
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی

 بارش های اخیرخشکسالی
ر ا رفع نمی کند

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به تاثیر بارندگی ها 
بر تامین آب کشور گفت: »بارش های اخیر به شکل بی سابقه ای در تامین آب مورد 
نیاز استان های جنوبی موثر بوده اما برنامه های سازگاری با کم آبی باید در سطح 

کشور در اولویت قرار گیرد...

 واکنش ها به اخراج فاضلی
  از دانشگاه بهشتی و آرش اباذری 

از دانشگاه شریف ادامه دارد

دلواپس فردای 
دانشگاه

بررسی مهم ترین سند مالی سال 1401 
در کمیسیون تلفیق مجلس همچنان 

ادامه دارد

دغدغه های 
بودجه ای  انتقام طبیعت

 از متجاوزان
عزت هللا  رئیسی اردکانی: برای مقابله با وقوع سیالب نیاز به اقدامات زیربنایی داریم

غفلت از توجه به زیرساخت ها در هیجان امدادرسانی

 یکی از دالیل وقوع سیالبی که در شهرهای جنوبی خسارات جانی
 و مالی بسیاری در پی داشته، تجاوز به حریم رودخانه هاست

میراث ماندگار »مامان خورشید«میراث ماندگار »مامان خورشید«
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 به دنبال توفان شن وضعیت هوا 
در  زاهدان، ایرانشهر و بم خطرناک شد

هشدار  آلودگی  و  غبار
 توفان به شبکه برق راور آسیب رساند

 و راه های 40 روستا در ریگان را مسدود کرد

نماینده مردم اصفهان از بازگشایی مشعل های 
مازوت سوز  و نقض حکم قضائی شکایت کرد
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6ادامه در صفحۀ

| مهدی زارع |

32 سال بعد از زلزله فیروزکوه

در ساعت 4:57 بامداد 30 دیماه 1368 زلزله ای با 
بزرگای 5.9 در ارجمند، در شمال فیروزکوه رخ داد 
که کل منطقه البرز مرکزی و شرقی را کما بیش به 
لرزه درآورد. نگارنده در هنگام این زمین لرزه در پایان 
نیمسال هفتم دوره کارشناسی زمین شناسی در دوره 
امتحانات پایان ترم مشغول مطالعه درس ها بود و به 
خوبی این زمین لرزه را در منزل )طبقه دوم در منطقه 
نارمک تهران، در 130 کیلومتری کانون زلزله( حس 
کرد. این زلزله که در زمان خود بدان چندان پرداخته 
نشد، به باور نگارنده نمایانگر رخدادهایی مهم و شدید 
آینده در میانه البرز در آینده نیز است. گسلش زمینلرزه 
ای به صورت امتدادلغز چپگرد، و در راستای شرقی-

غربی دچار گسیختگی شد. جنبایی گسل ارجمند در 
30 دیماه 1368 حدود ده کیلومتری شمال بخش 
انتهایی گسل مشا رخ داد. راستای شرقی غربی گسل 
ارجمند ، یاد آور راستایی مشابه در گسل شمال تهران ، 
بخش شرقی گسل مشا و و البته گسلهای مهم دیگر 
شرقی – غربی البرز مرکزی مانند گسل بلده، گسل 

کندوان گسل بایجان و گسل الر است.

|  متخصص مدیریت زیست بوم های تاالبی |

| علی ارواحی |

 سیالب و کم توجهی 
به راهکارهای طبیعت محور

راهکارهای طبیعت محور، مجموعه اقداماتی 
مبتنی بر خدمات اکوسیستم های طبیعی 
بوده که در کنار دیگر راهکارهای غیر طبیعی 
منابع  یکپارچه  مدیریت  و  حکمرانی  در 
اقلیم،  تغییرات  های  چالش  حل  و  آب 

5ادامه در صفحۀخشکسالی...

 گفت و گوی »پیام ما« با ناصر وحدتی و علی خوش تراش 
درباره راوی ترانه های گیلکی شرق گیالن

 فراخوان تجدید مناقصه عمومی
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی اجرای پروژه حفاری ضربه ای و آزمایش پمپاژ آب چاه ناحیه صنعتی ششتمد با 

مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم  است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/11/02 می باشد. 

شناسه آگهی: 1264280 میم الف: 8923

مورخ   14 ساعت  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت  آخرین 
 1400/11/06

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 1400/11/16 
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 12 مورخ 1400/11/17 

دریافت  جهت  رضوی  خراسان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  تماس  اطالعات 
اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای "الف": مشهد - بلوار 

خیام - بعد از خیام 35- تلفن: 37642005- نمابر 37642003 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 

1456
مشخصات کار: حفاری به روش ضربه ای به عمق حدود 150 متر به همراه خرید 

لوله فوالدی جدار 14 اینچ و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه 
مبلغ برآورد: 7.124.456.713 ریال بر اساس فهارس بهای سال 1400 )اعتبار 

طرح غیر عمرانی(
مدت انجام کار: 3 ماه

دویست  و  میلیون  و شش  پنجاه  و  سیصد  مناقصه:  در  تضمین شرکت 
در  مندرج  مربوط  قبول  قابل  تضامین  صورت  به  ریال  هزار  پنجاه  و 
آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659ه مورخ 

 94/9/22
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: تمامی پایه های رشته کاوشهای 

زمینی از سازمان برنامه و بودجه 

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

مهدی حاجی خانی-  مشاور استاندار 
و مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین

آگهی تجدید 
مزایده عمومی

اصالحیه نوبت اول

آگهي فراخوان
مناقصه عمومي 
دو مرحله ای 

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

شماره ب/1400/39-52

نوبت اول

نوبت اول

صفحه 4

صفحه 6
صفحه 6
بنياد مسکن انقالب اسالمي قم -معاونت مسکن شهری

نوبت اول

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

روزنامه  در  مندرج  پیشنهادهای  بازگشايي  زمان 
ساعت  از  اول(  نوبت  )فراخوان   1400/11/02 مورخ 

یابد. می  تغییر   12 به ساعت   14
شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب 

کشور 
)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آب جارو نیست
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 1401 بودجه  تلفیق  کمیسیون  اعضای 
حامی  چهره های  شدند،  انتخاب  که 
ابراهیم رئیسی که یکی پس از دیگری 
کردند،  پیدا  حضور  کمیسیون  این  در 
تقریبا مشخص بود که چالش ها بر سر 
بود.  خواهد  حداقلی  آینده  سال  بودجه 
اگر نبود اصرار دولت بر حذف ارز 4200 
تومانی آن هم در شرایطی که نمایندگان 
و  تورم  افزایش  موجب  را  اقدام  این 
معرفی  معیشتی  مشکالت  تشدید 
میان  چالشی  هیچ  احتماال  می کردند، 
ترین  مهم  سر  بر  بهارستان  و  پاستور 
سند مالی سال آینده جمهوری اسالمی 
وجود نداشت. هرچند که با ارائه برنامه 
حذف  برای  مجلس  به  دولت  کتبی 
تاکید  و  آینده  سال  در  ترجیحی  ارز 
ناتوانی  بر  بودجه  و  برنامه  سازمان 
 4200 دولت سیزدهم برای پرداخت ارز 
تومانی در سال آینده و واگذاری مساله 
اعضای  برخی  از  متشکل  ای  به کمیته 
دولتی،  مسئوالن  و  تلفیق  کمیسیون 
شده  فصل  و  حل  هم  اختالفات  همان 
به  بند  تصویب  مشغول  حاال  تلفیق  و 
این  از  یکی  است.  بودجه  مفاد  بند 
مستقیما  شد،  تصویب  اخیرا  که  مفاد 
ارتباط  در  ایران  در  سربازی  مساله  با 
ماه گذشته  در چند  است. مساله ای که 
تالش ها برای حذف آن بیشتر هم شده 
ولی بعید است به این زودی ها منجر به 
نتیجه شود. آنچه اما دیروز اتفاق افتاد، 
آنان  به  بود  تلفیق  رد کمیسیون  دست 
خدمت،  خرید  با  می کردند  تالش  که 
پادگان ها  در  اجباری  حضور  سال   2 از 

یابند. رهایی 

ایران نباشید، سربازی را بخرید
دو روز بعد از آنکه کمیسیون تلفیق 
به مشموالن  فروش خدمت سربازی  با 
اسالمی  جمهوری  مرزهای  از  خارج 
کمیسیون  این  اعضای  کرد،  موافقت 

داخل  مشموالن  به  سربازی  فروش 
سربازی  فروش  شرط  رد کرد.  را  ایران 
بود  آن  ایران،  از  خارج  مشموالن  به 
بودنشان  مشمول  موعد  از  سال   5 که 
افراد  این  صورت  آن  در  باشد.  گذشته 
یورو  هزار   15 پرداخت  با  می توانستند 
کمیسیون  کنند.  دریافت  خدمت  پایان 
مشموالن  برای  را  شرط  این  اما  تلفیق 
زارع،  رحیم  نپذیرفت.  ایران  داخل 
جریان  در  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
زمینه  همین  در  خود  خبری  نشست 
خرید  خصوص  در  »پیشنهادی  گفت: 
داخل  مشموالن  برای  سربازی  خدمت 
رای  مذاکرات  در  که  شد  مطرح  کشور 
نیاورد. در خصوص موضوع خرید خدمت 
در  داخل کشور  برای مشموالن  سربازی 
شد  ارائه  پیشنهادی  تلفیق  کمیسیون 
نیاورد  رای  مبالغ  بودن  باال  دلیل  به  که 
دیپلم  برای  پیشنهاد  این  در  مثال  برای 
200 میلیون تومان، برای کارشناسی 250 
میلیون تومان، برای کارشناسی ارشد 300 
میلیون تومان، برای دکترای عمومی 400 
میلیون تومان و برای دکترای تخصصی 
انتشار  بود.«  نظر  تومان در  500 میلیون 
واکنش های  از  موجی  با  مساله  این 
همراه  اجتماعی  شبکه های  در  انتقادی 
کمیسیون  سخنگوی  که  انتقاداتی  شد. 
تلفیق را بر آن داشت تا در توضیحاتی، 
سربازی  فروش  مساله  که  کند  تاکید 
ارائه  الیحه  در  ایران  داخل  مشموالن  به 
شده از سوی دولت به قوه مقننه وجود 
یکی  پیشنهاد  صرفا  مساله  و  نداشت 
در  که  بود  تلفیق  کمیسیون  اعضای  از 
مواجه  اعضا  سایر  مخالفت  با  نهایت 
گران  همچنین  او  نیاورد.  رای  و  شد 
برای  شده  گرفته  نظر  در  مبالغ  بودن 
خرید خدمت سربازی را دلیل مخالفت 
ولی  اعالم کرد  تلفیق  اعضای کمیسیون 
نگفت اگر به راستی اعضا با اصل موضوع 

مبالغ  تغییر  جای  به  چرا  بودند،  موافق 
پیشنهاد شده، کل طرح را کنار گذاشتند. 
با این حال و به گفته زارع، هنوز مساله 
نهایی نشده است: »اگرچه در رای گیری 
دادند.  رای  آن  به  اعضاء  اکثریت  اولیه 
نهایی  هنوز  موضوع  این  می کنم  تاکید 
گرفته  مسلح  نیروهای  نظر  باید  نشده 
تایید  به  و  شود  بررسی  در صحن  شود 
شورای نگهبان هم برسد. موضوع خرید 
خدمت سربازی مشموالن خارج از کشور 
بیش از دو سوم در کمیسیون رای آورد؛ 
البته این موضوع نهایی نیست، این کار 
اساسی  قانون   110 اصل  رعایت  با  باید 
انقالب  معظم  رهبری  اختیارات  درباره  
مسلح  کل  نیروهای  پیشنهاد  رعایت  و 
انجام شود و شاید یک رای گیری مجدد 
این  باشیم.«  شاهد  خصوص  این  در 
اتفاق در شرایطی رخ داد که سال گذشته 
دقیقا در چنین روزی عابد اکبری، سرباز 
عنابستانی،  علی اصغر  از  راهور  پلیس 
خورد. سیلی که  نماینده مجلس سیلی 
سربازی  مقوله  به  را  توجهات  دیگر  بار 
در ایران و هزار و یک مشکل آنان جلب 
کرد ولی هیچ اتفاق مثبتی در عمل برای 

نداد. رخ  آنان 

مساله ارز ترجیحی
دیگر موضوعی که در جریان نشست 
تلفیق  کمیسیون  سخنگوی  خبری 
مطرح شد، همان اختالف آشکار پاستور 
چند  در  ترجیحی.  ارز  بود؛  بهارستان  و 
تلگرامی  کانال های  برخی  گذشته،  روز 
در  امنیتی  نهادهای  برخی  به  منتسب 
اخباری جداگانه مدعی شدند که وزارت 
مساله  با  سپاه  اطالعات  و  اطالعات 
مشکالت  دلیل  به  ترجیحی  ارز  حذف 
زارع،  رحیم  کرده اند.  مخالفت  امنیتی 
به  پاسخ  در  تلفیق  سخنگوی کمیسیون 
سوالی در همین زمینه نه تنها حاضر به 
تلویحی  تکذیب  یا حتی  ماجرا  اصل  رد 

هم  »من  اینکه  بیان  با  بلکه  نشد،  آن 
اما  رسانه ها شنیده ام  در  را  موضوع  این 
جلسه ای در کمیسیون در این باره برگزار 
در  جلسه  برگزاری  صرفا  است«،  نشده 
کمیسیون در این زمینه را رد کرد. حال 
آنکه براساس روال موجود در بهارستان، 
در صورت ارائه گزارش از سوی نهادهای 
تنها  نه  خاص،  موضوعی  درباره  امنیتی 
بلکه  نمی شود  برگزار  آن  درباره  نشستی 
کمیسیون،  رئیس  به  صرفا  موضوع 
دولتی  مسئوالن  و  مجلس  رئیس 
اطالع داده می شود تا درباره آن موضوع 

بگیرند. تصمیم 
دیروز  که  مصوباتی  از  دیگر  یکی 
رساند،  تصویب  به  تلفیق  کمیسیون 
داشت.  ارتباط  بازنشستگی  موضوع  به 
بودجه  دولت سیزدهم در جریان الیحه 
سال   2 را  بازنشستگی  سن   1401
بود که  آنجا  مشکل  بود.  داده  افزایش 
قانونی  در  دائمی  قانون گذاری  امکان 
دلیل  همین  به  ندارد.  وجود  سنواتی 
با  تلفیق  کمیسیون  اعضای  دیروز  هم 
محمدرضا  کردند.  مخالفت  مساله  این 
این  رئیس  نایب  میرتاج الدینی، 
تلفیق  »کمیسیون  گفت:  کمیسیون 
تبصره 20 الیحه بودجه مربوط به منابع 
انسانی دولت را بررسی کرد. در بند )د( 
این تبصره آمده بود که سنوات خدمت 
سال  دو  بازنشستگی  برای  قبول  مورد 
این  با  پیدا کند که کمیسیون  افزایش 
تبصره  )د(  بند  کرد.  مخالفت  موضوع 
افزایش  به  مربوط  بودجه  الیحه   20
با مخالفت  بود که  32 سال  به  خدمت 
نهایی  شد.  روبه رو  تلفیق  کمیسیون 
در  به تصویب  منوط  این موضوع  شدن 
نگهبان  شورای  در  تایید  و  علنی  صحن 

است.«

راه حل 90 هزار میلیارد تومانی 
بازنشستگی صندوق های 

در  بازنشستگی  صندوق های  مشکالت 
المن  اظهر  آنان  نامساعد  روزگار  و  ایران 
الشمس است. اقتصاددانان بارها درباره 
داده اند.  هشدار  صندوق ها  وضعیت 
صندوق ها  این  همواره  دلیل  همین  به 
مجلس  و  دولت  معضالت  از  یکی  به 
تبدیل  بودجه  الیحه  بررسی  هنگام  به 
دولت سیزدهم  معلوم  قرار  از  می شوند. 
با اختصاص مبلغ 90  و مجلس یازدهم 
هزار میلیارد تومان تالش دارند بخشی از 

فصل کنند.  و  حل  را  آنان  مشکالت 
گفت:  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
»مصوب کردیم که حدود 90 هزار میلیارد 
تومان از محل فروش سهام شرکت های 
صندوق ها  این  به  غیربورسی  و  بورسی 
صندوق  همچنین  کند  پیدا  اختصاص 
نزدیک  لشکری  و  بازنشستگی کشوری 
پیش بینی  تومان  میلیارد  هزار   130 به 
سال  الیحه  در  مجموع  در  است.  شده 
1401 حدود 219 هزار میلیارد تومان برای 
حمایت از این صندوق های بازنشستگی 
هزینه  نحوه  مساله  است«  توجه  مورد 
نفت  فروش  محل  از  دولت  درآمد  کرد 
نشست  در  که  است  موضوعی  دیگر 
آن  به  تلفیق  دیروز سخنگوی کمیسیون 

شد.  پرداخته 
دولت  بود که  شده  اعالم  این  از  پیش 
یک  روزانه  فروش   1401 سال  برای 
میلیون و دویست هزار بشکه نفت را در 
چگونگی  درباره  زارع  است.  گرفته  نظر 
 4.5 باره  این  »در  آن گفت:  هزینه کرد 
بدهی  پرداخت  برای  یورو  میلیارد 
از  حمایت  برای  و  اجرایی  دستگاه های 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  خود  تولید 
است  مشخص کرده  یورو  میلیارد   5.5
که 40 درصد سهم صندوق توسعه ملی، 
درصد   45 و  نفت  در حوزه  درصد   14.5
زیرساخت های  از  حمایت  حوزه  در  هم 

است.« کشور  اقتصادی  توسعه 

بررسی مهم ترین سند مالی سال 1401 در کمیسیون تلفیق مجلس همچنان ادامه دارد

دغدغه های بودجه ای
مجلس فروش سربازی به مشموالن داخل کشور را به دلیل گرانی منع کرد

درخواست رئیسی برای 
تبیین الزام به تزریق

 دز سوم واکسن کرونا
فداکاری های  و  تالش  رئیس جمهوری 
کرونا  بیماری  با  مقابله  در  شده  انجام 
و  مبتالیان  شمار  توجه  قابل  کاهش  و 
فوتی های ناشی از ویروس کرونا را اقدامی 
حفظ،  ضرورت  بر  و  توصیف کرد  ارزشمند 
وضعیت  بیشتر  چه  هر  بهبود  و  صیانت 
بهداشتی موجود تاکید کرد. او روز شنبه در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی 
از کادر بهداشت و درمان، دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور و همه دست اندرکاران 
با ویروس کرونا، اظهار کرد: »امروز  مقابله 
خالصانه  فداکاری های  و  تالش ها  به خاطر 
و خستگی ناپذیر همه دستگاه های مسئول 
و همراهی و همکاری مردم، از شرایط نسبتا 
برخوردار  کشورها  سایر  به  نسبت  مناسبی 
بیماری  این  کامل  کنترل  برای  و  هستیم 
الزم است همچنان شیوه نامه های بهداشتی 
رئیس جمهوری  شود.«  مراعات  دقت  با 
شیوع  کنترل  در  واکسن  تاثیر  به  اشاره  با 
رسانه های  است  بیماری کرونا گفت: »الزم 
علمی  شخصیت های  و  چهره ها  و  جمعی 
آن  برای  را  کرونا  واکسن  تاثیر  و  اهمیت 
دسته از مردم که هنوز شبهه و تردید دارند، 
تبیین کرده و اقناع کنید و اهمیت دریافت 
جان  از  صیانت  در  واکسن کرونا  سوم  دز 
مردم را نیز برای افکار عمومی تبیین کنند.« 
دستگاه های  مسئوالن  از  همچنین  رئیسی 
مختلف خواست تا موضوع رعایت و نظارت 
مسافر  تردد  و  بهداشتی  اصول  اجرای  بر 
جدیت کنترل کنند.  با  را  مرزها  تمامی  از 
اشاره  با  همچنین  سیزدهم  دولت  رئیس 
وضعیت  خصوص  در  شده  ارائه  به گزارش 
مترو  ویژه  به  عمومی  حمل ونقل  نامناسب 
بر تداوم کنترل های دقیق و توجه به رعایت 

کرد. تاکید  اجتماعی  فاصله گذاری 

نگاه الیحه بودجه 
به معیشت مردم

یکی  برنامه محور شدن،  دولت مدعی اند  مسئوالن 
 1401 بودجه  الیحه  بارز   و  اساسی  اقدامات  از 
تامل  قابل  این خصوص  در  نکته  چند  است.  بوده 
است: اول؛ حذف ارز 4200 تومانی از الیحه بودجه 
بر  که  باشد  نکاتی  مهم ترین  جمله  از  می تواند 
اینکه  با  است.  تاثیرگذار  مردم  زندگی  و  معیشت 
و  رانت ها  از  بسیاری  منشا  کرد  کتمان  نمی توان 
انحراف ها در منابع و مصارف، همین سیستم چند 
حذف  است که  این  مسلم  نکته  ولی  بوده  نرخی 
کمبود  با  را  کاالها  برخی  احتماال  ترجیحی،  ارز 
را  ضربه  اولین  تورمی،  جریان  این  کند.  مواجه 
سپس  و  اساسی  کاالهای  حوزه  تولیدکنندگان  به 
مردم وارد می کند. در واقع، نکته نگران کننده این 
است که تیم اقتصادی دولت شاید با هدف جبران 
کسری بودجه به فکر حذف ارز 4200 تومانی بوده 
آن  عواقب  حال  به  فکری  اینکه  به  توجه  بدون 
طرح های  خرد کند.  اقتصاد  حوزه  در  خصوص  به 
نیز ممکن است  الکترونیکی  مانند کارت  جایگزین 
فقط بخشی از هزینه های افزایش قیمت را جبران 
بر  ایجاد فشار مضاعف  به  نهایت منجر  اما در  کند 
اقشار کم درآمد می شود. افزایش قیمت ها و تورم 
از  بیشتر  بسیار  دولتی  ارز  نرخ  افزایش  از  ناشی 
می دهد. را کاهش  مردم  خرید  قدرت  نقدی  یارانه 
حدود  پیشنهادی  بودجه  در  مالیاتی  درآمد  دوم؛ 
532 هزار میلیارد تومان خواهد بود. افزایش بیش 
سال  به  نسبت  مالیاتی  درآمدهای  درصدی   60 از 
وجود  نگرانی  این  و  است  تامل  قابل  قطعا   1400
و  درآمد  طبقات کم  به  مالیات ها  افزایش  دارد که 
میزان  این  وجود  با  طرفی  از  آورد.  فشار  متوسط 
از افزایش، عمال برنامه ای متفاوت از گذشته برای 
است.  نشده  پیش بینی  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری 
حقوقی  اشخاص  بر  مالیات  بخش  میان،  این  در 
نرخ  بیشترین  درصدی   145 افزایش  با  غیردولتی 
رشد را در بین پایه های مالیاتی خواهد داشت که 
فعالیت  بر  مالیاتی  فشار  بیشتر  افزایش  معنی  به 
مالیات  سهم  است.  بخش خصوصی  در  اقتصادی 
میلیارد  هزار   46 از  غیردولتی  حقوقی  اشخاص 
تومان در سال 1400 به 113 هزار میلیارد تومان در 

1401 رسیده است. سال  
بر  مالیات  سهم  تبلیغات گسترده،  وجود  با  سوم؛ 
مورد  همواره  مالیاتی که  درآمدهای  کل  از  ثروت 
بدون  تقریبا  آینده  سال  در  بوده  مسئوالن  تاکید 
تغییر باقی مانده است. نکته مهم دیگر این است 
که درآمد مالیاتی همواره رابطه مثبت و معناداری 
با فروش نفت در الیحه بودجه دارد. به بیان دیگر 
فروش  حاصل  ما  مالیاتی  درآمد  از  زیادی  بخش 
به هر دلیل محقق نشود درآمد  اگر  نفت است که 
کاهش  برای  نمی کند.  پیدا  تحقق  نیز  مالیاتی 
نویی  طرح  هیچ   1401 بودجه  در  وابستگی  این 

است. نشده  اندیشیده 
چهارم؛ افزایش بدون حساب و کتاب بودجه برخی 
ریاضتی  اصالح  به  بودجه  در  موسسات  و  نهادها 
1401 یکی دیگر از جنبه های قابل تامل این الیحه 
است. برای نمونه افزایش 56 درصدی بودجه صدا 
بودجه  برابری  سه  حدود  افزایش  کنار  در  سیما  و 
به  تومان  میلیارد   537 از  جمهوری  ریاست  نهاد 
تلخند  یک  به  شبیه  چیزی  تومان  میلیارد   1483
سهم  نامتعارف  افزایش  بی شک  است.  سیاسی 
اقتصاد  و  با معیشت  بی ارتباط  و موسسات  نهادها 
برای  ویژه ای  برنامه  دولت  می دهد  نشان  جامعه 

ندارد. مردم  زندگی  از  بعد  این 

واکنش ایران به حمالت 
صورت گرفته به یمن

هوایی  حمالت  خارجه  امور  وزارت 
کرد.  محکوم  را  یمن  به  اخیر  روزهای 
حمالت  محکومیت  با  خطیب زاده  سعید 
متجاوزان  ائتالف  اخیر  روز  چند  هوایی 
یمن  غیرنظامی  و  مسکونی  مناطق  به 
شدن  زخمی  و  کشته  و  ویرانی  به  که 
ضمن  انجامید،  بی گناه  افراد  از  تن  ده ها 
بازماندگان  با  همدردی  ابراز  و  تسلیت 
قربانیان این حمالت، اظهار کرد: »استمرار 
با سکوت  یمن  به  ائتالف  نظامی  حمالت 
فروش  بین الملل،  جامعه  بی تفاوتی  و 
اتخاذ  متجاوزان،  به  سالح  کنترل  بدون 
دوگانه  استانداردهای  و  جانبدارنه  رویکرد 
در مجامع بین المللی در مواجهه با تجاوز 
یمن،  مردم  علیه  ساله  هفت  ظالمانه 
این  در  عادالنه  صلح  به  دستیابی  مسیر 
ساخته  دشوار  پیش  از  بیش  را  کشور 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  است.« 
حامی  »کشورهای  تاکیدکرد:  ادامه  در 
که  یمن  به  متجاوز  نیروهای  تسلیحاتی 
با در اختیار قرار دادن بمب ها و سالح های 
نابود کننده به آنان موجب به خاک و خون 
اند،  شده  یمنی  و کودکان  زنان  کشیدن 
در  باید  و  بوده  شریک  جنایات  این  در 
نسبت  دست  این  از  حمایت هایی  قبال 
یمن  مردم  و  دنیا  مردم  عمومی  افکار  به 
پایان  در  خطیب زاده  باشند.«  پاسخگو 
یمن  مردم  بمباران  و  محاصره  تداوم 
جهت  در  جدی  عزم  نبود  نشان دهنده  را 
پیشبرد حل و فصل سیاسی بحران یمن 
دانست  نظامی  رویکرد مخرب  بر  اصرار  و 
نابودی کشور  و  ویرانی  جز  نتیجه ای  که 
عظیم یمن و بی ثباتی در منطقه به همراه 

نخواهدداشت.

برگزاری جلسه روسای 
هیات های ایران، 

اتحادیه اروپا و سه کشور 
اروپایی در وین

جلسه روسای هیات های جمهوری اسالمی 
ایران، اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در 
گزارش  به  شد.  برگزار  وین  کوبورگ  هتل 
گفت وگوهای  هشتم  دور  ادامه  در  ایسنا، 
علی  میان  دیداری  همچنین  امروز   وین، 
باقری، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی 
گفت وگوها  هماهنگ کننده  مورا،  انریکه  و 
صبح  نیز  کارشناسی  جلسات  شد.  برگزار 
هم  عصر  نوبت  در  و  شده  برگزار  دیروز 
هیات ها  روسای  سطح  دو  در  گفت وگوها 
ادامه  در  یافت.  خواهد  ادامه  و کارشناسان 
دیروز همچنین  وین،  مذاکرات  دور هشتم 
مذاکره کننده  باقری،  علی  میان  دیداری 
مورا،  انریکه  و  اسالمی  جمهوری  ارشد 

شد. برگزار  گفت وگوها  هماهنگ کننده 

سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه 1401 حاضر به تکذیب 
صریح یا تلویحی مساله 
مخالفت نهادهای امنیتی با 
موضوع حذف ارز 4200 تومانی 
به دلیل افزایش گرانی ها و 
تشدید فشار بر مردم و تبعات 
امنیتی آن نشد، فقط تاکید کرد 
که در این زمینه نشستی در 
کمیسیون تلفیق بودجه برگزار 
نشده است

براساس روایت های منتشر 
شده، گروه هایی در دانشگاه 
شریف و شهید بهشتی با حضور 
آرش اباذری و محمد فاضلی 
در این دانشگاه ها مخالفند. 
گروه هایی که هم قدرت کنار 
گذاشتن این اساتید را دارند 
و هم تعیین جانشین برای 
آنان را.

 بودجه 1401 اگرچه هنوز به اتفاق نظر تمام و کمال میان مجلس و دولت منجر نشده ولی چکش کاری بر روی بند به بند 
آن در کمیسیون تلفیق بودجه همچنان در جریان است. مجلس اما در این دوره حداقل برخالف دوره های گذشته چندان 
تغییری در مفاد بودجه ایجاد نمی کند و تالش می کند شاکله بودجه سال آینده همانی باشد که ابراهیم رئیسی و دولت 
سیزدهم تصویب کرده و به مجلس ارائه داده اند. در این میان خبر ممنوعیت فروش سربازی به مشموالن داخل کشور 
برخالف مشموالن خارج از مرزهای جغرافیایی ایران از جمله اخباری است که بار دیگر انتقادات را به سمت پارلمان روانه 

کرد.

|  دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی |

  | حمیدرضا بوستانی |
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واکنش ها به اخراج فاضلی از دانشگاه بهشتی و آرش اباذری از دانشگاه شریف ادامه دارد

دلواپس فردای دانشگاه
خبر اخراج محمد فاضلی، استاد جامعه شناسی 
استاد  اباذری،  آرش  و  بهشتی  دانشگاه شهید 
فلسفه دانشگاه شریف که منتشر شد، واکنش ها 
یکی پس از دیگری از راه رسید. مساله فقط کنار 
گذاشتن 2 استاد دانشگاه نبود، موضوع بازگشت 
به سیاست حذف بود. اتفاقی که در ادوار مختلف 
نمونه ها  مهم ترین  از  یکی  است.  شده  تکرار 
پاک سازی  و  احمدی نژاد  محمود  دوران  به 
دانشگاه ها از استادان منتقد بر می گردد. در این 
مسیر اما دو گروه واکنش هایشان متفاوت بود. 
یک گروه اصولگرایان و حامیان ابراهیم رئیسی 
بودند. آنان کنار گذاشتن این اساتید از دانشگاه ها 
به ویژه محمد فاضلی را اقدامی قانونی دانسته 
و  از آن دفاع کردند. گروه دیگر هم با یادآوری 
حضور فاضلی در ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی 
و حمایت او از مساله افزایش قیمت بنزین در 
سال 98، از اخراج او از دانشگاه استقبال کردند. 
نقد  در  اما  واکنش ها  اتفاق  به  قریب  اکثریت 
این اتفاق بوده است. منتقدان اخراج استادان 
با  نهاد هستند.  این  فردای  دلواپس  دانشگاه، 

رسمی  نهادهای  صدای  واکنش ها،  باالگرفتن 
هم رفته رفته در آمد و از وزارت علوم گرفته تا 
انجمن های اسالمی و دیگر اساتید دانشگاه ها و 
حتی بسیج دانشجویی هم به مساله واکنش 

نشان دادند. 

دلبخواهی نیست
مرکز  رئیس  امیرحسینی،  خلج  محمد 
دولتی ای  مقام  عالی ترین  علوم  وزارت  جذب 
بود که تا لحظه نگارش این گزارش به مساله 
اخراج محمد فاضلی از دانشگاه بهشتی واکنش 
نشان داده است. او در اظهاراتی که ایسنا آن را 
منتشر کرد، گفت: »هر تصمیمی مبنی بر اخراج 
و یا جذب هیئت علمی در دانشگاه ها باید طبق 
قوانین و مقررات صورت بگیرد و نتیجه نهایی 
این تصمیم باید از سوی دانشگاه به مرکز جذب 
هیئت علمی وزارت علوم ارسال شود که هنوز در 
خصوص اخراج استادی از دانشگاه شهید بهشتی 
نامه ای دریافت نکرده ایم. دانشگاه ها در خصوص 
تمدید یا عدم تمدید قرارداد یک عضو هیئت 
علمی استقالل دارند اما تمامی این اقدامات باید 

مبتنی بر قانون باشد و دانشگاه اگر تشخیص 
بدهد که شرایط تمدید قرارداد برای هیئت علمی 
وجود ندارد، می تواند آن را تمدید نکند اما مجددا 
تاکید می کنم همه موارد و تصمیمات باید مبتنی 
بر قانون باشد.« او نگفت که اقدام صورت گرفته 
از سوی دانشگاه شهید بهشتی قانونی است یا 
خیر. این دانشگاه اما در اطالعیه ای اعالم کرد: 
»موضوع قرارداد پیمانی دکتر محمد فاضلی پس 
اجرایی  هیئت  در جلسه  اداری  مراحل  از طی 
جذب دانشگاه مورخ 15 شهریور 1400 مطرح شد 
و به علت عدم انجام تکالیف مقرر در مواد 21، 
22 و 114  آیین نامه استخدامی اعضای هیئت 
علمی، پرونده او مورد تایید هیات قرار نگرفت. 
این رای، قابل اعتراض در هیات اجرایی جذب 
دانشگاه و متعاقبا در هیات اجرایی جذب مرکزی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سرانجام در 

مراجع قضایی مربوطه است.«
در  اقدامات گروهی  به  را  موضوع  اما  فاضلی 
اینکه  بیان  با  او  داد.  نسبت  دانشگاه  درون 
موضوع کنار گذاشتنش از دانشگاه شهید بهشتی 

ارتباطی به دولت سیزدهم ندارد، به فارس گفت: 
»درون دانشگاه گروه هایی وجود دارند که به هر 
وسیله ای مانع از اجرای امور استخدامی شدند و 
کار به جایی رسید که دانشجویان در ترم جدید 
در  بنده  برای  واحدی  هیچ  شدند که  متوجه 
دانشگاه ارائه نشده است. من از شهریور ماه تا 
به حال سکوت کرده بودم و به دنبال ایجاد غائله 
سیاسی درباره پرونده خودم نبودم و میدانم که 
بروز چنین وضعیتی برای دولت آقای رئیسی که 
با مشکالت زیادی درگیر است، به نفع دولت هم 
نبوده است، لذا خیلی از دوستانی که از موضوع 
مطلع شدند، ابراز گالیه کردند که چرا در همان 
شهریور ماه درباره وضعیت اداری خودم به آنها 

هیچ اطالعی ندادم.«

رد پای یک استاد
موضوع آرش اباذری، استاد فلسفه اخراج 
سادگی ها  این  به  اما  شریف  دانشگاه  شده 
نیست. »روزنامه شریف« در حساب توئیتر خود 
به نقل از ابراهیم آزادگان، رئیس گروه فلسفه علم 
دانشگاه شریف به نکاتی درباره چگونگی کنار 
گذاشتن اباذری اشاره کرده و از نقش یک استاد 
شناخته شده سخن به میان آورده است. این 
استاد دانشگاه گفته است: »از ابتدای جذب دکتر 

اباذری مخالفت هایی با جذب او در دانشگاه وجود 
داشت. با کمک دکتر فتوحی و دکتر رشتچیان، 
توانستیم مشکالت جذب او در دانشگاه را رفع 
کنیم و پرونده را به وزارت علوم بفرستیم. وزارت 
علوم بعد از یک سال در نامه ای به ما اعالم کرد 
اباذری صالحیت عمومی برای جذب  که دکتر 
گلشنی،  مهدی  دکتر  دخالت های  البته  ندارد. 
استاد بازنشسته گروه فلسفه علم دانشگاه در این 
نظر وزارت علوم موثر بود. ما طبق قانون به این رد 
صالحیت اعتراض کردیم. دوباره یک سال طول 
کشید تا وزارت علوم پاسخ اعتراض ما را بدهد که 
در نهایت اعتراض بی نتیجه بود. یک بار دیگر هم 
بعد از آن اعتراض کردیم که پاسخ آن تابستان 
امسال از سوی وزارت علوم به دست ما رسید و 
متاسفانه تغییری در وضعیت حاصل نشد. جالب 
آنجا بود که به محض خروج از جلسه در شورای 
عالی انقالب فرهنگی، دکتر گلشنی با دفتر من در 
گروه تماس گرفت و گفت اجازه نمی دهد دکتر 
آزادگان در  ابراهیم  برگردد.«  به شریف  اباذری 
ادامه ابراز امیدواری کرده که موجبات بازگشت 
اباذری به دانشگاه شریف فراهم شود هرچند که 
دولت هنوز به این مساله ورود رسمی نداشته و 

باید دید در ادامه چه می شود.



پیامک شما را دربـاره 
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آگهی جذب نیروی انسانی
1400/10/29 لغایت پایان وقت اداری سه شنبه 1400/11/5

روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان

دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان در نظر دارد جهت انجام کارهای خدماتی دو نفر نیروی انسانی را به صورت شرکتی ) با 4 ساعت کار روزانه و 22 
ساعت در طول هفته( مطابق شرایط ذیل بکارگیری نماید.

لذا کلیه افرادی که واجد شرایط می باشند ضمن تهیه مدارک الزم در اسرع وقت نسبت به تحویل آنها تا تاریخ حداکثر 5/11/1400 به امور اداری دانشکده 
فنی پسران خرم آباد اقدام نمایند.

1_ افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دبپلم باشند
2_ افراد هیچ گونه رابطه فامیلی ، نسبی و یا سببی با کارمندان دانشگاه نداشته باشند.

3_ دانشگاه طبق بخشنامه مربوطه ، هیچ گونه تعهد استخدامی و حقوقی در قبال افراد نخواهد داشت بلکه از طریق شرکت در ارتباط خواهد بود.
مدارک الزم

کپی مدارک هویتی ) شناسنامه، کارت ملی(_ کپی آخرین مدرک تحصیلی _ سوابق کار مرتبط

آگهی دعوت سهامداران شرکت عمران سرمد پردیس )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 15۷۶3 و شناسه ملی 1400۷913253

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بدینوسیله مطابق ماده 9۷ قانون تجارت و ماده 22 اساسنامه از کلیه سهامداران شرکت عمران سرمد پردیس 

دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت12:00 مورخ 1400/11/14 در استان 
کرمان، شهرستان کرمان، بخش مرکزی، شهر کرمان، خیابان مدرس، خیابان اخالقی، کوچه ۸ شرقی پالک46 طبقه 

همکف کدپستی ۷616616۷۸3 تلفن 333135۸4-034 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

1-انتخاب اعضای هیات مدیره
2-انتخاب بازرسین 

3-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
4-تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و تعیین 

پاداش هیات مدیره و بازرسین. 
5-تصمیم بر انحالل شرکت

رئیس  و  عامل  مدیر  محمودی  شاه  1-خانم 
هئیت مدیره 

هئیت  رئیس  نائب  پور  بهرام  معین  2-آقای 
مدیره 

عضو  ماهانی  نژاد  فالحت  حسین  آقای   -3
هئیت مدیره

جلسه  دستورات 
هیات مدیره شرکت:بشرح زیر اعالم میگردد: 

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 
3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060319078009534هيات دوم مورخه 1400/10/07موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جواد شمس الدين دزدان فرزند عباس بشماره شناسنامه 8447 صادره از 
بافت در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 118/1 مترمربع تحت پالك16679 فرعي از 3968  اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالك 899 فرعي از 3968 اصلي بخش 2کرمان واقع درشهرک صنعتی بعد از طورطناب کوچه 
6سمت 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 15 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 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/19سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/03

شناسه آگهی : 1255095

ت دوم
نوب

در نقشه سامانه پایش کیفی هوای کشور سه نقطه 
با رنگ قهوه ای )به نشانه وضعیت خطرناک( از 
دیگر نقاط جدا شده: ایستگاه های اداره کل محیط 
زیست زاهدان و ایرانشهر در سیستان وبلوچستان 
و ایستگاه بم در کرمان. هر سه یک رقم را نشان 
پرچم  با  راور  ایستگاه  همزمان   .500 می دهند: 
بنفش، با شاخص 235 وضعیت را بسیار ناسالم 
نشان می دهد. بر اساس اطالعات این سایت، 
آالینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرون 
توفان شن و گردوغباری که هم اکنون  است؛ رد 
در جریان است را در این نقاط می توان گرفت. 
گردوغبار شدید در شهرستان بم از روز جمعه آغاز 
شده است و هنوز ادامه دارد. چنان که با شدت 

یافتن گردوغبار دیروز اداره های بم تعطیل شد.
هادی شهسوار، فرماندار بم از تعطیلی ادارات 
به  و  داد  خبر  شنبه  روز  طی  شهرستان  این 
حفاظت  اداره  اعالم  به  توجه  با  ایرنا گفت: 
بم  شهرستان  هواشناسی  و  زیست  محیط 
مبنی بر افزایش شاخص آالیندگی هوا در این 
شهرستان، پایداری آن و طبق نظر دانشگاه علوم 
پزشکی مبنی بر خطرناک بودن این وضعیت 
تصمیم  اساس  بر  شهروندان،  سالمت  برای 
آلودگی  اضطرار  شرایط  شهرستانی  کارگروه 
به  اجرایی  دستگاه های  و  ادارات  تمامی  هوا 
انتظامی  درمانی،  امدادی،  مراکز  استثنای 
است. تعطیل  امروز   ) انتظامی  )واحدهای 

به گفته او این محدودیت کاری برای بخش 
خصوصی، بانک ها، صداوسیما و مراکزی که از 
قبل وقت رسیدگی به امور شهروندان داده اند 
نظیر مراجع قضایی و دستگاه های خدماتی بر 
عهده باالترین مقام مربوطه است. طبق سامانه 

پایش سنجش هوا شاخص آالیندگی در بم 
افراد  تمامی  و  است  خطرناک  بسیار  و   500
باید از فعالیت های خارج از منزل خودداری 
کنند. به همین دلیل فرماندار بم از شهروندان 
درخواست کرد از منزل خارج نشوند.توفان شن 
در سایر نقاط شرق استان کرمان نیز جریان 
راور را هم درنوردید و  این توفان دیروز  دارد. 
شد.  افقی  دید  و  هوا  باعث کاهش کیفیت 
اثر  بر  راور،  اژدری، فرماندار  طبق گفته مالک 
و  رسیده  آسیب  برق  به شبکه  توفان  شدت 
باعث شکستگی چند تیر برق، شکسته شدن 
چندین درخت و پاره شده کابل های برق در 
به  از شهر و روستاها شده است.  چند نقطه 
در  شهرستان  بحران  ستاد  اعضای  او  گفته 
حال آماده باش و پرسنل اداره برق در حال 
رفع مشکل قطعی برق هستند. امین باقری، 
فرماندار ریگان نیز با اشاره به توفان شن در 
این شهرستان گفت: »راه ارتباطی حداقل 40 
روستا به دلیل طوفان شن بسته شده است.« 
این توفان شن و برودت شدید هوا در شرق 
کرمان از روز جمعه آغاز شده و سبب شد دید 
افقی به کمتر از 5 متر برسد. از سوی دیگر به 
گفته فرماندار ریگان تعداد مراجعات به دلیل 
افزایش  شهرستان  در  تنفسی  بیماری های 
یافته و رفت و آمد به سختی انجام می شود. او 
نیز از مسافران خواست از سفر غیر ضروری به 

شرق استان جدا اجتناب کنند.
در مناطق شرقی و مرکزی استان هرمزگان نیز 
دیروز گرد و غبار و کاهش میدان دید افقی همراه 
با افزایش سرعت باد شمال شرقی رخ داد و در 

ساعات ظهر از میزان سرعت باد کاسته شد.

 بازگشت به مازوت سوزی در اصفهان
اصفهان  هوای  باد  وزش  با کاهش  دیروز 
این  هوای  شاخص کیفی  شد.  ناسالم  دوباره 
کالنشهر با میانگین 106 در شرایط ناسالم برای 
و6  گرفت  قرار  )نارنجی(  حساس  گروه های 
ایستگاه بر مدار قرمز و نارنجی قرار گرفتند. این 
در حالی است که طبق گزارش مهر ایستگاه های 
منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی شهر، نجف آباد 
و کاشان همچنان قطع هستند. بنا به اعالم اداره 
کل هواشناسی استان اصفهان از شنبه تا اواسط 
هفته جاری به دلیل سکون جوی و وارونگی دما، 

غلظت آالینده های جوی افزایش می یابد.
حالی  در  کالنشهر  این  در  هوا  آلودگی  تداوم 
است که مشعل های مازوت سوز نیروگاه شهید 
حکم  با   1393 سال  از  که  اصفهان  منتظری 
قضایی پلمب شده بود، با وجود مخالفت های 
دبیرخانه  دستور  به  اصفهان،  استان  مسئوالن 
شورای عالی امنیت ملی فک پلمب و آنطور که 
فرماندار شاهین شهر گفته است از شنبه گذشته 
برای مدت یک ماه فعال شده است. بر اساس 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی همه نیروگاه های 
کشور با توجه به شرایط جوی و افزایش مصرف 
گاز در بخش خانگی، ملزم به استفاده از مازوت  
از شنبه هفته  »نفت کوره« و قطع مصرف گاز 

شدند. گذشته 

مهر گزارش داده که در حال حاضر 8 مشعل از 
منتظری  نیروگاه شهید  مازوت سوز  12 مشعل 
فعال است و سه واحد مازوت مصرف می کند و 
روزانه بیش از پنج میلیون مترمکعب گاز تحویل 
این نیروگاه می شود. بنا به گفته مسئوالن امر 

منتظری  شهید  نیروگاه  سوم  یک  اکنون  هم 
روند روز  این  دنبال  به  مازوت سوز شده است. 
اصفهان  نماینده مردم  جمعه عباس مقتدایی، 
در مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس 
کمیسیون اصل نود مجلس با درخواست توقف 
بازگشایی  از  اصفهان،  نیروگاه   در  مازوت سوزی 
قضایی  حکم  نقض  و  مازوت سوز  مشعل های 

شکایت کرد.
در این نامه آمده است: »همانگونه که مستحضرید 
اصفهان در سال جاری صرفًا یک روز هوای پاک 
داشته است و به علت حجم باالی آلودگی هوا 
بیماری های  به  همشهریان  کالن شهر،  این  در 
متعددی مبتال شده اند که در بازدید اخیر اینجانب 
از بیمارستان ها، پزشکان مجدد بر تأثیر مستقیم 
آلودگی هوا و ایجاد بیماری تاکید کردند. پس از 
سال ها پلمب مشعل های مازوت سوزی اصفهان 
و مقاومت مسئوالن قضایی، مدیران و نمایندگان 
بر عدم استفاده از مازوت، توسط مسئوالن ذیربط 
به دستور  اخیرًا  اظهار شده است که متاسفانه 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشعل های 
مازوت سوز اصفهان جهت تامین برق کشور فک 
پلمب و فعال شدند. این در حالیست که مجدد 
با این اقدام خطرناک، اصفهان در معرض خطر 
جدی قرار گرفته و هر ثانیه شهروندان اصفهان 
را به بیماری و مرگ نزدیک تر می کند. این چه 
منطقی است که برای تامین برق در برخی مناطق 
اصفهان  بر سر مردم  بیماری  و  آلودگی  کشور، 
ریخته شود و هیچگونه توجهی به سالمتی آنان 
بر  اینجانب ضمن درخواست مبنی  لذا  نشود؟ 
توقف استفاده از مازوت در نیروگاه های اصفهان، 
شکایت خود را از طرز کار بازگشایی مشعل های 

مازوت سوز و نقض )شکستن( حکم قوه قضائیه 
اعالم می دارم و خواهشمندم با قید فوریت این 

شکایت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.«

 پیش بینی تداوم آلودگی در تهران
دیروز اگرچه میانگین کیفیت هوای پایتخت 
به  توجه  با  ولی  داشت  قبول  قابل  شرایط  در 
کاهش تندی باد، هوای برخی مناطق در شرایط 
ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت. آالینده 
شاخص هوای پایتخت طی 24 ساعت منتهی 
به شنبه »ذرات معلق کمتر از 2.5میکرون« با 
در  پایتخت  هوای  و کیفیت  بود  میانگین 67 
وضعیت قابل قبول قرار داشت. بر اساس اعالم 
اداره کل هواشناسی استان تهران، طی چهار روز 
آینده در مناطق صنعتی و پرتردد شهری استان 
هوا  کیفیت  کاهش  و  غبار  افزایش  به تدریج 
پیش بینی شده است. بر اساس بررسی داده ها 
و نقشه های پیش یابی هواشناسی در چهار روز 
دلیل  به  و  صاف  تهران  استان  آسمان  آینده 
پایداری و سکون نسبی جو در مناطق صنعتی 
و پرتردد شهری به تدریج افزایش غبار و کاهش 

کیفیت هوا پیش بینی می شود.
پیش بینی های شرکت کنترل کیفیت هوای شهر 
تهران حاکی از آن است که با افزایش ترافیک 
شامگاهی تا اواخر وقت شنبه و حاکمیت جو 
آرام و آسمان صاف، بر میزان غلظت آالینده ها 
ناسالم  وضعیت  برقراری  و  خواهد شد  افزوده 
برای گروه های حساس در بیشتر مناطق به ویژه 

مناطق پرتردد پیش بینی می شود.
تداوم این شرایط جوی تا صبح روز یکشنبه )3 
بهمن ماه( و افزایش ترافیک صبحگاهی سبب 
نتیجه کاهش  در  و  آالینده ها  غلظت  افزایش 
کیفیت هوا در مناطق پرتردد می شود. کاهش 
را  آالینده ها  پراکندگی  روز  طول  در  باد  تندی 

می کند. محدود 

 خوزستان و 9 شهر آلوده
غلظت آلودگی هوا در 9 شهر خوزستان با 
استقرار  و  استان  این  از  بارشی  خروج سامانه 
هوای پایدار دیروز به بیش از حد مجاز افزایش 
یافت و بار دیگر هوای شهرهای مختلف استان 
ناسالم  شرایط  در  آلودگی  غلظت  افزایش  با 
گرفت.  قرار  ناسالم  و  حساس  برای گروه های 
محیط  پایش  و  کنترل  مرکز  اعالم  اساس  بر 
بندر  شهرهای  هوای  کیفیت  شاخص  زیست 
امام خمینی)ره( با ثبت عدد 166، اهواز با 161 و 
ماهشهر با 158 در وضعیت قرمز و ناسالم برای 

گرفت. قرار  همه گروه های سنی 

 هشدار برای سه کالن شهر
سازمان  که   است  حالی  در  همه  اینها 
هواشناسی درباره آلودگی هوای سه کالنشهر تا 
بر  است.  داده  هشدار  بهمن ماه(   5( سه شنبه 
اساس پیش بینی ها تا سه شنبه)5بهمن ماه( در 
بیشتر نقاط کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی 
می شود و از این رو افزایش غلظت آالینده های 
جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت دور از 
انتظار نیست. سازمان هواشناسی با صدور هشدار 
زردرنگ آورده است:  از دیروز )شنبه( تا سه شنبه 
)2 تا 5 بهمن ماه( افزایش غلظت آالینده های 
جوی و کاهش کیفیت هوا برای شهرهای تهران، 
کرج و اصفهان پیش بینی می شود که در صورت 
عدم کنترل منابع آالینده ثابت و متحرک افزایش 
آلودگی هوا تا حد ناسالم برای گروه های حساس 
و در مناطق پرتردد و صنعتی احتمال افزایش 
آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه ها دور 
از رفت  این شرایط اجتناب  انتظار نیست.در  از 
وآمدهای غیر ضروری در سطح شهر به ویژه برای 
سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری، پرهیز 
از فعالیت های فیزیکی و ورزشی در فضای باز، 
زمان  و  فسیلی  سوخت های  مصرف  مدیریت 
حومه  و  سطح  در  صنعتی  واحدهای  فعالیت 

کالن شهرها توصیه می شود.

به دنبال توفان شن وضعیت هوا در  زاهدان، ایرانشهر و بم خطرناک شد

هشدار آلودگی و غبار
توفان به شبکه برق راور آسیب رساند و راه های 40 روستا در ریگان را مسدود کرد

نماینده مردم اصفهان از بازگشایی مشعل های مازوت سوز و نقض حکم قضایی شکایت کرد
سازمان هواشناسی هشدار داد: اصفهان، کرج و تهران آلوده می شوند

طی نامه ای به رئیس دانشگاه 
تهران صورت گرفت

 اعتراض جمعی
 از دانشجویان دانشکده 
محیط زیست به تلفیق 

این دانشکده 
 جمعی از دانشجویان دانشکده محیط زیست با 
ارسال نامه ای به رئیس دانشگاه تهران خواستار 
تلفیق نشدن این دانشکده با رشته های علوم 
ابقا در ذیل دانشکده های فنی  نیز  محیطی و 
دانشجویان  نامه  در  ایسنا،  گزارش  شدند.به 
آمده  تهران  دانشگاه  رئیس  مقیمی  دکتر  به 
در  تحصیل  به  مشغول  »دانشجویان  است: 
دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با توجه 
به پیشینه تحصیلی در زمینه رشته های فنی و 
مهندسی نظیر مهندسی عمران، مهندسی شیمی، 
مهندسی مکانیک و.....اعتراض خود را مبنی بر 
تلفیق دانشکده محیط زیست با رشته هایی نظیر 
نظیر  مجموعه هایی  در  و گردشگری  جغرافیا 
علوم محیطی اعالم می دارد و خواستار ابقا در 
زیر مجموعه دانشکدگان فنی است. همچنین 
دانشجویان این دانشکده هنگام انتخاب رشته 
برای مقطع تحصیالت تکمیلی رشته تحصیلی 
را در قسمت رشته های فنی و مهندسی  خود 
دانشجویان  از  بسیاری  و  کرده اند  انتخاب 
با  زیست  محیط  انضمام  دلیل  به  دانشکده 
پردیس فنی آن را برای تحصیل انتخاب کردند.«

بارش های اخیر 
خشکسالی را  رفع نمی کند 
بحران  مدیریت  و  اقلیم  ملی  مرکز  رئیس 
خشکسالی با اشاره به تاثیر بارندگی ها بر تامین 
شکل  به  اخیر  »بارش های  گفت:  آب کشور 
بی سابقه ای در تامین آب مورد نیاز استان های 
با  برنامه های سازگاری  اما  بوده  جنوبی موثر 
قرار  اولویت  در  سطح کشور  در  باید  کم آبی 
گیرد و تمام برنامه های توسعه در سطح کشور 
مطابق با طرح های سازگاری با کم آبی طراحی 
شود.«احد وظیفه درباره میزان بارش های کشور 
ایسنا  به  تا30دی ماه  جاری  سال  ابتدای  از 
از  بارندگی در کشور،  توضیح داد: »میانگین 
بوده  جاری 98.3میلی متر  آبی  سال  ابتدای 
است که 4 درصد بیشتر از میانگین بلندمدت 
در  بارش کشور  میانگین  عبارتی  به  یا  بوده 
محدوده نرمال است. میانگین بارش از ابتدای 
و   میلیمتر   58.4 )زمستان(  جاری  فصل 
77.5 درصد بیش از میانگین بلندمدت بوده 
مدیریت  و  اقلیم  ملی  مرکز  است.«رئیس 
در  بارندگی  میزان  درباره  خشکسالی  بحران 
دی ماه گفت: »میانگین بارش تجمعی در پهنه 
کشور طی ماه اول زمستان 58.4 میلی متر ثبت 
شد. این میزان 77.5 درصد بیش از میانگین 
بارش بلندمدت است. طی هفته آخر دی ماه 
نیز بارندگی در کشور 28.6میلی متر ثبت شد که 
حدود 239 درصد بیش از میانگین بارش بلند 
مدت در بازه زمانی مشابه است.«وظیفه ادامه 
داد: »توزیع بارش در کشور به گونه ای است که 
در استان های جنوبی تا جنوب  شرقی کشور 
بلند مدت و در  از نرمال  میزان بارش بیش 
استان های شمال  شرقی، غرب تا جنوب غرب 
کشور در استان های واقع در دامنه های جنوبی 
البرز از جمله تهران و سمنان میزان بارش بین 

25 تا 50 درصد کمتر از نرمال است.«

8 مشعل از 12 مشعل 
مازوت سوز نیروگاه شهید 

منتظری فعال است و سه 
واحد مازوت مصرف می کند 
و روزانه بیش از پنج میلیون 

مترمکعب گاز تحویل این 
نیروگاه می شود. به دنبال 

این روند روز جمعه عباس 
مقتدایی، نماینده مردم 

اصفهان در نامه ای به رئیس 
کمیسیون اصل نود مجلس با 
درخواست توقف مازوت سوزی 

در نیروگاه  اصفهان، از بازگشایی 
مشعل های مازوت سوز و نقض 

حکم قضایی شکایت کرد

|پیام ما|یک سو آلودگی و سوی دیگر گردوغبار و توفان شن؛ این خالصه ای از وضعیت شهرهای جنوب شرق، مرکز و جنوب غرب کشور 
است. توفان شن بسیاری از نقاط کرمان را در نوردیده و شدت آن در بم ادارات را تعطیل کرده و در ریگان بسیاری از راه های روستایی را 
بسته و به قطعی برق انجامیده است. در ایرانشهر و زاهدان وضعیت خطرناک گزارش شده و از شهروندان خواسته اند جز در موارد ضروری از 
خانه بیرون نیایند.  از سوی دیگر سه روز بعد از روز ملی هوای پاک، غباری که از عراق به کرمانشاه و خوزستان رسیده بود هنوز بر جای خود 
باقی است و به دنبال پایداری هوا، آلودگی ناشی از فعالیت صنایع شاخص آلودگی هوای 9 شهر خوزستان را به بیش از حد مجاز رسانده 

و اصفهان هم در نبود باد و با صدور مجوز مازوت سوزی به آلودگی دوباره هوا انجامیده است.

بر اساس پیش بینی ها تا 
سه شنبه )5بهمن ماه( در بیشتر 

نقاط کشور جوی آرام و پایدار 
پیش بینی می شود و از این 

رو افزایش غلظت آالینده های 
جوی در شهرهای صنعتی و 

پرجمعیت چون تهران، کرج و 
اصفهان دور از انتظار نیست

|  
رنا

 ای
 |

| سمت |

| نویسنده |
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بازخوانی ترانه های مامان خورشید
در دهه هفتاد بخشی از آوازها که مامان 
خورشید می خواند، ثبت و ضبط شد و تعدادی 
فولکلور  ناصر وحدتی، خواننده  را هم  آنها  از 
گیلک، نویسنده و پژوهشگر موسیقی در دهه 
از سال 82 که  اجرا کرد. »بعد  و  تنظیم   80
از گروه شمشال جدا شدم و در رشت گروه 
تشت زنی تشکیل دادم. در آن زمان مدتی در 
خانه شهرام شفیعی مستقر بودم و او صدای 
ضبط شده این خانم را که در دهه 70 ضبط 
شده بود، در اختیارم قرار داد. شنیدن نوارها 

توضیح  چرا که  داد  قرار  تاثیر  تحت  را  من 
عاشوری  خورشید  و  داشت  را  ترانه ها  کامل 
خواستگاه  همه آنها را هم می گفت. پیش از 
آن بسیاری از زنان را دیده بودم که می خوانند 
درباره  و  بزنند  نمی توانستند خوب حرف  اما 
خوب  خیلی  او  ولی  بدهند  توضیح  ترانه ها 
سال  همان  وحدتی  ناصر  می زد.«  حرف 
ترانه  جمله  از  ترانه  چند  لنگرود  کنسرت  در 
بازخوانی  عاشوری  از خورشید  را  لیلی«  »ها 
شنیده  هم  خوب  خیلی  ترانه هایی که  کرد، 
شد. »ها لیلی« ترانه عاشقانه درباره دختری 

از معشوق، خود  دل کندن  رنج  به  است که 
را به درخت گالبی وحشی حیاط خانه پدری 
شده ای  ضبط  نوار  در  می میرد.  و  می بندد 
این  از  با صدای مامان خورشید  که وحدتی 
ترانه شنیده، قصه اینطور روایت شده است؛ 
برایت می خوانم »ها لیلی«  ترانه ای که االن 
است. دختری بود به نام لیلی که بعد از عید 
با نامزد خود قرار عروسی داشت ولی بعد از 
عید خواستگار دیگری پیدا کرد که موقعیت 
نامزدی  او گفتند ما  به  بهتری داشت.  مالی 
خواستگار قبلی را پس می دهیم و تو باید با 

خواستگار جدید ازدواج کنی. ولی او می گوید: 
»خواستگار جدید را نمی خواهم.« پدر و مادر 
به او سخت می گیرند و او را کتک می زنند. 
یک درخت گالبی وحشی در حیاط خانه آنها 
قرار داشت که گل های سفید داده بود؛ درختی 
که یک روز لیلی خود را به شاخه آن بست و 
مرد. بعد مامان خورشید شعر »ها  لیلی« را 
به زبان گیلکی می خواند. شعر اینطور معنی  
درخت  زیر  لیلی گمشده  »پیراهن  می شود: 
هم  به  درد   این  از  درخت  شاخه های  گل/ 
چسبیده اند و از این درد ناله می زند به بلبل/ 
لیلی  حاال  چون  کن  جمع  را  دانه ات  بلبل 
احساس آرامش می کند چون از آن جهنمی 
راحت شد.«  که فکر می کرد گرفتارش شود 
آن سال می خواست  در  وقتی  ناصر وحدتی 
از  دیگر  برخی  و  لیلی«  »ها  بوگو«،  »آها 
ترانه هایی که از خورشید عاشوری شنیده بود 
را بازخوانی کند، از شهرام شفیعی خواست او 
را برای تقدیر دعوت کند بنابراین در سال 82 
مامان خورشید به کنسرت آنها آمد، ردیف جلو 
به مردم معرفی  از همان جا هم  و  نشست 
شد. خورشید عاشوری اهل روستای بی باالن 
کالچای است و نام فامیلی اش مانند بسیاری 
با پسوند محل زندگی اش  از مردم آن زمان 
گره خورده. در گذشته وقتی زنان روستا با هم 
برای کشت برنج ریسه می شدند، مجبور بودند 
بخوانند  موسیقی  کار،  سختی  تحمل  برای 
بنابراین از آن 20-30 نفری که در حال وجین 
بودند، چند نفر پیشخوان می شدند و دوبیتی 
می خواندند. »به مقامی که می خواندند پهلوی 
دشکن گفته می شود. پهلوی دشکن به نوعی 
را  آدم کناری ات  یعنی  دارد  را  حکم مشاعره 
شکست بده. یکی می خواند، بقیه کل می زدند 
و نفرات بعدی هم به نوبت می خواندند. اینها 
خورشید  و  بودند  منطقه  در  شاخصی  زنان 
عاشوری هم یکی از آنها بود. فقط هم برای کار 
می خواندند نه اینکه کسی بیاید آنها را بشنود. 
وقتی مردها برای تمیز کردن شالیزار به آنجا 
می رفتند، زن ها سکوت می کردند تا صدایشان 
را نشنوند. من قبل از انقالب سن کمی داشتم 
و آنها هم من را از خود می دانستند بنابراین 
گاهی با ضبط سر زمین می رفتم و صدایشان 

را ضبط می کردم.«

منبع ۸0 درصد دوبیتی های 
»صد چاردانه« حافظه مامان 

خورشید است
خورشید  تاریخی  حافظه  از  دیگری  بخش 
علی  و  نمکچیان  یاسین  توسط  عاشوری 
خوش تراش در کتابی با عنوان »صدچاردانه« 
سری  از  چاردانه«  »صد  است.   شده  چاپ 
است که مجموعه ای  نشر مشکی  کتاب های 
را به شعر اقوام ایرانی اختصاص داده است. 
اقوام  شعر  بازسرایی  و  ترجمه  مجموعه  این 
و  است  بلوچی(  و  قشقایی  )کردی،  ایرانی 
پیش از »صد چاردانه« سه کتاب با عنوان های 
»صد ساو چمانه« ترجمه فریاد شیری، »صد 
لیکو«  و »صد  یونان  رسول  ترجمه  آسانک« 
است.  شده  منتشر  مونی  منصور  ترجمه 
ترانه های گیلکی شرق  راوی  مامان خورشید 
زندگی اش  محل  شفاهی  ادبیات  و  گیالن 
است؛ ترانه هایی که از سال های دور به صورت 
سینه به سینه به او منتقل شده است. علی 
خوش تراش، پسر خورشید عاشوری از دوران 
متل ها،  قصل ها،  افسانه ها،  انواع  کودکی 
و  ترانه  الالیی،  چیستان ها،  ضرب المثل ها، 
آواز ها را از مادرش شنیده است اما تا پیش از 
دهه 70 که مطالعات و پژوهش هایی را درباره 
فولکلوریک گیالن  و  ادبیات شفاهی  فرهنگ 
و  هنر  درباره  چندانی  مطلب  بود،  نکرده  آغاز 
»در  نمی دانست:  خورشید  مامان  استعداد 

زمان مطالعات و پژوهش هایم متوجه شدم 
آنچه در کودکی برای ما می گفت یا می خواند 
شفاهی  ادبیات  در  درخور  اثری  خود  نوع  در 
گیلکی به ویژه فرهنگ گالشی است. این گونه 
شد که در موازات مطالعات و تحقیقاتم آنچه 
خانم خورشید عاشوری می خواند و می گفت 
را ضبط یا ثبت کردم.« پدر خورشید عاشوری، 
کشاورز و خرده دامدار بود ولی هرگز اجازه نداد 
مامان  بنابراین  بروند  مدرسه  به  دخترانش 
خورشید هم مثل خواهرانش نتوانست سواد 
یاد بگیرد. خودش درباره شرایط کار و زندگی 
»از  است:  نوجوانی گفته  و  زمان کودکی  در 
کودکی مجبور به انجام کار خانه و کشاورزی 
بودیم و پا به پا و دوش به دوش زنان روستا در 
شالیزارها، باغ های چای و جالیز کار می کردیم 
و تنها سرگرمی و دلخوشی ما در اینگونه کارها، 
همخوانی با زنانی بود که هنگام کار در شالیزار 
دائما ترانه و آواز می خواندند.« کار کشاورزی 
و برنج کاری و چای کاری در گیالن به صورت 
مشارکتی و بنا بر نوع فرهنگ رایج به صورت 
یاوردهی است. یعنی افراد بدون دریافت مزد 
همدیگر  زمین های  روی  محصول  کشت  در 
بر  فعالیت ها  این  اغلب  البته  و  می کنند  کار 
عهده زنان است. خواندن انواع ترانه ها و آوازها 
برای روحیه گرفتن در هنگام کار از ویژگی های 
برنجکاری در گیالن است به همین دلیل هم 
تا به حال ناب ترین ترانه ها و آوازهای گیلکی 

خلق شده است. 

کتاب »صد چاردانه« شامل 100 دوبیتی نغز 
 80 به  نزدیک  منبع   و  است  فولک گیلکی 
درصد این دوبیتی ها حافظه مامان خورشید 
بوده که حاال منتشر شده است. »سال گذشته 
رادیو نواحی آلبومی از روایت های موسیقیایی 
شرق  منطقه  به  مربوط  که  خورشید  مامان 
گیالن است را به صورت الکترونیکی منتشر 
کرد. به تازگی هم یک گروه مستندساز برای 
تهیه یک مستند سراغ او رفته اند و البته این 
فیلم هنوز در مراحل تولید قرار دارد.« مامان 
خورشید یا همان خورشید عاشوری حاال در 
لنگرود  شهرستان  در  سالگی  یک  و  هشتاد 
فرزندانش  حمایت  با  و  شخصی  خانه  در 
زندگی می کند و تا به حال به عنوان گنجینه 
فرهنگی مورد شناسایی قرار نگرفته است به 
گفته خوش تراش در این رابطه حتی برخی 
کم لطفی  هم  موسیقی  عرصه  هنرمندان 
دایره  و  مدار  در  اغلب  آنها  چون  کرده اند 
او  چون  افرادی  سراغ  و  کرده اند  گیر  تکرار 

نمی روند.

گفت و گوی »پیام ما« با ناصر وحدتی و علی خوش تراش درباره راوی ترانه های گیلکی شرق گیالن

میراث ماندگار »مامان خورشید«
خورشید عاشوری تا به حال به عنوان گنجینه فرهنگی مورد شناسایی قرار نگرفته است
هنرمندان عرصه موسیقی سراغ افرادی چون خورشید عاشوری نمی روند

تپه باستانی ایذه 
از خطرات توسعه 

شهرنشینی نجات یافت
آیاپیر)ایذه(  فرهنگی  میراث   پایگاه  مدیر 
خوزستان گفت: پروژه گمانه زنی به منظور 
تعیین عرصه و حریم تپه موسوم به حاج 
هدف  با  ایذه  شهر  در  سلطانپور  عیسی 
خطرات  از  باستانی  محوطه  این  حفظ 
شد. انجام  شهرنشینی  گسترش  از  ناشی 
حاج  به  موسوم  تپه  فرجی گفت:  مهدی 
در  باستانی  تپه ای  سلطانپور  عیسی 
بخش شمال خاوری شهر ایذه خوزستان 
که  است  هکتار   5 از  بیش  وسعتی  با 
مانند  به  را  آن  شهرنشینی  گسترش 

است. گرفته  بر  در  نگینی 
شهرنشینی  گسترش  باستان شناس  این 
را تهدیدی دانست که در چند سال اخیر 
این تپه را با خطراتی مواجه کرده است و 
افزود: گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و 
حریم این تپه با مجوز ریاست پژوهشگاه 
 20 مدت  به  و گردشگری  میراث فرهنگی 
 26 پروژه  این  طول  در  شد.  انجام  روز 
مختلف  جای  جای  و  پیرامون  در  گمانه 
به  آنها  از  برخی  که  شد  حفر  تپه  این 
الیه های باستانی برخورد کرد و برخی نیز 

بود. باستانی  نهشته های  فاقد 
باران در طول  بارش های  او گفت: هرچند 
برنامه  موقتی  تعطیلی  اسباب  دوره  این 
اهمیت  سبب  به  اما  پی داشت  در  را 
تپه  این  حریم  و  عرصه  کردن  مشخص 
و کارگران  هیأت  اعضای  همکاری های  با 

رسید. پایان  به  موقع  به  زحمتکش 
سرپرست هیات باستان شناسی، حفر 26 
عکسبرداری  و  نقشه برداری  انجام  گمانه، 
اسب  مفرغین  دهنه  یک  و کشف  هوایی 
یک  و  تپه  باالی  در  سطحی  صورت  به 
و  اقدامات  از  را  کسردار  سفالی  ظرف 

اعالم کرد. پروژه  این  نتایج 
پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 
میراث فرهنگی و گردشگری، فرجی با بیان 
 اینکه در حال حاضر پایگاه میراث فرهنگی 
و  تجزیه  گزارش،  تدوین  حال  در  آیاپیر 
تکه  چون  فرهنگی  یافته های  تحلیل 
نقشه های  تکمیل  و  مختلف  سفال های 
تصریح کرد:  است  شده  تهیه  توپوگرافی 
شده  تهیه  پیشنهادی  حریم  و  عرصه 
کل  اداره  حرایم  شورای  در  به زودی  نیز 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

می شود. مطرح  خوزستان 

۷۸ اثر یزد ُمهر اصالت 
ملی صنایع دستی 

دریافت کردند
فرهنگی،  میراث   اداره  کل  سرپرست 
یزد  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
گفت: 78 اثر استان یزد مهر اصالت ملی 

کردند. دریافت  صنایع دستی 
این  اعالم  ضمن  ساالر حسینی  علیرضا 
مهر  داوری  دوره  ششمین  افزود:  خبر 
استان های  صنایع دستی  ملی  اصالت 
گذشته  هفته  طی  کشور  هفت  منطقه 
قم  اصفهان،  یزد،  استان  پنج  حضور  با 
این  میزبانی  به  چهارمحال و بختیاری  و 
چهار  این  آثار  و  برگزار  یزد  در  اداره کل 

گرفت. قرار  داوری  مورد  استان 
داوری،  از  دوره  این  در  داد:  ادامه  او 
در  و  گرفت  قرار  داوری  مورد  اثر   250
صنایع دستی  آثار  از  اثر   168 پایان 
ملی  اصالت  مهر  استان ها  این  به  مربوط 

کردند. دریافت  را  صنایع دستی 
خوب  استقبال  به  اشاره  با  ساالر حسینی 
هنرمندان صنایع دستی یزد از این رویداد 
دوره  این  در  تصریح کرد:  صنایع دستی، 
قرار  داوری  مورد  یزد  استان  از  اثر   111
به  موفق  اثر   78 نهایت  در  و  گرفت 
صنایع دستی  ملی  اصالت  مهر  دریافت 

. ند شد
به گفته او، 74 اثر از اصفهان، 8 اثر از قم 
اصالت  مهر  چهارمحال و بختیاری  اثر   8 و 

ملی صنایع دستی را دریافت کردند.
فرهنگی  میراث   کل  اداره   سرپرست 
 22 دوره  این  در  این که  بیان  با  استان 
داور کار بررسی و داوری آثار ارائه شده را 
انجام دادند، عنوان کرد: آثاری در داوری 
ملی  اصالت  مهر  نشان  دریافت  به  موفق 
اصالت  مزایای  می شوند که  صنایع دستی 
شامل نشان  دادن هویت فرهنگی و ملی 
از  اعم  خالقیت  کشور،  سنتی  هنرهای 
قابلیت  اولیه،  مواد  و  تولید  روش  طرح، 
طبیعی  اولیه   مواد  از  عبارتی  به  بازیافت 
بازار  در  عرضه  قابلیت  باشند،  شده  تهیه  
رعایت حقوق  مناسب،  قیمت  بین المللی، 
استاندارد  و  عدالت محوری  انسانی، 
اساس  بر  مزیت  و  برتری  تولید،  مکان 
به کاررفته،  مواد  و  تکنیکی  معیارهای 
کیفیت،  زیاد،  مقدار  به  تولید  قابلیت 
نوآوری  و  روزمره  زندگی  در  کاربرد 

باشند. داشته  را  محصول 

مامان خورشید راوی ترانه های 
گیلکی شرق گیالن و ادبیات 
شفاهی محل زندگی اش است؛ 
ترانه هایی که از سال های دور به 
صورت سینه به سینه به او منتقل 
شده است.

فصل امتحانات که می رسید برادرها در باغ خانه پدری با صدای بلند کتاب می خواندند تا برای امتحانات آماده شوند، خورشید عاشوری 
هم، کنار آنها می نشست و می شنید. یکی از برادرها که رشته اش ادبیات بود، متون ادبی آن دوران )چهار مقاله و اشعار شعرای بزرگ 
فارسی از حافظ و خیام تا سعدی و باباطاهر( را می خواند و خورشید همه را حفظ می کرد. حاال هم بسیاری از آن ترانه ها، الالیی ها، قصه ها، 
ضرب المثل ها، آیین ها، آداب و رسوم و تاریخ شفاهی محل زندگی اش را به یاد دارد. او از همان کودکی به درس و مدرسه عالقه داشت 
و اگرچه نخستین مدرسه روستایی ایران در سال 1304 در روستای بی باالن کالچای تاسیس شده بود ولی خورشید و دیگر خواهرانش از 
تحصیل در آن مدرسه محروم بودند چون پدر اعتقادی به تحصیل دختران نداشت بنابراین فقط پسرها به مدرسه می رفتند. مامان خورشید 
هم از زمانی که خود را در روستا شناخت، هم دوش زنان در فصل کاشت و برداشت برنج، کار  می کرد و برای کنار آمدن با سختی کار همراه 

بقیه آوازها و مقام های موسیقی کار گیالن را می خواند.
|  

ما
ام 

 پی
 |

ناصر وحدتی: پژوهشگر 
موسیقی: شنیدن صدای ضبط 
شده خورشید عاشوری که در 
دهه 70 ضبط شده بود، من 

را تحت تاثیر قرار داد چرا که 
توضیح کامل ترانه ها را داشت 
و خورشید عاشوری خواستگاه  

همه آنها را هم می گفت. 
پیش از آن بسیاری از زنان 

را دیده بودم که می خوانند اما 
نمی توانستند خوب حرف بزنند 
و درباره ترانه ها توضیح بدهند 

ولی او خیلی خوب حرف می زد

| روزنامه نگار |

| نیره خادمی |

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره ب/1400/39-52 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن 315 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به شماره 200000596300014۷ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400.11.02 می باشد.

مبلغ برآورد: 9.661.0۸0.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 4۸3.054.000 ریال به صورت ضمانت بانکی )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب 

استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1400.11.02 لغایت 1400.11.0۷ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1400.11.19 

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400.11.19 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب 
استان

تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 11 روز چهارشنبه تاریخ 1400.11.20 
محل تامین اعتبار : عمرانی اسناد خزانه اسالمی به سررسید 1403.10.24 با حفظ قدرت خرید

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام : ۸۸969۷3۸ و ۸5193۷6۸

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب 

کشور 
)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

ول
ت ا

نوب

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در نظر دارد تعداد: 10 باب مغازه ،1 باب منزل مسکونی 
،1عدد سوله ویک قطعه زمین )جهت بلوک زنی(واقع درشهرجیرفت با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 
را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir (و با شماره مزایده: 1111) شماره 

سیستمی ( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند. 
زمان انتشار درسایت تاریخ :11/3/ 1400 ساعت 10صبح 
  1400/11/13  : تاریخ  مزایده  اسناد  دریافت  مهلت   -

ساعت  13:00
تاریخ بازدید : 1400/11/4

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ: 1400/11/13 
ساعت  13:00

10صبح    ساعت   1400/11/14  : تاریخ  بازگشایی  زمان 
-زمان اعالم به برنده تاریخ :1400/11/14

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( 
ارسال  پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( 

پیشنهاد 
قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم برنده ، و واریز وجه 
پذیر می  امکان  این طریق  از  بستر سامانه  در  مزایده 

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

مزایده بازدید به عمل آورید. 

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت 
با   ) توکن   ( الکترونیکی  دریافت گواهی  و  نام  ثبت 

شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
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 

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

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

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

می باشد. 
شهرستان  وپرورش  آموزش  اداره  تماس  ۸-شماره 

جیرفت واحد کارپردازی :034432103۸0

آگهی مزایده )اجاره(

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت



پیامک شما را دربـاره 
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1ادامه از صفحۀ

سیالب و کم توجهی به 
راهکارهای طبیعت محور

نظیر  طبیعی  بالیای  کنترل  و  غذایی  نا امنی 
موجب  همزمان  و  باشند  می  موثر  سیالب، 
توسعه  انسانی،  جوامع  امنیت  و  رفاه  تامین 
پایدار و بازیابی خدمات اکوسیستم های طبیعی 
می شوند.نسل بشر در گذشته به خوبی از نقش 
اکوسیستم های طبیعی در بقای خود آگاه بوده 
و می توان دانش بومی و مصادیق داخلی آن 
نظیر احداث قنوات و ایجاد آب بندان ها را گواهی 
بر همین ادعا دانست. متاسفانه انقالب صنعتی 
و تمرکز صرف بر روش های مهندسی و سازه ای 
راهکارهای  شد  سبب  آب،  منابع  مدیریت  در 
طبیعت محور به فراموشی سپرده شوند. حال 
آن که گذشت زمان و تشدید پیامدهای تغییرات 
بی  از  ناشی  های  هزینه  باعث گردید  اقلیمی 
توجهی به این دست راهکارها، بیش از پیش 
میالدی   2000 سال  از  مشخصا  و  گردد  آشکار 
تمرکز غالب مجامع بین المللی از جمله اتحادیه 
بین المللی حفاظت از طبیعت، سازمان ملل متحد 
توسعه  و همچنین کشورهای  اروپا  اتحادیه  و 
یافته بر پیاده سازی راه حل های مبتنی بر طبیعت 
مدیریت  کلیدی  راهبردهای  از  یکی  به عنوان 
منابع آب، قرار گرفته است.برخی از مهم ترین و 
موثرترین راهکارهای طبیعت محور در کنترل و 
مدیریت سیالب ها شامل حفاظت خاک، احیای 
پوشش جنگلی و مرتعی، حفظ بستر و الیروبی 
رودخانه ها، آبخوان داری و آبخیزداری و خصوصا 
است.  قنوات  و  آب بندان ها  تاالب ها،  احیای 
متاسفانه در کشور ما نظیر دیگر نقاط دنیا، برای 
دهه های متمادی شاهد کم توجهی به این گونه 
راهکارها در توسعه پایدار سرزمین بوده ایم. برای 
نمونه می توان به پیامدهای ناشی از سیالب های 
سال آبی 1399-1398 که نتیجه مستقیم تغییر 
استان ها  برخی  در  حدی  بارش های  و  اقلیم 
نظیر لرستان، خوزستان، فارس و سیستان و 
که  سیالب هایی  کنیم.  اشاره  بود،  بلوچستان 
و مرتعی،  واسطه تخریب پوشش جنگلی  به 
تشدید فرسایش و رسوبگذاری در پایین دست 
و در نتیجه کاهش ظرفیت نگهداشت و ذخیره 
سیالب در سازه های کنترلی و تاالب ها، تصرف و 
تغییر کاربری بستر رودخانه ها و اراضی تاالبی، 
در  انسانی  مداخالت  یا  غیر استاندارد  الیروبی 
مسیل های سیالبی و ایجاد موانع برای هدایت 
جریانات سیالبی به سوی تاالب ها، پدید آمد 
به  را  جبران ناپذیری  و  هنگفت  هزینه های  و 
دولت و مردم تحمیل کرد.متاسفانه طی یک 
کم توجهی  هزینه  دیگر  بار  برای  گذشته،  ماه 
تکرار  واسطه  به  را  راهکارهای طبیعت محور  به 
بارش های حدی و مونسون و وقوع سیالب های 
ویرانگر در برخی استان ها شامل فارس، خراسان 
و  بلوچستان  و  سیستان  هرمزگان،  جنوبی، 
موضوع  این  بیشتر  اهمیت  پرداختیم.  کرمان 
جایی است که منابع آب ناشی از سیالب های 
اخیر خصوصا در شرایط کمبود چشمگیر منابع 
آب و افت شدید غالب آبخوان های کشور، عمدتا 
از دست می روند و صرفا شاهد بروز خسارات 
جدی به جوامع انسانی، زیرساخت های عمرانی، 
تاسیسات و ابنیه شهری و روستایی هستیم. 
طبیعت محور  راهکارهای  به کارگیری  امیدوارم 
به عنوان یکی از سیاست های تاثیر گذار در امنیت 
توسعه  هفتم  برنامه  در  بهداشت  و  غذا  آب، 
اقتصادی و اجتماعی کشور، مورد توجه جدی 

قرار گیرد.

یکی از دالیل وقوع سیالبی که در شهرهای جنوبی خسارات جانی و مالی بسیاری در پی داشته، تجاوز به حریم رودخانه هاست

انتقام طبیعت از متجاوزان
عزت هللا  رئیسی اردکانی: برای مقابله با وقوع سیالب نیاز به اقدامات زیربنایی و برنامه ریزی منسجم و مدون پیش از وقوع سیل داریم

اقتصاد غیررسمی عامل اصلی کوچ 30 تا 50 میلیون نفر
اقتصاد رسمی و غیررسمی در ایران در دو مسیر 
متفاوت حرکت می کنند و ضمن اینکه واگرایی 
دارند و اقتصاد رسمی نیز از بهره وری الزم برخوردار 
نیست اما اقتصاد غیررسمی عمال تشدید کننده 
بحران آب ایران است و در خالی از سکنه شدن 
کالن شهرها و کوچ 30 تا 50 میلیون نفری از فالت 
مرکز نقش طراز اول را دارد. داریوش مختاری 
با اشاره به  کارشناس ارشد مدیریت منابع آب 

دوگانگی  این  سازوکار  می گوید:  موضوع  این 
است که  نحو  این  به  اقتصاد کشور  در  شدید 
اقتصاد  از  مستقل  غیررسمی  اقتصاد  متولیان 
رسمی عمل می کنند و همان طور که ماهیت آن 
عبارت از فرار مالیاتی گسترده است و در ظرف 
مدیریت  دستورالعمل های سازمان  به  هرگز  آن 
و برنامه ریزی کشور عمل نمی شود. درنتیجه با 
پرهیز از محاسبات مربوط به پیامدهای زیست 

پروژه های  درآمدی  بازتوزیعی  آثار  و  محیطی 
عمرانی و صنعتی بزرگ، عمال به بحران آب دامن 

می زنند.
به گزارش ایسنا مختاری معتقد است: اقتصاد 
غیررسمی در همان حال که گلوی اقتصاد رسمی 
فرصت های  زدودن  با  پی  در  پی  می فشارد،  را 
سرمایه گذاری کم بازده تر ولی با منفعت عمومی 
از بحران آب الزم است،  برای کاستن  باالتر که 

فقط در مسیر تشدید بحران آب حرکت میکند. 
برای  درصدی  هزار  چند  بازدهی  انداز  چشم 
این بخش اقتصادی ویرانگر و خطرناک اجازه 
نمی دهد تصمیم های مربوط به پروژه های عمرانی 
از مسیر معمول و کارشناسی حرکت کند. توسعه 
تونل های  و  بزرگراه ها  ایجاد  با  شهری  اراضی 
و  شیرین سازی  پروژه های  شهرها،  پیرامون 
انتقال آب از دریا، توسعه بی رویه صنعت ناکارآمد 
توسعه  و  اضافی  بزرگراه های  ساخت  خودرو، 
بی رویه صنایع آب بر در مناطق پرخطر و کم آب 
فالت مرکزی، از مصادیق اقتصاد غیررسمی و یا 
فعال یک اقتصاد شبه غیررسمی و یا در آستانه 

تبدیل به یک اقتصاد کامال غیر رسمی است که 
تا 50 میلیون  را در آستانه یک کوچ 30  کشور 
نفری قطعی قرار داده است. در نتیجه حرکت در 
مسیر شفافیت اقتصادی و محدود نکردن اجزای 
اقتصاد غیررسمی به فعالیت های زیرزمینی و یا 
ارز، می تواند در بازشناسی اجزای  قاچاق کاال و 
یک فروپاشی محتمل و پیش روی فالت مرکزی 
ایران کمک بسیار بزرگی کند. در این میان نباید 
اسیر شعارزدگی و تبلیغات پروژه های بزرگ شد. 
تبلیغاتی که در یک رخداد خطرناک تاریخی،  سر 
و صدای آن هرگز کمتر از سر و صدای همان کوچ 

30 تا 50 میلیونی پیش رو نیست.

|  استاد آب شناسی دانشگاه شیراز |

  | عزت هللا  رئیسی اردکانی |
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سخنگوی صنعت برق:

 خاموشی ها ناشی
 از محدودیت سوخت نیست

در  تنظیم کرده ایم که  به گونه ای  را  شرایط 
زمستان با کمبود جدی مواجه نشویم و البته 
به خصوص  مشترکان  همه  همکاری  به  نیاز 
دوره  این  از  بتوانیم  تا  دارد  عمده  مشترکان 
سرد با تامین برق پایدار عبور کنیم. مصطفی 
درباره  موضوع  این  بیان  با  رجبی مشهدی 
ایلنا  به  نیروگاه ها  سوخت  تامین  وضعیت 
گفت: امسال نسبت به سال گذشته وضعیت 
و  پیدا کرده  بهبود  نیروگاه ها  تامین سوخت 
اگرچه میزان مصرف گاز نیز در بخش تجاری 
و خانگی افزایش قابل مالحظه ای پیدا کرده و 
گاز تحویلی به نیروگاه ها کاهش یافته است. 
اکنون تامین و سوخت رسانی وزارت نفت به 
مطابق  امیدواریم  و  دارد  استمرار  نیروگاه ها 
انجام  دست  در  اقدامات  و  برنامه ریزی ها 
صنعت  باشیم.سخنگوی  نداشته  خاموشی 
تهران  در  پراکنده  خاموشی های  درباره  برق 
محدودیت  از  ناشی  خاموشی ها  این  گفت: 
سوخت نیست، به دلیل حوادث اجتناب ناپذیر 
در شبکه ممکن است اتفاق بیفتد و یا اینکه 
اگر تعیمرات باشد، معموال در فصل سرد شبکه 
ممکن  می کنیم که  آماده  تابستان  برای  را 
از  زمان های  در  و  محدود  صورت  به  است 
قبل برنامه ریزی شده که به اطالع مشترکان 
و خاموشی  نقاط محدودیت  برخی  می رسد 
داشته باشیم. خاموشی ها به هیچ عنوان به 
به  و صرفا  نیست  دلیل محدودیت سوخت 

یا حوادث است. دلیل تعمیرات و 

حریم  و  بستر  به  مربوط  در  آیین نامه 
مرداب ها،  مسیل ها،  انهار،  رودخانه ها، 
آبرسانی،  شبکه های  و  طبیعی  برکه های 
هیئت   1379 سال  مصوب  و زه کشی  آبیاری 
وزیران در تعریف حریم و بستر رودخانه آمده 
است: » بستر آن قسمت از رودخانه، نهر یا 
مسیل است که در هر محل با توجه به آمار 
با  طغیان  حداکثر  و  داغاب  و  هیدرولوژیک 
دوره برگشت 25 ساله به وسیله وزارت نیرو 
یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می شود. 
اراضی اطراف رودخانه،  از  حریم آن قسمت 
مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه 
طبیعی است که بالفاصله پس از بستر قرار 
دارد و به  عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع 
و حفاظت آنها الزم است و طبق مقررات این 
شرکت های  یا  نیرو  وزارت  توسط  آیین نامه 
انهار  می شود. حریم  تعیین  منطقه ای  آب 
طبیعی یا رودخانه ها اعم از اینکه آب دائمی 
یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر 
خواهد بود« بر این اساس از یک تا بیست 
رودخانه  حریم  رودخانه  بستر  از  بعد  متر 
محسوب می شود و بر اساس ماده سیزدهم 
و  مؤسسات  وزارتخانه ها،  آیین نامه  همین 
شرکت های دولتی، شهرداری ها و سازمان ها 

از  قبل  دولت مکلفند  به  وابسته  نهادهای  و 
اجرای طرح های  مربوطه و صدور پروانه الزم 
مسیل ها،  انهار،  رودخانه ها،  حریم  و  بستر 
استعالم  را  طبیعی  برکه های  و  مرداب ها 
کنند« اما آنچه در حقیقت اتفاق می افتد چیز 
دیگری است. یکی از مصادیقی که می توان 
در  ساخت وساز  به  مربوط  تخلفات  مورد  در 
گفته  به  که  کرد  عنوان  رودخانه ها  حریم 
البرز  استان  در  قضائیه  قوه  عالی  نماینده 
با  حقوقی  و  حقیقی  متصرف   400 از  بیش 
حدود 675 بنا دارد و از این میان حدود 16 
نهادهای  و  دولتی  دستگاه های  از  متصرف 
عمومی دارای 19 بنا و مستحدثات در حریم 
و بستر هستند. هر چند رسانه ها دیروز خبر 
قوه  رئیس  دستور  به  بناها  این  تخریب  از 
یکی  تنها  کرج  رودخانه  اما  دادند،  قضائیه 
آن  بستر  و  است که حریم  رودخانه هایی  از 
محلی برای ساخت وسازهای غیرمجاز است. 
افزایش  نتیجه  در  که  رودخانه هایی  دیگر 
جمعیت و توسعه نامتوازن در نقاط مختلف 
کشور حریم و بستر آنها محلی برای ساخت 
بناهای مسکونی می شود را کدام قانون قرار 
است از خطر سیل نجات دهد؟ بسیاری از 
کارشناسان در سال های اخیر که بسیاری از 

شهرهای کشور در فصل بارندگی آسیب های 
بسیاری از سیل را تجربه کردند، بر محافظت 
به  الیروبی  و  رودخانه ها  بستر  و  حریم  از 
معتقدند  که  چرا  داشتند،  تاکید  آنها  موقع 
این اقدامات خسارت سیل را تا حد زیادی 
علمی  مطالعات  چند  هر  می دهد.  کاهش 
رودخانه ها  حریم  به  تجاوز  می دهد  نشان 
آسیب پذیری  افزایش  عوامل  از  یکی  تنها 
مناطق  تخریب  اما  است،  سیل  مقابل  در 
موارد  اغلب  در  اخیر  سیل های  در  مسکونی 
نتیجه مداخالت گسترده انسانی در طبیعت 
به ویژه حریم و بستر رودخانه ها بوده است.

گفت و گو  در  رئیسی اردکانی  عزت هللا   دیروز 
و  صحه گذاشته  موضوع  همین  بر  ایرنا  با 
است  طبیعی  پدیده ای  »سیل  است:  گفته 
اما ساخت وساز در حریم رودخانه ها در بلند 
خسارات  افزایش  در  مهمی  نقش  مدت 
طبیعی  پدیده ای  سیل  هرچند  دارد.  سیل 
مختلف  عوامل  نقش  نمی توان  اما  است 
تشدید  و  بروز  بر  بشر  فعالیت های  تأثیر  و 
افزایش  و  سیالب  جمله  از  طبیعی  بالیای 
گرفت.  نادیده  را  سیل  رخدادهای  تعداد 
توسعه  اخیر  سال های  در  مثال  عنوان  به 
و  حریم  به  تجاوز  به  منجر  شهرها  فیزیکی 

بستر رودخانه ها و اراضی پیرامونی آنها شده 
است.« استاد آب شناسی دانشگاه شیراز بر 
باور است که: » اگرچه هر ساله شاهد  این 
وقوع سیالب های متعددی در کشور هستیم 
رو  به  رو  بزرگی  سیالب های  با  ما کمتر  اما 
قابل  خسارات  و  جانی  تلفات  می شویم که 
توجهی به دنبال دارد. با این حال تجاوز به 
سیل های  وقوع  زمان  در  رودخانه ها  حریم 
ویرانگری که هر صد سال یا پنجاه سال رخ 
به  ناپذیری  می دهند، قطعا خسارات جبران 
همراه دارد و موجب می شود آب از دو طرف 
مسیر رودخانه سرریز کند و وارد شهر شود 
بخش های  به  را  گسترده ای  آسیب های  و 
مختلف وارد کند. در زمانی که سیالب به وقوع 
برای  اساسی  اقدامی  نمی توان  می پیوندد 
حادثه  این  از  ناشی  خسارات  از  جلوگیری 
مقابله  هدف  به  اقداماتی که  داد.  انجام  را 
اقداماتی  شود،  انجام  باید  سیالب  وقوع  با 
زیربنایی است و نیاز به برنامه ریزی منسجم 

دارد.« سیل  وقوع  از  پیش  مدون  و 
در  ویژه  به  را  سیالب  وقوع  که  رئیسی 
حریم  به  تجاوز  نتیجه  فارس  استان 
وضعیت  خصوص  در  می داند،  رودخانه ها 
می گوید:  استان  این  رودخانه های  حریم 

و حریم  فارس محدوده  استان  »در سراسر 
با کاهش  و  پیدا کرده  را کاهش  رودخانه ها 
عرض رودخانه ها که در بلند مدت انجام شده، 
زمینه بروز مشکالت بسیاری را در زمان وقوع 
سیل فراهم شده است. حل این مشکل در 
و  نیست  امکان پذیر  سال  سه  یا  دو  عرض 
باید مطالعات علمی،  این مشکل  برای حل 
بسیاری  سرمایه گذاری های  و  برنامه ریزی 
انجام شود. برنامه ریزی های ما برای حل این 
مشکل بستگی به این دارد که سیالب چگونه 
و به چه بخش هایی خسارت وارد کرده است. 
البته اجرای پروژه های مربوط به رودخانه های 
به طول  یا هشت سال  بزرگ حداقل هفت 

می انجامد«
طراحان  از  مختلف  حوزه های  کارشناسان 
راهکارهای  آب  عمران  متخصصان  تا  شهری 
ناشی  آسیب های  کاهش  برای  مختلفی 
این  چند  هر  می دهند،  پیشنهاد  سیالب  از 
و  تحقیقات  پشتوانه  با  که  پیشنهادها 
پژوهش های علمی است، چندان مورد توجه 
به طور  اما  نمی گیرد،  قرار  اجرایی کشور  بدنه 
را کاهش  آسیب ها  این  میزان  حتم می توان 
داده و مانع از تکرار آنها شود. عزت هللا رئیس 
برجسته  صاحب نظران  از  یکی  عنوان  به  هم 
کاهش  برای  پیشنهاداتی  آب شناسی  حوزه 
آسیب های ناشی از سیل ارائه داده و می گوید: 
پوشش  احیای  و  آبخیزداری  »طرح های 
خسارات  کاهش  در  مؤثری  نقش  گیاهی 
سیالب شهری دارند. در حقیقت سرعت باران 
نسبت  آن  تراکم  و  پوشش گیاهی  میزان  با 
عکس دارد و جریان آب روی شیب های کم با 
سرعت بیشتری جاری می شود و به دلیل عدم 
وجود مانع طبیعی و پوشش گیاهی احتمال 
سبب  همین  به  می یابد.  افزایش  سیل  بروز 
مهار و بهره برداری از سیل یکی از سیاست های 
مهمترین  از  یکی  است .  آبخیزداری  اصلی 
این است  انجام دهیم  باید  اقداماتی هم که 
و  شست وشو  جلو  کافی  تدابیر  اتخاذ  با  که 
فرسایش خاک را بگیریم. چرا که خاک بسیار 
ناشی  خسارات  و  مشکالت  است.  ارزشمند 
زیربنایی  مسائل  عنوان  به  طبیعی  بالیای  از 
کشور محسوب می شود و نباید تنها به تشکیل 
جلساتی در زمان حادثه و وقوع سیالب اکتفا 
سیل  وقوع  از  پیش  باید  مسائل  این  کنیم. 
مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد و بر اساس 

شود« برطرف  علمی  مطالعات 
بسیاری از صاحب نظران جاری شدن سیالب 
را در کشور کم آبی مثل ایران فرصتی برای 
احیای تاالب ها و دریاچه ها و ذخیره آب تا 
حد امکان می دانند، رئیس درباره این نگاه 
تصور  »برخی  است:  معتقد  هم  سیالب  به 
با  می توان  وقوع سیالب،  زمان  در  می کنند 
جمع آوری و ذخیره سازی آب های سطحی، 
بخشی از مشکل کم آبی را حل کرد، اما نباید 
سیالب ها  این  از  برخی  که  کنیم  فراموش 
و  یکبار رخ می دهد  یا شش سال  پنج  هر 
مقرون  اقتصادی  نظر  از  آن  ذخیره سازی 
افزایش  به  سیالب  وقوع  نیست.  صرفه  به 
می کند  شایانی  دریاچه ها کمک  آب  میزان 
هر  دریاچه ها  آب  میزان  که  است  نیاز  و 
طبیعی  فرآیند  طریق  از  یکبار  سال  چند 
چرخه آب، افزایش پیدا کند« با وجود تمام 
درخواست های  و  هشدارها  و  اظهارات  این 
با  سیالب ها  هم  باز  کشور،  علمی  جامعه 
قبل  دالیل  همان  به  قبل  مختصات  همان 
کشور  در  گذشته  آسیب های  همان  به  و 
حقیقت  این  بیانگر  این  و  می شوند  تکرار 
اظهارات  برای  شنوایی  است که گوش  تلخ 
تصمیم گیران  میان  در  علمی  و  کارشناسی 

ندارد. وجود  کشور 

چشم انداز بازدهی چند هزار 
درصدی برای این بخش 

اقتصادی ویرانگر و خطرناک 
اجازه نمی دهد تصمیم های 

مربوط به پروژه های عمرانی 
از مسیر معمول و کارشناسی 

حرکت کند

دیپلماسی آب

دبیر مجمع مطالبه گران محیط زیست کشور:

احیای تاالب هامون با ورودی فعلی آب یک رویاست
تیم دیپلماسی کشور به صورت جدی مسئله 
آب سیستان را پیگیری  کنند. امین کمالی، 
دبیر مجمع مطالبه گران محیط زیست کشور 
شدن  باز  درباره  موضوع  این  بر  تاکید  با 
دریچه های سد کمال خان افغانستان به روی 
در  دانشجو گفت:  خبرگزاری  به  ایران  مردم 
به  سیستان  حقابه  موضوع  روز های گذشته 
مسئوالن  مصاحبه های  و  رسانه ها  یک  تیتر 
دولتی و مجلسی تبدیل شده است و هر یک 
به نحوی در این خصوص وعده ای داده و خبر 
از رهاسازی آب به سمت کشورمان می دهند؛ 
این در صورتی است که برخی مقامات طالبان 
منکر  را  حقابه  در خصوص  هرگونه گفت وگو 

شده اند و حتی در رسانه های ملی و رسمی 
خود این موضوع را بیان کرده اند.

سیستان  حقابه  انحراف  به  اشاره  با  کمالی 
علی رغم  داد:  ادامه  افغانستان  گودزره  به 
نمایندگان  و  مسئوالن  برخی  اینکه 
و  طالبان  ادعای  این  سیستان وبلوچستان 
را  آنها  و  رد کرده اند  را  افغانستان  رسانه های 
اظهار نظرات منطقه ای بیان کرده اند، واقعیت 
این  با فرض  اگر  است که حتی  این  ماجرا 
موضوع پیش برویم که این آب حقابه ماست 
باید  و به سمت کشورمان روانه شده است، 
این  به  موضوع،  این  مدعیان  و  مسئوالن 
سواالت پاسخ دهند که چرا کماکان انحراف 

به گودزره علیرغم اینکه منکرش شده بودند، 
ادامه دارد؟ چرا در مسیر رودخانه هیرمند به 
جهت  انحرافی  مسیر های  کشورمان  سمت 
حتی  سیستان  به  آب  ورود  میزان  کاهش 
جلوتر از سدکمال خان در حال حفاری است؟

دبیر مجمع مطالبه گران محیط زیست کشور 
گفت: دو دریچه فعلی بازشده سدکمال خان 
ثانیه  در  مکعب  متر   100 باز  حالت کامال  در 
حاضر  حال  در  و  می کنند  آزادسازی  را  آب 
تقریبی  میزان  و  هستند  باز  نیمه  به صورت 
50 تا 70 متر مکعب آب در ثانیه را رهاسازی 
می کنند که با این شرایط بیش از 6 ماه طول 
می کشد تا به میزان 820 میلیون مترمکعب 

حقابه مدنظرمان برسیم و با این روند ورودی 
حتی اگر هم اکنون هم آب وارد چاه نیمه ها 
این منبع ذخیره آب شرب یک ونیم  شود، 
میلیون نفر از مردم شمال و مرکز استان به 
هیچ وجه پر نمی شود. این را نیز باید بیان 
پرآبی  سال های  در  مشابه  مدت  در  کرد که 
بر  1000متر مکعب  حدود  امسال  مانند  به 
ثانیه ورودی آب داشته ایم که در حال حاضر 
همانطور که بیان شد به 50 متر مکعب رسیده 
تاالب  احیای  دیگر  وجود  این  با  که  است 
هامون مانند سالیان گذشته بعید است و این 
این  با  نیز  نیمه ها  چاه  پرشدن  حتی  روز ها 
این  است که  مبدل شده  رویایی  به  شرایط 
یک زنگ خطر و هشدار جدی برای تنگه احد 

است. کشورمان 
کمالی درباره فعالیت های دیپلماسی الزم در 
خصوص احقاق حقابه مردم سیستان گفت: 

نکته قابل توجه و امیدوار کننده ورود آب از فراه 
رود به تاالب هامون است که در روز های اخیر 
کمی از تلخی عدم تحقق حقابه کاسته است و 
لبان هامون را تاحدی تر کرده، اما باز هم تاکید 
مربوط  وجه  هیچ  به  مسئله  این  می کنیم، 
این  به حقابه و رودخانه هیرمند نمی شود و 
آبگیری هم تا زمانی که سد بخش آباد روی 
و  دارد  ادامه  رودخانه فراه رود ساخته نشده 
پس از آن دیگر این امیدمان نیز بر باد می رود. 
و  مصاحبه  جای  به  کشور  دیپلماسی  تیم 
وعده های سرخرمن به صورت جدی مسئله آب 
سیستان را پیگیری  کنند. در زمان اشرف غنی 
دهن  چنین  افغانستان  سابق  رئیس جمهور 
را  کشورمان  حقوق  خصوص  در  کجی هایی 
ولی  می دادیم،  نسبت  دیپلماسی  ضعف  به 
سکوت فعلی در برابر دهن کجی های طالبان 

باعث وقیح تر شدن آنها می شود.

القا  توسعه  متولیان  به  را  غلط  تصور  این  دائمی  رودخانه های  آب  و کاهش  فصلی  رودخانه های  و خشک شدن  تداوم خشکسالی 
کرده است که بستر رودخانه ها هم فضایی است که می تواند محلی برای اجرای عملیات عمرانی، توسعه شهرها و گسترش روستاها 
و ساخت وساز بناها با کاربری های مختلف باشد. عالوه بر این تصور اشتباه بین متولیان امر که با مجوز اقدام به ایجاد تغییرات در 
مسیل ها و بستر رودخانه ها می کنند -که نتیجه آن را در سیل سال 139۸ در دروازه قرآن شیراز شاهد بودیم- متخلفانی هم هستند که 
با روش های گوناگون قانون را دور می زنند تا رستوران یا اقامتگاه و تفرجگاه خود را در فضایی نزدیکتر و در مواردی حتی در بستر و عرصه 
رودخانه دایر کنند. اما تمام این ساخت وسازها در روزهایی که بارندگی باعث طغیان رودخانه ها می شود تنها یک نتیجه در پی دارد: 
تخریب و آسیب های گسترده مالی و جانی که مردم پایین دست را نیز دچار مشکل می کند. هر چند ساخت وساز در حریم رودخانه ها 
تنها یکی از عوامل ایجاد خسارت در پی جاری شدن سیالب است، اما بی توجهی به این موضوع می تواند تجربه آسیب های ناشی از 

سیالب را -که پدیده ای کامال طبیعی است- مکرر کند.

تجاوز به حریم رودخانه و 
کاهش عرض آن باعث افزایش 

سرعت آب و وقوع سیالب 
می شود. در جایی که به حریم 
رودخانه تجاوز شده اگر وقوع 

سیالب منجر به خسارات مالی 
و جانی شود، مقصر هستیم و 
باید تدابیر الزم برای حل این 

مشکل اتخاذ شود

زمانی که سیالب به وقوع 
می پیوندد نمی توان اقدامی 
اساسی برای جلوگیری از 

خسارات ناشی از این حادثه را 
انجام داد. اقداماتی که به هدف 

مقابله با وقوع سیالب باید 
انجام شود، اقداماتی زیربنایی 

است و نیاز به برنامه ریزی 
منسجم و مدون پیش از وقوع 

سیل دارد
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مهدی حاجی خانی-  مشاور استاندار و مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین

آگهی تجدید مزایده عمومی
سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین به استناد مجوز شماره 55۸ هيأت مديره ، این سازمان در نظر دارد سه قطعه زمین با کاربری مسکونی با مشخصات ذیل واقع در شهر قزوین را 

از طریق تجدید مزایده عمومی به فروش رساند. لذا متقاضیان می توانند از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل اقدام نمایند پس از درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت 
و تحویل اسناد تجدید مزایده به روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین واقع در قزوین ، میدان ارتش ، ابتدای خیابان پادگان ، ساختمان همیاری ، واحد 11 مراجعه نمایند .

1-کلیه مراحل برگزاری مزایده و تجدید مزایده از قبیل دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد 
مزایده گر و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  
Www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گر در صورت عدم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده  

محقق سازند. 
2-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 

3-هزینه نشر آگهی هر چند نوبت و اطالع رسانی بر عهده برنده تجدید مزایده می باشد. 
4-در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به 

نفع سازمان ضبط خواهد شد. 
5-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد ) سامانه ستاد ( تجدید مزایده مندرج می 

باشد. 
6-شرکت کنندگان می بایست مبلغ 5 درصد قیمت کارشناسی مطابق جدول را به عنوان سپرده 
شرکت در مزایده به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به حساب 01052252۷9000  نزد بانک ملی 

شعبه قزوین ارائه نمایند . 
۷-تاریخ انتشار تجدید مزایده در سامانه تاریخ 1400/11/10 

۸-مهلت زمانی دریافت اسناد تجدید مزایده از سایت ، تا ساعت 14 روز پنج شنبه 1400/11/14می 
باشد . 

9-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1400/11/21  می باشد . 
10- زمان بازگشایی پاکات ساعت 13 روز شنبه مورخ 1400/11/23  می باشد.

11-اطالعات تماس دستگاه تجدید مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
تجدید مزایده و ارائه پاکت های الف :

تلفن   11 واحد  همیاری  ساختمان   ، پادگان  خیابان  ابتدای   ، ارتش  میدان  قزوین   : آدرس   
 33322290 - 33354094

 ب - اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934 - 021 و دفتر 
ثبت نام  ۸5193۷6۸ – ۸۸969۷3۷ - 021

شرایط پرداختقیمت پایه کارشناسی کل - ریالمساحت متر مربعنوع و کاربریمشخصات ملکآدرس ملکردیف

1
قزوین ضلع غربی کوی 
دادگستری عظیم زاده

یک قطعه زمین به شماره 68 تحت 
پالک ثبتی 1.77  فرعی از 3398 اصلی

نقدی24.219.000.000 230 متر مربعمسکونی

2
قزوین ضلع غربی کوی 
دادگستری عظیم زاده

یک قطعه زمین به شماره 70 تحت 
پالک ثبتی 1.79  فرعی از 3398 اصلی

نقدی22022.770.000.000 متر مربعمسکونی

3
قزوین ضلع غربی کوی 
دادگستری عظیم زاده

یک قطعه زمین به شماره 143 تحت 
پالک ثبتی 145.1  فرعی از 3398 اصلی

نقدی22522.680.000.000 متر مربعمسکونی

نوبت اول : 1400/11/3
نوبت دوم :1400/11/10

شناسه آگهی : 1264886 م الف 0

نوبت اول

بنياد مسکن انقالب اسالمي قم -معاونت مسکن شهری

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 
دو مرحله ای 

بنياد مسکن انقالب اسالمي استان قم در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به فراخوان 
مناقصه عمومي دو مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید. 

نحوه دريافت و ارسالتاريخ / مهلتموضوع

دريافت اسناد 
مناقصه 

از تاریخ 1400/11/02 
تا تاریخ 1400/11/07

مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم

ارسال اسناد 
مناقصه 

تا تاريخ 1400/11/17
اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت باید حداکثر تا پایان وقت 

اداری مهلت ارسال پیشنهاد قیمت مندرج در آگهی به دبیرخانه 
حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم تحویل گردد.

1263854 م الف 1-

1- موضوع مناقصه: خرید 3 دستگاه بویلر چگالشی 
با ظرفیت هر دستگاه 3 میلیون کیلوکالری بر ساعت 

جهت پروژه 2۷0 واحدی افق
2- صالحیت مورد نیاز تأمین کنندگان                 

کلیه شرکت های سازنده دارای گواهینامه و پروانه های 
تولید و بهره برداری از وزارت صمت و یا شرکت های 
فروشنده و نمایندگی های مجاز و وارد کنندگان دارای 

مجوز از وزارت صمت که دارای صالحیت و توان فنی 
و مالی در زمینه تولید تجهیزات و تأسیسات گرمایشی 
محصوالت  تضمین  کیفیت،  ارائه  توانایی  و  بوده 
را درخصوص  الزامی  استانداردهای  و کلیه  )گارانتی( 

محصوالت موضوع مناقصه دارا باشند.

3- نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد

4- هزینه خرید اسناد: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد 
تجارت  بانک   15360۷6200 شماره  حساب  به  که 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  بنام  صفاشهر  شعبة 

استان قم واریز گردد.
5- مدت اعتبار پیشنهادها : دو ماه 

6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق آیین 
نامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ 5/000/000/000 
به  صورت    باید  است  كه   ریال(  میلیارد  )پنج  ریال 

ضمانت  نامه  بانكی  به  نفع  كارفرما ارائه گردد.
مدت  اعتبار تضمین  فوق  دو ماه  بوده و باید حداقل تا 
پایان ساعت اداری تاریخ 1401/01/1۷  معتبر باشد و 

برای  دو  ماه  دیگر نیز قابل  تمدید باشد.
۷- نام و نشانی مناقصه گزار: قم، انتهای بلوار امین، 
مسکن  بنیاد   ،  11 غدیر، کوچه شماره  بلوار  ابتدای 

انقالب اسالمی استان قم
تلفن های تماس : 02532۸56612-15

ول
ت ا

نوب

عنوان باکس

شناسایی بیش از 500 نیاز فناورانه شهرداری تهران
در حال حاضر بیش از 500 نیاز فناورانه شهرداری 
تهران شناسایی شده است که 65 نیاز آن در حوزه 
اجرایی کردن شهر هوشمند شناسنامه دارد و قرار 
است این نیازها و چالش ها که عمدتا در حوزه 
"زیرساخت هوشمند"، "محیط هوشمند"، "زندگی 
"حکمرانی  هوشمند"،  "جابه جایی  هوشمند"، 
توسط  است،  هوشمند"  "اقتصاد  و  هوشمند" 

شرکت های دانش بنیان پاسخ داده شود.
به گزارش ایسنا، شباهنگ سلیمانی، مدیر فن بازار 
تخصصی شهر هوشمند با بیان این که فن بازار 
تخصصی شهر هوشمند که از آذرماه سال 98 کار 

خود را رسما آغاز کرده است، اظهار کرد: این فن 
بازار یک همکاری مشترک میان معاونت علمی 
تهران  شهرداری  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
برای استفاده از ظرفیت های فناورانه شرکت های 
دانش بنیان و به کارگیری دانش و تخصص آنها 
برای شتاب دادن به روند توسعه شهر هوشمند 
به  شهرداری  مشترک،  همکاری  این  در  است. 
عنوان طرف تقاضا حضور دارد. فن بازار هم با کمک 
فناوری  و  علمی  معاونت  تایید  مورد  کارگزاران 
شرکت های  عرضه که  طرف  جمهوری  ریاست 
دانش بنیان هستند را به شهرداری متصل می کند. 

اجرایی  انجام کارهای  برای  افزود: شهرداری  او 
خود و پیشبرد مفهوم شهر هوشمند در تهران، 
نیازها را با استعالم از همه ارگان های مرتبط با 
این دستگاه شناسایی کرده و در بستر "سامانه 
باهم" در اختیار متقاضیان و صاحبان ایده قرار 
شناسنامه دار  تدریج  به  نیازها  این  است.  داده 
شده و همه جنبه های جزئی و کلی طرح ها در 
این شناسنامه ها ذکر شده است و در سامانه در 
دسترس قرار دارد. سلیمانی در ادامه بیان کرد: 
شرکت های دانش بنیان می توانند با مراجعه به 
این سایت و شناسایی نیازها، درصورت داشتن 

ایده، محصول یا خدمتی که بتواند پاسخ درستی 
سامانه  در  را  خود  طرح  باشد،  نیازها  این  به 
از  پس  خدمات  یا  محصوالت  این  ارائه کنند. 
ارزیابی های تخصصی در صورت مورد تایید قرار 
گرفتن به نهاد مرتبط با نیاز مطرح شده معرفی 
می شوند. مدیر فن بازار تخصصی شهر هوشمند 
این کار،  به  همچنین گفت: برای سرعت دادن 
به  می کنیم.  برگزار  نیز  معکوس  رویدادهای 
را  خود  نیازهای  برخی  شهرداری  معنا که  این 
به شکل فراخوان اعالم و شرکت ها با حضور در 
این رویدادها توانمندی ها و راهکارهای خود را به 
شهرداری اعالم کرده و با طرح های برگزیده قرارداد 
همکاری امضا می شود.به نقل از معاونت علمی 

ریاست جمهوری، وی درباره طرح های ارسالی به 
بیان  دانش بنیان،  توسط شرکت های  شهرداری 
کرد: 44 درصد طرح ها به حوزه محیط هوشمند 
یعنی موضوعاتی چون حفاظت از محیط زیست، 
حفظ تنوع زیستی، کاهش آلودگی های زیستی، 
مدیریت موثر انرژی، آب و روشنایی، فضای سبز 

و به کارگیری انرژی های پاک مرتبط است.
به گفته سلیمانی، حوزه زندگی هوشمند مرتبط 
افزایش کیفیت  محور،  شهروند  سامانه های  با 
به  دسترسی  تسهیل  بحران،  مدیریت  زندگی، 
امکانات رفاهی و آموزشی و ترویج مفهوم زندگی 
سالم به کمک آی سی تی نیز با 23 درصد در رتبه 

دوم طرح های ارسالی قرار دارد.

1ادامه از صفحۀ

»بالی  برچسب  زدن  با  مسئوالن  از  بسیاری 
طبیعی« به سیالب خود را از همه مسئولیت ها 
رها می کنند. اگر چنین بود که اصال روی نقشه 
دنیا، کشور ژاپن سال ها پیش باید محو و نابود 
می شد. چون زلزله یک بالی طبیعی است که با 
باالترین شدت ممکن مدام ژاپن را می لرزاند. 
انبوهی تخریب و مصدوم و کشته  پس چرا 
شده روی دست مردم و دولت ژاپن نمانده؟ 

پاسخ یک کلمه است: زیرساخت.
یک سوال دیگر. یادتان است که بعد از زلزله 
بم در سال 82 و هزاران کشته و ویرانی، بم از 
نو ساخته شد. حاال آیا اگر خدای ناکرده دوباره 

در بم  زلزله ای اتفاق بیفتد، آمار خرابی صفر 
اصول  آیا خانه های ساخته شده،  خواهد بود؟ 
ایمنی را به طور کامل و صحیح رعایت کرده اند؟
سیل و زلزله  وقتی بالی طبیعی هستند که تمام 
زیرساخت ها و بسترهای الزم و اصولی فراهم 
باشد و باز خسارات پدید آید. اما بسیاری از 
مناطق شهری و روستایی ایران که فاقد هرگونه 
نمی توان  هستند؛  اصولی  سازهای  و  ساخت 
همه چیز را به گردن طبیعت انداخت. ساده ترین 
راهش این است که آماری ارائه شود از اینکه 
پس از سیل سال 98 که نزدیک ترین سیل 
باقی  کشور است و قدر مسلم در ذهن همه 

است؛ چه اندازه کارهای ساختارمند و اصولی 
انجام شده است؟ تاکید بر ساختارمند و اصولی 
به این دلیل است که به محض طرح چنین 
مختلف  سازمان های  مسووالن  پرسش هایی، 
آمار تحویل می دهند. حتی اگر کارهایی انجام 
شده باشد مساله کیفیت محل پرسش است. 
بود،  با اصول کیفی  اگر آمارهای کمی مطابق 
شاهد تخریب پل ها و یا مثال سیل بند بنا شده 

بر مسیر رودها نبودیم.
کدام  می سازند؟  را  پل ها  این  کسانی  چه 
شرکت ها در کدام مناقصه ها ساخت پل ها و 
دیگر امور عمرانی، مثل جاده سازی ها و ساخت 

خانه های روستایی و... را به عهده دارند؟ اینجا 
چرا کسی پاسخگو نیست؟ چرا به طور مشخص 
روشن نمی شود کدام کم کاری ها موجب ایجاد 
مگر  می شود؟  غیراستاندارد  زیرساخت های 
بهداشت،  مرکز  جاده،  بند،  سیل  پل،  ساخت 
مدرسه و... هزینه اش یک ریال دو ریال است 
و  آسیب پذیر  اندازه  این  تا  تمام شده  که کار 
بی کیفیت است؟ چه کسی یا کسانی مسئول 
هستند؟  میلیاردی  پروژه های  این  بر  نظارت 
برابر سیل است.  بند، مقاومت در  ذات سیل 
و یا پل هایی که بر فراز عبور سیالب ها ساخته 
می شوند، باید کارایی و قدرت هدایت و عبور 
سیل را داشته باشند. پس چرا در عمل چنین 
کارکردی ندارند؟ بودجه های میلیاردی چگونه 
مشاهدات  آیا  است؟  شده  هزینه  چطور  و 
معنایش کم  داده  رخ  تخریب های  و  بیرونی 
فروشی های جدی و ویرانگر از سوی ناظران و 

نیست؟ مجریان 
با وقوع هر مصیبتی، جدا از نهادهای مسئول، 
نیکوکاران و کنشگران اجتماعی اولین گروه های 
جدی مشارکت کننده برای کمک هستند. اولین 
سبدهای  سیل  می شود،  مهیا  که  چیزهایی 
وسایل  و  کنسرو  انواع  آب،  پتو،  غذایی، 
گرمایشی است. جمعیت هالل احمر و کمیته 
امداد فراخوان می دهند و بسیاری از مردم کمک 
اما یک سوال مطرح است. پتوها  می کنند. 
سال های  سرمایشی  یا  وسایل گرمایشی  و 
قبل کجا رفته و چه شده؟ ممکن است گفته 
شود سیل و سیالب همه چیز را نابود کرده 
است. خب حاال یک سوال ساده دیگر مطرح 
می شود. تا کی قرار است سبدهای غذایی و 
اقالم مورد نیاز را تهیه کنیم؟ یک سال، سه 
سال، پنج سال، همیشه؟ کاری که ما در عمل 
انجام می دهیم انتخاب گزینه آخر و همیشه 
است. انگار که روستائیان باید همیشه فقیر و 
محروم بمانند و سطح درخواست شان در حد 
یکی دو کنسرو لوبیا و ماهی و برنج هندی و 
روغن و پتوی درجه سه خالصه شود. البته که 
این کمک ها به چشم می آید و نیکوکاران و 
فعاالن مدنی از سوی مسئوالن و جامعه مورد 
تشویق قرار می گیرند و دعاهای بسیاری از 
روستائیان بدرقه راهشان می شود.  البته که 
مسووالن سازمانی نیز آمارهای پر و پیمانی 
داشت.  خواهند  ترفیع  دریافت  و  ارائه  برای 
اما با اندوه خیلی زیاد باید گفت نتیجه نهایی 
متوجه  اصلی  میان ضرر  این  در  است.  هیچ 
فعالیت  سال ها  از  پس  است.  روستائیان 
غمبار  و  تلخ  نتایج  متوجه  نیکوکارانه  امور  در 
و  یادداشت ها  در  بارها  شده ام.  روش ها  این 
گزارش های مفصل به دالیل و چرایی پیشنهاد 
جدی ام، برای بازنگری در روش و چگونگی این 
فعالیت ها پرداخته ام. روستائیان نباید متکی به 
کمک خیران باشند. نباید عزت نفس خود را 
از دست دهند. نباید سطح مطالبه گری آنها در 
حد اولیه ترین چیزها نزول یابد. ما حق نداریم 

روستائیان را با چنین کمک هایی کوچک و حقیر 
کنیم. روستا و روستائیان قطب حیات هر کشور 
و نبض وجود و بقای یک سرزمین هستند. 
چون بستر تولید و محصول، خاستگاهش از 

روستاها آغاز می شود.
روستاهای  و  سکنه  از  خالی  روستاهای 
نبود  جز  ندارد  معنایی  هیچ  مهاجرفرست 
زیرساخت ها و غفلت از توسعه پایدار روستایی. 
نه تنها فضای روستایی، حتی شهرستان های 
کوچک و دوردست در اطراف روستاها نیز اغلب 
و  نیستند.  برخوردار  الزم  امکانات  کمترین  از 
هیچ برنامه ای که متناسب با آمایش فضایی 
الزم برای آن منطقه یا بخش باشد، یا تعریف 
نشده و یا هرگز اجرا نشده و مردمان ساکن در 
چنین نواحی، هیچ میلی برای ادامه زندگی در 
آنجا نخواهند داشت. آنان به جست و  جوی کار و 
زندگی بهتر، روانه شهرهای بزرگ می شوند و بر 

وسعت حاشیه نشینی می افزایند.

مهمی  و  جدی  توصیه  و  پیشنهاد  اکنون 
با این هدف نوشته شده  این یادداشت  که 
است، مطرح می شود. نیکوکاران و کنشگران 
جامعه  اعتماد  به واسطه  که  را  بودجه هایی 
یک بار  اقالم  تهیه  به جای  دارند،  اختیار  در 
و  زیرساخت ها  صرف  شدنی،  تمام  مصرف 
توسعه پایدار و امور عمرانی کنند. داشته های 
خود را کنار هم قرار دهیم تا این هم افزایی 
بینجامد.  روستائیان  دوباره  حیات  به 
به  ما  اما  است.  نفس گیری  تصمیم گیری 
این جراحی با تمام سختی ها و دوران نقاهت 

نیازمندیم. آن  دشوار 
و حال آخرین پرسش. با توجه به پیش بینی 
استان های  در  شدید  بارندگی های  وقوع 
و  سیستان وبلوچستان  تا  کرمان  از  مختلف 
به  نسبت  مناسب  موقع  در  چرا  هرمزگان، 
تخلیه روستاهایی که در مسیر سیالب قرار 
داشتند، اقدامی صورت نگرفته است؟ آیا از 
استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهیاری و 
اعضای شورای روستا به مردم به طور کتبی 
و رسمی اطالع رسانی شده است و چه نهاد 
یا کسانی پاسخگوی خسارت های وارده اند؟

از سیل و حوادث طبیعی درس نگرفتیم

 غفلت از توجه به زیرساخت ها 
در هیجان امدادرسانی

32 سال بعد از زلزله 
فیروزکوه

بین  همگرایی  پهنه  از  بخشی  البرز  کوههای 
ایران مرکزی و اوراسیا و با ساختارهای چین 
خورده و راندگی، و گسل های امتداد لغز است. 
کوه های البرز تقریبًا 900 کیلومتر طول و 60 تا 
120 کیلومتر عرض دارد این کوه ها  با عرض 
محدود خود بسیار شیب دار است و جناحین 
راندگی  امتداد گسل های  در  دشت ها  به  آن 
ساختارهای  رسند.   می  طرف  دو  در  اصلی 
البرز در هر دو انتهای شرقی و غربی به صورت 
ساختاری،  نظر  از  می کنند.   تغییر  ناگهانی 
البرزمجموعه ای از راندگی ها است که توسط 
تغییر شکل فشاری پایان دوران سوم زمین 
شناسی شکل گرفته اند. گسلش مهم  امتداد 
البرز  البرز رخ می دهد.  لغز چپگرد در طول 
کوتاه  درصد   25-30 تخمینی  در  مرکزی 
شدگی در راستای شمالی جنوبی  در حدود 
30 کیلومتر نشان می دهد .  حدود 25 درصد 
کوتاه شدن البرز را در پنج میلیون سال گذشته 
رخ داده است. این برآمدگی جوان  همزمان با 
فرونشستن  حوضه جنوبی کاسپین ، برخاسته ، 
و حدود 5 میلی متر در سال کوتاه می شود. 
زلزله 31 خرداد 1369 منجیل با بزرگای 7.3 
و زلزله ه مرداد 1349 قرناوه در ترکمن صحرا  
با بزرگای 6.4 دو نمونه زلزله شدید و مخرب 
در دو انتهای غربی و شرقی البرز است.رشته 
متوسط    ارتفاع  دارای  البرز   ناهموار  کوه های 
نزدیک به 3000 متر است و شامل سه نقطه از 
مرتفع ترین نقاط ایران است. این دامنه باالتر 
از همسایه هایش در رشته کوه های  تالش و 
کپه داغ است و قله های زیادی در محدوده 
آتشفشان  به  که  دارد  متر   4800 تا   3600
کواترنری دماوند ختم می شود.در جنوب  البرز 
و در شمال ایران مرکزی،  گسل شمال سمنان 
مرز  فشاری  جایی  جابه  در  عمده ای  نقش 
جنوبی البرز داشته است.  پیشانی  کوه های 
البرز جنوبی  با مرز  گسل عطاری در منطقه 
سمنان  که نهشته های جوان کواترنز را قطع 
می کند مشخص می شود.  گسلش امتدالغز 
چپگرد  بر بخش مرکزی رشته کوه های البرز  
غالب است، مانند گسل های مشا و ارجمند در 
ناحیه فیروزکوه.  در حالی که گسلش معکوس 
در مرزهای شمالی و جنوبی آن غالب است.

کشف مقبره 20 مومیایی 
در مصر

یک  شدند  موفق  مصر  در  باستان شناسان 
کنند. کشف  را  یونانی-رومی  بزرگ   مقبره 
به گزارش ایسنا و به نقل از انشنت اوریجینز، 
در  باستان شناسان  اخیر  کاوش  جریان  در 
مقبره  یک  مصر  در  واقع  »اسوان«  شهر 
شد. مومیایی کشف   20 شامل   یونانی-رومی 
به گفته »مصطفی وزیری« دبیرکل شورای عالی 
آثار تاریخی مصر، این مقبره عظیم شامل دو 
بخش می شود؛ یک بخش در باالی زمین و با 
استفاده از تکه سنگ های مستطیلی و آجر ساخته 
 شده و بخش دیگر در صخره حفاری شده است.
دوران  به  که  مقبره  این  کارشناسان  گفته  به 
هدف  گذشته  در  دارد  تعلق  یونانی-رومی 
است. گرفته  قرار  مقبره ها  سارقان   سرقت 
همکاری  با  کاوشی  جریان  در  اکتشاف  این 
ایتالیایی و مصری  از باستان شناسان  گروهی 

است. گرفته  صورت 

تاکید بر وقوع خشکسالی در فضای رسانه ای موجب شده تا نظام مدیریتی از پذیرش مسئولیت مدیریت سیالب شانه خالی کند. وقتی 
بنیاد مسکن و شهرداری به ساکنان روستایی و شهری مجوز ساخت خانه هایی نزدیک به حریم رودخانه و حتی خانه هایی در بستر رود 
می دهند؛ نشان دهنده نبود تعهد اخالقی و مسولیت پذیری حرفه ای و ضعف در اجرای قانون است. نزدیک ترین سیل رخ داده در سال 
9۸ هنوز موجب بیداری نهادهای تصمیم گیرنده نشده و هنوز بحران سیل را با توزیع چند قوطی ماهی و لوبیا و بطری های آب هم 
می آورند. روستائیان ایران بیش از نان، نیازمند ایجاد و احداث زیرساخت ها هستند. شما زیرساخت ها را بنا کنید، آنها خودشان بلدند 

چگونه زندگی شان را اداره کنند.
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ل 
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| روزنامه نگار |

| زهرا مشتاق |

نیکوکاران و کنشگران 
بودجه هایی را که به واسطه 

اعتماد جامعه در اختیار دارند، 
به جای تهیه اقالم یک بار 
مصرف تمام شدنی، صرف 

زیرساخت ها و توسعه پایدار و 
امور عمرانی کنند. داشته های 
خود را کنار هم قرار دهیم تا 

این هم افزایی به حیات دوباره 
روستائیان بینجامد
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افقی
اجازه  افیون كشی - دفعه،   1 - حقه 
گنجايش،  داراي   - مرتبه  گرفتن، 
وسيع و فراخ2 - هنوز التین، عالمت 
این مكان دیدنی  نام  مصدر جعلی - 
 - جانب3  طرف،  کن،  زندگی   -
و  دوست   - آبادان  سوخته  سینمای 
تیم  یک  بازیکنان  از  یک  هر  همدم، 
برعکس، گه  - گه  مرجان   - ورزشی 
لوازم  از   - برعکس4  گه  برعکس، 

 - آمریکا5  آبشارهای  از   - پزشکی 
روشنتر،   - تنظیم   - هندی  لوبیای 
آشكارتر6 - لطیف، مالیم - پیکانه - 
فهرست غذا7 - رشته کوهی در ایتالیا 
بهانه،  و  دستاویز  صاف كن،  جامه   -
توشه،   - پارچه  چروك  كننده  صاف 
خوراك سفر8 - چشم - سپاسگزار - 
آرارات بی آرا9 - امیدوار كردن، كاری 
زرع،  و  انداختن - کشت  تأخیر  به  را 
خمير نان را با دست ماليدن - عشق 
موی  رنگ  مو،  رنگ  نوعی   - بیگانه 

فوری10 - پیشوا - کشیدن، زدنی در 
برگ11  نزاع - کاال  و  بازی، کشمکش 
- هرگز نه عرب - اثر چربی - اثری 
پیشكشی، هدیه  بوتزاتی12 -  دینو  از 
زنگ  کاروان،  زنگ   - تقدیمی  شده، 
هم  یار  دو  یازده،   - پا  چهار  گردن 
قد13 - باطل كردن، از خطوط اسالمی 
- عدد یک رقمی - الفت، خو گرفتن، 
همنشین جن - عر وارونه14 - زمینه 
با نظم و  موسیقی - آراسته و منظم، 
ترتیب ، ترتیب داده شده  - شروع، 
آغاز كار15 - فیلمی از ابراهیم حاتمی 
کیا - پارچه كهنه - نیم صدای سگ

عمودی
1 - حافظه و هوش  - آكنده، مظهر 
انباشته  سبكی، پوشش طیور، مملو، 
ارزش  بر  مبتنی  کالمی  مکتب   -
كردن  اعتماد   - استدالل2  و  عقل 
واگذار  دیگری  به  را  كار  كسی،  بر 
كردن - جوشهای ریز بدن - گزیدن 
فرزند   - همینگوی  آثار  از   - مار3 
مؤنث4 - مو وارونه - دریاچه سوئد 
وارونه5  جم   - الاقل  كم،  دست   -
آدم   - منتظر  بمب   - سرپرست   -
خسته به دیوار می دهد، محل روضه 
خوانی6 - رنگی برای فرش - نشان 
سیز7  خانواده  از  رنگی   - ورونق 
اجرام   - حصار  و  قلعه  دیوار،   -
و  حمل  وسایل  از  قطار،   - كیهانی 
صدای   - آهنی8  كش  زوزه  نقل، 
معروف  گورستان   - درد  کالم  درد، 

پاریس - عدد قرن - ضمیر داخلی، 
موی   - مفرد9  شخص  دوم  داخل، 
كفش  از  قبل   - جستجو   - بدن 
 - پوش10  پا  می كنند،  پا  به  را  آن 
فرستاده، روانه - علف گربه را گویند، 

افسون،  و  سحر   - الطیب11  سنبل 
کیف   - شباهت  پسوند   - سحر 
به  اشاره  اشاره،  ضمیر   - سفری12 
دور، از خواهران برونته - شهرت تیم 
باکو در هم -   - NBA فونیکس در 

رایحه13 - همسایه - شغل وزیر14 
راه  ماشینهای  از   - جنگلی  میوه   -
مذهبی،  شهر   - دشمن15   - سازی 
من تبریزی - اساطیر یونان باستان  

آذری سفید   - برگمان  فیلم   -

جدول شماره 2211

خوزستان

بانک کشاورزی خوزستان  بیمه ای  معاون خدمات 
محصوالت  به  سرمازدگی  خسارت  میزان  گفت: 
و جمع آوری  بررسی  حال  در  خوزستان  کشاورزی 

است. اولیه  اطالعات 
ایرنا  با خبرنگار  روز شنبه در گفت وگو  آالله  محمد 
بخش  محصوالت  به  زدگی  یخ  و  سرما  افزود:آثار 
محصول  در  به طوری که  است  متفاوت  کشاورزی 
نرسیده  خوشه  باروری  مرحله  به  هنوز  که  گندم 
سبزی  در  ولی  نیست  توجه  قابل  و  ناچیز  است 
هستند  برداشت  و  باردهی  حال  در  که  صیفی  و 

است. بوده  بیشتر 
محصوالت  بیمه  صندوق  گفت:کارشناسان  او 
کشاورزی در حال بررسی میدانی و تعیین برآورد 
زیرپوشش  که  کشاورزی  محصوالت  به  خسارت 
بیمه قرار گرفته اند هستند و به محض آنالیز کردن 
محصوالت کشاورزی  به  خسارت  میزان   ، داده ها 
ثبت  سامانه  در  و  مشخص  دقیق  طور  به  استان 

می شود.
دیده  خسارت  محصوالت کشاورزی  افزود:به  آالله 
بیمه  زیرپوشش  که  زدگی  یخ  و  سرما  از  ناشی 

نمی شود. پرداخت  غرامتی  هیچ گونه  نیستند 
بانک کشاورزی خوزستان  بیمه ای  معاون خدمات 

نشان  اولیه  برآوردهای  داشت:  اظهار  ادامه  در 
به  وارده  خسارت  حجم  بیشترین  می دهد 
و  شمالی  مناطق  در  استان  محصوالت کشاورزی 

است. بوده  خوزستان  غرب 

30 دی آخرین مهلت بیمه محصوالت کشاورزی 
در خوزستان

مهلت  آخرین   1400 دی ماه   30 گفت:  آالله 
هرچند  بود  استان  کشاورزی  محصوالت  بیمه 
سوی  از  بیمه  مهلت  تمدید  برای  درخواست هایی 
دریافت  استان  سطح  در  کشاورزی  تشکل های 

است. شده 
بیمه  صندوق  با  رایزنی  و  بررسی  درحال  او گفت: 
محصوالت کشاورزی کشور برای تمدید زمان بیمه 

هستیم. محصوالت کشاورزی 
سه  از  خوزستان  در  سرما  موج  ایرنا  گزارش  به 
شنبه هفته گذشته شروع شد و در برخی ساعات 
به زیر 2 درجه زیرصفر رسید که این پدیده جوی 
شده  محصوالت کشاورزی  برخی  زدگی  یخ  سبب 

است.
روز  از  کرده  پیش بینی  خوزستان  هواشناسی 
یکشنبه سوم بهمن روندتدریجی افزایش  دما در 

می شود. شروع  استان 

خسارت ناشی از سرمازدگی به محصوالت 
کشاورزی خوزستان در حال بررسی است

میراث فرهنگی  دوستداران  انجمن  مسئول 
است  به شش سال  نزدیک  رامهرمز می گوید 

است. تعطیل  رامهرمز  موزه  که 
موزه  این  گفت:  ایسنا  به  معتمدی  منصور 
این  عمارت  ساختمان  محل  در   86 سال  از 
میانگین  طور  به  و  شد  تاسیس  شهرستان 
از این موزه دیدن می کردند  ساالنه 15000 نفر 
و بازدید کنندگان این موزه عالوه بر آشنایی با 
پیشینه تاریخی و آداب و رسوم این شهرستان 
آشنا  نیز  محلی  و  بومی  و  دستی  صنایع  با 

می شدند.
او ادامه داد: در حال حاضر با وجود گذاشتن 
و کارهای جزیی  این موزه  در  نو  ویترین های 

است. بسته  موزه  این  همچنان  مسئوالن 
موزه رامهرمز در سال 1386 در محل ساختمان 
عمارت صمیمی این شهرستان تاسیس شد. 
است  قاجار  اواخر  دوره  به  مربوط  بنا که  این 
از  بختیاری  سپهدار  خان  امیرحسین  توسط 

خوانین قدیم رامهرمز ساخته شد و ساختمان 
آن بیش از 130 سال قدمت دارد.

داودختر  قلعه  به  اشاره  با  معتمدی همچنین 
این قلعه آن چنان فرسوده  در رامهرمز گفت: 
فرهنگی محسوب  میراث  دیگر جزو  شده که 

نمی شود.
قلعه دا و دختر قلعه ای در سه کیلومتری شمال 
شهر رامهرمز، از آثار فرهنگی ـ تاریخی استان 
تعلق  دوران ساسانیان  به  است که  خوزستان 
دژی  شبیه  رامهرمز  در شمال  قلعه  این  دارد. 
است که در روزگار ساسانیان برای حفاظت راه 
تجاری و نظامی شوش، واجار، اصفهان یا برای 
نگهبانی کاخ و خزائن رامهرمز یا نظارت بر جلگه 
زراعی، باغها، مزارع و انبارهای غله ساخته شده 
باشد و رومی ها در ساختن یا در طرح و نقشه 

آن دخالت داشته باشند
فرهنگی  میراث  دوستداران  انجمن  مسئول 
قلعه  کرد:  خاطرنشان  همچنین  رامهرمز 

امیرمجاهد با وجود معماری بی نظیر و با این 
که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده متاسفانه 
برای  اقدام جدی  و  است  فرسودگی  حال  در 

است. نگرفته  صورت  قلعه  این  مرمت 
از  امیر مجاهد یکی  باغ  یا  امیر مجاهد  قلعه 
در  قلعه  این  است.  رامهرمز  تاریخی  بناهای 
زمان استقرار و سلطه خوانین بختیاری )امیر 
مجاهد بختیاری( در منطقه رامهرمز در اواخر 
ثبت  شماره  به  و  است  شده  ساخته  قاجار 
رسیده  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در   3771
پرنفوذ  خوانین  از  یکی  توسط  بنا  این  است. 
بختیاری  امیرمجاهد  نام  به  بختیاری  ایل 
برادر  و  فرزند حسینقلی خان  که کوچکترین 
علیقلی خان سردار اسعد بود، احداث شد و به 
همین دلیل قلعه امیرمجاهد نامیده می شود. 
معتمدی گفت: طرح مرمت و بازسازی قلعه ها 
و نیز بازگشایی مجدد موزه خواسته بسیاری از 

است. رامهرمز  مردم 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان با اشاره به اینکه مساحت عرصه و 
حریم بیابان لوت در کرمان 40 هزار کیلومتر مربع 
است گفت: منطقه ثبت جهانی بیابان لوت شهداد 

نیاز به پایش تصویری دارد.
با  فریدون فعالی در کارگروه گردشگری استان 
موضوع بررسی قابلیت ها و توانمندی های بخش 
شهداد عنوان کرد: با توجه به اینکه منطقه شهداد 
برخوردار  در حوزه گردشگری  ویژه ای  اهمیت  از 
است بنابراین باید شرایط بهتری را برای حضور 

گردشگران فراهم کنیم.
او با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 
منطقه  این  در  گردشگری  مجاز  تور  سفر 268 
این  در  افزود:  است  شده  اجرایی  و  محقق 
مدت نیز 2 تور غیرمجاز در منطقه شناسایی و 
برگزارکنندگان این تورها به مقامات قضایی معرفی 

شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به 
لزوم راه اندازی درگاه ورودی منطقه ثبت جهانی 
شهداد بیان کرد: سال گذشته 200 میلیون تومان و 
امسال نیز 300 میلیون تومان اعتبار برای راه اندازی 
این درگاه تخصیص داده شد که نیازمند اعتبارات 

بیشتری در این زمینه هستیم.
او تصریح کرد: با توجه به اینکه بیابان لوت بین 
طرح  باید  بنابراین  دارد  قرار  استان کشور  سه 
جامعی برای ساماندهی این گستره طبیعی آماده 

شود.
فعالی ادامه داد: با تهیه و اجرای این طرح می توان 
بیش از گذشته در زمینه ایجاد زیرساخت های 
گردشگری، امنیت و همچنین تامین بهداشت و 

درمان و غیره موفق عمل کرد.
او افزود: با توجه به اینکه مساحت عرصه و حریم 
بیابان لوت در کرمان 40 هزار کیلومتر مربع است 
و ایجاد امنیت این منطقه از مهم ترین مولفه های 

گردشگری محسوب می شود بنابراین این اداره کل 
نمی تواند در این زمینه ورود کند و امیدواریم به 
فرمانداری  همکاری  با  زودی کمیته کارشناسی 
و شورای شهر شهداد تشکیل شود تا بتوانیم در 

پیشبرد اهداف این منطقه به خوبی عمل کنیم.
مصطفی آیت اللهی موسوی، معاون امور عمرانی 
گفت:  کارگروه  این  در  نیز  کرمان  استاندار 
فعالیت های شرکت هواپیمایی ماهان به عنوان 
به  صرفا  نباید  شهداد  منطقه  اقتصادی  معین 
باید  شرکت  این  و  شود  محدود  هتل  ساخت 
مرمت و بازسازی بناهای تاریخی بخش شهداد 

کار قرار دهد.  نیز در دستور  را 
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی 
انجام  با  می توان  تاکید کرد:  او  استان کرمان، 
کارهای مطالعاتی نسبت به دائمی کردن دریاچه 
این منطقه در تمامی ایام سال از طریق استحصال 

و انتقال آب رود شور اقدام کرد.

از تعطیلی موزه تا فرسودگی قلعه های رامهرمز

بیابان لوت شهداد نیازمند پایش تصویری است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس به برخی موارد مطرح شده در فضای 
مجازی مبنی بر باز بودن دریچه های سد تنگ خمار و عدم تکمیل این طرح قبل 
از افتتاح پاسخ داد و گفت: این طرح بعد از تکمیل افتتاح شده و هم اکنون آب در 
حال ذخیره سازی آب است.  محمود رضایی کوچی شنبه در گفت  وگو با خبرنگار ایرنا 
اظهار کرد: این موضوع که تکمیل سد تنگ خمار فسا با کمبود اعتبارات روبه رو بوده 
و به صورت نیمه تمام افتتاح شده درست نیست، ما برای تکمیل این سد مشکل 
کمبود بودجه و اعتبار نداشتیم؛ در واقع  تا پروژه ای به پایان نرساند افتتاح نمی شود. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس به اشاره به روان شدن آب بعد از 
بارندگی های اخیر در بستر رودخانه زیر دست سد تنگ خمار گفت: این موضوع به 
دلیل بحث های محیط زیستی است ، نیاز بود روان آب هایی که قباًل مسیر طبیعی 
داشتند همچنان رها شوند و مسیر رودخانه از بارندگی مشروب شوند، از این رو 
دریچه های سدتنگ خمار باز شد،  در حال حاضر دریچه های سد بسته است و آب در 
حال ذخیره سازی در سد است. او به برخی مشکالت محیط زیستی و فشار بر سفره 
های آب زیر زمینی هم اشاره کرد و گفت: بدون شک  افت سفره های آب زیرزمینی 
در فارس با تقویت آبخوان ها جبران می شود و در صورت ذخیره شدن آب در چنین 

سدهایی چاه های پایین دست شرایط بهتری خواهند داشت.

فرهنگی،  میراث  اداره کل  فنی  دفتر  سرپرست 
از  اردبیل  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
به  تبریز  هنر  دانشگاه  با  تفاهم نامه ای  انعقاد 
افراشته های  منظور آسیب شناسی و مرمت سنگ 
شهریری  هکتاری   400 باستانی  محوطه 

داد. خبر  مشگین شهر 
عملیات  گفت:  شکری  ابراهیم  ایرنا ،  گزارش  به 
باستان شناسی  موزه  تکمیلی  فاز  اجرایی 
سایت  بخش های  از  یکی  عنوان  به  مشگین شهر 
خواست  و  شیخ حیدر  بقعه  حریم  ساماندهی 
100 میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  با  مردم مشگین شهر 
پیش بینی  و  شده  آغاز  جاری  سال  از  ریال 

برسد. بهره برداری  به  آینده  سال  تا  می شود 
حفاظتی  و  ساماندهی  عملیات  کرد:  اظهار  او 
از  مشگین شهر  شهرستان  باستانی  محوطه های 
با شروع  به مرحله  قلعه مرحله  تا کهنه  شهریری 

می گیرد. انجام  کاری   فصل 

قلعه  کهنه  ساماندهی  طرح  عملیات  گفت:  او 
قلعه  بزرگترین  عنوان  به  مشگین شهر  شهرستان 
شهرداری  مشارکت  با  کشور  شمالغرب  خشتی 
گرفته  سر  از  کاری  فصل  شروع  با  شهر  این 

. د می شو
پروژه  نخست  فاز  افتتاح  به  اشاره  با  شکری 
سال  شهریور ماه  اوایل  در  شهریری  موزه  سایت 
جاری با اعتباری بالغ بر 160 میلیارد ریال، افزود: 
باستانی  محوطه   ساماندهی  طرح  دوم  فاز  تهیه 
ارجاع  مرحله  در  و  رسیده  پایان  به  نیز  شهریری 

است. شده  داده  قرار  پیمانکار  به 
باستانی  محوطه  ساماندهی  طرح  دوم  فاز  او 
کناری  جداره های  تکمیل  شامل  را  شهریری 
تکمیل  به همراه  آن  ورودی  و  استایل ها  پوشش 
دانست  باستانی  محوطه  این  به  دسترسی  مسیر 
عملیات  با شروع فصل کاری جدید  بیان کرد:  و 

می شود. آغاز  ساماندهی  طرح  این  اجرایی 

 60 در  شهریری  به  معروف  باستانی  منطقه 
شمال  هفت کیلومتری   ، اردبیل  غرب  کیلومتری 
روستای  شمال  کیلومتری  یک   ، الهرود  شرقی 
شده   واقع  قره سو  رودخانه  کنار  در  و  پیرازمیان 

است.
فصل  سه  از  آمده  بدست  نتایج  اساس  بر 
محوطه  قدمت  باستان شناسی  کاوش های 
قبل  سال  هزار   6 مشگین شهر  شهریری  باستانی 

می شود. مربوط  مسیح  میالد  از 
هکتار   400 وسعت  با  شهریئری  باستانی  محوطه 
می  شمار  به  ایران  باستانی  مناطق  مهم ترین  از 
تپه  قوشا  و  قلعه   ، معبد  قسمت  سه  از  رود که 

است. شده  تشکیل 
باستانی  بر اساس مستندات  این محوطه  قدمت 
تا  که  می شود  داده  نسبت  نوسنگی  دوران  به 
سکونت  محل  مستمر  صورت  به   2 آهن  دوران 

است. بوده  بشر 

معاون استاندار فارس: سد »تنگ خمار« 
فسا نیمه تمام نیست

دانشگاه هنر تبریز سنگ افراشته های محوطه باستانی مشگین شهر را مرمت می کند
| فارس | | اردبیل  |

آمادگی منطقه شاهرود 
برای سوخت رسانی در فصل 

سرما و شرایط اضطرار 
زهرا میرزایی/ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه شاهرود از آمادگی کامل و مطلوب منطقه به جهت 
سوخت رسانی در ماهای سرد سال خبر داد . علی اکبر 
عرب عامری با اشاره به ذخیره سازی مطلوب سوخت برای 
ایام سرد سال گفت: با برنامه ریزی های الزم و مطلوب 
برای سوخت رسانی در زمستان پیش رو از آمادگی کامل 
برخورداریم . او افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و 
جوی منطقه  و با اهتمام به برنامه ریزی های انجام شده  
و آمادگی قبلی، نظارت بر نحوه انتقال و توزیع فرآورده های 
نفتی و همچنین تامین، ذخیره سازی و توزیع سوخت 
فروشندگی ها به ویژه در مناطق سرد و صعب العبور استان  
ادامه  عرب عامری  اجراست.  حال  در  مطلوب  طور  به 
داد:  از ابتدای پاییز تا کنون 141 تن  گاز مایع در بخش 
خانوار و حدود 209 تن در بخش غیر خانوار  و حدود  6 
میلیون لیتر سوخت زمستانی )نفت سفید( در بخشهای 
و... توزیع شده  ، صنعتی و مصرف خانگی  کشاورزی 
است که با توجه به سرد شدن هوا و کاهش میزان دما و 
به تبع آن افزایش مصرف انرژی های گرمایی می طلبد با 
استفاده از راهکارهای مناسب و صرفه جویی، نسل های 
آینده را نیز از این انرژی های خدادادی بهره مند سازیم. 
او همچنین ضمن قدردانی از تالش های کارکنان شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی به ویژه کارکنان عملیاتی 
انبارهای نفت منطقه، گفت: شرکت ملی پخش تالش 
می کند تا با انجام خدمات مناسب و به موقع به مردم، 
تامین سوخت مورد نیاز را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم 
کند و همه تمهیدات الزم برای تامین ، توزیع و ارسال 

سوخت مناطق مختلف استان اندیشیده شده است .

افزون بر 3 هزار نفر آسیب دیده 
سیالب سیستان وبلوچستان 

امدادرسانی شدند 
مدیر عامل جمعیت هالل احمر سیستان وبلوچستان گفت: 
سه هزار و 381 نفر در قالب 852 خانوار درگیر سیالب 
استان از 26 دی تاکنون از سوی نیروهای این جمعیت 

امدادرسانی شدند.
علیرضا میر بهاالدین روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار 
جنوب  در  زده  سیل  خانوار   90 داشت:  اظهار  ایرنا 
سیستان وبلوچستان در این مدت در چادرهای امدادی 
این جمعیت اسکان اضطراری داده شدند.  او توزیع 92 
دستگاه چادر امدادی،  301 تخته موکت، 762 تخته پتو 
و یک هزار و 345 کیلوگرم نایلون را از جمله اقالم توزیع 
شده بین سیل زدگان سیستان وبلوچستان عنوان کرد.
سیستان وبلوچستان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
تصریح کرد: همچنین در این مدت 127 بسته غذایی 
 200 قوطی کنسروجات،    210 و  چهارهزار  ساعته،   72
قوطی کنسرو برنج، سه هزار و 426 کیلوگرم برنج، 127 
کیلوگرم قند و شکر، 126 کیلوگرم چای، 350 بطری آب 
معدنی ، 600 قرص نان  و همچنین 37 شعله والور، 
هفت شعله فانوس، 6 ست ظروف  و 300 بسته خرما  
توسط نجاتگران جمعیت هالل احمر استان بین آسیب 

دیدگان توزیع شد. 

مفقودی 
پرايد  سواري  خودروي  سبز  برگ 
تيپ سايپا141 آي مدل 13۸6 به 
شماره موتور 1۸93590 و شماره 
شاسي S14۸22۸6203645 به 
شماره پالك ۷9 ايران 692 ج 1۸ 
مفقود  بين  باريك  صابره  نام  به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده 

مي باشد 

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
دوم   هیات   140060319008002373 شماره  رای  برابر  رسمی 
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 خانم عصمت حسن 
از  صادره   4 شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  سبلوئی  زاده 
و  مفروز  مترمربع   235.95 مساحت  به  خانه  یکباب  در  زرند 
از 2368 اصلی واقع در زرند  12 فرعی  از پالک  مجزی شده 
خیابان شهید رجائی کوچه 4 خریداری از مالک رسمی خانم 
فاطمه اسدی زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
آگهی می شود در  15روز  به فاصله  نوبت   عموم مراتب در دو 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف   رسید  اخذ  از 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 285
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/3

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/18
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
زرند شهرستان 
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  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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| عمارت رشیدی بوشهر |
عمارت رشیدی بوشهر یکی از بناها و بافت های 
تاریخی در استان بوشهر است. این عمارت در 
واقع  بوشهر  قدیمی  محله های  از  محله کوتی، 
کالنتر  یوسف  حاج  مسکونی  منزل  و  شده 
حاکم بوشهر بوده است. هم اکنون تحت نظارت 
میراث فرهنگی قرار دارد. عمارت رشیدی یکی 
است.  بوشهر  تاریخی  عمارت  های  زیباترین  از 
زمانی خانه کالنتر شهر بود. یک حیاط مرکزی با 
اتاق  هایی بر چهار جداره و طارمه بسیار زیبایی به 
سمت دریا دارد. در گرم ترین روزهای سال هم 
نشستن در این طارمه لذت  بخش است. به  خوبی 
جریان هوا را هدایت کرده و خنکای دلنشینی 
ایجاد می  کند. این عمارت از طبقه همکف و اول 
تشکیل شده، طبقه همکف انباری و حوض خانه 
و اصطبل برای استقرار نگهبانان بوده و برای ورود 
به این طبقه دو راه پله وجود دارد یک راه پله 
اتاق هایی که در  خطی و یک راه پله حلزونی، 
طبقه اول وجود دارد بزرگ و مجلل برای سکونت 
و  چندل  از  اتاق ها  همه  سقف  است،  خانواده 
دارای در و پنجره های قدیمی و فضای شناشیل 

تشکیل شده است. این عمارت دارای دو حیاط 
مجزا است که حیاط بیرونی مخصوص مصارف 
سکونت  مخصوص  اندرونی  حیاط  و  خدماتی 
هشتاد  اول  سال های  در  است.  بوده  خانواده 
خورشیدی، سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر 
این عمارت را تبدیل به میهمان سرای اختصاصی 
میراث فرهنگی کرد. با احداث حمامی در همکف 
سرویس  دستگاه  یک  و  ورودی  در  کنار  و 
از  بسیاری  اول.  طبقه  پله  کنار  در  بهداشتی 

معماران و باستان  شناسان شب های زیادی را در 
این مهمان خانه گذرانده  اند. وقتی موضوع کشف 
سنگ  نوشته پارسی در جزیره خارک پیش آمد، 
این خانه محل اتراق و اعالم رویداد بود و دکتر 
علی  اکبر سرفراز )باستان  شناس( و دکتر حسن 
زبان های  متخصص  )باستان  شناس  بشاش 
باستانی( با همراهان خود در این خانه بودند و 
متفاوت  موقعیت های  در  دیگر  بسیاری کسان 

دیگر. / سیری در ایران

آلودگی اقیانوس و دریا )بخش 16( 
سطح  در  حقوقی  ضوابط  تعیین  دریایی  زیست  محیط  حفاظت  برای 
از  پیش  جهانی  سطح  در  این رو،  از  است.  ضروری  جهانی  و  ملی 
مواد  دفن  برای  شود.  توجه  نفتی  آلودگی  مشکل  حل  به  باید  هرچیز 
به  از مواد شیمیایی و مواد پسماند  ناشی  آلودگی های  و  زائد در دریا 
دریای  زیست  محیط  آلودگی  به  سرانجام  زمینی که  منابع  از  جا مانده 
در  هم چنین،  است.  شده  تعیین  مقرراتی  و  قوانین  می شوند،  منجر 
تعیین  مقرراتی  کشورها  از  برخی  در  ساحلی  مناطق  از  حفاظت  زمینه  
زیست  محیط  حفظ  در  مقررات  این  کشور ها  از  شماری  در  اما  شده، 
برای حفاظت  نیستند، چرا که  موثر  بوم سازگان های ساحلی  و  دریایی 
در  ویژه  به  انسان  فعالیت های  باید  نخست  دریایی  زیست  محیط  از 
مدیریت  منظور،  همین  به  شود.  مدیریت  ساحلی  پرجمعیت  مناطق 
زائد  مواد  تخلیه   از  باید  دریایی  زیست  محیط  حفاظت  برای  ساحلی 
جنگل داری  و  معدن کاوی  عملیات  بر   کند،  جلوگیری  محیط  این  به 
محیط  کند./دانشنامه  کنترل  را  کشاورزی  و  صنعت  رشد  و  نظارت 

یست ز

به  یافت.  نشر  صفاپور  احسان  اثر  عشاق«  »ورید  شعر  مجموعه 
گزارش هنرآنالین، این مجموعه، شامل 10 شعر است که نخستین 
شده اند.  سروده   1399 سال  اثر  آخرین  و   1382 سال  در  آن ها 
همچنین شاعر در مقاله ای با عنوان »سخنی با خواننده« به بررسی 
دیدگاه و نظریه شعر نیما یوشیج پرداخته و آثار منتشر شده در »ورید 
عشاق« را تمرین و اجرای نظریه شعر پدر شعر نو فارسی خوانده 
این کتاب گفت:»شعرهای  ویژگی های  تشریح  در  صفاپور  است. 
»ورید عشاق« گزیده ای از میان حدود 150 شعر است که از سال 
1382 به این سو نوشته اما هیچ گاه منتشر نکردم؛ معتقدم این 10 
شعر می تواند برداشتم از نظریه شعر نیما یوشیج را نمایندگی کند.« 
صفاپور افزود:»امیدوارم مطالعه و نقد این مجموعه شعر انگیزه ای 
برای گفت وگوهای تازه درباره جریان شعر نیما باشد.« مجموعه شعر 
از سوی  تومان  هزار  قیمت 32  با  در 72 صفحه  »ورید عشاق« 

انتشارات شال گردن روانه بازار کتاب شده است.

»تام  جدید  فیلم  تهیه کنندگان  از  یکی  که   »SEE« کمپانی 
کروز« در فضاست، از ساخت یک استودیو فیلم سازی در فاصله 
 Space ایسنا، کمپانی  به گزارش  داد.  از زمین خبر  250 مایلی 
Entertainment Enterprise( SEE( اعالم کرده زمان تکمیل 
در   2024 دسامبر  را   »1-SEE« نام  با  فیلمسازی  استودیو  این 
به  آکسیوم  ایستگاه  در  استودیو  این  است  قرار  و  گرفته  نظر 
این  شود.  نصب  بین المللی  فضایی  ایستگاه  تجاری  بال  عنوان 
خواهد  قرار  زمین  از  مایلی   250 فاصله  در  فضایی که  استودیو 
گرفت، میزبان رویدادهای مرتبط با سینما، تلویزیون، موسیقی و 
ورزش خواهد بود، گرچه هنوز درباره میزبان ظرفیت مخاطبان آن 
تصمیم گیری نشده است. ایستگاه آکسیوم که در سال 2028 از 
ایستگاه فضایی بین المللی )ISS( جدا می شود، اوایل ماه جاری 
ایستگاه  تجاری  بخش  توسعه  قرارداد  برنده  توانست  میالدی 

شود. بین المللی  فضایی 

| ادبیات |

| سینما |

بال ها  دارد.  طول  سانتی متر   25 پرنده،  این 
به رنگ سیاه،  نوک تیز، دم دو شاخه  و  کشیده 
است.  سفید  دمگاه  و  زیر تنه  و  قهوه ای  رو تنه 
دیده  حشرات  شکار  و  پرواز  حال  در  عمدتا 
می شود. منقار کوچک به رنگ تیره و پاها سیاه و 
کوچک است؛ اما به سرعت حرکت کرده و راست 
نظر  به  سلیم ها  شبیه  زمین  روی  می ایستد. 
حاشیه   با  نخودی  بالغ، گلو  پرنده ی  در  می آید. 
پرهای  و  تیره  قهوه ای  بال ها  باریک،  و  سیاه 
است که  قهوه ای  به  مایل  قرمز  زیر بال  پوششی 
نوار سفید رنگی  ثانویه،  در حاشیه ی شاهپرهای 
بال ها  زیر  سیاه،  بال  گالریول  در  می شود.  دیده 
نابالغ و جوان، فاقد  سیاه و تیره تر است. پرنده  

حاشیه  سیاه گلو بوده و پرهای دمش کوتاه تر 
اغلب  پرنده  این  صدای  است.  بالغ  پرنده   از 
شبیه»کی  مانند،  نجوا  و  دریایی  پرستو  شبیه 
کی – کی رریک« یا کوتاه و آرام، شبیه »چک 
یا چه – کک« می شود. این پرنده در دشت های 
وسیع نزدیک به آب، سواحل شنی و زمین های 
گلی با رویش گیاهی کوتاه، به صورت گروهی، 
ایران؛  در  می کند.  مثل  تولید  و  برده  سر  به 
تابستان ها فراوان است و در مناطق حاشیه ای 
مثل  تولید  خزر  دریای  شرقی  جنوب  و  کویر 
محل های  از  حفاظت  حاضر،  حال  در  می کند. 
تولید مثل این پرنده، برای بقایش کافی به نظر 

ایران بیابان های  و  می رسد./کویرها 

گالریول بال سرخ


