
وزیر بهداشت مدعی شد:

در زمینه واردات و تزریق واکسن 
موفق بوده ایم

پس از عیان شدن اختالف وزیر بهداشت و رییس جمهوری بر سر شیوه مدیریت 
ستاد ملی مقابله با کرونا، رییس جمهوری در اظهاراتی کلید حل مشکل کرونا را 
منتظر  تابستان  تا  »نمی توانیم  صراحت گفت:  به  و  دانست  واکسیناسیون  در 

واکسن داخلی باشیم.«

  چرا روند واکسیناسیون در اتحادیه 
اروپا نسبت به آمریکا و انگلستان کندتر 

پیش می رود؟ 

 تاثیر واکسیناسیون
در سرنوشت اتحادیه اروپا

از زمان شروع واکسیناسیون در دنیا تاکنون نزدیک 
به ۷۷ میلیون نفر در آمریکا به طور کامل واکسینه 
شده اند و بیش از ۳۲ میلیون نفر در انگلستان اولین 
دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند. با توجه به روند 
توسعه یافته  این کشورهای  در  واکسیناسیون  سریع 
انتظارها بر آن بود که روند واکسیناسیون در اروپا نیز 
اما  باشد.  همراه  منظمی  برنامه ریزی  با  و  پربازده 
مجارستان  است؛  نرفته  پیش  اینگونه  به  شرایط 
نسبت به جمعیت  ۱۰ میلیونی خود باالترین میزان 
مرگ و میر در دنیا را دارد، تعداد مبتالیان در آلمان 
در   میر  و  مرگ  میزان  و  پیدا کرده  صعودی  روند 

فرانسه به ۱۰۰هزار نفر رسیده است.

کارزار کرمانی ها  علیه 
پاساژ سازی در بافت تاریخی 
آثار  و  بافت  نجات  برای  مردمی  کارزار  حالی  در 
سال  چند  طول  در  که  افتاده  راه  کرمان  تاریخی 
گذشته تا امروز نیز برخی از فعاالن میراثی کرمان 
و  شهر  این  تاریخی  آثار  وضعیت  به  نسبت 
بی مهری هایی که نسبت به این بناها و محوطه ها رخ 

داده، هشدار می دادند.

 نگرانی های ایران از افتتاح
سد کمال خان در افغانستان ادامه دارد

 هامون نشینان
چشم به راه دیپلماسی

»پس از این آب را در مقابل نفت به ایران می دهیم. 
آب هیرمند قرن ها از افغانستان خارج می شد ولی 
این  افغان هاست.«  دست  به  آن  مدیریت  اکنون 
جمله را رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح 

سد کمال خان در والیت نیمروز بیان کرد.

انفجار روی تنها منبع آب خورموج
  مدیر کل محیط زیست استان بوشهر: انفجار  بدون هماهنگی با سازمان محیط زیست بود

  باغبانی، کارشناس هیدرولوژی آب: تا 5 سال پیش EC چاه های کشاورزی منطقه روی هزار و 500 بود اما االن به 5 هزار رسیده است

دشتی ها می گویند علت اصلی مشکالت آبی شان فعالیت معادن در کوه بیرمی است

| فعال اجتماعی حوزه معلولیت |

| مهدی صادقی |

 توجه به استقالل معلوالن
در تردد و بازدید از اماکن گردشگری

 یکی از موضوعات مورد پیگیری ما در موضوع 
گردشگری معلوالن، بحث حمل و نقل است، در 
حوزه حمل و نقل عمومی وسایل نقلیه مناسب 
و  ندارد  وجود  معلولیت  دارای  برای شهروندان 
معموال حمل و نقل عمومی جوابگوی این افراد 
نیست. خیلی وقت ها گفته می شود که بی.آر.

تی ها مناسب سازی شدند اما اگر اکنون سرکشی 
به مناطق مختلف تهران داشته باشید، متوجه 
می شوید که بسیاری از این رمپ های متحرک 
یا فرش شدند و به اتوبوس چسبیدند یا اینکه 
مشکالت  از  یکی  بنابراین  ندارند.  وجود  اصال 
اساسی ما مسئله تردد است. اکنون بسیاری از 
ایستگاه های قطار بین شهری هنوز مجهز به باالبر 
مناسب برای ویلچر نیستند. گاهی هم البته به 
این مساله برخورد می کنیم که مسئوالن مترو 
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سفر در خاطره معلوالنسفر در خاطره معلوالن
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وزارت خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین از 
تصویب دو قطعنامه در یونسکو در حمایت از 

فلسطین خبر داد.
القدس  روزنامه  نوشته  به  ایسنا،  گزارش  به 
خودگردان  تشکیالت  خارجه  وزارت  العربی، 
فلسطین اعالم کرد که سازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی سازمان ملل )یونسکو( دو قطعنامه 

از فلسطین تصویب کرد. را در حمایت 
مذکور  قطعنامه  دو  وزارتخانه  این  اعالم  طبق 
"مؤسسات  و  اشغالی"  "فلسطین  عنوان  با 
تصویب  آراء  اکثریت  با  فرهنگی"  و  آموزشی 
آورده  ادامه  شدند. وزارت خارجه فلسطین در 
است که این دو قطعنامه بر وضعیت اشغالی 
قدس و باطل بودن اقدامات اتخاذ شده توسط 
همچنین  و  شهر  این  در  صهیونیستی  رژیم 
ضرورت لغو هرچه سریع تر این اقدامات تأکید 
قطعنامه  دو  این  در  بیانیه،  این  طبق  دارند. 
شده  خواسته  صهیونیستی  رژیم  از  همچنین 
است که اقدامات غیرقانونی و مخالف قوانین 
بین المللی خود از جمله حفر تونل، اشغالگری 
در قدس شرقی  پروژه های مختلف  اجرای  و 

متوقف کند. را 
همزمان دیروز خبر رسید که جنگنده های رژیم 
صهیونیستی نیمه شب چندین حمله هوایی به 
نوار غزه داشته و چند پایگاه متعلق به گروه های 
مقاومت فلسطین را هدف قرار داده اند. به نقل 
رژیم صهیونیستی  اسپوتنیک، جنگنده های  از 
"صالح  پایگاه  به  را  موشک  چند  شب  نیمه 
شاخه  قسام،  گردان های  به  وابسته  الدین"، 
نظامی حماس در اردوگاه النصیرات در منطقه 

میانی نوار غزه شلیک کردند.
جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنین یک 
در  فلسطینی  گروه های  به  متعلق  دیده بان 
منطقه جحر الدیک در جنوب شرق شهر غزه 
دیده بان  حمالت  این  در  دادند.  قرار  هدف  را 
به  وابسته  میدانی  دستگاه کنترل  به  متعلق 
قرار  هدف  غزه  دولت  امنیتی  دستگاه های 
از  غزه  نوار  در  بهداشت  وزارت  شد.  گرفته 
تلفات در میان فلسطینی ها در پی این حمالت 
خبر  غزه  نوار  به  صهیونیستی  رژیم  موشکی 
عبری  شبکه های  دیگر،  سوی  از  است.  داده 
گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در 

سمت  به  پنجشنبه  روز  در  راکتی  شلیک  پی 
کرده  غزه  نوار  به  پاسخ  به  شروع  اسرائیل؛ 
مناطق  در  پنجشنبه  روز  در  راکت  یک  است. 
مجاور با نوار غزه سقوط کرد و آژیرهای خطر 
در شهرک های یهودی نشین نزدیک به مناطق 

درآمدند. صدا  به  غزه  نوار  شمالی 
همچنین دیروز نیروهای رژیم صهیونیستی به 
محوطه های مسجد االقصی بعد از اقامه نماز 
و دست کم هشت جوان  برده  یورش  تراویح 

بازداشت کردند. را  فلسطینی 

ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیرخانه  سخنگوی 
اظهارات منتسب به اولکسی دانیلوف، دبیر شورای 
و گفت:  رد کرد  را  اوکراین  ملی  امنیت  و  دفاع 
اعالم کرده که  صراحتا  ایران  اسالمی  »جمهوری 
و  غیرعمدی  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  حادثه 

است .« بوده  انسانی  خطای  از  ناشی 
به گزارش ایسنا، کیوان خسروی با اشاره به سفر 
دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین به ایران 
او  در مقطعی که  و  ماه سال 98  بهمن  اواخر  در 
از سوی کشورش مسئول پیگیری پرونده سقوط 
مشترک  جلسه  »در  داشت:  اظهار  بود  هواپیما 
دانیلوف با دریابان شمخانی که نمایندگان سازمان 
هواپیمایی دو کشور هم  حضور داشتند توضیحات 
فنی جامعی به وی ارائه شد و بر غیر عمدی بودن 
بوده،  انسانی  از خطای  این حادثه تلخ که ناشی 

شد.« تاکید 
او افزود: »دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان 
در جلسه مشترک با دانیلوف با اشاره به تحقیقات 
متعدد  گروه های  سوی  از  که  دقیقی  و  جامع 
کارشناسی کشورمان انجام شده، هر گونه احتمال 

قاطعیت  با  این خصوص  در  را  دیگری  فرضیه  و 
رد کرد. تنها درخواست مشخص آقای دانیلوف از 
ایران، ارسال جعبه سیاه هواپیما برای بازخوانی به 
برای کشورش  را  موضوع  این  وی  و  بود  اوکراین 

عنوان کرد.« حیثیتی 
انتقال  ایران،  اولیه  »نظر  گفت:  همچنین  او 
و  سیاه  جعبه  بازخوانی  تخصصی  تجهیزات 
امکان  فنی  بدالیل  بود که  ایران  در  آن  بازخوانی 

نشد.« فراهم  آن 
خسروی افزود: »در توافق میان دریابان شمخانی 
اوکراین  به  سیاه  جعبه  که  شد  قرار  دانیلوف  و 
ارسال شود، لیکن پس از بررسی دقیق کارشناسان 
که  شد  مشخص  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
جعبه  بازخوانی  برای  الزم  فنی  توانایی  اوکراین 
سیاه را ندارد، لذا جعبه سیاه به فرانسه ارسال و 
با حضور مجموعه کشورهای ذینفع بازخوانی شد.«
او درباره انتشار اخبار ناصحیح بر اساس برداشت 
اشتباه آقای دانیلوف از اظهارات صریح شمخانی 
به پرونده سقوط  در شرایطی که دادگاه رسیدگی 
هواپیما  کار خود را آغاز کرده، گفت: »این اتفاق 

برای  اظهارات  این  بودن  سفارشی  ظن  می تواند 
ایجاد انحراف در افکار عمومی و دامن زدن به یک 
جنجال تبلیغاتی بر پایه مطالب جعلی و ساختگی 

را تقویت کند.«
و  کارشناسی  نظر  بر  تاکید  با  پایان  در  خسروی 
مستند جمهوری اسالمی مبنی بر شکل گیری این 
حادثه تلخ بر اثر خطای انسانی، فاصله گرفتن از 
رویکرد فنی و پیگیری اهداف و اغراض سیاسی 
در این پرونده را غیر قابل قبول و مردود اعالم کرد.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی:یونسکو دو قطعنامه به نفع فلسطین تصویب کرد

حادثه سقوط هواپیما غیرعمدی بود
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7ادامه در صفحۀ

پردل رئیسی- شهردار رمشک

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ) دو مرحله ای(
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری رمشک

شماره مناقصه:400/681                                 
مورخ: 1400/01/17

عنوان پژوهش: توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری
شماره طرح: 1502004026

شماره موافقت نامه: 317247     مورخ: 99/6/20    معاونت محترم 
برنامه ریزی استانداری کرمان

منابع تامین اعتبار: مبلغ 4/960/000/000  ریال ) چهارمیلیارد و نهصد و 
شصت میلیون ریال(

شرح مختصر پروژه: خرید قیر
ضمانت  بعنوان  ریال   248/000/000 مبلغ  باید  کنندگان  شرکت 
شماره  به حساب  واریز  نقد  وجه  بصورت  مناقصه  در  سپرده شرکت 
نامه  ضمانت  بصورت  یا  و  رمشک  شهرداری  بنام   0112932077001
بانکی و یا اسناد خزانه اوراق شرکت بی نام موضوع قانون نحوه انتشار 
اوراق مشارکت مصوب 1376 به همراه سایر اسناد تحویل دبیرخانه 
حراست شهرداری نمایند. بنابراین از کلیه پیمانکاران تائید صالحیت 
شده که دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته 

مربوط متقاضی شرکت در مناقصه هستند دعوت میشود جهت خرید 
اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی به مدت 7 
روز و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت 

دوم می باشد.
زمان گشایش پاکات و پیشنهادات اولین روز اداری بعد از اتمام 7 

روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم در محل شهرداری برگزار می شود.
سایر شرایط:

1- در صورتی که برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین 
شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

2- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
3- به پیشنهاد مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
4- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  جهت  دهندگان  پیشنهاد   -5
مشخصات فنی پروژه و همچنین آنالیز قیمت به دفتر فنی شهرداری 

مراجعه نمایند.

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده           
شماره 99/60/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد پروژه " طراحی، تأمین و اجرای خط رینگ لوله آب زهكشی و 
ملزومات مربوطه در معدن شماره 1 " خود را بصورت EPC و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط و دارای 
گواهینامه صالحیت پیمانكاری با رتبه حداقل 5 در رشته خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضالب واگذار نماید. لذا كلیه 
متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكیWWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم 
پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز دوشنبه 
مــورخ 1400/2/13 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از 
محل اجرای موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1400/2/1 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر 

یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
دوز  هزار   ۵۰۰ تاکنون  اینکه  بیان  با 
شده  تزریق  کشور  در  کرونا  واکسن 
این  آینده  هفته  پایان  تا  است، گفت: 
دوز  هزار   ۳۰۰ و  میلیون  یک  به  رقم 

می رسد. 
روز  نمکی«  »سعید  ایرنا،  گزارش  به 
مقابله  استانی  ستاد  جلسه  در  جمعه 
سالن  در  استان کرمانشاه که  با کرونا 
شد،  برگزار  استانداری  دولت  شهدای 
مدعی شد: کار واردات واکسن مطمئن 
تولیدات  همچنین  و  کشور  به  کرونا 
است  انجام  حال  در  خوبی  به  داخلی 
به گونه ای که امروز می توانیم ادعا کنیم 
بوده ایم. جهان  موفق  کشورهای  جزو 

فراتر  این  از  را  پا  بهداشت حتی  وزیر   
برخی  »برخالف  مدعی شد:  و  گذاشت 
در  را  ایران  که  مغرضانه  اظهارنظرهای 
زمینه واردات و تزریق واکسن کرونا از 
وضعیت  می دانند، کشورمان  عقب  دنیا 
اعالم  جهانی  صورت  به  دارد؛  مناسبی 
پایان  تا  واکسن  این  تزریق  کار  شده 
و  بود  خواهد  مردم  برای   ۲۰۲۲ سال 
من این اطمینان را می دهم که تا پایان 
بخش  حداقل  یا  و  مردم  همه  امسال 
واکسن  به  ایرانی  از شهروندان  اعظمی 
دسترسی پیدا کرده و حتی بسیاری از 
این افراد تا پایان عمر همین دولت آن 

می کنند«. تزریق  را 
هزار   ۵۰۰ تاکنون  اینکه  بیان  با  نمکی   
دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده 
است، اظهارکرد: این رقم در کشور ژاپن 
را ۶۴۲ هزار دوز، عمان ۱9۳ هزار دوز، 

هزار   ۱۴۳ عراق  دوز،  هزار   ۱۶۵ مصر 
ویتنام  و  دوز  هزار   ۶۱ دوز، کره جنوبی 
جز  به  که  است  بوده  دوز  هزار   ۵8
یاد شده  بقیه کشورهای  از  ایران  ژاپن، 
به  وضعیت  کشورها  از  دیگر  خیلی  و 

دارد.  مطلوبتری  مراتب 
واردات  تصریح کرد: کار  بهداشت  وزیر 
ادامه  جدیت  با  به کشور  واکسن کرونا 
دارد و در یک ماه اخیر موفق به واردات 
دوز  هزار   ۲۰۰ روسیه،  از  دوز  هزار   ۴۲۰
از هند شدیم،  از چین و ۱۲۶ هزار دوز 
ضمن اینکه در هفته دوم فروردین نیز 
)نهاد  کواکس  از  دوز  هزار   ۷۰۰ حدود 
جهان(  در  واکسن  کننده  هماهنگ 
ابراز  همچنین  او  کردیم.  دریافت 
شده  انجام  واردات  با  کرد  امیدواری 
واکسیناسیون  آینده کار  هفته  پایان  تا 
دارای  افراد  و  بیماران  درمان،  کادر 
یابد. پایان  کشور  در  زمینه ای  بیماری 
تولید  به  اشاره ای  ادامه  در  نمکی   
کار  گفت:  و  داشت  داخلی  واکسن 
به خوبی پیش  ساخت واکسن داخلی 
حال  در  روال  طبق  کارها  و  می رود 
انجام بوده و می توان گفت روی غلطک 
افتاده است. وزیر بهداشت با تاکید بر 
شرایط  در  کرونا  ایرانی  واکس  اینکه 
امر  متخصصان  و  دارد  قرار  درخشانی 
به سختی و با جدیت در حال تولید آن 
به گونه ای  شرایط  شد:  یادآور  هستند، 
می توانند  آینده کشورهایی  در  است که 
داخلی  تولیدات  که  بزنند  واکسن 

باشند. داشته 
ورود بخش خصوصی  به  اشاره  با  او    

تولید واکسن کرونا، تصریح کرد:  برای 
به  و  شده  آن ها گرفته  از  الزم  تعهدات 
واکسن هایی  که  کرده ایم  اعالم  آنها 
اعضای  و  خودشان  تولید کنند که  باید 
نوع  همان  از  باید  هم  خانواده شان 
و  سالمت  بحث  که  چرا  کنند  تزریق 
روی  ما  و  است  میان  در  مردم  جان 
این موضوع با هیچکس تعارف نداریم.
نمکی همچنین با دادن این اطمینان به 
بر روند  مردم که نظارت کافی و کاملی 
وارداتی  نمونه های  و  داخلی  تولیدات 
وجود دارد، گفت: مردم با اطمینان این 
واکسن ها را تزریق کنند چرا که سالمت 

آنها تضمین شده است. 
سخنان  از  بخش  این  پایان  در  نمکی 
گفت:  کرونا  واکسن  خصوص  در  خود 
ماه ها  از  زمینه  این  در  خوبی  اقدامات 
در  کردیم  سعی  اما  شده  انجام  قبل 
آرامش نیاز کشور را تامین کنیم چرا که 
اقدامات صورت  به فریاد زدن  عالقه ای 
گرفته نداشته و این کار را وظیفه خود 

می دانیم.

 موج چهارم قدرت انتقال 

و کشندگی باالیی دارد
به  اشاره  با  ادامه  در  بهداشت  وزیر 
آن  کرونا،  چهارم  پیک  همه گیری 
موج  سهمگین ترین  و  بزرگترین  را 
و  انتقال  قدرت  لحاظ  به  بیماری  این 
ابتدای شیوع این ویروس  از  کشندگی 
ویروس  گفت:  و  کرد  عنوان  تاکنون 
و  دارد  زیادی  ناشناخته  ابعاد  کرونا 
فروکش  مقداری  با  نیست که  این گونه 

آن  کنیم کار  فکر  واکسن  ساخت  یا  و 
تمام شده است. نمکی با بیان اینکه به 
پیک  وارد  متاسفانه  تالش ها  همه  رغم 
چهارم کرونا شدیم، گفت: قصد واکاوی 
علت این موضوع را ندارم چرا که ممکن 
و  دشمنان  برای  مایه ای  دست  است 
ایجاد ناامیدی در جامعه شود، از طرف 
دیگر بیان آن هم کمکی به وضع فعلی 
در  است  ممکن  و حتی  نمی کند  کشور 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  شرایطی که 
باعث  داریم  نیاز  وحدت  و  همدلی  به 
در  بیان کرد:  او  انشقاق شود.  و  تفرقه 
به  صحبت ها  برخی  بیان  شرایط  این 
صالح نیست و نمی خواهم به دغدغه ها 
و نگرانی های رهبر معظم انقالب افزوده 
این  دارد  اهمیت  االن  که  آنچه  شود، 
یکدیگر  دست  به  دست  همه  است که 
داده تا از این پیک هم که سنگین تر از 
با  و  به سالمت  است  موج های گذشته 

کنیم. عبور  تلفات  حداقل 

ورود دالل به واردات
 واکسن، ممنوع

اینکه  اعالم  با  بهداشت همچنین  وزیر   
خصوصی  بخش  غیرمتخصص  افراد 
ورود کرده اند،  واکسن کرونا  واردات  به 
واکسن  که  کسی  پای  قلم  گفت: 
بازی  مردم  سالمت  با  و  وارد  قالبی 
اینکه  بیان  با  نمکی  می شکنیم.  را  کند 
دنیا  در  واکسن  خرید  قراردادهای 
افزود:  است،  قلی خانی«  »حسین 
سابقه  خوش  و  حرفه ای  داوطلبان  از 
به  واکسن  ورود  برای  بخش خصوصی 
دالالن  به  اما  می کنیم،  استقبال  کشور 
با  او همچنین  نمی دهیم.  را  اجازه  این 
ورود  برای  شده  صادر  اجازه  به  اشاره 
واکسن  تولید  برای  خصوصی  بخش 
این  قبل گفت:  سال  ماه  آذر  از  کرونا 
به  داده اند  که  تعهداتی  طبق  افراد 
ساخت واکسن مشغول شده اند اما در 
ورود  اجازه  دالالن  به  هرگز  میان  این 
و  غذا  رئیس سازمان  با کمک  و  نداده 
است،  افراد  ترین  سالم  جزو  دارو که 

کرده ام.  جمع  را  آنها  بساط 
چهارم  پیک  همه گیری  به  نمکی  دکتر 
افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  در  کرونا 
مساعد  اصال  جامعه  فعلی  شرایط 
هفته  می شود  پیش بینی  و  نیست 
دکتر  است.  سخت تر  شرایط  آینده 
بیش  کنترل  خواستار  همچنین  نمکی 
از پیش مرزها شد و افزود: ورود حتی 
یک بیمار از خارج کشور نیز می تواند با 
توجه به قدرت سرایت ویروس جهش 
یافته برای ما بسیار خطرآفرین بوده و 

کند. بدتر  هم  این  از  را  شرایط 

وزیر بهداشت مدعی شد:

در زمینه واردات و تزریق واکسن موفق بوده ایم
سعید نمکی: قلم پای کسی که واکسن قالبی وارد و با سالمت مردم بازی کند را می شکنیم

توضیحات ظریف درباره 
گفت وگوی ایران با طالبان

وزیر امور خارجه کشورمان چرایی گفت وگوی 
را  تهران  به  آن ها  سفر  و  طالبان  با  ایران 

کرد. تشریح 
در  ظریف  محمدجواد  ایسنا،  گزارش  به 
نشست رایسینیا ۲۰۲۱، در پاسخ به سوالی 
ایران گفت: ما  از  بازدید طالبان  درخصوص 
این  داشته ایم.  طالبان  با  گفت وگوهایی 
ملی خودمان  منافع  به خاطر  اوال  گفت وگو 
بوده و دوما برای این بوده که آن ها را متقاعد 
کنیم که به صلح فراگیر در افغانستان نیاز 
است. طالبان باید بخشی از این صلح باشند 

و نباید این صلح را کنترل کنند.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ظریف 
آماده  اعالم کرد که  طالبان  به  ایران  گفت: 
است، هرگونه نشستی برای طالبان و دیگر 
افغانستان علی الخصوص دولت  گروه ها در 
افغانستان مهیا کند تا برای پیشروی جهت 
رسیدن به صلح در چارچوب قانون اساسی 

شوند. مذاکرات جدی  وارد  افغانستان 
او تاکید کرد: به باور من تعهد نهایی آمریکا 
مسئوالنه  طرز  به  افغانستان  از  خارج  برای 

گامی مثبت است.
بر اساس گزارش طلوع نیوز، ظریف در این 
کنفرانس آنالین عنوان کرد: طالبان باید بر 
تغییر  دموکراتیک  روش های  و  راه  اساس 
کنند. اگر آنها می خواهند به ایدئولوژی های 
چیزی  چنین  بازگردند،  خود   9۰ دهه 
غیرممکن است چرا که امروز با افغانستانی 

داریم. سروکار  متفاوت  و  جدید 
تاکید کرد  همچنین  خارجه کشورمان  وزیر 
آنچه  بر سر  افغان ها  تمامی  که مهم است 
که می خواهند به توافق برسند و سپس بر 
کنند. آن کار  سر جزئیات چگونگی تشکیل 

او تصریح کرد که کشورهای منطقه باید به 
در  اتحاد  لزوم  بر  و  افغانستان کمک کنند 
منطقه جهت کمک به روند صلح افغانستان 

تاکید کرد.
باید  ما  گفت:  خصوص  این  در  ظریف 
اختالفاتمان را کنار بگذاریم و بر روی حسن 
که  حقیقت  این  جمله  از  تفاهم هایمان 
امارت اسالمی در افغانستان تهدیدی علیه 
ماهیت پاکستان و امنیت ملی ایران و هند 

کنیم. تمرکز  می شود،  محسوب 
او اظهار کرد که نقش جامعه مدنی امروز در 
افغانستان با سال ۲۰۰۱ یا 9۰ میالدی قابل 

مقایسه نیست.
ظریف افزود: با اینکه همچنان مشکالتی در 
کشور باقی مانده اند، ما باید از هر آنچه که 
در افغانستان به دست آمده است حفاظت 

کرده و از تداوم آن اطمینان حاصل کنیم.

افزایش مسمومیت های 
الکلی با خیز چهارم کرونا

حکیم  لقمان  بیمارستان  مسمومان  بخش  رئیس 
افزایش  شاهد  اخیر  روزهای  در  اینکه  به  اشاره  با 
مسمومیت با الکل بوده، گفت: بیشتر افرادی که به 
الکل صنعتی زنده مانده اند،  دنبال مصرف خوراکی 

شده اند. ناپذیری  جبران  عوارض  دچار  متاسفانه 
به گزارش ایسنا، دکتر شاهین شادنیا با اشاره به این 
اخیر  در هفته های  پیک چهارم کرونا  با شروع  که 
با الکل متانول یا  شاهد افزایش موارد مسمومیت 
سمی بوده ایم، اظهار کرد: این فرض غلط و اشتباهی 
است که با مصرف الکل یا مشروبات الکلی می توان 

کرونا را  پیشگیری یا درمان کنیم.
الکل های  توسط  مسمومیت  موارد  شیوع  از  او 
از کرونا در کشور خبر  با هدف پیشگیری  صنعتی 
عنوان  هیچ  به  الکل  خوراکی  مصرف  افزود:  و  داد 
ندارد. کرونا  از  پیشگیری  یا  و  درمان  در  نقشی  هیچ 
عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر این که الکل 
صرفا به عنوان ضدعفونی کننده سطوح کاربرد دارد 
روز  تحقیقات  آخرین  به  استناد  با  داد:  توضیح 
جهانی، حتی بحث انتقال کرونا از سطوح هم بسیار 

ناچیز و یا در مواردی منتفی است.
حکیم  لقمان  بیمارستان  مسمومان  بخش  رئیس 
در  الکل  کاربرد  کلی  طور  به  که  این  به  اشاره  با 
الکل  ادامه داد:  از کرونا محدودتر شده  پیشگیری 
و  آب  به  که  مواردی  در  صرفا  سطوح  مخصوص 
کردن  ضدعفونی  برای  ندارید  دسترسی  صابون 

دارد. کاربرد  دست ها 
او اطالع رسانی غلط از سوی برخی سودجویان مبنی 
بر اثربخش بودن الکل برای پیشگیری و یا درمان 
با  توصیه کرد:  و  داد  قرار  انتقاد  مورد  را   ۱9 کووید 
مصرف  در  خصوصا  الکل  کاربرد  این که  به  توجه 
خانگی برای پیشگیری از کرونا منتفی شده، بهتر 
سمی  فرآورده های  این  تهیه   از  خانواده ها  است 

دهند. قرار  اطفال  از دسترس  دور  و  اجتناب 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
بهشتی با بیان اینکه الکل های صنعتی پس از ورود 
ترکیباتی  کرد:  عنوان  می شوند،  متابولیزه  بدن  به 
ایجاد می شود بسیار  به بدن  الکل  از ورود  که بعد 
سمی و خطرناک است به شکلی که این ترکیبات از 
جداره سلول ها عبور و خصوصا بر سلول های عصبی 

اثر می گذارند. بینایی  و 
او گفت: مصرف خوراکی الکل های صنعتی می تواند 

موجب کوری دائمی شود.
به گفته دکتر شادنیا مصرف خوراکی الکل در ساعات 
تا  است  ممکن  و  ندارد  خاصی  عالمت  هیچ  اولیه 
بالینی  عالمت  هیچ  فرد  اول  ساعت   ۱۲ یا  شش 
از گذشت  بعد  متاسفانه  ولی  ندهد  بروز  را  خاصی 
سلول های  وارد  سمی  مواد  این  ساعت  چند  تنها 
عالیم  دچار  بیمار  و  می شوند  بینایی  و  عصبی  

می شود. چشمی 
کاهش  برفکی،  طوفان های  کوری،  دید،  تاری  او 
مصرف  عوارض  از  کما  حتی  و  هوشیاری  سطح 
خوراکی الکل های صنعتی ذکر کرد و ادامه داد: اگر 
چنانچه روند مراجعه بیمار بعد از استفاده از الکل به 
تاخیر بیفتد و یا به هر علتی این موضوع تشخیص 
داده نشود و یا درمان به تعویق بیفتد، این عوارض 

باشد. ماندگار  می تواند 

اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری هنوز 

تایید نشده است 
طرح  داد:  خبر  نگهبان  شورای  سخنگوی 
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری هنوز 

است. نشده  تایید 
عضو  عباسعلی کدخدایی  ایلنا،  به گزارش   
آخرین  پیرامون  نگهبان  شورای  حقوقدان 
وضعیت بررسی طرح اصالح موادی از قانون 
شورا،  این  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
گفت: طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 
نگهبان  شورای  در  هنوز  ریاست جمهوری 

است. نشده  تایید 
زمانی  تا  افزود:  نگهبان  شورای   سخنگوی 
که نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای 
تشخیص  مجمع  نظام  کلی  سیاست های 
ما  نرسد،  نگهبان  شورای  به  مصلحت 
تایید کنیم. یا  رد  را  طرح  این  نمی توانیم 

جریمه منع تردد با اهدای 
خون پاک می شود  

ملی  ستاد  انتظامی  اجتماعی  کمیته  دبیر 
مدیریت کرونا از اصالح و پاک شدن جریمه 
منع تردد شبانه اهداکنندگان خون بر اساس 
در  قاسمی  حسین  داد.  خبر  زمان  و  روز 
تردد  منع  ساعات  در  تردد  امکان  تشریح 
را  خون  اهدا  قصد  افرادی که  برای  شبانه 
دارند، به ایسنا گفت: در ماه مبارک رمضان 
حسنه  سنت  استمرار  راستای  در  امسال 
مومنان روزه دار و تسهیل شرایط اهدا خون با 
هماهنگی نیروی انتظامی و سازمان انتقال 
خون مقرر شد تا برای افرادی که می خواهند 
به سازمان  تردد شبانه  منع  از ساعات  بعد 
نظر  در  فرصتی  مراجعه کنند  خون  انتقال 

شود. گرفته 
او افزود: به این ترتیب که پس از مراجعه 
افراد به سازمان انتقال خون لیستی از آنها 
در  و  می شود  ارسال  انتظامی  نیروی  به 
صورت اعمال جریمه، بر اساس روز، زمان 
و ساعت مراجعه افراد جریمه آنها اصالح و 

می شود. پاک 
گفتنی است که او پیشتر ساعت اجرای منع 
تردد شبانه در شهرها را از ۲۲ تا ۳ بامداد 

اعالم کرده بود.

 آغاز  غنی سازی ۶۰ درصدی 
اورانیوم برای مصارف صلح آمیز،  
نشانه روشنی از پیشرفت و 
توانمندی های کشور و پیام 
صریحی به بدخواهان این 
مرز و بوم است که بدانند، 
فناوری هسته ای صلح آمیز در 
ایران بومی شده و این یعنی 
حرکت کشور با ترور دانشمندان 
هسته ای و خرابکاری در مراکز 
هسته ای متوقف نمی شود

با کرونا،  بر سر شیوه مدیریت ستاد ملی مقابله  بهداشت و رئیس جمهوری  از عیان شدن اختالف وزیر  | پس  پیام ما   |
رئیس جمهوری در اظهاراتی کلید حل مشکل کرونا را در واکسیناسیون دانست و به صراحت گفت: »نمی توانیم تا تابستان 
منتظر واکسن داخلی باشیم«. حسن روحانی با تاکید بر لزوم واردات واکسن خارجی افزوده بود: »باید در بهار از واکسن های 
خارجی استفاده کنیم. هر شرکتی برای ورود واکسن مشکلی دارد، مستقیما به دفتر ریاست جمهوری اعالم کند«. اما وزیر 
بهداشت بدون اشاره به سخنانش روحانی تلویحا پاسخ او را داده و گفته است در زمینه واردات و تزریق واکسن موفق بوده ایم.

انرژی هسته ای

|  
رنا

 ای
 |

نمکی خواستار کنترل بیش 
از پیش مرزها شد و گفت: 
ورود حتی یک بیمار از خارج 
کشور می تواند با توجه به قدرت 
سرایت ویروس جهش یافته 
بسیار خطرآفرین بوده و شرایط 
را از این هم بدتر کند

وزیر بهداشت تصریح کرد: کار 
واردات واکسن کرونا به کشور با 
جدیت ادامه دارد و در یک ماه 

اخیر موفق به واردات ۴۲۰ هزار دوز 
از روسیه، ۲۰۰ هزار دوز از چین و 

۱۲۶ هزار دوز از هند شدیم، ضمن 
اینکه در هفته دوم فروردین نیز 

حدود ۷۰۰ هزار دوز از کواکس )نهاد 
هماهنگ کننده واکسن در جهان( 

دریافت کردیم

رئیس سازمان انرژی اتمی:

در هر ساعت 9 گرم اورانیوم 60 درصد تولید می کنیم
تایید  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
درصد   ۶۰ تا  اورانیوم  به  ایران  دستیابی 
به  پنجشنبه  شب  نیمه  گفت:  شده  غنی 
اورانیوم ۶۰ درصد رسیدیم و االن حدود 9 
به گزارش  داریم.  اختیار  در  را  آن  از  گرم 
قانون  به  اشاره  با  علی اکبر صالحی  ایسنا، 
مجلس شورای اسالمی در سخنانی گفت: 
اجرای  در  احتیاط  با  بودند که  ما گفته  به 
در  می خواستند  و  بروید  جلو  قانون  این 
اما  رویم  جلو  نیت  حسن  با  مذاکرات 

این  به  را  ما  حال کاری کردند که  هر  به 
چهارشنبه  داد:  ادامه  او  کشاندند.  سمت 
را  درصد   ۶۰ غنی سازی  راه اندزای  دستور 
را  درصد   ۶۰ محصول  پنجشنبه  و  دادیم 
ساعت  در  گرم   9 حدود  االن  و  گرفتیم 
چیدمان  و  راندمان  باید  می کنیم.  تولید 
آنها کار  روی  و  دهیم  تغییر  را  زنجیره ها 
کنیم که کمی این میزان تولید کم شود و 
این  با  بتوانیم  تا همزمان  ۵ گرم برسد  به 
تولید  هم  درصد   ۲۰ اورانیوم  زنجیره  دو 

. کنیم
 ۶۰ اورانیوم  او افزود: این که همزمان هم 
درصدی و هم اورانیوم ۲۰ درصدی را تولید 
کنیم یک کار بزرگ است که همکاران من 
می دهند. صالحی  انجام  دارند  سازمان  در 
 ۶۰ غنی سازی  خبر  انتشار  به  اشاره  با 
شورای  مجلس  رئیس  سوی  از  درصدی 
درباره  قالیباف  آقای  با  ما  اسالمی گفت: 
هستیم  تماس  در  همواره  مرتبط  مسائل 
به  بود که  سحر  نزدیک های  هم  امروز  و 
و  رساندم  را  دستاورد  این  ایشان  اطالع 
ایشان و  از  اعالم کردند.  را  آن  ایشان هم 
رئیس کمیسیون سیاست  ذوالنوری  آقای 
خارجی و امنیت ملی مجلس هم به خاطر 
مالی  ویژه حمایت های  به  حمایت هایشان 

دارم. تشکر 
بعد  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس   
نطنز  سایت  در  گذشته  هفته  حادثه  از 
نشده  ایجاد  سایت  این  در  آلودگی  هیچ 
بازدید  بازرسانی که  بود  آلودگی  اگر  است، 
بگویم  باید  و  اعالم می کردند  را  آن  کردند 
هم  لحظه  یک  حادثه،  این  از  بعد  که 
یک  تنها  است.  نشده  متوقف  غنی سازی 
سالن غنی سازی که در آن سانتریفیوژهای 
و  است  افتاده  کار  از  داشتند   قرار   ۱-IR
با  سازی  غنی  دیگر  متعدد  سالن های  در 

دارد. ادامه  قوت 
با  اینکه فعالیت سانتریفیوژها  بیان  با  او   
برق اضطراری در جریان است اظهار کرد: 
آینده وصل  روز  برق اصلی ظرف یکی دو 
می شود و االن هم داریم با برق اضطراری 
جایگزین  را  افتاده  کار  از  ماشین های 

می کنیم.
بر  مبنی  اخباری  درخصوص  صالحی    
است،  شده  متوقف  نطنز  در  کار  که  این 
متوجه  همگان  باید  االن  خاطرنشان کرد: 
پا  چنان  هم  نطنز  سایت  باشند که  شده 
می رود.  جلو  دارد  قوت  با  و  برجاست 
بازدارندگی  شیوه های  از  یکی  اساسا 
ما  غیور  جوانان  که  است  آمادگی  همین 
دارند که با هر حادثه ضمن جبران مساله، 
برای  این  و  می روند  جلوتر  هم  قدم  چند 

می افتد. اتفاق  که  نیست  بار  اولین 
اینکه  درباره  اتمی  انرژی  رئیس سازمان   
چه  به  درصدی   ۶۰ اورانیوم  غنی سازی 
منظور است؟ آیا برای سوخت راکتور تهران 
برای  درصد   ۶۰ اورانیوم  این  است؟ گفت: 
که  است  Target هایی  "هدف"  ساختن 
راکتور تهران می گذاریم  را در  این هدف ها 
از  می کنیم.  استخراج  مولیبدن  آنها  از  و 
تولید  االن  سوخت  برای  درصد   ۶۰ این 

. نمی کنیم
راه  رسانه ها  در  که  بحث  این  سویی  از   
انداختند که ما نمی دانیم داریم چکار می کنیم 
نیست.  درست  می زنیم،  بلوف  داریم  یا 
"هدف" ها کاربردهای متنوعی دارد و یکی از 

آنها در تولید رادیوداروها استفاده می شود. در 
فرایند فیژن مولی با ۲۰ درصد داریم تست 
می کنیم اما وقتی غنا را باال ببریم راندمان و 
میزان مولیبدن باال می رود و زمان تولیدش 
هم کوتاه تر می شود و اساسا فرایند آسان تر 
می شود، این فرصتی بود که قانون مجلس 

پیش آورد. سازمان  برای 

آغاز  غنی سازی  به  واعظی  واکنش 
60 درصدی اورانیوم

درباره  هم  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 
محمود  گفت:  درصدی   ۶۰ غنی سازی 
در  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  واعظی 
نوشت:  توییتر  در  خود  شخصی  صفحه 
اورانیوم  درصدی   ۶۰ » آغاز  غنی سازی 
از  روشنی  نشانه  صلح آمیز،   مصارف  برای 
پیام  و  کشور  توانمندی های  و  پیشرفت 
صریحی به بدخواهان این مرز و بوم است 
در  صلح آمیز  هسته ای  فناوری  بدانند،  که 
ایران بومی شده و این یعنی حرکت کشور 
خرابکاری  و  هسته ای  دانشمندان  ترور  با 

نمی شود.  متوقف  هسته ای  مراکز  در 
 این اتفاق میمون همچنین پاسخی است 
گذشته  سال  چند  در  که  افرادی  همه  به 
برای عوام فریبی همواره می گفتند، صنعت 
توافقنامه  برجام  از  بعد  کشور  هسته ای 

است. شده  تعطیل 
و  است  گفته  بارها  دولت  که  حالی  در   
صنعت  پیشرفت  مانع  برجام  می گوید،  

نمی شود.« و  نشده  هسته ای 
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هزار   ۳۵ خرید  فهرست  ثابت  عضو  آب، 
خانواری است که بر اساس سرشماری سال 
9۰ در مرکز شهرستان دشتی زندگی می کنند. 
لوله ها  از  آبی  اما  شده  لوله کشی  منطقه 
این  ساکنان  از  یکی  علی کازرونی  نمی آید. 
شهرستان به »پیام ما« می گوید: »روزی دو تا 
سه ساعت آب داریم که فقط شب ها می آید، 
البته همان آب هم فقط برای ظرف شستن 

خوراک.« و  خورد  نه  است  خوب 

مهندس گفت مشکل از آب است
را  خود  مورد نیاز  آب  منطقه  این  مردم 
از  تومان   ۵۰۰ و  هزار  بطری ۲  هر  قیمت  به 
شرکت های آب شیرین کن می خرند. کازرونی 
روز  هر  و  است  گرم  ما  »منطقه  می گوید: 
برای همین هم  داریم.  آب مصرف  لیتر   ۵۰
همیشه بطری به دوشیم تا آب را از این مراکز 

ببریم.« خانه  به 
در خانه هر روستایی یک پمپ، مخزن آب و 
۶ تا ۷ بطری ۲۰ لیتری برای حمل آب است. 
را شب ها  برای شست وشو  مورد نیاز  آب  آنها 
در مخزن ذخیره می کنند و آب خوردن را از 

می خرند.  آب شیرین کن  شرکت های 
خورده  گره  شغلی  به  مردم  این  زندگی 
دو  از  نیست.  آن  استمرار  امکان  دیگر  که 
یا خشک شده  هر چه کاشتند  پیش  سال 
بار  گوجه،  بار  یک  نداده.  محصول  دیگر  یا 
دیگر بادمجان و سایر صیفی جات. از پارسال 
خیالشان  به  جو. که  و  به گندم  بردند  پناه 
آب کمتری مصرف می کند. سمیه بسنده از 

»پیام ما«  به  خوینی آباد  روستای  کشاورزان 
پیش  سال  سه  تا  »گوجه ای که  می گوید: 
 ۵۰ االن  می رسید  هم  کیلو  نیم  به  وزنش 
هرچه گوجه  اهالی  همه  نمی شود.  هم  گرم 
که  وقتی  درآمد.  گیالس  اندازه  کاشتند 
گفت  و  زمین هایمان  سر  آوردیم  مهندس 

است.« آب  از  مشکل 
به او و اهالی روستا گفتند که EC آب باالی ۵ 
هزار است. این را خودشان از تلخی و شوری 
آب هم فهمیده بودند. ساالنه سه تا چهار بار به 
قول خودشان چاه آبشان را »می روفند«. گرد 
نمک روی اکثر زمین های کشاورزی نشسته و 

فقط شوره زار باقی مانده.
اهالی روستا سردرگم اند. با آزمون و خطا هر 
از  معاش کاشته اند.  امرار  برای  را  محصولی 
تا گندم و جو و حاال هم  صیفی جات گرفته 
گیاهان دارویی اما هیچ گیاهی در این زمین 

نیاورده. دوام  شور 
 علی غفوری از اهالی خورموج که باالی فلکه 
»پیام ما«  به  است  ساکن  حسین«  »خالو 
می گوید: »۳۰ هکتار زمین کشاورزی داشتم 
اما حاال تمامش شوره زار شده. هرچه کاشتیم 
از بین رفت. ناچار شدم امسال فقط ۲ هکتار 
می شود.«  چه  نمی دانم  بکارم.  دارویی  گیاه 
همه  است که  منطقه  این  گلخانه داران  از  او 
گلخانه های صیفی جاتش از مدار تولید خارج 

شده.
علی کازرونی دیگر کشاورز این منطقه است که 
وضعیت محصولش ناراضی است. او هم به 

»پیام ما« می گوید: »از بذرهای خربزه  چیزی 
سبز نشد. چشم امیدمان به چند هکتاری بود 
که گندم کاشته بودیم اما همان هم کیفیت 
هر  از  پیش،  سال  دو  تا  نداشت.  چندانی 
هکتار ۵ تا ۶ تن گندم برداشت می کردیم، اما 
پارسال از هر هکتار بین یک تا ۱.۵تن گندم 

گرفتیم.«
اهالی منطقه معتقدند که علت اصلی مشکالت 
آبی شان فعالیت معادن در کوه بیرمی است. 
انفجاری که دو  از  غفوری می گوید: »تا قبل 
آب  چاه های    EC افتاد  اتفاق  پیش  سال 
کشاورزی روی ۲ هزار بود اما حاال به ۵ هزار 

رسیده.«

شیب زمین معکوس شد
ارشد  کارشناس  باغبانی،  حسین 
کاهش  بر  را  معادن  فعالیت  هیدرولوژی، 
»پیام ما«  به  او  نمی داند.  بی تاثیر  آبی  منابع 
توضیح می دهد: » با برداشت بی رویه شن و 
ماسه از باالی شهر خورموج، میزان نفوذ آب 
هم  نتیجه  در  و  پیدا کرده  زمین کاهش  به 
به  خطر سیل خیزی شهر بیشتر شده و هم 
نفوذ آب به سفره زیرزمینی،  واسطه کاهش 
سطح سفره پایین رفته و شیب هیدرولوژی 

است.« شده  معکوس 
به گفته این کارشناس هیدرولوژی، به واسطه 
از دامنه های  معکوس شدن شیب، آب شور 
پایین آرام آرام به سمت مناطق باالتر حرکت 
کرده و بسیاری از چاه های کشاورزی پایین 
منطقه را شور و غیرقابل استفاده کرده است. 

او معتقد است که تداوم این فعالیت معدنی 
نیز  هزار   ۷ باالی  به  را  آب   EC تدریج  به 
ECچاه های  پیش  سال   ۵ »تا  می رساند:  
کشاورزی منطقه روی هزار و ۵۰۰ بود اما االن 
به ۵ هزار رسیده و نهایتا تا ده سال دیگر به ۷ 
هزار هم می رسد. این یعنی تا چند سال دیگر 
بدون استفاده از آب  شیرین کن، این آب حتی 

برای کشاورزی هم مناسب نیست.«
براساس اطالعات آب و فاضالب این شهرستان 
مصرف آب این شهرستان بین ۱۶ تا ۱۷ هزار 
مترمکعب است که 8 هزار مترمکعب  آب آن 
تامین  یاسوج  استان  در  سد کوثر  طریق  از 

می شود و مابقی از طریق چاه های بیرمی.
دو سال پیش اما چاه شماره ۱۰ از مدار خارج 
افتاد.  چاه ها  سایر  بر  بیشتری  فشار  و  شد 
باغبانی می گوید: »چاهی که تا قبل از آن ۲۴ 
ساعته در مدار بود حاال بعد از هزینه کرد 8۰ 
میلیون تومان به طور کامل به مدار برنگشته 
و تنها در ۲۴ ساعت دو ساعت آب می دهد.«

انفجار در زیستگاه پلنگ
مسئله فقط آب نیست. سازمان صنعت، 
مجوز  پیش  سال   ۱۴ تجارت  و  معدن 
معدن کاوی در منطقه ای را صادر کرد که ۵ سال 
پیش به واسطه گونه های ارزشمندش ۵سال 
پیش در فهرست مناطق حفاظت شده بوشهر 
خوشبینانه ترین  در  که  استانی  گرفت؛  قرار 
حالت فقط ۷ درصد مساحتش حفاظت شده 
است. این در حالی است که استاندارد کشوری 
است. کوه  استان  هر  مساحت  از  درصد   ۱۰

بیرمی زیستگاه  پلنگ و بز کوهی است. اکنون 
ماسه  معدن داران شن،  زیستگاه  این  در  اما 
موسوی،  کریم  می کنند.  استخراج  آهک  و 
مستندساز و فعال محیط زیست با اشاره به 
تبعات تاثیر فعالیت معدن بر حیات وحش 
باالی  کوهی  »بزهای  می گوید:  منطقه  این 
این  اما  می کنند  زندگی  انفجار  مسیر  همان 
معدن سال هاست که منطقه امن این حیوانات 
و  ماسه  و  استخراج شن  محل  به  تبدیل  را 

است.« آهک کرده 
انجمن حیات  او و رضا پرتوی سنگی، عضو   
را  نقطه  این  در  معدن  فعالیت  لیان  وحش 

می دانند. زیستی  محیط  قوانین  خالف 

با محیط زیست هماهنگ نبودند
مدیر کل حفاظت محیط  قلی نژاد،  فرهاد 
زیست بوشهر اما به »پیام ما« می گوید: »این 
از  قبل  یعنی   ۱۳8۴ سال  از  آهک  کارخانه 
ارتقای بیرمی به منطقه حفاظت شده مستقر 
شد و مجوزهای الزم را گرفته و در سال 8۶ 

را تمدید کرده است.« هم مجوزش 
به گفته قلی نژاد طبق ماده ۴ قانون حفاظت 
و بهسازی محیط زیست حق انتفاع معادنی 
بوده اند به رسمیت شناخته  از قبل فعال  که 
می شود و این معادن اجازه بهره برداری دارند. 
با این همه او نیز تاکید دارد که این معادن 
باید فعالیت خود را با هماهنگی محیط زیست 

و با مالحظات الزم انجام دهند.
 مدیر کل محیط زیست بوشهر درباره انفجار 
اخیر می گوید: »این انفجار بدون هماهنگی با 
سازمان محیط زیست بوده و ما اخطاریه های 
الزم را صادر کردیم. همچنین اعالم کردیم تا 
بررسی مجدد محدوده فعالیت این معدن و 
و هر گونه انفجار در این محدوده غیرقانونی 

است.«

چرا روی منبع آب معدن
 آهک زدند؟

مجوز  پیش  سال   ۱۴ معدن  این  چرا  اما 
بهره برداری روی تنها منبع آبی این شهرستان 
را گرفته است؟ قلی نژاد این طور می گوید: »آن 
زمان که ما مجوز فعالیت معدنی در این منطقه 
را دادیم، بیرمی منطقه حفاظت شده نبود. اصل 
غیرحفاظتی  مناطق  در  زیست  محیط  در  ما 
فاصله از مناطق مسکونی است و در مورد آب 
منطقه ای  آب  مثل  متولی  دستگاه های  باید 

باشد.« پاسخگو 
که  می دهد  نشان  »پیام ما«  پیگیری 
برای  پیش  سال   ۱۴ همان  از  معدن  این 
بهره برداری از این منطقه مجوز آب منطقه ای را 
نگرفته است. عبداللطیف عباسی نژاد، معاون 
منطقه ای  آب  شرکت  بهره برداری  و  حفاظت 
بوشهر می گوید: »معدن آهک هیدراته هیچ 
از  و  نداشته  منطقه ای  آب  با  ارتباطی  گونه 
همان ابتدا بدون مجوز ما فعالیتش را شروع 

است.« کرده 
تاثیر  درباره  زمین شناس  باغبانی،  حسن 
آب  »پیام ما« می گوید: »مخزن  به  انفجارها 
بیرمی مخزنی است در درون آهک که اگر در 
اثر انفجار ترک بردارد آب خارج می شود و به 

می رود. است  شوره زار  پایین دست که 
نتیجه این امر چیزی جز از دست رفتن آب 
و باقی ماندن شوره زار نیست.« او معتقد است 
که به دلیل موقعیت استراتژیک منطقه باید 
هرگونه مجوز بهره برداری در این محدوده لغو 

شود.
حتی  معدنی که  فعالیت  از  سال   ۱۴ اکنون 
مجوز شروع فعالیت را دریافت نکرده می گذرد؛ 
معدنی که محدوده فعالیت آن حوالی سه چاه 
آب شیرین شماره 8 ،9 و ۱۰ است. هرچند که 
از دو سال پیش یکی از انفجارهای این معدن 

چاه شماره ۱۰ را از مدار خارج کرد.

دشتی ها می گویند علت اصلی مشکالت آبی شان فعالیت معادن در کوه بیرمی است

انفجار روی تنها منبع آب »خورموج«
مدیر کل محیط زیست استان بوشهر: انفجار بدون هماهنگی با سازمان محیط زیست بود

معاون شرکت آب منطقه ای بوشهر: معدن آهک از ابتدا مجوزی از ما نگرفته است
باغبانی، کارشناس هیدرولوژی آب: تا 5 سال پیش EC چاه های کشاورزی منطقه روی هزار و 500 بود اما االن به 5 هزار رسیده است

مشاهده الشه 
بیش از 15 تن گربه ماهی 

تعداد  الشه  مشاهده  از  پس  روز   ۱۲
جاسک،  ساحل  در  گربه ماهی  زیادی 
برای دومین بار در ماه جاری این رویداد 
حجم  و  بیشتر  جغرافیایی  وسعت  در 

شد. تکرار  تن   ۱۵ حدود 
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان 
در این زمینه گفت: »این بار الشه بیش 
آورده  ساحل  به  گربه ماهی  تن   ۱۵ از 
شده که به نظر می رسد مرگ آنها دور از 

است.« داده  رخ  ساحلی  آب های 
»دلیل  افزود:  مسیحی تازیانی  حبیب 
حادثه  محل  بودن  دور  برای  اولیه 
متالشی شدن  و  فساد  زیست محیطی، 
الشه هایی است که به ساحل آورده شده 
استان  زیست  محیط  است. کارشناسان 
داده اند  انجام  را  اولیه  نمونه برداری های 
با  مشترک  تحقیقاتی  گروه  یک  و 
خلیج  اکولوژی  پژوهشکده  کارشناسان 

است.« شده  تشکیل  نیز  فارس 
»از  کرد:  تاکید  مسیحی تازیانی 
کرده ایم  درخواست  نیز  محیط  سازمان 
اعزام  منطقه  به  تهران  از  کارشناسانی 
دلیلی  هیچ  هنوز  چند  هر  شوند. 
اما  ارائه کرد،  اتفاق  این  برای  نمی توان 
به نظر می رسد علت این حادثه با دفعه 

باشد.« متفاوت  قبل 
تصریح  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
 ۱۳( قبلی  مشابه  رویداد  »در  کرد: 
شدن  واژگون  محلی  صیادان  فروردین( 
قایق و تخلیه گربه ماهی های صید شده 
بار چنین حادثه ای  این  اما  را پذیرفتند، 

است.« نداده  رخ 

رهاسازی آب 
به جاجرود در گرو 
توافق با وزارت نیرو 

رئیس اداره محیط زیست طبیعی حفاظت 
به  اشاره  با  تهران  استان  زیست  محیط 
لزوم توافق سازمان حفاظت محیط زیست 
نیاز  میانگین حداقل  بر سر  نیرو  وزارت  و 
آبی محیط زیستی رودخانه جاجرود گفت: 
خشکسالی،  شرایط  در  حداقل ها  »این 
تایید  به  شده،  محاسبه  ترسالی  و  نرمال 
و  رسیده  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
این سازمان در انتظار برگزاری نشستی در 

است.« نیرو  وزارت  با  زمینه  این 
براساس  اینکه  بیان  با  احمدی  امیرعباس 
محیط  حفاظت  سازمان  تاالب ها  قانون 
آبی  نیاز  حداقل  است  موظف  زیست 
مطالعه  را  رودخانه ها  زیستی  محیط 
داد:  توضیح  ایسنا  به  کند،  مشخص  و 
نیز  زیست  محیط  حفاظت  »سازمان 
آبی  نیاز  مطالعه  برای  راستا  همین  در 
رودخانه جاجرود در استان تهران اعتباری 
تعیین کرد و این مطالعات توسط دانشگاه 
شهید بهشتی انجام شد. این دانشگاه نیاز 
سد  دو  به  که   - جاجرود  رودخانه  آبی 
مطالعه  مورد  را   - می ریزد  ماملو  و  لتیان 
در سه  را  آبی  نیاز  این  حداقل  و  داد  قرار 
و  ترسالی  نرمال،  شرایط  مختلف  مدل 

کرد.« تعیین  خشکسالی 
انجام  مطالعات  اینکه  به  اشاره  با  احمدی 
شده روی رودخانه جاجرود باید در شورای 
با حضور مسئوالن وزارت  ارائه و  عالی آب 
بحث  مورد  زیست  محیط  سازمان  و  نیرو 
و دفاع واقع شود، گفت: »آنها باید بر سر 
به  جاجرود  رودخانه  آبی  نیاز  حداقل های 
توافق برسند، پس از آن فرمان بهره برداری 
این  بر  ماملو  و  لتیان  سدهای  مخازن  از 
در  به  صورت مستمر  و آب  تنظیم  اساس 
ترسالی  یا  نرمال  خشکسالی،   زمان های 

شود.« رهاسازی 
استان  اداره محیط زیست طبیعی  رئیس 
اینکه  به  توجه  »با  کرد:  تصریح  تهران 
آبی  وضعیت  در  کشور  شرایط  اکنون 
خشکسالی  به   رو  و  ندارد  قرار  نرمالی 
جاجرود  رودخانه  آبی  نیاز  حداقل  است، 
این  در  که  شود  تعیین  گونه ای  به  باید 
محیط  نیازهای  عالوه بر  بتواند  شرایط 
آب  و  کشاورزی  نیاز  زیستی  پاسخگوی 

باشد.« نیز  شرب 
این حداقل ها  زمانی که  »تا  داد:  ادامه  او 
در شورای عالی آب به تصویب اعضا نرسد 
آبی پایین دست  نیاز  حداقل  رهاسازی 
نمی شود.« اجرایی  ماملو  و  لتیان  سدهای 
مطالعات  گذشته  سال  احمدی  گفته  به 
رودخانه  آبی  نیاز  حداقل  تعیین  زمینه  در 
جاجرود به سازمان حفاظت محیط زیست 
قرار  کارشناسان  تایید  مورد  و  شد  ارائه 
مطالعات  نتایج  ارائه  سازمان  این  گرفت. 
رودخانه  آبی  نیاز  حداقل  میانگین  درباره 
جاجرود به وزارت نیرو و توافق درباره آن 
را در دستور کار خود قرار داده و در انتظار 

است. زمینه  این  در  نشستی  برگزاری 

چرا این معدن ۱۴ سال پیش 
مجوز بهره برداری روی تنها 
منبع آبی این شهرستان را 

گرفته است؟ معاون حفاظت 
و بهره برداری شرکت آب 

منطقه ای بوشهر می گوید: 
معدن آهک هیدراته از همان 

ابتدا بدون مجوز ما فعالیتش را 
شروع کرده است

دامنه های کوه بیرمی را ده روز پیش منفجر کردند. کوهی که سفره های آب زیرزمینی آن تنها منبع آب آشامیدنی مردمانی است که 
همین حاال هم آب را از بازار می خرند. دوسال پیش انفجار معدن آهک هیدراته درست در همین نقطه، چاه شماره 10 را از مدار خارج 
کرد. بعد از آن وضعیت آب 19 هزار خانوار خورموج بدتر هم شد. نیمی از مردم آب آشامیدنی را از شرکت های آب شیرین کن می خرند و 

الباقی که درآمد چندانی ندارند، زندگی شان وابسته به آب تلخی است شب ها به سختی آن را با پمپ از لوله می کشند. 

 تداوم این فعالیت معدنی به 
تدریج EC آب را به باالی ۷ 
هزار نیز می رساند. کارشناس 

هیدرولوژی آب تا ۵ سال 
پیش EC چاه های کشاورزی 
منطقه روی هزار و ۵۰۰ بود اما 
االن به ۵ هزار رسیده و نهایتا 
تا ده سال دیگر به ۷ هزار هم 
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اصفهان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گفت: »خسارات ناشی از پدیده مخرب ریزگرد 
در این استان ساالنه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان 

تخمین زده می شود.«
ایرنا گفت: »بیشتر  به  منصور شیشه فروش 
کشاورزی،  زمین های  به  خسارات  این 
و  زیست  محیط  حمل و نقل،  زیرساخت های 

می شود.« وارد  راه آهن  و  فرودگاه ها 
او با بیان اینکه آثار مخرب ریزگردها سال به 
سال افزایش می یابد عنوان کرد: »توجه هرچه 
بیشتر به طرح های بیابان زدایی در این استان 
و کاهش روند بیابان زایی با اجرای پروژه های 
مرتبط تنها چاره و راه حل این موضوع است.«

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در 
ادامه به اینکه ریزگردها از سوی دیگر سالمت 
خطر  به  را  استان  مختلف  مناطق  ساکنان 
دالیل  از  »یکی  و گفت:  اشاره کرد  می اندازد 
افزایش بیماری های قلبی عروقی و تنفسی 
در  است که  ریزگردها  و  هوا  آلودگی  همین 
بسیاری از روزهای سال به خصوص در پاییز 
بیشتر می شود و حتی تعطیلی مدارس و یا 

مراکز دولتی را در پی دارد.«
کانون   ۱۶ وجود  به  اشاره  با  شیشه فروش 
انتشار ریزگردها در استان اضافه کرد:  اصلی 
»تخصیص اعتبار کافی برای اجرای طرح های 

این  رشد  به  رو  روند  بیابان زدایی  با  مرتبط 
می دهد.« را کاهش  معضل 

گرد و غبار  کانون های  مساحت  همچنین  او 
استان را یک میلیون و 9۰ هزار هکتار اعالم کرد 
و گفت: »اجرای طرح های نهالکاری گونه های 
گیاهی مقاوم به مناطق خشک و بیابانی مانند 
تاغ و قره داغ در این مناطق راهکاری مناسب 
برای جلوگیری از انتشار هرچه بیشتر ریزگردها 
محسوب می شود که البته با تالش متولیان 
شمال  و  شرق  بیابان های  از  بخشی  در  امر 

استان انجام گرفته است.«
اقلیم  کشور  مرکز  در  واقع  اصفهان  استان 
پهنه  این  از  و  دارد  خشک  نیمه  و  خشک 

۳.۲ میلیون هکتار معادل ۳۲ درصد سطح 
استان را اراضی بیابانی و شنزار تشکیل داده 
که به طور عمده در بخش های شمالی و شرقی 

است. پراکنده  آن 
بیابان زایی در استان به  ویژه در شرق اصفهان، 
ساالنه در کنار به خطر انداختن سالمت مردم و 
تخریب محیط زیست، به امکانات زیربنایی و 
منابع طبیعی این استان خسارت وارد می کند، 
عمده خسارت ها به پایگاه های نظامی اطراف 
همچون پایگاه هوایی هشتم شکاری، فرودگاه 
کشاورزی،  اراضی  اصفهان،  بهشتی  شهید 
صنعتی،  و شهرک های  مواصالتی  محورهای 

راه آهن و شهرهای پیرامون وارد می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

ریزگردها ساالنه 50 میلیارد تومان به اصفهان خسارت می زند

زیستگاه

در حال حاضر روزانه حدود 
۴۰ تا ۵۰ تن صید ماهی در 

تاالب هورالعظیم  صورت 
می گیرد و مردم محلی به 
معیشت پایداری رسیده اند

کرخه مهم ترین تامین کننده حقابه تاالب هورالعظیم
معاون محیط زیست دریایی و تاالب ها 
در  و  کرخه  رودخانه  ایران  »در  گفت: 
عراق دجله مهم ترین منابع تامین کننده 

هستند.« هورالعظیم  تاالب  حقابه 
گفت وگو  در  الهیجان زاده  احمدرضا 
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  خبرنگار  با 
تاالب  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با 
سوم  »یک  کرد:  اظهار  هورالعظیم، 
خاک  در  هورالعظیم  تاالب  مساحت 
قرار  عراق  خاک  در  آن  مابقی  و  ایران 
دالیلی  به  تاالب  این   8۰ دهه  در  دارد، 
خشک شد و خشک شدن آن مشکالتی 

داشت.« همراه  به  نیز 
آسیب های  تاالب  »خشکی  افزود:  او 
رفتن  بین  از  غبار،  و  چون گرد  زیادی، 
منبع ارتزاق مردم و محروم شدن آن ها 
مردم  و  داشت  همراه  به  را  صیادی  از 
را  همجوار  استان های  سایر  و  استان 

داد.« قرار  تاثیر  تحت 
معاون محیط زیست دریایی و تاالب ها 
کرخه  رودخانه  ایران  »در  کرد:  تصریح 
منابع  مهم ترین  دجله  عراق  در  و 
هورالعظیم  تاالب  حقابه  تامین کننده 
تاالب حق  این  از  ما  اینکه  با  و  هستند 
کمتری برای تامین آب داریم، ولی در 
حال حاضر بیشترین سهم را برای این 

می کنیم.« تامین  تاالب 
»خوشبختانه  تشریح کرد:  الهیجان زاده 

تاالب به شرایط عادی بازگشته و در حال 
حاضر ۱۲۰ هزار هکتار آن زیر آب است. 
منطقه  در  هم  صیاد  یک   9۵ سال  در 
تعداد   99 تا   9۶ سال  از  اما  نداشتیم، 
آن ها به حداکثر رسید و تا به حال بیش 
محلی  مردم  برای  صید  پروانه   ۳۵۰ از 

کرده ایم.« صادر 
حال  در  »خوشبختانه  کرد:  عنوان  او 
صید  تن   ۵۰ تا   ۴۰ حدود  روزانه  حاضر 
مردم  و  می گیرد  صورت  آنجا  در  ماهی 
رسیده اند.« پایداری  معیشت  به  محلی 

یک فعال محیط زیست از خشک شدن 
تامین شدن  دلیل  به  هورالعظیم  تاالب 
و  داد  خبر  آن  محیطی  زیست  حقابه 
گفت: »حوضچه شماره ۵ این تاالب به 

است.« کلی خشک شده  طور 
تاالب مرزی هورالعظیم با بیش از ۳۰۰ 
غربی  جنوب  در  مساحت،  هکتار  هزار 
یک  دارد که  قرار  خوزستان  در  و  کشور 
عراق  در  سوم  دو  و  ایران  در  آن  سوم 
بازمانده  آخرین  تاالب  این  است.  
تاالب های بین النهرین است که از زمان 
خشک شدن به عنوان یکی از کانون های 
اصلی تولید گرد و غبار معرفی شده است.
یک  از  هورالعظیم  تاالب  ایرانی  بخش 
طرف با کاهش شدید آب رو به  روست 
در  نفتی  اکتشافات  با  دیگر  سوی  از  و 

است. شده  خسارت  دچار  منطقه 

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |
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| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در بیش از نیمی 
از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا رو به افزایش 
شیوع گونه های  به  آن  دالیل  از  یکی  و  است 

برمی گردد. ویروس  این  جهش یافته 
عملکرد  از  انتقاد  با  جهانی  بهداشت  سازمان 
اروپا، سرعت کند واکسیناسیون را غیرقابل قبول 
توصیف کرده است. اما سرعت کند چه معنی 
۶۲درصد  می دهد که  توضیح  متینا  می دهد؟ 
اسرائیلی ها حداقل اولین دوز واکسن کرونا را 
انگلستان معادل  دریافت کرده اند. این رقم در 
آن  جمعیت  یک سوم  آمریکا  در  و  ۴۷درصد 
است، اما این میزان در اتحادیه اروپا ۱۳.۵درصد 
است. ممکن است باز هم از خیلی از کشورها 
باالتر باشد اما برای اروپایی ها درصد بسیار پایینی 
است. جواب ساده ای برای توضیح کندی روند 
واکسیناسیون در اروپا وجود ندارد. مارس سال 
گذشته شیوع کرونا در ایتالیا به مرحله ای بحرانی 
رسیده بود و کشورهایی مانند آلمان و فرانسه 
که خط تولید و انبارهایی از تجهیزات محافظتی 
مانند ماسک را داشتند به جای کمک به ایتالیا، 
به انبار کردن آن ها ادامه دادند. وقوع این اتفاق 
ناخوشایند باعث شد اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد 
تامین  روند  در  مشابه  مشکالت  وقوع  از  که 
واکسن پیشگیری کند تا میان کشورهای عضو 
برای خرید واکسن با یکدیگر رقابت ایجاد نشود. 
در قاره اروپا که مرز کشورها به روی یکدیگر باز 
است، کشورها با یکدیگر تجارت پایداری دارند و 
شهروندان آنها به راحتی می توانند از کشوری به 
کشوری دیگر سفر کنند، منطقی نیست که یک 

کشور کامال واکسینه شود و دیگران نه.
سیاست های  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
اقتصادی مشترکی دارند اما سیستم های آنها 
در مسائل مربوط به بهداشت و سالمت متفاوت 
است. اتحادیه اروپا می تواند به شما بگوید چطور 
تجارت کنید اما تجربه ای در خرید اقالم بهداشتی 

از شرکت های بزرگ مانند بیگ فارما را ندارد.
مقامات اتحادیه اروپا به نمایندگی از ۲۷ کشور 
عضو آن در متقاعد کردن و مذاکره برای خرید 
واکسن بسیار قوی عمل کرده اند. به گفته متینا 
اتحادیه اروپا به عنوان یک کشور واحد، عملکرد 
بهتری برای توزیع منظم واکسن برای اعضای آن 
می تواند داشته باشد؛ تنظیم قراردادهای بهتر با 
قیمت بهتر و زمان مناسب برای دریافت واکسن. 
اما همچنان مشکالتی وجود دارد. متینا می گوید 
بعد از آن که اتحادیه اروپا با شرکت هایی دارویی 

برای خرید واکسن مذاکره کرد، این کشورها به 
یکدیگر  واکسن شرکای  توزیع  در  اینکه  جای 
دارویی  شرکت های  مشتری های  به  باشند، 
به  اعتماد  با  می کردند  فکر  آنها  شدند.  تبدیل 
شرکت های دارویی و امضای قراردادهایی برای 
خرید بیش از میلیاردها دوز واکسن، بازار آزاد 
می تواند فرصت خوبی را در سرعت دسترسی به 
واکسن جهانی ایجاد کند. آنها انتظار نداشتند که 

کشوری دیگر قرارداد بهتری داشته باشد.
سریع  فوق  عملیات  راه اندازی  با  آمریکا 
 Operation Warp واکسیناسیون معروف به
شرکت های  با  دولت  همکاری  و   Speed
یکی  به  واکسن  توسعه  و  تهیه  در  خصوصی 
از شرکای آنها تبدیل شد. میلیاردها دالر برای 
هزینه  آمریکا  در  واکسن  توسعه  و  تحقیق 
آمریکا  با  مقایسه  در  اروپا  اتحادیه  اما  شده 
به  است.  سرمایه گذاری کرده  میزان کمتری 
بیشتر همانند یک  اروپا  اتحادیه  متینا  گفته 
اینکه  مشتری واکسن عمل کرده و به جای 
پول  به  نسبت  تزریق کند  پول  آمریکا  مانند 
مالیات دهندگان با مسئولیت پذیری بیشتری 
اتحادیه  تصمیم  این  اما  است.  کرده  عمل 
اینکه  اول  می کند.  روبه رو  مشکل  با  را  اروپا 
آنها آمدند با شرکت های دارویی مانند فایزر 
و مدرنا و کیووک و جانسون اندجانسون برای 
ساخته  هنوز  واکسنی که  دوز  میلیون  صدها 
از  بعد  امضا کردند.  قرارداد  و  مذاکره  نشده 
بریتانیایی-سوئدی  شرکت  سراغ  به  آن 
آسترازنکا رفتند چون به نظر می آمد واکسن 
برای  آگوست گذشته  در  باشد. پس  موفقی 
با آسترازنکا قرارداد بستند.  ۴۰۰ میلیون دوز 
واکسن  مدتی  برای  اعالم کرد که  آسترازنکا 
سودی  هیچ  بدون  و  آن  هزینه  میزان  به  را 
 ،۲۰۲۱ ژانویه  اواخر  در  می کند.  قیمت گذاری 
تایید  اروپا  اتحادیه  در  آسترازنکا  که  زمانی 
شد، این شرکت ناگهان به اتحادیه اروپا خبر 
داد که به دلیل وقوع برخی مشکالت در تولید، 
قرارداد  در  شده  داده  قول  دوز  میلیون  صد 
 ۳۰ می تواند  فقط  و  فراهم کند  نمی تواند  را 
بزرگی  اختالف  بدهد که  آنها  به  دوز  میلیون 
است. در صورتی که اگر به عملکرد آسترازنکا 
در انگلستان نگاه کنیم که به تازگی از اتحادیه 
واکسیناسیون  می بینیم که  خارج شده،  اروپا 
به  رو  و  انجام  حال  در  مشکلی  هیچ  بدون 
افزایش است. متینا می گوید برای درک بهتر 

دلیل این اختالف در رفتار شرکت های دارویی با 
کشورها باید احتماال ۴ سال صبر کنیم تا دعوای 
تماشا  دادگاه  در  را  اروپا  اتحادیه  و  آسترازنکا 
آسترازنکا  زد.  حدس هایی  می توان  اما  کنیم 
اعالم کرد که ما قبل از اتحادیه اروپا با انگلستان 
می گوید که  اروپا  اتحادیه  اما  بستیم.  قرارداد 
چنین چیزی وجود ندارد که هر کسی زودتر 
آمد زودتر هم واکسن می گیرد. این بر عهده 
شرکت آسترازنکاست که واکسن را میان تمام 
مشتری های خود از جمله انگلستان همزمان 
انگلستان و  اقدامی پیچیده تر،  توزیع کند. در 
آمریکا با همان شرکت های دارویی قرار گذاشتند 
داخل  در  باید  داخل،  در  تولیدی  دوزهای  که 
کشور مصرف شوند. این چیزی است که نشان 
می دهد عمال هیچ دوزی از انگلستان یا آمریکا 
صادر نشده است. اما اتحادیه اروپا محدودیتی 
برای صادرات واکسن های شرکت های دارویی 
در داخل خود ایجاد نکرده است. تاکنون نیمی 
از دوزهایی که در داخل کارخانه های کشورهای 
اتحادیه اروپا تولید شده  به کشورهای دیگر صادر 

شده اند.
این نشان می دهد که هر کشوری برای مذاکره 
مهارت  و  تخصص  باید  دارویی  با شرکت های 
قهرمان  اروپا  اتحادیه  باشد.  داشته  مذاکره  در 
تجارت آزاد است. به همین ترتیب طبیعی بود که 
شرکت هایی دارویی داخل اتحادیه با محدودیتی 

برای صادرات واکسن مواجه نشوند.

 چرا اتحادیه اروپا با آسترازنکا درگیر شد؟
متینا استویس-گردینف در پاسخ به این 
سوال که چرا رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل 
با شرکت آسترازنکا درگیر شده اند می گوید که 
شهروندان اروپایی بسیار عصبانی هستند. آنها 
می بینند کمی  آن طرف تر، انگلستان، به سرعت 
است.  شهروندانش  واکسیناسیون  حال  در 
ناتوانی در تهیه  اروپا را به خاطر  آنها اتحادیه 
آسترازنکا  از  آنها  می دانند.  مسئول  واکسن 
عصبانی هستند. موج سوم به این قاره رسیده 
و عالوه بر تمام این موارد دولت های اروپایی 
مسئول  که  توسعه یافته  کشورهای  میان  در 
تهیه واکسن هستند شکست غیرقابل توجیهی 
از  تنها  آلمان  از  بخشی  در  مثال  خورده اند. 
طریق تلفن می توانید واکسینه شوید و مردم 
باید ۱۵۰ بار تماس بگیرند. خشم شهروندان 
اروپایی در ماه های فوریه و مارس بیشتر شد 
پیش بینی  که  زمانی  در  اوضاع  نهایت  در  و 

بدتر شد. نمی شد، 
به این معنی که در اوایل مارس زمزمه هایی درباره 
انعقاد خون  ایجاد  و  آسترازنکا  واکسن  ارتباط 
شکل گرفت و چند مورد مرگ و میر نیز گزارش 
شد. میزان مرگ و میر بسیار کم بود؛ کمتر از ۲۰ 
مورد در میان میلیون ها دوزی که توزیع شده بود. 
اما نگرانی ها آنقدر شدت گرفت که باعث شد 
دولت ها تزریق آن را متوقف کنند تا تحقیقات 

الزمه صورت گیرد.
مقامات اتحادیه اروپا اعالم کردند که به نتایج 
واکسن  آسترازنکا  می دهد که  نشان  علمی 
خوبی است و مشکل حادی برای دریافت آن 
وجود ندارد. آنها همچنین تاکید کردند که این 
واکسن افراد را در برابر ویروس کرونا ایمن 
می کند و به دلیل خطرهای احتمالی، منفعت 
دریافت آن از نزدن آن بیشتر است. در واقع 
آنها گفتند ما به تحقیقات ادامه می دهیم اما 
شما بهتر است از واکسن استفاده کنید. اما 
واکسن  دریافت  به  تمایلی  دیگر  اروپایی ها 
آسترازنکا نداشتند. این واکسن ترکیبی بود 
سر  بر  جنگ  خون،  انعقاد  وقوع  احتمال  از 
تامین و سیاست های حول آن. پس از مدتی 
مقامات اتحادیه اروپا اعالم کردند که با وجود 
عوارض جانبی واکسن، ما همچنان معتقدیم 
منفعت استفاده از آن به خطرهای آن می ارزد 
نمی شود.  پیشنهاد  آن  از  نکردن  استفاده  و 
اما با این حال بعضی از کشورها استفاده از 

آسترازنکا را متوقف کردند.
در سراسر اروپا طی ۲۴ ساعت قوانین مختلفی 
افراد  به  را  آسترازنکا  ایتالیا گفت  شد.  وضع 
پایین تر از ۶۰ سال نمی زند، چون تحقیقات نشان 
می دهد انعقاد خون بیشتر در جوانان رخ داده 
است. کشور دیگری ۵۵ سال به پایین را منع 
کرد. انگلستان گفت ما به همه می زنیم ولی به 
افراد پایین تر از ۳۰ سال، گزینه انتخاب واکسن 

دیگری را هم می دهیم.
این اقدامات باعث پیچیده تر شدن شرایط شد. 
واکسن  دریافت  برای  همچنان  اروپا  اتحادیه 
خوش بین است. ۳۰۰ تا ۳۶۰ میلیون دوز قرار 
است برای اتحادیه اروپا تامین شود که پیشرفت 
بزرگی است چون در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ تنها 

۱۰۰ میلیون دوز دریافت کرده بودند.
بتواند ۷۰درصد  است که  امیدوار  اروپا  اتحادیه 
جمعیت بزرگسال خود را به طور کامل تا سپتامبر 

امسال واکسینه کند.
با اینکه شاید تنها 8 تا ۱۰ هفته عقب تر از آمریکا و 
انگستان باشد، اما این 8 هفته در سیاست زمانی 
طوالنی است و بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا با 

مشکالت داخلی بسیاری روبه رو هستند.

 مسئله تابستان اروپا
دلیل  به  اسلواکی  نخست وزیر  تاکنون 
مجبور  واکسن  تهیه  سر  بر  داخلی  اختالفات 

به استعفا شده است. آینده بسیاری از رهبران 
دارد. بستگی  هفته   8 این  به  اروپا  اتحادیه 

موضوع دیگر مسئله ای به نام تابستان اروپا است. 
تابستان در اروپا فصل مهمی است. اقتصاد و 
میزان اشتغال در بسیاری از کشورهای اتحادیه 
صنعت گردشگری  و  مهم  فصل  این  به  اروپا 
وابسته است؛ به ویژه در کشورهای عمدتا جنوبی، 
ساحلی و آفتابی مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا و 
کرواسی. تاکنون درآمد یک تابستان )تابستان 
گذشته( از دست رفته است. اگر این تابستان 
را هم به دلیل روند کند واکسیناسیون از دست 
کشورها  این  برای  بسیاری  مشکالت  بدهند، 

به وجود می آید.
متینا می گوید که ماهیت شکل گیری اتحادیه 
اروپا، مقابله با بحران های جهانی است. بحران 
واکسیناسیون این بحث را مطرح می کند که آیا 
برای کشورهایی مانند آلمان و فرانسه یا هر کشور 
ثروتمند عضو اتحادیه اروپا اهداف عضویت در 

اتحادیه اروپا زیر سوال رفته است؟
با وجود آن که در هر کشوری اجماع کوچکی با 
عضویت در اتحادیه مخالفت می کنند اما این 
انگلستان  و خروج  برگزیت  از  نگرانی ها پس 
از اتحادیه اروپا شدت بیشتری گرفتند. متینا 
فکر می کند کنترل بحران کرونا و داستان تهیه 
واکسن تاثیری در این مسئله ندارد که کشوری 
ادامه  به عضویت خود  بگیرد  بخواهد تصمیم 
دهد یا نه. دلیل آن این است که اکثر ۲۷ کشور 
عضو اتحادیه اروپا بسیار کوچکتر و فقیرتر از 
در  عضویت  بدون  و  هستند  فرانسه  و  آلمان 
اتحادیه اروپا مجبور بودند خودشان به تنهایی 
عمال  که  کنند  مذاکره  واکسن  دریافت  برای 

دسترسی به آن را مشکل تر می کند.

نفع  به  ۲۷ کشور  این  جمعی  اقدامات  پس 
اکثر اعضای آن است. در این میان آلمانی ها 
تمام  تا  می کنند  فدا  را  ایتالیایی ها سرعت  و 
واکسیناسیون  روند  هم  با  همزمان  کشورها 
است که  آلمان کشوری  مثال  ببرند.  پیش  را 
داشته  بهتری  عملکرد  تنهایی  به  می توانست 
باشد، اما باید در نظر بگیریم که این کشور با 
9 کشور دیگر هم مرز است. آلمان به تمام این 
کشورها صادرات دارد. برای رسیدن به منفعت 
اقتصادی باید میزان واکسیناسیون در تمام این 
کشورهای هم مرز به حد مطلوبی انجام شود. 
مهم  یکدیگر  با  تمام کشورها  همراهی  پس 
است. به همین منظور آلمان هم موافقت کرد 
تا تمام کشورها با هم در مسیر واکسیناسیون 

حرکت کنند. 
در نهایت اتحادیه اروپا  از این بحران نیز همانند 
است.  گرفته  درس هایی  پیشین  بحران های 
اتحادیه اروپا و جمعیت ۴۵۰ میلیونی آن باز هم 
نسبت به بسیاری از کشورهای جهان دسترسی 
سریع تری به واکسن کرونا دارند. آنها در مسیر 
بازگشت به زندگی عادی یا نیمه عادی اجتماعی 
و اقتصادی خود هستند، حتی اگر از آمریکا و 

انگلستان کمی عقب تر باشند.

چرا روند واکسیناسیون در اتحادیه اروپا نسبت به آمریکا و انگلستان کندتر پیش می رود؟

تاثیر واکسیناسیون در سرنوشت اتحادیه اروپا
با اینکه سرعت واکسیناسیون در اروپا نسبت به بسیاری از کشورهای جهان باالتر است 
اما عقب ماندن از انگلستان و آمریکا نارضایتی شهروندان را به همراه داشته است

کارزار کرمانی ها علیه 
پاساژ سازی در بافت 

تاریخی 
در حالی کارزار مردمی برای نجات بافت و 
طول  در  افتاده که  راه  تاریخی کرمان  آثار 
از  برخی  نیز  امروز  تا  گذشته  سال  چند 
فعاالن میراثی کرمان نسبت به وضعیت آثار 
تاریخی این شهر و بی مهری هایی که نسبت 
داده، هشدار  و محوطه ها رخ  بناها  این  به 

می دادند.
از یک  در طول کمتر  این کارزار مردمی که 
هفته گذشته تا کنون دو هزار نفر آن را امضا 
کرده اند، خطاب به رئیس قوه قضائیه، وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 
رئیس مجلس شورای اسالمی نوشته شده 
و درخواست کرده تا به تخلفات انجام شده 
در بافت تاریخی کرمان رسیدگی و براساس 
از  همچنین  شود.  برخورد  آن ها  با  قوانین 
و  میراث فرهنگی  نابودی  و  تخریب  ادامه 

گردشگری کرمان جلوگیری شود.
تاریخی  »بافت  است:  آمده  نامه  این  در 
مورد  شدت  به  اخیر  دهه های  در  کرمان 
قسمت  تنها  است.  گرفته  قرار  تخریب 
باقی مانده از بافت تاریخی این شهر، راسته 
در  موجود  تاریخی  مجموعه های  و  بازارها 
تک بناهای  همین  متاسفانه  است.  بازار 
باقی مانده از بافت تاریخی شهر کرمان هم 
پروژه های  هجوم  مورد  اخیر  سال های  در 
قرار  )سیتی سنترها(  پاساژسازی  عظیم 

گرفته اند.
یکی از این پروژه ها مجتمع ساروج پارس 
و روی  دارد  زیاد  بسیار  است که مساحتی 
حریم  در  خشت مال ها  گودال  منطقه 
بازار  تاریخی  مجموعه های  و  کاروانسراها 
حال  در   - شده اند  هم  ملی  ثبت  که   -

است. ساخت وساز 
کاروانسراها،  همه  است  ذکر  به  الزم 
در  تاریخی  و مجموعه های  بازار  راسته های 
آثار  فهرست  در  گرفتن  قرار  الیق  هم،  کنار 
ثبت جهانی هستند و پرونده ای تحت عنوان 
در  فرهنگی شهر کرمان  و  تاریخی  ساختار 
سال۱۳8۶ در فهرست موقت آثار جهانی قرار 

گرفت.
در  میراث فرهنگی  متعدد  قوانین  طبق 
بر  خصوصا  و  آثار  حریم  رعایت  خصوص 
احیای  و  مرمت  از  حمایت  قانون  اساس 
تاریخی تصویب مجلس شورای  بافت های 
صراحت  به  ۱۳98  که  تیر   ۱۲ در  اسالمی 
باز هم چنین  را مطرح کرده،  این تخلفات 
به سرعت  و  است  انجام  حال  در  پروژه ای 

می رود. پیش 
در سال گذشته اداره میراث فرهنگی استان 
و  کرد  شکایت  پروژه  تخلفات  از  کرمان 
بهمن ماه  در  کرمان  دادگستری  متأسفانه 
۱۳99 به نفع سیتی سنتر و ادامه پروژه رای 
پروژه  اجرای  روند  تاریخ،  آن  از  بعد  و  داد 

است. شده  تسریع 
گودبرداری و حرکت ماشین آالت سنگین که 
لرزش های بسیار به همراه دارد در هفته های 
بازار،  به  جدی  آسیب های  باعث  گذشته 
مجموعه های اطراف، کاروانسراها و تیمچه ها 
شده و قسمتی از کاروانسرای کوزه گران هم 
هم  قبال  پروژه  )این  است  شده  تخریب 
و  بازار  به مجموعه  باعث آسیب های جدی 
میدان ارگ شده بود( و همه این تخریب ها 

خالف قوانین موجود است.
احداث این ساختمان های عظیم و ویرانگر 
و  مشکالت  تاریخی  بازار  مجاورت  در 
خواهد  وجود  به  هم  را  ترافیکی  عوارض 
آورد و پارکینگ موجود در این ساختمان ها 
را کمتر  منطقه  ترافیکی  مشکالت  تنها  نه 
افزایش  را  مشکالت  این  بلکه  نمی کند 

داد. خواهد 
و  آسیب های کالبدی  بر  عالوه  مجموع  در 
منظری، این پروژه آسیب های جبران ناپذیر 
زیادی  محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
کرمان  شهر  تاریخی  بازار  و  مجموعه ها  به 
با  هم  قباًل  که  همان طور  می کند؛  وارد 
بناهای  از  کثیری  تعداد  خیابان کشی ها، 
ساخت  و  شدند  تخریب  تاریخی  باارزش 
پوسته های  بر  پرتراکم  تجاری  بدنه های 
خیابان ها، باعث از رونق افتادن قسمتی از 

است. شده  بازار 
در  عظیمی  ساختمان های  چنین  بود  الزم 
مکان مناسب اجرا شوند و شهر با طرح های 
سنجیده و مکان یابی صحیح آن ها توسعه 
پیدا کند و بازار تاریخی هم با عملکردهای 
حیات بخش و حفاظتی رونق دوباره بگیرد، 
باعث  نابجا  ساخت وسازهای  با  این که  نه 
پیش  از  بیش  افتادن  رونق  از  و  تخریب 

شوند. آن ها 
پروژه  تخلفات  به  داریم  تقاضا  شما  از 
موجود  قوانین  براساس  و  رسیدگی  مذکور 
از  و هر چه سریع تر  برخورد شود  پروژه  با 
و  میراث فرهنگی  نابودی  و  تخریب  ادامه 

شود.« جلوگیری  کرمان  گردشگری 
این کارزار از ۲۲ فروردین راه افتاده و قرار 
است لینک آن تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ برای 
درخواست  این  موافق  که  افرادی  امضای 
شمار  دیروز  عصر  تا  اما  باشد  باز  هستند، 

رسید.  نفر   ۱9۵۰ به  آن  حامیان 

آلمان می توانست به تنهایی 
عملکرد بهتری داشته باشد، 
اما این کشور با 9 کشور دیگر 
هم مرز است و به تمام این 
کشورها صادرات دارد. برای 
رسیدن به منفعت اقتصادی 
باید میزان واکسیناسیون در 
تمام این کشورهای هم مرز به 
حد مطلوبی انجام شود. پس 
همراهی تمام کشورها با یکدیگر 
مهم است

از زمان شروع واکسیناسیون در دنیا تاکنون نزدیک به 77 میلیون نفر در آمریکا به طور کامل واکسینه شده اند و بیش از 32 میلیون نفر 
در انگلستان اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند. با توجه به روند سریع واکسیناسیون در این کشورهای توسعه یافته انتظارها بر 
آن بود که روند واکسیناسیون در اروپا نیز پربازده و با برنامه ریزی منظمی همراه باشد. اما شرایط به این گونه پیش نرفته است؛ مجارستان 
نسبت به جمعیت  10 میلیونی خود باالترین میزان مرگ و میر در دنیا را دارد، تعداد مبتالیان در آلمان روند صعودی پیدا کرده و میزان 
مرگ و میر در  فرانسه به 100هزار نفر رسیده است. متینا استویس-گردینف خبرنگار نیویورک تایمز در گفت وگویی با پادکست همین روزنامه 
معروف به دیلی درباره پشت پرده مشکالت اروپا و آشفتگی های روند واکسیناسیون می گوید: »میزان مرگ و میر نسبت به مارس سال 

گذشته بیشتر شده و اروپا موج سوم کرونا را طی می کند«.

متینا می گوید که ماهیت 
شکل گیری اتحادیه اروپا، مقابله 

با بحران های جهانی است. بحران 
واکسیناسیون این بحث را مطرح 

می کند که آیا برای کشورهایی 
مانند آلمان و فرانسه یا هر کشور 

ثروتمند عضو اتحادیه اروپا 
اهداف عضویت در اتحادیه اروپا 

زیر سوال رفته است؟
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اگرچه شرایط نسبتا مطلوب 
اسفندماه 99 این انتظار و امید را 
در میان بسیاری از فعاالن فرهنگی 
و هنری به وجود آورده بود که سال 
۱۴۰۰ می تواند با رونق بهتری همراه 
باشد اما این لبخند بر چهره اهالی 
فرهنگ و هنر خیلی زود خشکید 
و جایش را به ترس و دلهره داد

تجسمی

 چراغ خاموش گالری ها در 1400
اعالم وضعیت  نداشت؛  آغاز خوبی  سال ۱۴۰۰ 
شمار  افزایش  و  شهرها  از  بسیاری  در  قرمز 
سنگین  سایه  هم  باز  شد که  باعث  مبتالیان 
تعطیلی و کساد بر بسیاری مشاغل افکنده شود. 
با  اساس  در  هنری که  و  فرهنگی  برنامه های 
تجمع پیوند خورده اند نیز از جمله همین مشاغل 
هستند که فعال باید تا بهبود نسبی شرایط، صبر 

کنند.

به گزارش ایسنا، با اعالم وضعیت قرمز شهر تهران 
و افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا و در 
پی آن تعطیلی ۱۰ روزه پایتخت، بار دیگر بسیاری 
از برنامه های فرهنگی و هنری همانند برگزاری 
نامعلومی  آینده  به  و  لغو  هنری  نمایشگاه های 
موکول شدند. سال گذشته نیز در برهه های زمانی 
گوناگون و با اوج گرفتن شیوع ویروس مرگبار 
کرونا، بارها تکرار شده بود.اگرچه شرایط نسبتا 

مطلوب اسفندماه 99 این انتظار و امید را در میان 
بسیاری از فعاالن فرهنگی و هنری به وجود آورده 
بود که سال ۱۴۰۰ می تواند با رونق بهتری همراه 
باشد اما این لبخند بر چهره اهالی فرهنگ و هنر 
خیلی زود خشکید و جایش را به ترس و دلهره 
داد. در این میان گالری ها نیز از همان روزهای 
نخست سال ۱۴۰۰ با محدودیت هایی همراه شدند. 
هرچند که برخی از گالری ها در ابتدا، دستورات 

ستاد ملی کرونا را آن گونه که باید جدی نگرفتند 
تعطیل  کامال  یا  گالری ها  اغلب  هم اکنون  اما 
هستند یا اینکه صرفا با هماهنگی قبلی اجازه 
بازدید می دهند. گالری »شیرین« اعالم کرده که 
تا اطالع ثانوی تعطیل است. گالری »گلستان« 
آنالین  به صورت  را  نیکو  بهمن  نقاشی های  نیز 
»آرتیبیشن«  است. گالری  نمایش گذاشته  به 
نیز نمایشگاه های خود را به صورت آنالین برگزار 
می کند.   گالری »ُا« امکان بازدیدهای خود را 
محدود کرده و با هماهنگی قبلی امکان بازدید 
وجود دارد. هرچند که افتتاحیه این دو نمایشگاه 

در روز جمعه )۲۰ فروردین ماه( نسبتا شلوغ بود. 
گالری »طراحان آزاد« نیز اعالم کرده است که تا 
دو هفته دیگر، تعطیل است. گالری »مژده« نیز 
تا اطالع ثانوی تعطیل است. گالری »اعتماد« به 
نمایشگاه  ویروس کرونا،  شیوع  افزایش  دلیل 
هنری خود در سال جدید را لغو و به تاریخ ۱۰ 
اردیبهشت موکول کرده است.  همچنین گالری 
»ایده« برگزاری نمایشگاهی که قرار بود روز جمعه 
)۲۷ فروردین ماه( افتتاح شود را به لغو و بازدید از 
نمایشگاه فعلی را نیز با هماهنگی قبلی امکان پذیر 

کرده است.



پیامک شما را دربـاره 
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نگرانی های ایران از افتتاح سد کمال خان در افغانستان ادامه دارد

هامون نشینان چشم به راه دیپلماسی
نماینده مردم سیستان در مجلس: برای تامین حقابه هامون باید از ظرفیت دیپلماسی استفاده شود

سخنگوی فراکسیون شوراها 
و مدیریت شهری و روستایی 

مجلس:
نه تنها در زمینه دیپلماسی 

سیاسی شاهد اقدامات 
خوشایندی نبودیم بلکه در 

حوزه دیپلماسی زیست 
محیطی از حقابه هیرمند 

گرفته تا گرد و غبار و ریزگردهای 
ترکمنستان و عراق شاهد 
دیپلماسی موثری نیستیم

فرونشست ساالنه در منطقه 
کوار و شیراز ۷ تا 8 سانتی متر 
و در منطقه مرودشت ۲۰ تا ۲۵ 

سانتی متر است. سالی ۴ تا 
۵ میلی متر فرونشست در نرم 

جهانی یک بحران محسوب 
می شود حال فارس از بحران 

هم فراتر رفته و سال هاست در 
شرایط قرمز است

رئیس کمیسیون مرزنشینان 
اتاق تعاون ایران:

اقدامات وزارت خارجه در 
خصوص تامین حقابه ایران، 

رایزنی و  دیپلماسی فعال این 
وزارتخانه می تواند تهدید ایجاد 

سد کمال خان را به فرصت 
مغتنمی برای استفاده از آب آن 
برای کشور ایجاد کند در غیر این 
صورت سد کمال خان به کابوسی 

برای ایران و خصوصا مردم 
منطقه سیستان تبدیل می شود

|  
س

فار
  |

قاچاق ساماندهی شده 
دام سبک از کشور 

عده ای  گفت:  سبک  دام  اتحادیه  رئیس 
را  بره ها  مرکزی کشور،  نواحی  از  برخی  در 
به  را  آنها  و  می خرند  نازل  قیمت های  به 
استان های جنوبی منتقل می کنند تا در زمان 
مناسب این دام ها را قاچاق کنند. به گزارش 
مهر افشین صدردادرس با اشاره به اینکه در 
سبک  دام  کیلوگرم  هر  قیمت  حاضر  حال 
زنده بسته به مناطق مختلف کشور بین ۶۰ 
تا ۶۷ هزار تومان است، گفت: اگر دولت با 
پرواربندی ها قرارداد ببندد و نهاده های مورد 
اینکه  بر  عالوه   تامین کند  را  دامداران  نیاز 
قیمت تمام شده تولید کاهش پیدا می کند 
می تواند خود بر عرضه گوشت مصرف کننده 
نهایی نیز نظارت مستقیم داشته باشد و با 
حذف چوبداران و دالالن قیمت گوشت برای 
و  منطقی  نرخ  یک  به  نیز  مصرف کنندگان 

می رسد. متعادل 
مبنی  شده  مطرح  مباحث  درباره  دادرس 
دام  قاچاق  گفت:  نیز  کشور  در  قاچاق  بر 
سبک عمدتًا از مرزهای غربی کشور صورت 
حدودی  تا  نیز  جنوب  در  البته  می گیرد 
قاچاق انجام می شود ضمن اینکه از نواحی 
شرقی واردات کاالی قاچاق به کشور انجام 
می شود. قاچاق دام سبک در مرزهای غربی 
از اردیبهشت ماه شروع و تا آغاز فصل سرما 
ادامه پیدا می کند، سال گذشته نیز تا حدود 
آذرماه با این پدیده مواجه بودیم و بعد از 
اینکه هوا سرد شد شاهد انجام این کار در 
البته در خوزستان و  مرزهای غربی نبودیم 
نواحی جنوبی قاچاق همچنان انجام می شد. 
به دنبال گسترش این پدیده مرزبانی به طور 
جدی وارد این مسئله شد و به مقابله با آن 
پرداخت و حتی تعدادی مرزبان نیز در این 
راه به شهادت رسیدند و در نهایت قاچاق دام 

به شدت کنترل شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

نگه داشتن خانه های 
خالی، دیگر صرفه 
اقتصادی ندارد 

اجرای  با  گفت:  راه و شهرسازی  وزیر  معاون 
قانون مالیات های مستقیم تعداد بیشتری از 
و  می شود  عرضه  بازار  به  مسکونی  واحدهای 
دیگر نگه داشتن واحدهای خالی برای مالکان 
صرفه اقتصادی نخواهد داشت. به گزارش ایرنا 
محمود محمودزاده گفت: دولت در سال گذشته 
و در مدت کوتاهی موفق به بارگذاری اطالعاتی 
از  تا قبل  از وضعیت خانه های خالی شد که 
آن وجود نداشت. در ابتدا یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار واحد خالی ثبت شد و سپس از مالکان 
خواستیم اگر اطالعات ثبت شده خالف واقع 
است و ملک معرفی شده فروش و اجاره رفته 
وارد سامانه شده و اطالعات جدید را ثبت کنند. 
در نهایت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی 
معرفی  مالیاتی  امور  سازمان  به  و  شناسایی 
شد تا قبض های مالیاتی برای آنها صادر شود. 
اکنون و با تشدید اجرای ماده ۵۴ قانون مالیات 
مستقیم حتما نگه داشتن واحد خالی اقتصادی 
نیست و با عرضه آنها به تعادل بازار کمک زیادی 

می کند.

در سه ماهه نخست سال 
میالدی جاری

ایرانی ها حدود 1600 خانه 
در ترکیه خریدند 

هم  باز  ایرانی ها  ترکیه،  آمار  مرکز  گفته  به 
این  در  خانه  خارجی  بزرگ ترین گروه خریدار 
آناتولی  خبرگزاری  گزارش  به  هستند.  کشور 
ترکیه، کاهش محدودیت های کرونایی در ترکیه 
باعث شده تا تمایل اتباع خارجی برای خرید 
خانه در ترکیه افزایش پیدا کند. طبق اعالم مرکز 
آمار این کشور، در ماه مارس، میزان خرید خانه 
توسط اتباع خارجی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۳.۲ درصد افزایش داشته و به 988۷ واحد 
رسیده است. پس از کاهش ارزش پول ملی 
خارجی ها  توسط  خانه  خرید  جذابیت  ترکیه، 
بیشتر شده است. استانبول محبوب ترین شهر 
برای خرید خانه بوده و طی یک سال اخیر ۵۱ 
هزار و ۶۲۳ مورد از کل معامالت مسکن صورت 
گرفته مربوط به این شهر بوده است. به گفته 
مرکز آمار ترکیه، در سه ماه نخست سال میالدی 
با خرید ۱۵99 واحد خانه،  ایرانی  اتباع  جاری 
بزرگ ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن 
ترکیه بوده اند و عراقی ها با خرید 8۷۶ خانه در 
صدر این فهرست قرارگرفته اند. شهروندان روسی 
با خرید 9۳8 خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ 
قوانین  طبق  بوده اند.  مسکن  خریدار  خارجی 
جدید، اتباع خارجی با خرید خانه ای به ارزش 
و  شهروندی  می توانند  باالتر  و  دالر  هزار   ۲۵۰
تابعیت ترکیه را به دست آورند. از زمان تصویب 
این قانون، خرید خانه توسط خارجی ها رونق 

زیادی گرفته است.

آبی  منابع  سال ها  کشاورزی  چاه های 
استان  حاال دشت های  و  ربودند  را  فارس 
تا  می نشینند  فرو  دیگری  از  پس  یکی 
نرم  از  فارس  در  فرونشست  وضعیت 
مهر،  گزارش  به  شود.  بیشتر  هم  جهانی 
رکورددار  که  سال هاست  فارس  استان 
از  که  پدیده ای  است.  زمین  فرونشست 
می شود  یاد  خاموش  زلزله  عنوان  به  آن 
عنوان  با  زیست  محیط  فرهنگ  در  و 
شناخته  »فروچاله«  و  »فرونشست« 
حفر  واسطه  به  پدیده ها  این  می شود. 
تهی  با  و  می دهد  رخ  چاه ها  بی رویه 
دشت ها  در  زیرزمینی  سفره های  شدن 
در  آمارهایی که  به  توجه  با  می آید.  پدید 
شده  مشخص  شد  ارائه  گذشته  سال   ۵
نرخ میانگین فرونشست در فارس به ۳۱ 

بود. رسیده  سانتی متر 
زمین  مرکز  مدیرکل  یوسفی  طهمورث 
شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور 
می گوید: »هم اکنون ساالنه در دشت فسا 
در  سانتی متر   ۴ تا   ۳ به  فرونشست ها 
سال رسیده است. این رقم در منطقه کوار 
منطقه  در  و  متر  سانتی   8 تا   ۷ شیراز  و 
است.  متر  سانتی   ۲۵ تا   ۲۰ مرودشت 
در  فرونشست  متر  میلی   ۵ تا   ۴ سالی 
می شود  محسوب  بحران  یک  جهانی  نرم 

و  رفته  فراتر  هم  بحران  از  فارس  حال 
است.« قرمز  شرایط  در  سال هاست 

یوسفی معتقد است: »در حال حاضر باید 
چرا  شود  مدیریت  استان  در  آبی  منابع 
از علت های اصلی فرو نشست ها  که یکی 
زیرزمینی  آب های  از  بی رویه  برداشت 
است به خصوص اینکه ورودی آب باران و 
نیست.« متناسب  استان  در  آب  برداشت 
فراوان  آبخوان های  دارای  فارس  اینکه  با 
کارشناسان  باور  به  اما  بود  گذشته  در 
مدیریت  نبود  زمین شناسی  حوزه 
در  حاضر  حال  در  استان  این  صحیح 
نرخ  دارد، چراکه  قرار  فروچاله ها  محاصره 
در  استان  این  مناطق  در  فرونشست ها 
باالست  بسیار  دیگر  با کشورهای  مقایسه 
جهانی  رکورددار  همچنان  زمینه  این  در  و 

ست. ا
دانشگاه  استاد  اردکانی،  رئیسی  عزت هللا 
آب های  هیدرولوژی  علم  پدر  و  شیراز 
وجود  به  اصلی  عوامل  از  یکی  زیرزمینی، 
در  زمین  فرونشست های  و  شکاف  آمدن 
سطح  آمدن  پایین  را  فارس  دشت های 
می کند  عنوان  زیرزمینی  آب های  سفره 
مرور  به  رس  خاک  »بافت  می گوید:  و 
آب  منابع  زیاد  برداشت  دنبال  به  و  زمان 
زیرزمینی شسته می شود و به تدریج یک 

ایجاد  خاک  درون  در  مانند  غار  حالت 
خاک  از  غار  این  که  آنجا  از  می شود. 
غار، سقف  بزرگ تر شدن  با  درست شده، 
آن تحمل و پایداری ندارد، ناگهان ریزش 
یکی  می شود.  ایجاد  فروچاله  و  می کند 
پیشگیری  برای  اساسی  راهکارهای  از 
جدید  آب  چاه  نشدن  حفر  فروچاله ها 
احتمال  چاهی،  هر  وجود  چراکه  است 
البته  می کند.  بیشتر  را  فروچاله  وقوع 
برای پیشگیری نصب کنتور بر روی چاه ها 
آن  واسطه  به  تا  است  ضرورت  یک  نیز 
برداشت  آب  میزان  چه  شود که  مشخص 
چقدر  آب ها  مجاز  برداشت  با  و  می شود 

است.«
امسال یک  اینکه  بیان  با  اردکانی  رئیسی 
افزود:  است،  فارس  برای  خشک  سال 
»متاسفانه بحران آب در سال های ترسالی 
سال ها  این  در  باید  و  دارد  وجود  هم 
شود  کم  زمینی  زیر  آب های  برداشت 
سال های  جزو  که  امسال  چنانچه  حال 
بیشتر  آب  برداشت های  است  خشک 
فروچاله ها  آمدن  وجود  به  احتمال  شود 
بیشتر  استان  این  مختلف  مناطق  در 
پدیده  این  با  قباًل  که  مناطقی  می شود. 
جدی تری  خطر  معرض  در  بودند  مواجه 
تخت  ایج،  چون  مناطقی  می گیرند.  قرار 

هستند  محدوده هایی  پاسارگاد  و  جمشید 
دارند.  قرار  فروچاله  خطر  معرض  در  که 
بارندگی های  که  است  حالی  در  این 
امسال نسبت به دوره های قبلی به شدت 

است.« یافته  کاهش 
وحید صالحی مدیر بهره برداری و نگهداری 
از تاسیسات آب منطقه ای فارس می گوید: 
سطح  در  بارندگی  نقشه های  اساس  »بر 
میلی متر   ۱۴۰ به  نزدیک  فارس  استان 
کاهش  فارس  استان  در  بارندگی  میزان 
مشابه  مدت  در  میزان  این  است.  یافته 
که  بود  متر  میلی   ۳۶۰ بر  بالغ  قبل  سال 
امسال به علت کاهش فعالیت سامانه های 
بارندگی  میزان  فارس  استان  در  بارشی 
داشته  توجه ای  قابل  کاهش  استان  در 
استان  سدهای  ظرفیت  مجموع  است. 
که  است  متر مکعب  میلیارد   ۳ بر  بالغ 

میلیارد  یک  تنها  فارس  استان  در  اکنون 
پشت  در  آب  متر مکعب  میلیون   ۵۷۰ و 
تنها  میزان  این  از  که  دارد  وجود  سدها 
آب  مکعب  متر  میلیون   ۱۰۰ و  میلیارد  یک 
حوزه های  در  استفاده  و  بهره برداری  قابل 
صنعت  و  شرب  کشاورزی،  نظیر  مختلف 
است.« کاهش منابع آبی در پشت سدهای 
بخش های  در  بهره برداری  برای  استان که 
می شد  استفاده  ازجمله کشاورزی  مختلف 
در  منابع  این  از  کمتری  آب  اینکه  یعنی 
اختصاص  می گیرد.  قرار  کشاورزی  اختیار 
چاه  حفر  به سمت  را  آب کمتر، کشاورزی 
وضعیت  پدیده ای  چنین  و  می دهد  سوق 
از  بیش  را  فارس  در  زمین  فرونشست 
امسال  بحرانی که  بحرانی تر می کند.  پیش 
با تداوم خشکسالی، زنگ خطر جدی تری 

آورد. خواهد  در  صدا  به  استان  برای 

فرونشست دشت های فارس فراتر از میانگین جهانی
کشاورزی

سد  آبگیری  بود که  سال گذشته  ماه  بهمن   
درباره  را  نگرانی هایی  افغانستان  در  کمال خان 
وضعیت دشت سیستان و به ویژه تاالب هامون 
ایجاد کرد، هرچند کارشناسان معتقدند ساخت 
سد به خودی خود موجب نگرانی نیست، بلکه 
انحراف مسیر رودخانه هیرمند بعد از سازه سد 
نگرانی ها  می تواند  است که  افغانستان  توسط 
هامون  و  سیستان  وضعیت  خصوص  در  را 
تشدید کند، اما این موضوع به همان اندازه که 
نگرانی هایی در حوزه محیط زیست و کشاورزی 
هم  دیپلماسی  منظر  از  می کند  ایجاد  منطقه 
دارد. حل مشکالت محیط  اهمیت  ایران  برای 
زیستی پیش رو و همچنین تبعات گسترده ای 
که آبگیری این سد و تصمیمات دولت افغانستان 
در خصوص رودخانه هیرمند به دنبال دارد، نیازمند 
رایزنی هایی در حوزه دیپلماسی است. اما آنگونه 
که نمایندگان مجلس می گویند اقدام اثرگذاری 
در این زمینه انجام نشده است. مجتبی یوسفی 
سخنگوی فراکسیون شوراها و مدیریت شهری و 
روستایی به خبرگزاری خانه ملت می گوید: »در 
چند سال اخیر حوزه دیپلماسی محیط زیست 
از اقدامات حوزه آب گرفته تا کنترل گرد و غبار و 
ریزگردها تصمیمات موثری صورت نگرفته، در 
حال حاضر نه تنها در زمینه دیپلماسی سیاسی 

شاهد اقدامات خوشایندی نبودیم بلکه در حوزه 
دیپلماسی محیط زیستی از حقابه هیرمند گرفته 
عراق  و  ترکمنستان  ریزگردهای  و  تا گرد و غبار 
امیدواریم  نیستیم.  موثری  دیپلماسی  شاهد 
در  خود  همتایان  با  زیست  محیط  مسئوالن 
کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان 
رایزنی قوی و مثمر ثمری در مورد حل مشکالت 
زیست محیطی داشته باشند. فراموش نکنیم 
امسال به دلیل کاهش بارندگی و ذخایر آبهای 
خواهیم  مواجه  ریزگردها  هجوم  با  زیرزمینی 
بود. اگر به مشکالت محیط زیستی استان ها به 
ویژه استان های مرزی توجه نشود، بی شک با 
معضالتی از قبیل مهاجرت و خالی شدن مرزها 
روبه رو خواهیم بود« روند مهاجرت از شهرها و 
روستاهای جنوب شرق کشور به دلیل اهمیت 
نگرانی ها  از  یکی  همواره  منطقه  این  مرزهای 
با  و  می شود  محسوب  امنیت کشور  حوزه  در 
تصمیمات دولت افغانستان در رابطه با هیرمند 
اگر این روند تشدید شود، در کنار تمام اثرات 
محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی این امر، 

باید در انتظار تبعات امنیتی آن هم باشیم.
یاسر فیضی رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق 
تعاون ایران درباره تاثیرات آبگیری سد کمال خان 
معتقد  منطقه  این  در  مهاجرت  تشدید  بر 

است: »یکی از دالیلی که دولت مزایایی برای 
مرزنشینی در نظر می گیرد این است که ساکنان 
مرزها را تخلیه نکنند. این مزایا عالوه بر حرفه و 
شغل مرزنشینان است. وقتی سدی مثل سد 
اشرف غنی  آقای  و  می شود  ایجاد  کمال خان 
می گوید آب را در برابر نفت می دهد، بدیهی است 
که بر اقتصاد دامداری و کشاورزی منطقه تاثیر 
می گذارد. پیامد این موضوع هم تشدید مهاجرت 
است. وقتی مردم امکان کسب درآمد نداشته 
باشند یا معاش آن ها به خطر بیافتد، به دنبال 
راه حل جایگزین می روند؛ بدون شک این راه 
حل مهاجرت است« فیضی در خصوص تبعات 
ساخت سد کمال خان در منطقه جنوب شرق هم 
به ایلنا می گوید: » از عوارض سد کمال خان این 
است که روند سرازیر شدن آب هیرمند، یکی 
از تامین کننده های اصلی آب دریاچه هامون را 
مختل کند و سومین دریاچه بزرگ ایران بعد از 
خزر و ارومیه به مرور خشک شود؛ رخدادی که 
معضلی جدی برای تامین آب شهرهای بزرگ 
استان سیستان و بلوچستان و معضل محیط 
زیستی ایجاد می کند. سیستان با بحران کم آبی 
مواجه است، تعداد زیادی در این منطقه اقدام 
به مهاجرت کرده اند. در گذشته به دلیل حقابه 
سیستان از هیرمند، رود فصلی، وجود ترسالی 

دامپروری  و  کشاورزی  محدودیت ها،  نبود  و 
سیستان وضعیت خوبی داشت. خشکسالی های 
چندسال اخیر و اقدامات دولت افغانستان دست 
به دست هم داده تا کشاورزی در این منطقه 
آسیب ببیند« به زعم کارشناسان و صاحبنظران 
حوزه  به  چیز  هر  از  بیش  ماجرای کمال خان 
دیپلماسی مربوط است و حل مسائل مربوط 
به آن هم باید در همین حوزه صورت گیرد. در 
روزهای ابتدایی فروردین سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران در واکنش به سخنان رئیس جمهور 
افغانستان در مراسم افتتاح رسمی سد کمال خان 
در والیت نیمروز که گفته بود: »به تعهد خود در 
صورت  در  و  هستیم  متعهد  ایران  حقابه  برابر 
تقاضای مازاد از سوی ایران حاضر به مبادله آب 
در برابر نفت هستیم« گفت: »رودخانه هیرمند 
دارای رژیم حقوقی تعریف شده ای است و بر 
اساس قراردادی که در سال ۱۳۵۱ بین دو کشور 
به امضا رسیده و در مجالس قانون گذاری هر 
ایران کاماًل  به تصویب رسیده حقابه  دو کشور 
مشخص بوده و دولت افغانستان هم به این 
اسالمی  جمهوری  دولت  است.  متعهد  حقابه 
ایران از اظهارات رئیس جمهور محترم افغانستان 
برای تبدیل آب به موضوع همکاری بین دو کشور 
استقبال کرده و آمادگی خود را بدین منظور اعالم 

می کند« احمدرضا الهیجان زاده، معاون محیط 
حفاظت  سازمان  تاالب های  و  دریایی  زیست 
تفاهم نامه  این  خصوص  در  زیست  محیط 
سال  پنجاه  حدود  نامه ای  »تفاهم  می گوید: 
قبل بین دو کشور امضا شده و حداقل حقابه  
که همان 8۲۰ میلیون مترمکعب است در آن در 
نظر گرفته شده است. این میزان حقابه در آن 
مقطع زمانی که بحث تغییر اقلیم مطرح نبود و 
خشکسالی ها اتفاق نیفتاده بود و بارشها مناسب 
بود، با این رویکرد امضا نشد که حقابه تاالب 
هامون باشد. این تاالب بزرگترین دریاچه بعد 
از دریاچه خزر و ارومیه در منطقه است، حداقل 
نیاز آبی که این تاالب دارد بین ۳ تا ۵ میلیارد 
متر مکعب است و این 8۲۰ میلیون مترمکعبی 
که در سال ۵۱ مورد تفاهم قرار گرفته است، نباید 
به عنوان حقابه تاالب در نظر گرفته شود، چون 
حقابه بسیار بیشتر از این عدد است. عددی که 
برای  تفاهم نامه مطرح شده، یک حداقلی  در 
کشاورزی منطقه است. این 8۲۰ میلیون متر 
مکعب به شرطی در آن تفاهم نامه اشاره شده که 
کماکان سیالب ها بتوانند وارد تاالب شوند« اما 
حاال با تغییر مسیر هیرمند در افغانستان، ایران از 
این سیالب ها هم محروم خواهد بود. الهیجان 
بند  »ظرفیت  می گوید:  خصوص  این  در  زاده 
کمال خان )حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون متر مکعب( 
در مقایسه با آورد رودخانه ناچیز محسوب می 
شود، از بند و میزان حجمی که آن نگرانی وجود 
ندارد، منشا نگرانی این است که کشور همسایه 
اقدام به انحراف مسیر رودخانه بعد از سد کرده، 
تهدید  عامل  خود  خودی  به  سد  این  ساخت 
کننده مهمی نیست« اظهارات الهیجان زاده باز 
هم ضرورت مذاکره در حوزه دیپلماسی را مورد 
تاکید قرار می دهد چرا که این اقدام افغانستان 
از  نشان  رودخانه  مسیر  انحراف  خصوص  در 
سیاست های جدید این کشور در مواجهه با ایران 
دارد. سیاست هایی که می تواند تبعات محیط 
دو  مرزنشین  ساکنان  برای  بسیاری  زیستی 
با تاالب  کشور و شهرها و استان های همجوار 
باشد. محمد سرگزی  داشته  دنبال  به  هامون 
نماینده مردم سیستان در مجلس معتقد است: 
افغانستان  خاک  در  کمال خان  سد  »احداث 
قطعًا اثرات مخربی را برای منطقه سیستان و 
تاالب هامون در بر دارد. این موضوع مهم باید 
از طریق دستگاه دیپلماسی کشور پیگیری شود 
منطقه  در  اخیر  خشکسالی های  پیامدهای  تا 
تشدید نشود« به همین دلیل است که فیضی 
ساخت کمال خان را کابوسی برای ایران می داند و 
می گوید: »با توجه به نظام حقوقی تعریف شده 
بین ایران و افغانستان، اقدامات وزارت خارجه در 
خصوص تامین حقابه ایران، رایزنی و  دیپلماسی 
ایجاد سد  این وزارتخانه می تواند تهدید  فعال 
کمال خان را به فرصت مغتنمی برای استفاده از 
آب آن برای کشور ایجاد کند. در غیر این صورت 
سد کمال خان به کابوسی برای ایران و خصوصا 
مردم منطقه سیستان تبدیل می شود« هر چند 
اشرف غنی می گوید: »افغانستان متعهد به اجرای 
اینجاست  مسئله  اما  است«  هیرمند  معاهده 
که میزان حقابه توافق شده در تفاهم نامه سال 
۱۳۵۱ نه تنها در طول سالیان تامین نشده بلکه 
در شرایط فعلی و با توجه به تغییرات اقلیمی 
منطقه هم نمی تواند برای مسایل منطقه به ویژه 
است که  امر  و همین  باشد  راهگشا  سیستان 
از  مذاکره در این خصوص را ضروری می کند. 
سوی دیگر بعضی کارشناسان معتقدند افغانستان 
از قدرتی که وجود سرشاخه های هیرمند در این 
اهرم  عنوان  به  گذاشته  اختیارش  در  کشور، 
بهره برداری می کند. شاید  مذاکرات  در  فشاری 
ایران و افغانستان نیازمند تفاهم نامه جدیدی 
درباره حقابه هیرمند باشند، تفاهم نامه ای که در 
آن توجه ویژه به تاالب در معرض خطر هامون 

هم صورت گیرد.

| پیام ما | »پس از این آب را در مقابل نفت به ایران می دهیم. آب هیرمند قرن ها از افغانستان خارج می شد ولی اکنون مدیریت آن 
به دست افغان هاست« این جمله را رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح سد کمال خان در والیت نیمروز بیان کرد. ایران پیش از 
این سخنان و بهره برداری رسمی از این سد، نسبت به تبعات آبگیری سد کمال خان ابراز نگرانی کرده بود. دیروز هم رئیس کمیسیون 
مرزنشینان اتاق تعاون ایران در خصوص تبعات این اتفاق به ایلنا گفته: »وقتی آقای اشرف غنی می گوید آب را در برابر نفت می دهد، 
بدیهی است که آبگیری سد کمال خان بر اقتصاد دامداری و کشاورزی منطقه تاثیر می گذارد. پیامد این موضوع هم تشدید مهاجرت 
است« مسئله آب در جنوب شرق ایران قدمتی چندین ساله دارد اما آنچه مسلم است محدود شدن ورود آب هیرمند و سیالب های 
ساالنه از افغانستان به این منطقه، به بحران آب و مشکالت مردم دامن خواهد زد. هر چند وزارت امور خارجه از رایزنی با مقامات 
افغانستان خبر می دهد اما به نظر می رسد سیاست های افغانستان در قبال این موضوع چندان به نفع ایران نیست و پیشگیری از اثرات 

سو این امر نیاز به پیگیری جدی تر دستگاه دیپلماسی دارد.
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کمک بنیاد علوی به مدارس 
شهرستان منوجان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان منوجان گفت: با 
بنیادعلوی  ریالی  میلیون   ۵۶۰ و  میلیارد  کمک ۲ 
تجهیز  منوجان  شهرستان  مدارس  از  تعدادی 
اطالع رسانی  اداره  گزارش  به  شدند.  تعمیر  یا  و 
کرمان  استان  آموزش و پرورش  روابط عمومی  و 
مدیریت  روابط عمومی  کارشناسی  از  نقل  به 
آموزش و پرورش شهرستان منوجان، ابراهیم چتروز 
اظهار کرد: با کمک بنیاد علوی تعداد ۱۰ آموزشگاه 
به  آموزشگاه های دهستان گشمیران شهرستان  از 
سیستم رایانه و پرینتر مجهز و همچنین تعدادی 
از سرویس های بهداشتی این مدارس هم تعمیر و 

شد. رنگ آمیزی  آنها  ساختمان 

دخالت انسانی تهدیدی 
برای الله های واژگون 

خراسان شمالی
دخالت های انسانی گستره اراضی رویشگاه های الله های 
واژگون زرد و بنفش ) اشک مریم( به عنوان یکی از 
کمیاب ترین گل های جهان، در استان خراسان شمالی 
ایرنا،  به گزارش  داد.  قرار  نابودی  خطر  معرض  در  را 
گستره  الله های واژگون خراسان شمالی در سطح حدود 
۱8 هکتار است که ۱۵ هکتار از این مساحت در مناطق 
حفاظتی خمبی و سرای در شهرستان گرمه در جنوب 
و در داخل ذخیره گاه  استان خراسان شمالی   غربی 
زیست کره گلستان به عنوان یکی از ده ها ذخیره گاه های 
زیست کره جهان در ایران قرار دارد و بهار سال جاری 
همانند سنوات گذشته با با وجود قرق بودن باز هم از 
دست  تعرض طبیعت گردان بدسلیقه در امان نمانده 
است به طوری که عالوه بر این که ده ها گل از خاک 
بیرون کشیده شدند  که تعداد زیادی از بوته های این 
دغدغه  مورد  روزها  این  آنچه که  بردند.  بین  از  را  گل 
عالقه مندان به طبیعت و محیط زیست را  برای نابودی  
این  گل های کم نظیر جهانی افزایش داد،  مربوط به 
تصاویری از یک شهروند طبیعت گردی است که از  چند 
روز گذشته در فضای مجازی دست به دست  می چرخد  
و در این تصاویر یکی از شهروندان  بومی و یا غیر بومی را 
نشان می دهد که در حال از ریشه درآوردن چند شاخه از 
الله های واژگون از دل خاک است که انتشار این تصاویر 
موجب اعتراض شدیدی از سوی دوستداران به محیط 
زیست شد و خواهان برخورد با این طبیعت گرد شدند.

فارس 

حریق  وقوع  از  شیراز،  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
مجتمع  یک  در  مسکونی  مجتمع  یک  در  سنگین 

داد. خبر  پاییز  خیابان  در  طبقه   ۵ مسکونی 
به گزارش ایسنا، محمد هادی قانع  بیان کرد: ساعت 
محل  اهالی  تماس  پی  در  گذشته  روز  دقیقه   ۱۱:۲۶
یک  در  آتش سوزی  وقوع  اعالم  و   ۱۲۵ سامانه  با 
ساختمان ۵ طبقه مسکونی و گرفتاری شهروندان در 
طبقات، بالفاصله با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان 
آتش نشانی، آتش نشانان از ۵ ایستگاه با ۱۰ خودوری 
عملیاتی به محل حادثه واقع در خیابان پائیز شیراز 

شدند. اعزام 
در محل  دو دستگاه خودرو  این حادثه  در  افزود:  او 
دچار آتش سوزی شدند و شدت آتش به طوری بود 

که دود به طبقات باال سرایت کرده بود.
در  شهروندان  از  نفر   ۱۵ گرفتاری  به  اشاره  با  قانع 
اکیپ  داد:  ادامه  مسکونی،  ساختمان  این  طبقات 

دود  تخلیه  به  اقدام  و  تقسیم  به ۳ گروه  امدادگران 
و بازرسی و موفق شدند ساکنان ساختمان را که در 
از  سالمت  به  بودند،  افتاده  بدام  آتش  و  دود  میان 
داخل ساختمان به بیرون و محل امن انتقال دهند. او 
گفت: آتش نشانان همراه با تجهیزات خاموش کننده 
از  با استفاده  و  به طبقات رسانده  را  به سرعت خود 
با شعله های آتش مشغول شده  به مقابله  تجهیزات 
و توانستند آتش را مهار کرده و همچنین از گسترش 

آورند. به عمل  اطراف ممانعت  به  آن  بیشتر 
دود  زدگی  دچار  نفر   ۲ این حادثه  در  کرد:  اظهار  قانع 

شدند. داده  تحویل  اورژانس  نیروهای  به  و  جزئی 
کرد:  خاطرنشان  شیراز  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
نداشت  جانی  تلفات  آتش سوزی  این  خوشبختانه 
سوی  از  حاضر  درحال  نیز  حادثه  این  بروز  علت  و 
دست  در  شیراز  آتش نشانی  سازمان  کارشناسان 

است. بررسی 

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز:

وقوع حریق سنگین در یک مجتمع مسکونی در شیراز دست  در  پاساژ  یک  زیر  از  آب  جوشش 

این  متخصصان  واکنش  موجب  احداث 

بخش  کارشناسان  از  پیگیری  شد،  حوزه 

آب حکایت از آن دارد که این آب مربوط 

است. خرم آباد  زیرزمینی  سفره های  به 

روزها  این  خرم آباد  مردم  مهر  به گزارش 

می کنند  عبور  که  شهدا  میدان  مسیر  از 

سطح  جوی های  به  آب  هدایت  شاهد 

پیش ازاین  که  موضوعی  هستند،  شهر 

مربوط به چشمه های خرم آباد بود و حاال 

اضافه شده  آن  به  هم  زیرزمینی  منابع 

است.

آب ها«  »دیار  عنوان  با  را  خرم آباد 

دلیل  به  موضوع  این  و  می شناسند 

این  سطح  در  متعدد  چشمه های  وجود 

دلیل  به  شهر  این  مرکز  در  است،  شهر 

زیرزمینی  آب های  سطح  بودن  پایین 

نیز  معمول  حد  از  پایین تر  عمق های  در 

رسید. آب  سفره های  به  می توان 

مختلف  پروژه های  اجرای  جریان  در 

سال های  طی  خرم آباد  شهر  مرکز  در 

که  بوده ایم  آب  فوران  شاهد  بارها  اخیر 

در  استانداردها  به  نشان دهنده کم توجهی 

و  مناطق  برخی  در  حفاری  عمق  تعیین 

است. زمینه  این  در  مجوزها  ارائه 

و  شهدا  خیابان  و  میدان  محدوده  در 

سال  چند  طی  علوی  خیابان  همچنین 

برخورد  به  منجر  عمق  در  حفاری  گذشته 

شده  آن  جوشش  و  آب  سفره های  به 

اقدام  پروژه  متولیان  نهایت  در  است که 

به هدایت آب به جوی ها می کردند تا کار 

ببرند. پیش  را  خود 

در  است  این  بوده  مطرح  سؤالی که  اما 

شرایطی که با چالش های جدی در حوزه 

از  شاهد  بازهم  باید  هستیم  مواجه  آب 

این  به  و  باشیم  مایه حیات  رفتن  دست 

بزنیم؟ حراج  چوب  سرمایه 

سید عبدالوهاب شماسی کارشناس حوزه 

بیان  با  رابطه  این  در  لرستان  آب  منابع 

تأسیسات  برای  شهرداری  قباًل  اینکه 

می کرد  صادر  مجوز  که  ساختمان ها  و 

آب  از  زیرزمینی  طبقات  ساخت  برای 

اظهار داشت:  نمی کرد،  استعالم  منطقه ای 

عوض  را  رویه  این  است که  مدتی  اآلن 

احداث طبقات زیرزمینی  برای  و  کرده اند 

منطقه ای  آب  با  مکاتباتی  شهر  سطح  در 

انجام می دهند و کارشناس ارتفاع و عمق 

می کند. تعیین  را  زمین  داخل 

رمزگشایی از دلیل جوشش آب از زیر یک پاساژ در خرم آباد

مسئول کمیته اطالع رسانی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای قزوین گفت: رکورد 
فوتی های کرونا در استان از ابتدای شیوع این ویروس تاکنون با ثبت ۱۵ مرگ طی 
شبانه روز گذشته شکسته شد. به گزارش ایرنا، سید حسین بی نیاز با اعالم این خبر 
افزود: کرونا تاکنون جان هزار و ۴۳۴ نفر از شهروندان استان قزوین را گرفته است.

او یادآور شد: تعداد شناسایی بیماران جدید نیز در این مدت رکورد زد به طوری که در 
شبانه روز گذشته هزار و ۴8 بیمار جدید کرونایی در استان قزوین شناسایی شد.این 
مسئول گفت: در مدت یاد شده همچنین ۱۳8 بیمار کرونایی در بیمارستان های استان 
بستری شدند و ۱۰8 نفر نیز ترخیص شدند. بی نیاز افزود: در حال حاضر ۶۴۲ بیمار 
کرونایی در بیمارستان های استان قزوین بستری هستند. او با بیان اینکه هر روز به 
جمع بیماران کرونایی در استان قزوین افزوده می شود و شرایط بسیار خطرناکی را 
تجربه می کنیم،افزود: از شهروندان تقاضا می شود به جز کارهای ضروری از منزل 
خارج نشوند و در وضعیت فعلی به هیچ عنوان در اجتماعات در قالب مراسم ترحیم 
و عروسی حضور پیدا نکنند. بی نیاز گفت: در صورت عدم استفاده از ماسک و فاصله 
گذاری اجتماعی احتمال ابتالی افراد به کرونا باالست بنابراین از همه مردم تقاضا 
داریم تا دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند و از حضور در هرگونه اجتماع و 

مهمانی های خانوادگی خودداری کنند.

و  شهر  شورای  اعضای  از  برخی  نام  گفت:  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده 
دارد. قرار  پاکبانان  واکسن  دریافت کنندگان  فهرست  در  آبادان  شهرداری 
شکرهللا سلمان زاده با بیان اینکه تزریق واکسن بر اساس دستورالعمل ابالغی 
وزارت بهداشت انجام می شود، اظهار کرد: تزریق واکسن برای پاکبانان در میان 
اولویت ها است که با هماهنگی شهرداری ها مقرر شد شهرداری ها روزانه لیستی 
از پاکبانان به مراکز بهداشت شهرستان ها ارسال کنند تا پاکبانان بر اساس این 

لیست، واکسن را دریافت کنند.
از مدیران شهرداری و اعضای  افزود: متاسفانه تعدادی  او  ایسنا،  به گزارش 

شورای شهر آبادان، اسم خود را در این لیست قرار دادند.
شرایطی  در  می کرد، گفت:  تلویزیونی صحبت  برنامه  یک  در  سلمان زاده که 
که افراد ماسک بر چهره داشتند، شناسایی افراد برای همکاران ما که تزریق 
ارسالی  لیست  اساس  بر  تنها  و  نبوده  مشخص  می دهند،  انجام  را  واکسن 
شهرداری، واکسن تزریق شده است که برخی از این افراد، واکسن را دریافت 

کرده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، از برگزاری حضوری امتحانات پایه های 
نهم، دوازدهم، داوطلبان آزاد، جهشی، ایثارگران و بزرگساالن، در خرداد ۱۴۰۰، 

خبر داد.
استان کرمان،  آموزش و پرورش  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  اداره   به گزارش 
با  استان  آموزش و پرورش  معاونان  نشست شورای  در  اسکندری نسب  احمد 
مصوبه  براساس  کرد:  اظهار   ،۱۴۰۰ خرداد  امتحانات  برگزاری  روند  به  اشاره 
برای  ۱۴۰۰، فقط  امتحانات خردادماه  پرورش،  و  آموزش  عالی  9۷۷ شورای 

است. صورت حضوری  به  »دوازدهم«  و  »نهم«  پایه  دانش آموزان 
او افزود: در سایر پایه ها و دروس غیر فنی و پایه فنی، مسئولیت ارزشیابی 
دروس، بر عهده مدیر مدرسه و بر اساس »تصمیم شورای مدرسه« خواهد 
و  ایثارگران  جهشی،  آزاد،  داوطلبان  امتحانات  گفت:  نسب  اسکندری  بود. 
بزرگساالن در پایه های نهم و دوازدهم به صورت حضوری است و امتحانات 
مهارت، شاخه های تحصیلی  استانداردهای  و  فنی  دروس شایستگی های 
اساس  بر  سواالت  و  بوده  حضوری  صورت  به  نیز  وکاردانش  فنی و حرفه ای 

می شود. طراحی  قرمز«  »وضعیت 

رکورد فوتی های کرونا در قزوین 
شکسته شد

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد
نام اعضای شورا و شهرداری آبادان 

در لیست واکسن پاکبانان

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:
برخی امتحانات خردادماه حضوری 

برگزار می شود

| قزوین | | خوزستان  | | کرمان |

افقی
 ۱ - فیلمی از محمدرضا اعالمی - خزنده 

خوش خط و خال، از خزندگان، مادر در 

زبان گیالنی - مخفف اگر، بیماری جرب، 

وایلد  اسکار  از  ای  نمایشنامه   - کچل۲ 

نامشروع -  بهره وام، پول  برنده۳ -   -

خط پیچ در پیچ - ایشان، سوم شخص 

غم،   - ماه کارگری  رقیق،  ابر   - جمع۴ 

كوره   - جرأت  توان،  و  قدرت   - اندوه 

آجر پزی۵ - مركز یونان، شهر المپیكی 

- اثری از دكترمحجوب - دست عرب، 

هالوژن نمک طعام، از هالوژنها۶ - گناهكار 

- سمت مشرق، مشرق - اثر آندره ژید۷ 

آشكار  ای طالق،  آرایی  - گونه  - خود 

و واضح - اثری از پوشکین8 - راحتی، 

آرامش، آسودگی - پستی و فرومایگی، 

پژمرده  دلسرد شدن،   - فطرتی9  پست 

ارش  سالح   - شدن  اندوهگین  شدن، 

خالق   - آذربایجانی۱۰  نام  ترکی،  نام   -

والده،   - مجوسان  پرستش  تابلوی 

بهترین دوست - ستاره شناس، افالکی۱۱ 

- ستون بدن، عضو رونده، از اعضای بدن 

الفبای  از  یونانی،  دوم  حرف   - موزه   -

یونانی۱۲ - همراه تب - روان، زن برادر 

مفعولی،  نشانه   - رزم  لباس   - شوهر 

شهرت   - واسطه۱۳  بی  مفعول  عالمت 

آبشارهای  از   -  NBA در  میامی  تیم 

دیوار   - دویدن۱۴  از  نهی  امر   - آمریکا 

کوتاه - اثری از پل استر۱۵ - از تیم های 

فوتبال کره جنوبی - هنرمند احساس گرا

عمودی
۱ - با حیا، با فضیلت - خانم کارگاه - 

پو وارونه۲ - روزی در هفته - آخرین 

بیماری   - فشان۳  اب   - التین  حرف 

پدر  نام   - خطرناك  بیماری  مسری، 

حرف   - نردبان۴   - اول  داریوش 

از حروف اضافه  نداری، كالم فقدان - 

- وسیله تزریق آمپول - مخفف تو را، 

دیوار بلند۵ - رونده - وسیله سنجش 

باد، بیهوده كار - ضمیر اشاره، اشاره به 

- گروگذاری  برونته۶  خواهران  از  دور، 

- خیانتكار، غادر - مكان۷ - دستور، 

فرآیند   - نهی  ضد  فرمان،  حكم، 

ساییدن - مورچه8 - دریاچه کانادا - 

مخزن جذب بخار بنزین9 - به سمت 

مادر   - افتاده  مد  از   - بودن   چپ 

وطن۱۰ - نام فرنگی گیالس، سدی در 

خراسان - جنب و پهلو - خوش چهره، 

قشنگ، جمیل، مقابل زشت۱۱ - گوشت 

آذری، مترادف آشغال، اسب ترك - از 

پادشاهان سلسله اشكانی، شاه اشكانی 

 - رویی  دو   - هلیکوپتر۱۲  مخترع   -

با  کردن،  سوراخ   - سرگذشت  مولف 

دریل همراه است - پوستین۱۳ - مچ 

از   - زرتشتی  دینی  نام كتاب  دست، 

اقمار اورانوس - منع كردن۱۴ - مخفف 

هر اینه - چسبناک - مردسنگ انداز۱۵ 

- فیلمی از علیرضا جنت خواه - فیلمی 

از احمد نیک آذر

جدول شماره 1987

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي مناقصه 
عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس  بودجه  مصوب شماره 1119 
مورخ 99/12/27 شوراي محترم اسالمي شهر ،نسبت به جمع آوری شبکه برق 
هوایی خیابان انقالب واجرای شبکه بصورت زمینی را از طريق برگزاري مناقصه 
عمومي اقدام نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحيت و دارای شرایط الزم 
که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت 
وتحويل اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها 
واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی 
www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز 

چهارشنبه مورخ 1400/02/15 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.
- مدت انجام کار  2 ماه از تاریخ ابالغ می باشد .

-  ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 800/000/000  ریال که بصورت ضمانتنامه 
بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی 

شعبه شهرداری رفسنجان 
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز چهار شنبه  مورخ 1400/02/15 

می باشد.
 - شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

- مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه 
درج شده است 

شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701

نوبت اول

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي مناقصه 
عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس  بودجه  مصوب شماره 1119 
مورخ 99/12/27 شوراي محترم اسالمي شهر ،    نسبت به هوشمند سازی 
چراغ راهنمایی میدان بسیج از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. 
لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحيت و دارای شرایط الزم که تجربه و توانايي 
انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و اطالع 
از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی 
به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه 
و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 1400/02/15 به 

دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.
- مدت انجام کار  2 ماه  از تاریخ ابالغ می باشد .

-  ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 340/000/000  ریال که بصورت ضمانتنامه 
بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی 

شعبه شهرداری رفسنجان 
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز چهار شنبه  مورخ 1400/02/15 

می باشد.
 - شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

- مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه 
درج شده است 

شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701

نوبت اول آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

سند کمپانی و سند فاکتور فروش خودرو سواری هاچ بک 
ام وی ام315H NEW سفید روغنی مدل 1397 با شماره 
NATF� شاسی  شماره  و   MVM477FJAJ070945  موتور

BAMD0J1059723 به شماره پالک 492 ص 95 ایران 45 

به نام سید یوسف حسنی هاشمی کدملی 1820197956 مفقود 
گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پراید مدل صبا دوگانه سوز به رنگ 
سفید مدل 1389 با شماره موتور 3546066 و شماره شاسی 
S1412289607766 به شماره پالک 126 ل 62 ایران 65 به 
نام مهدیه عبدلی مسینان فرزند مراد کدملی 3140079291 

مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ قانون و 
ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی-برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۲۰۰۴۶۲۵ هیات دوم )که در 
رای اصلی مساحت مورد تقاضا اشتباه محاسبه شده است(( موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای احمد عظیم نژاد فرزند قنبر بشماره شناسنامه ۷۷ صادره از سیرجان در 
یک قطعه خانه و باغچه به مساحت 999۶۳.۶۳ متر مربع پالک ۲۳9 اصلی 
واقع در یحیی آباد بلورد  خریداری از مالک رسمی خانم پوران اسفندیارپور 
محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز اگهی می شود در صورتی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف-9۷۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

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

برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۲۰۰۴۵۷۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای جواد یزدی یحیی 
آبادی  فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۶9 صادره از سیرجان در یک باب خانه به 
مساحت ۲۴۶.۱9 متر مربع پالک ۴۳۰ اصلی واقع در حسن آباد شیخ ها بخش ۳۶ 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین نشاط  محرزگردیده است .لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتی که نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. 
ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف-9۷9
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

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

قانون تعیین  اول موضوع  برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۲۰۰۴۵۷۲ هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد مهدی دهیادگاری فرزند علی بشماره شناسنامه ۳۰۶۰۱89۵۱۱ صادره 
از سیرجان در یک باب خانه به مساحت ۱۳۶.9۱ متر مربع پالک ۵۴۰ اصلی 
واقع در آباده بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی 
احسایی آباده محمود سیدی محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتی که نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید. ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف-98۲

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲8- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

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

برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۲۰۰۴۲88 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم 
بتول نصرت آبادی فرزند فرج اله بشماره شناسنامه ۱۲۲۱ صادره از سیرجان 
در یک باب خانه به مساحت ۳۵۲.۱۰ متر مربع پالک ۶۰8۴ اصلی واقع 

در چهار طاق نصرت آباد بخش ۳۷ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
ورثه محمود سیدی محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتی که نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. 
ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف-9۷۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند رسمی 
برابــر رای شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۱۴۰۰۲۸۶۷ – ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ هیــات اول / دوم 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه دو تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســیروس غالمــی فرزنــد صیــد احمــد بشــماره 
ــاب  ــدانگ یکب ــی ۳۲۵۸۲۲۳۷۵۰ شش ــد مل ــاه ک ــادره از کرمانش ــنامه ۱ ص شناس
ــماره ۱۱ و  ــالک ش ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب ــاحت ۹۹/۷۴ مت ــه مس ــاختمان ب س
ــه آدرس گلشــن ۳ بریدگــی  ــی واقــع در کرمانشــاه بخــش ســه حومــه ب ۱۹ اصل
اول پــالک ۲۶ – کــه حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد 
تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی آقــای عبدالحســین توکلــی بــه متقاضــی 
داشــته و تصرفــات متقاضــی نســبت بــه مــورد تقاضــا محــرز گردیــده اســت  . لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی دســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
سعید سلیم فر - رییس ثبت اسناد و امالک 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۲/۱۲ تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱/۲۸ 
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توجه به استقالل 
معلوالن در تردد و بازدید 

از اماکن گردشگری

1ادامه از صفحۀ

می گویند، »هرچند ما ایستگاه ها را دسترس پذیر 
نکردیم اما متصدیان و کارکنان خود را آموزش 
معلولیت کمک  دارای  فرد  به  بتوانند  دادیم که 
کنند«، درحالیکه یکی از درگیری های جدی ما با 
مجموعه ها برسر همین دیدگاه است. افراد دارای 
باید این  باید استقالل داشته باشند،  معلولیت 
حس را داشته باشند که به تنهایی می توانند از 
یک مجموعه بازدید کند، در یک مجموعه تردد 
کند و نیازی به فرد دیگری نداشته باشد، در این 
او عزت نفس داد و کرامت  به  صورت می توان 
انسانی ایجاد کرد، زیرا اگر فرد معلول بداند برای 
کسی ایجاد زحمت می کند، تا زمانی که اجبار 
نباشد، از انجام کار سر باز می زند، به همین دلیل 
سبد  در  عموما  اماکن گردشگری  از  بازدید  هم 
هزینه های یک معلول نیست. بحث دیگر در حوزه 
گردشگری معلوالن، آمادگی فضاهای گردشگری 
برای ورود آن هاست. در همین تهران، در موزه ها و 
فضاهای باستانی یا تاریخی عموما به دلیل همین 
قدیمی  بودن امکان تردد با ویلچر وجود ندارد. 
یکی از اتفاقات عجیبی که سال گذشته رخ داد 
و ما مشاهده کردیم این بود که موزه ملی تهران 
امکان دسترسی برای معلولین را ندارد، ما چند 
جلسه با مدیر موزه گذاشتیم و جواب این بود 
که هزینه این کار وجود ندارد، کمپین معلوالن در 
نهایت به شهرداری منطقه ۱۲ گفت  وگو کرد و ما 
در نهایت توانستیم رضایت آن ها را جلب کنیم تا 
سالن های مناسب ویلچر  ایجاد کنند که ویلچر 
بازدید کند،  موزه  اول  طبقه  از  بتواند دست کم 
دسترس پذیری طبقات دیگر موزه، مراحل بعدی 
بود که البته هنوز این اتفاق رخ نداده است. این 
اتفاق به ما نشان داد که ما در بحث گردشگری 
بخواهیم  اگر  داریم.  جدی  مشکالت  معلوالن 
بگوییم که  باید  ورود کنیم  موضوع  به  جدی تر 
هرچه شهر بافت قدیمی تری داشته باشد، مشکل 
تردد در آن بیشتر است، اما در شهری مانند یزد، 
بعضی از اعضای شورای شهر مانند سپنتا نیکنام، 
به این مسئله بیشتر پرداختند، خوشبختانه در این 
شهر به دلیل همین فعالیت های شورا و شهردار 
اراده برای مناسب سازی وجود دارد. به طور کلی 
برای مناسب سازی شهرها، با دو موضوع انباشت 
اتفاقات ناگوار قدیمی و فضاهای بازسازی شده در 
سال های جدید، مواجهیم. اصرار ما این است که 
اگر شهرها قرار است کاری در زمینه مناسب سازی 
انجام دهند، باید روی همین فضاهای بازسازی 
شده تمرکز کنند. اگر قرار بر بازسازی باشد، ما 
اعتقاد داریم که در وهله اول، استاندارد مناسب 
دسترس پذیری را بشناسیم، یکی از مشکالت 
جدی ما این است که متاسفانه مدیران شهری 
با موضوعات مناسب سازی آشنا نیستند، همین 
االن مجموعه هایی وجود دارند که حتی خطوط 
دست  است  ممکن  و  نمی شناسند  را  بساوایی 
به اقداماتی بزنند که اتفاقا برای حوزه معلوالن 
دردسر ساز باشد. اکنون در تهران در بعضی مناطق 
خطوط بساوایی نصب شده اما در کنارش یک 
پله یا اختالف سطح ایجاد کردند که اگر فرد نابینا 
توجه نکند، در اختالف سطح گیر می افتد. برای 
حل این مساله یکی از مهم ترین اقدامات آموزش 
است، مدیران ما باید بدانند فرد دارای معلولیت 
چه نیازهایی دارند، همچنین پیمانکاران یا مدیران 
اجرایی استخدام کنند که دوره های آموزشی در 
زمینه مناسب سازی استاندارد گذرانده باشند. اگر 
چنین اتفاقاتی رخ دهد، می توانیم امیدوار باشیم 
که در حین ساخت و سازهای جدید استاندارد 

مناسب سازی در نظر گرفته می شود. 

 »پیام ما« وضعیت گردشگری دسترس پذیر در ایران را بررسی کرده است 

سفر در خاطره معلوالن
کارگر، مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری: برای نابینایان و ناشنوایان به صورت 

فراگیر و جامع در موزه ها اقدام نشده است
عباسی، نویسنده کتاب گردشگری دسترس پذیر: نمی توان گفت که اصفهان کامال دسترس پذیر است، شما به ویلچر 

می توانید در محوطه نقش جهان باشید اما نمی توانید وارد عالی قاپو شوید

کارگر، مدیرکل موزه ها و 
اموال منقول تاریخی وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری: 

اما اگر بخواهم بگویم به تمام 
معلولیت ها توجه شده و تمام 
نیاز ها برآورده شده، باید گفت 
متاسفانه نه  موزه های قدیمی 

دسترس پذیر نیستند، برای رمپ 
و آسانسور و پله بودجه کالن نیاز 
است و گاهی هم بناهای تاریخی 

اجازه دستکاری نمی دهند

 دهه نود در آمریکا وقتی قوانین 
مربوط به معلولیت )ای دی ای- 

آمریکایی های با معلولیت( به 
تصویب رسید، در مدت کوتاهی 

با حداکثر توان تمام فضاها 
می بایستی دسترس پذیر 

می شدند، ابوذر سمیعی می گوید 
اغلب موزه های آمریکا و اروپا 

برای نابینایان یا راهنمایی آگاه 
دارند که : »بلدند چطور به شما 
به عنوان نابینا اشیای یک موزه 

را توضیح و تفسیر کنند.« یا 
روی اشیا بارکد خوانی وجود دارد 
که توضیحات به صورت شفاهی 

پخش شود »یا تکسچرها و 
بروشورهای بریل کنار اشیا نصب 

شده یا مانند موزه ی نیویورک 
یک نمونه مانند اشیا ساخته 

شده و افراد نابینا می توانند آن را 
لمس کنند.«

غیاثی، فعال حقوق کارگران:  
یادم است که یکبار برادرم مجبور 
شد ۴۰ دقیقه به متصدی کانتر 

هواپیما توضیح دهد که چون 
من ویلچر دارم، باید جلوی 

هواپیما بنشینم، او اما توجیه 
نمی شد. عموما برای حرکت 
ویلچر در سالن ترانزیت هم 

مشکلی نیست اما گاهی برای 
حرکت چرخ در داخل هواپیما 
مشکل به وجود می آید چون 
معموال افراد آموزشی ندیدند

| روزنامه نگار |
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دو سال پیش وقتی بعد از ماه ها توی خانه 
ماندن، سفر رشت جور شد، حسین فکرش 
را هم نمی کرد که از رشت تنها تنفس لختی 
دیدن  و  سبزی   تماشای  و  پاک  هوای 
ویلچر  شود.  نصیبش  مومی   مجسمه های 
مانع کار بود، وقتی حرف به رفتن و تماشای 
خانه میرزا کوچک خان افتاد، خوشحال شد، 
ویلچر اما نه، تا دم در خانه رفت. تماشای 
داخل؟ محال شد. حسین هم برگشت توی 
ندیدن  خاطره  رشت،  سفر  از  و  هتل  اتاق 
سال   ۴۰ از  ماند.  ذهنش  توی  میرزا  خانه 
را  او  همه  سالش   ۲۴ غیاثی،  عمر حسین 
در  و  است  ژنتیکی  عارضه  اس ام ای که  با 
رده بیماری های با ضعف عضالنی است، به 

دارند. خاطر 
او گاهی  برای  تفریح  و  سفر، گردشگری   
رویایی صادقه است و گاهی در حد خوابی 
بیدار شدن  آرزوی  در  روز  باید چند  تلخ که 
باستانی، هتل  آثار  و  از موزه ها  بماند.  از آن 
واضحی  چندان  نه  تصاویر  مسافرخانه  و 
برخواستن  خیال  که  نشسته  ذهنش  توی 
ندارد، مثال یادش است که هتل جهانگردی 
نایین ورودی اش سطح شیبداری داشت که 
باال  و  می خورد  غلت  رویش  راحت  ویلچیر 
داشت  فرنگی  دستشویی  می رفت،  پایین 
به  را  دستش  اگر ضعف کرد  میله ای که  با 
بود،  سخت  اما  حمام کردن  قالب کند،  آن 
دستش  می نشست،  ویلچر  روی  وقتی  او 
است  یادش  می شد.  حمام کوتاه  دوش  از 
پله  سراسر  را  یزد  در  دویی  درجه  هتل  که 
گرفته بود و ناجی اش باالبری بود که اغلب 
بند  نفسش  می رسید  باال  طبقه  به  وقتی 
هم.  ویلچرش  و  او  و  می لرزید  و  می آمد 
حسین غیاثی، دکترای علوم سیاسی خوانده 
سال های  است که  معلوالن  حوزه  فعاالن  و 
اخیر تالش کرده درباره سبک زندگی معلوالن 
از  غیر  می گوید،  غیاثی  کند.  اطالع رسانی 
باستانی، حتی  آثار  و  مشاهیر  خانه  و  موزه 
ویلچر  برای  هم  قطار  و  اتوبوس  و  هواپیما 
او طراحی نشدند: »بلیت های قطار گاهی تا 
به  شدن  سوار  برای  اما  است  قیمت  نصف 
قطار هیچ امکاناتی نیست و عمال یک معلول 
اتوبوس  و خودش.  است  ویلچر خودش  با 
هم که هیچی.« در این میان شاید وضعیت 
هواپیما قدری بهتر باشد: »البته یادم است 
به  دقیقه   ۴۰ شد  مجبور  برادرم  یکبار  که 
متصدی کانتر هواپیما توضیح دهد که چون 
من ویلچیر دارم، باید جلوی هواپیما بنشینم، 
حرکت  برای  عموما  نمی شد.  توجیه  اما  او 
ویلچر در سالن ترانزیت هم مشکلی نیست 
اما گاهی برای حرکت چرخ در داخل هواپیما 
افراد  معموال  چون  می آید  وجود  به  مشکل 
موزه ها  می گوید،  ندیدند.« حسین  آموزشی 
ویلچرش  با  او  پذیرای  هم  باستانی  آثار  و 

را  او  سعدآباد  و کاخ  نیستند، کاخ گلستان 
به خاطر دارند اما تاالر آینه و شمس العماره 
نه: » برای خودم هم متصدیان به من کمک 
اما  می بردند،  داخل  را  ویلچرم  می کردند، 
پله است و آسانسور  از  پر  بناها  این  بیشتر 
ندارد، کاخ گلستان را یادم است که آسانسور 
داشت، وارد شدم، داخل سالن ها هم رفتم، 
رفت،  چرخ  با  نمی شد  سالن ها  بعضی  اما 
می گفتند به در و دیوار آسیب می زند، آن را 
قلوه کن می کند، البته راست هم می گفتند.« 
در  هم  معلولیت ها  دیگر  حضور  برای  او 
اغلب  نداشته، می گوید  موزه ها مشاهده کم 
موزه ها مثل همین کاخ گلستان و سعدآباد، 
را  آن  می توانند  ناشنواها  و  دارند  نوشته 
توضیح  برای  اگر کسی  نابیناها  اما  بخوانند 

می خورند. مشکل  به  نباشد، 

  به شرطی سفر می روم که...
و  بود  کودک  وقتی  پیش  سال ها 
و  اتوبوس  سوار  بود  قرار  اگر  کم،  وزنش 
قطار شود یا از جایی بازدید کند، دوستان و 
خانواده اش بغلش می کردند و او تماشاچی 
سالی  صد  چند  عمرشان  می شد که  آثاری 
که ۲8  ساله  امروز  بود.  بیشتر  از خودش 
شده و خودش نویسنده کتاب »گردشگری 
دسترس پذیر« می گوید سفر کم رفته و اگر 
رفتن  به  ترجیحش  باشد،  رفتن  به  بنا  هم 
در مناطق و اماکنی است که تماما دسترس 
با  تولدش  بدو  از  عباسی،  علی  باشد.  پذیر 
ضعف  پسش  در  که  شد  مواجهه  عفونتی 
او  آورد.  بار  به  برایش  نوروپاتی  و  عضالنی 
بین الملل  روابط  است،  اصفهان  ساکن  که 
شهرهای  که  نوشته  کتابش  در  و  خوانده 
و  بارسلون  یعنی  اصفهان  خواهرخوانده 
کواالالمپور چطور توانستند شهرشان را برای 
معلوالن گردشگر دسترس پذیر کنند. نوشته 
که آن ها هم در دید و بازدید از شهرها حق 
باید تمام نقاطش  و حقوقی دارند که شهر 
و  اتوبوس  فقط  نه  باشد،  پذیر  دسترس 
قطار و مترویش که یکی از مشکالت عمده 
معلوالن جسمی و حرکتی در در بازدیدها و 
است،  مناسب  بهداشتی  سرویس  سفرها، 
سرویس هایی که گاهی مناسب سازی هم 
می شوند اما به دلیل استفاده کم به انباری 
هواپیما  با  بیشتر  خودش  می شود.  تبدیل 
سفر کرده و کم سفر کرده. ده سال پیش 
که شیراز بوده، تخت جمشید را ندیده، برای 
اینکه ویلچر داشته و اهل خانواده نتوانستند 
دارند.  نگهش  بغلشان  طوالنی  مسافت  که 
علی عباسی خودش مشاور مناسب سازی 
به  معموال  و  است  هم  اصفهان  شهرداری 
بودن  نامناسب  درباره  معلوالن  شکایت 
بهزیستی  معبر  سامانه  در  خیابان که  یک 
مسئوالن  با  می کند،  رسیدگی  شده  ثبت 
به  می خواهد  آن ها  از  و  می گذارد  جلسه 

بودجه  یا  از خیابان رسیدگی کنند،  شکایت 
بگذارند یا برایش برنامه ریزی کنند. عباسی 
اماکن  سازی  مناسب  برای  می گوید  اما 
گردشگری اولویت این است که بناها آسیب 
نبینند: »همین االن نمی توان گفت که شهر 
االن  همین  است،  پذیر  دسترس  ما کامال 
نقش  محوطه  در  می توانید  ویلچر  به  شما 
قاپو  عالی  وارد  نمی توانید  اما  باشید  جهان 
یا مسجد شیخ لطف هللا شوید.« او می گوید 
در اصفهان با وجود قانون تنها یک هتل یک 
اتاق دو نفره کامال دسترس پذیر دارد، باقی 

شاید. نیمه  و  نصفه  اما؟ 

 دیگر سفر نمی روم
کمیته  جلسات  تمام  از  سمیعی  ابوذر 
خودش  که  کردستان  مناسب سازی 
در  تکراری  صدای  دو  بود،  مسئولش 
عموما  که  اعضا  اینکه  اول  مانده،  ذهنش 
و  صداوسیما  شهرداری،  بدنه  از  افرادی 
این  که  بودند  گفته  بودند،  میراث فرهنگی 
وظیفه دینی  و شرعی شان است و حتما در 
می کنند  همکاری  خیابان ها  مناسب سازی 
پا  رسیده  بودجه  و  پول  به  بحث  وقتی  اما 
شهر  در  مگر  می پرسیدند  و  پس کشیدند 
معلوالن،  مگر  یا  داریم؟  معلول  تعداد  چه 
نابینایان یا ناشنوایان تنها رفت و آمد می کنند 
پارک،  به یک  ورودشان  برای  باید  که حاال 
یا  گرفت  نظر  در  رمپ  سینما،  یا  موزه 
است  این  واقعیت  »اما  بساوایی؟  خطوط 
که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد جامعه دچار 
معلولیتند و ما در ادبیات معلولیت همیشه 
همه  و  سالمند  موقتا  افراد  که  می گوییم 
بارداری  تصادف،  سالمندی،  دوره  در  آن ها 
شوند.«  معلولیت  دچار  است  ممکن  یا... 
او از باور دیگری می گوید که این روزها در 
ایران خیلی باور نشده است: »افراد معلول 
در تردد باید استقاللشان  و عزت نفسشان 

بازدید  آن  از  محیطی که  یعنی  شود،  حفظ 
افراد  که  باشد  گونه ای  به  باید  می کنند، 
و  تردد کنند  آن  در  بتوانند  باید  تنهایی  به 
باشم.«  نداشته  دیگری  شخص  به  نیازی 
ابوذر سال ها در اروپا و آمریکا زندگی کرده 
خوانده  فرهنگی  سیاست گذاری  دکترای  و 
چاه  و  راه  به  و  دارد  هم  بینایی  اختالل  و 
از  تجربه اش  اما  آشناست،  کردن  سفر 
است:  متفاوت  ایرانی  با  خارجی  سفرهای 
تفریحی  جای  و  سینما  و  موزه  »می گویند 
دل  معلول  مگر  است،  شیک  مناطق  که 
مگر  یا  برود؟  این جاها  به  دارد که  خوش 
تنها می رود؟ موزه ها و مناطق گردشگری در 
ایران با چند استثنای کوچک مناسب سازی 
شدند، درباره پارک ها هم همین است، اصال 
این نگاه مناسب سازی کردن بناها از پیش 
ساخت یک بنا وجود ندارد درحالی که هزینه 
آن شاید دو یا سه درصد تجهیز بنای اصلی 
هم نباشد.« خاطرات ته نشین شده سفرها 
در ذهن ابوذر، به تلخی می زند:» ترمینال ها 
به  اغلب سطح شیب دار دارند  و فرودگاه ها 
این دلیل که افراد چمدان دارند و روی پله 
نمی شود، جابه جا شد و لحظه خروج از یک 
شهر معموال خدماتی برای معلوالن دارند و 
اینقدر  اما  باالبر جابه جا می کنند  با  را  آن ها 
هواپیما  در  دارد،  معطلی  باالبرها  این  که 
هم انگار کسی آموزش ندیده و نه بروشور 
بگوید،  راهنمایی که  نه  بریل خبری هست، 
در خروج اضطراری کجاست یا حتی کسی 
دستشویی کجاست،  بگوید  نمی شود،  پیدا 
لقمه.  کردن  درست  می شود،  امکانات  ته 
دیگر  می رسید که  مقصد  به  هم که  وقتی 
توانستی  اگر  نیست،  شما  جوابگوی  کسی 
از هواپیما پیاده شوی که شدی اگر نه، که 
کردن  او سفر  است«.  خودت  مشکل  دیگر 
خارجی  سفرهای  را  داخلی  هواپیماهای  با 

که  مهماندارانی  می کند،  مقایسه  خودش 
دست معلوالن را می گیرند و تمام فضاهای 
یاد  او  به  خودش  پای  با  را  اضطراری 
را  فردی  مقصد  به  رسیدن  وقت  می دهند، 
که  می کنند  مامور  هواپیما  پله های  پایین 
او را به ترمینال برساند و کسی برای کسی 
هم لقمه درست نمی کرده و فقط دستش را 
می گرفته و تا او خوراکی ها را لمس کند و 

تثبیت کند. ذهنش  را  جایش 

موزه های قدیمی، سهمی 
از مناسب سازی ندارند

به  مربوط  قوانین  وقتی  آمریکا  در  نود  دهه 
با  آمریکایی های  )ای دی ای-  معلولیت 
معلولیت( به تصویب رسید، در مدت کوتاهی 
می بایستی  فضاها  تمام  توان  حداکثر  با 
سمیعی  ابوذر  می شدند،  پذیر  دسترس 
اروپا  و  آمریکا  موزه های  اغلب  می گوید 
 : دارند که  آگاه  راهنمایی  یا  نابینایان  برای 
نابینا اشیای  »بلدند چطور به شما به عنوان 
یک موزه را توضیح و تفسیر کنند.« یا روی 
توضیحات  دارد که  وجود  خوانی  بارکد  اشیا 
به صورت شفاهی پخش شود »یا تکسچرها 
یا  اشیا نصب شده  بریل کنار  بروشورهای  و 
مانند موزه ی نیویورک یک نمونه مانند اشیا 
را  آن  می توانند  نابینا  افراد  و  شده  ساخته 
لمس کنند.« در البه الی حرف هایش از موزه 
ایران باستان و علم و فناوری یا حتی موزه 
گردشگری  فضای  سه  عنوان  به  موسیقی 
وجود  آن ها  در  تاحدودی  امکانات  این  که 
موزه ها؟  و  باقی شهرها  یاد می کند،  داشت، 
چیز مشخصی در ذهنش نمانده. محمدرضا 
کارگر، مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی 
آمار  هم  و گردشگری  میراث فرهنگی  وزارت 
ندارد،  پذیر  دسترس  موزه های  از  مشخصی 
او به »پیام ما« می گوید هر موزه ای که یکی 
از  شده،  ساخته  و  طراحی  اخیر  دهه  دو 
برای یک معلول  نظر معماری و ساختمانی 
جسمانی، مناسب سازی شده: »اما همه اینها 
که فقط در حوزه حرکتی است، یعنی رمپ و 
معلول  فرد  یک  یک  و  دارد  وجود  آسانسور 
می تواند  مشکل  بدون  حرکتی،  جسمی- 
ناشنوایان  و  نابینایان  برای  اما  حرکت کند، 
اقدام  موزه ها  در  جامع  و  فراگیر  صورت  به 
هستند.« کارگر  موردی  اینها  عمدتا  و  نشده 
از نرم افزاری می گوید که ناشنوایان می توانند 
به  و  نصب کنند  خود  موبایل های  در  را  آن 
محض ورود به موزه از آن مانند یک راهنما 
استفاده کنند: »اما اگر بخواهم بگویم به تمام 
معلولیت ها توجه شده و تمام نیاز ها برآورده 
می گوید  او  نه.«  متاسفانه  باید گفت  شده، 
موزه های قدیمی دسترس پذیر نیستند، برای 
رمپ و آسانسور و پله بودجه کالن نیاز است 
و گاهی هم بناهای تاریخی اجازه دستکاری 
تالش  قدیمی  موزه های  »در  نمی دهند: 
کنیم،  جبران  اپ  با  را  مشکالت  که  کردیم 
می توانند  و  دیدند  آموزش  اغلب  راهنماها 
یا کمکشان کنند که  بگیرند،  را  افراد  دست 
حرکت کنند.«وقتی صحبت به سمپل و موالژ 
دنیا  جای  همه  می گوید  او  می رسد،  مشابه 
فرانسه  در  است  و حتی حاضر  است  چنین 
موزه هایی را نشان دهد که تمام تجهیزاتشان 
برای ۴۰ تا ۵۰ سال قبل است: »کشورهایی 
 ۶۰ گردشگری شان  محل  از  فرانسه  مانند 
بخواهم  اگر  اما  دارند  توریست  میلیون 
قبولی  نمره   ما  موزه هایی  بگویم  بی طرفانه 
می گیرند اما در حوزه کار معلوالن مانند باقی 
جاها، کامل مناسب سازی نشده.« او می گوید 
به همین دلیل هم آمار دقیقی ندارد و یک 
موزه ای ممکن است یک درصد مناسب سازی 
اما  صد  در  صد  دیگر  موزه ای  و  باشد  شده 

است. بهتر  مدرن  موزه های  وضعیت 

 سفر و تفریح؟ پیشکش
این  با  نشینیم.«  خانه  ما  از  »خیلی 
حرف مشترک، صحبتشان را تمام می کنند 
سفر  مصائب  نوشتن  سواد  می گویند  و 
برای  می آورند  کلمه کم  و  ندارند  را  کردن 
زندگی هم  دیگر  به بخش های  مصائبی که 
آرزوهای  از  یکی  »می دانید  است:  رسیده 
است،  دندانپزشکی  به  رفتن  معلوالن  اغلب 
به  آشنایی  پزشکان  مالی،  مشکالت  از  بعد 
یونیت  روی  ویلچر  روی  از  معلول  انتقال 
بچه ها  اغلب  می گوید  حسین  ندارند.«  را 
تصمیم  مثل  گرفتند،  مشترکی  تصمیم 
خیلی  رویای  دندانپزشکی  »همین  ابوذر: 
پیشکش.« سفر  است،  معلول  بچه های  از 

هوای بهمن توی سر و صورت ابوذر و چشم هایی که نیمه بسته بود جاگیر می شد وقتی که او در انتظار سوار شدن هواپیما ایستاده بود 
روی باالبر. صدای دورشدن ماشین پله ها که بلند شد یعنی نوبت به سوار شدن ساکنان ویلچر نشین باالبر توی هواپیما رسیده بود. 
سوار که شد، صحبت  خلبان تمام شده بود. صدای توضیحات و سایه دستان مهماندار هم میان همهمه ها گم شد و او نفهمید پنج قدم 
عقب تر یا جلوتر از جایی که بود، در خروج اضطراری است یا دستشویی؟ سرانجام گوش هایش سنگین شدند، تکیه داد اما بالفاصله 
صدای موذی خش خشی گوشش را پر کرد. صدای چه کار می کنید، به گوش سرمهمانداری که گفته بود شخصا می خواهد به یک نابینا 
در سفر خدمت کند، رسید. مرد آب دهانش را قورت داده بود: »آخه چون شما نمی بینید، خواستم براتون لقمه درست کنم.« ابروهای 
ابوذر رفته بود باال، نشست باالتر از عینک دودی اش: »من نخواستم برام لقمه درست کنید، من فقط ازتون یک بروشور بریل خواستم.« 
صدای »گشتیم اما پیدا نکردیم« در میانه تکان های هواپیما گم می شد و در نهایت سکوت به جای مهماندار باالی سر ابوذر ایستاده 
بود. چرخ های هواپیما که زمینگیر شد و سرما به جای تک تک مسافران روی صندلی ها نشست، ابوذر تصمیمش را با صدای بلند میان 

مسافران تک و توک مانده، تکرار کرده بود: »پشت دستم را داغ کنم که دیگر سوار هواپیما شوم.«

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

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

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

برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۲۰۰۴۷۳۰ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای محسن دریابیگی فرزند علی آقا بشماره شناسنامه ۱۵9۱ 
صادره از سیرجان در یک قطعه باغ مشتمل بر یک باب ساختمان 
مسکونی  به مساحت ۱۵۷۳۰.۷9 متر مربع پالک ۴۶۱۱ اصلی واقع 
در جالل آباد بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی خانم بی بی 
زهرا رضوی علوی محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتی که نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م.الف-9۷۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۰8۰۰۲۶۶۵ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حجت سعیدی رشک علیا فرزند سیف اله به شماره شناسنامه ۱۳۳۵ 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۳۴۳.۲۰ مترمربع از پالک 
۲۳89 اصلی واقع در زرند خیابان بهشتی کوچه ۶ خریداری از مالک 
رسمی خانم پروین طهرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف 8
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱/۲8

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۲/۱۱
حسین توحیدی نیا_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
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تماس مدیرمسوول: 
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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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آبشیرینرودکهازداخلروستایدینهسرعبورمیکند/مهر

بنیاد غیرانتفاعی کودکان بیمار )SickKids( در تورنتوی کانادا سپتامبر سال 
گذشته از هنرمندی به نام نیکو ویلیامز خواست با استفاده از هزاران مهره رنگی، 
یک یادمان برای تجلیل از شجاعت کودکانی بسازد که با بیماری های سخت به 
این بیمارستان مراجعه کرده بودند.این اثر یادبود که پرتره ای تاثیرگذار از مقاومت 
و پایداری است، حاال کامل شده و قرار است در یکی از بیمارستان های کودکان 

تورنتو که در سال ۲۰۲۳ افتتاح می شود، نصب شود./ایرنا

عکسی از گریم بهرام رادان و پریناز ایزدیار در سریال »جیران« حسن 
فتحی منتشر شد. در این سریال بهرام رادان در نقش ناصرالدین شاه 
و پریناز ایزدیار در نقش جیران جلو دوربین فتحی رفتند. تصویربرداری 
از  می شود  ساخته  خانگی  نمایش  شبکه  برای  »جیران« که  سریال 

زمستان سال گذشته آغاز شده است.

فهرست برگزیدگان بخش های مختلف ورلد پرس فوتو ۲۰۲۱ اعالم شد و مدس 
نیسن از دانمارک با عکس »اولین آغوش« برترین عکاس سال شد. ضمن اینکه 
مقام اول بخش خبرهای عمومی را هم به دست آورد. دو عکاس ایرانی هم در 
برده سوم بهترین های رقابت جهانی ورلد پرس فوتو ۲۰۲۱ شدند. نیوشا توکلیان در 
بخش خبرهای عمومی و در بخش خبرهای ورزشی فرشته اصالحی رتبه سوم 

را کسب کردند./هنرآنالین

»فرزندان خونیار« به کارگردانی ٓارمان قلی پور دشتکی در بخش مستند 
خسروانی  فیروزه  کارگردانی  به  خانواده«  یک  »رادیوگرافی  و  کوتاه 
)محصول مشترک ایران، نروژ و سوئیس( در بخش رقابتی مستند بلند 
به نمایندگی از سینمای ایران در شصت و یکمین دوره جشنواره فیلم کراکو 

در کشور لهستان به نمایش گذاشته می شوند./ایسنا

ناسا تصاویری با کیفیت باال از سحابی »نبوال« منتشر کرده است 
که جزئیات بیشتری از رشته  گازهای یونیزه شده آن نشان 
نام گذاری شده است.  این ستاره  آن ها  براساس  می دهد که 
تلسکوپ فضایی هابل در اصل تصاویری از این ستاره ی عظیم 
که بیش از ۱۰ هزار سال پیش منفجر شده است را در سال ۲۰۱۵ 
ثبت کرد. بقایای این ستاره که در فاصله  ۲۱۰۰ سال نوری از زمین 
قرار دارد و یکی از شناخته شده ترین بقایای ابرنواخترهاست. با 
استفاده از روش های پردازش، هیدروژن و نیتروژن یونیزه شده 
به رنگ قرمز قابل مشاهده هستند در حالی که اکسیژن دو بار 
یونیزه شده به رنگ آبی در تصویر ظاهر می شود. این سحابی با 
سرعت 9۳۲ هزار مایل بر ساعت)۱۴99 هزار کیلومتر بر ساعت( 
در حال منبسط شدن است و ناسا می گوید مطالعه ی ترکیبات 
آن به ما کمک می کند تا بهتر ساختار آن و نحوه ی تعاملش با 

شوک ناشی از ابرنواختر را درک کنیم.
سحابی »نبوال« بخش قابل مشاهده ی ابرنواختر »حلقه ماکیان 
)Cygnus Loop(« است که بقایای ستاره ای حدودا ۲۰ برابر 
بزرگ تر از خورشید است که در حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار سال قبل 

تبدیل به یک نواختر شده است.
سحابی به ابری از گازهای یونیزه شده و غبار گفته می شود 
ناسا  به گفته ی  می شود.  تشکیل  ستاره،  انفجار  از  پس  که 
این سحابی ۲۱۰۰ سال نوری با ما فاصله دارد که همسایه ای 
نزدیک به حساب می آید. این یکی از شناخته شده ترین بقایای 
ابرنواختر است که اسمش را از ساختارهای ظریف و پیچیده اش 

گرفته است. /ایسنا

زمین فصاحت برگ چنار را

 به باد خسته ی پاییز می سپرد

هوا ترنم سودایی شکفتن را 

ز نبض بی تپش خاک می گرفت

غروب حرف خودش را 

به گوش جنگل خاموش گفته بود و شیروانی الل،

میان دوده ی افشان شب شبح می شد 

میان درهم هذیان من دو شعله ی سبز نشست.

به روی شیشه  تار مالل پرده شکست

و از حقیقت اشیا بوی شک برخاست

و با حقیقت اشیا بوی او پیوست

تمام پنجره  من، خیال او شده بود.

تمام پوست ام از عطر آشتی بیمار،

تمام ذهن من از نور و نسترن سرشار.

من از رطوبت سبز نگاه او دیدم

که در نهایت چشم اش کبوتر دل من،

قلم رویی ز برهنه ترین هواها داشت

و اشتیاق تب آلود بام های بلند،

در آفتاب ز پرواز دور او می سوخت

ز روی پنجره من، خیال او پر زد.

و شب ادامه گرفت و من ادامه گرفتم.

یدهللا رویایی

| هنرهای تجسمی | | تلویزیون | | عکس | | سینما |

ناسا تصاویری با کیفیت باال از سحابی 
»نبوال« منتشر کرد

خط داستانی اصلی کتاب درباره  انقالبیونی است که برای رسیدن 
به هدف خود یعنی سرنگونی حکومت و کلیسای روسیه ، دست 
به هر جنایتی می زنند و با این که عاشق وطن خود هستند، از 
آن ها به سادگی سواستفاده می شود. این کتاب را سیاسی ترین 
اثر داستایفسکی می دانند. ستاوروگین، پیشوا و معلمی است 
می آید.  حساب  به  شیاطین  رمان  محوری  شخصیت  که 
شخصیت های دیگری که در کتاب شرح داده می شوند، بخشی 
از شخصیت پیچیده  ستاوروگین را به خواننده معرفی می کنند 
توصیفات،  این  از  دارند. بخشی  تناقض  بسیار  با هم  که گاه 
اعمال  به  دیگران  کردن  وادار  مهارت  با  رهبری  را  ستاوروگین 
غیرانسانی به تصویر می کشد. گروه انقالبی با نام »مردم ما« و 
به سرکردگی پیوتر ستپانویچ  نماینده ای از انقالبی های متعصب 
هستند. پیوتر تجسم شیطان روی زمین و نماینده ی تفکرات 
پوچ است. پیوتر با  فریب و کنترل احساسی، گروه را بازیچه  
خود می کند و پای آن ها را به ماجراهایی غیراخالقی باز می کند 
که به قتل نیز می انجامد. البته پیوتر که صفات رهبری را در خود 

نمی بیند، از ستاوروگین به جای رهبر استفاده می کند.

| شیاطین  | 
| نویسنده : فئودور داستايفسكی 

مترجم : سروش حبیبی |

عنوان  با  »پیام  ما« گزارش هایی  سراسری  روزنامه  روزی  چنین  در  سال گذشته 
»یادگاری روی دیوار بورس«  و »جنوب شرق کشور اردیبهشت هم منتظر بارندگی 
باشد«، کارکرده است. این گزارش ها به ترتیب به روند صعودی بورس ایران در زمان 
قرمز بودن شاخص های بورسی جهان و پیش بینی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی مبنی بر بارش باران در اردیبهشت ماه در اقلیم خشک 

ایران اشاره داشتند.

آبخوان 

پس از بررسی چیستی حوضه های آبریز ایران 
آن ها  آخرین  به  آبریز  حوضه  پنج  معرفی  و 

می پردازیم.
حوضه آبریز قره قوم در منتهی الیه شمال شرقی 
و  افغانستان  مرز کشورهای  در مجاورت  ایران 
ترکمنستان قرار گرفته است. رودخانه های واقع 
یا  و  هریرود  طریق  از  یا  آبریز  حوضه  این  در 
به طور مستقل به سمت قره قوم جریان دارند.

حوضه آبریز قره قوم بین مختصات جغرافیایی 
۵8 درجه و ۱۲ دقیقه تا ۶۱ درجه و ۱۷ دقیقه 
طول شرقی و ۳۴ درجه و ۲۲ دقیقه  تا ۳۷ درجه 
است.  گرفته  قرار  دقیقه عرض شمالی  و ۴۳ 
مساحت این حوضه ۴۴۱۶۵ کیلومترمربع است 
که حدود ۶۷.۴ درصد آن را مناطق کوهستانی و 
۳۲.۶ درصد آن را کوهپایه ها و دشت ها تشکیل 
می دهند که بزرگ ترین آن ها دشت های مشهد 
به  محدود  حوضه  این  است.  تربت جام  و 
کشورهای افغانستان، ترکمنستان، حوضه آبریز 
و  مرکزی  کویر  آبریز  حوضه  و  اترک  رودخانه 
حوضه آبریز نمک زار خواف بوده است. شهرهای 

و  فریمان  تربت جام،  دره گز، سرخس،  مشهد، 
تایباد در این حوضه قرار دارند.

حوضه آبریز قره قوم تنها یک زیرحوضه درجه ۲ 
دارد و شامل آبراهه هایی است که به رود تجن 

منتهی می شوند.
این حوضه در شرق و شمال خراسان رضوی و 
در مرز ایران با افغانستان و ترکمنستان قرار دارد 
و بخش بسیار کوچکی از خراسان شمالی را نیز 
دربرمی گیرد. این حوضه شامل رودهایی است 
که به رود تجن می ریزند. بخشی از این رودها 
برخی  و  می شوند  تجن  وارد  ایران  خاک  در 
پس از ورود به ترکمنستان وارد کانال قره قوم 

می شوند. رودهای مهم این حوضه، هریرود 
و کشف رود هستند.

افغانستان  از کوه های هندوکش در  هریرود 
سرچشمه می گیرد و بخشی از مرز ایران با 
می دهد.  شکل  را  ترکمنستان  و  افغانستان 
به  روس  رود  و  جامرود  جمله  از  رودهایی 
هریرود می ریزند. کشف رود نیز از کوه بینالود 
از شمال  گذر  از  پس  و  می گیرد  سرچشمه 
مشهد، در نزدیکی سرخس با هریرود تالقی 

می کند.
این حوضه در گذشته به حوضه سرخس نیز 

معروف بوده است. / نشریه ۳۱۰ تمآب

حوضه های آبریز ایران

حوضه آبریز قره قوم

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