
و کارها در حال انجام گرفتن است. شریفی تصریح کرد: کار نصب آسانسور این ۲ 
بلوک با هزینه ۵۰۰ میلیون تومان در حال اجراست و کارهای باقی مانده در این ۴۲ 
واحد مانند تکمیل سقف کاذب، لوله کشی گاز مستقل برای هر واحد، نصب پکیج، 
تکمیل دستگیره و قفل و کلید، پریز و… در حال تکمیل اسناد برای برگزاری مناقصه 

است که بزودی برگزار می شود.

شرکت  استخدامی  آزمون  در  کنندگان  شرکت  عملکرد  بررسی  از  پس 
اعالم  ابتدایی  مرحله  در  آزمون  این  نتایج  فوالد گل گهر،  و  آهن  توسعه 

شد.
فوالد  و  آهن  توسعه  روابط عمومی شرکت  از  نقل  به  نو  به گزارش کرمان 
گل گهر، آزمون استخدامی این شرکت با حضور جمع کثیری از متقاضیان 
این  اولیه  نتایج  ماه  یک  از  کمتر  در  و  شد  برگزار  ماه  تیر   ۳ تاریخ  در 

شد. مشخص  آزمون 
به  خود  آزمون  و کارنامه  اولیه  نتایج  مشاهده  برای  می توانند  داوطلبان 
سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس GisDco.ir مراجعه 
کنند. در این مرحله از فرایند آزمون استخدامی تعداد ۲۰۴ نفر از افرادی 

که حد نصاب نمره را کسب کرده اند به مرحله مصاحبه دعوت شده اند.
و گرفتن مجوز  بودن شرایط کرونا  در صورت مساعد  افراد  این  مصاحبه 
از ستاد کرونای شهرستان سیرجان در روزهای ۲۸ الی ۳۱ تیرماه برگزار 
خواهد شد و از بین راه یافتگان به این مرحله؛ ۸۰ نفر در مرحله نهایی 
شرکت  این  پیمانکاران  و  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  جذب 

می شوند.

علی صالح آبادی:
دولت جدید ایرادات طرح قانون 

بانک مرکزی را رفع کند

2 بلوک مجتمع مسکونی پتروشیمی 
ایالم تا پایان سال تکمیل می شود

نتایج اولیه آزمون استخدامی شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر اعالم شد

| بانک | | ایالم  | | کرمان  |

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان 
مطرح کرد:

نیاز به همکاری صنایع 
در حل مشکل برق 

کرد:  اظهار  منطقه ای کرمان  برق  مدیرعامل شرکت 
بی سابقه  خشکسالی  دلیل  به  برق  صنعت  امسال 
برق  تولید  موجب کاهش  که  بارش کم  از  ناشی 
شبکه  در  تولید  با کمبود  شد  برق آبی  نیروگاه های 
را  صنایع  همکاری  تا  شدیم  ناگزیر  و  شد  مواجه 
بیشتر از سال های قبل داشته باشیم که خوشبختانه 

همکاری کردند. خوب  بسیار  استان  صنایع 
با مدیران شرکت سیمان ممتازان  حبیبی در دیدار 
با  قطعا  نبود  صنایع  همکاری  اگه  کرمان،گفت:  و 
صنایع  و  می شدیم  مواجه  زیادی  های  خاموشی 
علی رغم آن که تولیدشان خیلی کاهش پیدا می کند 
و دچار مشکالتی می شوند با این حال به خاطر رفاه 
مردم در تابستان حاضر شدند تا خطوط تولید خود 

را تعطیل یا کاهش دهند.
مذکور  صنایع  مدیران  از  یک  هر  دیدار ها  این  در 
صمیمانه  همکاری  از  تشکر  و  قدردانی  ضمن  نیز 
دیسپاچینگ  مرکز  و  منطقه ای کرمان  برق  شرکت 
که به طور مداوم پاسخگو بودند تشکر کردند و اظهار 
داشتند ما بر مشکالت پیش آمده برای صنعت برق 
واقفیم و وظیفه ملی و اخالقی خود می دانیم تا با 
شرکت برق همکاری کنیم که مردم استان و کشور 
آسایش  و  رفاه  در  و کرونایی  روز های گرم  این  در 
بیشتر باشند و خاموشی در منازل و نهاد های مهم 

نیاید. وجود  به  خدمت رسان 
در این جلسات وضعیت تولید و نحوه و میزان تولید 
سیمان و مشکالت ناشی از کاهش بار انها بررسی 
شد و پیشنهادات صنایع جهت کاهش مشکالت و 
شدن  برای کمتر  آن ها  تولید  بیشتر  و  بهتر  تامین 
مشکالت بازار سیمان و متقاضیان مورد بررسی قرار 
اجازه  ساعات  برخی  در  امکان  در صورت  تا  گرفت 
داشته  برق  شده  تعیین  سهم  از  بیشتر  استفاده 

. باشند 

معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد استان قم:

نذورات قربانی همان روز عید به 
دست نیازمندان خواهد رسید

محمد توکلی/ معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد استان قم با تاکید بر اینکه ، نذورات 
نیازمندان  دست  به  عید  روز  همان  آنها  قربانی 
می رسد خواستار کمک های بیشتر آنها در این زمینه 

شد.
امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
نذورات  جمع آوری  مرکز  پنج  برپایی  از  قم  استان 

داد. خبر  استان  نیازمندان  برای  قربانی 
سید محمدرضا میره ای، معاون توسعه مشارکت های 
مردمی با اشاره به اینکه در روز عید سعید قربان، 
پنج مرکز جمع آوری نذورات قربانی در سطح شهر 
برپا می شود گفت: همچنین ادارات پنجگانه کمیته 
پذیرای  نیز  استان  نیکوکاری  مرکز    ۵۰ و  امداد 
کمکهای مردمی و نذورات قربانی آنها خواهند بود.
قربانی،  ذبح  مراحل  کلیه  اینکه  بر  تأکید  با  او 
بسته بندی و توزیع گوشت قربانی با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی صورت می پذیرد گفت: ناظران 
شبکه دامپزشکی استان در تمام قربانگاه های کمیته 
بهداشتی  و  ذبح شرعی  بر  نظارت  منظور  به  امداد، 

داشت. خواهند  حضور 
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با 
بیان اینکه امسال هم مانند سال گذشته با شیوع 
ویروس کرونا و ضرورت تقویت سیستم ایمنی بدن 
مواجه هستیم گفت: مردم و خیران کمک کنند تا 
افراد بی بضاعت بیشتر از همیشه از گوشت نذری و 

قربانی بهره مند شوند.
او با اشاره به اینکه شماره کارت ۶۰۳7۹۹7۹۰۰۰۰۱۱۲۵ 
نذورات  زمینه  در  مردمی  دریافت کمک های  برای 
قربانی پیش بینی شده است تأکید کرد: به مردم 
روز  همان  آنها  قربانی  نذورات  دهیم  می  اطمینان 

عید به دست نیازمندان می رسد.

آب را 
َهدر ندهیم
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| موزه عروسک های ملل تهران |
است  غیردولتی  موزه  یک  ملل  عروسک های  موزه 
که تعدادی از هنرمندان کشورمان آرشیو وسیعی از 
عروسک کشورها و فرهنگ های مختلف جهان را در 
کنار هم جمع آوری کرده اند. رفتن به این موزه برای کلیه 
کودکان و بزرگساالن آزاد است و محیطی بسیار جذاب 
موزه،  راهنمایان  خصوص که  به  دارد.  آموزنده ای  و 
تاریخچه و توضیح کاملی از هر کدام از عروسک ها را 
به شما می گویند و شما را داخل موزه تنها نمی گذارند.

موزه عروسک های ملل در سال ۱۳۹۳ با تالش های 
مسعود  و  گلشن  علی  به نام های  کلکسیونر  دو 
و  ناصری دریایی  فریده  حمایت  با  ناصری دریایی 
جمع آوری چندین وچند ساله  تک تک عروسک ها از 
سرتاسر جهان احداث شد و همزمان با روز جهانی صلح 
آغاز به کار کرد. مجموعه موزه شامل ۵۴۰ عروسک 
فرهنگی از ۵۳ کشور دنیا می شود. همچنین این موزه 
دو سال پی درپی از طرف شورای بین المللی موزه ها، 
به عنوان موزه برتر از گروه خصوصی با شاخصه های 
نشان  کودک ونوجوان  و  بازدید  آموزش،  پژوهش، 
»ایکوم« را دریافت کرد. این موزه به دو بخش تقسیم 
می شود. بخش اول این موزه مربوط به عروسک های 

از  بیش  مجموعه ای  است که  جهان  مختلف  ملل 
۲۰۰۰ نوع عروسک از ۸۰ کشور جهان با نوع پوشش، 
فرهنگ ها و آداب ورسوم مختلف شان را نشان می دهد. 
هریک از عروسک ها با پیشینه، روایت ها و افسانه های 

شیرینی که دارند، کنار هم گردآوری شده اند.
پیکر  هم اندازه   مجسمه هایی  موزه  این  دوم  بخش 
صورت هایی  با  ایران  مختلف  مناطق  زنان  از  اصلی 
این  در  دارد.  منطقه  خود  اهالی  از  شده  ترسیم 
عروسک های  آداب ورسوم،  زندگی،  نحوه   با  بخش 
افسانه ها،  قصه ها،  عقیده ها،  با  و  قومی وقبیله ای 

پوشاک خاص و زیبای هر منطقه و نقاشی هایی که 
روی دست، پا و گردن خود می کشند، آشنا می شوید. 
این موزه دارای بیش از ۲۰۰۰ قطعه عروسک از نوع 
عروسک های فرهنگی ملل از ۸۰ کشور جهان است که 
به تفکیک قاره در بخش های مختلف موزه به نمایش 
ملل  عروسک های  موزه  همچنین  گذاشته شده اند. 
قصد ترویج و اشاعه  فرهنگ ایران از دوره  ایالمی تا 
قاجار را با نمایش پوشاک مردان و زنان آن دوره ها و 
مجسمه هایی از زنان با پوشش هایی زیبا، سنتی و 

ایران اصیل دارد./ سیری در 

کتاب »زندگی با دورریختنی های کمتر« به قلم تارا باتن با ترجمه سعید 
نصیری در ۱۲۶ صفحه و در دو نسخه الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد 
منتشر شد. تارا باتن در این کتاب مصرف آگاهانه را به خوانندگانش می آموزد. 

یکی از بهترین ویژگی های این کتاب، کاربردی بودن آن است./ ایسنا

در روز ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
منتشر  انقراض«  حال  در  میش مرغ های  جان  بالی  »برداشت گندم، 
جوجه هایش  و  میش مرغ  برای  تیغ کمباین ها  خطر  به  کرده است که 
همچنین گزارش  دارد.  اشاره  بوکان  زیستی  محیط  مسوالن  دغدغه  و 
دیگری با تیتر »خودکفایی آرمان گندم کاران هفت گنج« در این شماره از 

به چاپ رسیده است. روزنامه 

بعد از آشنایی با آبراهه ها به کاربرد و نمونه هایی از این مسیر آبی می رسیم. 
در ایران، از آبراهه در آبیاری محصوالت کشاورزی استفاده می شود. قنات نیز 
نوعی آبراهه ی زیرزمینی است. در مناطقی از جهان، آبراهه های بزرگی برای 
گذشتن کشتی ها ساخته شده است. با ساخت آبراهه ی پاناما، کشتی ها 
توانستند بدون این که قاره ی آمریکای جنوبی را دور بزنند، از اقیانوس اطلس 

و دریای کارائیب به اقیانوس آرام سفر کنند./ دانشنامه محیط زیست

»راز نهان« یکی از تازه ترین تک آهنگ هاست که به خوانندگی وحید تاج 
این  در  ایرانی منتشر شده است.  از هنرمندان شناخته شده موسیقی 
قطعه محمدرضا شفیعی کدکنی ترانه سرا، شایان کریمی نژاد آهنگساز و 

میالد حمیداوی تهیه کننده گروه اجرایی را تشکیل می دهند./ مهر

»حمید علی دوستی شهرکی« که به تازگی برگزیده نوزدهمین دوره جایزه 
»قلم  زرین« شد، در سن ۵۱ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. حمید 
کتاب  های  خالق  و  فیلمساز  پژوهشگر،  نویسنده،  علیدوستی شهرکی، 

وضعیت های نمایشی در شاهنامه فردوسی و بر شکن  بود./ ایسنا

فیلم سینمایی »وقت جیغ انار« به نویسندگی و کارگردانی گراناز موسوی 
محصول مشترک افغانستان، ایران و استرالیا است که سال گذشته با 
و  ویلیامز  موسوی، کریستین  وردک، گراناز  بهیر  مشترک  تهیه کنندگی 
مرضیه وفامهر در کابل فیلمبرداری شد، در جشنواره  فیلم ملبورن روی 
پرده می رود. این فیلم سینمایی دومین همکاری مرضیه وفامهر و گراناز 

موسوی محسوب می شود./ هنرآنالین

خرامان از درم بازآ کت از جان آرزومندم

به دیدار تو خشنودم به گفتار تو خرسندم

اگر چه خاطرت با هر کسی پیوندها دارد

مباد آن روز و آن خاطر که من با جز تو پیوندم

کسی مانند من جستی زهی بدعهد سنگین دل

مکن کاندر وفاداری نخواهی یافت مانندم

اگر خود نعمت قارون کسی در پایت اندازد

کجا همتای من باشد که جان در پایت افکندم

به جانت کز میان جان زجانت دوستت دارم

به حق دوستی جانا که باور دار سوگندم

مکن رغبت به هر سویی به یاران پراکنده

که من مهر دگر یاران ز هر سویی پراکندم

شراب وصلت اندر ده که جام هجر نوشیدم

درخت دوستی بنشان که بیخ صبر برکندم

چو پای از جاده بیرون شد چه نفع از رفتن راهم

چو کار از دست بیرون شد چه سود از دادن پندم

معلم گو ادب کم کن که من ناجنس شاگردم

پدر گو پند کمتر ده که من نااهل فرزندم

به خواری در پیت سعدی چو گرد افتاده می گوید

پسندی بر دلم گردی که بر دامانت نپسندم

سعدی

| چاپ و نشر | | موسیقی | | ادبیات | | سینما |

بلندی  شاخ های  نرها  است.  ایران  قوچ  بزرگ ترین 
ملی  پارک  به  مربوط  که  شاخ  )بلند ترین  دارند 
گلستان است و رکورد جهانی محسوب می شود ۱۱۳ 
و  شکل اند  حلزونی  شاخ ها  دارد(  طول  سانتی متر 
دارند.  روبه جلو خمیدگی  و  پهلوی صورت  به طرف 
به طرف  تند  زاویه ای  با  پهن،  سطح جلویی شاخ ها 
لبه پشتی است، به طوری که مقطع شاخ ها مثلثی 
دارند.  نیز شاخ های کوتاهی  مادها  نظر می رسد.  به 
بلند  موهای  وجود  قوچ ها  این  دیگر  ویژگی های  از 
است.  سینه  و  گردن  زیر  ناحیه  در  رنگی  سفید  و 

زرد شنی،  رنگ  به  تابستان کوتاه  در  پشت  موهای 
و در زمستان بلند و قهوه ای رنگ است. زیر شکم و 
به خصوص در  از مناطق  کفل ها سفیدند. در برخی 
قوچ ها  از  بعضی  پراکندگی،  و غرب محدوده  جنوب 
و  سینه  و  گردن  زیر  در  نمکی  فلفل  موهای  دارای 
مورچه  قوچ  آن ها  به  هستند که  شاخ هایی کوتاه تر 

می گویند.
 طول سر و تنه این جانور در حدود ۱۵۰ سانتی متر، 
طول دم ۱۵ سانتی متر بوده و وزن آن در حدود ۲۵ 
تا ۸۵ کیلوگرم است. قوچ اوریال در تپه و ماهورها 
و دامنه کوهستان های مرتفع در مناطق استپی یافت 

می شود./ کویرها و بیابان های ایران

قوچ اوریال

مقاله خواندن هنوز در میان کتاب خوان ها به سنت یا فرهنگ 
تبدیل نشده است. مقاله خواندن می تواند افق دید و نگاه 
انسان را نسبت به وضعیت خود، مسائل سياسی و اجتماعی 
جامعه اش ارتقا دهد و حتی بر آن ها تاثیر بگذارد. درست 
مانند اتاقی از آن خود اثر ويرجينيا وولف كه بسياری آن را 

پايه گذار نقد ادبی فمینیستی می دانند.
وولف،  ویرجینیا  کتاب های  مشهورترین  از  کتاب  این 
نویسنده ی انگلیسی است که در سال ۱۹۲۹ و در سن ۴7 
سالگی منتشر كرد. عالوه بر اهمیت شیوه ی نگارشی، این 
وارد  نثر مقاله نویسی  کتاب ویژگی های منحصربه فردی در 
نظری  جریان  را شکل دهنده ی  اين كتاب  خيلی ها  و  کرد 
فمینیستی و به  طور خاص نقد ادبی فمینیستی می دانند. 
موضوع محرومیت های زنان قبل از ویرجینیا وولف هم وجود 
داشت. اما می توان گفت وولف اولين کسی است که این 
مسئله را بررسی و تحليل كرده است. »جنس دوم« نوشته ی 
»سیمون دوبوار« هم با رويكردی نزدیک به اين كتاب در 

مدت كوتاهی بعد از چاپ اتاقی از آن خود منتشر شد.

| اتاقی از آن خود | 
| نویسنده : ویرجینیا وولف
مترجم : صفورا نوربخش |

آب های زیرزمینی
آب هایی که زیر سطح زمین، در فضاهای خالی میان سنگ ها 
و ذرات خاک ذخیره شده اند، آب زیرزمینی می نامند. ذخیره گاه 
می نامند.  زیرزمینی  آب  سفره ی  یا  آبخوان  را  زیرزمینی  آب 
آبخوان می تواند مقدار فراوانی آب زیرزمینی ذخیره کند و به 
چاه ها، چشمه ها و قنات ها )کاریزها( و حتی رودخانه ها برگرداند.
 منشا اصلی آب های زیرزمینی بارش است. تنها بخش کوچکی 
از آب های زیرزمینی از منابع دیگر فراهم می شود؛ مثال آب هایی 
که بر اثر سرد شدن توده های مذاب درون زمین پدید می آیند. 
این آب ها را آب های جوان می نامند. این آب ها معموال به صورت 
چشمه های آب معدنی در نزدیکی کوه های آتش فشان به سطح 

زمین می رسند؛ مانند چشمه های آب معدنی دماوند و سبالن.
پاالیش  و  می گذرند  زمین  الیه های  از  زیرزمینی  آب های 
دلیل سالم ترین آب ها هستند. آب های  به همین  می شوند. 
زیرزمینی ممکن است سال ها و حتی قرن ها پیش از مصرف 
دست نخورده باقی بمانند. آب های زیرزمینی به شکل تراوش و 
بیش تر به صورت چشمه بر روی زمین پدیدار می شوند و چون 
بیش تر از کف رودخانه ها خارج می شوند، محل خارج شدن 
بسیاری از آن ها معلوم نیست. این آب ها از راه کندن چاه یا 
قنات )کاریز ( به سطح زمین آورده می شوند. آب های زیرزمینی 
مهم ترین منبع تامین آب آشامیدنی هستند. آب های زیرزمینی 
آب بسیاری از دریاچه ها، تاالب ها و رودها را هم تامین می کنند.

بهره برداری بیش از اندازه از آب های زیرزمینی سبب خشک 
شدن چاه ها، قنات ها و حتی چشمه های نزدیک آن ها می شود. 
چاه های  می توان  حفاری  ماشین های  به کارگیری  با  اگرچه 
بیشتری  زیرزمینی  آب  به سفره های  و  کرد  حفر  عمیق تری 
دست یافت، اما به منظور حفظ این منابع باید در مصرف آن ها 
صرفه جویی کرد. حفر چاه های عمیق و استخراج بیش از اندازه  
آب شیرین از سفره های آب زیرزمینی نزدیک سواحل، سبب 
شوری آن می شود. ایران از سرزمین های نسبتا خشک و کم آب 
است و به همین دلیل بهره برداری از آب های زیرزمینی از دیرباز 
اهمیت بسیار داشته است. در دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ برداشت 
نبود  مجاز،  غیر  چاه های  حفر  زیرزمینی،  آب های  از  بی رویه 
نظارت کافی بر استفاده از آب های زیرزمینی بیش تر از مقدار 
مجاز و بی توجهی به احیای سفره های آب زیرزمینی، موجب 
کاهش سطح و کیفیت این آب ها، نشست زمین در برخی از 
دشت ها و کاهش آشکار آب دهی چاه ها شده است. حتی برخی 
از سفره های آب زیرزمینی در معرض نابودی قرار گرفته اند. در 
حال حاضر ۲۹۱ دشت از مجموعه ۶۰۹ دشت در ایران به دلیل 
بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی و کاهش این منابع، 
منطقه ی ممنوعه ی بحرانی اعالم شده اند که بیش ترین آن ها 
در نواحی مرکزی و شرقی قرار دارند./ دانشنامه محیط زیست

 آبخوان


