
روحانی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ بیان کرد:

تالشدولتبرایرفعتحریمها
ارتقایشفافیتومبارزهباپولشویی

رئیس جمهور شعار سال ۱۴۰۰ را تداوم شعار سال های اخیر دانست و با بیان اینکه 
دولت در سال جاری نیز با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعاالن 
بخش تولید تالش خواهد کرد، گفت: آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت 

همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب و کار است.

گردوغبار23شهروندریگانی
راراهیبیمارستانکرد

فرماندار ریگان از 3 برابر شدن شدت گرد و غبار در 
این شهرستان خبر داد. امین باقری با اشاره به اینکه 
غلظت ذرات معلق در هوا و گرد و غبار در شهرستان 
ریگان 3 برابر حد مجاز است و شرایط این شهرستان 
را خطرناک کرده است، به ایلنا گفت: این گردوغبار 
ترانزیت محور  در  دید  کاهش  باعث   شدید 

ریگان-چابهار-ریگان- نرماشیر شده است.

 توصیه وزارت بهداشت
به فعاالن گردشگری:

دندانرویجگربگذارید
»در یک مقطعی مجبوریم یک صنف را فدا کنیم. 
صنف گردشگری در ایتالیا و اسپانیا تعطیل شده اند. 
در بعضی جاها باید دندان روی جگر بگذاریم، مثال 
ایرج  جمله  چند  همین  گردشگری«  بخش  در 
حریرچی، در یک گفت و گوی تلویزیونی، کافی بود 
تا داغ دل فعاالن گردشگری تازه شود. کسانی که از 
آبان 98 تا نوروز ۱۴۰۰ تاوان تمام اتفاقاتی را دادند 
که نقشی در آن نداشتند و کسی جویای احوالشان 
نشد، اما دندان سر جگر گذاشتند. حاال که گردشگری 
در دنیا آرام آرام به شرایط نرمال باز می گردد، باز هم 
آنها را دعوت به گذاشتن دندان بر جگری می کنند که 

از تمام بی مهری ها خون است.

گفت وگو با داود علی ملکی، پیشکسوت 
وزنه برداری که این روزها یک اقدام 

محیط زیستی انجام می دهد

»جاندادنیکگنجشک«
انگیزهجمعآوری

فیلترسیگار
با خودش  داود  بود که  روزها  ماه پیش همین  یک 
پیمانی تازه بست. روزی که گعده زنبور عسل و پروانه 
و گنجشک از هم پاشید و او آن را یکی از سخت ترین 
لحظات در زندگیش دید. لحظه ای سخت که شاید با 
برابری  وزنه ها  بردن  باال  در  خوردن  شکست  هربار 

می کرد. آن روز خوب در خاطرش مانده است... امیدبهوصلت»ایران«و»فیروز«
  بهنود، کارشناس پروژه زنده گیری فیروز: فیروز تنها یوزپلنگ نر توران نیست، از ۱5 یوز زیستگاه توران، ۴ فردشان نر است

با وجود انتقادات به زنده گیری یوز نر توران، کارشناسان به تکثیر در اسارت امیدوارند

| مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی |

| مرتضی پورمیرزایی |

 یوزپلنگ با نا امیدی
حفظ نمی شود

و  طبیعت  از  نر  یوزپلنگ  زنده گیری  طرح 
در  و  سال گذشته  دو  اسارت  در  یوزها  تکثیر 
فعاالن  با  جلساتی که سازمان محیط زیست 
در  کرد مطرح شد.  برگزار  و کارشناسان حوزه 
خارجی  و  داخلی  کارشناسان  جلسات  این 
حضور داشتند و این طرح بدون مشورت آن ها 
جلسات  همان  اساس  بر  است.  نشده  انجام 
قرار شد زنده گیری اتفاق بیفتد و روش تکثیر 
یوزپلنگ در شرایط نیمه طبیعی با استفاده از نظر 
اداره کل  از سوی  آفریقای جنوبی  کارشناسان 
حفاظت محیط  زیست استان سمنان عملیاتی 
شد. کشوری که در این حوزه صاحب نظر بود و 
براساس برآوردهایشان هم تا حدود 8۰ درصد 
این روش را موفقیت آمیز ارزیابی کرده بودند. 
هیأتی با همراهی معاون سازمان محیط زیست 
به آفریقای جنوبی رفتند و آن ها هم اسناد و 
اطالعات زیادی را در اختیارمان گذاشتند و ما 
هم پروتکلی را آماده کردیم که از صفر تا صد 
ایجاد شرایط نیمه طبیعی تکثیر یوز را مشخص 
کرد.  این پروتکل ۱۵۰ صفحه ای شامل تمامی 
مدیریت  و  احداث  طراحی،  جانمایی،  مراحل 
 ذخیره گاه های نیمه طبیعی مختص یوز است. 
کشور  در  ما  یوزهای  فعلی  شرایط  اساس  بر 
این  مانده،  باقی   آن ها  از  فرد   ۴۰ حداکثر  که 
روش یکی از روش های درست و امن تکثیر 
به شمار می رود. این که گفته می شود امکانات 
این کار فراهم نیست هم نادرست است. چرا 
که روش های آزمایشگاهی از جمله روش های 
پرهزینه و پرامکانات به حساب می آیند و این 
روش از جمله روش هایی است که پیچیدگی 
خاصی ندارد و شبیه سازی شرایط طبیعی است. 
اگر از روش های آزمایشگاهی استفاده می شد به 
 دلیل پیچیدگی کار نگرانی بیشتر به دنبال داشت. 
آنچه در این مدت از بیرون دیده و رصد کرده ایم 
پیش  در  را  اصولی  راه  سازمان  است که  این 
گرفته و تا زمانی که از مشاوره سازمان های تایید 
ندارد.  وجود  نگرانی  جای  استفاده کند،  شده 

 میراث فرهنگی می گوید آسیب های برج آزادی
به شلیک توپ سال نو مربوط نیست 

کسیترکهای»آزادی«کسیترکهای»آزادی«
راگردننگرفتراگردننگرفت
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رییس قوه قضاییه گفت: اگر وزارت اطالعات نمایشگاهی از توطئه ها و فتنه های 
دشمنان علیه نظام اسالمی را برپا کند مشخص می شود که بر انقالب و کشورمان 
در ۴۰ سال اخیر چه گذشته است. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه 
به مناسبت هفته بزرگداشت  ابراهیم رئیسی که دیروز یکشنبه  قضاییه، سید 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در جمع مدیران و کارکنان وزارت اطالعات سخن 
می گفت از عملکرد ۴۰ ساله وزارت اطالعات در تأمین امنیت کشور و صیانت از 
امنیت ملی تقدیر کرد. رئیسی وزارت اطالعات را مجموعه ای فراقوه ای و متعلق 

به کل نظام اسالمی دانست و گفت: این وزارتخانه، هر چند به صورت شکلی 
اسالمی  اطالعات کل جمهوری  وزارت  اما  تعریف می شود،  دولت  زیرمجموعه 
است و جایگاه، اندیشه، انگیزه و برنامه ها و طرح ها و چشم انداز آن باید ناظر 
بر همه مسائل و الیه های نظام باشد. رئیسی با تأکید بر لزوم پرهیز از جناح 
و جناح بازی در وزارت اطالعات تأکید کرد: در وزارت اطالعات فقط یک جناح 
وجود دارد و آن هم جناح انقالب و والیت است. رییس دستگاه قضا »حفظ 
و صیانت از نظام اسالمی« را »اوجب واجبات« و مهم ترین وظیفه و ماموریت 
مجموعه های اطالعاتی و امنیتی و به ویژه وزارت اطالعات دانست. رئیسی با 
اشاره به اینکه بدنه وزارت اطالعات، دلداده به انقالب و بدنبال تحقق اهداف آن 
است، گفت: اندیشه های این مجموعه اندیشه ناب و اصیل انقالب اسالمی و 
راهبردهای امامین انقالب اسالمی که مسیری ممتد و الینقطع است داشته باشد 
که بحمدهللا تاکنون چنین بوده است. رئیس دستگاه قضا با اشاره به پیچیده تر 
شدن تهدیدات در دنیای امروز، اظهار داشت: اگر دیروز دشمن تالش داشت تا 
از مراکز نظامی ما جاسوسی کند، امروز تالش آن ها برای افزایش تهدیدات به 
گستردگی همه داشته های جمهوری اسالمی در عرصه های مختلف، سیاسی، 
فرهنگی، صنعتی و امثال آن است. رئیسی تالش دشمن برای تأثیرگذاری بر 
مسئوالن برای تغییر محاسبات آن ها به نفع دشمن را نیز نفوذ نامید و ادامه داد: 
استحاله فرهنگی و تالش برای تغییر باورهای مردم به طوری که یک نیروی 
نظام تبدیل به پیاده نظام دشمن و یا عنصری بی خاصیت شود که حاضر نباشد 

ریسک کرده و از نظام دفاع نماید هم مصداق نفوذ است.

رییس قوه قضاییه: 

بدنه وزارت اطالعات دل داده به انقالب و به دنبال تحقق اهداف آن است
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آگهیمزایدهعمومیفروش
 دستگاه مزایده گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضوع:  مزایده فروش  محصول پسته تحت اختیار  آموزش و پرورش واقع در شهرستان رفسنجان   طبق جدول زیر

مهلت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به مدت ۱۰ روز کاری  از طریق 
سامانه ستاد ایران

جهت دریافت اسناد مزایده وسایر اطالعات مورد نیاز  به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه 
شود .
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اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

مرحله دوم
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

 خرید تبلت دانش آموزی 
در راستای طرح حمایت و ارتقاء پوشش تحصیلی                

دانش آموزی مناطق محروم 

188

اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان در نظــر دارد مناقصــه عمومی خریــد تبلت دانش 
آمــوزی بــه مشــاره 2000000211000001 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائه پیشــنهاد 
مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا  از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد . 
تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه : تاریــخ 1400/01/16 روز دوشــنبه ســاعت 8 

صبــح مــی باشــد .
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت : تــا تاریــخ 1400/01/19 روز                    

پنــج شــنبه ســاعت 8 صبــح  
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت : تاریخ 1400/01/29 روز یک شنبه ساعت 8 صبح 

زمان بازگشایی پاکت ها : تاریخ 1400/01/29 روز یک شنبه ساعت 9 صبح 
لطفــا پاکــت هــای الــف را عــاوه بــر بارگــذاری در ســامانه بــه صــورت دســتی بــه آدرس 
همــدان خیابــان فرهنــگ اداره کل آمــوزش و پــرورش )اداره دبیرخانــه ( تحویــل نمائیــد . 

م الف : 23 

نوبت دوم
بروزرسانی، راهبری و جهت   
شیرین کن شهرهای ماهنشان و گرماب نگهداری آب 

وروستاهای شهرستان خدابنده به روش ROT به شماره مناقصه 99-32

مراجعان سرپایی به بیمارستان ها و مراکز درمانی افزایش 
پیدا کرده است، روند روبه رشد بیماران کرونایی پس از 
پایان تعطیالت نوروز هم سبب شده تا معاون درمان وزارت 
بهداشت در ابالغیه تازه به روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
 بر مدیریت ظرفیت تخت های بیمارستان ها تاکید کند. 
به گزارش ایسنا، دکتر قاسم جان بابایی در ابالغیه ای به 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی و روسای بیمارستان های 
مسیح دانشوری و مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب 
شهید رجایی تاکید کرده است: از تاریخ ۱۴ فروردین ماه 
جهت توقف پذیرش بیماران الکتیو در کلیه مراکز درمانی 
اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه تحت 
پوشش آن دانشگاه یا دانشکده به نحوی برنامه ریزی 
نمایید که حداکثر ظرفیت برای پذیرش بیماران مشکوک 
 به کووید-۱9 دربخش های بستری و ویژه فراهم گردد.
در متن ابالغیه معاون درمان وزارت بهداشت با موضوع 

افزایش  به  توجه  با  بیماران  خدمات رسانی  مدیریت 
مراجعین کووید -۱9 آمده است: »ضمن تشکر از روسا، 
معاونین، مدیران و پرسنل محترم دانشگاه ها و کادر درمان 
کلیه مراکز درمانی که با تالش بی دریغ، در طی ماههای 
متمادی  علیرغم مشکالت به ارائه خدمت مخلصانه به 
با  بیماران مبتال به کووید-۱9 پرداخته اند؛  بویژه  بیماران 
عنایت به افزایش مراجعان سرپایی و بستری به مراکز 
درمانی، پیش بینی روند روبه رشد پس از پایان تعطیالت 
و مراجعات مسافران نوروزی و ضرورت مدیریت ظرفیت 
پذیرش  توقف  جهت  تاریخ  این  از  است  الزم  موجود 
بیماران الکتیو در کلیه مراکز درمانی )اعم از دولتی، عمومی 
غیردولتی، خصوصی و خیریه( تحت پوشش آن دانشگاه 
/دانشکده به نحوی برنامه ریزی نمایید که حداکثر ظرفیت 
برای پذیرش بیماران مشکوک به کووید-۱9 در بخش های 

بستری و ویژه فراهم گردد. 

 در ابالغیه وزارت بهداشت تاکید شد

پذیرش بیماران غیر اورژانس در بیمارستان ها متوقف شود 

3ادامه در صفحۀ
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دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی 
ریاست  به  دیروز  صبح  دولت  اقتصادی 
روحانی  حسن  حجت االسالم والمسلمین 
برگزار شد و در این جلسه پس از گزارش 
اقتصادی دولت  اجرای مصوبه ۱۷۷ ستاد 
تجاری،  و  ارزی  سیاست های  راستای  در 
و  معدن  صنعت،  وزارت  پیشنهادهای 
تجارت که با اخذ نظر صادرکنندگان و اتاق 
با  بازرگانی تهیه شده است، مطرح شد و 
و  صادرات  تشویق  تجاری،  تسهیل  هدف 
رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه 
مصوبه  ادامه  عنوان  به  مورد نیاز  قطعات 
ایسنا،  به گزارش  رسید.  تصویب  به  قبلی 
و  اقدامات  درباره  جلسه  این  در  روحانی 
شعار  تحقق  برای  پیشنهادی  برنامه های 
مانع زدایی ها« گفت:  پشتیبانی ها،  »تولید، 
اخیر  سال های  شعار  تداوم  امسال  شعار 
است و پیام ثبات و استمرار نگاه حمایت 
از تولید در سیاست های کشور را دارد. آنچه 
حمایت  دارد  اهمیت  همه  از  بیش  امروز 
همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای 
کسب و کار است که به همکاری و هم افزایی 
همه دستگاه های ذی ربط و قوا بستگی دارد.
و  موانع  رفع  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و 
در مقام سخن  نباید صرفا  و  است  عملی 
داشت:  اظهار  بماند،  محصور  حرف  و 
موانع  رفع  برای  اقدامات  و  برنامه ریزی ها 
تولید باید با سرعت و خارج از روال پیچیده 
و زمان بر بروکراتیک و دیوان ساالرانه انجام 
و  اجرایی  دستگاه های  هماهنگی  و  شود 

نظارتی باید بر جرات و جسارت مدیران برای 
بیافزاید. موانع  رفع 

شعار  تحقق  برای  اینکه  بیان  با  روحانی 
بخش  اقتصادی  فعاالن  سخن  باید  سال 
خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی 
سرمایه گذاری  از  و  برداشت  راه  سر  از  را 
بخش خصوصی حمایت قانونی کرد، افزود: 
رفع تحریم ها، ارتقا و تعمیق عملیات بازار 
باز، ارتقای شفافیت و مبارزه با پول شویی، 
وزارتخانه ها  سوی  از  اختیارات  اعطای 
و  تمرکز  ارتقای  راستای  در  استان ها  به 
واقع بینی برای هموار کردن مسیر تولید از 
برای تحقق شعار  برنامه های دولت  جمله 

است.  ۱۴۰۰ سال 
اینکه دولت در سال  بیان  با  رئیس جمهور 
گذشته با وجود همه تنگناها درخشش و 
نقش  آفرینی خوبی در زمینه جهش تولید 
داشت، طرح »هر پنجشنبه افتتاح« را نماد 
راستای  در  دولت  حرکت  و  جدیت  عینی 
جهش تولید برشمرد و اظهار داشت: امسال 
برداشته  زمینه  در  توان  تمام  با  دولت  نیز 
شدن موانع برای فعاالن بخش تولید تالش 

می کند.
با   ۱۴۰۰ تصریح کرد:  شعار سال  روحانی 
واحدهای  در  پژوهش  و  آموزش  تقویت 
صنعتی و تولیدی، مراکز تحقیق و توسعه 
از شرکت های  بیشتر  چه  هر  پشتیبانی  و 
دانش بنیان محقق می شود و  در سال ۱۴۰۰ 
باید موانع زیرساختی تولید در کشور حل 
شود و واحدهای صنعتی به سمت استفاده 
بیش از پیش از دانش و فناوری  های نوین، 

حرکت کنند.
لزوم  بر  تاکید  با  همچنین  رئیس جمهور 
برنامه ریزی برای مدیریت و کنترل زنجیره 
تولید، تامین و توزیع کاالهای ضروری مردم 
با همکاری اصناف، تولیدکنندگان و بازرگانان 
گفت: برنامه ریزی ها برای مدیریت بازار نباید 
مقطعی و کوتاه مدت باشد بلکه باید تنظیم 

بازار تا پایان سال را در نظر داشته باشد.

گره کار صادرکنندگان را باز کنید
که  خصوصی  بخش  دیگر،  سوی  از 
نحوه  بر سر  با دولت  در سال های گذشته 
اختالف نظرهایی  صادرکنندگان  با  تعامل 
سال  کاری  روزهای  نخستین  در  داشته، 
جدید، در نامه ای به رئیس جمهوری بار دیگر 
در حدود  تاکید کرد.  بر خواسته های خود 
تحریم های  در شرایط  و  سه سال گذشته 
غیرنفتی  صادرکنندگان  آمریکا،  اقتصادی 
از  حاصل  ارز  بازگشت  با  تا  شده اند  ملزم 
صادرات خود به کشور، بخشی از نیاز ارزی 
کشور را تامین کنند. با وجود آن که آمارها 
نشان می دهد که بخش مهمی از این ارز به 
کشور بازگشته اما همچنان اختالف نظرهایی 
وجود دارد و این بار روسای سه اتاق بازرگانی، 
تعاون و اصناف در متنی مشترک از حسن 
روحانی – رئیس جمهوری – خواسته اند تا 

بخشی از مشکالت را پیگیری کند.
در این نامه که از سوی اتاق بازرگانی ایران 
رئیس  شافعی،  غالمحسین  امضای  با 
اتاق، منتشر کرده، آمده است: »بروز  این 
سیاست گذاری  حوزه  در  متعدد  مشکالت 
تحریم های  وقوع  از  بعد  کشور  ارزی 

ظرفیت ها  علی رغم  تا  شده  سبب  ظالمانه 
روی  پیش  ایجادشده  فرصت های  و 
ارز  کاهش  سایه  در  کشور  صادرکنندگان 
از این شرایط به  نتواند  پول ملی صادرات 
نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه 
بنگاه های اقتصادی و صادراتی بهره برداری 
کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل 
بروز سخت ترین تحریم ها و بخشی دیگر 
به دلیل مشکالت داخلی کشور بروز و ظهور 

است.« یافته 
صدور  که  شده  گفته  نامه  این  ادامه  در 
بخشنامه های متعدد ارزی و تجاری از سوی 
مرکزی  بانک  به ویژه  اجرایی  دستگاه های 
شرایطی  در  نیم گذشته،  و  سال  دو  طی 
فرصت  و  کرده  زمین گیر  را  صادرات کشور 
رشد و جهش را از آن گرفته است. در نامه 
بخش خصوصی خطاب به رئیس جمهوری 
 ۱۷۷ ابالغیه  »روح  است:  شده  نوشته 
اگرچه  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد 
در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف 
کرده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه 
قوت  به  صادرات، کماکان مشکالت جدی 
خود باقی مانده و چنانچه در جهت رفع آن 
نیز  ابالغیه  این  اجرای  عماًل  نگردد،  اقدام 

می شود.« بالاثر 
صنعت،  وزیر  است که  آمده  نامه  این  در 
معدن و تجارت، کمیته اقدام ارزی سازمان 
حضور  با  تا  کرده  مأمور  را  تجارت  توسعه 
مختلف  دستگاه های  تمامی  نمایندگان 
ایران،  اتاق  سه  نمایندگان  کنار  در  اجرایی 
تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابالغیه 
این  نتیجه  و  دهند  قرار  بررسی  مورد  را 
جلسات، تدوین پیش نویس ۱3 بندی مورد 
تایید تمامی دستگاه های اجرایی و بخش 
اکنون علی رغم  بوده است: »اما  خصوصی 
تمامی تالش های صورت گرفته و طرح این 
موضوع در کمیته ماده )۲( بعد از گذشت 
بالغ بر سه ماه، متاسفانه این پیش نویس به 

است.« نرسیده  تصویب 
صادرکنندگان  اینکه  بیان  با  نامه  ادامه  در 
در پایان سال  ۱399 هنوز تکلیف خود را 
در مورد صادرات سال های ۱39۷، ۱398 و 
۱399 نمی دانند و واردکنندگان نیز به همین 
دالیل قادر به تصمیم گیری و استفاده از ارز 
صادراتی به میزان کافی نیستند، گفته شده 
اولیه«  مواد  کمبود  »احساس  مجددًا  که 
است:  شده  نمایان  تولیدی  واحدهای  در 
»مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست 
و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق 
نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن 
اصناف  اتاق  همراه  به  ایران  کشاورزی  و 
چنانچه  معتقدند  ایران...  تعاون  اتاق  و 
اصالحیه ۱3 بندی مذکور به تصویب رسیده 
از  باقی مانده  مشکالت  حل  بر  عالوه  بود، 
سال های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم 
از صادرات و واردات، فعاالن اقتصادی در این 
روشنی  نیز چشم انداز  در سال ۱۴۰۰  حوزه 
پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر 
پشتیبانی  و  غیرنفتی  صادرات  اهمیت  به 
از واردات به منظور تامین نیاز مواد اولیه و 
تجهیزات تولید مستدعی است شخصًا به 
موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر 
چه سریع تر و تا پیش از اتمام سال ۱399 
تمامی  تأیید  مورد  که  مذکور  پیش نویس 
خصوصی  بخش  و  اجرایی  دستگاه های 
توسعه  سازمان  ارزی  اقدام  کمیته  عضو 
تجارت ایران قرار گرفته، در کمیته ماده )۲( 
تصویب و ابالغ شود تا دغدغه فعاالن حوزه 
تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری 

شود.« برطرف 

روحانی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ بیان کرد:

تالشدولتبرایرفعتحریمها
ارتقایشفافیتومبارزهباپولشویی

 ظریف در گفت وگو
با وزیر خارجه انگلیس:

در صورت رفع کامل 
تحریم ها و راستی آزمایی 
به تعهداتمان برمی گردیم
ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمد جواد 
همتای  راب،  دامینیک  درخواست  به 
تلفنی گفت وگو  به صورت  او  با  بریتانیایی، 
این  در  طرفین  ایسنا،  گزارش  به  کرد. 
گفت وگو آخرین تحوالت مربوط به برجام و 
بویژه برگزاری نشست پیش روی کمیسیون 
مشترک در وین را مورد بررسی قرار دادند. 
وزیر امور خارجه ایران در این گفت وگو، بار 
نهایی  و  کامل  برداشتن  ضرورت  بر  دیگر 
آمریکا،  ناعادالنه  و  غیرقانونی  تحریم های 
به گونه ای که جمهوری اسالمی ایران آنها را 
راستی آزمایی کند، تاکید کرد و افزود: در این 
صورت است که به تعهدات خود باز خواهیم 
عضو  اروپایی  کشورهای  از  ظریف  گشت. 
برجام خواست تا ضمن احترام به تعهدات 
برجامی شان، در نشست وین سازنده ظاهر 
این  در  نیز  انگلیس  خارجه  وزیر  شوند. 
گفت وگو اظهار داشت کشورش برای به ثمر  

می کند. تالش  مذاکرات  نشستن 

معاون سیاسی سپاه:

منظور از تخلف سردار محمد 
رفتارهای انتخاباتِی مغایر با 

مقررات سپاه بود

روز  مصاحبه  به  نسبت  واکنش های گسترده  پی  در 
شنبه معاون سیاسی سپاه با خبرگزاری فارس، سردار 
جوانی توضیحات کوتاهی را در این زمینه ارسال کرد.

در  جوانی  سردار  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
برداشت های  به  »نظر  است:  آورده  خود  توضیحات 
نادرست و بعضًا سواستفاده برخی رسانه های داخلی 
و خارجی از پاسخ اینجانب به سوال خبرنگار فارس 
درباره فعالیت های انتخاباتی برادر پاسدار دکتر سعید 
حضرت  سازندگی  قرارگاه  سابق  فرمانده  محّمد، 
گذشته،  مسئولیت های  در  که  )ص(  خاتم االنبیا 
می رساند؛  آگاهی  به  کشیده اند  ارزشمندی  زحمات 
مورد  تخلف  برمی آید،  مصاحبه  متن  از  همچنان که 
اشاره، صرفًا بروز رفتارهای انتخاباتی بوده که مغایر با 

است.« سپاه  جاری  مقررات 
خبرگزاری  با  مصاحبه ای  در  شنبه  روز  جوانی  سردار 
محمد گفته  سعید  از  سپاه  حمایت  مورد  در  فارس 
بود: »سپاه نه از سعید محمد و نه از هیچ کاندیدای 
نخواهد  و  نمی کند  حمایت  انتخابات  در  دیگری 
به طور  انتخابات  به  و بسیج  ورود سپاه  اساسًا  کرد. 
فهرست ها  و  و گروه ها  افراد  از  حمایت  و  مصداقی 
فضایی که  این  است.  شرعی  و  قانونی  منع  دارای 
در شبکه های اجتماعی داخلی و رسانه های خارجی 
شکل  ضدانقالب  ماهواره ای  شبکه های  در  به ویژه  و 
گرفته و بعضًا سعید محمد را کاندیدای مورد حمایت 
سپاه معرفی می کنند، از یک طرف ساخته و پرداخته 
کسانی است که می خواهند چهره سپاه را مخدوش 
تصور  که  است  افرادی  از  متاثر  طرفی،  از  و  کنند 
فرماندهی  مسئولیت  محمد  سعید  چون  می کنند 
برعهده  را  سپاه  )ص(  خاتم االنبیا  سازندگی  قرارگاه 
احتمااًل  ورود کرده اند،  انتخابات  عرصه  به  و  داشته  
و  تایید  و  نظر  با  انتخابات  عرصه  به  ایشان  ورود 
حمایت سپاه است. این تصورات نه تنها کاماًل خالف 
واقع است بلکه واقعیت این است که سپاه به جّد با 
ورود پاسداران و از جمله ایشان به عرصه انتخابات 
بدون طی مراحل و فرآیندهای قانونی تعریف شده 
از  محمد  سعید  منفک کردن  اتفاقًا  است.  مخالف 
مسئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم به دلیل 
همین تخلف و رعایت نکردن مقررات از سوی ایشان 
بوده است.«پس از این مصاحبه، دفتر سعید محمد 
اظهارات سردار جوانی درباره چرایی کناره گیری او از 
را  سپاه  االنبیای  خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرماندهی 
اینکه  از  »فارغ  نوشت:  اطالعیه ای  در  و  تکذیب کرد 
نشر  و  تنظیم  رسانه ای  شیطنت  با  اخبار  قبیل  این 
تخلفی  هیچ گونه  دکتر سعید محمد  آقای  گردیده، 
جایی  تا  نکرده  انتخاباتی  فعالیت های  خصوص  در 
که ایشان علت استعفای خود را عدم شائبه حمایت 
قرارگاه  فرماندهی  مسئولیت  موقعیت  از  استفاده  و 
با  مهمی که  است،  نموده  عنوان  را  خاتم االنبیا سپاه 
همه  شده  همراه  خاتم االنبیا  قرارگاه  رسمی  واکنش 
ما را به این مطلب رهنمون می سازد که آقای جوانی 
مسئولیت سخنگویی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
یک  عنوان  به  را  خود  شخصی  تحلیل  و  ندارند  را 

است.« عنوان کرده  حقیقی  شخصیت 

رابرت مالی؛ نماینده آمریکا 
برای مذاکرات غیرمستقیم 

با ایران در وین
نماینده  داد:  آمریکایی گزارش  رسانه  یک 
دولت آمریکا در امور ایران قرار است هدایت 
عهده  بر  را  وین  در نشست  این کشور  تیم 
داشته باشد. به گزارش ایسنا، شبکه خبری 
سی.ان.ان در گزارشی به نقل از یک مقام 
رابرت  که  است  آورده  آمریکا  دولت  ارشد 
مالی نماینده آمریکا در نشست وین خواهد 
ویژه  نماینده  مالی  این گزارش،  بنابر  بود. 
دولت آمریکا در امور ایران قرار است در وین 
حاضر شود تا نماینده این کشور در مذاکرات 
بلند  مقامات  باشد.  ایران  با  غیرمستقیم 
انگایس  ایران، روسیه، چین، فرانسه،  پایه 
و آلمان قرار است روز سه شنبه در پایتخت 
قالب  در  تا  شوند  جمع  هم  گرد  اتریش 
پیرامون  مسائل  درباره  مشترک  کمیسیون 
توافق هسته ای بحث و رایزنی کنند. علی رغم 
حضور نمایندگانی از ایران و آمریکا در وین، 
با  مستقیم  دیدار  کشور  دو  این  مقامات 
تنها  مالی  رابرت  و  نخواهند داشت  یکدیگر 
دیدارهایی با مقامات سایر طرف های توافق 

داشت. خواهد  هسته ای 
دو روز پیش سید عباس عراقچی، معاون 
ما  است:  تاکید کرده  خارجه  وزیر  سیاسی 
در وین هیچ گونه مذاکره ای با آمریکا چه به 
صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم 

نخواهیم داشت.

درخواست نمایندگان 
برای نظارت بر سند 

همکاری ایران و چین
نمایندگان  از  جمعی  درخواست  پی  در 
بر  نظارت  ویژه  کمیسیون  تشکیل  برای 
این  ایران و چین مقرر شد  سند همکاری 
در  کارشناسی  بررسی  از  پس  درخواست 
قرار گیرد.  دستور کار صحن علنی مجلس 
فراهانی  امیرآبادی  احمد  ایسنا،  به گزارش 
دیروز مجلس گفت:  علنی صبح  در جلسه 
جمعی از نمایندگان درخواست اجرای ماده 
ارائه کرده  را  مجلس  داخلی  آیین نامه   ۴۰
همکاری  جامع  سند  اهمیت  به  توجه  با  و 
جمهوری اسالمی ایران و دولت خلق چین 
و ضرورت نظارت بر آن درخواست تشکیل 
کمیسیون ویژه نظارت بر این سند جامع را 

کرده اند. ارائه 
داخلی  آیین نامه   ۴۰ ماده  طبق  او  به گفته 
 ۱۵ پیشنهاد  به  درخواست  این  مجلس 
نماینده به رأی مجلس گذاشته می شود و 
در صورت تصویب اعضای این کمیسیون در 

می شوند. انتخاب  علنی  جلسه 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این 
باره گفت: ما از ساعت 8:۱۵ صبح جلسه ای 
در مجلس تشکیل دادیم که من در آن جلسه 
ماست  وظیفه  نمایندگان گفتم  خدمت  هم 
که کمیسیون یا گروه ویژه ای براساس آیین 
اضافه کرد:  او  بدهند.  انجام  را  این کار  نامه 
ما می توانیم این درخواست را در دستور کار 
آن  بدهیم که دوستان  یا فرصت  قرار دهیم 
گیرد  قرار  دستور  در  اینکه  کنند.  بررسی  را 
مخالف  و  موافق  و  نیست  آیین نامه  خالف 
ما  است.  مجلس  اختیار  این  اما  ندارد  هم 
مورد  موضوع  این  دهیم که  اجازه  می توانیم 
در  رای گیری  برای  بعدا  و  گیرد  قرار  بررسی 
همچنین  قالیباف  شود.  گذاشته  کار  دستور 
گفت: کمیسیون تخصصی هم بداند که این 
و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  موضوع 
مجلس باید به طور مرتب و منظم بتواند رصد 

و پیگیری الزم را در این باره انجام دهد.

روحانی: رفع تحریم ها، ارتقا 
و تعمیق عملیات بازار باز، 
ارتقای شفافیت و مبارزه با 
پول شویی، اعطای اختیارات از 
سوی وزارتخانه ها به استان ها 
در راستای ارتقای تمرکز و 
واقع بینی برای هموار کردن 
مسیر تولید از جمله برنامه های 
دولت برای تحقق شعار سال 
۱۴۰۰ است

۲3 بهمن ۱398، فوت اولین 
قربانی مشکوک به کرونا تایید 
شد. ۴۱۷ روز از آن روز تاکنون 
می گذرد و به طور میانگین، در 
تمام این روزها ۱۵۱ نفر در ایران 
جان خود را از دست داده اند. 
گرچه با شیوه ای که مردم و 
مدیران در پیش گرفته اند، این 
اعداد و ارقام باالتر خواهد رفت

| پیام  ما| رئیس جمهور شعار سال ۱۴۰۰ را تداوم شعار سال های اخیر دانست و با بیان اینکه دولت در سال جاری نیز با 
تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعاالن بخش تولید تالش می کند، گفت: آنچه امروز بیش از همه اهمیت 
دارد، حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب و کار است که به همکاری و هم افزایی همه دستگاه های 

ذی ربط و قوا بستگی دارد.

سالمت 

|  
سنا

 ای
 |

در حالی که ایران وارد موج چهارم شیوع 
با  مقابله  ملی  ستاد  است،  شده  کرونا 
مراسم  گرفته  تصمیم  کرونا  ویروس 
مذهبی را در ماه رمضان در شهرهای قرمز 
تعطیل کند. حاال  کامل  به طور  نارنجی  و 
روح هللا حریزاوی، معاون راهبری استان ها 
با  اسالمی  تبلیغات  سازمان  ارتباطات  و 
مقابله  ملی  ستاد  تصمیم،  این  از  انتقاد 
بدون  متهم کرده که  را  ویروس کرونا  با 
شده،  کارشناسی  طرح های  بررسی 
گذشته  روز  او  است.  تصمیم گیری کرده 
گفت: »تعطیلی مطلق مراسم رمضان در 
بررسی  بدون  نارنجی،  و  قرمز  شهرهای 
مورد  و  شده  اتخاذ  طرح های کارشناسی 
ضمن  همچنین  او  است.«  مردم  انتقاد 
ستاد  در  تصمیم گیری  نحوه  از  انتقاد 
جلسات  برگزاری  به  اشاره  با  ملی کرونا، 
اجتماعی  کمیته  در  کارشناسی  متعدد 
پیشنهادی  طرح  »در  گفت:  وزارت کشور 
است،  تهیه شده  توسط چند سازمان  که 
گروه  سه  به  مذهبی  اماکن  و  مساجد 
تقسیم شده و مطابق سوابق بهداشتی و 
برگزاری  مجوز  اعالمی  ضوابط  اساس  بر 
می گرفتند... بی اعتنایی به این طرح ها از 
مصادیق تصمیمات غیرکارشناسی است.«
ارتباطات  و  استان ها  راهبری  معاون 

پایان گفته  در  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
رعایت  به  موظف  را  خود  ما  چند  »هر 
ولی  می دانیم،  کرونا  ستاد  دستورات 
مشورت  بدون  تصمیمات  به  نقدمان 

» ست. برجا پا
در جلسه ستاد  روحانی  روز شنبه حسن 
ملی مقابله با ویروس کرونا برای برگزاری 
رمضان گفته  ماه  ایام  در  مذهبی  مراسم 
بود: »در مناطق آبی و زرد برگزاری مراسم 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  مذهبی 
و  نارنجی  مناطق  در  و  است  انجام  قابل 

بود.« امر ممنوع خواهد  این  قرمز هم 

یک شروِع بد
به  می شد،  پیش بینی  که  همانطور 
ایرانیان  میلیونی  مسافرت های  دنبال 
شیوع  چهارم  موج  نو،  سال  تعطیالت  در 
کرونا در برخی استان های ایران آغاز شده 
است. گرچه مقامات بهداشتی اعالم کرده 
هستند،  مخالف  مسافرت ها  با  بودند که 
به  مسافرت  به  مجاز  مردم  همه  تقریبا 
که  مناطقی  مشکل  بودند.  کشور  سراسر 
اجازه مسافرت به آنها داده نمی شد هم، با 
پرداخت جریمه، رفع می شد. فقط در ۱۵ 
روز ابتدای سال جدید، آمار رسمی مرگ 
حدود ۱۴۰۰ نفر را تایید کرده است؛ مرگ 
۱۴۰۰ نفر در این مدت قطعا شروع خوبی 

بود. نخواهد   ۱۴۰۰ برای سال 
 ۲۴ در  رسیده که  جایی  به  شرایط  حاال 
ساعت از روز شنبه ۱۴ فروردین تا یکشنبه 
)دیروز( فوت ۱6۱ نفر و تشخیص قطعی 
حدود ۱۲ هزار نفر تایید شده است. گرچه 
بهداشتی  مقامات  پیشین  طبق گفته های 
چیزی  از  باالتر  واقعی  آمارهای  ایران، 

اعالم می شود. است که 
دکتر سیما سادات الری، سخنگوی وزارت 
مجموع  که  کرد  اعالم  دیروز  بهداشت، 
نفر  هزار   63 از  کشور  در  قربانیان کرونا 
بیماران  مجموع  او،  گفته  به  گذشت. 
میلیون   ۲ نزدیک  به  نیز  کشور  در  کرونا 
بهمن ۱398، فوت  نفر رسیده است. ۲3 
اولین قربانی مشکوک به کرونا تایید شد. 
به  و  تاکنون می گذرد  روز  آن  از  روز   ۴۱۷
طور میانگین، در تمام این روزها ۱۵۱ نفر 
داده اند.  دست  از  را  خود  جان  ایران  در 
در  مدیران  و  مردم  شیوه ای که  با  گرچه 
باالتر  ارقام  و  اعداد  این  پیش گرفته اند، 

رفت. خواهد 
هر  کرونا  مرگ و میر  اعداد  که  حالی  در 
وزارت  ترسناک تر می شود، سخنگوی  روز 
بهداشت به ایسنا اعالم کرده که »در ایام 
تعطیالت نوروزی ۱۵ هزار نفر کرونا مثبتی 
که از ابتالیشان آگاهی داشته اند و با این 

کرده اند.«  جابجایی  به  اقدام  نیز  حال 
همین روند بود که باعث شد کشوری که 
قرمز  شهر  هیچ  ماه  بهمن  دوم  هفته  در 
کرونایی نداشت و تنها ۱8 شهر آن نارنجی 
آبی داشت،  3۰۱ شهر  بودند و در مقابل  
حاال با گذشت کمتر از دو ماه به نقطه ای 
درصدی   9۰ کاهش  شاهد  که  برسد 
نقطه  در  باشیم.  کشور  در  آبی  شهرهای 
درصدی   9۰ از  بیش  افزایش  اما،  مقابل 
مشاهده  را  نارنجی  و  قرمز  شهرهای 
می کنیم. بر این اساس به گفته مقامات 
کشور  در  حاضر  حال  در  بهداشت،  وزارت 
نارنجی، ۲۴۷  ۴۷ شهر قرمز و ۱۲6 شهر 
شهر زرد و ۲8 شهر آبی داریم. در تهران 

نیز می بینیم که نسبت به دو هفته گذشته 
 ۵۰ بین  فوت  و  بستری  سرپایی،  موارد 

است. داشته  افزایش  درصد   ۷۰ الی 
معاون  رئیسی،  علیرضا  دکتر  گفته  به 
سخنگوی  و  بهداشت  وزارت  بهداشت 
بلند  خیز  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد 
بیماری کووید-۱9 در کشور آغاز شده و از 
بیماری  از  الگویی که  اپیدمیولوژیک  نظر 
نشان دهنده  می شود،  دیده  کشور  در 
به  است؛  انگلیسی  کرونای  پرچمداری 
طوری که بیماران مبتال به ویروس جهش 
استان های کشور  اکثر  در  انگلیسی  یافته 
افزایش یافته اند و خیز جدید بیماری در 

است. اتفاق  حال 

انتقاد سازمان تبلیغات اسالمی از تعطیلی مراسم مذهبی در مناطق نارنجی و قرمز:

تصمیمات، غیرکارشناسی است



پیامک شما را دربـاره 
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اتفاق ۱۰  این  اما همچنان می توان گفت کاش 
سال پیش عملی می شد و کارشناسانی از سوی 
ایران برای آموزش به آفریقا می رفتند. بر اساس 
پروتکل های بین المللی هم تا زمانی که جمعیت 
به طور کامل به خطر نیفتاده باید چنین کارهایی 
پروتکل های  هم  سازمان ها  این  و  عملی شود 
این  دارند که  اسارت  تکثیر در  برای  مشخصی 
شرایط برای فیروز هم اتفاق افتاد. شرایط یوزها 
در زیستگاه های یزد، کرمان و خراسان جنوبی از 
سال ۱38۰ تاکنون خوب نبوده و هیچ شواهدی 
از زادآوری وجود ندارد. حتی در زیستگاه خراسان 
شمالی هم یوز از نیمه دوم سال ۱39۷ مشاهده 
نشده و دوربین های پایشی انجمن نیز عکسی 
ثبت نکرده است. با توجه به تمام موارد گفته 
شده باید تاکید کرد که این طرح به صورت کلی 
مثبت است. هرچند نمی توان پیش بینی کرد که 
چه نتیجه ای خواهد داشت و آیا فیروز و ایران در 
نهایت عامل تولد توله یوزهای جدید خواهند شد 
یا نه. در هرصورت تمامی افراد و گروه ها باید برای 
افزایش شانس موفقیت در کنار سازمان محیط 
ایجاد  با  نکنند  فراموش  و  زیست تالش کنند 

یأس یوزپلنگ حفظ نخواهد شد.

 یوزپلنگ با نا امیدی
حفظ نمی شود

۱ادامه از صفحۀ

دارند که  تاکید  این  بر  این همه منتقدان  با 
از منطقه ای  بالغ  نر  یوز  به حذف یک  اقدام 
امید  این  به  توران  حساس  زیستگاه  مانند 
نادرست  اسارت  در  آن  تکثیر  احتمال  که 
کارشناس  زمانی،  نوید  دیروز  همین  است. 
مثل  تولید  ایسنا گفت که  به  وحش  حیات 
و  است  سختی  کار  اسارت  در  یوزپلنگ ها 
حتی در صورت موفقیت در این زمینه، امکان 
شده. کارشناسان  متولد  یوزهای  بازگرداندن 
منتقدی چون زمانی معتقدند جدا کردن یک 
یوز نر بالغ و سالم از طبیعت باتوجه به شرایط 
نبوده  درستی  اقدام  یوزپلنگ ها  حساس 
ایران  در  ما  امکانات  و  بودجه  چرا که  است 
برای تکثیر یوزپلنگ در اسارت محدود است. 
بحران  در  آسیایی  یوزپلنگ  دیگر  سوی  از 
انقراض قرار دارد و شرایط آن قابل مقایسه 
حاضر  حال  در  نیست.  آفریقایی  یوزهای  با 
تعداد یوزها در ایران 3۰ تا ۵۰ فرد تخمین زده 
می شود و کارشناسان حیات وحش می گویند 
اساس  بر  نباید  و  عمل کرد  احتیاط  با  باید 
احتماالت پروژه به این امید که شاید بتوانیم 

را تکثیر کنیم.    در اسارت آن 
این  بودن  نادرست  از  منتقدانی  هرچند 
تصمیم می گویند اما پویان بهنود، کارشناس 
)فیروز(  وحشی  نر  یوز  زنده گیری  پروژه 
 9۰ سال  اوایل  از  می گوید  »پیام ما«  به 

داشته،  حضور  یوز  جمعیت  پایش  در  که 
گرفته  انجام  گسترده ای  دوربین گذاری های 
خبر  مشاهدات  جنوبی  زیستگاه های  در  و 
و  بودن نسبت جنسیتی می داد  نامناسب  از 
همین هم باعث ناامیدی شد تا آن که سال 
آنجا  و  رفتند  توران  پارک  سراغ  به  گذشته 
نسبت جنسی نرمالی را به ثبت رساندند .»در 
شناسایی  را  فرد   ۱۵ توانستیم  منطقه  این 
که  نر  فرد   ۴ تعداد  این  میان  از  کنیم که 
فیروز هم جزء آنها بود، ۲ فرد ماده و 9 فرد 
ناشناس شناسایی شد. پس از این شناسایی 
نام های دلبر،  با  با توجه به آن که سه یوز  و 
ایران را هم در اسارت داشتیم و  کوشکی و 
آنها موفقیتی برای زادآوری نداشتند تصمیم 
بر این شد که زنده گیری نر از طبیعت را در 

دهیم.« قرار  کار  دستور 
است که  حالی  در  وضعیت  این  می گوید  او 
در دهه های گذشته ۱۰ فرد یوز هم به صورت 
پروژه  و  برنامه ریزی   بدون   – ناخواسته 
یا  و  شکارچیان  توسط  یا  شده-  تدوین 
دامداران از طبیعت جدا شده بودند که آخرین 
آنها »ایران« بود که دی ماه 96 می خواستند 
به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاقش 
کنند اما با درایت نیروهای داخلی این اتفاق 
سه  حدود  ایران که  حاضر  درحال  و  نیفتاد 
را در کشور داریم. »ایران  نیم ساله است  و 

است  باروری  در سن طالیی  در حال حاضر 
و همین دلیلی بود تا بتوانیم این ماده یوز 
جوان را به تکثیر در اسارت برسانیم. در تهران 
تالش های بسیاری انجام گرفت تا با کوشکی 
جفت گیری کند اما ناموفق بودند. سن طالیی 
ایران سبب شد که تصمیم بگیریم یک یوز نر 
را از طبیعت برای جفت گیری قرض بگیریم 
امر  این  برای  و  برگردانیم  به طبیعت  بعد  و 
فیروز انتخاب شد. این انتخاب هم بر اساس 
از  بود و در مانیتورینگ گسترده  سن فیروز 
برای  ماه 99  اسفند  تا  شهریور سال گذشته 

زنده گیری امن این حیوان تالش شود.«

 انتقادات درست نیست
شده  مطرح  انتقادات  به  پاسخ  در  او 
حذف  باعث  که  فیروز  گیری  زنده  درباره 
این  می گوید  می شود  زیستگاهش  از  او 
سیکل  که  داده  رخ  زمانی  در  زنده گیری 
طبیعی جفت گیری این حیوانات تمام شده 
و در نتیجه برای جفت گیری آن در طبیعت 
برای  نگرانی  »این  نیست.  مطرح  نگرانی 
است  نادرست  طبیعت  در  او  جفت گیری 
رخ  بار  نخستین  برای  هرچند  اتفاق  این  و 
حوزه  در  بسیاری  با کارشناسان  اما  می دهد 
از نظر کارشناسان آفریقایی  صحبت شده و 
استفاده  فعالیت کرده اند  زمینه  این  در  که 
دیگر  نر  سه  ما  دیگر  سوی  از  است.  شده 

این نرها هم زادآوریشان  در منطقه داریم و 
خوب است و تمام تالشمان هم این است که 
فیروز را در سیکل طبیعی بعدیش به طبیعت 

برگردانیم.«
به گفته این کارشناس این کار اولین بار است 
به  توجه  با  اما  می شود  انجام  ایران  در  که 
وحشی  یوزهای  درصد   9۵ آفریقا  تجارب 
کامل  حراست  و  حراست  نیمه  محیط  در 
درحال  و  باشند  داشته  زاداوری  می توانند 
حاضر هر دو سایت برای این امر آماده اند. 
»درحال حاضر حال فیروز خوب است و هر 
دو یوز در حال مانیتور شدن هستند و البته 

میانشان  در  هم  پذیرش  از  سیگنال هایی 
داده اند  نشان  توجه  یکدیگر  به  گرفته ایم که 
و ما صرفا  ندارد  اما همچنان هیچ قطعیتی 
در تالشیم این اتفاق به نتیجه خوبی برسد.  
با این همه واقعیت این است که زنده گیری 
فیروز در نوع خودش برای تمامی کسانی که 
سرنوشت یوز برایشان مهم است اتفاق مهم 
و خوبی بوده است و ما در حال حاضر امیدوار 

ماجرا هستیم.« این  آینده  به 
بهنود همچنین می گوید در پارک ملی توران 
دوربین های  است  قرار  جدید  سال  برای 
این  و  شود  گذاشته  بیشتری کار  و  دقیق تر 
اتفاق می تواند کمک شایانی به شناسایی افراد 
بیشتری از جمعیت یوزها کند. »پروژه تکثیر 
در اسارت یوزها ابتدا قرار بود در زیستگاه های 
این  در  همکاری ها  اما  شود  عملیاتی  یزد 
نهایت  در  و  نگرفت  انجام  به درستی  استان 
پارک ملی توران انتخاب شد و محیط زیست 
سمنان شرایط خوبی را برای این اتفاق ایجاد 
یوزها در یزد  کرد. آخرین وضعیت مشاهده 
هم به سال 9۴ برمی گردد که اردالن، ارسالن 
و اردوان را شناسایی کردیم و البته این سه 
شناسایی  محیط بانی  توسط  و   89 سال  در 
خوب  یزد  در  همراهی ها  درنهایت  اما  شدند 
نبود و پارک توران انتخاب شد. هرچند برای 
این امر محل هم خیلی مهم نبود و مهم این 
بود که بتوانیم این کار را عملیاتی کنیم.« او 
می گوید هرچند رصدها و پایش های انجام 
گرفته ناکافی است اما همین رصدها در توران 
۱۵ فرد را شناسانده که اگر تعداد دوربین ها 
یوزهای  اینکه  امکان  شود  بیبشتر  رصدها  و 
بیشتری شناسایی شوند خیلی بیشتر خواهد 
تعداد  همچنان  است که  درحالی  این  و  بود 
توله ها در سرشماری به حساب نمی آیند و تا 
زمانیکه توله ای از مادرش جدا نشود به عنوان 

یوزها شناخته نمی شود. جمعیت 
انجمن  عضو  اسالمی دهکردی،  مرتضی 
یوزپلنگ آسیایی هم، دیگر کارشناسی است 
که معتقد است باید تکثیر در اسارت در کنار 
زیستگاه وجود داشته باشد چرا که جمعیت 
یوزها آن قدر کم است که باید از هر فرصتی 

کرد. استفاده 
دلبر  که  می دهد  توضیح  »پیام ما«  به  او   
شان  فیزیکی  ناتوانی  دلیل  به  کوشکی  و 
اینکه  با وجود  ندارند و  زادآوری  امکان  عمال 
از  باید  است،  اولویت  در  وحشی  جمعیت 
اتفاق رخ داده فعلی هم استقبال کرد. »این 

بوده.  درست  تصمیم 
داریم  زادآوری  برای  مختلفی  روش های  ما 
را شامل  آزمایشگاهی  که هم طبیعی و هم 
آزمایشگاهی  روش های  میان  این  می شود. 
آمار موفقیت پایینی دارند و در نتیجه روش 
طبیعی، روش مناسب تری است.« به گفته او 
هر روش و هر تالشی ریسک ها و درصدهای 
خطای خودش را دارد اما امیدها بر این است 
که فیروز و ایران بتوانند تجربه موفقی را رقم 

بزنند.

با وجود انتقادات به زنده گیری یوز نر توران، کارشناسان به تکثیر در اسارت امیدوارند

امیدبهوصلت»ایران«و»فیروز«
بهنود، کارشناس پروژه زنده گیری فیروز: فیروز تنها یوزپلنگ نر توران نیست، از ۱5 فرد توران، ۴ فرد نر است

اسالمی دهکردی، عضو انجمن یوزپلنگ آسیایی: هر روش و تالشی ریسک ها و درصدهای خطای خودش را دارد اما امیدها بر 
این است که فیروز و ایران بتوانند تجربه موفقی را رقم بزنند

اسالمی دهکردی، عضو انجمن 
یوزپلنگ آسیایی: باید تکثیر در 

اسارت در کنار زیستگاه وجود 
داشته باشد چرا که جمعیت 

یوزها آن قدر کم است که باید 
از هر فرصتی استفاده کرد. هر 

روش و تالشی ریسک ها و 
درصدهای خطای خودش را 
دارد اما امیدها بر این است 

که فیروز و ایران بتوانند تجربه 
موفقی را رقم بزنند

نگرانی ها درباره زنده گیری »فیروز« یوزپلنگ پارک ملی توران همچنان ادامه دارد. فیروز یکی از چهار یوز نر حاضر در توران است که 
در 27 اسفند ماه برای نخستین بار زنده گیری شد تا در اسارت بتواند با »ایران« جفت گیری کند. اما این زنده گیری حواشی گسترده ای 
داشت. بسیاری بی سر و صدا بودن این اتفاق را نکته ای منفی دانستند و عده ای از فعاالن هم جدا کردن این نر از زیستگاهش را به ضرر 
زادآوری طبیعی و زیستگاه یوز دانستند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان هم در واکنش به اعتراضات گفت: اگر فیروز در 
طبیعت به بقای خود ادامه می داد حداکثر یک سال دیگر پایان زندگی اش فرا می رسید و زنده گیری و انتقال این یوز به سایت تحقیقات 
توران شانس زندگی اش را بیشتر می کند، چرا که در سایت خطری تهدیدش نمی کند و تغذیه مناسب دارد. این ها همه در حالی بود که 

درست در همان روزها سازمان محیط زیست اعالم کرد که از برنامه زنده گیری فیروز بی خبر بوده است.

کارشناس زنده گیری فیروز: 
هرچند رصدها و پایش های 

انجام گرفته ناکافی است اما 
همین رصدها در توران ۱۵ 

فرد را شناسانده و اگر تعداد 
دوربین ها و رصدها بیشتر شود 
امکان اینکه یوزهای بیشتری 
شناسایی شوند خیلی بیشتر 

خواهد بود و این در حالی است 
که همچنان تعداد توله ها در 

سرشماری به حساب نمی آیند
|  

ستا
وی

  |

هرمزگان  زیست  محیط   حفاظت  مدیرکل 
در مورد علت مرگ گربه ماهی ها در جاسک، 
گفت: »مشخص شد که گربه ماهی های صید 
قایق های  از  یکی  از غرق شدن  شده پس 
صیادی، به ساحل مقسا در جاسک رسیدند.«

حبیب مسیحی تازیانی، با اشاره به اینکه در 
تا  پنج  حدود  ماه،  فروردین  دوازدهم  شب 
شش تن گربه ماهی در ساحل مقسا پراکنده 
با  فروردین  روز ۱3  در  شدند، گفت: »مردم 
اداره  به  را  موضوع  ماهی ها،  مشاهده گربه 

دادند.« اطالع  زیست  محیط 
او افزود: »همکاران به سرعت در محل حاضر 
گربه ماهی ها  از  و  بررسی  را  موضع  شدند، 
به  ابتدا  بررسی ها،  در  کردند.  نمونه برداری 
از جمله  بودیم  موضوعات مختلف مشکوک 
بیماری گربه ماهی ها یا مساله آلودگی نفتی.«
استان  زیست  محیط   حفاظت  مدیرکل 
هرمزگان تصریح کرد: »بیشتر از همه احتمال 
می رفت که این اتفاق مربوط به صید باشد؛ 
پرس و جوی محلی صورت گرفت، موضوع 
بررسی و در نهایت مشخص شد که تعدادی 
از صیادان مشغول صیادی بودند که هنگام 
بازگشت، یکی از قایق ها در اثر طوفان و موج 
شدید، واژگون و تعداد زیادی گربه ماهی صید 

شده، پخش می شوند.«
و  ترال  صید  احتمال  درباره  او  گفته  به 

از  احتمال می رود یکی  این خبر که  انتشار 
دلیل  به  و  داشته  غیرقانونی  صید  صیادان 
رها  دریا  در  را  گربه ماهی ها  مشتری  نبود 
کرده است. ابزار صید اعالم نشده است اما 
به صورت  منطقه  آن  در  ماهی  معمواًل صید 

می گیرد. صورت  محاصره ای 
تولید پودر  از گربه ماهی در   در عین حال 
ماهی استفاده می شود و امکان صادرات آن 
نیز وجود دارد بنابراین بدون مشتری نیست. 
شده  غرق  او  قایق  صیادی که  با  همچنین 
تلفنی صحبت کردیم و مساله صید و واژگونی 

قایق را تایید کرد. بر این اساس از آنجا که 
وقوع  از  پس  است  داشته  زیادی  بار  قایق 

توفان و موج شدید، واژگون شده است.
از  آیا پس  پرسش که  این  به  پاسخ  در  او 
بررسی  صیادی،  قایق  واژگونی  اتفاق  تایید 
آلودگی نفتی همچنان صورت می گیرد، گفت: 
»نمونه ها ارسال شده است و با وجود تایید 
موضوع صید گربه ماهی ها و واژگونی قایق 
صیاد، بررسی در مورد آلودگی نفتی در حال 
 ۴8 از  پس  بررسی ها  نتیجه  است؛  انجام 

می شود.« اعالم  ساعت 

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان:

علت مرگ گربه ماهی ها مشخص شد

پایش

کاهش پوشش گیاهی به 
این معنی نیست که در 
سال جاری شاهد وقوع 

آتش سوزی در کشور 
نخواهیم بود همچنین 

کاهش میزان بارندگی به 
مفهوم از بین رفتن یا رشد 

نکردن کامل پوشش گیاهی 
نیست

هشدار برای آتش سوزی با وجود کاهش بارش
سطح  در  بارندگی  میزان  کاهش  پی  در 
عضو  یک  گذشته  سال  به  نسبت  کشور 
جنگل ها  تحقیقات  موسسه  علمی  هیئت 
باعث  وضعیت  »این  گفت:   مراتع کشور  و 
کاهش رشد پوشش گیاهی به عنوان یکی از 
اما  عوامل آتش سوزی در جنگل ها می شود 
در سال  آتش سوزی  از  معنای مصونیت  به 
به  اشاره  با  رحمانی  احمد  نیست.«  جاری 
طی  بارندگی های  میزان  پیش بینی کاهش 
به  سال گذشته  به  نسبت  کشور  در  امسال 
خشک  و  انبوه  »رشد  داد:  توضیح  ایسنا 
شدن پوشش گیاهی سبز شده در فصل بهار 
یکی از عوامل آتش سوزی در منابع طبیعی 
است و این پوشش گیاهی امسال با توجه 
کمتری  رشد  بارندگی ها،  میزان  کاهش  به 
اما  داشت  خواهد  گذشته  سال  به  نسبت 
از  مصونیت  معنای  به  نباید  را  مساله  این 

کرد.« برداشت  آتش سوزی 
او ادامه داد: »رشد انبوه پوشش گیاهی در 
پی بارندگی و مستعد شدن پوشش گیاهی 
همزمان  آتش سوزی  برای  شده  خشک 
عوامل  از  یکی  تنها  هوا  دمای  افزایش  با 
بنابراین کاهش  است  وقوع حریق  در  موثر 
این معنی نیست که در  به  پوشش گیاهی 
در  آتش سوزی  وقوع  شاهد  جاری  سال 
بود همچنین کاهش میزان  کشور نخواهیم 
بارندگی به مفهوم از بین رفتن یا رشد نکردن 
عضو  یک  نیست.«  گیاهی  پوشش  کامل 

و  تحقیقات جنگل ها  موسسه  علمی  هیئت 
و  بارندگی های کم  به  اشاره  با  مراتع کشور 
»به زودی  تاکید کرد:  خشکسالی  حاکمیت 
پوشش گیاهی کمی هم که اکنون وجود دارد 
آتش سوزی  مستعد  و  شد  خواهد  خشک 
که  واجبی  احتیاط های  بنابراین  می شود 
جمله  از  می شود  تاکید  آن ها  بر  همواره 
روشن نکردن آتش در طبیعت، اطمینان از 
خاموش شدن کامل آن، رها نکردن سیگار، 
شیشه، فلزات و ... در طبیعت که منجربه به 
ایجاد حریق می شود باید رعایت شوند چرا 
دارد.« وجود  حریق  وقوع  خطر  همواره  که 

و  طبیعی  منابع  وضعیت  اینکه  بیان  با  او 
است،  شکننده  بسیار  زیست کشور  محیط 
گفت: »با توجه به تاثیرات تغییرات اقلیم و 
خشکسالی که امسال همه نقاط کشور با آن 
دست به گریبان است، اکوسیستم ها بسیار 
همین  و  پیدا کرده اند  شکننده ای  وضعیت 
حفاظت  جهت  در  تالش  اهمیت  مساله 
پررنگ  پیش  از  بیش  را  طبیعی  منابع  از 

می کند.«
پیشگیرانه   تمهیدات  درباره  رحمانی 
مطالعات  »محققان  گفت:  آتش سوزی 
جنگل ها  آتش سوزی   زمینه  در  زیادی 
داده اند  انجام  آن  با  مقابله  روش های  و 
و  اجرایی  بخش  بین  مناسبی  ارتباط  اما 
محققان وجود ندارد و از نتایج این تحقیقات 

می شود.« استفاده  کمتر 

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

رهاسازی آب سد قلعه چای 
به دریاچه ارومیه

از آب سد  ۱۰ میلیون متر مکعب  رهاسازی 
از  ارومیه  دریاچه  به  عجب شیر  قلعه چای 
شد. آغاز  جاری  سال  ماه  فروردین  هشتم 

حفاظت  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
محیط زیست آذربایجان شرقی، بنا به اعالم 
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی طرح 
رهاسازی آب سدهای استان به منظور تأمین 
سال  همانند  ارومیه  دریاچه  احیای  و  آب 
سد  آب  رهاسازی  و  می شود  اجرا  گذشته 
قلعه چای از هشتم فروردین ماه ظرف مدت 
صفرزاده،  منصور  دارد.  ادامه  آینده  ماه  یک 
در  ارومیه  دریاچه  احیا  ستاد  دفتر  مسوول 
فوق  خبر  اعالم  با  شرقی  آذربایجان  استان 
ستاد  نمایندگان  بازدید  اساس  »بر  گفت: 
احیاو  اعالم شرکت آب منطقه ای  88 درصد 
مخزن آب سد قلعه چای پر شده که با توجه 
سد،  این  مترمکعبی  میلیون   ۴۰ ظرفیت  به 
  ۱۴۰۰ ماه  فروردین  در  میزان کل ذخیره آب 
است.«  مترمکعب   میلیون   36 بر   بالغ 
دریاچه  احیاء  ستاد  استانی  دفتر  مسوول 
ارومیه، هدف از رهاسازی آب سد قلعه چای 
را کمک به احیای دریاچه ارومیه و همچنین 
مدیریت گنجایش آب جهت مهار سیالب های 
کرد.  عنوان  پیش رو  ماه های  در  احتمالی 
صفرزاده با اشاره به طرح های اجرایی ستاد 
احیا دریاچه ارومیه در خصوص اصالح بستر 
رودخانه های حوضه آبریز دریاچه افزود: »با 
رودخانه  استان مسیر  منطقه ای  تالش  آب 
راحتی  به  و  الیروبی شده  قلعه چای  کاماًل 
ارومیه  دریاچه  به  سد   در  شده  ذخیره  آب 
می رسد.« او افزود: »دبی رهاسازی آب سد 
قلعه چای هفت مترمکعب در ثانیه است؛ این 
طرح در راستای  کاهش ۴۰ درصدی مصرف 
ارومیه  دریاچه  آبریز  در حوزه  آب کشاورزی 
بوده و امسال نیز رویکرد سیاست های ستاد 
یافت.« خواهد  ادامه  ارومیه  دریاچه  احیای 

رئیس سازمان جنگل ها خواستار شد

استفاده از ظرفیت 
همیاران در پیشگیری 

از آتش سوزی ها
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور در نامه ای به ادارات کل منابع طبیعی 
ظرفیت  از  استفاده  خواستار  استان ها 
همیاران طبیعت در امر حفاظت، پیشگیری 
و اطفای حریق در عرصه های منابع طبیعی 
»تاکنون  نوشت:  منصور  مسعود  شد. 
سامانه  در  طبیعت  همیار  هزار   8۰ از  بیش 
را  خود  آمادگی  و  کرده  نام  ثبت  مربوطه 
ارتقای پوشش حفاظتی  و  امر حفاظت  در 
اعالم کرده اند که  طبیعی  منابع  عرصه های 
این نیروها در حال حاضر نیازمند ساماندهی 
و آموزش هستند.« رئیس سازمان جنگل ها 
اعمال  برای  برنامه ریزی  بر  همچنین 
مدیریت بهینه جهت پیشگیری از حریق در 
عرصه های منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: 
بارندگی  میزان  بودن  پایین  به  توجه  »با 
تابستان  و  بهار  فصل  در  اینکه  احتمال 
مراتع  و  جنگل ها  در  سوزی  آتش  شاهد 
کشور باشیم، وجود دارد.« به گزارش مرکز 
اطالع رسانی سازمان جنگل ها، منصور عنوان 
از ظرفیت  کرد: »نیروهای داوطلب مردمی 
باالیی برخوردارند و این نیروها می توانند با 
آموزش های الزم و مجهز شدن به امکانات 
و  پیشگیری  در  تاثیرگذاری  نقش  انفرادی 
منابع  عرصه های  احتمالی  حریق  اطفای 

باشند.« داشته  طبیعی 
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برگزاری  برای  می رسد،  نظر  به  که  این طور 
با  فقط  بوده،  آن  مسئول  ارتش  برنامه ای که 
شهرداری هماهنگی شده بود. سرود ملی خوانده 
شد و همزمان هشت توپ توسط لشکر ۲3 
نیروی زمینی و دژبان کل ارتش شلیک شد. 
هشت روز بعد از این ماجرا مدیریت مجموعه 
ترک هایی  از  آزادی  برج  فرهنگی  و  تاریخی 
خبر داد که در اثر این شلیک ایجاد شده اند. 
حمیدرضا خاکباز، مدیر اجرایی برج آزادی گفته 
بود که هیچ هماهنگی با آنها و بنیاد رودکی برای 

شلیک این توپ ها نشده بود.
نکته این جاست که یک روز قبل از شلیک توپ، 
این موضوع توسط ارتش اطالع رسانی شده بود. 
۲9 اسفند ماه 99  روابط عمومی ارتش در خبری 
اعالم کرد که لشکر ۲3 نیروی زمینی و دژبان 
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در همکاری با 
شهرداری تهران، آیین لحظه تحویل سال جدید 
را با شلیک توپ در میدان آزادی تهران گرامی 
می دارد. بعد از انتشار این خبر هیچ اقدامی برای 
جلوگیری از این مسئله نه توسط بنیاد رودکی و 

نه میراث فرهنگی استان تهران صورت نگرفت.

انفعال میراث فرهنگی 
و بنیاد رودکی

شده.  فراموش  که  مدت هاست  آزادی  برج 
با اینکه مدیر اجرایی برج آزادی به روشنی از 
بروز ترک در این بنای ثبت ملی گفته اما پرهام 

جانفشان، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران 
به »پیام ما« می گوید که هیچ کسی اثبات نکرده 
که این ترک ها در اثر شلیک توپ بوده است. 
او مدعی است که مسئولیت این اقدام با بنیاد 
رودکی است و میراث فرهنگی هیچ مسئولیتی 

در این قبال ندارد.
این خصوص  بنیاد رودکی جوابیه ای در  هنوز 
مجازی  فضای  در  واکنش ها  اما  است  نداده 
همچنان ادامه دارد. در روزهای گذشته حمیدرضا 
ترک های  تهران  تاریخ  پژوهشگر  حسینی، 
یک  را  توپ  شلیک  واسطه  به  آزادی  میدان 
آمده  یادداشت  این  در  بود.  دانسته  سرپوش 
بود که آنچه بر میدان آزادی آمده نتیجه ۲۰سال 
این  اعتقاد  به  است.  رودکی  بنیاد  بی توجهی 
پژوهشگر تاریخ و فعال میراث فرهنگی  حتی 
اگر ثابت شود که امواج حاصل از شلیک توپ، 
آسیب هایی را به برج وارد ساخته، بیشتر در 
جهت تشدید آسیب های موجود بوده است تا 

تولید آسیب های جدید. 

میراث نمی تواند از زیر بار 
مسئولیت شانه خالی کند

علیرضا افشاری، دبیر انجمن دیدبان یادگارهای 
فرهنگی و طبیعی ایران، عضو شورای مرکزی 
شبکه سمن های میراثی استان تهران اما نظر 
دیگری دارد. او به »پیام ما« می گوید: »باید یک 
پژوهش صورت گیرد که مسبب این ترک ها چه 

بوده. باید بررسی شود که شلیک توپ باعث 
این قضیه بوده یا مدیریت نه چندان درست 
مسئولیت  سالیان گذشته.  طی  رودکی  بنیاد 
تمام این موارد با میراث فرهنگی است و باید 

پیگیری این موضوع را به عهده بگیرد.«
افشاری معتقد است که اگر قبل از شلیک توپ 
کار فنی انجام شده بود هیچ آسیبی به این 
بنا وارد نمی شد. او می گوید:  »طی پیگری که 

کردیم به ما گفتند که قبال جای دیگری این 
آزمایش انجام شده و تاثیری نداشته است ولی 
هیچ گزارشی به ما ارائه نشده است. در صورتی 
که حداقل کار ارائه گزارش این آزمایش بود.«

برای شلیک توپ
توپخانه احداث کنند

احمد محیط طباطبایی، قائم مقام ایکوم معتقد 
است اگرچه شلیک توپ در لحظه تحویل سال 
میدان  در  اقدام  این  اما  است،  بدیهی  امری 
آزادی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. او به 
»پیام ما«می گوید: »برای شلیک توپ می توانند 
احداث  و  تهران طراحی  در  توپخانه ای  میدان 
کنند، نه اینکه به یک باره کنار یک اثر با ارزش 

تاریخی این اقدام صورت گیرد.«
محیط طباطبایی معتقد است که مدیریت بنیاد 
رودکی به هیچ وجه نقض کننده مسئولیت اداره 
میراث فرهنگی نیست و این اداره می تواند به 
طور مستقل با ارسال کارشناسانی به این مسئله 
رسیدگی کند. این نکته ای است که دبیر انجمن 
دیدبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران نیز 

بر آن تاکید دارد.
 افشاری معتقد است که اداره میراث تهران فارغ 
از هر گونه درخواستی باید خود پیگیری این 
مسئله را به عهده بگیرد او توضیح می دهد:»اینکه 
تا درخواست  بگویند  مسئوالن میراث فرهنگی 
پژوهش ندهند، نمی توانیم کارشناسان را به این 
مجموعه بفرستیم درست نیست. اگر متولی 
میدان آزادی بنیادهای دیگری باشند، باز هم 
ذره ای از مسئولیت های اداره میراث فرهنگی کم 

نمی شود.« 
با این همه رئیس اداره میراث فرهنگی تهران 
معتقد است که مسئولیت تمام و کمال این 
آنجا  »مالکیت  است:  رودکی  بنیاد  با  قضیه 
با بنیاد رودکی است و خود این نهاد نیز باید 

مسئولیت این امر را به عهده بگیرد.«

ترک خوردن برج بر اثر شلیک 
مستند نیست

جانفشان، مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران 
بررسی  برای  درخواستی  تا  می کند که  تاکید 
اداره اقدام  به میراث فرهنگی داده نشود، این 

انجام نمی دهد.  خاصی 
این در درخواست البته هنوز ارسال نشده است. 
پیگری  دوستان  این  سمت  »از  می گوید:  او 
خاصی انجام نشده و واقعیت هم این است 
که هیچ کس به صورت مستند و مکتوب چیزی 
به ما نگفته و اثبات هم نشده که این ترک ها 
در اثر شلیک توپ بوده است.« او معتقد است 
که تاثیر شلیک توپ بر ترک های میدان آزادی 
بیش از اینکه مستند و علمی باشد، تحت تاثیر 

فضای مجازی قرار گرفته است. 

سرقت سه قبر تاریخی 
در تعطیالت عید

این اولین بار نیست که در ایام عید حفاظت 
از  فارغ  می بازد.  رنگ  تاریخی  بنا های  از 
تخریب  پیرامون  سال  هر  که  گزارش هایی 
ایام عید منتشر می شود،  تاریخی در  بناهای 
سال گذشته یکی از مجموعه های تاریخی مورد 

گرفت.  قرار  قاچاقچیان  حمله 
حفاران سه قبر تاریخی در بندر آباد یزد را حفاری 
کرده و سنگ قبر هایش را دزدیدند. هر چند که 
مدتی بعد اداره میراث فرهنگی این شهرستان 
اعالم کرد که قاچاقچیان به کاهدان زده اند، اصل 
دیگری  جای  در  تاریخی  قبرهای  و  کتیبه ها 
نگهداری شده اند و تمامی قبرها و کتیبه ها موالژ 

بوده است. 
نشان می دهد که  اما  »پیام ما«  پیگیری های 
اقدامی در طول یک سال گذشته  عمال هیچ 
برای حفاظت بیشتر از مجموعه ای که به گفته 
نشده  دارد،  را  جهانی  ثبت  قابلیت  مدیرانش 

است.

میراث فرهنگی  مدیر  ادیبان،  محمود  به گفته 
شهرستان اشکذر این مجموعه تاریخی همچنان 
مانده  میراث  و  اوقاف  اداره  دعواهای  بار  زیر 
یک  به  مربوط  اختالفات  این  اساس  است. 
ده قبل است که کودکی به همراه مادرش در 
این بنای تاریخی دچار حادثه شد و اوقاف و 
میراث درباره پرداخت دیه به اختالف خوردند. 
این اختالف طی یک سال گذشته حتی برای 
پرکردن حفاری های نوروز پیش مجالی نگذاشته 
است. آن طور که ادیبان می گوید آخرین مرمت 
این بنای ثبتی مربوط به اوایل سال 9۰ است و 
از آن زمان تاکنون تغییر محسوسی در این بنا 
صورت نگرفته است. او البته امیدوار است که با 
همکاری دهیاری اشکذر و اداره میراث بودجه ای 

برای مرمت دوباره این بنا گذاشته شود.

طور  به  نوروز  تعطیالت  در  که  ملی  موزه 
داشت  بازدیدکننده   6۷۲3 بود،  باز  کامل 

بودند. خارجی  آن ها  نفر   9 که 
به گزارش ایسنا، جبرئیل نوکنده،  مدیرکل 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  ایران  ملی  موزه 
روز  به  موزه  این  در  حضور  »بیشترین 
بازدید  نفر   ۷۴۱ ثبت  با  فروردین  چهارم 

است.« داشته  اختصاص 
و  برنامه ریزی  دفتر  آمار  طبق  ملی  موزه 
بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
پربازدید  تاریخی  اثر   ۱۰ صنایع دستی جزء 
کرونا  ویروس  شیوع  از  پیش  تا  ایران 
نوروز  در  موزه  این  است.  شده  معرفی 
ویروس  همه گیری  دنبال  به   99 سال 
اما  نداشت،  بازدیدی  و  شد  تعطیل  کرونا 
در نوروز سال 98 طبق اعالم روابط عمومی 
موزه ملی، 6۰ هزار و ۵۲۷ نفر از آن بازدید 
بازدیدکننده  نفر   ۲۵۱ و  ۵۷ هزار  کردند که 
خارجی  بازدیدکننده  نفر   3۲66 و  ایرانی 
گردشگران  ورود  حاضر  حال  در  بودند. 
ویزای  صدور  توقف  با  ایران  به  خارجی 
کرونا  ویروس  شیوع  دنبال  به  توریستی 

نیست. امکان پذیر 
»با  گفت:  نیز  ایران  ملی  موزه  مدیرکل 
در  کرونا  ویروس  همه گیری  به  توجه 
افت کمی  قبل شاهد  با سال های  مقایسه 
بر  بازدیدها  تمام  بوده ایم.  بازدیدکنندگان 
تعیین شده  پیش  از  نوبت های  اساس 

ملی  موزه  بازدید  شیوه نامه  اساس  بر  و 
صورت  شیوع کرونا  بحران  زمان  در  ایران 
همدلی  خاطر  به  دارد  جا  و  گرفته  است 
صیانت  و  حفظ  در  عزیز  بازدیدکنندگان 
شرایط  کنترل  در  همیاری  و  تاریخی  آثار 
را  چیز  همه  کرونا  ویروس  که  ویژه ای 
سپاس گذاری  داده  قرار  تحت الشعاع 

» . کنیم
او در ادامه اضافه کرد: »کارکنان موزه ملی 
حضوری  با  مختلف  بخش های  در  ایران 
تقدیر  درخور  همتی  و  مهربان  مضاعف، 
تمام تالش خود  نوروز  تعطیل  روزهای  در 

و  شایان  استقبال  تا  گرفتند  کار  به  را 
آورند  به عمل  نوروزی  مهمانان  از  مناسبی 
متاثر  شرایط  به  توجه  با  به خصوص  و 
برای  را  مطمئن  و  امن  فضایی  کرونا،  از 
رضایت  و  ساخته  مهیا  عالقه مندان  بازدید 

کنند.« جلب  را  فرهنگ دوستان  بیشتر 
ملی  موزه  نوکنده،  گفته های  اساس  بر 
تولید  با  روزانه  بازدیدهای  کنار  در  ایران 
رسمی  صفحات  در   فرهنگی  محتوای 
سال  همچون  تا  بود  فعال  نیز  مجازی 
بازدید  محدودیت های  از  بخشی  گذشته 
جبران کند. را  شیوع کرونا  از  ناشی  موزه 

میراث فرهنگی می گوید آسیب های برج آزادی به شلیک توپ سال نو مربوط نیست 

کسیترکهای»آزادی«راگردننگرفت
محیط طباطبایی، قائم مقام ایکوم:  برای شلیک توپ، توپخانه احداث کنند، میدان آزادی جای این کار نیست

آمار بازدید از موزه ملی ایران اعالم شد

تخریب تپه سیراف 
متوقف شد

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان 
بوشهر گفت: »نیروهای این یگان از عملیات 
کوه های  به  مشرف  باستانی  تپه  تخریب 

اطراف بندر سیراف جلوگیری کردند.«
میراث فرهنگی،  اداره کل  روابط عمومی 
بوشهر  استان  گردشگری  و  صنایع دستی 
دیروز به نقل از عبدالحمید حقانی اعالم کرد 
میراث فرهنگی  حفاظت  یگان  ماموران  که 
سیراف در پی گشت زنی، یک دستگاه لودر 
را که در حال تخریب تپه باستانی در نزدیکی 

متوقف کردند. را  بود  بندر  این 
میراث فرهنگی  حفاظت  یگان  فرمانده 
»این  گفت:  توضیح  در  بوشهر  استان 
تپه های باستانی مشرف به کوه های اطراف 
آثار ثبتی  نزدیکی  بندر سیراف است که در 
ملی  اثر  این  "آتشکده"  موسی"و  "اشکفت 

دارند.« قرار 
پرونده  توقف کار،  با  اینکه  بیان  با  حقانی 
قضائی برای افراد خاطی تشکیل شد و از 
پیگیری  دست  در  ذی صالح  مراجع  طریق 
است، به قدمت بندر کهن سیراف اشاره کرد: 
تجارت  دنیای  در  دور  از گذشته   بندر  »این 
شهرت داشته است و آثار ارزشمندی را در 
خود دارد به همین علت، نیروهای توانمند و 
آشنا به منطقه در تیم گشت یگان حفاظت 
سیراف حضور دارند تا کمتر سودجویان آثار 
قرار  تغییر  دست خوش  را  سیراف  تاریخی 

دهند.«
او عنوان کرد: »همکاری و همیاری با نیروی 
انتظامی یکی از اولویت های این یگان است 
و بنا است در سال جدید با برگزاری سلسله 
پیشگیری  یگان های  دیگر  با  نشست هایی 
برای  را  بیشتر  تعامل  زمینه  بوشهر،  استان 
از جرائم در حوزه میراث فرهنگی  جلوگیری 

فراهم شود.«
بندر سیراف در فاصله ۲۵۰ کیلومتری شرق 
بوشهر و 3۵ کیلومتری جنوب شرقی  بندر 
دارد.  قرار  فارس  خلیج  ساحل  در  کنگان، 
به  اسالمی  و  ساسانی  دوره  در  بندر  این 
از  یکی  هجری  چهارم  و  سوم  قرون  ویژه 
مهم ترین بنادر سواحل شمالی خلیج فارس 
بنادر  دیگر  با  زیادی  تجاری  روابط  و  بود 
عمان،  مانند  تجاری  مراکز  و  فارس  خلیج 

داشت. شرقی  آفریقای  و  چین  هند، 

موزه هنرهای معاصر 
تهران تعطیل شد

به دستور ستاد ملی کرونا و با نارنجی شدن 
تا  تهران  معاصر  هنرهای  موزه  تهران،  شهر 

اطالع ثانوی تعطیل شد.
موزه هنرهای معاصر تهران که بعد از حدود 
 99 ماه  بهمن   ۱۴ از  تعطیلی،  سال  دو 
دیروز  صبح  بود،  شده  عمومی  بازگشایی 
دستور  به  اعالم کرد که  بیانیه ای  انتشار  با 
ستاد ملی کرونا تا اطالع ثانوی تعطیل شده 

است.
اعالم  »حسب  است:  آمده  بیانیه  این  در 
ستاد ملی کرونا مبنی بر نارنجی شدن شهر 
تهران و لزوم تعطیلی فعالیت های سطح 3 
اینکه  به  توجه  با  و  فعلی  شرایط  در   ۴ و 
قراردارند،  فعالیت  سوم  سطح  در  موزه ها 
یکشنبه  روز  از  تهران  معاصر  هنرهای  موزه 
)۱۵  فروردین ماه( تا صدور مجوز بازگشایی 
خواهد  تعطیل  کرونا،  ملی  ستاد  سوی  از 

بود. «

ثبت 265 مورد شکایت 
از ایرالین ها و آژانس های 

مسافرتی
 ۲۲۵ ثبت  از  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
های  شرکت  از  مسافران  شکایت  فقره 
هوایپمایی داخلی و ۴۰ شکایت مسافران از 
آژانس های فروش بلیت هواپیما در اسفند 

داد. خبر  سال گذشته  ماه 
به گزارش مهر، سازمان هواپیمایی کشوری 
جدول پایش شکایات مسافران از عملکرد 
شرکت های هواپیمایی و آژانس های فروش 
منتشر  را   99 سال  اسفند  به  مربوط  بلیت 

کرد.
بر اساس این گزارش، مجموعًا ۲۲۵ شکایت 
از  شکایت   ۴۰ و  هواپیمایی  از شرکت های 
آژانس ها و در مجموع ۲6۵ فقره شکایت به 
ثبت رسیده است. این سازمان به ۲۵۱ فقره 
از شکایات معادل 9۵ درصد آنها به شاکیان 

پاسخ داده است.
بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی، ایران ایر 
شکایات  میزان  بیشترین  شکایت،   ۵۱ با 
واصله از مسافران را داشته و قشم ایر با ۲9 

شکایت در رتبه بعدی قرار دارد.
با  ایران ایر  درصدی  نظر  از  همچنین 
اختصاص ۲۲ درصد کل شکایات واصله به 
این سازمان از مجموع کل شکایات، در رتبه 
هواپیمایی  شرکت های  ُپرشکایت ترین  اول 

دارد. قرار  ماه گذشته  در  داخلی 

قائم مقام ایکوم معتقد است 
اگرچه شلیک توپ در لحظه 
تحویل سال امری بدیهی است، 
اما این اقدام در میدان آزادی به 
هیچ وجه توجیه پذیر نیست. 
او می گوید: برای شلیک توپ 
می توانند میدان توپخانه ای در 
تهران طراحی و احداث کنند، نه 
اینکه به یکباره کنار یک اثر با 
ارزش تاریخی این اقدام صورت 
گیرد

سال نو با شلیک هشت توپ نظامی کنار برج 5۰ساله آزادی آغاز شد. طولی نکشید که خبر آمد این توپ در کردن، ترک های تازه ای بر 
دیواره برج نشانده است. اعتراض ها باال گرفت و قرار شد کارشناسان میراث فرهنگی راهی این برج نمادین تهران شوند و ترک ها را بررسی 
کنند اما حاال بعد از ۱5 روز مدیر میراث فرهنگی تهران می گوید که چنین درخواستی اصال داده نشده است. هنوز کسی مسئولیت این 
اقدام را نپذیرفته و بنیاد رودکی، متولی این مجموعه نیز توضیحی درباره این ماجرا نداده است. عالوه بر این میراث فرهنگی تهران تاثیر 

شلیک بر ایجاد ترک را به کل منکر شده است و می گوید میراث فرهنگی اصال مسئولیتی در قبال این مسئله ندارد. 

تماشا

طرح تسهیل گردشگری 
دریایی در سال ۱399 به 
دلیل شیوع کرونا متوقف 
شد و صرفًا 8۰ هزار سفر 
دریایی انجام شد، اما در 
نوروز ۱۴۰۰ انجام سفرهای 
دریایی و گردشگری دریایی 
با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در دستور کار قرار 
گرفت

بر اساس اعالم سازمان بنادر و دریانوردی 
در نوروز ۱۴۰۰، یک میلیون و ۴۰۰ هزار سفر 

دریایی و گردشگری دریایی انجام شد.
دریانوردی،  و  بنادر  سازمان  گزارش  به 
سازمان گفت:  این  دریایی  امور  مدیرکل 
»طرح تسهیل گردشگری دریایی در سال 
۱399 به دلیل شیوع کرونا متوقف شد و 
صرفًا 8۰ هزار سفر دریایی انجام شد، اما 
و  دریایی  سفرهای  انجام   ۱۴۰۰ نوروز  در 
گردشگری دریایی با رعایت پروتکل های 

بهداشتی در دستور کار قرار گرفت.«
ادامه داد: »در استان  حسین عباس نژاد 
خوزستان انجام سفر دریایی و گردشگری 
دریایی در نوروز ۱۴۰۰ ممنوع بود و در استان 
بوشهر نیز صرفًا شاهد انجام سفر دریایی 

بودیم و گردشگری دریایی ممنوع شد.«
و  بنادر  سازمان  دریایی  امور  مدیرکل 
دریانوردی با اشاره به اینکه طرح تسهیل 
سفرهای دریایی نوروزی از ۲۵ اسفندماه 
بعد  ماه سال  فرودین  نیمه  تا  هر سال 
»سفر  عنوان کرد:  می گیرد،  قرار  مدنظر 
دریایی از یک نقطه آغاز و به نقطه دیگری 
ختم می شود اما گردشگری دریایی نقطه 
آغاز و پایان یکی است و شناور به مکان 

می گردد.« باز  اولیه خود 
عباس نژاد با تاکید بر اینکه از ستاد ملی 
مقابله با کرونا استعالم مربوطه گرفته شد، 
عنوان کرد: »به جز بنادر استان خوزستان 

که با محدودیت در انجام سفر دریایی و 
گردشگری دریایی و استان بوشهر که با 
دریایی  گردشگری  انجام  در  محدودیت 
مواجه بودیم، در سایر بنادر کشور، سفرهای 
دریایی و گردشگری دریایی انجام شد.«
نوروز ۱۴۰۰، حدود یک  ادامه داد: »در  او 
گردشگر  و  مسافر  هزار   ۴۰۰ و  میلیون 
تردد  شناور  هزار   8۱ داشتیم،  دریایی 
نیز  خودرو  هزار  و ۱33  داشتند  دریایی 
توسط مسافران تا محل انجام سفر دریایی 

بود.« شده  حمل 
و  بنادر  سازمان  دریایی  امور  مدیرکل 
دریانوردی با تاکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی در رابطه با طرح تسهیل سفرهای 
از  استفاده  »الزام  تصریح کرد:  دریایی، 
ماسک مدنظر قرار گرفت و در پایانه های 
و  مسافران  از  سنجی  تب  نیز  مسافری 
بر  عالوه  شد،  انجام  دریایی  گردشگران 
این در شناورهای تفریحی ظرفیت مجاز 
پذیرش مسافران کاهش یافته بود و در 
حداقل  به  ظرفیت  مسافری  شناورهای 

یافت.« نصف کاهش 
عباس نژاد افزود: »ارتباط سیستم فروش 
تست  اطالعات  بانک  با  مسافران  بلیت 
کرونا از دیگر اقدامات صورت گرفته بود و 
تنها به مسافرانی که تست منفی داشتند در 
بخش مسافری دریایی اجازه سوار شدن 

به شناور داده می شد.«

نوروز امسال ۱.۴ میلیون سفر دریایی انجام شد

فارغ از گزارش هایی که هر 
سال پیرامون تخریب بناهای 

تاریخی در ایام عید منتشر 
می شود، سال گذشته یکی 

از مجموعه های تاریخی مورد 
حمله قاچاقچیان قرار گرفت. 

حفاران سه قبر تاریخی در 
بندر آباد یزد را حفاری کرده و 

سنگ قبر هایش را دزدیدند
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 |

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |
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توصیه وزارت بهداشت به فعاالن گردشگری:

دندانرویجگربگذارید
استانداردهای دوگانه آسیب جدید بخش گردشگری است

 دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی:

پروازهای ترکیه طبق برنامه در 
حال انجام است و برنامه ای 

برای قطع پروازها بین ایران و 
ترکیه تا زمان ابالغ رسمی ستاد 

مبارزه با کرونا وجود ندارد

با توجه به شیوع گسترده 
بیماری covid۱9 در کشور 

ترکیه با ویروس موتاسیون 
یافته، ضروری است، حداکثر 
تا ۴8 ساعت آینده به مدت 

یک هفته ایاب و ذهاب از طریق 
مرزهای هوایی و زمینی با کشور 

مذکور متوقف شود

| وزیر بهداشت |

  | سعید نمکی |

|  
س 

فار
  |

کاهش 3۴ درصدی 
ورودی آب به مخازن 

سدهای کشور 
بزرگ کشور  سد های  وضعیت  آخرین گزارش  
نشان می دهد، تا ۱3 فروردین ۱۴۰۰ میزان ذخایر 
آب در مخزن سدهای کشور به ۲9 میلیارد و 33۰ 
میلیون مترمکعب رسیده است.  به  گزارش وزارت 
نیرو،  بر اساس آمار بهره برداری از سد های مخزنی 
کشور تا ۱3 فروردین ۱۴۰۰ در سال آبی  ۱۴۰۰-

۱399 از مجموع ظرفیت ۵۰.۵ میلیارد مترمکعبی 
مخازن سد ها، ۵8 درصد مخازن پر شده است. بر 
این اساس، به تبع روند کاهشی بارش ها، حجم 
ورودی آب از ابتدای سال آبی ۰۰-99 تاکنون برابر 
با ۱9 میلیارد و 8۴۰ میلیون مترمکعب بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن )۲9 
میلیارد و 9۲۰ میلیون مترمکعب(، بیانگر کاهش 
3۴ درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور 
است. این گزارش حاکی است، آخرین وضعیت 
سدهای کشور نشان می دهد که میزان ذخایر آب 
در مخزن سدها به ۲9 میلیارد و 33۰ میلیون 
آبی  سال  با  مقایسه  در  رسیده که  مترمکعب 
99-98 )33 میلیارد و 3۷۰ میلیون مترمکعب( 
دارای ۱۲ درصد کاهش است. بر اساس این آمار، 
به تبع میزان ورودی به سدهای کشور، خروجی 
آب از سدها با کاهش مواجه بوده و تا این مدت 
۱۷ میلیارد و 69۰ میلیون مترمکعب خروجی آب 
از سدهای کشور را شاهد بوده ایم، به گونه ای که در 
مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل، از کاهش 

3۰ درصدی برخوردار بوده است.

رانت واردات، کمر اقتصاد 
داخلی را شکسته است 

ایران  توسعه تجارت  سرپرست سابق سازمان 
با اشاره به پدیده ای به نام »رانت واردات« در 
بهترین  واردات می تواند   « واردات، گفت:  کنار 
کمک حال تکمیل زنجیره های ارزش و تولید 
داخلی  اقتصاد  کمر  واردات  رانت  اما  باشد، 
ایسنا،    به گزارش  است«  را شکسته  ما  کشور 
سازمان  سابق  سرپرست  مودودی،  محمدرضا 
توسعه تجارت ایران در رابطه با محورهای تحقق 
شعال سال در حوزه تجارت خارجی گفت: ما 
هنوز باور واقعی نسبت به تجارت خارجی نداریم 
دنبال  هم  را  مشخصی  رویکرد  و  سیاست  و 
نمی کنیم. مودودی گفت: »سیاست های تجاری 
در ایران معمواًل تحت تاثیر سیاست های دیگر از 
جمله سیاست های ارزی، تنظیم بازار و غیره قرار 
گرفته و تقریبًا در درجه دوم و سوم اهمیت، مورد 
توجه قرار می گیرند« سرپرست سابق سازمان 
الزمه  را  تجاری  توازن  ایران،  تجارت  توسعه 
پایداری اقتصاد دانست و اظهارکرد: »مطالعات 
و پژوهش ها حاکی از این است که بزرگترین 
دنیا  واردکنندگان  بزرگترین  دنیا،  صادرکنندگان 
هم هستند و هم اکنون کشورهایی که 8۰ درصد 
صادرات دنیا را تامین می کنند به همین اندازه 
واردات را نیز در اختیار دارند« مودودی با بیان 
اینکه مفهوم توازن تجاری در ایران هنوز تحلیل 
»معمواًل  گفت:  است،  نشده  کالبدشکافی  و 
سیاست های تجاری ما سلیقه ای و احساسی 
اما  است،  جذاب  بسیار  واردات  بحث  است. 
زمانی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند که 
رانت ارزی برای کسی قائل نشویم« سرپرست 
سابق سازمان توسعه تجارت ایران با اذعان به 
نبود سیاست تجاری در ایران اظهار کرد: سیاست 
تجاری باید متفاوت از سیاست تولیدی باشد، 
مشکل اصلی ما این است که برخی مدیران و 
وزرا کاماًل اتفاقی انتخاب می شوند و بر اساس 
نه  می کنند  عمل  خودشان  عالقه  و  سالیق 
مبتنی بر یک سیاست مشخص. این مسائل و 
مشکالت حاکی از این است که ما اهلیت فنی 
و مدیریتی الزم را در کشورمان پرورش ندادیم 
و هیچ برنامه و سیاست مشخصی هم تدوین 
اشتباهاتی  مرتکب  دائمًا  نتیجه  در  و  نکردیم 

می شویم که قباًل هم آن را تجربه کرده ایم«

کشت برنج و چغندرقند 
موجب افت بیشتر آبخوان ها 

و نشست زمین می شود 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: 
در مجموع وضعیت بارش استان در شش ماهه 
بلندمدت  به  نسبت  جاری  آبی  سال  نخست 
۲۷ درصد کاهش را نشان می دهد و بر همین 
نیز  آبخوان ها  آورد رودخانه ها و تغذیه  اساس 
وزارت  به گزارش  است.  داشته  شدید  کاهش 
سالی  چند  سیدمحسن حسینی گفت:  نیرو، 
است به علت برداشت بیش از مجاز از سفره های 
آب زیرزمینی وضعیت آبخوان های عمیق استان 
منفی است و حتی آبخوان های کم عمق استان 
پیدا کرده  بهتری  وضعیت  سیل  از  پس  که 
سال  در  وسیع  شالیکاری های  علت  به  بودند 
گذشته با افت مواجه شده اند. اگر روند کشت 
شالی و چغندرقند که چند سالی است در استان 
آغاز شده است به همین منوال ادامه پیدا کند 
به زودی با پدیده نشست زمین در استان روبه رو 
می شویم. هر چند گفته می شود که چغندرقند 
اما  پاییزه است،  ندارد و کشت  آبیاری  به  نیاز 
کشت چغندرقند در استان همراه با ّآبیاری انجام 
می شود و مصرف آب آن از شالی کمتر نیست.

تعاون  اتاق  مرزنشینان  کمیسیون  رئیس 
ایران گفت: »وضعیت اقتصادی مرزنشینان 
عمیقی  رکود  یک  دچار  سال گذشته   ۵ در 
انجام  به  ملزم  و  مکلف  ما  است.  شده  
صادرات  این  قبال  در  و  هستیم  صادرات 
ارزش  همیشه  دهیم.  انجام  واردات  باید 
مرزی  مناطق  در  صادرات  وزنی  و  دالری 
دست کم 3 برابر واردات این مناطق بوده، 
است.  مثبت  مرزنشینی  تجاری  تراز  یعنی 
این  خارجی  بازرگانی  بر  حاکم  شرایط  اما 
فعال  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  نیز  را  مناطق 
ندارد« وجود  مرزنشینی  اقتصاد  در  رونقی 

بر  تاکید  با  فیضی  یاسر  ایلنا  گزارش  به 
گفت:  مناطق  این  در  اشتغال زایی  لزوم 
داشته  وجود  تولید  و  کار  اشتغال،  »اگر 
کم برخوردارترین  حتی  هیچ کس  باشد، 
افراد در مناطق مرزی حاضر به سوخت بری 
افرادی  و قاچاق کاال نیستند. ممکن است 
این  البته  که  کنند  قاچاق  انتفاع  سر  از 
را  آن  رد  باید  و  است  سازمان یافته  حالت 
مرزها.  در  نه  و  دنبال کنند  کشور  مرکز  در 
اتفاق  اما سوخت بری و کولبری که در مرز 
می افتد به خاطر فقر است و این افراد این 
نیاز  تامین  و  معیشت  ارتزاق،  برای  را  کار 
انجام می دهند، مجبور هم هستند چرا که 
داشته  وجود  کاری  اگر  ندارد.  وجود  کاری 

باشد که درآمد کمتری هم نسبت به کاری 
که انجام می دهند هم داشته باشد مطمئنا 
انتخاب آنها کار سالم با درآمد کمتر است. 
اگر مردم در مناطق مرزی سوخت بری یا 
کولبری می کنند از سر ناچاری است نه به 
خاطر انتفاع. وگرنه چه کسی این مقدار از 
مخاطره و ریسک را به جان می خرد تا به 
این میزان خرد سوخت بری کند. حتی فکر 
می پذیرند  افراد  این  خطری که  به  کردن 

است« وحشتناک 
تعاون  اتاق  مرزنشینان  کمیسیون  رئیس 
می شود  رونق  باعث  »آنچه  گفت:  ایران 
عنوان  به  که  است  خارجی  سرمایه گذاری 

پذیرفته  جهان  در  کاتالیزوری  اصل  یک 
شده است. اما در مناطق مرزی سرمایه گذار 
سرمایه ای  هم  مردم  ندارد  وجود  خارجی 

کنند.  ایجاد  اقتصادی  بنگاه  که  ندارند 
پیش  در  را  رویه ای  باید  مجلس  و  دولت 
مناطق  در  و کار  وضعیت کسب  بگیرند که 
مرزنشین تقویت شود. متاسفانه تشکل های 
فرابخشی هستند  تعاونی هم  و  مرزنشینی 
گمرک،  صمت،  وزارت  کشور،  وزارت  یعنی 
همه  غیره  و  بهداشت  استاندارد،  سازمان 
متولی هستند. این شرایط باید تسهیل شده 
نیز  مبادالت مرزی هم  قانون ساماندهی  و 

دارد« اصالحیه  به  نیاز 

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران:

سوخت بری و کولبری در مناطق مرزی از سر ناچاری است

تجارت

اگر مستاجر در یک سال 
گذشته مفاد قرارداد را رعایت 

کرده و باعث ایجاد ضرر و 
زیان موجر نشده باشد یا 
اینکه مالک قصد فروش 

ملک خود را نداشته  باشد 
و مستاجر سقف مصوب 

افزایش اجاره بها را بپذیرد، 
قرارداد اجاره به مدت یک 

سال دیگر تمدید شده تلقی 
می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

اعالم سقف مجاز اجاره بها سال ۱۴۰۰ 
در سراسر کشور تا پایان هفته

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تمدید 
مصوبات  طبق  اجاره  قراردادهای  خودکار 
جاری  سال  در  با کرونا  مبارزه  ملی  ستاد 
گفت: »سال گذشته تمام قراردادهای اجاره 
)با در نظر گرفتن سه شرط اصلی( به دلیل 
و  شدند  تلقی  شده  تمدید  کرونا  شرایط 
ادامه  قراردادها  اجباری  تمدید  امسال هم 
خواهد داشت و تمام قراردادهای اجاره در 
سال ۱۴۰۰ تا سه ماه پس از اعالم رسمی 
پایان کرونا تمدید شده تلقی می شود مگر 
اینکه مستاجر سه شرط اصلی برای تمدید 

اجاره را نداشته باشد.«
درباره  محمودزاده  محمود  ایلنا  به گزارش 
با  سه شرط مهم تمدید قراردادهای اجاره 
مستاجران گفت: »اگر مستاجر در یک سال 
گذشته مفاد قرارداد را رعایت کرده و باعث 
ایجاد ضرر و زیان موجر نشده باشد یا اینکه 
نداشته   را  خود  ملک  فروش  قصد  مالک 
سقف  مستاجر  اینکه  سوم  شرط  و  باشد 
را بپذیرد، قرارداد  افزایش اجاره بها  مصوب 
اجاره به مدت یک سال دیگر تمدید شده 
تلقی می شود و نیازی نیست مستاجر اقدام 

به جابه جایی کند«
قضائیه  قوه   »البته  گفت:  محمودزاده 
این  به  اضافه کردن  برای  را  پیشنهاداتی 
اینکه  جمله  از  است  اعالم کرده  مصوبات 

برای  را  شده  داده  اجاره  واحد  مالک  اگر 
یکی از اعضای درجه یک بخواهد یا اینکه 
فرزند ذکور خانواده ازدواج کرده باشد و قصد 
سکونت در آن واحد را داشته باشد، آن واحد 

شود.« تخلیه  مستاجر  توسط  باید 
افزایش  احتمال  به  اشاره  با  محمودزاده 
به  توجه  با  در سال جاری  اجاره بها  سقف 
از  »یکی  کرد:  تاکید  تورم  نرخ  افزایش 
عوامل موثر در تعیین سقف اجاره بها نرخ 
درصدهای  بررسی  حال  در  است که  تورم 
پیشنهاد داده شده هستیم و باید با توجه 
به شرایط در این باره تصمیم گیری شود تا 
منافع تمام طرفین از جمله موجر و مستاجر 
در نظر گرفته شود و احتماال نرخ های سقف 
اجاره بها در سراسر کشور تا پایان هفته اعالم 

می شود«
وزارت  ساختمان  امور  و  مسکن  معاون 
راه و شهرسازی درباره رسیدگی به اختالفات 
»محل  داشت:  اظهار  مستاجر  و  مالک 
حل  شورای  اختالفات  این  به  رسیدگی 
اختالف است اما مردم بدانند هر مستاجری 
نیازی  باشد  را داشته  که سه شرط اصلی 
آن  اجاره  قرارداد  و  ندارد  قرارداد  تمدید  به 
تمدید شده تلقی می شود. شاید در نهایت 
در تمدید قرارداد نیاز به پشت نویسی برگه 

باشد« قرارداد 

کردن  پیدا  سر  بر  جدال  که  روزهایی  در 
از  مقصر در بحرانی شدن شرایط کرونا بعد 
همچنان  است،  گرفته  باال  نوروز  تعطیالت 
مدیران در بخش های مختلف دولت مترصد 
و  سازمان  منافع  فراخور  به  تصمیمی  اتخاذ 
میان  این  در  متبوع خود هستند.  وزارتخانه 
و  بهداشت  وزارتخانه  دو  میان  نظر  اختالف 
است  قرار  و  گرفته  باال  هم  میراث فرهنگی 
سفر،  امر  در  دوگانه  استانداردهای  میان  در 
دندان سر جگر گذاشتن سهم فعاالن بخش 
خصوصی گردشگری شود. هرچند این روزها 
خبری از وزیر گردشگری نیست و تنها رسانه 
این وزارتخانه، در حال انتشار آمار مسافران 
گویا  و  است  مختلف  شهرهای  در  نوروزی 
مسائل دیگر چندان اهمیتی در این وزارتخانه 
ندارند، اما وضعیت کرونا در نتیجه لجاجت 
و بی توجهی متولیان گردشگری به مشکالت 
اصناف این حوزه و اصرار بر انجام سفرهای 
اقتصادی  خسارات  جبران  برای  نوروزی 
بخش گردشگری، باز هم بحرانی شده است.

فعاالن گردشگری و کادر درمان قربانی 
تصمیمات غلط و سیاست های دوگانه

»گفتیم: می دانیم تاب آوری مردم مهم است 
ولی تاب آوری مدافعان خسته سالمت پس 
از چهارده ماه کار بی وقفه و جان فشانی برای 
است.  مهم  نیز  پیوسته  پیک های  مدیریت 

گفتیم: اقتصاد گردشگری اهمیت دارد ولی 
سرمایه اجتماعی نظام سالمت و هزینه های 
اقتصاد  بر  اثراتش  و  بیماری  مجدد  شیوع 
نیست.  بی اهمیت  نیز  کشور  کالن  و  خرد 
را  ما  کارشناسی  حرف های  به  اگر  گفتیم: 
است.  پیش  در  سختی  بهار  ندهند  گوش 
وزن  اوال  نکردند که  باور  دلیل  بدین  شاید 
محاسبات  در  را  یافته  موتاسیون  ویروس 
سه  ثانیا  و  نمی شناختند  ما  اپیدمیولوژیک 
پیک سنگین قبلی را آرام، بی صدا و مظلومانه 
فکر  گروهی  و  کردند  مدیریت  همکارانمان 
به  شاید  منحنی ها  فرود  و  فراز  که  کردند 
شیوه فوتوشاپ است!« این جمالت بخشی 
سعید  که  است  گالیه آمیزی  یادداشت  از 
منتشر  خود  اینستاگرام  صفحه  در  نمکی 
کرد. او در روزهای پایانی سال بارها نسبت 
به انجام سفرهای نوروزی هشدار داده بود.

متولیان گردشگری بی توجه به تمام هشدارها 
معتقد  مردم،  جان  و  سالمت  خصوص  در 
و  سال  یک  در  حوزه  این  اصناف  بودند که 
نوعی  به  باید  و  نیم گذشته متضرر شده اند 
آسیب های وارد شده به این بخش را جبران 
این  به  اما  کرد. مسئوالن دولتی گردشگری 
نکته توجه نداشتند که اگر حمایت های کافی 
در  بخش خصوصی گردشگری  از  درست  و 
این ماه ها انجام شده بود، حاال در وضعیت 

انجام  برای  اصرار  به  نیازی  موجود  بحرانی 
خسارات  جبران  هدف  با  نوروزی  سفرهای 
فعاالن  از  بسیاری  نبود.  گردشگری  فعاالن 
از  که  کشور  سراسر  در  گردشگری  بخش 
امرار معاش می کردند،  این حوزه  فعالیت در 
از آبان 98 تا امروز نه درآمدی داشتند و نه 

دریافت کردند. دولت  از  حمایتی 
هم  را  نکته  این  باید  سکه  دیگر  سوی  در 
نسبت  نمکی  هشدارهای  گرفت که  نظر  در 
که  می شود  بیان  حالی  در  سفر  انجام  به 
بسیاری از فعاالن گردشگری نسبت به انجام 
سفرهای ورودی گردشگران سالمت به کشور 
سوی  از  هرگز  می کنند.  مطرح  را  انتقاداتی 
سالمت  گردشگری  در  که  بهداشت  وزارت 
درباره  قانع کننده ای  توضیح  است،  ذی نفع 
در  گردشگری  از  شکل  این  انجام  چرایی 
ایامی که کشور با کرونا درگیر بود، ارائه نشده 
است. فعاالن گردشگری این سوال را دارند 
که آیا مسافرانی که از عراق و دیگر کشورهای 
همسایه برای درمان به ایران می آیند و تنها 
ویزا  که  هستند  خارجی  مسافران  گروه 
ویروس  ناقل  نمی توانند  می کنند،  دریافت 

باشند؟ کرونا 
اما  دوگانه  استانداردهای  این  میان  در 
نمی توان به خطر افتادن جان مردم و باری 
را  به دوش کادر درمان تحمیل می شود  که 

نادیده گرفت. آنها قربانی تصمیماتی هستند 
می کنند. دنبال  را  دیگری  منافع  که 

 از درخواست توقف پروازها تا ارزان 
شدن قیمت بلیت

یازدهم فروردین سعید نمکی در نامه ای به 
وزیر کشور، خواهان توقف پروازها به مقصد 
ترکیه و بسته شدن مرزها شد و نوشت: »با 
 covid۱9 بیماری  شیوع گسترده  به  توجه 
در کشور ترکیه با ویروس موتاسیون یافته، 
ضروری است، حداکثر تا ۴8 ساعت آینده 
طریق  از  ایاب و ذهاب  هفته  یک  مدت  به 
مذکور  کشور  با  زمینی  و  هوایی  مرزهای 
این  انتشار  از  روز پس  متوقف شود« سه 
نامه اما دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
»پروازهای  گفت:  مهر  خبرگزاری  به 
و  است  انجام  حال  در  برنامه  طبق  ترکیه 
و  ایران  بین  پروازها  قطع  برای  برنامه ای 
با  مبارزه  ابالغ رسمی ستاد  تا زمان  ترکیه 
کرونا وجود ندارد. قرار است در جلسه آتی 
پروازها  قطع  با کرونا موضوع  مبارزه  ستاد 
برنامه  ستاد  که  صورتی  در  شود،  بررسی 
قطع پروازها را ابالغ کند پرواز شرکت های 
می شود«  لغو  ترکیه  مسیر  در  هواپیمایی 
تا زمان تدوین این گزارش همچنان ستاد 
کرونا در این رابطه تصمیمی اتخاذ یا ابالغ 
نکرده است. پرواز از شهرهای مختلف ایران 

به مقصد ترکیه عالوه بر بعضی شرکت های 
از  تعدادی  توسط  داخلی،  هواپیمایی 
منطقه  کشورهای  و  ترکیه ای  ایرالین های 
انجام می شود، آن هم بدون الزام به رعایت 
قانونی که ایرالین ها در داخل کشور ملزم به 
با 6۰ درصد  انجام آن هستند، یعنی پرواز 

ظرفیت.  
در حالی که در یک ماه اخیر آمار افراد مبتال 
به کرونا در ترکیه حدود ۴ برابر شده و وزارت 
از  بیش  اعالم کرده که  این کشور  بهداشت 
۷۰ درصد مبتالیان، با ویروس جهش یافته 
کرونا درگیر هستند و حدود 6۰ شهر در ترکیه 
وضعیت قرمز دارند، نرخ بلیت های پرواز به 
شهرهای مختلف ترکیه طبق روال هر سال، 
پس از اتمام تعطیالت نوروز به پایین ترین 
میزان خود رسیده و پروازها در جریان است. 
ایرانیان وفادارترین مسافران ترکیه هستند. 
مسافرانی که نه تنها با هدف تفریح و گذران 
این  به  اقتصادی  اهداف  با  بلکه  تعطیالت 
حتی  تنها کرونا که  نه  می کنند.  سفر  کشور 
حمالت تروریستی در نقاط مختلف ترکیه در 
سال ۲۰۱6 هم نتوانست مسافران ایرانی را از 
در شرایط  این مقصد منصرف کند.  به  سفر 
فعلی با قرمز شدن شهرهای مختلف ترکیه و 
همچنین بحرانی شدن دوباره وضعیت کرونا 
-هرچند  ترکیه  مقصد  به  پروازها  ایران،  در 
پیش  روزگار  به  نسبت  چشمگیر  با کاهش 
و  است  انجام  حال  در  همچنان  کرونا-  از 
مسئوالن سازمان هواپیمایی توقف پروازها را 

منوط به تصمیم ستاد کرونا کرده اند.
در  خود  سخنان  در  حریرچی  ایرج 
فعاالن  گذاشتن  جگر  سر  دندان  خصوص 
گردشگری به جمله ای اشاره کرد که نشان 
برنامه هایی  از حمایت ها و  او  از بی اطالعی 
بخش  از  دیگر  کشورهای  در  دولت ها  که 
اظهار  او  دارد.  دادند،  انجام  گردشگری 
کرد: »در ایتالیا و اسپانیا هم همین اتفاق 
و  هنر  و  گردشگری  بخش  است،  افتاده 
تفریحات تعطیل شده است« اما خبر ندارد 
خود  تالش  تمام  دولت ها  از  بسیاری  که 
نیروهای  برای حفظ  از شیوع کرونا  بعد  را 
موجود  سرمایه های  همچنین  و  متخصص 
در  و  گرفتند  کار  به  گردشگری  بخش  در 
این بخش  فعاالن  از  آن حمایت هایی  کنار 
در  که  کسانی  اما  ایران  در  دادند.  انجام 
می کردند  امرار معاش  گردشگری  بخش 
با  و  داده  دست  از  را  خود  درآمد  به کلی 
چهار  وام های  قالب  در  دولت  حمایت 
درصدی روبه رو شدند. وامهایی که آنها را در 

می کند.  بدهکارتر  نامعلوم،  شرایطی 
بسیاری از این افراد ترجیح دادند علی رغم 
تخصص خود در حوزه گردشگری در بخش 
بار  زیر  اما  شوند،  کار  به  مشغول  دیگری 
دریافت وام هایی با بهره های چهار درصد و 
بیشتر که دولت در اختیارشان می گذاشت 

نروند.
آمار مرگ و میر روزانه کرونا دوباره سه رقمی 
شد و این نتیجه تصمیمات غلطی است که 
در ماه های اخیر و بعد از کنترل نسبی کرونا، 
اتخاذ شده و روند کند واکسیناسیون عمومی 

نیز به آن دامن زده است. 
کمیته  رئیس  قانعی،  مصطفی  پیش بینی 
که  است  این  کرونا  با  مقابله  ستاد  علمی 
حدود  از  کشور  در  همگانی  واکسیناسیون 
نشان  اظهارات  این  شود.  شروع  مهرماه 
است که  ناخوانده ای  میهمان  می دهد کرونا 
نخواهد  بر  سرمان  از  دست  زودی  این  به 
داشت. امید که مسئوالن با تصمیمات غلط 
را  ویروس  این  ماندگاری  سومدیریت ها  و 
تداوم نبخشند تا باز هم مردم مجبور باشند 

بگذارند. جگر  سر  دندان 

| پیام ما | »در یک مقطعی مجبوریم یک صنف را فدا کنیم. صنف گردشگری در ایتالیا و اسپانیا تعطیل شده اند. در بعضی جاها باید 
دندان روی جگر بگذاریم، مثال در بخش گردشگری« همین چند جمله ایرج حریرچی، در یک گفت و گوی تلویزیونی، کافی بود تا داغ 
دل فعاالن گردشگری تازه شود. کسانی که از آبان 98 تا نوروز ۱۴۰۰ تاوان تمام اتفاقاتی را دادند که نقشی در آن نداشتند و کسی جویای 
احوالشان نشد، اما دندان سر جگر گذاشتند. حاال که گردشگری در دنیا آرام آرام به شرایط نرمال باز می گردد، باز هم آنها را دعوت به 
گذاشتن دندان بر جگری می کنند که از تمام بی مهری ها خون است. در روزهای اخیر این اظهارات حریرچی در میان فعاالن گردشگری 
در فضای مجازی بازتاب بسیاری داشت. توصیه های معاون وزارت بهداشت به فعاالن گردشگری در حالی مطرح می شود که وجود 

استانداردهای دوگانه  در تصمیم گیری ها دندان سر جگر گذاشتن را سخت  می کند.
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فقی ا
كارگردان   - طلب  شهرت   -  ۱   
اثر   -  ۲  » لندن  روهای  پیاده   «
 - سرهنگ   -  3 هوگو  ویکتور 
آتیال - چوب بدست مدارس  قبیله 
تخم   -  ۴ دهنده  نظم  قدیم، 
خرما،  موش   - مرتبه  بلند   - گیاه 
اثری   -  ۵ یهودی  عالم   - راسو 
کوتاه  شلوار   - فروید  زیگموند  از 
عددی  کن،  خراب  کار  عدد   -  6

مبهوت   - خیطی  عدد  رقمی،  یک 
غذای  وطنی،  سوپ   - متحیر  و 
هواپیمای   - ایرانی  غذای  نذری، 
السیر  سریع  هواپیمای  عجول، 
 -  ۷ چوب  روی  كاری  كنده   -
 - بازیگر  نام   - هلندی  فیلسوف 
قارچ  نوعی   -  8 باركش  حیوان 
 9 پرده گوش   - آفرین  مرحبا،   -
 - پایانی  فینال،   - ستور  ناخن   -
- كاشف  پرسش  كلمه   -  ۱۰ هال 
مرکز  گریزحیوان،   - سل  میكروب 

فراری  شهر  دفاع،  بی  شهر  ایتالیا، 
 - مرض  از  رهایی  و  بهبودی   -
روزنامه   -  ۱۱ تنها  همنشین  تنها، 
فوتبال  تیمهای  از   - ایران  ارامنه 
۱۲ - توانگر - انر - مغرور -  هلند 
۱3 - دریاچه سوئد - جمع  صیقل 
آیین های سنتی - جوهر  مرسوم، 
 ۱9۱۱ ادبی  نوبل  برنده   -  ۱۴ مازو 

خوان آواز   - سرو  آزاد   -  ۱۵

عمودی
فضیله   - سالخورده  پیر،   -  ۱  
نوشتنی،  درس   -  ۲ پرندگان 
چسبنده  وغذای  حلیم   - دیکته 
بزرگ  فانوس   -  3 حرف  تکرار   -
پیشانی،  بر  گره  ترشرویی،   -
گارسیا  فدریكو  اثر   - آژنگ 
 - نزاع  پیکار،  ستیزه،   -  ۴ لوركا 
نر،  بز  همگی،   - کوچک  بالش 
دو  عدد  ورزشی،  برنامه   - کچل 
ضمیر  پیروزی،  حرف   -  ۵ رقمی 
یراق  لگام،   - او  جانشین  غایب، 
خاک   - فرومایه  و  خسیس   -
خاک  سرخ،  خاک  سفالگری، 
استان  در  شهری   -  6 عتیق  عهد 
بلند،  نفس  ناله،  سودای   - كرمان 
سرزمینی   - آید  بر  سوز  پر  دل  از 
تعویض کننده   -  ۷ هند  شمال  در 
دریاها   - بسته  فضای  هوای 
 -  8 جرأت  كم  جبون،  بزدل،   -
 - مبارك  كشور  عربی،  كشوری 
تازی  عزیز  عرب،  مادر   - ماهرخ 

پذیر،  انجام   - سرزمین   -  9
كردن  آشكار   - عملی  و  ممکن 
- گوشت  دشواری  ناگواری،   -  ۱۰
ترك  اسب  آشغال،  مترادف  آذری، 
سنگین  لگدی  که  ای  پرنده  از   -

۱۱ - پول ژاپن، پول آسیایی،  دارد 
عشق  سمبل   - آسیا  قدرتمند  پول 
هفت  های  سین  از  سین،  درهفت 
 - خوان گستردنی  مائده،   - سین 
۱۲ - نزد - نیمتنه، یار شلوار  تكیه 

 ۱3 بیابان   - خروش  و  فریاد   -
دوم  خانه  فعالیت کارمند،  محل   -
همانندی   - پنجم  یك   - كارمند 
۱۴ - آهو - دما - ترمز کشتی ۱۵ 
ریختن خاك جای   - اندوهگین   -

جدول شماره ۱977

معاون اتاق ایران تاکید کرد:
اهمیت فعالیت های 

پژوهشی در اتاق کرمان
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران با اشاره به 
توان باالی پژوهشی و تحقیقاتی اتاق کرمان، گفت: 
کارشناسی  به کار  نیاز  ایران  اتاق  در  زمان که  هر 
واگذار  کرمان  اتاق  به  را  فعالیت ها  داریم  دقیق 
بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  به گزارش  می کنیم.  
صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدجواد زمانی، 
و  اتاق  رئیسه  دبیر هیات  و  رئیس  با  در نشست 
رئیس و کارشناسان مرکز مطالعات و پژوهش های 
اتاق نه در  از آنجا که  اتاق کرمان گفت:  اقتصادی 
قدرت و نه وابسته به قدرت است، اگر فعالیت های 
پژوهشی و تحقیقاتی خود را به خوبی انجام دهد 
می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. در ادامه این نشست 
رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه این مجموعه 
باید در موقعیت تاثیرگذار قرار داشته باشد، افزود: 
تصمیمات  در  داشته  سعی  همواره  کرمان  اتاق 
این  از  نشان  شواهد  که  باشد  تاثیرگذار  استان 
اشاره  با  دارد.  سیدمهدی طبیب زاده،  تاثیرگذاری 
سازمان های  مشورت  به  کرمان  استاندار  اینکه  به 
دولتی با اتاق کرمان برای تصمیم گیری ها و انجام 
برای  داد:  ادامه  است،  کرده  تاکید  فعالیت ها 
استمرار این جایگاه همواره باید نظرات کارشناسی و 
مبنی بر دانش ارائه داد و از تشکیل مثلث دانشگاه، 
دولت و بخش خصوصی غافل نبود. در ادامه این 
نشست رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، گفت: 
یا  پژوهش های گذشته  نیست  قرار  مرکز  این  در 
به  صددیم  در  بلکه  دهیم  انجام  را  آن  به  شبیه 
اتاق های کشور تبدیل  مرکزی هماهنگ کننده بین 
شود. محمد قاسمی اظهار کرد: اتاق های استان ها 
هستند  نشده  بهره برداری  ارزشمند  مخزن های 
دانش  بتوان  اتاق ها  همه  کمک  با  امیدواریم  و 
سند  به  و  تلفیق  دانشگاهی  دانش  با  را  ضمنی 

کنیم. تبدیل  سیاست گذاری 
او خاطرنشان کرد: باید پژوهش ها و تغییرات در 
زمینه افزایش عضویت ها در اتاق صورت گیرد تا هر 
فردی با هر میزان نیاز به فعالیت های اتاق بتواند 

پاسخ خود را از این مجموعه دریافت کند.
بخش  اطالعات  و  آمار  نظام  افزود:  قاسمی   
خصوصی را تا یک سال آینده راه اندازی خواهیم 
کرد تا حداقل از داده های اعضای خود به صورت 
برخط آگاه باشیم. رئیس مرکز پژوهش های اتاق 
ایران ادامه داد: برای سال جاری باید برنامه ها را 
بر اساس خروجی مدنظر برنامه هفتم توسعه در 
سرمایه گذاری  های  فرصت  و  باشیم  داشته  نظر 

باشد. اولویت ها  از  می تواند 
و  مطالعات  مرکز  رئیس  نشست  این  ادامه  در 
پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان به بیان برخی 
راه اندازی  این مرکز پرداخت و گفت:  فعالیت های 
و  خبره  نفر   ۱۰ از  متشکل  پژوهشی  شورای 
عارضه یابی  و  محیط کسب و کار  پایش  کارشناس، 
اندازی  راه  به  مربوط  اقدامات  تولیدی،  واحدهای 
پنجره واحد سرمایه گذاری، ایجاد ساز و کار قوی و 
موثر برای صادرات، اجرای نظام پیمانکاری فرعی 
و مهارت افزایی از جمله این فعالیت ها بوده که در 

یافت. خواهد  ادامه  نیز  جاری  سال 

خوزستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول از تکمیل ظرفیت 
بیمارستان گنجویان دزفول خبر داد.

به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  قمیشی  علی  دکتر 
وضعیت بیمارستان گنجویان دزفول، اظهار کرد: اکنون 
فضای زیادی برای بستری بیماران مبتال به کرونا در 
بیمارستان گنجویان دزفول نداریم و با مدیریت سختی، 

در حال ایجاد فضای درمانی برای بیماران هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: هرچه تخت 
باز هم  ایجاد شود،  به کرونا  بیماران مبتال  برای   ICU
 ICU به تخت  بیماران  این  برای  و همیشه  کم است 

داریم. نیاز 
او افزود: در حال حاضر ظرفیت تخت های ICU در نظر 
تکمیل شده  به کرونا  مبتال  بیماران  برای  گرفته شده 

است.
میزان  بودن  باال  به  توجه  با  کرد:  تصریح  قمیشی 

عادی  تخت های  تعداد  ظرفیت  تقریبا  بستری ها، 
اختصاص داده شده به این بیماران نیز تکمیل است. 
از  بیمارستان گنجویان تقریبا تکمیل است و  ظرفیت 
نظر ظرفیت در محدودیت هستیم زیرا این بیمارستان 
به بیماران دیگر مانند مصدومان تصادفات نیز خدمات 

می دهد. ارائه 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: شرایط 
سخت است. انتشار واریانت انگلیسی بسیار شدید و 
گسترده است و تعداد روزهای درمان و بستری بیماران 
بیشتر از نوع قبلی است بنابراین با کبود فضای درمانی 

مواجه هستیم.
پروتکل های  می کنیم  خواهش  مردم  از  گفت:  او 
درمانی کافی  فضای  هم  تا  رعایت کنند  را  بهداشتی 
داشته باشیم و هم نیروها توان ارائه خدمات را داشته 

باشند.

رئیس علوم پزشکی دزفول خبر داد

تکمیل ظرفیت بیمارستان گنجویان دزفول مدیرعامل شرکت گاز ایالم از گازرسانی به کلیه 
شهرهای استان ایالم تا پایان دولت خبر داد و 
گفت: تاکنون ۲۵ شهر استان گازدار شده و تنها 
شهر پهله در دست اقدام است که عملیات این 

شهر نیز تا پایان کار دولت به اتمام می رسد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز ایالم، عباس 
شمس الهی در دیدار با استاندار ایالم افزود: در 
چهار سال گذشته سه شهر استان گازدار شده و تا 
پایان کار دولت، همه شهرهای استان از نعمت گاز 

برخوردار می شوند.
سال گذشته ۲۰۵  چهار  طول  در  شد:  یادآور  او 
روستای استان گازدار شده اند و با اتمام عملیات 
گازرسانی به روستاهای در دست اقدام تا پایان 
دولت، ضریب نفوذ گازرسانی روستایی استان به 
9۷ درصد می رسد و کار مطالعه، طراحی و اجرای 
باقی مانده  روستاهای  درصد   3 به  گازرسانی 
استان در سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم تصریح کرد: 

در دولت دوم تدبیر و امید تاکنون ۵36 واحد 
صنعتی، تولیدی در اقصی نقاط مختلف استان 

گازدار شده است. 
پایان  در  اینکه شرکت گاز  بیان  با  شمس الهی 
سال جاری اقدام به پرداخت مبلغ ۱8 میلیارد 
ریال از مطالبات شهرداری ها و دهیاری ها کرده 
است، گفت: شرکت گاز به منظور عمران و آبادانی، 
رفع مشکالت طرح هادی روستاها هر ساله مبلغ 
قابل توجهی به روستاهایی که کار گازرسانی در 
آنها انجام می شود، بعنوان هزینه حفاری پرداخت 

می کند.
شمس الهی با توجه به فعالیت مداوم و درآمد زایی 
شرکت های پتروشیمی و کارخانه سیمان ایالم از 
استاندار درخواست کرد با صدور دستور الزم به 
به پرداخت مطالبات  شرکت های مذکور نسبت 
معوق شرکت گاز استان که بالغ بر 3۴۰ میلیارد 
ریال است، اقدام کند تا با تزریق این نقدینگی 
در اتمام پروژه های در دست اقدام تسریع شود.

داشت:  اظهار  دیدار  این  در  نیز  ایالم  استاندار 
گازرسانی  در  ایالم  مناسب شرکت گاز  عملکرد 
به مناطق مختلف شهری و روستایی به عنوان 
یک دستگاه اجرایی موفق در سطح استان قابل 

است. تقدیر 
محمد نوذری افزود: خدمات شرکت گاز استان 
ایالم در زمینه گازرسانی به مناطق مختلف شهری 
و روستایی و به خصوص مناطق محروم موفق 

بوده است.
انتظار می رود سایر دستگاه های  یادآور شد:  او 
اجرایی نیز همچون این دستگاه برای خدمت به 
مردم تا پایان دولت تالش خود را دوچندان کنند.
شرکت  مجموعه  و  مدیرعامل  از  ایالم  استاندار 
استان به دلیل تامین پایدار جریان گاز مشترکان 
در طول سال گذشته و عدم قطع گاز در سطح 
استان به خصوص در فصل سرد زمستان که سبب 
رضایت مردم از عملکرد این شرکت شده قدردانی 

کرد.

گازرسانی به شهرهای ایالم تا پایان دولت به پایان می رسد

اینکه هیچ  بر  تاکید  با  استاندار کرمانشاه  اجتماعی  امنیتی و  معاون سیاسی 
مرزنشینی نباید از سهمیه سوخت محروم شود، گفت: متولیان در سریع ترین 
زمان، لیست اختصاص سهمیه سوخت به خانوارهای مرزنشین استان تکمیل 
کنند.به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین خوش اقبال روز یکشنبه در نشست ویژه با 
بخشداران روستاهای مرزی تاکید کرد: توقع از بخشداران اینکه هر چه زودتر لیست 
مرزنشینان برای دریافت سهمیه سوخت را تکمیل و اشکالت موجود را رفع کنند.
از سهمیه  استان  از مرزنشینان  نفر  از ۲۰ هزار  برخورداری بیش  به  اشاره  با  او 
سوخت، افزود: سهمیه مرزنشینان عدد کمی نیست و پرداخت آن در رضایتمندی و 
حمایت از مرزنشینان و طبقات کم برخوردار به ویژه در شرایط اقتصادی امروز بسیار 
اثرگذار خواهد بود. معاون استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نباید هیچ مرزنشینی از 
سهمیه سوخت محروم بماند، تاکید کرد: مناطق مرزی استان در جنگ تحمیلی 
با بیشترین خسارت ها روبه رو بودند از این رو برای جبران محرومیت های آنها باید 
تالش مضاعفی کرد. خوش اقبال از فرمانداران و مدیران ادارات صنعت، معدن و 
تجارت در شهرستان های مرزی نیز خواست که نسبت به تکمیل لیست خانوارهای 
مرزنشین و برطرف شدن اشکاالت در تخصیص سهمیه سوخت برای مرزنشینان 

اهتمام جدی داشته باشند.

معاون صید شیالت مازندران از تمدید مهلت صید ماهیان استخوانی دریای خزر 
در این استان خبر داد و گفت که کمیته مدیریت صید سازمان شیالت ایران 
با درخواست اتحادیه صیادی پره مازندران مبنی بر تمدید مهلت صید ماهیان 

دریایی در۲ نوبت موافقت کرده است.
قاسم  کریم زاده  در گفت و گو با ایرنا افزود : طبق موافقت کمیته مدیریت صید 
سازمان شیالت ایران ، زمان صید ماهیان استخوانی در آب های ساحلی شرق 
مازندران به مدت ۱۰ روز تا ۲۵ فروردین و بقیه مناطق استان هم به مدت پنج 

روز و تا ۲۰ فروردین تمدید شده است.
او توضیح داد : تنها صیادان عضو ۱3 شرکت تعاونی پره در شرق مازندران که 
منطقه میانکاله را شامل می شود می توانند تا ۲۵ فروردین صید ماهیان استخوانی 
را ادامه دهند ولی ماهیگیران عضو ۴۱ شرکت دیگر پره باید در پایان روز ۲۰ 

فروردین کار صید را  متوقف کنند.
فصل جاری صید ماهیان استخوانی دریای خزر در مازندران از ۱۵ مهر ماه شروع 
شده بود و طبق معمول همه ساله در صورت تمدید نشدن باید از پایان امروز 
یکشنبه ۱۵ فروردین به پایان می رسید ، ولی صیادان مازندرانی به خاطر کاهش 
میزان صید خواستار تمدید زمان صید شدند که شیالت ایران موافقت کرده است.

آینده، حداقل ۱۰  انتقال خون خراسان رضوی گفت: در ۴-۵ سال  سرپرست 
اضافه  استان  بیمارستان های  تعداد  به  تخت   ۵۰۰-۴۰۰ حداقل  با  بیمارستان 
می شود. با این حجم توسعه، پیشرفت انتقال خون به نسبت پیشرفت تخت های 
درمانی استان بسیار پایین بوده است. به گزارش ایسنا، مراسم تودیع مجید 
عبداللهی، مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی و معارفه حمیدرضا اسالمی به 
عنوان سرپرست انتقال خون خراسان رضوی، روز گذشته در پایگاه اهدا خون 
امام رضا)ع( برگزار شد. حمیدرضا اسالمی، سرپرست انتقال خون خراسان رضوی 
در این مراسم، ضمن اشاره به این نکته که سازمان انتقال خون وظایف زیادی 
برعهده دارد، بیان کرد: کار این سازمان، یک کار فردی و شخصی نیست، بلکه 
کاری گروهی است. اکنون هدف همگی ما باید این باشد که انتقال خون را از 
انحصار خارج کنیم و تالش کنیم که کمک های زیادی را به سمت انتقال خون 
بکشانیم. سرپرست انتقال خون خراسان رضوی اظهار کرد: بزرگترین مشکل 
ستاد انتقال خون، بودجه است و این یک مشکل اساسی در تمامی مقاطع کاری 
برای ما بوده است؛ به طور مثال در پروژه های قدیمی، ساختمانی داریم که ۱۴ 
سال است هنوز به سرانجام نرسیده است و مسئوالن تالش های زیادی را انجام 

دادند، اما همچنان مشکالت مالی مانع صورت پذیرفتن کار می شود.

معاون سیاسی استاندار کرمانشاه: 
مرزنشیان نباید از سهمیه سوخت محروم شوند

فصل صید ماهیان دریایی 
در مازندران تمدید شد

سرپرست انتقال خون استان مطرح کرد
روند کند پیشرفت انتقال خون خراسان رضوی

| کرمانشاه | | مازندران | | خراسان رضوی |

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فهرج  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 ائين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3996۰3۱9۰88۰۰۰۲۱3 مورخه۱399/۱۱/۲۷ هيات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فهرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه رحمت آبادی پور فرزند 
نصرت هللا بشماره شناسنامه ۲38 صادره از فهرج در شش دانگ یک باب خانه و باغچه 

به مساحت ۱۴۲۵.۲8 مترمربع پالک ۱۱ فرعي از ۴6۴۴ اصلی واقع در شهرستان فهرج 
روستای رحمت آباد وحيد آباد بخش 3۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان 
مظفری فرزند قدمعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۱6-تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۰۱/3۰

حسین فتحی زاده چناری- رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فهرج  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 ائين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون تعیین  برابر رای شماره ۱3996۰3۱9۰88۰۰۰۲۱۴ مورخه۱399/۱۱/۲۷ هيات موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فهرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رحمت آبادی نسب فرزند علی 
بشماره شناسنامه 9۵8 صادره از نصرت آباد در ششدانگ کارگاه بافندگی به مساحت ۷63.6۴ 
مترمربع پالک ۱۰ فرعي از ۴6۴۴ اصلی واقع در شهرستان فهرج روستای رحمت آباد وحيد 
بخش 3۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای قنبر قربان پور عباس آبادی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۵۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۱6- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۰۱/3۰

حسین فتحی زاده چناری- رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فهرج  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 ائين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  سند 

رسمی 
برابر رای شماره ۱3996۰3۱9۰88۰۰۰۲۱9 مورخه ۱399/۱۲/۰۵ هيات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فهرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی رحمت آبادی نسب فرزند 
عبدالرحمن بشماره شناسنامه ۱۵۴۲ صادره از  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 3۲8.8۲ مترمربع پالک 8 فرعي از ۴6۴۴ 
اصلی واقع در شهرستان فهرج روستای رحمت آباد وحيد آباد بخش 3۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای طهماسب زارع آبادی 
محرز گردیده است) قبال اشتباها از مورد مالکیت امیر هوشنگ امیر بهزادی لحاظ گردیده است(. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک 
نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف۵6- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۱6
حسین فتحی زاده چناری- رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فهرج  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و 
ماده ۱3 ائين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3996۰3۱9۰88۰۰۰۲۲۰ مورخه۱399/۱۲/۰۵ هيات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فهرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین وحید زاده 
رحمت آبادی فرزند احمد بشماره شناسنامه 3۲۰۰۱۵۷38۰ صادره از در شش دانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 6۲۲.۰۰ مترمربع 
پالک 9 فرعي از ۴6۴۴ اصلی واقع در شهرستان فهرج روستای رحمت آباد وحيد آباد بخش 3۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
طهماسب زارع آبادی فرزند غالمرضا محرز گردیده است.)قباًل اشتباهًا از مورد مالکیت امیر هوشنگ امیر بهزادی لحاظ گردیده است(. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت به فاصله 3۰ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۵8
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۱6

حسین فتحی زاده چناری- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای مرتضی عبدالهی علی آباد با تسلیم دو برگ استشهادیه 
گواهی شده دفتر اسناد رسمی ۱3۲ رفسنجان مدعی هستند 
از۱89۲  فرعی   69۱ پالک  زمین  مالکیت  ششدانگ  که سند 
اصلی واقع در رفسنجان بخش 9 کرمان به نام آقای مرتضی عبدالهی علی 
آباد صادر و تسلیم و به علت جابجایی مفقود گردیده و لذا به دستور تبصره 
یک اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک 
وجود  یا  معامله  انجام  مدعی  چنانچه شخصی  تا  آگهی  روزنامه  در  نوبت 
اسناد مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار 
از  اینصورت پس  غیر  در  دارد  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  آگهی 
سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک 

صادر خواهد شد.م_الف33۴۲
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان _رضا ملکی

آگهی مزایده اتومبیل 
به موجب پرونده اجرائی کالسه96۰۰۲93 یک دستگاه 
رنگ  به  ای  ایکس  تی  جی  پرایی  سواری  خودرو 
پالک  شماره  به  سوز  بنزین  مدل۱38۴  متالیک  بژ 
۲69ی۵8ایران 6۵ فاقد بیمه نامه شخص ثالث متعلق به علی مسلمی 
مبلغ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰  به  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  که  آبادی  عباس 
ریال)چهارصدوبیست میلیون ریال( ارزیابی شده مزایده آن از ساعت 
9 الی ۱۲ روز شنبه مورخ۱۴۰۰.۰۲.۰۴ در محل اداره ثبت اسناد و امالک 
رفسنجان واقع در بلوار شهید  شریفی جنب مصلی از طریق مزایده از 
مبلغ پایه ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)چهارصدوبیست میلیون ریال(   ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته خواهد شد شرکت در 
جلسه مزایده برای عموم آزاد است فروش منوط به پرداخت ده )%۱۰( 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما 
به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریزنکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد چنانچه روز تعیین شده با تعطیل 
رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیلی جلسه مزایده در همان ساعت 
و مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت 
در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ ۱۰ درصد قیمت 
خودرو در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند ضمنابدهی های 
مربوطه  اعم از بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که اعم از اینکه 
رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
برنده مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد و برنده مزایده مسترد خواهد شد نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول می گردد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب 

های دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود.
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت :روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۱6

علی خسرو انجم_مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک عنبرآباد  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱3996۰3۱9۰9۱۰۰33۱۵-99/۱۱/۲۷هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم سمیه جهان فرزند مهدی بشماره شناسنامه ۱۵3۰صادره ازجیرفت درششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۴3۷متر مربع پالک - فرعی از۴9- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک - فرعی از ۴9- اصلی قطعه یک بخش ۴۵کرمان  واقع درعنبرآباد محمد اباد 
بی بی شهری خیابان امام کوچه بانک ملت روبروی اداره ابیاری  خریداری از مالک 
رسمی خانم فرخنده امیری  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .  

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۱/۱6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۱/3۰
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

مفقودیسند

مفقودی

سند و کلیه مدارک موتور سیکلت 
دلتا به رنگ نقره ای به شماره موتور 
۴۱22۰8 و شماره بدنه 92۱52۱8 
 8۱5  _2392۴ پالک  شماره  به 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

زرند است.  ساقط 

ساچمه  شکاری  سالح  حمل  مجوز 
زنی دو لول کنار هم به  کالبیر ۱2مدل 
شماره  به  روسیه  ساخت  کوسه 
عبداالمین  ۱۱۴۱569بنام  سالح 
ملی  شماره  به  موسی  فرزند  رئیسی 
اعتبار  درجه  واز  6۰89626۴22مفقود 

.منوجان  است  گردیده  ساقط 

 بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو PARS1800  مــدل 1381 بــه شــماره 
موتــور 22828112915 و شــماره شاســی  81812570 و شــماره پــاك 89 
ــده و از  ــود گردی ــی مفق ــای فرشــاد رحمان ــام آق ــه ن ــران 971 ب 64 ب ای
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .                                        186
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آخرین  درباره  کهگیلویه و بویراحمد  استاندار 
وضعیت آواربرداری منطقه زلزله زده سی سخت 
گفت: آواربرداری ۷۰ درصد از مناطق زلزله زده 

است. شده  انجام  سی سخت 
به گزارش مهر، حسین کالنتری گفت: در جریان 
سفر آقای جهانگیری به استان مصوب شد که 
در صورت سرعت بخشی به ساخت و سازها در 
مناطق زلزله زده و اینکه مردم بتوانند در موعد 
درصد   8۰ باالی  به  را  خود  واحدهای  مقرر 
پیشرفت برسانند، در صورت نیاز مجدد به اعتبار 
با تایید استاندار و رئیس بنیاد مسکن انقالب 
خواهد  افزایش  الزم  اعتبارات  کشور  اسالمی 
یافت. کالنتری در ادامه واحدهای احداثی شهر 
سی سخت را ۱۵۰۰ واحد مسکونی عنوان کرد و 
افزود: از این تعداد 9۰۰ واحد مسکونی در مناطق 
شهری و 6۰۰ واحد مسکونی در مناطق روستایی 
واحدهای  تعداد  استاندار  می شود.  احداث 
تعمیری شهری در این شهرستان را ۱۴۰۰ واحد 
واحد   ۱۵۰۰ را  روستایی  تعمیری  واحدهای  و 
عنوان کرد. کالنتری افزود: از مجموعه ۱۵۰۰ واحد 
احداثی مسکونی شهری و روستایی 6۰۰ واحد 
تاکنون آواربرداری برداری شده است. استاندار 
جدول  براساس  افزود:  کهگیلویه و بویراحمد 
زمانبندی مقرر بود آواربرداری تا پایان فروردین 
و  مردم  همکاری  با  ولی  برسد  اتمام  به  ماه 
جدیت و تالش مسئوالن آواربرداری باالی ۷۰ 
درصد شهری انجام شده و پیش بینی می شود 

آواربرداری تا ۲۵ فروردین ماه به اتمام برسد که 
در این صورت یک هفته از برنامه زمان بندی جلو 
هستیم. کالنتری همچنین تاکید کرد: تاکنون 
۷۰ درصد صدور پروانه در شهر سی سخت انجام 
شده است. او افزود: تاکنون کار پی کنی ۱۲۰ 
واحد مسکونی شهری و ۴۰ واحد روستایی و 
احداث فونداسیون برای ۴۰ واحد و همچنین 
دیوارچینی 8 واحد مسکونی انجام شده است. 
استاندار در خصوص مصالح ساختمانی از جمله 
سیمان، آجر، میلگرد و … تاکید کرد: هیچ گونه 
ساختمانی  مصالح  تامین  زمینه  در  مشکلی 
وجود ندارد و به اندازه کافی تامین شده است 
و تاکنون 3 هزار تن میلگرد وارد شهرستان شده 

است. کالنتری همچنین از پای کار بودن بانک ها 
در روند بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان خبر 
داد و گفت: در این هفته جلسه ای با مدیران 
عامل بانک ها خواهیم داشت و قراردادهای الزم 

منعقد می شود.
استاندار همچنین بر سرعت دهی به روند جاده 
دسترسی به شهرستان و بیمارستان شهرستان 
دنا که مورد توجه ویژه معاون اول رئیس جمهور 
بود، تاکید کرد. استاندار در این بازدید سرعت 
بخشی به ساخت و سازها را خواستار شد و گفت: 
همه در تالشیم که بر اساس وعده های اعالم 
شده به سرعت شهر سی سخت و روستاهای 

اطراف را بسازیم.

گفت وگو با داوودعلی ملکی، پیشکسوت وزنه برداری که این روزها یک اقدام محیط زیستی انجام می دهد

»جاندادنیکگنجشک«
انگیزهجمعآوریفیلترسیگار

ساالنه حدود 7 هزار میلیارد ته سیگار با وزنی حدود ۴۰۰ میلیون کیلوگرم در جهان دورریخته می شود
فیلتر سیگار بسیار سخت تجزیه می شود و مملو از نیکوتین و آرسن است

آواربرداری 7۰ درصدی مناطق زلزله زده سی سخت

ساالنه حدود ۷ هزار میلیارد 
ته سیگار با وزنی حدود ۴۰۰ 

میلیون کیلوگرم در جهان 
دورریخته می شود. این عدد 
در ایران به حدود 3۷۱ هزار 

کیلوگرم می رسد. سیگارهایی 
که تنها تعداد محدودی از آنها 
در کیسه داوود ملکی و سایر 

مروجان در انجمن های محیط 
زیستی می رود

زلزله 

رئیس شورای شهر تهران: 
تاخیر و عقب ماندن فرآیند 
واکسیناسیون در کشور که 
تاکنون به یک درصد هم 
نرسیده است نسبت به 

بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته و حتی درحال توسعه 

برای افکار عمومی قابل 
پذیرش نیست و این تاخیر 

خسارات بسیار بیشتری 
از هزینه واکسیناسیون 

به نظام سالمت، اقتصاد، 
آموزش و فضای عمومی 

جامعه وارد می کند

رئیس شورای شهر تهران:
 واکسیناسیون در کشور به یک درصد هم نرسیده است

تولید وسایل نقلیه عمومی در کشور زمین گیر شد
فرآیند  از  تهران  شهر  شورای  رئیس 
واکسیناسیون در کشور انتقاد کرد. محسن 
هاشمی گفت: متاسفانه امسال نیز نوروز 
تحت تاثیر پاندمی کرونا قرار داشت و با 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  کاهش 
تاخیر مسئوالن در فرآیند واکسیناسیون، 
شاهد افزایش تعداد مبتالیان و قربانیان 
 ۵ روزانه  مبتالیان  نحوی که  به  هستیم 
سه  حد  در  نیز  قربانیان  تعداد  و  رقمی 
برخی  رقمی شدن رسیده اند. در حالی که 
کشورهای اروپایی، پروتکل های بهداشتی 
موارد  رعایت  کاهش  کرده اند،  تقویت  را 
رعایت  ماسک،  زدن  به خصوص  ایمنی، 
تجمعات  از  خودداری  و  اجتماعی  فاصله 
موثر  کرونا  چهارم  پیک  در  غیرضروری 
تهران  شهر  شورای  رئیس  است.  بوده 
فرایندن  ماندن  عقب  و  تاخیر  داد:  ادامه 
واکسیناسیون در کشور که تاکنون به یک 
درصد هم نرسیده است نسبت به بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته و حتی درحال 
پذیرش  قابل  عمومی  افکار  برای  توسعه 
بسیار  خسارات  تاخیر  این  و  نیست 
بیشتری از هزینه واکسیناسیون به نظام 
سالمت، اقتصاد، آموزش و فضای عمومی 
جامعه وارد می کند. او گفت: ما در جهان 

شاهد بزرگترین و آشکارترین پشتیبانی از 
تولید توسط دولت های بزرگ نظیر چین 
پرداخت  با  که  بودیم  اخیر  دهه های  در 
یارانه و خدمات ریگان تولید خود را ارزانتر 
بازارهای جهانی عرضه کرده اند،  به  رقبا  از 
اما برای تولید کننده داخلی بیش از یارانه، 
مقررات زدایی و حذف تصمیمات سلیقه  ای 
و خلق الساعه اهمیت دارد که متاسفانه در 
سال های اخیر بسیار افزایش یافته است. 
صادرکننده  و  کننده  تولید  دیگر  مشکل 
به خاطر  که  است  منفی  یارانه  ایرانی، 
می شود.  تحمیل  او  به  تحریم ها  دورزدن 
رئیس شورای شهر تهران گفت: در حوزه 
ناوگان  کمبود  مشکل  شهری،  مدیریت 
ظرفیت  وجود  با  عمومی  نقل  حمل و 
بالاستفاده تولید اتوبوس و واگن مترو در 
کشور یکی از نمونه های تلخ زمین گیر شدن 
تولید داخلی است. تولید اتوبوس و واگن 
مترو در کشور برای تامین نیاز شهروندان، 
مستلزم ایجاد هماهنگی بین ۱۰ دستگاه 
مختلف است که متاسفانه در دهه نود این 
اتفاق رخ نداده است و امیدواریم با تغییر 
ناوگان  ضروری  نیاز  به  مسئوالن  رویکرد 
فرسوده و ناکافی حمل و نقل عمومی تهران 

شود. داده  پاسخ 

این روزها در شهر رامسر فیلتر 
سیگار رها شده در طبیعت را 

جمع آوری می کند

عکس 
ر ـُ دور ب
نویسنده

| پیشکسوت وزنه برداری |

  | داوود ملکی |

| سمت |

| نویسنده |

|  
رنا

 ای
 |

شناسایی بناهای 
فرسوده و مخروبه در 

سنندج
با  سنندج گفت:  یک  منطقه  شهرداری  مدیر 
هماهنگی و پیگیری های انجام شده برخی از 
منازل و بناهایی متروکه و مخروبه در سطح این 
منطقه شناسایی شده است. به گزارش ایمنا، 
علیرضا کاظمی در این باره گفت: ساختمان های 
متروکه و مخروبه می تواند در زمان بارندگی دچار 
ریزش، تخریب شده و همچنین باعث به خطر 
شهرداری  مدیر  شود.  شهروندان  جان  افتادن 
منطقه یک سنندج با اشاره به ارائه مهلت ۱۵ 
روزه به مالکان منازل و ساختمان های فرسوده 
و متروکه گفت: در مرحله اول با دادن مهلت ۱۵ 
روزه و نصب بنر به مالکان فرصت داده شد تا 
با ارائه مدارک به شهرداری منطقه مراجعه کرده 
و نسبت به ایمن سازی و یا تخریب این بناها 
اقدام کنند. او گفت: در راستای ایمن سازی و 
جلوگیری از حوادث احتمالی برای شهروندان و 
ساختمان های مجاور اگر مالکان پس از ۱۵ روز 
مهلت ارائه شده به شهرداری مراجعه نکنند و 
مالک مشخص نشود این شهرداری از طریق 
مراجع قضایی اقدام به ایمن سازی این منازل 

می کند.

گرد و غبار 
23 شهروند ریگانی

 را راهی بیمارستان کرد
فرماندار ریگان از 3 برابر شدن شدت گرد و غبار 
در این شهرستان خبر داد.  امین باقری با اشاره 
به اینکه غلظت ذرات معلق در هوا و گرد و غبار 
در شهرستان ریگان 3 برابر حد مجاز است و 
شرایط این شهرستان را خطرناک کرده است، 
به ایلنا گفت: این گردوغبار شدید باعث کاهش 
ریگان-چابهار-ریگان-  ترانزیت  محور  در  دید 
نرماشیر شده است.او ادامه داد: گردوغبار شدید 
راه ارتباطی ۱۷روستا را مسدود و ۲3 شهروند 
ریگانی را راهی مراکز درمانی کرده استفرماندار 
ریگان عنوان کرد: گرد و غبار شدید تاکنون ۱۲۰ 
وضعیت  تاثیر  تحت  و  محاصره  در  را  روستا 
نیرو های  است.  داده  قرار  جوی  نامساعد 
امدادی، پلیس راه و مراکز بهداشتی درمانی به 
روستا های گرفتار در طوفان شن اعزام شده اند.

افزایش نرخ کرایه 
تاکسی در پایتخت
 از اول اردیبهشت

از  مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران 
افزایش نرخ کرایه های تاکسی تا سقف 3۵ 
درصد خبر داد. روشنی با اعالم خبر افزایش 
نرخ کرایه های تاکسی از اول اردیبهشت ماه به 
ایسنا گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر نرخ 
کرایه های تاکسی تا سقف 3۵ درصد افزایش 
می یابد. او با بیان اینکه تا اول اردیبهشت هیچ 
راننده ای اجازه افزایش قیمت ندارد، گفت: به 
اساس شرایط  بر  نرخ ها  مانند سال گذشته 
مسافر  چهار  و  مسافر  سه  برای  و  کرونایی 
تعیین شده است. او افزود: همچنین برای 
تاکسی ها  داخل  در  برچسب  سه  بار  اولین 
نصب می شود که یک برچسب نرخ کرایه در 
شیشه جلو و دو برچسب نیز در صندلی های 
عقب تاکسی نصب می شود تا همه مسافران 
نرخ دقیق کرایه را مشاهده کنند. روشنی تاکید 
و کرایه های  نرخ  افزایش  کرد: برچسب های 
جدید در سال ۱۴۰۰ تا اول اردیبهشت ماه در 

داخل همه تاکسی ها نصب می شود. 

جریمه سد معبر 
 ساختمانی در تهران

7 برابر شد
اعضای شورای شهر تهران اخذ ۷ برابری جریمه 
برای تداوم غیرمجاز سد معبر ساختمانی را به 
جریان  در  ایلنا،  به گزارش  رساندند.  تصویب 
الزام  بررسی  تهران  امروز شورای شهر  جلسه 
شهرداری به رفع سد معبر ساختمانی غیر مجاز 
در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار 
باره  این  در  شورا  عضو  آروین،  بهاره  گرفت. 
مواردی  از جمله  معبر ساختمانی  گفت: سد 
است که بسیار گسترده و مکرر بوده و حتی 
ضمن  می شود؛  دیده  شهر  فرعی  معابر  در 
اینکه جمع آوری این نوع از سد معبر در حوزه 
ماموریتی خاص شهرداری تهران بوده و با این 
وجود سالیان سال است که حتی برخی از معابر 
نیمه کاره  ساختمان های  توسط  تهران  مشهور 
زمینه  این  در  موثری  اقدام  و   بوده  اشغال 
انجام نشده است. آروین با اشاره به اینکه شهر 
مشهد تجربه موفقی در زمینه دریافت هزینه 
بابت تداوم سدمعبر ساختمانی غیرمجاز داشته 
است، تاکید کرد: شهرداری مشهد این هزینه را 
به صورت روزشمار دریافت می کند. اگر ما واقعا 
تهران  شهر  در  ساختمانی  سدمعبر  بخواهیم 
جمع آوری شود باید برای آن هزینه بازدارنده در 
نظر بگیریم. این پیشنهاد در نهایت تصویب شد. 

با  ساعت  دو  روزی  روز،  هر  ملکی،  داوود 
دستکش  دست  چند  و  بزرگ  کیسه ای 
راهی بلوارها و خیابان های رامسر می شود و 
جمع  را  مانده  زمین  روی  سیگار  فیلترهای 
شده ای که  دود  ناتمام  سیگارهای  می کند. 
روی زمین رها شدند، درون کیسه او می روند 
کیسه  می شوند.  زباله  سطل  راهی  بعد  و 
باید تا انتهایش پر باشد تا این پیشکسوت 
دهد.  رضایت  تمام شدن کار  به  وزنه برداری 
این  ساعت های  ورزش  درکنار  که  کاری 
روزهایش را پر کرده است. »در خاطرم هست 
من،  شاگردان  از  یکی  پیش  سال  چند  که 
یکی از شاگردان خلف من، با گروهی ۱۰۰ نفره 
جمع می شدند و در ایام عید یا مناسبت هایی 
که مردم احیانا بیشتر در خیابان ها بودند و 
زباله می ریختند، زباله هایشان را جمع آوری 
 »... و  یکبار مصرف  می کرد، سیگار، ظروف 
کاری که حاال انگار جرقه ای برای کار او شده 
المپیک  از اعضای کمیته ملی  است. ملکی 
بود، مربی فدراسیون های جهانی وزنه برداری 
مسئول  والیبال  ملی  تیم  در  هم  مدتی  که 
زندگی  رامسر  در  روزها  این  بوده،  بدنسازی 
می کند و عالقه خودش به محیط زیست را 
از راه جمع کردن فیلتر سیگار، ارضا می کند. 

فهم  به  حاال  و  بوده  کودکی  از  عالقه ای که 
او می گوید  او هم کمک کرده است.  بیشتر 
نیکوتین فیلتر سیگار با رطوبت هوای رامسر 
سمی  ماده ای  می شوند،  ممزوج  هم  در  که 
ایجاد می کند که حشرات ریز و مفید را از بین 
زیست  محیط  مسئوالن  می برد. گفته ای که 
فاطمه  می کنند،  تایید  را  آن  تاحدودی  هم 
اکبرپور سال گذشته معایب فیلتر سیگار رها 
شده را در چند ماده ای سمی که راهی طبیعت 
می کرد، خالصه کرده بود. رئیس اداره محیط 
ایسنا گفته  به  تهران  استان  انسانی  زیست 
بود: »هیدروکربن های پلی آروماتیک، نیتروز 
فرمالدئید،  آروماتیک،  آمین های  آمین ها، 
نظیر  سمی  فلزات  و  بنزن  استالدئید، 
آلومینیوم، روی، سرب، سلنیم، کرم، نیکل و 
کادمیم از جمله مواد خطرناک ساطع شده 
از فیلتر سیگار است که خاصیت سرطان زایی 

دارد.« هم 

 فیلتر سیگارهای جان سخت
این  گاهی  می گوید  ملکی  داوود 
فیلترهای سیگار را در میان شمشادهای چند 
ساله پیدا می کند. شمشادهایی که ۷۰ یا 8۰ 
رفتگران گاهی  او می گوید  دارند.  سال سن 
ناخواسته هنگام از تمیزکردن خیابان ها بدون 

توجه به فیلترهای سیگار در خاک خیابان، 
آن را به سمت باغچه ها هدایت می کنند گاهی 
هم فیلتر سیگاری از دست جوانی می افتد 
حاشیه  در  باغی کوچک  راهی  را  آن  باد  و 
بلوار یا خیابان می کند و باغچه ها رفته رفته 
در استات سلولز یا همان فیلتر سیگار دفن 
می شوند و سرب و آرسن و نیکوتین به خورد 
جان  سلولزی که  استات  می رود.  خاکشان 
سخت است و دویچه وله چندی پیش در 
پژوهشی نوشته بود که این ماده مثل میکرو 
می شود،  یافت  زمین  جای  همه  پالستیک 
تجزبه اش بسیار کند است و شاید تا حدود 
ده سال در طبیعت باقی بماند: »ذرات استات 
سلولز مانند میکروپالستیک ها همه جای کره 
زمین یافت می شوند، حتی در اقیانوس ها.«  

 از ماسک معلق 
روی زمین عصبانیم

می کند،  هم  هیدروتراپی  روزها  این  او 
متخصص طب ورزش است و به شاگردانش 
آموزش  دور  راه  از  شرایط کرونایی  دلیل  به 
می دهد، او که سال ها مسئول استعدادیابی 
نام  از  و  است  بوده  هم  المپیک  آکادمی 
عنوان  به  مرادی  سهراب  و  رضا زاده  حسین 
ثمره کارش نام می برد، می گوید عالقه زیادی 

به فعالیت های بیشتر در حوزه محیط زیست 
عاشق  »من  بگیرد:  یاد  را  آن  اگر  اما  دارد 
اما فقط عالقه کافی نیست،  محیط زیستم 
نگرفتیم که  یاد  و  نشدیم  هم  راهنمایی  ما 
را  طبیعت  به  و عشقمان  عالقه  باید  چگونه 
آموزش  درست  صداوسیما  نه  دهیم،  بروز 
می گوید  او  داشتیم.«  خوبی  معلم  نه  داده 
باکارش  هرگز  دخترش  و  همسر  خانواده، 

بودند کسانی که کارش  اما  نبودند  مخالف 
را  را  جهانی  مربی  شان  و  نداستند  موثر  را 
دانستند.  سیگار  فیلتر  جمع کردم  از  باالتر 
است.  قدم  ثابت  کارش  در  او  حال  این  با 
ملکی می گوید این روزها از یک چیز دیگری 
هم عصبانی می شود؛ دیدن شمایل ماسک 
آدم ها  سر  »پشت  خیابان ها.  آسفالت  روی 
افراد گفتم  به  شده که  بارها  و  می افتم  راه 
از جیبتان  ببخشید، من دیدم که ماسکتان 
افتاد، بعد از این جمله آدم ها تشکر می کنند 
نمی آوردند که خودشان  به روی خودشان  و 
رفتار  و  حرف  همین  بودند،  انداخته  را  آن 
شاید باعث شود که چنین اتفاقی دیگر تکرار 

نشود.«

 مربی ورزش، مروج محیط زیست 
هجده ساله

آوازه کار قهرمان جهانی، حاال به گوشه و کنار 
ایران هم رسیده، او که روزگاری بهترین مربی 
سال بود حاال به مربِی مروج حفاظت محیط 
زیست تبدیل شده است: »بارها دوستانم در 
جاهای مختلف ایران به من زنگ می زنند و 
می گویند، می خواهی برایت کارگری بفرستیم 
تا در این راه کمکت کند؟ من می گویم این کار 
با کارگر آوردن و کارهای یدی پیش نمی رود، 
می گوید  او  داشت.«  عالقه  این کار  به  باید 
کشورهای  در  شاگردانش  از  تعدادی  حاال 
دیگر نیز به همراه دوستانشان به جمع کردن 
فیلتر سیگار روی آوردند و فیلتر سیگارهای 
روی زمین مانده را جمع می کنند. برآوردهای 
هرسال  که  می دهد  نشان  بهداشت  وزارت 
حدود ۴۰ میلیارد نخ سیگار در کشور سوزانده 
این  از  نیمی  متوسط  طور  به  اگر  می شوند، 
فیلترها در طبیعت رها شوند و باران رویشان 
را بپوشانند، هرکدام می توانند، بیش از یک 
به سم  آلوده  را  زیرشان  زمین  از  مربع  متر 
کنند. آمار دیگری که یکی از مجمع های فعال 
محیط زیست آن را منتشر کرده است، نشان 
ته  می دهد که ساالنه حدود ۷ هزار میلیارد 
سیگار با وزنی حدود ۴۰۰ میلیون کیلوگرم در 
جهان دورریخته می شود. این عدد در ایران به 

حدود 3۷۱ هزار کیلوگرم می رسد. 
از  محدودی  تعداد  تنها  که  سیگارهایی 
مروجان  و سایر  ملکی  داوود  کیسه  در  آنها 
او  می رود.  زیستی  محیط  انجمن های  در 
می گوید کم و بیش بودند کسانی که بعد از 
کار او تالش کردند تا فیلتر سیگارشان را در 
از چشم طبیعت  یا محفظه ای دور  جعبه ای 
نگه دارند. تداعی و تکرار خاطره سالروز عهد 
و پیمان، داوود ملکی هنوز برایش تلخ است. 
او در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده 
هم روی آن تاکید می کند، خاطره ای تلخ که 
»هجده  داشت:  برایش  بزرگ  ثمره ای  حاال 
ساله شدم، اگر هجده ساله نبودم که نمی شد 

این کار را کرد.«

یک ماه پیش همین روزها بود که داوود با خودش پیمانی تازه بست. روزی که گعده زنبور عسل و پروانه و گنجشک از هم پاشید و او 
آن را یکی از سخت ترین لحظات در زندگیش دید. لحظه ای سخت که شاید با هربار شکست خوردن در باال بردن وزنه ها برابری می کرد. آن 
روز خوب در خاطرش مانده است. روزی که گنجشک روی فیلتر سیگارِ پرتاب شده روی سنگ فرش بلوار معلم رامسر نشست، گنجشک 
برنخاست، ًنکش را که روی زمین گذاشت، تلوتلو خورد. نکش در گل ماند و دیگر آن پرنده سابق نشد. او قبل تر دیده بود که پروانه هم 
در همین وضعیت افتاده، زنبور بال هایش را تکان داده اما پروازی در کار نبوده. گعده جنبندگان که از هم می پاشید، غم روی غم های 
داوود می نشست و غصه به غصه های قبلش اضافه می شد. او آن روز تالش کرد تا از گنجشک تصویری ثبت کند، جلو رفت و نجاتش 
داد، باقی جنبندگان اما هر روز از دست می رفتند، هر روزی که فیلتر سیگاری روی زمین می نشست و در هوای رامسر مرطوب می شد و 

نیکوتینش مثل سم عمل می کرد. داوود با خودش عهد بست تصویری که به تماشایش نشسته بود، دیگر تکرار نشود.



۱9۷۷ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ فروردین   ۱6 دوشنبه   

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: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:موسسه اطالعات  )0۲1۲9999(
چاپ تهران: ایرانیان  )0۲155۲75770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک1۳، واحد5، طبقه 2

/  تماس:  ۳2487477-0۳4نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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ایران زیباست؛ »ریگ یالن«،  اینجا جایی است که آرامش و آسایش موج می زند/ ایسنا

| تیالکنار مازندران |
روستای تیالکنار با آب وهوای معتدل و مرطوب در 
سلمان شهر استان مازندران قرار دارد. سلمان شهر 
یکی از شهرهای ساحلی دریای خزر است که ۲۱6 
کیلومتر با تهران فاصله دارد. تیالکنار در دهستان 
کالرآباد غربی واقع شده است. با سلمان شهر 3 
کیلومتر فاصله دارد و در ۱۱ کیلومتری عباس آباد 
است. مردم این منطقه از تبار مازندرانی بوده و 
در  می گویند.  مازندرانی سخن   و  زبان فارسی  به 
این روستا و روستای اطراف کشاورزی و دامداری 
رایج است. کلوچه و کوکی  های کشمشی و گردویی 
از سوغات خوشمزه سلمان شهر است.   تیال در زبان 
محلی به معنای »چنگک« و چوب بلندی که برای 
چیدن انار و گردو استفاده  می شود، است. کالیه 
در زبان گیلکی به معنای محله  می باشد. تیال به 

معنای شاد و مدرن است.
جنگل تیالکنار »تیله کالر یا تیله کنار« از زیباترین 
باران و  جنگل  های استان مازندران است. نم نم 
مه غلیظ در فصل بهار این جنگل را در برمی گیرد 
تیالکنار  جنگل  محیط  می افزاید.  زیبایی  بر  و 
و  سلمان شهر  دریا گوشه  خیابان  از  گذر  از  بعد 

اندکی رانندگی نمایان  می شود. البته اگر از سمت 
کالرآباد وارد این شهر شوید، نرسیده به جنگل، 
محلی  رستوران  و  قهوه خانه  چند  بازار  پشت 
بود. این جنگل  درجه یک پذیرای شما خواهد 
و  قامت  بلند  درختان  با  سلمان شهر  جنوب  در 
قرار  البرز  رشته کوه  دامنه  در  سرسبز  پوشش 
کنار  در  منطقه  این  مطبوع  بسیار  هوای  دارد. 
فضایی که چشمه و رودخانه جاری این جنگل 
فراهم آورده است، لذت جنگل نوردی را چند برابر 
به  توجه کنید که رسیدن  نکته  این  به  می کند. 

رودخانه با خودرو امکان پذیر نخواهد بود. یکی از 
ویژگی  های این جنگل فاصله اندک تا ساحل دریا 
است. از این جنگل یک مسیر فرعی به سمت 
مال رو  راه  این  دارد.  وجود  و کالردشت  کالرآباد 
قدیمی از جنگل زیبای تیال کنار آغاز  می شود و 
تا پینبور کالردشت ادامه دارد. پیشنهاد  می شود 
برای پیمودن این مسیر از راهنمایان محلی کمک 
گرفته و لوکیشن جنگل تیالکنار را داشته باشید. 
دریاچه  زیبایی های  از  می توانید  مسیر  این  در 

دایورک نیز لذت ببرید. /سیری در ایران

کتابخانه مرکزی شیروان به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های فرهنگی 
در استان خراسان شمالی پس از حدود ۱۰ سال در ۱8 فروردین ۱۴۰۰ 
شهرداری  سوی  از   ۱39۰ سال  از  این کتابخانه  زمین  می شود.  افتتاح 
شیروان در اختیار نهاد کتابخانه ها قرار گرفته و پروژه ساخت آن از همان 
سال در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع با زیربنای ۲۷۵۰ متر مربع در 

سه طبقه آغاز شد.

سال گذشته در چنین روزی روزنامه سراسری »پیام  ما« گزارش هایی با 
عنوان میزان ابتالی کادر درمان کشورمان به کرونا ویروس نگران کننده 
است و کام تلخ خلیج گرگان از شیوه مقابله با کرونا،  کارکرده است. 
این گزارش ها به ترتیب افزایش درگیری به کرونا و خستگی کادر درمان 
آبزیان،  تلفات  به  منجر  ضدعفونی کننده  مواد  بیش ازاندازه  استفاده  و 
و  حاشیه نشینان  بین  پوستی  بیماری های  شیوع  حتی  و  صدف ها 

اشاره داشت.  ، شناگران خلیج گرگان 

  world meteorologicalorganization یا  Wmo  ،سازمان هواشناسی جهانی
سازمان هواشناسی جهانی و وابسته به سازمان ملل است. این سازمان بازوی 
اجرایی سازمان ملل در مورد کیفیت و وضعیت جو زمین، تعامل آن با اقیانوس ها،  
آب و هوایی که ایجاد کند و توزیع منابع آب بر اثر این تعامل است. ۱88 کشور 
و قلمرو جهان در WMO عضویت دارند. این سازمان از سازمان بین المللی 

هواشناسی نشات گرفت که در سال ۱8۷3 تاسیس شد. / همشهری

آلبوم موسیقی »در بهاران« با موسیقی پویان خلیلی و سیاوش کرمی 
و خوانندگی امیر اثنی عشری پیش روی مخاطبان قرار گرفت. در این 
آلبوم گروه »هم نوازان صبا« به عنوان نوازنده حضور دارند. صاحبان اثر با 
نگاه بر بازسازی میراث موسیقیایی گذشتگان این اثر را آماده کردند./مهر

پروژه مستند سینمایی »خانه خاموش« به کارگردانی فرناز و محمدرضا 
برگزیده  پروژه  فهرست چهار  به  نوبخت  الهه  تهیه کنندگی  و  جورابچیان 
مستند  فیلم  بین المللی  جشنواره  پنجاه و دومین  کات«  »راف  بخش 
عنوان  به  فیلم  این  یافت.  راه  سوییس  کشور  در  ریل«  دو  »ویزیون 
نماینده ایران در این دوره از رقابت های تولید فیلم مستند در این رویداد 

است./ایسنا شده  پذیرفته  اروپایی 

عنوان  با  ایران  مقیم  افغانستانی  هنرمندان  تجسمی  آثار  نمایشگاه 
نمایشگاه  این  افتتاح می شود. در  ایران  »هم خانه« در خانه هنرمندان 
که دوشنبه ۱6 فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح در خانه هنرمندان ایران 
افتتاح می شود، بیش از ۷۰ اثر نقاشی، خوشنویسی، مینیاتور و تذهیب، 
نمایش  به  ایران  مقیم  افغانستانی  هنرمندان  از  عکس  و  مجسمه 

درمی آید./هنر آنالین

ای ماه قیچاقی شبست از سر بنه بغطاق را
بگشای بند یلمه و در بند کن قبچاق را

در جان خانان ختا کافر نمی کرد این جفا
ای بس که در عهد تو ما یاد آوریم آن جاق را

شد کویت ای شمع چگل اردوی جان کریاس دل
چون می کشی چندین مهل در بحر خون مشتاق را

تاراج دل ها می کنی در شهر یغما می کنی
بر خسته غوغا می کنی نشنیده ئی یاساق را

در پرده از ناراستی راه مخالف می زنی
بنواز باری نوبتی چون می زنی عشاق را
ای ساقی سوقی بیار آن آفتاب راوقی

باشد که در چرخ آوریم آن ماه سیمین ساق را
هر صبحدم کاندر غمش جام دمادم در کشم

چشمم بیاد لعل او در خون کشد آیاق را
سلطان گردون از شرف در پای شبرنگش فتد
چون ماه عقرب زلف من برسر نهد بنطاق را
تا آن نگار سیمبر در وی وطن سازد مگر

بنگارم از خون جگر خلوتگاه آماق را
نوئین بت رویان چین خورشید روی مه جبین
گر زانکه پیمان بشکند من نشکنم میثاق را

گفتم که یک راه ای صنم بر چشم خواجو نه قدم
گفت از سرشک دیده اش پرخون کنم بشماق را

خواجوی کرمانی

| موسسات فرهنگی | | موسیقی | | سینما | | هنرهای تجسمی |

مرز هر حوضه آبریز، خط الراس ارتفاعات آن است یعنی 
اگر دو حوضه کنار هم قرار گیرند ، مرزهای جداکننده 
آن، خط الراس ارتفاعات است. بنابراین اشل مکانی که 
تحلیل های هیدرولوژیک روی آن انجام می شود، حوضه 

آبریز یا بخشی از آن است.
حوضه های آبریز به دیگر حوضه های آبریز با یک الگوی 
ترتیب که  این  به  می شوند،  زهکش  مراتبی  سلسله 
را  بزرگتر  حوضه های  ترکیب  زیرحوضه های کوچکتر، 
می دهند. در حوضه های آبریز بسته، آب به یک نقطه در 
داخل حوضه جمع می شود، که به اسم Sink شناخته 

می شوند، که این  sink یک دریاچه دائمی ، کویر یا 
یک نقطه که در آن آب سطحی به زیرزمین فرورفته و 
از دست می رود، است. عرصه حوضه های آبریز کشور 
شامل 6 ابرحوضه )بر اساس تقسیمات تمآب، وزارت 
نیرو( برابر با مساحت کل کشور است، که هر یک از این 
حوضه ها خود به حوضه های کوچک و تا چندین رده نیز 
کوچک تر تقسیم می شوند. این شش ابر حوضه عبارتند 
از: ۱- حوضه آبریز دریای خزر با ۷ حوضه کوچک تر، 
۲- حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با 9 حوضه 
کوچک تر، 3- حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ۴- حوضه 
آبریز فالت مرکزی با 9 حوضه کوچک تر، ۵- حوضه 
آبریز مرزی شرق با 3 حوضه کوچک تر، 6- حوضه آبریز 

قره قوم. / نشریه 3۱۰ تمآب

دلباغ

می گل مدیر برنامه تمام پرسه زدن های روزهای سرخوشی  مان 
در تهران بود، روزهایی که نمی دانستیم سال ها بعد هر کدام 
از ما در گوشه ایی از این کره خاکی حسرت لحظه به لحظه 

آن را خواهیم خورد.
هر سال پایان اسفند ماه آغاز روزهای خوش من و می گل 
و آرامه بود، چون فارغ از دنیای کتاب و مدرسه برای تقریبا 
دو هفته از خانه های مان در تهران به »دلباغ« در شمیران 
کوچ می کردیم. »دلباغ « نامی بود که بر روی خانه پدربزرگ 
و مادربزرگ گذاشته بودیم، خانه ویالیی مصفا که در انتهای 
دلباغ  است.  گرفته  قرار  نخجوان  محله  در  زیبا  کوچه ایی 
خانه ایی بود که در آن هیچ دغدغه ایی جز گفتن و خندیدن و 
بازی کردن نداشتیم , در این خانه برای عشق ورزیدن هیچ 
حد و مرزی وجود نداشت چه از طرف پدربزرگ و مادربزرگ 

به نوه ها و چه از سوی ما بچه ها به یکدیگر.
از شب چهارشنبه سوری تا آخر روز سیزده بدر تمام امور دلباغ 
به دست ما سه نفر می افتاد، از خریدها و آماده سازی دلباغ 
تا پذیرایی از میهمان هایی که به دیدن آقاجون و مادرجون 

می آمدند.
* * * 

می گل همیشه از این که مراسم نوروز در بریزبین استرالیا هم 
زمان با آغاز فصل پاییز بود شکوه و شکایت داشت، باالخره 
دلتنگی هایش برای نوروز بهاری باعث شد که برای جشن 
گرفتن سال جدید در دلباغ به من در مالمو سوئد و آرامه، 
دختر عمه دیگر در بندر مارسی فرانسه فراخوان بدهد. گروه 
»دلباغ« تشکیل شد، می گل وظایف و مسئولیت های من 
و آرامه و خودش را هم تعیین کرده بود. »۱.رامتین مسئول 
خرید آجیل شب چهارشنبه سوری از آجیل فروشی تواضع 
پایین تر از چهارراه پارک وی و خرید شیرینی های خانگی از 

قنادی ناتلی فرمانیه.
۲.می گل مسئول خرید سبزی، ماهی، نارنج تازه و سیرترشی 

برای سبزی و پلو ماهی شب عید از ورودی بازار تجریش.
3.آرامه مسئول خرید سه عدد ماهی قرمز و تنگ بلور برای 
سر سفره هفت سین و همچنین خرید سمنو عمه لیال و بقیه 

لوازم سفره از تکیه باالی تجریش «
قرار بر این است که کسی از خانواده ها و به خصوص آقاجون 
و مادرجون از برنامه سفر به ایران خبردار نشوند، این طرح هم 

از نوع سورپرایزهای همیشگی می گل است.
قول و قرار می گل برای نوروز در تهران من را هم برای دیدن 
دلباغ بعد از سال ها دوری از ایران و در آغوش کشیدن آقاجون 
و مادرجون و دید و بازدیدهای فامیل و عیدی گرفتن ها به شور 

و شوق آورده است. 
* * *

آقاجون و مادرجون گل از گل شان شکفته شده است، باورشان 
نمی شود که نوه هایشان بعد از سال ها در دلباغ میهمانشان 
در  آرامه  و  می گل  های  خنده  صدای  دوباره  باشند.  شده 
دلباغ پیچیده است، همیشه دخترعمه ها برای سربه سر من 

گذاشتن دسیسه ها داشتند.
فردا آخرین سه شنبه سال است و خریدهای ما برای عید 
بخوابد،  ندارد  دوست  دلباغ  در  هیچ کس  می شود،  شروع 
همه دل شان می خواهد تا خود صبح در کنار هم بنشینند 
و بگویند و بخندند. می گل متخصص در گفتن داستان های 
پلیسی و جنایی آخر شب است البته با شاخ و برگ دادن به 
اصل روایت. بارها حکایت همسایه کناری دلباغ را از زبانش 
شنیده ایم، هنوز اتومبیل کادیالک تیمسار در گوشه ایی از حیاط 
بزرگ همسایه زیر تلی از گرد و غبار سال های طوالنی قرار 
دارد و ویالی تیمسار همچنان متروکه است، می گل این بار 
روایت تازه تری از ناپدید شدن تیمسار تنها چند روز بعد از 
مراسم ازدواجش با دختر جوان دارد. من و آرامه دوباره سر 
و پا گوش می شویم با اینکه می دانیم روایت های می گل 
آنچنان موثق نیست به خصوص بعد از سال ها دوری از ایران، 
اما همین که در کنار هم هستیم و خاطرات گذشته تداعی 
می شود شنیدنش لذت بخش است. شب از نیمه گذشته 
است و داستان می گل به نقطه اوج رسیده است که صدای 
آقاجون از چند رختخواب آن ورتر به گوش می رسد که می گوید 
: »می گل ! آقاجون کمتر خالی ببند، بخوابید که فردا خیلی کار 
داریم .« با این جمله آقاجون همه از خنده منفجر می شویم، 
فکر نمی کردیم که آقا جون هم دارد به داستان می گل گوش 
می دهد. صدای برخورد قطرات باران بر روی شیروانی دلباغ به 
خود ضرب آهنگ گرفته است، شمیم بهار به پشت پنجره ها 

رسیده است. 

| مهدی توکلی تبریزی |

داستان

حوضه های آبریز ایران
مرز حوضه آبریز چیست؟

آبخوان 


