
محمد جواد ظریف:

فشارها، افتراها و تهدیدها 
 برای نامزد نشدن من

تاثیر معکوس دارد
وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه سیاست خارجی نباید 
هر  گفت:  باشد،  انتخاباتی  و  جناحی  دعوای  موضوع 
و  کشور  مردم،  دستاورد  خارجی،  سیاست  دستاورد 
رهبری است و هیچ فرد، گروه و یا جناحی حق مصادره 
آن را ندارد. رفع تحریم ها به نفع مردم و هر دولتی است 

که ۴ ماه دیگر زمام امور کشور را به دست می گیرد.

رئیس بنیاد شهید:

پرونده های بالتکلیف 
شهدای محیط  بان تعیین 

تکلیف می شود

نقدی بر سیاست  های حذف 
دستفروشان از فضای شهری

روحانی در دیدار با وزیر خارجه روسیه 
تاکید کرد:

لزوم تسریع در راه اندازی 
 خط تولید مشترک

واکسن کرونا
و  ایران  روابط  اهمیت  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
روسیه و لزوم بهره گیری از ظرفیت های دو کشور 
روابط  بویژه  زمینه ها  همه  در  روابط  ارتقای  برای 

اقتصادی و تجاری تاکید کرد. 

تردید در روش حفاظت 50 ساله
  بهمن ایزدی: تا وقتی شکاف های دیرینه بین مردم وسازمان ها کمتر نشود، با درگیری محیط بان و شکارچی مواجه ایم

  هوشنگ ضیایی: اگر مشارکت مردمی نباشد، در حفاظت شکست می خوریم

محیط زیستی ها در شب بخارا از »محیط بان« گفتند

گروه های محیط زیستی و کشورهای همسایه، طرح ژاپن برای آزادسازی بیش از یک میلیون تن آب آلوده را محکوم کردند

اعتراض به آلوده کردن اقیانوس آراماعتراض به آلوده کردن اقیانوس آرام
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معاون سیاسی وزات امور خارجه و مذاکره کننده ارشد 
آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی خبر داد.  از  ایران  هسته ای 
به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی که که برای ادامه 
گفت وگوها و نشست کمیسیون مشترک برجام دیروز به 
وین سفر کرده است از آغاز غنی سازی ۶۰ درصد اورانیوم در 
ایران خبر داد. عباس عراقچی در نامه ای به رافائل گروسی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده است 
که ایران غنی سازی ۶۰ درصدی را آغاز می کند. عراقچی 
همچنین اعالم کرد: یک هزار سانتریفیوژ دیگر با ۵۰ درصد 
ظرفیت بیشتر به ماشین های موجود در نطنز، عالوه بر 
جایگزینی ماشین های صدمه دیده، اضافه می شود. به 

گزارش ایسنا، رهبری سال گذشته در دیدار با مجلس 
خبرگان رهبری در سخنانی گفته بودند: جمهوری اسالمی 
از مواضع منطقی خود در موضوع هسته ای کوتاه نخواهد 
آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که الزم باشد، 
حتی تا غنی سازی ۶۰ درصد پیش خواهد رفت. محمد 
جواد ظریف نیز روز دوشنبه در نامه به دبیرکل سازمان 
ملل در ارتباط با حادثه نطنز تاکید کرد بود: اقدامات ایران 
برای توسعه فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود به دلیل 
خرابکاری هسته ای اخیر به طور چشمگیری سیر صعودی 
به خود خواهد گرفت. غریب آبادی نماینده ایران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز دوشنبه شب در مصاحبه ای 

در واکنش به حادثه اخیر در نطنز با بیان این که فرایند 
غنی سازی در نطنز متوقف نشده است، اعالم کرد: ایران 
چندین اقدام فنی دیگر هم برنامه ریزی کرده که ظرف 
هفته جاری اعالم می شوند. ما هم در عرصه فنی و هم 
توسط دستگاه های ذی ربط اقدامات متقابل دیگر را در 
به  ایرانی  تیم مذاکره کننده  داد.  قرار خواهیم  دستورکار 
ریاست عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
ایران،  برای ازسرگیری گفت وگوهای کمیسیون مشترک 
دیدارها  است  قرار  شدند.  وین  وارد  ظهر  دیروز  برجام 
و رایزنی ها با اعضای باقی مانده برجام به صورت دو و 

چندجانبه آغاز شده و در روزهای آتی ادامه یابد.

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۴هزار و ۷۶۰ بیمار 
جدید کووید-19 و مرگ ۲91 بیمار کرونایی در کشور خبر 
داد. به گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات الری گفت: مجموع 
بیماران کووید19 در کشور به دو میلیون و 11۸ هزار و ۲1۲ نفر 
رسید. به گفته او، مجموع جان باختگان این بیماری نیز به 
۶۵ هزار و ۵۵ نفر رسید. به گفته سیما الری، در حال حاضر 

۲9۵ شهرستان قرمز و 99 شهرستان نارنجی هستند و بر 
اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت »از« و 
»به« شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. الری 
همچنین گفته است که ۴۵ شهرستان در وضعیت زرد و 
فقط 9 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. از سوی دیگر، 
رییس شورای شهر تهران با تاکید بر شرایط حاد کرونایی 

در شهر تهران از نزدیک شدن تعداد فوتی های این شهر به 
حدود 1۰۰ نفر خبر داد. محسن هاشمی در حاشیه دویست 
و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران در 
جمع خبرنگاران گفت: شرایط کرونایی بسیار حاد است و 
تعداد فوتی ها در تهران به نزدیک 1۰۰ نفر رسیده است و اگر 

همینطور پیش برویم باالتر هم می رود. 

عراقچی خبر داد:

آغاز غنی سازی ۶0 درصدی اورانیوم در کشور

291 تن بر اثر کرونا جان باختند

روزنامه پیام ما

برادر گرامیبرادر گرامی

جناب آقای محمد اسماعیل حق پرستجناب آقای محمد اسماعیل حق پرست
انتصاب شما را به عنوان مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست تبریک می گوییم.

برای شما آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.

رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه در گفت وگو با »پیام ما«:

وزارت نیرو نمی تواند معجزه کند
رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه معتقد است که مساله تامین حق آبه دریاچه 
ارومیه پیچیده تر از آن چیزی است که عنوان می شود. او گفت که وزارت نیرو 
نمی تواند معجزه کند که باران ببارد بلکه همه بخش های ذی نفع در این حوضه از 

جمله بخش کشاورزی باید مسئولیت خود را به درستی انجام دهند.
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یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن، روز 
سه شنبه در نشست وزرا گفت که دولت 
تصمیم گرفته آب را به داخل  اقیانوس 
»واقع بینانه ترین«  این  و  کند  رها  آرام 
فوکوشیما،  احیای  »برای  و  است  گزینه 

است.« ناپذیر  اجتناب 
به گزارش گاردین، مجری نیروگاه، توکیو 
دولتی  مقامات  و  )تپکو(  پاور  الکتریک 
رادیواکتیو  ماده  یک  تریتیوم،  می گویند 
که در مقادیر کم مضر نیست، نمی تواند از 
آب جدا شود، اما سایر رادیونوکلئیدها را 

می توان تا حد مجاز، آزاد کرد.
خبرنگاران  به  ژاپن  وزیر  نخست  سوگا، 
سیاست های  ژاپن  »دولت  است:  گفته 
فراوری  آب  رهاسازی  برای  را  اساسی 
شده به اقیانوس پس از اطمینان از سطح 
ایمنی آب، تدوین کرده است... و از طرف 
از  برای جلوگیری  تدابیری  دیگر، دولت 
آسیب رساندن به اعتماد مردم به غذاهای 
اعالم  دولت  است.«  اندیشیده  دریایی 
رقیق  آلوده  آب  آزادسازی  فرایند  کرده، 
آغاز می شود؛  شده حدود دو سال دیگر 
و انتظار می رود که کل این فرایند دهه ها 
زمان ببرد. در بیانیه ای که دولت منتشر 
کرده، آمده است: »با فرض انطباق دقیق 
با استانداردهای نظارتی که تعیین شده 
است، ما رهاسازی در اقیانوس را انتخاب 
»بسیار  را  طرح  این  چین،  کرده ایم.« 
محکوم  را  آن  و  خوانده  غیرمسئوالنه« 
به  را  ژاپن  همچنین  چین  است.  کرده 
تردیدها  به  توجه  »بدون  تصمیم  اتخاذ 

و مخالفت های داخلی و خارجی« متهم 
امور خارجه  بیانیه وزارت  کرده است. در 
قرار  آن  وب سایت  روی  بر  که  چین 
بسیار  رویکرد  »این  است:  آمده  گرفته، 
غیرمسئوالنه است و به سالمت و ایمنی 
عمومی بین المللی و منافع حیاتی مردم 
وارد  جدی  آسیب  همسایه  کشورهای 

می کند.« 
کره  که  داده  گزارش  وای .تی.ان  شبکه 
ژاپن  سفیر  آیبوشی،  کویچی  جنوبی، 
مقامات  از  یکی  و  است  کرده  احضار  را 
بلندپایه دولتی میز گفته، سئول »قاطعانه 
مخالف« این اقدام است؛ شورای انرژی 
اتمی تایوان نیز موضع مشابهی را اتخاذ 
از  اما  ایاالت متحده آمریکا  کرده است. 
روند »شفاف« تصمیم گیری ژاپن حمایت 
امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی  است.  کرده 
خارجه آمریکا در پیامی توییتری نوشته 
تالش های  خاطر  به  ژاپن  از  »ما  است: 
دفع  برای  تصمیم گیری  در  شفاش 
فوکوشیما  از سایت  تصفیه شده  آب های 
حال،  این  با  سپاسگزاریم.«  دایچی، 
با محکومیت سریع  ژاپن  دولت  اعالمی 
از سوی گروه های زیست محیطی روبه رو 
شد. گروه »گرین پیس ژاپن« اعالم کرده 
محکوم  شدت  »به  را  آب  رهاسازی  که 
منافع  و  بشر،  »حقوق  چون  می کند«، 
مردم در فوکوشیما، ژاپن و منطقه آسیا و 
اقیانوسیه را کامال نادیده می گیرد.« کازو 
سوزوکی، یکی از اعضای بخش آب وهوا 
و انرژی این گروه نیز گفته است: »دولت 

ناکام  را  فوکوشیما  مردم  دیگر  بار  ژاپن 
تصمیمی  »دولت  افزود:  او  گذاشت.« 
عمدی  کردن  آلوده  برای  ناموجه  کامال 
رادیواکتیو  زباله های  به  آرام  اقیانوس 
ناشی  خطرات  آنها  است.  کرده  اتخاذ 
گرفته اند  درنظر  دست کم  را  تشعشع  از 
ظرفیت  وجود  بر  مبنی  آشکار  شواهد  و 
هسته ای  سایت  در  کافی  ذخیره سازی 
نادیه  را  اطراف  مناطق  همچنین  و 
است:  گفته  سوزوکی  کازو  گرفته اند.« 
»تصمیم کابینه نتوانست از محیط زیست 
محافظت کند و مخالفت ها و نگرانی های 
و  فوکوشیما  محلی  ساکنان  گسترده 
همچنین شهروندان کشورهای همسایه را 

نادیده گرفت.« ژاپن  اطراف  در 
نیروگاه   ،۲۰11 سال  سونامی  از  پس 
آن  از  و  دید  آسیب  فوکوشیما  هسته ای 
در  آب  ُتن  میلیون   1.۲۵ حدود  زمان 
محل نیروگاه هسته ای جمع شده است. 
این همان آبی است که برای سرد شدن 
نیروگاه از آن استفاده می شد و همچنین 
آب باران و آب های زیرزمینی است که هر 

تراوش می کند. آنجا  به  روز 
دولت اعالم کرده است که این آب پیش 
تا  شود  فیلتر  دوباره  باید  رهاسازی  از 
به  و  برود  بین  از  آن  ایزوتوپ های مضر 

برسد. جهانی  استانداردهای  سطح 
ُتن   1۴۰ روزانه  که  رادیواکتیو  آب های 
در  اکنون  می شود،  افزوده  آنها  بر حجم 
و  شده اند  ذخیره  مخزن  هزار  از  بیش 
آینده،  سال  پاییز  تا  که  می رود  انتظار 

فضایی برای ذخیره آنها باقی نماند. توکیو 
نیروگاه،  مجری  )تپکو(،  پاور  الکتریک 
استدالل می کند که اگر مجبور به ساخت 
این  در  بیشتری  ذخیره سازی  مخازن 
رده خارج  از  را  نیروگاه  باید  محل شود، 

کند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی از تصمیم 
می گوید  و  کرده  حمایت  ژاپن  دولت 
قبل  تریتیوم،  جز  به  رادیواکتیو،  عناصر 
و  می شوند  خارج  آب  از  رهاسازی،  از 
آلودگی به سطح ایمنی می رسد. آژانس 
اشاره  نکته  این  به  همچنین  بین المللی 
کرده که نیروگاه های هسته ای در سراسر 
دنیا از فرایند مشابهی برای دفع آب های 
متخصصان  می کنند.  استفاده  زائد 
می گویند، تریتیوم فقط در دوزهای زیاد 
با رقیق شدن  و  انسان مضر است  برای 
هیچ  علمی  لحاظ  به  شده،  تصفیه  آب 

ندارد. خطری 

میشیاکی کای، متخصص ارزیابی ریسک 
تشعشعات در دانشگاه علوم پرستاری و 
بهداشتی اویتای ژاپن، قبل از اعالم این 
خبرگزاری  به  دولت،  سوی  از  تصمیم 
فرانسه گفته بود: »بین دانشمندان اتفاق 
سالمتی  بر  آن  تاثیر  دارد که  وجود  نظر 
کم است.« اما جوامع محلی ماهیگیران 
سال ها کار  آب،  رهاسازی  می گویند که 
سخت برای جلب اعتماد مشتریان را به 

از بین خواهد برد. غذاهای دریایی 
کانجی تاشیا، رئیس یک تعاونی محلی 
انتشار  محض  به  فوکوشیما،  در  شیالت 
به شبکه ان.اچ. از سوی دولت،  اعالمیه 

بدون  که  گفتند  ما  به  »آنها  گفت:  کی 
رها  دریا  در  را  آب  ماهیگیران،  حمایت 
اقدام  این  از  نمی توانیم  ما  نمی کنند. 
داده  ما  به  قولی که  در شکستن  دولت 

کنیم.« حمایت  بود، 
از  قبل  ماه  سه  حدود  تصمیم  این 
المپیک  افتاده  تعویق  به  بازی های 
توکیو گرفته شده است؛ ظاهرا قرار است 
برنامه  هایی در ۶۰ کیلومتری نیروگاه برای 

بگیرد. صورت  المپیک 
مقامات ژاپنی با توصیف رسانه ها از این 
»رادیواکتیو«  یا  »آلوده«  عنوان  به  آب 
باید  دارند که  اصرار  و  می کنند  مخالفت 

نامید. »تصفیه شده«  را  آب  این 
شوآن برنی، متخصص ارشد هسته ای در 
گروه گرین پیس شرق آسیا می گوید که 

این ادعا »به وضوح نادرست است.«
یا  آلوده  آب  این  »اگر  می گوید:  او 
آزادسازی  برای  آنها  نباشد،  رادیواکتیو 
سوی  از  تاییدیه  گرفتن  به  نیازی  آن، 
آب  ندارند.  ژاپن  هسته ای  تنظیم کننده 
اما  است،  تصفیه شدن  حال  در  مخازن 
آلوده است و مقامات  رادیواکتیو هم  به 
در  موضوع،  این  مورد  در  عامدانه  ژاپنی 
داخل و خارج کشور، فریبکاری می کنند.

 گروه های محیط زیستی و کشورهای همسایه، طرح ژاپن
برای آزادسازی بیش از یک میلیون تن آب آلوده را محکوم کردند

اعتراض به آلوده کردن اقیانوس آرام
مقامات می گویند آب ها، آلوده نیست و ضرری ندارد؛ فعاالن محیط زیست می گویند آب ها رادیواکتیوی است

روحانی در دیدار با وزیر خارجه 
روسیه تاکید کرد

لزوم تسریع در راه اندازی 
خط تولید مشترک 

واکسن کرونا
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت روابط ایران 
از ظرفیت های  بهره گیری  لزوم  و  روسیه  و 
دو کشور برای ارتقای روابط در همه زمینه ها 
تاکید  تجاری  و  اقتصادی  روابط  بویژه 
روز  روحانی  حسن  ایسنا،  به گزارش  کرد. 
سه شنبه در دیدار با »سرگئی الوروف«، وزیر 
عالقمندی  به  اشاره  با  روسیه،  خارجه  امور 
توسعه  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
این  توسعه  از  منطقه ای،  همکاری های 
همکاری ها با هدف کمک به برقراری صلح و 
ثبات در منطقه به عنوان اقدامی راهبردی در 
مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا و مداخله در 
استقبال کرد. این کشور  از سوی  منطقه  امور 

روحانی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ 
لزوم  بر  منطقه  در  ثبات  و  صلح  امنیت، 
توسعه همکاری های دفاعی و نظامی ایران 
تحریم های  پایان  به  توجه  با  روسیه  و 
تسلیحاتی ایران از ماه اکتبر سال گذشته، 

کرد. تاکید 
و  مواضع  از  قدردانی  با  رئیس جمهور 
حمایت های مسکو از مذاکرات هسته ای، بر 
تداوم تالش ها برای حفظ و احیای برجام به 
عنوان یک توافق چند جانبه بین المللی که 
مسیر  از  برای حل و فصل مشکالت  الگویی 
مذاکره و دیپلماسی بوده است، تاکید کرد 
این خصوص  در  دو کشور  حرکت  و گفت: 
مسائل  درمورد  مشترک  نگاه  نشان دهنده 
بین المللی از جمله برجام است و همچنین 
و  احیا  را  برجام  بتوانیم  اینکه  برای  امروز 
فعال کنیم، همکاری دو کشور به طور قطع 

بود. خواهد  موثر  بسیار 
واقع  در  ما  کرد:  تاکید  رئیس جمهور 
و  تعهدات  به  روابط  و  فضا  می خواهیم 
توافقات سال ۲۰1۵ برگردد و همه طرف های 
را  خود  گفتارهای  و  قول ها  همان  برجام، 
عملیاتی کنند و هرآنچه در آن زمان توافق 
شده پذیرفته شود، نه حاضریم کمتر از آن 
را بپذیریم و نه دنبال آن هستیم که بیش از 

آوریم. بدست  را  آن 
و  مشکالت  به  اشاره  با  ادامه  در  روحانی 
پای  کردن  باز  منطقه ای گفت:  بحران های 
عنصر  یک  عنوان  به  صهیونیستی  رژیم 
خلیج  منطقه  در  تنش زا  و  کننده  بی ثبات 

است. خطرناک  اقدامی  فارس، 
به  اشاره  با  همچنین  رئیس جمهور 
حوزه های  در  دو کشور  خوب  همکاری های 
تقویت  ضرورت  بر  منطقه ای،  و  سیاسی 
تسریع  همچنین  و  اقتصادی  مناسبات 
و  توافقات  شدن  عملیاتی  و  اجرایی  در 
کشور  دو  اقتصادی  مشترک  پروژه های 
حمل و نقل  و  انرژی  نفت،  حوزه های  در 
در  حوزه هسته ای  در  دو کشور  همکاری  و 
همچنین  و  بوشهر  در  نیروگاه  دو  ساخت 
سوخت نیروگاه ها و ایزوتوپ ها،  با استفاده 
از ظرفیت شرکت های خصوصی تاکید کرد. 
روحانی با اشاره به موفقیت های روسیه در 
واکسن،  ساخت  در  توفیق  و  کرونا  زمینه 
واکسن  محموله های  ارسال  در  تسریع 
ساخت این کشور به ایران را مورد اشاره قرار 
داد و بر لزوم تسریع در راه اندازی خط تولید 
کرد. تاکید  کشورمان  در  واکسن  مشترک 

 وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار با 
اینکه دو کشور برای توسعه و تعمیق  بیان 
روابط مصمم بوده و اراده قوی دارند، گفت: 
تهران    – مسکو  همکاری های  توسعه  برای 
هیچ  دفاعی  و  فنی  همکاری های  جمله  از 

ندارد. وجود  محدودیتی 
و  ایران  اینکه  بیان  با  الوروف«  »سرگئی 
روسیه درخصوص همکاری های منطقه ای و 
بین المللی اهداف مشترک و نزدیک دارند، 
به مذاکرات هسته ای اخیر در وین و تمایل 
اشاره کرد  برجام   به  بازگشت  برای  آمریکا 
مسکو  نظر  از  مسئله  راه حل  تنها  افزود:  و 
به  آمریکا  و کامل  و شرط  بی قید  بازگشت 
شورای   ۲۲31 قطعنامه  اجرای  با  برجام 
امنیت سازمان ملل متحد و عمل به تعهدات 

این کشور است. از سوی 
این کامال  ما  نظر  از  تصریح کرد:  الوروف 
غیر مفید است که از ایران خواسته شود در 
بپذیرد  را  برجام شرایط جدیدی  چارچوب 
و یا فراتر از تعهدات خود در قالب برجام 
تاکید  روسیه  خارجه  امور  وزیر  عمل کند. 
اضافی  یا  و  تکمیلی  سند  هرگونه  کرد: 
جمله  از  مختلف  مسائل  خصوص  در 
منطقه ای یا توسعه نظامی می تواند خارج 
تامین  راستای  در  و  برجام  چارچوب  از 
حضور  با  فارس  خلیج  و  منطقه  امنیت 
به صورت جداگانه مورد  کشورهای منطقه 

گیرد. قرار  بررسی 
سرگئی الوروف همچنین بر توسعه و تعمیق 
یادآور  و  تاکید کرد  مسکو  و  تهران  روابط 
عملیاتی کردن  و  اجرایی  برای  روسیه  شد 
جدی  روابط،  توسعه  راستای  در  توافقات 
با  کشور  دو  مشترک  پروژه های  و  است 

می شود. دنبال  جدیت  و  سرعت 

ظریف:

تداوم فشارها، افتراها و 
تهدیدها برای نامزد نشدن من 

تاثیر معکوس خواهد داشت
وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه سیاست خارجی 
نباید موضوع دعوای جناحی و انتخاباتی باشد، گفت: 
هر دستاورد سیاست خارجی، دستاورد مردم، کشور 
و رهبری است و هیچ فرد، گروه و یا جناحی حق 
مصادره آن را ندارد. رفع تحریم ها به نفع مردم و هر 
دولتی است که ۴ ماه دیگر زمام امور کشور را به دست 
می گیرد. به گزارش ایرنا محمد جواد ظریف در صفحه 
اینستاگرامی خود درباره جلسه روز دوشنبه خود با 
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت: سالم، 
صمیمی—همراه  و  صریح  طوالنی،  جلسه ای  دیروز 
نفر— دو  از سوی یکی  اتهام  و  تهدید  و  توهین  با 

امنیت ملی داشتم.  نمایندگان محترم کمیسیون  با 
از یکی از نمایندگان نقل شده است که »برآوردم از 
نامزد  ظریف  است که  این  کمیسیون  امروز  جلسه 

انتخابات ریاست جمهوری 1۴۰۰ می شود.«
او اضافه کرد: پس از چندین بار تاکید بر عدم تمایل 
این موضوع  وارد  دوباره  نمی خواستم  نامزدی،  برای 
شوم. اما این اظهار نظر ناگزیرم کرد که اصل ماجرا 
را عرض کنم: در جلسه چند نفر اظهار نگرانی کردند 
اهداف  با  تحریم ها  رفع  برای  وین  که گفت وگوهای 
انتخاباتی دنبال می شود و بنده برای جلب آرای مردم 
به دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه هستم. عرض کردم 
دو قطبی را کسانی می سازند که با اتالف میلیاردها 
دیپلماسی  به  عمومی  اعتماد  سریال،  تولید  برای 
کشور را هدف گرفته و معیشت مردم و عزت کشور را 

بازیچه اغراض سیاسی و انتخاباتی می کنند.
و  خدا  لطف  به  ما  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر 
جامعه  در  دوقطبی  ایجاد  به  نیازی  مردم  بزرگواری 
دستگاه  علیه  است  سال  هشت  گفت:  نداریم، 
دیپلماسی با هزینه های سنگین تبلیغ شده است؛ ۸ 
سال است بهترین دستاوردهای دیپلماسی را تخطئه  
کرده اند؛ ۸ سال است به دلیل سکوت ما یک تنه به 
قاضی رفته اند؛ و ۸ سال است برای کوبیدن دستگاه 
نشانه گرفته اند؛  را  اعتماد مردم  و  دیپلماسی، عزت 
اما به لطف خدا هنوز از نعمت محبت مردم دالورمان 

برخورداریم.
ظریف ادامه داد: یادآوری کردم که علت تصمیم بنده 
برای نامزد نشدن نگرانی از سبد رای نیست که برای 
بهبود آن از سیاست خارجی و یا انسجام ملی هزینه 
کنم. نگرانی من از رأی آوردن است نه رای نیاوردن. 
نامزد نشدن استوارم؛ ولی تداوم  بر عزم خود برای 
فشارها، آزارها، افتراها و تهدیدها در اقبال عمومی و 

در این عزم تاثیر معکوس دارد.
 رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه سیاست 
انتخاباتی  و  جناحی  دعوای  موضوع  نباید  خارجی 
باشد، گفت: هر دستاورد سیاست خارجی، دستاورد 
یا  مردم، کشور و رهبری است و هیچ فرد، گروه و 
به  تحریم ها  رفع  ندارد.  را  آن  مصادره  حق  جناحی 
نفع مردم و هر دولتی است که ۴ ماه دیگر زمام امور 

کشور را به دست می گیرد. 
 ظریف گفت: تقاضا می کنم اجازه دهید در این فضا 
تحریم ها  رفع  از  جلوگیری  برای  صهیونیست ها  که 
متوسل  روش ها  مذبوحانه ترین  و  خبیثانه ترین  به 
شده اند، عباس عراقچی عزیز و دیگر همکاران فداکار 
و شجاعم بتوانند تمام تمرکز خود را بر رفع تحریم ها 
و  اتهامات  سنگ اندازی ها،  نگران  و  کنند  متمرکز 
ظریف  نباشند.  انتخاباتی  مسموم  فضاسازی های 
افزود: بیاییم در آستانه ماه مبارک رمضان دل را از 
هم نوا  و  هم دل  و  پاک کنیم  بدانگاری ها  و  کینه ها 
برای موفقیت تمامی ایثارگران به ویژه در عرصه های 

سالمت، هسته ای و سیاست خارجی دعا کنیم.

چین، این طرح را »بسیار 
غیرمسئوالنه« خوانده و آن 
را محکوم کرده است. چین 
همچنین ژاپن را به اتخاذ 
تصمیم »بدون توجه به 
تردیدها و مخالفت های داخلی 
و خارجی« متهم کرده است. 
در بیانیه وزارت امور خارجه 
چین که بر روی وبسایت آن 
قرار گرفته، آمده است: »این 
رویکرد بسیار غیرمسئوالنه است 
و به سالمت و ایمنی عمومی 
بین المللی و منافع حیاتی مردم 
کشورهای همسایه آسیب جدی 
وارد می کند.«

سخنگوی دولت: قاعده ای 
که در قالب مصوبات 
ستاد ملی کرونا بر اساس 
رنگ بندی شهرها اعالم شده 
است، علمی و کامال دقیق 
بوده که خود وزارت بهداشت 
هم آن را ارائه کرده بود

ژاپن اعالم کرده که بیش از یک میلیون ُتن از آب های آلوده از نیروگاه هسته ای خراب شده فوکوشیما را به دریا می ریزد؛ 
تصمیمی که کشورهای همسایه، از جمله چین و ماهیگیران محلی را خشمگین کرده است. تایید رسمی این اقدام که بیش 
از یک دهه بعد از فاجعه اتمی صورت می گیرد، ضربه دیگری به صنعت ماهیگیری در فوکوشیما وارد می کند. مردم این 

منطقه سال هاست با این اقدام مخالفت می کنند.

دولت

|  
AF

P 
 |

| روزنامه نگار |

| مجتبی پارسا |

سخنگوی دولت اعالم کرد:

اقدام خرابکارانه در نطنز را در سرزمین متجاوز تالفی خواهیم کرد
زمان  در  که  کرد  تاکید  دولت  سخنگوی 
مناسب خود اقدام خرابکارانه علیه تاسیسات 
هسته ای نطنز را تالفی می کنیم. به گزارش 
نشست  این  ابتدای  در  ربیعی  علی  ایسنا، 
خبری با محکوم کردن حمله به تاسیسات 
همراه  به  را  خسارت هایی  نطنز  هسته ای 
آورد. اقدام علیه سایت هسته ای نطنز نشان 
دهنده شکست دشمنان پیشرفت صنعتی و 

است. ایران  سیاسی 
این  کردن  محکوم  ضمن  ایران  افزود:  او 
حرکت و تاکید برخورد جامعه بین المللی با 
این تروریسم هسته ای، حق خود برای اقدام 
علیه عاملین و مباشرین این حمله را محفوظ 
می داند. دولت ایران برای ناکام گذاشتن این 
هدف، با جدیت گسترش فناوری هسته ای 

و تالش برای رفع تحریم را ادامه می دهد.
زمان  در  کرد:  تصریح  دولت  سخنگوی 
مناسب خود اقدام خرابکارانه علیه تاسیسات 

می کنیم. تالفی  را  نطنز  هسته ای 
ربیعی با بیان اینکه این اقدام خرابکارانه برای 
از یک  توسعه چشمگیر کشور  از  جلوگیری 
سو و مذاکرات موفق برای رفع تحریم های 
ظالمانه از سوی دیگر است، اظهار کرد: این 
خرابکاری هرچند موقتًا آسیب های محدودی 
به فعالیت غنی سازی وارد کرده، اما سازمان 

انرژی اتمی اطمینان داده است که در مدت 
را  آسیب ها  از  بزرگی  بخش  زمان کوتاهی 
تصمیم  بنابر  بازسازی  مسیر  در  و  جبران 
از فناوری های جدیدتر استفاده  اتخاذ شده 
کاماًل  ما  برای  شد:  یادآور  او  می شودد. 
روشن است که ریشه این اقدام تروریستی، 
تالش  از  صهیونیستی  دشمنان  عصبانیت 
اعضای برجام برای احیای کامل این توافق 
نهایی  هدف  و  است  هفته های گذشته  در 
ادامه این روند دیپلماتیک  از  آن جلوگیری 
تاکید کرد:  دولت  سخنگوی  است.  سازنده 
البته ما متعهد به تالفی هم سطح در زمان و 
با شدتی متناسب هستیم اما اجازه نخواهیم 
داد که دشمنان به اهداف سیاسی خود دست 
پیدا کنند. او گفت: از همه طرف های برجام 
و همینطور دولت آمریکا که خود را طرفدار 
این  که  داریم  انتظار  می داند،  دیپلماسی 
حمله را محکوم کرده و تعهد خود را به اعالم 
را  تروریستی  و  خرابکارانه  اقدامات  تعارض 
با فرایندهای دیپلماتیک جاری اعالم کنند.
به  پاسخ  در  و  ادامه   در  دولت  سخنگوی 
پرسشی درباره جزئیات حادثه روز یکشنبه 
در سایت نطنز و حجم خسارات آن تصریح 
کرد: روز یکشنبه خرابکاری در کانال کابل های 
برق رسان به سامانه ماشین های سانتریفیوژ 

رخ داد.  این یک حمله بیرونی نبوده و محل 
است.  شده  مشخص  کامال  نیز  خرابکاری 
و  رفع  قابل  سرعت  به  شده  وارد  خسارت 
انرژی  سازمان  غیور  پرسنل  و  است  جبران 

اتمی در حال تالش شبانه روزی هستند.
او افزود: مقرر شد به جای سانتریفیوژهای 
نصب  مجددا   IR۶ سانتریفیوژهای   IR1
کار  از  تخریب ها  این  هدف  قطعا  شود. 
و  است  بوده  سانتریفیوژها  انداختن 
یک  براساس  می کنم  اعالم  امروز  من 
چرخ  مدنی  خواست  یک  و  ملی  تصمیم 
خواهد  همیشه  برای  ما  سانتریفیوژهای 

دیروز. از  بهتر  روز  هر  چرخید، 
هم  را  تخریب ها  گونه  این  هدف  ربیعی 
به  حمله  هم  و  فنی  توانایی های  به  حمله 
و گفت:  دانست  ایران  توانایی های سیاسی 
آنها به دنبال تضعیف روحیه جوانان غیور در 
ناامیدی  و  یاس  ایجاد  و  هسته ای  صنعت 
در مردم هستند ولی ما قطعا پاسخ محکم 
می دهیم. او با بیان اینکه ایران در قبال این 
را  سه گانه  پاسخ  استراتژی،  اقدامات  گونه 
را  اول حق خود  تصریح کرد:  دنبال می کند، 
مباشران  و  آمران  و  عامالن  علیه  اقدام  برای 
انجام  مجازات  این  و  دانسته ایم  محفوظ 
در سرزمین  نیز  پاسخ  این  می شودکه کانون 

متجاوز خواهد بود. سخنگوی دولت اظهار کرد: 
رژیم  داشتن  دست  از  قوی  بسیار  شواهدی 

دارد. وجود  حادثه  این  در  صهیونیستی 

موضع دولت درباره 
فعالیت کالب هاوس

اجتماعی  شبکه  درباره  دولت  سخنگوی 
کالب هاوس گفت: کسی نباید از آگاه شدن 
خودشان  برخی  باشد.  داشته  واهمه  مردم 
توانایی گفت وگو با مردم و نخبگان را ندارند 
با مردم هراسان  از صحبت دولت مردان  و 
شده اند. او با اشاره به دستور رئیس جمهور 
به  را  جزئیات  اوال  ارتباطات گفت:  وزیر  به 
مردم بگویند و ثانیا مطابق قانون از اختالل 
قانونی  اهرم های  از  و  شکایت  کنندگان 
هم  و  متخلفین  پاسخگویی  برای  موجود 
شده  باز  و  شده  ایجاد  فضای  حفظ  برای 

نمایند. استفاده 

قاعده در نظر گرفته شده برای نوروز 
علمی و کامال دقیق بود 

ممنوعیت  عدم  به  انتقاداتی که  درباره  ربیعی 
وارد شده  و موج جدید کرونا  نوروز  در  سفرها 
اظهار کرد: ما نمی توانیم هر لحظه قاعده جدیدی 
قالب مصوبات ستاد  در  قاعده ای که  بگذاریم. 
ملی کرونا براساس رنگ بندی شهرها اعالم شده 
است، علمی و کامال دقیق بوده که خود وزارت 
سخنگوی  بود.  ارائه کرده  را  آن  هم  بهداشت 
دولت درباره موج چهارم کرونا افزود: این اتفاق 
فقط  مختص ایران نیست و در روزهای اخیر، 
کشورهای دیگری به جز کشور ما دچار موج تازه 
کرونا شده اند. به عنوان نمونه، کشورهای ترکیه و 
فرانسه نیز ناگزیر از اِعمال محدودیت های جدید 
شیوع  در  عوامل  مهمترین  بنابراین،  اند،  شده 
ویروس  عامل  دو  ایران،  در  جدید کرونا  موج 
جهش یافته کرونا و عدم رعایت پروتکل ها است.

دولت تصمیمی کامال ناموجه 
برای آلوده کردن عمدی اقیانوس 
آرام به زباله های رادیواکتیو اتخاذ 

کرده است. آنها خطرات ناشی 
از تشعشع را دست کم درنظر 

گرفته اند و شواهد آشکار مبنی بر 
وجود ظرفیت ذخیره سازی کافی 

در سایت هسته ای و همچنین 
مناطق اطراف را نادیه گرفته اند
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دوشنبه، بعد از مهدی مجلل و میکائیل هاشمی، 
دو محیط بان زنجانی که هفته پیش که در منطقه 
شکارچیان  دست  به  خاصه  فیله  حفاظت شده 
غیرمجاز کشته  شدند، نوبت برگزاری آنالین یکی 
از شب های بخارا )مجله فرهنگی و هنری(، بود 
که این بار به پیشنهاد مجله صنوبر، به محیط بانان 

پرداخت.

 مردم با طبیعت بیگانه اند
بود.  سخنران  نخستین  ضیایی  هوشنگ 
و  مدیریت  حوزه  در  مشهور  چهره های  از  او 
پژوهش حیات وحش کشور است که بسیاری 
از کارشناسان نسل جدید در حوزه حیات وحش 
از شاگردان او هستند. ضیایی گفت که سرزمینی 
از  است  مجموعه ای  داریم  دوستش  عاشقانه 
طبیعی  چشم اندازهای  و  مرتع  و  خاک  و  آب 
احتیاجی  دشمن  به  دیگر  برود،  بین  از  اگر  و 
نیست و محیط بان را این طور تعریف کرد: »آنها 
افراد عاشقی هستند که شبانه روز از این آب و 
خاک حفاظت می کنند، همانطور که سربازان از 
مرزها.« او بعد حیات وحش را تعریف کرد که 
در گذشته فقط حیوانات وحشی را در برمی گرفت 
اما بر اساس تعریف کنونی IUCN عبارت است 
در طبیعت  و گیاهانی که  از مجموعه حیوانات 
به صورت آزاد زندگی و تولید مثل می کنند. و 
با بیان این موارد گفت: »این گستردگی وظیفه 
محیط بان را خیلی سنگین تر می کند. دو نفری 

به تازگی شهید شدند می توانستند در این  که 
شرایط شیوع کرونا در خانه بمانند اما آنها پای 
محیط زیست ایستادند.« ضیایی سپس با اشاره 
به اینکه محیط بان ها می توانستند مثل شکارچیان 
تیر بزنند گفت:  »اما تیر هوایی زدند. حاال اگر 
چه  می دانید  می کشت  را  شکارچی  محیط بان 
سرنوشتی داشت؟ باید سال ها به زندان می رفت. 
کشیدند  زندان  که  محیط بانانی  بهترین  مثل 
پول  پادرمیانی و جمع آوری  با  تازگی  و بعضی 
مرخص شدند.« به گفته او با این همه حمایت 
چندانی از آنها نمی  شود اگرچه در سال های اخیر 
تسهیالتی برایشان فراهم شده است. این استاد 
حیات وحش سپس از دالیل بروز این دست 
با طبیعت و  از مردم  درگیری ها گفت: »خیلی 
حیات وحش بیگانه اند. سازمان محیط زیست 
در زمینه آموزش خیلی کم کاری کرده است. اول 
انقالب می گفتند بیایید سر تفنگ هر محیط بان 
–شکاربان آن زمان- یک گل بگذارید. این کار 
انجام شد اما دیدیم که جمعیت حیات وحشی 
که در پارک گلستان بود، کم شد. از حدود 1۵ 
بختگان که  مناطق  در  صد.  زیر  به  رسید  هزار 
1۲ هزار راس بود به حدود ۵۰ رسید. در بعضی 
مناطق مثل بیستون حیوانات به طور کلی از بین 
رفت و هنوز هم احیا نشده.« ضیایی که مسئول 
خود  تجربه  از  بوده،  آسیایی  یوزپلنگ  پروژه 
مثالی آورد و درباره اهمیت حفاظت مشارکتی 

گفت: »دانشجوها را جمع کردیم و در روستاهای 
توران متمرکز شدند. آنها با مادرها صحبت  کردند 
آموزش  را  محیط بان ها  داشت.  زیادی  تاثیر  و 
داده بودیم که در مدارس با بچه ها صحبت کنند. 
ارتباط خوبی بین بچه ها و محیط بان ایجاد شده 
بود به طوری که شکارچیان می گفتند که پروانه 
شکار داریم و تفنگمان مجوز دارد اما بچه مان مانع 
شکار می شود. مردمی که تا قبل از آن یوز را از 
بین می بردند، وقتی یک شکارچی می خواست 
یوزپلنگی را به عرب ها بفروشد، دو میلیون  تومان 
پول جمع کردند و آن را خریدند. بعد به من زنگ 
زدند و آقای هومن جوکار را فرستادیم و یوز را 
گرفت و آورد.« ضیایی حرف هایش را این طور 
ادامه داد: »اگر مشارکت مردمی نباشد نمی توانیم 
موفق شویم. ما تعداد محدودی محیط بان داریم 
و مشارکت مردمی باعث می شود بتوانیم با قدرت 
بیشتری سرزمین را حفظ کنیم؛ کاری که بسیاری 

از کشورها انجام می شود.«
از سه سال پیش که کار مشارکت  او  به گفته 
مردمی در پارک گلستان اجرا می شود، پیشرفت 
خوبی رخ داده است. »آنجا ذخیره گاه زیست کره 
است و قوانین آن این است که باید با مشارکت 
نشان  پیش  سال  سه  آمار  شود.  حفظ  مردم 
می داد جمعیت قوچ و میش ۲۵۰۰ راس بوده 
اما االن ۵ هزار را هم رد کرده است. محیط بان 
عالقه مندی مسئولیت را پذیرفته و بسیاری از 

سابق  مثل  دیگر  آمده اند.  به کمک  شکارچیان 
به  هم  متخلف  شکارچی  نداریم.  آتش سوزی 
آن صورت نداریم. خیلی از شکارچی ها شده اند 
راهنمای گردشگر. حتی اتاقی از خانه خودشان را 

برای طبیعت گردها.« مرتب کرده اند 

 اسلحه ها را زمین بگذاریم
با لباس محیط بانی برتن،  اسماعیل کهرم 
ایستاده زیر یک درخت سبز صحبتش را آغاز کرد. 
کالهش را از سر درآورد و گفت: »سالم هموطن، 
شما.  شکاربان  هستم،  کهرم  اسماعیل  بنده 
شکاربان ایرانی.« این بوم شناس سپس با غصه 
از محیط بانان شهید حرف زد: »می شنوید؟ یک 
بلبل خرما در حیاط خانه من در مرثیه و مصیبت 
آن دو محیط بان آواز عزا می خواند. آنها با این 
لباس مقدس به خاک و خون کشیده شدند.« 
کهرم که پیش تر هم درباره حذف اسلحه ها گفته 
پیش کشید:  را  موضوع  همین  دیگر  بار  بود، 
»اسلحه تحریک کننده است. پلیس انگلستان در 
نتیجه تحقیقات به این نتیجه رسید که اسلحه  
باعث مرگ است و آن را حذف کرد. امروز دیگر 
پلیس  یا  یقه محیط بان  به  یک میکروفن که 

وصل شود، کار همان اسلحه را می کند.«
این فعال محیط زیست در ادامه به این اشاره کرد 
که در صورت حذف اسلحه و گزارش به نیروی 
انتظامی دیگر جان کسی در خطر نخواهد بود و باز 
تاکید کرد که »اسلحه تا به حال باعث حفظ هیچ 

محیط بانی نشده. نگاهی به آمار حیات وحش 
هم نشان می دهد که به درد حفظ حیات وحش 
هم نمی خورد. ما داروهای پنجاه سال پیش را 
نمی خوریم. چرا مقررات ۵۰ سال پیش را اجرا 
امروز 1۴۵ محیط بان عزیز ما شهید  تا  کنیم؟ 

شده اند. این کشتار دو طرفه را متوقف کنید«.

 کار محیط بان فقط اسلحه
 برداشتن نیست

رجبعلی کارگر سخنران دیگر بود. او پشت میز 
کارش نشسته بود و می گفت: »از آنجا که شغل 
می طلبد،  عشق  و  طاقت فرساست  محیط بان 
الزمه اش این است که قبل از ورود به عرصه انجام 

وظیفه، آموزش تخصصی را ببیند.«
بین المللی  پروژه  پیشین  معاون  که  کارگر 
چه  پرسید  بوده،  آسیایی  یوزپلنگ  از  حفاظت 
جواب  خودش  و  می دهند؟  آموزش  کسانی 
داد: »کسانی که می دانند که یک محیط بان باید 
»ِرنجر« طبیعت باشد. ما نه ژاندارمیم، نه امنیه، 
نه کارشناس و حقوقدان. باید در جای الزم است 
کار امنیتی و ژاندارمی در ارتباط با طبیعت کنیم، 
باید کارشناس باشیم و مسائل مرتبط با زیستگاه 
و اکوسیستم را بشناسیم و برای ارائه گزارش به 
به مسائل حقوقی هم آشنایی  مراجع قضایی 
محیط بان ها  دلیل  همین  به  باشیم.  داشته 
چون  هستند  هم  دادگستری  خاص  ضابطان 
نظر  زیر  خصوص  این  در  آموزشی  دوره های 
بسیار دشواری  بنابراین کار  دادستان می بینند. 

است.«
کارگر ادامه داد: »آنها در آموزشگاه از نظر جسمی، 
روحی، دانش و معرفت آموزش می بینند که ۶ 
ماه تا حداکثر دو سال آمادگی حضور در عرصه 
را بپیدا کنند. آنها در آبادی و شهر ساکن نیستند. 
در پاسگاه و سرمحیط بانی اند، دور از خانواده و 
سرما، گرمازدگی،  با  مقابله  برای  باید  اجتماع. 
بالیای طبیعی، حمله حیات وحش و گیر افتادن 
با  بدانند در مقابله  باید  باشند.  آماده  بیابان  در 

متخلف چه کنند.«
 کارگر گفت: »هدف اصلی ما پیشگیری است. کار 
محیط بان صرفا اسلحه برداشتن نیست. او باید 
بداند که چطور با جوامع محلی تعامل داشته باشد 
و وارد مذاکره شود و از همدلی آنها کمک بگیرد. 
به این روش چالش کمتر می شود. اما متاسفانه 
این آموزش کمتر شده است. انتظار داریم سازمان 

در این زمینه فعالیت را بیشتر کند.«

سازمان باید درنگ کند
بهمن ایزدی، مدیر کانون سبز فارس هم در 
شب محیط بان حاضر بود. او از شهادت غریبانه 
دو محیط بان زنجانی گفت و ادامه داد: »شیوه 
کشتن آنها من را یاد دوران جنگ انداخت که 
سربازان عراقی به اسرای مجروح ما تیر خالص 
می زدند. این حادثه تلخ نشان دهنده قساوت قلب 
کسانی بود که هیچ بویی از انسانیت نبرده اند.«

او گفت باید امسال از این واقعه درس بگیریم و 
از مرگ محیط بان ارمک یاد کرد: »حادثه شهید 
لنگه  بندر  ارمک  در  شدن محیط بان حسن نژاد 
که سال پیش اتفاق افتاد. او توسط خواهرزاده 
آن  فردای  گرفت.  قرار  گلوله  هدف  خودش 
را کشته،  خودش  دایی  شد  متوجه  وقتی  روز 
خودش  حیات  به  و  کرد  شلیک  خودش  به 
جانشان  از  که  بچه ها  این  تمام  داد.  خاتمه 
مایه می گذارند تا از آن یازده درصد خاک که با 
ارزش ترین اکوکسیستم ها را در خود جای داده 
حفاظت کنند و حقشان نیست که به این شیوه 
سپس  ایزدی  شود.«  جانشان گرفته  ظالمانه 
گفت: »وقتش رسیده که سازمان محیط زیست 
درنگ کند و به گذشته و روند مدیریت ۵۰ ساله  
را ارزیابی کند. در غیر این صورت نمی توانیم برای 
کاهش و حذف این حوادث موفق باشیم و باز در 
آینده باید سوگوار عزیزانی باشیم که از هستی ما و 
شاخص های سالمتی هم میهنان حمایت کنند.«

محیط زیستی ها در شب بخارا از »محیط بان« گفتند

تردید در روش حفاظت 50 ساله 
بهمن ایزدی: تا وقتی شکاف های دیرینه بین مردم وسازمان ها کمتر نشود، با درگیری محیط بان و شکارچی مواجه ایم

اسماعیل کهرم: اسلحه نه محیط بان را حفاظت می کند، نه حیات وحش را
هوشنگ ضیایی: اگر مشارکت مردمی نباشد، در حفاظت شکست می خوریم

رئیس بنیاد شهید:

پرونده های بالتکلیف 
شهدای محیط  بان تعیین 

تکلیف می شود
تمامی پرونده های بالتکلیف مرتبط با شهدای 
محیط بان، تا پایان ماه مبارک رمضان رسیدگی 
پایگاه  به گزارش  می شوند.  تکلیف  تعیین  و 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  اطالع رسانی 
حفاظت  یگان  فرمانده  محبت خانی،  جمشید 
محیط  زیست کشور صبح دیروز در دیدار با سعید 
اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با 
قدردانی از پیگیری برای انجام فوریت در احراز 
شهادت دو محیط بان زنجانی و نیز احراز شهادت 
شهید خواجویی، هماهنگی بیشتر در خصوص 
رسیدگی به سایر پرونده های سال های گذشته 
محمد  تاج  شهید  جمله  از  محیط بان  شهدای 
باشقره را خواستار شد. در این دیدار، اوحدی 
با برشمردن روند رسیدگی اداری به پرونده ها، 
مدیریت های  و  معاونت ها  به  دستور  ابالغ  با 
راکد  پرونده های  تمامی  شدن  نهایی  مرتبط، 
یگان حفاظت محیط زیست کشور را تا پایان ماه 
با حضور  این جلسه که  رمضان اعالم کرد. در 
معاونان و مدیران ستادی بنیاد شهید برگزار شد، 
یگان حفاظت  دائمی  تعامل  ایجاد  بر  طرفین 
ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  و  زیست  محیط  
سازمان  رئیس  دیروز  همچنین  تاکید کردند. 
تالش ها  از  پیامی  در  زیست  محیط  حفاظت 
قضائیه  قوه  رئیس  بی دریغ  حمایت های  و 
برای پیگیری کیفر قاتالن محیط بانان زنجانی 
قدردانی کرد. عیسی کالنتری در پیام خود به 
ابراهیم رییسی بر لزوم حمایت های قضایی و 
حقوقی مناسب از محیطبانان تاکید کرد و افزود: 
»حل مسائل محیط زیست کشور و حمایت های 
قضایی و اقتصادی محیط بانان را مستلزم ارائه 
اقدام ها و سیاست های ویژه ای است که دولت 
و مجلس به منظور اصالح قوانین موجود باید به 
آن توجه داشته باشند.« معاون رئیس جمهوری 
با تاکید بر پیگیری موضوع شهادت محیط بانان 
قانونی  ابزارهای  همه  »از  عنوان کرد:  زنجانی 
محیط بانان  مورد  در  عدالت  اجرای  مسیر  در 
بهره خواهیم برد و تا رسیدگی کامل و احقاق 
حقوق حقه این محیط بانان شهید کار را دنبال 

می کنیم.«

مشاهده مستقیم 
یوزپلنگ در دره انجیر

مشاهده  به  موفق  جعفرپور،  اکبر  محیط بان 
حیات  پناهگاه  در  یوزپلنگ  یک  مستقیم 

شد. یزد  استان  دره انجیر  وحش 
این محیط بان حین گشت و کنترل در پناهگاه 
به  موفق  اردکان،  دره انجیر  وحش  حیات 
مشاهده مستقیم یک فرد یوزپلنگ شد که در 
حال تغذیه از الشه کل وحشی بود. یوزپلنگ 
با شنیدن صدای موتورسیکلت، الشه را رها و 
فرار کرد و به همین دلیل امکان تصویربرداری 
از یوز در حال تغذیه، فراهم نشد و از الشه کل 

و رد یوزپلنگ مزبور تصویربرداری شد.
حفاظت  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
حیات  پناهگاه  یزد،  استان  زیست  محیط 
 1۷۵۰۰۰ حدود  وسعت  با  دره انجیر  وحش 
هکتار، با داشتن توپوگرافی خاص و منحصر 
و  نرم  سطحی  پوشش  با  دره هایی  فرد،  به 
علفخوار  متنوع گونه های  و  جمعیت مناسب 
از مستعدترین و مهم ترین زیستگاه های یوز 

می شود. محسوب  یزد  استان 
کریدور  مهم  و  میانی  حلقه  منطقه،  این 
مهاجرتی یوز، در حوزه ایران مرکزی است. 
در  گونه  این  زیستگاه های  که  طوری  به 
راستای شمالی جنوبی )از سیاه کوه اردکان 
تا کمکی بهاباد( و راستای شرقی غربی )تا 
را  طبس(  نایبندان  وحش  حیات  پناهگاه 
فعالیت های  توسعه  می دهد.  پیوند  هم  به 
صدور  جاده،  احداث  معدنی،  و  صنعتی 
که  اقدامی  گونه  هر  و  دام  چرای  پروانه 
کیفیت زیستگاه های این منطقه و حواشی 
آن را کاهش دهد، زیست گونه های جانوری 
به ویژه گونه های راس هرم غذایی نظیر  و 
مواجه  مخاطره  با  را  آسیایی  یوزپلنگ 

می کند.

کشف محموله 
چوب آالت جنگلی قاچاق 

در استان اردبیل
سرپرست منابع طبیعی وآبخیزداری استان 
از کشف محموله چوب آالت جنگلی  اردبیل 
)هیزم( و الوار جنگلی غیرمجاز از قاچاقچیان 
 و سوداگران طبیعت در این استان خبر داد.

 محمود قلی زاده سرپرست منابع طبیعی و 
با اعالم این خبر  آبخیزداری استان اردبیل 
حفاظت   یگان  نیروهای  هوشیاری  ا  گفت: 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل 1۵ 
تن چوب آالت جنگلی ،۴۰ اصله الوار جنگلی 
از  که  جنگلی  ذغال  تن  یک  همچنین  و 
مبادی قاچاق رو توسط سوداگران طبیعت 

در حال ترانزیت بود کشف و توقیف شد.

بهن ایزدی: وقتش رسیده 
که سازمان محیط زیست 

درنگ کند و به گذشته و روند 
مدیریت ۵۰ ساله  را ارزیابی 

کند. در غیر این صورت 
نمی توانیم برای کاهش و 

حذف این حوادث موفق باشیم 
و باز در آینده باید سوگوار 

عزیزانی باشیم که از هستی 
ما و شاخص های سالمتی 

هم میهنان حمایت کنند.

کهرم می گوید: اسلحه تا 
به حال باعث حفظ هیچ 

محیط بانی نشده. نگاهی به 
آمار حیات وحش هم نشان 

می دهد که به درد حفظ حیات 
وحش هم نمی خورد. ما 

داروهای پنجاه سال پیش را 
نمی خوریم. چرا مقررات ۵۰ 

سال پیش را اجرا کنیم؟

| پیام ما| »فکر می کنیم که دست آنها پناه غزاالن دربه در دشت های تنهایی ماست، پناه یوزهای دشت های سرگردانی است، پناه آن َکلی 
که در صخره ها به حیاتش استمرار می دهد. اما فقط این نیست.« بهمن ایزدی این حرف ها را درباره محیط بان  زد و گفت که محیط بان 
فقط همین ها نیست. هوشنگ ضیایی هم پرسید و خودش جواب داد که »چه کسی از این منابع طبیعی استفاده می کند؟ ما. چه 
کسی از آن حفاظت می کند؟ محیط بان ها.« اسماعیل کهرم با لباس محیط بانی بر تن، بلبلی را نشان داد که در عزای دو محیط بان شهید 
زنجانی ناله سر داد بود. در ششصدوچهارمین شب از شب های بخارا که به حافظان طبیعت و محیط  زیست اختصاص داشت، حاضران 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا، هر کدام با انتشار ویدیو حرف هایشان را می گفتند، پی دلیل تکرار مرگ محیط بانان و رسیدن به عدد 

145 شهید گشتند و راهکار دادند.
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تصاویر حیات روستای درز سایبان و کوه ها 
از  و تپه های اطراف آن در الرستان، حاکی 
بزهای  و  کل  و  وحش  حیات  شدن  تلف 
طاعون  ویروس  شیوع  از  ناشی  کوهی 

است. نشخوارکنندگان 
تلفات  از شمار  دقیقی  آمار  ایرنا  به گزارش 
گونه های کل و بز در سطح منطقه مشخص 
زیست  محیط  حفاظت  مدیر  نیست. 
»با  گفت:  باره  این  در  الرستان  شهرستان 
به  بیماری  کنترلی،  و  پیشگیرانه  اقدامات 
مناطق حفاظت شده از جمله منطقه هرمود 
بزهای  و  کل  اصلی  زیستگاه  و  مامن  که 

است.« نرسیده  است،  کوهی 
خدانظر انصاری معتقد است که با توجه به 
بارندگی ها  محسوس  و کاهش  خشکسالی 
و  کل  از  برخی  آبی  منابع  شدید  و کمبود 
بزهای خارج از مناطق حفاظت شده که بر اثر 
تشنگی به کوه ها و تپه های پایین می آیند، 
به دلیل استفاده مشترک با دام های اهلی 
به  زیستگاه وحوش  نزدیک  آبشخورهای  از 

می شوند. مبتال  بیماری 
نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری  او  به گفته 
بیماری  نوعی   ppr به  مشهور  کوچک 
و  است  شایع  ایران  در  که  بوده  ویروسی 
ساالنه تلفات زیادی را در بین حیات وحش 
با  بیماری  این  دارد.  بز  و  خصوص کل  به 
از  ترشحات  ریزش  تب،  ناگهانی  شروع 

نفس،  تنگی  دهان،  زخم  بینی،  و  چشم 
اسهال بدبو و سرفه بروز می کند و دام مبتال 

می شود. تلف  و  شده  الغر  شدت  به  
انصاری با بیان اینکه این بیماری از طریق 
می شود،  منتقل  وحوش  به  اهلی  دام های 
منطقه  از  بخش هایی  در  اینک  گفت: »هم 
مناطق  از  خارج  و  آزاد  که  سایبان  و  درز 
بیماری  است،  زیست  محیط  چهارگانه 
مشاهده شده و موجب تلفاتی در گونه کل 

است.« شده  بز  و 
بیماری  ورود  انصاری  اساس گفته های  بر 
نمونه  در  به منطقه الرستان   )PPR(طاعون
ارجاعی از سوی اداره محیط زیست الرستان 
استان  دامپزشکی  مرکزی  آزمایشگاه  در  و 

پوشش  وجود  با  و  شده  تایید  نیز  فارس 
دام های  در  واکسیناسیون  9۰درصدی  باالی 
اما  حفاظت شده  مناطق  اطراف  اهلی 
همچنان شاهد شیوع این بیماری مهلک در 

هستیم. وحش  حیات 
زیاد  »وسعت  گفت:  همچنین  انصاری 
منطقه حفاظت شده که بین استان فارس و 
هرمزگان واقع شده، ورود دام های عشایری 
مجاورت  در  سکونت  و  منطقه  به  غیرمجاز 
آبشخورهای حیات وحش، همکاری نکردن 
رایگان  واکسیناسیون  برای  دامداران  بعضی 
خشکسالی  وقوع  و  روستایی  دام های 
این  و شیوع  بروز  دالیل  از جمله  کم سابقه 

است.« وحوش  بین  در  ویروس 

طاعون نشخوارکنندگان به جان حیات وحش الرستان افتاد
زیستگاه

نسخه قدیم این  آیین نامه 
1۸ مهر 139۷ تصویب و در 
آن سن فرسودگی وسایل 

نقلیه تعیین شد. اما با 
شکایت یکی از شهروندان 

درباره ضرر به مالکان خودرو، 
آیین نامه در تیر 99 بر 

اساس نظر فقهای شورای 
نگهبان ابطال شد

آیین نامه ماده 8 قانون هوای پاک به زودی ابالغ می شود
هوای  قانون   ۸ ماده  جدید   آیین نامه 
وسایل  فرسودگی  سن  موضوع  با  پاک 
نقلیه فرسوده و تعیین مالک اسقاط در 
کمیسیون های هیئت دولت مورد بررسی 

می شود. ابالغ  زودی  به  و  گرفت  قرار 
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
این  از  پیش  زیست،  محیط  حفاظت 
رأی  با  قبلی  ابطال  آیین نامه  دلیل  به 
متعددی  مشکالت  اداری،  عدالت  دیوان 
از قبیل بالتکلیفی موضوع اسقاط ناوگان 
فرسوده، پدید آمده بود، این امر به دلیل 
از بین رفتن مالک و معیار اسقاط ناوگان 
فرسوده با ابطال  آیین نامه ماده ۸ قانون 
هوای پاک، در خصوص از رده خارج کرده 

شد. تشدید  فرسوده  ناوگان 
مرکز  رئیس  میرزایی قمی،  محمدمهدی 
ملی هوا و تغییر اقلیم درباره موضوع ماده 
و  آیین نامه گفت:  پاک  هوای  قانون   ۸
مرداد  مصوب  پاک  هوای  قانون  »طبق 
ماه سال 139۶ تمامی اشخاص حقیقی 
موتوری  نقلیه  وسایل  مالک  حقوقی  و 
و  سنگین  نیمه سنگین،  سبک،  از  اعم 
خود  نقلیه  وسایل  مکلفند  موتورسیکلت 
از  فرسودگی  سن  به  رسیدن  از  پس  را 
رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این 
جهت، نزد یکی از موسسات بیمه داخلی 
تحت نظارت بیمه مرکزی بیمه کنند. حمل 
فنی،   معاینه  گواهی  مسافر،  صدور  و  بار 

و  ثالث،  خرید  شخص  بیمه  تخصیص 
فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه 
پلیس  است.  ممنوع  فرسوده  موتوری 
راهنمایی و رانندگی خودروهای فرسوده را 
به ازای هر روز تردد در مناطقی که ممنوع 
بر  بنا  می کند.  است، جریمه  اعالم شده 
قانون هوای پاک،  آیین نامه ای با موضوع 
باید توسط دولت  تعیین سن فرسودگی 
تدوین شده و تکلیف خودروهای فرسوده 

را مشخص کند.«
این  آیین نامه  قدیم  نسخه  او  گفته  به 
وزیران  هیئت  توسط   139۷ مهر   1۸
وسایل  فرسودگی  آن سن  در  و  تصویب 
نقلیه تعیین شد. با این همه با شکایت 
یکی از شهروندان درباره ضرر و زیان این 
آیین نامه  خودرو،  مالکان  به  آیین نامه 
فقهای شورای  نظر  اساس  بر   99 تیر  در 
اداری  عدالت  دیوان  سوی  از  نگهبان، 
ابطال شد. پیش نویس جدید نیز آذر 99 
آیین نامه  در  اکنون  ارسال شد.  به دولت 
وسایل  انواع  برای  سن  نوع  دو  جدید 
مرز  سن  است؛  شده  تعریف  نقلیه 
فرسودگی و سن فرسودگی. تعداد دفعات 
سن  در  سالیانه  عوارض  و  فنی  معاینه 
در  و  می یابد  افزایش  فرسودگی«،  »مرز 
بین  از  و  عملکرد  و کاهش  افت  صورت 
ایمنی،  و  آالیندگی  قطعات کنترل  رفتن 

می شود. تلقی  »فرسوده« 

| سمت |

| نویسنده |
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ایسنا می نویسد:صادق هدایت، در چهارمین 
که  خود  صفحه ای   ۵1 سفرنامه  از  صفحه 
آن را درباره اصفهان نوشته و سال 1311 در 
چاپ  به  تهران  برادر«  و  »فردین  چاپخانه 
سال  یک  از  »پس  می نویسد:  رسانده، 
زندگی یکنواخت، چهار روز تعطیل را غنیمت 
و  بروم  اصفهان  به  تصمیم گرفتم  شمرده، 
و  تغییر  روز  چهار  این  رسید که  خیالم  به 
چرا  بکنم.  یادداشت  را  غیرمعمولی  تنوع 
را  آن  اصفهان؟  به  بروم  تصمیم گرفتم که 
آنچه  بود که  زمانی  دیر  ولی  نمی دانم،  هم 
وصفی که  و  بودم  دیده  اصفهان  از  عکس 
را  شهر  این  بودم،  خوانده  یا  شنیده  آن  از 
داده  جلوه  نظرم  به  افسانه آمیزی  طرز  به 
یک  شب،  و  هزار  حکایت های  مانند  بود؛ 
مناره ها،  کوشک ها،  پل ها،  مسجدها،  با 
کاشی کاری ها، قلمکارها، نقاشی ها و باالخره 
پراستعداد هنرمندان،  که هنوز گذشته  شهر 
از  را  خود  دیرین  عظمت  و  شکوه  تاریخی 

است. نداده  دست 
مرا  اصفهان  که  بود  کافی  این ها  همه   
بکنم که  اقرار  باید  و  بکشاند  خود  به سوی 

نشدم.« هم  پشیمان 
او پس از بیان حاالت همسفران، جزئیات 
جاده، شهرهای کوچک بین راه و عابرانش، 
می کند:  وصف  چنین  را  اصفهان  سواد 
کم کم  می شدیم،  نزدیک  که  »همین طور 
سبزه ها،  می شد؛  نمایان  اصفهان  شهر 
کبوتر،  برج  کشتزار،  باغ،  درخت ها، 

شده،  دور  ماسه  زمین  آبیاری  کرت بندی، 
یکدیگر  پهلوی  آفتاب  زیر  که  کشاورزانی 
را زیر و رو می کردند. در  ایستاده و زمین 
اولین وهله اصفهان شهر فالحتی درجه اول 
و  علمی  قاعده  روی  از  می آید که  نظر  به 
که  همان طور  می گیرد.  انجام  کامل  دقت 
می شود.  دیده  اروپا  فالحتی  شهرهای  در 
دوره  آبادی های  از  نمونه ای  اصفهان  شاید 
در  چنان که  و  می دهد  نشان  را  ساسانیان 
اصفهان  رعیت  بوده،  معمول  باستان  ایران 
خودش  مقدس  وظیفه  را  کشاورزی 
سبزی کاری ها،  کنار  از  مدتی  می داند. 
و  مانند  قلعه  بلند  دیوارهای  درخت ها، 
گنبدهای خراب گذشتیم تا به دروازه دولت 

رسیدیم.« شهر 
مهمانخانه  در  اقامت  از  پس  هدایت، 
کردن  تالفی  و  جهان(  آمریک)هتل 
گردی اش  اصفهان  شبانه،  بی خوابی 
مدرسه  و  چهارباغ  می کند؛  آغاز  را 
شهر  که  را  زاینده رودی  منحصربه فردش، 
پل  شده،  ایجاد  آن  سر  دولت  از  اصفهان 
مشغول  که  هنرمندانی  و  چشمه  سی وسه 
را  بوده اند  آب  در  قلمکارهایشان  شستن 
مردم شناسی  به  مربوط  آنچه  و  می بیند 
نام  به  مردی  زبان  از  است،  اصفهانیان 
بیت،  این  که  می کند  روایت  »رضوی« 
خالصه آن است: »بهشت روی زمین خطه 
صفاهان است، به شرط آن  که تکانش دهند 

دوزخ!« در 

اما قضاوت خود او از مردم اصفهان چنین 
و  گرم  خون  ظاهرًا  »اصفهانی ها  است: 
سه  تجربه  البته  هستند.  خوش اخالق 
نمی خورد  مردم  شناختن  درد  به  روز  چهار 
معامله  اصفهانی  با  تاکنون  چون  و 
قضاوت  صریح  به طور  نمی توانم  نداشته ام 
این  مقابل  در  می دانم که  همین قدر  کنم. 
شعر  یک  هجوآمیز  تهمت های  و  حدیث 
نبود/  اصفهانی  اگر  را  جهان  هست:  دیگر 

نبود.« جهانی  را  جهان آفرین 
از  خود  سفر  طول  در  نویسنده،  این 
بافندگی  و  رنگرزی  کارخانه  چهل ستون، 
خواجو،  پل  نقش جهان،  میدان  ذبیح، 
هارونیه،  مدرسه  عتیق،  جامع  مسجد 
اسماعیل،  امامزاده  علی،  مناره  و  مسجد 
و  و کلیسا  موزه  و  جلفا  محله  دارالبطیخ، 
پس  و  می کند  بازدید  هم  ارامنه  قبرستان 
می نویسد:  منارجنبان  با  مالقات  پایان  از 
به جز  دیگری  تماشایی  چیز  اینجا  »در 
شهر  فرسنگی  دو  در  نبود که  آتشگاه  کوه 
اصفهان واقع  شده و تا اینجا، نیم فرسنگ 
است  بنایی  گفت  راهنما  داشت.  فاصله 
روی کوه که با خشت خام ساخته اند و هر 
کدام از آن خشت ها هفت من وزن دارد و 
حاضر شد که برای ظهر به ما جا و خوراک 
بدهد. ما هم به قصد تماشا رهسپار شدیم.
پیاده  درشکه  از  کشتزار،  نزدیک کوه، کنار 
شکل  مخروطی  و  نسبتًا کوتاه  شدیم. کوه 
بود و باال رفتن از آن دشوار به نظر نمی آمد 

ولی راه معین هم نداشت. از پایین دیواره ای 
شکسته روی کوه پیدا بود. محل ساختمان 
روی کوه  بود.  انتخاب شده  باسلیقه  خیلی 
دری  هشت  یک  برپاست  هنوز  چیزی که 
پایه هایش  و  ریخته  طاقش  است که  گرد 
بنایی های  آثار  کنده  شده و چندین جرز و 

دیگر در اطراف کوه دیده می شود.
و  قشنگ  بی اندازه  اصفهان  شهر  دورنمای 
رودخانه  پیداست.  باال  آن  از  خرم  و  سبز 
کشت  و  سبزه  میان  سیمین  نوار  مثل 
این  می خورد.  مارپیچ  رنگ به رنگ  زارهای 
است که  چهل تکه  پارچه  مثل  زارها  کشت 

دارد. سبز  رنگ  یک  آن  تکه  هر 
میان  و  بناها  سایر  از  بلندتر  دری،  هشت 
کوه واقع شده و دارای هشت درگاه یک جور 
هاللی  درگاه ها  باالی  است.  اندازه  یک  و 
قریب یک  کدام  است که دهنه هر  شکلی 
گز است و از درون، باالی هر دری یک رف 
کوتاه است، مانند رف خانه های قدیمی که 

است. قوس شکسته  به شکل  باالیش 

 هشت دری آتشگاه
خود  و  است  سنگ  از  هشت دری  پی 
ساخته شده  بزرگ  خشت های  همان  از  بنا 
در  با گچ سفید شده.  و  رویش کاه گل  که 
شکل  به  است  محرابی  دری  میان  هشت 
مربع  مستطیل مانند محراب مسجدها که 
دور آن از سنگ است و درون آن پر شده. 
می افروخته اند.  آتش  همان جا  در  شاید 
بوده که  مفصل تری  بنای  کوه  دیگر  طرف 
تل  تشکیل  و  نمانده  باقی  چیزی  آن  از 
در  پهله  شهر  روایتی  به  می دهد.  بزرگی 
آنچه  است.  بوده  همین کوه  پایین  قدیم 
که شهرت دارد و از اسم کوه هم پیداست، 
اینجا  ساسانیان  زمان  در  شاید  سابق  در 
آتشکده بوده و هنوز هم اهل ده می گویند 
اینجا آتشکده گبرها و آتش پرست هاست.
رفیقم از طرف دیگر کوه رفت. من یک تکه 
محراب  در  و  درآوردم  جیبم  از  روزنامه 
آتشکده آتش زدم که شعله کشید و زود 
به دشواری  بیراهه  از  بعد  شد.  خاکستر 
رسیدیم  پایین کوه  وقتی که  آمدم.  پایین 
باال  کوه  از  دهاتی  کوچک  بچه  نفر  چهار 
است  گرم  هوا  گفت  رفیقم  می رفتند. 
رعیت  داد:  جواب  آن ها  از  یکی  برگردید. 

کند. عادت  تا  بخورد  گرماگی  باید 
کوه آتشگاه روز آبادی اش شکوه مخصوصی 
دیوار  پرستشگاه دورش  این  است.  داشته 
نداشته و چیزی را از کسی نمی پوشانیده. 
همان  بوده.  پاکیزه  و  ساده  آتش  مانند 
زیبایی  و  پاکیزگی  نماینده  جاودان  آتش 
در  و  می کشیده  زبانه  آسمان  به سوی  که 
شب های تار از دور دل های افسرده را قوت 
با  دلربا  پیچ وخم  با  نزدیک  از  و  می داده 

می کرده. انسان گفت وگو  روان 
بود و ما خسته رفتیم پای درخت  هوا گرم 
پای کوه که  دهقان  نشستیم.  آب  نهر  کنار 
کرت ها را آبیاری می کرد با ریش جوگندمی 
و قبای قدک آبی آمد پهلوی ما چمباتمه زد.

رفقیم کوه را نشان داد و پرسید که سرخی 
منظر  چشمه  گفت  او  چیست؟  آن  میان 
است و گل سرخی آنجا دارد که اگر به شاخ 
درخت  به  و  می شود  چاق  بمالند  گوسفند 
آبی  چاه  می شود.  زیاد  بارش  بمالند  میوه 

خیلی گواراست. آبش  دارد که  هم 
برای  افتادم که  قدیمی  یاد کتاب های  من 
خاصیت  هزار  بی معنی  و  کوچک  چیز  هر 
آنجا  از  شاید  فکر  این  می تراشند.  موهوم 
مصلحتی  خدا  کارهای  همه  در  که  آمده 

نشده. آفریده  بی فایده  چیزی  و  است 
اصفهان  اول  گفت:  پرسیدیم،  آتشگاه  از 

بوده.  بیرون  آب  از  این کوه  و  بوده  دریا 
را  دری  این هشت  آمدند  پیشین  مردمان 
با  را  و گلش  و خشت  ساختند  باالی کوه 

بردند. باال  آن  بز 
من پرسیدم: اگر آب بود چرا بز را انتخاب 
کردند که در آب غرق می شد؟ مگر حیوان 
این طور  که  کرد  اقرار  نبوده؟  بلندتری 
معروف است... ایران چقدر بزرگ قدیمی و 
آمریکایی  نفر دهاتی  اسرارآمیز است. یک 
یا فرانسوی نمی تواند این همه یادبود و فکر 

باشد.«  داشته  افسانه  و 

 آیا برای شناختن اصفهان سه چهار 
روز کافی است؟

برای این شهری که در زمان صفویه نصف 
که  دنیا  یکتای  شهر  داشته؛  لقب  جهان 
شهر  می آمدند.  آن  دیدن  به  همه جا  از 
صنعت، شکوه، شراب، نقاشی، کاشی کاری، 
مناره ها،  گنبدها،  با  کشاورزی،  معماری، 
به پای  می خواسته  الجوردی که  کاشی های 
برسد  ساسانی  باشکوه  پایتخت  تیسفون 
صنعت  و کشش  عظمت  زیر  هم  هنوز  و 

می کند.  خرد  را  انسان  خودش 
حاال که چشمم را می بندم یک دسته کاشی 
در  خیره کننده  بارنگ های  خوش نقش ونگار 
مهتاب،  می شود.  مجسم  چشمم  جلوی 
شبستان ها،  طاق ها،  مناره ها، گنبدها،  شبح 
سبز، گل های  پهن، کشتزارهای  دشت های 
روی  که  زاینده رود  آب  خشخاش،  سفید، 
پرده  مانند  همه  می زند،  غلت  ریگ ها 
سینما یکی از پی دیگری از جلوی چشمم 

می گذرد.
تنها  افسون،  مانند  که  کوتاه  پیر  کوه  آن 
رویش  اینکه  برای  درآورده  سر  زمین  از 
آتشگاه بسازند. دور از شهر، دور از هیاهو، 
دری  هشت  آن  مردم،  دسترس  از  دور 
سفید مثل تخم مرغ که با خشت های وزین 
ساخته شده، جلوی خورشید می درخشیده، 
شب ها در میان خاموشی و آرامش طبیعت 
از میان آن آتش جاودانی زبانه می کشیده 
را  را گرم می کرده، فکرها  و قلب های سرد 
سرحد  به  و  می برده  باال  مادی  زندگی  از 
کمال می رسانیده. همان طوری که همه چیز 
بی آالیش  و  می شود  استحاله  آتش  در 

می شود.
وابستگی  گیتار  ناله های  این  مثل اینکه 
با  و  دارد  آتشکده  این  با  مستقیمی 
این  رفت.  باید  می نالد.  آن  سرنوشت 
از  یکی  است.  سخت  چقدر  رفتن  لغت 
نویسندگان گفته آهنگ سفر یک جور مردن 
ترک کی  را  شهری  انسان  وقتی که  است. 
کمی  و  احساسات  یادگار  از  مقداری  کند 
را در آن جا می گذارد و  از هستی خودش 
با  را  شهر  آن  تأثیر  و  یادبودها  از  مقداری 

می برد. خودش 
 خود من اکنون که می خواهم برگردم، مثل 
این است که چیزی را گم کرده باشم یا از 
نمی دانم  چیز  آن  و  باشد  شده  من کاسته 
من  هستی  از  خرده  یک  شاید  چیست. 

باشد.« مانده  آتشگاه  در  آنجا 
فرض کنیم صادق هدایت هنوز زنده است 
دارد؛  را  اصفهان  به  سفر  قصد  آینده،  در  و 
به  بی اعتنا  آن،  شهرداری  که  شهری  به 
بین  میراث فرهنگی،  دوستداران  اعتراض 
فضایی  اتصال  قائمیه  و  آتشگاه  کوه  دو 
بلیت  فروش  برای  را  سازه هایی  و  برقرار 
الیه های  روی  مردم  کردن  خالی  و  پر  و 
تاریخی آتشگاه احداث کرده است؛ در این 
نصف  اصفهان  سفرنامه  هم  باز  او  صورت، 
می کند  تمام  جمله ای  همان  با  را  جهانش 
بود؟ نوشته   1311 سال  اردیبهشِت   ۲۸ که 

عمارت  از  مانده  باقی  بخش های  آخرین 
رئیس شهربانی  ابراهیم ضرابی،  سرلشگر 
دارای نشان ذوالفقار تخریب  و  کل کشور 
ابتدای  و  امیریه  محله  در  خانه  این  شد. 

داشت. قرار  فروزش  خیابان 
به گزارش سفرنویس، مجوز اولیه تخریب 
ماه  آذر  در  ضرابی  ابراهیم  سرلشگر  خانه 
9۶ و در دوره رجبعلی خسروآبادی،  سال 
اما  شد  صادر  تهران  میراث  وقت  مدیر 
فعلی  مالک  بود،  یکساله  مجوز  چون 
مجددا درخواست پروانه تخریب نوسازی 
کرد که با مخالفت شهردار منطقه یازده و 
اما  روبه رو شد.  میراث  از  استعالم مجدد 
دیوان  نظر  تجدید  سوم  شعبه  نهایت  در 
اثر  این  تخریب  به  رای  اداری  عدالت 

داد. ارزشمند 
این خانه طبق نقشه دارالخالفه در باغات 
آقا میرزا محمد ناظر بنا شده بود. سلطان 
دلیل  به  بعدها  که  کاشی  ابراهیم خان 
نشان  شیر  زاهد  تنگ  جنگ  در  رشادت 
ضرابی  به  را  خود  نام   ، گرفت  ذوالفقار 
ضرابی  ابراهیم  سرلشگر  به  و  داد  تغییر 
وراثت  انحصار  اسناد  طبق  شد.  شهره 
پری  اختیار  در  مدتی  مذکور  عمارت 
همسر  و  ضرابی  ابراهیم  دختر  ضرابی 

داشت. قرار  مینویی  علی 
و  اندرونی  بنای  دو  دارای  عمارت  این 
بخش  در  بیرونی  بنای  بود،  بیرونی 

آجری  سردر  و  داشت  قرار  زمین  جنوبی 
جلب  را  بیننده ای  هر  نظر  آن  سنتوری  و 
بیرونی در دو طبقه ساخته  بنای  می کرد. 
شده بود. بنای اندرونی عمارتی یک طبقه 
باالی  که  بود  دری  هفت  سالن  یک  و 
قرار  زیبایی  گچبری  تزئینات  پنجره  هر 

داشت.
در اسناد این خانه چنین قید شده است؛ 
عیال  و  حبیبه  خانه  دیوار  به  شماال  خانه 
عیال  و  حبیبه  خانه  به  شرقا   ، کاکا علی 
کاکاعلی ، جنوبا به خیابان سرآب وزیر و 
ایوان خانه میرزا غالمحسین خان به  غربا 

ميرزا  و  عيسی  ميرزا  امالک  كه  آنجا  از 
ناصر الدين  دربار  وزيران  وزير،  موسی 
شاه در اين محدوده قرار داشت به اينجا 
خيابان  از  می گفتند.  وزير  سراب  محله 
باغ اين  شهيد فروزش تا ميدان راه آهن، 
وجود  دليل  به  و  داشت  ادامه  وزير  دو 
متعدد  باروهای  و  برج  و  بلند  ديوارهای 
هم  وزير  قلعه  محله  به  اينجا  باغ،  آن  در 

بود. معروف 
مالک ملک شرقی هم در فکر تخریب بنا 
را حذف  در  از سر  بخشی  فعال  اما  است، 

است. فیزیکی کرده 

برای آتشگاه

کوه باشکوه دور از دست
در اینجا چیز تماشایی دیگری به جز کوه آتشگاه نبود که در دو فرسنگی شهر اصفهان واقع  شده 
و تا اینجا نیم فرسنگ فاصله داشت

 خانه ابراهیم ضرابی با نظر دیوان تخریب شد

بازسازی کلیسای نوتردام 
هنوز آغاز نشده است

از آتش سوزی در کلیسای  اینکه دو سال  با 
همچنان  اما  است  گذشته  پاریس  نوتردام 

است. نشده  آغاز  اصلی  سازه  بازسازی 
به گزارش ایرنا، عصر روز 1۵ آوریل سال ۲۰19 
آتش  بود که شعله های  فروردین 9۸(   ۲۶(
و  فراگرفت  را  فرانسه  در  نوتردام  کلیسای 
وحشت تخریب این میراث تاریخی به جان 
مردم فرانسه و جهان افتاد. در نهایت اگرچه 
آتش سوزی  براثر  این کلیسا  سقف  و  مناره 
آتش نشانی  تیم های  تالش   اما  شد  نابود 
این میراث قرون وسطایی را از خطر تخریب 
کامل حفظ کرد. در دو سالی که از این اتفاق 
و  طوالنی  بنا  این  بازسازی  روند  می گذرد، 
پرزحمت بوده و براساس پیش بینی ها نوتردام 
تا آوریل سال ۲۰۲۴ میالدی یعنی پنج سال 
پس از سانحه آتش سوزی به شکوه و عظمت 
سابق خود برنخواهد گشت. امانوئل مکرون 
از  پس  بالفاصله  فرانسه  رئیس جمهوری 
آتش سوزی یک ضرب االجل پنج ساله برای 
بازسازی نوتردام تعیین کرد تا بازدید از این 
بنا از سال ۲۰۲۴ میالدی که پاریس میزبان 
المپیک تابستانی است، دوباره ممکن شود. با 
این حال با گذشت دو سال روند اصلی مرمت 
هنوز آغاز نشده است. تا به اینجای کار تمام 
زمان صرف عملیات ایمن سازی سازه از جمله 
جداسازی ۴۰ هزار داربستی شده است که در 
اثر آتش در هم تنیده شدند. به احتمال زیاد 
این کار تابستان تمام می شود و بازسازی اصلی 

اوایل سال آینده میالدی آغاز می شود.
 ۸33 کمک  به  نوتردام  کلیسای  بازسازی 
از  انجام می شود که  بودجه ای  یورو  میلیون 
کمپین های داخلی و خارجی جمع آوری شده  
است اما این به تنهایی برای تکمیل کار کفایت 
نمی کند.۷۰ میلیون یورو از این بودجه از خارج 
از فرانسه آمده و نیمی از آن را آمریکا تامین 
کرده است. در حال حاضر حدود یک هزار بلوط 
دستچین و به بازسازی مناره و بازویی نوتردام 

اختصاص داده شده است.

ثبت ملی 9 اثر فرهنگی 
تاریخی در کرمانشاه  

کرمانشاه  استان  میراث فرهنگی  معاون 
تاریخی  فرهنگی  اثر   9 شدن  ملی  ثبت  از 
اشاره  با  اعظمی  داد.کیومرث  خبر  استان 
تاریخی  فرهنگی  اثر   9 ملی  ثبت  ابالغ  به 
در  پیش  چندی  گفت:  ایسنا  به  استان، 
اثر   9 پرونده  کشور  آثار  ملی  ثبت  شورای 
قرار  داوری  مورد  استان  تاریخی  فرهنگی 
دفاعی  و  داوری  از  پس  افزود:  گرفت.او 
ثبت  شورای  داشتیم،  پرونده ها  این  از  که 
را  آثار  این  میراث فرهنگی  وزارت  آثار  ملی 
واجد ارزش ثبت ملی شدن دانستند و ثبت 
ابالغ  کرمانشاه  استاندار  به  آنها  شدن  ملی 
شد. معاون میراث فرهنگی استان سه حمام 
تاریخی شهر سنقر را از جمله آثار ثبت ملی 
شده دانست و گفت: حمام های تاریخی در 
روستاهای »سردره«، »ده نو« و »ده رضوان« 
سه حمامی هستند که ثبت ملی شده اند. او 
میراث صنعتی  دو  گرفتن  قرار  از  همچنین 
کرمانشاه هم در فهرست آثار ملی خبرداد و 
اعالم کرد: کارخانه برق قدیم هرسین و پل 
میانراهان واقع در بخش دینور هم به عنوان 
ملی  ثبت  استان کرمانشاه  صنعتی  میراث 
اثر  ادامه درخصوص چهار  شدند.اعظمی در 
ثبت ملی شده دیگر هم با بیان اینکه این 
چهار اثر میراث های دفاع مقدس هستند، 
صله  شیخ  عملیاتی  منطقه  دیدگاه  گفت: 
دیدگاه  باباجانی،  ثالث  شهرستان  در  واقع 
بهشتی  شهید  جبهه  دیدگاه  سومار،  شهر 
شهرستان  شده  تخریب  بیمارستان  و 
از  مانده  برجای  میراث  چهار  قصرشیرین 
هستند که  استان  در  مقدس  دفاع  دوران 

شدند. ملی  ثبت 

مرمت اشیای فلزی پیش 
از تاریخ در استان مرکزی 
از  مرکزی  استان  فرهنگی  میراث  معاون 
از  پیش  دوران  به  مربوط  شی   ۴۰ مرمت 

داد.  خبر  استان  این  در  تاریخ 
محسن رحمتی به مهر گفت: اشیای فلزی 
مذکور شامل سوزن، سر پیکان، دهانه گیره 
لیوان،  پیاله،  بشقاب،  دان،  سرمه  اسب، 
است که  و…  پرنده  پیکره  تبر،  سر  سکه، 
قدمت آنها به دوران پیش از تاریخ و دوره 

می رسد. سلجوقی 
کنار مرمت ۴۰ شی  در  افزود: همچنین  او 
فلزی تاریخی و فرهنگی، یک گچبری کتیبه 
دار دوره سلجوقی در موزه چهار فصل اراک 
به  مربوط  گرفت، که  قرار  مرمت  مورد  نیز 

است. مسجد جامع ساوه 
به گفته رحمتی، در مرمت این اشیا، ترمیم 
مرور  به  رسوباتی که  زدودن  شکستگی ها، 
زمان ایجاد شده بود و پاک سازی و تثبیت 

و محافظت در مقابل رطوبت انجام شد.

فرض کنیم صادق هدایت 
هنوز زنده است و در آینده، 
قصد سفر به اصفهان را دارد؛ 
به شهری که شهرداری آن، 
بی اعتنا به اعتراض دوستداران 
میراث فرهنگی، بین دو کوه 
آتشگاه و قائمیه اتصال فضایی 
برقرار و سازه هایی را برای 
فروش بلیت و پر و خالی کردن 
مردم روی الیه های تاریخی 
آتشگاه احداث کرده است؛ در 
این صورت، او باز هم سفرنامۀ 
اصفهان نصف جهانش را با 
همان جمله ای تمام می کند 
که ۲۸ اردیبهشِت سال 1311 
نوشته بود؟

 فرض کنیم نویسنده »اصفهان، نصف جهان« هنوز زنده است و در آینده، قصد سفر به اصفهان را دارد؛ به شهری که بی اعتنا به اعتراض 
دوستداران میراث فرهنگی آن، بین دو کوه آتشگاه و قائمیه اتصال فضایی برقرار کرده اند و سازه هایی برای فروش بلیت و پر و خالی کردن 

مردم روی الیه های تاریخی آتشگاه احداث شده است؛ در این صورت، او سفرنامه اش را با کدام جمله دربارۀ این کوه تمام می کند؟

محوطه

 در تعطیالت نوروز میانگین 
ضریب اشغال هتل ها و 
مراکز اقامتی کشور، کمی 
بیش از 3۰ درصد بود؛ به 
این معنی که اگر گنجایش 
مرکز اقامتی 1۰۰ نفر باشد، 
کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت آن 
اشغال شده است 

ارزیابی و خدمات  نظارت،  اداره کل  معاون 
گردشگری کشور با اعالم آمار سفر و اقامت 
هر  رکوردداران  تعلیق ها،  و  اخطار  نوروزی، 

بخش را اعالم کرد.
که  پیش درآمد  این  با  برات  اسماعیل 
تعریف  با  سفر  از  غیر  به  دیگری  عوامل 
حال  وضعیت  علت  ایمن«،  و  »هوشمند 
حاضر کشور است، به ایسنا گفت: در طول 
تعطیالت نوروزی هیچ گزارشی از مسافران 
عدم  بر  مبنی  بهداشت  وزارت  حتی  و 
رعایت پروتکل های بهداشتی در تاسیسات 

نکرده ایم. دریافت  گردشگری 
 1۴۰۰ نوروز  تعطیالت  در  داد:  ادامه  او 
مراکز  و  هتل ها  اشغال  ضریب  میانگین 
اقامتی کشور )با احتساب مناطق آزاد(، کمی 
بیش از 3۰ درصد بود؛ به این معنی که اگر 
گنجایش مرکز اقامتی 1۰۰ نفر باشد، کمتر 
از ۵۰ درصد ظرفیت آن اشغال شده است 
و مراکز اقامتی از فضای ایمن و مطمئنی 
برای گردشگران و مسافران برخوردار بوده اند.

او از ثبت  ۲ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۸۴1 
شب ـ اقامت در اقامتگاه های رسمی کشور 
در فاصله ۲۸ اسفندماه سال 99 تا سیزدهم 
از این  فروردین ماه 1۴۰۰ خبر داد و گفت:  
هزار   ۴1۸ هتل ها،  در  نفر  هزار   919 آمار، 
دارای مجوز، 3۵۶  نفر در خانه مسافرهای 
هزار نفر در مهمانپذیرها، ۲3۵ هزار نفر در 

بوم گردی ها و نزدیک به ۲۵ هزار نفرـ  اقامت 
در اقامتگاه های سنتی ثبت شده است.

برات افزود: این در حالی است که در نوروز 
سال 139۷ حدود 1۲۵ میلیون نفر شب ـ 
اقامت و در نوروز سال 9۸ با توجه به وقوع 
سیل در برخی استان ها، حدود ۷۵ میلیون 
نفر شب اقامت در کشور ثبت شده بود و 
اقامت  درصد  منفی 9۶.۴1  رشد  با  اکنون 
نسبت به سال 9۸ مواجهیم و در واقع بیش 

از 9۰ درصد افت داشته ایم.
او اضافه کرد: در این محاسبات آماری، سال 
99 مورد قیاس قرار نگرفته،  چون به دنبال 
نوروز  در  به کشور،  ویروس کرونا  سرایت 

راه ها برای سفر به کلی بسته بود.
کشور،  استان های  میان  در  او،  گفته  به 
دارای  اقامت  هزار شب  با ۵3۷  مازندران 
بیشترین و استان خوزستان )مناطق زرد 
اقامت، کمترین  تنها 1۶۸1 شب  با  رنگ( 
میزان اقامت را در تعطیالت نوروز 1۴۰۰ به 

داده اند. اختصاص  خود 
و  ارزیابی  نظارت،  اداره کل  به گفته معاون 
خدمات گردشگری کشور، در این تعطیالت 
مجموعا ۵9 هزار و ۴1۰ مورد بازدید نظارتی 
از تاسیسات گردشگری انجام شد که 9۲۶ 
مورد تشویقی، ۲۴1۵ تذکر و ۵۵۴ اخطار 
کتبی صادر شد و ۲1۲ واحد گردشگری نیز 

تعلیق یا تعطیل شدند.

 معاون اداره نظارت، ارزیابی و خدمات گردشگری اعالم کرد
رکوردداران سفر و تخلف های نوروزی

|  
رنا

 ای
 |



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 19۸۵   | چهارشنبه  ۲۵ فروردین 1۴۰۰  | 4 چارسوق

رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه در گفت وگو با »پیام ما« در مورد تامین نشدن حق آبه دریاچه ارومیه توضیح داد

وزارت نیرو نمی تواند معجزه کند
اگر بارش ها همین گونه کاهش داشته باشد حتی ممکن است آب بخشی از کشاورزی هم تامین نشود

اگر من هم در بخش کشاورزی 
باشم و مترمکعبی 1۰۰ تومان 

آب بگیرم و بروم چرا باید 
خودم را وارد گود دعوا کنم؟ 

می گویم قانون گفته وزارت نیرو 
آب بدهد

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

بازیگران دیگری در این کار 
هستند که پنهان اند و دیده 
نمی شوند مانند استانداران، 

نمایندگان مجلس و... .برخی 
نمایندگان از یک طرف می گویند 

دریاچه ارومیه را احیا کن و از 
آن طرف می گویند سد را کامل 

کن

| رئیس حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه: |

|  
یم

سن
  ت

|

رئیس مرکز ملی فرش ایران:

فعاالن عرصه فرش 
دست باف از پرداخت 
مالیات معاف شدند

معافیت  از  ایران  فرش  ملی  مرکز  رئیس 
شرکت ها،  دست باف،  فرش  کارگاه های 
تعاونی ها و اتحادیه های مربوطه از ثبت نام در 
داد. خبر  مالیات  پرداخت  و  مودیان  سامانه 

»فرح ناز رافع« گفت: هیات وزیران به پیشنهاد 
اجرای  در  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
پایانه های  قانون   )۲( ماده  در  مندرج  تبصره 
و سامانه مودیان، فهرست گروه  فروشگاهی 
مودیانی که در سال 1۴۰۰ ملزم به ثبت نام در 
این سامانه و صدور صورت حساب الکترونیکی 
این  بر  ادامه داد:  او  کرد.  تعیین  را  نیستند 
اساس، اشخاص حقیقی موضوع ماده )1۴۲( 
قانون مالیات های مستقیم شامل کارگاه های 
فرش دست باف و صنایع دستی و شرکت های 
تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه، ملزم به 

ثبت نام در سامانه مودیان نیستند.
رافع افزود: هیات وزیران الیحه اصالح تبصره 
هنرمندان،  از  حمایت  قانون   )۲( ماده  یک 
استادکاران و فعاالن صنایع دستی درباره تعیین 
بیمه شدگان  ارزیابی  اجرایی مسئول  دستگاه 

صنعت فرش را به تصویب رساند.
او گفت: به موجب اصالحیه یاد شده، ارزیابی 
بازرسان  توسط  فرش  صنعت  بیمه شدگان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط بر اساس 
مساحت مذکور در ماده )۲( قانون یاد شده 
انجام می گیرد. رئیس مرکز ملی فرش ایران 
اظهار داشت: این تصمیم در راستای مصوبه 
شورای عالی اداری مبنی بر انتزاع همه امور 
مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، 
دست باف،  فرش  صنعت  حمایت  و  هدایت 
و  آن  به  مربوط  پژوهشی  و  تحقیقاتی  امور 
تهیه ضوابط و الزام های فنی تولید و صادرات 
دستگاه های  سایر  از  حمایتی،  اقدام های  و 
اجرایی و تجمیع آن در یک واحد سازمانی در 
حوزه مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اتخاذ شد. او توضیح داد: در متن قبلی قانون، 
بر  اشتباه  به  شده  بیمه  قالی بافان  ارزیابی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  عهده 
صنایع دستی بوده و با این مصوبه همه امور 
مربوط به فرش دستباف به عهده تنها متولی 
آن در وزارت صنعت یعنی مرکز ملی فرش ایران 

شد. واگذار 

معاون بازرگانی سازمان تعاون 
روستایی ایران خبر داد:

آغاز خرید تضمینی 23 
هزار تن پیاز مازاد از 

کشاورزان جنوب کشور 
تعاون  مرکزی  سازمان  معاون  بازرگانی 
۲3هزار  تضمینی  خرید  از  ایران  روستایی 
و گفت:  داد  خبر  کشور  در  مازاد  پیاز  تن 
خرید تضمینی پیاز با هدف تنظیم بازار این 
محصول، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از 
است. انجام  درحال  زیان کشاورزان  و  ضرر 
»مرتضی معتمد«  با اشاره به تولید مازاد بر 
نیاز پیاز در استان هرمزگان و جنوب استان 
برنامه  مناطق  این  افزود: کشاورزان  کرمان 
کشت ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
که  زمین هایی  در  و  نکردند  رعایت  را 
می توانست زیرکشت دیگر محصوالت مورد 
امر  این  کاشتند که  پیاز  برود،  کشور  نیاز 
منتج به تولید پیاز بیش از نیاز و افت قیمت 

شد. محصول  این 
تعاون  مرکزی  سازمان  معاون  بازرگانی   
روستایی ایران اظهارداشت: درپی این اتفاق 
وزیر جهاد کشاورزی دستور خرید تضمینی 
عهده  بر  را  وظیفه  این  و  کرد  صادر  را  پیاز 
داد. قرار  روستایی  تعاون  مرکزی  سازمان 

معتمد تصریح کرد: به موازات خریدتضمینی 
ایران  روستایی  تعاون  مرکزی  سازمان  
فرمان  اجرایی  با ستاد  را  تفاهم نامه ای  نیز 
امام )ره( برای تامین منابع مالی مورد نیاز 
خرید توافقی و حمایتی پیاز مازاد کشاورزان 
ستاد  سوی  از  مالی که  منابع  تنظیم کرد. 
بدون  تسهیالت  شکل  به  می شود  تامین 
تعاون روستایی  با عاملیت صندوق  کارمزد 
کارخانه های  و  کنندگان  صادر  به  ایرانیان 

می شود. پرداخت  کننده  فرآوری 
اجرایی  ستاد  اعتبار  محل  از  او،  گفته  به 
فرمان امام )ره( به کارخانه ها و صادرکنندگان 
در  محصول  این  حداکثری  جذب  برای 
چرخه صنعت و صادرات سرمایه در گردش 
سازمان  معاون  بازرگانی  می شود.  داده 
از تولید ۶۰۰  ایران  مرکزی تعاون روستایی 
و صنعت  نیاز صنف  بر  مازاد  پیاز  تن  هزار 
و صادرات در کشور خبر داد. معتمد گفت: 
اکنون قیمت خرید تضمینی محصول پیاز 
روستایی  تعاون  و  است  تومان   ۶۰۰ حدود 
به  اقدام  تولیدکننده  از  حمایت  هدف  با 
خرید تضمینی کرده و تنظیم بازار و تعدیل 
قیمت این محصول به نفع کشاورزان خرید 

می دهد. ادامه  را  تضمینی 

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت که در حال 
صنفی  واحد  میلیون  یک  حدود  حاضر 

شده اند. کرونایی  تعطیلی  مشمول 
در  مجتبایی   محمد باقر  مهر،  به گزارش   
دوره  در  کشور  در  اصناف  وضعیت  مورد 
 3 کشور  در  داشت:  اظهار  کرونا  شیوع 
 3۰۰ و  میلیون   ۶ با  صنفی  واحد  میلیون 
سویی  از  همچنین  داریم.  شاغل  هزار 
دیگر حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی، تولیدی 
استفاده  فصلی  کارگران  از  که  هستند 
در  توزیع  شبکه  وقتی  بنابراین  می کنند. 
فروش ناتوان شود، تولید نیز کاهش پیدا 
نیروی  تعدیل  به  واحدها مجبور  و  می کند 

می شوند. انسانی 
از سوی  افزود:  ایران  اصناف  اتاق  دبیرکل 
دیگر بیش از ٧٠ درصد از واحدهای صنفی 
اجاره ای هستند که به دلیل این تعطیالت، 

دچار مشکالت عدیده ای شده اند.
 ۵۰ حدود  قرمز  شهرهای  در  داد:  ادامه  او 
درصد از اصناف و در شهرهای نارنجی 99 
وضعیت  در  هستند؛  فعال  اصناف  درصد 
دارند،  قرمز  وضعیت  شهر   ۲۵۷ فعلی که 
مشمول  صنفی  واحد  میلیون  یک  حدود 

شده اند. تعطیلی 
تعطیالت  وضعیت  بررسی  مجتبایی گفت: 
که  می دهد  نشان  گذشته  سال  ماه  آذر 

میزان فروش اصناف در آن بازه زمانی، ۵۰ 
بر  اگر  یافت؛  تومان کاهش  میلیارد  هزار 
اساس همان تجربه آذرماه محاسبه کنیم، 
برای 1۰ روز تعطیالت امسال دست کم 33 
هزار میلیارد تومان کاهش درآمد و فرصت 

بود. خواهد  اصناف  فروش 
صورت  به  را  تورم  میزان  اگر  همچنین   
بگیریم،  نظر  در  درصد   ۵۰ متوسط 
می توانیم برای این 1۰ روز پیش بینی کنیم 
که حداقل ۴۵ هزار میلیارد تومان کاهش 
وجود  به  اصناف  برای  فروش  فرصت 
مستقیم  آن خسارت  از  بخشی  می آید که 
به  خسارت  و  فروش کاال  عدم  بخشی  و 

است. بعدی  زنجیره های 
اینکه  بیان  با  ایران  اصناف  اتاق  دبیرکل 
هم  تقاضا  کاهش  به  منجر  تعطیلی ها 
توزیع  بخش  در  هم  و  تولید  بخش  در 
اول  ماهه   9 طی  شد:  یادآور  می شود، 
 ۲۵۰ از  99 بیش  آبان  پایان  تا  اسفند 9۸ 
هزار میلیارد تومان درآمد از دست رفته در 
صنفی  واحد  وقتی  داشتیم.  کسب و کارها 
کاهش درآمد داشته باشد یعنی نتوانسته 
چک های خود را پاس کند و بدهی خود را 
به واحد تولیدی بدهد. این امر به معنای 
تا  تولید  از  اقتصادی  چرخه  بر  خسارت 

است. توزیع 

دبیرکل اتاق اصناف:
یک میلیون واحد صنفی تعطیل شدند

اصناف

از ابتدای سال تخصیص 
ارزی برای واردات نهاده 

های دامی صورت نگرفته 
است، اما بانک مرکزی به 
ما قول داده است که این 

هفته تخصیص ارز را انجام 
می دهد 

 آغاز تخصیص ارز بانک مرکزی برای واردات 
نهاده های دامی

بازرگانی  خدمات  دفتر  سرپرست 
وزارت  بازرگانی  توسعه  معاونت 
ارز  تخصیص  اولین  از  جهاد کشاورزی 
واردات  برای  مرکزی  بانک  فروردین 
و  داد  خبر  امروز  از  دامی  نهاده های 
برای  جدید  سفارش های  ثبت  گفت: 
در  شیوه نامه ها  چارچوب  در   1۴۰۰ سال 
حال انجام است. به گزارش ایلنا، حسن 
وضعیت  آخرین  درباره  عباسی معروفان 
ثبت سفارش و واردات کاالهای اساسی 
بر  کرد:  اظهار  دامی،  نهاده های  جمله  از 
در  سفارش  ثبت  شیوه نامه ها،  اساس 
نوروزی در  از تعطیالت  بعد  سال جدید 
حال انجام است. او ادامه: البته در حال 
حاضر نیز عالوه بر نهاده های دامی سایر 
نیاز  میزان  به  بنادر  در  اساسی  کاالهای 
کشور وجود دارد و آماده ترخیص است. 
به حاشیه های  اشاره  با  عباسی معروفان 
اخیر ایجاد شده برای واردات نهاده های 
دامی، گفت: ثبت سفارش برای واردات 
نهاده های دامی شرایط خود را دارد و هر 

ندارد. ثبت  اجازه  شرکتی 
به گفته او؛ شرکتی که بیش از این کار 
واردات آهن یا پروفیل را انجام می داده، 
دنبال  به  به خیال کسب سود  نمی تواند 
دامی  نهاده های  واردات  سفارش  ثبت 

باشد. عباسی معروفان با تاکید بر اینکه 
ثبت سفارش کاالهای اساسی چارچوبی 
چارچوب  براساس  تنها  افزود:  دارد، 
می توانند  شرکت ها  شده  تعریف 
را  خود  سفارش های  و  داده  درخواست 

کنند.  ثبت 
بانک  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
واردات  برای  ارز  تخصیص  مرکزی 
از  گفت:  است،   داده  دامی  نهاده های 
صورت  ارزی  تخصیص  سال  ابتدای 
نگرفته است، اما بانک مرکزی به ما قول 
داده است که این هفته تخصیص ارز را 
انجام می دهد که اولین آن امروز خواهد 
با  کرد:  تصریح  عباسی معروفان  بود. 
در  دامی  نهاده های  اهمیت  به  توجه 
درخواست  پروتئینی کشور  منابع  تامین 
ما از بانک مرکزی این است که به آنچه 
وعده داده عمل کند تا خالئی در  تامین 
دامی  نهاده های  از جمله  اساسی  کاالی 
خدمات  دفتر  سرپرست  نشود.  ایجاد 
بازرگانی  توسعه  معاونت  بازرگانی 
اگر  است؛  معتقد  وزارت جهاد کشاورزی 
با  شود  انجام  موقع  به  ارز  تخصیص 
موجود  اساسی  میزان کاالهای  به  توجه 
در بنادر و ثبت سفارش های سال جدید، 
نگرانی در تامین این کاالها وجود ندارد. 

اساس گفته مدیر  بر  باقرزاده  آقای 
ستاد  تلفیق  و  برنامه ریزی  دفتر 
در  نیرو  وزارت  ارومیه  دریاچه  احیای 
1400- 1399 دریچه سدها را  آبی  سال 
به روی ارومیه بسته و اجازه نداده  است 

آبی به دریاچه برسد.
احیا  ستاد  این باره  در  که  نامه ای  هم  من 
نوشته است را دیدم و با مدیران استانی در 
حال مکاتبه هستیم تا ببینیم  رهاسازی به 
و خروجی سدها  ورودی  و  بوده  میزان  چه 
چقدر بوده است. چرا که ورودی و خروجی 
در سدها بسیار مهم است تا سد بتواند سال 
را بگذراند، برای من هنوز واضح  نیست که 
از سد  می توانسته  آب  رهاسازی  میزان  چه 
انجام شود، آیا واقعا مقداری که امکان پذیر 
بوده رهاسازی نشده است؟ و آیا محدودیت 
چه  یا  شده  مساله  این  شده  باعث  بارش  

عاملی در این زمینه وجود داشته است؟

 از نظر کارشناسی نظر شما در مورد 
تاالب  حق آبه  اختصاص  اهمیت 
در  دریاچه  اینکه  به  توجه  با  چیست؟ 
که  ندارد  ضرورت  آیا  احیاست  روند 
حق آبه آن به طور مرتب داده شود؟ این 
احیا  روند  به  آمده  پیش  مشکالت 

نمی زند؟ آسیب 

سرمایه   آب  دارد که  وجود  قاعده کلی  یک 
انسان ها و برای توسعه  برای طبیعت، برای 
است  پایه  منابع  جزو  آب  است.  سرمایه 
افزایش  و  حفظ کنیم  را  پایه  منابع  باید  و 

دهیم.
سرمایه آب در 3 جا انباشته می شود: منابع 
دریاچه.  و  تاالب  و  رودخانه  زیرزمینی،  آب 
سرمایه  این  باشد که  این  اگر  ما  سیاست 
را زیاد کنیم  یعنی آب را در این سه منبع 
را  منابعی  بگوییم  می توانیم  کنیم  زیاد 
بهره  آن  از  انسان  و  طبیعت  زیاد کردیم که 
کرده ایم.  خدمت  کشور  آب  به  و  می برند 

است. اساس  این  بر  ما  سیاست 

بر  تنها  و  نیست  تازه   مناقشه  این   
هم  ارومیه  دریاچه  حق آبه  سر 
نیست، سال هاست می شنویم که وزارت 
را  تاالب ها  حق آبه  از  بخشی  یا  نیرو 
را  آب  کل  طور  به  یا  و  است  نداده 
که  شاهدیم  و  است  نکرده  رهاسازی 
میان سازمان حفاظت محیط زیست که 
متولی تاالب هاست و متولی آب کشور 
دارد.  وجود  اختالف  نیرو  وزارت  یعنی 
پایان  می شود  تعارض  این  به  چطور 

داد؟
در  اشاره کردید،  است که  دقیقی  نکته  این 

آخرین جلسه ستاد ملی تاالب ها که در 1۶ 
فروردین برگزار شد هم  بحث اینکه چرا حق 
داده نمی شود مطرح شد و در  تاالب ها  آبه 
حفاظت  سازمان  رئیس  نیرو،  وزیر  جلسه 
رئیس جمهور  اول  معاون  و  زیست  محیط 

داشتند. حضور  هم 
تاالب  بگوییم  که  نیستم  این  موافق  من 
برای  رودخانه  و  است  زیست  محیط  برای 
هر  است که  اشتباه  این  است.  نیرو  وزارت 
دستگاه را مسئول یک بخش بدانیم، مساله 
هرکس  و  است  میان بخشی  موضوعی  آب 

ایفا کند. درست  را  خودش  نقش  باید 
به  گفت  حضار  از  یکی  جلسه  آن  در  حتی 
گفت  نیرو  وزیر  و  نمی رسد  آب  ما  تاالب 
یک  برای  تاالب  ما،  تاالب  بگوییم  نباید 

نیست. دستگاه 
قانون گفته،  آنجا که  از  بگوییم  نمی شود که 
و  کند  تعیین  را  آب  میزان  زیست  محیط 
تامین کند. من در  را  آن مقدار  نیرو  وزارت 
عمل  در  دیدم که  رود  زاینده  آبریز  حوضه 
چنین امکانی برای وزارت نیرو وجود ندارد. 
می خواهد   نیرو  وزارت  هم  دلیل  همین  به 
تا  کند  تقویت  را  آب  حوضه  ای  مدیریت 
درست  را  مسئولیتشان  مختلف  ذی نفعان 

دهند. انجام 
موضوع  این  سر  بر  بحث  وقتی  همیشه   

در  نمی زند  حرف  کشاورزی  از  است کسی 
حالی که ۷۰ درصد آب در بخش کشاورزی 
چه  آنجا  در  ببینیم  باید  شود،  می  مصرف 
است  در بخش صنعت چه خبر  است،  خبر 
می افتد  دارد  اتفاقی  چه  شهر  و  شرب  در 
درستی  به  را  وظایفشان  و  بیایند  باید  آنها 

. دهند  انجام 
و  باشم  کشاورزی  بخش  در  هم  من  اگر 

مترمکعبی 1۰۰ تومان آب بگیرم و بروم چرا 
می گویم  دعوا کنم؟  وارد گود  را  خودم  باید 

بدهد. آب  نیرو  وزارت  قانون گفته 
از  معجزه کند که  نمی تواند  نیرو که  وزارت 
که  کنیم  اشتباه  نباید  ببارد.  باران  آسمان 
یک مقصری را پیدا کردیم و  بعد با خیال 
راحت برویم سرمان را روی بالش بگذاریم 
سازمان  یا  بیاورد  آب  برود  نیرو  وزارت  که 

احیا کند. را  تاالبش  برود  زیست  محیط 
در  دیگری  بازیگران  نیست.  این گونه  اصال 
این کار هستند که پنهان اند و دیده نمی شوند 
 .  ... و  نمایندگان مجلس  مانند استانداران، 
نماینده ای که هم از این سو دستور می دهد 
چه  پس  می دهد  دستور  سو  آن  از  هم  و 
یک  از  نمایندگان  برخی  دارد؟   وظیفه ای 
طرف می گویند دریاچه ارومیه را احیا کن و 

از آن طرف می گویند سد را کامل کن.
کمیسیون  که  هستم  این  دنبال  به  من   
نظر  ببینیم که  و  دهیم   تشکیل  را  حوضه 
افراد و دستگاه های مختلف در مورد مسائل 
حوضه دریاچه ارومیه چیست. زمانی که ما 
تاالب ها  از  حفاظت  کلی  قاعده  اساس  بر 
مشخص  را  دستگاه ها  نقش  رودخانه ها  و 
می شود که کدام  مشخص  وقت  آن  کردیم 

کند. عمل  نقشش  به  می تواند  دستگاه 

رهاسازی  و  سد  دریچه  متولی  اما   
آب در نهایت وزارت نیرو است.

را می  پذیرم.  این مساله  است، من  درست 
من نمی خواهم کسی را محکوم  یا رد اتهام 
است.  این  از  پیچیده تر  مساله  اما  کنم. 
ماه  اردیبهشت  باشیم که  داشته  توجه  باید 
است.  برای کشاورزی  آب  رهاسازی  زمان 
با  که  هستیم  این  تکاپوی  در  حاال  از  ما 
صحبت  کشاورزی  مدیران  و  استانداران 
شاید  که  چرا  باشند  جریان  در  که  کنیم  
تعطیل کنیم.  را  کشت  از  بخشی  بخواهیم 
به  را  هواشناسی  پیش بینی های  باید  ما 
عمل  آن  اساس  بر  و  کنیم  بررسی  دقت 

. کنیم
رهاسازی  برای کشاورزی  آب  نمی شود که 
شود و فردا آب برای شرب نباشد. گندم را 
شرب  آب  نمی توان  اما  کرد  وارد  می شود 
معامالت  این  با  ما  کرد.  وارد  مردم  برای 
روبه رو هستیم. ما در حال فعالیت هستیم 
بارش  لحاظ  به  را  اردیبهشت  وضعیت  تا 
کماکان  همین گونه  بارش ها  اگر  بسنجیم  
اولتیماتوم  باید  باشد  داشته  کاهش 
بخشی  آب  است  ممکن  حتی  که  بدهیم 
هیچکس   . نشود  تامین  هم  کشاورزی  از 
نمی خواهد آب را به کشاورزی بدهد اما به 
تفکری  چنین  اصال  ندهد   ارومیه  دریاچه 

ندارد. وجود 

حق آبه دریاچه ارومیه در سال آبی جاری تامین نشده است. دیروز مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد که  حق آبه دریاچه ارومیه طی سال آبی 1400-1399، ۶40 میلیون مترمکعب برآورد شده بود که از 
این میزان تنها حدود 1۶0 میلیون مترمکعب به دریاچه ارومیه پرداخت شده است و از اینکه حق آبه دریاچه ارومیه تامین نشده از وزارت 
نیرو انتقاد کرد. او همچنین گفت از این پس آزادسازی آب از سدها صرف کشاورزی می شود. مسعود باقرزاده کریمی رئیس حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه اما معتقد است که مساله این حوضه آبریز و تامین حق آبه آن پیچیده تر از آن چیزی است که عنوان می شود. او به 
»پیام ما« گفت که وزارت نیرو نمی تواند معجزه کند که باران ببارد بلکه همه بخش های ذی نفع در این حوضه از جمله بخش کشاورزی 

باید مسئولیت خود را به درستی انجام دهند.

| مسعود باقرزاده کریمی |
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افقی
نقش كرده   . نوشته   - جارختي   -  1 
زنانه،  تعجب  تعجب،  حرف   - شده۲ 
تابان3   - شمشیرانگلیسی   - گشوده 
پول  آسیایی،  پول  ژاپن،  پول   -
آش،  همراهی،  - کلمه  آسیا  قدرتمند 
پنبه   - فام  نیل   - مشایعت  حرف 
بیگانه - كشوری   - پنبه۴  غوزه  دانه، 
 - خیز  همراه  پرش،   - دراقیانوسیه۵ 
طلبیدن  شهادت  به  خواستن،  گواهی 

حرف  آلمانی،  بله  انتخاب،  حرف   -
كارتن  آسیب،  و  صدمه   - گزینش۶ 
افتاده  دور  انداختن،  دور   - نشده  باز 
- گیاه مقدس زرد تشتیان - كشیده 
 - دراز۷  و  طوالني  طوالني،  شده، 
شیرینی تولد - مردی - فیلم برادران 
 - اشکانی  پادشاهان  از   - تاویانی۸ 
ساختمان،  شالوده  هندسی،  عدد 
نورد  مه  سفینه   - ارشمیدس  عدد 
ذخیره  انداز،  پس   - نور9  الهه  ناسا، 
گنجشك1۰  زبان  درخت   - تربت   -

دریایی  جانوران  تنفسی  اندام   -
ارتشی11  کامیون   - آوردن  بدنیا   -
سل، کلید  از  قبل  نت  چهارم،  نت   -
نت   - است  معروف  موسیقی  در  آن 
تایید  کارمندی،  عدد  ماه،  عدد  آخر، 
تواین1۲  مارک  آثار  از   - ایتالیایی 
صاحبان  ائتالف،   - کردن  تقسیم   -
مدیترانه،  در  - كشوری  چند كارخانه 
ندا - خاموش،  نوعی تب13 - حرف 
سرو  نوعی  وصف   - كبیر  اقیانوس 
 - خداوند  های  نام  از   - نژاد1۴   -
منفی،  عدد   - سقف  بزرگ  تیرچوبی 
بزرگوار، گرامی -   - باال1۵  جواب سر 

آذریزدی مهدی  از  اثری 

عمودی
متكلم  یا شخص  نویسنده  تعبیر   -  1
پایتخت   - نگارشی  من  خود،  از 
ششم  نت   - عابد   - گرجستان۲ 
 - چیزی  درون  عرب،  نفی  موسیقی، 
گرفتن،  انس  الفت،   -  3 اندوهگین 
مترادف  آذری،  گوشت   - عادت 
از   - ابله   - ترك  اسب  آشغال، 
فروغ   - خدا۴  خانه  به  سفر  عبادات، 
و روشنی - دوره آمادگی۵ - از توابع 
و  دیبا   - نائین  نزدیك  نائین، شهری 
 - وارونه  سو   - جوانمرد۶   - اطلس 
معدن۷   - تفسیم   - ربطی  افعال  از 
و  قصد   - زین  نمد  باردار،  ذره   -
ناپخته۸   - نماز  اصلی  رکن  آهنگ، 
 - بلبل  عدد   - لنجان  سابق  نام   -
بوکسور   - خشكی9  میوه،  آغوش، 

خود  داشتن،  نسبت   - کوبایی  نامدار 
پیوستگی  دادن،  نسبت  دیگری  به  را 
كارگردانی  به  فیلمی   - خویشی1۰  و 
 - ترساندن  صدای   - درمنش  محمد 
مخفف   - شادی11  در  مردم  هیاهوی 

دوستی   - کچل  جرب،  بیماری  اگر، 
گونه1۲  بیمار  سخنان   - ستارگان   -
 - صاحب   - نجم  کوکب،  ستاره،   -
مفعولی،  نشانه   - دو  هر  یارغم، 
ریه،   - واسطه13  بی  مفعول  عالمت 

خانگی  سینمای   - کش  نفس  عدد 
موشك  نوعی   - انداز1۴  مردسنگ   -
موسیقی1۵  آالت  از   - درهم  وای   -
مهرزاد  از  فیلمی   - ژاپن  جزایر  از   -

یی مینو

جدول شماره 1985

 مدير پروژه حفارى خبر داد:
تعمير آخرين حلقه چاه 

ميدان نفت شهر
مدیر پروژه حفاری طرح توسعه ميدان نفتی منطقه 
نفت شهر در شرکت ملی حفاری ایران از آغاز مراحل 
تعمیر و تکمیل آخرین حلقه چاه در این میدان با 
بکارگیری دستگاه حفاری ۴۸ فتح این شرکت خبر 
آل محمود گفت: پیش بینی می شود  داد. غالمرضا 
چاه شماره 11  نیز ظرف مدت دو ماه آینده تکمیل و 

تحویل شرکت نفت مناطق مرکزی شود.
دستگاه های  کاربست  با  این  از  پیش  افزود:  او 
حفاری 3۵ و ۸1 و ۴۸ فتح در این میدان که در 
چاه  حلقه  یک  حفر  است  واقع  استان کرمانشاه 
به  تعمیری  چاه  حلقه  دو  همچنین  و  توسعه ای 

رسید. اتمام 
افزایش  و  نگهداشت  پروژه  کرد:  اظهار  آل محمود  
جمله  از  شهر  نفت  منطقه  نفتی  میدان  تولید 
پروژه های توسعه ای شرکت ملی نفت ایران است 
ملی  شرکت  سوی  از   EPD/EPC صورت  به  که 
طرح  حفاری  پروژه  مدیر  می شود.  اجرا  حفاری 
حفاری  ملی  شرکت  در  شهر  نفت  میدان  توسعه 
ایران گفت: فیلد Field(( نفت شهر یکی از میادین 
نفتی کشور است که از نظر پیچیدگی مخزن، ترکیب 
نفت و گاز در سطح، شکستگی سازندها و تراکم گاز، 
پر ریسک و انجام حفاری با وجود عمق کم  زمان 
باالیی  و حساسیت کاری  عمل  دقت  به  نیاز  و  بر 
دارد. او یادآور شد: شرکت ملی حفاری ایران با بهره 
گیری از متخصصان مجرب و کارآزموده در راستای 
همکاری با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پیش 
از این چاه های توسعه ای و تکمیلی متعددی در این 

میدان حفاری و تکمیل کرده است.

انعقاد تفاهم نامه ارائه 
خدمات رفاهی به رانندگان 

حمل ونقل عمومی رشت
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
رشت از انعقاد تفاهم نامه های همکاری در زمینه ارائه 
حمل و نقل  ناوگان  رانندگان  به  رفاهی  متنوع  خدمات 

عمومی درون شهری خبر داد.
محمد محبتی با اعالم این خبر گفت: سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت اقدام به انعقاد 
تفاهم نامه های همکاری در زمینه صدور بیمه نامه های 
اتو  ، خدمات  یدکی  لوازم  و  تامین قطعات  گوناگون، 
سرویس و تعویض روغن و مراکز معاینه فنی کرده است. 
فی مابین  همکاری  های  نامه  تفاهم  این  افزود:  او 
با  بار و مسافر شهرداری  سازمان مدیریت حمل و نقل 
بیمه،  شرکت های  خودرویی،  خدمات  فروشگاه های 
و  فنی  معاینه  خودرویی،  حمل  خدمات  رسان  امداد 
و خدمات  یدکی  لوازم  دهنده  ارائه  و  هیدرواستاتیک 
تعمیرگاهی منعقد شده است. رئیس سازمان مدیریت 
به  اشاره  با  رشت  شهرداری  مسافر  و  بار  حمل و نقل 
توافق های به عمل آمده در این تفاهم نامه های همکاری 
خاطر نشان کرد: ارائه خدمات اتو سرویس خودرویی 
به تاکسی داران و مجموعه حمل و نقل عمومی درون 
شهری با تعرفه خدمات مناسب، ارائه خدمات بیمه ای 
) اشخاص ، اموال و مسوولیت ( با تخفیف، بهره مندی 
و  جلوگیری  ماهه،   1۲ الحسنه  قرض  تسهیالت  از 
پاکسازی ایستگاه های اتوبوس، تاکسی و مینی بوس 
از خودروهای شخصی و برخورد قانونی با خودروهای 
متخلف و حمل با جرثقیل و هدایت به پارکینگ، انجام 
این  خودروهای  برای  هیدرواستاتیک  و  فنی  معاینه 
ناوگان با اعمال تخفیف و مطابق تعرفه بهای مصوب و 
بهره مندی از تسهیالت بانکی جهت تهیه قطعات یدکی 
مورد نیاز و ارائه خدمات تعمیرگاهی با اعمال تخفیف و 
به صورت اقساط از جمله خدماتی هستند که مطابق این 

تفاهم نامه ها ارائه می شوند.

آمار حوادث مرتبط با 
مشترکان گاز در گیالن 

کاهش یافته است
در سال 1399 با فرهنگ سازی و اطالع رسانی صورت 
گرفته درخصوص مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی و 
رعایت اصول ایمنی از سوی مشترکان، حوادث مرتبط 
با مشترکان گاز همچون مرگ خاموش، انفجار و آتش 

سوزی نسبت به سال 9۸ کاهش یافته است.
با  استان گیالن  شرکت گاز  مدیرعامل  اکبر  حسین 
اعالم خبر کاهش حوادث مرتبط با مشترکان گاز در 
با  داشت:  اظهار  آن  از  قبل  به سال  نسبت  سال 99 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی گسترده و همچنین توجه 
بیش از پیش مردم عزیز به نکات ایمنی و استفاده از 
وسایل گازسوز استاندارد، حوادث گاز در سال گذشته 

در حدود 3۵ درصد کاهش یافته است.
 99 سال  در  داشت:  اظهار  موضوع  این  بیان  با  او 
با گاز شامل گازگرفتگی،  مرتبط  حادثه  مجموعًا 3۶ 
آتش سوزی و انفجار به وقوع پیوست که متاسفانه بر 
اثر آن، 1۰ تن از مصرف کنندگان گاز طبیعی جان خود 
را از دست دادند. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
به  تنها یک مورد حادثه مربوط  این تعداد  از  افزود: 
گازگرفتگی بوده است که متاسفانه منجر به فوت ۲ نفر 
از گیالنیان شده است. حسین اکبر یادآور شد: در سال 
9۸ مجموعًا ۵۸ مورد حادثه گازگرفتگی، آتش سوزی 
به فوت 1۲ تن  منجر  پیوست که  وقوع  به  انفجار  و 

شده بود.

سمنان

و  طبیعی  کل منابع  اداره  حفاظت  یگان  فرمانده 
آبخیزداری استان سمنان گفت: سال گذشته 1۰3 هکتار 
از عرصه های مرتعی و جنگلی استان به دلیل سهل نگاری 
سه  روز  ابوطالبی  علیرضا  سرهنگ  سوخت.  آتش  در 
سال گذشته  داشت:  ابراز  ایرنا  با  گفت و گو  در  شنبه 
3۲ مورد آتش سوزی در عرصه های مرتعی و جنگلی 
استان سمنان رخ داد که چهار مورد از آتش سوزی ها 
 1۰3 مجموع  از  داد:  ادامه  او  بود.  جنگل  به  مربوط 
آتش  در  سال گذشته  طبیعی که  منابع  عرصه  هکتار 
آتش سوزی ها  وسعت  از  هکتار   ۲ حدود  در  سوخت 
مربوط به مناطق جنگلی و بقیه مربوط به عرصه های 
عمومی  آگاهی  ارتقای  با  اضافه کرد:  او  بود.  مرتعی 
واکنش  تیم  تقویت  و  مردمی  مشارکت  افزایش  و 
در  آتش سوزی  مراقبتی  افزایش گشت های  و  سریع 
به  نسبت  استان سمنان  و جنگلی  عرصه های مرتعی 
سال 139۸ کاهش داشت. ابوطالبی بیان کرد: وسعت 
آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی در سال گذشته 
کاهش  درصد   3۵ حدود  در   139۸ سال  به  نسبت 
یافت. او اظهار داشت: هیچ یک از آتش سوزی ها رخ 
داده در عرصه های منابع طبیعی استان سمنان به عمد 
براساس  و  است  نبوده  طبیعت  تخریب  هدف  با  و 
بررسی ها دلیل 9۸ درصد آتش سوزی ها در عرصه های 
انسان ها  مرتعی و جنگلی استان سمنان سهل انگاری 

و  طبیعی  منابع  اداره کل  حفاظت  یگان  فرمانده  بود. 
در  نمونه  برای  شد:  یادآور  سمنان  استان  آبخیزداری 
یکی از موارد آتش سوزی در عرصه های مرتعی زنبور دار 
به دنبال ایجاد آتش و دود در روند پرورش زنبور بود 
که متاسفانه با وزش باد شدید آتش به چادر زنبوردار 
در عرصه گسترش  آتش سوزی  سرایت کرد و سپس 
یافت. او تصریح کرد: بطری های شکسته در فصل گرم 
مانند عدسی عمل می کند و تابش نور خورشید به آن 
آتش سوزی در مراتع را به دنبال دارد و بر همین اساس 
ضرورت دارد مردم از ریختن زباله و به ویژه بطرهای 
کنند. پرهیز  طبیعت  در  نور  کننده  منعکس   شکسته 

و  طبیعی  منابع  اداره کل  حفاظت  یگان  فرمانده 
 ۴۵ ماده  براساس  گفت:  سمنان  استان  آبخیزداری 
مراتع،  و  جنگل ها  از  بهره برداری  و  حفاظت  قانون 
آتش زدن پسماند مزارع مجاور عرصه های ملی بدون 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کارشناسان  با  هماهنگی 
پیگرد  به عرصه ها،  و، در صورت سرایت آتش   ممنوع 
و  کشاورزان  تعدادی  گذشته  سال  و  دارد   قانونی 
مرتعداران متخلف عامل آتش سوزی به مراجع قضایی 
استان  وسعت  هکتار  میلیون   9.۷ از  شدند.  معرفی 
بیابانی و خشک، 3۸.۵  سمنان، ۵۵ درصد را نواحی 
درصد را مراتع، ۲ درصد را اراضی کشاورزی و 3.۶ درصد 

می دهد. تشکیل  جنگل  هم  را 

مدیر پایگاه میراث جهانی و منظر فرهنگی 
باستان شناسی  و  تاریخ  موزه  گفت:  بم 
شهرداری  همکاری  با  تاریخی  شهر  این 
راه اندازی  جاری  سال  در  شهر  شورای  و 
قاسمی  ایرنا، محسن  به گزارش  می شود. 
افزود: با راه اندازی موزه تاریخ در شهر بم 
حوزه  به  عالقه مندان  برای  مناسبی  محل 
او  ایجاد می شود.  باستان شناسی  تاریخ و 
مدیریت  جامع  طرح  بازنگری  به  اشاره  با 
شهر  باغ  حفظ  برای  بم  فرهنگی  منظر 
این پروژه در  این شهرستان تصریح کرد: 
بم  تفصیلی  طرح  پروژه  با  همکاری  قالب 
مدیر  می شود.  انجام   1۴۰۰ سال  پایان  تا 
بم  فرهنگی  منظر  و  جهانی  میراث  پایگاه 
شیوع  دلیل  به  گذشته  سال  کرد:  بیان 

تاریخی  اماکن  و  موزه ها  کرونا  ویروس 
بم  تاریخی  ارگ  جمله  از  استان  این 
برای  فرصتی  اتفاق  این  و  بود  تعطیل 
این  بازسازی بخش های مختلف  مرمت و 
داد:  ادامه  او  آورد.  فراهم  تاریخی  بنای 
خانه  یخدان،  حکومتی،  اصطبل  مرمت 
عمارت  مجموعه  سیستانی،  و  میراکبر 
همچنین  و  کاله فرنگی  برج  دوم،  دروازه 
سامانه  ایجاد  اقامتی،  کمپ  ساماندهی 
تصویری  پایش  و  الکترونیک  حفاظت 
ارگ  در  شده  انجام  اقدامات  جمله  از 
محسوب  گذشته  سال  طی  بم  تاریخی 
و  مرمت  به  اشاره  با  قاسمی  می شود. 
سیستانی  خانه  درصدی   1۰۰ بازسازی 
ارگ تاریخی بم تاکید کرد: در حال حاضر 

پژوهشی  مجموعه  به  تاریخی  بنای  این 
منظر  و  بم  جهانی  میراث  پایگاه  اداری  و 
است.  داده  کاربری  تغییر  آن  فرهنگی 
بازسازی  و  مرمت  عملیات  کرد:  بیان  او 
برج کاله فرنگی و همچنین دروازه دوم به 
خانه  و  است  رسیده  درصد   9۰ از  بیش 
پیشرفت  با  نیز  تاریخی  یخدان  و  میراکبر 
 1۴۰۰ سال  پایان  تا  درصدی   ۷۰ فیزیکی 
مدیرپایگاه  می شود.  بازسازی  و  مرمت 
مرمت  عملیات  افزود:  بم  جهانی  میراث 
از  بم  ارگ  تاریخی  اصطبل  مجموعه 
و  است  شده  آغاز   1399 سال  زمستان 
 1۴۰۰ سال  پایان  تا  می شود  پیش بینی 
شرقی  و  جنوبی  ضلع  سالن های  مرمت 

برسد. پایان  به  تاریخی  بنای  این 

ایالم گفت:  مدیرعامل شرکت گاز استان 
و  صرفه جویی  هدف  با  سال گذشته  در 
در  گاز  مصرف  میزان  انرژی،  مدیریت 
ادارات و سازمان های دولتی این استان، 
پایش  و  بازرسی  مورد   1۶۸ و  هزار  یک 

است. شده  انجام 
خبرنگاران  جمع  در  شمس الهی  عباس 
براساس  کرد:   اظهار  خبر  این  اعالم  با 
و  بهینه  مصرف  صرفه جویی  بخشنامه 
اول رئیس جمهور،  از سوی معاون  ایمن 
و  استانداری  در  مرتبط  جلسات  تشکیل 
دولتی  نهادهای  و  ادارات  به کلیه  ابالغ 
صرفه جویی،  حداکثر  رعایت  جهت  در 
تشکیل  به  اقدام  ایالم  گاز  شرکت 
ادارات  در  مصرف گاز  پایش  گشت های 
کرده  استان  سطح  دولتی  ارگانهای  و 

است.

مشترکان  صرفه جویی  ضرورت  بر  او 
تاکید  گاز  مصرف  در  اداری  و  خانگی 
و  صرفه جویی  منظور  به  افزود:  و  کرد 
ادارات  مسئوالن  از  انرژی،  مدیریت 
درخواست شده بود که وسایل گرمایشی 
اتمام  از  قبل  ساعت  یک  را  سازمان ها 
آخر  تعطیالت  در  نیز  و  کاری  ساعت 

کنند. خاموش  هفته 
ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
انجام  در  شرکت  این  کرد:  تصریح 
اجتماعی  مسئولیت  و  سازمانی  رسالت 
بسیجی  نیروهای  مشارکت  با  خود، 
را  استان  ادارات  رفاه  دمای  گاز،  حوزه 
قرار  پایش  مورد  نزدیک  از  و  رصد کرده 

. گرفت
دوره  این  طول  در  اینکه  به  اشاره  با  او 
و  ادارات  از  دسته  آن  به  بازرسی ها، 

در  صرفه جویی  موضوع  که  نهادهای 
نکردند  رعایت  را  رفاه  دمای  یا  مصرف 
شده  ابالغ  کتبی  اخطار  اول  مرحله  در 
و  بعد  مرحله  در  خاطرنشان کرد:  است، 
لیست  مصرف،  رعایت  عدم  صورت  در 
صرفه جویی  گاز  مصرف  در  که  اداراتی 
نکرده اند به استانداری اعالم و در مرحله 
مربوطه  مقررات  و  قوانین  برابر  آخر 
ادارات  قطع گاز  جمله  از  اقدامات  سایر 

شد. انجام  پرمصرف 
اجرای  با  خوشبختانه  شمس الهی گفت: 
این بازدید ها و پایش های مصرف گاز در 
و مستمری  پایدار  99 گاز  زمستان  طول 
و  گرفت  قرار  مشترکان  اختیار  در 
سطح  در  گاز  جریان  قطعی  هیچگونه 
استان وجود نداشت و صرفه جویی مورد 

شد. محقق  انتظار، 

اجرای طرح پایش مصرف گاز در ادارات ایالم 

سال  گفت:  کردستان  منطقه ای  آب  شرکت  بهره برداری  و  حفاظت  معاون 
گذشته ۴۴ کیلومتر از رودخانه های استان با 1۰۵ میلیارد ریال هزینه، الیروبی 
و ساماندهی شد. عرفان مومن پور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
رودخانه های  در  صورت گرفته  الیروبی های  بیشترین  پارسال  داشت:  اظهار 
شهرستان های دیواندره، سنندج، کامیاران، مریوان، سروآباد و سقز انجام شد.

او با بیان اینکه در تمام رودخانه هایی که الیروبی الزم بوده، این کار انجام شده 
است، اضافه کرد: الیروبی های انجام گرفته از محل اعتبارات عمرانی شرکت 
آب منطقه ای انجام شد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
کردستان بر لزوم مستمر بودن اجرای ساماندهی رودخانه های استان در طول 
سال با کمک اعتبارات استانی تاکید کرد و گفت: الیروبی رودخانه ها، راه را 
برای عبور آب در حجم زیاد هم فراهم کرده و مانع وقوع سیل و خسارت به 
اراضی اطراف می شود. مومن پور افزود: در برخی مواقع با وجود الیروبی کردن 
به  و  بوده  بیشتر  دارد  رودخانه ها جریان  بستر  در  آبی که  رودخانه ها، حجم 
بیرون سرایت می کند، بنابراین احداث حوضچه های ذخیره ای در باالدست از 

تمهیدات اساسی است که باید در این خصوص اندیشیده شود.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: سال گذشته بیش از 
۸۰ درصد اشتغال ایجاد شده در این استان از طریق تسهیالت هدفمند در بخش 

اشتغال خرد و خانگی، حمایتی و روستایی بود.
محمدرضا یوسفی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: فقط ۲۰ درصد 
فرصت های شغلی محقق شده در استان مربوط به تسهیالت بانکی مقیاس 

متوسط و بزرگ بوده است. 
او اظهار داشت: همچنین در مجموع نزدیک ۷۰ درصد زمینه های شغلی جدید در 
استان از طریق مداخالت غیربانکی دستگاه های اجرایی ازجمله تسهیل در صدور 
مجوزهای کسب و کار و مداخالت سیاستی حاصل شده است که نشان می دهد 
در صورت تمرکز و برنامه ریزی روی فعالیت هایی غیر از مسیر تسهیالت بانکی، 

امکان ایجاد فرصت های شغلی میسر خواهد بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: از ابتدای اجرای قانون 
توسعه اشتغال پایدار روستایی تاکنون )سال های 9۷ تا پایان 99( بیش از ۲۷۲ 
میلیارد تومان اعتبار بانکی با نرخ بهره ۶ درصد برای روستاییان استان پرداخت 
شده که زمینه ایجاد پنج هزارو 19۸ نفر فرصت شغلی در استان فراهم شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان  گفت: سیمان پس خروج از 
کارخانه باید رصد و مشکل سیمان رفع شود زیرا در کمبود سیمان، واسطه های بین 

راهی نقش اصلی را بازی می کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان کرمان حسینی نژاد 
در نشست با تولیدکنندگان سیمان استان کرمان افزود: همه تولید و کارخانجات  
را می بینند اما مشکل در سیستم حمل و توزیع سیمان است و از کارخانه تا 

توزیع کنندگان خرد باید به صورت دقیق رصد و نظارت شود.
او با اشاره به ۲ علت تعطیلی کارخانه سیمان هرمزگان و قطعی گاز اظهار داشت: 
با توجه به اینکه تولید سیمان تغییر چندانی نداشته اما سیمان در بازار کاهش 

یافته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: ورود دولت به حوزه 
یک کاال، تولید کننده و توزیع کننده را دچار چالش می کند لذا بهتر است تولید 
سیمان به این سمت نرود او گفت کارخانجات روزانه لیست سیمان تحویلی به 
مراکز توزیع عمده وخرده را به سازمان صمت به صورت شفاف اعالم کنند و تا زمانی 

که بازرس ما پشت برگه بارنامه را امضا نکرده سیمان نباید توزیع شود.

105 میلیارد ریال برای الیروبی 
رودخانه های کردستان هزینه شد

80 درصد شغل های ایجاد شده در زنجان 
از طریق تسهیالت اشتغال خرد است

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت کرمان: 
واسطه ها اصلی ترین نقش را در کمبود 

سیمان کرمان دارند

| کردستان | | زنجان | | کرمان |

 مدیر پایگاه میراث جهانی: 

103 هکتار از عرصه منابع طبیعی استان سمنان موزه باستان شناسی بم راه اندازی می شود
 در آتش سوخت
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نقدی بر سیاست  های حذف دست فروشان از فضای شهری
 تنها در سال 1399 بیش از 40 میلیارد تومان هزینه برای پشتیبانی انتظامی از طرح  های انضباط شهری در برخی 

مناطق شهرداری تهران صرف شده است
  شهرها عموماً به عنوان محرک مدرنیته درک می  شوند و دست فروشی به عنوان مظهر توسعه  نیافتگی و فقر تلقی می -

شود، به همین دلیل است که غیاب آن به مثابه نوعی پیشرفت تلقی می  شود

رئیس شورای شهر تهران 
تاکید کرد:  شرایط کرونایی 

بسیار حاد است و تعداد 
فوتی ها در تهران نزدیک به 

1۰۰ نفر رسیده است و به نظر 
می رسد باالتر هم می رود. 

توصیه ما این است که مردم 
بیش از 1۵ دقیقه در وسایل 

حمل و نقل عمومی باقی 
نمانند

رئیس شورای شهر تهران: 

تعداد فوتی های کرونا در تهران به 100 نفر رسید 
توصیه می کنیم مردم بیش از 15 دقیقه در وسایل نقلیه عمومی نمانند

رئیس شورای شهر تهران، بار دیگر عملیاتی 
نشدن وعده های دولت در زمینه حمل و نقل 
درباره  تازه ای  آمار  و  کرد  گالیه  عمومی 

ارائه داد.  کشته های کرونا در تهران 
به گزارش مهر، محسن هاشمی در حاشیه 
جلسه دیروز شورای اسالمی شهر تهران در 
جمع خبرنگاران گفت : در موضوع حمل و 
نقل عمومی و تامین و تجهیز این ناوگان 
مصوبات و قول های خوبی در دولت داریم 
اما متاسفانه هیچ کدام به نتیجه نمی رسد و 
آنچه تاکنون به نتیجه رسیده است، از بودجه 

خود شهرداری تأمین شده است.
افزود:  تهران  اسالمی شهر  رئیس شورای 
اتفاقاتی در حال  نوسازی  البته در بخش 
تزریق  بودجه هایی  یعنی  است  دادن  رخ 
واگن های  و  اتوبوس ها  بعضًا  می شود، 
در  اما  هستند  نوسازی  حال  در  قدیمی 
فعالیت  هیچ  هنوز  نو  تجهیزات  خصوص 

است. نشده  آغاز  جدی 
هاشمی ابراز داشت: طی یک سال گذشته 
با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری، 
ساخت داخل قطار مترو از نظر طراحی به 
درصد  به ۷۵  ساخت  نظر  از  و  درصد   ۸۰
رسید که طی چند روز گذشته نیز از اولین 
قطار ملی رونمایی شد. رئیس جمهور نیز 

و  قطار  این  از  تولید  دستور  آن جلسه  در 
این  افزود: در  او  داد.  را  آن  بودجه  تأمین 
ندارد  وجود  فاینانس  امکان  دیگر  شرایط 
ایجاد کار  برای  چرا که کشورهای خارجی 
برای خود به دیگر کشورها وام می دهند. در 
نتیجه مسیر استفاده از وام مسیر جدیدی 
نخواهد بود و از مصوبه دولت برای تامین 
و  است  باقی  هنوز  عدد   ۴۲۰ واگن  هزار 
برای آن تصمیم گیری نشده است. رئیس 
شورای اسالمی شهر تهران ادامه داد: دولت 
می تواند برای این واگن ها که مصوبه قبلی 
هم دارد، به صورت ریالی برای کارخانجات 
این  ساخت  و  کند  اعتبار  تأمین  داخلی 
واگن ها آغاز شود. او تصریح کرد: شرایط 
کرونایی بسیار حاد است و تعداد فوتی ها 
در تهران نزدیک به 1۰۰ نفر رسیده است و به 
نظر می رسد باالتر هم می رود. توصیه ما این 
است که مردم بیش از 1۵ دقیقه در وسایل 

حمل و نقل عمومی باقی نمانند.
تاکید  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
کرد: با توجه به شرایط واکسیناسیون نیز 
حداقل تا یک سال آینده همچنان درگیر 
دولت  تا  است  الزم  و  بود  خواهیم  کرونا 
ناوگان  تامین  برای  خود  قول  به  نسبت 

بیشتری کند. تالش  عمومی 

حضور تهی دستان در فضاهای 
شهری نشانه  ای از شکست 

سیاست  ها و ناکارآمدی 
برنامه  های اقتصادی و شهری 

است. از این رو هزینه  کرد 
فراوانی برای اجرای طرح  های 

ضربتی یا دوره  ای با هدف 
حذف تهیدستان از فضای 

شهری صورت می  گیرد. در طول 
دهه اخیر مبالغ کمک ساالنه 

شورای شهر به شرکت شهربان 
افزایش یافته است به طوری 
که این رقم از ۴1.۸ میلیارد 

تومان در سال 1393 به بیش 
از 11۵ میلیارد تومان در سال 

139۷ رسیده است

| عضو هیئت مدیره گروه 
جامعه شناسی شهر و مطالعات 
منطقه ای انجمن جامعه شناسی ایران |

| مریم ایثاری |
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واکنش پلیس به فروش 
واکسن کرونا در بازار آزاد  
فروش  موضوع  به  پایتخت  پلیس  رئیس 
در  واکسن کرونا  تومانی  میلیون   ۶۰ تا   ۵۰

داد. نشان  واکنش  آزاد  بازار 
انتظامی  فرمانده  رحیمی  حسین  سردار 
تهران بزرگ درباره اینکه آیا پلیس مواردی 
از فروش واکسن کرونا در ناصرخسرو و ... 
را مشاهده کرده است، به ایسنا، گفت:  مورد 
خاصی درباره فروش واکسن کرونا و عرضه 

آن در بازارهای غیر و متفرقه نداشتیم.
او با بیان اینکه در فضای مجازی نیز چنین 
نکردیم، گفت:  مشاهده  تاکنون  را  مواردی 
هستیم که  این  شاهد  ما  موارد  بعضی  در 
اظهاراتی مطرح می شود اما تاکنون ما چنین 

مواردی را مشاهده نکردیم.
رحیمی درباره اینکه  آیا قیمت های ۵۰ و ۶۰ 
میلیونی واکسن صحت دارد گفت: همانطور 
که گفتم ما چنین چیزی مشاهده نکرده ایم.
رئیس پلیس پایتخت درباره نظارت بر این 
هرگونه  گفت:  نیز  واکسن  فروش  و  فضا 
در  واکسن کرونا  فروش  و  و خرید  عرضه 
درمان  و  بهداشت  وزارت  سیستم  از  خارج 
برخورد  آن  با  پلیس  طبیعتا  و  بوده  جرم 

می کند.
تبلیغ  هرگونه  بر  پلیس  رحیمی،  گفته  به 
فضای  در  چه  واکسن  احتمالی  فروش  یا 
نظارت  مجازی  فضای  در  چه  و  حقیقی 
می کند. برخورد  تخلف  موارد  با  و  داشته 

فریب  است  الزم  شهروندان  اضافه کرد:  او 
مجرمان  ادعاهای  و  وعده ها  و  تبلیغات 
ادعای  طرح  با  بعضا  مجرمان  نخورند.  را 
شهروندان  از  دنبال کالهبرداری  به  واکسن 
با  دارد که  وجود  هم  احتمال  این  و  بوده 
داروی  فروش  به  اقدام  مبالغی  دریافت 
جعلی تحت عنوان واکسن کنند. از این رو 
توصیه ما به شهروندان این است که واکسن 
تایید  مورد  سیستم  و  چرخه  از  حتما  را 
وزارت بهداشت دریافت کرده و هرگونه موارد 

پلیس گزارش کنند. به  را  مشکوک 

یک عضو شورای شهر 
تهران استعفا داد 

حسن خلیل آبادی، رئیس کمیته گردشگری 
شورای شهر تهران استعفا داد. 

خلیل آبادی،  حسن  »پیام ما«،  گزارش  به 
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
روز  رئیس کمیته گردشگری  و  تهران  شهر 
گذشته به صورت کتبی از حضور در شورای 

داد.  استعفا  تهران  شهر 
او بی توجهی  گفته شده که علت استعفای 
شورا به تذکراتش حین رسیدگی به پرونده 
باغات بود. بعد از استعفای لفظی آروین و 
و عدم حضور  استعفای کتبی  و  خداکرمی 
نظری در شورای این چندمین باری است که 
یک عضو درخواست استعفا از شورای پنجم 

پایتخت را داده است. 

تاکسی داران 
بدون ماسک در قزوین 

جریمه می شوند 
قزوین  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل 
ماسک  بر  نظارت  ویژه  طرح  اجرای  از 

داد.  خبر  تاکسیرانان 
به گزارش ایلنا، اسماعیل عرشیان با اعالم 
این خبر گفت: با توجه به خیز موج چهارم 
این ویروس  به  افزایش مبتالیان  کرونا و 
استان  کرونای  با  مقابله  ستاد  مصوبه  و 
دستورالعمل های  رعایت  ضرورت  بر  مبنی 
بهداشتی، طرح ویژه نظارت بر تاکسیرانان 

فاقد ماسک به اجرا درآمد.
بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
داد:  ادامه  قزوین  شهرداری  تاکسیرانی 
گشت  خودرو های  طرح،  این  اساس  بر 
استقرار  با  تاکسیرانی  سازمان  بازرسی  و 
و  ایستگاه ها  و  اصلی  میادین  در  روزانه 
مدارک  پرتردد،  نقاط  و  تاکسیرانی  خطوط 
جابه  جایی  هنگام  در  که  را  رانندگانی 
ضبط  نمی کنند  استفاده  ماسک  از  مسافر 
سازمان  انضباطی  کمیته  به  را  آن ها  و 
این  در  که  می کنند  معرفی  تاکسیرانی 
صورت  قانونی  برخورد  آنان  با  کمیته 

. می گیرد
از  نفر   ۷۷ پارسال  کرد:  تصریح  او 
هیئت  به  ماسک  فاقد  تاکسیرانان 
معرفی  تاکسیرانی  سازمان  انضباطی 
شامل  آنان،  با  قانونی  برخورد  که  شدند 
در  کتبی  اخطار  درج  و  نقدی  جریمه 

گرفت. صورت  پرونده 
در  شهروندان  افزود:  پایان  در  عرشیان 
نکردن  استفاده  تخلف  مشاهده  صورت 
شماره  با  را  موارد  می توانند  ماسک  از 
سامانه  یا  و   13۷ مردمی  ارتباطات 
به  تاکسیرانی  سازمان  مردمی  ارتباطات 

بگذارند. میان  در   33۸۴۸ شماره 

سالمت 

جزئیات واکسیناسیون بیماران خاص اعالم شد
بیماری های وزارت  پیوند و درمان  رئیس مرکز مدیریت 
نادر علیه کرونا  بیماران  بهداشت جزئیات واکسیناسیون 
را تشریح کرد و در زمینه اخذ رضایت نامه از بیماران برای 
مهدی  دکتر  داد.  ارائه  توضیحاتی  واکسن کرونا،  تزریق 
شادنوش درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا در بیماران 
نادر، به ایسنا گفت: واکسیناسیون علیه کرونا در بیماران نادر 
شامل بیماران دیالیز خونی و صفاقی، هموفیلی، تاالسمی، 

ام اس، SMA، EB، CF، MPS، اوتیسم، پیوند اعضا و 
 )PID( نسوج، بیماران مبتال به نقص سیستم ایمنی اولیه
است که این بیماران در کشور بالغ بر ۵۴۰ هزار بیمار را 
شامل شده است. او با بیان اینکه بیماران مبتال به سرطان 
نیز در لیست بیماران نادری که شامل واکسیناسیون کرونا 
می شوند، قرار دارند، افزود: با توجه به تحویل مرحله ای 
واکسن، اولویت بندی بیماران بر اساس معیارها و شرایط 

اعالم شده در دستورالعمل صورت گرفته و بنا به تشخیص 
اولویت  در  آسیب پذیرتر  بیماران  پزشکی،  علوم  دانشگاه 
باالتری قرار می گیرند. شادنوش ادامه داد: واجدین شرایط 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  درمان  معاونت های  توسط 
بر اساس سامانه های ثبتی موجود شناسایی و فراخوان 
می شوند. در عین حال موارد منع مصرف نیز بر اساس 
پروتکل های علمی به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده 
است. او درباره مراکز تزریق واکسن کرونا برای بیماران نادر 
نیز گفت: مراکز تزریق واکسن کرونا از طریق معاونت های 
درمان دانشگاه ها تعیین می شود و با همکاری معاونت های 

بهداشتی، تیم های واکسیناتور به مراکز درمانی مراجعه و 
براساس  می شود.  انجام  مراکز  همان  در  واکسن  تزریق 
پروتکل های موجود، تزریق واکسن برای بیماران نادر هم 
می شود.  انجام  جامعه  افراد  سایر  مانند  و  نوبت  دو  در 
شادنوش درباره میزان بیمارانی نادری که تاکنون واکسن 
کرونا دریافت کرده اند، اظهار کرد: با توجه به توزیع واکسن 
در روزهای پایان سال 99 )۲۷ اسفند( بین دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور و با توجه به جمع بندی و ارسال آمارهای 
عملکرد دانشگاه ها به صورت ماهانه، در هفته اول اردیبهشت 
ماه عملکرد فروردین دانشگاه ها اعالم می شود. البته تاکنون 

نادر  بیماران  از  نفر  هزار  به ۲۰  نزدیک  می توان گفت که 
واکسینه شده اند.

او درباره برخی اخبار مبنی بر اخذ رضایت نامه از بیماران نادر 
جهت تزریق واکسن کرونا، گفت: اخذ رضایت نامه به معنی 
احترام به حقوق بیماران و آگاهی بخشی آنها در خصوص 
تزریق  از آن جا که  و  دارو و عوارض محتمل است  نوع 
واکسن کرونا به صورت اختیاری است، اخذ رضایت نامه به 
معنی اعالم آمادگی بیمار جهت تزریق واکسن است. فرایند 
اخذ رضایت در خصوص بسیاری از خدمات پزشکی نیز 

اتفاق می افتد.

از  شهرداری«  معابر  »توسعه  قانون  با  مطابق 
در   ۲۰ دهه  در  دست فروشان  بساط  گستری 
برخی شهرها ممانعت به عمل می  آمد.]۲[ از زمان 
تصویب قانون شهرداری  ها در سال 133۴ تا کنون 
نیز اصلی  ترین ارجاع حقوقی نهادهای مذکور برای 
مقابله با دست فروشی، بر پایه بند ۲ ماده ۵۵ این 
قانون مبنی بر ممنوعیت سد معبر بوده است. بر 
این اساس همواره میِل ارکان قدرت برای ایجاد 
سازوکار حقوقی و کنترلی و متعاقب آن تشکیل 
نهادهای مرتبط برای مقابله با دست فروشی وجود 
داشته است؛ تاسیس ستاد مرکزی و کمیته رفع 
سد معبر و ستاد پاکسازی در اوایل انقالب و دهه 

۶۰ و استمرار آن تا دهه ۸۰ و سپس تاسیس 
شرکت  های تابعه شهرداری مانند شرکت شهربان 
و حریم  بان در طول دو دهه اخیر مواردی از این 
و  نهادی  سازوکارهای  پیش روی  هستند.  دست 
حقوقی برای مقابله با دست فروشی از یک سو 
ایران  شهرهای  اکثر  در  دست فروشان  رشد  و 
در طول دهه  های اخیر از سوی دیگر به تشدید 
منازعات حول فضای شهری انجامیده است. در 
سال 13۶3 به نقل از مقامات بیش از 9۰ درصد 
کیوسک  داران  و  خیابانی  فروشنده  هزار   1۲۰ از 
طی  در  شدند.]3[  پاکسازی  تهران  خیابان  های 
دهه اخیر نیز موارد متعددی از طرح  های انضباط 
شهری و مقابله با دست فروشی در شهر تهران و 
سایر شهرهای کشور اجرا شده است. مطابق با آمار 

عملکرد گشت  های شهربان در مناطق ۲۲گانه شهر 
تهران، بالغ بر ۲9۲ هزار ماموریت برای جلوگیری و 
رفع سد معبر بساط  گستران، دست فروشان و سد 
معبر سیار در سال 139۷ صورت گرفته است که 
تمامی این موارد نسبت به سال 139۴ رشدی چند 
ده برابری داشته است )آمارنامه شهرداری تهران 
139۷، 139۸(. متعاقب آن در حد فاصل سال  های 
1393 تا 139۶ گزارش  های متعددی از منازعات 
میان ماموران شهرداری و دست فروشان مخابره 
شد که برخی از آنها به خودسوزی دست فروشان 
در شهرهای مختلف ایران نظیر خرمشهر، تهران، 
تبریز و مریوان منتهی شد. حضور تهی دستان در 
فضاهای شهری نشانه  ای از شکست سیاست  ها و 
ناکارآمدی برنامه  های اقتصادی و شهری است. از 

این رو هزینه  کرد فراوانی برای اجرای طرح  های 
ضربتی یا دوره  ای با هدف حذف تهی دستان از 
فضای شهری صورت می  گیرد. در طول دهه اخیر 
مبالغ کمک ساالنه شورای شهر به شرکت شهربان 
افزایش یافته است به طوری که این رقم از ۴1.۸ 
 11۵ از  بیش  به  سال 1393  در  تومان  میلیارد 
میلیارد تومان در سال 139۷ رسیده است. عالوه 
بر بودجه  های تخصیص   یافته به شرکت شهربان، 
هر ساله مبالغ دیگری نیز برای اجرای طرح  های 
با  نقاط کانونی دست فروشی  انضباط شهری در 
همراهی نیروی انتظامی در نظر گرفته می  شود. 
مطابق با اسناد موجود در سایت شفافیت تنها در 
سال 1399 بیش از ۴۰ میلیارد تومان هزینه برای 
پشتیبانی انتظامی از طرح  های انضباط شهری در 

برخی مناطق شهرداری تهران صرف شده است.
فضای  از  دست فروشان  حذف  سیاست  های 
سوی  از  پایه گفتمان  های گوناگونی  بر  شهری 
حکومت  های محلی در نقاط مختلف جهان توجیه 
و اجرا می  شود. همانگونه که برخی پژوهشگران 
محرک  به عنوان  عمومًا  شهرها  می  کنند  اشاره 
مدرنیته درک می  شوند و دست فروشی به عنوان 
مظهر توسعه  نیافتگی و فقر تلقی می  شود، به همین 
دلیل است که غیاب آن به مثابه نوعی پیشرفت 
تلقی می  شود]۴[. همچنین بنیان  های مدرنیسم 
در ارتباط با کارکردهای شهر بیش از هر چیز بر 
»حرکت و روان بودن« توجه می  کند. نتیجه چنین 
نگاهی، استفاده تک کارکردی از فضاهای عمومی 
شهر است]۵[. در تفکر شهر مدرن، فضاهای عمومی 
بیشتر محل گذر و جابجایی است تا فضایی برای 
مکث و وقفه. از این منظر بساط  گستران مانعی 
برای جریان حرکت عمومی در معابر شهری قلمداد 
می  شوند و با ایجاد اختالل و تراکم در معابر، از 
سیالیت حرکت عابران ممانعت می  کنند. این امر از 
منظر گفتمان زیبایی  شناسی شهری نیز به تصویر 
کشیده می  شود. حضور دست فروشان در معابر و 
نحوه چینش بساط آنان عاملی برای برهم زدن 
چهره شهر و نازیبایی آن قلمداد می  شود. همچنین 
حضور دست فروشان در معابر به مثابه بی  نظمی 
فضاهای شهری صورت بندی می  شود که امکان 
نظارت سراسربین را سلب می  کند. بی  سبب نیست 
که طرح  های مقابله با دست فروشان در ایران با نام 
»طرح  انضباط شهری« خوانده می  شوند. عالوه بر 
این حفظ چرخه انباشت و تولید ارزش افزوده 
در شهرها نیازمند سیاست  ها و گفتمان  هایی در 
جهت تقویت تصویر آرمانی از شهر است، امری 
می  تواند  دست فروشی  غیررسمی  اقتصاد  که 
به تضعیف آن یاری رساند. به این ترتیب ایماژ 
فرصت  های  توسعه  یافته که  و  شهری کارآفرین 
شغلی مناسبی برای ساکنان آن فراهم می   کند به 
واسطه حضور دست فروشان مخدوش می  شود.

این گفتمان  ها اگرچه تالش می  کنند تا ضدیت 
مسئوالن  مدنظر  آرمانی  شهر  با  دست فروشی 
را بر  را به تصویر کشند و حذف دست فروشان 
پایه برخی عقالنیت  ها توجیه کنند، اما نکته حائز 
اهمیت در این میان آن است که ایماژ شهر مدرن 
و دلخواه مسئوالن شهری تا زمانی که مناسبات 
ساختاری ناکارآمد اقتصادی و شکاف های عمیق 
نمی - است  در جریان  فقر شهری  و  اجتماعی 
به جای  بهتر است  این رو  از  یابد.  تواند تحقق 
شکست  خورده  سیاست  های  برای  هزینه کردن 
به  موارد صرفًا  اکثر  در  حذف دست فروشان که 
پراکندگی و تغییر جغرافیای دست فروشی منتهی 
می  شود، بر سیاست  های حمایتی از دست فروشان 
و به رسمیت  شناسی آنان در فضاهای شهری تمرکز 

شود.
-----------
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دست فروشی پدیده ای پیشا مدرن با قدمت طوالنی در ایران است. شواهد تاریخی نشان می دهد که معابر و گذرگاه های شهری در ایران 
دستکم از دوره قاجار شاهد حضور دست فروشان و بساط گستران بوده است.

مطابق با اسناد تاریخی بیش از یک قرن از عزم نهادهای حکمرانی برای مداخله و تنظیم بخشی به دست فروشی و مقابله با حضور 
دست فروشان در فضاهای شهری می  گذرد.]1[ در طی عصر حاضر قوانین مختلفی برای مقابله و حذف دست فروشان از فضاهای شهری 

طراحی شده است. 

آگهی ابالغ  اخطار ارزیابی ماده 101- مورد وثیقه 
بدینوســیله بــه اطــاع : 1- آقــای جمــال صالحــی فرزنــد زهیــر کدملــی  
چهارشــیر  اهــواز  نشــانی  بــه   1337/10/23 تولــد  تاریــخ   1817990314
ــد زهیــر کدملــی 1819298787  ــم فریــده صالحــی فرزن صددســتگاه و 2- خان
شــماره شناســنامه 433 بــه نشــانی اهــواز چهارشــیر صددســتگاه ورثــه مرحــوم 
ــاغ  ــد اب ــع نگردیدی ــورد شناســایی واق ــور م ــه در نشــانی مذک ــر صالحــی ک زهی

ــردد: ــی گ م
موضــوع پرونــده هــای اجرایــی بــه کاســه 9900302 و 9900305 و 9900387 لــه 
بانــک ملــت شــعبه امیدیــه علیــه جمــال صالحــی و فریــده صالحــی و ســعیده 
صالحــی و فوزیــه صالحــی )وام گیرنــده و راهن(طبــق گزارش مــورخ 1399/10/30 
کارشــناس رســمی دادگســتری پــاک ثبتــی 913/1959 واقــع در بخــش 7 اهــواز 
مــورد وثیقــه اســناد رهنــی 42673 مورخــه 1392/08/21 و 42675 مورخــه 
1392/08/25 و 42674 مورخــه 1392/08/25 تنظیمــی دفترخانــه اســناد رســمی 
شــماره 42 شــهر امیدیــه اســتان خوزســتان بــه مبلــغ 20/000/000/000 ریــال 
ــی پــاک مذکــور معتــرض مــی  ــغ ارزیاب ــه مبل ــذا چنانچــه ب ارزیابــی گردیــده، ل
ــن  ــاغ ای ــخ اب ــج روز از تاری ــدت پن ــرف م ــود را ظ ــی خ ــراض کتب ــید ، اعت باش
اخطاریــه)از تاریــخ انتشــار آگهــی( بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس 
ــغ 19/000/000 ریال)علــی الحســاب جهــت هــر کارشــناس(  ــه مبل تجدیــد نظــر ب
بــه دفتــر ایــن اجــرا تســلیم نماییــد ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یــا 
ــر داده  ــب اث ــد نظــر باشــد ترتی ــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدی فاق
نخواهــد شــد.الزم بذکــر اســت کــه آگهــی در یکــی از روزنامــه هــا کــه دارای نســخه 

الکترونیکــی اســت منتشــر شود.شــماره م/الــف 5/168 
353 معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز – فریبا آریایی نیا 

آگهی  ابالغ  وقت  رسیدگی  به دادخواست
دارای  شماره   فرزند  حسن  دلیلی  کویشاهی   اینکه  خانم  کبری   به   نظر   
شناسنامه 3۲9  دادخواست  خود را بطرفیت  خانم  سیده  اشرف  عربانی  به 
خواسته  حق  بیمه  تسلیم  مدیریت  تعاون  کار و رفاه  اجتماعی  شهرستان  
رشت نموده  است  که  تحت  شماره  13۰۲۶ مورخ 1399/1۲/1۲ ثبت  دفتر  گردیده  و جلسه 
ای  به همین  منظور  راس  ساعت 9 صبح  روز سه شنبه  مورخ 1۴۰۰/3/۴ در شعبه  هشتم  
هئیت  تشخیص  اداره  فوق االشاره  برگزار می گردد  . باتوجه به  مجهول المکان  بودن  خوانده  
پرونده  خانم  سیده  اشرف  عربانی  بنا به  تقاضای  خواهان  خانم  کبری  دلیلی  کویشاهی  
و مستند به  ماده  ۷3  آیین  دادرسی  مدنی  و ماده  ۴۸  آئیین  دادرسی  کار آگهی  فوق 
در یک  نوبت  در یکی  از جراید  کثیراالنتشار  درج  تا خوانده  قبل از  حلول  جلسه  رسیدگی  
جهت اعالم  آدرس  و دریافت  نسخه  دعوتنامه  و دادخواست مربوطه  به دبیرخانه  مدیریت 
تعاون ، کار و رفاه  اجتماعی  رشت  واقع در استان  گیالن  رشت چهار راه  گلسار  پشت اداره  

امور شعب بانک ملی  مراجعه  تادر جلسه  موصوف  حضور  بهم  رساند.
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/1/۲۵

3۶72- مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  شهرستان رشت – علی لقمانی

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1399۶۰319۰۰۸۰۰۲33۷ 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   هیات 
مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
بالمعارض متقاضی آقای روح اله همتی سراپرده فرزند محمد به شماره شناسنامه 
1۲19 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۲3۸ مترمربع از پالک ۷۵۶1 
غالمعباس  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  محرم  متری   ۲۰ زرند  در  واقع  اصلی 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  نظریان 
فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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. 
مقررات  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی 

۶ سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/1/۲۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/۲/۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
شماره1399۶۰319۰۷9۰۰۰۴1۸- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  99/۸/۶هیات 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ناصر دست موسی فرزند کمال بشماره شناسنامه ۲۴9۵صادره 
ازرودبارجنوب درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 199۴۵۵.۶۸متر مربع 
سه  قطعه  ۲۵۶اصلی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۲۵۶-  3۵فرعی  پالک 
واقع در رودبار جنوب –روستای چاه علی کپری خریداری از مالک رسمی آقای کمال 
دست موسی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  1۵روزآگهی 
اعتراض  دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد 

./م الف:۷۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/۰1/۲۵ – تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴۰۰/۲/۸

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 
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روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
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تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846
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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
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: 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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سایت جدید و اختصاصی »خانه کاریکاتور ایران« به عنوان یکی از مراکز 
تخصصی کاریکاتور با هدف توسعه و تقویت بنیان های کارتون و کاریکاتور 
در بخش های مختلفی همچون اخبار، فراخوان ها، جشنواره ها و مسابقات 
ملی و بین المللی، معرفی آثار هنرمندان، اثر روز، نمایشگاه مجازی۲9 

فروردین ماه رونمایی و بهره برداری می شود./ مهر

حمید قنبری از هنرمندان موسیقی ایرانی و طراح پروژه »همساز« از 
انتشار پنجمین قطعه از پروژه موسیقایی »همساز« خبر داد و یادآور شد 
این قطعه با همنوازی ساز تمبک به یاد زنده یاد امیر ناصر افتتاح تنظیم 

و منتشر شده است./هنرآنالین

کتاب »ناخاطرات« شامل مجموعه  اشعار جدید مژگان عباسلو به تازگی 
توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب 
عباسلو  است که  مجموعه شعر سپیدی  دومین  »هم قفسان«  از  پس 
منتشر می کند. کتاب پیش رو ۵۰ قطعه شعر سپید را از این شاعر شامل 
می شود. این کتاب با 1۰۶ صفحه، شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت 

۲۵ هزار تومان منتشر شده است./ایسنا

نمایش »گنجشکک اشی مشی« به نویسندگی داوود کیانیان و طراحی 
و کارگردانی حسن دادشکر از تولیدات مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در سال 13۷۷، از روز چهارشنبه 
۲۵ فروردین 1۴۰۰ در پایگاه مجازی کانون به نشانی th.kpf.ir  اکران 

اینترنتی می شود. /مهر

| هنرهای تجسمی | | موسیقی | | ادبیات | | تئاتر |

| آبشار آسیاب خرابه |
دیدنی  مناظر  زیباترین  از  یکی  آسیاب خرابه 
 ۲۷ حدود  در  و  است  شرقی  آذربایجان  
کیلومتری هادی شهر و در نوار مرزی ایران و 
جمهوری آذربایجان در ۵ کیلومتری روستای 
شده  واقع  ارس  رود  حاشیه  در  منجن آباد 

است.
بزرگ  و  کوچک  آبشارهای  آسیاب خرابه  در 
آسیاب  باالی  از  آمده است که  پدید  بسیاری 
این  آب  می شوند.  سرازیر  پایین  سمت  به 
در  موجود  متعدد  چشمه های  از  آبشارها 
سرچشمه  کیامکی  کوه  از  که  آسیاب  باالی 

می شود. تامین  می گیرند، 
مناطق  زیباترین  از  یکی  آسیاب خرابه  آبشار 
آبشار  این  و  است  شرقی  آذربایجان  دیدنی 
به علت وجود ویرانه های یک آسیاب آبی به 

است. معروف  آسیاب خرابه 
برای رسیدن به این مکان بسیار دل انگیز باید 
از جاده مرند – جلفا به هادی شهر )علمدار 
خاکی  جاده  یک  از  عبور  با  و  رفت  – گرگر( 
و  آذربایجان  و جمهوری  ایران  مرزی  نوار  در 

باصفا  به دره ای  از یک جاده فرعی،  گذشتن 
است. آسیاب خرابه  رسید که محل 

صدای  و  بزرگ  و  کوچک  آبشار  صدها 
یکنواخت ریزش آب، چشم انداز بدیع و هوای 
خنک، از جاذبه های دل پذیر آن است. ارتفاع 
و  متر   1۰ حدود  خرابه  آسیاب  اصلی  آبشار 

است. مترمربع   ۲۰۰ آن  محوطه  مساحت 
کوه کیامکی،  از  زالل  و  زیبا  این چشمه  آب 
غربی  دیزمار  منطقه  بلند  کوه های  از  یکی 

زنوز  بخش  و  مرند  وشهرستان  ارسباران 
درختان  مظهر چشمه  در  می گیرد،  سرچشمه 
انجیر بسیار روییده است و آب پس از آبشار 
زیبا که شاید در ایران کم نظیراست به صورت 
یک رشته جویبار به هم پیوسته به سمت دّره 

. می یابد  جریان 
و  خزه  از  پوشیده  آبشار  دیواره  سطوح  تمام 
را  دل انگیزی  مناظر  و  است  آبزی  گیاهان 

ایران در  /سیری  است.  آورده  پدید 

از مجموع مساحت ایران ۸31 هزارکیلومترمربع 
قرار  وضعی  در  كشور  وسعت  كل  از  نیمی  یا 
یا  جنوب  آزاد  دریای  به  آن  آب های  گرفته كه 

ندارد.  راه  خز  دریای 
در  به  جز  منطقه  این  تمام  متوسط  باران 
سانتی متر   1۰ از  كمتر  آن  متفرقه   مرتفعات 
آبی كه  جمع  علت،  همین  به  و  است  سال  در 
حوضه  این  در  باران  ریزش  از  سال ها  دراین 
مترمکعب  میلیارد   1۸9 از  شده،  حاصل  وسیع 

است. نكرده  تجاوز 
 حوضه آبریز فالت مركزی خود از چند حوضه ی 
با  كمتر  كه  شده  تشكیل  كوچک  و  مستقل 
این  عمده ترین  می كنند.  پیدا  ارتباط  یكدیگر 
حوض  هستند:  این ها  فرعی  حوضه های 
سلطان كه میان تهران و قم واقع است و مانده  
آب های جاجرود، كرج، ابهررود، قره چای و قم 

رود بدان می ریزد؛ حوضه  اصفهان سیرجان كه 
و كویرهای  است  آن  رود  مهم ترین  زاینده رود 
یزد  حوضه  دارد؛  بر  در  را  مروست  و  ابركوه 
ندارد و كویرهای  -اردستان كه رود مشخصی 
می شوند؛  محسوب  آن  جزو  بافق  و  عقدا 
حوضه های دشت كویر و دشت لوت كه شرح 
مانند  جازموریان كه  حوضه  است؛  آن گذشته 
در  بلوچستان  وسط  در  درازی  و  بشقاب گود 
موازی  كوه های  میان  ایران  شرقی  جنوب 
مجاری  مهم ترین  و  شده،  واقع  طرف  دو  در 
آب های آن هلیل رود در مغرب و رود بمپور در 
بارز  دامنه های جبال  از  اولی  مشرق است كه 
و دوم از دامنه های كوه های شرقی بلوچستان 
سرچشمه گرفته، از دو سمت به حفره مركزی 
منتهی  می شود،   نامیده  جازموریان  هامون  كه 

تمآب  31۰ نشریه  می شوند./ 

حوضه های آبریز ایران

حوضه آبریز فالت مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

- پیاپی 1985
  1400/1/25

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذاری مدیریتی و نگهداری راهبری تاسیسات مکانیکی 

و الکتریکی بیمارستان پاستور بم

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/01/24 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت14:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/01/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:00 روز شنبه تاریخ 1400/02/11
 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/02/12

مکان ارائه پاکت )الف( بصورت فیزیکی : آدرس بم بلوار شهید رجائی دانشگاه علوم پزشکی بم دبیرخانه حراست- تلفن 034-44344۶01
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس: 145۶
دفتر ثبت نام: 889۶9737 و 851937۶8

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه واگذاری مدیریتی و نگهداری راهبری تاسیسات 
مکانیکی و الکتریکی بیمارستان پاستور بم به شماره ت-پ-1-00/01  را به مدت یکسال شمسی از تاریخ 1400/01/24  از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

آگهی مناقصـه

لذا از متقاضیان واجد شرایط و دارای صالحیت دعوت بعمل می آید برای بازدید به آدرس کیلومتر 15 جاده 
جیرفت-عنبرآباد-علی آباد عمران-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان 
و برای دریافت اسناد شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند. هزینه درج 

آگهی به عهده ی برنده مناقصه می باشد.

1-دستگاه مناقصه گذار: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان
2-موضوع مناقصه: مراقبت های کشاورزی، نگهبانی، تنظیف ساختمان های اداری و امور آبدارخانه

3-محل اجرا: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان
4-میزان تضمین شرکت در مناقصه: 1000000000 ریال

5-تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 14 مورخه 1400/1/25 لغایت ساعت 19 مورخه 1400/2/1
۶-مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: تا ساعت 19 مورخه 1400/2/11

7-تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: ساعت 10 مورخه 1400/2/12

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
) فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( شماره 2201/99/54
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نوبت اول

شــرکت گاز اســتان آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــه بــا مشــخصات زیــر را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( برگــزار نمایــد .  کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه ) دریافــت 
اســتعالم ارزیابــی کیفــی ، ارائــه اســناد ارزیابــی کیفــی ، دریافــت مابقــی اســناد مناقصــه ، ارائــه پیشــنهاد قیمــت ، بازگشــایی پاکتهــا ( بصــورت الکترونیکــی و از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 

دولــت ) ســتاد ( انجــام خواهــد گرفــت . 
1- مناقصه گزار : شرکت گاز استان آذربایجان غربی 

ــه ،               ــه ، گول ــتاهای ) لیالن ــتان سردشــت روس ــه شهرس ــور لیالن ــتاهای مح ــی روس ــی اتیلن ــاخت و نصــب انشــعابات پل ــع و س ــبکه توزی ــداث ش ــزات و اح ــه تجهی ــروژه تهی ــه : پ ــوع مناقص 2- موض
ــندره (  ــموله ، ش ــی ، ش ــه ، باریکان ــالکه ، مران ــاد ، ش ــد آب هن

به شرح ذیل : 
• شبکه توزیع )4BAR ( با لوله های پلی اتیلنی به اقطار 63 الی 160 میلیمتر    بطول تقریبی 28874 متر 

• ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی      332 عدد 
3- محل اجرای پروژه : شهرستان سردشت 

4- استاندارد اجرای کار : مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران 
5- شرایط متقاضیان : 

- داشتن شخصیت حقوقی 
- داشتن گواهی صالحیت معتبر پایه پنج  یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 

- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار 
- توانایی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز 

www.setadiran.ir 6- نحوه دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی : از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس
7- مهلت زمانی دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی : ساعت 16 تاریخ 1400/02/11

8- مهلت زمانی ارائه و بارگذاری کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی : ساعت 16 تاریخ 1400/02/25 
9- شماره مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( : 2000091931000001 

10- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مطابق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/9/22 هیات وزیران و اصالحیه های بعدی آن خواهد بود . 
11- اطالعــات تمــاس مناقصــه گــزار : مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت دریافــت اطالعات بیشــتر یــا در صورت داشــتن هرگونــه ابهــام در خصــوص اســناد مناقصه ، بــا شــماره تلفــن 044-33477170

 تماس یا از طریق نمابر شماره 33444475-044 مکاتبه نمایند  .
آدرس دفتر امور قراردادها : واقع در ارومیه – خیابان مولوی ، شرکت گاز استان آذربایجان غربی ، طبقه اول ، اتاق 102 

ــذا  ــود . ل ــه پیشــنهاد قیمــت خواهنــد ب ــه دریافــت مابقــی اســناد مناقصــه و ارائ متعاقبــا شــرکت هــای مکتســبه حــد نصــاب امتیــاز ارزیابــی کیفــی ، در بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیکــی مجــاز ب
ــر عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد .  ــد برگــزاری الکترونیکــی مناقصــه و کنتــرل هــای الزم ب مســئولیت اطــالع از رون

برای آگاهی از اخبار ، آگهی های مناقصه ، مزایده و عملکرد شرکت گاز استان آذربایجان غربی می توانید به کانال پیام رسان سروش به آدرس WAZARGAS @  مراجعه فرمایید .  
روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربینوبت اول : 1400/01/25 نوبت دوم : 1400/01/28 

شرکت ملی گاز ایران 
شرکت گاز استان آذربایجان غربی

)سهامی خاص(

شرکت ملی پخش فرآورده اهی نفتی منطقه خراسان رضوی

شماره مجوز : 1400.239

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول ) نوبت دوم ( 
ــه  ــی محوط ــازل چین ــر دارد پ ــل در نظ ــتان اردبی ــی اس ــن اجتماع ــان تامی ــت درم مدیری
بیمارســتان تامیــن اجتماعــی ســبالن اردبیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی ) طبــق شــرایط 
ــتاد  ــامانه س ــورخ 1400/01/26 در س ــنبه م ــج ش ــه در روز پن ــه ک ــناد مناقص ــدرج در اس من

ــد .  ــدام نمای ــد شــد ( اق منتشــر خواه
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط مــی تواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد( 
بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه و اســناد مناقصــه را دریافــت و پــس از تکمیــل از طریــق ســامانه 

) ســتاد( ارســال نماینــد .
ضمنا : 

1- مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه از ســامانه ســتاد از روز پنــج شــنبه 1400/01/26 لغایــت روز پنــج شــنبه 
1400/02/02 مــی باشــد . 

2- آخریــن مهلــت بارگــذاری و ارســال اســناد تکمیــل شــده مناقصــه و قیمــت پیشــنهادی در ســامانه ســتاد 
ســاعت 24/00 روز چهارشــنبه مــورخ 1400/02/15 مــی باشــد . 

3- هزینه انتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد .
4- شماره تماس واحد تدارکات مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل 

045-33271907           0914-354-4458
تاریخ انتشار : 1400/01/25
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روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل

مدرییت ردمان استان اردبیل
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آبخوان


