
 اصغر محمدی فاضل، رئیس اسبق دانشگاه 
محیط زیست در گفت وگو با »پیام ما«

 ایجاد دانشگاه محیط زیست
اشتباه راهبردی بود

خبر انحالل دانشگاه محیط زیست از ابتدای امسال برای دغدغه مندان محیط 
زیست جانکاه بود. دانشکده ای که راهی طوالنی برای دانشگاه شدن را طی کرد 

و محیط بانان فراوانی را آموزش داد.

سازمان آب و برق خوزستان:

 دبی خروجی سدهای
 دز و کرخه افزایش یافت

مدیر دفتر برنامه ریزی مخازن سدها و رودخانه های 
سازمان آب و برق خوزستان از افزایش دبی خروجی 
از  علی شریفی گفت:  داد.  و کرخه خبر  دز  سدهای 
بامداد روز ۲۷ تیرماه جهت افزایش سرعت حرکت آب 
در رودخانه و افزایش سریع دبی و تراز آب در بازه های 
به ۱۶۰ متر  انتهایی حوضه، دبی خروجی سد کرخه 
مکعب بر ثانیه و همچنین خروجی سد دز نیز به ۱۴۰ 

متر مکعب بر ثانیه افزایش یافت.

شمار کشته های سیل 
 آلمان و بلژیک

 به 180 نفر رسید
در غرب  فاجعه بار  ما| شمار کشته های سیل  |پیام 
آلمان و بلژیک به بیش از ۱8۰ نفر رسیده. این در 
صدها  یافتن  برای  جست وجو  که  است  حالی 
مایر،  اشتاین  دارد.فرانک-والتر  ادامه  مفقودی 
از  که  گفت  جمعه  بعدازظهر  آلمان  جمهور  رئیس 
ویرانی ناشی از سیل »مبهوت« شده و متعهد شد 
که  شهرهایی  و  جان باختگان  خانواده های  از  که 

خسارت قابل توجهی دیده اند، حمایت کند.

سخنگوی وزارت بهداشت:

 رعایت نکات بهداشتی 
کمتر از 48 درصد است

طوالنی شدن زمان شیوع بیماری کرونا موجب شده تا 
رفته رفته مردم هم نسبت به رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی حساسیت گذشته را نداشته باشند. اکنون بنا 
به اعالم سخنگوی وزارت بهداشت میزان رعایت نکات 
بهداشتی به کمتر از ۴8 درصد رسیده که بسیاری نگران 
با گسترش  الری گفت:  است. سیما سادات  کننده 
سویه های جدید ویروس کووید ۱۹ در اغلب استان های 
کشور و کاهش چشمگیر در میزان عمل به توصیه های 
بهداشتی، شاهد تداوم روند افزایشی این بیماری در 
کشور هستیم. این در حالی است که فعال واکسیناسیون 

عمومی در حال انجام است. تصویب حفاظت از تنفس  گاه تهران 
دبیر گروه دیده بان کوهستان ایران: مهم ترین تهدید توچال شهرسازی در این کوهستان است

شورای شهر تهران شهرداری را به حفاظت از میراث طبیعی توچال و بی بی شهربانو ملزم کرد 

  وقوع توفان و سیل در سیستان وبلوچستان 
 انتقادات به الیروبی نکردن رودخانه ها و ترمیم نکردن سیل بندهای قدیمی را بیشتر کرده است 
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اندونزی،  بین  منطقه ای  در   )۲۰۲۱( امسال  پایان 
مالزی و فیلیپین گروه ضربت جدیدی برای مقابله 
دریایی  قاچاق  و  آدم ربایی  دریایی،  راهزنی  با 

می شود. تشکیل  وحشی  جانوران 
به گزارش ایسنا، این طرح ضربتی با نام »سه پایه« 
در چارچوب توسعه همکاری فرامرزی منطقه ای و 
بهبود روال های ساماندهی جانوران وحشی توقیفی 
و  "سولو"  دریاهای  اطراف  در  مشترکی  ناحیه  در 
بین المللی  امور  دفتر  و  در می آید  اجرا  به  "سلب" 
انتظامی و مبارزه با مواد مخدر دولت ایاالت متحده 

نیز پشتیبان آن است.
نگذارند  تا  هستند  آن  پی  در  طرح  این  مجریان 
برای  این منطقه »هدف آسانی«  جانوران وحشی 
دار و دسته های تبهکاری باشد. در سال ۲۰۱۹ یکی 
 ۳۰۰ و  هزار   ۳ تا  تالش کرد  تبهکاری  باندهای  از 
دریا  طریق  از  و  قاچاقی  را  بینی خوکی  الک پشت 
مالزی جلو  دریایی  امور  مالزی کند. سازمان  وارد 
آنکه  علت  به  اما  را گرفت  قاچاقچیان  اقدام  این 
ندارند  اختیار  در  را  الزم  منابع  رسمی  مقام های 
به  جرایم  این  از  برخی  ندیده اند  آموزش کافی  و 

می گیرد. انجام  آسانی 
جزو  اغلب  خشکی زی  و  آبزی  الک پشت های 
و  می آیند  شمار  به  نامتعارف  خانگی  حیوانات 
شکار  هدف  نیز  بزرگ  دریایی  الک پشت های 
غذاهای  جزو  هم گوشتشان  چون  می گیرند  قرار 
الکشان  هم  و  دارد  خریدار  و  است  نامتعارف 
کاربردهای تزیینی و یادگاری دارد. الک این جانور 

می شود. مصرف  هم  سنتی  طب  در 
به تازگی پلیس فیلیپین محموله ای از صدف های 
دوکفه ای بزرگ به ارزش ۵ میلیون دالر کشف کرد. 
کشف محموله های قاچاق جانوران وحشی در این 
منطقه نامعمول نیست، با این حال دست اندرکاران 
نواحی  این منطقه و  از محیط  زیست در  حفاظت 
اطراف آن می گویند حمل قاچاقی جانوران دریایی 
آن  متوجه  اغلب کسی  و  می گیرد  انجام  قایق  با 

نمی شود.
رئیس  و  فریلند  موسس گروه  گالستر،  استیون 

ایندیپندنت  با  مصاحبه  در  سه پایه،  ضربتی  طرح 
گفت: راهزنی های دریایی زیادی در این منطقه رخ 
می دهد از جمله آدم ربایی، راهزنی دریایی، قاچاق 
چیزهای مختلف و هم چنین قاچاق دارو، کاالهای 

تقلبی و جانوران وحشی.
الک پشت  پولک دار،  مورچه خوار  افزود:  گالستر 
دوکفه ای  صدف های  و  سخت چوب ها  دریایی، 
باله  و  قاچاق هستند  از جمله محموله های  بزرگ 
قاچاقچیان  بزرگ  هدف های  جمله  از  نیز  کوسه 

است. 
به گفته گالستر، نیروهای دولتی و انتظامی از هیچ 
با این فعالیت های غیرقانونی  تالشی برای مقابله 
از  دشوارتر  دریا  در  گشت زنی  اما  ندارند  دریغ 
محدود  نیز  منابع  و  است  خشکی  در  گشت زنی 
است. به نظر او بهترین راه برای رفع این مشکل 
ایجاد شبکه های انتظامی و آموزش دادن نیروهای 

است. مقدم  خط 
اقدام های  درآید  اجرا  به  طرح  این  که  همین 
انتظامی در نواحی هدف بهبود می یابد و همچنین 
به  آن ها  بازگرداندن  و  توقیفی  جانوران  از  مراقبت 
مثل  تخصصی  افزاره های  با  کار  طرز  و  طبیعت 
جانوران  از  مراقبت  افزار  مجموعه  و  »جانوریاب« 
خط   کارکنان  به  )سی سی دبلیو(  توقیفی  وحشی 
برنامکی  می شود.جانوریاب  داده  آموزش  مقدم 
به  می دهد  امکان  انتظامی  نیروهای  به  است که 
را شناسایی کنند،  سرعت گونه های مشاهده شده 
دریابند زنده اند یا مرده  یا آن ها را تکه تکه کرده اند 
یا غیر  قانونی است  و متوجه شوند تجارت آن ها 
قانونی. شهروندان عادی هم می توانند با استفاده 
از این برنامک، فعالیت های مشکوک را به مقام ها 

دهند. گزارش 
غیرقانونی  تجارت  و  ایندیپندنت، شکار  به گزارش 
بزرگ ترین  از  یکی  همچنان  وحشی  جانوران 
است  آینده  در  زیستی  تنوع  فراروی  تهدیدهای 
تجارت  به  دادن  پایان  برای  جدید  طرح  این  و 
بین المللی  تالشی  و  وحشی  جانوران  غیرقانونی 

است.  آن  از  جلوگیری  برای 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
گفت: باید برای شرایط  حضور نداشتن دانش 
آموزان در مدرسه، یک برنامه درسی ارائه کنیم 
تا به صورت الکترونیکی قابل استفاده باشد اما 
به این امر توجه داشته باشیم  باید  در طراحی 
که امکان حضور دانش آموزان طی دو یا سه روز 

در هفته نیز وجود دارد.
پیگیری  و  هماهنگی  شورای  ایسنا،  به گزارش 
برنامه  و  پژوهش  سازمان  تحولی  اقدامات 
برگزار  با حضور ریاست سازمان  ریزی آموزشی 
و به موضوع بررسی الگوی برنامه درسی کووید 

یافت. اختصاص   ۱۹
نامه  شیوه  به  سازمان  رئیس  ملکی،  حسن 
ویرایش اشاره کرد و گفت: شیوه نامه ویرایش 
ابالغ شده است لذا تقاضا دارم که این بحث را 
و  رشد  مجالت  چه  و  درسی  کتاب های  در  چه 
این  در  کنید.  آغاز  اکنون  هم  از  تولیدات  همه 
و  شده  صرف  بسیاری  زحمات  نامه،  شیوه 
متخصصان متعددی در جلسات پی در پی، بر 
روی آن کار کرده اند؛ همچنین فرهنگستان زبان 
و اساتید متعدد بر روی این شیوه نامه نظارت 
داشتند، لذا اجرای آن ضروری است و الزم است 
نیازمند  نیز  دیده شدن  این  دیده شود.  که کار 
تاکید بر اجراست تا خدایی نکرده کار به آرشیو 
داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر  نرود.معاون 
است  آن  اجرای  نیازمند  ابالغ  یک  ماندن  زنده 
لذا کتاب های درسی ۱۴۰۱ ما و مجالت رشد و 
ویرایش  باید  نامه  شیوه  این  با  تولیدات  سایر 
شوند. برنامه ویژه مدرسه ملقب به طرح »بوم« 
و جزو  دنبال شود  مربوطه  مدیران  توسط  باید 
برنامه های اصلی خود دفاتر تالیف باشد.ملکی 
ملی  شبکه  زیرساخت های  کرد:  نشان  خاطر 
رشد، مساله مهمی است و نیاز به یک مراقبت 
مربوطه  بخش های  توسط  باید  دارد که  بالینی 

شود. دنبال 
و  منابع  توسعه  معاون  علوی تبار،  محمد 
شبکه  زیرساخت  درباره  نیز  سازمان  پشتیبانی 
شبکه  برای  را  سناریو  سه  ما  رشد، گفت:  ملی 
دنبال کردن  حال  در  گرفته ایم که  نظر  در  رشد 
مبنای  بر  و  سناریو  نخستین  در  هستیم.  آن 
شاد  شبکه  با  ارتباط  در  وزارتخانه  تجربه ای که 
آسیب  تا کمترین  دنبال کردیم  را  کار  داشت، 
را  پشتیبان  سرور  یک  ما  لذا  باشیم  داشته 
آماده کرده ایم تا اگر زمانی مشکلی پیش آمد، 

باشیم. داشته  را  پشتیبان  اطالعات 
او افزود: دو سناریو نیز برای بحث زیرساخت در 
نظر گرفته شده است که یکی ارتباط با زیرساخت 

کشور است زیرا کار کردن با برخی از شرکت ها، 
محدودیت هایی دارد. بحث دوم نیز رایگان بودن 
در حال  ما  است که  آموزان  دانش  برای  محتوا 
مکاتبه با شرکت مخابرات و بخش های مربوطه 

در راستای اجرای آن هستیم.
و  انتشارات  مدیرکل  محمدی،  ابراهیم  محمد 
هم  جلسه، گفت:  این  در  نیز  آموزشی  فناوری 
 ۵۰۰ و  به یک میلیون  نزدیک  روزانه  ما  اکنون، 
که  داریم  رشد  ملی  شبکه  از  بازدید  نفر  هزار 
الکترونیک است. از آن به خاطر کتاب  بخشی 
در  اگر  که  است  این  اصلی  بحث  افزود:  او 
ابتدای مهر، ۳ هزار و ۵۰۰ محتوا بارگذاری شد و 
دانش آموزان کتاب را درخواست کردند، آیا برای 
مراجعه باالی بازدیدکنندگان، آمادگی داریم؟ در 
این مسیر، بخش مهمی از محتواهای دوره های 
مختلف تحصیلی انجام شده است و باید برای 
شوند،  می  توزیع  ماه که کتاب ها  نیمه شهریور 

برای این امر، آمادگی داشته باشیم.
محسن باهو، مشاور فناوری اطالعات و ارتباطات 
پشتیبانی سخت  به  توجه  لزوم  بر  نیز  سازمان 
رشد،  شبکه  راستای  در  افزاری  نرم  و  افزاری 
تاکید کرد و گفت: ایجاد یک پوشش ضمانتی 
است  الزامی  و  ضرورتی  امر  یک  دوره گذار  در 
بتوانیم  باید  آل،  ایده  شرایط  به  رسیدن  تا  و 
یک پشتیبانی در بخش سایت برای پیشگیری 
پیش  چه  هر  زیرا  باشیم  داشته  اختالل  از 
ضمن  می شود.  بیشتر  سایت  بازدید  می رویم، 
چند  در  نیز  رمزینه ها  پایلوت  است  قرار  اینکه 
استان به اجرا گذاشته شود تا نیاز سنجی انجام 
رو  پیش  ماه  دو  این  بنابراین  دهیم  انجام  را 
حوزه  مدیرکل  بدیعی  است.سعید  جدی  بسیار 
زیرساخت ها  به  توجه  بر  ادامه  در  نیز  ریاست 
سیستم  از  گرفتن  تست  گفت:  و  کرد  تاکید 
را  امر  این  نباید  و  است  مهمی  امر  زیرساخت 

تعطیلی  حتی  زیرا  موکول کنیم  مهر  ابتدای  به 
کمتر از یک ساعت باعث ضربه زدن به بدنه کار 
می شود بنابراین الزم است که در شهریور ماه به 
زیرساخت اصلی کوچ کنیم تا بتوانیم مشکالت 
به کمک شبیه  و  ارزیابی کنیم  مهر  از  پیش  را 
بگیریم. را  سیستم  از  را  تست ها  این  سازی 
بر  نیز  سازمان  حراست  رئیس  ایلکا،  مهدی 
لزوم توجه به امنیت ساختارهای فناوری تاکید 
امنیت  در بحث  و گفت: ضروری است که  کرد 
زیرساخت ها و مباحث فناوری، جدی باشیم و 
پیش  عرصه  این  در  را  مشکلی  نوع  هر  امکان 
رئیس  مقام  قائم  علی محبی،  بینی کنیم.دکتر 
این  من  پیشنهاد  بیان کرد:  پژوهش  سازمان 
است که یک برنامه زمانبندی مقطعی از برنامه 
زمان بندی اعالم شده در مورد سه سناریو پیش 

باشیم. داشته  رو 
لزوم  بر  این جلسه،  ادامه  در  نیز  ملکی  حسن 
همکاری و همدلی بخش های مختلف سازمان 
افزایی در بین  ارتباط و هم  تاکید کرد و گفت: 
اما  است  یک ضرورت  سازمان  مختلف  اجزای 
مربوطه  معاونت  باید  نیز  زیرساخت  مورد  در 
سال  شروع  با  تا  دهند  انجام  را  الزم  اقدامات 
تحصیلی و افزایش بازدیدها و کاربران، بتوانیم 

باشیم. پاسخگو 
او خواستار ارائه الگو و مدل مشخص در مواجهه 
با کرونا در سال تحصیلی جاری شد و گفت: در 
مواجهه  در  را  خودمان  رویکرد  باید  ما  امر  بدو 
با این امر مشخص کنیم. منظور من از رویکرد 
این است که مبنا را بر فعالیت در فضای مجازی 
قرار دهیم. یعنی فضای تصمیم گیری آموزش 
الکترونیک است و ما باید در آن ادبیات خود را 
قرار دهیم و هر سخنی در آن جغرافیا باید معنا 
وجود  متعددی  سواالت  مسیر  این  در  بدهد. 
دارد و یکی از آنها این است که آیا آنجا نیز ما 

می خواهیم متن محور و بر مبنای کتاب پیش 
یا فعالیت محور  برویم؟ رویکرد ما متن محور 
از این دو را در مسیر  اینکه ترکیبی  است و یا 

دنبال خواهیم کرد؟
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
آموزش  فضای  در  امسال  باید  ما  داد:  ادامه 
فضا  آن  با  متناسب  حرف هایی  الکترونیک 
داشته باشیم. سوال دیگر این است که عناصر 
برنامه درسی که در این الگوی مورد نظر وجود 
شامل  و  چیست؟  شوند،  پرداخته  باید  دارند، 
چه مواردی هستند؟ ما باید در الگوی پیش رو 
تکلیف عناصر مختلف نظیر هدف، محیط و ... را 
بدانیم  باید  تاکید کرد: ما  مشخص کنیم.ملکی 
چگونه  فضا  این  در   ... و  ارزشیابی  روش ها، 
است و باید بدانیم که منظور از محیط یادگیری 
در این نوع از آموزش چیست؟ مهمترین مساله 
ادامه  در  است.  اجتماعی  محیط  نقطه  این  در 
و  شده  فکر  فضا  این  در  معلم  نقش  باید  نیز 
مشخص باشد زیرا معلم یک نقش یادگیری و 
تربیتی با کودک و نقش ارتباطی با والدین دارد. 
اگر  لذا  شود  مشخص  باید  نیز  خانواده  نقش 
این الگوها مشخص شود. بدیهی است که الگو 
باید کاربردی و قابل فهم باشد تا بتوانیم آن را 
اشاعه دهیم و به والدین و معلمان ارائه کنیم.

ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل  سوزنچی،  حسین 
درسی و تالیف کتاب های درسی آموزش عمومی 
و متوسطه نظری به ارائه گزارشی درباره اقدامات 
انجام شده در حوزه برنامه کووید ۱۹ را ارائه کرد 
و گفت: اگر قرار باشد که برنامه درسی متفاوت 
مشخص  وجه  چند  باید  شود،  اجرا  گذشته  از 
است  آموزشی  عدالت  بحث  یکی  باشد.  داشته 
افرادی  و  بپردازیم  دوره  این  در  آن  به  باید  که 
نرم  از  استفاده  امکان  قرار دهیم که  نظر  را مد 
مرور  ببینند.  آموزش  چگونه  نداریم،  را  افزارها 
آنچه که در دنیا انجام شده، به ما نشان می دهد 
که باید بحث سالمت و لطمه هایی است که در 
فضای مجازی ایجاد شده است را جدی بگیریم 
و به آسیب های روحی و روانی دانش آموزان را 

ببینیم. در بخش های مختلف 
دیجیتال  بحث سواد  نشان کرد:   محبی خاطر 
نیز باید توجهاتی داشته باشیم. بحث دیگر که 
شاید بسیار مهم است، خود مدیریتی است که 
شامل خود کنترلی، خود انگیزشی، عزت نفس 
و اعتماد به نفس باید در محتوا و روش لحاظ 
آموزش های  برای  را  خود  باید  امروز  از  شود. 
در  را  مدارس  بتوانیم  تا  کنیم  آماده  ترکیبی 

دهیم. پوشش  مختلف  شرایط 

 طرح ضربتی 3 کشور آسیایی
 برای مقابله با قاچاق حیات وحش

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خبر داد:

طراحی الگوی جدید برنامه های درسی غیرحضوری
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سیما سادات الری درباره آخرین وضعیت 
در  گفت:   کشور  در   ۱۹ کووید  بیماری 
هفته ای که گذشت تعداد بیماران سرپایی 
کرونا مثبت در کشور با افزایش حدود ۲۵ 
درصدی مواجه بوده است. همچنین در این 
هفته با افزایش حدود ۳۵ درصدی در تعداد 
 ۱8.۵ افزایش  و  مثبت  بستری  بیماران 
درصدی در تعداد بیماران فوت شده کووید 
۱۹ بودیم. به گزارش ایرنا از وبدا، او افزود: 
در هفته گذشته  استان های ایالم، کرمان، 
یزد، مازندران و هرمزگان به ترتیب دارای 
مثبت  بستری  موارد  بروز  میزان  باالترین 
در کشور بودند. معاون وزیر بهداشت گفت: 
همچنین استان های سیستان وبلوچستان، 
دارای  ترتیب  به  البرز  و  هرمزگان  یزد، 
باالترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی 
از کووید۱۹ بودند. او افزود: کاهش میزان 
عمل به توصیه های بهداشتی در کشور در 
حال حاضر در طول ماه های اخیر بی سابقه 
به ۴8 درصد رسیده و  اکنون  بوده و هم 
استان های گیالن، البرز، یزد، کرمان، فارس، 
دارای  سیستان وبلوچستان  و  هرمزگان 
پایین ترین میزان عمل به دستورالعمل های 

بهداشتی در کشور هستند.
وزیر کشور: سفر به شهرهای قرمز ممنوع 
استوزیر کشور با تاکید بر اینکه سفر »به« 
و »از« شهرهای قرمز ممنوع است، گفت: 

در  جرائمی که  بر  عالوه  انتظامی  نیروی 
از  عذرخواهی  ضمن  بوده،  العمل  دستور 
عودت  را  مسافران  محترم،  خانواده های 
خواهد داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با 
کرونا گفت: امروز جلسه قرارگاه عملیاتی 
مقابله با کرونا با کمیته امنیتی، انتظامی 
و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا مشترکا 
تشکیل شد و با توجه به شرایط خاصی که 
بوجود آمده  الزم بود این جلسه به صورت 

فوق العاده و اضطراری تشکیل شود.
 فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با 
اشاره به محورهای مورد بحث در نشست 
بیماری  بررسی آخرین روند  دیروز گفت: 
و چگونگی آن از جمله بحث های جلسه 
امروز بود و در این خصوص وزارت بهداشت 
از سرعت بیماری در کشور ابراز نگرانی کردند.
او اضافه کرد:  با توجه به مجموعه شرایط 
پیش آمده، پیشنهاد وزارت بهداشت این 
بود که با کمک مردم، مجموعه اقداماتی را 
در حوزه رعایت پروتکل ها انجام دهیم تا 

روند بیماری کنترل و مدیریت شود.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با 
اظهار اینکه متاسفانه رعایت پروتکل ها در 
اخیر  ماهه  زمانی یک  بازه  در طی  کشور 
افت داشته است؛ تصریح کرد: طبق گزارش 
ارائه شده رعایت پروتکل های بهداشتی از 

رقم ۷۰ الی ۷۷ درصد به کمتر از  ۵۰ درصد 
رسیده که رقم بسیار پایینی است.

 او در این خصوص گفت: طبق تصمیمات 
اتخاذ شده،  مقرر شد همه افراد مسئول در 
حوزه نیروهای مسلح، دادگستری، اصناف، 
اتحادیه ها، وزارت بهداشت و فرمانداری ها 
امروز جلسات فوق العاده ای را در تمامی 
استان های کشور تشکیل دهند و کارگروه 
رعایت  در  تخلف  موارد  با  برخورد  برای  را 
پروتکل های بهداشتی موظف سازند. وزیر 
کشور در بخش دیگری از صحبت هایش  
به تعطیالت سه روز آخر هفته جاری اشاره 
کرد و گفت: یکی از پیشنهادات در جلسه 
امروز این بود که با توجه به تعطیلی سه 
از  را  الی سه روز دیگر  روز آخر هفته، دو 
مجوز  بیماری کرونا  مدیریت  ملی  ستاد 
بگیریم و یک تعطیلی را در  تهران و کرج 
داشته باشیم. او در ادامه گفت: البته این کار 
منوط به مجوز ستاد ملی مدیریت بیماری 
کروناست و با توجه شرایط ویژه تهران و 
کرج و میزان تردد مربوط به این دو، این کار 
در مدیریت بیماری در شرایط کنونی کمک 
می کند. فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با 
کرونا با تاکید بر اینکه طبق دستورالعمل 
های صادر شده در حوزه مقابله با کرونا، سفر 
به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است؛ 
گفت: به نیروی انتظامی ماموریت داده شد 

که عالوه بر  جرایمی که در دستورالعمل بوده، 
در این مقطع در هر کجایی  که با سفرها در 
داخل جاده ها مواجه شویم، حتما با عرض 
معذرت از خانواده محترم همه مسافران و 
رانندگان عزیز، نیروی انتظامی این افراد را 

به مبدا عودت خواهد داد.
است  این کار سخت  وزیر کشور گفت:   
اما الزم است برای مصالح بیشتر و باالتر 
عمل  سختگیرانه تر  را  مقررات  از  برخی 
همین  از  البته  گفت:  همچنین  کنیم.  
االن تذکرات الزم به مردم عزیزمان داده 
می شود و با همراهی مردم، مسافرت ها 

نخواهد گرفت. انجام 
مورد  محورهای  دیگر  از  واکسن  موضوع 
نشست  حاشیه  در  فضلی  رحمانی  اشاره 
با کرونا  مقابله  عملیاتی  قرارگاه  مشترک 
انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  با 
این  در  و  بود  کرونا  بیماری  مدیریت 
خصوص گفت:  مهم ترین و موثرترین راه 
برای مقابله با ویروس کرونا دو امر رعایت 
واکسیناسیون  و  بهداشتی  پروتکل های 
است. او اضافه کرد: همکاران ما در وزارت 
تزریق دو  برای  بهداشت مطرح کردند که 
اندازه  به  باالی ۶۰ سال   برای سنین  دوز 
کافی در کشور واکسن تامین شده  است. 
رحمانی فضلی با اشاره با اعالم مسئوالن 
وزارت بهداشت مبنی بر اینکه روزانه در 8۰۰ 
شود؛  می  تزریق  واکسن  تجمیعی  مرکز 
گفت: با این حساب ظرف دو هفته همه 
افراد باالی ۶۰ سال واکسینه می شوند. این 
ادعای وزارت بهداشت است که اعالم کردند 
دیروز هم بیش از ۳۰۰ هزار نفر را واکسینه 
با  مقابله  عملیاتی  قرارگاه  کردند.فرمانده 
کرونا ابراز امیدواری کرد: امید داریم با قولی 
که مسئوالن وزارت بهداشت دادند و با عملی 
که دیروز در واکسینه کردن بیش از ۳۰۰ هزار 
نفر انجام دادند؛ امر واکسیناسیون در کشور 
به صورت سراسری در اسرع زمان حاصل 
شود. او در ادامه صحبت هایش گفت: در 
کنار تزریق واکسن به افراد باالی ۶۰ سال 
و همچنین به افراد باالی ۵۰ سال در برخی 
مناطق خاص، در گام بعدی واکسینه شدن 
واکسینه  ریسک  پر  و  پرخطر  گروههای 
بیان  با  فضلی  رحمانی  می شود.   آغاز 
اینکه گروههای پرخطر و پر ریسک هم در 
کشور شناسایی شده اند؛ گفت: طبق قول 
گروههای  همه  بهداشت  وزارت  مسئوالن 
پرخطر ظرف یک ماه واکسینه می شوند. 
اول شهریور طبق  تا  باره گفت:  این  در  او 
باالی  افراد  بهداشت، همه  گفته در وزارت 
۶۰ سال و در برخی مناطق خاص ۵۰ سال 
ریسک  پر  گروههای  همچنین  و  باال  به 
واکسینه می شوند. رحمانی فضلی با بیان 
می تواند گام  موضوع  این  تحقق   اینکه 
بسیار موثری در جلوگیری  از ابتال به کرونا 
در کشور باشد؛ گفت: البته کسانی هم که 
واکسینه می شود باید پروتکل ها را رعایت 
کنند.فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا 
در ادامه گفت: طبق گزارش دریافتی حدود 
۲ درصد از مردم عزیز کشورمان به خاطر 
رعایت  بدون  دارند  که  نگرانی  و  دغدغه 
وقت تنظیمی اعالم شده به مراکز تزریق 
واکسن مراجعه می کنند که موجب تشکیل 
صف می شود و مهم تر از آن امکان ابتال 
به بیماری را باال می برد. رحمانی فضلی در 
این خصوص گفت: فاصله اینکه بدون نوبت 
بروند یا با نوبت به مراکز واکسن مراجعه 
این  در  و  است  هفته  یک  حداکثر  کنند، 
خصوص، برای پیشگیری از تشکیل صف 
ها و زمینه سازی انتقال بیماری، درخواست 

همراهی از مردم عزیز داریم.

سخنگوی وزارت بهداشت:

  رعایت نکات بهداشتی
 کمتر از 48 درصد است
 سیما سادات الری: استان های گیالن، البرز، یزد، کرمان، فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
دارای پایین ترین میزان عمل به دستورالعمل های بهداشتی در کشور هستند

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت:

حق مردم دانستن 
گردنه ها و تکانه های 

مشکل زا برای کشور است

ستاد  جلسه  دومین  و  چهل  و  دویست 
به  یکشنبه  روز  دولت  اقتصادی  هماهنگی 
دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  ریاست 
حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد. به 
گزارش ایسنا، در این جلسه گزارش مقدماتی 
و  مرکزی  بانک  بویژه  مختلف  دستگاه های 
سازمان برنامه و بودجه از وضعیت اقتصادی 
کشور در سه ماهه اول سال جاری و پیش 
مقدماتی  گزارش  در  شد.  ارائه  آینده  بینی 
متغیرهای  کشور  اقتصادی  دستگاه های 
تاثیر گذار مانند تحریم و کرونا بر شاخص های 
گوناگون اقتصادی و تدابیر اتخاذ شده برای 
و  مورد بحث  عوامل  این  و مدیریت  مقابله 
بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور با تاکید بر 
حساسیت و جدیت دولت تدبیر و امید بر 
ارائه گزارش های شفاف و دقیق از وضعیت 
اقتصادی کشور به مردم گفت: دولت خود را 
موظف می داند به مردم با شفافیت و صراحت 
سال   8 در  و  دهد  خود گزارش  فعالیت  از 
به طور جدی پیگیری  را  اقدام  این  گذشته 
کرده است. روحانی با تاکید بر اجرای دقیق 
این ماموریت افزود: دولت در کنار تعهد به 
مردم، با اتکا به نگاه ملی به انتقال مسئولیت 
نقشه کالن  واقع بینی  با  است  تالش کرده 
آینده ترسیم  برای دولت  را  اقتصادی کشور 
و تشریح کند.  رئیس جمهور با بیان اینکه 
تالش و تدابیر دولت برای گذر از مشکالت و 
ساماندهی اقتصاد کشور باید با دقت ارائه و 
ثبت شود، اظهار داشت: مردم حق دارند بدانند 
که چه گردنه ها و چه تکانه هایی موجب بروز 
چه  دولت  و  است  مشکالتی شده  نوع  چه 
راه هایی برای خنثی سازی تحریم و گذر از 
محدودیت های کرونایی در نظر گرفته است و 
همچنین الزم است مردم  بدانند اگر تحریم 
و جنگ اقتصادی به کشورمان تحمیل نشده 
اقتصاد  امروز  نیز پدید نمی آمد  بود و کرونا 
کشور در چه موقعیتی قرار داشت و حاصل 
این تجارب در اختیار مردم و مسئوالن دولت 

آینده قرار خواهد گرفت.  

سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس 
خارج از کشور خبر داد 

صدور برگه حمایت تحصیلی 
برای دانش آموازن خارجی 

سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از 
اتباع  دانش آموزان  ثبت نام  وضعیت  آخرین  کشور 

تشریح کرد. را  خارجی 
متولی  گفت:  تیموری  میترا  ایسنا،  گزارش  به 
ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی در کشور، اداره 
کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور است و 
در خصوص تسهیل امور اتباع و مهاجران خارجی امور 
خدماتی آنها به دفاتری تحت عنوان »دفاتر کفالت 
اتباع خارجی« واگذار شده است  اقامت و اشتغال 
که در حال حاضر ۱8۷ دفتر کفالت در سراسر کشور 
مشغول به فعالیت هستند و بسیاری از امور اتباع 
در خصوص اقامت، اشتغال، سرشماری و سالمت و 
صدور برگه حمایت تحصیلی و....در این دفاتر انجام 

می پذیرد.
دانش آموزان  نام  ثبت  شیوه نامه  خصوص  در  او 
نامه  شیوه  تدوین  و  تهیه  افزود:  خارجی،  اتباع 
ثبت نام از دانش آموزان اتباع و مهاجران خارجی، 
و  اتباع  ساماندهی  طریق کمیسیون  از  ساله  همه 
)وزارت  اتباع  امور  اداره کل  در  خارجی  مهاجرین 
نماینده وزارت آموزش و پرورش  با حضور  کشور( 
حوزه  با  مرتبط  وزارتخانه های  و  نهادها  سایر  و 
اتباع  تا سال ۹۴ فقط  اتباع صورت می پذیرد که 
دارای مدارک قانونی) اعم از گذرنامه و...( مجاز به 
مقام معظم  به دستور  بودند.  در مدارس  نام  ثبت 
»هیچ  که  این  بر  مبنی  رهبری)مدظله العالی( 
به صورت  مهاجرینی که  افغانستانی، حتی  کودک 
دارند،  حضور  ایران  در  مدرک  بدون  و  غیرقانونی 
در  باید  ها  آن  همه  و  بمانند  باز  تحصیل  از  نباید 
مدارس ایرانی ثبت نام شوند«، از سال ۹۵ ثبت نام 
از اتباع خارجی فاقد مدرک هویتی، با صدور برگه 
حمایت تحصیلی، میسر شد. تیموری با بیان این 
تحصیلی  های حمایت  برگه  و صدور  نام  ثبت  که 
برای دانش آموزان فاقد مدارک هویتی- اقامتی، تا 
کنون نیز ادامه دارد، گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۰-
۱۳۹۹ تعداد ۱8۷هزار و ۵۱۷ برگه حمایت تحصیلی 
صادر شد که برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ طبق 
آمار دریافتی از دفاتر کفالت، تاکنون بیش از ۱۶۰ 
هزار برگه حمایت تحصیلی برای دانش آموزان فاقد 
است.  شده  صادر  جدید  اقامتی  هویتی-  مدارک 
این دانش آموزان در حال گذراندن مراحل ثبت نام 
خود در مدارس هستند و با پیش بینی های صورت 
گرفته، روند صدور برگه حمایت تحصیلی افزایشی 
بوده و متقاضی ثبت نام این دسته از دانش آموزان 
بود. بیشتر خواهد  به سال تحصیلی گذشته  نسبت 

خارج  مدارس  و  بین الملل  امور  مرکز  سرپرست 
ازدحام  به  توجه  با  این که  به  اشاره  با  کشور  از 
اتباع خارجی در دفاتر کفالت، صدور برگه حمایت 
خاطر  داشت،  خواهد  ادامه  همچنان  تحصیلی 
ساله  یک  تحصیلی  حمایت  برگه های  نشان کرد: 
اختصاصی  یک کد  آموز  دانش  هر  برای  و  بوده 
خارجی  مهاجران  و  اتباع  امور  اداره کل  سوی  از 
پذیرش  و  شود  می  صادر  مجزا  صورت  به 
دانش آموزان دارنده برگه حمایت تحصیلی معتبر 

است. الزامی  مدارس کشور  در 

خطیب زاده:
در وین با آمریکا و 
 انگلیس برای تبادل
 10 زندانی توافق شد

آخرین  به  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
تبادل  درباره  آمریکایی  مقامات  اظهارات 
ایسنا،  گزارش  به  داد.  پاسخ  زندانیان 
نوشت:  توییتی  در  خطیب زاده  سعید 
متحده  ایاالت  است که  این  »حیرت آور« 
این حقیقت ساده را انکار می کند که »یک 
به  شدگان  بازداشت  خصوص  در  توافق 
چگونه  اینکه  حتی  است.«  آمده  دست 
از  جدا   - وین  در  شود.  عمومی  اعالم 
در  انگلیس  و  متحده  ایاالت  با   - برجام 
 ۱۰ آزادی  و  بشردوستانه  تبادل  خصوص 
ایران  از همه طرف ها توافق شد.  زندانی 
آماده است تا »همین امروز« این توافق را 
اجرایی کند. سید عباس عراقچی، مذاکره 
نیز  وین  مذاکرات  در  ایران  ارشد  کننده 
اظهاراتی گفت که دور بعدی  روز شنبه در 
مذاکرات وین باید منتظر دولت جدید در 
تهران بماند و این اقتضای هر دموکراسی 
است. او افزود: آمریکا و انگلیس باید این 
نکته را درک کرده و ایجاد ارتباط بین یک 
تبادل انسانی - که آماده اجرا است - با 
برجام را متوقف کنند. این دیپلمات ارشد 
را  )زندانیان(  تبادل  کرد:  تصریح  ایران 
گروگان اهداف سیاسی قرار دادن،  باعث 
توافق  هم  و  تبادل  هم  دادن  دست  از 
طرف ها  همه  از  زندانی  فرد   ۱۰ شود.  می 
می توانند همین فردا آزاد شوند، به شرط 
آنکه آمریکا و انگلیس به تعهدات خود در 
توافق به عمل آمده، عمل کنند. ند پرایس، 
به  آمریکا  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
اظهارات عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد 
ایران در گفت وگوهای وین واکنش نشان 
تالشی  اظهارات  این  شد:  مدعی  او  داد. 
دلیل  به  دیگران  برای سرزنش  حیرت  آور 
بن بست فعلی در مذاکرات است. او ادامه 
داد: ما کماکان آماده بازگشت به وین برای 
دوجانبه  بازگشت  درباره  مذاکرات  تکمیل 
ایران  که  هستیم  صورتی  در  برجام  به 

اتخاذ کند. را  خود  الزم  تصمیمات 

در هفته گذشته  استان های 
ایالم، کرمان، یزد، مازندران 
و هرمزگان به ترتیب دارای 
باالترین میزان بروز موارد 
بستری مثبت در کشور بودند

حاجی میرزایی تاکید کرد که 
ما باید با تمرکز بیشتر بر نظام 
یادگیری، خلق نتایج ترکیبی و 
ایجاد یک هم افزایی هوشمند 
نظام یادگیری را در جایگاه 
واقعی خودش بنشانیم

بهداشتی  رعایت شیوه نامه های  به  نسبت  رفته مردم هم  رفته  تا  بیماری کرونا موجب شده  زمان شیوع  طوالنی شدن 
حساسیت گذشته را نداشته باشند. اکنون بنا به اعالم سخنگوی وزارت بهداشت میزان رعایت نکات بهداشتی به کمتر از 
48 درصد رسیده که بسیاری نگران کننده است. سیما سادات الری گفت: با گسترش سویه های جدید ویروس کووید 1۹ در 
اغلب استان های کشور و کاهش چشمگیر در میزان عمل به توصیه های بهداشتی، شاهد تداوم روند افزایشی این بیماری 
در کشور هستیم. این در حالی است که فعال واکسیناسیون عمومی در حال انجام است اما تعداد افراد دریافت کننده 

واکسن هنوز به مرحله قابل اطمینانی برای کنترل بیماری نرسیده است. 

آموزش

|  
هر

 م
 |

 وزیر آموزش وپرورش:
تعلیم و تربیت اوان کودکی را به حال خود رها کرده بودیم

وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اهمیت تعلیم و 
تربیت در اوان کودکی و گامی که برای شکل گیری 
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برداشته شد 
گفت: خانواده ها نیز برای انجام مأموریت تربیت 
کودکان خود نیازمند آگاهی هستند و باید بتوانیم 
خانواده ها را آگاه کنیم و مهارت و توانمندی آنها 
را برای مواجهه با فرزندانشان توسعه دهیم. این 

مسیر را طی سال های گذشته رها کرده بودیم.
در  میرزایی  حاجی  محسن  ایسنا،  به گزارش 
چشم انداز  اوان کودکی  تربیت  نظام  همایش 
از  یکی  اینکه  بابیان  استلزامات  و  تجارب 
انسان ها  برای  که  ممتازی  قابلیت های 
همه  گفت:  است  قدرشناسی  شناخته شده 
پدیده ها قدر و اندازه ای دارند که باید به درستی 

شود. شناخته 
او افزود: یکی از گرفتاری های انسانی، جابه جا 
برخی  جایگاه هاست.  و  اندازه ها  قدرها،  کردن 
چیزها که قدر کوچکی دارند ممکن است به علت 
غفلت یا فراموشی بیش ازآنچه هستند مشاهده 
شوند و یا کمتر ازآنچه هستند به حساب بیایند. 
تعلیم و تربیت اوان کودکی از جمله موضوعاتی 
شود.  شناخته  اندازه اش  و  قدر  باید  است که 
اندازه، اهمیت و ارزش این مفهوم و مأموریت 

چیست؟.
بابیان اینکه انسان ها در  وزیر آموزش وپرورش 
شرایطی که نمی دانند، به دنیا می آیند گفت: آغاز 

زندگی انسان با ندانستن هاست و با قرار گرفتن 
می شود.  آغاز  یادگیری  فرایند  زمین  روی  در 
آغاز  انسان  همچنان که فرایند تغذیه جسمی 
و بند ناف بریده می شود و سیستم تغذیه به 
روح  و  جان  می یابد،  انتقال  جدید  سیستم 
انسانی نیز در معرض تغذیه خاص قرار می گیرد. 
هویت  انسان ها  که  است  یادگیری  با  اصواًل 
پیدا می کنند و شخصیتشان شکل می گیرد و 
فرهنگ زاده و تمدن ایجاد می شود. این ها محل 

هستند. انسان ها  یادگیری 
حاجی میرزایی ادامه داد: نظام یادگیری بر پایه 
اندیشیدن  و  ابزارهای فراگیری دیدن، شنیدن 
و  تعامالت  پرتو  در  می یابد.  توسعه  است که 
ارتباطات با یکدیگر، داده ها منظومه های مشترکی 
می سازند که محصول آن فرهنگ و تمدن است. 
همه اکتسابات کلیدی زندگی انسان، محصول 
انسان ها  اینکه  است.  ابزارهای کلیدی  همین 
چگونه می بینند، می شوند و می اندیشند، جوامع 

را از یکدیگر تفکیک می کند.
او ادامه داد: آنجا که صحبت از تغذیه روح است 
اولین معلم، خداست. پیامبران هم معلم هستند 
و آمده اند تا همین نظام یادگیری را تغذیه و این 
وجه انسانی را بارور کنند. بنابراین این عرصه، 
عرصه خطیری است. تعلیم و تربیت اوان کودکی 
مهم است، زیرا خداوند پیامبران را برای این کار 
فرستاده و تمدن، فرهنگ، شخصیت و هویت 

این چنین شکل می گیرد، آینده این چنین ترسیم 
می شود و فلسفه خلقت از این مسیر جریان 
از  اینکه  بیان  با  آموزش وپرورش  می یابد.وزیر 
می  تولید  تکنولوژی  طبیعت،  با  انسان  پیوند 
شود گفت: از پیوند انسان با دیگران نیز نهادها 
شکل می گیرند و همه تغییرات و تحوالت جامعه 
انسانی محصول تغییرات و تحوالت نهادهاست. 
تحوالت نهادها، محصول تحوالت نظام یادگیری 
محصول  نیز  یادگیری  نظام  تحوالت  است. 
همین فرایندی است که از بدو تولد آغاز می شود 
و اندیشمندان این عرصه معتقدند هرچقدر که 
هستیم  نزدیک تر  زندگی  ابتدایی  دوره های  به 
اهمیتش بیشتر است، زیرا تأثیرات عمیق تر و 
پایدارتری برجای می گذارد و موانع کمتری دارد.
حاجی میرزایی ادامه داد: بنابراین مگر می شود 
این عرصه را رها کرد. معتقدم رها کردن تعلیم و 
تربیت اوان کودکی یعنی بی اعتنایی به فلسفه 
خلقت، بی اعتنایی به تعالیم دینی و غفلت از 
آموزه هایی که آمده است تا برای انسان و جامعه 
انسانی شکلی که مطلوب الهی است را حاصل 
کند. وقتی نگاه آن جهانی به هستی و انسان 
می کنیم، رفیع ترین جایگاه را تعلیم و تربیت 
دارد و رفیع ترین دوره، دوره تعلیم و تربیت اوان 
کودکی است. وقتی این جهانی هم می نگریم اگر 
نهادهای ما ناکارآمد هستند علت این است که 

نظام یادگیری ما ناکارآمد است.

او افزود: اگر آسیب های اجتماعی بنای جامعه 
ما را در معرض مخاطرات اساسی قرار داده علت 
این است که نظام یادگیری ما معیوب است. 
آنجایی که بیش از هرجای دیگری امید است که 
کاستی ها را ترمیم و جبران کند، نظام یادگیری 
است و به میزانی که به نظام یادگیری وفاداریم 
به آینده جامعه و پیشرفت و تعالی فرد و جامعه 
وفادار هستیم. هرچقدر غفلت کنیم از پیشرفت و 

تعالی جامعه غفلت کرده ایم.
این  اینکه  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
غفلت برای سال های سال وجود داشته و علت 
این است که تبیین ما از نظام تعلیم و تربیت، 
نتوانسته ایم نظام  تبیین ناقصی است و هنوز 
یادگیری را در جایگاه رفیعش فهم کنیم اظهار 
کرد: گرایش به خلق نتایج سریع، ملموس و 
آورده  وجود  به  را  دستاوردهایی  قابل مشاهده، 

است که نمی تواند ارزش بزرگی خلق کند.
حاجی میرزایی تاکید کرد که ما باید با تمرکز 
بیشتر بر نظام یادگیری، خلق نتایج ترکیبی و 
ایجاد یک هم افزایی هوشمند نظام یادگیری را در 
جایگاه واقعی خودش بنشانیم و امید است این 
گام در نظام آموزش وپرورش و با تصمیم شورای 
عالی انقالب فرهنگی برای شکل گیری سازمان 
ملی تعلیم و تربیت کودک بابی را برای این کار باز 
کرده باشد. این کار تخصصی است و به دانشی 
ناب نیاز دارد. خانواده ها نیز برای انجام ماموریت 
هستند.  آگاهی  نیازمند  خود  کودکان  تربیت 
مهارت  و  آگاه کنیم  را  خانواده ها  بتوانیم  باید 
و توانمندی آنها را برای مواجهه با فرزندانشان 
توسعه دهیم تا بتوانند به فرزندان خود بیاموزند 
که چگونه ببینند، بشنوند و بیندیشند. این مسیر 

را طی سال های گذشته رها کرده بودیم.
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افزایش نگرانی ها از طغیان کاجو چند سالی 
است که بیشتر از قبل شده است. از زمانی 
و  سیستان وبلوچستان  جنوب  حوزه  که 
مقابل  در  را  بودنش  شکننده  قصرقند  شهر 
دخالت های انسانی نشان داد و حاشیه رود 
کاجو که بزرگترین و پرآب ترین رود استان 
بود و از کوه های آهوران سرچشمه می گرفت 
شد.  بدل  مناطق  سیل خیزترین  از  یکی  به 
قصرقند  شهرستان  شمال  از  که  رود  این 
و  دشتیاری  به جلگه  تا  سرچشمه می گیرد 
 ۳۰۰ حدود  در  مسیری  برسد  عمان  دریای 
است  سال  سالیان  می کند،  را طی  کیلومتر 
یونس  حاال  و  نداشته  درستی  سیل بند  که 
زین الدینی، استاد دانشگاه و فعال اجتماعی 
سال های  از  می گوید  ما«  »پیام  به  منطقه 
سیل بند  این  برای  تاکنون  انقالب  از  پیش 
فکری نشده و اکنون بخش عمده آن آسیب 
او  است.  مانده  باقیی  ترمیم  بدون  و  دیده 
نکردند  ترمیم  را  توضیح می دهد: »سیل بند 
و سهل انگاری مقامات محلی و تعرض افراد 
را پاره  غیر، مثل معتادان که سیم سیل بند 
از  اخیر  سال های  در  می فروختند  و  کرده 
هیچ  و  بوده  آن  نابودی  دالیل  دیگر  جمله 

است.« نشده  آن  از  صیانتی 
شادی  شادی،  دل  ُهلونَچکان،  روستاهای 
گور، جنگل، گرداک، گتیگ، َکلوک، دهداتی، 
دهیرک،  دیوالی،  علی آباد،  سرمیرچ،  میرچ، 

در  سرکاجه، گوندرمان،  پتهک،  دپ،  کرکوم 
باالدست کاجو هیچ گونه راه دسترسی به جز 
بستر رود ندارند و همین سیالب ها هم کل 
ظرفیت کشاورزی شان را از بین برده است. 
تامین  در  زین الدینی  به گفته  روستاها  این 
آب شرب مشکل دارند و خدمات درمانی و 
دهه  دو  طی  و  نیست  آنها  در  هم  آموزشی 
اخیر بخش مهمی از جمعیت ۱۵ هزار نفری 
به  رفتن  و  به کوچ کردن  این منطقه مجبور 
نیکشهر  و  قصرقند  چابهار،  شهر  حاشیه 
نفر  هزار   ۶ در حال حاضر حدود  و  شده اند 
در این منطقه ساکن اند. این فعال اجتماعی 
عالوه  سیل بند،  نکردن  ترمیم  »با  می گوید: 
خاک  مردم،  زندگی  و  نابودی کشاورزی  بر 
دچار فرسایش شده و در سیل سال گذشته 
در دشتیاری که آب پشت سد را با مدیریت 
نادرست رها کردند، بخش عمده ای از خاک 
عمان  دریای  به  دشتیاری  جلگه  حاصلخیز 
تخریب  این  مشابه  بدانید  باید  البته  رفت. 
زمین کشاورزی به دلیل نبود سیل بند را در 

داریم.« نیکشهر هم  و  زرآباد 

کاجو  پایین دست  مسکونی  مناطق 
در تهدید سیل

وضعیت در روستاهای پایین دست رود کاجو 
هم بهتر نیست. روستاها یا شهرهای پایین 
دست شهر قصرقند که به پایین دست کاجو 

معروفند شامل خود شهر قصرقند، روستای 
که  هستند  و کریم آباد  چوت آباد  دمبیگان، 
مناطق  زمین های کشاورزی  جز  به  سیالب 
شدت  به  هم  را  مکان  چند  این  مسکونی 

می کند. تهدید 
بانشیپ،  هیت،  روستای  منطقه  این  در 
گهجن، کند، ُکُشک، لوریانی، ُبگ، عزیزآباد، 
حمیری  توکل،  کلمت،  ساربوگ،  بخش 
سارتاپ،  هزاره ای،  دهستان،  مرکز  به عنوان 
سد  پشت  به  که  شه کاپر  سروش،  ِنَبکش، 
نگرانی  حاال  و  دارند  قرار  می رسد  زیردان 
قصرقند  شهر  خود  ویرانی  از  منطقه  فعاالن 
در سیل بعدی و در صورت ترمیم نکردن و 
دانشگاه  استاد  این  است.  سیل بند  اصالح 
می گوید:  »از جمله دیگر مشکالتی که با آن 
سو  یک  از  نشدن کاجو  الیروبی  روبه روییم 
و از سوی دیگر الیروبی نشدن و بی توجهی 
به مشتقات این رود یعنی قنات های منطقه 
آنکه  به دلیل  قنات ها  این منطقه  است. در 
مورد  شده اند  واقع  مسکونی  مناطق  در 
نکردن  الیروبی  و  گرفته اند  بی توجهی قرار 
نگرانی های  دیگر  از جمله  منطقه  قنات های 

است.« مردم 
زین الدینی همچنین به حفر چاهی غیرمجاز 
زمانی  که  می کند  اشاره  هیت  روستای  در 
از  یکی  روستا  این  داشت.  پرآب  قناتی 
ظرفیت های باالی کشاورزی در قصرقند بود 

مدیریت  و  دلیل خشکسالی  به  قناتش  که 
و  مدیریت  برای  که  بودجه هایی  نادرست 
و مدتی  قنات می آمد، کم آب شد  الیروبی 
این  باالدست سرچشمه  در  را  چاهی  پیش 
قنات کارشناسی کردند و در حال حفر است 
تا کل حوضه پایین دست را از این چاه تغذیه 
کنند. او می گوید با حفر این چاه یک روستا 
روستاهای  شرب  آب  تا  می برند  بین  از  را 
طرق  از  »می شود  شود.  تامین  پایین دست 
روستای  داد. گفتند  انجام  را  این کار  دیگر 
هیت کشاورزی خوبی دارد و با انجام این کار 
مردم روستا اعتراض کردند و جواب ها به نفع 
مردم نبود و همین هم تنش گسترده ای را 
ایجاد کرد که معلوم نیست نتیجه این تنش 

در آینده چه خواهد بود.«

مراسم عید قربان
نگرانی روزهای اخیر

سه هفته بعد از آنکه پای موج جدید کرونا 
به سیستان وبلوچستان باز شد هنوز که هنوز 
ندیده  خود  به  را  آرامش  رنگ  استان  است 
را  مردم  سختی  هم  توفان  و  سیل  حاال  و 
دوچندان کرده. با این حال احمد براهویی نژاد، 
فعال اجتماعی در منطقه می گوید بعد از آمدن 
ارتش و راه اندازی بیمارستان کمی فضا بهتر 
درگیر  مردم  میان  به  روحی  آرامش  و  شد 
با کرونا آمد. »اما حضور ارتش هم دیر بود 
و باعث شد از سوی دیگر مردم بگویند اگر 
می توانستند بیایند و با این سرعت بیمارستان 
اصال  چرا  آمدند؟  دیر  اینقدر  چرا  کنند  برپا 
پیش از این فکری به حال وضعیت سخت 
سیستان وبلوچستان در حوزه درمان نکردند و 
بعد از این بحران هم با تاخیر ده روزه آمدند که 
بسیاری از مردم عزیزشان را از دست داده اند.« 
براهویی نژاد هنوز هم غم از دست دادن دارد 
چه  با  می گوید  وقتی  می لرزد  صدایش  و 
برای همسرش  توانسته  هزینه ای  و  سختی 
کپسول اکسیژن پیدا کند. »وضعیت درمانی 
در استان ما همیشه با مشکل روبه رو بود و 
این اتفاق فقط توانست عمق مشکل را نشان 
دهد. پیش از این هم مردم برای درمان اغلب 
به یزد، شیراز و مشهد می رفتند و متاسفانه 
باال  این منطقه  به درمان در  جو بی اعتمادی 
بود. حاال با شیوع کرونا مشکالت دیگر اعم 
از فقر و بی آبی هم خودش را بیش از پیش 
نشان داد.« در استانی که یکی از بیشترین 
تعداد روستانشینان در کشور را دارد و بیش از 
۵۱ درصد استان روستانشین هستند، کمبود 
امکانات درمانی مشکالت عمده ای برای مردم 
ایجاد کرده و این جمعیت هم به دلیل فقر و 
با  پیش  از  بیش  امکانات ضدعفونی  کمبود 
بیماری درگیرند. او می گوید: »در حال حاضر 
تمرکز بیماری در زاهدان است اما روستاهای 

اطراف زاهدان هم وضع وخیمی دارند.
اما  دارد  باالیی  درگیری  زاهدان  اینکه  با   
انجام  آمد  و  رفت  است.  باز  بازارها  همچنان 
عمومی  واکسیناسیون  مشکل  و  می شود 
اصلی ترین  از  یکی  حاال  دارد.«   وجود  هم 
نگرانی های براهویی نژاد نزدیک بودن مراسم 
عید قربان است. عیدی که برای اهالی منطقه 
بسیار مهم است و مانند عید فطر، آن را از 
جمله اصلی ترین عیدهای مذهبی می دانند که 
باید برایش آماده شوند. در این زمان به بازار 
رفته و لباس نو می خرند، به دیدن یکدیگر 
می روند و دید و بازدید دارند و همین موارد 
»باید  است  داده  افزایش  را  نگرانی ها  هم 
دولت و علمای اهل سنت مردم را از وضعیتی 
که درگیرش هستیم آگاه کنند و به آنها نهیب 
عید  مراسم  شرایط  این  در  نباید  که  بزنند 
علما  امیدواریم  کنند.  برگزار  پرشور  را  قربان 
و مسئوالن احساس مسئولیت کنند و اجازه 
برگزاری نماز عید هم داده نشود. در غیر این 
صورت ممکن است با موج دیگری از بیماری 

شویم.« روبه رو 

وقوع توفان و سیل در سیستان وبلوچستان، انتقادات به الیروبی نکردن رودخانه ها و ترمیم نکردن 
سیل بندهای قدیمی را بیشتر کرده است

هراس از خروش »کاجو«
یونس زین الدینی: با ترمیم نکردن سیل بند، عالوه بر نابودی کشاورزی، خاک دچار فرسایش شده و در سیل سال گذشته 

در دشتیاری که آب پشت سد را با مدیریت نادرست رها کردند، بخش عمده ای از خاک حاصلخیز به دریای عمان رفت

سازمان آب و برق خوزستان:

دبی خروجی سدهای 
دز و کرخه افزایش یافت 
سدها  مخازن  برنامه ریزی  دفتر  مدیر 
برق  و  آب  سازمان  رودخانه های  و 
خروجی  دبی  افزایش  از  خوزستان 

داد. خبر  کرخه  و  دز  سدهای 
شریفی  علی  نیرو،  وزارت  از  نقل  به 
جهت  تیرماه   ۲۷ روز  بامداد  از  گفت: 
رودخانه  در  آب  افزایش سرعت حرکت 
در  آب  تراز  و  دبی  سریع  افزایش  و 
خروجی  دبی  حوضه،  انتهایی  بازه های 
و  ثانیه  بر  متر مکعب   ۱۶۰ به  سد کرخه 
 ۱۴۰ به  نیز  دز  سد  خروجی  همچنین 

یافت. افزایش  ثانیه  بر  مکعب  متر 
افزایش  به  توجه  با  کرد:  اظهار  او 
خارج  و  غیرمجاز  کشت های  سطوح 
خشکسالی  ستاد  مصوب  برنامه  از 
دبی  حوضه کرخه،  در  خوزستان  استان 
به شدت  نیسان  و  هوفل  رودخانه های 
تامین  برای  مشکالتی  و  یافت  کاهش 
تاالب  حقابه  نیز  و  روستایی  شرب  آب 
ایجاد  رودخانه  محیطی  زیست  نیاز  و 
نیاز  محاسبه  با  اساس،  این  بر  شد. 
آب  حجم  میزان  و  دست  پایین  دقیق 
رودخانه،  مختلف  بازه های  برای  الزم 
برنامه ریزی خروجی از سد کرخه انجام 

. شد
سدها  مخازن  برنامه ریزی  دفتر  مدیر 
برق  و  آب  سازمان  رودخانه های  و 
تیرماه،   ۲۱ از  کرد:  اضافه  خوزستان 
 ۲۳ از  سپس  ثانیه،  بر  مترمکعب   ۱۱۰
۱۳۰ متر مکعب  تیرماه دبی خروجی به 
بر ثانیه و از بامداد روز ۲۷ تیرماه جهت 
رودخانه  در  آب  افزایش سرعت حرکت 
در  آب  تراز  و  دبی  سریع  افزایش  و 
خروجی  دبی  حوضه،  انتهایی  بازه های 
ثانیه  بر  متر مکعب   ۱۶۰ به  کرخه  سد 

یافت. افزایش 
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  شریفی 
در  روستایی  شرب  آب  مشکالت  به 
در  به خصوص  کرخه  رودخانه  انتهای 
پایین دست شهرستان  و  نیسان  شاخه 
کشاورزان  و  هموطنان  از  سوسنگرد، 
حمیدیه  و  شهرستان های شوش، کرخه 
آب  مصرف  کاهش  با  تا  داریم  تقاضا 
شرب  آب  تأمین  جهت  الزم  همکاری 
رودخانه  انتهای  در  احشام  نیز  و  مردم 
داشته  تاالب  حقابه  تأمین  همچنین  و 

. شند با
به  توجه  با  همچنین  شد:  یادآور  او 
دزفول  شهرستان  کشاورزان  درخواست 
کشاورزی  مورد نیاز  آب  تامین  بر  مبنی 
طبق الگوی کشت مصوب برای ماه های 
از  دز  سد  خروجی  شهریور،  و  مرداد 
 ۱۴۰ به   ۱۲۰ از  تیرماه   ۲۷ روز  بامداد 
با  یافت.  افزایش  ثانیه  بر  متر مکعب 
تامین  بر  عالوه  خروجی  افزایش  این 
و  کشت  شرکت های  نیاز  مورد  آب 
مسیر  فصلی  زراعت  و  نیشکر  صنعت 
از  هکتار  هزار   ۱۷ حدود  دز،  رودخانه 
زمین های شهرستان دزفول در مردادماه 
مختلف  محصوالت  کشت  زیر  به 

رفت. خواهد  تابستانه 

نماینده گلپایگان در تذکر شفاهی:

احداث معدن 
سنگ نگاره های تیمره 

را از بین می برد
در  مجلس  در  گلپایگان  مردم  نماینده 
در  معدن  احداث  گفت:  شفاهی  تذکر 
رفتن  بین  از  باعث  تیمره  باستانی  منطقه 
منطقه  گیاهی  پوشش  و  سنگ نگاره ها 

است. شده 
در  خاتمی  مسعود  خانه ملت،  گزارش  به 
نشست علنی دیروز )یکشنبه، ۲۷ تیرماه( 
مجلس، در تذکر شفاهی، گفت: تذکر بنده 
به نحوه توزیع نهاده های دامی و ترخیص 
نامطلوب  توزیع  و  بنادر  از  نهاده ها  نکردن 
نام  به  موادی  اختصاص  و  است  آن 
کرده  تلف  را  دام ها  مواردی  در  کانسپت 

است.
داد:  ادامه  تیمره  منطقه  به  اشاره  با  او 
و  بین گلپایگان  باستانی  منطقه ای  تیمره 
این منطقه سنگ نگاره ها  در  خمین است. 
هزار   ۷ از  بیش  قدمت  با  کتیبه هایی  و 
سال وجود دارد که در حوزه میراث ملی و 

است. جهانی  میراث  حتی 
اجازه احداث معادن  افزود: اخیرا  خاتمی 
احداث معدن  و  داده اند  منطقه  این  در  را 
شده  سنگ نگاره ها  رفتن  بین  از  باعث 
منطقه  گیاهی  پوشش  همچنین  است. 
آسیب دیده است و این موضوع با تنش 
مردم و تجمع آن ها در منطقه مواجه شده 

است.

ده ها روستا در باالدست کاجو 
هیچ گونه راه دسترسی به 

جز بستر رود ندارند و همین 
سیالب ها هم کل ظرفیت 

کشاورزی اهالی این منطقه را 
از بین برده است

هوای  و  حال  گرد و غبار  و  گسترده  توفان  و  کرده  باز  کشور  شرق  جنوب  به  را  راهش  سال  هر  مثل  تابستانه  موسمی  باران های 
سیستان وبلوچستان کرونازده را در هم فرو برده است. سیالب امسال راه ارتباطی حدود 40 روستای جنوب این استان را بست و باعث 
قطع ارتباطات به ویژه در خطوط برق و خسارت در بخش کشاورزی شد. این سیالب ها تاکنون خسارت جانی نداشته و 42 نفر که با وجود 
اخطارها به دریا رفته بودند هم توانستند با تالش نیروهای مختلف به سالمت نجات یافته و به ساحل برگردند اما این تمام ماجرای سیل 
در سیستان و بلوچستان نیست. حاال رود کاجو با قدرتی بیشتر از سالیان گذشته می تازد و نگرانی ها هر روز بیشتر از قبل است. در کنار 

سیل، کرونا هم امان مردم این نقطه از جنوب شرق کشور را بریده و هم پای آب های وحشی جاری، پیش می راند.

طی دو دهه اخیر بخش مهمی 
از جمعیت ۱۵ هزار نفری 

باالدست رود کاجو مجبور به 
کوچ کردن و رفتن به حاشیه 

شهر چابهار ؛ قصرقند و نیکشهر 
شده اند و در حال حاضر حدود 

۶ هزار نفر در این منطقه 
ساکن اند

|  
لنا

 ای
 |

در  ساز  و  ساخت  هرگونه  اینکه  وجود  با 
عالی  شورای  رای  نیازمند  ملی  پارک های 
ارزیابی  مجوز  اما  است،  زیست  محیط 
پارک  مسیر  در  پردیس  متروی  ساخت 
ملی خجیر از سوی سازمان محیط زیست 
صادر شده است. به گزارش مهر، چهار روز 
پردیس  جدید  شهر  عمران  شرکت  پیش 
احداث  محیطی  زیست  مجوز  صدور  از 
قطار برقی تهران پردیس از سوی سازمان 
نامه ای  اساس  بر  داد.  خبر  زیست  محیط 
زیست  محیط  رئیس سازمان حفاظت  که 
به وزیر راه و شهرسازی نوشته، اعالم شده 
برقی  قطار  طرح  اجرای  با  سازمان  این 

است. موافق  پردیس  تهران 
کلنگ متروی پردیس به طول ۲۵ کیلومتر 
قرارگاه  و  عمران  شرکت  مشارکت  با 
زمین  به  زودی  به  )ص(  خاتم االنبیا 
پردیس  متروی  گذر  اما  خورد،  خواهد 
فعاالن  واکنش  با  خجیر  ملی  پارک  از 
روبه رو شد. چرا که هرگونه  زیست  محیط 
نیازمند  ملی  پارک های  در  ساز  و  ساخت 
زیست  محیط  عالی  شورای  از  مجوز  اخذ 
سازمان  سوی  از  مجوز  صدور  و  است 
محیط زیست، در مغایرت با مواد هشت و 
یازده آیین نامه اجرایی حفاظت و بهسازی 

مدیرکل  اقتدار،  رضا  است.  زیست  محیط 
سازمان  مناطق  امور  و  زیستگاه ها  دفتر 
این  با  موافقت  علت  درباره  زیست  محیط 
۲۰۰ متر از مسیر متروی  طرح گفت: فقط 
گذر  ملی  پارک  و  زمین  روی  از  پردیس 
که  چرا  بود  اجبار  به  آن هم  که  می کند 
غیر  موجود  مسیر  از  غیر  مسیری  تعریف 
ممکن بود. در این مسیر حدود ۵۰۰ درخت 

می شوند. منتقل  نقره ای  سرو  و  کاج 
ایستگاهی  هیچ  مسیر  این  در  او  به گفته 
متر   ۲۰۰ این  از  غیر  به  و  نشده  طراحی 
پارک گذر  ۶۰ متری  مابقی مسیر در عمق 
مترو  گذر  اینکه  بیان  با  اقتدار  می کند. 

گونه  نبود  دلیل  به  پارک  بخش  این  از 
از  ندارد،  مشکلی  بومی  و  خاص  گیاهی 
زیرزمینی  آب های  مسیر  انحراف  احتمال 
در محدوده گذر مترو خبر داد و گفت: در 
و  صورت گرفته  مطالعاتی  هم  زمینه  این 

است. داده  مجوز  منطقه ای  آب 
از  پردیس  متروی  او صدور مجوز ساخت 
کرد  رد  را  کالنتری  عیسی  شخص  سوی 
دفاتر  سوی  از  مجوزها  داد که  توضیح  و 
جلسات  برگزاری  با  سازمان  تخصصی 
ارزیابی زیست محیطی صادر شده  کمیته 
و نمایندگان دفاتر مختلف موافقت خود را 

اعالم کردند. طرح  اجرای  با 

ساخت مترو در پارک ملی خجیر بدون مجوز 
شورای عالی محیط زیست

پایش

اشتاین مایر هم خواستار 
تالش بیشتر برای مقابله با 
گرم شدن کره زمین شد و 

گفت: فقط در صورتی که 
مبارزه با تغییرات آب و هوایی 

را قاطعانه آغاز کنیم، 
می توانیم پدیده های شدید 

جوی که اکنون در حال 
تجربه آن هستیم را محدود 

کنیم

شمار کشته های سیل آلمان و بلژیک به 180 نفر رسید
|پیام ما| شمار کشته های سیل فاجعه بار 
در غرب آلمان و بلژیک به بیش از ۱8۰ نفر 
رسیده. این در حالی است که جست وجو 

برای یافتن صدها مفقودی ادامه دارد.
فرانک-والتر اشتاین مایر، رئیس جمهور 
از ویرانی  آلمان بعدازظهر جمعه گفت که 
ناشی از سیل »مبهوت« شده و متعهد شد 
که از خانواده های جان باختگان و شهرهایی 
که خسارت قابل توجهی دیده اند، حمایت 

کند.
گاردین عصر دیروز در گزارشی نوشته است 
که این سیل بدترین فاجعه طبیعی آلمان 

در بیش از نیم قرن گذشته بوده است.
آلمان  راینالند-فالتس  ایالت  مقامات 
گفته اند که ۱۱۰ نفر جان خود را از دست 
نوردراین- جان باختگان  تعداد  و  داده اند  
شده.  اعالم  نفر   ۴۳ هم  وستفالن 
یک  داده که  خبر  هم  فرانسه  خبرگزاری 
است.  کرده  فوت  برشتسگادن  در  نفر 
شمار کشته شدگان بلژیک هم به ۲۷ نفر 
همچنان  دیگر  نفر   ۲۰ و  یافته  افزایش 
دیگر  بار  مقامات  همه  این  با  مفقودند. 
جانی،  خسارات  ارقام  داده اند که  هشدار 
چرا  باشد،  بیشتر  می تواند  هم  این  از 
که  هنوز از وضعیت بسیاری از افراد در 
منطقه آروایلر در راینالند- فالت هیچ گونه 
اطالعاتی در دست نیست و آسیب دیدن 
شبکه تلفن، مانع پیگیری های بیشتر شده 

است.
کارشناسان می پرسند در حالی که سیستم 
اوایل  در   )EFAS( اروپا  سیل  از  آگاهی 
این هفته هشدار »شدید« برای سیل را 
صادر کرده، چرا باز هم میزان تلفات تا این 
حد زیاد بوده؟ سرویس هواشناسی آلمان 
DWD هم اعالم کرد که اخطار سیل را به 
مقامات محلی منتقل کرده و بر این اساس 
تخلیه های  سازماندهی  مسئول  باید  آنها 
الزم باشند. وزیر کشور، هورست سیهوفر 
هم گفته آلمان در آینده باید بسیار بیشتر 
حرف هایش  به  و  باشد  داشته  آمادگی 
این جمله را هم اضافه کرد: »این نتیجه 
تغییرات آب و هوایی است«. اشتاین مایر 
هم خواستار تالش بیشتر برای مقابله با 
گرم شدن کره زمین شد و گفت: »فقط در 
صورتی که مبارزه با تغییرات آب و هوایی 
را قاطعانه آغاز کنیم، می توانیم پدیده های 
شدید جوی که اکنون در حال تجربه آن 

هستیم را محدود کنیم.«
نولیس،  کالر  که  اینطور  همه  این  با 
هواشناسی  جهانی  سازمان  سخنگوی 
گفته، »برخی از مناطق غرب اروپا در طول 
دو روز، بیشتر از میزان بارندگی دو ماه را 
دریافت کرده اند«. او در عین حال معتقد 
گرمایش  دانستن  مقصر  »برای  است، 
جهانی در این پدیده  سیل و موج گرما، 

است«. زود  خیلی  هنوز 

| روزنامه نگار |

|  فروغ فکری |
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آقای فاضل، در ابتدا کمی از روند 
شکل گیری دانشگاه محیط زیست و 

فعالیت هایش بگویید.
در سال ۱۳۵۱ برای نخستین بار »آموزشکده 
محیط زیست« برای تامین و تربیت نیروی 
انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز عرصه محیط 
زیست کشور  وارد عرصه کار شد اما آن زمان 
آموزشکده به طور سنتی برای تربیت محیط بان 
طراحی شده بود و بعد به تدریج این ماموریت 
دستخوش تغییرات شد. حدودا نزدیک بیست 
و چند سال قبل برای نخستین بار مسئولیت 
آنجا را برعهده گرفتم و مجموعه آموزشکده ابتدا 
به دانشکده ارتقا پیدا کرد و بعد از آن دانشگاه 
شد که این روند هم در نوع خودش ماجرای 

عجیبی داشت.

شما چهار دوره، یکبار در زمان آقای 
خاتمی، دو دوره در زمان ریاست 

جمهوری احمدی نژاد و یک دوره هم در 
دولت یازدهم ریاست دانشکده محیط 
زیست را بر عهده داشتید. کار در کدام 

دوره مسیر متفاوتی را طی کرد.

بله. اولین بار در دولت خاتمی مسئول بودم و 
بعد در دولت نهم و دهم شاهد رشد قارچ گونه 
موسسات آموزشی بودیم که نهایتا همین موج 
در دولت دهم به فضای دانشکده ما هم رسید 
به  زیست  محیط  دانشکده  تبدیل  فضای  و 
دانشگاه ایجاد و در زمان مسئولیت من این 
پیشنهاد داده شد. اوایل سال 8۹ وقتی کار را 
تحویل گرفتم بر اساس مصوبه شورای عالی 
اداری آموزشکده منحل شده بود. یعنی من 
از  اما  بودم  منحل شده  آموزشکده ای  رئیس 
فروردین تا دی 8۹ اتفاقات عجیبی رخ داد که 
در نتیجه آن، در دی ماه توانستیم مجوزی از 
هیات دولت بگیریم و فعالیت آنجا به دانشگاه 

تغییر کاربری داده شد.

چطور این امکان را عملی کردید؟ آن 
هم در حالی که قرار بود خود 

آموزشکده محیط زیست هم نباشد.
استدالل من آن زمان این بود که در دولتی که 
مرکز فنی حرفه ای به دانشگاه تبدیل می شود 
چرا ما چنین کاری برای محیط زیست انجام 
ندهیم. شما فکر کنید هنرستانی دارید و افتخار 

زیادی هم داشته اما ناگهان دانشگاه می شود. 
همه آنها که پیش از این درس می دادند دیگر 
نمی توانند باشند و افراد دانشجو باید از سد 
کنکور بگذرند و آزادی عمل در آموزش هرچیز 
هم دیگر وجود نخواهد داشت. اما با این حال 
اتفاق عملیاتی شود چون  تالش کردیم این 
گمان می کردیم به نفع محیط زیست است. ما 
در همان مصوبه دی ماه 8۹ توانستیم با روابط 
گسترده ای که برقرار بود ابتدا از پژوهشکده به 
پژوهشگاه و بعد دانشگاه ارتقا دهیم و در این 

میان جلسات و روابط کمک کرد.

این اتفاق از نظر شما برای حوزه 
محیط زیست از سویی و برای 

آموزش های محیط بانی که در این محل 
برگزار می شد تا چه میزان خوشایند بود؟

اما  است  خوب  می کردیم  فکر  زمان  آن 
خطای راهبردی بزرگی بود و امروز به راحتی 
می خواهم بگویم ارتقای دانشکده به دانشگاه 
افتخاراتم نمی دانم. دلیلش هم این  را جزو 
است که وقتی هنوز مغزها در این حوزه توسعه 
پیدا نکرده بود، من دیوارها را توسعه دادم و 

اگر تبدیل شدن به دانشگاه اتفاق نمی افتاد ما 
حاال شاهد انحالل و از بین رفتن کل آن میراث 

ارزشمند پنجاه ساله نبودیم.

بنابراین اگر برگردید به آن روزها هرگز 
برای تبدیل شدن پژوهشکده محیط 

زیست به دانشگاه تالش نمی کنید؟
خیر. هرگز برای این کار تالش نمی کردم. گالیه 
من در حال حاضر این است که انتظار داشتم 
دستگاه های باالدستی به این اقدام سیستم 
شدن  تبدیل  اجازه  و  دهند  نشان  واکنش 
پژوهشگاه به دانشگاه را ندهند. وزارت علوم، 
مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بازرسی 
در آن زمان چه می کردند؟ اگر در چنین جزیره 
کوچکی خطا شده و مقابلش کسی نایستاده 
یعنی در کل کشور خطاهای بزرگی رخ می دهد 
و کسی هم با آن مقابله نمی کند. البته همان 
زمان در جلساتی که می رفتیم افراد عاقلی در 
وزارت علوم بودند و می گفتند این کار را نکنید. 
ظرفیت علمی و عملی برای این کار نیست و 
اصال چرا سازمان باید دانشگاه داشته باشد اما 

متاسفانه جدی نبودند و اتفاق افتاد.

خبر انحالل دانشگاه را که برای 
نخستین بار شنیدید چه حسی 

داشتید؟
چرا که  شدم  متاسف  تنها  نکردم.  تعجب 
توقع عملکرد خردمندانه نداشتم. هیات دولت 
مصوب کرد سازمان ها نباید دانشگاه داشته 
اما هنوز هم  بورسیه کنند.  را  افراد  و  باشند 
می بینیم بعضی ارگان ها دانشگاه دارند و با 
البی هایی سر کار مانده و قرار هم نیست از 
را  دانشگاه محیط زیست  نباید  بروند.  بین 
اینطور منحل می کردند. روش انحالل و از بین 
بردن آن میراث و نیروی انسانی و تالش ها 
به  برگشت  امکان  نبود. کاش  درست  اصال 

زمان قبل و حفظ این فضا وجود داشت.

چقدر برای حفظ این فضا تالش 
کردید؟

اجازه دهید راجع به این پرسش صحبت نکنم 
چون برایم ناراحت کننده است. در سال های 
به  اخیر در سازمان حفاظت محیط زیست 
حدی بی اعتمادی و سوتفاهم وجود داشت 
که هر جا قدم می گذاشتی، از طرف مدیران 
سازمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم پیام 
می آمد که اینطور نکن و این بی اعتمادی آنقدر 
زیاد بود که عملکرد درست و دلیل کاری که 
می خواهم انجام دهم مهم نبود و فقط این 

پیام می آمد که »اصرار نکنید«.

برگردیم به مسئله محیط بانان. 
تبدیل شدن پژوهشگاه محیط 

زیست به دانشگاه چه اثراتی بر 
آموزش های محیط بانی داشت و دلیل 

افتتاح مرکز آموزشی محیط بانی در سال 
۹2 چه بود؟

بود که  در سال ۹۱-۱۳۹۰ وضعیت به نحوی 
کال محیط بانی و آموزش هایش کنار گذاشته 
شده بود. وضعیت سختی بود و من هم در آن 
زمان به اشتباهات راهبردی ام پی برده بودم و 
از طرفی آن زمان معاون محیط طبیعی سازمان 
محیط زیست بودم و می دیدم که محیط بانان 
دردشان  به  دانشگاه  آموزش های  می گویند 
وقتی  که  بود  دلیلی  هم  همین  نمی خورد. 
برای آخرین بار  در سال ۹۲ به این دانشگاه 
برگشتم نخستین اقدام احیای محیط بانی بود. 
یکی از نشانه های این کار افتتاح مرکز آموزش 
محیط بانی بود و بعد هم تالش برای ملحق 
شدن به انستیتوی »اکو« که از طریق آن برای 
به  از ده کشور محیط بان  آشنایی،  و  آموزش 
کشور آوردیم. ما به صورت راهبردی متوجه ایراد 
کار شده بودیم اما عمل جراحی انجام گرفته 
بود و تبعات و ایرادهای این تصمیم مشخص 

شده بود و نمی شد کاری برای آن کرد.

اما بسیاری فعالیت آکادمیک در این 
حوزه را مهم می دانستند و شاید به 
همین دلیل حامی شدند و حتی شاهد 

حضور کارشناسی ارشد در این زمینه هم 
بودیم.

بله. خطای راهبردی بعدی ما جذب دانشجوی 
دانشجوی  وقتی  بود.  کارشناسی ارشد 
است  قرار  یعنی  می گیرید  کارشناسی ارشد 
هم  دانشجو  تعداد  باشید.  داشته  هم  دکترا 
بسیار زیاد شد و گرایش ها باال رفت. بعد که 
متوجه اشتباه این اتفاق شدم در همان دوره 
آخر که مدیریت را در سال ۹۲ برعهده داشتم 
سعی کردیم وضعیت را تغییر دهیم و تعداد 
دانشجویان را کم کنیم. ما مسی داشتیم که 
میخواستیم طال شود اما طال نشد و مس هم 
کم ارزش تر از قبل شد. این وضعیتی بود که 
برای آموزشکده محیط زیست و آموزش های 

داد. رخ  محیط بانی 

با این تفاسیر آینده آموزش های 
محیط بانی را چطور می بینید؟ درحال 

حاضر صحبت هایی درباره آموزش 
محیط بانان در شهرهای پایلوت مطرح 

می شود، فکر می کنید تا چه میزان 
می تواند موفق باشد؟

از نظر من سازمان حفاظت محیط زیست باید 
یک مرکز آموزش محیط بانی داشته باشد و 
مرکز  این  است.  ضروری  سازمان  برای  این 
باید مدرکی دهد که ارزش حقوقی  آموزشی 
و استخدامی داشته باشد. نه اینکه محیط بان 
با مدرک کارشناسی یا  اما فردی  تالش کند 
کارشناسی ارشد غیرمرتبط بیاید و چون مدرک 
دارد حقوق و اعتبارش بیشتر باشد. این مدرک 
باید رسمی باشد. یک مرکز محیط بانی چند 
سرمایه دارد. یکی از آنها سرمایه فیزیکی است 
که در حال حاضر وجود ندارد و سرمایه دیگر 
اعتبار معنوی است که این میراث به میلیو ن ها 
ایرانی و بشریت تعلق دارد و حاال هم میزان 
با  رفته.  بین  از  این سرمایه  از  توجهی  قابل 
این همه این نکته را نباید فراموش کنیم که 
نسل آموزش دیده در دانشکده در حال حاضر 
در بسیاری از شهرهای کشور در حال خدمت 
نتیجه  در  و  و عالقه  علم  با  افرادی  هستند. 
امید  آموزش ها  برای  آنها  حضور  به  می توان 

داشت.

دوره های طوالنی فعالیت شما در این 
ِسمت چه تلخی ها و شیرینی هایی را 

برایتان به جا گذاشته؟
سخت ترین خاطره این سال ها نحوه انحالل 
این  در  محیط بانی  آموزش های  و  دانشگاه 
محل بود. این محل امکانات فراوانی داشت. 
از  را  فراوانی  انسانی  و  فیزیکی  سرمایه  ما 
را  اکو  بین المللی  مجموعه  داده ایم.  دست 
از دست دادیم و جایگزین کردن آنها مشکل 
و در حقیقت غیرممکن است. شیرین ترین 
است که  زمان هایی  به  مربوط  هم   تجربه 
می رفتم  وقتی  و  داشتم  اجرایی  مسئولیت 
پیش محیط بانان و می دیدم این آموزش ها تا 
چه میزان باعث حفظ جانشان شده خوشحال 
می شدم. آنها می گفتند ما مدیریت خشم را بلد 
نبودیم و نمی دانستیم در شرایط سخت باید 
چه کنیم و این آموزش ها وضعیت ما را بهتر 
کرد. دیدن آنها و صحبت هایشان در این سال ها 

است.  بوده  آرامش بخش  برایم 

همزمان با ادامه بحران های سیاسی و اقتصادی 
و  تارا  نام های  به  هنرمند  خواهر  دو  لبنان،  در 
بیروت«  از  »نامه هایی  چیدمان  با  سخی  تسا 
بیشتر  گفت وگوی  برای  را  زمینه  کوشیده اند 
هنرآنالین،  به گزارش  فراهم کنند.  مردم  میان 
انفجار مهیب تابستان سال  از  چند هفته پس 
بیروت، خواهران سخی پستی  بندر  گذشته در 
در سایت خود منتشر کردند و از مردم خواستند 
بگویند احساس شان در آن روزها چیست. پیام ها 
اینجا  ما  بود؛ »کمک،  البته عصبی  و  آزاردهنده 
زندانی شده ایم« یا »آری به مقاومت«. دو خواهر 
پیام های مردم را روی کاغذ آوردند و گزیده بیش 
از دو هزار پیام را درون جایگاه های جیب مانند 

روی دیواری بلند در شهر ونیز قرار دادند.
مردم و بازدیدکنندگان دوساالنه ونیز وقتی به این 
دیوار می رسند، پیام ها را برمی دارند و می خوانند 
و اگر دوست داشته باشند، می توانند هر کدام را 
با خودشان ببرند. تارا و تسا امیدوارند تا پیش 
تمام  نوامبر  ماه  در  دوساالنه  یافتن  پایان  از 
خالی  متری  دیوار شش  این  روی  جیب های 
شده باشد. بسیاری از پیام ها را خود لبنانی ها 

نوشته اند به ویژه آنها که مستقیم درگیر انفجار 
بودند اما پیام های مهاجران لبنانی در هند و آلمان 
اسپانیا هم بین آنها دیده می شود. تارا که خواهر 
بزرگ تر است، می گوید: »موضوع اصلی دوساالنه 
معماری ونیز زندگی کردن کنار یکدیگر و درست 
نشان  می خواستیم  ما  است که  چیزی  همان 
دهیم. اینکه چگونه طراحی و معماری می توانند 
هم  تسا  باشند.«  ارتباط  و  ربط دهنده گفت وگو 
معتقد است انفجار بیروت تنها دو هفته در سرخط 
خبرها بود و پس از آن دنیا سراغ ماجراهای دیگر 
و  ارتباط  برقراری  برای  ابزاری  دیگر  »ما  رفت: 

نداشتیم،  انسانی  بزرگ  بحران  یک  از  گفتن 
پس خواستیم یک ابزار تازه در دسترس مردم 
قرار دهیم.« استقبال مردم از پروژه »نامه هایی 
از بیروت« بسیار خوب بوده و برخی تماشاگران 
حتی تالش کرده اند با نویسندگان پیام ها ارتباط 
نشان  و  نام  برگه ها  برخی  روی  کنند.  برقرار 
نویسنده نیست اما گروهی دیگر نشانی ایمیل 
هم گذاشته اند و به این ترتیب می توان امیدوار 
بود صدایی از بیرون به آنها برسد. این چیدمان تا 
۲۱ نوامبر هر روز از ۱۰ تا ۱8 در بخش جیراردینی 

ونیز برپاست.

اصغر محمدی فاضل، رئیس اسبق دانشگاه محیط زیست در گفت وگو با »پیام ما«

ایجاد  دانشگاه  محیط زیست
 اشتباه راهبردی بود
وقتی هنوز مغزها در این حوزه توسعه پیدا نکرده بود من دیوارها را توسعه دادم و اگر تبدیل شدن به دانشگاه اتفاق 
نمی افتاد حاال شاهد انحالل و از بین رفتن کل آن میراث ارزشمند پنجاه ساله نبودیم

در دوساالنه معماری ونیز به نمایش درآمد

»نامه هایی از بیروت« چیدمان خواهران هنرمند لبنانی

درگذشت دو زبان شناس 
فریدون بدره ای و کامران 

احمدگلی
خانه کتاب و ادبیات ایران در پیامی ضایعه 
درگذشت فریدون بدره ای و کامران احمدگلی 
را تسلیت گفت. به نقل از روابط عمومی خانه 
پیام  این  متن  در  ایران،  ادبیات  و  کتاب 
تسلیت آمده است: »درگذشت دکتر فریدون 
بدره ای )زبان شناس، نویسنده و مترجم( و 
استاد  همچنین کامران احمدگلی )مترجم، 
زبان و ادبیات انگلیسی و عضو هیات علمی 
دانشگاه خوارزمی( اهالی فرهنگ و ادب را 

بار دیگر به سوگ نشاند.
زنده یاد بدره ای تمام طول حیات کاری خود 
عقاید  و  تاریخ  در حوزه  تحقیق  را مشغول 
شیعی،  و  اسالمی  مطالعات  اسماعیلیه، 
ادبیات و فرهنگ ایران بود و آثار متعددی 
»مفاهیم  اسماعیلیه«،  »فرقه  همچون 
اخالقی - دینی در قرآن مجید«، »تاریخ و 
اندیشه های اسماعیلی در سده های میانه« 
به رشته تحریر درآورد. را ترجمه کرده و  و... 

بر  عالوه  نیز  احمدگلی  کامران  مرحوم 
هیات  عضو  مترجمی،  حوزه  در  فعالیت 
علمی دانشگاه خوارزمی و همچنین استاد 
زبان و ادبیات انگلیسی بود و تالیف آثاری 
آمریکا«  بر شعر معاصر  همچون »درآمدی 
در  را  انگلیسی«  ادبیات  بر  »درآمدی  و 
ادبیات  و  خانه کتاب  دارد.   خود  کارنامه 
به  را  مرحوم  استادان  آن  درگذشت  ایران، 
جامعه علمی، فرهنگی و ادبی کشور تسلیت 

می گوید.«

در صورت صدور مجوز از سوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا

سی وپنجمین نمایشگاه ملی 
صنایع دستی برگزار می شود

تجاری سازی  و  بازاریابی  دفتر  مدیرکل 
صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی از برنامه ریزی ها برای برگزاری 
سی وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در 

داد. خبر  شهریورماه 
به گزارش مهر، عبدالحسین کفیری با اعالم این 
خبر افزود: برنامه ریزی های الزم برای برگزاری 
این رویداد مهم انجام شده و در صورت صدور 
مجوز از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، امسال 

شاهد برگزاری این نمایشگاه خواهیم بود.
او گفت: شیوع کرونا باعث شد تا سال گذشته 
نمایشگاه ملی صنایع دستی برگزار نشود، اما با 
توجه به اهمیت حوزه صنایع دستی و به منظور 
حمایت هرچه بیشتر از هنرمندان و فعاالن این 
حوزه، در نظر داریم سی و پنجمین نمایشگاه 

ملی صنایع دستی را امسال برگزار کنیم.
مدیرکل دفتر بازاریابی صنایع دستی افزود: بر 
انجام شده، همزمان  برنامه ریزی های  اساس 
فرش  نمایشگاه  نهمین  و  بیست  برگزاری  با 
امسال،  شهریور  هفتم  الی  یکم  از  دستباف، 
سی وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی نیز 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

می شود. برگزار 
حضور  با  نمایشگاه  این  اضافه کرد:  کفیری 
هنرمندان، تولیدکنندگان و فعاالن صنایع دستی 
پروتکل های  رعایت کامل  با  و  کشور  سراسر 
ملی  ستاد  مجوز  صدور  شرط  )به  بهداشتی 
مقابله کرونا( برگزار می شود و در همین راستا 
سالن های شماره 8 و ۹ مختص شرکت ها و 
سالن های  و  صنایع دستی  مطرح  برندهای 
و  هنرمندان  حضور  برای   ۲۵ و   ۱۰-۱۱ شماره 
تولیدکنندگان استان های مختلف کشور در نظر 

است. شده  گرفته 

UMAC با قرار گرفتن در فهرست
موزه زمین شناسی دانشگاه 

تهران جهانی شد
دانشگاه  علوم  پردیس  زمین شناسی  موزه 
و  موزه ها  بین المللی  فهرست کمیته  در  تهران 
گرفت. قرار   UMAC دانشگاهی  مجموعه های 
با  و  سال   ۷۰ حدود  قدمتی  با  موزه  این 
ارزشمند  نمونه های  قبیل  از  شاخص هایی 
موجود، تنوع سنگ ها و کانی ها، جزو ۲۵ موزه 
 UMAC دانشگاهی کشور به شمار می رود که در
ثبت جهانی شده است. به نقل از دانشگاه تهران، 
موزه زمین شناسی دانشگاه تهران، قدیمی ترین 
موزه علمی زمین شناسی است که پایه گذاری آن 
به دهه ۱۳۲۰ باز می گردد. از زمان تاسیس رشته 
علوم طبیعی در سال ۱۳۱۷ در دانشگاه تهران، 
استادان وقت از جمله مرحوم دکتر یدهللا سحابی 
و دکتر فریدون فرشاد و سایر همکاران آنان، با 
فسیلی  سنگی-  مختلف  نمونه های  گردآوری 
از کشور،  نمونه های خارج  و خرید  ایران زمین 
موزه زمین شناسی پردیس علوم را پایه گذاری 
نمونه ها  جمع آوری  تاکنون  زمان  آن  از  کردند. 
توسط استادان دیگر و دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی دانشکده زمین شناسی به مرور بر غنای 
علمی این موزه افزوده و دائمًا در حال تکمیل و 

است. افزایش 

ارتقای دانشکده به دانشگاه 
را جزو افتخاراتم نمی دانم. 
دلیلش هم این است که وقتی 
هنوز مغزها در این حوزه توسعه 
پیدا نکرده بود، من دیوارها را 
توسعه دادم و اگر تبدیل شدن 
به دانشگاه اتفاق نمی افتاد ما 
حاال شاهد انحالل آن نبودیم

برای  بود. دانشکده ای که راهی طوالنی  برای دغدغه مندان محیط زیست جانکاه  امسال  ابتدای  از  انحالل دانشگاه محیط زیست  خبر 
دانشگاه شدن را طی کرد و محیط بانان فراوانی را آموزش داد، حاال ساختمان بزرگ و پرامکاناتش در کرج به دفتر استانی سازمان محیط 
زیست البرز بدل شده و از سویی دانشجویان و اساتید این دانشگاه را دل نگران کرده و از سویی آموزش  محیط بانان که در این محل انجام 

می گرفت را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
این مرکز که 4۹ سال قبل ساخته شده بود و پس از انقالب چندین سال در تعطیلی به سر می برد از دهه هفتاد بار دیگر به چرخه فعالیت 
برگشت و پس از کش و قوس های فراوان توانست از دانشکده به دانشگاه تغییر ماهیت دهد؛ اما بر اساس مصوبه سال 13۹8 شورای 
عالی اداری که دستگاه های اجرایی کشور را از داشتن واحدهای آموزش عالی مستقل منع کرد از ابتدای امسال منحل شد. تغییر این 
دانشکده به دانشگاه در زمان ریاست اصغر محمدی فاضل رخ داد و حاال فاضل که چهار دوره ریاست این مرکز را بر عهده داشته می گوید 
تالش برای ساخت دانشگاه محیط زیست زیر نظر سازمان اشتباهی راهبردی بود. او می گوید کاش می شد به گذشته برگردد و دیگر برای 
تبدیل دانشکده به دانشگاه تالشی انجام ندهد و تمام تمرکزش را صرف آموزش محیط بانی و پژوهش بگذارد. با او درباره این اتفاق و 

چشم اندازش به آموزش های محیط بانی به گفت وگو نشستیم.

تجسمی

الیه های کاوش شده در این 
محدوده که در آنها سفال، 
استخوان و دیگر یافته ها به 
دست آمد هیچکدام از نوع 
نهشته فرهنگی برجا نیستند 
و ماهیت آنها به شکل 
کانتکست نوع سوم )بافتی 
که در نتیجه جابجایی از 
مکانی به مکان دیگر حمل 
شده( است

ایجاد تاسیسات آب رسانی در سبزه میدان قزوین 
برای آبیاری فضای سبز، منوط به انجام مطالعات 
باستانی شد. سرپرست هیئت باستان شناسی 
سبزه میدان گفت: سبزه میدان )میدان آزادی(، 
قزوین  شهری  فضای  مهم ترین  و  بزرگ ترین 
از  بخشی  گذشته  در  که  می شود  محسوب 
محدوده دولتخانه صفویه، در زمان پایتختی این 
شهر بوده و در حال حاضر نقش مهمی از نظر 
هویتی و عملکردی در شهر ایفا می کند. حمزه 
کریمی افزود: پیرو نامه شهرداری قزوین، برای 
صدور مجوز به منظور ایجاد تاسیسات آبرسانی 
به منظور آبیاری درختان و فضای سبز در محدوده 
اولیه  اقدامات  میدان،  سبزه  شمال غربی  ضلع 
انجام  محل  از  بازدید  با  میراث فرهنگی  توسط 
شد. با توجه به ایجاد دخل و تصرف در صورت 
ایجاد تاسیسات آبی، پیش زمینه اجرایی شدن 
مطالعات  انجام  به  منوط  طرح  این  نشدن  یا 

شد. باستان شناختی 
به گفته او در این راستا در بخش شمال غربی 
محوطه و در قسمتی که برای ساخت تاسیسات 
آبی خاکبرداری شده یک گمانه دو در دو متر 
و یک ترانشه چهار در چهار متر برای شناسایی 
آثار معماری تا سطح خاک  وضعیت الیه ها و 
آن  بر  تصمیم  و  گرفت  قرار  مورد کاوش  بکر 

شد که برای پوشش کامل محدوده یک گمانه 
آزمایشی در شرق و یک ترانشه در بخش غربی 
محدوده – برای افزایش درصد برخورد احتمالی 
با آثار معماری و یافته های فرهنگی- ایجاد شود. 
سرپرست هیئت باستان شناسی با اشاره به اینکه 
پیش از شروع کاوش حدود یک متر از الیه های 
این بخش توسط بولدوزر خاکبرداری و گودبرداری 
گمانه  سطح  در  کاوش  کرد:  عنوان  بود  شده 
آزمایشی در بخش شرقی با ثبت جمعًا شش 
کانتکست ادامه یافت و در عمق ۲۳۰- سانتی متر 
از سطح گمانه با نمایان شدن یک مسیر انتقال 
آب ساخته شده از تنبوشه های سفالی متوقف 
در  کاوش  باستان شناس،  این  گفته  به  شد. 
از  عمق ۴۵۰- سانتی متر  در  نیز  غربی  بخش 
سطح ترانشه و با حصول اطمینان از بکر بودن 
بافت خاک کاوش در این ترانشه متوقف شد. 
پژوهشگاه  روابط  عمومی  گزارش  اساس  بر 
میراث فرهنگی، سرپرست کاوش نتیجه گرفته 
الیه های کاوش شده در این محدوده که در آنها 
سفال، استخوان و دیگر یافته ها به دست آمد 
هیچکدام از نوع نهشته فرهنگی برجا نیستند و 
ماهیت آنها به شکل کانتکست نوع سوم )بافتی 
که در نتیجه جابجایی از مکانی به مکان دیگر 

حمل شده( است.

تاسیسات آب رسانی در قزوین منوط به مطالعات باستانی شد

سخت ترین خاطره این 
سال ها نحوه انحالل دانشگاه و 
آموزش های محیط بانی در این 

محل بود. این محل امکانات 
فراوانی داشت. ما سرمایه 

فیزیکی و انسانی فراوانی را 
از دست داده ایم. مجموعه 

بین المللی اکو را از دست دادیم 
و جایگزین کردن آنها مشکل و 

در حقیقت غیرممکن است
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| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |



پیامک شما را دربـاره 
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 معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعالم کرد:

کاهش 7 هزار و 500 مگاواتی
تولید نیروگاه های برق  آبی 

وزارت نیرو: فاصله برق قابل تامین با نیاز مصرف به بیش از 10 هزار مگاوات رسید

به ازای هر یک درجه افزایش 
دمای بیش از ۳۵ درجه، حدود 
۱۵۰۰ مگاوات به میزان مصرف 

برق افزوده می شود

 رشد مصرف انرژی در 
سال جاری نسبت به سال 
گذشته ۲۰ درصد افزایش 

داشته در حالی که متوسط رشد 
مصرف چند سال گذشته زیر دو 

درصد بوده است

|  
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  ت

|

نماینده اصفهان خبر داد:

 قطعی 1۷ ساعته آب
 در مرکز استان اصفهان

از  انتقاد  با  مجلس  در  اصفهان  نماینده 
مدیریت  مساله  در  نیرو  وزارت  عملکرد 
برخی  در  عنوان کرد:  کشور  در  آب  بحران 
مرکز  در  آب  ساعته   ۱۷ قطعی  مناطق  از 
یک  طی  حتی  و  هستیم  شاهد  را  استان 
هفته، ۲۲۷ تانکر به مناطق مختلف استان 
آب رسانی کرده اند، این مطالب را باید به چه 

چه کسی گفت. به  و  شکل 
در  طغیانی  مهدی  ملت،  خانه  گزارش  به 
با  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  نشست 
اشاره به وضعیت کم آبی و خشکسالی در 
کشور عنوان کرد: توقع ما این بود که عالج 
صورت  وقوع  از  قبل  نیرو  وزارت  در  واقعه 

گیرد.
شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
همکاران  برای  شاید  داد:  ادامه  اسالمی 
باور کردنی نباشد که در شهر اصفهان با ۳ 
هستیم. مواجه  آب  کمبود  ثانیه  در  مترمکعب 
او تاظهارکرد: در برخی از مناطق قطعی ۱۷ 
ساعته آب در مرکز استان را شاهد هستیم 
و در یک هفته ۲۲۷ تانکر به مناطق مختلف 
استان آب رسانی کرده اند، این مطالب را باید 

به چه شکل و به چه کسی گفت.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اسالمی بیان کرد: باز شدن موقت زاینده رود 
استان مستمسک  باغات  به  آبرسانی  برای 
معاندین نظام قرار گرفته و برای فعال کردن 
گسل های قومی از آن استفاده می کنند، بر 
همین مبنا از وزارت نیرو می خواهم سامانه 
دوم آبرسانی را هر چه زودتر بهره برداری کند 
کوتاهی های  خاطر  به  تریبون  همین  از  و 

دولت در این زمینه عذرخواهی می کنم.

مرزهای ایران و افغانستان 
۵ روز بسته می شوند

گرچه بعد از درگیری های اخیر، فعالیت در 
مرزهای ایران و افغانستان از سر گرفته شده 
بود، اما طبق اعالم مسئوالن گمرک ایران از 
روز دوشنبه تا پایان روز جمعه هفته جاری 
به دلیل پیش رو بودن ایام عید قربان مرزها 

از سوی افغانستان بسته خمی شود.
به  اخیر  هفته های  طی  ایسنا،  گزارش  به 
فعالیت  افغانستان،  درگیری های  دلیل 
تاثیر  این کشور تحت  ایران و  تجاری بین 
قرار گرفت؛ به طوری که  دو مرز دوغارون و 
ماهیرود مدتی بسته شد، ولی به هر ترتیب 
در هفته گذشته ابتدا مرز ماهیرود و در ادامه 
دوغارون گشایش یافته و تبادل تجاری تا 
و  ماهیرود  دوغارون،  مرز  سه  در  امروز  به 

داشت . ادامه  میلک 
ایران در  اما آنچه لطیفی سخنگوی گمرک 
رابطه با وضعیت این مرزها اعالم کرده از این 
حکایت دارد که از دوشنبه تا پایان روز جمعه 
بسته  افغانستان  و  ایران  مرزهای  دیگر  بار 

می شود و پذیرش کاال صورت نمی گیرد. 
دلیل  به  افعانستان  اعالم  طبق  او  به گفته 
تعطیلی  این  عرفه  روز  و  قربان  عید  ایام 
و گمرکات  تجار  از  بنابراین  اعمال می شود، 
ارسال  از  تا  می شود  خواسته  اجرایی 
محموله های تجاری در این مدت خودداری 
کنند. سخنگوی گمرک یادآور شد که از روز 
و  ایران  مرز  در  تجاری  فعالیت های  شنبه 

می شود.  گرفته  سر  از  افغانستان 

کاهش 40 درصدی 
بارش ها نسبت به دوره 

بلندمدت 
پایش  ملی  مرکز  تازه  گزارش  براساس 
در  بارش ها  میزان  خشکسالی،  هشدار  و 
 ۴۰.۷ با کاهش  بلندمدت  دوره  با  مقایسه 
درصدی همراه است.به گزارش ایرنا، برپایه 
آبی  سال  ابتدای  از  مرکز،  این  گزارش 
جاری )مهرماه ۱۳۹۹( تا ۲۵ تیرماه ۱۳۴.۳ 
افتاده  اتفاق  کشورمان  در  بارش  میلی متر 
است. این میزان بارش همچنان نسبت به 
دوره بلندمدت که ۲۲۶.۵ میلی متر بارندگی 
همراه  درصدی   ۴۰.۷ کاهش  با  داشتیم 
تابستان  آغاز فصل  از  بارش ها  است.میزان 
تا ۲۵ تیرماه که دو ماه از سال آبی جاری 
) ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا آخر شهریور۱۴۰۰( 
در  که  شده  میلی متر   ۴.۵ مانده  باقی 
مقایسه با دوره بلندمدت که ۳.۱ میلی متر 

است. پیدا کرده  بهبود  درصد   ۴8 بوده، 
از ابتدای ماه جاری )تیرماه( تا روز بیست 
و پنجم آن نیز  ۴.۵ میلی متر بارش اتفاق 
افتاده که در مقایسه با دوره بلندمدت که ۳.۱ 
میلی متر بوده ۴8 درصد بهبود یافته است.

همچنین در هفت روز منتهی به ۲۵ تیرماه 
اتفاق  کشور  در  بارندگی  میلی متر   ۳.۳ نیز 
 ۱.۱ بلندمدت که  دوره  به  نسبت  افتاده که 
میلی متر بوده با بهبود ۲۰۷.۴ درصدی همراه 

است. شده 

در  نیرو  وزیر  معاون  حائری،  همایون 
تیرماه،   ۲۷ یکشنبه  انرژی  و  برق  امور 
مجلس  امروز  علنی  جلسه  در  حضور  با 
بررسی گزارش  جریان  در  اسالمی،  شورای 
کمیسیون انرژی در خصوص خاموشی های 
بر اساس سه  نیرو  وزارت  اظهار کرد:  اخیر 
در  نیاز  مورد  برق  تامین  برای  موضوع 
برنامه ریزی   تابستان  مصرف  اوج  زمان 
مصرف که  پیش بینی  اول  می دهد.  انجام 
مصرف  نوع  و  مشترکان  تعداد  به  توجه  با 
آنان و همچنین با توجه به وضعیت دما با 
گزارش های دریافتی از سازمان هواشناسی 
تولید  قابلیت  دوم  می شود.  ارزیابی 
نیروگاه های  شامل  که  کشور  نیروگاه های 
نیروگاه   و  برق آبی  نیروگاه های  حرارتی، 

می شود. اتمی 
او در ادامه اظهار کرد: نیروگاه های حرارتی 
نیروگاه های جدید و موجود هستند  شامل 
که تعمیرات آن ها از انتهای شهریورماه هر 
سال آغاز شده و تا انتهای خرداد سال بعد 
ادامه دارد. سهم نیروگاه های برق آبی نیز در 
تامین برق طی زمان اوج مصرف ۱۹ درصد 
به آب پشت سدها دارد.  است که بستگی 
مانند  می توانند  باشد  مناسب  شرایط  اگر 
سال گذشته ۱۱ هزار مگاوات از ۵8 هزار و 
۲۰۰ مگاوات برق زمان اوج مصرف شبکه را 
توجه  با  نیز  اتمی  نیروگاه های  تامین  کند. 
و  خود  ساالنه  تعمیرات  برنامه  انجام  به 
 ۱۰۰۰ نیز میزان سوخت، آماده تولید حدود 

به شبکه می شوند. برق  مگاوات 
انرژی،  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
افزود: سومین موضوع هم پیش بینی تراز 
راهکارهای  برآورد  و  برق  مصرف  و  تولید 
خصوص  در  است.  آن  کمبود  جبران 
جز  به   سال جاری  مصرف  نیاز  پیش بینی 
افزایش مصرف ناشی از مشترکان، با رشد 
قابل توجهی در مصرف صنعت و همچنین 
در  هستیم.  مواجه  ماینرها  باالی  مصرف 
دمای  غیرمترقبه  افزایش  عوامل  این  کنار 
تا  باعث شد  نیز  انرژی  هوا و رشد مصرف 
افزایش  درصد   ۲۰ سال گذشته  به  نسبت 
مصرف را تجربه کنیم در حالی که متوسط 
رشد مصرف چند سال گذشته زیر دو درصد 

است. بوده 
حائری با بیان اینکه به رغم پیش بینی های 
بین  افتاد  اتفاق  آنچه  عمل  در  هواشناسی 
واقعی  دمای  به  نسبت  درجه  چهار  تا  دو 
افزایش داشت، ادامه داد: به ازای هر یک 
درجه،   ۳۵ از  بیش  دمای  افزایش  درجه 
مصرف  میزان  به  مگاوات   ۱۵۰۰ حدود 
افزایش  بنابراین  می شود.  افزوده  برق 
واحدهای  شد  موجب  درصدی   ۲۰ مصرف 
و  فروردین  در  آنها  تعمیرات  نیروگاهی که 
اتمام می رسید، جوابگوی  به  اردیبهشت ماه 
نیاز مصرف باالی برق نباشند. این مهم نیز 
باعث فشار زیاد روی نیروگاه های آبی شد 
نیروگاه های  مخازن  حجم  اینکه  به رغم  و 
پیش  سال  با   ۱۴۰۰ سال  ابتدای  در  آبی 

اینکه به  توجه  با  ادامه  در  ولی  بود،  برابر 
 برخالف سال های گذشته هیچ گونه بارشی 
صورت  ماه  اردیبهشت   و  فروردین  در 
نگرفت، حجم این مخازن روز به روز کمتر 
شده به طوری که به کمتر از نصف موجودی 
سال گذشته خود رسید و این امر باعث شد 
تا ۷۵۰۰ مگاوات از تولید این نیروگاه ها در 

یابد. سال گذشته کاهش  با  مقایسه 

 رشد مصرف برق پیش بینی نشده بود
او در ادامه اظهار کرد: گرمای بی سابقه، 
رشد ۲۰ درصدی و پیش بینی نشده مصرف 
نیروگاه های  تولید  شدید  کاهش  برق، 
اتمی  نیروگاه   ورود  در  تاخیر  برق آبی، 
حرارتی  واحد های  تولید  کفایت  عدم  و 
در  تا  شد  باعث  مصرف  باالی  نیاز  به 
خاموشی های  خردادماه  ابتدایی  روزهای 
شود،  اعمال  برق  شبکه  در  ناخواسته ای 
هزار   ۳۴۰ و  آمده  عمل  به  اقدامات  با  اما 
از  دیماندی  مشترکان  با  که  تفاهم نامه ای 
پاداش های  و  شده  منعقد  گذشته  سال 
بود،  گرفته شده  نظر  در  آنها  برای  نیز  الزم 
با  تامین  قابل  برق  فاصله  اینکه  وجود  با 
نیاز مصرف آن به بیش از ۱۰ هزار مگاوات 
کردیم  را  خود  تالش  تمام  بود  رسیده 
آزمون  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  تا 
شود. برگزار  مشکلی  هیچ  بدون  سراسری 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه 
نیروگاه های  تمامی  آمادگی  به رغم  داد: 
حرارتی با کاهش بیشتر تولیدی نیروگاه های 

برق آبی و از مدار خارج شدن مجدد نیروگاه  
اتمی  که از ۲۹ خرداد ماه تا ۱۴ تیرماه طول 
نیز  روز  چهار  مدت  به  شد  موجب  کشید، 
جلسات  با  شود.  اعمال  خاموشی هایی 
وزیران،  هیات  مصوبات  و  شده  برگزار 
دبیرخانه شورای امنیت ملی، شورای امنیت 
پیشنهادی  راهکارهای  به کارگیری  و  کشور 
کمیسیون انرژی مجلس، همچنین حمایت 
مسئوالن، مساعدت وزارت صمت و همراهی 
برق  تامین  مشکالت  کشور  صنعت  اهالی 
خانگی  بخش  در  و  رسیده  خود  حداقل  به 

نمی شود. اعمال 

افزایش مصرف برق با آغاز موج جدید گرما
پیش از این رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز با 
اشاره به ورود موج گرمای جدید و افزایش 
اظهار  دوشنبه،  روز  از  کشور  دمای  نسبی 
کرده بود: انتظار می رود با ورود موج گرما 
که از دوشنبه شروع می شود، مصرف برق 
همکاری  با  امیدواریم  برسد،  خود  اوج  به 
مختلف،  بخش های  و  مردم  همراهی  و 
ظرفیتی  به  توجه  با  را  ایام  این  بتوانیم 
که در حال حاضر در مدار داریم، با تامین 

بگذاریم. سر  پشت  مردم  آسایش 
اوج  تاریخ  این  از  پیش  برق  مصرف  اما 
سخنگوی  رجبی مشهدی،  مصطفی  گرفت، 
نیاز  اعالم کرد که  گذشته  روز  برق  صنعت 
مصرف برق به ۶۳ هزار مگاوات رسیده است 
بیشتر  مگاوات   ۵۰۰ و  هزار   ۲ عدد  این  که 
از روز قبل بود. او گفت: پیش بینی می شود  
برای روز یکشنبه میزان مصرف عدد ۶۴ هزار 

بگذارد.  را پشت سر  مگاوات 

نیازمند  تامین برق صنایع 
سرمایه گذاری کالن است

هم  مجلس  نماینده  قزلجه،  نوری  غالمرضا 
با  به خانه ملت گفت:  درباره همین مساله 
وجود اینکه مسائل برق خانگی برطرف شد 
اما همچنان صنعت و تولید برای تامین برق 
نیازمند  که  هستند  مواجه  مشکل  با  خود 
و  کالن  سرمایه گذاری های  بیشتر،  توجه 
باد  مثل  تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده 

هستیم. خورشید  و 

انرژی   تشکیل جلسه کمیسیون 
در مرکز پایش صنعت برق

انرژی  کمیسیون  همچنین  گذشته  روز 
پایش  مرکز  در  را  خود  جلسه  مجلس 
این  ابتدای  در  کرد.  برگزار  برق  صنعت 
مدیرعامل  متولی زاده  محمدحسن  جلسه 
ناترازی   دالیل  خصوص  در  توانیر،  شرکت 
موجود  محدودیت های  مصرف  و  تولید 
صنایع  ساخت:  خاطرنشان  و  سخن گفت 
می شوند  شامل  را  ۴8۰مشترک   بزرگ 
شیفت  یک  مدت  به  اکنون  هم  که 
از  بخشی  و  می گیرند  قرار  مدار  در  کاری 

است. شده  برداشته  محدودیت ها 
دالیل  مهم ترین  متولی زاده  گفته  به 
بر  عالوه  برق،  مصرف  و  تولید  ناترازی 
افزوده  دلیل  به  خانگی  مصرف  افزایش 
شدن بر تعداد مصرف کنندگان، خشکسالی 
مدار،  از  آبی  برق  نیروگاه های  خروج   و 
ناشی  مصارف  صنایع،  مصرف  افزایش 
زودهنگام  ورود  و  رمزارزها  استخراج  از 
مهم ترین  از  مدار  به  چاه های کشاورزی  
شمار  به  مصرف   و  تولید  ناترازی  دالیل 

می روند.

توقف  برای  توانیر  شرکت  دستور  پی  در 
فعالیت کارخانه های فوالد و سیمانی در شرایط 
خاموشی های سراسری و همچنین درخواست 
بازنگری در محدودیت های ابالغی توسط انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران، هیات دولت تصمیم 
گرفتند تا صنایع سنگین همچون فوالد و سیمان 

از شب تا صبح به فعالیت بپردازند.
به گزارش ایسنا،  پیرو مصوبات دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی و هیات وزیران و مصوبه تاریخ 
١٥ تیرماه ١٤٠٠ ستاد فرماندهی راهبری اوج بار 
وزارت نیرو، شرکت توانیر )مدیریت تولید، انتقال 
و توزیع برق ایران( در نامه ای خواستار توقف 
فعالیت اصلی شرکت های فوالدی و سیمانی 
دریافتی  برق  حداکثر  که  کرد  اعالم  و  شد 
شرکت های فوالدی از شبکه برق باید به میزان 
۱۰ درصد دیماند مصرفی آن ها باشد و تاکید شد 
که در صورت همکاری نکردن، برق این مشترکان  
تا اطالع ثانوی قطع شودو همچنین مسئولیت 
اجرای صحیح به عهده مدیران عامل شرکت ها 
خواهد بود. علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، 
محدودیت  با  رابطه  در  نیز  تجارت  و  معدن 
استفاده از برق صنایع پرمصرف همچون فوالد 
و سیمان با توجه به بازارهای داخلی و صادراتی 
آن ها، اظهار کرد: قطعا صنایع از این جهت آسیب 
اولویت  در  امنیت ملی کشور  اما  دید  خواهند 
است. برق برخی از خانه ها و بیمارستان ها در 
اولویت هستند؛ بنابراین برق حوزه صنعت قابل 

طی  شده  خواسته  صنایع  از  است.  مدیریت 
هفته های پیش رو، زمان تعمیرات و تعطیالت 
کارخانه ها باشد تا به صنعت برق کشور کمک 
فعالیت های  محدودیت  پی  در  شود.اما 
هفته گذشته،  سیمانی،  و  فوالدی  واحدهای 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در نامه ای از 
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار بازنگری 
در محدودیت ابالغی فعالیت کارخانه های زنجیره 
فوالد شده و به ارائه پیشنهاداتی برای مدیریت 
تولید زنجیره فوالد در شرایط کمبود برق شده 
در  فوالد  زنجیره  حلقه های  تفکیک  لزوم  و 
محدودیت های اخیر شرکت توانیر پرداخت.  در 
نهایت به منظور ایجاد تسهیل در فرآیند تولید در 
کشور، طبق توافق صورت گرفته میان معاونان 
وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

صنایع فوالدی و سیمانی مجاز به فعالیت از 
ساعت ۲۴ الی هشت صبح تا سقف ۵۰ درصد 
دیماند مصرفی برق تا اطالع ثانوی شدند.  در 
این رابطه همچنین محمود واعظی، رئیس دفتر 
رئیس جمهوری در رابطه با قطعی برق صنایع 
سنگین چون فوالد و سیمان و تمهیدات الزم 
برای جلوگیری از افزایش قیمت  محصوالت این 
صنایع، اعالم کرده است که  به سبب افزایش 
دمای هوا طی هفته های پیش رو این تصمیمات 
اتخاذ شده که البته این وضعیت موقت است. 
براساس تصمیمات گرفته شده در آخرین جلسه 
هیات دولت در هفته گذشته )چهارشنبه( مقرر 
تا  به برخی صنایع اجازه داده شود شب  شد 
صبح فعالیت داشته باشند که سیمان و فوالد 

هم جزو آن است.

فوالد و سیمان مجاز به فعالیت از شب تا صبح شدند
صنعت 

در برخی از شهرهای حوزه 
انتخابیه من ۳۰ تا ۳۵ 

درصد میزان مشابه سال 
گذشته از کشاورزان گندم 

خریداری شده است و 
این موضوع نشان از میزان 
پایین خرید تضمینی گندم 

از کشاورزان دارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد:
کسری 6 میلیون تنی گندم

مجلس، گفت:  عضو کمیسیون کشاورزی 
یک کاالی  عنوان   به  به گندم  کشور  نیاز 
و  است  تن  میلیون  استراتژیک حدود ۱۱ 
کسری موجود که حدود ۶ میلیون تن است 
باید از طریق واردات با هزینه بسیار باالی 
تامین شود.به  تومان  هزار  کیلوگرم ۱۰  هر 
گزارش خانه ملت، جالل محمودزاده عضو 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و 
محیط زیست مجلس شورای اسالمی در 
مورد میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان 
احتمالی،  جبران کسری  راه های  و  داخلی 
گفت: در برخی از شهرهای حوزه انتخابیه من 
۳۰ تا ۳۵ درصد میزان مشابه سال گذشته از 
کشاورزان گندم خریداری شده است و این 
موضوع نشان از میزان پایین خرید تضمینی 
گندم از کشاورزان دارد. نماینده مردم مهاباد 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
کشاورزان  از  تضمینی گندم  خرید  میزان 
برآورد  تن  میلیون  کشور حدود ۵  سراسر 
می شود، افزود: نیاز کشور به گندم به عنوان  
یک کاالی استراتژیک حدود ۱۱ میلیون تن 
است و کسری موجود که حدود ۶ میلیون 
تن است باید از طریق واردات با هزینه بسیار 
باالی هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان تامین شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
در خصوص کیفیت گندم های وارداتی، عنوان 
کرد: کیفیت گندم های وارداتی به کشور مبدا 

و تولید کننده آن وابستگی بسیار زیادی دارد 
و معموال در سیلوها گندم های وارداتی را با 
محصوالت تولید داخل مخلوط می کنند و 

سپس در اختیار نانوایی ها قرار می دهند.
برخالف  اینکه  به  اشاره  با  محمودزاده 
تبلیغات منفی برخی از افراد و واردکنندگان، 
از  باالتر  بسیار  داخل  تولید  کیفیت گندم 
گندم های وارداتی است، ادامه داد: معموال 
به دلیل طوالنی بودن طول روز کشورمان و 
دریافت نور آفتاب محصول گندم کشاورزان 
و کیفیت  دارد  بیشتری  پروتئین  داخلی 
گندم های وارداتی با محصول ایرانی قابل 
عباسی معروفان،   حسن  نیست.  مقایسه 
وزارت  بازرگانی  خدمات  دفتر  سرپرست 
تولید  وضعیت  درباره  هم  جهاد کشاورزی 
و کاهش خرید تضمینی گندم کشور گفته 
تاکنون سه  برداشت  ابتدای فصل  از  بود: 
ارزش  به  تن گندم  هزار   ۵۵۰ و  میلیون 
خریداری  تومان  میلیارد  هزار   ۱8 حدود 
شده که نسب به مدت مشابه سال گذشته، 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن معادل ۳۰ درصد 
اظهار  او  می دهد.  نشان  را  خرید  کسری 
داشت: با توجه به کاهش بارندگی و تشدید 
و استمرار خشکسالی در سال جاری پیش 
بینی می شود تولید گندم نزدیک ۱۰ میلیون 
تن و خرید تضمینی آن توسط دولت حدود 

هفت میلیون تن باشد.

|پیام ما| کمیسیون انرژی مجلس در حال بررسی وضعیت ناترازی تولید و مصرف برق است. در همین راستا معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی برای توضیح در مورد علت خاموشی سراسری برق به جلسه علنی مجلس رفته است. او در این جلسه به تفکیک نیروگا ه های 
مختلف در کشور آمار کاهش تولید آنها را اعالم کرده است. معاون وزیر نیرو گفته به دلیلی کمبود بارش ها، امسال نیروگاه های برق آبی 

۷ هزار و ۵00 مگاوات کاهش تولید داشتند.
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به  تهران  شهرداری  »الزام  طرح  کلیات 
از  بخشی  در  طبیعی  میراث  از  حفاظت 
توچال«  کوه  رشته  جنوبی  حریم  اراضی 
در  شورا  اعضای  و  شد  تصویب  دیروز 
داشتند.  پیشنهاد  آن چند  بررسی جزئیات 
حسن  و  نظری  حجت  سوی  از  آن  اولین 
و  فرهنگی  کمیسیون  اعضای  خلیل آبادی، 
به  تا  خواستند  آن ها  شد،  ارائه  اجتماعی 
این طرح عبارت منطقه کوه بی بی شهربانو 
این پیشنهاد  اضافه شود. نظری در توجیه 
را  تهران  طبیعی  میراث  کل  باید  گفت: 
برای  مقرراتی  وقتی  ببینیم.  یکپارچه 
حراست از توچال تهیه می کنیم، کوه بی  بی 
بگیریم. نظر  باید در  قاعدتًا  را هم  شهربانو 

او افزود: در این چندروز جزئیات الزم برای 
ارائه  امروز  یک مصوبه تهیه شده است که 
طبیعی  میراث  دو  از  بتوانیم  تا  می شود 
این  حفاظت کنیم.  تهران  جنوب  و  شمال 
پیشنهاد در وهله اول تصویب شد. در ادامه 
جلسه شورا جزئیات و تغییراتی که در این 
زهرا  شد.  بررسی  است،  شده  اعمال  طرح 
سالمت  کمیسیون  رئیس  صدراعظم نوری، 
درباره  تهران  شهر  شورای  زیست  محیط  و 
تغییراتی که  و  طرح  این  مختلف  بندهای 
ارائه  توضیحاتی  است،  شده  اعمال  آن  در 
راهبردی  طرح  بر  بنا  او  گفته  به  بنا  داد. 
است  موظف  شهرداری  تهران،  شهر  حریم 

در  غیرقانونی  فعالیت های  و  تصرفات  از 
شهربانو  بی بی  و  توچال  از  منطقه  چند 
ممانعت کند: محدوده حوضه آبریز گالبدره، 
محدوده بند یخچال و عرصه های پیرامونی 
این  از  معادن  و حریم  بی بی شهربانو  کوه 
جمله اند. او همچنین تاکید کرد: در تبصره 
حریم  اداره کل  است  شده  تاکید  نیز  دوم 
شهرداری های  همکاری  با  تهران  شهرداری 
عملیات  اجرای  مسئولیت   ۱,۱۵,۲۰ مناطق 

است.  عهده دار  را  حفاظت 
طرح  این  اول  ماده  سوم  تبصره  در  اما 
همکاری  با  تا  شده  موظف  شهرداری 
در  تجارت  و  معدن  و  صنعت  سازمان 
پروانه  دارای  معدنی  فعالیت های  محدوده 
نسبت  شهربانو  بی بی  کوه  از  بهره  برداری 
محدود  نظارتی،  مشترک  برنامه  تهیه  به 
محیط  و  ایمنی  ضوابط  رعایت  و  سازی 
و  حریم  در  معدنی  فعالیت های  زیستی، 
محدوده شهر پیگیری و اقدام الزم به عمل 

آورد. 
از  گفت:  نیز   ۴ تبصره  به  اشاره  با  نوری 
است  موظف  تهران  شهرداری  دیگر  سوی 
اعتبار مورد نیاز این مصوبه را در بودجه های 
لحاظ  منطقه  سه  شهرداری های  سالیانه 
اصالحیه  قالب  در  همچنین  و  نموده 
پیش بینی  را  الزم  اعتبارات   ۱۴۰۰ بودجه 
شهربانو  نیز  جلسه  ادامه  در  کند.  تهیه  و 

خواست  او  داد.  دیگری  پیشنهاد  امانی 
نظارت های  توسعه  »به منظور  عنوان  تا 
مذکروه  مناطق  در  تهران  مردمی شهرداری 
زیستی  محیط  تشکل های  از  است  مکلف 
بگیرد.  قرار  بررسی  مورد  بگیرد«  بهره 
کرد:  اصالح  را  او  پیشنهاد  عنوان  نظری 
این  اجرای  در  است  مکلف  »»شهرداری 
اجرای مصوبه  برای  مصوبه در جلساتی که 
برگزار می کند یک نماینده از شبکه NG های 
بعد  دعوت کند.«  را  تهران  زیستی  محیط 
شورای  رئیس  هاشمی،  پیشنهاد  این  از 
اصالح کرد  اینگونه  را  پیشنهاد  تهران  شهر 
کرد:  اضافه  طرح  سطرهای  از  یکی  به  و 
نماینده  و  نوین  فناوری  های  از  »بهره گیری 
شبکه سمن های محیط زیستی« در نهایت 
با  این طرح  در  اعمال شده  تغییرات  تمام 

شد.  تصویب  موافق  رای   ۱8

توچال  مخاطرات 
چه  را  شهربانو  بی بی  کوه  و  توچال 
محمدی،  عباس  می کند؟  تهدید  خطراتی 
ایران  کوهستان  دیده بان  گروه  مدیر 
را  توچال  روزهای  این  معضل  مهم ترین 
روزنامه  به  او  آن می داند.  »شهری سازی« 
بیش  توچال  مساله  می گوید  »پیام ما« 
است:  تهران  به  آن  نزدیکی  هرچیز  از 
حوزه های  که  است  ابرشهری  یک  »تهران 
مختلف اطراف خودش را می بلعد، از زمین 

به  اکنون که  تا  باغات گرفته  و  کشاورزی 
واقع  در  است.  رسیده  کوهستانی  مناطق 
در  باالیی  بسیار  افزوده  ارزش  یک  زمین 
تهران دارد، سرمایه گذاری در این حوزه هم 
اما  سود باالیی دارد. داخل محدوده تهران 
عین  در  می شود،  کمتر  زمین  روز  به  روز 
منابع  مانند  امر  از مسئوالن  عده  حال یک 
مساله  این  به   … و  شهرداری  طبیعی، 
به  را  ملی  عرصه های  که  می دهند  میدان 
تبدیل  ساز  و  ساخت  برای  مناسب  اراضی 
و  تهدید  هم  توچال  محدوده  در  می کنند 
مساله اصلی همین است که من نام آن را 

گذاشتم.«  کوهستان  شهری سازی 
او با اشاره به دیگر جنبه های شهری سازی 
در توچال تاکید می کند: »یکی از جنبه های 
ما  است.  ساز  و  ساخت  شهری سازی  این 
 ۲۲ منطقه  اسم  به  انقالب چیزی  از  پیش 
تهران  اطراف  در  بود  روستا  کن  نداشتم، 
در  شصت  دهه  آمد،  شهر  داخل  کم  کم 
ساخت  ممنوعیت  باال  به  متر   ۱۴۰۰ ارتفاع 
 ۱8۰۰ از  بیش  ارتفاع  در  اکنون  بود.  و ساز 
است.«  شده  ساز  و  ساخت  هم  متر 
و  رستوران  ساخت  محمدی  گفته  به 
از  دیگر  یکی  هم  ارتفاعات  در  چای خانه 
باعث  که  است  توچال  شهری سازی  ابعاد 
او  است.  شده  منطقه  این  در  آسیب  بروز 
جنبه های  موضوع  »این  می کند:  تاکید 
توچال.  تله کابین  مثال  دارد،  هم  دیگری 
یک  شد،  ساخته   ۵۶ سال  تله کابین  این 
خط از ولنجک تا قله توچال می رفت اکنون 
چندین رستوران در پایین آن ساخته شده، 
شده  ساخته  تله سیژ  خط  و  شده  آسفالت 
تاسیسات.«  زیادی  تعداد  همراه  به  است 
از  یکی  می گوید  باسابقه  کوهنورد  این 
مسئوالن  هم  و  تله کابین  هم  که  مسائلی 
آفرود  زدند،  دامن  آن  به  توچال  درباره 
محیط  »ما  است:  سواری  موتور  و  سواری 
بدل کردیم  به محیط شهری  را  کوهستانی 
باز شده  مناطق دسترسی  از  بسیاری  در  و 
جاده  قله  نزدیک  تا  تله کابین  مثال  است. 
منابع  مثال  یا  است.  کشیده  رو  اتومبیل 
طبیعی در دارآباد جاده های زیادی کشیده 
است. این کارها که دسترسی به کوهستان 
می شود  باعث  است،  کرده  تسهیل  را 
ماشین،  انواع  مانند  موتوری  وسایل  که 
این  در  سیکلت  موتور  و  چرخ   ۴ موتور 
آسیب  باعث  ترددها  این  تردد کنند،  فضا 
محیط حساس کوهستان  به  زیادی  بسیار 
که  می کند  تاکید  محمدی  است.«  شده 
محیط  دارد،  شیبی که  دلیل  به  کوهستان 
مستعد فرسایش است اما آنچه آن را نگه  

رفت وآمد  و  است  پوشش گیاهی  می دارد، 
خاک  موتورسواری،  و  جاده سازی  افراطی، 
گیاهی  پوشش  به  و  می کند  سست  را 
ریزش  باعث  نتیجه  در  و  می رساند  آسیب 
»در  می شود:  خاک  شدید  فرسایش  و 
فرسایش  مساله  با  تقریبا  اکنون  توچال 
روبه رو  محدوده ها  تمام  در  خاک  شدید 
موتورسواری  و  آفرود  همین  مثال  هستیم، 
محدوده  یا  شمال غرب  قسمت های  در 
بیشتر  تهران  شمال شرق  در  سوهانک 
شمال  در  تله کابین  می خورد.  چشم  به 
معضالت  از  دیگر  یکی  او  است.«  تهران 
محدوده  در  دام  بی ضابطه  چرای  را  تهران 
می گوید  و  می داند  شهری  تنفس گاه 
چرا  برای  زمانی  محدوده های  پیشتر 
تقریبا  دام  اکنون چرای  اما  تعیین می شد 
تمام  »در  می شود:  دیده  زمان ها  همه  در 
قسمت های توچال این روزها میکروتراس 
و  بز  رفت و آمد  راه های  می شود،  مشاهده 
شده  مالرو  راه هایی  ایجاد  سبب  گوسفند 
است و پوشش گیاهی در منطقه به شدت 
چیدن  پایان  در  او  است.«  شده  ضعیف 
انواع گیاهان تحت عنوان سبزی و فروش 
آن را یکی دیگر از معضالت توچال می داند. 

از کوه بی بی شهربانو در آینده 
ریزگرد می ماند  مشتی 

اخیر  ماه های  در  هم  شهربانو  بی بی  کوه 
دستخوش آسیب های فراوانی شده است. 
شورای  عضو  خلیل آبادی،  حسن  چنانچه 
با  گفت وگویی  در  پیش تر  تهران  شهر 
از  که  بود  کرده  اعالم  »پیام ما«،  روزنامه 
آینده مشتی ریزگرد  کوه بی بی شهربانو در 
ادامه  کوه  تخریب  روند  »اگر  می ماند: 
میراث  از  نزدیک  آینده  در  باشد،  داشته 
چند هزار ساله تهران و از این کوه تنها یک 

می ماند.«  باقی  پوسته 
با کارخانه سیمان که از آن به  کوه همجوار 
به  روزها  این  می شود،  یاد  ری  بام  عنوان 
فضایی تبدیل شده برای استخراج سیمان، 
تابعه  شرکت های  و  تهران  سیمان  کارخانه 
از معادن سیمان آن کیلو کیلو کم می کنند. 
بارها  میراث فرهنگی  و  شهری  مسئوالن 
درباره سرنوشت این کوه تذکر دادند. مدتی 
کمیته  رییس  خلیل آبادی،  حسن  پیش 
شهر  شورای  و گردشگری  فرهنگی  میراث 
شهربانو  بی بی  کوه  تا  بود  خواسته  تهران 
از  بهانه  این  به  شاید  تا  شود  ملی  ثبت 
دستکاری های آن هم کاسته شود.  با این 
که  امیدوارند  زیست  محیط  فعاالن  حال 
بی بی  الزام ها  اینگونه  تصویب  صورت  در 

شوند.  حفاظت  توچال  و  شهربانو 

شورای شهر تهران شهرداری را به حفاظت از میراث طبیعی توچال و بی بی شهربانو ملزم کرد

تصویب حفاظت از تنفس گاه تهران
دبیر گروه دیده بان کوهستان ایران: مهم ترین تهدید توچال شهرسازی در این کوهستان است

معرفی  12 گزینه 
شهرداری تهران

تهران،  شهر  ششم  شورای  منتخب  عضو 
اسامی ۱۲ گزینه تصدی شهرداری تهران را 

کرد.  معرفی 
گزینه   ۱۲ تشریح  در  اقراریان  مهدی 
جلسه  گفت:  ایسنا  به  تهران  شهرداری 
بررسی کاندیداها با حضور منتخبان شورای 
ششم برگزار شد. در مرحله قبل به ۴۱ اسم 
انصراف  برخی  تعداد،  این  از  که  رسیدیم 
خود را اعالم کردند و ۲۴ نفر باقی ماندند. 
براساس شاخص ها ارزیابی صورت گرفت و 
اعالم کردند. را  خود  نظرات  مردم  منتخبان 
او افزود: این ۱۲ گزینه  به شرح ذیل است:

اسماعیل احمدی مقدم، معصومه آباد، جمال 
آبرومند، مهرداد بذرپاش، محسن پیرهادی، 
علیرضا  درویش،  هابیل  حسینی،  مازیار 
قاسمی،  رستم  علی آبادی،  عباس  زاکانی، 

نیکزاد. علی  و  مرتضوی  سیدصولت 
او تاکید کرد: این افراد یک هفته وقت دارند 
برنامه های خود را به منتخبان شورای ششم 
بررسی  آینده فرآیند  از هفته  تا  اعالم کنند 

آغاز شود.
ناصر امانی، دیگر عضو منتخب شورای شهر 
اینکه  بیان  با  راستا  همین  در  نیز  ششم، 
احتمال می دهیم در این مرحله چند نفر از 
کاندیداها انصراف دهند، به مهر گفته است: 
از این افراد سه نفر تا هفته آینده انتخاب 
می شوند که ضمن بررسی برنامه هایشان با 
آنها مصاحبه خواهیم کرد و نهایتا یک نفر به 

انتخاب می شود. عنوان شهردار 

بوی بد پرند کار فاضالب 
ورودی رودخانه شور بود

در پی استشمام بوی نامطبوع در اواخر فروردین 
ماه سال جاری در شهر جدید  پرند و انجام 
کار کارشناسی از سوی دستگاه های مسئول، 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
رباط کریم گفت: بر اساس بررسی های انجام 
شده علت اصلی این موضوع فاضالب ورودی 
به رودخانه شور است که به صورت پراکنده هرز 

می رود و به تصفیه خانه منتقل نمی شود.
علیرضا عطائی به ایسنا گفت: با توجه به جهت 
وزش باد، دمای هوا، شکایت ساکنان منطقه و 
پس از بررسی های میدانی و برگزاری جلسه 
علت عمده ایجاد بو را فاضالب منتقل شده به 

رود شور تشخیص دادیم.
او درباره اقدامات انجام شده برای حل این 
مشکل گفت: قرار شد جلوی مجاری که در 
حال حاضر فاضالب به نحوی از طریق آن به 
رودخانه شور منتقل می شود، گرفته و فاضالب 

به تصفیه خانه منتقل شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
اساس  بر  کرد:  تاکید  پایان  در  کریم  رباط 
آخرین اطالعات موجود هماهنگی های اولیه 
با شرکت عمران انجام و کارگاه آن ها تجهیز 
شده است تا انتقال کامل فاضالب شهر پرند 
در  و  شود  انجام  تصفیه خانه  اول  مدول  به 
اعتبارات احداث مدول ۲  مرحله بعد تامین 

پذیرد. پرند صورت  تصفیه خانه 

خسارت 100 میلیارد 
تومانی سیل و تگرگ 
به آذربایجان غربی 

از  آذربایجان غربی  بحران  مدیرکل مدیریت 
خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی سیل و تگرگ طی 
هفته گذشته در ۴ شهرستان استان خبر داد.

امیرعباس جعفری با بیان اینکه در اثر بارش 
باران، تگرگ و جاری شدن سیل بر اساس 
بخش  به  تومان  میلیارد   ۱۰۰ اولیه  برآورد 
استان  زیرساخت های  و  ابنیه  و  کشاورزی 
از  افزود:  مهر  به  است،  شده  وارد  خسارت 
این میزان ۹۰ میلیارد تومان خسارت بخش 
کشاورزی و ۱۰ میلیارد تومان خسارت ابنیه و 
زیرساخت های چهار شهرستان خوی، ارومیه، 

است. و سلماس  تکاب 
او ادامه داد: خسارت وارده در اراضی باغی در 
برخی روستاها تا 8۰ درصد تخمین زده شده 
و برآورد ارزش ریالی میزان خسارت وارده در 

حال بررسی و ارزیابی است.
جعفری از جان باختن یک نفر در سلماس در 
اثر برخورد صاعقه خبر داد و اضافه کرد: سیل 
جان  موجب  غربی  آذربایجان  در  هفته  آخر 
باختن یک تن، بروز خسارت در بیش از هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی و تلف شدن بیش از 

۶۰۰ راس دام شد.
الند  ارتباطی  راه  شدن  بسته  به  اشاره  با  او 
جاده  اضافه کرد:  سیل،  جریان  براثر  خوی 
اصلی منطقه الند بخش صفائیه خوی به علت 
بارندگی شدید باران جریان سیل بسته شدن 
و  سیل  جریان  براثر  خوی  الند  ارتباطی  راه 

الند مسدود شد. رودخانه  طغیان 
جعفری با بیان اینکه در این منطقه ۱۷ روستا 
واقع شده است، تاکید کرد: تیم های امدادی 
و بازسازی جاده در حال اعزام به منطقه برای 

بازگشایی محورها هستند.

یک فعال محیط زیست 
می گوید چرای بی رویه و 
بی ضابطه دام ها در توچال سبب 
از بین رفتن پوشش گیاهی و 
فرسایش خاک می شود 

شهرداری تهران از دیروز 2۷ تیرماه ملزم شد تا از بخشی از محدوده های حریم جنوبی توچال و منطقه کوه بی بی  شهربانو محافظت کند. 
طرحی که کلیات آن کمتر از یک ماه پیش تصویب شده بود. اکنون اعضای شورای شهر تهران، شهرداری را موظف کردند تا به منظور 
حفاظت و ثبت ملی ارتفاعات توچال با استفاده از ظرفیت های قانونی با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذی ربط نسبت به انجام 
مطالعه، مستندسازی، تهیه مدارک فنی و جغرافیایی الزم برای محدوده پیشنهادی و ثبت ملی و حفاظت از میراث طبیعی توچال اقدام 
کرده و ظرف مدت حداکثر شش ماه نتایج را به شورای شهر ارائه کند. حاال جزئیات این طرح هم تصویب شد و شهرداری ملزم به حفاظت 

از توچال و کوه بی بی شهربانو است. 
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افقی
پر گویی، زدني پرچانه ها، طرف -   - ۱ 
فریاد تشویق، درمقام تحسین می كشند 
- تشنگی - بیماری ارثی چشم۲ - تنگی 
وارونه - جرقه آتش -  و سختی - گو 
نوعی حلوا، خبر افشاگرانه، میدهند تا رسوا 
احتیاج  مورد   - ماهی   نوعی   - کنند۳ 
- مساوی شطرنج۴ - جای پا، رفوزه - 
صنم ها - هیئت وزیران - هکر ناتمام۵ 
درون دهان -  وارونه - هامون -  انر   -

جلب كننده، دل انگیز، رباینده۶ - تکرار 
در  یک حرف - سپس عربی - عملی 
كشاورزی، كاری مهم در زراعت - فرش۷ 
- تیزی آقتاب  - رفوزگی - سقف دهان  
- سازمان جاسوسی، سازمان جاسوسی 
آمریکا8 - کشور آفریقایی - تنگه و کانال  
پیمودن۹ -  قبیله حاتم،  نوردیدن،  در   -
مانند - مشایعت - اصحاب غار، غار۱۰ - 
من و تو، ضمیر جمع، آب تازی - بانگ 
نزدیک، بانگ چوپان، ضمیر عربی - گزند، 
صدمه - مكان، مرغ می رود، رختخواب۱۱ 

مو   - ساحلی  خانه   - داشتن   امید   -
وارونه - آفریننده۱۲ - از دختران حضرت 
شعیب )ع( - از اپراهای پوچینی - علت 
- ناخن ستور۱۳ - می گویند که گنج آن 
دار  ای، گنج  آورده  دست  به  را  شخص 
افسانه ای - روانداز خفته - روزه گشایی، 
 - درهم  بورس   - روزه گشودن۱۴  زمان 
كننده۱۵  نشر   - مسافر  مخصوص  آش 
- دست و پایی كه بی حركت باشند - 
خوب و نیکو - ضمیر اشاره، اشاره به دور، 
از خواهران برونته - بر جستگی زیر گونه، 

گونه - همت ها

عمودی
۱ - کاغذ کاهی، شبكه رایانه ای - ترس و 
بیم - میوه، بار درخت - همدم نقل است، 
ترانه۲ - نامی پسرانه در خارج - جدید - 
بزرگواران، بزرگان، جمع جلیل۳ - زردک، 
از اخالط چهار گانه - از عدسی ها - عامل 
بیماری۴ - نام ترکی، نام آذربایجانی - 
رودی   - است  معروف  اهرامش  سه، 
طویل در آسیا۵ - جنبیدن - شهر مذهبی، 
شهر سوهان - زنی که تازه زایمان کرده - 
قیمت۶ - جوی خون، لوله خونی - کلمه 
جاده   - مشایعت  حرف  آش،  همراهی، 
آهنی - هنوز التین، عالمت مصدر جعلی - 
جهت، دید چشم، نور اندک، در زبان ترکی 
به آب می گویند۷ - هم وزن - باشگاه8 - 
سلطان، تاج به سر، قصر نشین، در شطرنج 
می توان آن را کیش کرد - ازسوره های 
قران - جلگه وسیع، جلگه بزرگ علفزار۹ 

- برهنگی - درجه حرارت، حرارت و گرمی 
- پرتالش۱۰ - تصویر مقدماتی  - روح، 
روان - بی آبرو، آبرو باخته - هزار كیلو، 
بدن، ماهی كنسروی۱۱ - متد بی سر - 
اثری از ای.ال. دکتروف - باالی فرنگی، باال 

به گویش عمو سام۱۲ - اهل ساوه - بهر 
وارونه - گل پخته۱۳ - صیقل - تالش - 
خطا ۱۴ - فرمان اتومبیل، نقش هنرپیشه 
- لبیك گفتن - از توابع دماوند۱۵ - كاكل 
مرغ - مار بزرگ - نا رس، مخترع کاغذ 

- جاده، طریق، خوشی۱۶ - سودای ناله، 
نفس بلند، از دل پر سوز بر آید - از حروف 
مقطعه قرآن، سوره بیستم قرآن - کشیش 
- حس بویایی، بوئیدن۱۷ - بالش - نوبت 

کاری - محکم شده و ثابت 

جدول شماره 2063

همدان

همدان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
 ۶۷۳ و  ملی  اعتبارات  از  تومان  میلیون   ۱۳۵ گفت: 
افزایش  برای  استانی  اعتبارات  از  تومان  میلیون 
ضریب حفاظت منابع طبیعی در استان مصوب شده 

است.
اداره کل منابع طبیعی  پایگاه اطالع رسانی  به گزارش 
مدیر  خزائی  اسفندیار  همدان:  استان  وآبخیزداری 
با  همدان  استان  وآبخیزداری  طبیعی  منابع  کل 
عرصه های  از  حراست  و  حفظ  اهمیت  به  اشاره 
افزایش ضریب  برای  اعتبار  این  منابع طبیعی گفت: 
منابع  حفاظت  یگان های  تجهیز  و  تامین  حفاظتی، 
طبیعی،برقراری گشت و مراقبت و کشیک اطفا حریق 
با  همدان  استان  طبیعی  منابع  عرصه های  سطح  در 

می شود. هزینه  دولت  صالح  و  صرف 
همدان  در  هوا  بی سابقه  گرمای  به  اشاره  با  خزائی 
در سال جاری ، خشکسالی  و احتمال آتش سوزی در 
برگزاری  کرد:  اظهار  استان  طبیعی  منابع  عرصه های 
کالس های آموزشی و فرهنگ سازی حفظ و توسعه 
یگان های  و  گرفته  قرار  کار  در دستور  منابع طبیعی 
و  و  همکاران ستادی  استان  طبیعی  منابع  حفاظت 
احتمالی  آتش سوزی های  با  مقابله  برای  شهرستانی 

دارند. آمادگی کامل  در عرصه های ملی 
براساس این گزارش، وسعت عرصه های ملی استان 
۹۰۵ هزار هکتار است که از این میان 8۲۲ هزار هکتار 
جنگلی،  اراضی  هکتار  هزار   ۴۵ به  نزدیک  و  مرتع 

است. و ذخیره گاه جنگلی  جنگل دست کاشت 

مدیرکل منابع طبیعی همدان خبر داد

تخصیص اعتبار 800 میلیون تومانی  
برای حفاظت از عرصه های طبیعی

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت گل گهر 
گفت: شرکت گل گهر با همکاری شرکت های 
هم گروه در حال تکمیل آخرین زنجیره های 
با  مهم  این  است؛  فوالد  و  آهن  صنعت 
توجه به میزان ذخایر سنگ آهن موجود و 
تکمیل  با  اکتشاف،  در حال  های  پتانسیل 
در  مصوب  و  ساخت  حال  در  چند کارخانه 

نهایی خود می رسد. به ظرفیت  زنجیره، 
علی اکبر اشرفی در گفت وگو با نشریه داخلی 
این شرکت افزود: در طول سال های برنامه 
تا آخر سال ۹۹ تعداد ۴۵ طرح در شرکت 
زمینه  در  همگروه  های  شرکت  و  گل گهر 
فوالد شامل  زنجیره  تولید محصوالت  های 
فوالد،  و  اسفنجی  آهن  گندله،  کنسانتره، 
طرح های زیربنایی، تامین انرژی، راه و راه 
انتقال  و  بزرگ شیرین سازی  پروژه  آهن، 
آب خلیج فارس، پروژه های بهینه سازی و 

نوسازی تجهیزات با مجموع سرمایه گذاری 
یورو  تومان و ۱۹۴۱ میلیون  ۱۲۲۶۰ میلیارد 
معادل ۶8 هزار میلیارد تومان انجام شده و 
به بهره برداری رسیده و تعداد ۲۳ پروژه با 
مجموع سرمایه گذاری ۶۵۵ میلیون یورو و 
۴۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۳ هزار میلیارد 

تومان نیز در دست اجرا است. 
او ادامه داد: گل گهر همواره با چشم انداز و 
دیدگاه استراتژیک و با برنامه ریزی دقیق 
حرکت کرده و حاصل آن توسعه و پیشرفت 
شگفت انگیز در طول دهه گذشته بوده است. 
در شورای عالی توسعه منطقه که از مدیران 
استراتژیست و خوش فکر مجموعه و کشور 
تشکیل شده، برنامه گل گهر ۱۴۱۴ در مراحل 
پایانی تدوین است. در این برنامه با توجه 
به نتایج مطالعات استراتژی شرکت که از دو 
سال پیش در جریان بوده، عالوه بر تکمیل 

پتانسیل  به  توجه  با  فوالد  و  آهن  زنجیره 
و توانایی منطقه، بحث های جدیدی مانند 
گسترش جغرافیایی شرکت و تنوع محصول 

مطرح شده است.
شامل  برنامه  این  افزود:  اشرفی  مهندس 
۳۶ طرح با مجموع سرمایه گذاری بالغ بر 
۵۱۲۲ میلیون یورو معادل ۱۴۶ هزار میلیارد 
تومان بوده و سهم گل گهر به تنهایی بالغ بر 
۲۷۴۷ میلیون یورو معادل ۷8 هزار میلیارد 
و  ریزی  برنامه  معاون  بود.  خواهد  تومان 
مسئله  کرد:  اظهار  گل گهر  شرکت  توسعه 
تامین سنگ آهن و اکتشافات در این زمینه 
بسیار  اهمیت  از  تولید  تداوم  حفظ  برای 
از  نقاط  برخی  در  برخوردار است که  زیادی 
جمله آنومالی های بین معادن گل گهر، ایران 
مرکزی با حفاری بیش از 8۰ هزار متر ادامه 

است. یافته 

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت گل گهر عنوان کرد:

گام بلند گل گهر برای توسعه 

سارق   ۲۶۹ دستگیری  از  استان  انتظامی  فرمانده 
کاالهای  انواع  ریال  میلیارد   ۱۶۷ از  بیش  کشف  و 
خارجی قاچاق در طرح عملیاتی ارتقا امنیت اجتماعی 

داد. خبر  فرماندهی  این  در 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  عزیزی"  سردار"کیومرث 
پایگاه خبری پلیس، در تشریح عملکرد طرح عملیاتی 
ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس که به مدت یک هفته 
در سراسر استان اجرا شد، اظهار داشت: این عملیات 
از سلسله عملیات هایی است که با هدف کشف مواد 
مخدر، کاالی قاچاق و اموال مسروقه و مبارزه با اراذل 
دستاوردهای  شده که  عملیاتی  و  طراحی  اوباش  و 

بسیار خوبی نیز به همراه داشته است.
او با تاکید بر استمرار طرح های ارتقا امنیت اجتماعی 
به عنوان مطالبه جدی مردم و مسئوالن گفت:برقراری 
اهمیت  حائز  بسیار  موضوعات  تمامی  برای  امنیت 
است و برخورد با مخالن نظم و امنیت در چارچوب و 
ساختار قانونی، اولویت مهم پلیس به حساب می آید.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستاوردهای این 
طرح خاطرنشان کرد: در حوزه مواد مخدر که از آن به 
عنوان ابر آسیب جامعه یاد می کنیم، ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر موفق به کشف ۲8۲ و ۱۷۰ گرم 
و  افیونی و دستگیری ۱۲۲ خرده فروش  مواد  انواع 

۱۹۰ معتاد متجاهر شدند.
باند   ۲ طرح  این  طی  اینکه  بیان  با  عزیزی  سردار 
داد:  ادامه  است،  شده  منهدم  مخدر  مواد  قاچاق 
و  جرم  کانون های  در  پاکسازی  طرح های  اجرای 
بود  همراه  مردم  رضایتمندی  با  استان  آلوده  نقاط 
که از همکاری مردم و دستگاه ها نیز تقدیر و تشکر 

می کنم.
ارزش  ادامه ،  در  استان  انتظامی  مقام  عالی ترین 
این  در  مکشوفه  قاچاق  کاالهای  شده  کارشناسی 
در  و  ریال  میلیون   ۵۹۰ و  میلیارد   ۱۶۷ را  عملیات 
در حوزه جرائم اقتصادی بیش از ۴۱۷ میلیارد ریال 
عنوان و بیان کرد: کاالها قاچاق مکشوفه شامل بیش 

از ۱8 هزار لیتر سوخت قاچاق، پوشاک، پارچه، پتو، 
چای، لوازم آرایشی و بهداشتی، کاالی دخانی، و لوازم 
قاچاقچی   ۲۲ دستگیری  به  منجر  که  بوده  خودرو 

است. شده  حرفه ای 

بهره برداری از گندله سازی گهر زمین، موجب افزایش ۱۶ درصدی ظرفیت 
گندله سازی کشور شد.

ظرفیت  به  درصد   ۱۶ زمین،  گهر  گندله سازی  کارخانه  از  بهره برداری  با   
گندله سازی کشور افزوده شد و زمینه اشتغال ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و 

فراهم کرد.   را  مستقیم  غیر  بصورت  نفر   ۱۲۰۰
گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
افزایش  به  اشاره  با  کارخانه گندله سازی گهر زمین  مقداد کردستانی مدیر 
۱۶ درصدی ظرفیت گندله سازی کشور توسط گندله سازی گهر زمین عنوان 
توسط  سالی که  در  زمین،  کارخانه گندله سازی گهر  از  بهره برداری  با  کرد: 
شده  مزین  مانع زدایی ها  پشتیبانی ها،  تولید،  نام  به  رهبری  معظم  مقام 
است،  ۱۶ درصد به ظرفیت گندله سازی کشور افزوده شد و زمینه اشتغال 
۵۰۰ نفر بصورت مستقیم و ۱۲۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم را فراهم کرد. او 
جایگاه گندله در چرخه فوالد کشور را حائز اهمیت دانست و گفت : عرضه 
کشورها  سایر  از  بی نیازی  سمت  به  را  فوالد کشور  داخلی،  بازار  در  گندله 

از اهمیت واالیی برخوردار است. این موضوع  سوق می دهد که 

اجرای مقتدرانه طرح ارتقا امنیت اجتماعی در شرق استان تهران نتایج مثبت راه اندازی واحد گندله سازی 
گهر  زمین

| تهران | | کرمان  |

بدرقه قهرمان شمشیربازی 
ایران برای حضور در المپیک 

توکیو 

محمد فتوحی، از قهرمانان یزدی رشته شمشیربازی 
اسلحه سابر حاضر در المپیک توکیو پیش از پیوستن 
مسابقات  در  حضور  برای  ایران  ورزش  کاروان  به 
ناصر تقی زاده مدیر عامل  با مهندس  توکیو  المپیک 
حامیان  از  که  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
ورزش استان یزد و شهرستان اردکان است دیدار و 
خداحافظی کرد . تقی زاده ضمن تقدیر از تالش های 
این جوان ورزشکار یزدی به خاطر کسب افتخارات 
این  در  پیروزی  و  آرزوی موفقیت  او  برای  متعدد، 
چادرملو  مدیرعامل  المپیک کرد.  مسابقات  از  دوره 
همچنین  اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک سالن 
ورزشی شمشیربازی در مجتمع فرهنگی - ورزشی 
احداث  اردکان  مردم  برای  سلیمانی  قاسم  شهید 
نقره  مدال  نیز   ۲۰۱۹ سال  در  فتوحی  محمد  شود. 

مسابقات جهانی ایتالیا را کسب کرد.

عرضه ۹1۵ هزار تن آهن 
اسفنجی و سنگ آهن 

در بورس کاال 
کاالی  بورس  معدنی  و  صنعتی  محصوالت  تاالر 
 ۱۷۵ عرضه  میزبان  تیرماه   ۲۷ یکشنبه  روز  ایران 
آهن  سنگ  تن  هزار   ۵۵ اسفنجی،  آهن  تن  هزار 
سنگ  بازیافتی  کنسانتره  تن  هزار   ۱۰ دانه بندی، 
آهن، ۲۴۲ هزار تن کنسانتره سنگ آهن و ۴۳۳ 
هزار تن گندله سنگ آهن است. به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، ۴ هزار 
۱۱ هزار تن مس کم عیار، ۱8 تن  تن مس کاتد، 
کنسانتره فلزات گرانبها، یک هزار و ۲۶۰ تن شمش 
روی، ۶ هزار تن شمش چدن، 8 هزار تن شمش 
آلومینیوم،  بیلت  تن   ۱۰۰ و  آلومینیوم  پوندی  هزار 
۱۲۰ تن سولفور مولیبدن و ۲۰ کیلوگرم شمش طال 
این  براساس  شود.  می  عرضه  مذکور  تاالر  در  نیز 
مواد  پلیمری،  مواد  تن   ۲۶۲ و  هزار   8۵ گزارش، 
شیمیایی، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم و اسالک 
پتروشیمی  و  نفتی  فرآورده های  تاالر  در  واکس 
صادراتی  تاالر  می شود.  عرضه  ایران  بورس کاالی 
بورس کاالی ایران در این روز شاهد عرضه ۹ هزار 
و ۹۰۰ تن قیر است. بازار فرعی بورس کاالی ایران 
صنعتی،  دوده  تن   ۵۴۰ و  هزار   ۱۲ عرضه  میزبان 
منو کلرو  سلولز،  متیل  زاماک، کربوکسی  شمش 
۱، اکسید  استیک اسید، نمک تصفیه شده، بوتن 

است. خام   M.D.F و  آلومینیوم 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

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

مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

آقای ایرج گرامی تاج آبادی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 
به مساحت ۵۰۴8۹  پسته  باغ  در ششدانگ  زرند  از  ۳۵۰ صادره 
آباد  تقی  روستای  زرند  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۵ پالک  از  مترمربع 

آبادی. تاج  آقای هوشنگ گرامی  مالک رسمی  از  خریداری 
آقای ایرج گرامی تاج آبادی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 
به مساحت ۵۶۳۴۰  باغ پسته  زرند در ششدانگ  از  ۳۵۰ صادره 
آباد  تقی  روستای  زرند  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۵ پالک  از  مترمربع 

آبادی. تاج  آقای هوشنگ گرامی  از مالک رسمی  خریداری 
م الف ۱۱۱

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۴/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۴/۲8

حسین توحیدی نیا 
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

مفقودی
وانت  خودروی  كمپانی  سند 
دو كابین سیستم پاژن  تیپ  
2/4 جی . دی مدل 1380 به 
  M24223681Z  شماره موتور
  ۷۹004۵6 شاسی   شماره  به 
ایران 14۷  پالك 1۹  به شماره 
ق ۹۹ مفقود گردیده و از درجه 

باشد. می  اعتبار ساقط 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
قطعه  دو  دانگ  شش  اجرائی کالسه۹۷۰۰۰۲۵   های  پرونده  موجب  به 
از  همگی  فرعی  و۳۵۱۲  فرعی  ثبتی۳۵۱۱  های  پالک  با  آپارتمان 
بعثت  خیابان  رفسنجان  در  واقع  کرمان   ۹ بخش  اصلی   ۱8۱8 پالک 
پالک  متری   8 و   ۱۶ نبش  دو  انتهای کوچه   ۱۰ شمالی کوچه  ساحلی 
به  مالکیت  سند  با   ۷۷۱۵8۷۳۹۱۰ و   ۷۷۱۵8۷۳۹۰۹ پستی  با کد   ۴۹
الکترونیک  شماره  با   ۹۴ سال  الف  سری  چاپی۱۵۳۲8۶  شماره 
سری  چاپی۱۵۳۲8۵  شماره  به  مالکیت  سند  ۱۳۹۶۲۰۳۱۹۰۰۹۰۰۱۳۷۳و 
رضا  نام  به  الکترونیکی۱۳۹۶۲۰۳۱۹۰۰۹۰۰۱۳۷۲  دفتر   ۹۴ سال  الف 
میرمطلبی ثبت گردیده و طبق سند رهنی۱۱۰۱۰  دفترخانه 8۷ رفسنجان 
ریال( میلیون  دویست  و  میلیارد  ریال)دو  مبلغ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰  قبال   در 
نظر  طبق  .که  باشد  می  رفسنجان  شعبه  نوین  اقتصاد  بانک  رهن  در 
و  عرصه  صورت  به  ملک  فعلی  وضعیت  دادگستری:  رسمی  کارشناس 
پله و حیاط مشاعات   راه  و  به مساحت ۳۳۵.۹ متر مربع  اعیان: عرصه 
مربع  متر   ۴۵8 مساحت  به  اعیانی  میباشد  تفکیکی  اعیانی  پالک  دو 
نمای  با  طبقه  دو  در  واحد  دو  در  بلوک  تیرچه  و سقف  بتنی  اسکلت  با 
معبر سفال و درب ورودی ضد سرقت  پنجره ها دوجداره و داخل کف 
سرامیک دیوار سفید و سقف رابییتس ابزار کرکره و ابزار گلویی و گوشه، 
جداره  حیاط  .روی  اف  دی  ام  کابینت  و  سرامیک  و  آشپزخانه کاشی 
متصل  اما کابین  نصب  دربها  و  است  شده  نصب  آسانسور  متعلقات  و 
و  سونا  دارای  ولی  است  نشده  نصب  کابینت  اول  طبقه  است  نشده 
دارای  باشد  برای خواب مستر می  اضافه  بهداشتی  و سرویس  جکوزی 
باشد  آب می  دو  و  دو گاز  و  فاز  دو تک  و  فاز  برق یک سه  امتیاز  سه 
رادیاتور می  و  اسپلیت و گرمایشی پکیج  و  آبی  سیستم سرمایش کولر 
در  با  ملحقات  و  تاسیسات  و  اعیان  و  عرصه  از  اعم  ملک  ارزش  باشد 
ریال)سی  مبلغ۳۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰  میزان  به  ملک  روز  قیمت  گرفتن  نظر 

اعالم گردید. و  تعیین  ریال(  میلیون  پنجاه  ششصدو  و  میلیارد  سه   و 
 ۱۴۰۰.۰۵.۱۲ مورخ  شنبه  سه  روز   ۱۲ الی   ۹ ساعت  از  فوق  های  پالک 
بلوار  در    واقع  رفسنجان   امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  اجرای  واحد  در  
مزایده  می رسد  فروش  به  مزایده  طریق  از  شریفی  حمید  شهید 
ازمبلغ۳۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)سی و سه میلیارد و ششصدو پنجاه میلیون 
ریال(شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود شرکت 
در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش منوط به پرداخت ده)%۱۰(
خریدار  حضور  و  ثبت  سپرده  حساب  به  پایه کارشناسی  مبلغ  از  درصد 
است  مکلف  مزایده  برنده  است،  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا 
به حساب  مزایده  تاریخ  از  روز   ۵ فروش ظرف مدت  مبلغ  مابه التفاوت 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
و  نبوده  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکنند  واریز  ثبت  به حساب سپرده  را 
به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد، چنانچه روز تعیین شده با تعطیل 
رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و 
در  توانند جهت شرکت  طالبین خریداران می  تشکیل خواهد شد  مکان 
مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ ۱۰% قیمت ملک در جلسه 
مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند ضمنا بدهی های مربوطه اعم از حق 
و  شهرداری  عوارض  و  مالیاتی  بدهی  نیز  مصرف  و  اشتراک  و  انشعاب 
غیره که اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و برنده مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد و برنده مزایده مسترد خواهد شدنیم 
موکول  انتقال  سند  تنظیم  و  می  گردد  وصول  نقدا  مزایده  حق  و  عشر  
بود. خواهد  غیره  و  شهرداری  و  دارایی  های  حساب  مفاصا  ارائه   به 

 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۲8
علی خسروانجم _مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی رؤیت ابالغ 
رأی هیأت بدوی

روح اله حمیدی نیا- مدیر منابع انسانی دانشگاه

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

بدینوسیله آقای فرشید خواجه پور به شماره شناسنامه 2 صادره از کرمان - بردسیر پزشک عمومی 
مستخدم پیمانی شبکه بهداشت ؛درمان شهرستان کهنوج ، دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جیرفت 
، اعالم میگردد از تاریخ درج آگهی به مدت یک ماه فرصت دارد نسبت به روئیت و دریافت رای 
صادره به ادرس جيرفت میدان سپاه دانشگاه علوم پزشکی مدیریت منابع انسانی مراجعه نماید ، 

در غیر اینصورت دانشگاه ملزم به اجراء رأی صادر خواهد گردید. 

شناسه آگهی 1166۹4۹
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 روح هللا خدیشی 
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 مدیر هنری: تیوا صمدیان  
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مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
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گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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جنگل بوال و جنگلبان دست خالی؛ زخمی تبر و دشنه/ مهر

| کاخ سرهنگ آباد |
کوشک یا کاخ و یا شکارگاه سرهنگ آباد در روستایی 
به همین نام از توابع دهستان سفالی زوار، در ۷۶ 
استان  شهرستان های  از  اردستان  شرق  کیلومتری 
اصفهان قرار دارد. موقعیت جغرافیایی ویژه روستای 
سرهنگ آباد، در دامنه کوه های دهستان کچو و طراوت 
و سبزی آن باعث شده است که از دیرباز به عنوان 
مورد  اردستان  شهرستان  در  ییالق نشین  منطقه ای 
توجه قرار گیرد. همین امر باعث شده که در سال های 
قبل این روستا از روستاهای پرجمعیت و حاصل خیز 
شهرستان اردستان باشد. کوشک سرهنگ آباد توسط 
سهام السلطنه عرب عامری در حدود سال ۱۲۹۹ قمری 
مصادف با دوره ناصرالدین شاه قاجار برای پذیرایی از 

شاهزاده های قاجاری ساخته شده است.
این کاخ که شباهت زیادی به چهل ستون اصفهان و 
باغ عفیف آباد شیراز دارد، مجموعه کاملی از یک بنای 
شاهانه است و برای شکارگاه نیز به دلیل کوهستانی 
عمارت  است.  می شده  استفاده  منطقه  بودن 
چهل ستون سرهنگ آباد، زیباترین کاخ تاریخی کویر 
باقی مانده از دوران قاجار است و هدف از ساخت آن 
که مشتمل بر یک کوشک و شکارگاه است، بیشتر 

است. بوده  تفرجگاهی  جنبه 
تزئینات سنگی  و  دارای سقف های چوبی  این کاخ 
مشاهده  چهل ستون  و  عالی قاپو  در  آن چه  به  شبیه 
و  به عنوان کوشک  این که  به رغم  و  است  می شود، 
شکارگاه به فرمان سهام السلطنه بنا شده، ولی هیچگاه 
مورد استفاده او قرار نگرفت. گچ بری های این کاخ در 
و  مجموعه  آیینه کاری های  است.  بی نظیر  خود  نوع 
نقاشی های موجود و نقش چوب ها از منبت و معرق 
تا تراش سنگ های کاخ به صورت عالی در بنا استفاده 
شده است. همچنین این کاخ دارای ۲۰ستون سنگی 
است و ۳ ایوان جنوبی، شرقی و غربی این بنای با 
شکوه با نمای سنگی زیبا به ترتیب مشرف به رودخانه 
و چمن زار و کوهستان است. سقف ها با استفاده از 
هستند  فلزی  روکش  دارای  که  چوبی  تیرک های 
پوشانده شده و حجاری های بسیار ماندگاری نیز روی 
سنگ های مرمر این مجموعه به یادگار مانده است.

شاه نشین مجموعه تاریخی سرهنگ آباد در ۳ طبقه 
نیز یک استخر  آن  ایوان جنوبی  در  و  احداث شده 
بزرگ با پوشش فلزی احداث شده است. تنها سقف 
کاخ و شاه نشین دارای پوشش فلزی است و دیگر 
بخش های عمارت از خشت ساخته شده که به دلیل 
همین پوشش فلزی نیز مجموعه کاخ نسبت به دیگر 

بخش ها سالم مانده است. عمارت سرهنگ آباد دارای 
کامل  به طور  آن ها  از  یکی  است که  قرینه  بادگیر   ۲
قاعده  است.  مانده  سالم  دیگری  و  شده  تخریب 
بادگیر موجود در عمارت تاریخی سرهنگ آباد ۲ متر 
و ارتفاع آن به ۱۰ متر می رسد. معماری بادگیرها به 
ارتفاع ۷ متری، شکل دایره ای  گونه ای است که در 
بادگیر تبدیل به یک 8 ضلعی شده و از همانجا بادگیر 

به ۲طبقه تقسیم می شود./ سیری در ایران

هنر  بین المللی  مجازی  موزه ی  افتتاح  سال روز  پنجمین  مناسبت  به 
در  نمایشگاه،  اصلی  بخش  در  نوجوانان  و  کودکان  از  اثر   ۷۰۰ کودکان، 
کاشان به نمایش درآمده است. این آثار با اهدافی نظیر»ارتباط کودکان 
»ارتباط  جهان«،  در  صلح  برای گسترش  هنر،  مشترک  زبان  با  جهان 
معلمان و والدین کودک«، »ایجاد فرصت برای پژوهشگران هنر کودک« 
و »ثبت آثار و تجربه های کودکان از سنین پایین«، گردآوری شده اند. این 

نمایشگاه از ۲۴ تیرماه آغاز شده و تا یک ماه ادامه دارد./ ایسنا

در روز ۲8 تیر ۱۳۹۹، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان »ارزهای 
صادراتی در بن بست« منتشر کرده است که به خط و نشان دولت برای کسانی 
که ارز های صادراتی را برنگردانده اند باتوجه به تحریم ها و عدم تصویب الیحه 
FATF که اصلی ترین مانع برگشت ارز به کشور است، اشاره دارد. همچنین 
گزارش دیگری با تیتر »تدوین الیحه  جدید درباره کیسه های پالستیکی« در 

این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

آبزی پروری تکثیر و پرورش انواع آبزیان جانوری و گیاهی در محیط های 
و  شیرین  آب  از  استفاده  با  است  ممکن  آبزیان  پرورش  است.  آبی 
شور)آب دریا( و آب لب شور)نیمه شور( انجام شود نقطه معموال پرورش 
آبزیان در آب دریا را آبزی پروری دریایی یا کشت دریایی می نامند. برای 
توسعه ی آبزی پروری دریایی باید ویژگی های محیط زیست مناطق دریایی 
انتخاب شده برای پرورش برخی گونه ها را شناخت تا از کاهش ذخایر صید 
ماهی پیشگیری شود. همچنین، از توسعه ی آبزی پروری باید اطمینان 

یافت که به محیط زیست آسیبی نمی رسد./ دانشنامه محیط زیست

نوجوانان  و  فکری کودکان  پرورش  تولید کانون  »خرچنگ«  انیمیشن 
جایزه طالیی بهترین فیلم از نگاه مخاطبان و جایزه سه هزار یورویی و 
دیپلم افتخار داوران کودک سی  وسومین جشنواره بین المللی فیلم های 
کوتاه »درسدن« آلمان را از آن خود کند. این پویانمایی از میان ۳۷ فیلم 
کوتاه راه یافته به بخش بین الملل جشنواره توانست این برگزیدگی ها را 

کسب کند./هنرآنالین

پیام میرجعفری و حضور  آهنگسازی  به  آلبوم موسیقی »بخشایش« 
آوای  »بانگ  نشر  توسط  موسیقی  شناخته شده  هنرمندان  از  تعدادی 
سارنگ« در دسترس مخاطبان قرار گرفت. این مجموعه دارای هشت 
آهنگ به نام های بخشایش، نیایش، آسنا، مستان، آوادیس، مهرآمیز، 
آرامش و یاد آورد است. بخش هایی از این آثار که با حمایت موسسه 
ارمنستان ضبط شده  در کشور  آوای سارنگ عرضه شده،  بانگ  هنری 

است./مهر

فراخوان جشنواره بین المللی تئاتر فیزیکی و حرکت جمهوری گرجستان 
منتشر شد. این جشنواره به ارائه نمایش ها در سطح بین المللی و ملی  
می پردازد و ارائه دهنده آثار نمایشی منطقه قفقاز است. زمان برگزاری این 
جشنواره از ۱۹ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ در تفلیس و مهلت ارسال آثار تا 

8 مرداد ماه ۱۴۰۰ تعیین شده است./ هنرآنالین

آن چه بر من در غم آن نامسلمان می رود

بالله ار با مومن اندر کافرستان می رود

دل به دالل غمش دادم به دستم باز داد

گفت نقدی ده که این با خاک یکسان می رود

آن چنان بی معنی کارم به جان آورد و رفت

این سخن در یار بی معنی نه در جان می رود

گفتم از بی آبی چشم زمانه ست این مگر

پیشت آب من کنون تیره به دستان می رود

دل کدامی سگ بود جایی که صد جان عزیز

در رکاب کم ترین شاگرد سگبان می رود

در تماشاگاه زلفش از پی ترتیب حسن

باد با فرمان روایی هم به فرمان می رود

باد باری زلف او را چون به فرمان شد چنین

دیو زلفش گرنه با مهر سلیمان می رود

عید بودست آن چه در کشمیر می رفتست ازو

کار این دارد که اکنون در خراسان می رود

در میان آتش دل گرچه هر شب تا به روز

جانم از یاد لبش در آب حیوان می رود

هر زمان گوید چه خارج می رود اکنون ز من

دم نمی یارم زدن ورنه فراوان می رود

آب لطف از جانب او می رود با انوری

بلکه از انصاف و عدل وداد سلطان می رود

خسرو آفاق ذوالقرنین ثانی سنجر آنک

قیصرش در تحت فرمان همچو خاقان می رود

انوری

| هنرهای تجسمی | | انیمیشن  | | موسیقی | | تئاتر |

موها  دارد.  بلند  پایی  و  با دست  قوی  و  بزرگ  جثه ای 
کوتاه، به رنگ خاکستری تیره و در تابستان متمایل به 
قهوه ای اند. رنگ بچه ها قهوه ای متمایل به قرمز با خال های 
سفید است. ناحیه  کفل برخالف گوزن زرد که سفید است 
در مرال زرد است و تا باالی ران ها ادامه دارد. نرها شاخ های 
بلند با شاخک های نسبتًا منظمی دارند )بلندترین شاخ 
شاخ  است.  داشته  طول  سانتی متر   ۱۱۱ شده  مشاهده 
نام  به  غالبّا در جلوی پیشانی دو شاخک  ایرانی  مرال 
اوایل  تا  گرک ُکش دارد(. شاخ ها، همه ساله در اسفند 
به  بالفاصله شروع  فروردین می افتند. شاخ های جدید 
رویش می کند، در اواسط تابستان کامل و سفت می شود 

و پوشش مخملی آن که کاماًل خشکیده شده است و در اثر 
شاخ زدن به بوته ها و درخت ها از بین می رود. معموالً  همه 
ساله به تعداد شاخک ها و طول شاخ ها افزوده می شود 
و در هشت تا ۱۰ سالگی به حداکثر می رسد ولی از ان به 
بعد همه ساله از طول شاخ ها و تعداد شاخک ها کاسته 
مثاًل  به شاخک »خال« می گویند  می شود. شکارچیان 
مرال ۲۰ خال در هر دو شاخ مجموعًا ۲۰ شاخک دارد. 
)بیشترین تعداد مشاهده شده در ایران ۲۲ شاخک است( 
در سنین پیری شاخ ها کوتاه و گاهی بدون شاخکند و 

اصطالحاً  به آن ها سیخو می گویند.
طول سروتنه مرال ها ۱۶۰ تا ۲۵۰ سانتی متر بوده ، طول 
دمشان ۱۲ تا ۱۵ سانتی متر و وزن آن ها ۱۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم 

است. / کویرها و بیابان های ایران

مرال

واکنش ها به »قهرمان«

جشنوار  دوره  چهارمین  و  هفتاد  اختتامیه  مراسم 

کاخ  لومیر«  »گرند  سالن  در  تیرماه   ۲۶ شامگاه  کن 

جشنواره کن برگزار شد و فیلم »قهرمان« به کارگردانی 

این  اصلی  مسابقه  بخش  در  که  فرهادی«  »اصغر 

جایزه  به کسب  موفق  نهایت  در  داشت  رویداد، حضور 

از نخل  ارزشمندترین جایزه پس  داوران،  بزرگ هیات 

شد.  طال 

روزهای  در  را  نقدهایی  بین المللی  نشریات  از  بسیاری 

منتشر  در جشنواره کن،  اثر  این  نمایش  از  پس  اخیر 

کردند. 

قهرمان  فیلم  نقد  در   )The Wrap( وارپ  د  وبسایت 

و  با ظرافت  نوشته شده  بسیار،  با دقت  نوشت:»کوتاه 

احتماال  قهرمان  فیلم  تریلر،  آثار  مثل  روایتی  سرعت 

داشت.«   خواهد  دنیا  سراسر  در  خوبی  خیلی  عملکرد 

با  هم   )Screen Daily( اسکرین  دیلی  نشریه 

جشنواره  در  فرهادی  اصغر  برگزیده  اثر  این  از  تمجید 

هیچکس  نیست،  کامل  هیچکس  اینجا  نوشت:»  کن 

سوظن  که  همین طور  و  نیست؛  مطلق  شرور  یک  هم 

عنوان  به  ما،  می شود،  و کم  زیاد  رحیم  به  نسبت  ما 

حال  در  مدام  احساسات که  این  مخزن  به  مخاطب، 

 Indie تغییر هستند تبدیل می شویم.«  نشریه آنالین 

با  فیلم  نوشت:»این  »قهرمان«  وصف  در  هم   Wire

ایران  مدنی  قوانین  به  دارد  سعی  مشتاقانه  اینکه 

سیمین«  از  نادر  »جدایی  عاطفی  هسته  اما  بپردازد 

ندارد. را 

و  ساختار  سقراطی  خلوص  با  مورد  این  خب  اما   

می شود:  جبران  اساسی اش  سواالت  کودکانه  سادگی 

کار  ندادن  انجام  و  خوب  کار  یک  انجام  بین  تفاوت 

چیست؟« بد 

به  متفاوتی  نقد  با  ریپورتر  هالیوود  نشریه  اما   

فیلم های  با  آن  تفاوت  و  فرهادی  اثر  این  ضعف های 

دیگر او پرداخت و نوشت:» زمینه ساده و طبقه پایین 

نورپردازی و تدوین سرراست آن  با فیلم برداری،  فیلم 

است. شده  ترکیب 

 این حس یکی از متفاوت تری کارهای اصغر فرهادی 

چندان  نه  دراماتیک  المان های  بعضا  و  دارد  را 

می کنند.« رخنه  آن  در  راضی کننده 

کرد  توصیف  جذاب  را  »قهرمان«  فیلم  هم  گاردین 

حتی  و  کننده  درگیر  فیلم  یک  نوشت:»قهرمان  و 

آن  رئالیستی  رفتارهای  آیا  نمی دانم  اما  است،  جذاب 

یا  کنند  پنهان  را  غیرمتمرکز  داستان  یک  می خواهند 

وصف  در  هم  آمریکایی  منتقد  گلیبرمن  اوون  خیر.« 

مانند  فیلم هایی  در  فرهادی  گفت:»اصغر  »قهرمان« 

»فروشنده«  و  »گذشته«  سیمین،  از  نادر  جدایی 

ازاین جهت که  دارد؛  منحصر به فردی  توانایی  ثابت کرد 

که   – را  انسانی  »معمولی«  موقعیت های  می تواند  او 

به  آن  با  و  گیرد  کار  به   – دارد  درونی  جنبه  عمومًا 

روشی کاماًل معتبر و در عین حال پر تعلیق، بازی کند، 

طوری که در مقام تماشاگر حس می کنید، زندگی اگر 

نوعی  خودش  شود،  مشاهده  نزدیک  از  به اندازه کافی 

است.« تریلر 

فرهادی،  فیلم  تازه ترین  »قهرمان«،  افزود:»  گلیبرمن 

داستان  باشد؛  ازاین دست  درامی  دارد  دوست  خیلی 

به  سریع  خیلی  که  ناامید  و  عادی  کاماًل  مردی 

شبکه های  و  تلویزیون  در  بحث  مورد  بسیار  شخصیتی 

که   است  داستانی  این  و  می شود  تبدیل  اجتماعی 

و  پرجوش  گرداب  در  کرد  تصور  می توان  به راحتی 

می دهد.« روی  ما  دیوانه وار  تصویری  فرهنگ  خروش 

 جشنواره


