
رئیس دولت سیزدهم بار دیگر مطرح کرد

 تاکید بر بازگشایی
مدار س و دانشگاه ها

شیوع امیکرون در ایران چند وقتی است شدت یافته و برخی پزشکان در صفحات 
شخصی خود در شبکه های اجتماعی از لزوم در نظرگیری پروتکل های بهداشتی 
برای مقابله با این ویروس می نویسند. در دولت و وزارت بهداشت اما اوضاع متفاوت 

است و تاکید آنان همچنان بازگشایی مدارس است.

 گفت وگو با زویا خاچاطور
 مدیر موزه گنجینه موسیقی ارامنه 

 نوای تار یحیی
 در یتیم خانه جلفا

صدای تار یحیی می پیچد در دل و جان. از دل تاریخ 
نواهای  با  می آمیزد  انگار.  نوا  این  آمده  بیرون 
کلیسایی. عرش به زمین می آید اینجا. خانه ایستاده 
تا بنوازد. محفل تار هوانس آبکاریان است. او که ما 
به نام یحیی می شناسیمش. تارش نشسته در دل 
بانو  سال گذشته.   ۶۴ بوده.  یتیم نواز  خانه که  این 
که  بود  خیرخواه  زنی  او  مرده.  سابت«  »یغی 

نمی خواست یتیمی بی پناه باشد.         

 سازمان های مردم نهاد چگونه باید 
به کمک سیل زده ها بیایند؟

 آداب نیکو کاری
حکایت سیل در جنوب بلوچستان، ماجرای غریبی 
و  و کوهی  روستایی  سال ها،  بلکه  و  ماه ها  است. 
باران،  قطره ای  و  ابر  لکه ای  آرزوی  در  شهرنشین 
از  و  دام ها  تلف شدن  آسمان می دوزند.  به  چشم 
بین رفتن کشت دیم بر اثر خشکسالی و آب رسانی 
سقایی از طریق تانکر برای ممانعت از کوچ اجباری 
طبیعی  امری  به  روستاها  شدن  سکنه  از  خالی  و 

تبدیل می شود.    

خانواده جان باختگان هواپیمای 
 اوکراینی خواستار رسیدگی شفاف 

به این پرونده شدند

 تقاضای
 رسیدگی عادالنه 

دیروز دومین سالروز انهدام هواپیمای مسافربری 
اوکراینی بر اثر اصابت دو موشک  پدافند هوافضای 
»خطای  نتیجه  را  واقعه  این  مسئوالن  بود.  سپاه 
انسانی« اعالم کردند اما هنوز رسیدگی به این خطا 
قضایی  پرونده  چند  هر  است.  نرسیده  نتیجه  به 
برای پیگیری این واقعه تشکیل شده ولی تا امروز 

فقط 2 جلسه دادگاه برگزار شده است. بحر ان بو در پار س جنوبی
شاهینی، عضو شورای شهر عسلویه:  پارس جنوبی دو سال فرصت دارد که مخازن میعانات گازی را از شهر بیرون ببرد، چاره دیگری نیست

مخازن ذخیره سازی میعانات گازی، بار دیگر هوای عسلویه، نخل تقی و بیدخون را به شدت آلوده کرد

توانمندی های صنعت گردشگری در سیستان  و بلوچستان فراموش شده است

بندرگاه غریببندرگاه غریب
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از آن  پل تاریخی »آبرسان« که در سیل ۹۸ بخشی 
تخریب شده بود، در سیالب اخیر بخش بیشتری از 
آن ویران شد.سیاوش آریا، پژوهشگر و فعال میراث 
آخرین  از  تصویری  انتشار  با  فارس  استان  فرهنگی 
وضعیت این پل تاریخی، خبر داد: بخش بزرگی از پل 
تاریخی »آبرسان« شهر اهل از بخش اشکنان شهرستان 
المرد در استان فارس در پی سیالب های هفته گذشته، 
ویران شد و تنها بخش کوچکی از پایه های این پل باقی 
ماند.این کنشگر میراث فرهنگی در بخشی از یادداشتی 
که منتشر کرده است، با اشاره به هشدارهای سال های 
گذشته درباره وضعیت ناپایدار این یادمان تاریخی و 
درخواست رسیدگی از مسئوالن، نوشته است در سیل 
سال ۱۳۹۸ بخش هایی از این پل ویران شده بود و نیاز 

به مرمت اضطراری و فوری داشت. او با انتقاد از مسئوالن 
شهری و مدیریت  میراث فرهنگی در شهرستان المرد 
و مرکز استان نوشته این موضوع باعث شد تا یکی 
از بی همتاترین یادمان های تاریخی فرهنگی شهرستان 
المرد نابود شود و تنها بخش کوچکی از آن باقی بماند.
آریا همچنین متذکر شد: اگر همین بخش اندک پل 
هرچه زودتر حفاظت و مرمت نشود باید برای همیشه با 
یکی دیگر از یادگاری های گرانسنگ این سرزمین بدرود 
گفت.به گزارش ایسنا، این سازه آبی از جمله بناهای 
شاخص و ملموس به لحاظ ساختار معماری است که 
در فهرست آثار ملی ثبت شده و قدمت آن به قرون اولیه 
اسالمی بازمی گردد. سازه این پل از سنگ و ساروج بوده 
که در سال های اخیر متأثر از خشکسالی شده و با هر 

بار سیالب، بخشی از آن نابود شده است.خلیل ترزبان، 
باستان شناس، پس از سیل سال ۹۸ درباره وضعیت 
این پل تذکر داده بود که این سازه آبی در میاِن دشت 
واقع شده و با گذشت زمان و سست شدن پایه های پل 
و ضعیف شدن طاق ها و پایه هایی که در بستر خاک 
ایجاد شده، به مرور زمان بر اثر فرسایش توسط سیالب 
و طغیان رودخانه سست و نابود شده است و مرمت 
نشدن این اثر سبب شده که در بارندگی اخیر )سال 
به  نیاز  این سازه تخریب شود که  از  ۹۸(، 2۰ درصد 
مرمت فوری دارد.با وجود چنین هشدارهایی درباره خطر 
تخریب این پل تاریخی و پیش بینی های هواشناسی 
درباره احتمال سیالب در این فصل، اما اقدام و تدبیری 

برای محافظت از این اثر تاریخی نشده است.

سیل یک پل تاریخی را برد

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2199   | یک شــنبه  19 دی 1400  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

آگهي مزایده امالك مازاد
سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان 

 www.setadiran.ir:سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در نظر دارد امالک مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس
،برمبنای قیمت پایه با وضعیت موجود و به صورت نقدی ازطریق مزایده به فروش برساند،متقاضیان      می توانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی یاد شده و مطالعه 
ضوابط و مقررات مربوطه از تاریخ1400/10/19 لغایت1400/11/02 ساعت 14پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر ، از طریق 

سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاری نموده و سواالت احتمالی خود را در زمینه اموال مورد مزایده با شماره تلفن 09131480920 آقای سلیمانی مطرح نمایند.

۱-فرآیند مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد و تمامی مراحل آن شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده پیشنهاد قیمت،گشودن پاکت 
پیشنهاد قیمت ، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل ملک در بستر سامانه ستاد خواهد بود .بدیهی است قیمت پیشنهادی تنها در صورتی معتبر و پذیرفته 

است که در سامانه ستاد ارسال شده باشد.
2-سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در قبول یا رد پیشنهاد مختار است.

۳-پیشنهاد های فاقد سپرده ، کمتر از میزان مقرر ، مخدوش ، مبهم ومشروط مردود می باشد.
۴-رعایت کلیه موارد مندرج در شرایط مزایده الزامی است.

5-متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست پس از مراجعه به آدرس الکترونیکی ذکر شده و انتخاب امالک مورد نظر جهت شرکت در مزایده نسبت به تهیه 
توکن از دفاتر منتخب خدمات پیشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاء الکترونیکی نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند.متقاضیان می 

توانند برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره تلفن 09131480920 تماس حاصل نمایند.
۶-سپرده)ودیعه( شرکت در مزایده معادل5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان می بایست طی یک فقره ضمانت نامه بانکی ، در وجه سازمان جهاد کشاورزی 

جنوب کرمان صادر گردد.اصل ضمانتنامه را در سامانه ستاد بارگذاری نموده و به امور قراردادهای سازمان تحویل نماید.
7-کلیه پاکت های حاوی پیشنهاد های متقاضیان راس ساعت 8/30 صبح مورخ 1400/11/03به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد بازگشایی و از طریق 

آدرس الکترونیکی به اطالع متقاضیان خواهد رسید.
۸-برنده مزایده وکالتنامه کاری جهت انجام امور قانونی)انتقال ملک( اعطا می شود و کلیه هزینه های مربوط به دریافت استعالم در ارتباط نقل و انتقال ،تنظیم 

وکالتنامه و سایر موارد بر عهده خریدار می باشد.
۹-با توجه به امکان بازدید از زمین و امالک برای کلیه شرکت کنندگان در مزایده، از پذیرفتن هر گونه اعتراض در این زمینه از متقاضیان معذور می باشد.

۱۰-هزینه  آگهی و کارشناسی ،تفکیک سند و تغییر کاربری و سایر عوارض قانونی بر عهده خریدار بوده و هزینه های مذکور می بایست بر اساس اعالم نظر 
سازمان نقدًا در وجه حساب این سازمان واریز گردد.

۱۱-در صورتی که مبلغ های پیشنهادی خریداران یکسان باشد برنده مزایده کسی خواهد بود که اولین مورد خرید را داشته و در غیر این صورت از طریق قرعه 
کشی انتخاب می گردد.

۱2-برنده مزایده بایستی به محض اعالم برنده مبلغ پیشنهادی را به حساب 4001000901027467 با شناسه:334038159210221001510100000931 درآمد حاصل 
از فروش اموال منقول و غیر منقول واریز نمائید.

۱۳-متقاضان نباید مشمول منع مداخله کارکنان دولت باشند.
۱۴-سپرده های نفر اول تا سوم نزد ذی حسابی خواهد ماند که پس از واریز برنده نفر اول، به متقاضی مسترد خواهد شد.

۱5-در صورت انصراف برنده مزایده سپرده نامبرده به نفع دولت ضبط و نفرات بعدی طبق قوانین و مقررات به عنوان برنده اعالم می گردد.

توضیحات:

سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

کاربرینوع ملکردیف
مساحت عرصه پالک ثبتی

)مترمربع(
قیمت پایه 

)ریال(
آدرس

فرعیاصلی 

روستای پشت لرجنب مخابرات5۴۶۸۹۱57۱۹/۱۹7/۶۰۰/۰۰۰اداریساختمان۱

آب جارو نیست

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

فراخـوان  
شناسایی تامین کنندگان خرید یک دستگاه برش پالسما 

و هواگاز با پالسمای آلمانی مدلSMART FOCUS-300 با پخ زن 
spare part پنج محوره و یك ست قطعات یدكی

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه برش پالسما و هواگاز با 
 spare يدكي  و يك ست قطعات  پنج محوره  پخ زن  با   SMART FOCUS-300آلماني مدل پالسماي 
part اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می 
باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر یک هفته از تاریخ چاپ آگهی نسبت به اعالم آمادگی خود اقدام 

نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

و  فنی  توان  ـ  تجهیزاتی  توان  ـ  مالی  توان  ـ  اجرایی  سوابق  خصوص  در  شرکت  رزومه  آمادگی،  اعالم  نامه  ارسال 
قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه، را به نشانی steel.abbaszade@gmail.com قبل از تاریخ اعالمی ارسال 

فرمایند.
sjsco.ir  در  تکمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه )دانلود از طریق سایت 

بخش خرید و فروش(
* ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد *

مدارک الزم : 

لیست مشخصات دستگاه برش پالسما و هواگاز در سایت sjsco.ir  قسمت مناقصات بپیوست می باشد.
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اسحاق  الریجانی،  علی  صالحیت  رد 
محمد  پزشکیان،  مسعود  جهانگیری، 
شریعتمداری، زهرا شجاعی و جمعی دیگر 
از چهره های سرشناس حضور یافته در کارزار 
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
ایران شورای نگهبان را با سیلی از انتقادات 
مواجه کرد. علی الریجانی جدی ترین منتقد 
شش فقیه و شش حقوقدان شورای نگهبان 
شد. او چندین مرتبه نامه نگاری کرد و در هر 
نامه شورای نگهبان را به اعالم صریح و علنی 
دالیل رد صالحیتش دعوت کرد. دست آخر 
نامه محرمانه شورای نگهبان درباره دلیل رد 
صالحیت الریجانی در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد. نامه ای که 7 دلیل در آن ذکر 
حقوقدان  گرجی،  علی اکبر  ولی  بود  شده 
تاکید کرد که این دالیل هیچ یک منطبق 
با قانون اساسی نیست. همه این کش و 
خداحافظی  شائبه  تا  شد  سبب  قوس ها 
دو  نگهبان  شورای  دبیری  با  جنتی  احمد 
چندان شود. در برخی گمانه زنی ها از صادق 
آملی الریجانی به عنوان جانشین احتمالی 
او نام برده شده بود ولی خداحافظی او با 
این شورا این احتمال را کمرنگ و کمرنگ تر 
کرد. در ادامه نام آیت هللا اعرافی شنیده شد. 
گزینه ای که این روزها در زمره نزدیکان حلقه 
می رود. شمار  به  اسالمی  جمهوری  قدرت 

سوی  از  اما  این گمانه زنی ها  از  یک  هیچ 
منابع رسمی تا تایید یا تکذیب نشده بود تا 
اینکه هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای 
نگهبان دیروز و در جریان آخرین نشست 
خبری خود رسما مسائل و مباحث مطرح 
شده درباره دبیر شورای نگهبان را تکذیب کرد. 
این مقام مسئول گفته است: »تغییری در 
شورای نگهبان مطرح نیست و این شایعات 
نظر می رسد  به  ترتیب  بدین  است.«  غلط 
حداقل فعال بعید است تغییری در شورای 
نگهبان اتفاق بیافتد و احتماال ترکیب فعلی 
سرنوشت انتخابات مجلس ۱۴۰2 را تعیین 
میر  و  مرگ  یا  استعفا  آنکه  مگر  می کند 

تغییری را در ترکیب این نهاد ایجاد کند.

شفافیت شورای نگهبان
دیگر  نگهبان  شورای  شفافیت  مساله 
موضوعی است که در جریان نشست خبری 
دیروز طحان نظیف به آن پرداخته شد. او در 
پاسخ به سوالی درباره نوع مواجهه احتمالی 
اعضای شورای نگهبان با مصوبه مجلس برای 
شفاف سازی مصوبات این شورا گفت: »ما در 
شورای نگهبان با هر چیزی که منع شرعی و 
قانونی نداشته باشد و مفید باشد موافقیم اما 
این که دقیقا چه طرحی به تصویب مجلس 
می رسد و چه نهادهایی را شامل می شود را 
نمی دانیم اما شورای نگهبان در عرصه شفافیت 
همیشه پیشتاز بوده است.« این اظهارات در 
شرایطی مطرح شده که نه جلسات شورای 
نگهبان به صورت علنی پخش می شود و نه 
دالیل احراز یا احراز صالحیت نشدن کاندیداها 
به صورت علنی به اطالع عموم می رسد. در 
جلسات  مشروح  همچنین  اخیر  سال های 
پایگاه  در  سال  تفکیک  به  نگهبان  شورای 
اطالع رسانی این نهاد منتشر می شود که بارها 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق این نهاد 
از آن به عنوان معیار شفافیت شورای نگهبان 
یاد کرده بود. مشروح جلساتی که تقریبا ۱۰ 

سال با زمان حاضر فاصله دارد.

تغییر قانون
انتخابات و پاسخ تکراری

و  جمهوری  ریاست  انتخابات  قانون  تغییر 
تکلیف  تعیین  و  اسالمی  شورای  مجلس 
نگهبان  شورای  اختیارات  حدود  و  حد 
موضوعی است که از مجلس هفتم تا امروز 
به شکل های مختلف مطرح شده است. در 
نسبتا  شکل  به  مطالبه  این  دهم  مجلس 
جدی تری پیگیری شد. نمایندگان مجلس 
در  خود  حضور  پایانی  روزهای  در  دهم 
تهیه  را  طرحی  بهارستان  میدان  ساختمان 
و تصویب کردند که در جریان آن اختیارات 
تا حد قابل توجهی محدود  نگهبان  شورای 
شده بود و این نهاد موظف به عمل بر اساس 
مر قانون و نه سالیق اعضا شده بود. این طرح 

اما در شورای نگهبان رد شد. احمد جنتی، دبیر 
شورای نگهبان همچون عباسعلی کدخدایی، 
سخنگوی وقت این نهاد این طرح را عجوالنه 
خواند. پس از آن در مجلس یازدهم طرحی 
برای انتخابات ریاست جمهوری تهیه شد که 
به عنوان تحدید جمهوریت جمهوری  از آن 
طرح  برخالف  طرح  این  شد.  یاد  اسالمی 
و  نگهبان  شورای  اختیارات  دهم،  مجلس 
نهادهای امنیتی را افزایش می داد. این طرح 
سخنگوی  دیروز  نرسید.  سرانجام  به  هم 
شورای نگهبان بار دیگر از آمادگی این نهاد 
برای اصالح قانون انتخابات گفت. او تاکید 
قانون  اصالح  از  همیشه  »ما  است:  کرده 
انتخابات استقبال کردیم و در یک ماه گذشته 
را  موضوع  این  نگهبان  شورای  عضو  چند 
گفتند، طبیعتًا اگر قانون تغییر کند ما پایبند 
هستیم.« او همچنین درباره احتمال ادغام 
قوانین انتخاباتی نیز گفته است: »تدوین یک 
الیحه جامع انتخاباتی اقدام خوبی است به 
شرطی که تمام مالحظات انتخابات مختلف 
در آن لحاظ شود. یکی از آسیب های نظام 
انتخابات تعدد قوانین و بعضًا عدم سنخیت 
و تناسب قوانین است اما باید توجه کنیم 
تصویب یک قانون جامع بسیار زمان بر است 
مهم تر از این موضوع، برطرف شدن اشکاالت 
قانون است که بیشتر به محتوا برمی گردد.«
اظهارات  از  دیگری  بخش  در  طحان نظیف 
خود بار دیگر از ساختار هیات عالی نظارت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع کرده 
یک  نظارت  عالی  »هیات  است:  گفته  و 
مجمع  در  است.  کشور  در  قانونی  ساختار 
آقایان می گویند قانون نظارت در حال اصالح 
است اما ذیل همین قانون فعلی نیز مشکلی 
وجود ندارد.« این اظهارات در شرایطی صورت 
گرفته که این روزها هیات عالی نظارت مجمع 
تشخیص مشغول بررسی مصوبات مجلس 
موضوعی که  آن هاست.  درباره  اظهارنظر  و 
نمایندگان مجلس دهم آن را مغایر قانون 
اساسی خوانده و خواستار جلوگیری از نقض 
بیشتر قانون اساسی در ایران شده بودند ولی 

با روی کار آمدن مجلس یازدهم و حضور 
اصولگرایان در این نهاد انتخابی، دیگر خبری 
به  عمال  پارلمان  و  نشد  اعتراض ها  این  از 
اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تن داد.

تایید تلویحی یک شائبه
اسدهللا بادامچیان چندی پیش به عنوان 
دبیرکل حزب موتلفه از نوع تعامل این حزب 
با شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس 
شورای  اعضای  بود که  تاکید کرده  و  گفته 
نگهبان به او گفته اند برای انتخابات مجلس 
۱۳۹۸ هر فردی که از این حزب معرفی شود، 
این  درباره  دیروز  می شود.  صالحیت  تایید 
اظهارات از سخنگوی شورای نگهبان سوالی 
پرسیده شد و او به طور تلویحی این مساله 
همواره گفته ایم  »ما  و گفت:  تایید کرد  را 
که درهای شورای نگهبان نسبت به احزاب 
شناسنامه دار و اشخاص سیاسی باز است. ما 
یکی از ارکان مردم ساالری را احزاب می دانیم 
و این گفت وگو همواره وجود داشته است و 
ما مطالب و دغدغه های آن ها را می شنویم 
به  سهمیه ای  نگاه  موضوع  این  معنای  و 
احزاب نیست. نظام انتخاباتی ما این موضوع 
محور  ما شخص  نظام  و  نمی کند  تائید  را 
اظهار  به  نشست  این  دیگر  است.« بخش 
الیحه  درباره  نگهبان  شورای  نظر سخنگوی 
الیحه  این  یافت.  اختصاص   ۱۴۰۱ بودجه 
هنوز به شورای نگهبان نرسیده و بررسی ها 
تازه در مجلس یازدهم آغاز شده است ولی 
سخنگوی این نهاد درباره معیارهای بررسی 
بودجه در شورای نگهبان گفت: »الزامات کلی 
است که  روشن  به همه مصوبات  راجع  ما 
شرع و قانون است. بودجه باید تفصیلی باشد 
یعنی ریز هزینه ها در بودجه ذکر شده باشد 
هم چنین باید جامعیت و تعادل بین هزینه ها 
و درآمدها وجود داشته باشد هم چنین موارد 
غیر بودجه ای نباید در بودجه ذکر شود و این ها 
اصولی است که مکررًا با ایراد شورای نگهبان 

روبه رو شده است.«

آخرین وضعیت مصوبات
طحان نظیف در بخش دیگری از نشست 
مصوبات  وضعیت  آخرین  به  خود  خبری 
بررسی شده در شورای نگهبان اشاره کرد و 
دولت  بین  »موافقت نامه  »الیحه  گفت:  
در  افغانستان  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
اخیرا  راه آهن«  بین المللی  ارتباط  خصوص 
صدور  »تسهیل  طرح  هم چنین  شد  تایید 
مجوزهای کسب و کار« که در مرحله قبل با 
اشکاالت و ابهاماتی مواجه شده بود هنوز دو 
ابهام و یک ایراد آن باقی مانده است و به 
مجلس بازگشت داده می شود. الیحه »اصالح 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« نیز با چند 
از  اگر اشکاالت آن  اشکال روبه رو است که 
تایید می شود.  سوی مجلس مرتفع شود، 
قانون  پنجم  از کتاب  طرح »اصالح موادی 
مجازات اسالمی مربوط به جرایم شرط بندی 
و قماربازی در فضای مجازی« حدود 5-۴ 
جلسه بحث کارشناسی را به خود اختصاص 
مجلس  به  آن  ابهام  و  اشکال  موارد  و  داد 
منعکس شد. یکی از ابهامات شورای نگهبان 
در خصوص تعریف قماربازی و شرط بندی بود 
که نظر خود را به مجلس در این رابطه گفتیم. 
هم چنین برخی از اشکاالت طرح »الزام به 
ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول« رفع 
شده است اما برخی هنوز باقی مانده است 
که به مجلس بازگشت داده شده است. طرح 
در  اشخاص  انتصاب  »نحوه  طرح  بعدی، 
مشاغل حساس« است که چند سال قبل به 
شورای نگهبان ارسال شده بود و با اشکاالتی 
مواجه شد و در نهایت در این مجلس دوباره 
بررسی شد که هنوز با اشکاالتی مواجه است. 
صنعت  »ساماندهی  طرح  بعدی،  طرح 
مجلس،  اصالحات  با  که  است  خودرو« 
ابهامات شورای نگهبان از بین رفت اما هیات 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
نامه ای را برای ما ارسال کردند و ما موضوع را 

به مجلس منعکس کردیم.«

تکذیب اخبار مربوط به خداحافظی دبیر شورای نگهبان و معرفی جانشین او در آینده نزدیک

جنتی ماندنی است
سخنگوی شورای نگهبان: تغییری در شورای نگهبان اتفاق نخواهد افتاد

بکتاش آبتین درگذشت
ناصر زرافشانی، وکیل بکتاش آبتین، نویسنده و 
زندانی سیاسی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا خبر 
درگذشت بکتاش آبتین، نویسنده و فیلمساز را 
تایید کرد. بکتاش آبتین متولد ۱۳5۳، شاعر و  
فیلمساز از پنجم مهر ۱۳۹۹ در زندان اوین در 
حال گذراندن محکومیت ۶ ساله خود بود. او در 
زندان 2 بار مبتال به کرونا شد. بکتاش آبتین روز 
22 آذر امسال با دریافت مرخصی از زندان به 
بیمارستان منتقل و با وخامت حالش در ۱۱ دی 
به کمای مصنوعی رفت. در روزهای اخیر بسیاری 
از فعاالن سیاسی و مدنی نسبت به وضعیت 

سالمت این نویسنده ابراز نگرانی کرده بودند.

خانواده جان باختگان هواپیمای اوکراینی 
خواستار رسیدگی شفاف به این پرونده شدند

تقاضای رسیدگی عادالنه
هواپیمای  انهدام  سالروز  دومین  دیروز 
موشک   دو  اثابت  اثر  بر  اوکراینی  مسافربری 

بود.  سپاه  هوافضای  پدافند 
انسانی«  »خطای  نتیجه  را  واقعه  این  مسئوالن 
به  خطا  این  به  رسیدگی  هنوز  اما  کردند  اعالم 

است. نرسیده  نتیجه 
این  پیگیری  برای  قضایی  پرونده  چند  هر   
2 جلسه  امروز فقط  تا  ولی  واقعه تشکیل شده 

است. شده  برگزار  دادگاه 
پرونده  بازگشت  آن ها شده  نتیجه   جلساتی که 
بوده  آن  متعدد  ایرادات  رفع  برای  بازپرسی  به 
در  حضور  با  جان باختگان  خانواده  دیروز  است. 
دادخواهی  خواستار  خمینی«  امام  »فرودگاه 
اعتراض  دادگاه  برگزاری  روند  به  آنان  شدند. 

کردند.
محل  در  حضور  با  همچنین  دیروز  ظهر  آنان   
برای  را  مراسمی  اوکراینی  هواپیمای  انهدام 

کردند.  برگزار  جان باختگان  یادبود 
بر  پرواز  با  بالگرد  یک  مراسم  این  با  همزمان 
این  به گلباران  اقدام  هواپیما  سقوط  محل  فراز 
محل کرد که این اقدام با اعتراض و ناخرسندی 
بود.  از خانواده های جان باختگان همراه  شماری 
تیتر  این  را  اقدام  این  صداوسیما  خبرگزاری 
هواپیمای  سقوط  محل  »گلباران  داد:  پوشش 
را  صداوسیما  به  انتقادها  تیتر  این  اوکراینی«. 

کرد. بیشتر 
منتقدان  زمره  در  نیز   خانواده های جان باختگان 
تقطیع  به  خانواده ها  این  از  برخی  داشتند.  قرار 
اشاره  گذشته  در  صداوسیما  توسط  اظهاراتشان 

انتقاد کردند. از صدا و سیما  و  کرده 
 رویداد 2۴ در همین زمینه نوشته است: »البته 
پیش از این برخی خانواده های قربانیان شلیک 
در  سخنانشان  تقطیع  از  اوکراینی  هواپیمای  به 
نسیم  پدر  جمله  از  داشتند؛  گالیه  صداوسیما 
همان  »صداوسیما  بود:  گفته  که  رحمانی فر 
جانباختگان  از  سعیدی نیا  خانواده  با  اوایل 
مصاحبه کرد و تمام سخنان آن ها را تقطیع کرد 
ما  بچه  »اگر  بود  گفته  که  بخشی  آن  فقط  و 
دشمن  توسط  و  بود  رفته  جبهه  به  جنگ  برای 
تقدیم کردم«  اسالم  به  را  بچه ام  می شد،  شهید 

کردند. منتشر  را 
دیدند  را  مصاحبه  وقتی  مادر  و  پدر  این   
متاسفانه  رفتند.  بیمارستان  به  و  کردند  سکته 
در  داشتند.  ناجوانمردانه ای  بهره برداری های 
از  یکی  مادر  صداوسیما،  امسال  مصاحبه 
می گوید  فرزندش  مرگ  درباره  جان باختگان 
آن  داریم. چرا  ما چند سوال  دو سال،  از  »بعد 
چیز  هیچ  ماجرا  از  ما  نشد؟  لغو  پروازها  روز 
نداده که چه  برای ما توضیح  نمی دانیم و کسی 

است.«« افتاده  اتفاقی 
برگزاری  خواستار  خانواده ها  که  شرایطی  در 
آمران  به  رسیدگی  و  ایران  در  عادالنه  دادگاه 
بودند،  اوکراینی  هواپیمای  انهدام  عامالن  و 
شهرسازی  و  راه  وزیر  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری 
قاسمی  رستم  کرد.  اشاره  غرامت  مساله  به 
دیه  از  »بخشی  است:  گفته  خبرگزاری  این  به 
جان باختگان به وراث این سانحه پرداخت شده 

است. 
پرداختی ها  میزان  از  دقیقی  آمار  در حال حاضر 
است.«  شده  پرداخت  آن  از  بخشی  اما  ندارم 
جمهوری  رئیس  رئیسی،  ابراهیم  این  از  پیش 
نیز بر لزوم پرداخت غرامت تاکید کرده بود. این 
بارها خواسته خود  در حالی است که خانواده ها 

مطرح کرده اند. عادالنه  رسیدگی  را 
 محسن اسدی الری، پدر محمدحسین و زینب، 
همین  در  اوکراینی  هواپیمای  جان باختگان  از 
خانواده هاست،  خواسته  آنچه  که  گفته  زمینه 
تمام  اتهامات  به  قضایی  عادالنه  رسیدگی 
درخواست  هیچکس  است.  مربوطه  مسئوالن 
این  به  مدام  آقایان  که  است  نکرده  غرامت 

می کنند. اشاره  مساله 

برگزاری جلسه کارگروه 
رفع تحریم ها در وین

تحریم های  رفع  کارشناسی  کارگروه  جلسه 
ظالمانه دیروز با حضور کارشناسان ایران و گروه 
۱+۴ در محل هتل کوبورگ وین برگزار شد. به 
گزارش ایسنا، دیروز مذاکرات در سطح روسای 
ادامه  چندجانبه  و  دو  صورت  به  هم  هیأت ها 
خواهد یافت. در دو روز گذشته نیز گفت وگوهایی 
فشرده در سطوح و فرمت های مختلف برگزار 
شده است. دور هشتم مذاکرات ایران و گروه 
١+٤ با حضور غیرمستقیم آمریکا با هدف رفع 
و  علیه کشورمان  آمریکا  ظالمانه  تحریم های 
احیای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( این 
روزها در وین، پایتخت اتریش در جریان است. 
علی باقری رئیس هیات مذاکره کننده ایران روز 
چهارشنبه به خبرنگاران گفت که »تالش ها برای 
تاکید  باقری  دارد.«  ادامه  نتیجه  به  دستیابی 
دستیابی  وین  مذاکرات  موفقیت  رمز  کرد که 
به توافق در زمینه لغو موثر تحریم های ظالمانه 
قدر طرف  افزود: »هرچه  او  است.  ایران  علیه 
مقابل ما آمادگی جدی تری برای لغو تحریم ها 
پذیرش  برای  اراده جدی تری  و  باشند  داشته 
سازوکارهای مد نظر جمهوری اسالمی ایران در 
لغو تحریم ها نشان دهند، به ویژه در دو موضوع 
راستی آزمایی و تضمین در مدت زمان کوتاه تری 

می توانیم به توافق دست پیدا کنیم.«

به روزرسانی فهرست 
تحریمی اشخاص 

آمریکایی دخیل در ترور 
سردار سلیمانی

به روزرسانی  درباره  ایران  خارجه  امور  وزارت 
فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی دخیل در 
ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
و همراهان او بیانیه ای منتشر کرد. در بخشی 
امور  »وزارت  است:  آمده  بدین  بیانیه  این  از 
اجرای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه 
قانون »مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات 
ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه«، 
بر  عالوه  مذکور،  قانون   5 و   ۴ مواد  ویژه  به 
آمریکا  پیشین  دولت  ارشد  مقامات  تحریم 
سابق(،  جمهور  )رئیس  ترامپ  دونالد  نظیر 
امور خارجه سابق(، جان  )وزیر  پمپئو  مایک 
بولتن )مشاور امنیت ملی سابق(، مارک اسپر 
)وزیر دفاع سابق(، جینا هاسپل )رئیس سابق 
)سرپرست  میلر  کریستوفر  سیا(،  سازمان 
سابق وزارت دفاع( و استیون منوچین )وزیر 
)سفیر  تالر  متیو  نیز   و  داری(  خزانه  سابق 
)معاون  فاگین  استیو  بغداد(،  در  آمریکا 
پیشین سفارت آمریکا در بغداد( و راب والر 
)سرکنسول سابق آمریکا در اربیل عراق( که به 
ترتیب مورخ ۳۰ دی ماه و 2 آبان ماه ۱۳۹۹ 
ایران  اسالمی  جمهوری  تحریمی  فهرست  در 
دلیل  به  را  ذیل الذکر  اشخاص  گرفتند،  قرار 
ایاالت  تروریستی  جنایت  در  نقش  ایفای 
متحده آمریکا علیه سردار شهید سپهبد حاج 
ترویج  و  ایشان  همراهان  و  سلیمانی  قاسم 
تروریسم و نقض حقوق بنیادین بشر، تحت 
اشاره،  مورد  اشخاص  می دهد.  قرار  تحریم 
ریزی،  برنامه  تصمیم گیری،  در  مورد،  حسب 
سازماندهی، تامین مالی، پشتیبانی، راهبری 
مشارکت  فوق  تروریستی  اقدام  اجرای  یا 
جنایت  این  از  حمایت  طریق  از  یا  و  داشته 
ددمنشانه، تروریسم را که تهدیدی علیه صلح 
کرده اند.  ترویج  است،  بین المللی  امنیت  و 
متحده  ایاالت  دولت  که  می کند  یادآوری 
نحو  به  خود،  تروریستی  اقدام  با  آمریکا 
مبارزه  حوزه  در  بین المللی  تعهدات  آشکاری 
با تروریسم و تامین مالی تروریسم به ویژه 
خودداری از سازماندهی اقدامات تروریستی و 
نیز تعهد به احترام، صیانت و حفاظت از حقوق 
بشر را نقض کرده و مرتکب اعمال متخلفانه 
بین المللی شده است. ضمن تاکید مجدد بر 
آمریکا  متحده  ایاالت  بین المللی  مسئولیت 
یادآور  اشاره،  مورد  متخلفانه  اعمال  قبال  در 
می شود که جمهوری اسالمی ایران در راستای 
تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق بشر 
مالی  تامین  و  تروریسم  با  مبارزه  در  نیز  و 
تروریسم دولتی  با  مبارزه  ویژه  به  تروریسم، 
ایاالت متحده آمریکا و به منظور حفظ صلح 
عمل  چارچوب  در  نیز  و  بین المللی  امنیت  و 
متقابل، تحریم های یادشده را علیه اشخاص 

می کند.« اعمال  فوق 

سخنگوی شورای نگهبان اخبار 
منتشر شده مبنی بر خداحافظی 
احمد جنتی با دبیری شورای 
نگهبان و احتمال تکیه آیت هللا 
اعرافی و صادق آملی الریجانی 
بر این کرسی را تکذیب و 
تاکید کرد که خبری از تغییر در 
شورای نگهبان نیست

سید ابراهیم رئیسی: با توجه 
به کاهش آمار ابتال و فوتی با 
واکسیناسیون گسترده، ستاد 
ملی مقابله با کرونا به عنوان 
مرجع تصمیم گیری، بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها را بالمانع 
دانسته است. هر زمان که 
وضعیت شیوع بیماری تغییری 
کند ستاد ملی مقابله با کرونا 
با حساسیت و دقت نسبت به 
وضعیت جدید تصمیم گیری و 
اقدام می کند

تقریبا پس از اعالم نتایج تایید و رد صالحیت های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که مساله تغییر در 
راس شورای نگهبان آن هم پس از سال ها مطرح شد. خبری که در چند وقت اخیر بار دیگر تکرار شد اما دیروز هادی 
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان همه اخبار منتشر شده در این زمینه را تکذیب و تاکید کرد که هیچ خبری از تغییر در 
شورای نگهبان نیست. او اخبار منتشر شده را شایعه خوانده تا به نظر برسد حداقل تا پایان دوره قانونی فقها و حقوق دانان، 

خبری از تغییر در ترکیب این نهاد نباشد.
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رئیس دولت سیزدهم در شرایط شیوع امیکرون در ایران بار دیگر مطرح کرد

تاکید بر بازگشایی مدارس و دانشگاه ها
است  وقتی  چند  ایران  در  امیکرون  شیوع 
صفحات  در  پزشکان  برخی  و  یافته  شدت 
شخصی خود در شبکه های اجتماعی از لزوم 
در نظرگیری پروتکل های بهداشتی برای مقابله 
با این ویروس می نویسند. در دولت و وزارت 
تاکید  و  است  متفاوت  اوضاع  اما  بهداشت 
آنان همچنان بازگشایی مدارس است. رئیس 
جمهوری دیروز و در جلسه ستاد ملی مقابله 
مدارس  تعطیلی  اینکه  به  اشاره  با  با کرونا  
و دانشگاه ها و آموزش غیرحضوری اقتضای 
کرونا  شیوع  یافتن  شدت  زمان  وضعیت 
دانش آموزان  تحصیلی  افت  باعث  اما  بود، 
وضعیت  »در  کرد:  اظهار  شد،  دانشجویان  و 
فعلی با توجه به کاهش چشمگیر موارد ابتال و 
فوتی، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت 
و  مدارس  امتحانات  و  درس  که کالس های 
برگزار شود که  به شکل حضوری  دانشگاه ها 
باید دستگاه های مسئول اجرای آن را پیگیری 

کنند.«

با  شنبه  روز  صبح  رئیسی  ابراهیم  سید 
دست اندرکاران  همه  تالش های  از  قدردانی 
»با  گفت:  سالمت کشور  و  بهداشت  بخش 
وجود کاهش موارد بیماری و فوتی همه باید 
دقت  به  را  بهداشتی  اصول  و  شیوه نامه ها 
بیماری  جدید  سویه  زنجیره  تا  رعایت کنند 
کرونا نیز قطع شود.« رئیس دولت سیزدهم 
در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه 
باید  دولتی  دستگاه های  و  ادارات  »کارکنان 
دستورالعمل های  رعایت  در  دیگران  از  بیش 
»طبق  گفت:  باشند«،  کوشا  بهداشتی 
گزارش های ارائه شده در کشور هیچ کمبودی 
ساخت  واکسن های  چه  واکسن،  زمینه  در 
داخل و چه واکسن های وارداتی وجود ندارد 
و از همه دعوت می کنم نسبت به تزریق دز 
سوم واکسن اقدام کنند تا به شکل موثرتری 
از  رئیسی  از سالمت جامعه صیانت کنیم.« 
از  تردد  کنترل  برای  شده  انجام  اقدامات 
»از  کرد:  اظهار  و  کرد  تشکر  مرزهای کشور 

از جمله استانداران  همه مسئوالن مربوطه و 
از تردد  با حساسیت  می خواهم که همچنان 
در مرزهای کشور مراقبت کنند و به ویژه ورود 
افراد را به طور دقیق کنترل کنند تا با ورود افراد 
مبتال به کرونا دچار مشکل نشویم.« رئیس 
درباره  گیری  »تصمیم  داد:  ادامه  جمهوری 
اتباع  ورود  برای  شده  وضع  محدودیت های 
آنها  در  ُامیکرون  سویه  برخی کشورهایی که 
فراگیر شده به ایران به وزارت کشور و قرارگاه 
وضعیت  حسب  تا  می شود  واگذار  مربوطه 
محدودیت ها  این  رفع  یا  ادامه  به  نسبت 

شود.« انجام  مقتضی  تصمیم گیری های 
اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
شده  انجام  علمی  بررسی های  از  همچنین 
درباره واکسیناسیون کودکان در برابر ویروس 
»گزارش  کرد:  تصریح  و  قدردانی  کرونا 
و  سواالت  به  توجه  با  اما  شد  ارائه  خوبی 
این  به  نسبت  همچنان  که  مخالفت هایی 
موضوع مطرح است، الزم است کار کارشناسی 

با  جمهور  رئیس  یابد.«  ادامه  زمینه  این  در 
اشاره تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
به  توجه  با  دانشگاه ها  و  مدارس  بازگشایی 
وضعیت فعلی شیوع بیماری کرونا خاطرنشان 
کرد: »با توجه به کاهش آمار ابتال و فوتی با 
با  مقابله  ملی  واکسیناسیون گسترده، ستاد 
کرونا به عنوان مرجع تصمیم گیری، بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها را بالمانع دانسته است. 
هر زمان که وضعیت شیوع بیماری تغییری 
کند ستاد ملی مقابله با کرونا با حساسیت و 
دقت نسبت به وضعیت جدید تصمیم گیری 
دیگری  در بخش  رئیسی  اقدام می کند.«  و 

از اظهاراتش درباره اجرای قانون نسخه نویسی 
امروز  »خوشبختانه  کرد:  اظهار  الکترونیکی 
برخی  در  و  موارد  درصد   ۹5 به  قریب  در 
استان ها تا ۱۰۰ درصد، این قانون با موفقیت 
اجرا می شود، اما برای برخی از مناطق کشور 
اینترنت  پایداری  زمینه  در  مشکالتی  با  که 
مواجه هستند، این اجازه داده شده است که 
مشکل  رفع  و  زیرساخت ها  تکمیل  زمان  تا 
جلوگیری  برای  شده،  تعیین  زمانی  دوره  در 
از  جلوگیری  و  مردم  برای  مشکل  ایجاد  از 
ابتالی به کرونا نسخه های دستی موقتًا تا اول 

شود.« ارائه  اردیبهشت  
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بعد از گذشت چند روز از انتشار بوی نامطبوع 
مدیرکل  دیروز  صبح  آن،  گرفتن  شدت  و 
و  بوشهر  استان  زیست  محیط  حفاظت 
شماری از کارشناسان این اداره برای بررسی 
به منطقه  بو در عسلویه  انتشار  ابعاد مسئله 
به  هم  این  از  پیش  آنها  پای  شدند.  اعزام 
انتشار  اسفند ۹۹،  بود.  باز شده  منطقه  این 
بوی نامطبوع سبب اعتراض مردم شده بود 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  بررسی  در  و 
منشاء  شد که  مشخص  عسلویه  شهرستان 
در  گازی  میعانات  ذخیره سازی  بو،  ایجاد 
دیگر  بار  یک  است.  بوده  نیروگاه ها  از  یکی 
شد،  متوقف  باد  وقتی  امسال  اردیبهشت 
درست  تحمل  غیرقابل  آشنای  بوی  همین 
نخل  پیچید: عسلویه،  منطقه  در همین سه 
دچار  دیروز  مثل  ساکنان  بیدخون.  و  تقی 
شدند.  خارش گلو  و  سوزش چشم  سردرد، 
پیگیری های آن زمان معلوم کرده بود که بو از 
مخازن متمرکز ذخیره میعانات گازی مجاور 
نوع  هر  آنجا که  از  برخاسته.  عسلویه  شهر 
آلودگی تخلف است، فرهاد قلی نژاد، مدیر کل 
حفاظت محیط زیست استان بوشهر این بار 
گفت که در دو سال گذشته همه منابع انتشار 
بوی نامطبوع در کنگان و عسلویه شناسایی 
اما  شده  ارائه  صنایع  به  الزم  راهکارهای  و 
ضروری  اقدامات  صنایع«  متولیان  »بعضی 
محیط  دلیل  همین  به  و  نداده اند  انجام  را 

است.  کرده  آغاز  را  پیگیری حقوقی  زیست 
قانون  آلودگی هوا خالف  ایجاد  در حالی که 
نامطبوع در  بوی  هوای پاک است و کنترل 
پروژه های طرح جامع و کاهش آلودگی های 
منطقه مصوب هیات دولت شده، تکرار انتشار 
می دهد  نشان  روزهای گذشته  در  گاز  بوی 

نگرفته اند. جدی  چندان  را  قانون  صنایع 

»شهر ما از هوای آلوده نابود شد«
مردم  که  نوشته اند  محلی  رسانه های 
بیدار  خواب  از  نیمه شب  بوی گاز،  از شدت 
شده اند. دیروز جمعی از زنان ساکن عسلویه، 
میعانات گازی  مخازن  ورودی  در  محل  در 
در  شدید گاز  بوی  انتشار  به  و  شدند  جمع 
روزهای گذشته اعتراض کردند. بعد از اینکه 
کارشناسان راهی همین محل شدند، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان بوشهر از نتایج 
می رود  »احتمال  گفت:  ایرنا  به  بررسی ها 
نشتی از مخزن میعانات گازی باشد که پیش 
از این نیز رای مراجع قضایی برای انتقال این 
مخزن  ها به بیرون از شهر صادر شده است.«

مصطفی  )جمعه(  این  از  پیش  روز  یک 
زیست  اداره حفاظت محیط  رئیس  موذنی، 
از  ناشی  آلودگی  از خطر  عسلویه  شهرستان 
حادثه شکستگی سقف یک مخزن میعانات 
او گفته  بود.  داده  این منطقه خبر  در  گازی 
بود: »سقف یکی از مخازن میعانات گازی در 

محدوده شهر عسلویه دچار شکستگی شده 
است که با هدف جلوگیری از ایجاد آلودگی 
مخازن  سایر  به  آن  محتوی  میعانات گازی 
به  توجه  با  حادثه  این  در  شد.  داده  انتقال 
میعانات  ریزش  هیچ گونه  موقع،  به  اقدام 
گاری به محیط پیرامونی رخ نداد.« به گفته 
موذنی با پیگیری های صورت گرفته از شرکت 
مجتمع گاز پارس جنوبی )پاالیشگاه هشتم(، 
با  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  موارد  »همه 
تحت کنترل   چیز  همه  ایمنی کامل  رعایت 
است و مشکل نیز به طور کامل برطرف شده 

است«. روابط عمومی سازمان منطقه ویژه هم 
از قول مسئول ارشد مخازن عسلویه گفت که 

مشکل رفع شده اما همه دیدند که نشد.
نامطبوع  بوی  انتشار  بار دیگر  دیروز )شنبه( 
منجر به نگرانی شدید ساکنان عسلویه شد، 
تا جایی که به مدرسه و اعتراض دانش آموزان 
هم کشیده شده است. در تصاویر منتشر شده 
از گروهی از دانش آموزان، آنها با ماسک هایی 
دست گرفته اند که  در  صورت کاغذهایی  بر 
رویش این جمله ها نوشته شده: هوای پاک 
حق ماست، آلودگی هوا یعنی توقف زندگی، 

است،  دنیا  از  ما  خواهش  کمترین  نفس؛ 
الزمه زندگی سالم محیط زیست سالم است، 
حرمت حیات را پاس بداریم، شهر ما از هوای 

آلوده نابود شد...

»بوی بد هنوز ادامه دارد«
هوای آلوده با دود و آالیندگی و بوهای 
اشباع شده است. می گویند مشکل حل  بد 
نامطبوع  بوی  در همان  هنوز  مردم  اما  شده 
مسئول  بوهندی،  ناصر  می کشند.  نفس 
در  زمین«  »نبض  زیستی  محیط  انجمن 
بوشهر می گوید چهار، پنج روز است که بوی 
گاز زندگی همه را مختل کرده و منشا آن هم 

است. خطرناک 
حیات  انجمن  مسئول  سنگی،  پرتوی  رضا 
سبز لیان بوشهر هم می گوید اثر بو در منطقه 
هنوز هست. »دریچه میعانات در آن مخزن 
بسته شده اما بو رفع نشده. محیط زیست و 
کارشناسان و مردم به منطقه رفتند و ما هم 
تاکید کردیم تا درست نشود، کوتاه نمی آییم، 
چون سالمتی مردم در میان است. هنوز بوی 
و  می شود  استشمام  منطقه  در  شدید  گاز 

مردم از این وضع خسته شده اند.«

باید  میعانات  ذخیره سازی  مخزن 
جابه جا شود

شهر  شورای  گزارش،  این  نگارش  زمان  در 
عسلویه در جلسه ای درباره همین بوی شدید 
عضو  شاهینی،  شهاب  می کنند.  گفت وگو 
شورای شهر عسلویه به »پیام ما« می گوید: 
»مخازن میعانات در این شهر از همان ابتدا 
به  مربوط  این  نداشتند.  را  الزم  مجوزهای 
دست کم ۱۰ سال پیش است. تاسیساتی که 
گذاشته اند برای ذخیره سازی میعانات گازی 
بوی گاز  این  دارد.  نرمالی  وضعیت  و  است 
یا  بارندگی  از  بعد  اما گاهی  هست  همیشه 
حادثه تشدید می شود. با حادثه ای که چند 
روز پیش پس از بارندگی رخ داد، گاز تشدید 
است؛  شده  شهروندان  آزار  باعث  و  شده 
دارند، کودکان،  تنفسی  کسانی که مشکالت 
زنان باردار، خانواده ها، همه مردم. آنها خیلی 
اذیت شده اند. بوی گاز خیلی وحشتناک بود، 
خیلی شدید.« حاال مشکل قرار است چطور 
رفع شود؟ شاهینی می گوید که شورای شهر با 
محیط زیست هم نظر است: »این تاسیسات 
کنار شهر است و از روز اول مراعات نکرده اند 
و حاال هم مدام مشکل پیش می آورند. در 
رفع  مطرح کردیم که  )شنبه(  دیروز  جلسه 
مشکل باید سرعت بگیرد.  بحث این است 
که  آنطور  گاز،  شدید  بوی  و  آالیندگی  که 
نمی شود  رفع  به سرعت  می گویند  خودشان 
اما ما امیدواریم که حداقل کمتر شود. درباره 
این وضعیت ما با محیط زیست هم نظریم. 
آنها دو سال فرصت دارند که مخازن میعانات 
گازی را جا به جا کنند و از شهر بیرون ببرند. 

باید جابه جا شود.« چاره دیگری نیست. 

مخازن ذخیره سازی میعانات گازی، بار دیگر هوای عسلویه، نخل تقی و بیدخون را به شدت آلوده کرد

بحران بو در پارس جنوبی
شاهینی، عضو شورای شهر عسلویه:  پارس جنوبی دو سال فرصت دارد که مخازن میعانات گازی را از شهر بیرون ببرد، چاره دیگری نیست

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر: پیش از این نیز رای مراجع قضایی برای انتقال این مخزن  ها به بیرون از شهر صادر شده است

فرماندار شهر بابک:

پیگیر جبران خسارت 
آالیندگی شرکت مس 
به دامداران هستیم 

فرماندار شهربابک در غرب استان کرمان گفت: 
آالیندگی کارخانه ذوب خاتون آباد )شرکت ملی 
این  دامداران  متوجه  را  خسارت هایی  مس( 
منطقه کرده که پیگیر رفع مشکل و نیز جبران 

آنها هستیم. خسارت 
قاسم شمسی به ایرنا گفت: واحدهای اقتصادی 
و صنعتی در شهرستان ظرفیت های خوبی را به 
ویژه در اشتغال ایجاد کرده اند اما برخی مشکالت 
نیز دارند که از جمله آنها آالیندگی است. آالیندگی 
کارخانه ها یکی از مشکالتی است که از سال های 
از  یکی  و  داشته  وجود  شهربابک  در  گذشته 

ضعف ها به شمار می رود.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و 
راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی نیز چندی پیش با انتقاد از وضعیت 
آالیندگی شرکت ملی مس گفته بود: متاسفانه 
وضعیت عملکردی شرکت ملی مس در بخش 
آالیندگی ها کار را به جایی رسانده که مردم کرمان 
بویژه شهرهای رفسنجان، خاتون آباد و پاریز به 

شدت از آالیندگی این شرکت رنج می برند.
توسط  خاک  آلودگی  ایجاد  به  پورابراهیمی 
این کارخانه اشاره کرد و گفت: مراتع به دلیل 
آلودگی  دچار  زیستی  محیط  آالیندگی های 
استقرار  منطقه  دشت های  اکنون  و  شده اند 
کارخانه های مس امکان استفاده ندارند که نمونه 
این امر از بین رفتن دام های مردم به ویژه در 

است. شهربابک  خاتون آباد  دشت 
به گفته او در سال های اخیر هزاران دام به دلیل 
مصرف علوفه های سمی از بین رفته اند و هنوز 
هم بخشی از تعهدات کامل شرکت مس به این 

دامداران ایفا نشده است.
او از سوی دیگر با بیان اینکه آمار افراد مبتال 
به سرطان در مناطق محدوده شرکت مس از 
متوسط کشور بیشتر است گفت: نگرانی جدی در 

این زمینه نیز وجود دارد. 
2۱ آذرماه امسال نیز کارگروه استانی آالیندگی 
مس سرچشمه و خاتون آباد در کرمان برگزار شد 
و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان 
گفت: مطالعات آب، خاک و گیاه اطراف کارخانه 
تعیین  برای  شهربابک  خاتون آباد  مس  ذوب 
محدوده آلودگی این کارخانه تا ٢ ماه آینده باید 

تکمیل شود.

بارش برف در 8 استان 
از دوشنبه 

در  هشدار  دو  صدور  با  هواشناسی  سازمان 
سطح زرد رنگ از بارش باران و برف و وزش 
باد در برخی استان های کشور و افزایش ارتفاع 

موج در دریای خزر تا 2.5 متر خبر داد.
به گزارش ایسنا سازمان هواشناسی با صدور 
طی  بارشی  سامانه  نفوذ  از  زردرنگ  هشدار 
بعدازظهر  تا  دی ماه(   2۰( دوشنبه  روزهای 

داد. خبر  دی ماه(   2۱ سه شنبه) 
مخاطرات حاصل از ورود این سامانه شامل 
بارش برف، وزش باد، کاهش دما و کوالک 

برف خواهد بود.
منطقه اثر این سامانه دوشنبه )2۰ دی ماه( 
آذربایجان  شرقی،  آذربایجان  استان های 
غربی، کردستان و شمال کرمانشاه و سه شنبه 
)2۱ دی ماه( استان های کردستان، کرمانشاه، 
زنجان و نیمه جنوبی استان های آذربایجان 
در  ارتفاعات  و  غربی  آذربایجان  و  شرقی 
استان های قزوین، البرز و تهران پیش بینی 
باعث  این مخاطره می تواند  اثرات  می شود. 
پدیده مه، لغزندگی و کاهش دید به ویژه در 
احتمال  دما،  جاده های کوهستانی، کاهش 
آسیب به ماشین آالت کشاورزی، اختالل در 
عملیات عمرانی و احتمال تاخیر در پروازها 
می کند  توصیه  هواشناسی  سازمان  شود. 
همراه  به  غیر ضروری،  سفرهای  کاهش 
داشتن تجهیزات زمستانی و سوخت کافی 
ارتفاعات،  به  صعود  در  احتیاط  سفر،  در 
ریزی  بتن  مانند  عمرانی  فعالیت های  عدم 
انرژی،  مصرف  در  مدیریت  جوشکاری،  و 
اتخاذ تمهیدات الزم جهت حفظ ماشین آالت 
کشاورزی و آمادگی دستگاه های امدادی برای 
قرار گیرد. کار  برف روبی در دستور  عملیات 

در ادامه سازمان هواشناسی با صدور هشدار 
 ۱۹( یکشنبه  روز  طی  باد  وزش  از  زردرنگ 
دی ماه( خبر داد. نوع مخاطره حاصل از این 
سامانه مواج شدن دریا خواهد بود. ارتفاع موج 
می تواند در سواحل تا ۱.5 متر و در فراساحل تا 

2.5 متر افزایش پیدا کند.
دریای خزر، نواحی ساحلی و دور از ساحل 
گیالن، مازندران و گلستان تحت تاثیر فعالیت 
این سامانه خواهند بود. این مخاطره می تواند 
احتمال غرق شدن شناورهای کوچک و نیمه 
دریایی،  فعالیت های  در  اختالل  سنگین، 
آسیب به تور و قفس های صیادی را افزایش 
دهد. توصیه سازمان هواشناسی در این شرایط 
احتیاط و محدودیت در ترددهای دریایی و 
فراساحل  و  ساحل  در  دریایی  فعالیت های 

است.

رضا پرتوی سنگی، مسئول 
انجمن حیات سبز لیان بوشهر 

هم می گوید اثر بو در منطقه 
هنوز هست: دریچه میعانات 
در آن مخزن بسته شده اما 

بو رفع نشده. محیط زیست و 
کارشناسان و مردم به منطقه 

رفتند و ما هم تاکید کردیم تا 
درست نشود، کوتاه نمی آییم، 
چون سالمتی مردم در میان 

است. هنوز بوی گاز شدید 
استشمام می شود و مردم از 

این وضع خسته شده اند

چند شب است که ساکنان عسلویه، نخل تقی و بیدخون خواب آرامی نداشته اند. خواب آرام وقتی هوا پر از بوی گاز است، چطور ممکن 
می شود؟ در این سه منطقه که همسایه چندین پاالیشگاه، پتروشیمی و شرکت های مرتبط با صنایع نفت و گازند، این اولین بار نیست 
که بویی نامطبوع زندگی عادی شهروندان را مختل می کند. از چهار، پنج شب پیش داستان پیچیدن بوی گاز تکرار شد و بار دیگر اهالی 
اعتراض کردند؛ گروهی از دانش آموزان با گرفتن پالکاردهایی در دست و جمعی از زنان با تجمع در ورودی مخازن میعانات گازی، 
همان جایی که بارها منشا انتشار بوی گاز بوده و هر بار هشدارهای محیط زیست به طور مقطعی مشکل آن را حل کرده است. دیروز هم 

یکی از آن روزها بود که کارشناسان محیط زیست راهی منشا بو شدند.

شهاب شاهینی، عضو شورای 
شهر عسلویه می گوید: مخازن 
میعانات در این شهر از همان 

ابتدا مجوزهای الزم را نداشتند. 
این مربوط به دست کم ۱۰ سال 

پیش است. بوی گاز همیشه 
هست اما گاهی بعد از بارندگی 
یا حادثه تشدید می شود. این 
بار هم گاز تشدید شده و باعث 

آزار شهروندان شده است؛ 
کسانی که مشکالت تنفسی 

دارند، کودکان، زنان باردار، 
خانواده ها، همه مردم

|  
هر

 م
 |

اهواز،  شهرهای  هوای  کیفیت  شاخص 
غلظت  افزایش  با  شادگان  و  سوسنگرد 
و  ناسالم  وضعیت  در  شنبه  آلودگی 
وضعیت  در  اندیمشک  و  آبادان  شهرهای 
قرار  حساس  گروه های  برای  ناسالم 

. گرفت
مرکز  اعالم  اساس  بر  ایرنا،  گزارش  به 
دیروز  زیست،  محیط  پایش  و  کنترل 
با  اهواز  کالنشهر  هوای  کیفیت  شاخص 
 ،۱72 ثبت عدد  با  آلودگی  افزایش غلظت 
در   ۱5۹ شادگان  و   ۱57 با  سوسنگرد 

گرفت. قرار  ناسالم  وضعیت 
 2۰۰ منازل  در  واقع  هوا  پایش  ایستگاه 
 227 عدد  ثبت  با  اهواز همچنین  دستگاه 
را  منطقه  این  در  اهواز  کیفیت  شاخص 
اینکه  ضمن  کرد،  اعالم  خطرناک  بسیار 
و   ۳ شماره  برق  پست  ایستگاه های 
استانداری اهواز نیز با ثبت اعدادی باالی 
۱5۰ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام 

شدند. ثبت  سنین 
دیروز  هوای  کیفیت  شاخص  همچنین 
در  نیز  اندیمشک  و  آبادان  شهرهای  در 
برای گروه های  ناسالم  و  نارنجی  وضعیت 
این گزارش  به  بنا  و  گرفت  قرار  حساس 
۱۴۸و  آبادان  هوای  کیفیت  شاخص 
بود. نارنجی  وضعیت  در   ۱۰۸ اندیمشک 

تعیین  برای  معیاری  هوا  شاخص کیفیت 

با  آن  ارتباط  میزان  و  هوا  روزانه کیفیت 
ترتیب  به  است که  افراد  سالمت  سطوح 
سبز،  یا  پاک  شرایط  در   5۰ تا  صفر  از 
زرد،  یا  قبول  قابل  شرایط  در   ۱۰۰ تا   5۱
برای گروه  ناسالم  شرایط  در   ۱5۰ تا   ۱۰۱
حساس یا نارنجی، ۱5۱ تا 2۰۰ در شرایط 
۳۰۰ در  2۰۱ تا  ناسالم برای همه یا قرمز، 
تا   ۳۰۱ و  بنفش  یا  ناسالم  بسیار  شرایط 
5۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین 
تا   ۰( پاک  هوای  شرایط  در  است.  شده 
پیامدی  و  است  خوب  هوا  کیفیت   )5۰
سالم  هوای  شرایط  در  ندارد.  بهداشتی 
۱۰۰( کیفیت هوا قابل قبول است؛  )5۱ تا 
است  ممکن  آالینده  مواد  از  برخی  اما 

افراد  از  برای شماری  مشکالت مختصری 
آلودگی  به  حساس  غیرمعمول  طور  به  
ناسالم  هوای  در شرایط  ایجاد کنند.   هوا 
افراد   )۱5۰-۱۰۱( حساس  برای گروه های 
به  مبتال  افراد  جمله  از  حساس  گروه 
بیماری های ریوی مانند آسم، افراد دارای 
ممکن  و سالمندان  قلبی، کودکان  بیماری 
تنفسی  ناراحتی  و  مشکل  دچار  است 
-۱5۱( ناسالم  هوای  شرایط  در  شوند. 
گرفتن  قرار  صورت  در  افراد  همه   )2۰۰
شدت  این  با  هوای  معرض  در  درازمدت 
تنفسی  عالیم  دچار  است  ممکن  آلودگی 
شوند همچنین افراد گروه حساس ممکن 

شوند. بیشتری  پیامدهای  دچار  است 

هوای سه شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار گرفت
آلودگی هوا

دبیر مرجع ملی کنوانسیون 
تنوع زیستی کشور: افزایش 

سطح مناطق حفاظت شده 
در جایگاه خود ارزشمند 
است اما در گام بعدی 

مدیریت درست و قوانین 
حمایت کننده خیلی مهم 

هستند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور:

افزایش سطح مناطق حفاظت شده به تنهایی کافی نیست
در پی اعالم سرپرست معاونت محیط زیست 
حفاظت  سازمان  زیستی  تنوع  و  طبیعی 
مساحت  اینکه  بر  مبنی  زیست  محیط 
برابر  دو  تقریبٌا  ایران  مناطق حفاظت شده 
کشورهای خاورمیانه است، دبیر مرجع ملی 
کنوانسیون تنوع زیستی کشور گفت: صرف 
کافی  حفاظت شده  مناطق  سطح  افزایش 
نیست بلکه باید نظارت و مدیریت در این 
مناطق نیز بیشتر شود. هادی کیادلیری به 
ایسنا گفت: بعضی از مناطق به دلیل شرایط 
خاص و گونه های مختلفی که دارند از اهمیت 
باالیی برخوردار هستند و به دالیل مختلف و 
مطالعات پژوهشی و علمی ارزش حفظ و 
به خاطر  ایران  نگهداری دارند. مدیریت در 
بیشتر  حفاظت شده  مناطق  خاص  شرایط 
داد:  ادامه  او  دارد.  ضرورت  دیگر  مناطق  از 
متاسفانه مدیریت در مناطق محافظت شده 
متعددی  دالیل  می تواند  است که  ضعیف 
مثل مسائل فنی، علمی، کمبود اعتبارات و 
عدم حضور کارشناس باشد. بنابراین صرفا 
دردی  مناطق  در  شده  محافظت  افزایش 
را درمان نمی کند و فقط به عنوان گام اول 

باشد. مناسبی  می تواند گام 
مناطق  از  قانون  حمایت  درباره  کیادلیری 
مناطق  این  از  قانون  شده گفت:  حفاظت 
حمایت می کند. انجام یک سری اقدامات 
به دلیل حمایت قانون از این مناطق ممنوع 

اما  هستند؛  محدود  اقدامات  یک سری  و 
باید بررسی کرد که تا چه حد این مسائل در 

می شوند؟ رعایت  شده  محافظت  مناطق 
او افزود: در خیلی از موارد تناقضات قانونی 
وجود دارد و در نتیجه این تناقضات قانونی 
و قدرت برخی سازمان ها شاهد ناکارآمدی 

سازمان محیط زیست هستیم.
زیستی  تنوع  ملی کنوانسیون  مرجع  دبیر 
کشور با تاکید بر اهمیت قوانین حمایت کننده 
گفت: افزایش سطح مناطق حفاظت شده 
گام  در  اما  است  ارزشمند  خود  جایگاه  در 
حمایت  قوانین  و  درست  مدیریت  بعدی 
از هر  افزود:  او  کننده خیلی مهم هستند. 
زاویه نگاه کنیم، نه به لحاظ اعتبارات، نه از 
بابت جذب کارشناس و نه حمایت قانون از 
ارگان در شرایط رضایت بخشی در حوزه مناطق 

نداریم. قرار  حفاظت شده 
قوانینی که  بیشترین  داد:  ادامه  کیادلیری 
وضع می شوند به دنبال هموار کردن مسیر 
برای پروژه های رفع موانع پیش روی اشتغال 
هستند که از لحاظ محیط زیستی مشکل 

دارند.
سطح  افزایش  مثبت  تاثیر  به  اشاره  با  او 
مناطق محافظت شده افزود: وقتی یک منطقه 
به عنوان منطقه محافظت شده ثبت می شود 
یعنی یک دلیل مهم مثل آسیب پذیری یک 
محیط داشته که آن محیط قابل احیا است.

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی |
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برای  یتیمان  پرورشگاه  از داستان 
این جا را چه کسی  ما بگویید. 

برای چه ساخته بود؟
شروع  آن  در  موسیقی  گنجینه  که  بنایی 
سابت  یغی  بانو  را  کرده  فعالیت  به 
و  همسر  یاد  به  فرزندانشان  و  آبراهامیان 
پدر محرومشان، آرام آبراهامیان که او نیز 
مبلغ  با  بود،  جلفایی  معروف  خیرین  از 
کودکان  از  نگهداری  برای  ریال  هزار   5۰۰
بی سرپرست جلفا در سال ۱۹5۸خریداری 
از  بعدها  ساختمان  این  در  بود.  کرده 
دختران بی سرپرست نیز نگهداری می شد. 
دیر  در  یتیم خانه ای   ۱۹5۸ سال  از  پیش 
نام  همین  به  نو  جلفای  مقدس  کاتارینه 
انجمن  مدیریت  با  که  داشت  فعالیت 
اداره می شد.  اصفهان  ارمنی  بانوان  خیریه 
خوشبختانه از سال 2۰۰۴ به دلیل کم شدن 
ساختمان  این  بی سرپرست،  کودکان 
بنابراین  بود،  مانده  باقی  استفاده  بدون 
اصفهان  ارامنه  خلیفه گری  پیشنهاد  به 
موسیقی  آموزشگاه  به  ساختمان  این 
برگزاری  با  هم زمان  و  داده  کاربری  تغییر 
گروه های  موسیقی،  آموزشی  کالس های 
ارمنیان جلفا در  ُکر »کمیتاس« و »داتو« 
سال  تا  می پرداختند  تمرین  به  مکان  آن 
اصفهان  ارامنه  مجمع  تصمیم  به   2۰۱۸

برای  کارگروهی  خلیفه گری  شورای  و 
جلفا  ارمنیان  موسیقی  موزه  تاسیس 
ماه  هجده  حدود  از  پس  و  شده  تشکیل 
تالش و در دوم فروردین ماه ۱۴۰۰ گنجینه 
شد. افتتاح  نو  جلفای  ارمنیان  موسیقی 

برای  بنا  این  انتخاب  دلیل 
ارمنیان  موسیقی  گنجینه  ساخت 

چه بود؟
شهر  تاریخی  بناهای  احیای  هدف  با 
جلفای  گردشگری  مسیرهای  بهبود  و 
و  طوالنی  سابقه  دلیل  به  همچنین  و  نو 
در  موسیقی  اجرای  برای  مناسب  فضای 
محل  عنوان  به  مکان  این  ساختمان،  این 

شد. برگزیده  ساخت 

با چه هدفی این موزه راه اندازی 
شد؟

ایران  موسیقی  هنر  تاریخ  مطالعه  با 
به  نقش  ارمنیان  دریافت  می توان 
و  مدرن  موسیقی  گسترش  در  سزایی 
ایران  به  جهان  کالسیک  موسیقی  ورود 
بسیار  سفرهای  دلیل  به  ارامنه  داشتند. 
را که  آنچه  توانسته اند  خود  وسیع  نگاه  و 
در عرصه موسیقی جهان درحال رخ دادن 
هم میهنانشان  با  و  آورده  ایران  به  را  بود 
ارمنی  موسیقی  هنرمندان  شوند.  سهیم 

مشارکت کنندگان  و  بنیان گذاران  از 
محسوب  نیز  ایران  پاپ  موسیقی  مهم 
از  فارغ  موسیقی  ستارگان  این  می شوند. 
بسیاری  آثار  ایران  سراسر  در  زادگاهشان 
اجرا،  کنار  در  ارامنه  ماندگاری خلق کردند. 
فولکلور  موسیقی  جمع آوری  تدریس، 
مانند  هنر  این  دیگر  شاخه های  در  ایران، 
تربیت  و  ارزشمند  ساخت وسازهای 

داشته  به سزایی  نقش  موسیقی  استادان 
به  آن  ارائه  و  افتخار  این  حفظ  و  است 
از  ایرانی  هم وطنان  به خصوص  همگان 

است. بوده  موزه  این  اصلی  اهداف 

این موزه چه زمانی راه اندازی 
شد؟ در این مدت چقدر از آن 

چه  بازدیدکنندگان  و  استقبال شده 
واکنش هایی پس از دیدن آن 

داشتند؟
موسیقی  گنجینه   ۱۴۰۰ فروردین  دوم 
رسمی  طور  به  را  خود  فعالیت  نو  جلفای 
موزه  به  بازدیدکنندگان  واکنش  کرد.  آغاز 
سبک  و  معماری  در  نوآوری  دلیل  به 
خاص و جدید طراحی داخلی آن همیشه 
از  خارج  موزه های  یادآور  و  بوده  مثبت 
»تعاملی«  قابلیت  به خصوص  است.  کشور 
امکان  بازدیدکنندگان  به  که  موزه  بودن 
ارتباط  موزه  اشیای  با  تا  می دهد  را  آن 
آالت  کار  طرز  نزدیک،  از  و  کنند  برقرار 
کلیسایی  موسیقی  آالت  به ویژه  موسیقی 

شوند. آشنا 

آینده این موزه را در جلفا چطور 
می بینید؟

فرهنگ  جدایی ناپذیر  بخش  موسیقی 
امید  هست،  و  بوده  ایرانی  و  ارمنی 
به  موسیقی  گنجینه  آینده  در  که  است 
و  گردشگری  مراکز  بزرگترین  از  یکی 
و  شود  تبدیل  ایران  و  اصفهان  پژوهشی 
و  محققان  موسیقی،  گروه های  میزبان 
موسیقی  گنجینه  باشد.  موسیقی دوستان 
جلفای  ارمنی نشین  محله های  در  ارمنیان 
بوی  و  رنگ  کاماًل  و  دارد  قرار  اصفهان 
همچنین  دارد،  خود  در  را  ارامنه  فرهنگ 
جلفا  گردشگری  مسیر  گرفتن  قرار  با 
گروه های  عالقه  مورد  مقاصد  از  یکی 

است. شهری  گردشگری 

آینده موزه  برای  برنامه شما 
چیست؟

هدف  موسیقی  گنجینه  افتتاح  همان  از 
بخش  از  غیر  به  شده  گذاشته  این  بر 
فعالیت های  آثار، گنجینه  نمایش  و  موزه 
خود  اصلی  رسالت  کنار  در  متنوعی 
ایرانیان  معرفی  جمله  از  باشد  داشته 
اجرای  ارمنی در حوزه موسیقی، معرفی و 
داتو(  و  )کمیتاس  جلفا  کر  گروه های 
نمایشگاه های  و  همایش ها  برگزاری 
اجرایی  برنامه های  کنار  در  غیره.  و  هنری 
و  بنا  توسعه  برای  برنامه هایی هم  گنجینه 
بخش های موزه داریم که به مرور زمان با 
بیماری کرونا  همه گیری  بحران  شدن  کم 

ادامه خواهیم داد. از جمله این پروژه های 
بزرگترین  راه اندازی  ساخت؛  دست  در 
برای  موزه  حیاط  در  زمینی  پیانوی 
بازدیدکنندگان،  و  عالقه مندان  استفاده 
و  موسیقی  فروش آالت  مرکز  راه اندازی 
فرهنگی، کارگاه  محصوالت  و  صنایع دستی 
پژوهش  مرکز  قدیمی،  سازهای  مرمت 

است.  موسیقی 

داستان هر یک از اشیای مهم 
را  موزه حتما شنیدنی است. یکی 

بگویید. برایمان 
ارزشمندترین  و  مهم ترین  یحیی  تار 
هوانس  می شود.  محسوب  ما  موزه  شی ء 
تارساز،  یحیی  به  معروف  آبکاریان، 
او  آمد.  دنیا  به  نو  جلفای  در  در۱۸7۶م 
آبکاریان  آموخت.  پدرش  نزد  را  تارسازی 
سازهایش  اصالت  شدن  مشخص  برای 
می کرد.  مهمور  خود  نام  به  را  آن ها 
۱5۰عدد از  تخمین زده می شود که امروزه 
مانده  باقی  یحیی  استاد  ساخت  سازهای 
موزه های  زینت بخش  آنها  از  شماری  که 
ایران است. یحیی در۱۹۳2م در جلفای نو 
ارمنیان، به خاک  درگذشت و در قبرستان 

شد. سپرده 
هفت،  طول  در  ای که  توجه  جالب  نکته 
موزه  فعالیت  آغاز  از  که  ماهی  هشت 
توجه  ایرانی  بازدیدکنندگان  می گذرد، 
که  موسیقی  وسایل  و  آالت  به  خاصی 
کلیسا  در  مذهبی  مراسم  اجرای  زمان  در 
صدا  به  و  لمس  دارند.  می شوند  استفاده 
بازدیدکننده  توسط  سازها  این  آوردن  در 

است. جالب  و  هیجان انگیر 

یک کتابخانه در چین عالوه  بر فراهم آوردن 
فضایی برای خواندن و مطالعه افراد، فضای 
داده  در خود جای  را هم  اجتماعی  تبادالت 

است.
معماری  شرکت های  هنرآنالین،  گزارش  به 
برنده شدن  از  بعد    ECADI و   Snøhetta

 ،2۰۱۸ سال  بین المللی  طراحی  مسابقه  در 
ماموریت یافتند یک کتابخانه مرکزی جدید 
بازدیدکنندگان  به  که  کنند  طراحی  پکن  در 
به اشتراک  یادگیری و  برای  فضایی معاصر 
از  همزمان  و  می دهد  ارائه  دانش  گذاشتن 

می کند. تجلیل  چین  غنی  فرهنگ 
این کتابخانه استانداردهای جدیدی از جمله 
طرح های مبتنی بر فناوری و استفاده از مواد 
محلی و همچنین یک محفظه شیشه ای ۱۶ 
متری که اولین پروژه با نمای شیشه ای در 
چین است را طراحی کردند. این کتابخانه با 
یادگیری،  تا  باز طراحی شده  فضاهای پالن 
راحتی  به  آزاد  بحث های  و  اطالعات  تبادل 
صورت پذیرد. طراحی این کتابخانه به شکل 
یک سایبان بزرگ است که از جنگل های انبوه 

الهام گرفته شده است.
و  فعل  ساختمان،  شفاف  نمای  دلیل  به 
می دهد  رخ  داخل کتابخانه  در  انفعاالتی که 
برای رهگذران قابل مشاهده است و آنها را به 
فضای باز آمفی تئاتر دعوت می کند. یکی از 

ویژگی بارز این پروژه،  حجاری شدن سایبان 
آن تا سقف است. در زیر سقف یک منطقه 
به  که  دیده  می شود  پلکانی  چشم انداز  با 
عنوان یک منطقه استراحت غیررسمی عمل 
می کند، جایی که مردم می توانند زیر درخت 

بنشینند و مطالعه کنند.
در داخل ساختمان، یک دره مرکزی ستون 
به  که  می دهد  تشکیل  را  کتابخانه  فقرات 
عنوان گردش اصلی از ضلع شمالی به سمت 
جنوب ساختمان عمل می کند و مردم را به 
زیر  و  باال  در  مربوطه  فضاهای  تمام  سمت 
چشم انداز فضای مطالعاتی هدایت می کند.

هر ستون درخت مانند یک جز از تکنولوژی 

فناوری  با یک سیستم  است که  ساختمان 
توزیعی، آب و هوای فضای داخلی، روشنایی، 
کنترل  را  باران  آب  دفع  و  صوتی  آسایش 
ساختمانی  عناصر  شامل  سقف  می کند. 
که  است   )BIPV( یکپارچه  فتوولتائیک 
برای  خورشید  نور  معرض  در  گرفتن  قرار  با 
می شود.  استفاده  تجدیدپذیر  انرژی  تولید 
شیشه در  دیوارهای شرقی و غربی کتابخانه 
دستگاه  یک  با  و  شده   پایین کشیده  تا 
غربی  و  جنوبی  نماهای  در  فعال  آفتاب گیر 
تکمیل شده است. در این پروژه از مولفه های 
مدوالر با یک شبکه ساختاری برای ستون ها 

است. شده  استفاده  سقف  و 

گفت وگو با زویا خاچاطور، مدیر موزه گنجینه موسیقی ارامنه

نوای تار یحیی در یتیم خانه جلفا
تار یحیی مهم ترین و ارزشمندترین شی ء موزه ما محسوب می شود. یکی از سازهای هوانس آبکاریان، معروف به یحیی تارساز که 
امروزه 150 نمونه از آن باقی مانده است

ایده نوآورانه معماران برای یک کتابخانه

ساختمانی با سایبان های حجاری شده

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید 
اعالم کرد:

کشف کتیبه دوره ساسانی 
در حوالی شهر استخر

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید از کشف یک 
کتیبه مربوط به اواخر دوره ساسانی در شش 
سطر و به زبان پهلوی در حوالی شهر استخر در 

مرودشت خبر داد.
به گزارش مهر، حمید فدایی افزود: این کتیبه 
به  است که  متر  سانتی   ٣5 در   ۴٠ ابعاد  در 
دلیل فرسایش کتیبه توسط باستان شناسان و 
مورخان با روش های تخصصی خوانده و ترجمه 
شده است و نام زرتشت بر آن حک شده است.
او ادامه داد: در اسناد کاغذی تاریخی نام زرتشت 
آورده شده بود ولی برای نخستین بار است که در 

کتیبه این نام شناسایی شده است.

از 2 تا 7 بهمن
 70 سفرنویس در جشنواره 

سفرنگاری اردکان گرام 
شرکت می کنند

با برگزاری مرحله اول داوری جشنواره سفرنگاری 
اردکان گرام به منظور انتخاب سفرنویسان برای 
اردکان و تولید محتوا در  حضور در شهرستان 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، 5۰ نفر در 
سطح ملی و 2۰ نفر در سطح استانی و از استان 
یزد انتخاب شدند. داوران این دوره از جشنواره 
سفرنگاری اردکان گرام شامل ستایش فرجی، 
پژمان نوروزی، علی رضا عالم نژاد، حسین عبدالهی 
و محسن ادیب با بررسی مشخصات صفحات 
اجتماعی همه شرکت کنندگان، همه آیین نامه ها 
از  اردکان گرام،  سفرنگاری  جشنواره  ضوابط  و 
میان ۱۸۹ ثبت نام کننده ای که ظوابط را جشنواره 
سفرنگاری اردکان گرام را رعایت کردند 7۰ نفر را 
برگزیدند تا در این رویداد خالقانه شرکت کنند.

اردکان  سفرنگاری  جشنواره  در  شرکت  برای 
و  تهران  از  نفر  یزد، ۹۱  استان  از  نفر  گرام 22 
نام کردند  ثبت  شهرستان ها  سایر  از  نفر   7۶
که در نهایت 7۰ نفر در مرحله نخست داوری 
پذیرفته شده و با حضور در اردکان، محتواهای 
منتشر  مجازی  فضای  در  را  خود  شده  تولید 
اردکان گرام،  سفرنگاری  جشنواره  می کنند. 
آنها که روایتگر سفرهای  فراخوانی است برای 
خود هستند، آن چه را می بینند و حس می کنند 
دوربین  قاب  در  و  درمی آورند  تحریر  رشته   به 
نزدیک  آینده ای  آینده،  مسافران  برای  خود 
و  جشنواره  در  شرکت کنندگان  می کنند.  ثبت 
برگزیده  انتخاب  در  مشارکت  به  عالقمندان 
جشنواره  فرآیند  ادامه  از  اطالع  برای  مردمی، 
می توانند به سایت etravelgram.ir و صفحه 
اینستاگرام@ardakan.gram  مراجعه کنند. 
جشنواره  سفرنگاری اردکان گرام پس از برگزاری 
فصلنامه   توسط  »دزفول گرام«  و  »ماکوگرام« 
میراث و گردشگری گیلگمش، انجمن چارسوق 
کویر اردکان و موسسه  فرهنگی هنری چادرملو 
این بار در شهرستان اردکان در استان یزد شامل 
برگزار می شود که مملو از میراث فرهنگی، میراث 
طبیعی و همچنین میراث ملموس و ناملموس 
است. هدف از برگزاری این جشنواره، که از 2 تا 7 
بهمن ۱۴۰۰ در اردکان برگزار می شود، شناسایی و 
معرفی ظرفیت های گردشگری شهرستان اردکان 
از طریق ابزارهای فضای مجازی معرفی شده 

است.

ویژه برنامه صدوهفتادمین 
سالگرد شهادت امیرکبیر 

در اراک برگزار می شود
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی استان مرکزی از برگزاری مراسم 
صدوهفتادمین سالگرد شهادت امیرکبیر با حضور 
داد. خبر  مرکزی  استاندار  و  استان  مسئوالن 
ویژه  کرد:  عنوان  دراین باره  مرزبان  مصطفی 
شهادت  سالگرد  صدوهفتادمین  برنامه 
امیرکبیر به اهتمام هیئت امناء خانه امیرکبیر، 
اداره  همکاری  با  و  هزاوه  روستای  شورای 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  میراث فرهنگی،  کل 
اراک  شهرداری  و  مرکزی  استانداری  اسالمی، 
ساعت ۱۴:۳۰ دوشنبه 2۰ دی ماه ۱۴۰۰ در محل 

می شود. برگزار  اراک  آئینه  فرهنگسرای 
او با اشاره به حضور یکی از نوادگان امیرکبیر در 
این برنامه افزود: این مراسم شامل برنامه های 
متنوع از جمله رونمایی از کتاب »هزاوه خاستگاه 
اجرای  باستانی،  ورزش  اجرای  امیران«،  
مرکزی  استاندار  سخنرانی  و  سنتی  موسیقی 

می شود. برگزار 
فراهانی  تقی خان  میرزامحمد  افزود:  مرزبان 
مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم های دربار 
ناصری است که با وجود اندک زمان صدارتش 
که به چهار سال هم نمی رسد توانست تحولی 
عظیم در ایران ایجاد کند و ثروت و عزت کشور 
را که به کام استعمار و استکبار جهانی رفته بود 
نجات داد. مرد تمام قامت تاریخ ایران در ۳۹ 
ماه صدرات درخشانش منشاء خدمات زیادی در 
کشور شد و بر همین اساس نام و آوازه او تاکنون 

به گوش و چشم می رسد.

موسیقی بخش جدایی ناپذیر 
فرهنگ ارمنی و ایرانی بوده 
و هست، امید است که 
در آینده گنجینه موسیقی 
به یکی از بزرگترین مراکز 
گردشگری و پژوهشی اصفهان 
و ایران تبدیل شود و میزبان 
گروه های موسیقی، محققان و 
موسیقی دوستان باشد. گنجینه 
موسیقی ارمنیان در محله های 
ارمنی نشین جلفای اصفهان قرار 
دارد و کاماًل رنگ و بوی فرهنگ 
ارامنه را در خود دارد

صدای تار یحیی می پیچد در دل و جان. از دل تاریخ بیرون آمده این نوا انگار. می آمیزد با نواهای کلیسایی. عرش به زمین می آید اینجا. 
خانه ایستاده تا بنوازد. محفل تار هوانس آبکاریان است. او که ما به نام یحیی می شناسیمش. تارش نشسته در دل این خانه که یتیم نواز 
بوده. 64 سال گذشته. بانو »یغی سابت« مرده. او زنی خیرخواه بود که نمی خواست یتیمی بی پناه باشد. این خانه را در جلفای اصفهان 
خرید اما در خاطرش هم نمی گنجید روزی از راه می رسد که خانه ماوای آواز کلیسایی و ارامنه می شود. موزه ای برای ماندگاری صداها؛ 
صداهایی که از دل تاریخ به ما رسیده اند. در این موزه می شود به سازها دست زد. تعاملی میان ما و صدا. زویا خاچاطور، مدیر این موزه 

است. او برای ما از این جا می گوید: از گنجینه موزه ارامنه جلفا، از راه اندازی بزرگترین پیانوی زمینی در این موزه.

معماری

اداره کل میراث فرهنگی 
باید در اولین قدم نسبت به 
احداث دیوار دور تا دور ارگ 
کاله فرنگی اقدام کند تا 
این اثر تاریخی از ساختمان 
فرمانداری به طور کامل جدا 
شود

عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
کاله  ارگ  گفت:  جنوبی  خراسان  استانداری 
تامین  با  بیرجند  تاریخی  آثار  از  فرنگی 
استانداردهای الزم، تا نوروز ۱۴۰۱ آماده استفاده 

می شود. عموم 
نحوه  بررسی  نشست  در  عباس زاده  علیرضا 
فرنگی  کاله  ارگ  از  بهره برداری  و  مدیریت 
تحویل،  استاندار،  دستور  پیرو  افزود:  بیرجند 
بهره برداری و مدیریت ارگ کاله فرنگی به اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

می شود. واگذار 
او گفت: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی باید با تسهیل شرایط بهره برداری 
مردم از ارگ کاله فرنگی و تامین استانداردهای 
بنای  این  از  استفاده عموم مردم  الزم، زمینه 

تاریخی را تا نوروز ۱۴۰۱ فراهم کند.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: از زمان 
تامین  مسئولیت  بر  عالوه  مجموعه  واگذاری 
حفاظت فضا و امنیت مردم، تضمین حفاظت از 
ساختمان فرمانداری نیز برعهده اداره کل میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
او تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی باید 
در اولین قدم نسبت به احداث دیوار دور تا دور 
ارگ کاله فرنگی اقدام کند تا این اثر تاریخی 
از ساختمان فرمانداری به طور کامل جدا شود.
عباس زاده با تاکید بر آغاز کارهای فنی مرمت 
بنا گفت: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی باید با لحاظ تمامی مسایل و 
جوانب امر، برای ورودی مجموعه نیز طرحی 
از ظرفیت  باید  ارائه دهد.  شکیل و چشم نواز 
شهرداری بیرجند نیز در زیباسازی محوطه ارگ 

استفاه شود.
او بیان کرد: ارگ کاله فرنگی نه برای بیرجند 
جزو  و  هویتی  نماد  استان،  برای  بلکه 
به خوبی  باید  لذا  است  فرهنگی  ظرفیت  های 

شود. نگهداری  و  مراقبت 
این  از  استفاده  اینکه  بر  تاکید  با  عباس زاده 
فضای تاریخی به یک مطالبه عمومی تبدیل 
شده است گفت: باید به مطالبه عمومی درباره 
توجه  شاخص  تاریخی  اثر  این  از  بهره مندی 
اختیار  در  زودتر  هرچه  مجموعه  این  و  شود 

گیرد. قرار  مردم 
با رئیس  با توجه به دیدار استاندار  او افزود: 
نزدیک،  آینده  در  کشور  مستضعفان  بنیاد 
زمین  مترمربع  هزار   2 تکلیف  تعیین  درباره 
اداره  به  آن  واگذاری  و  بنیاد  با  مناقشه  مورد 
صورت  الزم  رایزنی های  فرهنگی،  میراث  کل 

گرفت. خواهد 
خراسان  استانداری  عمومی  روابط  به گزارش 
جنوبی، ارگ کاله فرنگی از آثار تاریخی مربوط 
قاجاریه،  دوره  اوایل  و  زندیه  دوران  اواخر  به 
فرمانداری  محل  در  اکنون  و  ملی شده  ثبت 
زمانی  ضلعی که   ۶ بنای  این  است.  بیرجند 
مقر حکومتی بود، به نماد و نگین شهر بیرجند 

دارد. شهرت 

ارگ کاله فرنگی بیرجند برای استفاده مردم آماده می شود

|  
ما

ام 
 پی

 |

ارامنه در کنار اجرا، تدریس، 
جمع آوری موسیقی فولکلور 

ایران، در شاخه های دیگر این 
هنر مانند ساخت وسازهای 
ارزشمند و تربیت استادان 

موسیقی نقش به سزایی داشته 
است و حفظ این افتخار و 

ارائه آن به همگان به خصوص 
هم وطنان ایرانی از اهداف اصلی 

این موزه بوده است

| روزنامه نگار |

| فاطمه علی اصغر |



پیامک شما را دربـاره 
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 توانمندی های صنعت گردشگری در سیستان  و بلوچستان فراموش شده است

بندرگاه غریب 
بندر چابهار یکی از مناطق مستعد برای توسعه گردشگری تخصصی است

استان سیستان و بلوچستان 
دو صنعت کامال بومی و منحصر 
به فرد دارد. فرش دست بافت 

بلوچی و نیز سوزن دوزی 
بلوچی که هنر دست زنان این 
سرزمین است که می تواند با 
حمایت و سیاست گذاری های 
درست تشخص جهانی پیدا 

کرده، به بازارهای بین المللی 
راه یابد

| روزنامه نگار |

| زهرا مشتاق  |

خشکسالی پیاپی در کنار 
نبود بودجه کافی و نبود 

برنامه ریزی های میان مدت و 
کوتاه مدت موثر و راهبردی، 

موجب توجه ویژه جامعه 
نیکوکاران و نیز کنشگران 

اجتماعی به استان سیستان و 
بلوچستان شده است. استانی 
که گفته می شود چون چاهی 
عمیق است که هر چه در آن 
ریخته می شود، پر نمی شود

چارسوق

|  
رنا

 ای
 |

 تازه ترین گزارش مرکز ملی
  پایش و هشدار خشکسالی

 نشان می دهد

رشد 86 درصدی بارش ها 
نسبت به دوره بلندمدت 

تا  ابتدای زمستان  از  بارش های کشور  میزان 
شانزدهمین روز از دی ماه با رشد بیش از ۸۶ 
درصدی نسبت به دوره بلندمدت همراه شده و 
به ۸۶.۶ درصد رسید.به گزارش ایرنا، وضعیت 
بارش های سال آبی جاری )ابتدای مهر۱۴۰۰ 
تا آخر شهریور۱۴۰۱( در پاییز چندان مطلوب 
نبود، به گونه ای که پیشتر مرکز ملی پایش و 
هشدار خشکسالی اعالم کرد که پاییز امسال 
یکی از خشک ترین پاییزهای 5۰ ساله اخیر 
است.وضعیت بارشی مهرماه به گونه ای بود که 
»علی اکبر محرابیان« وزیر نیرو آن را یکی از 
کم بارش ترین سال های 5۰ ساله اخیر عنوان 
وضعیت  زمستان  بود که  البته گفته  و  کرد 
بهتری خواهیم داشت.تازه ترین گزارش مرکز 
ملی پایش و هشدار خشکسالی نشان از آن 
دارد که از ابتدای دی ماه تا شانزدهمین روز آن 
2۸.7 میلی متر بارندگی در کشور رخ داده که در 
مقایسه با دوره بلندمدت که میزان بارش های 
آن ۱5.۴ میلی متر بوده، با رشد ۸۶.۶ درصدی 
ماه  خوب  وضعیت  که  است  شده  روبه رو 
ابتدایی زمستان را نشان می دهد.در عین حال 
از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر۱۴۰۰( 
تا شانزدهم دی ماه میزان کلی بارش ها ۶۸.5 
میلی متر بوده که در مقایسه با دوره بلندمدت 
داشته  شده  ثبت  بارش  میلی متر   7۶.۹ که 
ایم، کاهش ۱۰.۹ درصدی داشته است.گزارش 
اخیر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو درباره 
وضعیت بارش پاییز ۱۴۰۰ نشان از آن دارد که در 
بیشتر حوضه های آبریز کشور بارش ها کمتر از 
متوسط بلندمدت بوده است، به طوری که شدت 
کمبود بارش در حوضه های آبریز واقع در شرق و 
جنوب کشور بیشتر از سایر حوضه ها بوده است.

انتظار می رود  نتایج پیش بینی ها،  بر اساس 
وضعیت بارش پیش بینی شده برای زمستان 
۱۴۰۰ در بیشتر حوضه های آبریز کشور به غیر از 
حوضه های آبریز واقع در جنوب شرق و برخی 
شمال  و  شمال  در  واقع  آبریز  حوضه های  از 
غرب کشور، مقداری کمتر از متوسط بلندمدت 
یا نزدیک به آن باشد، به طوری  که این کمبود 
بارش می تواند برای حوضه های آبریز واقع در 
مرکز، جنوب غرب و برخی از حوضه های آبریز 

واقع در شمال کشور بیشتر باشد.

 علل کاهش قیمت
 11 درصدی بیت کوین 

بیت کوین در طول هفته گذشته و پس از آنکه 
یکی پس از دیگری سطوح حمایتی اش را از 
دست می داد، روز جمعه در کانال ۴۱ هزار دالر 
به ثبات رسید. این یعنی در یک هفته گذشته، 
با کاهش قیمت  تقریبا ۱۱ درصد  بیت کوین 

مواجه شده است.
احسان عاشوری - یک کارشناس حوزه ارزهای 
دیجیتالی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
سرمایه گذاران بازار رمزارزها با کمترین قیمت 
شدند،  مواجه  اخیر  ماهه  سه  در  بیت کوین 
گفت: تحلیل گران در رابطه با تاثیر سیاست 
فدرال رزرو آمریکا مبنی بر انقباض اقتصادی 
و افزایش نرخ بهره که باعث طوالنی شدن روند 
نزولی بازارهای سهام و رمزارزها شده است، 
اختالف نظر دارند. اما به هر حال از زمان جلسه 
ماهانه فدرال رزرو در هفته گذشته، بازار رمزارزها 
با یک روند نزولی مواجه شده است. در این 
شرایط قیمت بیت کوین به پایین ترین قیمت 

خود از 7 مهرماه تاکنون رسید.
او ادامه داد: این حرکت نزولی از روز چهارشنبه 
افزایش  درباره  رزرو  فدرال  از جلسه  و پس 
شدت  ترازنامه  کنترل  با  همراه  بهره  نرخ 
یافت. همچنین در روز پنجشنبه قیمت سهام 
شرکت های حوزه تکنولوژی نیز با کاهش همراه 
بود. برخی تحلیل گران، پس از فشار فروش 
روز چهارشنبه، صحبت از ثبات در بازار رمزارزها 
 ۸۰۰ تقریبا  شدن  لیکوئید  از  بعد  می کنند. 
میلیون دالر در طول ریزش قیمت اخیر، فشار 
فروش احتماال در کوتاه مدت با کاهش مواجه 

شود و بازار وارد یک ثبات نسبی شود.
دیجیتالی  ارزهای  حوزه  کارشناس  این 
تاکید کرد: نکته مهمی که در هفته گذشته 
خروجی  و  ورودی  جریان  بود،  توجه  قابل 
این  صرافی هاست.  در  اتریوم  و  بیت کوین 
جریان در طول یک سال گذشته یک روند 
کاهشی داشت، اما هفته گذشته این روند 
به  زیادی  بسیار  بیت کوین  و  کرد  تغییر 
نشانه  یک  اتفاق  این  شد.  وارد  صرافی ها 
می شود. تلقی  خرسی  اصطالحا  یا  کاهشی 
به گفته او جریان های ورودی به صرافی ها از 
تمایل سرمایه گذاران به فروش خبر می دهد، 
می تواند  ثابت  خروجی  جریان  درحالیکه 
باشد،  بازار  مثبت  احساسات  نشان دهنده 
چون باعث کاهش عرضه در بازار می شود و 
افزایش قیمت را به همراه دارد. اما در شرایط 
موجود، افزایش جریان ورودی به صرافی ها، 
نشان دهنده تغییر روند کنونی نیست و احتماال 

منجر به فشار فروش بلندمدت شود.

خشکسالی پیاپی در کنار نبود بودجه کافی و نبود 
برنامه ریزی های میان مدت و کوتاه مدت موثر 
و راهبردی، موجب توجه ویژه جامعه نیکوکاران 
و نیز کنشگران اجتماعی به استان سیستان و 
بلوچستان شده است. استانی که گفته می شود 
چون چاهی عمیق است که هر چه در آن ریخته 
می شود، پر نمی شود. کشاورزانی که زمانی متکی 
به فعالیت های خود بر زمین بودند و کم یا زیاد 
روزگار خویش سپری می کردند، اکنون به مرور و 
در شتابی فزاینده متکی به اشخاص و موسسات 
خیریه فعال در منطقه شده اند. تالش روستاییان 
کمتر و کمتر و در سستی و رخوت، وابسته به 
یک عامل بازدارنده دیگر نیز شده اند. یارانه. گرچه 
و  نیست  روستائیان  به  منحصر  یارانه  دریافت 
بخشی وسیع از جمعیت ایران را در بر می گیرد؛ 
زندگی  در  است که  این  تفاوتش  و  نکته  اما 
کوچکی  بخش  یارانه  شهرنشین،  شهروندان 
روستاهای  در  حالی که  در  آن هاست؛  درآمد  از 
تنها  اغلب  یارانه  و محروم،  فقیرنشین  مناطق 
منبع درآمد خانوارهای روستایی است. و عمق 
فاجعه درست در همین نقطه رخ می دهد. هر 
کودک تبدیل به عنصری ریالی و مادی می شود. 
روستایی  جوامع  در  قدیم  از  فرزندآوری  گرچه 
ایران و چه بسا جهان مرسوم بوده؛ اما تفاوت 
اکنون و گذشته در تغییرات ایجاد شده در جامعه 
دارای  روستایی است. زندگی در یک روستای 
آب و کشاورزی، دامداری، باغداری و مزرعه داری 
فعال با روستایی که فاقد چنین شاخصه هایی 
باشد؛ تفاوت ماهوی و ساختاری دارد و از این 
رو باید هر روستا را با توجه به شرایط حاکم بر 
آنجا مورد بررسی قرار داد. این موضوع که به طور 

فشرده و تیتر وار به آن پرداخته شد، جای مطالعه 
و انتشار مقاله های علمی و جدی تری دارد که در 
فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد. در این جا 
آنچه مورد بحث است؛ اصرار و توجه به مشاغل 
پاک دیگر و جایگزین است. مشاغلی که می تواند 
این استان را به واسطه رونق صنعت گردشگری 
از معضالت جدی و بغرنج تا حدی قابل قبول 
رهایی بخشد.  یکی از بضاعت های این استان 
وجود دریای عمان است که به این وسیله این 
بندر آزاد تجاری را به دریاهای آزاد و اقیانوس 
هند و به نوعی به جهان مرتبط می سازد و این 
یعنی یک توانمندی بسیار مهم که آن چنان که 
باید به آن توجه نشده است.  بندر آزاد چابهار 
یکی از جاذبه های جدی این استان است که انواع 
گردشگری در بطن آن تعریف شده است. موج 
های بلند دریای چابهار که معموال در تابستان به 
نقطه اوج خود می رسد، یکی از مناطق منحصر به 
فرد در تمام جهان است. جذابیت، زیبایی و جنبه 
ورزشی و تفریحی آن می تواند محلی موفق برای 
جذب گردشگر داخلی و خارجی باشد. کم نظیر 
بودن و ویژگی خاص موج های دریای چابهار، 
چند سال ها قبل ماریون پیزوا یک مستند ساز 
زن فرانسوی را به آنجا کشاند. همراه او ایسکی 
بریتون بود. یکی از زنان مشهور موج سوار دنیا 
که با سفر به کشورهای دیگر، زنان را به ورزش 
موج سواری تشویق می کند. این ورزشکار نیز در 
سفر به ایران، با لباس مناسب و طراحی شده 
سواری  موج  به  اسالمی  مخصوص کشورهای 
در دریای چابهار پرداخت و موجب تعجب افراد 
محلی شد. در حالی که این بضاعت می تواند این 
منطقه از استان را محلی برای تشکیل مدرسه 

موج سواری و تربیت موج سواران حرفه ای و نیز 
جایی برای برگزاری مسابقات موج سواری بین 
المللی تبدیل کند. اما موانع موجود، به خصوص 
مالحظات مذهبی و فرهنگی مانع از ایجاد چنین 
داشته  تنها  این  اما  شد.  منطقه  در  تصمیمی 
استان نبوده و نیست. وجود نوار ساحلی طوالنی 
می تواند این استان را تبدیل به نقطه ای مهم برای 
گردشگری دریایی، گردشگری تفریحی، ورزشی و 
حتی شیالت کند. وجود دریایی که موجب ارتباط 
با جهان آزاد است، می تواند محل ورود و خروج 
مسافران بسیار از این مسیر باشد و بندر چابهار را 
تبدیل به بندری برای مبادالت جدی تر تجاری و 
پروژه های اقتصادی پررونق کند که از عایدات آن، 
حداقل بخشی از استان بهره مند شوند. همچنین 
محیط زیست سالمت تر دریای جنوب به نسبت 
مخصوص  آبزیان  انواع  وجود  و  خزر،  دریای 
می تواند تورهای گردشگری غواصی را نیز در این 
منطقه فعال سازد. گردشگری  تخصصی نیز یکی 
از انواع گردشگری است که مخاطبان خاص خود 
را دارد و می تواند تکیه گاهی برای مردم بومی در 
بحث درآمد زایی باشد. برای مثال به جای حضور 
کشتی های انبوه چینی و صید ترال که موجب 
به محیط زیست دریایی  صدمه های سنگین 
منطقه و نیز نابودی ماهیگیران محلی شده است؛ 
نوع گردشگری  این  فعال کردن  با  می توانست 
کمک موثری به مردم ساکن کند. یعنی به جای 
واگذار کردن این گنجینه ملی به غیر، با مرتفع 
دسترسی  در  را  آنها  بومیان،  مشکالت  کردن 
منطقه ای  کند.  کمک  منبع  این  به  آسان تر 
زیر  و  دریایی  گردشگری  خاص  می تواند  که 
شاخه های آن باشد. برای مثال در اطراف این بندر 

روستاهایی هستند که حرفه اصلی تمام ساکنان 
آن مرتبط به دریاست. مثل تور بافی برای صید، 
ساخت قایق و کشتی های کوچک با استفاده از 
چوب درخت چش که یک درخت بومی است، 
تفکیک و بسته بندی انواع ماهی های صید شده 
و... معنی گردشگری تخصصی یعنی پذیرش 
را  روند  یک  مایلند  مثال  برای  گردشگرانی که 
در برهه ای خاص در محلی از نزدیک مشاهده 
انار،  برداشت پسته،  و تجربه کنند. مثال فصل 
انگور. از دیگر بضاعت های استان که می تواند به 
طور جدی، محلی برای تقویت اقتصاد کشاورزی 
باشد، پرورش انواع میوه های گرمسیری است 
که متاسفانه به جز افراد محلی، در دیگر شهرها 
اطالعاتی راجع به آن وجود ندارد. در سیستان 
و بلوچستان میوه های گرمسیری بسیار خاص و 
متفاوتی وجود دارد که می تواند با برنامه ریزی 
های مناسب تقویت شده و جنبه تولید و صادرات 
انبه، گواوا  ملی پیدا کند. میوه هایی چون موز، 
که در زبان محلی به آن زیتون گفته می شود. 
صرفا  و  ندارد  شمال  زیتون  به  ربطی  )هیچ 
مشابهت اسمی است.( چکو )حرف چ با کسره 
تلفظ می شود.( پاپایا )خربزه درختی( تمرهندی، 
از  بسیاری  در  فصل.  چهار  لیموهای  سیتاپل، 
فروشگاه های گران قیمت در مناطق شمالی شهر 
تهران، شاهد فروش انواع میوه های گرمسیری 
از نقاط مختلف جهان از جمله مالزی و اندونزی 
باال به فروش  با قیمت های بسیار  هستیم که 
می رسد و با استقبال زیادی نیز رو به روست. چرا 
این فرصت برای میوه های گرمسیری و بسیار 
خاص و متفاوت استان سیستان و بلوچستان 
در  نشود؟  تبلیغ  استان  این  برای  نباشد؟ چرا 

جایی که در منطقه وسیع زرآباد، به رغم بارش های 
اندک، هنوز باغات فراوان موز وجود دارد، چرا باید 
برای خرید موز از کشورهای دیگر ارز دولتی خارج 
شود؟ چرا وقتی در این استان انبوهی از درختان 
انبه وجود دارد، از پاکستان انبه وارد می شود؟ از 
دیگر بضاعت های این استان وجود انواعی بسیار 
متنوع از خرما است. خرماهایی چون هنینگی، 
شکری، شکر، جدگالی، کدومی و بصری. در این 
قسمت نیز می توان پذیرای گردشگران تخصصی 
بود. همچنین با مشاوره های کشاورزی می توان 
برای صادرات داخلی و خارجی این خرماها نیز 
برنامه ریزی کرد. از دیگر توانمندی های این استان 
گردشگری های محلی و بومی و دیدن حیواناتی 
است که محل زندگی آنها در بخش هایی از این 
استان است. مثل گاندو) تنها تمساح پوزه کوتاه 
ایران( خرس سیاه، تولک و گوج.  بسیاری  در 
از مردم روستانشین در خانه های کپری زندگی 
محلی  غذاهایشان کامال  و  ها  لباس  می کنند. 
است و در طی سالیان طوالنی فرهنگ خود را 
عنوان  به  روستاهایی  دادن  قرار  حفظ کرده اند. 
برای  فرصتی  می تواند  گردشگری  روستاهای 
است  درست  آورد.  فراهم  منطقه  بومی  مردم 
که روستاها دچار بارش اندک و یا خشکسالی 
هستند. اما یک روستای هدف را تجسم کنید. 
اختصاص برخی کپرها برای پذیرش توریسم. 
در همان روستا محلی برای عرضه صنایع دستی 
مخصوص همان روستا باشد. برنامه ریزی برای 
نمایش موسیقی و رقص های محلی و توضیح 
آیین  مثل  محلی؛  مردم  رسوم  و  آداب  درباره 
سوگواری یا عروسی، تولد فرزند و یا خیلی از 
نشانه های دیگر.  گردشگر مایل است در مدت 
اقامت با غذاها و مخلفات بومی پذیرایی شود. 
ماهی،  کراهی  گوشت،  کراهی  چون  غذاهایی 
اصال  شکارپز.  و  تنورچه  بریانی،  مرغ،  کراهی 
گردشگر می آید که زندگی واقعی در آن روستا را 
تجربه کند. در یک چیدمان واقعی و نه فانتزی. 
این استان دیدنی هایی  از مناطق  در بسیاری 
وجود دارد، که هیچ گاه راجع به آن اطالع رسانی 
و تبلیغی صورت نگرفته، در حالیکه همین المان 
ها می تواند بازوانی قدرتمند برای خروج استان 
از حالت گیرنده صرف، به خودکفایی و چه بسا 
کارکرد صادرات محور داخلی و بین المللی باشد.  
استانی که وجود معادن آن نیز، می تواند فرصتی 
طالیی برای گردشگرانی با مقاصد تجاری باشد.
امکان  مانده،  پنهان  فرصت های جدی  دیگر  از 
منطقه  جمله  از  وسیعی  بخش های  در  آفرود 
دشتیاری است. بسیاری از گردشگران ایرانی و 
خارجی به منظور تفریح-ورزش آفرود، پول قابل 
توجهی صرف سفر به امارات می کنند. در حالی که 
برای مثال منطقه دشتیاری که از قضا یکی از 
فقیر مانده ترین نقاط این استان است، بستری 
طبیعی و مهیا برای این منظور تلقی می شود. 
البته در این راه باید قواعد محیط زیستی هم 
بلوچستان دو  و  استان سیستان  رعایت شود. 
صنعت کامال بومی و منحصر به فرد دارد. فرش 
دست بافت بلوچی و نیز سوزن دوزی بلوچی که 
هنر دست زنان این سرزمین است که می تواند 
با حمایت و سیاست گذاری های درست تشخص 
جهانی پیدا کرده، به بازارهای بین المللی راه یابد. 
از دیگر ویژگی های استان سیستان و بلوچستان 
غذاهای  از  غذایی  تنوع  بلوچی،  زبان  بر  عالوه 
دریایی تا محلی، وجود مناظر بکر طبیعی چون 
روستای تیس، قلعه پرتقالی ها، کوه های مریخی، 
دریاچه صورتی، چاه گل افشان و ده ها محل 
دیدنی دیگر است. می توان به رغم خشکسالی، با 
ایجاد سیاست گذاری های درست، آموزش مردم 
منطقه در مقام جامعه هدف، متناسب با فرهنگ 
و اقلیم منطقه، استان سیستان و بلوچستان را در 
مسیر توانمندی قرار داد. بضاعت های این استان 
چنان قدرتمند است که اگر اراده ای وجود داشته 
باشد، می تواند استانی خودکفا باشد و به جای 
دراز کردن دست نیاز، با ایجاد توانمندی، دستگیر 

مردمان خود باشد.

میلیون   ۴۰ انتقال  برای  گفت:  نفت  وزیر 
میلیارد   ۱5 تا   ۱۰ یا  روز  در  گاز  مترمکعب 

داریم. آمادگی  سال  در  مترمکعب 
اوجی  جواد  نفت،  وزارت  از  ایلنا  گزارش  به 
پس از پایان نشست با هیئت ترکمنستان که 
امروز )شنبه، ۱۸ دی ماه( در وزارت نفت برگزار 
شد، با اشاره به نتایج خوب این دیدار گفت: 
امروز با سردار بردی محمداف، معاون رئیس 
مردوف،  رشید  و  ترکمنستان  وزرای  کابینه 
امور خارجه  وزیر  و  وزرا  رئیس کابینه  معاون 
با  مرتبط  مختلف  حوزه های  در  ترکمنستان، 

داشتیم. خوبی  گفت وگوهای  انرژی 
گاز  سوآپ  شدن  عملیاتی  تشریح  ضمن  او 
به کشور  ایران  خاک  مسیر  از  ترکمنستان  از 
جاری  سال  ژانویه  ماه  ابتدای  از  آذربایجان 
ایستگاه  در  که  ما  همکاران  گفت:  میالدی 
میترینگ منطقه سرخس ترکمنستان مستقر 
هستند بر اجرای سوآپ با شروع ۴ تا 5 میلیون 
مترمکعب در روز یا به عبارتی ۱.5 تا 2 میلیارد 

دارند. نظارت  در سال  مکعب   متر 
وزیر نفت با بیان اینکه امروز و فردا )۱۸ و ۱۹ 
دی ماه( اسنادی بین دو طرف امضا می شود، 
گفت: این اسناد از سوی کارشناسان ایرانی و 
کارشناسان کشور دوست و برادر، ترکمنستان، 
تهیه شده است و مربوط به حوزه های نفت و 

برای  خوبی  ظرفیت  طرف  دو  می شود که  گاز 
دارند. این زمینه ها  همکاری در 

فردا  و  امروز  قراردادهایی که  در  افزود:  اوجی 
امضا می شود، برای احیای قرارداد گازی و نیز 
همسایه  کشورهای  با  سوآپ  افزایش  بحث 
تمرکز می کنیم، همچنین در حوزه های انرژی، 
تهاتر فرآورده های نفتی و تبادل خدمات فنی - 

انجام شد. مذاکرات خوبی  مهندسی 
او بر تمرکز برای افزایش سهم تجارت انرژی 
اسناد  در  تمرکز  بیشتر  و گفت:  تأکید کرد 
در  انرژی  تجارت  سهم  افزایش  رو،  پیش 
محصوالت  و  نفتی  فرآورده های  گاز،  بعد 

است. پتروشیمی 

وزیر نفت با بیان اینکه زیرساخت کافی تا ظرفیت 
روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب گاز برای واردات و 
سوآپ گاز از ترکمنستان وجود دارد، تصریح کرد: 
اعالم کردیم که  برادر  و  دوست  به کشور  امروز 
آمادگی واردات و سوآپ گاز با کشورهای همسایه 
تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز یا به عبارتی ۱۰ تا 

۱5 میلیارد مکعب ساالنه را داریم.
نفت  وزارت  و  سیزدهم  دولت  عزم  از  اوجی 
برای توسعه روابط بین المللی یاد کرد و گفت: 
ان شاءلله با توجه به عزم و اراده ای که در وزارت 
وجود  ترکمنستان  انرژی  وزارت  و  ایران  نفت 
با کشور  را  روابط  باالترین میزان  بتوانیم  دارد، 
ترکمنستان به ویژه در حوزه انرژی داشته باشیم.

وزیر نفت: 

برای انتقال 40 میلیون مترمکعب گاز در روز آمادگی داریم 

انرژی

 صادرات ایران به جهان در 
۹ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ 

حدود ۳5 میلیارد و 
۱۴۴میلیون دالر بوده که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل ۴۰ 
درصد افزایش نشان می دهد

افزایش 40 درصدی صادرات ایران به جهان 
تجارت  توسعه  در سازمان  یک مقام مسئول 
ایران گفت: صادرات ایران به جهان در ۹ماهه 
و  میلیارد   ۳5 حدود   ۱۴۰۰ سال  ابتدای 
۱۴۴میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه 
می دهد. نشان  افزایش  درصد   ۴۰ قبل  سال 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت 
2۰ کشور  میان  در  افزود:  پیلتن  فرزاد  ایران 
با  ج.ا.ایران  صادراتی  محصوالت  هدف  اول 
میزان صادراتی در حدود ۳2 میلیارد و 5۳7 
( کشورهای  صادرات  دالر) ۹2.۶ کل  میلیون 
عربی شامل عراق با ۶ میلیارد و 7۸۰ میلیون 
دالر و سهم ۱۹.۳ درصدی ) پس از چین( در 
رتبه دوم و امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و 
۴۳۴  میلیون دالر و سهم ۹.۸ درصدی) بعد از 
ترکیه( در رتبه چهارم بازارهای هدف صادراتی 
محصوالت ایرانی قرار داشته اند.  او ادامه داد: 
همچنین عمان با ۴۴2میلیون دالر و۱.۳ سهم 
مذکور )پس  ایران طی مدت  از کل صادرات 
از افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، تایلند( 
در رتبه ۱۰ کشورهای هدف صادراتی ایران قرار 
گرفته است.کشور سوریه نیز طی مدت مذکور با 
۱۶۳ میلیون دالر در ردیف ۱۹ مهم ترین بازارهای 
هدف صادرات جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته 
است. مدیر کل دفتر بازرگانی عربی آفریقایی 
ایران گفت: همچنین  سازمان توسعه تجارت 
جمهوری اسالمی ایران در ۹ ماهه ابتدای سال 
۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیارد و ۶22 میلیون دالر )سهم  
5۳ درصد از کل صادرات کشور ( به ۱5 کشور 

همسایه داشته است که از این میزان حدود ۱۰ 
میلیارد و ۸۸۰ میلیون دالر به کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس صادر شده است.پیلتن ادامه 
عراق  های  فوق کشور  فهرست  میان  در  داد: 
رتبه اول و امارات) پس از ترکیه( در رتبه سوم 
طرف های صادراتی جمهوری اسالمی ایران قرار 
کشورهای  از  )پس  عمان  داشته اند.همچنین 
طرف های   ۶ رتبه  در   ) پاکستان  افغانستان، 
صادراتی ایران قرار داشته است.کشورهای کویت 
با ۱۰۹ میلیون دالر و  قطر با ۱۰۸ میلیون دالر، 
کویت با ۹2 و بحرین با ۶ میلیون دالر ) پس 
ترکمنستان،  آذربایجان،  روسیه،  کشورهای  از 
ارمنستان و قزاقستان( به ترتیب در رتبه های 
۱2 الی ۱۴ طرف های صادراتی جمهوری اسالمی 
مدت  طی  همسایه  ۱5 کشور  میان  در  ایران 
مذکور قرار گرفته اند. عربستان نیز کماکان بدون 
کسب سهم قابل توجهی از صادرات ایران در رتبه 
آخر طرف های صادراتی جمهوری اسالمی ایران 
در میان همسایگان قرار داشته است.او تاکید 
کرد: صادرات جمهوری اسالمی ایران به عراق 
و امارات در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش  به ترتیب 
می دهد. نشان  را  رشد  درصد  و ۴  درصد   ۱۴
گفتنی است در مقایسه با مدت مشابه سال 
۱۳۹۹، صادرات جمهوری اسالمی ایران به دیگر 
کشورهای عربی مانند عمان ۶۰ درصد رشد و 
قطر ۱۳ درصد کاهش  کویت ۴ درصد کاهش و 
بحرین حدود ۱2 درصد  رشد را نشان می دهد.

 ایران از بضاعت های گردشگری خود کمال استفاده را نکرده است. این در حالی است که طبیعت، اقلیم گونه گون و انواع جذابیت های نهفته 
در صنعت گردشگری، می تواند ایران را تبدیل به یکی از قطب های گردشگری در دنیا کند. وجود تاریخ کهن در کنار انواع بناهای ارزشمند 
و بسیاری موارد دیگر که هر کدام در جای خود و به طور مستقل، جای طرح و تامل و بررسی دارد؛ می تواند گردشگری را به یکی از مشاغل 
اقتصادی و پر رونق تبدیل کند.  در این ارائه استان سیستان و بلوچستان به عنوان نمونه ای که از دو منظر می تواند مورد واکاوی قرار گیرد، 
مورد نظر است. سیستان و بلوچستان بالغ چند دهه است که دچار خشکسالی است و کاهش بارش ها موجب رکود و در برخی مناطق تعطیلی 
کشاورزی و دامداری شده است. همین خشکسالی نه تنها موجب ایجاد تغییراتی در اقلیم آنجا شده، بلکه بافت و هویت روستایی را نیز دچار 

چالش جدی کرده است. جدا از طبیعت، دو عامل مهم دیگر نیز در این تنزل جایگاه نقش عمده داشته است. خیران و یارانه.
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هنوز زباله گاه این شهرستان 
فاقد استانداردهای الزم است 
و دفن زباله در آن به صورت 
روزانه و بهداشتی انجام 
نمی شود

محیط زیست شهری

رئیس اداره حفاظت محیط  زیست چناران: 

دفن زباله در زباله گاه چناران بدون استانداردهای الزم است
رئیس اداره حفاظت محیط  زیست چناران گفت: 
اما  تاکنون صورت گرفته  اقداماتی که  علی رغم 
هنوز زباله گاه این شهرستان فاقد استانداردهای 
الزم است و دفن زباله در آن به صورت روزانه و 

بهداشتی انجام نمی شود.
از 2  چند  هر  ایسنا گفت:  به  موسی پور  هادی 
و  بهتر شده  چناران  زباله گاه  قبل وضعیت  ماه 
بازدیدهایی هم برای ارزیابی وضعیت آن صورت 

گرفته اما این زباله گاه هنوز به لحاظ بهداشتی از 
نیست.  برخوردار  وضعیت مطلوبی 

او تصریح کرد: چون زباله گاه شهرداری چناران 
و  گلبهار  شهرهای  زباله های  و  بوده  تجمیعی 
به  می شود،  دفن  منطقه  این  در  هم  گلمکان 
همین خاطر تاکنون جلساتی بین فرمانداری ها و 
شهرداری های این 2 شهرستان برگزار شده است.
چناران  زیست  محیط   حفاظت  اداره  رئیس 

نظر  از  چناران  شهرداری  اینکه  برای  بیان کرد: 
داشته  را  زباله ها  به روز  دفن  توان  ماشین آالت 
هزینه های  شد  مقرر  جلسات  این  در  باشد، 
مدیریت پسماند به صورت مرتب پرداخت شود.
او اظهار کرد: بر اساس آنچه اعالم شده، از سال 
۱۴۰۱ مبالغ قراردادها به  روز می شود و به ازای هر 

کیلو ۱۰۰ تومان خواهد بود.
زباله  بهداشتی  دفن  چند  هر  گفت:  موسی پور 

لوله های  وجود  دارد که  را  خود  خاص  شرایط 
جمع آوری شیرابه، تصفیه خانه شیرابه و... از آن 
جمله است اما انتظار داریم حداقل فرآیند دفن به 

صورت بهداشتی و روزانه انجام شود.
او با بیان اینکه اکنون شاهد زباله گردها، احتراق 
زباله گاه  محل  در  ولگرد  سگ های  و  ناقص 
قرار  هم  روی  زباله ها  وقتی  افزود:  هستیم، 
و  دما  افزایش  موجب  مساله  این  می گیرد، 
ناقص می شود که گازهای آن سمی و  احتراق 

سرطان زاست.
رئیس اداره حفاظت محیط  زیست چناران ادغام 

زباله های بیمارستانی با سایر زباله ها را از دیگر 
معضالت این زباله گاه دانست و گفت: به رغم 
اینکه زباله های بیمارستانی باید به صورت جداگانه 

دفن شود اما اکنون این کار صورت نمی گیرد.
او ادامه داد: با توجه به اینکه تمام زباله ها قابل 
بازیافت است، به همین خاطر اگر سرمایه گذاری 

باشد، قطعا صرفه اقتصادی خواهد داشت.
تن   ۱2۰ تا   ۱۰۰ روزانه  کرد:  تصریح  موسی پور 
زباله در شهرستان های چناران، گلبهار، گلمکان و 
روستاها تولید و پس از جمع آوری برای دفن به 

منتقل می شود. چناران  زباله گاه شهرداری 

اما یک روزِ مونسون در تابستان یا مثل سالیان 
اهالی،  نگاه  از  دی ماه،  روزهای  از  یکی  اخیر، 
آسمان، مهربان می شود و ابرها می بارند. گاهی 
فقط یک روز یا حداکثر 2 تا ۳ روز. مثل همین 
سیل اخیر در شهر ُکنارک که به گفته فرماندار، طی 
تنها 2۰ دقیقه، تقریبا به اندازه مجموع بارندگی 
سالیانه این شهرستان، باران بارید. متوسط بارش 
 ۱۱ بارش  میزان  و  ۱۱۰میلی متر  کنارک،  ساالنه 
دی ماه ۱۴۰۰ این شهر، ۱۸۹میلی متر بود. مردم 
همچنان که از لبخندشان بر باران و شکر نعمتشان 
و  می خوانند  وحشت  نماز  نگذشته،  دقایقی 
مستاصل از وضعیت پیش آمده، سعی در حفظ 
از  دام هایی که  دارند.  و خانواده شان  جان خود 

اسباب و  و  برده   در  به  خشکسالی، جان سالم 
اثاثیه ای که هنوز برای خرید مایحتاج معیشت، 
فروخته نشده بودند؛ همراه سیل می شوند و مسیر 

نیستی را می پیمایند.
ستادهای بحران، باالخره بیدار می شوند و دستور 
به بازسازی زیرساخت ها و جبران خسارت مردم 
و حتی اگر به فکرشان برسد توقف بارش و تنبیه 
آسمان می دهند. ظرفیت سدهای تقریبا خشک 
و خالی،  تکمیل شده و دریچه ها باز می شوند. 
خانه و کاشانه مردم و زمین های کشاورزی که تا 
یک ماه پیش، از فرط تشنگی، ترک های عمیق 
فرصتی  البته  صد  و  گنجایش  برداشته بودند، 
برای بهره بردن از سیالب ندارند. نعمت می آید و 

زحمات چندین ماهه کشاورزان و هر چیز دیگری 
که در مسیرش باشد می برد تا به دریا برسد.

دریا  شوری  روانه  شیرین،  آب  لیتر  میلیاردها 
می شود و همچنان تا چند روز بعد، آبشارهایی 
که از ساحل به اقیانوس سرازیرند و رنگ دریا 
را تا صدها متر دورتر از ساحل، عوض کرده اند به 
اضافه  بلوچستان  جاذبه های گردشگری جنوب 

می شوند.
شگفت انگیز اینکه همه این چرخه خشکسالی و 
سیل در کمتر از 2 سال، دوبار تکرار شده است. 
هنوز خاطرات سیل دی ماه ۹۸ کمرنگ نشده و 
زرآباد، جان  باغ های موز ویران شده و ِگل گرفته 
محتاج  باز  منطقه  این  باغداران  که  نگرفته اند 

کمک های دولت برای جبران خسارات و تجهیزات 
برای تخلیه گل والی از باغ ها هستند.

از  بیش  همچنان  سیستان وبلوچستان،  در 
5۰درصد جمعیت مردم، ساکن روستاها بوده و 
غالب خانه های روستایی به دالیل مختلف، ایمن 
و مقاوم در برابر سوانح نیستند به این آمار، تعداد 
قابل توجه ساکنان در مناطق کم برخوردار شهری 
را اضافه کنید که بر اساس گفته های مسئوالن 
در شهری مانند چابهار، به ۶۰درصد کل جمعیت 

می رسد.
گروه های  جمعیت،  این  به  امدادرسانی  برای 
مختلفی فراخوان جمع آوری کمک های نقدی و 
غیرنقدی می دهند و از آنجایی که در جریان وقوع 
سیستان وبلوچستان  جنوب  در  سال ۹۸  سیل 
پایدار  توسعه  موسسه  در  دوستانم  همراهی  با 
تعریف  و  جمع آوری کمک  تجربه  اردیبهشت، 
پروژه هایی برای سیل زدگان داشتیم؛ فکر کردم 
یادداشت،  این  ادامه  در  نیست  لطف  از  خالی 
نکاتی درخصوص گروه های مختلف امدادرسان 

اضافه کنم.
کمک ها  جمع آوری  کلی،  دسته بندی  یک  در 
و  دولتی ها  بالگرها،  و  سلبریتی ها  توسط  غالبا 
شبه دولتی ها و گروه های مردمی انجام می شود 
و این تنوع َمراجع و افراد و گروه های امدادرسان 
حمایت های  قصد  که  مخاطبانی  برای  معموال 
مادی یا غیرمادی با واسطه از سیل زدگان دارند 

است. و کالفگی  موجب سردرگمی 
طیف،  این  بین  از  انتخاب  بدترین  شاید 
سلبریتی ها و بالگرهایی هستند که اصرار به حضور 
در محل وقوع سانحه و توزیع مستقیم اقالم در 
بین افراد دارند. این اشخاص، معموال اعتقادی به 
نیازسنجی ندارند و براساس تشخیص خودشان 
سوار بر موج های احساسی ایجاد شده ناشی 
از انتشار تصاویر کودکان و خانواده های جامعه 
محلی در وضعیت  ناخوشایند، حماسه هایی از 
جنس توزیع آب معدنی برای رفع مشکل کمبود 

آب را رقم می زنند.
برای  معموال  سلبریتی ها  خالف  بر  دولتی ها 
مسیر  مخاطبان،  حمایت  و  اعتماد  جلب 
از طرفی  این مساله  دشواری پیِش  رو دارند. 
ناشی از اولویت های متفاوت دولت ها نسبت به 
اولویت های مردم )چه کمک کننده و چه نیازمند 
امداد( و از طرف دیگر، ارائه نکردن گزارش شفاف 
هزینه کرد و توزیع امکانات است. در واقع، از نگاه 
مخاطبان، دولتی ها هر مقدار از کمک ها را در هر 
منطقه و به هر شکلی که خودشان صالح می دانند 

هزینه می کنند.
مناطق  در  پروژه  اجرای  و  حضور  از  بعد  ماه ها 
سیل زده، موارد عجیب و غریب زیادی از هدررفت 
تعیین  دلیل  به  سیل،  وقوع  زمان  در  منابع 
و  امدادرسانی  نوع  در  چه  نادرست  اولویت های 
چه در تعیین جامعه هدف شنیدیم. در یک مورد، 
به گفته اهالی، مقدار قابل توجهی اقالم خوراکی 
اساسی، از جمله برنج و روغن اهدایی به مناطق 
سیل زده در انبارهای یک نهاد دولتی، دپو و بعد از 
گذشت مدتی به دلیل شرایط نامناسب نگهداری، 

فاسد و امحاء شده بودند.

اما تصمیم به حمایت مالی از گروه های مردمی 
اعم از گروه های ملی شناخته شده و شناسنامه دار 
یا گروه های محلی ناشناس هم پیچیدگی های 
خاص خودش را دارد. این گروه، معموال در مواقع 
بحران، بخش قابل توجهی از کمک های مردمی 
را جذب می کنند اما بر اساس تجربه ما در سیل 
فعالیت  مشغول  منطقه ای که  در   ۱۳۹۸ سال 
بودیم گروه های بزرگ تر که جذب مالی بیشتری 
داشتند هرچند با توجه به تجربه های قبلی، امکان 
شناسایی بیشتری از نیازها دارند اما در مناطق 
می کنند.  پیدا  حضور  معروف تر  و  سرراست تر 
همچنین، عدم هماهنگی بین این گروه ها باعث 
تجمع اقدامات در یک منطقه و بی کاله ماندن سر 
جمعیت عظیمی از خانواده های بحران زده در سایر 

مناطق می گردد.
در یک نمونه، حضور گروه های مختلف مردمی 
در یک روستا و تزریق مداوم مواد غذایی، پتو 
و البسه، باعث شده  بود اهالی، دیگر جایی برای 
انبار این مواد نداشته  باشند و از گروه های بعدی، 
خواهش کنند این اقالم را در سایر مناطق، توزیع 

کنند!
از طرفی، گروه های مردمی کوچک تر که معموال 
ساکن در مناطق بحران زده یا بخشی از جامعه 
محلی هستند و شناخت خوبی از نیازهای ساکنان 
و راه های ارتباطی دارند غالبا گمنام بوده و توان 
زیادی برای جلب اعتماد ندارند. همچنین عدم 
طی مراحل ثبت و افتتاح حساب حقوقی، سبب 
ارائه حساب های شخصی برای جمع آوری کمک ها 
سوی  از  انسداد  معرض  در  همواره  می شود که 

مراجع قضایی هستند.
در نهایت با توجه به مواردی که درباره گروه های 

مختلف امدادرسان گفته شد پیشنهاد می کنم:
اشخاص،  به حساب  واریزی  عنوان،  به هیچ   .۱

نداشته باشید. بالگرها  و  سلبریتی ها  به ویژه 
2. سعی کنید در تعیین مقصد کمک، گروه هایی 
که نیازسنجی واقع بینانه و قابل ارائه ای دارند را در 

اولویت قرار دهید.
جزئیات  و  شفاف  گزارش  ارائه  همیشه   .۳
هزینه کرد و توزیع اقالم، از پیش شرط های مهم 
شما برای حمایت های مالی یا غیرمالی باشد.
۴. از آنجایی که حامیان مالی می توانند به ترجیح 
امدادرسانی نهادهای امدادرسان جهت بدهند از 
امدادی  اقدامات  بخواهید  امدادرسان  گروه های 
اقالم  )تدارک  مختلف کوتاه مدت  سطوح  در  را 
)مددکاری،  بلندمدت  و  و...(  پوشاک  خوراکی، 
احیای مشاغل و مقاوم سازی بناها( تعریف کنند

گفته شد  که  پیچیدگی هایی  همه  وجود  با   .5
برای من همچنان گروه های مردمی، به خصوص 
که  شناسنامه دار  و  ثبت شده  محلی  نهادهای 
امکان بررسی سوابق شان وجود دارد یا گروه های 
مردمی ملی که سابقه مستمر فعالیت در جوامع 
محلی را دارند در اولویت حمایت هستند و در 
نهایت فراموش نکنید شاید قصد و نیت شما از 
حمایت مالی، تنها ابراز هم دردی باشد اما توجه 
داشته  باشید حمایت های غیرمسئوالنه در مواقع 
بحران می توانند آسیب هایی حتی شاید جدی تر و 

ماندگارتر از سیل و زلزله باقی بگذارند.

سازمان های مردم نهاد چگونه باید به کمک سیل زده ها بیایند؟

آداب نیکو کاری
دولتی ها بر خالف سلبریتی ها معموال برای جلب اعتماد و حمایت مخاطبان، مسیر دشواری پیِش  رو دارند

شهردار شهرکرد: 
برج های دوقلوی 

شهرکرد تکمیل می شود
شهردار شهرکرد گفت: اگرچه برج های دوقلو تا به 
حال تهدیدی برای شهر بوده است اما امیدوارم 
بتوانیم با برنامه ریزی و اضافه کردن اراضی اطراف 
و یک خیابان برای طرح ترافیک، آن را به اتمام 
برسانیم. محمدتقی جاپلقی به ایمنا گفت: در 
جلساتی با مسئوالن کشوری به نمایندگی از مردم 
شهرکرد، لزوم تکمیل پروژه های شهری را مطرح 
کردم و قرار شد ساختمان شورای اسالمی شهر 
به صورت مشارکتی احداث شود زیرا از روز اول 
با ورود به شهرکرد و مشاهده ساختمان فعلی 
شورا، آن را در حد این شهر ندیدم اما نمی دانستم 
بسیاری نقاط شهر به همین گونه است و نسبت 
به آن ها شناخت نداشتم؛ این در حالی است که 
شهرهای دیگر این چنین نیست. او تصریح کرد: 
بارها مطرح کردم که ساختمان شورای اسالمی 
شهر در زمین آن، به صورت مشارکتی احداث 
شود که این موضوع مکتوب هم شد؛ باید چند 
هکتار زمین و در قالب هشت زمین حدود سه 
هزار متری در منطقه منظریه شهرکرد پالک ۳2 
به عنوان نهضت ملی مسکن به صورت مشارکتی 
اسالمی  شورای  برای  ساختمان  دو  و  احداث 
شهر و یا یک ساختمان در حد نماد شهرکرد با 
طراحی معماری ایجاد شود. شهردار شهرکرد در 
خصوص برج های دوقلوی این شهر گفت: اگرچه 
این برج ها تا به حال برای شهر تهدید بوده اند 
اما امیدوارم بتوانیم با برنامه ریزی و اضافه کردن 
اراضی اطراف و یک خیابان برای طرح ترافیک، 
البته ساختمان از 2۴  آن را به اتمام برسانیم، 
طبقه نباید باالتر رود زیرا از نظر اقتصادی به صرفه 
نیست اما در مجموع این برج ها نماد درستی برای 
شهر نیست. جاپلقی تاکید کرد: نشست هایی با 
برج های  پروژه  مورد  در  شهری  صاحب نظران 
دوقلو داشتیم و حتمًا به جمع بندی کلی خواهیم 
رسید تا به عنوان سرمایه برای شهرداری حفظ 
شود و به هر طریقی از حالت فعلی خارج شود. 
البته می شد این ساختمان را فروخت اما آینده 
شهر مهم است لذا به دنبال تکمیل آن هستیم.

رئیس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر کرج: 

ظرفیت گرمخانه ها با جمعیت 
استان البرز همخوانی ندارد 

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
کرج با اشاره به وجود دو گرمخانه در مرکز استان 
البرز، گفت: ظرفیت گرمخانه ها با جمعیت استان 
سه میلیون و 2۰۰ هزار نفری و مهاجرپذیر البرز 
همخوانی ندارد. محمد اسدیان به ایمنا گفت: در 
حال حاضر ساختمان گرمخانه مردان کرج با ۸۰ 
تخت دارای استحکام مناسب نیست و باید به 
مکان مناسبی انتقال یابد. او با بیان اینکه ظرفیت 
گرمخانه بانوان در این کالن شهر ۶۰ تخت است 
و مکان استقرار آن مناسب نبوده و باید تغییر 
کند، تاکید کرد: باید دستگاه های اجرایی از جمله 
بهزیستی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و کمیته امداد امام خمینی )ره( در این زمینه 
پای کار بیایند. رئیس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر کرج ادامه داد: رسیدگی به معضل 
باید  مختلف  ابعاد  در  کار  و  خیابانی  کودکان 
موضوعات  به  او  شود.  ریشه کن  و  ریشه یابی 
مختلف کالن شهر کرج از ترافیک گرفته تا پروژه 
ناتمام قطار شهری، بافت های فرسوده شهری 
افزود:  و  پرداخت  ساماندهی کارتن خواب ها  و 
و  رفتارشناسی  ترافیک کرج  بحث کاهش  در 
جمعیت شناسی مناسبی صورت نگرفته است.

توزیع عادالنه سرمایه در مناطق 
در دستور کار شورای شهر یزد 

عضو شورای شهر یزد با اشاره به لزوم تشویق 
شهرداری گفت:  عوارض  پرداخت  برای  مردم 
عوارض  افزایش  از  جلوگیری  مسئوالن  تالش 
به گزارش  است.  تورم  نرخ  اساس  بر  شهری 
ایلنا، محمدمهدی نیکونژاد با بیان اینکه توزیع 
عادالنه سرمایه به صورت عام و گسترده سبب 
بهره مندی بیشتر مناطق کمتر برخوردار از امکانات 
شهروندان  داشت:  اظهار  می شود،  شهری 
می توانند با پرداخت به موقع عوارض شهری، 
شورا و شهرداری را در تحقق این هدف یاری 
کرده و مسئوالن امر نیز در صدد هستند تا برای 
جلوگیری از اعمال فشار بر شهروندان از افزایش 
تورم خودداری  نرخ  بر اساس  عوارض شهری 

کنند.
او با بیان اینکه شورای شهر یزد، تحقق شهری 
مناطق  در  عادالنه سرمایه  توزیع  از طریق  آباد 
اعضای  همچنین  افزود:  است  شهر  مختلف 
شورای ششم که فعالیت خود را از مرداد سال 
۱۴۰۰ آغاز کرده اند در تالشند تا طرح های عمرانی 
نیمه تمام شهری را از طریق کار جهادی و تامین 
بودجه الزم تا پایان سال به اتمام برسانند لذا 
تعریف  حاضر  حال  در  جدیدی  عمرانی  طرح 

است. نشده 
نیکونژاد ادامه داد: همچنین رویکرد اعضای شورا 
بر اساس محله محوری است و بنابراین حضور 
در محالت و نظارت مستقیم بر طرح های عمرانی 
و مسائل درون محله ای  را در دستور کار قرار 

داده اند.

شاید بدترین انتخاب از بین 
این طیف، سلبریتی ها و 
بالگرهایی هستند که اصرار به 
حضور در محل وقوع سانحه و 
توزیع مستقیم اقالم در بین 
افراد دارند

روز دوم که باران همچنان بی امان می بارید امیدوار بودم عرفان و باقی بچه های هشتمی که می گفتند: »پیش بینی هواشناسی، چرت و 
پرت و دروغه... این چیزا کار خداست. هرچی خودش بخواد همون میشه« راه آب ها و ناودان ها را به کمک بزرگترهایشان باز کرده باشند؛ 

به  بام ها سرکشی کرده و برای دام ها سرپناه و جایگاه مناسبی در بلندی آماده کرده باشند.
حکایت سیل در جنوب بلوچستان، ماجرای غریبی است. ماه ها و بلکه سال ها، روستایی و کوهی و شهرنشین در آرزوی لکه ای ابر و قطره ای 
باران، چشم به آسمان می دوزند. تلف شدن دام ها و از بین رفتن کشت دیم بر اثر خشکسالی و آبرسانی سقایی از طریق تانکر برای ممانعت 
از کوچ اجباری و خالی از سکنه شدن روستاها به امری طبیعی تبدیل می شود. کمی آن سوتر چشم ها به دریاست. یک اقیانوس آب و 

یک دنیا پرسش که چرا باوجود این همه آب، تشنه ایم؟

|  
رنا

 ای
 |

| عضو هیات مدیره موسسه 
توسعه پایدار اردیبهشت |

| امیر جاللی نژاد |

آگهی تجدید مزایده )اجاره(
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان عنبراباد در نظر دارد تعداد: 5باب  مغازه واقع درشهر عنبرآباد با  

جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) setadiran.ir( و 
با شماره مزایده:1404) شماره سیستمی ( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند. 

زمان انتشار درسایت تاریخ : 1400/10/19ساعت :10صبح 
 مهلت دریافت اسناد مزایده تاتاریخ :1400/10/29 ساعت 

13:
تاریخ بازدید:1400/10/20 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 1400/10/29 
ساعت :14 

زمان بازگشایی تاریخ : 1400/10/30ساعت : 10صبح
زمان اعالم به برنده تاریخ :1400/11/02

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
تدارکات  سامانه  طریق  از  صرفًا  مزایده  1-برگزاری 
الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده 
شامل  دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه 
مربوطه ( پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( 
ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم برنده ، 
و واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان 

باشد.  پذیر می 
موضوع  از  پیشنهاد  ارائه  از  قبل  می گردد  2-پیشنهاد 

آورید.  عمل  به  بازدید  مزایده 
بایست جهت  به شرکت در مزایده می  3- عالقمندان 

با   ) توکن   ( الکترونیکی  دریافت گواهی  و  نام  ثبت 
: نمایند  حاصل  تماس  ذیل  های  شماره 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت 
 / نام  ثبت   « بخش   )www.setadiran.ir  ( سامانه 

پروفایل مزایده گر « موجود است. 
4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده 

باشد.  می 
5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار 

می باشد. 
فاقد   ، مخدوش   ، مشروط   ، مبهم  پیشنهادات  به   -6
ضمانت نامه و پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه 

شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می 

باشد. 
شهرستان  وپرورش  آموزش  اداره  تماس  8-شماره 

03443291916 کارپردازی  واحد  عنبراباد 

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان عنبراباد

شهرستان عنبرآباد

آگهی تاسیس شرکت
درتاریخ  ایجرود  جوان  آبرو  کارا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
۱۴۰۰/۱۰/۰7 به شماره ثبت 22۹ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۴۶۸۱5 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور خدماتی شامل 
انواع خدمات شهری و روستایی و تعمیر، نگهداری و بهره برداری از 
انواع راه ها نگهداری و بهره برداری از شبکه های آب و فاضالب، شبکه 
های آبیاری تحت فشار و تصفیه خانه ها و کلیه تاسیسات مکانیکی 
و برقی داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری عملیات ساخت 
در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب 
رسانی ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، راه سازی، انتقال 
خطوط)آب، برق، گاز( ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل 
ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر 
پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان زنجان ، شهرستان ایجرود ، بخش 
مرکزی ، شهر زرین آباد، محله پایین ، خیابان معلم ، خیابان سعدی ، 
پالک -۴۹ ، طبقه همکف کدپستی ۴5۳۱۶۱۶55۹ سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم 
۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط 

موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳75۰7 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/2۱ نزد 
بانک بانک ملی شعبه ایجرود با کد ۴۳۸7 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای علی قاسمی به شماره ملی ۴27۰۸۴۹2۴۱ به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای امیرحسین قاسمی به شماره ملی 
۴27۱۴۸۱5۶۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای رضا قاسمی به 
شماره ملی ۴2۸222۴۴۸7 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق 
بهادار با امضای مدیرعامل همواره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق 
عادی و نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت 
معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
بتول بهرامی به شماره ملی ۴2۸222۴۹۱۶ به سمت بازرس اصلی به 
مدت ۱ سال آقای محمدحسین بهرامی به شماره ملی ۴2۸5۹۱۱۱۰۸ 
به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال روزنامه کثیر االنتشار پیام 
ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایجرود 

شناسه آگهی: 1256126 میم الف: 0

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي- آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰7۸۰۰۹5۳۴هيات دوم مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰7موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مالكانه  تصرفات  دو كرمان  منطقه  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
بشماره  عباس  فرزند  دزدان  الدين  جواد شمس  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
شناسنامه ۸۴۴7 صادره از بافت در ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۱۱۸/۱ 
مترمربع تحت پالك۱۶۶7۹ فرعي از ۳۹۶۸  اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 

۸۹۹ فرعي از ۳۹۶۸ اصلي بخش 2کرمان واقع درشهرک صنعتی بعد 
از طورطناب کوچه ۶سمت چپ درب پنجم خريداري از مالك رسمي آقاي 

حسین احمدی نژاد محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/19
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/03

شناسه آگهی : 1255095

ت اول
نوب
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افقی
 ۱ - ترمز چارپا - جو زمین، هوای اطراف 
زمین - همگی2 - وسیله داوری، صفیر 
 - پرده۳  بی  سخن   - کوتاه  منقار   -
صنم، خدای دروغین - دو رنگی، مكر، 
مرغ   - معطر  سیاه  داروی   - فریب 
رستگاری -  سعادت۴ - جد رستم - 
پرنده ای با پاهای بلند - چسبناک5 - 
شاگردی - ظرف آزمایشگاهی - آشكار 
كردن، بلند كردن، آوازه۶ - بانگ نزدیک، 

درخت   - عربی  ضمیر  چوپان،  بانگ 
کوههای کردستان  از   - زبان گنجشك 
به  مذکر، جنس  دو جنس،  از  یكی   -
ظاهر قوی7 - فرشته های آسمانی - 
هارد  آنفرنی  لقب  انگلیس،  خرد  پول 
اوی در NBA۸ - معبود یگانه، خداوند، 
بنی  رخشان  از  فیلمی   - ایزد،پروردگار 
قصیر،  ارتفاع،  و کم  نارسا   - اعتماد۹ 
مختصر - جسمی - تازگی و شادابی، 
شادابی، تازگی۱۰ - كیسه كش حمام - 
کاالی بسته بندی نشده، آغوز - سودای 

آید  بر  سوز  پر  دل  از  بلند،  نفس  ناله، 
ماند۱۱  می  جا  به  متوفی  از  ماترك،   -
زهر  با  ای  حشره  سمی،  عنکبوت   -
خطرناك - رام شده، حیوان دست آموز 
- نیم صدای سگ۱2 - مظلوم شاهنامه، 
كثرت،   - وجریره  فرنگیس  همسر 
معروف  دریاچه،  پرنده   - فراوانی۱۳ 
 - میرد  می  تنها  پرنده  این  است که 
تکرار حرف - آشفته عشق، واله - تیم 
فوتبالی در یونان۱۴ - سخنان بیمار گونه 
 - ساختن  آگاه  دادن،  خبر  خبرها،   -
شیرینی رمضان۱5 - همداستان کلیله - 
ارتعاش، جنبش و تکان شدید - تكرار 

انگلیسی قلم  حرف دوم - 

عمودی
متفق،  صمیمی،   - متحد   -  ۱
متحدالقول - ریسمان، بند ، ریسمان 
عدد  با  شیمیایی  ازعناصر   -  2 بند  و 
اتمی ۸۱ - آزاد و رها، افسار گسیخته 
تكرار یك   - در حال چریدن۳  - گله 
حرف - بخت ازمایی  - تکرار حرف۴ 
- شهری در فارس - لقب شاپور دوم 
نعمت  و  ناز  به  تنعم،   - ساسانی5 
زيستن - نیل فام - اتحادیه فوتبال 
اروپا۶ - نیروها - کوچک - پیکانه - 
نمایش،  صحنه   - فرانسه7  برج كج 
آفت غالت، رود اروپایی - دریا و بحر  
- مصیبت، آزمون الهی، از نازل شدنی 
ها - وجب۸ - اندیشه، محصول عقل 
ناپایدار،  دندان  ریختنی،  دور  دندان   -
صفتی برای دهان سخن چین - صف 

غالم  نام  خنك،  باد  شب،  نسیم   -
فیلم  بازیگران  از   - محمود۹  سلطان 
بازگشت کازانوا - قطب مثبت۱۰ - یاری 
- هنرمند نمایش سنتی روحوضی۱۱ - 
فیلمی ا ز شهرام شاه حسینی - میوه 

رایانه  شبكه  - کاغذ کاهی،  تابستانی 
ای۱2 - تلخ، پیمانه ، اندازه ، شماره و 
حساب ، گذشتن بر چیزی - ناراست - 
دورشدن  - هابیل درهم۱۳ - اثر چربی 
-  مرکز جزایر سلیمان  - امر به یافتن، 

بیهوده۱۴ - خط سیر سیارات - دیوار، 
بسته  قلعه و حصار - دری که خوب 
شده باشد۱5 - همسر حضرت ابراهیم 
- تاالب، آبگیر - اعتماد کردن - ضمیر 
اشاره، اشاره به دور، از خواهران برونته

جدول شماره 2199

گلستان

»محمدرضا  سرهنگ  مومنی /  حبیبه  سیده 
مقدس  دفاع  آثار  حفظ  مدیرکل  کاظمی« 
گلستان با »علی اکبر نصیری« مدیرعامل شرکت 
و گفت وگو کرد. دیدار  استان  برق  نیروی  توزیع 
نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  به گزارش   
مدیرعامل  نصیری  علی اکبر  گلستان؛  برق 
تمامی  خاطره  و  یاد  ضمن گرامیداشت  شرکت 
اهمیت  و  نقش  تصریح کرد:  عزیزمان،  شهدای 
حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در پیشبرد 
ارزش های  و  مقدس  دفاع  فرهنگ  و گسترش 
آن و فضای ذهنی مردم بسیار می توانند نقش 

کند. آفرینی 
او در ادامه گذری هم بر اقدامات انجام شده از 
یاد و خاطره  بزرگداشت  برای  برق  سوی صنعت 
برق  تامین  و  انشعاب  واگذاری  گفت :  شهدا 

نیروهای  حقیقتا  که  شد  انجام  شهدا  یادمان 
داده اند. انجام  را  جهادی  اقدامات  شرکت  این 
آثار  حفظ  مدیرکل  کاظمی  سرهنگ  ادامه  در 
شرکت  تاکنون  افزود:  استان  مقدس  دفاع 
را  خوبی  اقدامات  گلستان  برق  نیروی  توزیع 
و  تقدیر  جای  انصافا  که  رسانده  سرانجام  به 
مجموعه  این  از  دوباره  انتظاری که  دارد.  تشکر 
داریم این است که برای تامین برق موزه دفاع 
همچون  دارد  ۴۱7۰مترمربع  زیربنای  مقدس که 
مجموعه  این  کمک رسان  پیش  از  بیش  قبل 

. شند با
در  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
نیز  مقدس  دفاع  موزه  برق  تامین  پایان گفت: 
یا  نیرورسانی  قالب  در  قرارداد  انعقاد  با  انشالله 
اهدایی با کمک دستگاه ذی ربط انجام می شود.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس گلستان:

اقدامات شرکت توزیع برق استان جهادی بوده است روی  پیش ِ  موانع  رفع  رشت  شهردار 
شهر  عمرانی  پروژه های  در  سرمایه گذاری 
گفت:  و  کرد  اعالم  شهرداری  اهداف  از  را 
شهرداری قصد دارد برای جلب هر چه بیشتر 
پروژه های  برای  خصوصی  بخش  مشارکت 
به  تعریف کند.  اقتصادی  مدل   عمرانی شهر 
امور  و  ارتباطات  واحد خبر مدیریت  گزارش 
بین الملل شهرداری رشت  سید امیر حسین 
مدیرعامل  با  جلسه  در  رشت  شهردار  علوی 
شرکت عمران و مسکن سازان ایران، موضوع 
برای  شرکت  این  و  شهرداری  مشارکت 
را  گذشته  در  تجاری گلسار  مجتمع  ساخت 
در  شهرداری  گفت:  و  داد  قرار  اشاره  مورد 
راستای همین مشارکت ها دو نوبت به شرکت 
کرد.  کمک  ایران  سازان  مسکن  و  عمران 
شهردار رشت با بیان اینکه مواجهه با مسائل 
تنها  درگیرند،  آن  با  شهرها  مشکالتی که  و 

با برنامه های مشارکتی و سرمایه گذاری های 
افزود:  است،  دستیابی  قابل  خصوصی 
با  شهری  پروژه های  اجرای  در  شهرداری ها 
محدودیت بودجه مواجه اند. سید امیر حسین 
علوی رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری در 
پروژه های عمرانی شهر را از اهداف شهرداری 
و  طرفه  دو  همکاری های  افزود:  و  دانست 
خصوصی  و  دولتی  بخش های  مشارکت 
گستره ای جهانی دارد، به نحوی که روز به روز 
بر اهمیت و جایگاه چنین مشارکتی به ویژه 
در حوزه  شهرداری ها افزوده می شود. شهردار 
رشت با بیان اینکه شورای اسالمی شهر رشت 
وقت برای فروش ملک تجاری گلسار نهایت 
اعتقاد  عنوان کرد:  داد،  خرج  به  را  همکاری 
عمران  شرکت  مانند  مجموعه ای  وقتی  دارم 
و مسکن سازان ایران در پروژه سرمایه گذاری 
باید نقش  کالن شهر ورود می کند، شهرداری 

اعتماد  برای  و  باشد  داشته  کننده  کمک 
اصرار  رویکردی هم  استمرار چنین  و  سازی 
شرکت  با  شهرداری  مشارکت  دارد.علوی 
و  دیرینه  را  ایران  سازان  مسکن  و  عمران 
رشت  شهرداری  داد:  ادامه  و  خواند  قدیمی 
قصد دارد برای ادامه بازگشایی بلوار آیت هللا 
احسان بخش یک مدل اقتصادی تعریف کند 
اقتصادی  مدل  این  تدوین  با  امیدواریم  که 
شرکت عمران و مسکن سازان ایران هم در 
شهردار  باشد.  داشته  متقابل  همکاری  آن 
رشت یادآور شد: با توجه به مشکالت اعتباری 
و مالی که شهرداری رشت مانند بسیاری از 
شهرداری های کشور با آن دست و پنجه نرم 
می کند، قصد داریم با رویکردی کامال جدید 
امکان  اقتصادی  مدل های  ریزی  طرح   با  و 
مشارکت شرکت های سرمایه  گذاری و بخش 

سازیم. فراهم  را  خصوصی 

شهردار رشت:

رفع موانع پیش ِ روی سرمایه گذاری از اهداف شهرداری است

مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی گفت: خشکسالی و کاهش بارندگی ها سبب 
شده تا تغذیه دستی دام عشایر استان افزایش یابد به طوری که دامداران این 
خطه امسال به ۴۰ هزار تن نهاده نیاز دارند. محمدرضا قلی پور روز شنبه به خبرنگار 
ایرنا اظهار داشت: دولت برای حمایت از عشایر توزیع نهاده های دامی یارانه دار را در 

دستور کار دارد اما میزان آن ناچیز بوده و پاسخگوی نیاز دامداران نیست.
او تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال ۱۸ هزار و 5۰۰ تن نهاده دامی با قیمت یارانه ای در 
اختیار عشایر استان قرار گرفته است که شامل جو و کنسانتره است اما این میزان 
کافی نیست. او با اشاره به اینکه افزایش هزینه های تولید رغبت به دامداری را در 
عشایر از بین برده است گفت: اکنون ماهانه 2 هزار تن کنسانتره در اختیار دامداران 
عشایر قرار می گیرد اما دامداران خواستار حمایت بیشتر برای تامین خوراک مورد 
نیاز دام هستند. قلی پور تصریح کرد: اکنون بخشی از نهاده های مورد نیاز دامداران 
عشایر استان با قیمت یارانه ای در اختیار قرار می گیرد و مابقی با قیمت آزاد تامین 

می شود که این امر هزینه تمام شده تولید در عشایر را افزایش داده است.  
مدیرکل عشایر استان خراسان شمالی افزود: به علت خشکسالی، کاهش شدید 
تولید علوفه در مراتع، میزان تقاضا برای نهاده های دامی در سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال قبل تا 2 برابر افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: ورودی آب به سدهای 
حوضه دریاچه ارومیه 72 درصد کاهش یافته که نشان دهنده کم آبی قابل 
توجه است. یاسر رهبردین روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این 
امر به علت کاهش 5۰ درصدی ذخایر برفی و نزوالت آسمانی رخ داده است.

او اضافه کرد: با توجه به برنامه تعیین شده مدیریت منابع و مصارف سدها 
با اولویت تامین آب شرب، رهاسازی از پشت برخی سدها به سمت دریاچه 
ارومیه با برنامه ریزی انجام گرفت تا برای آب شرب و کشاورزی مردم استان، 
تهدید و تنش اجتماعی در خصوص آب ایجاد نشود. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: تراز دریاچه ارومیه طبق آخرین پایش، 
به تراز ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر امسال( رسیده و به هزار و 27۰ متر 
و ۶5 سانتی متر ارتقا یافته است. رهبردین گفت: حجم آب دریاچه ارومیه هم 
2 میلیارد و 7۳۰ میلیون مترمکعب است. به گزارش ایرنا، بارش های سال آبی 
جاری در استان تاکنون به ۱۰۳ میلی متر رسیده که این رقم در حوضه دریاچه 

ارومیه ۱۱۳ میلی متر است.
سال گذشته هم میزان بارش ها به ۳۰۰ میلی متر نرسید.

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن از بهره برداری از ۱۳ طرح آموزشی در دهه 
مبارک فجر خبر داد.

توسعه  نوسازی،  مدیرکل  دقیق  علی  مهندس  روابط عمومی،  گزارش  به 
با  استان که  آموزش و پرورش  شورای  جلسه  در  مدارس گیالن  تجهیز  و 
بهره برداری  و  افتتاح  از  شد  برگزار  گیالن  استاندار  عباسی  اسدهللا  حضور 
مدارس گیالن  نوسازی  اداره کل  او گفت:  خبرداد.  استان  در  پروژه   ۱۳
به  اعتباری  با  آموزشی  پروژه   ۱۳ تعداد   ۱۴۰۰ فجر  دهه  در  افتخار  با 
آینده سازان  افتتاح و تقدیم  میزان ۳۳ میلیارد تومان در سراسر استان 
سخنان  ادامه  در  گیالن  مدارس  نوسازی  مدیرکل  می کند.  عزیز  ایران 
آموزش و پرورش،  در  بالاستفاده  و  راکد  های  سرمایه  به  اشاره  با  خود 
ساماندهی بخشی از امالک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی مازاد 
فضاهای  ساماندهی  اهمیت  به  پرداختن  با  او  خواند.  ضروری  بسیار  را 
بالاستفاده  و  مازاد  فضاهای  فروش  کرد:  تاکید  استان،  آموزشی  مازاد 
آموزشی در راستای تبدیل به احسن کردن آنها، می تواند به رفع کمبودها 

کند. شایانی  استان کمک  آموزشی  فضاهای  تنگناهای  و 

عشایر خراسان شمالی 40 هزار تن 
خوراک دام نیاز دارند

ورودی آب به سدهای حوضه دریاچه 
ارومیه 72 درصد کاهش یافته است

به زودی از 13 طرح آموزشی 
بهره برداری می شود

| خراسان شمالی | | آذربایجان غربی  | | گیالن |

پایداری آالینده ها و تمدید 
محدودیت ها در البرز 

بیان  با  البرز  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
اینکه طبق پیش بینی هواشناسی ماندگاری آالینده ها 
تا اواخر هفته جاری در استان ادامه دارد، گفت: بر این 
کاهش  اضطرار  نشست کمیته  یازدهمین  در  اساس 
آلودگی هوای البرز دوباره محدودیت های موقت مکانی 

و زمانی به دستگاه های اجرایی ابالغ شد.
فردین حکیمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: تشدید برخورد قانونی با خودروهای دودزا و فاقد 
برچسب معاینه فنی اعم از شخصی یا دولتی توسط  
پلیس راهور از جمله مصوبات یادزهمین کمیته اضطرار 

کاهش آلودگی هوای البرز می باشد.
و  حمل  وسایل  تردد  از  جلوگیری  داشت:  اظهار  او 
محل  از  دارند  رویت  قابل  آالیندگی  عمومی که  نقل 
شهری،  برون  نقل  و  حمل  های  پایانه  و  توقفگاه ها 
جلوگیری از انجام تمام فعالیت های عمرانی که سبب 
تشدید آلودگی هوا می شود همچون ساخت و سازهای 
شهرداری،  عمرانی  پروژه های  و  سازی  راه  شهری، 
استقرار پایگاه های سیار فوریت های پزشکی و هالل 
منظور  به  پرتردد  و  آلوده تر  مناطق  جانمایی  با  اجمر 
کاهش زمان دسترسی به پایگاه ها و تهیه و توزیع و 
الزام استفاده از ماسک استاندارد توسط کارکنانی که 
حضور فیزیکی در سطح شهر به عنوان وظیفه خدمتی 
به  این کمیته  مصوبات  دیگر  از  شده  مشخص  آنها 

می رود. شمار 
داشت:    بیان  البرز  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
ممنوعیت استفاده از سوخت مایع در صنایع به ویژه 
تامین  و  کرج  کالنشهر  مجاورت  در  مستقر  صنایع 
سوخت گاز مورد نیاز برای واحدهای متصل به شبکه 
ضروری  شرایط  این  در  ها  آن  فعالیت  گازرسانی که 
است، موافقت با مرخصی افرادی که دارای مشکالت 
اولیای  مرخصی  همچنین  هستند،   قلبی  و  تنفسی 
کودکانی که به مهدکودک می روند و ممنوعیت استفاده 
از نفت کوره در ریخته گری ها از دیگر مصوبات کمیته 

است. البرز   هوای  آلودگی  اضطرار 
از  خودداری  برای  رسانی  اطالع  گفت:  حکیمی 
و  همگانی  انفرادی،  از  اعم  ورزشی  فعالیت های 
سوزاندن  از  جلوگیری  بازر،  محیط های  در  باشگاهی 
شاخ و برگ درختان و بقایای محصوالت کشاورزی و 
باغی و جلوگیری از تردد کامیون ها از ساعت ۶ صبح 
تا 2۱  در سطح کالن شهر کرج از دیگر این مصوبات به 

می رود. شمار 
افزایش  به  منجر  که  فعالیت  گونه  هر  از  خودداری 
بیماران  بدنی  فعالیت های  کاهش  می شود،  آلودگی 
به خصوص در فضای  به آسم  قلبی و ریوی و مبتال 
رعایت  منازل،  از  غیرضروری  خروج  از  خودداری  باز، 
الگوی مصرف سوخت و دقت الزم در استفاده از وسایل 
حرارتی، جلوگیری از افزایش بی رویه درجه حرارت در 
فضاهای مسکونی، تجاری و اداری و کاهش استفاده 
از وسایل نقلیه شخصی و استفاده از وسایل همگانی 
نیز از جمله توصیه های مرتبط با آلودگی هوا است که 

بایستی توسط رسانه ها اطالع رسانی شود.
افزود:  البرز  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی استان این 

بود. خواهند  تعطیل  ترجیحا"  هفته 

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز:

تمامی سهم آب فضای سبز شهر 
اصفهان تخصیص پیدا نمی کند

سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  عامل  مدیر 
این  سبز  فضای  گفت:  اصفهان  شهرداری 
میلیون متر مکعب   ۶۰ نیازمند  کالن شهر ساالنه 
متر  میلیون   2۸ تنها  که  حالی  در  است  آب 

می شود. تامین  آن  مکعب 
با  گفت وگو  در  جمعه   روز  منش  عرفان  مجید 
سبز  فضای  درصد   75 اینکه  به  اشاره  با  ایرنا 
تحت فشار  آبیاری  شبکه  دارای  اصفهان  شهر 
است، اظهار داشت: ما در برخی  مناطق شهری 
از  اولیه  آبیاری  نحوه  و  درخت  نوع  به  بسته 
در  تغییر  زیرا  می کنیم  استفاده  غرقابی  روش 

می رساند. آسیب  درختان   به  آبیاری  روش 
برای  اصفهان  آب  منابع  درصد   ۹۹ افزود:  او 
آن  درصد  تنها یک  و شرب  ، کشاورزی  صنایع 

می شود. مصرف  سبز  فضای  برای 
استانی  مدیران  برخی  گفت:  عرفان منش 
آب  مصرف  به  راجع  کارشناسی  غیر  نظرات 
رود،  زاینده  حوضه  آب  از  درحالی که  می دهند 
اصفهان  سبز  فضای  صرف  درصد   یک  فقط 

. د می شو
ناژوان  باغ داران  برخی  حتی  کرد:  اضافه  او 
نمی توانند آب باغ خود را تامین کنند زیرا  حق 
را  خود  باغ  درختان  نمی توانند  و  ندارند   آبه 
درختان  بریدن  به  مجبور  گاهی  و  دارند  نگه 
می شوند و جای آن گل کاری می کنند که جزو 

نمی شود. حساب  اکولوژیک 
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  عامل  مدیر 
دستگاه ها  برخی  اینکه  به  اشاره  با  شهرداری 
می کنند،  صادر  زمین  کاربری  تغییر  مجوز  نیز 
فضای  باید  که  نقطه ای  در  نباید  کرد:  تصریح 
سبز توسعه یابد خانه، مجتمع های تجاری،معبر 
ومغازه  احداث شود زیرا هیچ وقت فضای سبز 

نمی شود. جایگزین  موجود 
عرفان منش گفت: نباید برای ایجاد فضای سبز  
به بیرون شهر برویم که حتی هزینه خاک هم  
حاصلخیز   مناطق  برخی  که  حالی  بدهیم،در 
شهر اصفهان به دلیل ساخت و ساز ،زمینی برای 

ندارد. سبز  فضای  توسعه 

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 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰25۸۶ 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 
حسن عربپور فرزند محمد به شماره شناسنامه 2۱ صادره 
از زرند در یک باب خانه به مساحت 5۱5.۰5 مترمربع 
از پالک ۴۳2 اصلی واقع در زرند _ خانوک خریداری 
از  مالک رسمی خانم کوکب بیگم مهدوی خانوکی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  
به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای   مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 22۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۰/۱۹

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
موضوع  دوم   هیات  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰2۱۶۸  رای  برابر 
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 ولی افشار زرندی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه ۴77 صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت ۳۱۰.۹5 مترمربع از پالک 2۳۹۰ اصلی 
واقع در زرند اکبرآباد خیابان عطااله اسالمی کوچه 5 خریداری 
از  مالک رسمی خانم طیبه ذکائی محرز گردیده است. لذا 
فاصله ۱5روز  به  نوبت   دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به 
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 2۴2
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۰/۱۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰2۴۴۴ 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 محمد همتی سراپرده فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۶ صادره 
از زرند در یک باب خانه به مساحت 2۸۳.77 مترمربع از پالک ۱۶۴ اصلی بخش ۱5 کرمان واقع در زرند 
روستای سراپرده خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا همتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 25۸
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حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
اسناد رسمی ۱۳7  با تسلیم دوبرگ استشهادیه گواهی شده دفتر  آقای سیدعلی غفوری 
رفسنجان مدعی است که سند مالکیت  ششدانگ  یک دربند مغازه پالک 5۴ فرعی از 75۳ 
و7۴2 اصلی  واقع در رفسنجان بخش ۹ کرمان که  بنام اقای سیدعلی غفوری صادر و تسلیم 
وبه علت جابجایی مفقود  گردیده لذا بنا به دستور  تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه شخص مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت 
نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد 
در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک 

صادر خواهد شد.
ابوالفضل تیموری _رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

خودروی   ) )شناسنامه  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
انتظامی  شماره  به   87 مدل   132 پراید  سواری 
935ط23 ایران 49 و شماره موتور  2585824و 
شماره شاسی s1422287033804بنام بهادر پارسا 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودروي سواري هاج بك سيستم مزدا تيپ 2 
به شماره موتور ZY729210  و شماره شاسي   مدل 1390 
ايران   79 پالك  شماره  به    NAGHLCD12B7451124
286 ج 82 به نام آقاي حسن منتظري مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد 



2۱۹۹ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ دی   ۱۹ یک شنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: 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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کارزار آبخوان

سنگ نگاره های باستانی تیمره، در معرض تخریب - عکس از فاطمه نصر/ایسنا

| کاخ نشیمن پاسارگاد |
کاخ نشیمن پاسارگاد یا کاخ اختصاصی کوروش 
در شمال غربی کاخ بار کوروش قرار گرفته است. 
این کاخ با مساحت ۳۴27 مترمربع از وسیع ترین 
کاخ های پاسارگاد به شمار می رود. تاالر مرکزی این 
کاخ سی ستون از سنگ سفید دارد. ته ستون های 
چهارگوش زیبای آن با کف سازی عالی تاالر، سلیقه 
و استادی فراوان بنیان گذاران کاخ را نشان می دهند. 
تخت  از  نشیمن  یا کاخ  اختصاصی  قدمت کاخ 
جمشید بیشتر است و برای ساخت آن از کاخ های 
قابل  این کاخ  در  ایده گرفته اند. کف بندی  یونانی 
توجه است می توانیم مرمت های دوره هخامنشی 
را ببینیم به طوری که هرجا رگه ای در سنگ بوده 
تعمیر کرده اند و وصله های هخامنشی تا کنون باقی 
مانده اند. زیر ستون ها همه مکعبی دو پله ای هستند. 
از یک تخته سنگ  را  اصلی  از درگاه های  هریک 
سیاه خوب تراشیده درآورده و به نقوش برجسته 
مزین شده اند. در این بنا، انبوهی از سنگ های سیاه 
و سفید به کار رفته است. درگاهی های تاالر کاخ از 
سنگ سیاه مجهز به نقش های برجسته و خطوط 

میخی مزین به نام کوروش است که قطعاتی از آن 
کشف شده است. استفاده از ماده  ای قرمز رنگ برای 
درزگیر سنگ ها و قطعات گل با سفیدکاری نازک 
ابعاد 5/5×۳2×۴5  گچ و آجرهای قرمز رنگ به 
سانتی متر، از مشخصات دیگر این بنا است. یکی از 
ویژگی های کاخ پاسارگاد، نهرهای سنگی و سفیدی 
هستند که در محوطه کاخ احداث شد ه اند. در امتداد 
هر نهر، حوضچه های سنگی سفید به ارتفاع ۳5 
سال  خاکبرداری های  در  دارد که  قرار  سانتی متر 
۱۳2۹، قسمت هایی از آن در محوطه وسیع شرق 

کاخ اختصاصی کوروش کشف شد که برای حفظ 
پوشانده شده اند. وضعیت  با خاک  آن ها، مجددا 
به صورت  پاسارگاد  نهرها نشان می دهند محوطه 
پارکی بسیار وسیع بوده که نهرها و حوضچه ها آن 
را آبیاری می  کرده اند تنها جرز جنوب غربی تاالر بر 
جای مانده است که مانند جرز کاخ بار عام دارای 
کتیبه ای سه زبانی در چهار سطر به خط میخی همه 
در بردارنده معنای»من، کوروش، شاه هخامنشی« 

هستند./ سیری در ایران

آنسامبل آلمانی »موزیک فابریک« در اولین کنسرت خود در 
سال جدید میالدی، آثاری از سه آهنگساز ایرانی و یک آهنگساز 
آلمانی را برای ساز عود و آنسامبل، 2۰ دی اجرا می کند. به 
گزارش مهر، آنسامبل آلمانِی »موزیک فابریک« که در حوزه  
موسیقی کالسیک معاصر فعالیت می کند، نخستین پروژه خود 
در سال 2۰22 را به اجرای آثاری از آهنگسازان ایرانی همچون 
کارن کیهانی، ارشیا صمصامی نیا، سارا اباذری و یوآخیم هاینز 
آهنگساز آلمانی اختصاص داده است. در این اجرا که تمامی 
آثار به سفارش آنسامبل برای ساز عود و آنسامبل ساخته شده، 
در  عنوان سولیست  به  ایرانی  عودنواز  شاه حسینی  یاسمین 
تمامی قطعات این کنسرت خواهد نواخت. کنسرت آنسامبل 
»موزیک فابریک« دوشنبه 2۰ دی ماه در سالن »ُکِمد« مدیا 

پارک شهر کلن برگزار می شود.

پیمان معادی سینماگر ایرانی به عنوان داور جشنواره بین المللی 
پیمان  ایسنا،  گزارش  به  شد.  انتخاب  آمریکا  ساندنس  فیلم 
»چلسی  همراه  به  ایرانی  و کارگردانی  نویسنده  بازیگر،  معادی 
بارنارد« و »ماریل هلر« داوران بخش فیلم های مسابقه فیلم های 
بلند آمریکایی جشنواره فیلم ساندنس هستند. در معرفی پیمان 
»پیمان  است:  آمده  جشنواره  داوران  از  یکی  عنوان  به  معادی 
معادی یکی از مهم ترین بازیگران، فیلمنامه نویسان و کارگردانان 
فیلم  در  بازی  به خاطر  بیشتر  او  است.  فعال  ایرانی-آمریکایی 
برنده جایزه اسکار »جدایی« و همچنین فیلم های »درباره الی« از 
ساخته های اصغر فرهادی شناخته می شود. معادی برای بازی در 
فیلم »جدایی« برنده خرس نقره ای بهترین بازیگر مرد جشنواره 
نیم«، »شیفت  و  »متری شیش  ایرانی  فیلم  برلین شد.  فیلم 
از  شب«، »کمپ ایکس-ری«، »۶ زیرزمینی« و »۱۳ ساعت« 
دیگر فیلم های اخیر او هستند. او همچنین در دو سریال »آن 
شب« و »وست ورلد« شبکه HBO نیز نقش آفرینی کرده است.

سالمت  بیمه  کارگزار  تغییر  درخواست  نام  با  کارزاری 
با  است که  جریان  در  وب سایت کارزار  در  آموزش وپرورش 
هشتگ #بیمه_فرهنگیان پیگیری می شود. در بخشی از متن 
این کارزار خطاب به وزیر آموزش و پرورش آمده است: » 
احترامًا به استحضار می رساند ما جامعه فرهنگی و نیروهای 
و  آموزش  وزارت  بازنشستگان  و  قراردادی  پیمانی،  رسمی، 
پرورش خواستار سلب امتیاز کارگزاری بیمه سالمت از شرکت 
آتیه سازان حافظ و تغییر بیمه گذار خود هستیم. این شرکت 
در قبال هزینه های دریافتی عالوه بر اینکه خدمات رسانی و 
پوشش دهی مناسبی ندارد در بازگرداندن همان مقدار اندک 
زیادی  بسیار  زمان  مدت  نیز  شده  تحمیل  خسارت های  از 
تعلل می کند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنگامی 
که هزینه های فرد را بر می گردانند پول او دیگر ارزش سابق را 
ندارد. همچنین این شرکت برای تعرفه بیمه هزینه مشخصی 
را تعیین نمی کند و تعرفه خود را به صورت درصدی از میزان 
حقوق کارکنان کسر می کند که این نحوه تعیین تعرفه اصاًل 
منطقی نیست. با تصویب طرح رتبه بندی در آینده مبلغ بسیار 
زیاد و بیش از حدی از حقوق برای بیمه کسر می شود که با 

توجه به خدمات ارائه شده اصال عادالنه نیست.«
امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه پیگیر » تغییر هر 
چه سریع تر کارگزار بیمه وزارت آموزش و پرورش و همچنین 

تعیین حق بیمه به صورت یک رقم مناسب« شوند.
این کارزار از۴ دی ١٤٠٠ آغاز شده و تا ۴ اسفند ١٤۰۰ ادامه دارد. 
همچنین این کارزار از کارزارهای پر مخاطب بوده و از سوی 

بیش از 2۹ هزار و 7۰5 نفر امضا شده است.

به بوی آن که شبی در حرم بیاسایند

هزار بادیه سهلست اگر بپیمایند

طریق عشق جفا بردن است و جانبازی

دگر چه چاره که با زورمند برنایند

اگر به بام برآید ستاره پیشانی

چو ماه عید به انگشت هاش بنمایند

در گریز نبسته ست لیکن از نظرش

کجا روند اسیران که بند بر پایند

ز خون عزیزترم نیست مایه ای در تن

فدای دست عزیزان اگر بیاالیند

مگر به خیل تو با دوستان نپیوندند

مگر به شهر تو بر عاشقان نبخشایند

فدای جان تو گر جان من طمع داری

غالم حلقه به گوش آن کند که فرمایند

هزار سرو خرامان به راستی نرسد

به قامت تو و گر سر بر آسمان سایند

حدیث حسن تو و داستان عشق مرا

هزار لیلی و مجنون بر آن نیفزایند

مثال سعدی عود است تا نسوزانی

جماعت از نفسش دم به دم نیاسایند

سعدی

 آبشارهای تنگ براق اقلید در موقعیت 
استان  در   N۳۰۳۹  E52۰۹ جغرافیایی 
دره  نام  براق،  تنگ  است.  واقع  فارس 
براق  تنگ  روستای  نزدیکی  در  زیبایی 
در 2۰ کیلومتری شهر سده در شهرستان 
فاصله  اقلید، شمال غربی شیراز است. 
 2۰ سده  شهر  تا  براق  تنگ  روستای 
کیلومتر، تا اقلید ۹۰ کیلومتر و تا شیراز 
براق  تنگ  روستای  است.  ۱۹۰ کیلومتر 
و  دارد  ارتفاع  متر   ۱۹۴۰ دریا  سطح  از 
آب و هوای آن در بهار و تابستان معتدل و 
در پاییز و زمستان سرد است. این روستا 
کوهستانی،  ناحیه  در  استقرار  دلیل  به 
دارد.  زیبایی  بسیار  چشم اندازهای 
جنگل ها  روستا،  پیرامون  مزارع سرسبز 
فصل های  در  ویژه  به  وسیع  باغ های  و 
برای  دل نشینی  فضای  تابستان  و  بهار 
براق،  تنگ  می آورد.  پدید  گردشگران 
تنگ  روستای  شمال  زیبای  دره  نام 
رویش  شاهد  تنگه  این  در  است.  براق 
گیاهان و تشکیل پاسیوهای طبیعی در 
رودخانه  هستیم.  شکاف ها  و  دیواره ها 
پرآبی که در این دره جریان دارد به رود 

را  دیواره کوه  رودخانه  این  کر می ریزد. 
عمودی  دیواره هایی  با  شکافی  و  بریده 
به پهنای چهل متر و در حدود صد متر 
در  است.  آورده   به وجود  کوه  در  بلندی 
غاری  تنگ  چپ  سمت  صخره  دیواره 
و  دارد  آهکی  منشا  دارد که  وجود  زیبا 
آب از سقف آن به صورت قطرات باران 
غار  و کف  دیواره  می ریزد.  غار  به کف 
یکی  براق  تنگ  است.  خزه   از  پوشیده 
است  فارس  استان  متعدد  تنگه های  از 
که به دلیل کارستی بودن منطقه دارای 
آهکی  الیه های  میان  در  فراوان  آب 
موجب  امر  این  است.  اطراف  ارتفاعات 
دیواره ها  اغلب بخش های  بودن  نمناک 
و سرازیر شدن آب به میان تنگه  است 
و محیط زیبا و فرح بخشی را پدید آورده  
درختان  انبوه  میان  در  تنگه  این  است. 
سربه فلک کشیده با چشمه های متعدد 
زیبا،  غارهای  خروشان،  رودخانه ای  و 
آهکی  ستون های  و  آبچک ها  آبشارها، 
به  را  چشم نواز  و  بدیع  مناظری  معلق 
وجود آورده  است./ کویرها و بیابان های 
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ادبیات مقاومت ژانر مهمی در ادبیات امروز 
ارزش های  حفظ  می شود.  محسوب  ایران 
دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جوانی که 
هیچ خاطره ای از دفاع مقدس ندارد و هرگز با 
جنگ و تبعات آن درگیر نبوده، رسالت مهمی 
ایران  امروز  نویسندگان  برعهده ی  است که 
این  در  زیادی  سال  کتاب های  هر  است. 
حوزه منتشر می شود که هرکدام از زاویه ای به 
ماجرای جنگ می پردازد. رمان ارمیا اثر رضا 
امیرخانی رمانی است که از دید یک رزمنده  
روانی یک  به حاالت  و  نوشته شده  جنگ 
رزمنده پس از اتفاقاتی که در جبهه از سر 
گذرانده، پرداخته است. رمان امیرخانی برای 
همه ی کسانی که می خواهند با روح جنگ 
تحمیلی آشنا شوند، انتخاب مناسبی است. 
امیرخانی  رضا  بلند  رمان  اولین  ارمیا  رمان 
داستان  ارمیا  شد.  منتشر   ۱۳7۴ سال 
یک سفر درونی است که در بستر اتفاقات 
رخ  عراق  و  ایران  جنگ  پایانی  سال های 
می دهد. رضا امیرخانی با شخصیت پردازِی 
دو شخصیِت ارمیا و مصطفی که از دو بستر 
فرهنگی و خانوادگی مختلف و با نگاه هایی 
جنگ  جبهه  راهی  زندگی،  به  متفاوت 
می شوند؛ اثر ماندگاری از خود به جا گذاشته 
اولین  این که  وجود  با  ارمیا  رمان  است. 
با  از لحاظ ساختاری  و  نویسنده است  کار 
مشکالتی مواجه است، اما به لحاظ محتوایی 
یکی از آثار خوب حوزه  ادبیات مقاومت به 
حساب می آید. طرح جلد این کتاب که اثر 

به  ضمنی  اشاره   است،  کاشانی«  »مجید 
درباره   امیرخانی  خود  دارد.  محتوای کتاب 
ماهی  می گوید:  است:»علم  کتابش گفته 
به خاطر دور شدن از آب، به دالیل طبیعی 
می میرد. اما هر کس یک بار باال و پایین 
پریدن ماهی را دیده باشد، تصدیق می کند 
که ماهی از بی آبی نمی میرد. ماهی به خاطر 
خشم...عجز... می کشد!  را  خودش  آب 
ارمیا  نیستند.  علمی  لغاتی  تنهایی...این ها 
ماهی بی دست و پای حالل گوشتی شده 
بود روی زمین!« رضا امیرخانی رمان ارمیا را 
با رسم الخط مخصوص خودش نوشته است. 
برای مثال او در پایان کلماتی مانند »حتی« 
و »مصطفی« از الف استفاده می کند و آنها را 
به صورت »حتا«  و »مصطفا« می نویسد. او 
در یکی از مصاحبه هایش درباره  این شیوه ی 
نوشتن گفته است:» این رسم الخط در خود 
حرف دارد. ما زبانی داریم که اگر متوجه آن 
نشویم، رو به انقراض می رود و برای کمک به 
زبان، ما باید لغت سازی کنیم. و من سعی 
لغات  ایجاد  و  الخط  رسم  این  با  می کنم 

جدید، به این امر کمک کنم.«
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