
وزیر امور خارجه:

حمالت سایبری را در مجامع 
بین المللی پیگیری می کنیم

میرعبداللهیان در دیدار با سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور 
گفت: حمالت سایبری علیه زیرساخت های کشور را در مجامع بین المللی از نظر 

حقوقی پیگیری می کنیم. 

 واکنش سازمان محیط  زیست 
به درخواست خودروسازان

 بهانه ای برای فرار 
از اسقاط ناوگان فرسوده 

نمی پذیریم

 نامه انجمن های معماری و مرمت 
به رئیس جمهور:

تخریب بافت تاریخی 
شیراز را متوقف کنید

جای خالی توسعه محله در شهر تهران

محله کجاست؟
واژه تکرارشونده، آشنا و مشترک در میان ساکنان 
یک شهر و مدیران آن واژه »محله« است. آنقدر آشنا 
می پرسد  خودش  از  کسی  کمتر  که  تکرارشده  و 
»محله کجاست؟« تجربه به من نشان داده است که 
اتفاقًا آن جایی که به نظر می رسد یک توافق کلی و 
بدون نقص وجود دارد، همیشه پیچیدگی هایی وجود 
دارد که کشف آنها هم جذاب است هم ناامیدکننده. 
محله ها تا پیش از توسعه شتابان شهرها و تبدیل 
شدنشان به کالن شهر محدوده ای آشنا برای ساکناِن 
و  نسبی  توافق های  که  محدوده هایی  بودند.  شهر 
روشنی در مورد مرزهای آن وجود داشت. اگر من 
خودم را ساکن محله ای مي دانستم قریب به یقین 

ساکنان دیگر شهر هم آن را تایید می کردند.

 نتایج کاوش های باستان شناسی
 در اشکفت »َقدَبرْمشور« نشان داد

تایید حضور انسان عصر 
پارینه سنگی در شیراز

ابهام درمقصد آ ب دریای عمان
کل هزینه این پروژه معادل 4 میلیارد دالر برآورد می شود که معادل 111 هزار میلیارد تومان است

نمایندگان مجلس کلیات طرح انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی را تصویب کردند 

| کارشناس منابع  آب  |

| داریوش بهارلویی |

هشدارهایی که دیر شده اند

باشید  اطالعات  و  اخبار  رصد  اهل  اگر 
از  حال  نشریه  یک  در  نیست که  روزی 
صوتی  و  چاپی  یا  دیجیتالی  نوعش  هر 
آب  وخیم  شرایط  از  خبری  تصویری،  و 
کشور نشنوید. هشدارها و خبرهای بسیار 
نگران کننده ای که مدام توسط متخصصین 
و  علمی  مرتبه  و  رده  هر  با  مدیران  و 
مصرف  لزوم کاهش  خصوص  در  اداری 
یکی  شود.  می  بیان  آن  نجات  و  آب  در 
از نابودی آبخوان ها می گوید و دیگری از 
را  فروچاله ها . یکی رودخانه های خشک 
مثال می زند و آن یک حجم خالی سدها 
عدم  و  کشاورزی  به  برخی  می گوید .  را 
از  تعدادی  و  می نویسند  منابع  با  انطباق 
و  صدا  یک  می گویند . گویی  اقلیم  تغییر 
رسیده اند که  نتیجه  این  به  همه  همفکر 
اتفاقی افتاده است که دیگر راه گریزی از 

نیست.  پیامدهایش 

 بررسی رویدادهای شدید آب و هوایی 2021 در ایالت های غربی آمریکا نشان می دهد

سالی که بحران های اقلیمی عادی شدسالی که بحران های اقلیمی عادی شد
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به دنبال شیوع سویه اومیکرون در کشور، معاون 
درباره  تصمیم گیری  از  بهداشت  وزیر  بهداشت 
ستاد  جلسه  طی  دانشگاه ها  و  مدارس  تعطیلی 

داد. با کرونا خبر  مقابله  ملی 
به گزارش وبدا،  کمال حیدری، معاون بهداشت 
در  توییتی  در  سه شنبه  روز  بهداشت  وزارت 
سوریه  با  مقابله  برای  تصمیمات  با  ارتباط 
امیکرون نوشت: جلسات فشرده تر شده است و 
تصمیمات قطعی امروز و فردا انجام می شود. ما 
اعمال محدودیت ها را در نظر داریم و مخصوصا 

یا رستوران ها  جاهایی مانند مدارس دانشگاه ها 
شوند. بر  بیرون  می توانند  که 

بهداشت،  وزارت  عمومی  روابط  مرکز  که  اینطور 
 24 طی  کرده،  اعالم  پزشکی  آموزش  و  درمان 
ساعت منتهی به سه شنبه 4۰ نفر دیگر بر اثر ابتال 
از دست داده اند و مجموع  را  به کرونا جان خود 
جان باختگان این بیماری به ۱۳۱ هزار و 4۷4 نفر 
زمانی  بازه  در همین  در عین حال  است.  رسیده 
۶۱۹ هزار و ۶۰۵ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق 

است. شده 

بر اساس گزارش وزارت بهداشت، از دوشنبه تا سه 
شنبه هفتم دی سال ۱4۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و ۱2۸ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۵۱ نفر از 
 2۵ همچنین  مدت  این  در  شدند.  بستری  آنها 
استان کشور، مرگ و میر صفر و یک داشته اند اما 
بیشترین تعداد موارد فوت بیماران کرونایی مربوط 
با ۷ نفر  با ۱2 نفر و تهران  به استان های اصفهان 
بوده است.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ 

نفر رسید. میلیون و ۱۸۸ هزار و ۸۵۷ 

معاون بهداشت وزیر بهداشت اعالم کرد:
تصمیم  اعمال محدودیت   برای مدارس، دانشگاه و رستوران ها
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2ادامه در صفحۀ

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

نوبت دوم

شماره 1400/10/10/2/م

آگهی تجدید مناقصه 

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه 
توزیع آب شهرهای انار و کشکوئیه را با برآورد تقریبی مبلغ 11.183.899.320  ریال از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط از جمله داشتن گواهی صالحیت مربوط به موضوع مناقصه 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/10/09 لغایت ساعت 14 روز یک شنبه مورخه 

1400/10/12 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب رفسنجان واقع در بلوار امام رضا)ع( مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 560.000.000 ریال می باشد.
تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 1400/10/19 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات )الف، ب، ج( پیشنهاد قیمت ساعت 10 روز دوشنبه مورخه 1400/10/20 می باشد.
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود. مطلقا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی 
 )مناقصه عمومی و  دو مرحله ای شماره  53104650( 

شركت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد لوله فوالدی مورد نیاز  خود را به شرح  ذیل و با مشخصات و شرایط كلی مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهای شركت ملی گاز ایران       
و مورد تأیید بازرسی فنی شركت گاز استان خراسان جنوبی از بین سازندگان و یا تأمین كنندگان ذیصالح خریداری نماید ، بدین منظور از كلیه شركتهای سازنده و یا تأمین كننده كه توانایی تأمین اقالم فوق و تهیه تضمین شركت در فرآیند ارجاع 

كار را دارند دعوت می نماید جهت شرکت در فراخوان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( به شماره فراخوان )2000091444000109( مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
تذكر : هیچ یک از تولید کنندگان مجاز به معرفی اشخاص حقوقی دیگر به عنوان نماینده نبوده ، در غیر اینصورت مناقصه گزار مجاز به حذف شخص معرفی شده خواهد بود. 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شركت گاز استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شركت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور 
قراردادها- کدپستی : ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ - تلفن :  ۳2۳۹2۰۰۰-۰۵۶ ، نمابر قراردادها:  ۰۵۶-۳24۰۰۵2۳

محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای )منابع بند ق تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی( شركت گاز استان خراسان جنوبی
موضوع مناقصه : خرید ۱4۷۰۰  متر لوله فوالدی ۸ اینچ گرید B به ضخامت ۰.۱۸۸ اینچ )تقاضای شماره ۰۰۳۰۰2۱( 

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین های اعالم شده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱2۳4۰2/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۱۳۹4/۰۹/22- مبلغ تضمین ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )هفت میلیارد ریال( 

مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات بصورت فیزیكی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند .
این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir  قابل رؤیت می باشد.

•داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ، تهیه و یا فروش از مراجع ذیصالح
•توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانكی طبق ضوابط كارفرما

•داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد

•توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
•ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال 99 و یا حداقل سال 98 توسط مؤسسات حسابرسی 

معتبر برای مناقصه گران الزامی است .
•ارائه ایران كد كاال الزامی است.

•مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 1400/10/07 لغایت ساعت 08:00روز سه 
شنبه مورخ 1400/10/14

•آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد : ساعت 08:00 روز سه 
شنبه مورخ 1400/10/28

•اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  1400/10/29 
•زمان و مكان بازگشایی پاكات الف و ب: ساعت 09:30روز شنبه مورخ 1400/11/02- سالن جلسات شركت 

گاز استان خراسان جنوبی
•زمان و مكان بازگشایی پاكات ج : پس از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها ، پاکتهای مالی شرکتهای واجد 

شرایط در تاریخ 1400/11/05 ، در محل سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد 
یافت. الزم به ذكر است تاریخ و مكان اعالم شده جهت گشایش پاکات مالی قطعی نبوده و با توجه به 
روند ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها امكان تغییر وجود خواهد داشت ، با این وجود این شركت نسبت به 
دعوت از مناقصه گرانی كه پیشنهاد فنی آنها مورد تائید قرار گیرد به صورت كتبی )حداقل 72 ساعت قبل از 

جلسه قطعی گشایش پیشنهادها( اقدام خواهد نمود.
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام 
خواهد شد ،  هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت 

ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند . 

شرایط مناقصه گران :

برنامه زمانی مناقصه :

ت دوم
نوب

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی
شناسه آگهی: 1247588 میم الف: -1

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/07-    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/08
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به  مربوط  اخبار  درباره  دولت  سخنگوی 
تغییر نرخ بنزین گفت: نامه ای که منتشر 
به  آن  از  که  سوءبرداشت هایی  و  شد 
بنزین  یارانه  بازتوزیع  درباره  آمد،  وجود 
آزمایشی  صورت  به  است  قرار  که  بود 
حفظ  با  و  یارانه  همین  توزیع  شیوه  با 
همین مبالغ در دو جزیره کیش و قشم 

شود.  عملیاتی 
 بهادری جهرمی افزود: به کسانی که چند 
یک  که  کسی  برابر  چند  دارند،  خودرو 
یارانه  ندارد  خودرو  حتی  یا  دارد  خودرو 
بنزین داده می شود که این نظام توزیع 
ناعادالنه است. با توزیع همین یارانه به 
نحوی که به جای خودرو به مردم داده 
شود، مردم نتیجه آزمایشی آن را در دو 
را هم  نکته  این  او  دید.  جزیره خواهند 
آمده  وجود  به  شایعات  داد که  توضیح 
نامه  بوده که  آن  از  ناشی  زمینه  این  در 
مذکور پیش از اجرای آزمایشی این طرح 
پاسخ  در  بهادری جهرمی  شد.  منتشر 
قیمت  افزایش  است  قرار  آیا  اینکه  به 
طعنه  با  باشد،  قبل  دولت  مانند  بنزین 
سیزدهم  »دولت  گفت:  قبل  دولت  به 
اهل تصمیمات  یک شبه و اهل خبرهای 
ای  جمله  نیست«.  جمعه ای  صبح  تلخ 
که اشاره به اظهار نظر حسن روحانی در 
بود.  بنزین  قیمت  افزایش  طرح  درباره 
نکرد  بسنده  همین  به  دولت  سخنگوی 
مردمی  دولت  »این  اینکه  بیان  با  و 
میراث  »این  افزود:  امنیتی«،  نه  است؛ 
نشود.  داده  نسبت  دولت جدید  به  تلخ 
چون دولت هیچ برنامه ای برای افزایش 
شدن  عادالنه تر  برای  بلکه  ندارد  قیمت 
نظام توزیع، طرح آزمایشی عرضه بنزین 
با همین نرخ در دو جزیره اجرا می شود 
با  ملی  سطح  در  آن  اجرای  سپس  و 
آزمایشی پیش  دوره  تجارب  از  استفاده 

می رود«.

هیأت  مصوبات  تازه ترین  درباره  او   
جلسه  مصوبات  از  یکی  گفت:  وزیران 
اخیر هیات دولت، آیین نامه ای از قانون 
راستای  در  که  بود   ۱4۰۰ سال  بودجه 
اصالح شیوه محاسبه تعرفه برق مصرفی 
که  گونه ای  به  شد؛  تصویب  مشترکان 
به  نسبت  برق  تعرفه  محاسبه  در  بتوان 
که  پرمصرف  مشترکان  مصرف  اضافه 
مشترکان کم  از  کمتر  بسیار  تعدادشان 
مصرف است، از آنها مبلغ بیشتری اخذ 
اختیار  در  در عوض مشوق هایی  و  شود 
رعایت  را  مصرف  الگوی  که  مشترکانی 
بهادری جهرمی  بگیرد.   قرار  می کنند، 
نامه  آیین  این  براساس  داد:  ادامه 
مشترکانی که در چارچوب الگوی مصرف 
برق  مختلف سال مصرف  فصل های  در 
محاسبه  در  تغییری  هیچ گونه  دارند، 
برای  اما  نشده  ایجاد  آنها  تعرفه  نرخ 
افزایش  میزان  به  پرمصرف  مشترکین 
مصرف باالتر از حد استاندارد، به صورت 
پلکانی افزایش هایی در هزینه پیش بینی 
شده است. در عوض برای مشترکان کم 
الگوی  از  حجم کمتر  میزان  به  مصرف 
مصرف یا حتی به میزان صرفه جویی که 
به نسبت مشابه دوره گذشته خود داشته 
به  و  می شود  داده  مشوق هایی  باشند، 
می شود.  آنها کسر  برق  هزینه  از  نوعی 

 درباره حذف ارز ترجیحی
زمان  درباره  دولت  سخنگوی 
ترجیحی  ارز  حذف  طرح  اجرای  قطعی 
وضعیت،  این  از  برخی  سوءاستفاده  و 
شایعات  برخی  رواج  از  تاسف  ابراز  با 
و  تصمیمات  برخی  اجرای  جریان  در 
طرح ها، گفت: دولت هر برنامه ای داشته 
باشد، معاون اول یا سخنگوی دولت آن 
را به اطالع مردم خواهد رساند.  او با بیان 
دادن  قرار  اختیار  در  اصل  معایب  اینکه 

پوشیده  مردم  بر  ترجیحی  ارز  و  یارانه 
نیست و مجلس نیز در این زمینه برنامه 
این   ۱4۰۱ بودجه  الیحه  در  افزود:  دارد، 
با  هم  مجلس  و  نشده  دیده  موضوع 
نکرده است. این الیحه موافقت  فوریت 
استمرار  امروز  داد:  ادامه  بهادری جهرمی   
این ارز ترجیحی عالوه بر مضراتی که بر 
مردم دارد، منابع مورد نیاز هم تأمین نشده 
است. دولت تا زمانی که درباره تغییر شیوه 
الزم  اطالع رسانی  مردم  برای  سیاست  و 
نداشته باشد ارز ترجیحی را ادامه می دهد 
و هرگونه افزایش قیمت و گرانی در کاالها 
بازار  تنظیم  ستاد  و  نیست  پذیرفتنی 
تمهیدات الزم را نسبت به سودجویان اتخاذ 
اقدامی  هر  تأکید کرد که  او  خواهد کرد. 
از  دهد، پس  انجام  دولت  باشد  قرار  که 

انجام می شود. به مردم  اطالع رسانی 

 اوایل سال جدید میالدی؛  سفر 
رئیسی به روسیه

درباره زمان و علت سفر  بهادری جهرمی 
رئیس جمهور  رئیسی  ابراهیم  سید 
تعامالت  راستای  در  گفت:  روسیه  به 
پوتین  آقای  روسیه،  و  ایران  راهبردی 
سفری  کرد  دعوت  ما  رئیس جمهور  از 
سال  اوایل  که  باشد  داشته  روسیه  به 
انجام می شود.  این سفر  جدید میالدی 
سفر  این  داد:  ادامه  دولت  سخنگوی 
تقویت  در  کشور  سیاست  چارچوب  در 
با  چندجانبه  و  دوجانبه  روابط  توسعه  و 
محوریت  با  و  منطقه  اولویت کشورهای 
و اولویت مباحث همکاری های تجاری و 
اقتصادی انجام می شود. معاون سیاسی 
این  کردن  نهایی  حال  در  رئیس جمهور 
سفر است. او درباره تسریع در انتصابات 
مطالبه  گفت:  دولت،  سوی  از  جدید 
مطرح شده به حق است و صدای آن به 
گوش دولت رسیده است. رئیس جمهور 

به  نسبت  دولت  هیات  اخیر  جلسه  در 
مدیران  تثبیت  و  تکلیف  تعیین  تسریع 

داشتند. تاکید 

 رویکرد دولت در انتصابات 
شایسته ساالری است

 بهادری جهرمی ادامه داد: بنای دولت بر 
نیست.  و  نبوده  توسعه مدیران  و  تغییر 
بنای دولت به شایسته ساالری، داشتن 
و  مشکالت  حل  برای  الزم  کارآمدی 
دولت  تحولی  حرکت  به  اعتقاد  داشتن 
با  کسی  اگر  موجود  مدیران  از  است.  
تثبیت  باید  وضعیتش  باشد  نگاه  این 
شود. سخنگوی دولت در پاسخ به ایرنا 
گفت:  ارزی کشور  منابع  وضعیت  درباره 
است  تحریمی  شرایط  در  طبیعتا کشور 
و شرایط تحریمی را نمی توان با شرایط 
عادی مقایسه کرد البته در بحث فروش 
نفت و بازگشت منابع حاصل از آن شاهد 
مشکلی  و  هستیم  ارزی  بازار  در  ثبات 
افزود:  او  نداریم.  ارزی  منابع  تامین  در 
عرضه ارز نیمایی در روزهای اخیر بیش 
از قبل است و با توجه به فروش نفت و 
منابع حاصل از آن شاهد اتفاقات خوب 

بود. خواهیم  ارزی  گشایش های  در 

  دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی 
برای حذف ارز ترجیحی گندم و 

دارو ندارد
دیگری  بخش  در  بهادری جهرمی   
ارز  حذف  درباره  نشست،  این  از 
کاالها،  و  اقالم  برخی  برای  ترجیحی 
کوتاه مدتی  برنامه  هیچ  دولت  گفت: 
و  گندم  ترجیحی  ارز  حذف  زمینه  در 
در  افزود:  دولت  سخنگوی  ندارد.  دارو 
تصمیم  دید  باید  هم  بلندمدت  حوزه 
  ۱4۰۱ بودجه  الیحه  درخصوص  مجلس 
را  الزم  برنامه ریزی  دولت  بعد  چیست، 
انجام خواهد داد. بهادری جهرمی درباره 
این  گفت:  کشور،  اقتصادی  مشکالت 
مشکالت دو بعد دارد که یکی زمینه ای 
تخلفات  و  موارد گرانفروشی  دیگری  و 
این  در  است که  بازار  در  صورت گرفته 
به  دولت  در  بازار  تنظیم  ستاد  حوزه 
هفته  هر  جلسات  و  است  فعال  شدت 
معاون  شخص  ریاست  با  چهارشنبه ها 
و  می شود  تشکیل  رئیس جمهور  اول 
گران فروشی  ارتباط  در  مختلفی  تدابیر 
اتخاذ شده است. افزود: سازمان اصناف 
دارد.  مشارکت  بازار  تنظیم گری  در 
از مصرف کنندگان کنار  سازمان حمایت 
دارند  حضور  تعزیرات  و  جهاد  وزارت 
با  بازار  بر  موثر  نظارت  شاهد  امروز  و 

هستیم. صنوف  خود  همکاری 
مشکل  شد:  یادآور  دولت  سخنگوی   
تصمیمات  آثار  امروز  تورم  و  اصلی 
گذشته و ناشی از بیماری های زمینه ای 
را  نقدینگی  رشد  است که  ایران  اقتصاد 
اصالحات  نیازمند  که  داشته  همراه  به 
ارزی  بودجه ریزی،   نظام  در  ساختاری 
مدت تری  بلند  برنامه ریزی  و  بانکی  و 
است. بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت 
سنگین  تورم های  دار  میراث  سیزدهم 
رشد  از  داد:  ادامه  است،   اخیر  سالهای 
واحد پولی در همین مدت کوتاه  ۱2 دهم 
سخنگوی  است.  یافته  کاهش  درصد 
دولت، پرداخت یارانه ها را یکی از عوامل 
به  آن  اصالح  که  دانست  تورم  جدی 
بهادری جهرمی  می شود.  محقق  زودی 
در  قوه قضائیه  و  درباره همکاری دولت 
در  قوه  سه  تعامل  گفت:  جدید  دولت 
پیشبرد امور و حل مشکالت مردم موثر 
بدن  یک  اجزای  قوه  سه  این  و  است 
هستند. او افزود:  مردم انتظار دارند این 
محوریت حل مشکالت  با  تعامل  مسیر 
جوانان  و  تولید  اقتصادی،  معیشتی، 

باشد. داشته  استمرار  و  شده  تقویت 

 سخنگوی دولت می گوید دولت سیزدهم اهل تصمیمات »یک شبه« برای افزایش قیمت بنزین نیست

 زبان طعنه گوی سخنگو
 بهادری جهرمی: دولت سیزدهم اهل تصمیمات  یک شبه و خبرهای تلخ صبح جمعه ای نیست
 چون دولت مردمی است؛ نه امنیتی

طرح محدود کننده 
اینترنت باز هم به مرکز 

پژوهش ها رفت 
اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق 
کمیسیون  جلسه  دوازدهمین  در  کاربران 
حقوق  از  حمایت  طرح  که  کردند  مصوب 
اعمال  برای  مجازی  فضای  در  کاربران 
پیشنهادات کارشناسی و بررسی بیشتر به مرکز 
پژوهش های مجلس بازگردد. به گزارش ایسنا، 
دوازدهمین جلسه حمایت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی با حضور اعضای این کمیسیون 
و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس عصر 
درخواست  جلسه  این  در  شد.  برگزار  دیروز  
مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر اختصاص 
مهلت بیشتر برای بررسی دقیق تر طرح حمایت 
در کمیته مورد نظر به بحث و بررسی گذاشته 
شد. برخی از اعضای کمیسیون معتقد بودند با 
توجه به اینکه زمان بررسی الیحه بودجه ۱4۰۱ 
در کمیسیون های تخصصی آغاز شده است و 
برخی از اعضای کمیسیون هم در کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه عضو هستند با درخواست 
مرکز پژوهش های مجلس موافقت شود تا 
اعضای کمیسیون مشترک  این زمانی که  در 
مشغول رسیدگی به حوزه بودجه ۱4۰۱ هستند، 
طرح برای بررسی و کار کارشناسی بیشتر به 
اگرچه  بازگردد.  مجلس  پژوهش های  مرکز 
همچون  کمیسیون  اعضای  دیگر  از  برخی 
احمدحسین فالحی و علی اصغر عنابستانی 
ضمن مخالفت با این موضوع معتقد بودند که 
نباید زمان بررسی در طرح را بیش از این به 
عقب بیندازیم. ابراهیم رضایی نیز در خصوص 
نوع انتشار نظر مرکز پژوهش های مجلس در 
فضای مجازی انتقاداتی را وارد دانست و در 
بخشی از اظهارات خود گفت که در زمان انتظار 
به  انتخابیه  نظر مرکز پژوهش ها ما در حوزه 
مرکز  نظر  از  مشترک  عضو کمیسیون  عنوان 
فعال  یک  ولی  نبودیم  مطلع  ها  پژوهش 
توئیتری در خصوص متن نامه مرکز پژوهش ها 
مرکز  در  این طرح  بررسی  کرد،  منتشر  پیام 
به سوی جهت گیری های  نباید  ها  پژوهش 
کمیسیون  نظارت  با  باید  و  برود  سیاسی 
مشترک بررسی شود. جالل رشیدی کوچی هم 
در بخش دیگر از جلسه در قسمتی از اظهارات 
خود عنوان کرد: اینکه چون نظر مرکز پژوهش ها 
نظر مخالف است باید بگوییم سیاسی کاری؟ 
یعنی اگر مرکز پژوهش ها نظر مخالف داشت 
مرکز  نبود؟  کاری  سیاسی  معنای  به  دیگر 
انجام  کارشناسی  مجلس کار  های  پژوهش 
می دهد و در کمیسیون های تخصصی نیز از 
نظرات کارشناسی آن استفاده می شود. در پایان 
اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی مصوب کردند که با 
توجه به درخواست مرکز پژوهش های مجلس 
به مدت زمان 2۰ روز کارگروه موضوع مصوبه 
پیشنهادات  اعمال  به  نسبت  است  موظف 
اصالحی و تکمیلی وزارت ارتباطات، مرکز ملی 
فضای مجازی، کمیسیون و مرکز پژوهش های 

مجلس بر طرح اصلی اقدام کند.

هشدارهایی که دیر شده اند
از  کشور  خشکسالی  مرکز  رئیس  که  نیست  چندی 
اگر  البته  گفت .  سخن  زیرزمینی  آب های  فروپاشی 
جسارت به استادان نباشد، نگارنده می گوید فروپاشی 
سیستم آب کشور دیگر سطحی و زیرزمینی اش فرقی 
آب  ستون های  است .  یکی  رودخانه اش  و  چاه  ندارد. 
کشور در هم ریزش کرده است و یکی پس از دیگری 
حدی که  در  هستند.  شدن  آوار  و  شکستن  حال  در 
از  هراس  دچار  هم  هواشناسی کشور  بخش  روسای 
چشم انداز شرایط آب شده اند. وزارت نیرویی ها از حدود 
۵۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور سخن می گویند که در 
حال مکیدن آخرین قطره های حیاتی آب است . آنها 
تقریبا اکثر دشت های کشور را ممنوعه اعالم کرده اند و از 
آن سو بارگذاری بر سیستم رودخانه ای و آب های سطحی 
کشور را متوسط ۷۵ درصد ارزیابی کرده  اند . رقمی که گویا 
بر اساس استانداردهای جهانی بیش از 4۰ درصد نباید 
باشد . این در حالی است که در برخی رودخانه های کشور 
بارگذاری به ۱۰۰ درصد توان رودخانه می رسد .  این رقم 
آنچه که نگرانی را دوصد چندان می کند ارائه طرح های 
توسعه ای در مناطقی است که هم اکنون نیز دچار بحرانی 
فاجعه آمیز هستند. بطور مثال طرحی مانند منطقه ویژه 
اقتصادی کاشان و شبیه آن .اینکه شدت و تواتر هشدارها 
بطور مداوم در حال افزایش است فقط به خشکسالی های 
اخیر ربط ندارد. دلسوزانی نیز بوده اند که پیش تر این 
شرایط را به اطالع مسئوالن و سیاست گذاران رسانده اند. 
شکست سیاست های آبی و کشاورزی توامان ما را از 
مرحله ورشکستگی آبی نیز گذارنده است . شاید بتوان 
امتیازات ،  برخی  اعطای  با  را  اقتصادی  ورشکسته  یک 
معافیت ها و وام  ها نجات داد ، اما درباره آب چنین چیزی 
ممکن نیست . نگاهی به سرنوشت احیای دریاچه ی 
ارومیه کافی است تا صدق این مدعا را به اثبات برساند.

طرح های عالج بخشی و نجات دریاچه ارومیه بیش از 
آنکه این اکوسیستم آبی کشور را از نابودی برهاند، برخی 
شرکت های کوچک و بزرگ را برای دخالت در اجرای 
طرح ها، نجات بخشیده و به آنها کمک کرده است .ما 
در معرض نابودی هستیم.نه جنگ نه تورم و نه محاصره 
اقتصادی، هیچکدام توان این را ندارد که یک کشور را  به 
نقطه و ساعت صفر برساند اما آب این ظرفیت و پتانسیل 
را دارد که هم شما را به دوران پارینه سنگی برگرداند و هم 
این قدرت که برای مدتهای بعید در آن دوره زمانی نگهدارد. 
آیا راه نجاتی هست ؟ تقریبا با شرایط فعلی خیر. راهی 
برای نجات آب کشور وجود نداشته و تمامی این تالش ها 
فقط وقفه ای کوتاه و ناچیز است . سیاست ها و نحوه رفتار 
ما در جهتی است که هرگونه امیدی گرفته میشود. این 
متن تلخ نیست بلکه روایت واقعی آب کشور است . هر 
متخصصی هم گفت خیر چنین نیست به نظر نگارنده 
فقط جرات بیان واقعیت را ندارد. عزم و جهاد ملی نیاز 
است و تا چنین نشود ، ثانیه شمار بمب نابودی مدام 
در حال کار کردن و نزدیک شدن به لحظه موعود است .

اولیانوف: در گفت وگوهای 
وین شاهد پیشرفت بوده ایم 

واقع در وین  بین المللی  نماینده روسیه در سازمان های 
در توییتی تصریح کرد که در گفت وگوهای امروز وین در 
قالب کارگروه مسائل هسته ای شاهد پیشرفت بوده است. 
نماینده روسیه در  اولیانوف،  ایسنا، میخائیل  به گزارش 
سازمان های بین المللی واقع در وین روز سه شنبه در توییتی 
نوشت: امروز در جریان مذاکرات وین بر سر برجام در قالب 
کارگروه مسائل هسته ای نشستی مفید برگزار شد. شاهد 
پیشرفت بی چون و چرایی بوده ایم. مسئله رفع تحریم ها در 
محیط غیررسمی به طور فعال مورد گفت وگو قرار می گیرد. 
پیش از دیدار باقری و مورا روسای هیات های ایران، روسیه 
و چین در هتل کوبورگ با یکدیگر دیدار کردند. نشست های 
کارشناسی در چارچوب کارگروه های تحریم ها و اقدامات 
هسته ای از فردا سه شنبه برگزار می شود. اولیانوف پس 
از پایان نشست کمیسیون برجام نیز در صفحه توییترش 
آغاز  برجام،  مشترک  کمیسیون  نشست  در  نوشت: 
هشتمین دور مذاکرات وین اعالم شد. شرکت کنندگان 

گفت و گوهایی تجارت گونه و نتیجه محور داشتند. 

وزیر امور خارجه:

 حمالت سایبری
 را در مجامع بین المللی 

پیگیری می کنیم
جاللی  سردار  با  دیدار  در  امیرعبداللهیان 
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور تاکید 
کرد: حمالت سایبری علیه زیرساخت های 
نظر  از  بین المللی  مجامع  در  را  کشور 
گزارش  به   می کنیم.  پیگیری  حقوقی 
رئیس  جاللی  سردار  دیدار  در  ایسنا، 
امیر  با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان 
موضوعات  خارجه،  امور  وزیر  عبداللهیان 
پدافند  زمینه  در  ها  همکاری  مختلف 
غیرعامل از جمله توسعه روابط کشورمان با 
سایر کشورهای دنیا، پیگیری های حقوقی 
و سیاسی از سوی وزارت خارجه در محافل 
جهت  الزم  بسترهای  ایجاد  بین المللی، 
پدافندی  علمی-  و گفت وگوهای  مراودات 
مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت. امیر 
برشمردن  ضمن  دیدار  این  در  عبداللهیان 
علمی کشورمان  های  ظرفیت  و  توانایی ها 
برخی  جمله  از  کشورها  سایر  نیاز  و 
به  مربوط  مسایل  زمینه  در  همسایگان 
پدافند غیرعامل، نسبت به استفاده از همه 
ابزارهای حقوقی و سیاسی موجود در وزارت 
هرچه  آوری  بروز  و  توسعه  برای  خارجه، 
بیشتر این دانش بومی، اعالم آمادگی کرد. 
در این دیدار، سردار جاللی رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور نیز با ابراز امیدواری 
سازمان  همکاری های  افزایش  به  نسبت 
پدافند غیرعامل کشور با وزارت امور خارجه 
در دولت جدید، مهمترین هدف سازمان را 
و کاهش مخاطرات  تهدیدات  مهار  و  رصد 
تهدیدات  برابر  در  پذیری کشور  آسیب  و 
تهدیدات  شکل گیری  به  و  اعالم  خارجی 
نوین در فضای بین المللی اشاره و بر لزوم 
انجام اقدامات متناسب حقوقی و سیاسی 

اشاره کرد. جدید  فضای  این  در 

بهادری جهرمی در بخش دیگری 
از این نشست، درباره حذف ارز 
ترجیحی برای برخی اقالم و 
کاالها، گفت: دولت هیچ برنامه 
کوتاه مدتی در زمینه حذف ارز 
ترجیحی گندم و دارو ندارد. 
سخنگوی دولت افزود: در 
حوزه بلندمدت هم باید دید 
تصمیم مجلس درخصوص 
الیحه بودجه ۱4۰۱  چیست، بعد 
دولت برنامه ریزی الزم را انجام 
خواهد داد

مشاور وزیر نیرو:
قبال طرحی مبنی بر واردات آب 
از سمت افغانستان بود که به 
دلیل شرایط خاص سیاسی و 
امنیتی افغانستان این طرح 
تغییر کرده تا واردات آب از 
سمت ترکمنستان و ازبکستان 
در دستور کار قرار گیرد

سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری اش به خبرهای روزهای اخیر درباره تغییر الگوی فروش بنزین در کشور واکنش 
نشان داد و گفت: »دولت سیزدهم اهل تصمیمات  یک شبه و خبرهای تلخ صبح جمعه ای نیست چون دولت مردمی 
است؛ نه امنیتی«. به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در دومین نشست خبری خود تاکید کرد که دولت 

هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

آب
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ت
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مشاور امور بین المللی وزیر نیرو:
برای واردات آب از مسیر ترکمنستان و ازبکستان مذاکره می کنیم

کار حکمرانی آب در ایران به اینجا رسیده که 
دولت ابراهیم رئیسی می خواهد از کشورهای 
است که  حالی  در  این  وارد کند.  آب  دیگر 
آب  سیاست گذاری  حوزه  بارها کارشناسان 
به  باید  آب  حکمرانی  برای  تاکید کرده اند 
منابع داخلی و سازگاری با کم آبی تن داد 
و »تقاضای آب« را مدیریت کرد. در یکی از 
تازه ترین اظهار نظر مسئوالن دولتی، مشاور 
بین المللی وزیر نیرو گفته است: قبال طرحی 
افغانستان  سمت  از  آب  واردات  بر  مبنی 
بود که به دلیل شرایط خاص سیاسی این 
کشور این طرح تغییر کرده تا واردات آب از 
سمت ترکمنستان و ازبکستان انجام گیرد. 
محمد علی فرحناکیان، مشاور وزیر نیرو در 
اشاره  با  مهر  با  گفت وگو  در  بین الملل  امور 
ما  گفت:  آب کشور  دیپلماسی  وضعیت  به 
در حوزه دیپلماسی آب با تمام کشور های 
حوزه  در  ترکمنستان  جمله  از  همسایه 
اترک، افغانستان، عراق، ترکیه و آذربایجان 

داریم. تفاهم نامه 
اکثر  در  تعامالت  اینکه  بر  تأکید  با  او   

حوضه های آبریز بین المللی دوستانه است، 
ما  امسال  تابستان  در  مثال  به طور  افزود: 
پنجمین سالگرد بهره برداری دوستانه میان 
سد و رود ارس را میان آذربایجان و ایران 
برگزار کردیم که به اذعان اکثر سازمان های 
روابط  معدود  جزو  روابط  این  بین المللی 
که  حالی  در  است،  بوده  دنیا  در  موفق 
اکثرا آب های مرزی محل منازعه دو کشور 

می شود.
معاون  اخیر  سفر  به  اشاره  با  فرحناکیان   
در  خوشبختانه  ترکیه گفت:  به  نیرو  وزیر 
ما  تا  شد  انجام  خوبی  مذاکرات  سفر  این 
بتوانیم حق آبه مان را به صورت کامل دریافت 
کنیم. سد کاراکورت که در مسیر رود ارس 
است، یکی از موضوعات مهم مذاکرات بود. 
این  آبگیری  هستند  مدعی  ترک  مقامات 
سد کامل شده و پس از این رهاسازی به 

می شود. انجام  عادی  صورت 
کشورهای  سد  این  اینکه  بر  تأکید  با  او 
ارمنستان و آذربایجان را هم تحت تأثیر قرار 
درخواست  ما  رو  همین  از  افزود:  می دهد، 

از  بین المللی  سازمان های  طریق  از  کردیم 
شهری  آب  مدیریت  منطقه ای  مرکز  جمله 
است،  ایران  خود  در  آن  مقر  مذاکرات که 
نیرو  وزیر  ببریم. مشاور  پیش  را  مذاکرات 
در امور بین الملل در مورد وضعیت آب عراق 
گفت: پس از سفر شهریورماه که وزیر آب 
به  مصطفی الکاظمی  آقای  با  همراه  عراق 
ایران داشتند، مذاکراتی انجام شد و بنا شد 
که این مذاکرات به منظور رفع سوءتفاهم ها 
برادران عراقی می دانند  باشد.  ادامه داشته 
بارش  کاهش  یک  با  هم  ایران  خود  که 
اتفاق  این  تبعات  و  بوده  همراه  بی سابقه 

می رسد. هم  عراق  خود  به  طبیعتا 
مشاهده  وقتی  حال  این  با  افزود:  او   
از  زیادی  مشکالت  عراقی  طرف  که  شد 
قابل توجهی  حجم  دارند،  آب  تامین  برای 
عراق  سمت  به  سیروان  رود  سمت  از  آب 
یک  هم  مجاور  استان  استاندار  و  آزاد شد 
تقدیرنامه ای به صورت کتبی برای ما ارسال 
با افزایش بارش ها بتوانیم  کرد. امیدواریم 

تامین کنیم. را  همسایه  آب کشور  نیاز 

 مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل در رابطه 
با بحث واردات آب از سرشاخه های شمال 
شرقی گفت: آنچه که مسلم است، کوه های 
تبت در تاجیکستان منبع قابل توجهی است 
که به غیر از خود تاجیکستان، ترکمنستان، 
از  افغانستان  و  قرقیزستان  ازبکستان، 
مبنی  طرحی  قبال  می برند.  بهره  آب  این 
بود که  افغانستان  سمت  از  آب  واردات  بر 
امنیتی  و  سیاسی  خاص  شرایط  دلیل  به 
افغانستان این طرح تغییر کرده تا واردات 
در  ازبکستان  و  ترکمنستان  سمت  از  آب 

گیرد. قرار  کار  دستور 

سفر  در  کرد:  نشان  خاطر  فرحناکیان   
شانگهای  اجالس  به  جمهوری  ریاست 
باالیی  در سطوح  اتفاق  این  برای  رایزنی ها 
نیرو هم  وزیر  نیز  آن  از  انجام شد و پس 
در دیدار با تمام وزرای مربوطه این کشورها، 
مسأله را طرح کردند. در مجموع زمینه های 
موافقت  حال  در  کلی  موارد  و  سیاسی 
قبال  که  نیز  کارشناسی  بحث های  و  است 
شرکت های ایرانی مطالعاتش را انجام داده 
بودند و امیدواریم بعد از اینکه اراده سیاسی 
بحث های  شد،  ایجاد  همسایه  کشورهای 

کنیم. به روزرسانی  را  تخصصی 



پیامک شما را دربـاره 
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آب و هوای مناطق غربی آمریکا 
به ویژه ایالت کالیفرنیا همواره 

نوسان های شدیدی داشته است. 
افزایش دما، میزان نشست برف 

روی زمین را کاهش داده و از 
آن طرف باعث افزایش سرعت 

تبخیر در محیط های خشک شده 
است. به همین دلیل است که 

دانشمندان این وقایع را فقط یک 
فاجعه نمی دانند بلکه از تبدیل آن 

به یک روند مشکل ساز نگرانند

در سال 2۰2۱، بیش از ۳ میلیون 
هکتار در سراسر آمریکا بر اثر 

آتش سوزی های جنگلی سوخته 
است. پارک ویلیامز، دانشمند 
اقلیم در دانشگاه یو سی ال ای، 

می گوید آتش سوزی هایی که سال 
گذشته غرب آمریکا به ویژه سه 
ایالت آن را در برگرفت، دومین 
سال متوالی آتش سوزی های 

بی سابقه را رقم زد

هوای 7 شهر ناسالم شد
و  مشهد  کرج،  تهران،  اراک،  شهرهای  هوای 
با شاخص های ۱۱۶، ۱۳4،  ترتیب  به  اصفهان 
۱۳۸، ۱4۶ و ۱4۹ ناسالم برای گروه های حساس 
و هوای شهرهای تبریز و اهواز با شاخص های 
۱۵۸ و ۱۶۰ در شرایط ناسالم برای تمام گروه ها 
قرار گرفت. آلودگی هوای اصفهان دیروز تا جایی 
پیش رفت که براساس مصوبه کار گروه شرایط 
اضطرار آلودگی هوای استان اصفهان، به دلیل 
تشدید آالینده های هوا، کالس حضوری مدارس 
در زور سه شنبه هفتم دی ماه تعطیل و بنا شد 
طرح زوج و فرد از درب منازل از ساعت ۶ صبح 
تا 22 در کالن شهر اصفهان اجرا شود. همچنین 
با ادامه آلودگی هوای اراک، مرکز پایش کیفیت 
هوای استان تعداد روزهای ناسالم در اراک از 
ابتدای سال را ۱۳۳ روز گزارش کرد. در تهران 
تا  اعالم کرد  استان  هواشناسی  اداره کل  نیز 
پنج روز آینده هوای استان، صاف و در مناطق 
بر  می شود.  پیش بینی  آلوده  شهری  پرتردد 
اساس بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی 
هواشناسی طی پنج روز آینده آسمان استان 
تهران صاف تا نیمه ابری، گاهی همراه با وزش 
باد مالیم پیش بینی می شود و به دلیل پایداری 
افزایش  نسبی جو  در مناطق پرتردد شهری 
مورد  هوا  و کاهش کیفیت  جوی  آالینده های 

انتظار است.

برای تولید پادزهر انجام شد
زهرگیری از 100 مار 

در »مارکوه«
دامغان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
گفت: عملیات زهرگیری با هدف تولید پادزهر 
این  جنوب  مارکوه  منطقه  در  مار  حلقه   ۱۰۰ از 
شهرستان انجام شد. علی آذرپور به ایرنا گفت: 
عملیات زنده گیری مارها هر سال در اواخر فصل 
پاییز، در منطقه کویری نزدیک روستای کوه زر 
دامغان انجام شده و مارها به منظور تولید پادتن 
به اداره محیط زیست این شهر منتقل می شوند. 
او ادامه داد: تیم موسسه تحقیقات واکسن و 
سرم سازی رازی به منظور مارگیری و تولید پادزهر 
به منطقه مارکوه دامغان آمد و در این عملیات 
که 2 روز به طول انجامید، حدود ۱۰۰ حلقه مار 
افعی شاخ دار و دیگر مارهای سمی جمع آوری 
و پس از انجام زهرگیری در طبیعت رهاسازی 
شدند. آذرپور با بیان اینکه عملیات زهرگیری زیر 
نظارت اداره حفاظت محیط زیست و با حضور 
شد،  انجام  رازی  تحقیقاتی  مرکز  کارشناسان 
عنوان کرد: دامغان زیستگاه ۶ نوع افعی سمی 
است که عمده مارهای این منطقه از نوع افعی 
شاخدار است. به گفته او طبق نظر کارشناسان، 
دچار  کشور  در  نفر  هزار   ۸۰ از  بیش  ساالنه 
مارگزیدگی می شوند که با پادزهرهایی که از این 
مارهای سمی گرفته می شود، از مرگ نجات پیدا 
می کنند. زهرها در موسسه رازی تبدیل به واکسن 
و سرم های ضد گزش شده تا در اختیار وزارت 
بهداشت قرار گیرد و با توزیع در بیمارستان ها و 

مراکز درمانی جان مصدومان را نجات دهد.

ضرورت تدوین 
برنامه های راهبردی طرح 

حفاظت از تاالب ها
معاون نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد بر 
ضرورت تدوین برنامه های راهبردی طرح حفاظت 
از تاالب های ایران در سال آینده میالدی تاکید 
کرد. گلبهار نماتوا در بیست و هفتمین جلسه 
کمیته راهبری طرح حفاظت از تاالب های ایران 
با اشاره به اهمیت چگونگی ادامه طرح حفاظت 
از تاالب های ایران و پایداری نتایج پروژه گفت: 
با در نظر گرفتن رویکرد اکوسیستمی می توانیم 
حداکثر تاثیرپذیری را روی مشارکت ذینفعان با 
بهره وری باال داشته باشیم. احمدرضا الهیجان زاده، 
معاون محیط زیست دریایی و تاالب ها نیز در 
جهاد  وزارتخانه های  پیشنهاد کرد  نشست  این 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   و  کشاورزی 
صنایع دستی می توانند همانند سازمان حفاظت 
این طرح  زمینه هزینه های  در  زیست،  محیط 
و طرح های مشابه مشارکت داشته باشند و در 
پایداری دستاوردهای طرح در بلندمدت سهیم 
شوند. مجری ملی طرح حفاظت از تاالب های 
ایران با اشاره به محدودیت در انتخاب تاالب های 
دیگر به عنوان پایلوت های جدید گفت: بسیار 
از ظرفیت های  بتوانیم  اگر  بود  مناسب خواهد 
برای  مرتبط  دستگاه های  سایر  و  بین المللی 
منابع  و  تاالب ها  از  پایدار  بهره برداری  و  حفظ 
تاالبی دیگر استفاده کنیم. مهری اثنی عشری، 
مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران نیز 
با ارائه دستاوردهای طرح یاد شده در سال 2۰2۱، 
رئوس برنامه کاری سال 2۰22 را برای دریافت 
دیدگاه های اعضای کمیته راهبری تشریح کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
نمایندگان  نشست  این  در  زیست  محیط 
امور  وزارتخانه های  متحد،  ملل  توسعه  برنامه 
خارجه، جهاد کشاورزی، نیرو، تعاون، کار و رفاه 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  کشور،  اجتماعی، 
بودجه  و  برنامه  سازمان های  دستی،  صنایع  و 
کشور، جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان های آذربایجان 
شرقی، غربی، فارس و خوزستان و نمایندگان 

تشکل های غیردولتی حضور داشتند.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: برخی 
شرکت ها در شهر صنعتی کاوه برخالف قانون و 
بدون رعایت مقررات اقدام به دفن زباله می کنند 
که چون با سالمت مردم مرتبط است، تهدیدی 

بر بهداشت عمومی جامعه تلقی می شود.
هادی ملکی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از 
سرمایه گذاری دادگستری شهرستان ساوه که در 
دفتر اتاق بازرگانی شهرصنعتی کاوه ساوه برگزار 
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  جلسات  شد، گفت: 
سرمایه گذاری  از  قضایی  حمایت  کمیته  و 
با تاکید بر حل مشکالت صنایع  دادگستری 
برای انعطاف در  قوانین تشکیل می شود اما 
واقعیت این است که بر خالف ضوابط و قوانین، 
مصوبه ای در حمایت از صنایع در این جلسات 
انعطاف  قابل  قانون  اگر  ولی  نمی شود  وضع 
باشد و دستگاه های اجرایی از اختیارات خود 
در حمایت از تولید استفاده کنند مورد حمایت 

دستگاه قضایی خواهند بود.
او در ادامه با اشاره به ضعف در زیرساخت های 
ساخت  در  گفت:  صنعتی  شهرک های 
شهرک های صنعتی ابتدا باید زیرساخت های 
مورد نیاز برای ایجاد سرمایه گذاری تامین شود 
و سپس اقدام به راه اندازی واحدهای تولیدی 

و صنعتی کرد.
در  تصمیمات  شدن  طوالنی  به  ملکی 
افزود:  و  کرد  اشاره  اجرایی  دستگاه های 

تصمیمات زمان بر مشکلی است که با انعکاس 
آن از سوی متولیان امر به ویژه از سوی اتاق 
سطح  در  صنایع  مدیران  انجمن  و  بازرگانی 
ملی نظیر تعیین ارزش افزوده در شورای عالی 
مناطق آزاد می توان بروکراسی های موجود در 
این خصوص را تسهیل کرد تا تولیدکننده منتظر 

نمانند. طوالنی  و  بر  زمان  تصمیم گیری 
رئیس دادگستری شهرستان ساوه همچنین  
قوانین  مقررات،  تا  خواست  تولیدکنندگان  از 
و تعهدات را به موقع انجام دهند تا نیازی به 
اعمال قانون نشود. هرگونه تصمیم گیری منوط 
مقررات  اجرایی شدن  و  تعهدات  به  به عمل 

است.
او در ارتباط با پسماند و پساب شهر صنعتی نیز 
گفت: برخی شرکت ها برخالف قانون و بدون 
رعایت مقررات اقدام به دفن زباله می کنند که 
چون با سالمت مردم مرتبط است، تهدیدی بر 

بهداشت عمومی جامعه تلقی می شود.
شهر  کرد:  تصریح  ساوه  دادگستری  رئیس 
صنعتی مکلف است متخلفان دفن غیراصولی 
محیط  همکاری  با  اغماض  بدون  را  پسماند 
دستگاه  به  اخطاریه  صدور  از  پس  زیست 
در  قضایی  برخورد  تا  کند  معرفی  قضایی 
گیرد. صورت  سهل انگاری  هرگونه  خصوص 

ملکی تاکید کرد: رعایت مقررات حفاظتی در 
کارخانجات نیز باید با نظارت دقیق صورت گیرد 

تا سالمت کارگران به مخاطره نیفتد.

رئیس دادگستری ساوه خبر داد

مشاهده قانون شکنی محیط زیستی در شهر صنعتی کاوه

در ساخت شهرک های 
صنعتی ابتدا باید 

زیرساخت های مورد نیاز برای 
ایجاد سرمایه گذاری تامین 

شود و سپس اقدام به 
راه اندازی واحدهای تولیدی 

و صنعتی کرد

هواشناسی کاربردی  تحقیقات  مرکز  رئیس 
انسانی  عامل  سهم  گفت:  رضوی  خراسان 
این  در  خاک  و  مخرب گرد  پدیده  بروز  در 
و  آن  شمالی  بخش  در  ویژه  به  استان، 
همین  تاثیر  از  بیشتر  سرخس،  شهرستان 

است. نقاط کشور  دیگر  در  عامل 
سهم  داد:  توضیح  ایرنا  به  رسولی  جواد 
خشکسالی در بروز پدیده گردوغبار در کشور 
انسانی حدود  عوامل  و سهم  درصد   ۷۵ ما 
2۵ درصد است. این در حالی است که در 
همچنین  و  سرخس  منطقه  خاک  و  گرد 
شمال خراسان رضوی، سهم عوامل انسانی 
بقیه  و  است  درصد   ۳۵ حدود  و  بیشتر 
عوامل طبیعی از جمله خشکسالی سهم ۶۵ 

دارند. پدیده  این  بروز  در  درصدی 
هواشناسی کاربردی  تحقیقات  مرکز  رئیس 
دهه  از  گرد وغبار  پدیده  گفت:  خراسان 
این  اکنون  و  شد  مطرح  سرخس  در   ۱۳۹۰
شهرستان از همین جهت با چالش اجتماعی 

است. شده  روبه رو 
سال  چهار  ظرف  گرد وغبار  پدیده  افزود:  او 
به طوری تشدید شده که  در سرخس  اخیر 
پیشتر برای مدت محدود نیم ساعت محیط 
اما  قرار می داد  تاثیر  را تحت  زیست منطقه 
که  شده  حاد  حدی  به  آن  وضعیت  اکنون 
زندگی و زیست شهری، کشاورزی و صنعت 

در این بخش از شرق خراسان رضوی تحت 
است. داده  قرار  تاثیر 

و  سرخس  منطقه  در  داد:  ادامه  رسولی 
زدن  برهم  مثل  انسانی  عوامل  آن  اطراف 
سطح زمین، شخم زدن بیش از حد زمین و 
کشت های دیم، بدون توجه به وجود بارندگی 
انسانی  عوامل  دیگر  از  بیشتر  مراتب  به 
است. پدیده گردوغبار کرده  را گرفتار  منطقه 
او به کشت محصوالت کشاورزی دیم در اکثر 
روستاهای شهرستان سرخس اشاره و بیان 
بی مورد  را  مزارع  خطه  این  کرد: کشاورزان 
و بی دلیل شخم می زنند و این اقدام باعث 
بلند شدن گرد و خاک در محیط در پی وزش 

باد می شود. کمترین جریان 
منشا  هرچند  گفت:  نیز  سرخس  فرماندار 
شهرستان  این  در  کنونی  گرد وغبار  اصلی 
مرزی صحرای قره قوم ترکمنستان است اما 
نبود پوشش گیاهی و از بین رفتن مراتع در 
بخش مرکزی شهرستان موجب تشدید بروز 

است. شده  منطقه  در  گرد وغبار 
محمدرضا رجبی مقدم افزود: به دلیل چرای 
و  تخریب  مراتع شهرستان  دام ها،  نامناسب 
یا به دیمزار تبدیل شده و قرار است به زودی 
کنترل  درباره  ترکمنستان  با  رایزنی هایی 
شرایط کنونی انجام شود، اما ایجاد پوشش 

اولویت است. نیز در  گیاهی در منطقه 

رئیس مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان رضوی:

سهم عوامل انسانی در بروز گردوغبار سرخس پررنگ است

محوطه

گزارش دو

واکنش سازمان محیط  زیست به درخواست خودروسازان

بهانه ای برای فرار از اسقاط ناوگان فرسوده پذیرفته نیست
هیچ  دیگر  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
ناوگان  اسقاط  از  خودداری  برای  را  بهانه ای 
این  از  پیش  نمی داند.  پذیرفتنی  فرسوده 
موتوسیکلت سازی  و  خوروسازی  شرکت های 
درخواست کرده بودند که آیین نامه قانون هوای 
ازای شماره گذاری  به  اسقاط  الزام  برای  پاک 
وسیله نقلیه نو کنار گذاشته شود. آنها کاهش 
عنوان  به  خود  اقتصادی  بنگاه  سود  حاشیه 
توجیه این پیشنهاد مطرح کرده بودند اما دیروز 

به  پاسخ  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
این درخواست اعالم کرد که  دیگر بهانه ای برای 
اسقاط نشدن ناوگان فرسوده پذیرفته نیست. 
سازمان حفاظت محیط زیست درباره پیشنهاد 
اخیر بعضی خودروسازان و موتورسیکلت سازان 
قالب  در  دولت  مصوبه  نشدن  اجرا  درباره 
آیین نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک »در 
خود«  حاکمیتی  وظایف  و  نظارتی  جایگاه 
مواردی را در دو بند مطرح کرد. بر اساس گزارش 

محیط  حفاظت  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه 
زیست، وفق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، »فعالیت های اقتصادی و غیر آن 
که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل 
جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است«. بند 
توضیح سازمان حفاظت محیط زیست  دوم 
به این می پردازد که وسایل آلودگی هوا یکی 
از عوامل اصلی انتشار آالیندگی در شهرها است 
و مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که 

آلودگی هوا ساالنه خسارات جبران ناپذیری را به 
سالمت مردم کشور تحمیل می کند. همچنین 
براساس اعالم سازمان حفاظت محیط زیست، 
براساس تبصره ماده 4 آیین نامه فنی ماده 2 
سه  هر  ۱۳۹۷شماره گذاری   /۰۷  /۳۰ مصوب 
 EEV آالیندگی  استاندارد  با  دیزلی  خودروی 
منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودروی 
دیزلی با ظرفیت مشابه شده است و در صورت 
نیسان  وانت  )مثال  خودرو  نوع  همان  کمبود 
مصوبات  وفق  می تواند  خودروساز  فرسوده(، 
دولت، از سایر گواهی های اسقاط ناوگان دیزلی 
با ظرفیت مشابه استفاده کند. در این آیین نامه 
آالیندگی  ضرورت کاهش  علت  به  همچنین 

با  اسقاط  دیزلی، گواهی  از خودروهای  ناشی 
دیزلی  برای سایر خودروهای  مشابه  ظرفیت 
این  از  و  است  پذیرش  قابل  مصوبات  وفق 
رو هرگونه اجرای سلیقه ای مانند ارائه گواهی 
اسقاط خودروی بنزینی و غیره که خالف مصوبه 
داشت.  نخواهد  قانونی  وجاهت  باشد؛  دولت 
سازمان حفاظت محیط زیست همچنین عنوان 
کرده تمامی مصوبات و قوانین کشور برای تمام 
الزم االجرا  حقوقی  و  حقیقی  شخصیت های 
است و مصوبات یاد شده هیچ گونه استثنایی 
برای هیچ یک از تامین کنندگان و دستگاه های 
نشده  قائل  نهادها،  سایر  و  دولت  به  وابسته 

است. 

کنار  در  می نویسد  گاردین  در  کانون  گابریل 
این خشکسالی بارندگی هم بوده است. حتی 
در ایالت هایی که با تبعات خشکسالی دست 
باران های  و  توفان  وقوع  نرم کرده اند،   پنجه  و 
شدید منجر به سیل و شناور شدن آواره ها شده 
است. این آوارها آسیب های بسیاری به شهرها، 
کوچه ها، خانه ها و ساکنان این مناطق رسانده 

است.

سال 2021؛ سال بال
طبیعی  بالیای  از  پر  سالی  آمریکا  غرب 
خشنی را پشت سر گذاشته است. دانشمندان 
می گویند این تنها چشمه ای است از آنچه قرار 
است بحران تغییرات اقلیمی با روند پیش روی 
فعلی خود به وجود آورد. استیو اوستویا، مدیر 
کشاورزی  وزارت  در  کالیفرنیا  اقلیم  بخش 
آمریکا می گوید: »مدت هاست که این موضوع 
را می دانیم. سوال این است که شدت آن چقدر 
بیشتر می شود؟ کف و سقف آن چقدر است؟«
همانطور که مرکز نظارت بر خشکسالی در آمریکا 
ماه دسامبر، حدود  اوایل  در  دسته بندی کرده 
۸۰درصد غرب آمریکا همچنان با خشکسالی 

شرایط  می کند.  نرم  پنجه  و  دست  شدید 
خشکسالی به حدی بحرانی شده که ساکنان 
و  شده اند  روبه رو  کم آبی  با  مناطق  از  برخی 
حال  به  را   آیش بندی شده شان  زمین های 
خود رها کرده  اند. کمبود آب سدها در کالیفرنیا 
از میزان میانگین خود ۶۰درصد کاهش یافته 
است که  ایالت هایی  از  یکی  است. کالیفرنیا 
بیشترین آسیب از فاجعه خشکسالی را دیده 
است. دریاچه مید یا Mead واقع در پشت سد 
هوور روی رودخانه کلرادو بنا شده که از دو ایالت 
نوادا و آریزونا می گذرد. این دریاچه بزرگترین 
ذخیره منابع آبی در آمریکاست که آب بسیاری 
از ایالت های غربی آمریکا و مکزیک را تامین 
می کند. سطح آب این دریاچه برای اولین بار به 
پایین ترین حد خود رسیده؛ تا جایی که سطح 

آب رودخانه کلرادو هم کاهش یافته است.

هشدار خشکسالی در کالیفرنیا
هشدار  تحت  کالیفرنیا  ایالت  سراسر 
فرماندار  نیوسام،  دارد. گوین  قرار  خشکسالی 
این ایالت از ساکنان آن خواسته تا مصرف آب 

با بی سابقه  او  را ۱۵درصد کاهش دهند.  خود 
خواندن این شرایط در یک کنفرانس مطبوعاتی 
دریاچه  زمانی  آب راه هایی که  بستر  اعالم کرد 
مندوسینو در آن قرار داشته خشک شده و ترک 
خورده است. آب و هوای مناطق غربی آمریکا به 
ویژه ایالت کالیفرنیا همواره نوسان های شدیدی 
داشته است. افزایش دما، میزان نشست برف 
روی زمین را کاهش داده و از آن طرف باعث 
افزایش سرعت تبخیر در محیط های خشک 
شده است. به همین دلیل است که دانشمندان 
بلکه  این وقایع را فقط یک فاجعه نمی دانند 
نگرانند.  روند مشکل ساز  به یک  آن  تبدیل  از 
از  اقلیمی و یکی  جاستین منکین، دانشمند 
اداره  در  خشکسالی  ضربت  نیروی  مسئوالن 
ملی اقیانوسی و جوی در یادداشتی در روزنامه 
در  »خشکسالی  می نویسد:  پست  واشنگتن 
بلکه شکل  نیست،  بحرانی گذرا  آمریکا  غرب 
می دهد.«  نشان  را  آینده  اتفاقات  فرم  و 
افزایش دمای زمین و خشکسالی باعث وقوع 
شده  گسترده ای  و  جنگلی  آتش سوزی های 
که مهار آنها به سادگی امکان پذیر نیست. در 

سال 2۰2۱، بیش از ۳ میلیون هکتار در سراسر 
آمریکا بر اثر آتش سوزی های جنگلی سوخته 
درختان  سرعت  به  آتش  شعله های  است. 
قدیمی و شهرهای کوهستانی را در بر گرفتند و 
گدازه هایشان به کیلومترها آنطرف تر پرتاب شد. 
این شعله ها تا جایی گر گرفتند و زبانه کشیدند 
خود  خانه های  ترک  به  مجبور  نفر  هزاران  که 
شدند. پارک ویلیامز، دانشمند اقلیم در دانشگاه 
یو سی ال ای، می گوید آتش سوزی هایی که سال 
گذشته غرب آمریکا به ویژه سه ایالت آن را در 
برگرفت، دومین سال متوالی آتش سوزی های 

بی سابقه را رقم زد.

گرمای بی سابقه جانداران دریایی
 را زنده می پزد

موج گرمای بی سابقه در سواحل شمال غربی 
اقیانوس آرام در تابستان گذشته آنقدر داغ بود که 
موجودات دریایی کوچک در آن زنده زنده پختند. 
این رخداد زندگی ساکنان این مناطق، کشاورزی 
و زیرساخت ها را ویران کرده است. صدها نفر 
جان خود در دمای فوق العاده باال از دست دادند.

افزایش وقوع رخدادهای بی سابقه
مناطق  از  در ۱۸درصد  دما  افزایش  رکورد 
آمریکا شکسته شد و میانگین دما در تابستان 
سال گذشته بیش از 2 درجه فارنهایت افزایش 
داشته است. انتظار می رود وسعت این افزایش 
دما بیشتر شود. به شهرهای دیگر سرایت کند و 
ساکنان مناطق بیشتری را تحت تاثیر قرار دهد.

اقلیمی  تغییرات  مرکز  استاد  لیون،  بردفیلد 
در دانشگاه مین در تحقیقی هشدار داده که 
تا اواسط قرن، امواج گرما وسعت بیشتری را 
در بر می گیرند. حدود ۵۰ تا ۸۰درصد بیشتر 
از آنچه که تاکنون تحت تاثیر قرار داده اند. او 
همچنین می گوید تناوب،  مدت زمان و شدت 
افزایش می یابد. در حالی که بیشتر  نیز  آنها 
ایالت های غربی آمریکا آب ها پاییز امسال را 
در خشکسالی گذراندند. بارش باران در برخی 
از مناطق جنوب غربی آمریکا مانند ایالت های 
آریزونا و نیومکزیکو، از ماه ژوئن تا سپتامبر 
بسیار شدید بوده است. باران های شدید اگرچه 
تهدید وقوع آتش سوزی را تلطیف می کرد اما 
و  مخرب  سیالب های  وقوع  باعث  می تواند 

شود. ویرانگر 

زندگی  بر  آب وهوایی  تغییرات  تاثیر 
ساکنان بریتیش کلمبیا

سال گذشته میزان بارش در مناطق شمال غربی 
مناطق  ساکنان  بود.  شدید  نیز  آرام  اقیانوس 
غربی کانادا و ایالت واشنگتن با افزایش سطح 
شدند.  خود  خانه های  ترک  به  مجبور  آب ها 
تصفیه خانه های شهر مریت در استان بریتیش 
مقامات  و  روبه رو شدند  آب  با هجوم  کلمبیا 
ایالتی به خاطر خطر گسترده افزایش پساب ها 
و آسیب های ناشی از آن به سالمت شهروندان 
هشدارها  این  دادند.  را  خانه ها  تخلیه  دستور 
طول  در  تخلیه  اعالن  آخرین  از  بعد  ماه ها 
تابستان صادر شد؛ زمانی که آتش سوزی های 
گسترده، شهرهای اطراف را محاصره کردند. سال 
گذشته استان بریتیش کلمبیا موج گرمایی را 
تجربه کرد که هم بی سابقه بود و هم باعث از 
بین رفتن صدها نفر از شهروندان آن شد. در 
کالیفرنیای شمالی 2 بار بارش شدید باران باعث 
شد خیابان های آن به زیر آب بروند،  درختان 
در  شود.  قطع  خانه ها  برق  و  شوند  شکسته 
مناطقی که از قبل آسیب دیده بودند و امکان 
شناور شدن ویرانه ها بسیار باال بود دستور تخلیه 
صادر شد. عکاسان خبری که از مناطق آب گرفته 
سانتا کروز در ایالت کالیفرنیا عکاسی می کردند 
آن را به یک کابوس تشبیه کردند. وقایع طبیعی 
خشنی که سال 2۰2۱ را تعریف می کنند مخرب 
و ویرانگر بوده اند اما دانشمندان امیدوارند آنها 
هشداری باشند که جلوی وقوع دوباره آنها در 
آینده گرفته شود. اوستویا شیوه برخورد بشر 
با تغییرات اقلیمی را مانند قورباغه ای توصیف 
کرده که در آبی نشسته که کم کم دارد به جوش 
می آید. زمانی که بحران رخ می دهد، نمی توان از 

آن روی برگرداند.

بررسی رویدادهای شدید آب و هوایی 2021 در ایالت های غربی آمریکا نشان می دهد:

سالی که بحران های اقلیمی عادی شد
دانشمندان وقوع بالیای طبیعی شدید را فقط یک فاجعه نمی دانند بلکه از تبدیل آن به یک روند مشکل ساز نگرانند

بستر دریاچه های سراسر غرب آمریکا خیلی وقت است که به زمین های خشک و ترک خورده تبدیل شده. حتی خیلی قبل تر از شروع موج 
گرما در تابستان که دمای سراسر غرب آمریکا را به شدت افزایش داد. خشکسالی که باعث پیدایش رد آب دور سد هایی شده که سطح آب آنها 
به طور بی سابقه ای کاهش پیدا کرده اند. رنگ دامنه های سرسبز، قهوه ای شده و درختان به آتش زنه هایی تبدیل شده اند که با جرقه ای جنگل ها را 

می سوزانند. این شرایط شعله هایی آنقدر بزرگ و سرکشی ایجاد می کند که باعث پیدایش شرایط آب و هوایی جدیدی می شود.
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جنوب  کیلومتری   ۱۱ در  قدبرمشور  اشکفت 
شرقی شیراز در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا 
قرار دارد و معروف ترین توصیف درباره اش این 
است که »در سال ۱۹۳۳ این اشکفت توسط 
زمین شناس براون کشف شد و سال بعد مورد 
تحقیق قرار گرفت. این غار و پناهگاه صخره ای 
دریاچه  غربی  شمال  در  کناریش  کوچکتر 
به دست  دارند. مصنوعات سنگی  قرار  مهارلو 
آمده از این محل متعلق به فرهنگ برادوستی 
در  جدید  پارینه سنگی   فرهنگ   )قدیمترین  
کوهپایه های  زاگرس ( هستند و در سال ۱۳۸4 
احداث راه صدمه به این منطقه پارینه سنگی زده 
است.« توضیحات باستان شناسان کاوش اخیر 
در این منطقه اما دقیق تر است. نتایج مقدماتی 

فصل دوم کاوش به منظور الیه نگاری در شیراز، 
غار،  متناوب  ولی  استفاده کوتاه مدت  بیانگر 
توسط انسان در اواخر دوران پارینه سنگی میانی 
و اوایل پارینه سنگی جدید است. پارینه سنگی 
قدیمی ترین و طوالنی ترین عصر زندگی است 
که با پیدایش اولین ابزارهای سنگی تراشیده 
شده بدست انسان آغاز می شود و با پیدایش 
ناپدید  و  اندیشمند  انسان  به  معروف  انسان 
به راست قامت )حدود  انسان معروف  شدن 

سیصد هزار سال پیش ( به پایان می رسد.
فصل دوم کاوش در اشکفت قدبرمشور شیراز به 
سرپرستی مشترک محسن زیدی از دانشگاه 
توبینگن آلمان و سیروس برفی انجام گرفته 
پژوهشگاه  روابط  عمومی  که  اینطور  و  است 

میراث فرهنگی و گردشگری گزارش داده، این 
به سرپرستی مشترک محسن  فصل کاوش 
و سیروس  آلمان  توبینگن  دانشگاه  از  زیدی 

برفی انجام گرفته است.
هیات  سرپرست  برفی،  سیروس 
باستان شناسی، دیروز هدف از انجام گمانه زنی 
در اشکفت قد برمشور  شیراز را مشخص کردن 
وضعیت توالی فرهنگی محوطه و تعیین عرصه 
تخریب های  از  پیشگیری  منظور  به  حریم  و 

اعالم کرد. آن  اطراف  و  محوطه  در  بیشتر 
به  توجه  با  داد که  توضیح  باستان شناس  این 
اهمیت یافته های به دست آمده طی فصل اول 
که در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ انجام شد و 
همچنین ناتمام ماندن الیه نگاری داخل غار، فصل 

دوم کاوش با هدف ادامه الیه نگاری در داخل غار 
با مجوز پژوهشگاه انجام گرفت. به گفته او استان 
شیراز  میانکوهی  دشت  خصوص  به  و  فارس 
مناطق  اولین  جزو  زاگرس  جنوب کوه های  در 
ایران است که طی بررسی های باستان شناختی 
حدود ۸۰ سال پیش، استقرار انسان در دوران 

پارینه سنگی در آن گزارش شده است.
اشکفت  باستان شناسی،  هیات  سرپرست 
این محوطه ها  از مهم ترین  یکی  را  قدبرمشور 
کیلومتری   ۱۰ در  بزرگ  غاری  که  خواند 
جنوب شرقی شهر شیراز و در حاشیه شمال غربی 
دریاچه مهارلو است. او توضیح داد: »بر اساس 
نتایج اولیه جالب و بسیار مهم به دست آمده از 
فصل دوم کاوش در اشکفت قدبرمشور، بقایای 
گیاهی و جانوری و دست ابزارهای سنگی، کاوش 

در محوطه در آینده ادامه پیدا می کند.«
سرپرست هیات باستان شناسی همچنین گفت: 
»هرچند نتایج مقدماتی مطالعه دست ابزارهای 
است  این  از  حاکی  کاوش  از  حاصل  سنگی 
از  انتقالی  دوران  در  قدبرمشور  اشکفت  که 
پارینه سنگی میانی به جدید توسط انسان مورد 
تاریخ گذاری های  به  ولی  قرار گرفته،  سکونت 
دقیق نیاز است تا درک بهتری از الیه نگاری و 
اساس  بر  آید.«  به دست  گاهنگاری محوطه 
توضیح این باستان شناس با وجود این یافته ها، 
استفاده  بیانگر  باستان شناسان  کلی  تصویر 
کوتاه مدت ولی متناوب این غار در طول اواخر 
دوران پارینه سنگی میانی و اوایل پارینه سنگی 

جدید است.
برای هرچه  آتی هیات کاوش  پژوهش های 
زندگی  مختلف  جنبه های  ساختن  روشن تر 
جوامع شکارگر و جمع آوری کننده غذا در طول 
متمرکز  محوطه  این  در  پلیستوسن  دوران 

می شوند.

درباره عصر پارینه سنگی
پالئولیتیک  یا  پارینه سنگی  دوران 
ماقبل  دوران  قدیمی ترین   )Paleolithic(
تاریخ انسان و فرهنگ مادی انسانی و دورانی 
است که در آن انسان برای نخستین بار از ابزار 
پارینه سنگی  استفاده کرد.  سنگی دست ساز 
زمان  تا  پیش  سال  میلیون   2.۵ حدود  از 
از نیمکره شمالی در  عقب نشینی یخچال ها 
ادامه  م.  ق.  تا۸۵۰۰  هزار  فاصله سال های ۱۰ 
و  سنگ کهن  عصر  پارینه سنگی،  به  داشت. 
دیرینه سنگی هم گفته شده است. در این دوره 
روند فرگشت فکری، جسمی، فرهنگی و فناورانه 
ابزارها به دست  انسان شکل می گیرد. اولین 
گونه های نخستین انسانی به وسیله سنگ در 
پارینه سنگی  طی  می شود.  ساخته  دوره  این 
انسان ها در گروه های نسبتا کوچکی گرد هم 
آمده و به گردآوری گیاهان، ماهیگیری، و شکار 
این  ابزار سنگی ویژگی  می پرداختند. ساخت 
دوران است اما انسان ها در سراسر پارینه سنگی 
از ابزار چوبی و استخوانی نیز بهره می گرفتند و 

چرم و الیاف گیاهی نیز کاربرد داشت.

یافته های اخیر پارینه سنگی در ایران
کاوش های  در  نیز  امسال  اردیبهشت 
و  بم  فرهنگی  »منظر  در  باستان شناسان 
دشت های نرماشیر، فهرج و ریگان« کشفیات 
متعلق به دوره  پارینه سنگی به صورت پراکنده 
اما در مقیاسی بزرگ تر به دست آمد که گفته 
شد می توان آن را مربوط به دوره پارینه سنگی 
قدیم یعنی حدود ۳۰۰ تا 2۵۰ هزار سال قبل 
دانست. بررسی های باستان شناسی در منظر 
و  فهرج  نرماشیر،  دشت های  و  بم  فرهنگی 
و  شده  آغاز   ۱۳۸۰ دهه   نیمه های  از  ریگان 
پس از وقفه هایی تا امروز ادامه دار بوده است. 
این اقدامات سال گذشته )۱۳۹۹( در منطقه  
قابل  تعداد  آن  در  پیدا کرد که  ادامه  فهرج 
توجهی محوطه از دوران پیش از تاریخ تا دوره  
معاصر مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفت. 
در فصل های اخیر مطالعاتی و در بررسی های 
جنوب  در  محوطه ها  این  در  باستان شناسی 
شرق ایران شواهد جالب توجهی از فرهنگ های 
پارینه سنگی قدیم و میانه شناسایی شده اند. 
حتی می توان گفت کشفیات مربوط به دوره  
این  در  پراکنده  به طور  هرچند  پارینه سنگی 
مقیاس  این  در  ولی  داشته  سابقه  منطقه 
تاکنون شناسایی و گزارش نشده بود. نتایج 
این تحقیقات که مدتی  به  مقدماتی مربوط 
سه  توسط   »IRJMETS« مجله   در  قبل 
باستان شناس محسن زیدی، سیروس برفی 
و شهرام زارع منتشر شده به معرفی اجمالی 
۱2 محوطه  پارینه سنگی پرداخته که در مناطق 
اساس  بر  ریگان شناسایی شده اند.  و  فهرج 
این مقاله، بیشتر محوطه های شناسایی شده 
آبرفتی رودخانه های »نسا«  روی نهشته های 
و »گز بهمن« و مسیل های منتهی به بستر 
از  تعدادی  گرفته اند.  قرار  رودخانه ها  این 
رودخانه های  تراس های  روی  نیز  محوطه ها 
فصلی مانند »دشتوک« در مرز استان کرمان 
این  گرفته اند که  قرار  و سیستان و بلوچستان 
از  آب  منابع  به  دسترسی  می دهد  نشان 
محوطه های  پراکندگی  در  مهم  عوامل  جمله 
مناطق  این  در  شناسایی شده  پارینه سنگی 
گردآوری شده  سنگِی  دست ابزارهای  است. 
جنس  از  بیشتر  محوطه ها که  این  سطح  از 
منطقه  در  موجود  آتشفشانی  سنگ های 
ضربه   با  و  لوالوا  تکنیک  با  عمدتًا  هستند، 
به  انتساب  قابل  و  شده اند  ساخته  مستقیم 
دوره  پارینه سنگی قدیم و به ویژه پارینه سنگی 
پژوهش های  در  منطقه  این  هستند.  میانی 
مربوط به خروج انسان اولیه از آفریقا و مهاجرت 
به مناطق دیگر اهمیت قابل توجهی دارد، از سوی 
دیگر کشف این محوطه ها همچنین این فرضیه 
جنوب شرق  و  اعم  طور  به  ایران  فالت  را که 
ایران به طور اخص به عنوان یکی از کریدورها 
و مسیرهای اصلی ارتباطی که غرب و شرق را 
در دوران پارینه سنگی به هم پیوند داده است، 

می دهد. قوت 

نخستین بار  برای  شدند  موفق  محققان 
مصر  یکم«  »آمنهوتپ  فرعون  باندپیچی 

کنند. باز  مجازی  صورت  به  را  باستان 
مصری  محققان  گاردین،  گزارش  به 
کمک  با  و  مجازی  صورت  به  توانستند 
فرعون  مومیایی  باندپیچی  فناوری 
جزئیاتی  و  کنند  باز  را  یکم«  »آمنهوتپ 
حتی  و  چهره  سالمت،  وضعیت  درباره 

کنند. آشکار  را  او  جواهرات 
رادیولوژیست  یک  سلیم که  سحر  به گفته 
است، حاال که ویژگی های چهره »آمنهوتپ 
بینی  چانه،  بودن  باریک  همچون  یکم« 
است،  فر مشخص شده  موهای  و  کوچک 
به  زیادی  شباهت  او  که  شده ایم  متوجه 
نظر  به  عجیب  شاید  است.  داشته  پدرش 
فردی  عنوان  به  یکم«  »آمنهوتپ  برسد که 
کرده  زندگی  پیش  سال   ۳۵۰۰ حدود  که 

دارد. سالمی  بسیار  دندان های  است 
پادشاه  یک  یکم« که  »آمنهوتپ  مومیایی 
به  شبیه  چیزی  تاکنون  بود،  جنگجو 
چرا  می شد  گرفته  نظر  در  معما  یک 
سایر  رغم  به  او  مومیایی  باندپیچی  که 
اخیر  سال های  در  سلطنتی  مومیایی های 
باز نشده است. اما حاال اطالعات بیشتری 

است. شده  مشخص  مومیایی  از 
رادیولوژی  رشته  دانشگاه  استاد  سلیم، 
یکی  قاهره  دانشگاه  پزشکی  دانشکده 
موفقیت  با  که  است  گروهی  اعضای  از 

توانستند بی  آن که در واقعیت در مومیایی 
مجازی  صورت  به  کنند  ایجاد  تغییری 
باندپیچی  زیر  تصویر  فناوری  کمک  با  و 
گروه  این  کنند.  باز  را  یکم«  »آمنهوتپ 
جزئیاتی  »سی تی اسکن«  از  استفاده  با 
را که  چشمگیری  جواهرات  و  ظاهر  درباره 
بود  شده  دفن  آن ها  با  همراه  فرعون  این 

کردند. کشف 
محققان دریافتند »آمنهوتپ یکم« در زمان 
مرگ ۳۵ ساله بوده است. قد او حدود ۱۵۹ 
نیز  سالمی  دندان های  و  بوده  سانتی متر 
داشته است. مومیایی او به همراه ۳۰ تعویذ 
و یک کمربند منحصربه فرد طال با مهره های 

طال در تابوت قرار داده شده است.

که  نوشته  گزارش  این  انتشار  با  ایسنا 
دودمان  از  پادشاه  دومین  یکم،  آمنهوتپ 
پدرش  مرگ  از  پس  که  بود  هجدهم 
پادشاهی  تخت  به  یکم«  »اهمسه 
فاصله  در  سال   2۱ مدت  به  او  نشست. 
بین ۱۵2۵ تا ۱۵۰4 پیش از میالد بر مصر 

کرد. حکمرانی 
هیچ گاه  یکم«  »آمنهوتپ  اصلی  مقبره 
از  یکی  در   ۱۸۸۱ سال  در  او  نشد.  کشف 
نقاط »اقصر«، مکانی که در دودمان بیست 
مومیایی های  کردن  پنهان  برای  یکم  و 
از  حفاظت  و  اشراف زادگان  و  فرعون ها 
می گرفت کشف  قرار  استفاده  مورد  آن ها 

است. شده 

نتایج کاوش های باستان شناسی در اشکفت »َقدَبرْمشور« نشان داد

تایید حضور انسان عصر پارینه سنگی در شیراز
 سیروس برفی، سرپرست هیات باستان شناسی: با کشف بقایای گیاهی و جانوری و دست ابزارهای سنگی
 کاوش در محوطه در آینده ادامه پیدا می کند

کشف راز »آمنهوتپ یکم«

نامه انجمن های معماری و مرمت 
به رئیس جمهور:

تخریب بافت تاریخی 
شیراز را متوقف کنید

انجمن های علمی معماری، مرمت و شهرسازی 
تخریب های  درباره  نگرانی  نامه ای  در  کشور 
سازمان یافته و گسترده در گذشته و امروز بافت 
تاریخی شیراز را به اطالع رئیس جمهور رساند.
علمی  انجمن های  اتحادیه  مهر،  گزارش  به 
نظر  زیر  شهرسازی کشور  و  مرمت  معماری، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره موضوع 
تخریب بافت تاریخی شیراز نامه ای به ابراهیم 

نوشت. رئیسی 
در بخشی از این نامه آمده است:

»تخریب های گسترده ای در بافت تاریخی شهر 
شیراز در این سال ها تحت عنوان توسعه حرم 
صورت گرفته؛ که با تأسف بسیار اکثر بناهای 
جایگزین، کاربری های تجاری داشته و به نوعی 
پاساژسازی و مال سازی با عنوان توسعه حرم 
شهری  سوداگری  این  است.  گرفته  صورت 
گسترده متأسفانه قصد توقف نداشته و هر روز 
به بهانه های مختلف و با طرح های عجوالنه و 
بافت  از  بزرگی  بخش های  کارشناسی،  بدون 
تاریخی شیراز با پیشینه هزارساله و هم پیوند با 
هویت ایرانی – اسالمی را به عنوان توسعه حرم، 
اما با مقاصد پشت پرده مالی و سوداگری نابود 
کرده است.پروژه ناموفق بین الحرمین که پس 
از سال ها هیچ رونق و اعتالیی به مفهوم زیارت 
نداده، درس عبرتی برای متولیان امر نشده است 
مقیاس  بزرگ  مداخالت  دنبال  به  همچنان  و 
فرهنگ  و  تاریخ  تخریب  و  حرم  محدوده  در 
شیراز هستند. در آخرین طرحی که برای این 
بافت ارزشمند تاریخی برنامه ریزی شده است، 
شاه چراغ  حرم  بین  بزرگ  صحن  یک  ایجاد 
)ع( و حرم سید عالالدین حسین )ع( است 
که با تخریب ۵۷ هکتار )۵۷۰ هزار مترمربع( 
از بافت تاریخی و از بین رفتن صدها خانه ی 
ثبت ملی و ارزشمند همراه خواهد بود. تخریب 
مواریث فرهنگی و تاریخی این سرزمین توسط 
هر جایگاه، سازمان یا مقام مسئولی، خیانت 
به فرهنگ، تاریخ و هویت این سرزمین است.
آنچه که باعث تاسف بسیار است، این حقیقت 
غیرقابل کتمان بوده که موارد بسیاری از تملک ها 
و تصاحب های خانه های این بافت تاریخی به 
زور و با حکم دادگاه و یا قطع خدمات شهری 
نظیر برق و گاز جهت فشار برای تخلیه خانه ها 
و در کل با عدم رضایت ساکنان همراه بوده و 
به  توسعه حرم مطهر  از  نوعی بخش هایی  به 
صورت غصبی اتفاق افتاده است و قطعًا ارواح 
طیبه امامزادگان عظیم الشان مدفون در این شهر 
مذهبی تاریخی نیز راضی به توسعه حرم به این 
شکل نیستند و در ثانی، حتی اگر این تخریب ها 
اموال  باشد،  افتاده  اتفاق  مالکان  رضایت  با 
فرهنگی و تاریخی جز سرمایه ها و ثروت های 
فرهنگی کل مردم جامعه محسوب می شود.«

»اتحادیه ی  می گوید:  آخر  در  نامه  این 
انجمن های علمی دانشجویی معماری، مرمت 
و شهرسازی ایران به نمایندگی از دانشجویان 
تقاضامند  رشته،  سه  این  در  کشور  سراسر 
است هرچه سریع تر نسبت به توقف اقدامات 
مخربانه در بافت تاریخی شهر شیراز و حفاظت 
و مرمت بناهای ارزشمند آن و ترویج مفاهیم 
»زیست مومنانه در جوار حرم مطهر شاه چراغ« 
و »گردشگری زیارت محور با تاکید بر حفاظت 
دستورات،  فرهنگی«  و  تاریخی  ارزش های  از 
مبذول کنید.« را  الزم  پیگیری های  و  اقدامات 

گردش آثار اسالمی موزه 
لوور در فرانسه

موزه لوور در قالب پروژه ای در نظر دارد شمار 
زیادی از شاهکارهای مربوط به حوزه اسالمی 
خود را در ۱۸ شهر فرانسه در معرض نمایش 
عمومی قرار دهد. به گزارش ایسنا به نقل از 
رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه، یانیک لینتز 
ـ مدیر دپارتمان هنرهای اسالمی موزه لوور 
ـ در این باره توضیح داد: این آثار در شهرها 
با  فرانسه  بزرگ  و  کوچک  شهرک های  و 
تنوع جغرافیایی و فرهنگی متفاوت از مانت 
دید  معرض  در  است  قرار  روآن،  تا  الژولی 
مناطق  به  اسالمی  آثار  گیرند.  قرار  عموم 
از هند گرفته  و کشورهای مختلف  گوناگون 
تا مراکش تعلق دارند.به گفته او، قرار است 
۱۸۰ اثر برگزیده دوره اسالمی برای این طرح 
از دسامبر سال میالدی 2۰2۱ تا مارس سال 
2۰22 در شهرهای مختلف به نمایش گذاشته 
شوند. در برخی شهرها در کنار نمایش این 
آثار نشست ها و کنفرانس هایی مرتبط با این 
این  بین  نیز پیش بینی شده است. در  آثار 
آثار منتخب، قطعات سرامیک، کاغذی، آثار 
چوبی، فلزی، عاج یا منسوجات دیده می شود 
که به کشورها و ادوار مختلف اسالمی از قرن 
هفتم تا قرن نوزدهم میالدی تعلق دارند.آثار 
اسالمی قرار است در مکان های عمومی مانند 
یکی  شوند.  داده  نمایش  یا کتابخانه  موزه 
از این آثار، قطعه سرامیکی از کاخ صفویان 
)قرن ۱۷ میالدی( است که در لوور قرار دارد. 
برخی از این آثار نیز تزئینی و لوکس هستند، 
مانند شاخی که روی آن با جواهرات و طال 

تزئین شده است. 

طی پارینه سنگی انسان ها در 
گروه های نسبتا کوچکی گرد 
هم آمده و به گردآوری گیاهان، 
ماهیگیری، و شکار می پرداختند. 
ساخت ابزار سنگی ویژگی این 
دوران است اما انسان ها در سراسر 
پارینه سنگی از ابزار چوبی و 
استخوانی نیز بهره می گرفتند

|پیام ما| باستان شناسان در دشت شیراز، به نشانه های حضور انسان عصر پارینه سنگی دست یافته اند. آنها در فصل دوم کاوش در اشکفت 
»َقدَبرْمشور« به این نشانه ها رسیده اند؛ غاری در نزدیکی دریاچه خشکیده مهارلو که نزدیک به یک قرن پیش کشف شد و مصنوعاتی سنگی از 
قدیمی ترین فرهنگ پارینه سنگی کوهپایه های زاگرس از آن به دست آمد. 16 سال پیش درست در همین منطقه پارینه سنگی ساخت یک جاده 

به این نقطه تاریخی آسیب زد. اما حاال باستان شناسان بار دیگر دست به کار کاوش شده اند و نشانه هایی دیگر از گذشته انسان کهن یافته اند.

بدون مرز

»پرسپولیس، اسرار 
امپراتوری گم گشته« 
مستندی است که از یکی 
از شبکه های فرانسه پخش 
شده و به تاریخ تاسیس 
پرسپولیس و شکوه دوره 
حکمرانی داریوش، پرداخته 
است

شبکه پنج تلویزیون فرانسه در مستندی 
امپراتوری  اسرار  »پرسپولیس،  عنوان  با 
گم گشته« به تاریخ تاسیس پرسپولیس 
پادشاه  داریوش،  دوره حکمرانی  و شکوه 

پرداخت. هخامنشی 
به گزارش ایسنا به نقل از رایزنی فرهنگی 
اشاره  با  مستند  این  فرانسه،  در  ایران 
و  فنون  از  بنا  این  ساخت  در  این که  به 
شده،  استفاده  متعددی  نوآوری های 
این  بودن  بی نظیر  درباره علل  توضیحاتی 

می دهد. آن  محوطه  و  بنا 
این مستند همچنین به بسیاری از ابداعات 
سیستم  پادشاهی،  جاده  از  دوران  این 
و  فاضالب  کانال های  تا  چاپار  و  پست 
جهان  در  بار  نخستین  برای  سکه  ضرب 
پرسپولیس  ساخت  درباره  و  می پردازد 
عدد  به  موسوم  ریاضی  نسبت  اساس  بر 
می شود  یادآور  و  داده  توضیحاتی  طالیی 
که این شیوه ساخت در سایر ساختمان ها 
و ابنیه  معروف دوره باستان در دیگر نقاط 
به کار  آن  از  پس  یونان،  جمله  از  جهان 

است. شده  گرفته 
»پرسپولیس،  مستند  که  دیگری  نکته 
اسرار امپراتوری گم گشته« به آن پرداخته 
درباره  یونانی  مورخ  هردوت،  روایت 
سیستم بدیع چاپار به عنوان ابداع خالقانه 
ایرانی ها بوده که در هر زمانی، شب یا روز، 
سرما یا گرما و هر شرایطی پیک خود را 

در کوتاه ترین مدت به مقصد می رساندند 
و امروز آمریکایی ها این توصیف هردوت 
از پارس ها را به عنوان شعار شرکت پست 

برگزیده اند. خود 
تکیه  با  این مستند  از  دیگری  بخش  در 
از  یکی  مانده،  جا  به  آثار  و  شواهد  به 
عظیم  بنای  ساخت  در  بارز  ویژگی های 
از  استفاده  را  پرسپولیس  شکوهمند  و 
کارگران، معماران و هنرمندان اقوام مختلف 
همگی  می دهد که  شرح  و  معرفی کرده 
دریافت  حقوق  و  پول  خود  کار  ازای  در 
می کردند. این در حالی است که در ساخت 
تمام بناها و شاهکارهای معماری که امروز 
به عنوان عجایب هفتگانه از آن ها نام برده 
می شود، از بردگان استفاده می شده است.

این  آمده که در  این گزارش همچنین  در 
این  ساخت  در  مردان  مانند  زنان  دوران 
شهرک سلطنتی کار و تالش می کردند و از 
حقوق برابر با مردان برخوردار بودند. حتی 
زنان در دوران بارداری از مرخصی و حقوق 
کامل منتفع می شدند، روشی که در غرب 
تنها از نیمه دوم قرن بیستم برای زنان در 

نظر گرفته شد.
ایرانی ها  فتوحات  بابل،  منشور  به  اشاره 
و روش مدیریتی آن ها در به کارگیری از 
یا  و  مناطق  امور  اداره  برای  محلی  سران 
از  بودند،  قدرت مرکزی  تابع  ساتراپی که 
است. بوده  مستند  این  موضوعات  دیگر 

پایتخت پارس ها در تلویزیون فرانسه
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محوطه

اعتراض جمعی از چهره های فرهنگی به افتتاح پهنه صنعتی جدید در اردکان
صنعت را بالی جان خرانق نکنید

|پیام ما| پس از اعتراض جمعی از مردم اردکان 
شورای  خرانق،  در  صنعتی  پهنه  راه اندازی  به 
هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی 
نمایندگی  به  هم  و گردشگری  دستی  صنایع 
جمعی از چهره های فرهنگی، محیط زیستی و 
گردشگری ایران اعتراض فعاالن این حوزه را به 
ایجاد پهنه صنعتی در خرانق در نامه ای تشریح 
کرد.در روزهای آخر سال ۹۹، محمدعلی طالبی، 
جدید  پهنه  داد که  خبر  یزد  پیشین  استاندار 

او  می شود.  تعریف  اردکان  خرانق  در  صنعتی 
گفته بود: »با توجه به مشکالت موجود درباره 
استقرار صنایع در دشت یزد - اردکان پهنه جدید 
صنعتی در بخش خرانق این شهرستان با رعایت 
می شود.«  تعریف  زیستی  محیط  مالحظات 
اعتراض  با  اما  پهنه  این  اجرایی  عملیات  آغاز 
جمعی از مردم به تعویق افتاد. حاال که بار دیگر 
زمزمه های پیگیری این طرح شنیده می شود، 
شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث 

فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در نامه ای 
از تبعات پهنه صنعتی برای میراث فرهنگی و 
محیط زیست خرانق گفته است. این نامه در آغاز 
به این اشاره می کند اردکان یکی از ارزشمندترین 
نقاط ایران در حوزه زیست بوم جانوری و گیاهی و 
اقلیم پرجاذبه میراث فرهنگی و گردشگری است 
و خرانق چشم و چراغ اردکان است. نامه اینطور 
ادامه می یابد: »این دیار عشق و مهر و زیبایی که 
گرداگرد آن را جاذبه های محیط زیستی ارزنده ای 

چون منطقه حفاظت شده دره انجیر با گونه های 
گیاهی و جانوری منحصر به فرد فرا گرفته، نباید 
و  و کوته نظری ها  منفعت طلبی ها  کشاکش  در 
روشی،  به هر  پول  بر خلق  مبتنی  نگرش های 
اسیر سرطان العالج صنعتی شدن شود و در زیر 
چکمه توسعه نامتوازن برآمده از صنعت، به حال 
ایران عزیز در آید  نقاط  از  و روز بسیاری دیگر 
که امروز باید حسرت دیروز آنها را بخوریم.«نامه 
شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث 
فرهنگی همچنین ادامه می دهد: »ما جمعی از 
چهره های فرهنگی، محیط زیستی و گردشگری 
ایران که همواره دوستدار خرانق به عنوان نقطه ای 
ایم،  از تاریخ کهن این سرزمین بوده  ارزشمند 

اعتراض شدید خود را به تصمیم اتخاذ شده در 
راستای ایجاد پهنه صنعتی در دشت خرانق و در 
مجاورت منطقه حفاظت شده دره انجیر و شهر 
کهن و گرانسنگ خرانق و آثار باستانی بی نظیر آن 
اعالم می داریم و از همه مسئوالن امر می خواهیم 
که اشتباهات گذشته را در ارتباط با نقاطی از این 
با صنعتی  سرزمین که به غلط می پینداشتند، 
شدن می توانند به آن پیشرفت و توسعه هدیه 
دهند، در مورد خرانق تکرار نکنند و بکوشند تا با 
برنامه ریزی درست، این دیار تاریخی را  با تکیه بر 
فرهنگ، صنعت پاک و سبز گردشگری و جذب 
عالقه مندان از سراسر جهان و ایران، به توسعه و 

پیشرفت روزافزون برسانند.«



پیامک شما را دربـاره 
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تخصیص ارز سهمیه ای به مسافران خروجی، زمینه ساز سودجویی ها از چند نرخی بودن ارز در بازار شده است

بازار داغ بلیت های جعلی
رئیس شورای عالی کانون صرافان: مشکالت به بانک مرکزی، وزارت گردشگری و سایر نهادهای نظارتی اعالم شده است اما به 

دلیل مشخص نبودن متولی اصلی در این زمینه هنوز اقدامی صورت نگرفته است

نمایندگان مجلس کلیات طرح انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی را تصویب کردند 

ابهام در مقصد آب دریای عمان
|پیام ما| کلیات طرح انتقال آب از دریای 
عمان به سه استان شرقی کشور دیروز در 
جلسه علنی مجلس تصویب شد. طرحی 
که سال هاست از سوی برخی نمایندگان 
موافقان  و  می شود  پیگیری  مسئوالن  و 
و مخالفانی دارند. موافقانی که معتقدند 
در  کم آبی  مشکل  طرح  این  اجرای  با 
و  می شود  حل  سیستان وبلوچستان 
نام  به  طرح  این  می گویند  مخالفانی که 
در  اما  است  شرب  آب  تامین  و  مردم 
شمال  استان های  صنایع  کام  به  نهایت 
شرق تمام می شود. طرحی که دیروز در 
گذشته  دولت  در  شد،  تصویب  مجلس 
شده  دنبال  وقت  استاندار  سوی  از  هم 
هم  مدتی  که  رزم حسینی  علیرضا  بود. 
در  حاال  بود،  صنعت  وزیر  قبل  دولت  در 
دولت سید ابراهیم رئیسی هم به عنوان 
»مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور 
از دریا« منصوب شده است.  انتقال آب 
از  کرمان  در  استانداری اش  زمان  در  او 
از خلیج  آب  انتقال  حامیان جدی طرح 
بود.  هم  یزد  و  به صنایع کرمان  فارس 

حاال  عمان  دریای  از  آب  انتقال  طرح 
چنان  دارد  هم  را  مجلس  سبز  چراغ 
در  رای مخالف   ۱۰ با  فقط  این طرح  که 

شد. تصویب  مجلس 
حالل  را  آن  حالی  در  طرح  مدافعان 
استانهای  در  به کم آبی  مربوط  مشکالت 
انتقال  پروژه  تنها  که  می دانند  شرقی 
آب از دریا به شهرهای مرکزی در کشور 
به  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  طرح 

پروژه ای که  است.  و کرمان  یزد  صنایع 
نقشی در تامین آب شرب این استان ها 
صنعت  بخش  نیازهای  فقط  و  نداشته 
طرحی  دید  باید  حاال  می کند.  مرتفع  را 
گرفته،  قرار  نمایندگان  تایید  مورد  که 
نهایت  در  اجرا  هنگفت  هزینه های  با 
است  قرار  یا  می کند  سیراب  را  صنعت 
را  شرقی  استان های  مردم  نیاز  صرفا 
به  دست  آب  مسئله  با  سال هاست  که 

کند.  رفع  هستند؛  گریبان 
مجلس  دیروز  علنی  نشست  در 
رای  موافق،۱۰  رای   2۱۰ با  نمایندگان 
نماینده   24۰ از  ممتنع  رای   4 و  مخالف 
از دریای  انتقال آب  حاضر، کلیات طرح 
را  سیستان وبلوچستان  استان  به  عمان 
به تصویب رساندند. این طرح در ابتدای 
مجلس  بررسی  اولویت  در  جاری  هفته 
اساس  بر  که  طرحی  بود.  گرفته  قرار 
وزارت  همکاری  با  نیرو  وزارت  طرح  آن 
می شود  مکلف  تجارت  و  معدن  صنعت، 
برداشت  برای  سرمایه گذاری  زمینه 
دریای  از  آب  انتقال  و  نمک زدایی  آب، 
استان  به  آب  انتقال  اولویت  -با  عمان 
کند.  فراهم  را  سیستان وبلوچستان- 
طرح هنوز در میان نمایندگان و بسیاری 
مخالفانی  آب  حوزه  کارشناسان  از 
بابایی  علی  علنی  جلسه  در  دیروز  دارد. 
این  کلیات  با  مخالفت  در  کارنامی 
سخنانش  در  و  کرد  سخنرانی  طرح 
می داد  نشان  که  کرد  اشاره  نکته ای  به 
دولت  از  بخش هایی  سوی  از  طرح 

بابایی گفت:  است،  جدی  حمایت  مورد 
استان های  از  »سیستان وبلوچستان 
تصمیم  در  باید  است  کشور  محروم 
مناطق محروم  به  توجه  گیری های کالن 
در اولویت باشد ما حامی توجه به مناطق 
کارشناسان  همه  اما  هستیم،  محروم 
اذعان دارند که یکی از جنگ های آینده، 
پارادوکس های  لذا  و  است  آب  جنگ 
استان ها و ذی نفعان  بین  منافع  تعارض 
باید  بحث آب است که مجلس و دولت 
بررسی  را  مساله  این  اساسی  صورت  به 
طرح  اساس  بر  که  است  چگونه  کنند. 
ورود  استان  یک  مشکالت  به  نمایندگان 
بررسی می کنیم که  را  می کنیم و طرحی 
می خواهد  سرمایه گذاری  دالر  میلیاردها 
دولت  در  ذی نفعان  مورد سوءاستفاده  و 

می گیرد«. قرار 
آب  تامین  نباید  اینکه  بیان  با  بابایی 
سوء استفاده  مورد  محروم  مناطق  برای 
امنیت  عالی  »شورای  گفت:  گیرد،  قرار 
و کمیسیون های  آب  عالی  شورای  ملی، 
به  سرزمینی  آمایش  با  باید  تخصصی 
باید  و  باشند  کشور  آینده  سال   ۱۰ فکر 
تا  شود  رعایت  اساسی  قانون   4۳ اصل 
گیرد«. شکل  استان ها  در  عادالنه  نگاه 

دومین  عنوان  به  نیز  نقدعلی  محمدتقی 
اینکه  بر  تأکید  با  طرح  این  مخالف 
اشتباه  سیستان  به  عمان  از  آب  انتقال 
و  طرح ها  از  »بسیاری  گفت:  است، 
اولویت  در  می کنیم  امضا  که  لوایحی 
و  جمعیت  آب،  اولویت   ۳ نیستند. 

گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  معیشت 
قانون گذاری های ما در این راستا صورت 
مربوط  فقط  آب  مسئله  امروز  نمی گیرد. 
همچون  خاص  استان های  برخی  به 
سمنان  خوزستان،  سیستان وبلوچستان، 
بلکه  نیست  مرکزی  استان های  و 

است.  کشور  کل  موضوع 
وزیر نیرو در این خصوص قول هایی داده 
است و شرط آن احیای زاینده رود است 
سمیرم  آب  انتقال  موضوع  حالی که  در 
اصفهان ضربه  به  هم  می شود که  مطرح 
سیستان  دیگر.  مناطق  به  هم  و  می زند 
در  شکی  و  دارد  قرار  اولویت  در  مظلوم 
جامع  مدیریت  با  باید  اما  نیست،  آن 
همه  که  کرد  سیاست گذاری  گونه ای  به 

شوند« بهره مند  آن  از  کشور 
کمیسیون  سخنگوی  ایری  عبدالجالل 
گفت:  طرح  این  خصوص  در  عمران 
خصوص  در  عمران  کمیسیون  »گزارش 
به  عمان  دریای  از  آب  انتقال  طرح 
به کمیسیون  استان سیستان وبلوچستان 
جلسه ای  در  و  شد  داده  ارجاع  عمران 
مسئوالن  و  کارشناسان  حضور  با 
قرار  بررسی  مورد  اجرایی  دستگاه های 
رسید.  تصویب  به  اصالحاتی  با  و  گرفت 
این متن به عنوان بند خ به ماده2 قانون 
شهری  شرب  آب  سازی  بهینه  و  توسعه 
اسفند  مصوب  کشور  در  روستایی  و 
وزارت  می شود،  الحاق   ۱۳۹4 سال  ماه 
و  وزارت صنعت، معدن  با همکاری  نیرو 
تجارت مکلف است زمینه سرمایه گذاری 
انتقال  و  نمک زدایی  آب،  برداشت  برای 
انتقال  اولویت  با   - عمان  دریای  از  آب 
را  سیستان وبلوچستان-  استان  به  آب 
شده  نمک زدایی  آب  خرید  کند.  فراهم 
کمبود  جبران  برای  یافته  انتقال  و 

روستایی  و  شهری  شرب  آب  مصارف 
نیست،  تأمین  قابل  محلی  منابع  از  که 
الحاق  قانون   )2۰( ماده  چارچوب  در 
از  بخشی  تنظیم  قانون  به  موادی 
اسفند ماه  مصوب  دولت  مالی  مقررات 
تضمین  سرمایه گذار  از  سال۱۳۹۳، 
جریان  در  نمایندگان  به گفته  می شود.« 
اجرای این طرح، آب دریای عمان عالوه 
استان های  به  سیستان وبلوچستان  بر 
هم  شمالی  و  رضوی  جنوبی،  خراسان 

می شود.  منتقل 
مطرح  نقدهای  مهم ترین  از  یکی 
های  هزینه  به  طرح  این  درباره  شده 
به  بنا  است.   مربوط  آن  هنگفت 
قطعه  هزینه  فارس،  خبرگزاری  گزارش 
تا  چابهار  حدفاصل  در  پروژه  این  اول 
معادل  کیلومتر   ۳۰۵ طول  به  ایرانشهر 
کمتر از 2۰ درصد از کل مسیر بر اساس 
 ۱۳۹۷ سال  اول  ماه   ۳ فهرست بهای 
برآورد  تومان  میلیارد   2۹۱.۷ معادل 
هزینه  همچنین کل   است.  شده  هزینه 
تخمین زده شده برای این پروژه معادل 
با  که  می شود  برآورد  دالر  میلیارد   4
معادل  دالر  حاضر  حال  قیمت  احتساب 
۱۱۱.2 هزار میلیارد تومان است. در واقع 
انتقال  و  پروژه شیرین سازی  هزینه های 
آب دریای عمان به مشهد ۱.۰۶ برابر کل 
بودجه عمرانی کشور در سال ۱4۰۰ است. 
این  اقتصادی  ابعاد  خوبی  به  اعداد  این 
فعلی  در شرایط  هویدا می کنند.  را  طرح 
همچنان  پرسش  این  کشور  اقتصاد 
با  دقیقا  طرحی  چنین  است که  مطرح  
چه روشی قرار است تامین مالی شود؟ 
با  هنگفتی  هزینه  چنین  اساسا  آیا  و 
در  سیاست گذاری  و  اقتصادی  منطق 

دارد؟ همخوانی  آب  حوزه 
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هشدار اتحادیه تولیدکنندگان 
فرش دستباف:

انتقال مرکز ملی فرش 
به وزارت میراث فرهنگی 

یک ضربه کاری است
بعد از افت چشمگیر صادرات فرش در سال های 
بعد از تحریم، حاال عضو هیات مدیره اتحادیه 
دستباف،  فرش  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
به  ملی فرش  مرکز  انتقال  هشدار می دهد که 
به کاهش مجدد  وزارت میراث فرهنگی منجر 
صادرات می شود. به گزارش ایسنا اخیرا از ساختار 
جدید وزارت صمت رونمایی شده که در آن برخی 
از  شدند که  ادغام  برخی  و  حذف  معاونت ها 
جمله آن ها می توان به حذف مرکز ملی فرش از 
ساختار جدید اشاره کرد. طبق اعالم معاون طرح 
و برنامه این وزارتخانه، قرار است مرکز ملی فرش 
به وزارت میراث فرهنگی، منتقل شود، اما این 
موضوع موجی از انتقادات فعاالن صنعت فرش 
را به همراه داشته و حتی هشدارهایی نسبت به 
احتمال کاهش صادرات مطرح شده است. این 
در حالی است که وضعیت تولید و صادرات فرش 
دستباف در سال های اخیر دچار مشکالت فراوان 
صادرات  اعالم گمرک،  طبق  به طوری که  بوده، 
فرش دستباف در سال ۱۳۷2 به اوج خود رسیده 
و حدود دو میلیارد دالر بوده به ۵۰ میلیون دالر 
در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در این رابطه مرتضی 
میری از انجام مکاتبات با وزارت صنعت، معدن 
دستباف  فرش  تشکل های  سوی  از  تجارت  و 
برای مخالفت با تفکیک مرکز ملی فرش از این 
وزارتخانه خبر داد و گفت: انتقال مرکز ملی فرش 
به وزارت میراث کامال به ضرر  از وزارت صمت 
صنعت فرش خواهد بود. دولت توجهی به نظر 
بخش خصوصی نکرده و با شعار صیانت از فرش 
و رسیدگی تخصصی به آن، فرش را به وزارتخانه 
دست چندمی فرستاده که فعاالن این صنعت 
قبلی  ارتباطات  و  به جایگاه  برای رسیدن  باید 
تالش مضاعف کنند. ترجیح ما این بود مرکز 
ملی فرش ایران به یک سازمان ارتقا ساختاری 
پیدا کند و کارها در همان وزارت صمت پیگیری 
شود. وزارت میراث یک وزارتخانه کوچک است 
که اهمیت چندانی برای دولت ندارد. همچنین 
صنایع دستی هم در این وزارتخانه وضعیت خوبی 
ندارد. میری با بیان اینکه انتصاب رئیس موزه 
فرش، بیانگر نوع نگاه تخصصی این وزارتخانه 
به صنعت فرش است، گفت: انتقال مرکز ملی 
فرش به وزارت میراث ضربه کاری به این صنعت 
خواهد زد و فرش را از توجه خواهد انداخت. به 
نظر می رسد وزارت میراث برای جذب اعتبارات 
بیشتر به انتقال مرکز ملی فرش تمایل داشت. 
حوزه  از  تنهایی  به  فرش  اینکه  بیان  با  میری 
صنایع دستی بزرگتر است و تکلیف آن در وزارت 
میراث مشخص نشده، گفت: قطعًا انتقال مرکز 
به کاهش  منجر  میراث  وزارت  به  فرش  ملی 

صادرات می شود.

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود:
کسی جرات ندارد درباره 
بازگشت محموله های 
کشاورزی اظهارنظر کند 

اعالم  با  واردکنندگان سم و کود  انجمن  رئیس 
انجمن تشکیل  در  و کود  اینکه 2 کارگروه سم 
و  رصد  برای  خصوصی  بخش  توان  از  تا  شد 
پایش سموم مورد استفاده در بخش کشاورزی 
استفاده شود، درباره ورود سموم چینی به کشور 
گفت: سم و آفت کش ها به 2 شیوه وارد کشور 
می شود در شیوه نخست، مواد اولیه سموم وارد 
و در کشور فرموله می شود این سموم به سموم 
تکنیکال شهرت دارند. در شیوه دوم سموم آماده 
آماده  وارداتی  از سموم  وارد می شود 2۵ درصد 
سموم  درصد   ۹۷ حدود  پس  هستند.  مصرف 
مورد استفاده در کشور وارداتی هستند. اما سموم 
تقلبی به صورت زیرزمینی تولید و به آنها لیبل 
زده می شود و یا ممکن است به صورت قاچاق 
وارد کشور  شود. به گزارش ایلنا مهدی حسینی با 
بیان اینکه از سموم آماده مصرف پیش از واردات 
خاطرنشان  می شود،  برداری  نمونه  گمرکات  در 
کرد: آزمایش های الزم روی این سموم صورت 
آنها  از تایید اجازه مصرف برای  می گیرد و بعد 
صادر می شود. پس اگر در این بخش مشکلی 
وجود ندارد و اگر خالف این مسئله تایید شود 
حفظ  سازمان  آزمایشگاه های  بپذیریم که  باید 
نباتات مسئولیت خود را به خوبی انجام نداده اند 
باید بگویم که در این بخش هنوز چیزی ثابت 
به مصرف  آماده  و سالمت سموم  است  نشده 
تایید شده است. این فعال اقتصادی با اشاره به 
سهم ۷۵ درصدی سموم تکنیکال در کشور، گفت: 
در چند سال اخیر گزارشی از آلودگی این سموم 
به دست ما نرسیده است و مشکلی در این زمینه 
نداشتیم. کیفیت و سالمت سموم تکنیکال باید 
از سوی انجمن تولیدکنندگان سموم تایید شود 
و تا آنجایی که من اطالع دارم تولیدات ما در این 
بخش با استانداردهای جهانی همخوانی داشت. 
تقریبا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  حسینی 
یک ماه از خبر بازگشت محموله های کشاورزی 
می گذرد چرا هنوز نتوانستیم ریشه این مسئله را 
شناسایی کنیم؟ گفت: در این زمینه همه مباحث 
را مطرح نمی کنند و شفاف سازی نمی کنند و کسی 
جرات ندارد در این باره اظهارنظر مستقیم کند. 

تبعات چند نرخی بودن ارز این روزها موجب 
در  و  فتوشاپ  به  ارز  بازار  دالالن  آوردن  روی 
مواردی بروز تخلفاتی شده است که برخی دفاتر 
خدمات مسافرتی برای همراهی با سودجویان 
بازار بی سامان ارز مرتکب می شوند. موضوعی که 
صف های عریض و طویلی را مقابل صرافی ها 
تشکیل داده است. صف دریافت ارز سهمیه ای 
پیدا  خوبی  رونق  اقتصادی،  رکود  روزهای  در 
شاهد  روزها  این  که  صف هایی  است.  کرده 
حضور کسانی است که به راحتی فرصت نبود 
نظارت  بر توزیع ارز سهمیه ای را مغتنم شمرده 
و با بلیت های جعلی و استفاده از کد ملی افراد 
دیگر اقدام به دریافت ارز با نرخی پایین تر از نرخ 
رسمی بازار می کنند. در هر نوبت سودی بالغ بر 
۶ میلیون تومان نصیب جاعالنی می شود که با 
همکاری برخی آژانس های مسافرتی اقدام به 

صدور بلیت های جعلی کرده اند.
بر اساس ابالغ بانک مرکزی، ارز سهمیه ای -که 
به عنوان ارز مسافرتی شناخته شده است- به 
صورت اسکناس به مصارف خدماتی 2۵ گانه 
تخصیص پیدا می کند، که شامل سرفصل های: 
دانشجویی،  درمانی،  زیارتی،  مسافرتی، 

هواپیمایی  شرکت های  هزینه  دانش آموزی، 
ایرانی، هزینه  بیمه  ایرانی، هزینه شرکت های 
شرکت در نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق و 
مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان 
و  بین المللی  همایش های  برگزاری  ترانزیت، 
علمی  آزمایش های  جوایز جشنواره ها،  اعطای 
و گواهینامه های بین المللی، فرصت مطالعاتی 
شخص  هر  اساس  همین  بر  می شوند.  و... 
حقیقی می تواند تا سقف 22۰۰ یورو یا 24۰۰ 
دالر از صرافی ها با قیمتی کمتر از نرخ روز بازار 
خریداری کند. ارز سهمیه ای با ارائه مدارک اعالم 
شده از سوی بانک مرکزی، حدود ۳ هزار تومان 
به  دارد.  قیمت  اختالف  بازار  در  رسمی  ارز  با 
عبارتی هر شخص حقیقی که شرایط دریافت 
ارز تعیین شده  ارز سهمیه ای را داشته باشد، 
را حدود ۶ میلیون تومان ارزانتر از بازار رسمی 

می کند. خریداری 
نیست که  بار  نخستین  ارز  بودن  نرخی  چند 
فضای مطلوبی برای سودجویان فراهم می کند. 
سواستفاده از فرصتی که ارز مسافرتی در اختیار 
جدیدی  موضوع  هم  می دهد  قرار  مسافران 
وعده  مربوطه  مسئوالن  حال  این  با  نیست. 

رسیدگی و ارائه راهکاری برای نظارت می دهند. 
کانون  عالی  شورای  رئیس  لواسانی،  احمد 
صرافان از اقدامات صورت گرفته اما بی نتیجه 
متولی  تنها  صرافی  »شرکت های  می گوید: 
خرید و فروش اسکناس هستند و وظیفه احراز 
هویت متقاضیان ارز را ندارند و خارج از توانایی 
ذاتی آنها است، صرافی ها برای راستی آزمایی 
ثبت بلیت به اسم متقاضیان ارز دسترسی به 
توسط  مرکزی  بانک  ندارند.  سامانه ای  هیچ 
اما  می کند؛  توزیع  را  ارز  صرافی  شرکت های 
صرافی ها فاقد ابراز راستی آزمایی و تشخیص 
مسافر از غیرمسافر هستند؛ لذا پیشنهاد می کنیم 
که سامانه ای طراحی شود و اسم و مشخصات 
هموطنانی که به صورت قطعی قصد خروج از 
شرکت های  شود.  ثبت  آن  در  دارند،  را  کشور 
صرافی با دسترسی به این سامانه قادر خواهند 
بود که پس از مسجل شدن مشخصات مسافر، 
ارز مورد نیاز را به افراد ارائه کنند. پیشنهاداتی در 
این زمینه به بانک مرکزی و وزارت گردشگری 
امر یک  این  متولیان  است  و الزم  داده شده 
سامانه جامع در این زمینه طراحی و به سرعت 
عملیاتی کنند تا این تخلف ها صورت نگیرد. این 

مشکالت به بانک مرکزی، وزارت گردشگری و 
سایر نهادهای نظارتی اعالم شده است اما به 
دلیل مشخص نبودن متولی اصلی در این زمینه 
هنوز اقدامی صورت نگرفته است و همه از بانک 

مرکزی و  صرافی ها تقاضای ارز دارند«
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی هم 
از  به گزارش هایی که  واکنش  در  دوشنبه  روز 
نابسامانی بازار ارز مسافرتی منتشر شده، گفته 
است: »جلوی سواستفاده از ارزهای مسافرتی 
است  داده  وعده  گرفته می شود« صالح آبادی 
که خرید ارز مسافرتی و دانشجویی الکترونیکی 
می شود و در مورد سازوکار اجرایی این امر هم 
گفته است: »ظرف دو ماه سامانه ای را راه اندازی 
ارز  می خواهد  هرکسی  تا  که  کرد  خواهیم 
خریداری کند بدون مراجعه حضوری درخواست 
خود را با مستندات مربوط به صرافی ها ارسال 
کند تا خرید ارز را انجام دهد و بعد به صورت 
فیزیکی دریافت کند. به این سازوکار هم فکر 
می کنیم که ارز به حساب فرد واریز شود تا در 
هر نقطه ای از کشور با مراجعه به بانک آن را 
دریافت کند. این بخشنامه طی چند روز آینده 
ابالغ می شود. ما به کانون صرافان نامه دادیم 

و خواستیم مسائل و مشکالت را منتقل کنند. 
تکمیل  در  را  بخشنامه ای  آینده  وقت  چند  تا 
بخشنامه قبلی منتشر و جلوی سوء استفاده از 
ارزهای مسافرتی و غیره گرفته می شود« با این 
وجود هنوز چگونگی نظارت بر این موضوع در 
ابهام است، تا دو ماه آینده و راه اندازی سامانه ای 
که رئیس کل بانک مرکزی وعده آن را می دهد، 
و  بلیت  دریافت  به  ملزم  صرافی ها  همچنان 
ارائه ارز به کسانی هستند که برای دریافت ارز 

مسافرتی به صرافی ها مراجعه می کنند.
بازار بلیت های جعلی از آذر ماه و درست بعد 
در  مرکزی  بانک  جدید  بخشنامه  ابالغ  از 
سهمیه ای  ارز  فروش  جدید  شرایط  خصوص 
در صرافی ها داغ شد. بخشنامه ای که با هدف 
کاهش سودجویی افراد از کارت ملی دیگران 
برای دریافت ارز مسافرتی ابالغ شده بود، اما 
سودجویی ها  این  شیوه  تغییر  به  موفق  تنها 
شد. راهکاری که نه تنها بازدارنده نبود که دایره 
این  از  پیش  تا  کرد.  بزرگتر  هم  را  تخلفات 
بخشنامه دالالن بازار ارز با اجاره کردن کارت ملی 
دیگران با نرخ 4۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، اقدام به 
می کردند.  صرافی ها  از  سهمیه ای  ارز  دریافت 
بخشنامه اول آذر بانک مرکزی اما دریافت ارز 
سهمیه ای را منوط به ارائه مدارکی از قبیل کارت 
ملی، دو کارت بانکی به نام فرد، سیم کارت، اصل 
و کپی بلیت، ویزا، پاسپورت و رسید پرداخت 
عوارض خروج از کشور، کرده بود. و همینجا بود 
که پای برخی دفاتر مسافرتی متخلف به موضوع 

باز شد.
بازار  بر  تنها کنترلی  نه  بخشنامه  این  ابالغ  با 
نابسامان ارز صورت نگرفت که تنها باعث تغییر 
تنها اجاره  روش سودجویی ها شد. حاال دیگر 
کارت ملی راهگشا نیست و کسانی که سودای 
۵-۶ میلیون تومان مابه التفاوت ارز رسمی و ارز 
سهمیه ای را در سر دارند، باید با پرداخت مبالغی 
دریافت  به  اقدام  مسافرتی  دفاتر  برخی  به 
بلیت های جعلی کنند. بلیت هایی که بارکد آنها 
گاهی دست متقلبان را رو می کند و گاهی هم 
نبود سامانه ای منسجم برای احراز هویت افراد، 
سودجویانی  نصیب  را  میلیونی  چند  سودی 
را  بازارشان  ارز  بودن  نرخی  چند  که  می کند 

حسابی گرم کرده است.
اغلب بلیت های جعلی به مقصد ترکیه صادر 
شده است. بلیت هایی که گاهی هم با کمک 
فتوشاپ و تغییر نام و اطالعات مربوطه صادر 
می شوند. از آنجا که صرافی ها امکان استعالم 
بلیت و صحت سنجی آن را ندارند، تشخیص 
بلیت جعلی برای آنها ممکن نیست و بر اساس 
بخشنامه ابالغی موظف به فروش ارز به فردی 
هستند که اصل و کپی بلیت را به آنها ارائه کند و 
سودی ۶ میلیونی را از هر بلیت به جیب بزند. 
نرخ بلیت هواپیما به مقصد ترکیه در اغلب دفاتر 
مسافرتی بین 2 تا 4 میلیون تومان است. اما 
اگر کسی بلیت را خریداری و پیش از موعد 
هزینه کنسلی که  تنها  را کنسل کند  آن  پرواز 
بین ۵ تا ۱۰ درصد نرخ بلیت است را پرداخت 
می کند. یعنی مبلغی حدود 2۵۰ هزار تومان، 
برای دریافت یک بلیت کنسل شده که می تواند 
برای دریافت ارز سهمیه ای مورد استفاده باشد.
برای  جامع  سامانه  یک  وجود  و  نظارت  نبود 
به  شده  ارائه  مدارک  صحت سنجی  و  کنترل 
صرافی ها، تنها به سود کسانی است که این روزها 
در اطراف صرافی های میدان فردوسی فرصت 
و مجال جوالن پیدا کرده اند و با هزینه کردن 
مبالغی اندک، از نا هماهنگی های بین دستگاه ها 

بیشترین سود را می برند.

شورای عالی امنیت 
ملی، شورای عالی آب و 

کمیسیون های تخصصی باید 
با آمایش سرزمینی به فکر 
۱۰ سال آینده کشور باشند و 
باید اصل 4۳ قانون اساسی 

رعایت شود تا نگاه عادالنه در 
استان ها شکل گیرد

پیام ما / در روزهایی که موضوع ارز 4200 تومانی داغ است، موضوع چند نرخی بودن ارز ابعاد دیگری هم پیدا کرده که شاید کمتر از 
ارز نیمایی مورد توجه قرار گرفته باشد. این روزها صرافی ها به ویژه در تهران شاهد حضور کسانی است که با در دست داشتن بلیت و 
گذرنامه برای دریافت ارز سهمیه ای صف کشیده اند. اما در میان مراجعان بلیت به دست صرافی ها، هستند کسانی که مسافر نیستند، بلکه 
دالالنی هستند که با جعل بلیت مسافرتی و استفاده از کد ملی و گذرنامه دیگران به دنبال کسب سود از اختالف قیمت ارز سهمیه ای و 
ارز رسمی بازار هستند. رئیس کل بانک مرکزی وعده رسیدگی داده اما چند نرخی بودن ارز و سو استفاده از فرصتی که این امر در اختیار 

سودجویان قرار می دهد، سال هاست که نیاز به رسیدگی دارد و هنوز سامانی پیدا نکرده است. 

بخشنامه الکترونیکی 
شدن خرید ارز مسافرتی 

و دانشجویی طی چند روز 
آینده ابالغ می شود. تا چند 

وقت آینده بخشنامه ای را در 
تکمیل بخشنامه قبلی منتشر و 
جلوی سوء استفاده از ارزهای 
مسافرتی و غیره گرفته می شود

شرکت های صرافی تنها متولی 
خرید و فروش اسکناس 

هستند و وظیفه احراز هویت 
متقاضیان ارز را ندارند و خارج 

از توانایی ذاتی آنها است، 
صرافی ها برای راستی آزمایی 
ثبت بلیت به اسم متقاضیان 

ارز دسترسی به هیچ سامانه ای 
ندارند
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رئیس شورای شهر تهران از 
ادامه رایزنی های مدیریت 
شهری با مجلس شورای 
اسالمی برای اصالح سهم 
شهرداری ها از بودجه سال آینده 
کشور خبر داد

پارلمان شهری

رئیس شورای شهر تهران خبر داد

ادامه مذاکرات برای اصالح سهم شهرداری ها در بودجه دولت 
رئیس شورای شهر تهران از ادامه رایزنی های 
اسالمی  با مجلس شورای  مدیریت شهری 
برای اصالح سهم شهرداری ها از بودجه سال 

آینده کشور خبر داد.
جمع  در  چمران  مهدی  ایسنا،  گزارش  به 
خبرنگاران و در تشریح نتایج رایزنی ها برای 
اصالح الیحه بودجه سال آینده کشور و سهم 
حال  در  گفت:  بودجه  این  در  شهرداری ها 
حاضر بر روی خروجی مذاکرات در این حوزه 
امیدواریم تا به نتایج مثبت برسیم. نشست 
شورای  مجلس  رئیس  با  دقیقی  و  مفصل 
نیز  پیش تر  که  هرچند  داشتیم  اسالمی 
مسائل خود را  کتبا به رئیس مجلس داده 
بودیم. از سوی دیگر با تعدادی از نمایندگان 
و  داشتیم  نشست هایی  و  بحث  مجلس 

با نمایندگان  نیز  در خود مجموعه شهرداری 
پیشنهادات  و  برگزار  مختلفی  نشست های 
خوبی برای اصالح موارد مدنظر ما داده شده 
است. او ادامه داد: در حال حاضر موارد باید از 
طریق کمیسیون ها پیگیری شود که در همین 
مجلس  شهری  فراکسیون  با  امشب  راستا 
جلسه ای خواهیم داشت و هفته آینده نیز با 
دو کمیسیون مرتبط جلسه  خواهیم داشت. 
کمیسیون تلفیق نیز تشکیل می شود که با 
آنها جلساتی خواهیم داشت تا بتوانیم برای 
دهیم  انجام  خوبی  مثبت  کار  شهرداری ها 
تا حداقل در حوزه بودجه از سال گذشته به 

نگردیم. باز  عقب تر 
چمران ادامه داد: البته برخی موارد مدنظر ما 
جزو احکام هستند و نیاز به بودجه ندارد. به 

شکلی که مسئولیتی از شهرداری گرفته شده 
و به وزارت کشور داده شده است. این موارد 
راحت تر قابل اصالح است؛ اما کمک هایی که 
برای مترو نیاز است می تواند از طریق مجلس 
شورای اسالمی دنبال شود تا به نتیجه برسد.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران در پاسخ 
به سوالی در خصوص اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد 
تومان از بودجه سال جاری شهرداری تهران 
برای بخش حمل و نقل عمومی اظهار کرد: 
البته این میزان بستگی به تحقق درآمدهای 
دارد  تهران  شهرداری  برای  شده  پیش بینی 
از  فراتر  بتواند  تهران  شهرداری  که  هرچقدر 
پیش بینی  درآمد  تومان  میلیارد  هزار   ۳۷
شده برای سال جاری و البته تا پایان سال 
کسب درآمد داشته باشد در حوزه حمل و نقل 

عمومی هزینه می شود. البته برای هزینه کرد 
این موضوع نیز باید برنامه به شورا ارائه کنند.

پیشتر نیز روزنامه پیام ما، در گزارشی با عنوان 
»دست خالی شهرداری از بودجه« نوشته بود 
که کارشناسان در بودجه انقباضی سال ۱4۰۱ 
اعتبار  بخش   ۳ در  تنها  شهرداری ها  برای 
پیش بینی شده است: بازآفرینی شهری بافت 

فرسوده، اوراق مالی اسالمی به منظور توسعه 
حمل و نقل عمومی و سهم شهرداری ها از محل 
قانون مالیات بر ارزش افزوده که البته برای 
تعیین  هم  شهرداری  در  هم  آن  هزینه کرد 
تکلیف شده است. اعتبارات پیش بینی شده 
باوجود تورم ساالنه 4۵.4 درصدی نسبت به 
سال قبل بدون بدون افزایش باقی مانده است. 

میان  در  مشترک  و  آشنا  تکرارشونده،  واژه 
ساکنان یک شهر و مدیران آن واژه »محله« 
است. آنقدر آشنا و تکرارشده که کمتر کسی 
از خودش می پرسد »محله کجاست؟« تجربه 
به من نشان داده است که اتفاقًا آن جایی که 
به نظر می رسد یک توافق کلی و بدون نقص 
وجود دارد، همیشه پیچیدگی هایی وجود دارد 
که کشف آنها هم جذاب است هم ناامیدکننده.

محله ها تا پیش از توسعه شتابان شهرها و 
تبدیل شدنشان به کالن شهر محدوده ای آشنا 
که  محدوده هایی  بودند.  شهر  ساکناِن  برای 
و روشنی در مورد مرزهای  توافق های نسبی 
ساکن  را  خودم  من  اگر  داشت.  وجود  آن 

به یقین ساکنان  محله ای مي دانستم قریب 
دیگر شهر هم آن را تایید می کردند. این توافق 
مرزهای  داشت:  و مشخص  مهم  صورت  دو 
کالبدی و مرزهای هویتی. در مرزهای کالبدی، 
توافقی نسبی وجود داشت که از فالن خیابان 
مرزهای  این  ماست،  محله   میدان  بهمان  تا 
کالبدی عمومًا مشخص کننده و اساسًا منطبق 
بر مرزهای هویتی هم بود. یعنی اهالی فالن 
شناخته  بارزی  مشخصه های  با  شهر  محله 
می شدند که می توانستند آن را به مثابه هویتی 
مشترک با بقیه ساکنان در میان بگذارند و بر 
اساس آن ارتباط برقرار کنند یا به آن تکیه کنند. 
این مرزهای هویتی هم خود منطبق بر طبقه 

اقتصادی، گروه شغلی و سبک زندگی بود.
رشد بسیار سریع شهرهایی مانند تهران، اول 
از همه ساختار جمعیتی شهر را به هم ریخت، 
رشد در برخی گروه های اجتماعی و کاسته شدن 
از گروه های دیگر. گروه های اجتماعی دیگر به 
نبودند.  قابل شناسایی  و  آسانی قبل متمایز 
کرد  بازتر  را  محله ها  مرزهای  توسعه کالبدی 
انداخت و سر آخر مداخالت  از معنا  و بعضا 
توسعه ای بدون توجه به مرزهای هویتی محله 

آنها را از شکل انداخت و تکه پاره کرد.
در نتیجه امروز گرچه شهر در تالش است تا 
نام محله را حفظ کند اما واقعیت این است 
خاطره  در  محله هایی که  شکل  از  دیگر  که 

مشترک ساکناِن شهر است خبری نیست. در 
محله قبلی ارتباط نزدیک و قدرتمندی میان 
ساکنان برقرار بود، خاطرات مشترک و مهم تر 
از آن منافع مشترکی محله را زنده و معنادار 

می داشت. نگاه 
امروز اما اساسًا ساکنان شهرهای بزرگ عمدتا 
همسایگان  با  روزمره  یا  قوی  ارتباط  پی  در 
محله  کدام  در  نفر  یک  اینکه  نیستند.  خود 
شهر زندگی می کند خیلی تابع گروه اجتماعی 
اقتصادی  توانایی های  تابع  بیشتر  و  نیست 
است و درصد باالی مستاجران در شهر منجر 
به درصد باالی ساکنان شناور در محالت شده 
است که یک سال در این محله هستند و سال 

دیگر در محله ای دیگر.
می شود  نامیده  محله  امروز  آنچه  نتیجه  در 
از خاطرات گذشته  تداعی هایی  است  ممکن 
ساکنان را داشته باشد اما جز در موارد معدودی 
محله  رسمی  مرزبندی  ندارد.  آن  با  نسبتی 
که برای مدیریت شهری تهران معتبر است، 
رسمیت  به  و  نام گذاری کرده  را  محله هایی 
می شناسد که در حد قابل توجهی برای ساکنان 
بی معناست یا با آن موافق نیستند. جمعیت 
محله ها گاه از یک شهرستان هم بیشتر است 
و تنوع جمعیتی محله ها هرگونه یکسان سازی 

هویتی را غیرممکن می کند.
محله ممکن است برای برخی نوستالژی های 
دوست داشتنی داشته باشد اما برای بسیاری 
دیگر شکلی دست وپاگیر از روابط اجتماعی 
است. ممکن است حمایت اجتماعی محله ای 
برای برخی دوست داشتنی باشد اما بسیاری 
رویگردان  آن  از  حاصل  اجتماعی  نظارت  از 

هستند.
یکسان  در محالت هم  نوع حضور  و  میزان 
ساعت های  است  ممکن  ساکنان  نیست. 
طوالنی را در بخش دیگری از شهر بگذرانند 
و محل سکونت تنها استراحتگاه آنها باشد. 
تورم شدید اقتصادی در حوزه مسکن هم این 
التقاط اجتماعی را به ویژه در محالت جنوبی تر 

و فرودست تر بیشتر کرده است.
در نتیجه اگر مرزهای رسمی مدیریت شهری 
را در مورد محله بپذیریم باید قبول کنیم که 
در  خود  گذشته  نوستالژی های  و  رویاها  از 
محالت  این  برداریم.  دست  محله  با  ارتباط 
شهری امروز، نه بازتاب آنها هستند و نه اساسا 
می توانند باشند و نه مطلوب است که باشند.

اگر همچنان مرزهای هویتی و شکل زیست 
شهری گذشته برایمان مطلوب باشد باید هر 
محله  یک  را  شهر  در  میدانگاه  و  چند کوچه 

بدانیم »تخمین این است که در این صورت 
حدود  صاحب  محله،   ۳۵۳ جای  به  تهران 
2۳۰۰ محله می شود« اما حتی در این صورت 
به  می توانیم  هم  را  شهری  زندگِی  آیا شکل 
گذشته بازگردانیم؟ پاسخ دادن به این سوال 
چندان هم راحت نیست. محله های جدید را که 
صاحب آن مرزهای هویتی نیستند چه کنیم؟
یا  محله محور  توسعه  به  اگر  دیگر  سوی  از 
اجتماع محور در شهرهای بزرگ اعتقاد داشته 
فضاهای  داریم  نیاز  دارم،  من  که  باشیم 
و  رسمی  به طور  هم  را  ویژه ای  جغرافیایی 
هم به طور ضمنی توسط ساکنان به رسمیت 

سیم. بشنا

رسمیت  به  پیچیدگی  این  به  من  پاسخ 
تقسیم بندی  از  کاربردی  شکلی  شناختن 
دست شدن  و  بزرگ  شهرهای  در  کالبدی 
این  چه  است.  محله های گذشته  رویای  از 
دیگر  باشد،  جذاب  اگر  حتی  نوستالژی 
امکان پذیر  اگر  حتی  و  نیست  امکان پذیر 
باشد با قدرت بخشی به اجتماعات محله ای یا 
سازمان یابی های اجتماعی غیررسمی در محله 
امکان دارد. بنابراین گام اول طراحی مرزهای 
زمینه های  به  نگاه  با  شهر،  در  محله  رسمی 
کاربردی نظیر نگهداشت شهر، تسهیم بودجه، 
نظایر  و  مداخله ای  پروژه های  طراحی  امکان 
آن است. تنها در این صورت است که مرزهای 
هویتی اگر امکان بروز داشته باشند خود به خود 

می شوند. تقویت  و  شده  ایجاد 
در ابهام شدید امروز حول واژه و کاربرد »محله« 

اتفاقی که نمی افتد همان توسعه محله است.

و  است  پایدار  اصفهان  در  جوی  شرایط 
دارد.  ادامه  شهر  این  در  هوا  آلودگی 
به گفته رئیس شورای شهرش  شهری که 
هم کمتر  شهرها  باقی  از  پاکش  روزهای 
شده  تعطیل  نیز  مدارسش  حاال  بوده 

ست.  ا
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
و  مدارس  گفت:  رابطه  این  در  اصفهان 
۱۰ شهر  دیگر مراکز آموزشی در اصفهان و 
دیگر استان امروز ۸ دی ماه تعطیل اعالم 
که  است  گفته  همچنین  او  است.  شده 
صادر  مازوت سوزی  برای  مجوز  تاکنون 

است.  نشده 
پایداری  به  اشاره  با  شیشه فروش  منصور 
اضطرار  شرایط  کارگروه  تشکیل  و  هوا 
آلودگی هوا در اصفهان به مهر گفت: همه 
برای  کارگروه  این  گذشته  روز  مصوبات 

می شود. اعمال  نیز  فردا 
این اساس فعالیت حضوری  بر  افزود:  او 
آموزشی  واحدهای  تمام  در  دانش آموزان 
آموزشگاه های  غیردولتی،  دولتی،  از  اعم 
و  استثنایی  مدارس  و  آزاد  علمی  زبان، 
تعطیل  استان  شهر   ۱۱ در  مهدهای کودک 

است.
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
حضوری  آموزش  گفت:  اصفهان 
شاهین شهر،  اصفهان،  شهرهای  در 

زرین شهر،  دولت آباد،  خمینی شهر، 
کاشان،  فالورجان،  فوالدشهر،  مبارکه، 
سه شنبه  فردا  آباد  نجف  بیدگل،  و  آران 
اساس  همین  بر  و  تعطیل  دی ماه  هفتم 
همه کالس ها به صورت غیرحضوری برگزار 

. د می شو
طرح  امروز  همچون  نیز  فردا  افزود:  او 
 ۶ ساعت  از  منازل  درب  از  فرد  و  زوج 
اجرا  اصفهان  کالن شهر  در   22 تا  صبح 

. د می شو
خودروهای  داد:  ادامه  شیشه فروش 
تمامی  در  فنی  معاینه  فاقد  و  دودزا 
شهرستان های  و  اصفهان  کالن شهر  معابر 
در  دوربین ها  و  ماموران  توسط  همجوار 
قانون  اعمال  هوا  آلودگی  راستای کاهش 
هرگونه  همچنین  می شوند؛  پالک  فک  و 
نظیر  آلودگی  با  همراه  عمرانی  فعالیت 
شهر  کالن  در  خاکریزی  و  خاکبرداری 

است. ممنوع  اصفهان 
اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  او 
صنعت  دو  در  که  باورند  این  بر  برخی 
بزرگ استان به ویژه فوالد مبارکه و ذوب 
می شود،  انجام  مازوت  از  استفاده  آهن 
نظر شما چیست، گفت: تاکنون بر اساس 
اعالم اداره حفاظت محیط استان اصفهان 
 ۵۰ شعاع  در  مازوت  از  استفاده  اجازه 

است. نشده  صادر  اصفهان  کیلومتری 

جای خالی توسعه محله در شهر تهران

محله کجاست؟
امروز اینکه یک نفر در کدام محله شهر زندگی می کند خیلی تابع گروه اجتماعی نیست و بیشتر تابع توانایی های اقتصادی است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
در اصفهان مجوز مازوت سوزی داده نشده است 

بحران 19 روزه هوای 
کرمانشاه

مسئول اداره پایش اداره کل محیط زیست 
امسال،  ماهه   ۹ در  استان کرمانشاه گفت: 
هوای شهر کرمانشاه ۱۹ روز در شرایط هشدار 

قرار داشته است.
تعداد  امسال  اینکه  بیان  با  محمدی  آرش 
کرمانشاه  غیراستاندارد  هوای  با  روزهای 
بیشتر شده،  بسیار  سال گذشته  به  نسبت 
به ایسنا گفت: در تمام سال گذشته فقط ۱2 
روز هوای غیراستاندارد در کرمانشاه داشتیم، 
اما این عدد فقط در ۹ ماهه امسال ۱۹ روز 

است. بوده 
معموال  سال های گذشته  در  داد:  ادامه  او 
در فصل بهار روزهای غبارآلود نداشتیم، اما 
آن  روز  پنج  حداقل  روز   ۱۹ این  از  امسال 

است. بوده  بهار  فصل  به  مربوط 
مسئول اداره پایش اداره کل محیط زیست 
استان کرمانشاه وضعیت کرمانشاه را نسبت 
به شهرستان های مرزی استان بهتر دانست 
و تاکید کرد: در قصرشیرین حداقل 2۵ روز 
هوای غیراستاندارد به ثبت رسیده و برخی 

روزها شرایط بحران را هم داشتیم.
افزایش  امسال  اینکه  بیان  با  محمدی 
روزهای غبارآلود و غیراستاندارد پیش بینی 
بارندگی  امر را کاهش  این  بود، دلیل  شده 
و خشکسالی های اخیر اعالم کرد که باعث 
مرزها  از  خارج  در  ریزگرد  شده کانون های 
که منشا ریزگردهای کرمانشاه است تشدید 
شود و با هر وزش باد این گرد و غبار به سمت 

بیاید. ما  منطقه 

شانه خالی کردن 
مسئوالن در ساماندهی 

سگ های ولگرد
کنترل  با  که  اداراتی  گفت:  خرم آباد  شهردار 
جمعیت سگ های بالصاحب مرتبط هستند، به 
نوعی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده اند 

و همه چیز به دوش شهرداری افتاده است.
سعید فتوحی به ایمنا گفت: در کارگروه »کنترل 
انسان  به  بیماری  ناقل  حیوانات  جمعیت 
کنترل  دستورالعمل  اساس  بر  شهرستان« 
جمعیت سگ های بالصاحب که توسط سازمان 
شده  ابالغ  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 

هستند. عضو  اجرایی  مدیر  چند  است، 
فرماندار  کارگروه  این  رئیس  کرد:  تصریح  او 
شهرستان است و دیگر نفرات شامل شهرداران، 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست، رئیس مرکز 
بهداشت، رئیس دامپزشکی، بخشدار، دهیار و 
از حیوانات شهرستان  انجمن حمایت  نماینده 
است. شهردار خرم آباد افزود: اداراتی که مرتبط 
با موضوع هستند، به نوعی از زیر بار مسئولیت 
خود شانه خالی کرده اند و همه چیز به دوش 
در  ما  کرد:  اضافه  او  است.  افتاده  شهرداری 
از  نگهداری  پناهگاه  برای ساماندهی  توان  حد 
و هر چند که  اقدام کرده  بالصاحب  سگ های 
می دانیم با شرایط مطلوب فاصله داریم، اما از زیر 

بار مسئولیت خود شانه خالی نکرده ایم.
فتوحی ادامه داد: در بحث جمع آوری، جداسازی 
نر و ماده و اقامتگاه، شهرداری به تنهایی و بیش 
از این نمی تواند اقدام کند و بقیه ادارات که عضو 
کارگروه هستند باید پای کار آمده و به مسئولیت 

قانونی خود عمل کنند.

مسمومیت 15 نفر در مشهد 
با گاز مونواکسید کربن

و  حوادث  مدیریت  روابط عمومی  مسئول 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  فوریت های 
حادثه  سه  اثر  بر  نفر   ۱۵ گفت:  مشهد 
با گاز  مسمومیت  دچار  مشهد  در  جداگانه 

شدند. منوکسید کربن 
محمد علیشاهی به ایرنا گفت: ۱2 نفر از این 
به  درمان  برای   ۱۱۵ اورژانس  توسط  تعداد 
بیمارستان های هاشمی نژاد، امام رضا)ع( و 
رضوی انتقال یافتند و سه نفر نیز در محل 
درمان  پزشکی  فوریت های  پرسنل  توسط 

شدند.
او بیان کرد: حادثه اول گازگرفتگی در ساعت 
۷ صبح امروز در خیابان »پورسینای« مشهد 
رخ داد که بر اثر آن سه نفر دچار مسمومیت 
با گاز منوکسید کربن شده و به بیمارستان 

هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.
او گفت: در حادثه دوم گازگرفتگی که حوالی 
»ادیب«  خیابان  در  امروز  صبح   ۱۰ ساعت 
به  و  شده  مسموم  نفر  پنج  داد،  روی 
بیمارستانهای امام رضا، رضوی و اکبر مشهد 

یافتند. انتقال 
او تاکید کرد: حادثه سوم نیز حوالی ساعت 
چهار  آن  اثر  بر  که  افتاد  اتفاق  دیروز   ۱4
بیمارستان  به  و  دچار مسمومیت شده  نفر 

شدند. منتقل  مشهد  هاشمی نژاد 
حوادث  این  علت  اینکه  بیان  با  علیشاهی 
توسط آتش نشانی مشهد در دست بررسی 
به  توجه  با  خواست  همشهریان  از  است، 
وسایل  از  استفاده  به  نسبت  هوا  سردی 
دقت کنند.  مناسب  و   استاندارد  گرمایشی 

کالنشهر

معاون خدمات شهری 
شهرداری تهران گفت: مقوله 
ایمنی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است اما شهرداری 
تهران در این حوزه با 
چالش های بسیاری از جمله 
عدم قدرت برخورد در حوزه 
ایمنی ساختمان ها روبه رو 
است

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
به  تا  از سال ۹2  تهران:  ایمنی شهرداری 
برای  دستورالعمل  و ۸  اخطاریه   ۱۰ امروز 

بازار گل شهید محالتی ابالغ شده است
تهران  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
ویژه ای  اهمیت  از  ایمنی  مقوله  گفت: 
برخوردار است اما شهرداری تهران در این 
حوزه با چالش های بسیاری از جمله عدم 
قدرت برخورد در حوزه ایمنی ساختمان ها 

است.  رو  روبه 
معاون  بهرامی،  جالل  ایسنا،  گزارش  به 
دی   ۷ شنبه  سه  دیروز،  تهران  شهردار 
این  با  ارتباط  در  گزارشی  ارائه  حین 
آتش سوزی بازار گل شهید محالتی گفت: 
برابر مستندات در دهه ۷۰ زمین این بازار 
از کشاورزان خریداری و  پایه گذاری بازار 
گلی در آن محدوده انجام شد در تمامی 
گل،  بازار  این  گذشته  دهه  دو  حوادث 
معموال حوادث در اماکنی که وسایل جشن 
تولد به فروش می رسد و کارهای غیر از گل 
و گیاه می کردند روی داده است. او افزود: 
در سال ۹2 شهرداری تصمیم می گیرد در 
شهرک صنعتی خاوران محلی برای انتقال 
کسبه این بازار در نظر بگیرد که متاسفانه 
بهرامی  نشد.  اجرایی  موضوع  این  بعدها 
ادامه داد: مقوله ایمنی از اهمیت ویژه ای 
با  ایمنی  اما ما در بخش  برخوردار است؛ 

چالش های بسیاری رو به رو هستیم و در 
حوزه ایمنی، شهرداری تهران حتی به اندازه 
ندارد.  برخورد  وزارت کار قدرت  یک مامور 
دوستان ما در بحث ایمنی در بازار گل غرفه 
داده  پیشتر  را  الزم  آموزش های  غرفه  به 
اما متاسفانه در دوم دی ماه سال  بودند 

بودیم. این حادثه  بروز  جاری شاهد 
 در ادامه این جلسه مهدی داوری، مدیر 
عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
از  گزارشی  تشریح  در  تهران  شهرداری 
جزئیات بروز آتش سوزی در بازار گل شهید 
محالتی گفت: این حادثه در ساعت ۱4:۵2 
هرچند  که  افتاد  اتفاق  حالی  در  دقیقه 
تقریبا  اما  داشته  وجود  بازار  در  فعالیت 
تعطیل بوده و رفت و آمدها کم شده بود و 
انفجار سختی در پی بروز این حادثه روی 
داد. او  ادامه داد: وجود خشکه فروشی و 
همچنین پر کردن بادکنک ها با روش غیر 
مجاز از طریق سیلندر از عوامل آتش سوزی 
بازار گل قلمداد می شود. همچنین پس 
به  سرعت  به  آتش نشانی  با  تماس  از 
نزدیکترین ایستگاه یعنی ایستگاه شماره 
24 اطالع داده می شود که در کمتر از دو 
دقیقه به محل حادثه اعزام می شود. او 
با بیان اینکه کل عملیات اطفای حریق در 
انجام شده  الی ۱2 دقیقه  بازده زمانی ۱۰ 
در  حریق  اطفای  عملیات  افزود:  است 

بازار گل عملیات پرچالشی نبوده هر چند 
که متاسفانه در این حادثه شاهد مصدوم 
شدن شهروندان بودیم. ضمن اینکه در این 
اطفای حریق  عملیات  ایستگاه  حادثه 4 
شهروندانی  از  نفر   ۷ و  داشتند  برعهده  را 
پیدا کردند که  انتقال  شدند  مصدوم  که 
از شهروندان در دم جان خود  البته یکی 
 2۰ کرد:  تاکید  او  می دهد.  دست  از  را 
در  سال های گذشته  طی  در  آتش سوزی 
این بازار گل داشته ایم که 4 الی ۵ مورد آن 
می شود  محسوب  بزرگ  آتش سوزی های 
که آخرین آنها حدود سه ماه پیش در مهر 

افتاد. اتفاق  ماه 
داوری با بیان اینکه از سال ۹2 تا به امروز 
۱۰ اخطاریه و ۸ دستورالعمل برای بازار گل 
افزود:  است  شده  ابالغ  محالتی  شهید 
بازدیدهای  از  پس  آتش نشانی  سازمان 
 ۱2۹ تهران  شهر  ساختمان های  از  مکرر 
کرده  شناسایی  را  پرمخاطره  ساختمان 
این  جزو  نیز  محالتی  گل شهید  بازار  که 
هر  باید  لذا  است.  بوده  ساختمان ها 
ایمنی  برای  الزم  اقدامات  سریعتر  چه 
از  یکی  و  شود  انجام  ساختمان ها  این 
خواسته های ما از شورای شهر این است 
قانون  که تکلیف ضعف قوانین و تدوین 
دستور  در  را  پایتخت  برای  قوی تر  ایمنی 

دهد. قرار  کار 

معاون شهردار تهران: 

شهرداری در حوزه ایمنی به اندازه یک مامور وزارت کار قدرت برخورد ندارد

در نتیجه آنچه امروز محله نامیده 
می شود ممکن است تداعی هایی 

از خاطرات گذشته ساکنان را 
داشته باشد. اما جز در موارد 
معدودی نسبتی با آن ندارد. 

مرزبندی رسمی محله که برای 
مدیریت شهری تهران معتبر است، 

محله هایی را نام گذاری کرده و به 
رسمیت می شناسد که در حد قابل 
توجهی برای ساکنان بی معناست 

یا با آن موافق نیستند

|  
س

فار
  |

| عضو هیئت مدیره گروه 
جامعه شناسی شهر انجمن 
جامعه شناسی ایران |

| نفیسه آزاد |
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افقی
 ۱ - همراه چفت - فرمان اتومبیل، نقش 
هنرپیشه - مردم شجاع - پاسبان قدیم، 
پلیس قدیمی2 - دست عرب، هالوژن 
نمک طعام، از هالوژنها - ماه سرد، روز 
گذشته - پاکیزه و منزه - حرف پیروزی، 
جمع   - او۳  جانشین  غایب،  ضمیر 
- کاشف  نبی   ادریس  پدر   - صومعه 
واکسن سرخجه4 - هوو - حرف تعجب، 
تكه،  دو  - كشور  زنانه، گشوده  تعجب 

بعضی ها از ماست می گیرند۵ - قله 
یاسوج، كوهی در كهگیلویه و بویراحمد 
- قالب سنگ، فالخن۶ - تقویم - رو 
دست خوردن - بزرگتر، بزرگتر كالس، 
رشیدتر۷ - با طراوت - کامیون ارتشی 
- ساکن محله، شایسته، مقیم۸ - كاله 
فرنگی - فرو بردن دو چیز در هم - رنگ 
صلح، امید که رنگ بخت همه عروس 
 - - كالبد  مقابل سیاه۹  باشد،  خانمها 
زبان  در  اندک،  نور  چشم،  دید  جهت، 
ترکی به آب می گویند - موی، سخن 

به نظم درامده، پارچه ابریشمی۱۰ - زر 
خالص، سنگ چاقو تیز کنی - سرزنش 
کردن  - توانایی، ضربات همراه با پرش 
در تکواندو۱۱ - كثیف - شگرد، صنعت - 
پاکنویس۱2 - سحاب، مادر باران، میغ 
- دستگاه مخصوص نگهداری و پرورش 
كشی،  جوجه  دستگاه  نارس،  نوزادان 
دستگاه كشت باكتری در آزمایشگاه۱۳ 
- خاندان، زائو ترسان، سرخ كمرنگ - 
نظامنامه، كتاب آزمون رانندگی۱4 - ریشه 
- عدد یک رقمی - کلمه همراهی، آش، 
حرف مشایعت۱۵ - شهری در عراق - 
پایتخت بحرین - ظرفی برای پذیرایی

عمودی
۱ - حرف نداری، كالم فقدان - میانجی 
- رودی در جنوب شرقی اروپا 2 - آب 
بدیهه  به  كاری كردن،  الفور  فی   - بند 
سخن گفتن - چغندر پخته۳ - یار میز 
- پایتخت فیجی - كالم معتبر4 - از 
دو   -  ۵ - کدو  شناسی  زمین  دوران 
رویی - روده ها - هزینه درس خواندن۶ 
باریك  رو، مظهر  زینت  انگور،  - درخت 
- چربی  - سنگ سبز قیمتی، سنگی 
است شبیه عقیق به رنگهای سفید . كبود 
و سبز تیره۷ - خوراک - گمراه کردن، 
فریفتن - گیرنده امواج، به شخص خبر 
چین و فضول می گویند۸ - نشانه جمع، 
بله شیرازی، بله بی ادب - فتنه، بدی، 
فتنه و بدی - سرگرمی۹ - خدای من - 

اظهار کرم کردن  - شهر مازندران، شهسوار 
پوش  زیر  زیرپوش،  نوعی   - فعلی۱۰ 
مو   - در گوش  استخوانی  آستین،  بی 
وارونه۱۱ - اموزگار، از روحانیون مبارزدوره 

رضاخان - گشادگی - میوه مربایی، میوه 
نكو، میوه پاییزی۱2 - عطا دادن - گول 
زننده - كافی، كافی است۱۳ - پسوند 
 - شیشه۱4  روی  نقاشی   - گرویدن  

برتر - انگبین، عسل - ضمیر غائب، وی، 
بسیار   - مفرد۱۵  شخص  سوم  ضمیر 
درخشان - جانشین، عوض - سبز، آبی 

کبود - حرف ندا
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گرگان

اداره  گزارش  به  مومنی /  حبیبه  سیده 
گلستان،  منطقه  مخابرات  روابط عمومی 
جمع  در  که  کبیر  احمدرضا  مهندس 
گرگان  مخابرات  مشترکین  امور  کارکنان 
امور  جایگاه  به  اشاره  با  می گفت:  سخن 
خدمت رسانی  در  آن  تاثیر  و  مشترکین 
مطلوب  نحوه  مشتریان گفت:  به  مطلوب 
نیاز  مورد  سرویس های  و  خدمت  ارائه 
مشترکان  امور  سوی کارکنان  از  مشتریان 
را  مشتریان  مندی  رضایت  می تواند 

دهد. افزایش 
او رضایتمندی مشتریان را اولویت دانست 
و گفت : امور مشترکان به عنوان پیشخوان 

کسب  در  بخش  موثرترین  خدمات،  ارائه 
رضایت حداکثری مشتریان است.

با  گرگان،  شهرستان  مخابرات  مدیر 
مشترکان ،  امور  کارشناس   ۱۱ از  قدردانی 
و  پذیری  مسئولیت  است  گفت:انتظار 
تعهد را در ارائه خدمات به مشتریان بیش 
از پیش مدنظرداشته و مشتری مداری به 
بخش  این  در  فعالیت ها  سرلوحه  عنوان 

شود.  نهادینه 
از همکاران  ۵ نفر  از   در پایان این جلسه 
اداره مخابرات شهرستان گرگان نیز که در 
حضور  فعاالنه  حوضچه ها  نظافت  عملیات 

تجلیل شد. و  قدردانی  داشته 

مدیر مخابرات شهرستان گرگان:

تاثیر عملکرد امور مشترکان 
در کسب رضایت مشتریان از مخابرات موانع  رفع  رشت  شهردار  علوی 

در  سرمایه گذاری  پیش روی 
پروژه های عمرانی شهر را از اهداف 
گفت:  و  کرد  اعالم  شهرداری 
جلب  برای  دارد  قصد  شهرداری 
بخش  مشارکت  بیشتر  چه  هر 
عمرانی  پروژه های  برای  خصوصی 
کند. تعریف  اقتصادی  مدل   شهر 
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
بین الملل  امور  و  ارتباطات 
شهرداری رشت  سید امیر حسین 
با  جلسه  در  رشت  شهردار  علوی 
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن 
مشارکت  موضوع  ایران،  سازان 
برای  شرکت  این  و  شهرداری 

در  گلسار  تجاری  مجتمع  ساخت 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  گذشته 
اظهار داشت: شهرداری در راستای 
به  نوبت  دو  مشارکت ها  همین 
مسکن سازان  و  عمران  شرکت 
با  رشت  شهردار  کرد.  کمک  ایران 
و  مسائل  با  مواجهه  اینکه  بیان 
مشکالتی که شهرها با آن درگیرند، 
و  مشارکتی  برنامه های  با  تنها 
قابل  خصوصی  سرمایه گذاری های 
شهرداریها  افزود:  است،  دستیابی 
با  شهری  پروژه های  اجرای  در 

مواجه اند. بودجه  محدودیت 
موانع  رفع  علوی  امیر حسین  سید 
در  سرمایه گذاری  پیش روی 

پروژه های عمرانی شهر را از اهداف 
کرد:  اضافه  و  دانست  شهرداری 
مشارکت  و  طرفه  دو  همکاریهای 
خصوصی  و  دولتی  بخشهای 
نحوی  به  دارد،  جهانی  گستره ای 
که روز به روز بر اهمیت و جایگاه 
حوزه   در  ویژه  به  مشارکتی  چنین 

می شود. افزوده  شهرداریها 
اینکه  بیان  با  رشت  شهردار   
وقت  رشت  شهر  اسالمی  شورای 
گلسار  تجاری  ملک  فروش  برای 
داد،  خرج  به  را  همکاری  نهایت 
وقتی  دارم  اعتقاد  کرد:  عنوان 
عمران  شرکت  مانند  مجموعه ای 
پروژه  در  ایران  سازان  مسکن  و 

ورود  کالن شهر  سرمایه گذاری 
نقش  باید  شهرداری  می کند، 
برای  و  باشد  داشته  کننده  کمک 
چنین  استمرار  و  اعتماد سازی 
شهردار  دارد.  اصرار  هم  رویکردی 
به  توجه  با  شد:  یادآور  رشت 
که  مالی  و  اعتباری  مشکالت 
بسیاری  مانند  رشت  شهرداری 
آن  با  کشور  شهرداری های  از 
قصد  می کند،  نرم  پنجه  و  دست 
و  جدید  کامال  رویکردی  با  داریم 
اقتصادی  مدلهای  طرح  ریزی  با 
شرکت های  مشارکت  امکان 
خصوصی  بخش  و  سرمایه گذاری 

سازیم. فراهم  را 

شهردار رشت:

رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی 
از اهداف شهرداری است

به قوانین  با توجه  نواحی صنعتی  شهرک ها و 
اختصاص  به  ملزم  شده،  تعیین  چارچوب  و 
صنعتی  ناحیه  و  شهرک  هر  سطح  از  بخشی 
به فضاهای سبز هستند و این سطح گسترده 
و همکاری  با مشارکت  باید  که  از فضای سبز 
شهرک های  در  مستقر  صنعتی  واحدهای 
صنعتی طراحی، اجرا و نگهداری شود، نیازمند 

است. ویژه ای   توجه 
صنعتی  شهرک های  و  صنایع کوچک  سازمان 
ایران کتاب راهنمای کاشت و نگهداری فضای 
را  ایران  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  سبز 
سازمان  روابط عمومی  به گزارش  کرد.   منتشر 
ایران،  صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع 
کتاب "راهنمای کاشت و نگهداری فضای سبز 
توسط  ایران"  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در 
حسنی بافرانی،  آزاده  محمدزاده،  فتحعلی 

مهدی  صادقی،  منان  شهرجردی،  پریسا 
محمودزاده و با ویراستاری امید ساعی تهیه و 
به وسیله انتشارات آیین محمود در 2۰۸ صفحه 
و شمارگان ۵۵۰ نسخه منتشر و روانه بازار نشر 

است.  شده 
به قوانین  با توجه  نواحی صنعتی  شهرک ها و 
اختصاص  به  ملزم  شده،  تعیین  چارچوب  و 
صنعتی  ناحیه  و  شهرک  هر  سطح  از  بخشی 
به فضاهای سبز هستند و این سطح گسترده 
و همکاری  با مشارکت  باید  که  از فضای سبز 
شهرک های  در  مستقر  صنعتی  واحدهای 
صنعتی طراحی، اجرا و نگهداری شود، نیازمند 

است. ویژه ای  توجه 
سبز،  مدیریت  و  پایدار  توسعه  به  توجه  لزوم 
ملزم  را  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  مدیران 
می کند تا مواردی مانند کم آبی در سطح کشور، 

از  هزینه های روزافزون احداث فضای سبز، و 
سبز  فضاهای  مناسب  نگهداری  مهم تر  همه 
شدن  اجرایی  از  پس  خصوصًا  شده،  ایجاد 
امور  واگذاری  و  مالکیت  اداره  نحوه  قانون 
شهرک های صنعتی به شرکت های خدماتی را 

دهند.  قرار  توجه  مورد 
وحدت  ایجاد  منظور  به  گذشته  سال های  در 
سازمان  تابعه  استانی  شرکت های  در  رویه 
ایران،  صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع 
تهیه کتابچه و دستورالعملی به عنوان "راهنمای 
فضای  نگهداری  و  ایجاد  سازی،  زیبا  طراحی، 
و  استفاده  برای  صنعتی"  شهرک های  در  سبز 
سبز  فضای  امر  اندرکاران  دست  برداری  بهره  
در شهرک ها و نواحی صنعتی مورد توجه قرار 
و  همکاران  تجارب  از  استفاده  با  لذا  گرفت؛ 
کارشناسان فضای سبز در شرکت شهرک های 

نظرات  از  بهره  گیری  با  و  استان ها  صنعتی 
نگهداری  و  کاشت  "راهنمای  کتاب  ایشان، 
صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  سبز  فضای 

است. شده  منتشر  و  تهیه  ایران" 
"تعریف  عناوین  با  فصل  پنج  در  کتاب  این 
"اصول  معابر"،  طراحی  در  مؤثر  پارامترهای 
در  زیباسازی  و  منظر  طراحی  روش های  و 
"اطالعات  ایران"،  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
گیاهان فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی 
ایران"، "عملیات ایجاد و نگهداری فضای سبز 
نواحی  و  شهرک ها  در  سال  فصول  همه  در 
و  مهم  بیماری های  و  "آفات  و  ایران"  صنعتی 
روش های کنترل و پیشگیری از آن ها" به عنوان 
یک راهنمای کاربردی برای فعاالن حوزه فضای 

است. استفاده   قابل  کشور  سبز 
از  تصاویری  نیز  این کتاب  پایانی  بخش  در 
حشرات مضر در فضای سبز، انواع بیماری های 
مناسب  درختچه های  و  درختان  و  گیاهی 
ایران  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  کاشت 
معدن  صنعت،  وزیر  معاون  است.  پیوست  به 

است:  نوشته  این کتاب  مقدمه  در  تجارت  و 
منظر  معماری  و  سبز  فضای  ایجاد  از  "هدف 
به  دستیابی  انسانی،  جوامع  در  زیباسازی  و 
فراهم  و  محیط  زیست  حفظ  پایدار،  توسعه 
آوردن محیطی است که تمامی افراد حاضر در 
آرامش  و  رضایت  پویایی،  احساس  مجموعه 
است  شده  ثابت  امروزه  که  چرا  کنند؛  خاطر 
محیط  در  و گیاه  و گل  سبز  فضای  وجود  که 
کار و زندگی افراد، نقش مؤثری را در افزایش 
افزایش  طور  همین  و  کار  نیروی  بهره وری 
دنبال  به  جامعه  یک  بین کارکنان  در  روحیه 
توجه  "با  است:  افزوده  رسولیان  علی  دارد." 
صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  تعداد  افزایش  به 
در کشور و حضور واحدهای صنعتی و تولیدی 
فعال و جمعیت شاغل در آن ها، ضرورت توجه 
بیشتر به ایجاد و نگهداری فضای سبز و ارائه 
موازات  به  صنعتی  توسعه  از  مناسب  چهره 
دستیابی به شرایط محیط زیستی مطلوب در 
اذهان عمومی نسبت به گذشته بیشتر مشهود 

است."

به ابتكار سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
کتاب "راهنمای کاشت و نگهداری فضای سبز در شهرک ها و نواحی صنعتی ايران" منتشر شد

| عنوان |
از سوی بسیج ادارات و مرکز مقاومت 

بسیج وزارت صنعت صورت گرفت

تقدیر از مدیرعامل شرکت 
مس برای محرومیت زدایی

سرهنگ وحید تیموری فرمانده بسیج ادارات و کارمندان 
مقاومت  مرکز  فرمانده  بیرانوند  خداداد  و  بزرگ  تهران 
لوح  اهدای  با  جداگانه  به صورت  صمت  وزارت  بسیج 
سپاس از اقدامات دکتر اردشیر سعدمحمدی در حوزه 
محرومیت زدایی و گسترش فعالیت  های جهادی و درمانی 
تقدیر کردند. در این دیدار که در محل شرکت ملی صنایع 
مس ایران انجام شد فرمانده بسیج ادارات و کارمندان 
تهران بزرگ اقدامات شرکت مس برای محرومیت زدایی 
و کمک به مردم را ارزشمند عنوان کرد و تاکید کرد: این 
برنامه ها و خدمات خالصانه که  در راستای تاکیدات مقام 

معظم رهبری بوده امیدآفرین و حائز اهمیت است.
بر اساس این گزارش، در بخشی از  پیام این تقدیرنامه 
آمده است: »نظر به فعالیت های ارزشمند جهادی پایگاه 
مقاومت بسیج شهدای شرکت مس که منجر به اقدامات 
عمرانی جهت  و  درمانی  در حوزه های  گسترده جهادی 
کمک به محرومان شده است، بدینوسیله از حمایت ها 
و پشتیبانی های بی دریغ جنابعالی کمال تشکر و امتنان 
این جلسه »خداداد  ادامه  در  این،   بر  دارم.« عالوه  را 
وزارت صنعت،  بسیج  مقاومت  مرکز  فرمانده  بیرانوند« 
معدن و تجارت به پاس سخت کوشی و زحمات صادقانه 
و ارزشمند شرکت مس در حوزه فعالیت های جهادی با 
اهدای لوح تقدیر از عملکرد دکتر اردشیر سعد محمدی 
تشکر و قدردانی کرد. در پایان این جلسه از زحمات عباس 
صفری فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهدای مس نیز 

قدردانی شد.

برگزاری مانور پدافند غیرعامل 
در منطقه شاهرود 

مانور پدافند غیرعامل با هدف باال بردن سطح عملیاتی 
انبار نفت شهید عموزاده  کارکنان در موارد اضطراری در 
سمنان  برگزار شد . به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
منظور  به  شاهرود؛  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش 
اضطراری و  موارد  در  بردن سطح عملیاتی کارکنان  باال 
شناسایی نقاط ضعف و قوت و آمادگی هرچه بیشتر به 
منظور مقابله با شرایط بحرانی و حوادث احتمالی، مانور 
فرماندار،  مهدی صمیمیان  با حضور  عامل  غیر  پدافند 
استان  غیرعامل  پدافند  مسئول  طاهریان  مهندس 
سازمان  هالل احمر،  انتظامی،  نیروی  همکاری  با  و 
آتش نشانی و... برگزار شد . علی رحیمی رئیس ناحیه 
سمنان  اهداف مربوطه را، ایجاد هماهنگی بین واحدی 
سرویس های  عملیات،  و  مهندسی  حراست،  )ایمنی، 
صنعتی( در هنگام حادثه، تشخیص خالهای کارکردی، 
خود ارزیابی دستگاه های اجرایی خدمات رسان امدادی، 
افزایش  دستگاه ها،  به  شده  اضافه  تجهیزات  آزمایش 
آگاهی مدیران و پرسنل، کاهش زمان خروج نفتکش ها 
از انبار در شرایط اضطراری، کاهش زمان حضور کارکنان 
در نقطه امن و...... نام برد و با توجه به حضور بسیار 
مهم فرآورده های نفتی در سبد انرژی استان، ایفای نقش 
پدافند غیر عامل را در این مقوله بسیار مهم ارزیابی کرد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان    

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   ۱4۰۰/۸/۳ مورخه  دوم  هیات   ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۷2۰4 شماره  اصالحی  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی 
نخعی گلوساالری فرزند محمد بشماره شناسنامه 2۳ صادره از رفسنجان در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برفوقانی به مساحت ۱۰۶ 
مترمربع )مساحت از ۹۸ متر مربع به ۱۰۶ متر مربع اصالح میگردد( تحت پالک 24۵۱۸ فرعی از 2۷۸۷ اصلی بخش ۳ کرمان واقع در 
کرمان خیابان 24 مهر کوچه ۱2 سمت چپ قطعه ۱ خریداری از مالک رسمی آقای احمد جوادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 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 ۱۱۱۹
 تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱4۰۰/۹/2۳

تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه ۱4۰۰/۱۰/۸
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۸۰4۱ هیات دوم مورخه ۱4۰۰/۸/2۷ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه عزیز آبادی نسب فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه ۷۶۳ 
صادره از فهرج در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۵۷/۸۵ متر مربع تحت پالک ۱۶۷22 فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۶۵۷ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان خیابان شهید ابراهیمی جنوبی کوچه ۸ فرعی اول درب اول سمت راست خریداری از مالک 
رسمی خانم ربابه اشرف گنجویی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۳۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۹/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۱۰/۸

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰22۷۱ هیات 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 رسول قلعه خانی فرزند علی به شماره شناسنامه ۸۳4 صادره از در یک باب خانه به 
مساحت ۳۳۶.۵۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از ۷۵۶۶ اصلی واقع در زرند بلوار دفاع مقدس کوچه ۸ خریداری از مالک رسمی 
آقای محمدباقر بهرام زاده ابراهیمی 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 2۳۰- تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۹/2۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/۱۰/۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان   

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

برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۸۶2۶هیات دوم مورخه ۱4۰۰/۹/۱۳ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و . ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بشیر قاسمی پوراحمدی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 2 صادره از زرند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۶۰ متر مربع که مقدار ۱۳۰/۱۱ متر مربع از ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف است 
و در اجاره مالک متن میباشد تحت پالک 22۳۵۹ فرعی از ۱۷۸۳ اصلی بخش ۳ کرمان واقع در کرمان بلوار جهاد خیابان یاسین کوچه ۸ خریداری از 
مالک رسمی آقای سید حسین طباطبایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسيد، طرف . مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قنمایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت بنادر خواهد شد. م الف ۱4۳۶
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱4۰۰/۱۰/۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱4۰۰/۱۰/22
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند 

بشماره  صمداله  فرزند  بابگهری  زمانی  فاطمه  خانم 
دانگ  سه  در  زرند  از  صادره   ۳۰۸۰۱۳۳۹۰۰ شناسنامه 
از  به مساحت 2۵2 مترمربع  از ششدانگ خانه  مشاع 
پالک 2۳۹۰ اصلی واقع در زرند خیابان قره نی کوچه ۸ 
متری خریداری از مالک رسمی آقای ابوجعفر ایرانمنش.

آقای احسان مختاری فرزند ماشاءهللا بشماره شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه  در  زرند  از  صادره   ۳۰۸۰۰۸22۶۵
پالک  از  مترمربع   2۵2 مساحت  به  خانه  ششدانگ 
2۳۹۰ اصلی واقع در زرند خیابان قره نی کوچه ۸ متری 
ایرانمنش.م  ابوجعفر  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 

الف 2۳۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۹/2۳
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/۱۰/۸

حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

مفقـودی

مفقـودی

مفقـودی

سیکلت  موتور  پالک  کارت  و  سند 
شماره   به  برمودامدل1393 
شماره  و   0125N3L114011موتور
   N3L  ***  125A9301202 شاسی 
 74612 815ایران  پالک  شماره  به 
متعلق به مسلم  رئیسی نام پدر مختار 
گردیده  ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

گنج  .قلعه  است 

سند كمپاني  ، برگ سبز و سند)كليه 
مدارك (  خودروي وانت پيكان  مدل 
1364 به شماره موتور 01516401454 
به شماره  و شماره شاسي 16159301 
پالك 68 ايران 819 و 34 به نام خانم 
فاطمه حنيف پور مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد .

 111SEسایپا سواری  سبز  برگه 
به  سفیدروغنی  رنگ   1391 مدل 
شماره  و   4707988 موتور   شماره 
 S5430091719717 شاسی 
متعلق  وپالک752ص86ایران96 
ملی  کد  به  عباسی  حدیثه  به 
5200020433مفقود و از درجه اعتبار 

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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تهدید »چهارکوِه« علویجه با ظهور معادن سنگ/ ایسنا

| غار هامپوئیل مراغه |
غار هامپوئیل مراغه یا غار کبوتر با قدمت ۱۵۰ تا 2۰۰ 
میلیون سال در منطقه کوهستانی با چشم اندازی 
در ۸ کیلومتری  غار  این  است.  شده  واقع  زیبا 
روستای  نزدیکی  در  و  مراغه  شهر  شرق  جنوب 
گشایش واقع شده است. در ابتدای ورودی غار 
میدان بزرگی وجود دارد که سقف آن از النه کبوتران 
از تونل کم ارتفاعی که  تشکیل شده است. پس 
در سمت راست قرار دارد، میدان به نسبت بزرگ 
دیگری وجود دارد. در این میدان چهار حلقه چاه به 
عمق تقریبی ۱۰ تا ۱2 متر وجود دارد که همه آن ها به 
یک میدان بزرگ در اعماق زمین منتهی می شوند. 
در این میدان صخره های بزرگی دیده می شود که 
تا خرداد ماه به دلیل ریزش آب های زیرزمینی 
سطح آن ها لغزنده است. سپس این میدان بزرگ 
به اتاق های بزرگ و در نهایت به تونل های باریکی 
ختم می شود. در سقف اتاق ها صدها خفاش به 
حال آویزان دیده می شوند. به دلیل وجود تعداد 
زیادی کبوتر، این غار به غار کبوتر نیز معروف است. 
اهمیت غار هامپوئیل به دلیل وجود چاه های عمیق 
و مخوفی است كه به صورت تنوره  های سنگی و 

تاالرهای بزرگ دیده می  شود. آن را اثری مجذوب 
كننده برای غار شناسان، محققان و كوهنوردانی كرده 
كه همه ساله برای بازدید از آن به این منطقه سفر 
می  كنند. این غار آهكی بزرگ و مخوف كه هنوز 
بخش هایی از آن كشف نشده، سرشار از عجایب 
در  است.  سهند  اطراف  طبیعت  شگفتی های  و 
نزدیکی آن آثار حضور 2۰۰ هزار ساله بشری )عصر 
حجر( كشف شده و نظیر این غار فقط در ایالت 
كالیفرنیای آمریكا وجود دارد. بر اساس اظهارات 
دانشمندان و غار شناسان برجسته داخلی و خارجی 

این غار از جمله مهم ترین و جالب ترین غارهای 
خاکستری جهان است كه نظیرش در چند ایالت 
تحقیقات  می رود  احتمال  دارد.  وجود  آمریکا 
زمین شناسی و بررسی های علمی در آینده زوایای 
روشنی از پیشینه، منشا و اسرار آن روشن سازد. 
این جاذبه طبیعی را می توان به جرات كهن ترین 
غار ایران و دومین غار جهان از نظر قدمت دانست. 
كه در زمره ظرفیت های گردشگری و حتی ورزش 
غارنوردی كشور و خطه آذربایجان دانست. / سیری 

در ایران

به روی صحنه  انتظامی  نمایش »دریازدگی« در  تماشاخانه استاد 
می رود. به گزارش ایسنا، این اثر نمایشی به نویسندگی عباس جمالی و 
به کارگردانی امیر سپهر تقی لو از تاریخ نوزدهم دی ماه به صحنه می رود. 
در آستانه پیش فروش بلیت نمایش از پوستر آن نیز رونمایی شده 
است. آرش صفایی، کیمیا آهنگران ، نگار اکبری و مهران مرادی گروه 
بازیگران »دریازدگی« را تشکیل می دهند. همچنین سید عماد عامری، 
را  پروژه  این  مدیر تولید  عنوان  به  نجفی نیا  و محسن  مجری طرح 
همراهی می کنند. این نمایش از نوزدهم دی تا هشتم بهمن ساعت 
۱۸:۳۰ در تاالر انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه می رود و  بلیت آن از 
طریق سایت تیوال به فروش می رسد. از دیگر عوامل نمایش می توان 
به شیدا زواری به عنوان طراح لباس، نیلوفر نقیب ساداتی و محمدرضا 
رحمتی به عنوان طراح نور، بهروز سیفی، طراح صدا و موسیقی، سجاد 
داغستانی،  طراح پوستر و بروشور، ایمان یزدی، دستیار اول کارگردان و 
برنامه ریز، علیرضا عالی مقدم، دستیار دوم کارگردان می توان اشاره کرد.

 کتاب »در قلمرو وجدان« تالیف عبدالحسین زرین کوب از سوی 
انتشارات سروش به چاپ پنجم رسید. به گزارش مهر، چاپ پنجم 
کتاب »در قلمرو وجدان« تالیف عبدالحسین زرین کوب از سوی 
انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. عبدالحسین زرین کوب، 
ادیب، تاریخ نگار و منتقد ادبی برجسته ای است که آثار او به عنوان 
مرجع عمده در مطالعات تصوف و مولوی شناسی شناخته می شود. 
این استاد مبارز در این اثر با مروری بر فرهنگ های دینی انسان، 
عقاید و ادیان و همه آنچه را که به قلمرو وجدان مربوط می شود و 
حاصل فعالیت ذهن و وجدان انسان است به جستجو می گیرد و در 
این جستجو به شرق بیش از غرب نظر دارد. آنچه در حیات دینی و 
زندگی درونی انسان به قلمرو وجدان مدیون است موضوع اصلی این 
کتاب است و از اساطیر و مراسم تا عقاید و ادیان، از اخالق و حکمت 
تا تصوف و عرفان هر آنچه در جوهر ذات یا در خط سیر تحول و کمال 
به گونه ای با حکم وجدان انسانی ارتباط دارد در مسیر این جستجو 
واقع بوده است و هر جا ضرورت داشته نویسنده به آن پرداخته است.

مجنون عشق را دگر امروز حالت است

کاسالم دین لیلی و دیگر ضاللت است

فرهاد را از آن چه که شیرین ترش کند

این را شکیب نیست گر آن را ماللت است

عذرا که نانوشته بخواند حدیث عشق

داند که آب دیده وامق رسالت است

مطرب همین طریق غزل گو نگاه دار

کاین ره که برگرفت به جایی داللت است

ای مدعی که می گذری بر کنار آب

ما را که غرقه ایم ندانی چه حالت است

زین در کجا رویم که ما را به خاک او

واو را به خون ما که بریزد حوالت است

گر سر قدم نمی کنمش پیش اهل دل

سر بر نمی کنم که مقام خجالت است

جز یاد دوست هر چه کنی عمر ضایع است

جز سر عشق هر چه بگویی بطالت است

ما را دگر معامله با هیچکس نماند

بیعی که بی حضور تو کردم اقالت است

از هر جفات بوی وفایی همی دهد

در هر تعنتیت هزار استمالت است

سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر او

علمی که ره به حق ننماید جهالت است

سعدی

| تئاتر |

| چاپ و نشر |

بسیار  و  دارد  طول  سانتی متر   2۶.۵ پرنده  این 
بسیار  اما  است.  سیاه  سر  کاکایی  از  کوچک تر 
پرستوی  پروازی شبیه  و  نظر می آید  به  با شکوه 
اندکی گرد است  انتهای بال هایش  دریایی دارد. 
در  است.  کمتر  نابالغ  پرنده   در  گردی  این  که 
حاشیه   با  رنگ  سیاه  زیر بال ها  نابالغ،  پرنده  
سفید نمایانی در انتهای شاهپرها و روی بال ها، 
تابستان ها،  می شود.  دیده  کمرنگ  خاکستری 
سر به طور کامل سیاه، منقار قرمز با لکه  سیاهی 
کامل  دم  و  شکم  و  قرمز  پاها  آن،  توک  در 
گردن  و  سر  جای  به  زمستان ها،  است.  سفید 
چشم ها،  پشت  در  سیاهی  لکه ی کوچک  سیاه، 
تارک  همچنین  می شود.  دیده  گوش پرها  روی 
و  سفید  گردن  و  سر  تیره،  منقار  خاکستری، 
است.  خاکستری کمرنگ  بال ها  پشت  و  رو تنه 
سفید  و  سیاه  و  زیبا  پرو بال  جوان،  پرنده   در 
با  شانه  و  بال ها  روی  سیاه،  دم  صورتی که،  به 

شاهپرهای  انتهای  مانند،  اریب  سیاه  نوار 
اولیه سیاه است و سرو تارک سیاه است و 
روی گوش پرها لکه ی سیاهی دیده می شود. 
رفتار این پرنده، شبیه کاکایی هاست و مانند 
حشرات  و  ماهی  پرواز،  حال  در  پرستو، 
این  صدای  می کند.  شکار  آب  سطح  از  را 
به صورت »که جک- که  پرنده شبیه پرستو 
در مناطق  پرنده  این  جک« شنیده می شود. 
سر  به  تاالب ها  حاشیه ی  و  خورها  ساحلی، 
می برد. در ایران، زمستان ها در اراضی پست 
ساحل دریای خزر، به صورت مهاجر عبوری ؛ 
حاشیه ی  در  اتفاقی،  صورت  به  و  فراوان 
سواحل  و  خوزستان  و  فارس  در  تاالب ها 
سال های  در  است.  شده  دیده  فارس  خلیج 
بسیاری  کاهش  پرنده  این  جمعیت  اخیر 
به  باید  بنابراین،  است،  داده  نشان  زیادی 
برنامه ریزی  پرنده  این  از  حفاظت  منظور 
بیابان های  و  کویرها  گیرد./  انجام  مناسبی 

ایران

 کاکایی کوچک

چادرملو و مپنا قرارداد ساخت دو نیروگاه 
546 مگاواتی سیکل ترکیبی امضاء کردند

مهندس تقی زاده مدیرعامل شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو گفت: یکی از 
مشکالت عمده صنعت فوالد کشور نبود 
زیر بناها از جمله برق و گاز و آب می باشد 
که فوالدی ها باید خود به فکر این زیر 
ساخت ها باشند که اتفاقا کار خوبی است 
که بتوانیم با تامین این زیر ساخت ها، 
کمک بزرگی به مملکت در جهت توسعه 

پایدار کرده باشیم.
مهندس تقی زاده در ادامه افزود : شرکت 
چادرملو توانسته با کمک شرکت های 
فوالدی و صنعتی  دغدغه آب را  در فالت 

مرکزی حل کند.
 و در حال حاضر مشکل دوم موضوع 
لبته  ا است که  در کشور  برق  کمبود 

چادرملو توانسته با ساخت نیروگاه ۵۰۰ 
همچنین  و  ترکیبی  سیکل  مگاواتی 
نیرگاه خورشیدی ۱۰مگاواتی در اردکان 
یزد عالوه بر تامین برق مورد نیاز خود 
بیش از نیمی از برق تولیدی خود را به 
شبکه سراسری منتقل کند و اکنون هم در 
نظر داریم با سرمایه گذاری برای ساخت 
دو نیروگاه ۵4۶ مگاواتی سیکل ترکیبی 
و ۱2۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مجموع 
تولید خود را به بیش از ۱۷۳۰ مگاوات 

برق برسانیم.
مدیرعامل چادرملو در پایان گفت: امضای 
قرارداد ساخت نیروگاه ۵4۶ مگاواتی 
سیکل ترکیبی اردکان که به روش epc و 
نیروگاه بهاباد که به شکل bot  اجرا می 

شود را به فال نیک میگیریم و امیدواریم 
که گروه مپنا بتواند در سریعترین زمان 
ساخت آنها را به اتمام برساند و  وارد مدار 
کند و امیدها را در دل مردم بیشتر نماید. 
براساس همین گزارش دکتر علی آبادی 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره گروه 
مپنا نیز با ابراز خرسندی از این اقدام 
مدیر عامل و هیات مدیره چادرملو که 
تفکرات توسعه گرایانه و دور اندیشانه 
دارند گفت: بسیار خوشحالم که این 
قرارداد ما بین شرکت بزرگی مثل چادرملو 
و گروه مپنا منعقد شده است و به مردم 
این نوید را خواهیم داد که زودتر از موعد 
مقرر بتوانیم این دو پروژه را وارد مدار 

. کنیم

در مراسم امضای این 
قرارداد که با حضور 
مدیران عامل و اعضای 
هیات مدیره دو شرکت 
برگزار شد. 
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بندرماهشهرشادباش می گوییم.
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