
 رهبر انقالب با تاکید بر به حق بودن
گالیه های مردم خوزستان:

دولت بعدی حل مشکالت خوزستان 
را به صورت جدی دنبال کند

رهبر معظم انقالب اسالمی، پیش از ظهر دیروز، جمعه اول مرداد ماه، پس از 
دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت با تشکر از مجاهدت های مجموعه های 

بهداشت و درمان در مقابله با بیماری و...

میزان بارش سالیانه ژنگژو در عرض 3روز 
اتفاق افتاد و فاجعه رقم خورد

 سیل چین؛ هشداری 
برای پذیرش واقعیت 

تغییرات اقلیمی

مهدی نبی یان، کارشناس حیات وحش به 
 ادعای کاترین پوالک، کارشناس طبابت 

در پناهگاه پاسخ می دهد

تردیدهایی درباره روش 
مدیریت جمعیت سگ ها

| پژوهشگر آب و توسعه |

| سروش طالبی اسکندری |

مظاهرات سلمیه

محدودیت  آب،  مصارف  رشد  با  زمانی که 
ندهد  اجازه  محدودیت  این  و  شود  ایجاد 
باشد،  امکان پذیر  تقاضاها  همه  تامین  تا 
بود.  خواهیم  مواجه  سیاسی  مساله ای  با 
مساله ای که در آن باید پاسخ داده شود که 
چه کسی می تواند از آب محدود منافعی به 
دست آورد و چه کسانی محروم و متضرر 
خواهند شد؟ اصلی ترین سوال بحران امروز 
خوزستان این است که آب محدود کرخه به 
هورالعظیم که  بستر خشکیده  برسد؟  کجا 
است، گاومیش های  ریزگرد  ایجاد  مستعد 
که  روستاهایی  مرگ،  حال  در  و  تشنه 
تصفیه خانه های آب شربشان در پایین دست 
که  کشاورزانی  دارد،  آب  جریان  به  نیاز 
وابسته  محصوالتی  کشت  به  معیشتشان 
شده که اگر آب کافی به آن نرسد زحمت 
و هزینه کرد چندین ماهشان به هدر خواهد 
که  نیشکر  دولتی  رفت، کشت وصنعت های 
است  گسترده  سرمایه گذاری های  نتیجه 
روستاییان  یا  شاغل کرده  را  نفر  هزاران  و 
در  دولت  اینکه  از  باالدست که  استان های 
دهه های گذشته اختصاص بودجه و آب را 
منحصر به پایین دست کرخه کرده و آب از 
کنار اراضی خشک آنها عبور می کند گله مند 
هستند؟ پرداختن به اینکه چه تصمیماتی 
تا  شد  تصمیم گیری  چگونه  و  شد  گرفته 
موضوعی  پیدا کند،  بروز  امروز  مساله  این 
مهم است که بدون شناخت آن نمی توان به 

را شناخت. راهکار  و  درستی مسئله 

 گالیه خوزستانی ها از قطعی اینترنت همراه 
 پاییزی بحرانی تر در راه است 

 کشاورزان در تنگنا 

»پیام ما« از آخرین وضعیت کشاورزان، قطع اینترنت و  نقدهای کارشناسان درباره مدیریت منابع آب گزارش می دهد 
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شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  در 
 ۴۰۳۱ مبلغ  سرچشمه،  مس  سرمایه گذاری 
میلیارد ریال سود قابل تخصیص معادل هر سهم 
۷۹۰ ریال اعالم شد که از این میزان  ۲۰۰ ریال 
روابط  به گزارش  یافت.  اختصاص  سهم  هر  به 
عمومی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه، در 
مجمع سالیانه، میالد شمس، مدیر عامل شرکت 
شرکت  عملکرد  خصوص  در  گزارشی  بیان  به 
با  مقایسه  در  شرکت  جایگاه  و گفت:  پرداخت 
در  سرمایه گذاری  صنعت  در  فعال  شرکت های 
 ۸ رتبه  شده  ثبت  سرمایه  نظر  از   ۱۳۹۹ سال 
باشد. می   ۱۲ رتبه  دارای  بازار  ارزش  نظر  از   و 
حال  در  کرد:  عنوان  همچنین  شمس  میالد 
عرضه  و  پذیرش  فرایند  انجام  و  پیگیری 
سرمایه  بازار  در  مجموعه  زیر  شرکت های  تمام 
مصوبه کمیته  استناد  به  آن  پی  در  هستیم که 
شرکت  درج  به  موفق  ایران  فرابورس  درج 
 ۲۸ تاریخ  از  کرمان   افق  مس  صنایع  فرعی 
بازار  بهادار  اوراق  فهرست  در   ۱۴۰۰ تیرماه 
پذیرش  جهت  و  شدیم  ایران  فرابورس  پایه 
با  سرمایه  بازار  در  شرکتها  سایر  معرفی  و 
و  مذاکره  منتخب  سرمایه  تامین  شرکتهای 
جلسه  برگزاری  یا  نامه  امید  تهیه  حال  در 
باشیم. می  بورسی  سازمان  با  پذیرش   پیش 

ریالی  میلیارد  ششصد  و  هزار  هفت  سرچشمه 
شرکت  عامل  مدیر  شمس  گفته  به  می شود: 
سرمایه گذاری مس سرچشمه،  از جمله برنامه 

گزارش  تهیه  به   ۱۴۰۰ سال  طی  شرکت  های 
 ۵۰ حدود  افزایش  و  سرمایه  افزایش  توجیهی 
میلیارد   ۵۱۰۰ مبلغ  از  شرکت  سرمایه  درصدی 
سود  محل  از  ریال  میلیارد   ۷۶۰۰ مبلغ  به  ریال 
بورس  سازمان  مجوز  کسب  از  پس  انباشته 
مجمع   توسط  آن  تصویب  از  پس  باشد که  می 
جهت  الزم  اقدامات  تمامی  فوق العاده  عمومی 
 ثبت سرمایه به قید فوریت پیگیری خواهد شد.
این  سهام  جذابیت  به  ادامه  در  شمس  میالد 
شرکت اشاره کرد و گفت مهترین عاملی که سبب 
سود  کیفیت  است،  شرکت   این  سهام  جذابیت 
معنی  بدین  است.  پایداری  لحاظ  از  سرچشمه 

که پایداری سود که از طریق ضریب زاویه سود 
می شود،  اندازه گیری  قبل  دوره  سود  و  جاری 
گرفته   صورت  کارشناسی  محاسبات  مطابق 
 ۰/۷۵ است که بیانگر پایداری سود شرکت است.
شرکت  حقیقی  سهامداران  اکثریت  گفت:  او 
و  بازنشستگان  سرچشمه  مس  گذاری  سرمایه 
شاغالن  مجموعه شرکت های صنایع مس ایران 
می باشند که به قابلیت ها و ظرفیت های شرکت 
مجموعه  در  همکارانم  و  بنده  هستند.  واقف 
با  سرچشمه  مس  سرمایه گذاری  هلدینگ 
حقوق  امانتدار  بتوانیم  که  تالشیم  در  قوا  تمام 

باشیم. ذینفعان 

 در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه صورت گرفت:

تخصیص سود 2۰۰ ریالی به هر سهم 
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| جامعه شناس |

| علی احمد رفیعی راد |

 تریلی ایرانی
 و بحران منابع آب

آنتونی گیدنز جامعه شناس معاصر برای توصیف و 
تبیین مشکالت جامعه مدرن از استعاره »تریلی 
مدرنیته« استفاده می کند. برای تقریب به ذهن در 
مورد تریلی مدرنیته گفته شده است؛ كامیونی را با 
یك تریلر به اندازه كشتی تایتانیك در حال واژگون 
شدن در سرازیری خیابان شهری شلوغ تصور كنید. 
آن  و  نشسته اند  تریلی  فرمان  پشت  افرادی که 
را هدایت می كنند ولی نظر به اندازه و حجم آن 
نمی توانند در كل مسیر و سرعت، حركتش را كنترل 
كنند. همیشه این امكان وجود دارد كه كنترلش را از 
دست بدهند و تریلی و هركس كه درون یا نزدیك 
آن است نابود شود. نیروی رانشی عظیم این تریلی 
بی هیچ مانعی آن را به جلو می راند. با نهادینه شدن 
فرایندها  اجزای این تریلی به لحاظ زمانی و مکانی 
از ما دور شده و توانایی هدایت آن به همین منوال 

کاهش می یابد.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی
 احداث جاده دسترسی موقت به پارک گردشگری واقع در منطقه سیاه کوه شهرستان سیرجان

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد احداث جاده دسترسی موقت به پارک گردشگری واقع در منطقه سیاه کوه شهرستان سیرجان 
را به شرکت های پیمانکاری  که دارای رتبه 3 رسته راه و باند می باشند  ،واگذار نماید ،لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 

14۰۰/۰4/29 به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1-آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات : ساعت 13:3۰ مورخ 14۰۰/۰5/9 

2-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 
3-سپرده شركت در مناقصه: 6.884.6۰2.192 لاير 
4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

5-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
6-تاریخ بازدید از پروژه : ساعت 1۰ مورخ 14۰۰/۰5/۰2

7-محل تحویل اسناد ، پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر 5۰ جاده محور سیرجان _شیراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ، 
بلوك 5  )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

8-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :۰913142۰642 آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل( 

آگهي مناقصه عمومي    
 شماره1400/20/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " ارائه خدمات راهبری، سرویس، بازرسی، تعمیر و نگهداری 
سیستم اعالم آدرس پذیر و متعارف و اطفاء حریق اتوماتیك و نیمه اتوماتیك و رینگ آب آتش نشانی،پمپ خانه آتش 
نشانی  و كلیه متعلقات مربوطه و سیستم اعالم و اطفاء حریق ماشین آالت معدنی و شارژ و تست كپسول های اطفاء 
حریق دستی" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان می توانند 
جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی 
تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز شنبه مــورخ 14۰۰/5/16 
در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع 
مناقصه روز شنبه مورخ 14۰۰/5/9 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك 

                                                                کمیسیون معامالت از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

سمیه باقرزاده - سرپرست روزنامه پیام ما درخراسان رضوی

سرکارخانم بنفشه اکبرزاده
مسئول ارتباطات رسانه ای شهرداری مشهد

» انا لله و انا الیه راجعون «

 خبر اندوه وارده به شما ما را در غصه جانگداز فروبرد با قلبی مملو از غم و اندوه 
درگذشت پدرگرامیتان  را خدمت شما وخانواده آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از 
خداوند سبحان برای آن فقید سعید علو درجات طلب رحمت و رضوان الهی و برای 

بازماندگان اجر جزیل و صبر جمیل مسئلت می نماییم.

آب را 
َهدر ندهیم

اطالع رساین
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راننده می گوید: االن مابقی کرایه را از کجا 
به تو بدهم. برو، ولی خداییش بعدا به 
خانم  آقا....  کن.  واریز  این شماره کارت 
است،  قطع  اینرنت  بیارید،  نقد  پول 
کارت خوان جواب نمی دهد، مراجعه کننده 
این ها  است.  قطع  خوان  محترم، کارت 
خوزستان  روزهای  این  آشنای  جمالت 
است. شکل گیری اعتراض های مردمی به 
کم آبی برای مردم دردسرهای تازه ای هم 
درست کرده است. یکی از این دردسرها 
قطع  و  خانگی  اینترنت  شدن  ضعیف 
اینترنت تلفن همراه بوده است. یکی از 
شهروندان اهوازی به »پیام ما« می گوید 
در سه روز گذشته بارها برای استفاده از 
دچار مشکل شده  اینترنتی  تاکسی های 
است. یک خبرنگار هم می گوید اختالل در 
اینترنت همراه موجب شده تا برای ارسال 
مطلب به تحریریه رسانه اش با مشکالت 
زیادی مواجه شود.  واریزی های روزمره از 
طریق اپ های خدمات مالی هم به دردسر 
شهرهای  از  برخی  در  بازاریان  و  اصناف 

است.    افزوده  خوزستان 
مهدی مرادی از فعاالن فرهنگی و شاعران 
قطعی  با  اهواز  در  که  خوزستان  مطرح 
می گوید:  شده،  روبه رو  اینترنت  مشکل 
را  دردی  تنها  نه  اینترنت  کردن  »قطع 
دوا نمی کند بلکه بر آالم و مصایب مردم 
خوزستان می افزاید. در این چند روز فقط 
رانندگان شریف و ارزشمند اسنپ و تپسی 

و... بیکار و بی درآمد نشده اند، که البته آن 
هم رنجی است عظیم، بلکه دریچه های 
آگاهی و خبر به روی خوزستانی ها بسته 
شده است. انسداد، به سود میهن نیست. 
قطع  می خواهد.  گشوده  آفاق  میهن 

است.« غیرقانونی  اینترنت 
اجتماعی،  رسانه ای،  فعاالن  از  بسیاری 
و  شدن  قطع  از  سیاسی  و  اقتصادی 
کاربران  برای  اینترنت  سرعت  کاهش 
در  رایتل  و  ایرانسل  و  همراه  تلفن 
خوزستان خبر می دهند. به همین خاطر 
طریق  از  اینترنت  از  استفاده  به  برخی 
مودم ها در منازل و محل کار خود اقدام 
اینترنت  که  دیگر  بسیاری  و  می کنند 
»ای دی اس ال« ندارند از ارتباط گیری 
بیشتر  در  مشکل  این  هستند.  محروم 
ضعیف  یا  قطع  با  خوزستان  شهرهای 
شدن های پی درپی اینترنت همراه است. 
یک  از  بیش  که  خوزستان  در  کنون 
میلیون کاربر اینترنتی از طریق مخابرات، 
همراه اول، ایرانسل و سایر اپراتورها وجود 
دارند بخشی از آنان دچار مشکل هستند. 
گوشی  از  استفاده  با  عیدی زاده که  مینا 
همراه خود بازاریابی می کند؛ می گوید که 
اختالل اینترنت موجب شده تا کسب و 
کارش آسیب جدی ببیند. اما در همین 
حال خبرگزاری فارس در گزارشی مدعی 
اینترنت  اختالل  و  قطع  است که  شده 
نوشته  خبرگزاری  این  ندارد.  صحت 

خبرنگار  میدانی  »بررسی های  است: 
فارس نشان می دهد که اینترنت کاربران 
و  نشده  مواجه  اختالل  با  خوزستانی 
استفاده  برای  مشکلی  با  خوزستانی ها 
همزمان  نیستند«.  مواجه  اینترنت  از 
رسانه های  به  نزدیک  خبرنگاران  برخی 
و  کرده اند  اهواز سفر  به  اصولگرایان هم 
»اینترنت  می زنند:  توییت  شهر  این  از 
قطع نیست«. این گروه توییت هایشان را 
می نویسند.  #روایت_خوزستان  هشتگ 
آن  از  بخش  این  دست کم  روایتی که 

است. مخدوش 
یک معلم که نخواست نامی از او منتشر 
شود با اشاره به اینکه بخشی از فرایند کار 
اینترنت گوشی همراه  از طریق  او  روزانه 
انجام می شود؛ می گوید: »خدا را شکر که 
قطعی اینترنت بعد از پایان امتحانات و 

شلوغی کارم انجام گرفت. که اگر غیر از 
این بود با مشکل جدی مواجه می شدیم. 
کارهای  از  بخشی  برای  هم  االن  همین 

روزانه خود را دچار مشکل هستم.«
در  همراه  اینترنت  شبکه  قطع  علت 
خوزستان را از جلیلی، مدیر روابط عمومی 
هم  خوزستان  استان  مخابرات  شرکت 
جویا شدیم. او در پاسخ عامل این اتفاقات 
را »مشکل فنی در تجهیزات« اعالم کرد و 
گفت: »شبکه اینترنت خوزستان به دلیل 
یک مشکل فنی در تجهیزات الکترونیکی 
قطع  خوزستان  استان  مخابرات  شبکه 
شده و تکنسین های این شرکت در حال 
او  هستند«.  مشکل  این  کردن  برطرف 
البته برای رفع مشکل وعده روشنی نداد: 
شبکه  وصل شدن  و  مشکل  رفع  »زمان 

نیست.« مشخص  اینترنت 
مخابرات  شرکت  مدیرعامل  با  دراین باره 
علت  تا  گرفتیم  تماس  هم  خوزستان 
را  خوزستان  اینترنت  قطعی  از  بخشی 
جویا شویم اما علی رغم تماس های مکرر 
مصاحبه  درخواست  برای  پیام  ارسال  و 

نکردیم. دریافت  پاسخی 
همواره  روحانی  حسن  دولت  مسئوالن 
کشور  در  اینترنت  از  استفاده  توسعه  از 
ایران  رئیس جمهوری  گفته اند.  سخن 
دولت  توسعه  از  افتخار  با  این  از  پیش 
»امروز  بود:  گفته  سخن  الکترونیک 
به  کشور  روستاهای  درصد   ۱۰۰ تقریبا 
اینترنت متصل شده اند و اگر این سطح 
از دسترسی را نداشتیم مشخص نبود که 
آموزش،  جمله  از  مختلف  حوزه های  در 
ارائه  الکترونیکی،  سالمت  و کار،  کسب 
خدمات به مردم چه کاری می توانستیم 
انجام دهیم. با توسعه دولت الکترونیک 
و زیرساخت های الزم در این زمینه امروز 
شاهد  امروز  نیست.  تهران  فقط  ایران 
دسترسی  آغاز  در  دیجیتال  تحول  یک 
ایرانی به خدمات دولت در هر جا و  هر 
هر زمان هستیم که گام های طی شده در 
این مسیر غیرقابل بازگشت است و این 
افتخار برای همیشه برای دولت تدبیر و 
امید باقی خواهد ماند.«  با این حال در 
پاره ای مواقع اختالل اینترنت در کشور رخ 

است.  داده 
پیش از این وزیر ارتباطات در پی قطعی 
سطح  در  که  تیرماه  اوایل  در  اینترنت 
نوشت:  توییتر  در  گرفت  صورت  کشور 
 ۲ برای  همراه  تلفن  دکل های  »باتری 
ساعت پاسخگوی قطع برق هستند؛ پس 
اتصال  ساعت   ۸ نیازمند  کامل،  شارژ  از 
شوند.  شارژ  کامل  طور  به  تا  شارژند  به 
متاسفانه در برخی نواحی هشت ساعت 
برق مستمر شهری در دسترس نیست. 
در تالش برای بهبودیم و از مشکل بوجود 
آمده پوزش می طلبیم.« حاال پرسش این 
قطع  درباره  ارتباطات  وزیر  آیا  است که 
اینترنت خوزستان هم توضیح می دهد و 

می کند؟ عذرخواهی 

»پیام ما« از وضعیت اینترنت در استان خوزستان گزارش می دهد

گالیه خوزستانی ها از قطعی اینترنت همراه 
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان خوزستان: شبکه اینترنت خوزستان به دلیل یک مشکل فنی در تجهیزات 
الکترونیکی شبکه مخابرات استان خوزستان قطع شده و تکنسین ها در حال برطرف کردن  مشکل هستند

رهبر انقالب با تاکید بر به حق 
بودن گالیه های مردم خوزستان:

دولت بعدی حل 
 مشکالت خوزستان را 

به صورت جدی دنبال کند

ظهر  از  پیش  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر 
دیروز، جمعه اول مرداد ماه، پس از دریافت 
نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت با تشکر 
و  بهداشت  مجموعه های  مجاهدت های  از 
به خصوص  و  بیماری  با  مقابله  در  درمان 
تولید  در  محققان  و  دانشمندان  زحمات 
رعایت  استمرار  لزوم  بر  داخلی،  واکسن 
توقف  تا  بهداشتی  شیوه نامه های  کامل 
با  ادامه  در  و  تأکید کردند  بیماری  شیوع 
اشاره به مشکالت عمیقًا دردآور مردم وفادار 
مسئوالن  آب،  زمینه  در  خوزستان  استان 
موظف  را  غیردولتی  و  دولتی  دستگاههای 
کردند به صورت جدی رسیدگی به مشکالت 

دنبال کنند. را  خوزستان  مردم  مسائل  و 
مقام  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
خامنه ای  آیت هللا  حضرت  رهبری،  معظم 
مردم  دسترسی  در  شده  ایجاد  اختالل 
بدقولی  از  ناشی  عمدتًا  را  واکسن  به 
و  خواندند  واکسن  خارجی  فروشندگان 
مردم  به  دیگر  بار  یک  مسئله  این  گفتند: 
به  تکیه  یادآوری کرد که  و مسئوالن کشور 
می شود  مشکالت  بروز  موجب  دیگران 
روی  مسائل  همه  در  بتوانیم  باید  بنابراین 

بایستیم. خود  پای 
داخل  تولید  کنار  در  البته  افزودند:  ایشان 
ناگزیر از تولید خارجی مطمئن نیز استفاده 
بر  تالش  و  تمرکز  با  باید  اما  می کنیم 
معطل  و  منتظر  جلوی  داخل  تولید  روی 
با توجه  ماندن مردم را گرفت و امیدواریم 
مسئوالن، توزیع واکسن به آسانی و روانی 

شود. انجام  مردم  بین  در  کامل 
اشاره  با  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
باقی  و  ویروس  پی در پی  جهش های  به 
استمرار  به  را  مردم  آن،  خطرات  ماندن 
فراخواندند  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت 
و گفتند: طوالنی شدن قضیه بیماری نباید 
موجب کاهش حساسیت ها شود و در همه 
جا از جمله مراسم های گوناگون مذهبی و 
غیرمذهبی نیز باید اصل را بر رعایت کامل 
شیوه نامه های توصیه شده از طرف مسئوالن 

داد. قرار  فاصله گذاری  و  ماسک  مانند 
برای  مردم  اگر  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
یک دوره، زحمت رعایت کامل شیوه نامه ها 
حداقل  یا  ریشه کن  بیماری  قبول کنند،  را 
شیوع آن و ادامه خطرات جانی و خسارات 

می شود. متوقف  مالی 
به  خطاب  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
دولتی  تأکید کردند: دستگاه های  مسئوالن 
به صورت جدی از تولید واکسن های داخلی 
وجه  بهترین  به  این کار  تا  پشتیبانی کنند 

شود. انجام 
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان 
به مشکالت مردم خوزستان اشاره کردند و 
گفتند: در روزهای اخیر یکی از نگرانی های 
و  خوزستان  آب  مسئله  دردآور،  واقعًا 

بود. مردم  مشکالت 
ایشان با گالیه از رعایت نشدن توصیه های 
متعدد قبلی درباره آب خوزستان و فاضالب 
اهواز افزودند: اگر آن توصیه ها مورد توجه 
ایجاد  وضع  این  مسلمًا  می گرفت  قرار 
با  را  خوزستان  وفادار  مردم  که  نمی شد 
استعدادهای  و  امکانات  این همه  وجود 
و  ناراضی  استان،  در  و کارخانجات  طبیعی 

کند. ناراحت 
حضرت آیت هللا خامنه ای خاطرنشان کردند: 
اما هیچ  دادند  بروز  را  ناراحتی خود  مردم 
گله ای از آنها نمی توان داشت چراکه مسئله 
آب وهوای گرم خوزستان  آن  در  آن هم  آب 

مسئله کوچکی نیست.
ایشان با اشاره به حضور وفادارانه و فداکارانه 
مشکالت  مقدم  خط  در  خوزستان  مردم 
هشت سال دفاع مقدس، گفتند: این مردم 
نباید دچار مشکالت باشند و اگر به در وقت 
این  می شد،  رسیدگی  مردم  کار  به  خود 
وضعیت ایجاد نمی شد. رهبر انقالب اسالمی 
و  دولتی  دستگاه های  که  اکنون  افزودند: 
غیردولتی مشغول به کار شدند، و همچنین 
دولت بعدی که بر سر کار خواهد آمد، کارها 

را به صورت جدی دنبال کنند.
مردم  همچنین  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
دشمن  توطئه های  مقابل  در  مراقبت  به  را 
توصیه کردند و گفتند: دشمن به دنبال آن 
و کشور  انقالب  علیه  چیز  هر  از  است که 
باید  بنابراین  استفاده کند  و مصالح مردم 
مراقبت شود که بهانه ای به دست آن داده 

نشود.

جهانگیری تاکید کرد:

 ضرورت مدیریت مخزن سد 
کرخه برای شرب و کشاورزی

سفر  خوزستان  به  که  رئیس جمهور  اول  معاون 
ضرورت  بر  کرخه  سد  از  بازدید  در  است  کرده 

کرد. تاکید  سد  این  مخزن  مدیریت 
رئیس جمهور  اول  معاون  ایسنا،  گزارش  به 
ورود  از  پس  مردادماه(    ۱( جمعه  دیروز  عصر 
با  کرخه  سد  در  حضور  با  خوزستان  استان  به 
این سد در جریان  و مدیر  نیرو  وزیر  توضیحات 
آب  رهاسازی  و چگونگی  ذخیره سازی  وضعیت 
این سد  پایین دست  نیاز  مورد  آب  تامین  برای 

گرفت. قرار 
ضرورت  بر  بازدید  این  در  جهانگیری  اسحاق 
مدیریت مخزن سد کرخه برای رفع نیازهای آب 
شرب و به ویژه کشاورزی مردم استان خوزستان 
کاهش  پیش بینی  به  توجه  با  پاییز  فصل  در 

تاکید کرد. جاری  سال  در  ها  بارندگی 
او همچنین در بدو ورود به فرودگاه دزفول و در 
خوزستان  استان  مردم  گفت:  خبرنگاران  جمع 
دوران  و  تحمیلی  جنگ  سال  هشت  طول  در 
انقالب اسالمی دین خود را به بهترین نحو برای 
عزیز  ایران  و  ایران  اسالمی  جمهوری  پایداری 

کرده اند.  ادا 
فرصتی  هر  در  همیشه  اینکه  به  اشاره  با  او 
معاون  تصدی  سال  هشت  طول  در  آمده  پیش 
و  کرده  استفاده  فرصت  از  رئیس جمهوری  اول 
یا  متاسفانه  افزود:  کرده ام  سفر  استان  این  به 
بحران هایی  اوج  در  سفرها  برخی  خوشبختانه 
 ۹۵ سال  در  غبار  و  گرد  و  ریزگردها  مانند 
سیالب های عید ۹۸ که مردم این استان شرایط 
و  شدم  حاضر  آنها  کنار  در  داشتند  را  سختی 
خشکسالی  و  آبی  بی  بحران  و  دولت  پایان  در 

رسیده ام.  استان  این  عزیز  مردم  خدمت 
جهانگیری با تاکید بر اینکه آنچه در توان دولت 
معظم  مقام  فرمایشات  طبق  باشد  کشور  و 
و  منتخب  رئیس جمهور  و  رئیس جمهور  رهبری، 
ها  پیگیری  نظام  و  ارکان کشور  از  نمایندگی  به 
این  در  داد، گفت:  خواهم  انجام  این سفر  در  را 
می شود  ارائه  راهکارها  و  بررسی  مشکالت  سفر 
ممکن  حداقل  به  مردم خوزستان  دغدغه های  تا 

برسد. 
به واقعیت کم  با اشاره  اول رئیس جمهور  معاون 
آبی کنونی در کشور و مشکالت کشاورزی افزود: 
و  مسئله  یک  مردم  مورد نیاز  آب  تامین  امروز 
تامین آب در فصل پاییز مسئله ای مهم تر است 
که باید در این خصوص همه ابعاد و جنبه های 

شود.  گرفته  نظر  در  مختلف 
مردم  شرب  آب  تامین  اهمیت  به  همچنین  او 
و کشت  احشام  به  مردم  خسارت های  جبران  و 
و  اشاره  خشکسالی  بحران  این  در  آنها  کار  و 
و  سفر  این  در  جلسات  برگزاری  با  کرد:  تاکید 
خاطر  اطمینان  استان  مردم  به  راه حل ها  بررسی 

است.  حل  قابل  مشکالت  که  می دهیم 
خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  جهانگیری 
استان  مردم  برای  سدها  آب  رهاسازی  تداوم 
به  زمینه  این  در  باید  کرد:  اظهار  خوزستان 
داشت  نظر  در  و  کرد  فکر  محدودیت ها  همه 
هیچکس  و  است  خوزستان  مردم  برای  آب  که 
شرب  آب  و  ندارد  برنامه  آب  این  برای  دیگری 
جانوری  و  پوشش گیاهی  مورد نیاز  و کشاورزی 
به  باید  است  استان  مردم  نیازهای  همچنین  و 
گونه ای مدیریت شود که در هیچ مقطع و روزی 
در گوشه ای از این استان این احساس به وجود 
داشته  همراه  به  خسارت هایی  بی آبی  که  نیاید 
است و اطمینان یابیم که این مشکالت به زودی 

می شود. حل 

علت قطع شبکه اینترنت همراه 
در خوزستان را از جلیلی، مدیر 
روابط عمومی شرکت مخابرات 
استان خوزستان هم جویا شدیم. 
او در پاسخ عامل این اتفاقات را 
»مشکل فنی در تجهیزات« اعالم 
کرد و گفت: »شبکه اینترنت 
خوزستان به دلیل یک مشکل 
فنی در تجهیزات الکترونیکی 
شبکه مخابرات استان خوزستان 
قطع شده و تکنسین های این 
شرکت در حال برطرف کردن این 
مشکل هستند«. او البته برای 
رفع مشکل وعده روشنی نداد: 
»زمان رفع مشکل و وصل شدن 
شبکه اینترنت مشخص نیست.«

نوع حضور دانش آموزان 
در مدارس هنوز مشخص 
نیست اما اصل موضوع یعنی 
بازگشایی مدارس مورد موافقت 
بخش های مختلف است، 
نمی توان یک نسخه واحد برای 
همه اعالم کرد اما ممکن است 
دستورالعمل ها  تا پایان مرداد 
ماه ابالغ شود

اعتراض های مردمی در شماری از شهرهای استان خوزستان نسبت به کمبود آب در بخش کشاورزی و شرب در روزهای 
گذشته مهم ترین خبر رسانه های کشور بوده است. منابع محلی به »پیام ما« گزارش داده اند که با افزایش دبی آب رها شده 
از سد کرخه و تصمیمات مقطعی دیگر مانند ارسال تانکر آب برای استفاده دام پروران، از اعتراض های مردمی هم به مرور 
کاسته شده است هر چند که شب ها در برخی شهرها هنوز هم مردم به وضعیت کم آبی و پیامدهای آن معترض هستند. 
نقدهایشان را به شکلی مسالمت آمیز مطرح می کنند. با این حال در دو روز گذشته برخی کاربران شبکه های اجتماعی از 
قطع و اختالل اینترنت در برخی شهرهای خوزستان از جمله اهواز خبر دادند. موضوعی که از سوی برخی دیگر از کاربران 

کتمان شد. خبرنگار »پیام ما« در اهواز ماجرای قطع اینترنت تلفن همراه در خوزستان را روایت کرده است. 
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مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش:
 یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر در آموزش و پرورش

 باید واکسینه شوند
وزارت  تندرستی  و  سالمت  دفتر  مدیرکل 
شروع  زمان  درباره  آموزش و پرورش 
واکسیناسیون معلمان گفت: تا چند روز آینده 
وزارت  و  بهداشت  وزارت  طرف  از  کار  فرآیند 
آموزش وپرورش تعریف و اطالع رسانی خواهد 
چند  معلمان  واکسیناسیون  احتماال  اما  شد، 
روزی تاخیر داشته باشد.به گزارش ایلنا، محمد 
محسن بیگی مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی 
وزارت آموزش و پرورش درباره آغاز واکسیناسیون 
معلمان و کارکنان آموزش و پرورش توضیح داد: 
اطالعات کارکنان مجموعه آموزش و پرورش هم 
در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی در 
اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته تا در سامانه 
واکسیناسیون درج شود که در این چند روز اخیر 

با تعطیالت مواجه شدیم.
آینده  روز  چند  تا  احتماال  افزود:  ادامه  در  او 
وزارت  و  بهداشت   وزارت  طرف  از  فرآیند کار 
رسانی  اطالع  و  تعریف  آموزش وپرورش 
مرداد  اول  روز  چند  در  می کنم  فکر  می شود. 
این امر قابلیت اجرایی نداشته باشد، زیرا هنوز 
احتماال  و  است  انجام  در حال  برنامه ریزی ها 
چند روزی واکسیناسیون معلمان تاخیر داشته 
وزارت  دست  در  موضوع  کلیات  ولی  باشد. 

بهداشت است و انشالله به زودی انجام خواهد 
شد. محسن بیگی درباره واکسیناسیون رانندگان 
مشخصات  فعال  گفت:  مدارس  سرویس 
زیرا  نشده،  ارسال  مدارس  رانندگان سرویس 
شرکت های پیمانکار هنوز وضعیت مشخصی 
با  آنها  واکسیناسیون  بنابراین  نکردند  اعالم 
تاخیر انجام می شود. فعال فقط اسامی کارکنان 
آموزش و پرورش که به طور رسمی در مدارس 
دولتی و غیردولتی مشغول هستند در اختیار 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
سوال  این  به  پاسخ  در  او  است.  گرفته  قرار 
در  واکسیناسیون  برای  مشخصی  تاریخ  که 
نظر گرفته شده است؟ گفت: به محض اینکه 
را  تاریخ  شود،  تعریف  واکسیناسیون  فرآیند 
اطالع رسانی می کنیم تا معلمان طبق بازه زمانی 

تعیین شده به مراکز مراجعه کنند.
که  معلمانی  تعداد  درباره  محسن بیگی 
بهداشت جهت  وزارت  به  آنها  اطالعات  اکنون 
واکسیناسیون ارسال شده است، گفت: تعداد 
دولتی  بخش  در  آموزش و پرورش  کارکنان 
است  نفر هستند که ممکن  هزار  حدود ۹۳۰ 
در  شود.  زیاد  و  هم کم  اندکی  بسیار  درصد 
بخش غیردولتی نیز تعداد کارکنان ۲۳۰ هزار نفر 

هستند. در مجموع نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار نفر از کارکنان مجموعه آموزش و پرورش باید 

شوند. واکسینه 
وزارت  تندرستی  و  سالمت  دفتر  مدیرکل 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  آموزش و پرورش 
آیا این آمار عالوه بر معلمان، کارمندان بخش 
آموزش و پرورش را هم شامل می شود؟ گفت: 
بله، هر شخصی که با مدرسه سر و کار داشته 
باشد شامل این آمار می شود. زیرا همه کارکنان 
آموزش و پرورش با مدارس سر و کار دارند مانند 
مدیر مدرسه، عوامل اجرایی، عوامل خدماتی، 
با دانش آموزان در تعامل  عوامل نظارتی و... 
هستند و بنابراین کل مجموعه در این قالب قرار 

خواهند گرفت.
او در پاسخ به این سوال که اولویت واکسن 
با کدام گروه از معلمان است و آیا معلمان بر 
گفت:  شد؟  خواهند  واکسینه  سن  اساس 
این مساله هم جزو مواردی است که باید در 
همان فرآیندی که عنوان شد، از سوی وزارت 
بهداشت تعریف شود. احتماال تفاوت کلی میان 
معلمان برای واکسیناسیون وجود نداشته باشد 
زیرا باید همه معلمان در گروه های سنی باالتر 
یا پایین تر در همه شهرها و روستاها واکسینه 

ممکن  فقط  داد:  ادامه  بیگی  محسن  شوند. 
است واکسیناسیون از نظر بازه زمانی طوالنی تر 
افراد  تراکم  نقاط تعداد و  زیرا در برخی  شود 
کمتر و در برخی نقاط بیشتر است. االن بحث 
اولویت نیست، چه معلمان مدارس استثنایی و 
چه عادی همه در لیست واکسن قرار گرفته اند. 
کل معلمان در برنامه واکسیناسیون قرار گرفتند 
در  او  ندارد.  وجود  آنها  میان  تفاوتی  بنابراین 
واکنش به بازگشایی مدارس از مهر ماه سال 
جاری و نوع حضور دانش آموزان به شکل روزانه 
یا یک روز در میان در کالس های درس توضیح 
مشخص  هنوز  دانش آموزان  حضور  نوع  داد: 
نیست اما اصل موضوع یعنی بازگشایی مدارس 
است.  مختلف  بخش های  موافقت  مورد 
مقدمات و تدوین شیوه نامه زمان بر خواهد 
بود و نمی توان فعال یک نسخه واحد برای همه 
اعالم کرد. اما ممکن است دستور العمل آن تا 

پایان مرداد ماه ابالغ و آماده شود.مدیرکل دفتر 
آموزش و پرورش  وزارت  تندرستی  و  سالمت 
در پاسخ به این سوال که آیا امکان تغییر در 
تصمیم گیری بازگشایی مدارس در مهرماه در 
دولت بعدی وجود دارد؟  گفت: این تصمیم 
دانش  و  مردم  بر طبق مصالح کشور،  گیری 
آموزان است. تصمیمات مهم کارشناسی ممکن 
است در حد جزئی دچار تغییرات شوند، بنابراین 
در این حوزه خیلی نگرانی از بابت تغییر دولت 
شده  پذیرفته  موضوع  اصل  زیرا  ندارد  وجود 

است.
او در پایان تاکید کرد: ضمن اینکه از نیمه مرداد 
هم دولت جدید مستقر می شود و از نظر کلی 
تقریبا همه چیز مشخص می شود. همچنین تا 
پایان مرداد یا نیمه  شهریور که قرار است شیوه 
اختیار  در  زیادی  زمانی  بازه  شود  آماده  نامه 

ماست.
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میلیون   ۹۹ به  نزدیک  جمعیتی  با  هنان 
فقیرترین  و  پرجمعیت ترین  از  یکی  نفری 
بسیاری  میزبان  است که  چین  استان های 
از سایت های فرهنگی و تاریخی مانند معبد 
بودایی شائولین، مولد هنرهای رزمی چینی 
مانند کونگ فو و ووشو است. این استان یکی 
به  و کشاورزی  صنعتی  اصلی  قطب های  از 

می رود. شمار 
بیشترین آسیب به ژنگژو، مرکز این استان با 
۱۲ میلیون جمعیت و مسافرانی وارد شده که 
ساعت ها در قطار این شهر گیرافتادند. متروی 
نیز  روستاهای کوچک  و  شهرها  از  بسیاری 
تخریب شده اند. به گزارش سی ان ان با توجه 
وجود  بیشتری  بارش های  احتمال  اینکه  به 
دارد و با ادامه عملیات امداد و نجات، نرخ 

مرگ و میر افزایش پیدا می کند.
باران های  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
شدید بسیاری از خانه ها را در شهر گونگی در 
غرب ژنگژو نابود کرده و تاکنون ۴ نفر کشته 
باالتر رفتن سطح آب رودخانه های  شده اند. 
شین شیانگ از میزان هشداردهنده و طغیان 
هفت آبگیر نیز ۵۸ منطقه و جان ۴۷۰ نفر را 

تحت تاثیر قرار داده است.  

شهرها در آستانه فروپاشی
صحنه هایی  ترسناک ترین  از  یکی 
اجتماعی  شبکه های  در  روز  چند  این  که 

روز  که  بود  فاجعه ای  شد  دست به دست 
داد.  رخ  ژنگژو  متروی   ۵ خط  در  سه شنبه 
هنگام شلوغی بعد از ظهر آن روز، بعد از ورود 
آب های گل آلود به تونل و سپس واگن های 
داخل  قطار  سرنشینان  از  نفر  صدها  قطار، 
کردن  پست  با  خیلی ها  افتادند.  گیر  تونل 
ویدیوهایی از داخل واگن ها نشان دادند که 
مردم چگونه به دستگیره های سقفی واگن 
آویزان شده اند تا سر خود را باالتر از سطح 
آب نگه دارند؛ صحنه ای که چین  و سراسر 
دنیا را تکان داد. یکی از نجات یافتگان این 
حادثه در وب سایتی نوشته بود زمانی که آب 
وارد مترو شد قطار میان دو ایستگاه متوقف 
ابتدا مسافران را هدایت  شد. کارکنان مترو 
به ترک قطار کردند تا از طریق تونل خارج 
به خاطر سیل شدیدی که پیش  اما  شوند 
شد  آنها گفته  به  زود  خیلی  بود  روی شان 
تمام  زمانی که  برگردند.  واگن  داخل  به  که 
به کمرشان  آب  برگشتند  قطار  به  مسافران 
رسیده بود و سطح آب با ورود آب از شکاف 
میان درهای مترو باالتر و باالتر می رفت. در 
سعی کردیم  »ما  آمده  مسافر  این  نوشته 
روی صندلی ها بایستیم تا اینکه ارتفاع آب 
تا سینه باال آمد. من خیلی ترسیده بودم اما 
آنچه از باال آمدن آب ترسناک تر بود، از بین 
رفتن هوا و به سختی نفس کشیدن خیلی 

بود«. مسافران  از 
در نهایت این مسافر به خاطر کمبود اکسیژن 
با لرزش موبایلش  اینکه  تا  از حال می رود 
او  به  تلفن  پای  مادرش  و  می شود  بیدار 
می گوید که گروه امداد و نجات در راه است. 
شکستند  را  واگن  پنجره های  آتش نشانان 
تا هوای تازه وارد شود و مسافران را نجات 
به  زخمی  و ۵  ۱۲ کشته  حادثه  این  دادند. 
رسانه ها  به  زن  مسافر  یک  داشت.  دنبال 
می گوید که ابتدا از دیدن شدت آب ورودی 
به قطار گریه اش بند نمی آمده، چند نفر دیگر 
نیز همینطور. اما در نهایت مسافران تصمیم 
برای  و  دهند  دلداری  را  یکدیگر  می گیرند 

بمانند. انرژی ساکت  ذخیره کردن 

اتفاقی که هر هزار سال یکبار 
رخ می دهد

 ۲۰ از  بیش  بارش  هنان  مقامات  گفته  به 
در  ساعت  یک  عرض  در  باران  سانتی متر 
معادل  بوده که  بی سابقه  بعدازظهر سه شنبه 
سال  در  ثبت شده  بارش  میزان  یک سوم 
ایستگاه  به گفته  اتفاقی که  است؛  گذشته 
یکبار«  سال  هزار  »هر  ژنگژو  هواشناسی 
سطح  هنان  آبی  منابع  سازمان  می افتد. 
را »هر  استان  این  از  در بخش هایی  بارش 
۵ هزار یک بار« توصیف کرده است. در واقع 

میزان بارش سالیانه ژنگژو در عرض ۳ روز 
برابر میزان عادی  افتاد که تقریبا ۳۰  اتفاق 
در این فصل است؛ تقریبا در هر ساعت ۲۰ 

سانتی متر.

تغییرات اقلیمی دلیل اصلی
 وقوع سیل چین

به گزارش نشریه فارن پالیسی، وقوع سیل 
توفان های  و  گذشته  در  چین  شهرهای  در 
شبکه  به  اغلب  پکن  در   ۲۰۱۲ سال  ویرانگر 
فاضالب قدیمی و نامناسب ربط داده می شد. 
با توسعه یافتگی شهر ژنگژو، پیک های وقوع 

است.  داشته  افزایش  درصد   ۳۰ هم  سیل 
سرمایه گذاری های بسیاری برای بهینه سازی 
شد  انجام   ۲۰۱۴ سال  در  فاضالب  شبکه 
بازیافت  و  جذب  را  بسیاری  آب  میزان  که 

می کند.
یکی از بدترین بالیای طبیعی مدرن در چین 
یک   ،۱۹۷۶ سال  در  تانگشان  زلزله  از  بعد 
سال قبل از آن یعنی ۱۹۷۵ رخ داده بود که 
در آن ۶۲ سد شامل سد Banqiao واقع بر 
نینا در هم  اثر وقوع توفان  بر   Ru رودخانه
سیل  سومین  سد  این  شکست  شکستند. 
مرگبار تاریخ چین را رقم زد که ۳۰ شهر را 
فرا گرفت و بیش از ۱۷۰ هزار نفر غرق شدند 
بارش سال  دادند.  از دست  را  یا جان خود 
گذشته نیز یکی از شدیدترین و مرگبارترین 
سیل ها بود که موجی از شایعات را مبتنی بر 
احتمال شکسته شدن سد بحث برانگیز سه 
قرار  تسه کیانگ  یانگ  رود  روی  بر  دره که 

دارد، به همراه داشت. 
تابستان گذشته در چین سیلی در مجاورت 
نفر  صدها  جان  داد که  رخ  یانگ تسه  رود 
نقل  به  مجبور  را  نفر  میلیون ها  و  را گرفت 
سد  آب  سطح  نیز  باران  بارش  مکان کرد. 
سه دره که از سال ۲۰۰۳ افتتاح شده را به 
باالترین میزان آن رسانده بود که خطر در هم 

داشت. همراه  به  را  آن  شکستگی 
از  آشکار  نشانه ای  چین  اخیر  سیل  وقوع 
آلمان  تا  چین  از  است.  اقلیمی  تغییرات 
از شهرهای آمریکا و کانادا،  تا برخی  گرفته 
باالترین  ثبت  رکورد  شاهد  دنیا  کشورهای 
آتش سوزی های  سیل،   وقوع  هوا،  دمای 
بوده اند.  مختلف  مناطق  نابودی  و  گسترده 
تابستان  به گفته دانشمندان وقوع سیل در 
رهبران سیاسی  برای  باید هشداری  امسال 
زمین  دمای  افزایش  برابر  در  تا  باشد  دنیا 

دهند. انجام  جدی  اقدامات 
زمانی که دمای جو زمین باال می رود رطوبت 
بیشتری جذب شده که  هنگام وقوع توفان ها 
تبدیل به بارش سنگین می شود با اینکه آن 
و  خشکسالی  گرما،   موج  دنیا  دیگر  سوی 
دمای  افزایش  به  آتش سوزی های گسترده 

زمین ارتباط داده شده است.
و  زیست  محیط  ارشد  محققان  از  یکی   
بدون  که  می گوید  کانادا  اقلیمی  تغییرات 
رخ  امروز  بارش های  این  اقلیمی  تغییرات 
بیشتری  رطوبت  شده،  هوا گرمتر  نمی داد. 
وقوع  به  منجر  و  می دارد  نگه  خود  در  را 

می شود. گذشته  از  شدیدتر  توفان های 
هفته گذشته وقوع سیل غرب آلمان و بیشتر 
را  روستاها  از  بسیاری  و  فرا گرفت  را  اروپا 
به  را  زیرساخت ها  از  برخی  و  برد  آب  زیر 
دریایی از خرابه تبدیل کرد. این سیل حداقل 
جان ۲۰۰ نفر را گرفته است و پس از وقوع 
آن، مقامات از ارتباط این پدیده با تغییرات 
و کاهش  بحران  با  مقابله  لزوم  و  اقلیمی 

می گویند. اثراتش 

میزان بارش سالیانه ژنگژو در عرض 3 روز اتفاق افتاد و فاجعه رقم خورد

سیل چین؛ هشداری برای پذیرش واقعیت 
تغییرات اقلیمی

وقوع چنین سیلی در شرایط عادی به ندرت ممکن است هر هزار سال یکبار اتفاق بیفتد اما تغییرات اقلیمی وقوع 
بالیایی طبیعی را افزایش داده است

سایت اطالعات و آمار 
سدهای کشور مسدود شد 
یک کارشناس حوزه آب از مسدود شدن بخش 
اطالعات مربوط به سدهای کشور در وبسایت 
و  داده  خبر  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت 
نسبت به از دسترس خارج شدن این اطالعات 
آمار  و  اطالعات  ایسنا،  به گزارش  انتقاد کرد. 
مربوط به سدهای کشور از جمله سدهای در 
حال بهره برداری،  پروژه احداث سد در دست 
طریق  از  مطالعه  دست  در  سدهای  و  اجرا 
کشور  سدهای  اطالعات  به  مربوط  بخش 
رسمی  وبسایت  در   daminfo.wrm.ir یعنی 
  )wrm.ir( ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت 
که زیرمجموعه وزارت نیرو است، در دسترس 
عموم بود. براساس آخرین گزارش ایسنا، این 
سال  ماه  اردیبهشت   ۷ تاریخ  در  وب سایت 
اکنون مسدود  اما  بود  در دسترس  نیز  جاری 
شده و وزارت نیرو یا شرکت مدیریت منابع آب 
ایران علت این کار را عنوان نکرده  است. فاطمه 
ظفرنژاد،  پژوهشگر آب و توسعه  پایدار با انتقاد از 
ایجاد این محدودیت به ایسنا گفت: این آمار و 
اطالعات از اواخر دهه ۸۰ و درپی فشار مردم که 
خواستار در دسترس بودن اطالعات از اقدامات 
وزارت نیرو در آبخیزهای کشور بودند، در دسترس 
حق  اطالعات  این  به  دسترسی  گرفت.  قرار 
مردم است و مسدود شدن این سایت نشان 
می دهد دستگاه های دولتی به ویژه دستگاه های 
اجرایی در حوضه های آبخیز مردم را غریبه ترین، 

بیگانه ترین و نامحرم ترین افراد می دانند.

جشنواره »تنم زمین« 
تمدید شد 

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان 
حفاظت محیط زیست از تمدید مهلت ارسال 
آثار به جشنواره »تنم زمین« تا دهم مردادماه 
با  آقایی  ژیال  »پیام ما«  به گزارش  داد.  خبر 
تشکر از عالقه مندان به دلیل مشارکت گسترده 
محیط  نیکوکاران  تجربه نگاری  جشنواره  در 
زیست که با عنوان »تنم زمین« برگزار می شود 
گفت: »تاکنون ۱۲۰ اثر به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شده و به دلیل استقبال گسترده عزیزان 
و عالقه مندان، با تصمیم برگزارکنندگان، مهلت 
ارسال آثار برای بار دوم، تا ۱۰ مرداد تمدید شد.« 
نیکوکاران  )تجربه نگاری  زمین  تنم  جشنواره 
محیط زیست( با همکاری پژوهشکده محیط 
زیست و توسعه پایدار، برای حفظ و پاسداشت 
تجربه های نیکوکاران عرصه حفاظت از محیط 
عمومی،  دانش  با هدف گسترش  و  زیست 
به اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند فعاالن 
تالش های  به  نهادن  ارج  و  زیست  محیط 
این عزیزان برگزار می شود. سازمان حفاظت 
محیط زیست از تمامی کسانی که به شکلی 
و  احیا  به  بزرگ خود،  و  اقدامات کوچک  با 
ایران کمک کرده اند،  حفاظت محیط زیست 
دعوت کرده تجربیات خود را به صورت ارائه 
با مدت زمان حداکثر دو  یک فایل ویدیویی 
دقیقه، مستند کرده و آن را در اختیار دبیرخانه 
جشنواره قرار دهند. عالقه مندان می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر به وب سایت جشنواره 

به آدرس tanamzamin.ir مراجعه کنند.

موافقت با شیرین سازی 
آب خزر برای مصرف 

شرب گلستان 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از صدور 
مجوز اولیه شیرین سازی ۳۲ میلیون مترمکعب 
از آب دریای خزر برای مصرف شرب این استان 
داد. حسن حسینی  خبر  نیرو  وزارت  از سوی 
درباره این خبر توضیح داد: بخش زیادی از آب 
شرب مصرفی ساکنان گلستان از منابع سفره های 
برای میان مدت و  زیرزمینی تامین می شود و 
بلندمدت از لحاظ کمی و کیفی غیرقابل اتکاست. 
از  استفاده  دنبال  به  میان مدت  برنامه های  در 
از آب شرب  و بخشی  ظرفیت سدها هستیم 
از طریق شیرین سازی  باید  افق ۱۴۲۵  هم در 
آب دریا تامین شود. او ادامه داد: مطالعات و 
و  انجام شده  باره  این  در  برآوردهای متعددی 
درخواست گلستان مجوز ۱۰۰ میلیون مترمکعب 
شیرین سازی آب دریای خزر است تا ۵۰ میلیون 
مترمکعب آب شیرین تولید شود که به طور عمده 
بندرترکمن، گمیشان،  از جمله  استان  غرب  در 
کردکوی، بندرگز ، آق قال و گرگان مورد استفاده 
منطقه ای  آب  مدیرعامل  گرفت.  خواهد  قرار 
گلستان افزود: بر اساس این مجوز، ۳۲ میلیون 
متر مکعب آب دریای خزر شیرین خواهد شد  که 
مراحل بعدی از جمله جذب سرمایه گذار در برنامه 

آینده شرکت قرار دارد.
به گزارش شرکت آب منطقه ای گلستان در حال 
حاضر آب شرب مورد نیاز ساکنان گلستان از منابع 
زیر زمینی شامل ۷۰۰ حلقه چاه تامین می شود 
که هر ساله اهالی استان به دلیل مجاورت با 
زمین های کشاورزی و بروز خشکسالی دچار افت 

و کمبود تامین آب هستند. 
همچنین آب شرب مورد نیاز ساالنه این استان 
۱۵۰ میلیون مترمکعب بوده که اکنون به دلیل 

خشکسالی دچار افت شدید شده است.

یکی از بدترین بالیای طبیعی 
مدرن در چین بعد از زلزله 

تانگشان در سال ۱۹۷۶، یک 
سال قبل از آن یعنی ۱۹۷۵ 

رخ داده بود که در آن ۶۲ سد 
شامل سد Banqiao واقع بر 

رودخانه Ru بر اثر وقوع طوفان 
نینا در هم شکستند. شکست 
این سد سومین سیل مرگبار 
تاریخ چین را رقم زد که ۳۰ 

شهر را فرا گرفت و بیش از ۱۷۰ 
هزار نفر غرق شدند یا جان 

خود را از دست دادند

جاری شدن سیل در یکی از استان های مرکزی در چین بسیاری از خیابان ها و محله ها را زیر آب برد، مسافران را در واگن های قطار گیر 
انداخت، آب سدها و رودخانه ها را به خروش آورد که تاکنون جان حداقل 33 نفر را گرفته است. باران های سیل آسا که از حدود یک 
هفته پیش استان هنان را در هم کوبیده، صدها هزار نفر را مجبور به جابه جایی کرده و به گفته مقامات این استان خسارتی معادل 19۰ 
میلیون دالر )یک میلیارد و 22۰ میلیون یوآن( بر جای گذاشته است. برق خیلی از محله ها رفته و کارخانه هایی مانند اپل و نیسان نیز 
خسارت دیده اند. سیل هزاران خودرو را با خود جابه جا کرد و باال آمدن سطح آب سدهای محلی همچنان جان بسیاری را تهدید می کند 
تا جایی که ارتش چین عمدا دیوار یکی از سدها را منفجر کرد تا آب پشت آن که ایالت های پرجمعیت را تهدید می کرد، جاری شود. 

انفجار این سد سه شنبه شب در شهر لیویانگ اتفاق افتاد.

وقوع سیل اخیر چین نشانه ای 
آشکار از تغییرات اقلیمی است. 
از چین تا آلمان گرفته تا برخی 

از شهرهای آمریکا و کانادا، 
کشورهای دنیا شاهد رکورد ثبت 
باالترین دمای هوا، وقوع سیل،  

آتش سوزی های گسترده و 
نابودی مناطق مختلف بوده اند
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محیط بانان،  بی وقفه  تالش  ساعت ها  از  پس 
نیروهای  و  نظامیان  طبیعی،  منابع  نیروهای 
آتش سوزی گسترده  مردمی  و  خدمات رسان 
منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل مهار شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه 
با اعالم این خبر گفت: آتش سوزی گسترده ای 
که از صبح روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه آغاز شده بود، 

بامداد جمعه به طور کامل مهار شد.
توضیح  مهار  عملیات  درباره  یاوری  فریدون 
داد: با توجه به وقوع آتش سوزی گسترده در 
منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل بالفاصله 
باباجانی،  ثالث  پاوه،  باینگان،  محیط بانان 
جوانرود و روانسر به منطقه اعزام شدند و در 
یک عملیات هماهنگ و با همکاری دستگاه های 
خدمات رسان و نیروهای مردمی، نیروهای منابع 
تالش،  ساعت ها  از  پس  نظامیان  و  طبیعی 
کامل  به طور  دیروز  بامداد  در  آتش  شعله های 

مهار شد.
تیغه زنی توسط  ایجاد آتش بر و  داد:  ادامه  او 
برای  طول ۵ کیلومتر  به  راهداری  خودروهای 
نیروهای  و  آتش نشان  خودروهای  دسترسی 
خدمات رسان و گروه های مردمی جهت اطفای 
این  مهار  در  مهم  اقدامات  جمله  از  حریق 

بود. وسیع  آتش سوزی 
این مقام مسئول در ادامه گفت: با توجه به شرایط 

گسترده آتش سوزی در منطقه، تمامی همکاران 
محیط زیست استان به حالت آماده باش قرار 
در  حاضر  نیروهای  بی نظیر  همکاری  گرفتند. 
در  شد که  موجب  حریق  اطفای  برای  محل 
یک عملیات جهادی و پس از ساعت ها تالش 

بی وقفه، شعله های آتش مهار شوند.
به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
کرمانشاه، این در حالی است که صعب العبور 
بودن منطقه و شیب های تند عملیات اطفا را با 

کندی مواجه کرده بود.
یاوری همچنین عنوان کرد: همچنان تعدادی 
از محیط  بانان از شب جمعه در منطقه در حال 
شدن  شعله ور  صورت  در  و  هستند  پایش 

آن  مهار  به  نسبت  بالفاصله  آتش  احتمالی 
اقدام می کنند. طبیعتًا خساراتی به منطقه وارد 
شده است و کارشناسان محیط زیست در حال 

است. بررسی 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
حفاظت شده  منطقه  استان کرمانشاه،  زیست 
بوزین و مرخیل با وسعت بیش از ۲۵ هزار هکتار 
در ۱۳ کیلومتری جنوب غربی شهرستان پاوه 
قرار دارد و دارای گونه های مهم و متنوع گیاهی 
و جانوری است. تیرماه پارسال نیز این منطقه 
دچار حریقی شدیدی شد و سه تن از نیروهای 
فعال محیط زیست و داوطلبانی که برای مهار در 

این منطقه حضور داشتند، جان سپردند.

پس از دو روز تالش

آتش سوزی »بوزین و مرخیل« مهار شد

پایش

برای افزایش تاب آوری 
پایتخت در برابر حوادث 
مختلف و پیش بینی و 
پیشگیری از خسارات 

ناشی از حوادث طبیعی، 
سامانه ماهواره ای پایش و 
پیش بینی فروریزش زمین 

در حال فعال سازی است

پایش ماهواره ای فروریزش زمین در تهران
مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  رئیس 
سامانه  فعالسازی  از  تهران  شهر  بحران 
ماهواره ای پایش و پیش بینی فروریزش 

داد. خبر  تهران  در  زمین 
تالش  اینکه  بیان  با  کرمی محمدی  رضا 
این  در  را  زیرساختی  تجهیزات  تا  کردیم 
سازمان  برای  شهری  مدیریت  از  دوره 
تهران  شهر  بحران  مدیریت  و  پیشگیری 
داد:  توضیح  ایسنا  به  دهیم،  افزایش 
افزایش  ما  اصلی  اولویت  و  رویکرد 
حوادث  برابر  در  پایتخت  تاب آوری 
از  پیشگیری  و  پیش بینی  و  مختلف 
نظیر  طبیعی  حوادث  از  ناشی  خسارات 

است.  ... و  توفان  زلزله،  سیل، 
زیر  آماده سازی  با  اینکه  بیان  با  او 
دستگاه   ۱۷۳ اکنون  هم  ساخت ها 
زلزله گرفته  از  تهران  حوادث شهر  حسگر 
... را پایش می کنند،  تا سیل و توفان و 
باید  حسگرها  این  تعداد  البته  گفت: 
توانستیم  ما  کند.  پیدا  هم  افزایش 
همین  در  را  سامانه ها  این  از  بسیاری 
دوره از مدیریت شهری و برای اولین بار 
سامانه های  و  کنیم  راه اندازی  تهران  در 
افزایش  برابر  چند  تا  نیز  را  دیگر 
این  به  همچنان  است  الزم  اما  دادیم 
درباره  کرمی  شود.  ویژه ای  توجه  موارد 
بحران  مدیریت  سوله های  و  پایگاه ها 
تعداد  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  نیز 

است  مورد   ۱۰۳ سوله ها  و  پایگاه ها  این 
مورد  هفت  تکمیل  و  ساخت  روند  که 
هفت  این  از  است.  انجام  حال  در  دیگر 
تکمیل  مرداد  پایان  تا  مورد  سه  مورد 
می شود و به بهره برداری می رسد و چهار 
افتتاح  نزدیک  آینده  در  نیز  دیگر  مورد 
و  پیشگیری  سازمان  رئیس  می شود. 
از  همچنین  تهران  شهر  بحران  مدیریت 
پایش  ماهواره ای  سامانه  فعال سازی 
در  زمین  فروریزش  پیش بینی  و 
با  سامانه  این  گفت:  و  داد  خبر  تهران 
اعالم  به  اقدام  شده  انجام  پایش های 
در  فروریزش  پیرامون  احتمالی  هشدار 
آن  بر  عالوه  و  می کند  مستعد  مناطق 
سوی  از  نیز  فروریزش  مستعد  مناطق 
رصد  ویژه  طور  به  و  دقت  با  سامانه  این 
می شود. او در پایان با بیان اینکه حرکت 
آغاز  تاب آور  شهری  سمت  به  تهران 
تاب آور  شهر  در  عنوان کرد:  است،  شده 
مدیریت  در  مردم  مشارکت  زمینه  باید 
همین  در  ما  و  شود  فراهم  نیز  بحران 
دوام  گروه های  تقویت  به  اقدام  راستا 
سامانه های  ایجاد  با  آن  بر  عالوه  کردیم 
و  جشنواره ها  برگزاری  و  آنالین  آموزش 
نگاه  تا  کردیم  تالش  مختلف  مسابقات 
و  داخل خانواده ها  به  بحران  به مدیریت 
مثبتی  نتایج  که  اقدامی  برود؛  محالت 

است. داشته  هم 

| روزنامه نگار |
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تریلی ایرانی و بحران 

منابع آب
آنچه که گیدنز می گوید ناظر به پیامدهای 
مناسبات  با  ما  است.  مدرنیته  ناخواسته 
که  هستیم  مواجه  مدرنیته  در  ابزاری  و 
سواری  ما  به  است  قرار  ظاهر  و  آغاز  در 
سیاره  فاتحان  ما  آسایش  مایه  و  دهند 
است  ممکن  نهایت  در  ولی  زمین! شوند 
ما  و مرگ  اسارت  و  تروایی شوند  اسب 
جامعه  شرایط  در  تامل  بزنند.  رقم  را 
در  می دهد که  نشان  ما  به  ایرانی  مدرن 
اینجا نیز تریلی با ویژگی های اختصاصی 
در  بیشتری  مخاطره  و  سرعت  با  ایرانی 
آن  می توان  این رو  از  است  حرکت  حال 
بحران های  و  نامید  ایرانی«  تریلی   « را 
در  آب  منابع  بحران  جمله  از  بسیاری 
 ایران را در آیینه آن به روشنی تماشا کرد.
آن را  مناسبات  و  ایرانی  تریلی  آنچه 
»عقالنیت  می کند  هدایت  و  ساخته 
اهداف  به  رسیدن  که  است  ابزاری« 
و  زیست  محیط  حقوق  بر  کوتاه مدت 
و  نگاه  چنین  دارد.  ارجحیت  آیندگان 
ایران  در  مدرنیزاسیون  آغاز  از  رویکردی 
قرن  یک  از  پس  و  است  داشته  رواج 
کاماًل  خود  خاص  مدافعان  با  امروزه 
درون زایی  خالف  بر  است.  شده  نهادینه 
در   مدرنیته  تریلی  بازاندیشی  امکان  و 
بازاندیشی  فکر  ایرانی،  برون زای  تریلی 
شرایطی  هیچ  تحت  راه  میانه  و  آغاز  در 
که  صورتی  در  تنها  و  نمی شود  برتافته 
به  باشد  شده  آشکار  همگان  بر  بحران 
بازاندیشی ها  اینکه  طرفه  و  می آید  ذهن 
نوعی ماست مالی و بدون توجه به توسعه 
پایدار و بلند مدت است. مصادیق چنین 
افکار  تخطئه  و  نوسازانه  رویکردهای 
حکومت های  تمامی  در  را  بازاندیشانه 
پهلوی  در  اجباری  اسکان  مانند  معاصر 
پهلوی  در  عمیق  چاه های  حفر  اول، 
انتقال  و  سد سازی  پروژه های  و  دوم 
است. داشته  وجود  جمهوری  در   آب 
امروزه  که  آبی  بحران  یخ  کوه  نوک 
سال های  در  و  فراگرفته  را  خوزستان 
را قطعا  مناطق کشور  از  بسیاری  پیش رو 
رویکرد  از  برآمده  گرفت  برخواهد  در 
ماشین،  آن  در  که  است  نوسازانه ای 
تجانس  همدیگر  با  مناسبات  و  فکر  
امکان  ناآگاهانه  و  دارند  هم پیوندی  و 
مساله  تعدیل  برای  بازاندیشی  هرگونه 
چنین  در  است.  شده  بسته  آن  در 
متعامل  کنشگر  دسته  دو  وضعیتی 
مردمی  و  ناکارآمد  و  کارنابلد  دولتی 
دارند.  دخالت  سودجو  و  طلب  منفعت 
با تریلی مدرنیته نواقص طراحی،  مشابه 
ناخواسته  پیامدهای  گردانندگان،  خطای 
که  خاص  و  عام  راهکارهای  کاربست  و 
شدت  به  را  اوضاع  می کنند  تشدید  آن را 
بغرنج کرده است. تفاوت اساسی تریلی 
و  میزان  در  مدرنیته  تریلی  با  ایرانی 
شدت خطای گردانندگان است که در نوع 
قابل  و  آشکار  شدت  به  خطاها  ایرانی 
پیشگیرانه  رویکرد  اما  است  پیشگیری 
می گیرد. قرار  اعتنایی  بی   مورد 
خوزستان  جمله  از  ایران  در  آب  بحران   
تبیین  قابل  پیشگفته  رویکرد  با  نیز 
گردانندگان  و  طراحان  واقع  در  است. 
ابتدایی،  و  ساده  اصول  ایرانی  تریلی 
هزار  چند  زیست  تجربه  و  واقعیت ها 
گرفته اند.  نادیده  را  سرزمین  این  ساله 
باران  و کم  خشک  نیمه  ایرانی کشوری 
با  آن  ساکنان  تاریخ  طول  در  است که  
تنها  نه  ساده ای،  واقعیت  چنین  فهم 
اقلیمی  شرایط  چنین  با  را  خود  زندگی 
برهه های  در  بلکه  داده  و سرزمینی وفق 
یک  عنوان  به  را  خود  تاریخ،  از  بلندی  
ساخته اند.  مطرح  تمدنی  کارآمد  الگوی 
برآمدن  با  همزمان  و  حاضر  قرن  در  اما 
اساسی  خطاهای  تا کنون،  مدرن  دولت 
در بهره برداری از منابع آب با عنوان¬های 
متفاوت صورت گرفته که در آن ها الگوها 
است. بوده  ثابت  همواره  آموزه ها   و 
نوسازانه  طرح های  گذشته  دهه های  در 
اقلیم  با   ارتباط  در  بسیاری  نامتناسب 
عمیق،  چاههای  حفر  مانند  شرایط  و 
انتقال  پروژه های  پمپاژها،  موضوع 
جانب  از  فراوان  تبلیغات  با  و...  آب 
افرادی که »نوسازی« را همچون آرمانی 
شده  اجرا  داشته،  گرامی  خلل ناپذیر 
نشئگی  باعث  مدت  کوتاه  در  تنها  که 
در  است.   شده  آب  طلب  تسکین  و 
درازمدت هم کمبود تاریخی آب در ایران 
است.  تبدیل کرده  فراگیر  بحرانی  به  را 
جمعیت  نامتناسب  ساماندهی  و  رشد 
شیوه های  و  کشت ها  آب،  منابع  با 
منابع  تخریب  بهره برداری،  غیراصولی 
عنوان  به  نیز  زیست  محیط  و  طبیعی 
هم  تشدید  را  بحران  مداخله گر  عوامل 
و  پرسشگران  از  بسیاری  است.  کرده 
آگاهان از دهه های پیش وضعیت امروز 
گوش  اما  بودند  کرده  بینی  پیش  را 

نداشت. وجود  شنوایی 

پیام جامعه

1ادامه از صفحۀ

مطرح  پوالک  خانم  که  طور  آن  آیا 
می کند جمع آوری و حذف سگ ها در 

نهایت تاثیری در جمعیت آنها ندارد؟  
این گزاره از اساس اشتباه است. اگر بپذیریم 
بالفاصله  سگ ها  حذف  یا  جمع آوری  با 
و  می شوند  آنها  جایگزین  جدید  سگ های 
ندارد،  سگ ها  جمعیت  کاهش  در  تاثیری 
چرا نتوانیم همین موضوع را به سایر گونه ها 
معنی  این  به  این گزاره  آیا  دهیم؟  تسری 
نیست که شکار کردن هیچ تاثیری در کاهش 
چنین  نمی شود  آیا  ندارد؟  گونه ها  جمعیت 
نتیجه گرفت که اگر گرگ ها را شکار کنیم به 
آنها شده  سرعت گرگ های جدید جایگزین 
و شکار گرگ نقشی در کاهش جمعیت آنها 
یوزپلنگ ها هم  ندارد؟ می شود گفت کشتن 
تاثیری در جمعیت آنها ندارد؟ اگر بتوان ثابت 
یوزپلنگ،  پلنگ،   کرد شکار و حذف گرگ و 
قوچ و میش، گوزن و ... تاثیری در کاهش 
گفته  پذیرفت  می توان  ندارد  آنها  جمعیت 

است. درست  پوالک هم  خانم 

از  یکی  سگ ها  فیزیکی  حذف 
سال هاست  که  است  موضوعاتی 
اعتراض  آن  به  حیوانات  حقوق  فعاالن 
کرده و در مقابل عقیم سازی را پیشنهاد 
فیزیکی  حذف  بر  شما  اصرار  می کنند، 

منطقی است؟
هزینه عقیم سازی هر سگ اگر گرفتن آن با 
خفت گیر باشد گاه تا ۵۰۰ هزار تومان می رسد 
که اگر بخواهیم آن را با اسلحه بیهوشی انجام 
می رسد.  تومان  ۸۰۰هزار  به  حداقل  دهیم 
ولگرد  جمعیت سگ های  از  ما  تخمینی که 
داریم دست کم بین یک تا سه میلیون قالده 
می رسد. بنابراین شما باید ۸۰۰ هزار را الاقل 
در یک میلیون سگ ضرب کنید و ببینید آیا 
گزینه عقیم سازی منطقی هست یا نه. فرض 
عقیم  هم  را  سگ ها  این  تمام  شما  کنید 
بود؟  آنها چطور خواهد  به  کردید، غذارسانی 
هر سگ روزانه دست کم به یک کیلو غذا نیاز 

دارد و از آنجا که این حیوان گیاهخوار نیست 
باید بتوانید برایش یک کیلو پروتئین حیوانی 
تهیه کنید. اگر هر گوسفند را ۵۰ کیلوگرم در 
نظر بگیریم شما باید روزانه به اندازه ۲۰ هزار 
گوسفند را صرف تغذیه سگ های عقیم  شده 
این کار  می خواهد  نهادی  یا  فرد  چه  کنید. 
شاهد  اغلب  ما  متاسفانه  دهد؟  انجام  را 
آنها  اجرای  به  هستیم که  راهکارهایی  ارائه 
که  همانطور  هستند.  بی منطق  و  نشده  فکر 
اگر من بگویم بهتر است به جای حفاظت از 
معدود باقی مانده های یوز آنها را شکار کرده و 
الاقل تاکسیدرمی خوبی از آنها داشته باشیم، 

سخنم کامال بی پایه و اساس خواهد بود.

میانمار  از  تجربه ای که  حال  این  با 
فعالیت  یک  حاصل  می شود  ذکر 

اجرایی است.
آمریکا  چرا  است  منطقی  راهکار  این  اگر 
و  گربه  ۸۶۰هزار  و  سگ  هزار   ۶۷۰ سالی 
انگلیس سالی ۹هزار سگ را یوتانیاز می کند؟ 

متاسفانه برخی روی تجربه کشورهایی دست 
مبهم  آمارهایشان  و  داده ها  که  می گذارند 
موفق  کشورهایی  عنوان  به  هرگز  و  است 
حیات  و  زیست  محیط  مدیریت  عرصه  در 
هنوز  میانمار  نمی شوند.  شناخته  وحش 
آماری از مسلمانانی که پاکسازی کرده ندارد 
سگ های  برای  اقداماتش  درباره  وقت  آن 
را معتبر می دانند؟ ما  بالصاحب داده هایش 
نمی توانیم روی آمار کشورهایی مانند ترکیه، 
میانمار ، فیلیپین،  هند و ... کار کنیم زیرا این 
کشورها اطالعات شان در بسیاری از این موارد 
مبهم و غیردقیق است و کشورهایی با سابقه 
شناخته  جهان  در  زیست  محیط  تخریب 
می شوند و انتخاب آنها به عنوان کشورهایی 
انگلیس،  از اساس غلط است. آمریکا،  الگو 
نیوزیلند  و  فنالند، سوییس  استرالیا،  کانادا، 
این  در  اقداماتشان  که  هستند  کشورهایی 

است. استناد  قابل  و  معتبر  رابطه 

برخی مانند کاترین پوالک جلوگیری 
از دسترسی سگ ها به منابع غذایی را 
در  نظری  چه  شما  می دانند  غیراخالقی 

این زمینه دارید؟
همانطور که پیشتر هم گفته شد در موضوع 
غذارسانی به سگ ها شما باید روزانه به اندازه 
۲۰ هزار گوسفند یا یک میلیون مرغ مصرف 
نتوانید  اگر  زیرا  بدهید   سگ ها  به  و  کنید 
این کار را بکنید آنها سراغ موجودات دیگر 
مانند مارمولک،  تخم پرنده ها و شکار سایر 
حیوانات می روند و نمی شود شما مسئولیت 

این کار را نپذیرید.
در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
میلیاردها  ساالنه  عظمت  همه  آن  با  رازی 
تومان بودجه صرف می شود تا ۴۰هزار ویال 
داروی پادتن مار و ۷۰هزار ویال عقرب تهیه 
کنند زیرا هر سال به طور تقریبی یک نفر از 
مارگزیدگی و ۱۰ نفر بر اثر عقرب گزیدگی در 
از دست می دهند.  این  را  کشور جان خود 
الاقل  ایران  در  سگ ها  است که  حالی  در 
هزار  می کشند، ۲۳۰  را  انسان   ۲۵ ساالنه 
تبعات  با  سگ گزیدگی  و  مستقیم  حمله 
موجب  می شوند،   باعث  را  درمانی  باالی 
نزدیک به هزار مرگ غیرمستقیم در اثر ابتال 
و  هیداتیک  چون کیست  بیماری  انواع  به 
ابتال به هاری می شوند. اینها جدا از لطماتی 
است که برای حیات وحش دارند،  نمونه اش 
جمله  از  انقراض  خطر  در  ده ها گونه  مرگ 
نیازمند  میش مرغ که  و  یوزپلنگ، کاراکال 
حفاظت جدی هستند که طی سالیان اخیر 
شاهد افزایش آمار کشته شدن آنها توسط 

هستیم. سگ ها 

او  همفکران  و  پوالک  کاترین 
معتقدند اگر غذارسانی انجام نشود 
عالوه بر بحث اخالقی موضوع این است 
که سگ ها رفتار تهاجمی پیدا می کنند و 
این موضوع ممکن است برای انسان ها 
قابل  گزینه  این  آیا  باشد.  خطرناک تر 

تامل نیست؟
به  بپذیریم پس چرا  را  اگر همین استدالل 
گرگ ها غذا ندهیم؟ چرا به پلنگ ها غذارسانی 
سگ ها  زیستگاه  معتقدیم  اگر  نکنیم؟ 
همان  چرا  باشد  چهارگانه  مناطق  می تواند 
با سگ ها  داریم  با حیات وحش  رفتاری که 
نداریم؟ چطور باید پذیرفت اگر به سگ ها غذا 
ندهیم می میرند. مگر ۵۰ سال پیش، وانت 
وانت پای مرغ برای سگ ها می بردند؟ چطور 
آن زمان سگ ها نمی مردند و االن می میرند؟ 
غذا  کالغ ها  به  نگرفته ایم  تصمیم  ما  چرا 
اگر در جوی  آیا  بدهیم؟ چرا فقط سگ ها؟ 
خیابان زباله نریزیم چون باعث می شویم به 
موش ها غذای کمتری برسد و باعث کاهش 

زاد و ولدشان شود اینکار غیراخالقی است؟ 
چه چیزی باعث شده یکباره این همه سگ ها 
اولویت پیدا کنند؟ آمریکا با همه امکاناتی که 
دارد رسما اعالم می کند که سالی ۶۷۰ هزار 
سگ و ۸۶۰ هزار گربه به همراه ۵۰۰ هزار سگ 
باصاحب که مالکان آنها توان نگهداری  شان را 
درآمد  آنها که  چطور  می کند.  یوتانایز  ندارند 
این  نیست  مقایسه  قابل  ما  با  سرانه شان 
کار را انجام می دهند و بعد ما اولویت مان در 

ولگرد. حفاظت شده سگ های 

هزینه  سگ ها  برای  چقدر  ما  مگر 
موضوع  این  درباره  که  می کنیم 

وسواس داشته باشیم؟
از  یکی  در  پیش  چندی  گفت وگویی که  در 
شبکه های اجتماعی انجام شد سپنتا نیکنام، 
در  اعالم کرد  یزد  شهر  شورای  سابق  عضو 
تومان  میلیارد  این شهر ۵  در  تنها  سال ۹۹ 
برای پناهگاه سگ ها هزینه شده است. این 
تومانی  میلیارد  یک  بودجه  کنار  بگذارید  را 
حفاظت از یوز آسیایی و بودجه ۵۰۰ میلیون 
این  باشید  داشته  توجه  میش مرغ.  تومانی 
در  شده  هزینه  یزد  شهر  در  تنها  میلیارد   ۵
حالی که ما برای حفاظت از یوز باید در چند 
کنیم.  کار  متعدد  زیستگاه های  و  استان 
مقایسه  این  باز  هم  حفاظتی  درجه  نظر  از 
کامال معنی دار است. در کشور ما این بودجه 
می کنند که  هزینه  برای گونه ای  را  هنگفت 
بیشترین جمعیت مهره داران جهان را دارد. ما 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون سگ )به ازای هر 
هفت نفر یک سگ( در دنیا داریم؛ گونه ای 
نمی شود.  تلقی  حیات وحش  جزو  اهلی که 
ما جمعیتی از گرگ ها را هزاران سال پیش 
برای حفاظت از خود در برابر حیوانات درنده 
از طبیعت جدا کردیم و با اصالح نژادی آنها را 
برای زند گی مان و دفاع از خود به کار گرفتیم. 
امروز در کمال بی مسئولیتی این سگ ها را به 
استدالل مان هم  و  انداخته ایم  جان طبیعت 
اشغال  را  ما زیستگاه سگ ها  این است که 

کرده ایم!
 انسان طبیعت را با روندی برگشت ناپذیر و با 
ابزارهای مختلف تخریب میکند. سگ ها هم 
از ابزارهای بشرند که به بهترین دوست انسان 
تبدیل  وحش  حیات  دشمن  بزرگترین  و 
شدند. این انسان است که با پرورش گسترده 
گاو و گوسفند جنگل و مراتع را نابود می کند 
جان  به  دست سازش  سگ های  با  اینک  و 
تمدن  ظهور  از  پیش  است.  افتاده  طبیعت 
انسانی در کره زمین چیزی به نام سگ در 
برای  بخواهیم  نداشته که حال  گیتی وجود 
فکر  لحظه ای  شویم.  قائل  زیستگاهی  آن 
آسیب پذیر  طبیعت  به  لحظه ای  تنها  کنیم،  

ایران فکر کنیم.

این  معصوم زاده،  تپه  سرنوشت 
جنوب  در  ساله  هزاران  باستانی  محوطه 
و  فرازوفرودها  از  پس  بجنورد  شهر 
راستای  در  اکنون  فراوان،  پیگیری های 
تا  بناست  و  گرفته  قرار  مردم  خواسِت 
با تملک و اجرای طرح های توسعه ای و 
رونق این محوطه تاریخی، انتظار چندین 

برسد. پایان  به  نیز  آن  مالکان  ساله 
توسعه  طرح  کلنگ  گذشته  ماه  در 
بر زمین خورد.  امامزاده سیدعباس )ع( 
تپه  احیای  برای  عطفی  نقطه  طرح  این 
به شمار  نیز  باستانی معصوم زاده بجنورد 
تا  فرصتی شد  آن  اجرای  چراکه  می رود 
از چندین سال موضوع مالکان تپه  پس 
بگیرد  قرار  توجه  مورد  نیز  معصوم زاده 
در  فضای  مشکل،  این  حل  با  بناست  و 
باز  فضای  به عنوان  گرفته شده  اختیار 
مورد  شهری  هویت  تقویت  و  فرهنگی 

بگیرد. قرار  استفاده 
اداره کل  سرپرست  مستوفیان،  علی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
اشاره  با  شمالی  خراسان  صنایع دستی 
تپه  مالکان  سوی  از  پرونده  تشکیل  به 
موضوع  این  برای حل وفصل  معصو م زاده 
گفت: »پس از جلسات متعدد با مالکان 
سوی  از  اراضی  موضوع،  پیگیری  و 
ارزیابی  دادگستری،  رسمی  کارشناسان 
همکاری  با  تا  شد  قیمت گذاری  و 

زمین  یا  و  خرید  به صورت  شهرداری، 
توافق کنیم.« مالکان  با  بتوانیم  معوض 
ثبتی  تپه  مالکان  تکلیف  تعیین  نوید  او، 
فضای  تبدیل  و  بجنورد  معصوم زاده 
به  ثبتی  اثر  این  محوطه  از  هکتاری   ۷
کرد:  عنوان  و  داد  را  شهری  باز  فضای 
این  در  شهری  باز  فضای  ایجاد  »با 
امامزاده  توسعه  طرح  اجرای  و  مکان 
از  شاخصی  مجموعه  سیدعباس )ع(، 
مرکز  در  مذهبی  و  فرهنگی  گردشگری 
زهرا  گرفت.«  خواهد  شکل  استان 
باستان شناسی  هیئت  سرپرست  لرزاده، 
اشاره  با  نیز  بجنورد  معصوم زاده  تپه 
و  تاریخی  محوطه  این  ساماندهی  به 
سایت  راه اندازی  برای  برنامه ریزی ها 

باستان شناسی  »مطالعات  گفت:  موزه 
شده  آغاز  کاوش ها  از  جدیدی  فصل  و 
روند  شناخت  در  محوطه  این  است. 
بجنورد  شهر  پهنه  تغییرات  و  شکل گیری 
اسالمی  دوران  مطالعات  همچنین  و 

دارد. اهمیت 
نخست  فصل  یافته های  اساس  بر   
منطقه  این  می رسید که  نظر  به  کاوش، 
زیاد  رونق  با  شهری  استقرار  شاهد 
ششم  و  پنجم  سده های  در  به ویژه 
هجری قمری بوده است و تنوع و تراکم 
غیرسفالی که  و  سفالی  یافته های  انواع 
یافت  زیستی  و  صنعتی  فضاهای  در 
شده نیز خود نشان دیگری از رونق این 
استقرار شهری در دوره سلجوقی است.«

مهدی نبی یان، کارشناس حیات وحش به ادعای کاترین پوالک، کارشناس طبابت در پناهگاه پاسخ می دهد

تردیدهایی درباره روش مدیریت جمعیت سگ ها
چطور باید پذیرفت اگر به سگ ها غذا ندهیم می میرند. مگر 5۰ سال پیش، وانت وانت پای مرغ برای سگ ها می بردند؟ 
چطور آن زمان سگ ها نمی مردند و االن می میرند؟

انتظار چندین ساله مالکان تپه تاریخی معصوم زاده

چرا ما تصمیم نگرفته ایم به 
کالغ ها غذا بدهیم؟ چرا فقط 
سگ ها؟ آیا اگر در جوی 
خیابان زباله نریزیم چون باعث 
می شویم به موش ها غذای 
کمتری برسد و باعث کاهش 
زاد و ولدشان شود اینکار 
غیراخالقی است؟ چه چیزی 
باعث شده یکباره این همه 
سگ ها اولویت پیدا کنند؟

همین چند سال پیش اگر به کوه های شمال تهران می رفتید کم پیش می آمد در مسیرتان چند سگ همزمان در یک جا ببینید،  اگر قصد 
داشتید از شهر خارج شوید هم سگ ها معدود بودند،  اگر به مناطق می رفتید که امکان دیدن سگ ها کم وکمتر می شد اما در این سال ها 
جمعیت سگ ها آنقدر زیاد شده که دیدن شان تعجب کسی را برنمی انگیزد،  حتی اگر محلی که آنها را می بینیم پارکی ملی با باالترین 
درجه های حفاظتی باشد. درباره تبعات افزایش جمعیت سگ های ولگرد و ترددشان در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت 
محیط  زیست، کارشناسان بارها هشدار داده  و خواستار مدیریت این وضعیت به هر شکلی هستند. در مقابل مدافعان حقوق حیوانات روی 

کلمه »هر شکلی« بحث دارند و می گویند باید روی گزینه های عقیم سازی به جای یوتانایز متمرکز شد.
نمونه این افراد، »کاترین پوالک« کارشناس طبابت در پناهگاه است که اکنون در جایگاه مدیر مراقبت از حیوانات پرسه زن- جنوب شرقی 
آسیا برای سازمان بین المللی رفاه حیوانات، فور پاوز، در شهر بانکوک فعالیت می کند. او به تازگی در گفت وگویی با »پیام ما« عنوان کرد 
که »سگ کشی« راهکار کنترل سگ ها در ایران نیست و از عقیم سازی به عنوان راه  موثر در این زمینه نام برد. همچنین او عنوان کرد 
جمع آوری در پناهگاه تقریبا هیچ تاثیری بر تعداد واقعی سگ های پرسه زن ندارد و آمارگیری های انجام شده 1-2 سال پس از کشتار در 
بسیاری از مناطقی که کشتار سگ ها صورت می گرفت حاکی از افزایش تعداد سگ ها بود. کشتار سگ ها تنها خالئی در محیط ایجاد می کند 
که با مهاجرت سگ های جدید به این منطقه پر می شود. گزاره هایی که کاترین پوالک مطرح می کند، از سوی برخی کارشناسان ایرانی نظیر 

مهدی نبی یان مورد تردید است . نبی یان در گفت وگو با »پیام ما« از این تردیدها می گوید.

محوطه

داربست گنبد شیخ لطف هللا 
را طوری نصب کرده اند 
که مهار الزم را برای حفظ 
ایمنی اشخاصی که روی 
آن کار می کنند ندارد و به 
همین دلیل، هیات اعزامی 
از استانداری نتوانستند از 
نزدیک وضعیت کاشی ها را 
ببینند

طرف  از  گروهی  گذشته،  روزهای  در 
از  تن  چند  همراه  به  اصفهان  استانداری 
شیخ  گنبد  مرمت  مخالفان  و  موافقان 
لطف هللا از این بنای ثبت جهانی شده بازدید 
کردند و در این بازدید، یکی از موافقان این 
اعالم  شده  انجام  کار  از  دفاع  در  مرمت، 
کرد که وضعیت مرمت گنبد مسجد جامع 
عباسی، به مراتب بدتر از گنبد مسجد شیخ 

است! لطف هللا 
فریماه هوشیار، کارشناس ارشد مرمت بناها 
و بافت های تاریخی که در این بازدید حضور 
داشته، به ایسنا گفت: متاسفانه داربست 
گنبد شیخ لطف هللا را طوری نصب کرده اند 
که مهار الزم را برای حفظ ایمنی اشخاصی 
که روی آن کار می کنند ندارد و به همین 
دلیل، هیات اعزامی از استانداری نتوانستند 
از نزدیک وضعیت کاشی ها را ببینند. البته 
محیط نیز پاک سازی شده بود و گونی هایی 
می کردند،  نگهداری  آن  در  را  که کاشی ها 

دیگر در محل وجود نداشت.
او ادامه داد: در این بازدید، هوشنگ رسام، 
پیشکسوت کاشی کاری با برشمردن ایرادات 
موجود در مرمت گنبد شیخ لطف هللا تاکید 
آثار  مرمت  معماری،  تاریخ  در  که  کرد 
استادکاران  از  گروهی  حضور  با  شاخص 
خبره انجام می شده و مشخص نیست چرا 
نگین فیروزه جهان اسالم را باید به شخصی 
برای  را  بسپارند که تخصص الزم و کافی 

این کار ندارد. این مرمتگر بناهای تاریخی 
حفاظت  دانشکده  رئیس  که  شد  یادآور 
و مرمت دانشگاه هنر اصفهان، از موافقان 
این مرمت، با اشاره به وضعیت گنبد مسجد 
جامع عباسی، اعالم کرده که کاشی های این 
گنبد کاماًل نوسازی شده، اندازه ترک های آن 
درست نیست، گنبد منبسط  شده، و تالش 
آن ها این بوده که چنین مشکالتی برای گنبد 

مسجد شیخ لطف هللا تکرار نشود.
هوشیار افزود: رئیس دانشکده حفاظت و 
مرمت دانشگاه هنر اصفهان توضیح داد که 
به پیشنهاد او، برای مرمت گنبد مسجد شیخ 
لطف هللا، ترکی که وضعیت بهتری نسبت 
الگوسازی  برای  داشته  ترک ها  سایر  به 
برداشت  و  محاسبات  و  برداشته شده 
به صورت  ولی بیگ،  نیما  توسط  نیز  قوس 
نقطه به نقطه برداشته و مستندنگاری شده 
است؛ چرا که هدف، حفظ اصالت بنا بوده 
استاد  یک  به  انجام نشده که  نوسازی  و 
نیاز  شیخ  گنبد  مرمت  برای  کاشی کاری 
اما در  داد: هوشنگ رسام  ادامه  او  باشد. 
واکنش به این سخنان گفت که گنبد مسجد 
و  شده  انبساط  دچار  نیز  لطف هللا  شیخ 
علی  و  نیست  استاندارد  ترک مرمت شده 
داستان پور، دیگر کاشی کار حاضر در جمع 
هم، با تایید این سخنان یادآور شد که ترک 
مرمت شده گنبد شیخ لطف هللا نیز دارای تو 

برآمدگی است. و  رفتگی 

روایت بازدیدی تازه از گنبد شیخ لطف هللا

آمریکا با همه امکاناتی که دارد 
رسما اعالم می کند که سالی ۶۷۰ 

هزار سگ و ۸۶۰ هزار گربه به 
همراه ۵۰۰ هزار سگ باصاحب که 
مالکان آنها توان نگهداری  شان را 
ندارند یوتانایز می کند. چطور آنها 

که درآمد سرانه شان با ما قابل 
مقایسه نیست این کار را انجام 

می دهند و بعد ما اولویت مان در 
حفاظت شده سگ های ولگرد!

| کارشناس حیات وحش |

  | مهدی نبی یان |
|  

سنا
 ای

 |

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |
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چهره های دانشگاهی حوزه آب در میزگرد آنالین دانشگاه شهید چمران، درباره بروز بحرانی شدیدتر در پایان تابستان هشدار دادند: 

پاییزی بحرانی تر در ر اه است
استاد دانشکده عمران آب دانشگاه شهید چمران: فاجعه اصلی زمانی رخ می دهد که اندک ذخیره  سد کرخه تمام شود 

و ما بدون هیچ ذخیره ای وارد پاییز  شویم

شرایط امروز خوزستان 
غیرمترقبه نبود، زلزله نبود که 

بگوییم هیچ نشانه ای نداشت. 
اتفاقی قابل پیش بینی بود. 
اینکه بگوییم یک کارهایی 

قرار است بکنیم و یا اقدامات 
مقطعی انجام دهیم چاره کار 

نیست

 نرخ سرمایه گذاری در کشور 
منفی است و عدد آن در 
حوزه های متعدد متفاوت 

است؛ شاید با پیوستن ایران به 
FATF و امضای دوباره برجام 

شرایط تا حدی بهبود یابد

مردم بیکار شده اند. از طرفی 
ما بار کار و معیشت مردم را 

انداخته ایم به دوش کشاورزی 
و از سوی دیگر کشاورزی را 

به بن بست کشانده ایم. وقتی 
آخرین راه حل عده  زیادی 

از مردم را برای معیشتشان 
می بندید چه کار باید کنند؟ بعد 

از کشاورزی باید زباله گردی 
کنند و به کارهای غیر متعارف 

پناه ببرند. 

| استاد دانشکده مهندسی علوم آب 
دانشگاه شهید چمران |

  | مهدی قمشی |

| دانشیار دانشکده  مهندسی عمران 
دانشگاه تهران |

  | سیدمحمدعلی بنی هاشمی |

|  
ان

یز
 م

 |

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
عشایری ایران خبر داد:

162۰ میلیارد تومان خسارات 
خشکسالی بر عشایر 

عشایری  تعاونی های  اتحادیه  مدیرعامل 
از خشکسالی  عشایر  میزان خسارت  ایران 
را یک هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان اعالم کرد و 
گفت: خسارات ناشی از خشکسالی بر جامعه 
عشایری ادامه دارد و  در حال افزایش است. 
به گزارش ایلنا فضل خرم با تاکید بر اینکه 
عشایری  جامعه  بر  خشکسالی  خسارات 
تاثیر داشته  بر تمام بخش های زندگی آن 
است، گفت: خشک شدن مراتع بزرگترین 
که  چرا  کرده،  وارد  عشایر  به  را  خسارات 
اصلی ترین شغل عشایر دامداری است. بر 
اساس برآورد ما تا امروز عشایر بیش از یک 
هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان خسارت دیده اند و 

این خسارات همچنان ادامه دارد.
با اشاره به اقدامات انجام شده برای  خرم 
کمک به عشایر در شرایط خشکسالی، گفت: 
طرح خرید حمایتی دام های عشایر یکی از 
طرح های حمایتی است که در هیات دولت 
مصوب شد. این طرح به دلیل مشکالتی که 
داشت اجرای آن موفقیت آمیز نبود به همین 

دلیل تصمیم به اصالح طرح گرفته شد.
با  مشترک  جلسه ای  در  خرم؛  گفته  به 
اجرایی  جاری مشکالت  هفته  در  مسئوالن 
طرح خرید حمایتی دام از عشایر بررسی و  
مرتفع شد. او یکی از این مشکالت را ابهام 
حمایتی  خرید  شامل  که  دام های  درباره 
مشکل  این  گفت:  و  کرد  عنوان  می شوند 
دام های  عرضه  شاهد  بود  شده  موجب 
اتفاق  این  باشیم.  طرح  در  مولد  و کیفی 
می توانست در ۶ ماه آینده کشور را با کاهش 
ذخایر  اینکه  ضمن  مواجه کند،  دام  تولید 

می شد. روبه رو  تهدید  با  نیز  ژنتیکی 
بر اساس اصالح جدید  اینکه  بیان  با  خرم 
دام شامل  راس  هزار   ۸۰۰ و   میلیون  یک 
طرح می شود، اظهار کرد: قرار بر این است 
که در عرض یک ماه طرح اجرا و این تعداد 
اجرای  زمان  از عشایر خریداری شود.  دام 
طرح از ابتدای هفته پیش رو است. خرم 
همچنین از تحویل نهاده دامی جو به عشایر 
داد.  خبر  مولدهای  دام های  حفظ  برای 
میزان  ایران  عشایری  اتحادیه  مدیرعامل 
تحویل نهاده دامی جو را به ازای هر کیلوگرم 
دام زنده، سه کیلوگرم جو دولتی اعالم کرد.

مدیرعامل اتحادیه 
سراسری دامداران:

کشور در ماه های آینده 
با کمبود شدید دام و 
گوشت مواجه می شود

با  دامداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
بین  بره ها، گفت:  گسترده  به کشتار  اشاره 
در  با کمبود شدید  آینده  ماه  تا شش  سه 
حوزه عرضه دام و گوشت مواجه می شویم. 
مدیرعامل  عالی،  مجتبی  مهر  گزارش  به 
اشاره  با  دامداران کشور  سراسری  اتحادیه 
به کشتار گسترده بره ها و دام های مولد در 
کشور، گفت: خشکسالی منجر به فقر شدید 
مراتع و کمبود علوفه شده و این مساله در 
تامین خوراک  دامی،  نهاده های  گرانی  کنار 
او  است.  کرده  دشوار  بسیار  را  دام ها  برای 
قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گوشت 
گوسفند زنده برای دامداران ٨٠ هزار تومان 
عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حداکثر 
قیمتی که گوسفند را از دامداران می خرند، 

است. تومان  هزار   ۵٠ کیلویی 
گسترده  کشتار  اینکه  به  اشاره  با  عالی 
در  دام  این شده که عرضه  به  منجر  بره ها 
تا  باشد، گفت: در سه  حال حاضر مناسب 
شش ماه آینده ما در این زمینه به مشکل 
مواجه  شدید  کمبود  با  و  برمی خوریم 
می شویم. این فعال بخش خصوصی درباره 
اینکه چه راهکاری برای برون رفت از شرایط 
فعلی وجود دارد؟، تصریح کرد: دولتمردان 
باید از خواب بیدار شوند، هم اکنون دولت 
روزهای آخر خود را سپری می کند و کسی 
کاری انجام نمی دهد و همه چیز را به دولت 

می کنند. حواله  بعد 
عالی درباره اینکه آیا فکر می کنید دولت بعد 
بتواند همه چالش های موجود را ساماندهی 
است  دشواری  بسیار  این کار  افزود:  کند؟ 
نیست  امکان پذیر  راحتی  به  آن  انجام  که 
مگر آنکه همه دست به دست هم بدهند و 
اراده کنند که از این وضعیت خارج شویم در 
این صورت احتمااًل بتوانیم شرایط فعلی را 
پشت سر بگذاریم. شرایط به گونه ای شده 
برای نجات کشور کاری کرد،  باید  که دیگر 
وضعیت بد اقتصادی گریبان تولیدکنندگان 
و مردم را گرفته و همه باید با هم برای برون 
رفت از وضعیت فعلی همکاری کنند، در غیر 
انتظار همه  در  این صورت عواقب سنگینی 

ما خواهد بود.

 خوزستان تشنه است و ریشه این تشنگی 
دانشگاهی،  چهره های  از  بسیاری  زعم  به 
کشور  در  آب  منابع  اشتباه  مدیریت  در 
تغییرات  و  بارش ها  چند کاهش  هر  است. 
به  خوزستان  امروز  شرایط  در  هم  اقلیمی 
به  اما  نیست،  بی تاثیر  رودخانه کرخه  ویژه 
گفته بنفشه زهرایی، مدیر کل دفتر مدیریت 
مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت 
نیرو: »بر اساس مطالعات صورت گرفته در 
دانشگاه تهران، ۲۵ درصد از وضعیت امروز 
و  است  اقلیم  تغییر  نتیجه  رودخانه کرخه 
بی رویه  برداشت های  به  مربوط  درصد   ۷۵
در  آب  بحران  می شود«  باالدست  در  آب 
اجتماعی  واکنش های  سطح  به  خوزستان 
را  شرایط  این  به  معترض  مردم  و  رسیده 
تنها  که  بحرانی  است.  کشانده  خیابان  به 
محدود به سال آبی کم بارانی که در آن قرار 
با  که  سال هاست  خوزستان  نیست،  داریم 
سومدیریت منابع آب و تبعات آن دست به 
گریبان است. روز پنج شنبه میزگرد »واکاوی 
بحران آب خوزستان« توسط انجمن اسالمی 
با  اهواز،  چمران  شهید  دانشگاه  مدرسین 
منابع  حوزه  در  دانشگاهی  چهره های  حضور 
آب برگزار شد تا علل و عوامل رسیدن به این 
شرایط از منظر علمی تبیین شود. جلسه ای 
که در آن در مورد پاییز پیش رو هشدارهایی 
مسئوالن  به  دانشگاه  اساتید  و  شد  داده 
وزارت نیرو در خصوص بحران عمیق تری که 
داشت،  خواهد  تابستان  پایان  در  خوزستان 

برای  شنوایی  امید که گوش  دادند.  هشدار 
باشد. هشدارها  این 

نیاز به تغییر رویکرد در حکمرانی آب
دانشیار  بنی هاشمی  سیدمحمدعلی 
تهران  دانشگاه  عمران  مهندسی  دانشکده  
به وضعیت  با اشاره  این نشست  ابتدای  در 
این  جز  »انتظاری  خوزستان گفت:  بحرانی 
نباید داشت. چون نوع حکمرانی و مدیریت 
شرایط  این  جز  نتیجه ای  آب  بخش  در  ما 
قرائن  و  شواهد  باشد.  داشته  نمی تواند 
نشان می داد که به چنین نقطه ای برسیم و 
متاسفانه رسیده ایم. با این سطح از عقالنیت 
که ما کشور را اداره می کنیم، چیزی جز این 
عملکرد  نتایج  باشیم.  داشته  انتظار  نباید  را 
رویکردهای گذشته  می دهد،  نشان  گذشته 
آب  بخش  در  ما  مسائل  حل  جوابگوی 
نبودند. ما به طور جد نیازمند تغییر رویکرد 
بپردازیم.  هم  را  آن  هزینه  باید  و  هستیم 
نبود،  غیر مترقبه  خوزستان  امروز  شرایط 
زلزله نبود که بگوییم هیچ نشانه ای نداشت، 
بگوییم  اینکه  بود.  بینی  پیش  قابل  اتفاقی 
یک کارهایی قرار است بکنیم و یا اقدامات 
بنی  نیست«  چاره کار  دهیم  انجام  مقطعی 
به حوزه فعالیت خود در  با نگاهی  هاشمی 
در  موجود  خال های  از  انتقاد  با  و  دانشگاه 
منابع  مدیریت  برای  آکادمیک  آموزش های 
دانشگاه  در  مهندسانی  »ما  می گوید:  آب 
تربیت کرده ایم که به اندازه کافی به توسعه 
به  مربوط  نکات  عمدتا  ندارند.  توجه  پایدار 

مسایل فنی و اقتصادی به آنها آموزش داده 
شده و همه جانبه نگری در مراکز آموزشی و 

ندارد« وجود  دانشگاه ها 

کم آبی و تنش های اجتماعی
مهدی قمشی، استاد دانشکده مهندسی 
علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه 
آب  منابع  وضعیت  تشریح  به  نشست  این 
با  و  پرداخت  اخیر  سال های  در  خوزستان 
 ۹۸ سال  سیالب  از  پس  اقداماتی که  مرور 
به  صورت گرفت،  سدها  ذخایر  خصوص  در 
اشتباهاتی اشاره کرد که در پس آنها این نگاه 
وجود داشت که سال های پیش رو، پربارش 
به  سخنانش  ادامه  در  قمشی  بود.  خواهند 
در  و  کرد  اشاره  هورالعظیم  تاالب  وضعیت 
خصوص تامین حقابه تاالب گفت: »ما یک 
برنامه ریزی ساالنه ارائه دادیم که در سال های 
خشک و تر با این برنامه پیش برویم، این 
برنامه هم مسائل هیدرولوژیکی تاالب را حل 
مثال  آن را،  اکولوژیکی  مسائل  هم  و  می کند 
میلیارد   ۱.۳ حدود  خشکسالی  دوره  برای 
هورالعظیم  تاالب  به  باید  آب  مترمکعب 
برسد تا سطح متناسبی داشته باشد. از نظر 
طول  در  تدریج  به  باید  آب  این  اکولوژیکی 
سال وارد تاالب شود، ما نمی توانیم این آب 
و در  اختصاص دهیم  و زمستان  پاییز  در  را 
اما  رها کنیم.  خود  حال  به  بهار  و  تابستان 
از  دیدیم که  بررسی کردیم  تیرماه  زمانی که 
اواسط خرداد تا اواسط تیر مقدار آبی که وارد 
ثانیه  در  مترمکعب   ۷ تا   ۱ بین  شده  تاالب 

بوده، میزانی که از حقابه حداقلی بسیار فاصله 
داشت. سازمان آب و برق می گوید ما در پاییز 
و زمستان حدود ۱.۸ میلیارد مترمکعب آب 
به تاالب رسانده ایم. آنها از نظر هیدرولوژیکی 
نظر  از  نظر  از  اما  داده اند  را تخصیص  حقابه 
رعایت  را  ماهانه  حقابه  مقدار  اکولوژیکی 
حقابه  می کنند  عنوان  اینکه  ضمن  نکرده اند. 
تاالب ها به طور رسمی به سازمان آب و برق 
رعایت  به  مکلف  ما  و  نشده  ابالغ  خوزستان 
آن نیستیم. از طرفی سازمان محیط زیست 
تذکر  باید  نمی رسد  تاالب  به  آب  وقتی  هم 
دهد و پیگیری کند و مطالبه حقابه تاالب را 
داشته باشد. اما این کار را نکرده است. این 
باید  برسیم که  جایی  به  شده  باعث  عوامل 
مردم  سراغ  به  و  رها کنید  را  تاالب  بگوییم 
تاالب دیگر نمی شود کاری کرد.  برای  بروید. 
منظور این نیست که تاالب مهم نیست، بسیار 
مهم است، اما این موضوع به حوزه اجتماعی 
کشیده شده و با خشک شدن پایین دست 
کرخه معضل تامین آب برای احشام و مردم 
روستاها ایجاد می شود و مشکالت اجتماعی 
اینکه  بر  تاکید  با  قمشی  می شود«  ایجاد 
شرایط فعلی بحرانی است اما ما شرایط فوق 
بحرانی دیگری را در پایان تابستان پیش رو 
با فشار سیاسی  خواهیم داشت می گوید: » 
سد  از  ثانیه  در  مترمکعب   ۱۶۰ شدند  مجبور 
کرخه رهاسازی کنند و آب هم با تاالب رسیده 
ظاهرا، اگر این روند را ادامه دهند، در انتهای 
باقی  شهریور هیچ آب مفیدی در سد کرخه 

فوق  شرایط  بعد  به  اینجا  از  و  ماند  نخواهد 
پایین  به  شوش  از  آبی  بود.  خواهد  بحرانی 
سد  از  آبی که  این  نمی شود.  منتقل  دست 
تخلیه می شود ظرف ۵۰ تا ۶۰ روز آب سد به 
انتها می رسد. مسئوالن از همین حاال باید به 
فکر باشند. االن مسئله تنها آب شرب نیست، 
بیکار  مردم  است.  مردم  معیشت  مسئله 
شده اند. از طرفی ما بار کار و معیشت مردم 
از سوی  و  به دوش کشاورزی  انداخته ایم  را 
بست کشانده ایم.  بن  به  را  کشاورزی  دیگر 
را  مردم  از  زیادی  عده   راه حل  آخرین  وقتی 
برای معیشتشان می بندید چه کار باید کنند؟ 
به  و  زباله گردی کنند  باید  کشاورزی  از  بعد 
کارهای غیر متعارف پناه ببرند. مسئوالن باید 
برج ها  در  نمی شود که  دهند،  ارائه  حلی  راه 

را رها کنند« باشند و مردم  نشسته 

فاجعه پیش روی ماست
دانشکده  استاد  اشرفی  محمد  سید 
تاکید  با  چمران  شهید  دانشگاه  آب  عمران 
پاییز پیش  بر هشداری که قمشی در مورد 
رو مطرح کرد، می گوید: »فاجعه اصلی هنوز 
رخ نداده است. فاجعه را در پیش رو داریم. 
فاجعه اصلی زمانی است که اندک ذخیره ای 
ما  و  می رسد،  انتها  به  داریم  کرخه  در  که 
می شویم.  پاییز  وارد  ذخیره ای  هیچ  بدون 
متاسفانه  هم  هواشناسی  پیش بینی های 
خبرهای خوبی برای ما ندارد. در پاییز احتماال 
بارش هایی  با  داریم،  فرونرمال  سال  یک 
قوت  می دانیم  حالی که  در  نرمال،  از  کمتر 
غالب مردم و کشاورزی در اقلیم خوزستان، 
مردم  است.  پاییزه  کشت  بر  مبتنی 
اما  باشند،  داشته  پاییزه  می خواهند کشت 
سدها  نیست،  هم  بارشی  ندارد،  وجود  آبی 
اینکه  به  اشاره  با  اشرفی  است«  خالی  هم 
وزارت نیرو نسبت به منابع آب حس مالکیت 
آب  منابع  غلط  مدیریت  خصوص  در  دارد، 
را  کسی  احساس  نیرو  »وزارت  می گوید: 
ندارد که منابعی را در اختیار دارد و فقط باید 
دلیل  همین  به  مدیریت کند.  را  منابع  این 
جلسات اقناعی نمی گذارد، نه با مسئوالن نه 
با اساتید دانشگاه و نه با مردم، صرفا ابالغیه 
اقلیم های  در  می کند.  صادر  دستورالعمل  و 
که  ما  کشور  مثل  نیمه خشک  و  خشک 
اقتصاد بر کشاورزی متمرکز است و حیات 
نباید آب،  مردم وابسته به کشاورزی است، 
صرف تولید برق شود. یکی از عوامل اصلی 
بست گرفتار  بن  این  در  ما  شده  باعث  که 
شویم، این است که در زمستان گذشته حجم 
زیادی از آب سدهای استان خوزستان صرف 
تولید برق شد. چون در آن مقطع شهرهای 
مختلف دچار کمبود برق بودند، نیروگاه های 
حرارتی دچار مشکل بودند و وزارت نیرو بار 
نیروگاه های  دوش  به  را  برق  تولید  اصلی 
برق آبی انداخت. این کار بسیار غلطی بود. در 
اقلیم ما آب بسیار گرانبهاتر از برق است، اما 
کسی نمی خواهد به این نکته توجه کند. ما 
تامین آب شیرین  را صرف  انرژی خود  باید 
کنیم. در صورتی که برعکس رفتار می کنیم، 
برق  که  می کنیم  رهاسازی  را  شیرین  آب 
تولید کنیم« اتفاقی که اشرفی به آن اشاره 
می کند در استان خوزستان مسبوق به سابقه 
بروز  به  توجه  با  هم   ۸۷ سال  در  و  است 
شمالی،  استان های  در  برق  کمبود  بحران 
داشت که  وجود  امکان  این  اینکه  علی رغم 
از کشورهای همسایه برق وارد شود، وزارت 
نیرو سدهای خوزستان را تخلیه کرد تا برق 
تولید کند و تابستانی بحرانی برای مردم رقم 
باز هم تکرار  زد. این تجربه در سال جاری 
بیشتر  بحران  عمق  بار  این  اما  است.  شده 
بود و مردم بیش از همیشه از این حجم از 
آمده اند.  تنگ  به  ناکارآمدی  و  سو  مدیریت 

حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق 
افزایش  چرایی  از  گفتن  می گوید:  ایران 
است؛  ممتنع  سخت  ایران  در  ارز  نرخ 
افزایش  وجه  هیچ  به  چون  است  سخت 
و فقط  نیست  ایران تک عاملی  در  ارز  نرخ 
تابعی از باال رفتن نرخ تورم نیست؛ آسان 
است چون خیلی راحت می توان از تحریم 
در  خارجی  تجارت  حجم  کاهش  از  گفت، 
عدم  از  یا  بیماری کرونا گفت  سایه شیوع 
آن طور  صادراتی ها  توسط  ارز  بازگشت 
تحلیل  در  اما  می گوید.  مرکزی  بانک  که 
را  باید نقش همه عوامل  ارز  بازار  وضعیت 
باید  نهایت  در  و  دید  باهم دیگر  نسبت  به 
توجه  هم  موضوع  این  سیاسی  اقتصاد  به 
اینکه پشت پرده خیلی از تصمیم ها  شود؛ 

می گذرد؟ چه 
سلیمی به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: 
منتفع  شرایط  این  از  چه کسی  باید گفت 
است و در نهایت چه تصمیمی  برای ثبات 
توسط  و  می  شود  بی ثباتی گرفته  ادامه  یا 
می شود.  تصمیم ها گرفته  این  چه کسانی 
بهتر  بدانند،  را  ابعاد  همه  کارشناس ها  اگر 
ابعاد  از  خیلی  ما  کرد.  اظهار نظر  می  توان 
را نمی دانیم؛ نه می دانیم که طلب  موضوع 
این  کجا  در  و  است  چقدر  مرکزی  بانک 

نداریم  اطالع  ما  و حتی  طلب چقدر است 
میزان  چه  واقعی  خصوصی  بخش  که 
تاریک  نقاط  اگر  شاید  برنگردانده اند.  ارز 
صورت  دقیق تر  تحلیل  بود،  کمتر  موضوع 
با  همزمان   ۱۳۹۸ سال  در  مثال  می گرفت. 
 ۲۰۰ کانال  از  بورس  شاخص  تورم،  رشد 
این  و  می رسد  برابر  چهار-پنج  به  هزار 
می  شود.  انجام  کوتاهی  محدود  ظرف  در 
مثل  دنیا  جای  همه  در  بورس  شاخص 
شاخص  وقتی  می کند.  عمل  حرارت سنج 
یعنی  باشد،  مثبت  دنیا  اقتصاد  در  بورس 
شاخص های  و  خوب  اقتصاد  آن  وضعیت 
کالن آن مثبت است؛ ولی در ایران اینگونه 
بورس،  شاخص  رشد  با  همزمان  نیست. 
ایران  در  صنایع  وضعیت  نمی توانیم  اصال 
روبه  صنعت  وضعیت  آیا  است؟  چگونه 
بهبود است و سوددهی صنایع چقدر است؟ 
تولیدی- شرکت های  اثر  که  می دانیم  ما 
صنعتی در ایران کاهش بازدهی دارند ولی 

است. مثبت  بورس  شاخص  همزمان 
سلیمی معتقد است: وقتی مملکت با تورم 
دست و پنجه نرم می کند، روی همه ابعاد 
نمی توانیم  ما  بود.  خواهد  اثرگذار  اقتصاد 
تاثیر تورم قیمت مسکن  اثر  بر  بگوییم که 
میلیون   ۱۵ متری  به  میلیون   ۲ متری  از 

باشد.  ارز صفر  نرخ  در  اثر  این  ولی  برسد 
نمی افتد.  اتفاق  به طور همزمان  این ها  اما 
زمانی  بازه  یک  در  گذشته  سال های  در 
افزایش قیمت مسکن داشتیم و در بازه ای 
دیگر افزایش قیمت طال و سکه یا افزایش 
با رشد  بازارها  از این  قیمت خودرو؛ برخی 
ین  با  همزمان  شدند.  روبه رو  درصدی   ۴۰
و  بورس  شاخص  قیمت  حوزه ای  در  رشد 
بعد  به  از دوره ای  اما  نرفت.  باال  ارز  قیمت 
افزایش  تورم،  نرخ  افزایش  با  همزمان 
بودیم؛  شاهد  را  بورس  و  طال   ، ارز  نرخ 
به نزدیک ۲۵ هزار  آزاد  ارز  طوری که نرخ 
برابر   ۵-۴ شاخص  قیمت  و  رسید  تومان 
به  را  خود  ارز  از  بخشی  دولت  البته  شد. 
دیون  از  بخشی  است؛  برگردانده  کشور 
ولی  است  شده  وصول  هم  صادرکننده ها 

نشده. برآورده  ارز  به  دولت  نیاز  هنوز 
عرضه،  کمبود  زمان  در  سلیمی  به گفته 
صدمه  سرمایه گذاری  گاز  و  نفت  تحریم 
االن  سرمایه گذاری  منفی  نرخ  می بیند. 
در حوزه های  این  و  رسیده  درصد   ۷-۶ به 
منفی  نرخ  و  است  متفاوت  متعدد 
تولید  برای  مهم  هشداری  سرمایه گذاری 

ست. ا
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید: 

ماشین آالت  ورود  تحریم  شرایط  در 
نیاز  می شود،  انجام  دشواری  به  صنعتی 
ارزی  و  است  باقی  خود  جای  سر  ارز  به 
نرخ  افزایش  با  سرمایه گذار  ندارد.  وجود 
سرمایه گذاری  به  عالقه ای  دوبرابری 
ارزی،  تعهدات  ترس  از  سرمایه گذار  ندارد. 
مشکالت واردات، صادرات، مالیات و غیره 
به بورس وارد می شود که آن هم در نهایت 
همین  برای  کرد.  پیدا  نامناسبی  وضعیت 
بازار  چشم انداز  و  اقتصاد  وضعیت  من 
عرضه  کمبود  اثر  نمی بینم.  مناسب  را  ارز 
سرمایه گذاری  عدم  و  حاضر  حال  در  ارز 

نمی توانیم  ما  می زند.  دامن  بیکاری  به 
اشتغال  افزایش  به  و  سرمایه گذاری کنیم 
منفی  رشد  نتیجه  در  و  نیست  امیدی 
پایین  ملی  ناخالص  تولید  اقتصادی، 
اگر شرایط  امسال  نظر می رسد  به  می آید؛ 
اقتصاد  بین المللی درست نشود، نرخ رشد 
ادامه خواهد  بود و مشکالت  منفی خواهد 
داشت. شاید پیوستن به FATF و امضای 
باشد.  مشکالت  راه حل  از  بخشی  برجام 
مشکالت   FATF به  نپیوستن  صورت  در 
اقتصادی تشدید می شود. تبعات نپیوستن 
تعامل  نبود  و  تحریم ها  از  بدتر   FATF به 
در  سرمایه گذاری  نرخ  دنیاست.  با  بانکی 
در حوزه های  آن  عدد  و  است  منفی  کشور 
پیوستن  با  شاید  است؛  متفاوت  متعدد 
برجام  دوباره  امضای  و   FATF به  ایران 

یابد. بهبود  حدی  تا  شرایط 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد:

 تبعات نپیوستن به FATF فراتر از تحریم  و نبود تعامل بانکی است

اقتصاد کالن

»خوزستان« نامی که این روزها بسیار شنیده می شود، از پس سال ها نشنیدن و ندیدن باالخره صدای خوزستان شنیده شد. فریاد و 
اعتراض مردمی که شاهد تلف شدن احشام و سوختن زمین های کشاورزی شان هستند باالخره به گوش آنها که باید، رسید. اما چه 
شنیده شدنی؟ شنیدنی که نتیجه سال ها گوش نسپردن به هشدارها و تذکرات و اعتراضات است. هشدارها درباره سدسازی، انتقال آب، 
سوء مدیریت منابع آب و تمام تصمیماتی که در طول سالیان جلگه سبز خوزستان را تبدیل به تشنه ترین نقطه ایران کرد. زمینی خشک 

که امروز تبدیل به قربانگاه تشنگان شده، قرن ها یکی از پرآب ترین مناطق ایران بود. این بحران ریشه در چه کجا دارد؟

| روزنامه نگار |

| فرزانه قبادی |



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2065   | شنبه  2 مرداد 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

1ادامه از صفحۀ

این  نبردن«  خاکتو  نبردن،  آبتو  که  »تو 
صدای زنی بود که در جریان اعتراض های 
شد.  منتشر  خوزستان  در  اخیر  هفته  یک 
صدایی که تاکید داشت اعتراض، مسالمت 
آمیز است و تاکیدش روی آب بود. آبی که 
آن ها  از  روزها  این  می گویند  استان  مردم 
زمین هایشان  و  دام ها  نفس  و  شده  دریغ 
در  کشاورزان  است.  انداخته  شماره  به  را 
و  می گفتند  خودشان  حقابه  از  اعتراض ها 
پرده  گاومیش هایشان  مرگ  از  دامداران 
اخیر  سال های  در  آب  می کردند.  برداری 
حاال  شد.  شور  و  اتفاقی کم  و  بهانه  هر  با 
هم که خشکسالی در خوزستان چنبره زده، 

است.  شده  طاقت فرسا  شرایط 

 زمین ها شور شدند 
کارون مهد زندگی کشاورزان و دامداران 
بود. از سال ۱۳۲۸ و بعد از طرح های انتقال 
و   ۷۱ و   ۶۷ سال های  در  از سرچشمه  آب 
زیاد  دست  پایین  در  آب  نمک   ۹۱ و   ۸۴
زندگی  به  شور  آب  پای  رفته  رفته  و  شد 
در  شد.  باز  مردم  کشاورزی  زمین های  و 
سرزمینی که حدود ۱۴ درصد از محصوالت 
می شود  تامین  آن  در  کشاورزی کل کشور 
گندم کل  از  درصد   ۱۲ حدود  یعنی  این  و 
خودش  که  پور  سعیدی  سجاد  کشور. 
استان  گندم کاران  دبیر  و  است  کشاورز 
خوزستان و ساکن ایذه، می گوید مردم در 

مخالف  آشامیدن  برای  آب  انتقال  با  شهر 
دارد:  مشکالتی  هم  آن  هرچند که  نیستند 
بخش  برای  آب  انتقال  اما  واقعیت  »در 
در  باید  که  آب بری  صنایع  است،  صنعت 
به  سال هاست  شوند.  احداث  دریا  کنار 
خوزستانی  که حدود ۴۰ درصد از منابع آب 
سطحی را دارد گفته می شود، برنج نکارید، 
در حالی که همین اتفاق اکنون در کویر رخ 
پرورش  حوضچه  چندین  حتی  می دهد 

است.«  شده  راه اندازی  ماهی 

 دام هایی که ناپدید شدند 
هوری ها دیگر در تاالب نیستند. دامی 
که حیاتش وابسته به تاالب بود. گله ها ۵۰ 
 ۱۰۰ و  می رفتند  می رفتند  هور  داخل  تایی 
بلم هایی  با  دامدارها  می گشتند.  بر  تایی 
سراغشان  یکبار  وقت  چند  هر  کوچکی 
جزیره های  و  پشته ها  در  بعد  و  می رفتند 
تاالب ها  می دادند.  استراحتشان  کوچکی 
زمانی قطب دامداری و مرکز هوری ها بودند، 
حاال دیگر تعدادشان کم شده و آن هایی که 
هوری  داشتند به سختی معیشت می کنند. 
است  شادگان  اهل  عامری، کشاورز  فیصل 
را  گندم کاریش  و  نخل داری  آبی،  کم  که 
کشاورزان  »می پرسید  انداخت.  رونق  از 
سختی  به  آن ها  می کنند،  چه  دامداران  و 
هستیم  مردمی  نگران  ما  می کنند  زندگی 
امکان  و  دارند  عظیم  دام  هور  کنار  در  که 

بسیار  دام  تولید  است،  آن کم  جابه جایی 
هوری ها  از  عامری  است«  شده  کم 
می گوید و گاومیش ها: »گاومیش ها قدرت 
تعریق ندارند، این حیوان باید سر ظهر آب 
تنی کند، تاالب خشک است، یا درونش را 
حقابه  به جای  پساب  این  و  پساب گرفته 
اما  هور  نابودی  می شود.«  داده  مردم  به 
سامان  است.  نبوده  روزه  دو  و  روزه  یک 
می گوید  خوزستانی  روزنامه نگار  فرجی، 
سیاست های  به  آن  نابودی  دالیل  از  یکی 
از  و  هور  خاکریزی  برای  نفت  شرکت 
بر  آن  در  آب  چرخه  و  جریان  رفتن  بین 
می گردد. او بر این باور است که هورالعظیم 
نشدن  سازی  رها  و  رفته خشک شد  رفته 
رفتن  بین  از  باعث  اخیر  سال های  در  آب 
هرچند  شد.  هور  اطراف  مردم  معیشت 
محیط  مدیرکل  اشرفی،  جواد  محمد  که 
شدن  خشک  گفته،  خوزستان  زیست 
خشکی  و  است  طبیعی  تاالب  از  بخشی 
تاالب  یک  شماره  مخزن  به  متعلق  تاالب 
است که با توجه به شیب منطقه، کم شدن 
آورد، گرما و تبخیر شدید یک روند طبیعی 
شمالی  ضلع  در  هورالعظیم که  تاالب  برای 
به شمار  تاالب در حوضه چذابه است  این 
است  برده  نام  تاالب  چرخه  از  و  می رود 
واسطه  به  چرخه  این  می گوید  عامری  اما 
رفته  بین  از  هم  دشت ها  رفتن  بین  از 

از  و  دارند  چرخه ای  یک  »تاالب ها  است: 
قسمتی  باید  زمستان  نزدیک  تا  تیر  برج 
در  شدن  خشک  این  باشد.  خشک  آن  از 
تابستانی  گیاهان  کشت  سبب  تابستان 
که  هستند  وسیعی  چراگاه  اینها  می شود، 
ندارند،  علوفه  زمستان  در  دشت ها  وقتی 
عظیمی  و  وسیع  چراگاه های  تاالب ها  این 
چه  عرب  چه  دارند  خوزستان  عشایر  برای 
بختیاری. عشایر چادر می زنند و آبی که در 
می رسد،  تاالب  اول  به  می آید کم کم  پاییز 
دامداری ها در اینجا استراحت می کنند و با 
کوچ می کنند.  بهار  هنگام  در  رشد دشت ها 
توسعه  علت  به  دشت ها  هم  ما  متاسفانه 
به جای  و  ناپایدار خراب کردیم  کشاورزی 
حقابه تاالب پساب ریختیم و این وضعیت 
ایجاد  کشاورزان  و  دامداری ها  برای  را 

کردیم.« 

آب کرخه که بیاید...
در  تاالب ها  و  رودخانه ها  شدن  خشک 
خوزستان، چشم انداز منطقه  را طوری تغییر 
است.  نداده  تغییر  هم  جنگ  که  داده  
خوزستانی ها از سد سیمره ای می گویند که 
در باالدست کرخه ساخته شده  و به نوعی 
دامداری  و  کشاورزی  کار  کاهش  سبب 
شدن  باز  از  اما  تازه  خبرهای  است.  شده 
آب سد کرخه حکایت دارد. علی شهبازی 
سازمان  منابع  جامع  مطالعات  معاون 
گفته  پیش  چندی  خوزستان  برق  و  آب 
می شود.  حل  مشکل  رهاسازی  با  بود که 
برای  »آب  بود:  کرده  تاکید  همچنین  او 
هورالعظیم  به  کرخه  سد  از  رسیدن 
 ۵۶۰ شریانی  شبکه  یک  از  می بایست 
هر  دلیل  به همین  کند  عبور  کیلومتری 
رها سازی حدود ۵ یا ۶ روز زمان می برد. 
نشان  ما  بررسی های  کرد:  تصریح  او 
می دهد که آورد آب حوضه کرخه در سال 
به مدت مشابه سال  آبی جاری و نسبت 
درصد   ۵۰ حدود  بلندمدت  حتی  و  قبل 
خشکسالی  دهنده  نشان  دارد که  کاهش 
از  کشاورزان  حال  این  با  است.«  شدید 
عامری  نیستند.  خوشحال  آب  شدن  باز 
باعث  است  ممکن  مساله  این  می گوید 
تنش آبی بیشتر شود و در عین حال تنها 
راهکار بلند مدت، انتظار برای بارش باران 
با  و کار  و کشاورزی  زندگی  دادن  وفق  و 
طبیعت است، آنچه در سال های اخیر اتفاق 
می گوید  هم  سعیدی پور  است.  نیفتاده 
افزایش  را  تبخیر  تنها  آب  شدن  باز  این 
می دهد: »میزان تبخیر در خوزستان حدود 
باز شدن آب  این  ۳۰ هزار میلی متر است، 
در واقع تشت بزرگی از بخار ایجاد می کند 
قبلی.  اتفاقات  همان  تداوم  یعنی  این  و 
اعتراضات  وسیله  به  آب  مقطعی  باز شدن 
عادت  را  مردم  نیست،  خوزستان  درمان 
دهند  کشته  و  کنند  اعتراض  که  می دهند 
به  تنها  مساله  این  شود،  حل  مشکل  تا 
و  می شود  حل  درست  مدیریت  واسطه 
راهکار فوری ندارد، راهکار آن تعطیل کردن 
اصالح  آن  راه  است،  کویر  در  آب بر  صنایع 
الگوی کشت است اما نه فقط در خوزستان 

ایران.«  همه  در  بلکه 

  سیالب توسعه
بیکار  و  ساله   ۲۲ را  خودش  جوان 
اعتراض های  در  صدایش  می کند.  معرفی 
و  شده  پخش  کم آبی  به  خوزستان 
ریشه یابی  در  می شود.  دست  به  دست 
به  بسیاری  خوزستان  در  بیکاری  علل 
از  رونق  می کنند که  اشاره  حاشیه نشینانی 
نتوانستند  و  است  افتاده  کشاورزی شان 
دیگری  شغل  داشتن  به  را  خودشان 

می گوید  فرجی  همچنان که  دهند.   وفق 
این  تمام  در  اجتماعی  اعتراض های  تعدد 
شده  مشاهده  شهرهایی  در  بیشتر  سال ها 
و  سدسازی  سیاست های  تاثیر  تحت  که 
میان حرف هایش  در  او  بودند.  آب  انتقال 
از  بعد  به سد گتوند علیا اشاره می کند که 
آبگیری در سال ۹۲ مردم زیادی را حاشیه 
بین  از  را  موروثی شان  شغل  و  نشین کرد 
برد: »یک روستا کامل مراتع و زمین های 
به  مردم  رفتند،  آب  زیر  کشاورزی اش 
چند  آن ها  به  شدند.  رانده  شهرها  حاشیه 
نبود  فردی  اما  آدم  این  دادند،  میلیون 
وفق  تازه  شرایط  با  را  خودش  بتواند  که 
دهد، خانه خریده و کاسبی ایجاد کرده یا 
نکرده اما فرزندش که نسل بعدی او بوده 
می داده،  ادامه  را  شغلش  می بایستی  و 
این  ندیده،  آموزش  جدید  وضعیت  برای 
جامعه  مازاد  افراد  به  رفته  رفته  هم  افراد 
از  یکی  راد یوسفی،  علی  شدند.«  تبدیل 
ده ها کشاورزی است که در هنگام آبگیری 
 ۱۲ از   اللی،  شهرستان  در  علیا  سد گتوند 
شده  خسارت  دچار  تاکنون  پیش  سال 
از  درصد   ۹۰ حدود  سد،  سیالب  است. 
زمین های ۴۲ روستا را زیر آب برد و حق 
به  اکنون  که  خانوار   ۴۰۰ از  بیش  حقوق 
زمان  آن  از  رسیدند،  خانوار   ۸۰۰ از  بیش 
ساکن  حاال  که  او  نشد.  پرداخت  تاکنون 
»تمام  می گوید:  است،  سلیمان  مسجد 
روستاییان آواره شدند و آب و برق منطقه 
آب ماهیک قطع است.« یوسفی آن زمان 
سازی  آرد  کارگاه  و  بود  باغدار  و  کشاورز 
در  افراد  فقیرترین  می کنم  »فکر  داشت: 
سد  اثر  بر  که  باشند  افرادی  خوزستان 
بود  قرار  که  سدی  شدند،  بیکار  گتوند 
زیر  را  زندگی ها  اما  آباد کند  را  ما  زندگی 
آب مدفون کرد. امکانات ما را قطع کرد، ما 
ما  برای  هیچ کس  اما  نوشتیم  نامه  مرتب 
افرادی  از  بعضی  آواره ایم،  ما  نکرد.  کاری 
برگردند  مجبورند  داشتند  سنگین  دام  که 
به  ما  از  هرکدام  اما  دریاچه  محاصره  در 
زیادی  افراد  او  آواره شدیم«  شهر دیگری 
را به یاد می آورد که بر اثر خسارات ناشی 
از توسعه سکته کردند و از پا افتادند. مثل 
کشاورزان  است.  افتاده  پا  از  که  خودش 
راد یوسفی  علی  سرنوشت  از  خوزستانی 
می ترسند، ترس از اجبار به رها کردن تنها 
شغلی که در خاطر دارند. نام سد و انتقال 
می افتد:  رعشه  تنشان  به  می آید  که  آب 
زمین  است  بعید  آینده  سال  چند  »در 
سعیدی پور  بماند.«  باقی  حاصل خیزی 
در  اخیر  سال های  در  کشاورزان  می گوید 
دیدند  آسیب  از خشکسالی  هم  خوزستان 
و هم از سیل. مسئوالن از زاویه دیگری به 
نگاه  آن  آبی  و کم  اعتراض های خوزستان 
دفتر  مدیرکل  زهرایی،   بنفشه  می کنند. 
آب  وری  بهره  ارتقای  و  مصرف  مدیریت 
پیام  به  نیرو چندی پیش  وزارت  آبفای  و 
کننده  مصرف  »بزرگترین  بود:  گفته  ما 
و  است  کشاورزی  بخش  خوزستان  آب 
در  زیادی  زیستی  محیط  نیاز  همچنین 
متنوع  دالیل  به  دارد.  وجود  خوزستان 
خوزستان  در  زیستی  محیط  حق آبه  حجم 
مشکالت  نشود  تامین  اگر  و  باالست 
هم  دیگری  نکته  می کند.  ایجاد  را  زیادی 
سیاسی  مختلف  دالیل  به  که  است  این 
وجود  متنوعی  نارضایتی هایی  اجتماعی  و 
برای  بهانه ای  هم  آب  باالخره  و  دارد 
همه  واقع  در  نارضایتی هاست.  این  بروز 
مشکالتی که اکنون در خوزستان بروز پیدا 

از کم آبی نیست«. کرده است، فقط متاثر 

کشاورزان و دامداران در گفت وگو با »پیام ما« از آخرین وضعیت کم آبی در استان خوزستان می گویند 

کشاورزان در تنگنا
سجاد سعیدی پور، دبیر بنیاد ملی گندم کاران: باز شدن دریچه های سد کرخه تنها تشت های تبخیر بیشتر ایجاد می کند 

مظاهرات سلمیه
بحثی طوالنی درباره اثرات هر یک از طرح ها 
و اقدامات بر وضعیت خوزستان نیاز است 
آن  طرح  فرصت  یادداشت  این  در  که 
نیست. اما به طور کلی دولت و متخصصان 
بدون  و  بسته  درهای  پشت  تاکنون 
شفافیت تصمیماتی گرفته اند که نتیجه اش 
با  اما  است.  بوده  مردم  کردن  شگفت زده 
انباشت نارضایتی، اکنون اعتراضات مردمی 

می کند. شگفت زده  را  دولت  است که 
خوزستان  امروز  مساله  به  پاسخی که  هر 
عده ای  است که  این  با  معادل  شود  داده 
باید بخشی از آب مورد انتظارشان را صرف 
نارضایتی. در چنین  این یعنی  و  نظر کنند 
چه  که  است  این  مهم  پرسش  مساله ای 
کسی صالحیت و شانیت برای تصمیم گیری 
جابه جایی  نتیجه اش  که  تصمیمی  دارد؟ 
بیشتر  رهاسازی  است.  ضررها  و  منافع 
نفعش  اگرچه  هفته گذشته  در  آب کرخه 
حیات  ادامه  امکان  و  شرب  آب  تامین 
گاومیش هایی است که خنده صاحبانش ما 
را نیز خوشحال کرده است، اما روی دیگرش 
برای گندمی  پاییز  در  آب  تامین  از  ناتوانی 
است که کشت فراگیر در تمامی روستاهای 
حاشیه کرخه بوده و عالوه بر آن احتماال به 
دنبالش باز هم مسئله آب شرب و ریزگرد 

و ...
دولت  مردم،  اعتراض های  بحرانی شدن  با 
که تحمل شنیدن اعتراض ندارد، سراسیمه 
وعده اختصاص بودجه و اجرای پروژه های 
متعدد را می دهد. در این بین سازمان ها و 
مجددا  نیز  پروژه ها  از  بهره مند  شرکت های 
راهکارهای همیشگی خود همچون ساخت 
تحت  آبیاری های  اجرای  و  جدید  سدهای 
از  اقبالشان  تا  می گذارند  در صف  را  فشار 
بدون  شود.  بیشتر  عمومی  بودجه  موهبت 
خوزستان،  کنونی  مساله  از  بخشی  شک 
ضعف  شرب،  آب  تامین  در  ویژه  به 
معنی  بدین  این  اما  است.  زیرساخت ها 
نیست که سهم خوزستان از بودجه عمومی 
است.  بوده  آب کم  طرح های  برای  کشور 
پروژه های  بزرگترین  اصلی  بخش  اتفاقا 
این استان  آبی طی شش دهه گذشته در 
اتفاقا  که  پروژه هایی  اما  است  شده  اجرا 
از مساله خوزستان  امروز خودشان بخشی 
این  چالش های کنونی  بررسی  با  هستند. 
استان می توان نتیجه گرفت حتی با نگاهی 
پروژه،  اجرای  و  اعتبار  اعطای  خوشبینانه 
پاسخ به بخش کوچکی از مسائل خوزستان 
است و در بقیه موارد نیز پاسخی جذاب و 
شده! فهم  اشتباه  مساله ای  برای  دم دستی 
که  همان طور  کرد؟  باید  چه  اکنون  اما 
این  در  اصلی طرح شده  مساله  گفته شد 
با  ارتباط  در  سیاسی  مساله ای  یادداشت، 
منافع جامعه است. جامعه ای که خوشبینی 
به  ندارد.  دولت  به  نیز  چندانی  اعتماد  و 
به  و  مساله ای  چنین  به  پاسخ  کلی  طور 
بی اعتمادی،  انباشت  در شرایط  طور خاص 
نیازمند حضور جدی نمایندگان ذی نفعان در 
امروز  وضعیت  است.  تصمیم گیری  فرایند 
دستاورد دولتی است که تاکنون نگاه طفیلی 
به مردم داشته و در نقش قیم آنها برایشان 
کارآمدی  نهاد  دولت  است.  تصمیم گرفته 
نبوده  طبیعی  منابع  منافع  تقسیم  برای 
است. اکنون که زمان صحبت درباره تقسیم 
صالحیتش  و  توان  مطلقا  است،  ضررها 
با  رویکرد  تغییر  لزوم  پذیرش  ندارد.  را 
به  که  است  معنی  بدین  مردم،  محوریت 
دانست که  باید  اعتراض ها  نشنیدن  جای 
بلند شدن این صدا بخشی از پاسخ مسئله 
با  باشند،  داشته  حضور  باید  مردم  است. 
با  کنند،  بیان  را  مطالباتشان  راحت  خیال 
تعیین  مذاکره  برای  نمایندگانی  اطمینان 
کنند و این نمایندگان واقعا در تصمیم گیری 

باشند. داشته  حضور 

تغییرات آب و هوا اندازه 
مغز و بدن انسان را 

تغییر داده است
با  انگلیس  در  کمبریج  دانشگاه  محققان 
در  هومو  انسان های  از  فسیل   ۳۰۰ مطالعه 
سراسر جهان دریافتند آب و هوای زمین، اندازه 
است. داده  تغییر  را  انسان ها  اندام  و   مغز 
به گزارش ایرنا از تارنمای خبری ساینس، بر 
اساس این تحقیقات که با مقایسه اطالعات 
حاصل از تجزیه و تحلیل ۳۰۰ فسیل انسان 
مختلف  مناطق  آب و هوای  وضعیت  با 
متوسط  شد  مشخص  گرفت،  انجام  زمین 
اندازه بدن انسان در طول یک میلیون سال 
قابل توجهی داشته است.  گذشته تغییرات 

در واقع افرادی که در آب و هوای سردتر زندگی 
می کردند، اندام بزرگتری نسبت به سایرین 
بیشتری  قابلیت  بزرگتر  اندام  زیرا  داشتند؛ 
دارد. سرد  محیط های  در  گرما  حفظ   در 

همچنین بر اساس نتایج این تحقیقات اندازه 
مغز ساکنان مناطق دارای پوشش گیاهی کمتر 
مانند علفزارها و استپ ها در مقایسه با ساکنان 

مناطق دیگر، بزرگ تر است.

بنفشه زهرایی، مدیرکل دفتر 
مدیریت مصرف و ارتقای 
بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو 
چندی پیش به پیام ما گفته 
بود: »بزرگترین مصرف کننده آب 
خوزستان بخش کشاورزی است 
و همچنین نیاز محیط زیستی 
زیادی در خوزستان وجود دارد. به 
دالیل متنوع حجم حق آبه محیط 
زیستی در خوزستان باالست و 
اگر تامین نشود مشکالت زیادی 
را ایجاد می کند.«

کشاورز تا یک قدمی مرگ رفته بود. پنج سال بعد از روزهایی  که گفته بودند که سد گتوند علیا که بیاید، با خودش آبادانی و آب می آورد. 
تعبیر شد،  بودند، فقط همین آخری  از وعده هایی که داده  برابر می شود و زمین هایش پرآب.  بودند که محصوالتش چند  وعده داده 
زمین هایش رفته رفته در آب غرق شدند و محصوالتش خیس روی دستش ماندند. آب تا کمر خانه ها هم آمد. سد مثل سیل عمل کرد 
و همه چیز را شست و با خودش برد. مردم یکی در میان به شهرهای دیگر پناهنده شدند. کشاورز پنج سال بعد سکته کرد و اکنون تنها 
می تواند کلمات را کنار هم قطار کند. جوانترها از کشاورزی منطقه »آب ماهیک« خوزستان جز چند تصویر پراکنده از مرکز خرید گندم در 
خاطر ندارند. حافظه شان تنها به تصویر کوچ اجباری و بیکاری قد می دهد، تصویری که کشاورزان استان این روزها از تداعی شدن آن برای 

خودشان در سایر شهرها واهمه دارند. 
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| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

کلمبیا و سنگال نیز حمایت از 
زنان کارآفرین را تقویت کردند. 
برخی از کشورها همچون 
مکزیک و کنیا، سهمیه ای 
برای تضمین بهره مندی زنان 
از برنامه های اشتغال عمومی 
تعیین کرده اند

فرصت های شغلی زنان نسبت به مردان در 
دوران کرونا بیشتر از بین رفته است. برخی 
از کشورها با اقدامات حمایتی سعی در بهبود 
اوضاع دارند. به گزارش ایلنا به نقل از سازمان 
تا  شده  پاندمی کرونا سبب  بین المللی کار، 
نابرابری های شغلی میان زنان و مردان در بازار 
کار افزایش یابد؛ برآوردها نشان می دهد، این 
می شود.  برابر  چند  نزدیک  آینده  در  چالش 
در  زنان  اشتغال  میزان  مقابله ای  بررسی 
سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ نشان می دهد، تعداد 
زنان شاغل در طول ۲ سال گذشته حدود ۱۳ 
میلیون نفر کاهش یافته است و نرخ اشتغال 
مردان در سال جاری میالدی به سال ۲۰۱۹ 
با  ارتباط  در  پیش بینی های  است.  بازگشته 
شغلی  فرصت های  می داد،  نشان  اشتغال 
 ۲۰۲۱ سال  در  مردان  به  نسبت  زنان  برای 
بیشتر خواهد بود اما شرایط اشتغال مجدد 
زنان به هیچ وجه مطلوب نیست.تنها ۴۳.۲ 
رسیده اند  قانونی  به سن  زنانی که  از  درصد 
در سال ۲۰۲۱ استخدام خواهند شد در حالی 
که ۶۸.۶ درصد از مردانی که به سن قانونی 
خواهند  شاغل  سال  این  در  رسیده اند،  کار 
داشته اند که  اشتغال  مشاغلی  در  شد.زنان 
دیده اند.  دوران کرونا  در  را  آسیب  بیشترین 
به همین دلیل، آن ها شغل و منبع درآمدی 

خود را از دست داده اند. از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، 
که  یافته  کاهش  درصد   ۴.۲ زنان  اشتغال 
این میزان معادل ۵۴ میلیون فرصت شغلی 
است. نرخ اشتغال مردان نیز ۳ درصد کاهش 
ازبین  یافت که به تبع آن ۶۰ میلیون شغل 
به  جهان  مناطق  تمامی  قطع،  طور  به  رفت. 
نحو یکسانی آسیب ندیده اند، میزان کاهش 
فرصت های شغلی در برخی از کشورها به ۱۰ 
درصد می رسد.آمریکا با کاهش ۹.۴ درصدی 
بیشترین کاهش اشتغال زنان را تجربه کرده 
این  دوم  جایگاه  در  عربی  است. کشورهای 
جدول قرار دارند؛ آمار و ارقام نشان می دهد، 
اشتغال زنان ۴.۱ درصد و مردان ۱.۸ درصد در 
است.  یافته  و ۲۰۲۰ کاهش  سال های ۲۰۱۹ 
منجر  همه گیری  آرام  اقیانوس  و  آسیا  در 
زنان شده  اشتغال  درصدی   ۳.۸ به کاهش 
درحالیکه این نرخ در مردان ۲.۹ گزارش شده 
فرصت های شغلی  رفتن  بین  از  نرخ  است. 
زنان نسبت به مردان در اروپا و آسیای میانه 
به طور چشمگیری کاهش یافته است. این 
میزان در زنان و مردان به ترتیب ۲.۵ و ۱.۹ 
درصد برآورد می شود. ۱.۹ درصد از فرصت های 
شغلی زنان در قاره آفریقا از بین رفته است. 
کشورهای این قاره کمترین نرخ از بین رفتن 

فرصت های شغلی را تجربه کرده اند.

سازمان بین المللی کار گزارش داد:
 فرصت های شغلی زنان نسبت به مردان 

در دوران کرونا بیشتر کاهش یافته

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

نوبت دوم 

آکهی مناقصه عمومی

لذا كليه پیمانکاران که دارای تجربه، تخصص و تجهیزات الزم بوده؛ می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( 
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تلفن: ۰76-312۰1595   ،  312۰1526 - ۰76

-به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا ء مدت مقرر در آگهی واصل مي شود 
مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد

-کد اقتصادی:411143589315   شناسه شرکت:1۰1۰1335577      ش ثبت:1954     کدپستی:79136-75115

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی اقدام  نماید:

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

شماره مناقصهموضوعردیف

۱

انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه و 
احداث، اصالح و بهینه سازی، روشنایی معابر و احداث کلیه ساختمان های 
عملیاتی و پست های زمینی در محدوده  استان هرمزگان از محل اعتبارات 

داخلی
مبلغ تضمين شركت در مناقصه :۱.۷۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال                  

مدت زمان انجام کار: حداکثر یکسال   پیش پرداخت: ندارد

۴۹-۱۴۰۰

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت )ضمانت بانکی ،واریز وجه نقد و کسر از مطالبات( مورد قبول 
می باشد.
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داخل  داخل،  مقابل   - شیمی۲  در  ای 
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كارخانه،  عالمت  شیراز،  باغ   - شرقی 
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خانه  به  سفر  عبادات،  از   - اطمینان۱۲ 
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كاشف میكروب سل - کرم شب تاب۱۴ 
- واحد چلوكباب، دستگاه فشار - اثری از 
توماس مان - هکر ناتمام۱۵ - موی فری 
- درخشان، روشن تر - جیوه - پر گویی، 

زدني پرچانه ها، طرف

عمودی
۱ - سربلندی - جوانمرد - گوژ پشت۲ 
جام   - اندک  باران   - کاندید  مولف   -
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پول قدرتمند آسیا۷ - نیروگاه شمال - 
چند خودمانی - سد خوزستان، سدی در 
جنوب كشور۸ - حیوانی درنده که به زن 
ساالری معروف است، کفتار - خواهران 
نویسنده انگلیسی - كشور دو تكه، بعضی 
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نمرات - باران اندک - آجر پز۱۰ - دشمن 
سرسخت - شمای بیگانه، ضمیر انگلیسی 
بی  مفعول  عالمت  مفعولی،  نشانه   -
واسطه۱۱ - انداخته شده، حذف شده - 
آهنگساز ایتالیایی۱۲ - آگاه و بصیر - چه 
وقت؟، چه کسی؟ - مادر عرب، عزیز تازی 

- به وارونه۱۳ - انکراالصوات - مأنوس 
گشتن، یکدل و یک زبان شدن - رنگ 
اصلی۱۴  رنگهای  از  آرامش،  رنگ  دریا، 
- عدد کار خراب کن، عددی یک رقمی، 
نفس خسته - سرشت  عدد خیطی - 
و نهاد ۱۵ - آش هفت دانه - از مصالح 

ساختمانی - پژواك صدا، انعكاس صدا۱۶ 
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تیم ورزشی - سفید آذری - عصاره کنجد 

- جاهلتر، نادانتر

جدول شماره 2۰65

اصفهان

اشاره  با  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  تولید  معاون 
آیزوماکس،  واحدهای  اساسی  تعمیرات  پایان  به 
هیدروژن و آمین کنتکتور شماره ۲ شرکت گفت: این 
دوره از تعمیرات با فعالیت مستمر شبانه روزی ۲ هزار 

نفر نیروی انسانی و به مدت ۲۵ روز انجام شد.
اجرای  با  تعمیرات  این  در  افزود:  جعفرپور  علیرضا 
۳ طرح بهینه سازی مشعل های پاالیشگاه، استحصال 
آیزوماکس  از محصول گازوییل واحد  انرژی حرارتی 
موفق  هیدروژن  حرارتی کوره  های  عایق  بازسازی  و 
پاالیشگاه  سوخت  مصرف  در  درصد   ۲ حدود  شدیم 

کنیم. صرفه جویی 
نفت  پاالیش  شرکت  تعمیرات  و  نگهداری  مدیر 
بهبود کیفیت عملکرد  برای  اینکه  بیان  با  نیز  اصفهان 
بی وفقه  فعالیت  از  ناشی  تبعات  پیشگیری  و 
در  باید  عملیاتی  واحد های  پاالیشی،  دستگاه های 

داشت:  اظهار  شوند،  اساسی  تعمیرات  سال   ۴ یا   ۳
گرفتن کامل  نظر  در  با  تعمیرات که  از  دوره  این  در 
بهداشتی  پروتکل های  تمام  رعایت  و  ایمنی  نکات 
آب بندی  سیستم  تغییر  پروژه  انجام  با  شد،  انجام 
کمپرسور ۶۰۲ واحد آیزوماکس از نوع روغنی به نوع 
خشک، عالوه بر کاهش ۱۰ درصدی اتالف کاری ناشی 
این  راندمان  در  درصد   ۱۰ ها،  دستگاه  های  توقف  از 

داشتیم. افزایش  تجهیز 
علیرضا قزوینی زاده خوراک واحد آیزوماکس شماره 
 ۵۰۰ و  هزار   ۲۲ روزانه  متوسط  طور  به  را  شرکت   ۲
در  ۷۰۰۰ کیلوگرم  را  هیدروژن  واحد  و  روز  در  بشکه 
نفت  مایع،  گاز  بنزین،  گفت:  و  کرد  اعالم  ساعت 
واحد  تولیدات  از  نفت گاز  و  هوایی  سوخت  سفید، 
حذف  نیز  کنتکتور  آمین  واحد  و  است  آیزوماکس 

دارد. عهده  بر  را  محصوالت  از  گوگرد 

2 درصد صرفه جویی در مصرف سوخت 
پاالیشگاه اصفهان سمیه باقرزاده / تامین برق پایدار ایستگاه های 

انرژی  سیستم  از  استفاده  با  كاتدیک 
انتقال گاز  عملیات  چهار  منطقه  در  خورشیدی 

شد. اجرایی  )خراسان رضوی( 
مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز گفت: در 
یک حرکت ابتکاری و در راستای سیاست های 
حفاظت کاتدیک  ایستگاه  دو  انرژی،  مدیریت 

به پنل های خورشیدی مجهز شد. منطقه، 
استفاده  افزود:  خبر  این  اعالم  با  محمد کامل 
از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یک اصل در 
جمله  از  و  است  مطرح  انرژی  مدیریت  حوزه 
مزایای ارزشمند آن، كاهش مصرف سوخت های 
فسیلی در سطح كالن و در نتیجه، كاهش آلودگی 
هوا است و این یكی از راهكارهای مناسب كمبود 

و قطع برق به ویژه در روزهای گرم سال است.
ایستگاه  دو  راستا  همین  در  اینکه  بیان  با  او 
پنل های  کمک  به  منطقه  کاتدیک  حفاظت 

گفت: شده اند،  برق دار  خورشیدی 
کمک  به  و  شده  انجام  برنامه ریزی های  با 
ایستگاه  دو  منطقه،  این  همکاران  توانمندی 
كاتدیک ارمیان و میاندشت بر روی خط ۴۸ اینچ 
شاهرود-كاهک با استفاده از انرژی خورشیدی 
برق دار و دو ایستگاه مزبور راه اندازی شده است.

از  هدف  انتقال گاز  عملیات  چهار  منطقه  مدیر 
پتانسیل  بیشتر  افزایش  را  پروژه  این  اجرای 
حفاظتی و خط لوله ۴۸ اینچ شاهرود-كاهک 
لوله گاز  خط  عمر  طول  و  پایداری  افزایش  و 
سیستم  از  بار  اولین  برای  افزود:  و  دانست 
انرژی خورشیدی برای تامین برق ایستگاه های 
منطقه  این  در  افتاده،  دور  نقاط  در  كاتديک 

است شده  استفاده 

تجهیز 2 ایستگاه حفاظت کاتدیک به پنل خورشیدی

مرگ  به  نسبت  هشدار  با  چهارمحال و بختیاری  منطقه ای  آب  کارشناس   
آبخوان های این استان، گفت: دشت های ممنوعه بحرانی این استان ساالنه 
با حدود سه سانتی متر فرونشست مواجه است.به گزارش ایرنا، سید هاشم 
میلی متر   ۲ ساالنه  وقوع  جهانی،  استانداردهای  طبق  کرد:  اظهار  فاطمی 
فرونشست در دشت ها نشان دهنده وضعیت بحرانی است که این میزان در 

است. نگران کننده  به شدت  رسیده که  سانتی متر  به سه  ما  استان 
او با بیان اینکه از ۱۰ دشت اصلی استان ۶ دشت ممنوعه و چهار دشت ممنوعه 
دشت ها،  شدن  بحرانی  ممنوعه  برای  معیارها  از  یکی  است، گفت:  بحرانی 
خانمیرزا،  شهرکرد،  دشت های  حاضر  حال  در  که  است  زمین  فرونشست 
بروجن- فرادنبه و سفیددشت ممنوعه بحرانی است و فرونشست زمین در 
اعالم دقیق  اگرچه  ادامه داد:  این دشت ها در حال پیشروی است. فاطمی 
علمی  پایش های  نیازمند  استان  دشت های  در  داده  رخ  فرونشست  میزان 
است اما بر اساس مطالعات انجام شده و مشاهدات ناشی از افت سطح آب  
چاه ها، فرونشست در دشت خانمیرزا ۹۰ سانتی متر و در دشت شهرکرد ۲۰ 

می شود. برآورد  سانتی متر 

که  کرد  اعالم  فارس  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
اکنون بالغ بر ۲۰ هزار هنرمند صنایع دستی در این استان فعال هستند و ۲ 
نماینده  با  دیدار  در  هادی شه دوست شیرازی  بیمه شده اند  آنان  از  نفر  هزار 
ولی فقیه در فارس، امام جمعه شیراز و تولیت آستان مقدس شاه چراغ)ع(، 
پرداخت. اداره کل  این  برنامه های  و  فعالیت ها  در خصوص  ارائه گزارش  به 
شه دوست شیرازی گفت: حرم مطهر شاه چراغ )ع( یکی از مهم ترین اماکن 
اهل بیت  حرم  سومین  رهبری  معظم  مقام  فرموده  به  و  کشور  مذهبی 
این  و  است  شیراز  شهر  مقاصد گردشگران  از  یکی  به عنوان  )علیهم السالم( 
شهر  زیارتی  و  مذهبی  توسعه گردشگری  در  مهم  بسیار  نقشی  مطهر  حرم 
شیراز دارد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با اشاره 
فرهنگی،  توسعه  در  مهمی که  تاثیر  و  مذهبی  توسعه صنعت گردشگری  به 
اجتماعی و اقتصادی شیراز دارد، عنوان کرد: نام سومین حرم اهل بیت )ع(، 
شیراز را به عنوان یک قطب مذهبی و زیارتی مطرح کرده و وجود امامزادگان 
الزم التکریم در کنار حرم مطهر حضرت شاه چراغ )ع( فرصتی ارزشمند را برای 

است.  فراهم ساخته  زیارتی  و  توسعه گردشگری مذهبی 

رئیس شرکت توزیع برق پلدختر از شناسایی دو مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال 
در این شهرستان خبر داد. به گزارش ایسنا، محمدطاهر متش پور اظهار کرد: در سه ماهه 
اول امسال در راستای طرح اصالح و بهسازی، در روستاهای کلک بیشه، طالقانی و چم 
مورت چولهول شبکه برق بهسازی شده است. او با بیان اینکه در راستای برق رسانی 
به مناطق روستایی،  پروژه برق رسانی به روستای دره باغ محمدحسین واقع در افرینه 
به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد رسیده است و عملیات برق رسانی به روستای شهید 
شکرا... واقع در آبید گردکانه پیشرفت ۳۰ درصدی داشته است، افزود: برق رسانی به 
روستای پشت تنگ نیز در مرحله جانمایی است. رئیس شرکت توزیع برق پلدختر 
گفت: همچنین برای مشترکان جدید روستایی و شهری به متراژ ۲۵۰۰ متر شبکه 
فشار ضعیف احداث و توسعه یافته است. متش پور با اشاره به اینکه برخورد با مراکز 
غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال با توجه به شرایط خاص وضعیت برق کشور در 
اولویت برنامه های ماست، تصریح کرد: با تالش های صورت گرفته در بهار امسال دو 
مرکز شناسایی شدند که در نتیجه آن کشف هشت دستگاه استخراج رمز ارز بیت کوین 
بوده که پس از هماهنگی با دادستان و نیروی انتظامی جمع آوری شد و پیگیری ها و 

بازدیدهای مستمر برای کشف و برخورد با موارد احتمالی همچنان ادامه دارد.

کارشناس آب منطقه ای چهارمحال وبختیاری:
دشت های چهارمحال وبختیاری ساالنه 

حدود 3سانتی متر فرونشست دارند

مدیرکل میراث فارس:
یک پنجم هنرمندان صنایع دستی 

فارس بیمه اند

رئیس شرکت توزیع برق شهرستان خبر داد:
شناسایی دو مرکز غیرمجاز استخراج 

رمزارز دیجیتال در پلدختر

| چهارمحال وبختیاری | | فارس | | لرستان |

صعود تیم کوهنوردی 
انبار نفت شهید رجایی

 به قله تشگر 
نفت شهید  انبار  تیم کوهنوردی  اعضای  از  تعدادی 
رجایی بندرعباس به ارتفاعات تشگر هرمزگان صعود 

کردند.
پخش  ملی  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
فرآورده های نفتی هرمزگان تعدادی از اعضای تیم 
با  بندرعباس   رجایی  شهید  نفت  انبار  کوهنوردی 
حضور در برنامه صعود به ارتفاعات تشگر ، قله آن 

فتح کردند. را 
این قله که بخشی از کشیدگی سلسله جبال زاگرس 
و  هزار  از ۳  بیش  است، کمی  هرمزگان  استان  در 

دویست متر ارتفاع دارد.
گفتنی است گروه کوهنوردی منطقه هرمزگان یکی از 

رشته های ورزشی فعال در این شرکت است.

برای اولین بار 
در ذوب آهن اصفهان انجام شد
بازسازی کامل سیستم 

الکتریکی لکوموتیوهای روسی
مدیریت  لکوموتیوها(  تعمیرات  )دپو  جریه  دایره 
راه آهن و ترابری تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه ریل 
رو را برعهده دارد و در این راستا تعداد ۲۸ دستگاه 
لکوموتیو در سه تیپ مختلف آلمانی، روسی و چینی 
از  اعم  را  رو  ریل  نقلیه  وسیله   ۳۲۰ مجموع  در  و 
لبه بند،  واگن های  کوتاه،  لبه  واگن های  لکوموتیو، 
سرباره  و  چدن  کالسکه های  ریلی،  جرثقیل های 
و  تعمیر  برنامه های  در  را  دامکار  و  شمش کش  و 
نگهداری سالیانه، ماهیانه و روزانه در دستور کار قرار 

دارد.
شرکت  این  ترابری  و  راه آهن  مدیر  الدریان  احمد 
تعمیرات  دسته  دو  در  بیشتر  تعمیرات  این  گفت: 
با  می گیرند که  قرار  الکترونیک  و  برق  و  مکانیکی 
محدودیت های  و  ظالمانه  تحریم های  به  توجه 
پرسنل  ُپرتوان  دست  به  بین المللی  مختلف 
مدیریت های  همکاری  و  جریه  دایره  سختکوش 
تاکنون  خارجی  خرید  و  داخلی  خرید  سفارشات، 
اولیه،  مواد  ریلی  حمل ونقل  فرآیند  و  شده  محقق 
ادامه  نوردی همچنان  چدن و سرباره و محصوالت 

داشت. خواهد  و  دارد 
لکوموتیوهای  حاضر  حال  در  که  این  بیان  با  او 
تیپ TGM۴ و TGM۶ روسی با بیش از ۴۰ سال 
سیم کشی  از  اعم  الکتریکی  سیستم های  قدمت، 
فرسوده  الکتریکی  فرمان  و  سیستم های کنترل  و 
به  ترابری  و  راه آهن  مدیریت  گفت:  است،  شده 
تعمیرات  پرسنل  سختکوشی  و  تخصص  پشتوانه 
این مدیریت تصمیم گرفت تا برای اولین بار در ۵۰ 
نوسازی کامل سیستم های  به  سال گذشته نسبت 
الکتریکی این لکوموتیوهای روسی اقدام کند و در 
شروع کار سه دستگاه لکوموتیو روسی به شماره های 
الکتریکی بیشتری  را که مشکالت  ۰۰۵ و۰۰۹ و۰۰۱۰ 
داشتند انتخاب شد و در این راستا ابتدا لکوموتیو 
۰۰۵ و سپس لکوموتیو ۰۰۹ در سال ۱۳۹۹ به طور 
کامل مورد تعمیرات اساسی سیستم الکتریکی قرار 

گرفتند.
الدریان عمده فعالیت های این تعمیرات را به شرح 
زیر عنوان کرد: دمونتاژ کامل کلیه قطعات و سیم های 
اصالح  سیم(،  متر  لکوموتیو)۲۰۰۰  الکتریکی 
مسیرهای کابل ها وسیم ها در لکوموتیو و تابلوهای 
الکتریکی وکنسول اپراتوری، سیم کشی کامل ۲۰۰۰ 
فایبرگالس  روکش  با  سیلیکونی  نسوز  سیم  متر 
وگازوییل  حرارت  مقابل  در  بیشتر  مقاومت  جهت 
دقیق،  ابزار  قطعات  روغن ها، کالیبره کردن  انواع  و 
دماسنج ها، فشارسنج ها و ...، طراحی وکالیبره کردن 
مدارات کنترل امنیت فرمان درقسمت تعویض دنده 
موتور  روغن کاری  پمپ  مدارات  اجرای  )مارش(، 
آب  حرارت  کنترل  مدار  نوآوری  و  طراحی  دیزل، 
لکوموتیوها که در صورت باال رفتن دما از مقدار مجاز 
تا  می شود  لکوموتیو  دیزل  موتور  خاموشی  باعث 
آسیب نبیند، تعمیر برد الکتریکی کنترل اتوماتیک 
سیستم گیربکس هیدرولیک و باز طراحی مدارات 
و  قدیمی  المپ های  تغییر  و  چراغ ها  روشنایی 

.  LED نوع  به  پروژکتورها 
الزم به ذکر است لکوموتیو ۰۰۱۰ که از سال ۱۳۹۴ از 
بهره برداری خارج شده بود در دست تعمیر و اورهال 

الکتریکی و مکانیکی است.

ومواد  وامالک  اسناد  ثبت  12قانون  ماده  دستور  به  بنا 
مجهول  ،امالک  وامالک  اسناد  ثبت  قانون  نامه  59و64آئین 
34و44و45کرمان  های  بخش  از  افتاده  قلم  ویااز  المالک 
حوزه ثبتی جیرفت که در سه ماهه اول سال 1400)فروردین 
-اردیبهشت -خرداد( تقاضای ثبت شده است بترتیب بخش 

وشماره پالک ومحل وقوع ملک بشرح ذیل آگهی میشود.
از قطعه یک واقع در بخش 34کرمان

گراغانی  سعیدی  کشور  خانم  24-اصلی  از  34فرعی  پالک 
ششدانگ یک باب خانه مشتمل برباغچه  به مساحت 329.01 

متر مربع واقع در اراضی گراغان جبالبارزجیرفت .
از قطعه 2 واقع در بخش 45کرمان

پالک 1252فرعی از 577-اصلی خانم طیبه شریفی ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 332.44 مترمربع واقع در اراضی 

زرکوبی جیرفت .
لذا با ستناد ماده 16قانون ثبت چنانچه شخص یا اشخاصی 
)حقیقی یا حقوقی (نسبت به امالک ثبت شده در این آگهی 
بمدت  اول  نوبت  انتشار  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراض 
90روز اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم وجهت تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه نمایند و چنانچه 
بین تقاضا کنند گان ودیگری قبل از انتشار این آگهی دعوی 
در جریان بوده میتوانند گواهی دادگاه مبنی بر طرح دعوی به 
این اداره تسلیم در غیر اینصورت حق آنها ساقط خواهد شد.

آگهی نوبتی وتحدیدی
از قطعه 6 واقع دربخش 34کرمان

دژ   جمشید  اقای  1201-اصلی  فرعی   65 پالک 
سردسیری  برباغچه  مشتمل  خانه  باب  یک  درششدانگ 
به مساحت 776.10متر مربع واقع در اراضی پشت خان 

جیرفت دلفارد 
عملیات تحدید حدود از ساعت 8صبح مورخ 1400/5/23در 

محل وقوع ملک شروع وبه عمل خواهد امد.
پالک 66 فرعی 1201-اصلی اقای منصوردژ  درششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 296.50متر مربع واقع در اراضی پشت 

خان دلفارد جیرفت
عملیات تحدید حدود از ساعت 8صبح مورخ 1400/5/25در 

محل وقوع ملک شروع وبه عمل خواهد امد.
از قطعه 2 واقع دربخش 45کرمان

پالک 717 فرعی 581-اصلی خانم فاطمه السادات حسینی  
نسب ششدانگ خانه به مساحت 211.17متر مربع واقع در 

اراضی حسین اباد جیرفت
ملک  ماهیت  به  که  اشخاصی  به  میگردد  تاکید  ضمنا 
به  که  اشخاصی  و  90روز  مد ت  میباشندظرف  معترض 
از  30روز  مدت  ظرف  معترضند  ارتفاقی  وحقوق  حدود 
تاریخ انتشار آگهی مطابق ماده 86آئین نامه قانون ثبت 

/. نمایند  تسلیم  ثبتی  واحد  به  کتبا  را  اعتراض خود 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/01

جواد فاریابی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت.

بسمه تعالی
آگهی های نوبتی سه ماهه اول  سال 14۰۰حوزه ثبتی جیرفت

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 14۰۰ 
بر طبق دستور ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و 
امالک و مواد اصالحی ۵۹ و ۶۴ آئین نامه 
امالک  به  نسبت  اشخاصی که  ثبت  قانون 
مجهول المالک بخش ۱۶ کرمان حوزه ثبتی شهرستان زرند 
تقاضای ثبت نموده اند و همچنین امالکی که بر طبق قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی از سهام مجهول می باشد با ذکر نام متقاضی 
و سهام مورد تقاضا و محل وقوع ملک بشرح زیر آگهی 

می گردد:
پالک ۱۶۳۱ فرعی مفروز و مجزی از پالک ۵۲۱ فرعی از 
۱۸ اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی کرمان ششدانگ ساختمان مرکز 
بهداشت واقع در اراضی اپوروار کوهبنان بخش ۱۶ کرمان  

بمساحت ۱۸۲۰.۷۵ مترمربع
بنا به دستور ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و امالک کسانیکه 
بر امالک تقاضای ثبت شده در بخش های قید شده در 
این آگهی واخواهی و اعتراضی دارند می توانند از اولین 
نوبت انتشار آگهی به مدت ۹۰ روز اعتراض خود را کتبا 
و مستقیما به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند و 
عالوه بر آن ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره دادخواست الزم به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم 
نمایند و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
او می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تسلیم 
دادخواست را دریافت دارند و به این اداره تسلیم نمایند و 
اداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عملیات 
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهند و چنانچه بین 
تقاضا کنندگان و اشخاصیکه قبل از نوبت اول این آگهی 
باشد میبایستی  اقامه و در جریان رسیدگی می  دعوی 
گواهی مشعر بر جریان دعوی را به این اداره تسلیم واال حق 
او ساقط خواهد شد و تحدید حدود امالک درخواست ثبت 
شده بر طبق ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک به ترتیب 
بخش و شماره پالک آگهی خواهد شد و این آگهی در دو 

نوبت به شرح زیر منتشر خواهد شد.
آگهی نوبتی و تحدید حدود در اجرای قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
به استناد ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی ، مبنی بر پذیرش ثبت و تنظیم اظهارنامه و تحدید 
حدود همزمان امالک مشمول و تطبیق آنها با دفتر توزیع 
اظهارنامه، پرونده ثبتی و محل و همچنین پس از حصول 
فوق  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی  انتشار  از  اطمینان  از 
مشخصات امالک و همچنین حدود آنها طی دو نوبت در 
تاریخ های ذکر شده آگهی و متذکر می گردد و چنانچه 
اشخاصی به ماهیت ملک معترضند ظرف مدت نود روز 
و اشخاصی که به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند 
ظرف مدت سی روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق ماده ۸۶ 
آیین نامه قانون ثبت اعتراض خود را کتبا به واحد ثبتی 

تسلیم نمایند.
الف( موقوفه مریم خانم به تولیت آقای حسین متصدی 
زاده زرندی به شناسنامه ملی ۱۴۰۰۰۵۰۳۲۴۰ در ششدانگ 
زمین وقفی بمساحت ۲۸۳.۳۵ مترمربع مفروز و مجزی از 
پالک ۴۰ فرعی از ۲۳۶۸ اصلی واقع در زرند خیابان عالمه 

)اراضی حسین آباد( بخش ۱۳ کرمان.
ب( آقای حسن اسالمی علی آبادی به شناسنامه شماره 
یک صادره از زرند فرزند غالمحسین در ششدانگ اعیانی 
خانه به مساحت ۳۰۹.۶۲ مترمربع مفروز و مجزی از پالک 
عالمه  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   ۲۳۶۸ از  فرعی   ۶۵
)اراضی حسین آباد( بخش ۱۳ کرمان که عرصه آن بموجب 
سند اجاره شماره ۹۹/۷۵۲۰۳۹ مورخه ۱۳۹۹/۸/۱۲ متعلق 
به موقوفه مریم خانم با تولیت آقای حسین متصدی زاده 

می باشد.
 م الف۱۲۵

تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲  
تاریخ انتشار نوبت دوم:روز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱

حسین توحیدی نیا
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۸۱۱هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد حسن زاده سبلوئی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۲ صادره از زرند در یک باب خانه 
به مساحت ۳۴۶.۷ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۲۳۰ فرعی از ۲۳۶۸ اصلی واقع در زرند اکبر آباد 
خیابان جهان آرا کوچه عترت خریداری از مالک رسمی آقای جواد ذکائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف ۱۲۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۵/۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۵/۱۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

رای شورا
در خصوص دعوای خواهان حمید باقری، فرزند محمد علی به طرفیت خواند گان، محمد حاجیان و 
سیدعلی عادل فرزند حسن /سید کاظم به خواسته: التزام به تنظیم سند و انتقال خودرو وانت پیکان 
مدل ۱۳۸۹ به شماره شهربانی ۹۵ ج  ۸۲۹_ ۴۲ ایران مدل ۸۹ مقوم به مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان بدین توضیح که خواهان اظهار داشته طبق قولنامه پیوست ماشین فوق را خریداری نموده ولی خواندگان از 
انتقال سند خودداری می نماید. خوانده ردیف دوم این امر را قبول دارد ولی مدعی است سند اصلی بنام خوانده 
ردیف اول است و نامبرده مجهول المکان می باشد و من حاضرم سند بزنم به شرطی که خوانده ردیف اول هم 
باشد. شورا جهت ابالغ به خوانده ردیف اول تعیین وقت رسیدگی با فرصت یک  ماهه را روزنامه کثیراالنتشار درج 
می کند ولی از خوانده ردیف اول هیچ اطالعی حاصل نمی شود شورا با عنایت به محتویات پرونده و احراز معامله 
بین طرفین و این که خوانده ردیف اول مالک رسمی اتومبیل است و مستندات خواهان خواسته خواهان را ثابت 
تشخیص داده بنابراین به استناد مواد ۲۳۷ و ۲۶۲ قانون مدنی و مستند به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی 
خواندگان را محکوم به حضور به یکی از دفاتر رسمی اسناد کشور و انتقال سند اتومبیل فوق بنام خواهان می نماید 
رأی صادره نسبت  به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز قابل واخواهی در همین شورا می باشد و نسبت به 
خوانده ردیف دوم حضوری و ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی عمومی شهرستان تربت حیدریه 

می باشد قاضی شورای حل اختالف شعبه کدکن
رئیس دادگستری تربت  حیدریه حسین مسرور

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 14۰۰۰۰399 
آذر جرجندی بدهکار پرونده کالسه فوق  به خانم  بدینوسیله 
که برابر گزارش مامورابالغ ثبت بم شناخته نگردیده اید ابالغ 
می گردد که برابر سند رهنی شماره ۹۴۴۷ – ۹۹/۱۲/۱۸  بین 
شما و آقای رامین فخيم عبداللهی مبلغ ۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می 
باشد لذا طبق ماده ۱۸/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 
آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف ۳۸۱
معاون اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- زهرا سرمست

آگهی فقدان سند مالکیت 
استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  جعفری  حاج  محمد  آقای 
گواهی شده دفتر اسناد رسمی ۱۹۰ رفسنجان مدعی هستند 
از ۲۱۱۹  که سند مالکیت ششدانگ زمین پالک ۲۲۶ فرعی 
اصلی واقع در رفسنجان بخش ۹ کرمان به نام آقای محمد حاج جعفری 
صادر و تسلیم و به علت جابجایی مفقود گردیده و لذا به دستور تبصره یک 
اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت 
اسناد  یا وجود  انجام معامله  تا چنانچه شخصی مدعی  آگهی  روزنامه  در 
انتشار  تاریخ  از  روز   ۱۰ تواند ظرف مدت  باشد می  نزد خود می  مالکیت 
این صورت پس  غیر  در  دارد  اداره تصمیم  این  به  را  اعتراض خود  آگهی 
از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام 

مالک صادر خواهد شد. 
ابوالفضل تیموری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان
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| برج رِسِکت |
این برج در روستای رسکت از توابع بخش دودانگه 
واقع  ساری  شهر  غربی  جنوب  ۴۰ کیلومتری  در 
شده است و قدمت آن به قرن پنجم هجری قمری 
باز می گردد. این برج شامل بدنه آجری و گنبد است 
که در حد فاصل قسمت فوقانی بدنه و آغاز گنبد، 
دو  بنا  این  دیده می شود.  تزئینات مقرنس کاری 
کتیبه آجری به خط پهلوی ساسانی و خط کوفی 
دارد. وجود خط پهلوی در این بنا به این دلیل است 
که خط رایج در مازندران تا قرن ها پس از حمله 
اعراب به ایران همچنان خط پهلوی بود. برج رسکت 
در شیب تند کوهی سنگی بنا شده و همواره این 
سوال مطرح بوده که این بنای آجری چگونه در این 
شیب تند پابرجا مانده است. با طرح این سوال 
گمانه ای در اطراف برج زده شد و طی آن بخشی 
از سکوی آجری نمایان شد که سطح شیب را برای 
معماران برج از بین برده است. معماران این برج با 
استفاده از تراشیدن سنگ های کوه، حفره ای سنگی 
را به وجود آوردند تا بتوانند سکوی آجری را در داخل 

آن بنا کنند.
برج آرامگاهی رسکت در زمان غزنویان ساخته شده  

باوندیان که از اسپهبدان  اما در این زمان خاندان 
ساسانی بودند در مازندران حکومت می کردند. این 
کشور  از  منطقه  این  در  ساسانی  دوره  از  خاندان 
و  شده   مسلمان  اسالم،  ورود  با  و  بودند  مستقر 
حدود ۷۰۰ سال در مازندران حکومت کردند. برج 
رسکت آرامگاه یکی از اعضای خاندان باوندیان به 
نام »شهریارابن قارون« است. این بنا در ۹ مرداد 
سال ۱۳۱۲ و با شماره ثبت ۱۹۳ به  عنوان یکی از 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. شهاب سنگی 
در سال ۳۲۱ شمسی در مکان برج رسکت ساری 
اسپهبد  سنگ  شهاب  را  آن  نام  که  کرد  سقوط 

عنوان کردند. شروین 
 به همین خاطر عده ای از پژوهشگران آن را یادمانی 
چند منظوره می دانند. این بنا در شیب تند کوهی 
سنگی و در سال ۴۱۳ هجری قمری ساخته شد. 
ارتفاع برج رسکت مازندران ۱۸ متر است و محیط 

آن در پایین بنا در حدود ۱۵ متر است.
نمای بیرونی برج رسکت دودانگه ساری مدور شکل 
بوده و دارای سقف مخروطی است که قطر بخش 
آجری  مقرنس های  است.  متر  آن۴,۵۷  داخلی 
مزین به نقش های گچ بری بوده و در لبه برج با 
ردیف مضاعف آذین گشته است. / سیری در ایران

تازگی  به  رزیجی  و کارگردانی عباس  تهیه کنندگی  به  فیلم »دم سرد« 
اکران خود را در پلتفرم هاشور آغاز کرده است. این فیلم در اولین حضور 
جهانی به جشنواره آتالنتای آمریکا راه یافت و در زمان کوتاهی جوایز 
بسیاری را از رخدادهای جهانی کسب کرد. این فیلم روایتی از زندگی زنی 
به نام مریم است که شخصیتی متفاوت از تصور جامعه دارد./هنرآنالین

عنوان  با  »پیام ما« گزارشی  سراسری  روزنامه   ،۱۳۹۹ مرداد   ۲ روز  در 
که  کرده است  منتشر  جدید«  روان گردان های  مشتری  »بی خانمان ها 
روان گردان جدید میان گروه های  مواد  برای مصرف  تقاضا  افزایش  به 
دارد.  اشاره  بی خانمان ها  ویژه  به  حاشیه ای  اجتماعی   آسیب پذیر 
همچنین گزارش دیگری با تیتر »صنعت بازیافت کشور در دست دالالن 

است. رسیده  به چاپ  روزنامه  از  این شماره  در  است« 

پس از بررسی آبزی پروری و توجه خاص این بحث به محیط زیست به 
ادامه مطلب می پردازیم. 

پیش از شروع آبزی پروری، ارزیابی اثرات زیست محیطی ضرورت دارد.
اگر همه ی جوانب در نظر گرفته شود، با توسعه ی آبزی پروری می توان 
بدون آسیب زدن به محیط زیست و بخش عمده ای از نیاز غذایی انسان 
آبزیان در مبارزه   افزایش داد. پرورش  را  تامین کرد و ذخایر ماهی  را 

جهانی با گرسنگی اهمیت ویژه ای دارد./ دانشنامه محیط زیست

ورزشگاه ۶۸ هزار نفری ملی ژاپن که مسئولیت طراحی آن را کنگو کوما 
افتتاحیه و مراسم اختتامیه بازی های  بر عهده داشته، میزبان مراسم 
المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو است. پیش از این، طرح زاها حدید 
برای طراحی این ورزشگاه انتخاب شده بود اما به دلیل نگرانی از برآورد 
اعتراض های  البته  و  رساندن کار  پایان  به  برای  احتمالی  میزان هزینه 

شدید طراحان و معماران ژاپنی، کنار گذاشته شد./هنرآنالین

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در حمایت از مردم خوزستان نامه ای را 
خطاب به کودکان این استان منتشر کرد. در بخشی از این نامه آمده است: 
ما هم صدای تان را شنیدیم و راستش اگر از احوال ما جویا باشید، در این 
خشکسالی وقتی صدای تشنگی خوزستان یعنی پاره  تن میهن مان را شنیدیم، 
وقتی تصویر رودهای بی آب را دیدیم، وقتی عکس و فیلم تاالب خشکیده  

هورالعظیم را تماشا کردیم و... دیگر حال مان خوب نیست.

علی قمصری، آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی که مدتی است سفری 
با  دارد  آن قصد  در  و  کرده  آغاز  ایرانی«  تار  »پروژه  عنوان  با  را  هنری 
سازش در همه ایران اجرا کند، خود را به خوزستان رساند تا همزمان با 
اعتراض های مردم خوزستان به کم آبی قطعه ای با عنوان خوناب )دم ماء( 

را با همکاری هنرمندان دیگر بنوازد.

گر شود آن  روی روشن جلوه گر هنگام صبح

پیش رخسارت کسی بر لب نیارد نام صبح

از بنا گوش تو و زلف توام آمد بیاد

چون دمید از پرده شب روی سیمین فام صبح

نیمه شب با گریه مستانه حالی داشتم

تلخ شد عیش من از لبخند بی هنگام صبح

خواب را بدرود کن کز سیمگون ساغر دمید

پرتو می چون فروغ آفتاب از جام صبح

شست وشو در چشمه خورشید کرد از آن سبب

نور هستی بخش می بارد ز هفت اندام صبح

گر ننوشیده است در خلوت نبید مشک بوی

از چه آید هر نفس بوی بهشت از کام صبح؟

می دود هر سو گریبان چاک از بی طاقتی

تا کجا آرام گیرد جان بی آرام صبح؟

معنی مرگ و حیات ای نفس کوته بین یکیست

نیست فرقی بین آغاز شب و انجام صبح

این منم کز ناله و زاری نیاسایم دمی

ورنه آرامش پذیرد مرغ شب هنگام صبح

جلوه من یک نفس چون صبح روشن بیش نیست

در شکر خندی است فرجام من و فرجام صبح

عمر کوتاهم رهی در شام تنهایی گذشت

مردم و نشنیدم از خورشید رویی نام صبح

رهی معیری

| سینما  | | معماری | | ادبیات | | موسیقی |

جثه به مراتب کوچک تر از مرال و تقریبًا به اندازه آهو 
است. به علت بلندتر بودن پاها از دست ها، کمی قوزدار 
نامشخص است.  و  کوتاه  بسیار  نظر می رسد. دم  به 
موهای تابستانی کوتاه و نرم به رنگ قهوه ای متمایل 
به قرمز، موهای زمستانی نسبتًا بلند و کلفت، به رنگ 
خاکستری اند، در این فصل رنگ کفل ها سفید است. 
شاخ ها ناصاف است. هر یک از شاخ ها در تمام دوران 
زندگی فقط سه شاخک دارد )در موارد نادری چهار یا 
پنج شاخک نیز مشاهده شده است.( شاخ ها در اواسط 
پاییز می افتند. شاخ جدید که کرک دار است در طول 
زمستان رشد می کند و در فصل بهار کامل می شود. در 

نرهای یک ساله شاخ ها شاخک ندارد ولی در برخی 
یک شاخک مشاهده می شود. بیشترین رشد شاخ در 

سنین بین چهار تا هفت سالگی است.
طول سر و تنه شوکاها ۹۵ تا ۱۳۵ سانتی متر و طول دم 
آن ها ۲ تا ۳ سانتی متر است. وزن شوکاها بین  ۱۵ تا 

۳۰ کیلوگرم متفاوت است.
هم روز و هم شب فعال است. چرای اصلی اوایل صبح 
و غروب در فضای باز انجام می گیرد. معمواًل در بهار و 
تابستان به صورت انفرادی زندگی می کند. در این زمان 
هم نر و هم ماده برای خود قلمرویی ایجاد کرده و از 
آن دفاع می کنند، قلمرو حیوان به وسیله ادرار، مالیدن 
غده های صورت و شاخ زدن به گیاهان انجام می گیرد.

/ کویرها و بیابان های ایران

شوکا

ذهن آدمی این قدرت را دارد تا فارغ از مکان و زمان به پرواز 
در آید و شروع به داستان سرایی  کند. جریان سیال ذهن یکی 
از عناصر ادبی است که با آن می توان به هر نقطه ای از تاریخ 
سفر کرد. نویسندگان زیادی هستند که با استفاده از این عنصر 
ادبی؛ تخیل خود را پرواز می دهند و داستان های جذاب خلق 
این  است که  جوانی  نویسنده ی  یزدانی خرم  مهدی  می کنند. 
روزها افکارش را در قالب داستان هایش، از جنگ های باستانی 
تا عشق و دلدادگی در خیابان های تهران به اشتراک می گذارد. 
خون خورده اثری متفاوت از یزدانی خرم است که خواننده با 
مطالعه ی آن  در برهه های تاریخی مختلف غرق می شود و طعم 
عشق، آزادی و اسارت را می چشد. کتاب خون خورده چهارمین 
اثر مهدی یزدانی خرم  در سال ۱۳۹۷ منتشر شد. داستان کتاب 
تا  بین سال های ۱۳۶۰  زمانی  بازه ی  در  برادر  پنج  سرگذشت 
۱۳۶۷ است. محسن مفتاح، دانشجوی بیست وهشت ساله ای 
است که رویایی دکترا در بیروت را دارد ولی بر سر مزار این پنج 
برادر می رود و سرنوشت آن ها را که با مرگ گره خورده در میان 
جریان های تاریخی، سیاسی و عاشقانه به تصویر می کشد. هر 
یک از این برادرها در نقاط مختلفی از تهران تا اصفهان، از بیروت 
تا آبادان و از مشهد تا کلیسایی کوچک در محله  ی نارمک تهران به 
سرنوشتی شبیه هم گرفتار می شوند. مهدی یزدانی خرم با قلمی 
پرکشش داستان را به گونه ای نفس گیر پیش می برد طوری که 

خواننده کتاب را تا پایان رها نمی کند.

| خون خورده | 
| نویسنده : مهدی یزدانی خرم |

آب کره
آب کره یا هیدروسفر، محیط آبی است که سیاره ی زمین 
را پوشانده است. آب کره در بردارنده ی اقیانوس ها، دریاها، 
و  یخچال ها  زیرزمینی،  آب های  دریاچه ها،  رودخانه ها، 
یخ های قطبی، باتالق ها، رطوبت خاک و بخار آب موجود 
نخستین  و  آغاز شد  اقیانوس ها  از  زندگی  است.  جو  در 
موجودات زنده آبزی بودند. امروزه نیز در سیاره ی زمین 
سازوکار پیچیده ی حیات بدون آب شیرین ممکن نخواهد 
از آب که همه ساله در چرخه ی آب  بود. بخش کوچکی 
به صورت تبخیر، بارش و نفوذ به زمین و جاری شدن بر 

سطح آن است، تجدید می شود. 
منشا اصلی آب کره بارش روی کوه هاست. هر سال ۱۲۳ 
هزار کیلومترمکعب باران، که بخشی از چرخه ی آب است، 
بر خشکی ها می بارد، اما همین مقدار اندک مهم ترین عامل 
ادامه ی زیست بر سیاره ی زمین است؛ زیرا پوشش گیاهی 
سیراب  دارد،  فراوان  اهمیت  برای کشاورزی  را که  خاک 
ممکن  را  جنگل ها  و گسترش  زندگی  ادامه ی  و  می کند 
می سازد. این بارش، منابع زیرزمینی آب را تکمیل می کند. 
بخش عمده ای از آب های حاصل از بارندگی که آن را حدود 
۴۰ درصد تخمین زده اند، شبکه ی آب های سطحی کره زمین 
را در وضعیتی متعادل نگه داشته است. بیش ترین بخش 
می دهند که  تشکیل  دریاها  و  اقیانوس ها  آب  را  آب کره 
سه چهارم سیاره ی زمین را پوشانده اند. براساس برآوردها، 
ساالنه ۵۰۵ هزار کیلومترمکعب را آب از سطح اقیانوس ها 
این  از  کیلومترمکعب  هزار   ۴۵۸ مقدار  می شود.  تبخیر 
هزار   ۴۷ فقط  و  می بارد  اقیانوس ها  بر  مستقیما  مقدار 
کیلومترمکعب از آن به شکل ابر از اقیانوس ها دور می شود 
تا روی قاره ها ببارد. از سوی دیگر، ۷۲ هزار کیلومترمکعب 
که منشا آن رطوبت موجود در جو ورود خاک و پوشش 
گیاهی  است، به صورت باران روی قاره ها می بارد. بنابراین، 
ساالنه ۱۱۹ هزار کیلومترمکعب آب به صورت باران بر قارها 
می بارد و بعدها، به شکل رودخانه و آب های زیرزمینی به 
سوی اقیانوس ها جاری می شود./ دانشنامه محیط زیست

 آبخوان
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