
کامبیز درم بخش درگذشت

وداع با تصویر گرصلح
کامبیز درمبخش، هنرمند پیشکسوت کاریکاتور، عصر دیروز در سن ۷۹ سالگی 

و بر اثر ابتال به بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت.
به گزارش روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، درمبخش که از چندی 

قبل درگیر بیماری کرونا شده بود، ۱۵ آبان ۱۴۰۰ دارفانی را وداع گفت.

محققان دانشكده منابع طبیعی 
دانشگاه زابل در مقاله ای مطرح کردند:

 مدیریت  ناپایدار
  منابع آب، تغییر اقلیم 

را تشدید می کند
این  تشدید  و  بروز  در  انسان  نقش  و  اقلیم  تغییر 
پدیده، این روزها از دغدغه های اصلی فعاالن محیط 
زیست است. این پدیده آنقدر در جهان جامعیت پیدا 
کرده و تبعات مخرب و منفی آن برای مردم دنیا قابل 
تصمیم گیران  و  سیاستمداران  که  شده  لمس 
تدبیری  اتخاذ  به صرافت  را هم  کشورهای مختلف 

برای کاهش آثار این پدیده انداخته است. 

تهران و چالش انسان های 
لبه شهری

تصور بر آن است که شهرها در مرزهای پایانی خود، 
تا  می شوند،  تراکم تر  می بازند، کم  رنگ  آرام  آرام 
به طور نامحسوسی تمام شوند. اما این تصور درباره 
تهران چنین نیست. تهران در مرزهای قانونی خود 
جهان  پایان  به  که  گویی  می شود،  تمام  یکباره 
رسیده ایم. سپس در فاصله ای با او، با نامی دیگر اما 

با محتوای تهران، دوباره آغاز می شود.

ستاد کرونا مجوز بازگشایی مدارس 
 ابتدایی را صادر کرد، 33 شهر 

در وضعیت قرمز قرار گرفتند

ریسک کرو نایی
ستاد ملی مقابله با کرونا باالخره به دستور رئیس 
جمهوری و مطالبات وزیر بهداشت عمل کرد. دستور 
دانشجویان  شد.  صادر  ابتدایی  مدارس  بازگشایی 
مقطع متوسطه هم به مرور سر کالس  درس حاضر 
می شوند. نگرانی ها از آغاز موج ششم جدی است و 
تعداد شهرهای قرمز نیز به شکل قابل توجهی رو به 
افزایش است. کارشناسان و ناظران اقدامات دولت را 
»قماری بزرگ« توصیف می کنند. قماری که یک سر 
تلخ که  شکستی  دیگر،  سر  و  است  پیروزی  آن 

می تواند زیان بار باشد. آ سمان ایر ان آلوده تر می شود
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست: با وزارت نیرو و نفت مکاتبه کرده ایم تا عالوه بر نصب سیستم کنترلی، سوخت نیروگاه ها را تامین کنند

سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از سوخت مازوت را در استان های تبریز، مشهد و همدان تایید کرد

| کارشناس محیط زیست |

| مسعود الهوت |

 نسخه کلینیکی کاپ 26 
برای زمین 

کاپ 26 در حالی این روزها برگزار می شود که 
جهان بعد از نزدیک به دو سال همچنان درگیر 
تبعات کویید ۱۹ است. بیماری که به انسان 
مدرن ثابت کرد با تمام داشته های علمی و 
تکنولوژیکی خود توان مقابله با یک موجود 
میکروسکوپی را ندارد و به اذعان دانشمندان 
همین مساله نیز ناشی از زیرپا نهادن قوانین 
و  حیوانات  قاچاق  تاکنون  و  بوده  طبیعت 
گونه های  اکولوژیکی  حریم  نشدن  رعایت 
حیات وحش توسط انسان جزء دالیل اصلی و 
منشا این بیماری نامبرده می شود. نمایندگان 
نزدیک به 2۰۰ کشور جهان در اجالس گالسکو 
حضور دارند و این به لحاظ سیاسی یکی از 
سیاستمداران  گردهمایی های  بی نظیرترین 
دنیا محسوب می شود که برای حل آنچه به 
آن  از  بشر  حیات  تهدید  اصلی ترین  عنوان 
چرا مدیران فرهنگی اولویت شان باید ساخت توالت و گل کاری باشد؟نامبرده می شود در اسکاتلند گرد هم آمده اند.

چالش مدیران دولت با میراث  ملیچالش مدیران دولت با میراث  ملی
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سیزدهمین دولت جمهوری اسالمی در شرایطی 
حدود 3 ماه است که قدرت اجرایی در ایران را 
به دست گرفته که هنوز اصلی ترین پل ارتباطی 
ابراهیم  سید  و  نشده  مشخص  مردم  با  دولت 
نکرده  انتخاب  را  خود  دولت  سخنگوی  رئیسی 
است. حسن روحانی اصرار داشت که سخنگوی 
بتواند  تا  باشد  دولت  هیات  اعضای  از  دولت، 
کم  و کیف اقدامات را به خوبی به اطالع افکار 
رئیسی  دولت  در  اصرار  این  برساند.  عمومی 
گزینه  از  خبری  فعلی  خبری  اما  ندارد  وجود 
علی  پیش،  چندی  تا  نیست.  سخنگویی  نهایی 
تصدی  برای  گزینه  آخرین  جهرمی،  بهادری 
مسئولیت سخنگویی دولت بود اما از قرار معلوم 
شانس او کمتر شده است. عبدهللا گنجی، مدیر 
خود  شخصی  صفحه  در  جوان  روزنامه  مسئول 
نام  دیگری  فرد  از  توئیتر  اجتماعی  شبکه  در 
برده است. این فعال رسانه ای نزدیک به دولت 
برادر  کردم  پیدا  »اطالع  است:  نوشته  رئیسی 
دولت  سوی  از  خلجی  سپهر  دکتر  آقای  عزیزم 
اطالع  شورای  رئیس  و  سخنگوی  عنوان  به 
رسانی دولت درنظر گرفته شده اند و مدتهاست 
حال  در  دولت  به  ایشان  انتقال  برای  مذاکره 

جوان  روزنامه  مدیرمسئولیت  است.«  انجام 
خود،  توئیت  از  دیگری  بخش  در  کرده  تالش 
به سوابق خلجی هم اشاره کند. او نوشته است: 
»مقبولیت در میان اهالی رسانه، خدمت گزاری 
تخصص  رهبری،  معظم  مقام  دفتر  در  طوالنی 
در  عملی  و  علمی  سابقه  و  رسانه  بر  اشراف  و 
ویژگی  از  پیام  انتقال  و  بیان  زمینه، قدرت  این 
های ایشان است که نوید بخش اتفاق خوب در 
دولت  ای  رسانه  انسجام  و  رسانی  اطالع  حوزه 
که این روز ها قدری بهم ریخته و سردرگم شده 
می باشد. امیدوارم اطراف موضوع با درک نیاز 
برسند.«  تصمیم  به  زودتر  موجود  ضرورتهای  و 
خلجی از سال ۹۰ به عنوان مدیر روابط عمومی 
این  از  پیش  است.  منصوب شده  رهبری  دفتر 
بررسی  معاونت  عنوان کارشناس  به  خلجی  نیز 

است. بوده  فعالیت  مشغول  رهبری  دفتر 
هنوز  شده که  مطرح  شرایطی  در  اظهارات  این 
تکذیب  یا  تایید  را  آن  مرتبط  رسمی  منابع 
در  مطلع  مقام  یک  زمینه  همین  در  نکرده اند. 
دولت بدون ذکر اسامی مطرح برای سخنگویی 
انتخاب  »مسیر  که  گفت  ایسنا  به  دولت 
انتهایی  مراحل  در  سیزدهم  دولت  سخنگوی 

نشده  قطعی  هنوز  معرفی  برای  ولی  است 
است.« پیش از این و در دهه های اخیر، عطاء 
هللا مهاجرانی و  عبدهللا رمضانزاده در دولت های 
سید  و  الهام  غالمحسین  هشتم،  و  هفتم 
شمس الدین حسینی در دولت های نهم و دهم 
دولت های  در  ربیعی  علی  و  نوبخت  ،محمدباقر 
بر عهده  را  یازدهم و دوازدهم سمت سخنگویی 

داشتند.

دستگاه   رئیس  میدانی  بازدیدهای  ادامه  در 
ارزیابی  منظور  به  قضایی  مجتمع های  از  قضا 
قضات،  با  چهره به چهره  گفتگوی  و  عملکرد 
قضایی،  واحدهای  مراجعه کنندگان  و  کارکنان 
اژه ای  محسنی  آبان،   ۱۵ شنبه  دیروز،  صبح 
دادگستری  و  دادسرا  از  ساعت   ۴ مدت  به 
رئیس  کرد.  بازدید  سرزده  صورت  به  شهرری 
تهیه  پیش  از  آمار  از  بهره گیری  با  قضائیه  قوه 
شده و مقایسه ای عملکرد دادسرا و دادگستری 
شهرری، در 23 شعبه داسرای این منطقه شامل 
بازپرسی، ۵ شعبه  ۱3 شعبه دادیاری، ۵ شعبه 
دادگستری  ۱۷ شعبه  و همچنین  احکام  اجرای 
 3 و  حقوقی  شعبه   ۷ شعبه کیفری،   ۷ شامل 
شعبه خانواده حضور یافت و با حضار به گفتگو 
و  مشکالت  جریان  در  نزدیک  از  و  پرداخت 
در  عدلیه  رئیس  گرفت.  قرار  آنها  دغدغه های 
گفتگو  بر  عالوه  ساعته،   ۴ بازدید  این  جریان 

با ۴6 نفر از مراجعه کنندگان و بررسی مشکالت 
صورت  به  را  قضایی  پرونده های  از  برخی  آنها، 
به  را  نکاتی  آنها  خصوص  در  و  مطالعه  موردی 

کرد. گوشزد  قضات  و  بازپرس ها 
شدن  طوالنی  اینکه  بیان  با  اژه ای  محسنی 
صدور  پرونده ها،  برخی  به  رسیدگی  فرآیند 
خواستار  می کند،  دشوار  را  آنها  برای  رای 
اطاله  کاهش  برای  قضات  حداکثری  تالش 
قوه  رئیس  شد.  پرونده ها  اینگونه  در  دادرسی 
اشاره  با  همچنین  اسالمی  جمهوری  قضائیه 
فرآیندهای  در  که  چالش هایی  و  آسیب ها  به 
کارشناسی برای پرونده های قضایی وجود دارد، 
بر ضرورت تعیین یک زمان محدود برای اعالم 
صدور  خواستار  و  کرد  تاکید  کارشناسان  نظر 
شد  کارشناسانی  دسته  آن  با  برخورد  و  اخطار 
نمی کنند.  صادر  مقرر  موعد  در  را  خود  نظر  که 
به  اشاره  با  بازدید  این  از  دیگری  بخش  در  او 

گرفتاری ها، سختی ها و مصائب مراجعه کنندگان 
اداری  و  قضایی  کارکنان  به  خطاب  عدلیه،  به 
گاهی  گفت:  شهرری  دادگستری  و  دادسرا 
برخورد  و  رجوع  ارباب  تکریم  اثر  اوقات، 
بیشتر  برابر  ده ها  مراجعه کنندگان،  با  دلسوزانه 
خوب  برخورد  است ؛  موعظه  و  یک سخنرانی  از 
مراجعه کنندگان،  با  قضایی  کارکنان  و  قضات 
است.  مهم تر  هم  صادره  حکم  اصل  از  گاهی 
بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس  میزان،  گزارش  به 
دادسرا  به  تظلم خواهی  برای  که  کسی  اینکه 
احساس  عدلیه  از  خروج  هنگام  به  باید  آمده، 
کارکنان  به  خطاب  کند،  آرامش  و  تسکین 
»صبر«  گفت:  شهرری  دادگستری  و  دادسرا 
که  مراجعه کنندگان  برابر  در  شما  »حوصله«  و 
اجر  هم  دارند،  خاصی  گرفتاری های  آنها  همه 
رحمت  باب   هم  و  می کند  زیاد  را  پاداش تان  و 

می گشاید. روی تان  به  را  خداوند 

روابط عمومی دفتر رهبری؛ سخنگوی دولت رئیسی

مطالبه اژه ای برای کاهش اطاله دادرسی در دادگستری ها
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3ادامه در صفحۀ

آگهی فراخوان شماره 400/9/ف )نوبت اول(
شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام ( در نظر دارد " خرید اینترنت اختصاصی با پهنای باند M b / s 200"  خود را به شرکت های واجد شرایط که دارای سوابق و تخصص 

در این زمینه می باشند واگذار نماید . هدف از این فراخوان شناسایی شركت های صاحب صالحیت در این زمینه می باشد . 

۱-مجوز FCP و یا ServCo   از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
2-دفتر نمایندگی فروش و ارائه خدمات پشتیبانی مستقر در سیرجان) قرارداد نمایندگی 

به همراه آدرس، تلفن، قرارداد اجاره و یا سند ملکی دفتر نمایندگی(
3-حداقل دو نفر نیروی فنی مستقر در سیرجان)لیست بیمه سه ماه اخیر پرسنل فنی به 

همراه مشخصات فردی، مدارک فنی و رزومه تخصصی(
۴-قراردادهای فروش اینترنت باالی ۷۰مگابیت بر ثانیه )موضوع قرارداد، نام، آدرس و 

شماره تلفن خریدار ارسال گردد(
۵-شبکه دسترسی در سطح شهرستان سیرجان و منطقه ویژه اقتصادی)ارایه مختصات 
و آدرس دقیق پاپ سایت ها و محدوده پوشش دهی و وجود شبکه دسترسی در منطقه 

ویژه اقتصادی و محدوده ورزشگاه امام علی)ع( و مهمانسرای گل گهر الزامی می باشد(
6-ارایه AS Number جهت انجام روتینگ های مورد نیاز

۷-رضایتمندی از قراردادهای فعلی و قبلی) حداقل 2 رضایت نامه از قراردادهای باالی 70 
مگابیت بر ثانیه در 2 سال اخیر(

8-تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شرکت حاوی معرفی 
صاحبان امضاء های مجاز 

۹-اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شرکت 

۱۰-مدارک مثبته ثبت نامه اینترنتی مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده 
۱۱-ارائه گواهی ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

-كلیه مدارك و اسنادی كه بصورت كپی ارسال می شوند بایستی برابر اصل شده باشند .
-شرایط و مدارك ذكر شده فوق حداقل شرایط الزم می باشد و شركت كنندگان در 
فراخوان كلیه مدارك و مستندات فوق را تكمیل و در پاكت در بسته و مهر موم شده 
به نشانی دفتر مركزی شركت واقع در تهران – خیابان دكتر فاطمی روبری هتل الله – 
ساختمان نگین ، پالك 2۷3 – دبیرخانه مركزی و یا به نشانی سیرجان – كیلومتر ۵۰ 
جاده شیراز – مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر – دفتر كمیسیون معامالت و حداكثر تا 

روز یکشنبه مورخ 1400/08/23 ارسال گردد .   
-روی پاكت ارسالی بایستی قید گردد " مربوط به فراخوان شماره 400/09/ف )نوبت اول (" 
-شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد و یا تائید صالحیت شركت ها بدون آنکه محتاج 
به ذکر دلیل باشد و بدون جبران خسارت مختار می باشد و ارسال مدارك هیچ گونه حقی 

برای شركت ها ایجاد نخواهد نمود . 
شماره  با  میتوانید  زمینه  این  در  سوال  هرگونه  و  بیشتر  اطالعات  -جهت كسب 
تماس  آقابابایی  مهندس  آقای   09133475779 همراه  یا  و   034-41423328

حاصل نمائید . 

کمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر

مدارك مورد نیاز جهت شرکت در فراخوان :

آگهی مزایده کشتارگاه 
به استناد مجوز صورتجلسه شماره 8 مورخ 1400/06/17 شورای اسالمی شهر ، شهرداری انار در نظر دارد از طریق مزایده نسبت به 

واگذاری امورات کشتارگاه به بخش خصوصی اقدام نماید.لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد خدمات 
شهری شهرداری انار مراجعه نمایند.

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
2-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده است.

3-10 % مبلغ پیشنهادی سالیانه به عنوان سپرده به حساب سپرده شهرداری واریز گردد.
4-سپرده نفرات اول تا سوم تا مشخص شدن برنده مزایده نزد شهرداری باقی خواهند ماند.

5-متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را در پاکات سربسته تا ساعت 10 صبح سه شنبه مورخ 1400/08/25 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
6-متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری از تاریخ 1400/08/20 به دبیرخانه شهرداری انار مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری انار

دوم
نوبت 

صفحه 6

آب را 
َهدر ندهیم

آگهی مناقصه
شهرداری بردسیر )مرحله دوم( 

 شهرداری بردسیر

ت اول
نوب
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»دستور بازگشایی مدارس صادر شد«، این 
خبری است که هشتم آبان ماه منتشر شد. 
سید ابراهیم  رئیسی، رئیس جمهوری ایران 
آن روز در اظهاراتی در نشست ستاد ملی 
مقابله با کرونا، در شرایطی گفت: » وزارت 
بهداشت با همکاری وزارتخانه های علوم و 
برنامه ریزی کنند  طوری  آموزش وپرورش، 
طبق  آذر  اول  از  دانشگاه ها  و  مدارس  تا 
شیوه نامه ها بازگشایی شوند« که چند روز 
قبل از او بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت 
شیوع  بودن  قطعی  از  اسالمی  جمهوری 
»آبان  در  ایران  در  کرونا«  ششم  »پیک 
ماه« گفته بود. آمار و ارقام کرونا در ایران 
هم چندان خوب نبود. تعداد جان باختگان 
کرونا همچون امروز سه رقمی بود و تعداد 
به  رو  محسوسی  شکل  به  نیز  مبتالیان 
افزایش می رفت. دولت سیزدهم و رئیس 
اش اما بر تصمیم خود مصر بودند. وزیر 
بازگشایی  حامیان  جرگه  به  اما  بهداشت 
مدارس و دانشگاه ها پیوست. تصمیمی که 
از اوایل هفته گذشته رفته رفته اجرایی شد و 
حاال در شرایطی نوبت به دانش آموزان مقطع 
ابتدایی و متوسطه رسیده که کارشناسان 
به جد نگران عجله دولت برای بازگشایی 
مدارس هستند. دولت هم چندان مصمم 
را  هشدارهایی  رئیس جمهوری  و  نیست 
بازگشایی  در  سهل انگاری  احتمال  درباره 

مدارس به زبان آورده است.

 دستور بازگشایی
وزارت  سرپرست  دیروز 
آموزش وپرورش خبر صدور مجوز بازگشایی 
کاظمی  علیرضا  داد.  را  ابتدایی  مدارس 
حدود 3 ماه پیش و پس از اعتماد نکردن 
مجلس به گزینه پیشنهادی رئیسی برای 

تصدی مسئولیت وزارت آموزش وپرورش به 
عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد. 
مدارس  بازگشایی  »مجوز  است:  او گفته 
با  ملی کرونا  ستاد  از  ابتدایی  دوره  برای 
همکاری وزارت بهداشت اخذ شده، بنابراین 
دانش آموزان  میزبان  آذر  اول  از  مدارس 
اولین  می شوند.  ابتدایی  و  اول  متوسطه 
گروه از دانش آموزان متوسطه دوم براساس 
آموزش  مدارس،  بازگشایی  الگوهای 
حضوری را آغاز کردند. واکسیناسیون کادر 
همچنین  بوده،  درصد   ۱۰۰ حدود  اجرایی 
واکسیناسیون معلمان ۹۰ درصد انجام شده 
تا   ۱2 دانش آموزان  واکسیناسیون  است. 
آمار 88.۵  براساس آخرین  ۱8 سال هم 
درصد تخمین زده می شود که با بازگشایی 
این  رسید«  خواهد  درصد  به ۱۰۰  مدارس 
مقام مسئول در بخش دیگری از اظهارات 
با  مدارس  »بازگشایی  گفته  شرایطی  در 
رویکرد تدریجی صورت می گیرد« که دیروز 
مدارس  از  توجهی  قابل  تعداد  تهران  در 
مقطع متوسطه پس از حدود 2۰ ماه شاهد 
بازگشت دانش آموزان به مدارس بودند. این 
در حالیست که پیشتر اعضای کمیسیون 
بهداشت و درمان خواستار توجه ویژه دولت 
به مساله بازگشایی مدارس شده بودند. آنان 
معتقد بودند با توجه به نبود تهویه مناسب 
بدون  دانش آموزان  بازگشت  مدارس،  در 
درنظر گرفتن پروتکل های ویژه می تواند 
موج جدیدی از کرونا را در ایران ایجاد کند. 
موضوعی که اعضای کمیته علمی کشوری 
ستاد ملی مقابله با کرونا هم بر آن تاکید 
داشتند. سرپرست وزارت آموزش وپرورش 
بازگشایی  »فرآیند  که  کرده  تاکید  البته 
مدارس متوسطه است و در این مدت کار 

آغاز می شود، اما اینکه چگونه دانش آموزان 
حضور پیدا کنند در اختیار شورای مدرسه و 
تایید منطقه است.« این یعنی موضوع به 
اختیار مدارس گذاشته شده است. پیشتر 
برخی مدیران مدارس اعالم کرده بودند که 
ایران به وضعیت  تا شرایطی که کرونا در 
قابل قبولی نرسد و ایمنی جمعی پس از 
نشود،  ایجاد  درصدی   8۰ واکسینانسیون 
تمایلی به بازگشت دانش آموزان به مدارس 

ندارند.

 خطر عادی انگاری
مدارس،  به  دانش آموزان  بازگشت 
تدریجی  لغو  دانشگاه ها،  بازگشایی 
از  سفر  آزادی  کرونایی،  ممنوعیت های 
همگی  زرد،  و  آبی  شهرهای  به  تهران 
عواملی است که پیام پایان کرونا در ایران 
را به جامعه مخابره می کند. پیامی که یکی 
ایران  انگاری کرونا در  نتایج اش عادی  از 
ملی  ستاد  از  دستورها  این  اکثر  است. 
با کرونا صادر شده است. ریاست  مقابله 
اما  او  است.  رئیسی  برعهده  ستاد  این 
حداقل در ظاهر تالش می کند افکار عمومی 
را متوجه خطرات عادی انگاری کرونا کند. 
او در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته 
صیانت  و  حفظ  اصلی،  »اولویت  است: 
دانشجویان،  دانش آموزان،  سالمت  از 
باید  آحاد مردم است و حتمًا  و   کارگران 
بازگشایی ها همراه با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و جایگزینی روش های هوشمند 
از سست شدن  انتقاد  با  باشد.« رئیسی 
در  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت 
حمل و نقل زمینی و هوایی، گفت: »نباید 
با پایین  آمدن آمار و شاخص های ابتال به 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  کرونا، 

تأکید  با  رئیسی  شود.«  سستی  دچار 
پیشگیری  شیوه نامه های  بروزرسانی  بر 
و  بهداشت  وزارت  »باید  کرونا، گفت:  از 
برای  دستگاه ها  سایر  همکاری  با  درمان 
اقدام کند.«  شیوه نامه ها  این  بروزرسانی 
ضرورت  بر  تأکید  با  رئیس جمهوری 
گفت:  ایرانی،  واکسن های  از  حمایت 
»دانشمندان و متخصصان کشورمان تالش 
ارزشمندی در تولید واکسن داخلی داشتند 
از آن ها حمایت حقوقی و مالی  باید  که 
شود.« این مقام مسئول در بخش دیگری 
مردم  اقناع سازی  و  تشویق  اظهاراتش  از 
برای تزریق واکسن را حائز اهمیت دانست 
و گفت: »الزم است تاثیر دریافت واکسن 
برای جامعه به خوبی تبیین شود تا شاهد 
افزایش روند واکسیناسیون و رسیدن به 
آمار باالی 8۰ درصد در این زمینه باشیم.« 
تاکید رئیسی بر آمار باالی 8۰ درصدی در 
شرایطی است که او و وزیر بهداشت دولت 
اش پیشتر آمار ۷۰ درصدی را مدنظر قرار 
داده بودند که با انتقادات بسیاری مواجه 
صدور  پزشکان  این،  از  فراتر  بود.  شده 
دستور بازگشایی مدارس در تمام مقاطع 
را در کنار تاکید بر پرهیز از عادی انگاری 
کرونا را تناقض دولت سیزدهم دانسته اند.
در  متخصص  پزشک  هادی یزدانی،   
در  »خبرپارتی«  اتاق  در  راستا  همین 
شبکه اجتماعی کالب هاوس گفته است: 
»بازگشایی مدارس در مقطع فعلی قمار 
بزرگی است. آقایان باید متوجه باشند که 
هنوز پیک پنجم پایان نیافته است. آمار 
جمعی  ایمنی  حد  به  هم  واکسیناسیون 
نرسیده است. بهتر است مراعات کنند و 

باشند.« نداشته  عجله 

 دلتا پالس در کمین ایران
همه این اتفاقات در شرایطی رخ می 
دهد که دیروز تعداد شهرهای قرمز ایران 
یافت.  افزایش  توجهی  قابل  شکل  به 
تا  »ماسک«،  افزار  نرم  نقشه  براساس 
امروز در ایران 33 شهر در وضعیت قرمز 
به سر می برند. تهران، کرج، زنجان و تبریز 
هم کالن شهرهایی هستند که وضعیت شان 
زرد شده است. این نرم افزار هشدار داده 
قرمزبه  شهرهای  افزایشی  روند  »اگر  که 
موج  جدی  خطر  با  نشود،  مهار  سرعت 
تغییر  بود.«  ششم کرونا مواجه خواهیم 
شده  همزمان  ایران  شهرهای  وضعیت 
در کشورهای  دلتا پالس  با شیوع سویه 
مختلف جهان. امروز در روسیه و بریتانیا 
ابتال به سویه دلتا پالس  از  گزارش هایی 
کرونا ثبت شده است. خبرگزاری تسنیم نیز 
با اتکا به همین آمارها و از زبان متخصصان 
هشدار داده که دلتا پالس از مرزهای غربی 
ایران می تواند وارد جمهوری اسالمی شود. 
از سهل  این خبرگزاری حامی دولت هم 
انگاری مسئوالن و دولتی ها در بازگشایی 
انتقاد کرده  محدودیت ها  لغو  و  مدارس 
است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک 
هم دیروز گفته بود که روند افزایش کرونا 

در ۱۰ استان صعودی است.
 بدین ترتیب به نظر می رسد که انتظار 
شیوع موج ششم کرونا در ایران انتظار به 
جایی است مگر آنکه روند تزریق واکسن 
با مهار مخالفان این مهم در ایران سرعت 
بیشتری به خود بگیرد در غیر این صورت و 
با اتکا به آمار و ارقام و اظهارات کارشناسان، 
احتماال در ماه جاری ششمین موج کرونا 
که  می شود  آغاز  شرایطی  در  ایران  در 
پیک پنجم هنوز مهار نشده است و ایران 
مدت هاست کشته های دو رقمی کرونایی 

را به خود ندیده است.

ستاد کرونا مجوز بازگشایی مدارس ابتدایی را صادر کرد، 33 شهر در وضعیت قرمز قرار گرفتند

ریسک کرونایی
ابراهیم رئیسی: بازگشایی ها همراه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و جایگزینی روش های هوشمند باشد

 آزادی گوهر عشقی
 و سحر بهشتی

شماری از اعضای خانواده ستار بهشتی بعد 
مادر  عشقی،  شدند.  گوهر  آزاد  روز  دو  از 
ستار بهشتی و 2 نوه خردسالش و همینطور 
دخترش سحر بهشتی به همراه  دامادش 
که 2 روز پیش در سالگرد کشته شدن ستار 
بهشتی بازداشت شده بودند، پس از دو روز 
بهشتی،  ستار  شدند.  آزاد  دیروز  بازداشت، 
در  و  ۱3۹۱بازداشت  سال  در  وبالگ نویس، 
خود  وبالگ  در  او  شد.  کشته  بازداشتگاه 
اسالمی  جمهوری  علیه  را  انتقادی  مطالب 
نماینده  مطهری،  علی  بود.  کرده  مطرح 
سابق مجلس از کشته شدن ستار بهشتی 
به تندی انتقاد کرده و خواستار تغییر رفتار 

بود. شده  امنیتی  نهادهای 

 رئیس کمیسیون بهداشت در نامه ای
 به رهبری خواستار تدابیری برای 
جلوگیری از مهاجرت پزشکان شد

هشدار کوچ پزشکان
هنوز کرونا در ایران شیوع نیافته بود که آمار و ارقام ها 
از افزایش مهاجرت قشرهای تحصیل کرده در ایران 
این  از  قابل توجهی  حکایت داشت. پزشکان بخش 
افراد را تشکیل می داند. کرونا که شیوع پیدا کرد، کار 

پزشکان چندین برابر شد.
و  جسم  در  کرونا  با  مقابله  که  مفرطی  خستگی   
دستمزدهای  کنار  در  گذاشت  برجای  پزشکان  روح 
مهاجرت  دالیل  جمله  از  آنان  توجه  قابل  چندان  نه 
وزیر  از سوی  این مساله  به شمار می رود.  پزشکان 
دولت  بهداشت  وزیر  و  سیزدهم  دولت  بهداشت 
در  بهرام عین اللهی  است.  دوازدهم هم مطرح شده 
اقتصادی ریاست  به محسن رضایی، معاون  نامه ای 
جمهوری در خواست افزایش حقوق پزشکان را کرده 
است. نمایندگان مجلس هم در همین راستا دست 
درمان  و  بهداشت  رئیس کمیسیون  شده اند.  به کار 
مجلس یازدهم در نامه ای به رهبری نسبت به عواقب 
است. داده  هشدار  پزشکان  مهاجرت  فعلی  روند  سو 
به  زاهدان  نماینده  شهریاری،  حسینعلی  نامه  در 
رهبری آمده است: »آنچه  سبب تصدیع حاضر شد، 
طور  به  اخیر  سال  چند  در  است که  پدیده ای  وقوع 
تهدید  مورد  را  کشور  سالمت  نظام  نگران کننده ای 
جدی قرار داده است و آن تهدید روند کاهشی تعداد 
سالمت  ساختار  در  درمان  تخصصی  کادر  نیروهای 

است.  کشور 
ادامه تحصیل  متاسفانه در سال های اخیر تمایل به 
در  تخصصی  فوق  و  تخصصی  دستیاری  مقطع  در 
توجه  قابل  کاهش  با  پزشکی  مختلف  رشته های 
عمومی  پزشکان  اقبال  کاهش  این  و  شده  روبه رو 
و  تخصصی  رشته های  صندلی های  تصاحب  برای 
فوق تخصصی به شدت پر کمیت ، کیفیت ، سرعت 
بهداشتی درمانی و تداوم و توسعه  و دقت خدمات 
آن تاثیری سویی گذاشته و خواهد گذاشت. موضوع  
نگران کننده دیگری که بر تسریع این روند می افزاید 
به  علمی  هیات  عضویت  کسوت  از  پزشکان  خروج 
است  حالی  در  این  است.  علمی  هیات  غیر  شرایط 
که متاسفانه با  افزایش درخواست مهاجرت به خارج 
از کشور نیز مواجه هستیم. تمامی این موارد سبب 
می شود تا حفظ همه دستاوردهای خارق العاده بخش 
سالمت که زبان زد عام و خاص است، دچار مخاطره 
شده و به همه جهت اقبال ضعیف پزشکان عمومی 
موضوع  تخصصی،  رشته های  در  تحصیل  ادامه  به 
بکارگیری  و  از کشور، جذب  به خارج  بیماران  اعزام 
و  اصولی  سیاست های  یمن  به  خارجی که  پزشکان 
مساعی خادمان سالمت، منتفی شده بود؛ با استمرار 
در  اخالل  موجب  و  احیا  ناکرده  خدای  روند کنونی 
دسترسی مردم عزیزمان به خدمات تخصصی مورد 
نیاز سالمت، در اقصی نقاط کشور شود و نظام سالمت 

مواجه کند.« آمیزی  با چالش های مخاطره  را 
راهکارهای شهریاری برای اصالح وضع فعلی عبارت 
آزمون  نحوه  و  پذیرش  ساختار  »اصالح  از:  است 
دستیاران  دریافتی  اصالح  همزمان  و  دستیاری 
)حقوق و مزایا( معادل حداقل حقوق کارمند رسمی. 
حذف روش پرداخت پلکانی و تعیین سقف در مبلغ 
درصد  با  آن  جایگزینی  و  پزشکان  کارانه  دریافتی 
پلکانی  مالیات  تبدیل  عملکرد.  بر  مبتنی  پرداخت 
بخش  مالیات  برابری   ( درصد   ۱۰ به  درصد   3۵ از 
خصوصی و دولتی ( به شرط تمام وقت جغرافیایی. 
در  جغرافیایی  وقت  تمام  پزشکان  خدمات  خرید 
مستقر  پزشکان  برای  و  2.6کا  معادل  دانشگاه ها 
در مناطق محروم با 2 کا و محروم ویژه با ۴ کا به 
شرط تمام وقت جغرافیایی. پرداخت وام کم بهره به 
پزشکان و سایر کادر درمان، متناسب با ضریب منطقه 

تا ۱2 درصد.« از ۴  و عملکرد پزشک 

دستگیری سرشبکه 
 قاچاق دختران ایرانی
 در آذربایجان غربی

سازمان اطالعات سپاه آذربایجان غربی اعالم 
کرد که سرشبکه قاچاق دختران ایرانی توسط 
نیروهای سپاه در استان دستگیر شده است. در 
این اطالعیه آمده است: »این شبکه با کشورهای 
همسایه در ارتباط بوده و شعاع فعالیت آن در 
تمام سطح کشور بوده است. در ظل توجهات 
قاچاق  شبکه  سر  )عج(  ولی عصر  حضرت 
دختران و زنان ایرانی به یکی از کشورهای منطقه 
جهت فحشاو هدایت و پشتیبانی از گروه های 
همجنس گرایی که تحت حمایت سرویس های 
طی  می کردند  فعالیت  فرا منطقه ای  اطالعاتی 
برون  اطالعاتی  الیه  چند  و  پیچیده  عملیات 
امام  پاسداران گمنام  اطالعاتی  تور  در  مرزی 
استان  اطالعات سپاه  زمان )عج( در سازمان 
آذربایجان غربی گرفتار شدند.« آذربایجان غربی 
با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان 

نزدیک هزار کیلومتر مرز مشترک دارد.

 FATF لزوم تصویب
برای حل مشکالت ارزی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد 
به  بازگشت  بدون  اسالمی  جمهوری  است 
برجام و تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه 
اقدام مالی در حل مشکالت ارزی هم ناتوان 
خواهد بود. محمد صدر به »اقتصاد آنالین« گفته 
 FATF است: »اگر توافق برجام شکل نگیرد و
نیز به تصویب نرسد، امکان ندارد حتی مشکالت 
سیاست های  بار  شود.  حل  نیز  موجود  ارزی 
غلط در کشور بر گردن مردمی است که زندگی 
آنها با مشکالت اقتصادی موجود دچار اختالل 
شده است.« او همچنین گفته است: »بدون 
 FATF دست یابی به توافق »برجام« و تصویب
در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمی توان 
امید داشت که مشکالت موجود اقتصادی در 
کشور، سر و سامان بگیرد. حتی گره های موجود 
در سیاست خارجی نیز با این دو موضوع مهم 
مرتبط است و باید دولت سید ابراهیم رئیسی 
به صورت جدی به این موارد فکر کند«. این 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به مشکالت برآمده از عدم توافق با طرف های 
برجام و البته بی توجهی به مساله FATF، بیان 
کرد: »کشور در وضعیتی قرار گرفته که تمامی 
البته  و  مرزی،  برون  اقتصادی  فعالیت های 
گزاره های اقتصادی داخلی؛ گریزی از تعامل با 
جهان نداشته باشد. امروز ارز حاصل از صادرات 
راهی به داخل کشور پیدا نمی کند، هرچند اصل 
صادرات نیز تحت الشعاع مسائلی قرار گرفته که 
به صورت مستقیم با برجام و FATF مرتبط 
است. مشکالت اقتصادی موجود که برآمده از 
برخی سیاست ها مختلف است، همگی منجر به 

کاهش کیفیت زندگی مردم شده است.«

 تاکید سران قوا
 بر همکاری بیشتر برای 

حل مشکالت مردم
نشست هفتگی سران قوای سه گانه جمهوری 
اسالمی ایران عصر دیروز، شنبه مورخ یازدهم 
آبان ماه به میزبانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهوری در محل نهاد ریاست جمهوری ایران 
با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس یازدهمین 
غالمحسین  و  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه برگزار شد. 
در  قوا  رایزنی سران  معمول، جزئیات  مطابق 
ایران دیدار منتشر نشده ولی پایگاه اطالع رسانی 
است:  نوشته  زمینه  این  در  ریاست جمهوری 
»در این جلسه مهم ترین مسائل کشور، به ویژه 
موضوعات اقتصادی و معیشت مردم مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت.« این پایگاه همچنین 
وضع  بهبود  بر  تمرکز  قوا  »سران  تاکید کرد: 
اقتصاد کشور و حل مسائل و مشکالت معیشتی 
مردم را از اولویت های نشست سه قوه خواندند 
و بر لزوم همکاری هر چه بیشتر در این زمینه 

تاکید کردند.«

براساس گفته های سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش، 
ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز 
بازگشایی مدارس در مقطع 
ابتدایی از آذرماه را صادر کرده 
است. این در حالیست که دیروز 
تعداد شهرهای قرمز ایران به 
33 شهر افزایش یافته است. 
کالنشهرهای تهران، کرج و تبریز 
هم در وضعیت زرد قرار گرفته اند. 
کارشناسان از عواقب سهل انگاری 
دولت و شیوع پیک ششم کرونا 
در ایران ابراز نگرانی می کنند.

برخی مواد طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کسب وکار که با 
حمایت های محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اسالمی 
و اصرار نمایندگان و در میان 
مخالفت وکال و فعاالن صنفی 
در پارلمان تصویب شده بود، 
از سوی شورای نگهبان مغایر 
قانون اساسی جمهوری اسالمی 
شناخته شد.

ستاد ملی مقابله با کرونا باالخره به دستور رئیس جمهوری و مطالبات وزیر بهداشت عمل کرد. دستور بازگشایی مدارس 
ابتدایی صادر شد. دانشجویان مقطع متوسطه هم به مرور سر کالس  درس حاضر می شوند. نگرانی ها از آغاز موج ششم 
جدی است و تعداد شهرهای قرمز نیز به شکل قابل توجهی رو به افزایش است. کارشناسان و ناظران اقدامات دولت را 
»قماری بزرگ« توصیف می کنند. قماری که یک سر آن پیروزی است و سر دیگر، شکستی تلخ که می تواند زیان بار باشد.

 سوژه روز

|  
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طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد

 طرح جنجالی برگشت خورد
ابتدای آغاز به کار خود تا  از  مجلس یازدهم 
امروز با طرح های خبرساز بسیاری مواجه بوده 
است. شفافیت آرا نمایندگان، صیانت از حقوق 
کاربران در شبکه های اجتماعی، تکریم خانواده 
از جمله این طرح ها به شمار می رود اما هیچ 
از این طرح ها مخالفانی صنفی را پیش روی 
صدور  تسهیل  طرح  برخالف  نداشتند،  خود 
مجوزهای کسب و کار. از زمانی که این طرح 
اخذ  چون  و  چند  و  شد  مطرح  مجلس  در 
پروانه وکالت را تغییر داد، کانون وکال یکپارچه 
به انتقاد از این طرح پرداخت. انتقادها آنقدر 
جدی بود که مجلس را در برهه ای مجبور به 
عقب نشینی کرد اما محمدباقر قالیباف، رئیس 
اصرار  طرح  این  بر  اسالمی  شورای  مجلس 
پرداخت. حمایت  آن  از  به حمایت  و  داشت 
نهایتا  این طرح  باعث شد که  قالیباف  های 
2۱ مهرماه در جلسه علنی مجلس تصویب و 
برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. 
پیش از این، برخی از حقوقدانان گفته بودند که 
در این طرح مواردی که خالف قانون اساسی 
اما دیروز  ندارد  باشد، وجود  و شرع مقدس 
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان 
سرانجام نتیجه بررسی این طرح را اعالم کرد 
و مشخص شد که برخی مواد این طرح در 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  با  تناقض 

تا  برگشته  به مجلس  این طرح حاال  است. 
نمایندگان نسبت به رفع ایرادات آن اقدام کنند. 
وکال نیز امیدوارند که مجلس اینبار به انتقادات 

آنان بیش از پیش توجه کند.

جزئیات ایرادات
خبرگزاری  با  گفت گو  در  طحان نظیف  هادی 
با اشاره جزئیات  رسمی قوه قضائیه، میزان، 
کسب  مجوز های  در  »تسهیل  طرح  بررسی 
نگهبان گفته است: »طرح  و کار« در شورای 
جلسه  در  کسب وکار  مجوز های  در  تسهیل 
اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و 
مباحث مختلف و فراوانی نسبت به این مصوبه 
در شورای نگهبان مطرح شد. با توجه به برخی 
از ابهامات و ایرادات جزئی در اجزا، این مصوبه 
مجلس  به  موارد  برخی  رفع  و  اصالح  جهت 
شد:  متذکر  همچنین  او  شد.«  بازگردانده 
»کلیات مصوبه »تسهیل در مجوز های کسب 
و کار« با ایراد چندانی مواجه نشد. با این حال 
اعضای شورای نگهبان نسبت به جزئیات این 
مصوبه که طبیعی هم هست، نکاتی را مطرح 
را  موارد  آن  مجلس  اگر  ان شاهللا  کردند که 
به  تبدیل  می تواند  مصوبه  این  برطرف کند، 
قانون شود.« او در تشریح ایرادات این طرح 
گفته است: »ایراد اول به محرومیت از خدمات 
به خاطر ورود اطالعات به درگاهی که در این 

مصوبه در ماده یک آن پیش بینی شده بود، 
بازمی گردد. در این ماده مقرر بود تا محرومیت 
از خدمات با تشخیص هیئت مقررات زدایی و 
بهبود محیط کسب وکار انجام شود لذا از حیث 
اینکه آیا این مسئله نافی مراجعه به دستگاه 
قضایی هست یا نه؟ اعضای شورای نگهبان 

نسبت به این قسمت ابهام داشتند.«
این حقوقدان شورای نگهبان در ادامه با اشاره 
به ایراد اعضای شورای نگهبان به تبصره 2 ماده 
یک این مصوبه، اظهار کرد: »در قسمتی از این 
تبصره اشاره شده است که تبدیل مجوز »تایید 
محور« به »ثبت به محور« با تشخیص هیات 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار انجام 
شود که این مسئله هم از منظره اعضای شورای 
نگهبان مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل 6۰ قانون 
اساسی شناخته شد.« شورای نگهبان به تبصره 
ماده ۴ هم ایراد گرفته است. سخنگوی این 
این  »در  است:  زمینه گفته  همین  در  شورا 
تبصره هم امری با قید  »وضع محدودیت« 
باز به تشخیص نهاد های ذیربط و تایید هیئت 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار گذاشته 
شده بود لذا اعضای شورای نگهبان صالحیتی 
که نمایندگان به هیئت مقررات زدایی و بهبود 
این  تبصره  سه  الی  دو  در  محیط کسب وکار 
اساسی  قانون  مغایر  را  بودند  داده  مصوبه 

مصوبه  به  اشاره  با  طحان نظیف  دانستند.« 
مربوط به برگزاری آزمون در این طرح بیان کرد: 
»نمایندگان در این مصوبه وزارت دادگستری 
را مکلف به برگزاری آزمون کرده بودند لذا الزم 
به توضیح است که وظایف وزارت دادگستری 
در اصل ۱6۰ قانون اساسی مشخص است و با 
قانون عادی نمی شود چیزی را به آن اضافه 
کرد، بنابراین اعضای شورای نگهبان هم این 
اساسی  قانون   ۱6۰ اصل  با  مغایر  را  موارد 

شناختند.«

رد ماده جنجالی
یکی از جنجالی ترین مواد این طرح، ماده ۵ 
بود. جایی که چند و چون اخذ پروانه وکالت 
با  نگهبان  بود. سخنگوی شورای  کرده  تغییر 
اینکه »تبصره  بیان  با  این طرح  رد  به  اشاره 
اخیر  ایام  در  مصوبه که  این  پنج  ماده  یک 

نگرانی هایی را هم به همراه داشته بود«، گفت: 
»این تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ 
پروانه وکالت دادگستری بود که سابقه قضاوت 
و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت 
کرده بود لذا این مورد هم از نظر اعضای شورای 
نگهبان - نسبت به کسانی که صالحیت آن ها 
مسلم است - مغایر بند ۹ اصل سوم قانون 
اساسی شناخته شد.« این مقام مسئول در 
نهایت تاکید کرد: »اشکاالت گرفته شده از سوی 
اعضای شورای نگهبان پیرو مصوبه تسهیل در 
صدور مجوز های کسب و کارها، جزئی و قابل 
رفع هستند و این مصوبه می تواند در صورت 
قانون شود  به  تبدیل  ایرادات  و  ابهامات  رفع 
و ما می توانیم بگوییم که کلیات این قانون در 
شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت، اما این 

ایرادات جزئی مصوبه باید برطرف شود.«



پیامک شما را دربـاره 
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داریوش گل علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و 
زیست  اقلیم سازمان حفاظت محیط   تغییر 
مازوت  سال های گذشته  در  دارد که  تاکید 
سوزی در تهران، اصفهان و کرج رخ نداده اما 
با ادامه آلودگی هوا در اصفهان، همین دیروز 
فرماندار اصفهان، درخواست کرده که دستگاه 
قضایی اجازه استفاده از مازوت در اصفهان را 
ندهد چرا که این شهر دارای شرایط ویژه ای 
در زمینه آلودگی هوا است. حسین سیستانی 
نیروگاه های  در  مازوت  از  استفاده  درباره 
اصفهان به مهر گفته است: »هنوز این امر در 
اصفهان اجرایی نشده و امیدواریم با توجه به 
شرایط کنونی اصفهان هرگز این طرح اجرایی 
نشود.« او به اینکه دولت تصمیم بر استفاده 
نیروگاه ها  در  سوخت  عنوان  به  مازوت  از 
داشته اشاره کرده و گفته : »این امر به دلیل 
پرشدن انبارهای مازوت در پاالیشگاه ها اتخاذ 

شده است.«
فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه نیروگاه های 
اصفهان در نزدیکی شهر اصفهان قرار دارند و 
استفاده از مازوت در آنها به شدت سالمتی 
شهروندان را تهدید می کند، اضافه کرده است: 
»باید توجه داشت که استفاده از مازوت در 
هوای  وارد  را  تن گوگرد   ۵۰۰ روزانه  گذشته 
شهر اصفهان می کرد و با صدور حکم قضایی 
اصفهان  نیروگاه های  در  مازوت  از  استفاده 
حکم  این  او  گفته  به  شد.«  اعالم  ممنوع 
همچنان پابرجا است و از این رو درخواست 

شده همچنان نسبت به اجرای حکم قضایی 
توجه شود. »انتظار ما این است که دستگاه 
قضایی نسبت به وضعیت آلودگی هوای شهر 
اجرای  اجازه  و  باشد  داشته  توجه  اصفهان 
تصمیم ملی در زمینه استفاده از مازوت در 

ندهد.« را  اصفهان 
در روزهای گذشته نیز ساناز جعفری، مشاور 
پدافند  و  بحران  مدیریت  در  مدیرعامل 
حاشیه  در  حرارتی  برق  شرکت  غیرعامل 
برق  صنعت  بین المللی  نمایشگاه  برگزاری 
نیروگاه های  در  عنوان  هیچ  »به  ایران گفت: 
استفاده  مازوت  سوخت  اطراف  و  تهران 
نیروگاه  اضطراری  مواقع  در  تنها  و  نمی شود 
استفاده  گازوییل  محدود  طور  به  دماوند 
سوخت  سبد  اینکه  بیان  با  او  می کند.« 
نیروگاه ها متشکل از 8۰ درصد گاز طبیعی، 
کمتر از هشت درصد مازوت و مابقی گازوییل 
در  فقط  مازوت  »سوخت  افزود:  است، 
دارد.  استفاده  امکان  بخارسوز  نیروگاه های 
وزارت  اختیار  در  نیروگاهی  سوخت  انتخاب 
در  را  گاز  نیز  نفت  وزارت  و  نیست  نیرو 
زمستان با اولویت به بخش خانگی تخصیص 
می دهد. وزارت نیرو نیز برای پیشگیری از 
از سوخت دوم  استفاده  به  ناگزیر  خاموشی 
است.« به گفته او از ابتدای امسال ۹۱ درصد 
نیروگاه های مورد بهره برداری با سوخت گاز 
تا سال  است که  این  و پیش بینی  اند  بوده 
تولید گاز در کشور منفی شود که  تراز   ۱۴2۰

این  برق کشور  نیاز  و رشد  مابه التفاوت  این 
فاصله را زیاد می کند لذا ناگزیر هستیم برق 

تامین کنیم. دیگر  سوخت  با  را  نیاز  مورد 

  محیط زیست: با وزارت نیرو و نفت 
رایزنی کرده ایم

با فرارسیدن فصل سرما، صحبت از مصرف 
است.  شده  داغ  دیگر  بار  مازوت  سوخت 
نفت  های  زیرمجموعه  از  یکی  که  مازوت 
آلودگی  اصلی  متهم  می رود،  شمار  به  کوره 
مرکز  معاون  اما  همه  این  با  است.  هوا 
حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی 
شهرهایی  در  مازوت سوزی  زیست  محیط  
تایید  را  همدان  و  مشهد  تبریز،  مانند 
می دهد:  توضیح  ما«  »پیام  به  او  می کند. 
و  بارها  زیست  محیط  حفاظت  »سازمان 
سوخت  از  استفاده  با  را  مخالفتش  بارها 
مازوت اعالم کرده است. صحبت ما همیشه 
در  هوا  وقتی کیفیت  ویژه  به  است که  این 
شرایط ناسالم قرار دارد، به هیچ وجه و در 
هیچ شهری نباید از سوخت مازوت پرگوگرد 

کرد.« استفاده 
می دهد:  ادامه  سوخت  اضطرار  عضو کمیته 
ناسالم  شرایط  در  هوا  که  هست  »زمانی 
است  مناسب  تهویه  ظرفیت  و  ندارد  قرار 
آلودگی  افزایش  به  منجر  مازوت  سوزی  و 
کنونی  وضعیت  با  ارتباط  در  اما  نمی شود 
هم  استان  سه  این  در  مازوت  سوزاندن  و 
با دولت و دستگاه ها داشته ایم و  مکاتباتی 

قرار  اگر  نظر  مورد  نیروگاه های  در  گفته ایم 
بر استفاده از سوخت  مازوت پرگوگرد است 
باید سیستم های کنترلی نصب شود. اما این 
کار هم به دلیل هزینه و نبود زیرساخت ها به 
این زودی انجام نمی شود و باید برنامه ریزی 

بیفتد.« اتفاق  آینده  در  تا  کنند 
او همچنین می گوید:  »در فصل زمستان که 
وارنگی هوا داریم و پایداری جوی وجود دارد 
رقیق  را  آالینده ها  نیست که  مناسب  باد  و 
مازوت  سوخت  از  نباید  وجه  هیچ  به  کند، 
جلسات  در  را  مخالفت  ما  شود.  اضافه 
را  و گزارش های مان  اعالم کرده ایم  مختلف 
پاسخ  اما  داده ایم.«  ذیربط  دستگاه های  به 
است که  این  آنها  »پاسخ  است؟  بوده  چه 
افزایش  با  دلیل کاهش دما در زمستان  به 
مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری است، 
سوخت مورد نیاز )گاز( کم می آید. در نتیجه 
را  منازل  نیاز  مورد  سوخت  نمی توانند  چون 
» بسوزانند.  مازوت  از  ناچارند  تامین کنند، 

بخاری  »نیروگاه های  می کند:  اضافه  او 
)سیکل ترکیبی( امکان مصرف هر سه نوع 
شده،  پیش بینی  مازوت سوزی  و  سوخت 
چرا که سیستم  آنها طوری طراحی شده که 
می توانند سوخت مازوت هم استفاده کنند. 
شهید  رجایی،  شهید  مفتح،  نیروگاه  مثل 
سلیمی نکا. اما نیروگاه های حرارتی یا گازی 
یا نفت و گاز می توانند استفاده  یا گاز  فقط 

کنند.«

گل علیزاده ادامه می دهد: »با توجه به محدود 
که  است  این  کوتاه مدت  راهکار  گاز،  بودن 
برای جلوگیری از اختالل در شبکه برق رسانی، 
مصرف گاز به اندازه ۵ تا ۷ درصد در بخش 
خانگی و تجاری کاهش یابد یا یک تا دو و 
نیم کاهش دمای سیستم های گرمایشی رخ 
بدهد. به این ترتیب کمبود سوخت نیروگاه ها 

مرتفع می شود.«
به گفته معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
به  ایران  در  زیست  محیط   حفاظت  سازمان 
مصرف،  فرهنگ  و  انرژی  بودن  ارزان  دلیل 
شدت مصرف انرژی سه برابر استاندارد انرژی 
کالن شهرهایی  در  حاضر  حال  در  اما  است. 
سال  چند  در  تهران  و  و کرج  اصفهان  مثل 
اخیر به هیچ وجه مازوت استفاده نمی شود.
است،  سوخت  اضطرار  کمیته  عضو  که  او   
گذشته  سال  که  تهران  در  مازوت سوزی 
و  می کند  تکذیب  نیز  را  بود  شده  خبرساز 
می گوید: »در تهران نزدیک به  ۱۰ سال است 
که حکم قضایی برای ممنوعیت مازوت سوزی 
وجود دارد. فقط نیروگاه بعثت امکان مصرف 
حکم   ۹۰ دهه  ابتدای  از  که  دارد  مازوت 
گل علیزاده  است.«  پلمب  و  داشته  قضایی 
اضافه می کند: »به طور کلی مشعل های این 
پلمب  کرج  و  اصفهان  تهران  کالن شهر  سه 
است. پارسال در تهران با توجه به سکون هوا 
آلودگی شدت داشت. منابع انتشار آلودگی اما 
تغییری نکرده بود. هر سال زمستان وقتی با 
شرایط سکون هوا مواجه می شویم با توجه به 
وجود افزایش منابع انتشار متحرک و ساکن 
و خارج نشدن خودروها و موتوسیکلت های 

است.« انکارناپذیر  هوا  آلودگی  فرسوده، 
گل علیزاده درباره سیستم کنترلی نیز توضیح 
فیلترهایی  واقع  در  سیستم  »این  می دهد: 
دی اکسید  چون  آالینده ای  است که گازهای 
نمی گذارد  و  را جذب می کند  و گوگرد  کربن 
سیستم  این  راه اندازی  شود.  محیط  وارد 
بعضی  اولیه  در طراحی  طول می کشد چون 
مگر  است.  نشده  پیش بینی  نیروگاه ها  از 
اینکه وزارت های نفت و نیرو هماهنگی با هم 
اختیار  در  مازوت کم گورگرد  و  بدهند  انجام 
این نیروگاه ها قرار دهند. ما در این رابطه هم 
با وزارت نفت و نیرو مکاتباتی کرده ایم و در 

هستیم.« پیگیری  حال 

 وزارت نیرو و نفت همکاری کنند
به گفته او با توجه به تایید مازوت سوزی 
در این سه استان چند راه داریم؛ یکی اینکه 
قرار  نیروگاه ها  اختیار  در  و گاز  نفت  یا  گاز 
نفت  برای  و  است  کم  گاز  آلودگی  دهند. 
نظر  در  آنها  احتراق  برای  تدابیری  اگر  هم 
اما  آلودگی آن کنترل می شود.  گرفته شود، 
تامین کنند،  را  و گاز  نفت  و  نتوانند گاز  اگر 
ارتباط یک راه حل  مازوت می ماند. در این 
کوتاه مدت  در  که  است  کنترلی  سیستم 
گوگردزدایی  دیگری  و  نمی دهد  جواب 
)سولفورزدایی( از مازوت. در حال حاضر سه 
مازوت گوگرد  حجمی  وزن  از  درصد  نیم  و 
میزان  شود،  سولفورزدایی  اگر  اما  است 
گوگرد آن به نیم درصد می رسد. در این رابطه 
هم وزارت نفت باید با وزارت نیرو هماهنگی 

شود.« انجام  این کار  تا  کند 
او ادامه می دهد: »از طرف دیگر اقدام قضایی 
اما در  انجام می شود.  آالینده هم  واحدهای 
را  نیروگاه ها  نمی توان  قضایی  پیگیری های 
تعطیل کرد.« گل علیزاده با اشاره به این موارد 
می گوید: »شرایط کشور به صورتی است که با 
افزایش مصرف در زمستان با کمبود و راهش 
این است که مشارکت جدی می خواهد . اگر 
مردم نمی خواهند خاموشی و آلودگی مصرف 

بهینه بکنند.« 

سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از سوخت مازوت را در استان های تبریز، مشهد و همدان تایید کرد

آ سمان ایر ان آلوده تر می شود 
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست: با دولت و وزارت نیرو و نفت مکاتبه کرده ایم تا عالوه بر نصب 

سیستم کنترلی، سوخت مورد نیاز نیروگاه ها را تامین  کنند

نسخه کلینیکی کاپ 26 
برای زمین 

متوقف  نه  برای  راه حلی  است  قرار  آنها 
کردن بلکه کاهش روند گرم شدن زمین و 
نظر می رسد  به  اما  بیابند  اقلیمی  تغییرات 
در این بین تضاد منافع کشورها و گروه های 
این  از  مانع  زمین  منافع  با  مذاکره کننده 
از  پیش  امر  این  که  همانطور  می شود  امر 
را  نیز تحقق مصوبات اجالس پاریس  این 
تحت الشعاع قرار داده بود و این مساله از 
در  و  اجالس گالسکو  آغاز  از  قبل  روزهای 

شد. نمایان   2۰ گردهمایی گروه 
 )COP26(  26 کاپ  برگزاری  از  قبل 
قضا  از  دنیا که  اقتصادی  بزرگ  قدرت های 
حدود ۷۰ درصد تولید گازهای گلخانه ای در 
دنیا نیز مربوط به آنهاست در ایتالیا گرد هم 
آمدند و غیراولویت دار بودن بحران تغییرات 
آن  در  خود که  پایانی  بیانیه  در  را  اقلیمی 
هیچ اشاره ای به میزان و تعهدات مشخص 
گلخانه ای  گازهای  تولید  کاهش  برای  آنها 
نشده بود، به نمایش گذاشتند. این کشورها 
نقش  دنیا که  از ۱۵۰ کشور  بیش  به عالوه 
دی اکسیدکربن  و  متان  تولید  در  کمتری 
چانه زنی  حال  در  گالسکو  در  اکنون  دارند 
و  موجه  نقشی  نمایش گذاشتن  به  برای 
تاثیرگذار از خود در رسانه ها هستند تا شاید 
انتقاد دانشمندان و  برای مدتی کوتاه مانع 
فعاالن اقلیمی شوند و در نهایت در روزهای 
آینده از دستاورد بزرگ خود در این اجالس 
قدردانی کنند و این را باید به عنوان فریب 
اتهاماتی  الپوشانی کردن  برای  قرن  بزرگ 
بلکه  دولت ها  متوجه  تنها  نه  که  دانست 
هرگونه  که  است  سرمایه دارانی  متوجه 
باعث  فسیلی  سوخت های  مصرف  کاهش 
کاهش سود آنها در بازارهای مالی  می شود 
و از قضا سیاستمداران اغلب این کشورها نیز 
نه به عنوان نماینده مردم خود و لیدرهای 
اقلیمی  وضعیت  بهبود  برای  بین المللی 
عنوان  به  بلکه  انسان،  برای  زمین  کره  در 
ایفای  در حال  این سرمایه داران  نمایندگان 

هستند. گالسکو  در  نقش 
به نظر می رسد تمامی سخنرانی های تاثیرگذار، 
و هشدارهای جدی  بین المللی  کمپین های 
دانشمندان تنها اندک تالش های صادقانه در 
حاشیه این اجالس به شمار می رود و مساله 
اصلی که از قواعد نادرست نظام سرمایه داری 
و اقتصاد بین المللی و لطمات جبران ناپذیر آن 
به طبیعت نشات می گیرد همچنان بدون راه 
حل رها شده است. بسیاری از صاحب نظران 
این اجالس را یک نمایش غیرقابل تحمل در 
برابر تهدیدی جدی می دانند و اندک تالش  
دولت ها را برای حل آن ناکافی و یک نسخه 
کلینیکی برای جدی ترین تهدید قرن حاضر 
برای حیات بشر می دانند ادعایی که بیشتر از 
هر پیش بینی دیگری نزدیک به واقعیت به 
نظر می رسد.گذاره های حقیقی در زیست بوم 
تغییرات در  روند  و  طبیعی زمین و شدت 
آن به ما نشان می دهد که اگر موضوع مهم 
تغییرات اقلیمی جدی گرفته نشود شاید در 
درس  بزرگترین  به  تبدیل  آینده  دهه های 
طبیعت برای ما انسان ها شود و این تغییر 
جزیی در زیست بوم کره زمین را که در طول 
اتفاق  آن  ساله  میلیون  صد  چند  حیات 
مهمی به شمار نمی آید، تبدیل به مهمترین 
تبعات  و  شود  بشر  زندگی  تاریخ  اتفاق 
نسل های  آن  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 

آینده را مورد تهدید جدی قرار دهد.

 معاون فنی 
حفاظت محیط زیست لرستان:

 تنوع زیستی
و گردشگری پایدار در کنار 

هم رشد پیدا می کنند
لرستان  زیست  محیط  حفاظت  فنی  معاون 
در  پایدار  و گردشگری  زیستی  تنوع  گفت: 
کنار هم رشد پیدا می کنند و تنوع زیستی و 
حفاظت از محیط زیست یکی از ضروریاتی 
است که در راستای رونق گردشگری باید مورد 
اهتمام ویژه قرار گیرد. نبی هللا قائدرحمتی،  در 
تورهای  نقش  موضوع  با  تخصصی  نشست 
و  زیست  محیط  از  حفاظت  در  گردشگری 
از  جلوگیری  محوریت  با  پایدار  گردشگری 
تحریف)سو استفاده از محیط  زیست( که به 
دانشگاهی،  جهاد  دانشجویان  سازمان  همت 
میراث  و  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
فرهنگی و با حضور تورهای گردشگردی مجاز 
محیط  حفاظت  اداره کل  جلسات  سالن  در 
زیست برگزار شد، اظهار کرد: برای جلوگیری از 
تخریب محیط زیست با محدود زمانی و مکانی 
مواجه ایم و این محدودیت ها برای هماهنگی 
با دستگاه های اجرای لرستان است.او با بیان 
حفظ  در  لرستان  اجرایی  دستگاه های  اینکه 
محیط زیست نقش اساسی دارند، بیان کرد: 
برای حفاظت از محیط زیست، بخشی نگری 

نشود چرا که متعلق به همگان است.

پاسخ مخالفت ها و 
درخواست های ما این بوده که 

به دلیل کاهش دما در زمستان 
با افزایش مصرف گاز در بخش 

خانگی و تجاری، سوخت 
مورد نیاز )گاز( کم می آید. در 

نتیجه چون نمی توانند سوخت 
مورد نیاز منازل را تامین کنند، 

ناچارند از مازوت بسوزانند

|پیام ما| با وجود همه مخالفت های سازمان حفاظت محیط زیست، نیروگاه های تبریز، مشهد و همدان مازوت می سوزانند. این را 
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست تایید می کند. استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه های این استان در 
حالی است که در تهران، اصفهان و کرج مازوت سوزی ممنوع است. سازمان محیط زیست می گوید در این ارتباط با دولت و وزارت نیرو 
و نفت مکاتبه کرده و خواسته سوخت جایگزین و کم  گوگرد برای نیروگاه ها تامین شود و راه حلی هم مطرح کرده؛ استفاده از سیستم 

کنترلی و نصب فیلتر در نیروگاه ها. اما بسیاری از نیروگاه ها توان راه اندازی چنین سیستمی را در کوتاه مدت ندارند.

به گفته معاون مرکز ملی هوا 
و تغییر اقلیم سازمان حفاظت 
محیط  زیست در ایران به دلیل 

ارزان بودن انرژی و فرهنگ 
مصرف، شدت مصرف انرژی 

سه برابر استاندارد انرژی 
است. اما در حال حاضر در 

کالن شهرهایی مثل اصفهان و 
کرج و تهران در چند سال اخیر 

به هیچ وجه مازوت استفاده 
نمی شود

|  
رنا

 ای
 |

یک استاد دانشگاه گفت: با تغییرات اقلیمی 
3 تا ۴ درجه افزایش دما و تغییرات بارش 
منفی ۱۰ تا مثبت ۱۰ منجر به کاهش نیمی 
از منابع آبی بندرعباس، خوزستان و فارس 

می شود.
به گزارش مهر، محسن ناصری، عضو هیات 
علمی دانشگاه تهران در وبینار »بررسی اثرات 
به بررسی  ایران«  آبی  بر منابع  اقلیم  تغییر 
تجدیدپذیر  آب های  بر  اقلیم  تغییر  اثرات 
بیان  و  مدیریت(  قابل  واقعی،  )طبیعی، 
و  ایران  و  جهان  در  اقلیم  تغییر  مفاهیم 
دوره های  توالی  جمله:  از  ارائه گزارش هایی 
اثرات  سیکل ها،  همزمانی  تر،  و  خشک 
انسان ساخت که به شکل هم افزایی سوار بر 
سیکل هاست و سرعت افزایش دما که بسیار 

پرداخت. است  شده  زیاد 
او گفت: به دالیل جغرافیایی و بافت حاکم بر 
نقاط مسکون و جمعیت کشور، ظرفیت های 

متعددی متاثر از تغییر اقلیم خواهد بود.
درصد   82 بر  افزون  استقرار  ناصری 
و  خشک  مناطق  در  ایران  مساحت  از 
بارش،  متوسط  میزان  تنوع  نیمه خشک، 
آب های  بهره برداری  نامناسب  وضعیت 
زیرزمینی، کسری بلندمدت ۵۰ ساله مخزن 
آب، استفاده بیش از ۹۰ درصد منابع آبی در 
بخش کشاورزی، تنزل مساحت جنگل های 

مساحت  درصد   2۰ از  بیش  احاطه  کشور، 
مراتع  آسیب پذیری  بیابان ها،  توسط  کشور 
کشور معادل ۵3 درصد از مساحت کشور را 
شرایط موجود و تشدید کننده بحران آب های 

دانست. زیرزمینی 
این استاد دانشگاه شرایط موجود و آتی از 
منظر سازگاری با تغییر اقلیم را اینگونه بیان 
کرد: میانگین دمای کشور با شیب ۴/۰ درجه 
یافته، کاهش  افزایش  دهه  بر  سلسیوس 
معنادار بارش، روند مثبت دمای ساالنه طی 
دوره ۵۰ ساله، امکان وقوع بارش شدید در 
بهاره، جهش های کاهشی  خالل موسم های 

بارش در زمستان به وقوع پیوسته است.
آب های  رژیم  تغییرات  افزود:  ناصری 
تا   ۱3۷۴ سال های  طول  در  تجدیدپذیر 
است. یافته  کاهش  سوم  دو  به   ۱3۷8
عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین 
سال های  در  خشکسالی  گزارش  ارائه  به 
آماری  که  کرد  اشاره   ۱38۰ تا   ۱3۷۷
بخش  به  دالر  میلیارد   6.2 خسارت  چون، 
آب  سطح  درصد   ۵3 کاهش  کشاورزی، 
فرسایش  برابری   3 افزایش  رودخانه ها، 
مراتع  از  هکتار  هزار   2۰۰ خسارت  خاک، 

بود. گذاشته  برجای  باغات  و  چای 

در وبینار »بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی ایران« مطرح شد

کاهش منابع آبی بعضی استان ها بر اثر تغییرات اقلیمی

پایش

هر چه جمعیت و تاسیسات 
شهری در مناطق ساحلی 
بیشتر شود قطعا تلفات و 

خسارات مخاطرات دریایی 
هم بیشتر می شود. شاید 
تا چند سال گذشته وقوع 
سونامی اهمیتی نداشت 
چون جمعیتی در مناطق 

ساحلی ما وجود نداشت اما 
اکنون با این سیاست دولت 
و تاکید مقام رهبری، شرایط 

تغییر کرده است

 رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی:
جمعیت مناطق ساحلی کشور به زودی 5 برابر می شود

 رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی 
و علوم جوی گفت: اکنون جمعیت مناطق 
ساحلی کشور حدود یک میلیون نفر است 
سیاست های کالن کشور  به  توجه  با  که 
توسعه  بر  رهبری  معظم  مقام  تاکید  و 
این  جمعیت  به زودی  ساحلی،   مناطق 
مناطق به پنج میلیون نفر می رسد از این 
رو آگاهی بخشی در زمینه سونامی بسیار 

است. اهمیت  حایز 
نشست  در  ابطحی  بهروز  ایرنا،  به گزارش 
آنالین »ضرورت افزایش آگاهی و آمادگی 
در برابر سونامی سواحل مکران« به مناسبت 
از خطر سونامی گفت:  آگاهی  جهانی  روز 
بیشترین تلفات در سوانح طبیعی مربوط به 
سیل ها و طغیان رودخانه ها است، در یکی 
از این حوادث در نزدیک به یک میلیون نفر 
جان خود را از دست دادند، از این رو آگاهی 
بخشی در این زمینه با هدف کاهش تلفات 

بسیار مهم است.
 رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی 
ادامه داد: هر چه جمعیت  و علوم جوی 
ساحلی  مناطق  در  شهری  تاسیسات  و 
خسارات  و  تلفات  قطعا  شود  بیشتر 
شود.  می  بیشتر  هم  دریایی  مخاطرات 
شاید تا چند سال گذشته وقوع سونامی 
اهمیتی نداشت چون جمعیتی در مناطق 

ساحلی ما وجود نداشت اما اکنون با این 
رهبری،  مقام  تاکید  و  دولت  سیاست 

است. کرده  تغییر  شرایط 
ابطحی گفت: تا چند وقت پیش سونامی 
البته  نبود  دنیا  در  مساله شناخته شده ای 
به آن آگاهی  مردم هاوایی و ژاپن نسبت 
داشتند. حدود 2۱ سال پیش که در دانشگاه 
شناسی  اقیانوس  درس  بهشتی  شهید 
تدریس می کردم وقتی کلمه سونامی را به 
بود  ناآشنا  دانشجویان  برای  بردم  می  کار 
البته خودمان هم فقط آن را در کتاب ها می 
خواندیم، اما در ۱۵ سال اخیر سونامی به یک 
کلمه پرکاربرد عام تبدیل شده است و برای 
مسائل دیگری مانند مثال سونامی تورم یا 

سونامی بیماری به کار برده می شود.
ابطحی افزود: از این رو عقل حکم می کند 
که درباره آن تمهیدات الزم در نظر گرفته 
شود، امکانات موجود بررسی شود و آگاهی 
نسبت به آن افزایش یابد، در کشور ما چون 
سونامی بزرگ و پرتلفاتی رخ نداده به جز 
سونامی سال ۱3۴2 در سواحل مکران که 
آنهم تلفات انسانی آن مربوط به پاکستان 
بود؛ از این رو در حافظه تاریخی کشور ما 
ثبت  جدی  خطر  یک  عنوان  به  سونامی 
نشده است اما با توجه به تغییر شرایط الزم 

است درباره آن آگاهی ها افزایش یابد.

| سمت |

| نویسنده |

1ادامه از صفحۀ
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تغییر  از  ندارد؛  تمامی  اما  شنیده ها 
حوض خانه به وی آی پی، جابه جایی آرشیو 
مجموعه  داخل  به  ماشین  ورود  فارابی، 
فارابی  جدید  مدیران  اولویت  آیا  و... 
قوام   ملی  ثبت  خانه  در  تغییرات  ایجاد 
ایران  سینمای  برای  برنامه ای  یا  است 
را  نگاه مان  زوایه  کمی  باید  شاید  دارند؟ 
این جاست،  اساسی  سوال  کنیم.  بازتر 
که  مدیرفرهنگی  یک  است،  ممکن  چطور 
است،  تاریخی  بنای  یک  در  محل کارش 
خود  خاص  شرایط  و  موقعیت  به  نسبت 
و  قوانین  نباید  چرا  باشد؟  نداشته  آگاهی 
چرا  مثال  بداند؟  را  میراث فرهنگی  ضوابط 
از خود نمی پرسد، آیا در چهل سال گذشته 
به  نیاز  مجموعه  این  در  مستقر  مدیران 
نداشتند؟  خانه  داخل  بهداشتی  سرویس 
مدیران  نیست که  بار  نخستین  برای  این 
تخلفات  چنین  دچار  سیزدهم  دولت 
ایران  میراث فرهنگی  قبال  در  آشکاری 
جدید  مدیر  هم  این  از  پیش  می شوند. 
سیزدهم«  »چلمن  به  معروف  فرش  موزه 
اقدام به گلکاری در حوض های حیاط موزه 
عمومی  افکار  اقدامی که  بود،  فرش کرده 
عملکرد  نحوه  کرد.  جریحه دار  شدت  به  را 
بسیاری  جان  به  لرزه  جدید،  مدیران  این 

در  که  انداخته اند  تاریخی  مکان های  از 
سازمان های  یا  و  بنیادها  دولت،  اختیار 
برای  البته  دارند.  قرار  نیمه خصوصی  
چندین  شود،  نوشته  گزارش  این  این که 
جدید  مدیرعامل  با  به گفت وگو  تالش  بار 
گفت وگو  به  حاضر  اما  کردیم  بنیادفارابی 
بهانه که  این  به  نشد  »پیام ما«  روزنامه  با 
ایسنا  به خبرگزاری  دیروز  را  پاسخ ها  همه 
رسانه های  با  ارتباط  مسئوالن  است.  داده 
کپی  ایسنا  از  »بروید  کردند:  عنوان  بنیاد 

» ! کنید

نزدند؟ توالت  قبلی  چرا مدیران 
به  قوام السلطنه  خانه  سراغ  به  هم  با 
عنوان نمونه ای که قربانی عملکرد مدیرش 
که  است  کسی  کمتر  می رویم.  شد، 
یا  نشناسد  را  قوام السلطنه  و  باشد  ایرانی 
یکی  او  باشد.  ندیده  را  آن  تصویر  حداقل 
ایران  سیاسی  چهره های  بانفوذترین  از 
تاریخ  شکل گیری  در  مهمی  نقش  و  بوده 

است. داشته  معاصر 
و  قاجار  دوران  در  بار  سه  قوام،  احمد   
نخست وزیری  به  پهلوی  دوران  در  بار  دو 
داخلی  امور  وزیر  عنوان  به  بار   ۱۴ رسید، 
امور  وزارت  پست  بار  چهار  شد،  انتخاب 
وزیر  بار  چهار  شد.  تفویض  او  به  خارجه 

بار  یک  و  جنگ  وزیر  بار  دو  مالیه،  امور 
با   ۱33۱ سال  در  او  شد.  عدلیه  وزیر 
سرشاخ  وقت  نخست وزیر  مصدق،  محمد 
را  این جمله معروف »کشتی بان  با  و  شد 
خود  نخست وزیری  آمد«  دیگر  سیاستی 
در  پرنفوذ  سیاستمدار  این  کرد.  اعالم  را 
در  خانه ای  ساخت  به  اقدام  قاجار  اواخر 
تاریخی  اتفاقات  بعدها  تهران کرد که  قلب 

داد. رخ  آن  در  مهمی 
»ابوالحسن  خانه  این  معمار  می گویند 
بوده  زمان  آن  معروف  معمار  صانعی« 
خانه  یک  فقط  البته  معمار  این  است. 
خلق کرد.  هنری  اثری  یک  بلکه  نساخت 
از  پس  قوام  رفتن  از  بعد  هنری  اثر  این 
3۰ سال زندگی در آن همچنان باقی ماند 

باشد. بسیار  اتفاقات  شاهد  تا 
ایکوم  رئیس  محیط طباطبایی،   احمد   
ایران( از سرنوشت  )کمیته ملی موزه های 
این خانه حکایت می کند: »خانه قوام بعد 
از مرگ او به سفارت مصر واگذار شد. در 
گچ بری هایی  مصر،  سفارت  استقرار  زمان 
تاالرهای  از  بخشی  به  اروپایی  سبک  به 
طبقه اول اضافه شد. اگر به این موزه رفته 
این  گچ بری های  از  بخشی  پایین  باشید، 
می شود.  دیده  مصر  سفارت  پرچم  طبقه 

بنا را هم  این سفارت حتی سقف  مدیران 
اکنون  شکل کردند.  و گنبدی  دادند  تغییر 
انتظار نمی رود، مدیران جدید همچون یک 
تاریخی و ملی رفتار  آثار  با  دولت خارجی 

کنند!«
سفارت  به  خانه  این  واگذاری  از  او 
بازرگانی  بانک  به  آن  از  افغانستان و پس 
شمسی   ۱3۵۵ سال  »در  می گوید: 
بنیاد  تملک  به  قوام السلطنه  عمارت 
بخش  دو  ساختمان  درآمد.  پهلوی  فرح 
بیرونی و اندرونی دارد که عمارت بیرونی، 
اندرونی  بخش  برای  و  شد  آبگینه  موزه 
بود،  قوام السلطنه  سکونت  محل  که 
فیلم  نمایش  سالن  و  فرهنگسرا  کاربری 
پس  شد.  تعریف  نوبهار(  )فرهنگسرای 
فعالیت  آبگینه  موزه  انقالب،  پیروزی  از 
خود را ادامه داد، اما فعالیت فرهنگسرای 
نوبهار متوقف شد و ساختمان آن در سال 
۱362 به بنیاد سینمایی فارابی  داده شد.«
از  بیش   نشیب  و  پرفراز  زندگی  این 
معماری  که  را  قوام السلطنه  خانه  پیش 
کرد  ارزشمند  داشت،  هم  منحصربه فردی 
ایران  ملی  آثار  فهرست  در  که  طوری  به 
کارشناسان  از  بسیاری  و  گرفت،  قرار 
این   که  متفوق القول اند  میراث فرهنگی 
شمار  به  ملی  نفایس  از  یکی  جزو  خانه 
مدیر  یک  که  است  عجیب  می  رود. 
خانه  این  اهمیت  جریان  در  فرهنگی 
راه  گرد  از  هنوز  و  ندارد  قرار  تاریخی 
با  معمولی  بنای  یک  همچون  نرسیده 
از خود حتی  مدیر  این  رفتار می کند.  آن 
نپرسیده چطور مدیران قبلی نزدیک چهل 
توالت  یک  نرسیده  ذهنشان  به  سال 

بزنند؟! بنا  داخل 

فارابی  جان  آمیختگی 
با خانه قوام!

و  کنیم  قضاوت  منصفانه  بخواهیم  اگر 
جدید  مدیرعامل  باشیم،  نداشته  انتظار 
آگاهی  میراث فرهنگی  قوانین  به  نسبت 
شده،  هم  بار  یک  حتما  باشد،  داشته 
اساسنامه  باید  مدیریت  قبول  از  پیش 
مرور  را  فارابی  بنیاد  ما«  »درباره ی  و 
این  هم  با  نکرده  هم  را  آن کار  اگر  کند! 

می کنیم. مرور  را  اساسنامه 
سینمایی  وقت  معاون  انوار،  فخرالدین 
فکر  به   ۱362 سال  بهار  در  ارشاد  وزارت 
پس  افتاد،  ایران  سینمای  برای  چاره ای 
دستور داد: »سیدمحمد بهشتی«، »محمد 
و  آقاجانی«  »محمد  دادگو«،  مهدی 
رسیدگی  مسئول  مسعودشاهی«  »مهدی 
امور سینما و راه اندازی دوباره این هنر در 
 ۱3۵6 از آن جایی که در سال  کشور شوند. 
فرهنگ  گسترش  هدف  با  فارابی  باشگاه 
سینمایی با به کارگیری کلوب های نمایش 
اساسنامه  و  بود  شده  تاسیس  فیلم 
حل  برای  باشگاه  این  داشت  هم  مدونی 
»بنیاد«  به  نام  تغییر  با  سینما  معضالت 

شد. راه اندازی 
محمدمهدی  مدیرعامل،  بهشتی،  محمد 
و  اجرایی  مسئول  و  تولید  مدیر  دادگو، 
قائم  مقام  عنوان  به  هم  آقاجانی  محمد 
انتخاب  فارابی  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل 
قوام السلطنه  تاریخی  عمارت  راهی  و 
شدند. جالب این جاست، در بخش معرفی 
بنیاد فارابی آمده است: »این بنا جزو آثار 
ثبت شده در فهرست ملی میراث فرهنگی 
فرهنگی  برند  و  نماد  عنوان  به  و  است 
فارابی محسوب می شود.«  بنیاد سینمایی 
فارابی  بنیاد  جدید  مدیرعامل  اگر  یعنی 
متوجه  بود،  خوانده  را  کوتاه  معرفی  این 

بنیاد  فرهنگی  برند  و  نماد  که   می شد 
فارابی یک اثر ملی یعنی خانه قوام است. 
فارابی  بنیاد  اهداف  درباره  دیگر  سوی  از 
سینمایی  آثار  تولید  از  »حمایت  آمده 
نظر می رسد  به  ایران«.  با فضای  متناسب 
سینمای  آشفته  وضعیت  به  توجه  با 
باید  کرونا  دوران  در  خصوص  به  ایران 
مسائل مهم تری در خصوص سینما، ذهن 

کند. درگیر  را  جدید  مدیرعامل 

 با یک اثر ملی با ادب 
کنید! برخورد 

یک  با  اندرونی  بخش  یک  قوام  »خانه 
عمل  سرسرا  مانند  که  دارد  میانی  راهرو 
می کند. در انتهای این راهرو پلکانی دیده 
می شود که به قدری چرخش آن زیباست 
راه  فقط  می شود،  وارد  مخاطب  وقتی  که 
پله را می بیند. فاقد تزئینات است و فقط 
شیفته  را  بیننده ای  هر  آن  فرم  و  حجم 

می کند.
این  و  است  ساده  بسیار  قوام  خانه 
خانه.  این  نمادین  عنصر  زیباترین  پلکان 
مدیران  می دانم،  من  آن جایی که  تا 
به  دسترسی  برای  همواره  فارابی  بنیاد 
سرویس های بهداشتی دچار مشکل بودند 
اما میراث فرهنگی و خود مدیران فارابی به 
نمی توانستند،  ساختمان  ویژگی های  دلیل 
یک  حتی  کنند.  حل  را  مشکل  این 
غربی  شمال  اتاق های  از  بخشی  مقطعی 
آن  اما  دادند  اختصاص  آبدارخانه  به  را 
اصالت ساختمان  و  ایجاد کرد  هم مشکل 

شد.« جمع  بنابراین  می زد.  لطمه 

رشته  در  دانشگاه  استاد  مختاری،  اسکندر 
پیشینه  بر  تکیه  با  تاریخی  آثار  مرمت 
خانه  این  در  شده  انجام  مرمت های 
می گوید: »مدیران بنیاد فارابی باید بدانند 
اثر هنری مواجه هستند و استقرار  با یک 
خود  اهمیت خاص  هم  هنری  اثر  یک  در 
را دارد و هم محدودیت هایی. وقتی ما در 
امانت دار  می شویم  مستقر  هنری  اثر  یک 

می شویم.  ملت  یک 
کنار  آن  محدودیت های  با  باید  بنابراین 
بناهایی  چنین  با  احترام  و  ادب  با  و  آمد 

شد.« روبه رو 
چیز  هر  از  بیش تر  امروز  آن چه  واقع  در 
نحوه  کرده،  حساس  را  عمومی  افکار 
با  مواجه  در  جدید  مدیران  برخورد 
که  ملتی  است؛  ملت  یک  میراث فرهنگی 
میان  در  را  راهش  پیشینه  این  با پشتوانه 
حیات  به  و  کرده  باز  شرایط  سخت ترین 

می دهد. ادامه  خود 

پیشکسوت  هنرمند  درم بخش،  کامبیز 
کاریکاتور، عصر دیروز در سن ۷۹ سالگی و 
بر اثر ابتال به بیماری کرونا دار فانی را وداع 

گفت.
هنرمندان  موسسه  روابط عمومی  به گزارش 
قبل  چندی  از  که  درم بخش  پیشکسوت، 
درگیر بیماری کرونا شده بود، ۱۵ آبان ۱۴۰۰ 

وداع گفت. را  دارفانی 
کامبیز درم بخش )8 خرداد ۱32۱ در شیراز( 
او  بود.  گرافیست  و  کاریکاتوریست  طراح، 
جهانی  معتبر  بزرگ  جایزه  چندین  برنده 
از  مستقل  نمایشگاه  چند  تاکنون  و  است 
برگزار   جهان  مختلف  کشورهای  در  آثارش 

است. کرده 
او از جمله نوادر هنرمندی محسوب می شد 
که در نیم سده، فعالیت هایش به طور مستمر 
ادامه داشت و دستاوردهای ارزشمندی را به 
درم بخش  حوزه کاری  در  آنچه  آورد.  دست 
حائز  هنرمند کاریکاتوریست  یک  عنوان  به 
آثار  از  جنبه شناخت جهانی  است،  اهمیت 
اوست و امروزه در هر جای دنیا که صحبت 
از کاریکاتور باشد، بدون شک نام او با احترام 
جایزه های  برنده  درم بخش  می شود.  آورده 
مختلفی در بزرگترین و معتبرترین مسابقات 
ایتالیا،  آلمان،  ژاپن،  کاریکاتور  بین المللی 
سوئیس، بلژیک، ترکیه، برزیل و یوگسالوی 

است.
دفتر  سیاه،  مینیاتورهای  شرح،  بدون 

المپیک  کامبیز،  کتاب  فرشته ها،  خاطرات 
کتاب های  از  خطوط  سمفونی  خنده، 

است. درم بخش 
درم بخش در ۱3۹ نشان شوالیه را از دولت 
مراسم  در  در ۱3۹۷  و  دریافت کرد  فرانسه 
هنر  بین المللی  »جشنواره  ششمین  پایانی 
بود که  هنرمندی  از چهار  یکی  برای صلح« 
خود  به  را  صلح«  برای  »هنر  عالی  نشان 
کاغذی  سینمای  مستند  داد.  اختصاص 
درباره آثار و زندگی کامبیز درم بخش شرح 

اوست. زندگی  از  مصوری 
هنرهای  موزه های  در  درم بخش  آثار 
صبا،  خانه  هنر  فرهنگستان  تهران،  معاصر 
نو، موزه سندیکای  کتابخانه ملی، مان هنر 
گرافیست های ایران، موزه آوینیون پاریس، 

موزه کاریکاتور بازل سوئیس، موزه کاریکاتور 
در  هیروشیما  موزه  بلغارستان،  در  گابروو 
موزه  یوگسالوی،  ضدجنگ  موزه  ژاپن، 
کاریکاتور  موزه  ترکیه،  استانبول  کاریکاتور 
ورشو در لهستان و مجموعه شهرداری شهر 

می شود. نگهداری  آلمان  فرانکفورت 
حوزه  در  درم بخش  فعالیت ها  این  کنار  در 
پوستر،  کودک،  کتاب  تصویرگری  تبلیغات 
فعال  هم  تقویم  پستال،  فیلم کوتاه، کارت 
بود و از اواسط دهه 8۰ وارد انیمیشن سازی 
سیاه  و  ساده  خطوطی  با  او  آثار  شد.  هم 
و  می گرفت  شکل  سفید کاغذ  زمینه  روی 
هر  در  می آورد که  وجود  به  را  کاراکترهایی 
تابلو روایت گر داستانی متفاوت و تأثیرگذار 

. هستند

چرا مدیران فرهنگی اولویت شان باید ساخت توالت و گل کاری باشد؟

چالش مدیران دولت با میراث  ملی
پس از 69 سال دوباره چارستون خانه قوام السلطنه لرزیده؛ این بار با پیچیدن صدای کلنگ و چکش در پیکرش 
آن هم به خاطر ساخت سرویس بهداشتی در اتاق مدیرعامل جدید

وداع با تصویرگر صلح

در همایش دوساالنه 
باستان شناسی مطرح شد:

 غارت آثار باستانی
  نگرانی  اصلی در حفظ
 میراث   فرهنگی است

باستان شناسی  پیشکسوت  یک 
از  را  باستانی  آثار  تجارت  و  غارت 
در  اخالقی  نگرانی های  اصلی ترین 
گفت:  و  دانست  میراث فرهنگی  حفظ 
اخالقی  شعارهای  باید  باستان شناس 
منطقی  و  محکم  استدالل  بر  را  خود 

کند. استوار 
پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 
عباس  گردشگری،   و  میراث فرهنگی 
شرق شناسی  موسسه  از  علیزاده 
همایش  دومین  در  شیکاگو  دانشگاه 
علمی  انجمن  بین المللی  دوساالنه 
موضوع  به  ایران  باستان شناسی 
باستان شناسی  در  فلسفه  اهمیت 
قومی  فرهنگی  ویژگی های  و  اخالقی 
پرداخت  باستان شناسی  تصمیمات  در 
کاربردی،  باستان شناسی  در  گفت:  و 
دنبال  به  می تواند  باستان شناس 
جوامع  برای  که  باشد  مشکالتی  حل 
برانگیز  چالش  معاصر  دولت های  و 
مشکالت،  این  بارزترین  هستند. 
دیگر  و  جاده سازی  سدسازی ها، 

است. عمرانی  کارهای 
به  باستان شناس  نقش  به  علیزاده 
چون  مهمی  مشکالت  و  معضالت  حل 
نحوه  و  دولت ها  سیاست های  از  برخی 
اجباری  تخلیه  همچون  آن ها،  اجرای 
تصریح کرد که  و  اشاره  محلی  ساکنان 
تخصصی  دانش  با  باید  باستان شناس 
خود تصمیم بر حمایت کردن یا نکردن 
از انجام چنین اهدافی را در جهت حفظ 
بگیرند. کار  به  میراث فرهنگی  و  اخالق 
تجارت  و  غارت  از  تاسف  ابراز  با  او 
در  مشکالت  این  گفت:  باستانی  آثار 
بیش  فقیرنشین  و  محروم  مناطق 
باید  و  می افتد  اتفاق  دیگر  مناطق  از 
و  فقر  رفع  آیا  مواقعی  چنین  در  گفت 
میراث  غارت  از  می تواند  اشتغال زایی 
سخنرانی ها  یا  کند  جلوگیری  فرهنگی 
باستان شناس  اخالقی؟  موعظه های  و 
قصد  اخالقی  رشته  یک  بستر  در  اگر 
همواره  باید  بگیرد  را جدی  اخالق  دارد 
استدالل  بر  را  خود  اخالقی  شعارهای 

کند. استوار  منطقی  و  محکم 
مالصالحی،  حکمت هللا  ادامه  در 
دانشگاه  باستان شناسی  گروه  استاد 
موضوع  با  را  خود  سخنرانی  تهران، 
تاریخی  سرگشتگی  »نامعاصربودگی، 
و گفت:  کرد  آغاز  هویتی«  آشفتگی  و 
و  تاریخی  سرگشتگی  بودگی،  نامعاصر 
موضوع  سه  اینکه  با  هویتی  آشفتگی 
همگی  اما  هستند  اساسی  و  مفصل 

دارند. هم  با  عمیقی  رابطه  آن ها 
به اهمیت دانستن تاریخ و  با اشاره  او 
دولتمردان  توسط  سرزمین  یک  هویت 
از  فتنه  سنگ  که  زمانه ای  در  گفت: 
و مردمان  بر سر کشور  و زمین  آسمان 
هویت  که  است  الزم  می بارد،  آن 
و  بدانیم  را  تاریخمان  و  خود  سرزمین 

بگیریم. عبرت  آن  از 

عجیب است که یک مدیر 
فرهنگی در جریان اهمیت این 
خانه تاریخی قرار ندارد و هنوز 
از گرد راه نرسیده همچون یک 
بنای معمولی با آن رفتار می کند. 
این مدیر از خود حتی نپرسیده 
چطور مدیران قبلی نزدیک چهل 
سال به ذهنشان نرسیده یک 
توالت داخل بنا بزنند

صدای »یا مرگ یا مصدق« چارستون خانه قوام السلطنه را لرزاند. 30 تیر 1331 بود. مردم به چشم دیدند چگونه جوی خون تن خیابان را 
سرخ کرد. خانه قوام از میان همه ی این »مرده بادها و زنده بادها« جان سالم به  در برد تا روایت کند، حاال پس از 69 سال دوباره چارستون 
خانه قوام السلطنه لرزیده است. این بار با پیچیدن صدای کلنگ و چکش در پیکرش، آن هم به دلیل ساخت سرویس بهداشتی در اتاق 
مدیرعامل جدید. اقدامی که با واکنش گروه های مردمی و دوستدار میراث فرهنگی مواجه شد. مردم می پرسیدند، چطور ممکن است، مدیر 
جدید، پیکر یک اثر ملی را با زیرپا گذاشتن قوانین و ضوابط میراث  فرهنگی بلرزاند؟ معاون میراث  فرهنگی اداره میراث  تهران هم این 
اقدام را تخلف نامید اما در آخر حرف هایش هم اضافه کرد: »خسارتی ایجاد نشده است. درحال احداث )سرویس بهداشتی( بودند که ما 
گفتیم جمع آوری و اعاده به وضع سابق شود. یک ناظر مستقر می کنیم که در فرایند بازگرداندن به وضع سابق، آسیبی به بنا وارد نشود.«

چهره

|  
رنا

 ای
 |

این برای نخستین بار نیست 
که مدیران دولت سیزدهم دچار 
چنین تخلفات آشکاری در قبال 
میراث فرهنگی ایران می شوند. 

پیش از این هم مدیر جدید 
موزه فرش معروف به »چلمن 
سیزدهم« اقدام به گلکاری در 
حوض های حیاط موزه فرش 

کرده بود، اقدامی که افکار 
عمومی را به شدت جریحه دار 

کرد

| روزنامه نگار |

| فاطمه علی اصغر |

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

مفقودی برگ سبزآگهی مفقودی 

آگهی مفقودی آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

مفقودی سند

وانت  خودرو  سبز  برگ 
 2400 تیپ  نیسان  سیستم 
پالک  شماره  به   1389 مدل 
شماره   36 ایران   86 ن   297
شاسی  شماره  و  موتور558545 
 NAZPL140TBN267015
مربوط به ابوالفضل فهیمی غضبی 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

ساقط می باشد. شماره 1100
ت ح ج

کمپانی        برگ  سند  و  سبز  برگ 
 131 سایپا       سواری  خودرو  
با   1393 مدل  روغنی  سفید 
شماره  و    5108210 موتور  شماره 
      NAS411100E3660366 شاسی  
شماره        پالک 698 ل 49 ایران 
65 به نام حسین عسکریان مرج 
مفقود   3149189284 کدملی 
گردیده است و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

پژو  سواری  کمپانی  سند 
1400به  مدل    XU7 پارس 
 124K1561374 موتور شماره 
شاسی  شماره  و 
 NAAN21VE2MK090975
به شماره شهربانی  84ق696 
میان  علی  نام  به   36 ایران 
بندی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

جی  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
 _ ای  نقره  رنگ  به  آی  ایکس  ال 
شماره  به   1387 مدل  متالیک 
شاسی  شماره  و   2724703 موتور 
شماره  به   S  1412287894274
پالک 45_ 835 د 74 بنام علی روح 
به کد ملی  االمینی فرزند نعمت هللا 
5359923806 به شماره شناسنامه 8 
صادره از زرند مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

سواری  خودرو  سبز  برگ  و  سند 
سفید   315H ام  وی  ام  بک  هاچ 
موتور  شماره  با   1394 مدل  روغنی 
شماره  و   MVM477FJAF036990
 NATFBAMD6F1028211 شاسی 
با شماره پالک 389 ل 27 ایران 65 
کدملی  آبدر  طهماسبی  عباس  نام  به 
3149899362 مفقود گردیده است و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سواری  خودرو  سند  و  سبز  برگ 
خاکستری   405GLX-XU7 پژو 
موتور  با شماره  متالیک مدل 1398 
شاسی  شماره  و   124K1403348
با   NAAM01CE7KK247627
شماره پالک 984 ل 54 ایران 65 به 
نام حجت هللا جلیلی نژاد راویز کدملی 
3140041772 مفقود گردیده است و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شماره  به  برداری  بهره  پروانه 
پروانه : 127/1647  به تاریخ 
 1387/02/01  : برداری   بهره 
شرکت  ری ما  با مسئولیت 
  793  : ثبت  شماره  محدود 
شناسه ملی :   10100905143   
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 

سواری  خودرو  سبز  برگ  و  سند 
شخصی پراید تیپ دی.ام )هاچ بک( 
 _ نفتی  آبی  رنگ  به   1373 مدل 
معمولی به شماره موتور 00764087  و 
شماره شاسی 00101515 به شماره پالک 
نخعی  بنام مجید  65_ 761 ط 34 
محمدآبادی فرزند حسین به کد ملی 
و شماره شناسنامه 19   3090692181
صادره از زرند مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
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محققان دانشكده منابع طبیعی دانشگاه زابل در مقاله ای مطرح کردند:

مدیریت ناپایدار منابع آب، تغییر اقلیم 
را تشدید می کند

الگوی ناپایدار کشاورزی و ذخیره کردن آب پشت سدها در مناطق باالدست، اثرات تغییر اقلیم بر زیستگاه پرندگان آبی در پایین 
دست را افزایش می دهد
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سخنگوی صنعت برق:

96 درصد از تقاضای برق 
کشور تامین شده است 

هفته  پایان  تا  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
نخست آبان ماه، 2۴۰ میلیارد کیلووات ساعت 
برق تولید شده که توانسته بیش از ۹6.3 درصد 
از نیاز را پاسخ بدهد. به گزارش صدا و سیما، 
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه 3.6 
درصد از نیاز کشور با اعمال محدودیت مواجه 
آبان  پایان هفته نخست  تا  است گفت:  شده 
تولید  برق  ساعت  میلیارد کیلووات   2۴۰ ماه، 
شده که توانسته بیش از ۹6.3 درصد از نیاز را 
پاسخ بدهد. سخنگوی صنعت برق با اشاره به 
اینکه مابقی نیاز، با اعمال خاموشی و مدیریت 
بار مواجه شده گفت: از 3.6 درصد برق تامین 
نشده، یک درصد از میزان صادرات برق کشور 
نسبت به سال گذشته محدود شد، یک درصد 
از میزان برق مصرفی صنایع بزرگ کاهش داده 
شد و ۱.۱ درصد نیز در سایر بخش ها از جمله 
مصرف  مدیریت  صنایع کوچک،  و  کشاورزی 
انجام شده است. ۵ دهم درصد از نیاز برق کشور 

از ابتدای سال تاکنون تامین نشده است.
رجبی مشهدی گفت: علت کاهش توان کشور برای 
پاسخگویی به نیاز و افزایش میزان خاموشی ها 
و  قبل، خشکسالی کشور  به سال های  نسبت 
فراهم نبودن امکان استفاده از نیروگاه های برق 

آبی بوده است.

 رئیس انجمن ملی گلخانه سازان 
کشور مطرح کرد:

در زمستان گاز نباشد 
محصوالت گلخانه ای 

نابود می شوند
 رئیس انجمن ملی گلخانه سازان کشور، اعالم 
کرد: طرحی در وزارت جهاد کشاورزی در دست 
اجرا است که مطابق آن در سواحل مکران چابهار 
قرار است تولید موز صورت بگیرد تا ما بتوانیم 
با تولید موز در این منطقه نیاز کشور را تامین 
کنیم. ترکیه برای خودکفایی در زمینه تولید موز 
در شهر آالنیا گلخانه های زیادی برای تولید موز 
احداث کرده و هم اکنون تمام موزهای مصرفی 
در این کشور تولید خودشان است. امیدواریم 
انبه  و  موز  واردات  از  بی نیاز  ایران  در  نیز  ما 
شویم. به گزارش ایلنا عبدالرحمن حسینی فرد، 
در  توسعه کشت گلخانه ای  لزوم  به  اشاره  با 
کشور، گفت: ایران کشور کم آب است از این رو 
کشت و توسعه فضای گلخانه ای، باید به یک 
الزام تبدیل شود. گلخانه ها در ایران به 2 دسته 
تقسیم می شوند. نخست، گلخانه هایی که تابع 
اقلیم هستند و دوم گلخانه هایی که به وسیله 
سیستم های گرمایشی آنها را گرم می کنند. در 
گلخانه های تابع اقلیم با توجه به فصول مختلف 
این گلخانه ها  تولید صورت می گیرند در  سال 
ندارد.  وجود  حرارتی  سیستم های  به  نیازی 
اما در گلخانه های نوع دوم )یا گلخانه هایی که 
تابع اقلیم نیستند( این گلخانه دار است که باید 
سرمایش و گرمایش گلخانه ها را فراهم کند. به 
همین دلیل گلخانه دار نیازمند گاز است و اگر در 
فصل سرما گاز گلخانه ای تمام شود محصوالت 

آنها از بین می رود.

زیان 50 میلیارد تومانی 
جایگاه داران از اختالل 

سامانه سوخت 
رئیس صنف جایگاه داران کشور گفت: در نتیجه 
بحرانی که ناشی از اختالل در سامانه هوشمند 
سوخت به وجود آمد، جایگاه های سوخت حدود 
۵۰ میلیارد تومان هزینه و زیان متحمل شدند. 
به گزارش ایسنا اسدهللا قلی زاده با بیان اینکه 
آنالیز  و  کشور  سراسر  از  بررسی گزارش ها  با 
ساعات تعطیلی جایگاه ها در طول روزهایی که 
از  برآوردی  می توانیم  بودیم،  مواجه  بحران  با 
میزان هزینه ها و زیان جایگاهداران ارائه کنیم، 
گفت: برخی جایگاه ها در چند ساعت اول به 
مدار توزیع به نرخ آزاد بازگشتند ولی برخی ها 
چند روز با مشکل مواجه شدند که برای آنالیز 
دقیق هزینه ها به آمار فروش بنزین و گازوئیل 
طی روزهای بحران و تعداد جایگاه های بازگشته 
به مدار نرخ آزاد و هر دو نرخ به تفکیک روز و 
ساعت پرداختیم و برآورد ما حدود ۵۰ میلیارد 
در  و  می دهد  نشان  را  هزینه  و  زیان  تومان 
بخش هایی نظیر عدم النفع، هزینه های پرسنلی، 

تغییرات سخت افزاری و... قابل آنالیز است.
به  وارده  صدمه های  میزان  درباره  قلی زاده 
فعال  گفت:  مربوطه  هزینه های  و  تجهیزات 
افزاری مشکل  افزاری و سخت  نرم  به لحاظ 
جدی برای دو سطح موجود سامانه هوشمند در 
جایگاه ها یعنی کارتخوان های منصوبه روی نازلها 
و تجهیزات سرور و شبکه ای در داخل جایگاه 
صدمات جدی به اکثریت جایگاه ها وارد نشده 
در  موجود  نازل های  درصد  در ۵۰  ولی  است. 
سطح جایگاه های کشور برای بازگشت دیسپنسر 
به ارائه سوخت آزاد جایگاه داران مجبور شدند 
هزینه های متقبل شوند و تغییراتی در برنامه ها 
و سخت افزار موجود روی تلمبه ها داده شود.

شاید  را  ایران  در  خشکسالی  مظاهر    
مناطقی  در  بشود  جایی  هر  از  بیش 
کرد.  مشاهده  سیستان وبلوچستان  از 
مطالعات صورت گرفته در این منطقه نشان 
از  متاثر  آن  در  خشکسالی  بروز  می دهد 
عوامل متعددی است که یکی از آنها کمبود 
بین المللی،  تامین حق آبه های  است.  بارش 
برداشت از آب های زیرزمینی و تغییر اقلیم، 
به  تبدیل  مرور  به  را  سیستان وبلوچستان 
متنطقه ای مهاجر فرست کرده است که بیم 
خالی از سکنه شدن برخی مناطق آن در پی 

دارد. وجود  خشکسالی  تشدید 
 Scientific نشریه  از  شماره  یازدهمین  در 
نتیجه  منتشر شده، که  مقاله ای   Reports
تحقیقات سعیده ملکی نجف آبادی و وحید 
دانشکده  هیئت علمی  اعضای  از  راهداری 
مقاله ای  است.  زابل  دانشگاه  طبیعی  منابع 
است که  موضوع  این  بررسی  دنبال  به  که 
یک  باالدست  در  انسانی  فعالیت های  آیا 
آب وهوایی  تغییرات  آثار  می تواند  حوضه، 
تشدید  دست  پایین  زیستگاه های  روی  را 
انسان  نقش  همچنین  مطالعه  این  کند؟ 
بر  اقلیم  تغییر  پیامدهای  تشدید  در 
در  روزگاری  که  آبزی  پرندگان  زیستگاه 
می کردند  زیست  هامون  بین المللی  تاالب 

را بررسی کرده است. این مطالعه در حوضه 
انجام شده است منطقه ای که  رود هیرمند 
بروز  داده  نشان  پیشین  تحقیقات  نتایج 
است. آن کامال مشهود  در  اقلیم  تغییر  آثار 
تحقیق  از  هدف  مقاله  این  نویسندگان 
مشکل  مهم ترین  به  پرداختن  را  خود 
خشکسالی های  یعنی  سیستان  منطقه 
معتقدند:  و  کرده  عنوان  اخیر  دهه  چند 
محیط  معضل  عنوان  به  اقلیمی  »تغییرات 
شناخته  جهان  سطح  در  مهمی  زیستی 
مشکل  آب  منابع  محدودیت  و  می شود 
می رود.  شمار  به  سیستان  دشت  اصلی 
بیاِن  به  تا  است  داشته  تالش  مقاله  این 
منابع  بر  انسان  ناپایدار  مدیریت  نقش 
در  آن  تاثیر  و  آبریز  حوضه  باالدست  آب 
در  اقلیمی  تغییرات  منفی  آثار  افزایش 
این  تاکید  بپردازد«  حوضه  دست  پایین 
اقدامات  بر  عالوه  که  است  این  بر  مقاله 
تغییر  آثار  کاهش  راستای  در  بین المللی 
در  اثرگذار  اقدامات  به  مبرمی  نیاز  اقلیم، 
چرا  می شود.  احساس  هم  محلی  مقیاس 
مدیریت  نحوی  به  باید  انسان  اقدامات  که 
اقلیم  تغییر  آثار  تشدید  باعث  که  شود 
می دهد  نشان  همچنین  مقاله  این  نشود. 
است  ممکن  انسانی  فعالیت های  چگونه 

سطح  در  هم  را  آب وهوایی  تغییرات  تأثیر 
محلی و هم در سطح منطقه افزایش دهد. 
تغییر کاربری زمین ها یکی از مواردی است 
می تواند  مقاله  این  نویسندگان  زعم  به  که 
در تشدید این پدیده اثرگذار باشد. در این 
تشدید  دلیل  به  اینکه  به  اشاره  با  مقاله 
مطالعه  امکان  افغانستان  در  درگیری ها 
روبه رو  محدودیت هایی  با  محققان  برای 
بوده، آمده است: »تغییر کاربری زمین در 
چهل سال اخیر به عنوان یکی از نشانه های 
باالدست  در  اکوسیستم  یک  تخریب  مهم 
حوضه هیرمند توسط انسان شناسایی شده 
تحلیل   از  آمده  دست  به  یافته های  است« 
است که  داده  نشان  تحقیق  این  داده های 
اقلیم  تغییر  به رغم  باالدست  در  کشاورزی 
گسترش  آب  به  دسترسی  محدودیت  و 
آبزی  پرندگان  یافته، در حالی که زیستگاه 
روبه رو  محدودیت هایی  با  دست  پایین  در 
می دهد  نشان  نتایج  این  است.  شده 
کردن  مسدود  و  کشاورزی  ناپایدار  الگوی 
هدف  -با  باالدست  در  پشت سدها  در  آب 
اثرات  مشابه-  موارد  و  کشاورزی  تامین 
پرندگان  زیستگاه  روی  اقلیم  تغییر  منفی 
است.  تشدید کرده  را  پایین دست  در  آبی 
برای   « معتقدند:  مقاله  این  نویسندگان 

از  متاثر  که  اکوسیستم هایی  از  محافظت 
نقش  باید  هستند،  آب وهوایی  تغییرات 
آب وهوایی  تغییرات  آثار  تشدید  در  انسان 
برجسته شود« چندی پیش هم مجله نیچر 
مقاله ای منتشر کرد که نشان می داد بخش 
انسانی  منشا  ایران  در  خشکسالی  اعظم 
است  اقداماتی  از  ناشی  عبارتی  به  و  دارد 
که در حوزه مدیریت منابع آب و برداشت از 
سفره های زیرزمینی انجام شده است. اگر 
در  اقلیم  تغییر  آثار  با  همراه  اقدامات  این 
موجب  می توانند  بالتبع  شوند،  منطقه  یک 
شاید  شوند.  منطقه  آن  در  بحران  تشدید 
مصادیق  از  یکی  را  سیستان  منطقه  بتوان 

دانست. اتفاق  این 
هیئت  اعضای  از  نفر  دو  که  مقاله ای  در 
منتشر  و  تدوین  را  آن  زابل  دانشگاه  علمی 
پیامدهای  بر  انسانی  آثار  درباره  کرده اند، 
با  منطقه  سطح  در  آب وهوایی  تغییرات 
است:  آمده  مشابه  مطالعه ای  به  استناد 
مناطق  در  آب  و  زمین  بی رویه  »توسعه 
آب  منابع  در  تغییراتی  می تواند  باالدست 
خطرات  و  باشد  داشته  دست  پایین  در 
دهد«  افزایش  را  تغییرات  این  از  ناشی 
این تحقیق، حوضه  منطقه مورد مطالعه در 
هیرمند است که باالدست آن در افغانستان 

دست  پایین  در  آنجایی که  از  و  دارد  قرار 
از  که  دارد  وجود  تاالب هایی  حوضه،  این 
آبزی  پرندگان  زیستگاه های  مهم ترین 
تأثیر  شناسایی  هستند،  ساکن  و  مهاجر 
انسان روی زیستگاه پرندگان آبزی اهمیت 
نقشه های  محققان  نتیجه  در  می کند.  پیدا 
را  هیرمند  حوضه  باالدست  اراضی  کاربری 
دور  از  سنجش  تکنیک های  از  استفاده  با 
زیستگاه  تناسب  مطالعه  برای  و  تهیه کرده 
پرندگان آبزی در پایین دست نقشه برداری 
دو  این  در  موجود  تغییرات  داده اند.  انجام 
منطقه را در طول ۴۰ سال بررسی کرده اند. 
اگر  است که  این  مقاله  این  اصلی  فرضیه 
و  آب  محدودیت  با  مطابق  زمین  کاربری 
تغییر  پرندگان  زیستگاه  تناسب  تغییر 
تشدید  را  اقلیم  تغییر  اثرات  انسان  کند، 
داده های  به  استناد  با  محققان  نمی کند. 
جمع آوری شده، نقشه های هوایی و جداول 
و آمارها در پایان این مقاله این موضوع را 
تایید کرده  و آورده اند: » اگر کاربری زمین 
تناسب  تغییر  و  آب  محدودیت  با  مطابق 
تغییر  اثرات  انسان  کند،  تغییر  زیستگاه 
آب و هوا را تشدید نمی کند« فرضیه دیگر 
این است که اگر کاربری اراضی با تقاضای 
آب وهوایی  تغییرات  وقوع  از  پس  باال  آب 
تغییر  این  و  و محدودیت آب صورت گیرد 
زیستگاه  مطلوبیت  با  تضاد  در  کاربری 
تغییر  اثرات  انسان  باشد،  آبی  پرندگان 
هم  فرضیه  این  می دهد.  افزایش  را  اقلیم 
در پایان مقاله تایید شده است و محققان 
تشدید  در  انسان  »نقش  ثابت کرده اند که: 
صورت  به  هم  آب وهوایی  تغییرات  آثار 
محلی و هم در سطح منطقه پر رنگ است. 
آب  تغییر  آثار  می تواند  باالدست  در  انسان 
و هوا روی زیستگاه پرندگان آبی در پایین 

تشدید کند« را  دست 
پیشین  تحقیقات  به  استناد  با  مقاله  این 
بروز  که  می کند  تأیید  هیرمند  حوضه  در 
منجر  حوضه  این  در  اقلیمی  تغییرات 
افزایش  و  بارش  توجه  قابل  کاهش  به 
این  است.  شده  ساالنه  دمای  میانگین 
منطقه  یک  در  دهد که  می  نشان  مطالعه 
باعث  آب وهوایی  تغییرات  که  خشک 
تواند  می  انسان  شود،  می  آب  محدودیت 
پرندگان  بر  را  آب وهوایی  تغییرات  تأثیر 
منطقه کشاورزی  توسعه  تشدید کند.  آبزی 
روش های  از  استفاده  و  باال  آبی  نیاز  با 
سد  پشت  آب  ذخیره  و  ناپایدار  آبیاری 
نیازهای  گرفتن  نظر  در  بدون  باالدست  در 
انسانی  فعالیت های  جمله  از  دست  پایین 
تاالب های  شدن  خشک  به  منجر  است که 
پرندگان  زیستگاه  تخریب  و  دست  پایین 

می شود.  آبزی 
در  »با  معتقدند:  مقاله  این  نویسندگان 
این  مردم  که  واقعیت،  این  گرفتن  نظر 
برای  هستند.  وابسته  به کشاورزی  منطقه 
با  منطقه،  این  در  پایدار  توسعه  ارتقای 
عین  در  محلی  جوامع  زندگی  از  حمایت 
بازنگری  طبیعی،  اکوسیستم  از  حفاظت 
است.  ضروری  کشاورزی  فعلی  الگوی  در 
دما  و  کاهش  بارندگی  که  حوضه  این  در 
در  تغییراتی  ایجاد  است،  یافته  افزایش 
آبی  نیاز  به  منجر  که  آبیاری  روش های 
کمتر می شود، ضروری است.« محققان در 
این مقاله بر این اعتقادند که سیاست های 
کاربری اراضی و مدیریت هیدرولوژیکی در 
دست  پایین  در  آب  محدودیت  باالدست، 
تخریب کامل  به  منجر  و  داده  افزایش  را 
آبزی در برخی سال ها و  زیستگاه پرندگان 
از بین رفتن زیستگاه مناسب در سال های 

است. شده  دیگر 

به  رسیدن  گویای  گاز  مصرف  آمارهای 
نقطه هشدار در این حوزه است و آنطور که 
در  میزان مصرف گاز  اعالم کردند  مسئوالن 
گذشته  سال  به  نسبت  زمانی  بازه  همین 
همین  که  است  یافته  افزایش  درصد   ۱۰۰
موضوع لزوم توجه به مدیریت مصرف گاز 
را نشان می دهد. به گزارش ایسنا، محمدرضا 
جوالیی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران می گوید: امسال سرما زودتر آغاز شد 
به  یافت؛  افزایش  به شدت  گاز  مصارف  و 
این معنا که از سه هفته پیش که بارش ها 
افزایش  دارد،  ادامه  همچنان  و  شده  آغاز 
۱۰۰ درصدی در مصرف گاز نسبت به همین 
بودیم،  شاهد  را   ۱3۹۹ سال  در  زمانی  بازه 
کاهش  از  حاکی  پیش بینی ها  اینکه  ضمن 
دو درجه ای دما نسبت به سال گذشته است. 
بر همین اساس با تکمیل تعمیرات اساسی، 
ظرفیت فرآورش گاز را به حداکثر رساندیم. 
ذخیره سازی حدود ۴ میلیارد مترمکعبی در 
دو مخزن ذخیره سازی سراجه و شوریجه را 
نیز انجام دادیم و برای ورود به فصل سرما 

هستیم. آماده 
جوالیی صادرات به عراق، ترکیه، آذربایجان 
ایران  ارمنستان را جزو تعهدات صادراتی  و 
ذکر کرد و توضیح داد: ما تا حد امکان مقدار 
صادرات را کاهش می دهیم، اما این نکته را 

به عنوان  اکنون  فراموش کنیم که  نباید  نیز 
تامین کننده مطمئن گاز در دنیا شناخته  شده 
باز  این کار سر  از  در صورتی که  و  هستیم 
بزنیم، عواقب رفتاری ما در بحث بین المللی 
در  تأمین کنندگان مطمئن گاز  زمره  از  را  ما 

منطقه خارج می کند.
ملی  شرکت  سخنگوی  عسگری،  محمد 
مصرف گاز  افزایش  در خصوص  دیروز  گاز 
به  جمعه  روز  در  مصرف گاز  میزان  گفت:  
3۷2 میلیون مترمکعب در بخش خانگی و 
تجاری رسید و باید گفت که از زمان شروع 
سرما مصرف گاز در مرز هشدار قرار می گیرد 
و الزم است مردم به مدیریت مصرف توجه 

داشته باشند. به گفته سخنگوی شرکت ملی 
یابد  افزایش  گاز، هرچه میزان صرفه جویی 
افزایش  با  چرا که  است،  بیشتر  آن  منافع 
صنعت  سمت  به  محدودیت ها  مصرف 
تاثیر  واقع  در  و  می کند  حرکت  تولید  و 
دیده  ابعاد  تمام  در  رویه  بی  مصرف  این 
سوال  این  به  پاسخ  در  عسگری  می شود. 
و  صنایع  برای  محدودیتی  تاکنون  آیا  که 
اعمال شده است، گفت: برای  نیروگاه ها  یا 
گرفته  نظر  در  سوخت  سبد  یک  نیروگاه ها 
شده که وزارت نفت آن را تخصیص می دهد 
و برای صنایع نیز تاکنون محدودیتی ایجاد 

است. نشده 

سخنگوی شرکت ملی گاز:

مصرف گاز به نقطه هشدار رسید

انرژی

راه اندازی کمیته گردشگری 
خوراک می تواند راهگشایی 

مناسب برای جذب و تامین 
نظر گردشگران داخلی و 

بین المللی باشد

در نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران مطرح شد:

خانه خالق خوراک ایرانی راه اندازی می شود
خوراک  گردشگری  کمیته  نشست  اولین  در 
کمیسیون گردشگری اتاق ایران بر لزوم راه اندازی 
بخش  محوریت  با  ایرانی  خوراک  خالق  خانه 
خصوصی تاکید شد. کمیته گردشگری خوراک و 
نوشیدنی های ایرانی یک کمیته جدیدالتاسیس 
است.  ایران  اتاق  گردشگری  کمیسیون  ذیل 
علی اکبر عبدالملکی، رئیس کمیسیون گردشگری 
و صنایع وابسته اتاق ایران در این جلسه گفت: 
ایده راه اندازی کمیته گردشگری خوراک در اتاق 
ایران؛ ایده ای بسیار کاربردی است که می تواند 
نظر  تأمین  و  جذب  برای  مناسب  راهگشایی 
گردشگران داخلی و بین المللی باشد. او در ادامه 
ظرفیت باالی برند حالل را با توجه به اینکه تمام 
حالل  ایرانی  نوشیدنی های  و  غذا  محصوالت؛ 
هستند، ظرفیتی طالیی برای توسعه گردشگری 
و صنعت خوراک و نوشیدنی ایران دانست. مدیر 
خانه های خالق کشور در معاونت فن آوری ریاست 
لزوم  بیان  این نشست ضمن  در  نیز  جمهوری 
اهمیت توجه به سفره ایرانی به عنوان شاه کلید 
این کمیته  اصلی  رسالت  و  توسعه گردشگری 
گردشگری  توسعه  میهمان نوازی،  کرد:  عنوان 
دم نوش های  و  نوشیدنی ها  برندسازی  خوراک، 
ایرانی و ایجاد تنوع در منوی رستوران های ایرانی 
همه در گرو گسترش فرهنگ سفره ایرانی است. 
اهمیت شناساندن ظرفیت های  بیان  با  سادات 
برای گردشگران  ایرانی  نوشیدنی های  خوراک و 
از  استفاده  کشور  از  خارج  ایرانیان  و  خارجی 
دانست  مهم  توسعه گردشگری  در  را  خالقیت 

و همه اعضای کمیته و فعاالن گردشگری را به 
دعوت  خالق  خانه های  ظرفیت های  از  استفاده 
فناوری  معاونت  آمادگی  اعالم  ضمن  او  کرد. 
خالق  خانه  راه اندازی  برای  جمهوری  ریاست 
خوراک ایرانی با محوریت بخش خصوصی گفت: 
رسالت این معاونت فعال سازی بخش خصوصی 
و ایجاد شرکت های خالق و دانش بنیان در بخش 
خصوصی است و اتاق ایران نیز به عنوان پارلمان 
به  توجه  برای  مکان  بهترین  بخش خصوصی، 

واقعی محسوب می شود. بخش خصوصی 
 ستار کیانپور، رئیس کمیته گردشگری خوراک 
ایرانی نیز در این جلسه گفت:  و نوشیدنی های 
به  توجه  لزوم  حوزه  در  کمیته  اعضای  نظرات 
پیشران  به عنوان  چای  به  توجه  برندسازی، 
نوشیدنی ها، توجه به گیاهان دارویی و دم نوش ها، 
توجه به مجتمع های گردشگری از جمله گنج نامه 
همدان، توجه ویژه به بوم گردی های کشور به عنوان 
مهم ترین پتانسیل توسعه خوراک و نوشیدنی های 
ایرانی و همچنین استفاده از ظرفیت های وزارت 
میراث فرهنگی، موجب رونق کمیته گردشگری 
خوراک و نوشیدنی های ایرانی و استفاده از ظرفیت 

همه فعاالن حوزه گردشگری خواهد بود. 
در پایان این جلسه با توجه به ظرفیت های کمیته 
گردشگری خوراک از جمله حضور داوران بین المللی 
خوراک در آن، برای برگزاری جلسات هم اندیشی 
و  تخصصی  کارگروه های  تشکیل  و  ماهیانه 
به وزارت میراث فرهنگی،  ارائه مشاوره  همچنین 
دولت، مجلس و قوه قضائیه اعالم آمادگی شد.

تغییر اقلیم و نقش انسان در بروز و تشدید این پدیده، این روزها از دغدغه های اصلی فعاالن محیط زیست است. این پدیده آنقدر 
در جهان جامعیت پیدا کرده و تبعات مخرب و منفی آن برای مردم دنیا قابل لمس شده که سیاستمداران و تصمیم گیران کشورهای 
مختلف را هم به صرافت اتخاذ تدبیری برای کاهش آثار این پدیده انداخته است. آنچه مسلم است در آینده نزدیک بشر راه گریزی 
از تبعات این پدیده که نتیجه اقدامات او روی زمین است، نخواهد داشت مگر در صورتی در رفتار با محیط زیست تجدید نظر کرده و 
تصمیماتی برای بهبود حال زمین بگیرد. نشریه علمی Scientific Reports از مجالت زیر مجموعه Nature در شماره یازدهم خود 
مقاله ای از دو پژوهشگر ایرانی منتشر کرده که نشان می دهد اقدامات جهانی به تنهایی برای مقابله با تغییر اقلیم کافی نیست و باید 
اقداماتی هم در سطح منطقه ای و محلی برای کاهش آثار تغییر اقلیم صورت گیرد. این مطالعه که در حوضه هیرمند انجام شده ثابت 

کرده است که انسان و اقدامات او می تواند در تشدید آثار منفی تغییر اقلیم نقشی اثرگذار داشته باشد. 

فعالیت های انسان از یک سو 
منجر به وقوع تغییرات اقلیمی 

در سطح جهانی شده و از سوی 
دیگر با الگوی ناپایدار استفاده 
از آب و مدیریت ناصحیح آب 

در باالدست باعث افزایش 
اثرات منفی تغییر اقلیم در 

مقیاس محلی در پایین دست 
حوضه شده است

نه تنها اقدامات جهانی برای 
کاهش عوامل منجر به 

تغییرات اقلیمی الزم است، 
بلکه در مقیاس محلی نیز 

اقدامات انسان باید به نحوی 
مدیریت شود که باعث تشدید 
اثرات منفی تغییر اقلیم نشود
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میراث شهری

مرمت خانه نیما یوشیج در تهران به پایان رسید
از  تهران  زیباسازی  سازمان  مدیرعامل 
شعر  پدر  یوشیج،  نیما  خانه  مرمت  پایان 

داد. خبر  فارسی  نوی 
گفت:  خبر  این  با  ارتباط  در  صیادی  رضا 
و  مساعدت  برای  تالش  در  سازمان  این 
ایمنی  ارتقای  و  زیباسازی  در  مشارکت 
تاریخی  آثار  و  بافت ها  فرهنگی،  فضاهای 
اساس  مرمت  همین  بر  و  است  پایتخت 
ایرانی  نو  پایه گذار شعر  یوشیج،  نیما  خانه 

داد و  کار قرار  از تحویل در دستور  را پس 
رساند. پایان  به 

او با اشاره به اینکه خانه نیما خانه موزه ای 
ایران«  نوین  شعر  »موزه  است که کاربرِی 
این  گفت:  است،  شده  تعریف  آن  برای 

است. بهره برداری  آماده  اکنون  هم  خانه 
با  تهران  زیباسازی  سازمان  مدیرعامل 
مرمت  بنا،  شرایط  به  توجه  با  اینکه  اعالم 
ضروری  اقدام  اولین  خانه  استحفاظی 

برای حفظ آن بود که صورت گرفت، اضافه 
خانه  اضطراری  و  استحفاظی  مرمت  کرد: 
شیروانی  استحکام بخشی سقف  شامل  که 
و مرمت  رسیده  پایان  به  بوده،  و ستون ها 
و  محوطه  کف سازی  دیوارها،  بازسازی  و 
شده  انجام  نیز  پنجره ها  و  در  بازسازی 

است.
از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  صیادی 
برنامه ریزی،  سازمان  این  فعالیت های 

بر  نظارت  و  اجرا  توسعه،  مدیریت، 
فعالیت های هنری شهری در همه  فضاهای 
سازمان  گفت:  است،  تهران  شهر  عمومی 
و  مساعدت  به  می کند  تالش  زیباسازی 
فضاهای  ایمنی  و  زیباسازی  در  مشارکت 
بپردازد. تاریخی  آثار  و  بافت ها  فرهنگی، 
تهران،  شهر  زیباسازی  سازمان  گزارش  به 
کنار  در  یوشیج  نیما  اینکه خانه  بیان  با  او 
دانشور  سیمین  و  آل احمد  جالل  خانه 
تاریخی،  ارزش  از  شمیرانات  منطقه  در 
عملیات  گفت:  است،  برخوردار  فرهنگی 
حال  در  تاریخی  بنای  این  از  بهره برداری 

سازمان  توسط  به زودی  و  است  طراحی 
می شود.  اعالم  زیباسازی 

ساخته  دوم  پهلوی  دوره  در  خانه که  این 
شده، در سال های گذشته در خطر تخریب 

داشت.  قرار 
ثبت  ملی  آثار  فهرست  در   ۱38۰ سال  در 
بنای  بی توجهی  ادامه  با  رفته رفته  اما  شد 
با  و  تبدیل  معتادان  پاتوق  به  متروکه 
فهرست  از  دادگاه،  رأی  و  مالکان  شکایت 
به  اعتراض  سرانجام  شد.  خارج  ملی  آثار 
این رویه سبب شد در سال ۹8 خانه نیما 

شود. خریداری  یوشیج 

لبه، یعنی پایان، یعنی جایی که پس از 
فضایی  به  پرتگاهی  نیست.  چیزی  آن 
بدون  وزن،  بدون  و  جاذبه  بدون  تهی، 
جان پناه، بدون دستگیره، بدون نشانه ای 
از جای پا، تهی از هوا که حتی فریادت 
به گوش کسی  نمی شود که  َکنده  تو  از 
با  آن که  به جز  نیست  چاره ای  و  برسد. 
نگه داری.  لبه  بر  را  دندان، خود  و  چنگ 
که اگر از این لبه به بیرون پرتاب شوی، 
شاید  به کجا سقوط کنی،  نیست  معلوم 
در موج بعدِی تهران دستت به جایی بند 
ادامه بدهی. آزادت  یا به سقوط  شود و 

در  یزدی  نجار  آن  شهری،  لبه  انسان 
با  پیش  هفتاد سال  است که  محله کن 

خانواده اش به تهران آمد، یکی یکی آجر 
محله های  تا  داد  اوستاهایش  دست  به 
یزدی ساز پا بگیرند، او با این که آن همه 
گوشه ای  در  اکنون  اما  ساخت،  خانه 
تخلیه  اخطار  به  اجاره ای،  مغازه ای  از 
لبه  انسان  می کند.  فکر  مغازه  صاحب 
با  است که  افغانستانی  آن کارگر  شهری 
فرحزاد  و  باغ های کن  ارزانش،  دستمزد 
نگه  اقتصادی  صرفه  آستانه  در  هنوز  را 
داشته است، اما حضور لرزانش را از بیم 
در  نکنند،  پرتابش  افغانستان  به  آن که 
باغ دار،  منفعت  هزینه ی  پشت  و  پس 
پنهان می کند. انسان لبه شهری، آن زن 
خانه های  تمام  که  است  نفرآبادی  بیوه 

حرم  گسترش  طرح  برای  را  اطرافش 
اکنون،  او  و  کرده اند  ویران  عبدالعظیم، 
تیز  و  شده  تراشیده  لبه  بر  تنها  زنی 
قفل های  به  و  ایستاده است  تهران 

می اندازد. چنگ  ضریح 
است  خانواده ای  شهری  لبه  انسان 
ویران  لبه  ـ  سفید  خاک  از  تارانده 
محله ای  در  اکنون  که  ـ  تهران  شده 
در  رودهن،  سوی  آن  در  خودساخته 
انسان  دوباره.  پرتاب شدگی  از  اضطراب 
انتهای  انتهای  در  است  زنی  لبه شهری، 
قلعه ای  در  اکبرآباد،  لبه  لبه  در  جهان، 
ویرانه در انتظار گذرنده ای است اتفاقی، 
نان  تا  بسپارد،  او  به  را  خود  تن  که 

شهری،  لبه  انسان  شود.  مهیا  شبش 
برای  را  خود  خانه  که  است  پیرمردی 
با  و  می فروشد  دخترش  جهیزیه  تأمین 
اجاره  اتاقی  رباط  کریم  در  پولش،  تتمه 
است  مردی  شهری،  لبه  انسان  می کند. 
هیاهو گریخته  پر  شهری  غوغای  از  که 
مگر  تا  کرده  بیتوته  باغی  انزوای  در  و 
بیابد،  باز  را  خود  دست رفته  از  آرامش 
در حالی که بادهای تغییر در پیرامونش 
یا کسی است که  وزیدن است.  در حال 
ویرانی  حال  در  خانه  بقایای  آخرین  در 
را  خود  مادر  سوگ  مراسم  خود،  پدری 

می کند. برگزار 
شهری،  لبه  انسان  حال،  عین  در 
تغییر  با  می کوشد  که  است  زمین داری 
کاربری از باغ به مسکونی، یا از مسکونی 
به  شهری  حاشیه  از  یا  گورستان،  به 
میان مرتبه،  ساختمان های  با  محله ای 
واگذارد  دیگری  به  را  زمین سست خود 
عقب نشینی  کالن شهر  درون  به  خود  و 
ساکن  همان  شهری  لبه  انسان  کند. 
دیرینه لبه ها نیز هست که کج دار و مریز 
بر زمین خود روزگار می گذراند و آینده را 

آید. پیش  چه  تا  می کند  رصد 
خود  لبه های  به  چگونه  تاکنون  تهران 
عادی  ساکنان  دید  از  اندیشیده است؟ 
شهر، تهران لبه ای ندارد. هر بار که پا به 
بزرگ راه های  ویژگی  بیرون گذاشته ایم، 
چندان  را  برون شهری  و  درون شهری 
به  که  هنگامی  و  ندیده ایم.  متفاوت 
مقصد/خانه  به  تنها  آمده ایم،  درون 
تهران،  در  ما  حضور  و  اندیشیده ایم. 
نوعی پرتاب شدگی است. ما لبه شهری 
می فهمیم.  یکسان  گذرگاه ها  لبه  با  را 
در حالی که در فضای میان ورودی های 
است  نهفته  سکونت  از  پهنه ای  شهر، 
از  تصوری  نباشد،  مقصدمان  اگر  که 
از  نمی گیرد.  شکل  ذهن مان  در  آن 
نقشه  ابزار  به  که  تصمیم سازان،  دید 
نامفهوم  موضوعی  شهری  لبه  مجهز اند، 
است، شهر از مرزهای آن آغاز می شود. 
به  حریم کمربندی،  طی کردن  از  پس 
با  لبه ای،  درون  می رسیم.  شهر  درون 
تفاوتی  مرکزی،  درون  و  میانی  درون 
تراکم  گذربندی،  ضابطه  همان  ندارد. 
بر  است،  جاری  درون  در  و کاربری که 
توزیعی  عدالت  می شود.  اعمال  نیز  لبه 
چشم  یک  با  را  همه  که  می کند  حکم 
روی  بر  اگرچه  برابر،  سرانه های  ببینیم. 
و  است.  این جا  تا  ما  وظیفه  کاغذ! 
به  البته  و  تأسی  به  نیز  تصمیم گیران 
حیطه  تصمیم سازان،  اندیشه های  بهانه 
مشخص  مرزها  با  را  خود  مدیریتی 
چیزی  آن ها  ذهنی  نقشه  و  می کنند 
بعدی  یک  که  خطی  خط.  جز  نیست 
ندارد.  عرض  و  است  طول  فقط  است؛ 

بر  آن جا  و  این جا  در  تصمیم گیران  اما 
دستان  می کنند.  عمل  خود  مراد  وفق 
اشاره  انگشت  با  و  می کنند  دراز  را  خود 
باغ های کن  فراز  بر  می دهند که  فرمان 
سپس  و  بسازند  طبقه  دوازده  برج های 
به  باغ های کن  چرا  برمی آورند که  فغان 
یغما می روند. باز در محله نفرآباد، بر لبه 
جنوبی و انتهایی ترین اثر وجودی تهران 
سو  دو  در  را  خود  دستان  می ایستند، 
می گشایند و می گویند از این جا تا حرم 
به  فشار  برای  و  »پاک سازی« کنید.  را 
در پیش  را  آن، تخریب متخلل  ساکناِن 
می گیرند تا آنان به هر قیمتی حاضر به 
ترک خانه های خود شوند و هنگامی که 
نمی آیند،  بر  خانه ها  همه  خرید  پس  از 
و  می اندازند  باال  را  خود  شانه های 
وضعیتی  چنین  ما  منظور  می گویند 
لشکری  با  سفید،  خاک  محله  بر  نبود. 
این  می گویند،  و  می برند  هجوم  جّرار 
همیشه،  برای  یک بار  باید  فساد  محله 
خاک  سال ها، که  از  پس  و  شود  جمع 
می بینند،  پیشین  همان گونه  به  را  سفید 
اجرا  ناقص  طرح شان  می گویند 
شده است. به دروازه غار هجوم می برند، 
بوستانی  آن  جای  بر  و  می کنند  تخریب 
زیر  می سازند، که  چمن  و  درخت  از  پر 
و  می کند.  النه  بی خانمانی  درختی،  هر 
بی خانمان ها  دیگر،  یورشی  با  سپس 
باز  چشم  می سازند.  بی خانمان تر  را 
روبه روی  را  مرتضی گرد  و  می کنند 
حال  در  بی مهابا  که  می یابند  خویش 
گسترش است و گویی که غول دیده اند، 
آن  و  می گذارند  هم  بر  چشم  ترس،  از 
رها  خود  حال  به  و  گرفته  نادیده  را 
همان  به  زیر  خال  آن سوتر  در  می کنند. 

می یابد. گسترش  روش 
اندیشه های  از  نمونه هایی  این ها 
کفایت  تنها  اندیشه  است.  بی محتوا 
شناخت  به  باید  اندیشه  نمی کند، 
محتوای  از  باید  شناخت  و  بیانجامد 
به  و  است  کور  وگرنه  شود،  ُپر  تجربی 
بر می خورد و جز  لبه شهری  و  دیوار  در 
ویرانی و آشفتگی و ناامیدی ثمری به بار 

. ورد نمی آ
و  تصمیم سازان  موضوع  تنها  شهر، 
شهر  نیست.  مدیران  و  تصمیم گیران 
دلیل،  این  به  و  است  همه  به  متعلق 
خود  زیسته  تجربه  از  باید  آن  شناخت 
یک  با  نمی توان  شود.  آکنده  ساکنان 
نظرگاه، به شهر و محله های آن نگریست 
دیگِر  روی  یکسان انگاری،  اندیشید.  و 
هر  حالی که  در  است.  نادیده انگاری 
به  بنا  شهری،  لبه  محله های  از  یک 
جداگانه ای  روایت  خودویژگی شان، 
دارند و همچون هر پهنه دیگری، رویکرد 

می طلبند. را  متفاوتی 

تهران و چالش انسان های لبه شهری
شهر، تنها موضوع تصمیم سازان و تصمیم گیران و مدیران نیست
 شهر متعلق به همه است و به این دلیل، شناخت آن باید از تجربه زیسته خود ساکنان آکنده شود

مرکز کسب وکار خانگی 
محله ارامنه در تهران آغاز 

به کار کرد
مرکز کسب وکار خانگی محله ارامنه در منطقه ۷ 
با هدف توانمندسازی اجتماعی- اقتصادی زنان 
محله با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی شهر 
تهران به صورت رسمی آغاز به کار کرد. به گزارش 
روزنامه پیام ما، کاوه حاجی علی اکبری از سرای 
محله و مرکز کسب وکار خانگی محله ارامنه در 
بازدید،  این  جریان  در  و  بازدید کرد   ۷ منطقه 
ضمن تشکر از زحمات دفتر توسعه محله ارامنه، 
یادآور شد: اقداماتی از این دست حاصل تالش 
جمعی است و سازمان نوسازی شهر تهران کمک 
و حمایت خود را برای تداوم و رسیدن این اقدام 

به پایداری دریغ نمی کند.
 مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از همراهی 
شهرداری منطقه ۷ برای تحقق اقدامات توسعه 
محلی در این منطقه تقدیر و پیشنهاداتی برای 
رونق کسب وکار خانگی در سرای محله ارامنه ارائه 
با اشاره به این که مهمترین  کرد. علی اکبری 
زنجیره کسب و کار، بازاریابی است، عنوان کرد: 
بازاریابی، اقدامی است که باید قبل از راه اندازی 
برنامه  آن  برای  و  کرد  فکر  آن  به  کسب وکار 
مشخصی داشت.  برگزاری بازارچه های خیریه، 
برنامه ریزی برای ارائه کاالها به صورت اینترنتی، 
مجازی  فروشگاه های  ظرفیت  از  استفاده 
پرمخاطب و ... از جمله پیشنهاداتی بود که از 
سوی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به 
منظور رونق کسب وکار خانگی راه اندازی شده و 
توانمند شدن هر چه بیشتر اجتماعی و اقتصادی 
زنان محله )فعال در سرای محله ارامنه( ارائه شد.

معاون شهردار تهران: 
از ظرفیت زمین های ذخیره 
شهری برای تامین مسکن 

استفاده می شود
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران 
گفت:  ظرفیت زمین های ذخیره شهری یک 
ظرفیت ۵ هزار هکتاری است که برای تامین 
مسکن و مقاوم سازی و تامین سرانه ها باید 
از این ظرفیت نیز استفاده کنیم. »عبدالرضا 
شهرسازی  و  معماری  معاون  گلپایگانی« 
کارگروه  تشکیل  جزئیات  تهران  شهرداری 
و  راه  وزارت  و  شهرداری  توسط  مسکن 
شهرسازی به ایلنا گفت: کارگروه تشکیل و دو 
ماموریت ویژه در آن تعریف شد.  ماموریت 
قانون  از ظرفیت های  استفاده  درباره  نخست 
جهش تولید مسکن است و دومین ماموریت 
نیز حل مشکل تعارضاتی است که در حریم 
شهر تهران وجود دارد.  گلپایگانی با اشاره به سه 
محور مورد بررسی در زمینه تامین مسکن اظهار 
کرد: یک محور بحث مقاوم سازی یا نوسازی 
بافت های فرسوده است، دومین محور تامین 
سرانه های خدماتی در شهر و محور سوم تامین 
مسکن است که به عنوان سه نیاز خیلی حیاتی 
در شهر تهران مطرح هستند. امیدواریم با این 
ظرفیت هایی که شهر تهران دارد و با همکاری 
بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی بتوانیم 
تحرکی در زمینه مسکن ایجاد کنیم.  او در 
واکنش به اینکه این ظرفیت ها همیشه مورد 
بحث بوده است، اظهار کرد: ظرفیت ها همیشه 
بوده اما آنگونه که باید از آن ها استفاده نشده 
است. برای مثال نزدیک به هزار هکتار زمین 
پزخانه  یا کوره  داریم که  و ۱۹  مناطق ۱8  در 
مزروعی  زمین های  قدیم  در  یا  و  هستند 
بودند، اما اکنون محدودیت های قانونی برای 
وجود  زمین ها  این  از  سکونتگاهی  استفاده 
دارد.  گلپایگانی ادامه داد: اگر با کمک وزارت 
اصالحیه  محدودیت ها  این  برای  مسکن 
به  هکتاری  هزار  دریافت کنیم، یک ظرفیت 
شهر تهران اضافه می شود که از آن برای تامین 
سرانه های خدماتی، نوسازی بافت های فرسوده 
و تامین مسکن استفاده خواهیم کرد.  او درباره 
مسکن  تامین  مسکن گفت:  تامین  شرایط 
هم در زمینه فروش جهت تملک و هم برای 
تامین مسکن برای اجاره و اجاره داری توسط 
نهادهای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی 

و شهرداری مطرح است. 

شهر، تنها موضوع تصمیم سازان 
و تصمیم گیران و مدیران نیست. 
شهر متعلق به همه است و به این 
دلیل، شناخت آن باید از تجربه 
زیسته خود ساکنان آکنده شود. 
نمی توان با یک نظرگاه، به شهر و 
محله های آن نگریست و اندیشید. 
یک سان انگاری، روی دیگِر 
نادیده انگاری است

تصور بر آن است که شهرها در مرزهای پایانی خود، آرام آرام رنگ می بازند، کم تراکم تر می شوند، تا به طور نامحسوسی تمام شوند. اما این 
تصور درباره تهران چنین نیست. تهران در مرزهای قانونی خود یکباره تمام می شود، گویی که به پایان جهان رسیده ایم. سپس در فاصله ای 
با او، با نامی دیگر اما با محتوای تهران، دوباره آغاز می شود و باز هم در مرز قانونی اش، تمام می شود و سپس موج بعدی و موج بعدی. 
به ازای هر تمام شدنی، لبه ای شکل می گیرد و بر هر لبه ای، انسان هایی می زیند که یا هستندگانی اند که از دیرباز مهارت بر لبه ماندگی را 

آموخته اند، یا باشندگانی اند که امواج رانش کالن شهر آن ها را به لبه ُهل داده است.

|  
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 |

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

| محمد ساالری راد |
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شماره موتور 11889016612 
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شماره ملی 3670247661 
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ساقط است.

و  هماهنگی  ستاد  دبیرخانه  رئیس   
پلیس  رئیس  از  کشور  مناسب سازی 
به مدت چند ماه  تا  ناجا خواست  راهور 
برنامه ای ضربتی در سطح شهر و کشور 
در  را  هر کسی خودرو خود  تا  اجرا کند 
محل »پارک خودرو ویژه معلوالن« پارک 
پارکینگ  به  او  خودروی  و  جریمه  کرد، 

شود. منتقل 
بیان  با  مومن سرایی  کاظمی  ابراهیم    
زندگی  برای  معلولیت  دارای  افراد  اینکه 
و  معماری  موانع  با  شهر  در  اجتماعی 
شهری متعددی روبرو هستند، به ایسنا 
با  شهری  محیط  سازی  سازگار  گفت: 

جسمی،  معلولیت  دارای  افراد  نیازهای 
ضرورتی حیاتی است و لذا باید طراحی 
شهرها براساس معیارها و ضوابط خاصی 
بر  تاکید  با  او  پذیرد.  انجام  آنها  برای 
پارکینگ  یک  پارکینگ،   2۵ هر  از  اینکه 
دارای  افراد  مختص  شهر  سطح  در 
معلولیت است، تاکید کرد: با پیگیری ها 
و تالش فراوان در اکثر شهرها، تابلو ویژه 
فراهم  پارک  جای  اختصاص  و  معلوالن 
شده است، این درحالیست که متاسفانه 
عالوه بر شهر، در فرهنگ شهرنشینی هم 
شهرها  اکثر  در  دارد؛  وجود  ضعف هایی 
در  ویژه  به  حاشیه ای  پارکینگ  تامین 

پرجمعیت  شهرهای  اصلی  خیابان های 
دبیرخانه  رئیس  است.   دشوار  کاری 
ستاد هماهنگی و مناسب سازی کشور با 
در سطح شهر  مشاهده کلی  اینکه  بیان 
نشان می دهد که ۹۰ درصد محل پارکینگ 
توسط  معلولیت  دارای  افراد  خودروهای 
شده  اشغال  افراد  سایر  خودروهای 
نیازمند  موارد  از  برخی  افزود:  است، 
برخی  نظر  به  اما  است،  فرهنگ سازی 
پارکینگ  محل  دارند؛  قهری  جنبه  موارد 
ویژه افراد دارای معلولیت مشخص است 
و بعید است مردم از این موضوع ناآگاه 

باشند. 

درخواست رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی و مناسب سازی کشور از ناجا

خودروهای غیرمجاز پارک شده در معابر ویژه پارک 
معلوالن جریمه شوند
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از  بازگشایی پاکات  ارائه پیشنهاد مناقصه گران و  تا  از دریافت اسناد  مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
طریق درگاه سامانه ستاد به ادرس Www.setadiran.ir انجام خواهد شد و همچنین بایستی اصل مدارک تا مورخ 

1400/09/02 تحویل حراست شهرداری گردد. 

آدرس: شهرستان بردسیر - ابتدای بلوار شهید خسروی تلفن: 33۵2۰۰۰۷ - 33۵2۰۱۵۱ 
تاریخ انتشار در سایت: پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰8/۱3

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰8/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات در سایت: ساعت ۱۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰2

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰3
نحوه دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

 شهرداری بردسیر

قیمت پایه هر متر واحدشرح عملیاتردیف
قیمت کل مقدار کارمربع )ریال(

پیشنهادی )ریال(

۱

آسفالت )تهیه - حمل و پخش به 
ضخامت 6 سانتی متر از نوع بیندر ۱۹-
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قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
آگهی فقدان سند مالکیت 

بنا به درخواست مالک مبنی بر اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد تقاضا 
امضا شده ذیل شماره ۹۵۰۹۰۵ مورخ  استشهادیه گواهی  برگ  دو  با تسلیم 
به  خواست  در  ضمیمه  به  ورامین   ۱۹ رسمی  اسناد  دفترخانه  ۱۴۰۰/۰۷/۱8در 
وارده شماره ۱۴۰۰2۱۷۰۱۰6۰۰۱3۰۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ که تقاضای صدور سند 
ورامین  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  نامه  و  است  نموده  المثنی  مالکیت 
المثنی شماره ۱۴۰۰2۱۷۰۱۰6۰۰۱2۷۱۰  مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱2  بر صدور سند  مبنی 

مراتب در اجرای ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت بشرح ذیل آگهی میگردد.
۱.نام ونام خانوادگی مالكین: مسعود عالی دانی 

مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  مالکیت:  2.میزان 
بانضمام  اصلی   ۱۰۷ از  فرعی   ۱8۴3 ثبتی  پالک  تحت   ۹3/۴8 بمساحت 

۱3۹62۰3۰۱۰6۰۰۰۰ ثبت  بهنام وسط در دفتر ۴۴3  منضمات واقع در ورامین 
تقاضای  اکنون  هم  نامبرده  گردید که  3۴3۴۷۰ صادر  چاپی  بشماره  و سند 

المثنی نموده است.
3. علت از بین رفتن:

ثبت  مورد  به  نسبت  تا کنون  امالک  دفتر  ثبت  و  ثبتی  بحکایت سوابق    .۴
معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق 
الذكر و درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با سند انتقال، تسلیم نماید و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون 

و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد.
محمود داودی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین
شناسه آگهی  1218774 م الف 367
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جدول شماره 2146

مازندران

برق  نیروی  توزیع  شرکت  سرپرست  حسینی کارنامی 
نکوداشت  مناسبت  به  استانی  مانور  برگزاری  از  مازندران 
برق های  با  مقابله  راستای  در  غیرعامل  پدافند  هفته 
همچنین  و  رمزارز  استخراج  غیرقانونی  مراکز  و  غیرمجاز 
دیماندی  مشترکان  برای  فهام  هوشمند  نصب کنتورهای 
خبر داد. او اظهار داشت :این مانور در سطح امورهای ۱8 
برگزار شده است.  نیرو  با ۱۱2  اکیپ  قالب ۵6  در  و  گانه 
هدف اصلی این مانور کشف برق های غیرمجاز و شناسایی 
مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز بوده که هر دو مورد تاثیر 
مستقیم و به سزایی در کاهش تلفات و همچنین مدیریت 
نیروی  توزیع  دارند.  سرپرست شرکت  ایام پیک  در  بار 
برق مازندران با اشاره به اقدامات انجام شده در این مانور 
گفت: از دیگر فعالیت مهم انجام شده در این مانور، تعویض 
کنتورهای عادی مشترکان دیماندی با کنتورهای هوشمند 
فهام بوده که سهم شایانی در کنترل بار مشترکان در ایام 

پیک و مدیریت مصرف با هدف کاهش خاموشی ها دارد. 
او افزود : در طی این مانور مجموعًا لوازم اندازه گیری ۱۱۷6 
مشترک مورد بازدید قرار گرفت و 2۴ برق غیرمجاز مستقیم 
از شبکه جمع آوری شده است. ۵8 مورد دستکاری کشف 
و ۱6۷ کنتور به دلیل معیوب بودن تعویض شده . همچنین 
در طول برگزاری این مانور یک روزه یک مرکز غیرقانونی 
شده    کشف  ماینر  دستگاه   ۱8 تعداد  با  رمزارز  استخراج 
شده  نصب  فهام  دستگاه کنتور   ۷8 تعداد  همچنین   و 
به ثبت برسد.  این بخش  نیز در  قابل قبولی  تا عملکرد 
مهندس حسینی کارنامی با تقدیر و تشکر از همکاران خود 
برق  توزیع  امورهای  در  اندازه گیری  لوازم  واحدهای   در 
مازندران گفت: حضور پرشور و اقدامات خالصانه و با جدیت 
فراوان همکاران گرانقدرم  علی رغم سختی های ذاتی کار که 
توام با عملکرد قابل قبولی از آنان در این قسمت بوده است 

جای تقدیر و تشکر دارد.

به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در شرکت توزیع برق مازندران برگزار شد:

برگزاری مانور استانی مقابله با برق های غیرمجاز 
و مراكز استخراج رمز ارزها

رضا بهنام/ رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران 
مجهزترین  گفت:  خراسان جنوبی  ساختمانی 
تجهیزات در بیمارستان میالد بیرجند خاک می خورد 
و دریغ از یک نیروی متخصص که اینجا حضور 
دیدار  جلسه  در  علیزاده«  »حسن  باشد.  داشته 
رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور با تشکل های 
بازنشستگی  کانون های  و  کارفرمایی  کارگری، 
اظهار داشت:  بگیران استان  کارگران و مستمری 
بیمه لوله کشان گاز و آب با پروانه کسب قباًل برقرار 

بود اما در حال حاضر این موضوع منتفی شده است 
که متأسفانه مشکالتی را برای این کارگران به وجود 
آورده است. او با بیان اینکه هیئت مدیره بیمارستان 
بسیار  و  نداشته  تاکنون  خروجی  هیچ  میالد 
ضعیف عمل کرده اند به طوری که برخی شرکت های 
به هیچ عنوان  عملکردشان  آن جا  در  پیمانکاری 
میالد  بیمارستان  نیست، گفت: خدمات  مناسب 
بسیار ضعیف است این بیمارستان باید از وضعیت 
هیئت مدیره ای به وضعیت ملکی تبدیل وضعیت 
صنفی کارگران  انجمن های  رئیس کانون  شود.  
ساختمانی خراسان جنوبی اظهارداشت: مجهزترین 
تجهیزات کشور در بیمارستان میالد بیرجند خاک 
می خورد و دریغ از یک نیروی متخصص که اینجا 
حضور داشته باشد.  همچنین »محمود تقی زاده« 
کار  اسالمی  شوراهای  هماهنگی  کانون  رئیس 
کارگران  بیشتر  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
خراسان جنوبی در مشاغل سخت و زیان آور مشغول 

بیماری های  با  تا  باعث شده  این  و  بکار هستند 
عضالنی روبه رو باشند، گفت: دستگاه ام آر آی یکی 
از ضرورت های بیمارستان تامین اجتماعی استان 
است که وجود ندارد.  او افزود: گاهی به دلیل نبود 
دستگاه عکس برداری رنگی در بیمارستان تامین 
برای گرفتن  از کارگران مجبورند  اجتماعی برخی 
نوبت ام آر آی در دیگر بیمارستان های استان، سه 
ماه در نوبت بمانند که این زیبنده استان نیست که 
تنها دو دستگاه ام آر آی در دو بیمارستان استان 
باشد. رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار 
خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکالت 
بیمارستان میالد نبود پزشک متخصص است که با 
وجود امکانات اما پزشک متخصص ندارد، گفت: 
شرکت های پیمانکار باید حذف شوند چرا که این 
شرکت ها حق کارگر را ضایع می کنند و الزم است 
دولت و دستگاه های اجرایی به طور مستقیم با کارگر 

قرارداد امضا کنند.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی خراسان جنوبی:

تجهیزات پزشکی در بیمارستان میالد بیرجند خاک می خورد

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان،مسلم روشنی رئیس اداره 
گاز شهرستان دزپارت گفت: به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و با محوریت 
شهرستان  اداره گاز  مشارکت  با  و  انتقال گاز  عملیات  یک  منطقه  مدیریت 

دزپارت مانور مشترکی برگزار شد.
او در ادامه اظهار داشت: مدیریت منطقه دو انتقال گاز و مرکز انتقال نفت شماره 
۵ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان با عنوان بمب گذاری و 

انفجار خط لوله 8 اینچ مارون - گندمکار برگزار شده است.
روشنی با بیان اهمیت خط انتقال گاز موسوم به مارون - گندمکار همچنین 
تلمبه خانه های نفت شماره ۵،۴،3 و 6  از جمله  شهرها و صنایع بسیاری 
پایداری گاز،  و  ایمنی  افزودند:  دارند  لوله استراتژیک قرار  این خط  بر روی 
تعمیرات و وصل جریان گاز در کمترین زمان از اهداف این مانور بوده که مورد 

تمرین قرار گرفت.

سمیه باقرزاده/ رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: با وجود خط کشی های فعلی، 
مشکالت و مسائل حاشیه شهر حل نمی شود و به تغییراتی در حوزه قوانین و مقررات 
برای تسهیل امور نیاز داریم. حسن موحدیان با بیان اینکه شورای ششم شهر مشهد 
3 راهکار اصلی برای حل مسائل و مشکالت حاشیه شهر را دنبال می کند، اظهار کرد: 
اولین راهکار حل مشکالت حاشیه شهر مشهد، بسترسازی های محیطی است؛ این کار 
باید به صورت فراگیر و پایدار و به نحوی که کرامت انسانی، سالمت روحی و جسمی 

و همچنین امنیت مردم این مناطق محفوظ باشد، انجام شود.
موحدیان ادامه داد: دومین راهکار، بحث پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در 
حاشیه شهر است؛ این مسئله نیز باید با جدیت و همراه با مشارکت شهروندان 
پیگیری شود. رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: باید قبول کنیم که افرادی 
در حاشیه شهر مشهد، از نظر درآمدی و تمکن مالی شرایط خانه دار شدن را ندارند.
نحوی سوق  به  باید  را  و...  زیربناها  تفکیک،  حد  حوزه  قوانین  افزود:  موحدیان 
دهیم تا این عزیزان نیز از مسکن شخصی بهره مند شوند؛ ما معتقدیم که با وجود 
خط کش های فعلی مشکالت و مسائل حاشیه شهر حل نمی شود و به تغییراتی در 

حوزه قوانین و مقررات برای تسهیل امور نیاز داریم.

اولین  دست اندرکاران  از  تقدیر  ضمن  یزد  استان  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جشنواره فرهنگی هنری چادرملو، از حرکت چادرملو در جریان سازی فرهنگی 

در استان تقدیر کرد.
افتاده است،  راه  به  مجید جوادیان زاده تصریح کرد، جریانی که در چادرملو 
درک مسئولیت فرهنگی و اجتماعی این نهاد و حرکت برای توسعه فرهنگی 
همانند توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی در استان است. او گفت، به عنوان 
متولی فرهنگ در استان بایستی زمینه ساز این اتفاقات خجسته در استان 
باشیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همچنین خواستار گستردگی این گونه 
جشنواره ها در آینده شد و عنوان کرد: اولین دوره جشنواره فرهنگی و هنری 
چادرملو چراغ راهی برای سایر صنایع استان روشن کرد و ابراز امیدواری کرد 
سایر صنایع هم برای توسعه فرهنگی در استان گام بردارند. او با بیان اینکه 
تمام اعصار با فرهنگ شان شناخته می شود افزود: وجه تمایز قرون گذشته 
در هنر است چرا که عصر ما عصر حافظ، عصر سعدی و عصر موالنا است که 
نشان دهنده هویت سازی فرهنگ و هنر است کسی نمی تواند ادعا کند که از 

فرهنگ و هنر بی نیاز است.

مسلم روشنی رئیس اداره گاز شهرستان دزپارت خبرداد:

برگزاری مانور با حضور شرکت های گاز 
استان خوزستان، انتقال گاز و مخابرات 

خطوط لوله نفت

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:
با خط کش های فعلی، مشکالت حاشیه 

شهر مشهد حل نمی شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد
از حرکت چادرملو در درک 

مسئوليت های اجتماعی تقدير کرد

| خوزستان | | خراسان رضوی | | یزد |

معاون دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

 بازگشایی مدارس 
به صالح نیست 

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا  گفت: 
در حال حاضر بازگشایی مدارس به صالح نیست این 
مجموعه مخالف بازگشایی مدارس از اول آذر امسال است 

و انتظار دارد مدارس از پایان آذر باز شود.
دکتر محمد خزایی افزود: ۷6.۴ درصد مجموع باالی ۱2 
سال استان همدان یک ُدز واکسن کرونا را تزریق کردند 
بنابراین با این آمار اندک نمی توان نسبت به بازگشایی 

مدارس از اول آذر اقدام کرد.
او اضافه کرد: دانش آموزان باید 2 هفته بعد از تزریق ُدز 
دوم واکسن کرونا یعنی روزهای پایانی آذر امسال راهی 
مدرسه شوند در غیر اینصورت در مدارس به کرونا مبتال و 
به عنوان ناقالن خاموش ویروس را به خانه منتقل کرده و 

سبب ابتال و مرگ والدین ُمسن می شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان 
اضافه کرد: ۱۱ هزار کالس درس در این استان وجود دارد 
که هشت هزار مورد از آنها بدون فن تهویه هوا هستند 
بنابراین با توجه به ورود به فصل سرد سال و بستن در 
و پنجره ها برای گرم نگه داشتن کالس، احتمال انتقال 

بیماری در فضای بسته کالس افزایش می یابد.
پزشکی همدان  علوم  دانشگاه  خزائی خاطرنشان کرد: 
اما  موافقت کرد  مدارس  بازگشایی  با  بار  چند  پیشتر 
بالفاصله شاهد اپیدمی این ویروس، قرمز شدن وضعیت 
مدارس  بازگشایی  امکان  نشدن  فراهم  و  شهرستان ها 

بودیم.
او گفت: آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی که تاکنون 
باز نبودند آموزش مجازی را تحمل کرده اند اجازه دهند 
که 2 ماه دیگر این روند ادامه یابد تا بتوان با خیال راحت 
پس از واکسینه شدن همه افراد مدارس را بازگشایی کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان 
بین  بیماری  انتقال  از  پیشگیری  امکان  کرد:  تاکید 
دانش آموزان بسیار سخت و دشوار است چرا که برای 
بین  تعویض ماسک مصرفی  مواردی شاهد  در  نمونه 
دانش آموزان به علت جذاب بودن رنگ و طرح روی 

بود ه ایم. ماسک 
خزائی اظهار داشت: بهداشت محیط کسب وکار معاونت 
وضعیت  بررسی  به  اقدام  مستمر  به صورت  بهداشتی 
رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی صنوف به ویژه در 
اماکن شلوغ و پرتردد از جمله سینما، رستوران، بانک ها، 
دیگر  و  سوپر مارکت  شماره گذاری،  مراکز   ،۱۰+ پلیس 

اماکن و مراکز می کند.
او با بیان اینکه اوج فوتی کرونا در شهریور امسال بود اظهار 
داشت: هم اینک با روند نزولی به 8۹۴ مبتال و 28 فوتی 
ناشی از کرونا در هفته رسیده ایم اما این روند کاهشی 

بسیار شکننده است.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱۹۰۰8۰۰۱۷38 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 غالمرضا میرزالی زرندی فرزند علی به شماره شناسنامه ۹۴ صادره 
از  زرند در یک باب خانه به مساحت 28۴.3۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 22 فرعی از 2368 اصلی واقع در زرند خیابان عالمه 
کوچه شماره ۱ خریداری از مالکین رسمی زهرا ذوالحسنی و محمد میرزالی  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 2۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/8/۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/8/۱6
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۴۰۰6۰3۱۹۰۰8۰۰۱۹8۰ 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 عباس زاده صادقی ده شیخی فرزند علی به شماره شناسنامه 3۰8۰۱6۰6۹۱ صادره از  
زرند در یک باب خانه به مساحت 3۰6.۰۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 8 فرعی از ۵۰68 اصلی واقع در زرند شهرک امام سجادع خیابان 
شهدای عباس آباد کوچه ۹ خریداری از مالک رسمی خانم سکینه حسن زاده ابراهیم آبادی 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 2۰۵

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/8/۱
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/8/۱6

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مزایده مال غیرمنقول)مرحله دوم مزایده(
کالسه بایگانی پرونده 950108 

اجرای احکام حقوقی دادگستری کوهبنان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه فوق الذکر ، له: آقای قربان علی بجروانی با وکالت 
آقای محمد قاضی زاده، فرزند اصغر و علیه: شرکت تعاونی مهر پویابه مدیرعاملی آقای مجید آذر ایین و رئیس هیئت مدیره ، 
آقای مجید روح االمینی ، دایر بر مطالبه یک باب واحد آپارتمانی که متراژ زیربنای آن 8۵ مترمربع می باشد و واقع است در کوهبنان خیابان 
شریعتی، خیابان مدرس، شهرک مسکن مهر ، واقع در طبقه هم کف یک بلوک ۴ واحدی و سازه مربوطه اسکلت فلزی، با سقف کمپوزیت، نمای 
بلوک سفال، ۵ سانتی که مقداری از آن انجام نشده، و حدود ۱۵ مترمربع دیوار چینی ها انجام و به گفته مدیرعامل شرکت ، امتیازات الزم در 
حال اخذ می باشد ، توسط محکوم علیه در قبال پرداخت بدهی محکوم له ، جهت فروش ، معرفی گردیده و توسط کارشناس رسمی دادگستری، 
به مبلغ 2.33۷.۵۰۰.۰۰۰ریال، ارزیابی گردیده تا از طریق مزایده به فروش رسانده شود. لذا طالبین خرید می توانند ضمن بازدید از ملک مذکور 
پیشنهاد خرید خود را به انضمام ده درصد مبلغ پیشنهادی در پاکت الک و مهر شده تا روز قبل از برگزاری جلسه مزایده تحویل دایره ی اجرای 
احکام نمایند. با توجه به اینکه ده درصد مبلغ پیشنهادی باید به حساب سپرده دادگستری واریز شود ، جهت دریافت شماره حساب و شناسه واریز 
به اجرای احکام دادگستری مراجعه شود. جلسه مزایده در مورخه ۱۴۰۰/۹/۱۴راس ساعت ۹ صبح با حضور نماینده دادگستری در محل دفتر اجرای 
احکام مدنی دادگستری کوهبنان منعقد و برگزار می گردد. و شخصی برنده مزایده خواهد شد که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد. و در صورت 
انصراف برنده مزایده ، ده درصد مبلغ پیشنهادی، که به حساب سپرده دادگستری واریز شده ، به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.   م الف 32
دادرس شعبه دوم دادگستری شهرستان کوهبنان _ یاسین کاربخش راوری

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱۹۰۰۵۰۰۰388 مورخ ۱۴۰۰/۰6/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضااسمعیلی 
سیرچی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۷ صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت۴36/۵۰ مترمربع پالک ۱6۱۰ فرعی مفروز 
و مجزی از ۴۵۹ فرعی از ۴۷-اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سیرچ - محله باغ زمق خریداری از مالک رسمی آقای احمد 
آگهی می شود در صورتی که  به فاصله ۱۵ روز  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  اسماعیلی سیرچی محرز گردیده است. 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 ۱۰۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰8/۱6- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰8/3۰

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱3 کرمان شهرستان زرند

آقای محمدرضا رحیمی فرزند علی بشماره شناسنامه ۱۰8 صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 2۹6.۷۵ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک ۱32۰ فرعی از 2۴3۱ اصلی واقع در زرند خیابان شهید خلیلی خریداری از مالک رسمی آقای محمد جعفر زاده.
خانم نجمه کرمانی نژاد فرزند رسول بشماره شناسنامه ۴۴۱ صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 2۹6.۷۵ مترمربع 

مفروز و مجزی شده از پالک ۱32۰ فرعی از 2۴3۱ اصلی واقع در زرند خیابان شهید خلیلی خریداری از مالک رسمی آقای محمد جعفرزاده.
م الف ۱۹۹- تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/8/۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/8/۱6

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در شهرستان زرند بخش ۱3 کرمان 

آقای عباس احمدیان فرزند حسن بشماره شناسنامه 38 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 2۹۱.6۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
۱۱3 فرعی از 2368 اصلی واقع در زرند خیابان پزشک خریداری از مالک رسمی آقای اکبر امرالهی.

آقای عباس احمدیان فرزند حسن بشماره شناسنامه 38 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 23۰.۰۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
۱۱3 فرعی از 2368 اصلی واقع در زرند خیابان پزشک خریداری از مالک رسمی آقای اکبر امراللهی.

م الف 2۰۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/8/۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/8/۱6

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مفقودی 

 مفقودی سند کمپانی

 1600- پیکان  وانت  خودرو  کمپانی  سند 
OHV سفید شیری روغنی مدل 1398 با 
شماره موتور 11489039211 و شماره شاسی 
شماره  به    NAAA46AA2AG134261
پالک 856 ی 32 ایران 65 به نام سکینه 
 3051746363 کدملی  خبری  دهقان 
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

مدل   132 پراید  ماشین  کمپانی  سند 
ایران  پالک  شماره  روغنی  سفید  رنگ   90
75523س85  و شماره موتور4341298  
بنام    S5420090065247 و شماره شاسی
رضا پاتر فرزند عبداله شماره شناسنامه 1711 
 1358 متولد    3070776337 کدملی  و 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
رفسنجان
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روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839
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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: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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کارزار

روزی حالل در تور صیادان گلستان/ باشگاه خبرنگاران جوان

| موزه مادام توسو شیراز |
 موزه مادام توسو شیراز در خانه زیبای زینت الملک 
عازم  تفریح  و  سفر  برای  اگر  است.  دایر  قوام 
عمارت اعیانی زینت الملک قوام بشوید و پا در 
عجیبی  صحنه  با  بگذارید،  خانه  این  زیرزمین 

می شود.  روبه رو 
»زینت الملک« خانم صاحب خانه، در کنار جمعی از 
مشاهیر ایران به استقبال شما ایستاده اند، در واقع 
این مجسمه های مومی توسط بنیاد فارس شناسی 
شیراز ساخته شده اند و شما فرصت این را دارید 
که چهره خیلی از مشاهیر شیراز را از نزدیک ببینید. 
به طور حتم برای یک بار هم که شده از طریق 
تلویزیون یا نشریات و سایت ها با موزه مادام توسو 
آشنا شده اید، موزه ای که در آن می توانید با خیلی 
از افراد سرشناس دنیا که در قالب مجسمه های 

مومی ساخته شده اند مالقات کنید. 
با  با آن ها دست بدهید و حتی عکس بگیرید، 
مجسمه هایی که با چهره واقعی شان مو نمی زنند. 
از  شده اند،  جمع  یکدیگر  دور  شیراز  مشاهیر 
مجسمه مومی خانم صاحب خانه گرفته تا مجسمه 

کریم خان زند، شهید دوران، آیت هللا میرزای شیرازی، 
نصیر الملک، سعدی و … . این مجسمه ها توسط 
توسط  در مدت ۴ سال  و  فارس شناسی  بنیاد 
سرپرستی  به  مجسمه ساز  هنرمندان  از  گروهی 
استاد »شانس« ساخته شدند. خانه زینت الملک 
قوامی همیشه شلوغ است اما بعدازظهرها رفت و 
آمدها در این عمارت بیشتر می شود. خانه ای که 

پاتوق خیلی از اهالی هنر است. 
و  داشت  زیادی  طرفداران  قبل  از  خانه  این 

معماری بی نظیر این عمارت، حیاط اندرونی اش، 
آینه کاری های استادانه و اتصال این خانه از طریق 
زیرزمین به عمارت نارنجستان قوام باعث شده 
بود،که خیلی ها برای دیدن این بنای زیبا و منحصر 
به فرد به اینجا بیایند. اما از سال 82 بود که با حضور 
هنرمندان و اساتید هنر، 3۷ تندیس در زیرزمین 
این خانه اعیانی قرار گرفت. زیبایی خانه را بیش از 
پیش کرد در ابتدا 3۷ تندیس برای نمایش دادن 

در موزه آماده شدند. / سیری در ایران

آلودگی آب )17(
به کار  برای دفع و تصفیه  فاضالب های شهری و صنعتی  استخرهای تبخیری 
می روند. این استخرها از منابع اصلی آلودگی آب های زیرزمینی هستند. تنها در 
صورت پوشاندن کف و دیوار ه های جانبی استخرهای تبخیری با مواد نفوذ ناپذیر 
از وارد شدن آالینده ها به منابع آب های زیرزمینی جلوگیری می شود. زباله ها را 
روزانه در گودال هایی دفن می کنند و روی آن را با خاک می پوشانند. هرگاه آب 

باران به مکان دفن زباله راه یابد، شیرآبه پدید می آید.
 شیرآبه ی زباله حاوی مواد خطرناک و زیان آور است. بخشی از شیرآبه از میان 
می شود.  آب ها  این  آلودگی  و سبب  می کند  نفوذ  زیرزمینی  آب های  زباله هابه 
می شود.  استفاده  زائد  مواد  دفع  برای  برنامه ای  بی هیچ  گودال ها  همین طور 
و  موتور خودرو  روغن  نفت،  مانند  مواد گوناگونی  از  این گودال ها  است  ممکن 
لجن انباشته شوند. به این ترتیب ممکن است گودال ها سبب آلودگی آب های 

زیست محیط  دانشنامه  شوند./  زیرزمینی 

آلبوم موسیقی »پوست« به زودی و پس از دریافت مجوزهای الزم توسط 
به  نیز منتشر می شود.  داخلی  نشر موسیقی »نواک« در سایت های 
گزارش مهر، موسیقی  فیلم »پوست« که برنده  سیمرغ بلورین بهترین 
موسیقی از سی  و هشتمین جشنواره  فیلم فجر است، تجربه ای  حاصل 
از تلفیق افسانه های ایرانی با موسیقی شمنی و موسیقی ترکمن و ساز 
و آواز عاشیق ولی عبدی است. بامداد افشار به گفته خودش در تولید 
این اثر هم از نقاشی های محمد سیاه قلم الهام گرفته و هم مشاوره  
بهمن و بهرام ارک برایش راهگشا بوده است.  فیلم »پوست« که این 
روزها در حال اکران و مورد توجه مخاطبان سینما هم واقع شده، به 
کارگردانی بهمن و بهرام ارک در سال ۱3۹۷ ساخته شد و اولین بار در 
سی  و هشتمین جشنواره  فیلم فجر به نمایش درآمد و نظر بسیاری از 
مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کرد و در شش رشته نامزد دریافت 

شش سیمرغ بلورین شد.

پوستر نمایش »بیماری خانواده میم« به کارگردانی سروش طاهری 
در آستانه آغاز اجراهای عمومی این تئاتر با طراحی سینا افشار پیش 
به  نمایش  این  هنرآنالین،  به گزارش  گرفت.  قرار  مخاطبان  روی 
نویسندگی فائوستو پاراویدینو و ترجمه نیایش بهمنیه از روز چهارشنبه 
نوزدهم آبان اجرای خود را در تاالر سایه تئاتر شهر آغاز می کند. در این 
اثر نمایشی که از تاریخ یاد شده ساعت ۱۹:3۰ با مدت زمان 8۰ دقیقه 
و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان به صحنه می رود، مانلی حسین پور، آرزو 
شیخی، محمدرضا صولتی، ساالر کریم خانی، امید مصباحی، رامتین 
مقدادی به عنوان بازیگر حضور دارند. در خالصه داستان این نمایش 
آمده است: »خانواده میم مادر خود را از دست داده و در حال حاضر 
عاشق شدن مجدد ماریا دختر دوم خانواده شرایط آشفته خانواده 
را آشفته تر کرده در این بین خانواده میم حتی نامزد دختر خود را 
نمی شناسند این عدم شناخت موقعیت های کمیکی را ایجاد می  کند 

که به جریانی دیگر ختم می شود.«

کارزاری با نام درخواست ممانعت از استخدام  و انتصاب های 
خویشاوندی در سازمان ها در وب سایت کارزار در جریان است 
که با هشتگ #نه_به_پارتی_بازی پیگیری می شود. در بخشی 
ایران،  اسالمی  رئیس جمهوری  به  این کارزار خطاب  متن  از 
رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور آمده است: »با احترام به استحضار می رساند، متاسفانه 
خویشاوندی  استخدامی های  و  انتصاب ها  هستیم که  شاهد 
و پارتی بازی هر روز گسترده تر می شوند. نتیجه این اعمال و 
عدم به کارگیری نیروهای مستعد، سالم و با لیاقت جز ایجاد 
حس ناامیدی در جامعه، فرار مغزها، اتالف بیت المال، شیوع 
گسترده مفاسد مالی و اداری، افزایش بیکاری و بروز مشکالت 
مدیریتی و اجتماعی در سازمان ها و جامعه نخواهد نبود. در 
شرایطی که می دانیم شایسته ساالری و رعایت اصول و ضوابط 
استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سازمان ها، جز ارکان 
مهم پیشبرد اهداف جوامع، ارتقای سطح کیفیت و کارایی نیروی 
انسانی، بهبود مستمر، ممانعت از بروز فساد و تعالی سازمانی 
محسوب می شود. ما انتظار داریم که قانونی تصویب شود تا مانع 
از انتصاب ها و استخدام های خویشاوندی در سازمان های دولتی 
نظیر صدا و سیما و شهرداری و... و شرکت های خصولتی به ویژه 
پتروشیمی ها شده و اجرای دقیق این قانون نیز توسط مراجع 
مربوطه پیگیری شود.« امضاکنندگان این کارزار می خواهند از 
این راه پیگیر »شایسته ساالری در استخدام های دولتی« شوند.

فلک به من نفسی گرچه سر گرانش کرد

دگر به راه تالفی سبک عنانش کرد

زبان ز پرسش حالم اگر کشید دمی

دمی دگر به من اقبال هم زبانش کرد

فشاند مرغ دلم را روان به ساعد زلف

به سنگ جور چو آشفته آشیانش کرد

نداده بود دلم را به چنگ غصه تمام

که بازخواست به صد عذر و شادمانش کرد

دلم هنوز ز دریای غم کناری داشت

که غرق مرحمت از لطف بیکرانش کرد

دمی که تیر ستم در کمان خشم نهاد

کشید بر من و سوی دگر روانش کرد

چو خواست قدر نوازش بداند این دل زار

نخست پیش خدنگ بال نشانش کرد

غرض ستیزه نبودش که نقد قلب مرا

کشید بر محک جور و امتحانش کرد

عنان همرهی از دست محتشم چو کشید

نهفته بدرقٔه لطف هم عنانش کرد

محتشم کاشانی

شناخته  نیز  آالشور  )به  نجارده  آبشار 
جغرافیایی  موقعیت  در  می شود( 
استان  در   E۵۱3622  N3632۴۰
این  ارتفاع  است.  واقع  مازندران 
در  و  است  متر   32 حدود  در  آبشار 
واقع  روستا  جنوب  جنگل های  دل 

است.  شده 
شیوا دره  به  دره ای  درون  در  آبشار 
از  ۵۹6 متری  ارتفاع  در  و  دره مور  یا 
برای  است.  گرفته  قرار  دریا  سطح 
دسترسی به آبشار می توان از روستای 
شد  جنگل  خاکی  جاده  وارد  نجار دره 
به  جاده  از  قسمتی  در  سپس  و 
وارد   N363۱۵۱E۵۱۴2۵۰ مختصات 
 2۰ جنگل جنوب جاده شد و پس از 
به  پیاده روی در جهت جنوب  دقیقه 
سمت  از  همچنین  رسید.  آبشار  دره 
می توان  پوشکا  توسکا  روستای 
تا  را  مسیر  و  شد  دره  وارد  مستقیم 

داد. ادامه  آبشار 
ارتفاع  به  پوشکا  توسکا   از  دره  این   
تقریبی ۱2۵۰ متر در قلب جنگل های 
شهرستان نوشهر )متعلق به دانشکده 
منابع طبیعی نوشهر( شروع می شود. 
اول(  آبشار   ۱6( دره  این  اول  نیمه 

و  ندارد  آب  سال  گرم  ماه های  در 
نسبت به نیمه دوم دره شیب کم تری 
ست  شرقی  غربی   دره  جهت  دارد. 
است.  متر   ۴۵۰۰ حدودا  آن  طول  و 
به  رودخانه ای  کجور  جنگل های  از 
که  می گیرد  سرچشمه  نام  همین 
مختلف،  شعبه های  دریافت  از  پس 
پارک  شرق  قسمت  از  نهایت  در 
به  مالکال(  )روستای  سی سنگان 
از  یک  می ریزد.  مازندران  دریای 
که  آبیست  رودخانه،  این  شعبه های 

جاریست.  دره  شیوا  از 
شماره گذاری  آبشار   2۱ دره  این  در 
آبشار،  گردیده است که معروف ترین 

است. آالشور  یا  نجارده  آبشار 
 الزم به ذکر است در صورت فرود از 
خیرودکنار  روستای  تا  نجارده  آبشار 
و  ندارد  وجود  دره  از  خروج  امکان 
باید مسیر را تا انتهای دره طی نمود. 
 ۷ فاصله  در  نجارده  روستای 
کنار  در  نوشهر  شرق  کیلومتری 
نجارده  است.  واقع شده  دریا  ساحل 
نوشهر و  توابع شهرستان  از  روستایی 
و  است./ کویرها  دهستان خیرودکنار 

ایران بیابان های 
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سایر  از  و  دارد  طول  سانتی متر   ۹ پرنده،  این 
دم  است.  جورتر  و  جمع  و  سسک ها کوچک تر 
با  قهوه ای  سیاه  بال ها  ظریف،  منقار  کوتاه، 
در  زردی  نوار  با  سر  و  نخودی  سفید  رگه های 
مرکز تارک دیده می شود که در پرنده ی نر، زرد 
را  آن  رنگ  زرد  پرهای  اغلب  و  است  نارنجی 

است. پوشانده 
ابرویی  نوار  و  با صورت کمرنگ   چشم ها سیاه 
زرد  رنگ  حاشیه ی  در  می شود  دیده  بی رنگ 

دارد.  وجود  سیاه  نوار  دو  تارک،  وسط 
از  است.  تارک  زرد  رنگ  فاقد  جوان،  پرنده ی 
انسان ها وحشتی ندارد و بسیار پر جنب وجوش 
البه الی  در  ریسک ها  چرخ  با  اغلب  و  است 

تاج پوشش درختان در پی غذاست و ضمن 
سرو صدا، درجا بال می زند. صدای این پرنده 
باال رفتن، شبیه »سی  پایین و  با  بلند همراه 
سی  سی  سی  یوسی-  سی  سی  سی   – ه 

می شود. شنیده  وویت«  ات  سی  یوسی- 
 این پرنده در جنگل های سوزنی برگ و همراه 
با پهن برگ های به سر برده و زمستان ها، در 
پرچین ها و پوشش زیر درختان دیده می شود 
می سازد.  آشیانه  برگ  سوزنی  درختان  در  و 
اندک  تعداد  به  و  است  مهاجر  نیمه  ایران  در 
محل های  از  کامل  حفاظت  می شود.  دیده 
تولید مثل این پرنده ضروری است./ کویرها 

ایران بیابان های  و 

سسک تاج طالیی

آبشار نجارده )آالشور(

ممانعت از استخدام  و انتصاب های 
خویشاوندی در سازمان ها

برن«  »راندا  نوشته   »معجزه«  کتاب 
اثری در ارتباط با شکرگزاری نعمت ها 
این کتاب  دارایی های زندگی است.  و 
و  دارد  تأکید  شکرگزاری  عادت  بر 
برای  افراد  همه ی  است  باور  این  بر 
مسیر  پیمودن  و  آرامش  به  رسیدن 
جزئی  را  شکرگزاری  باید  موفقیت 
کنند.  زندگی شان  از  جدایی ناپذیر 
کتاب  این  نویسنده ی  برن«  »راندا 
شکرگزاری  تمرین   اگر  است  معتقد 
روزانه مان  زندگی  در  مرتب  به طور  را 

خواهد  دگرگون  زندگی مان  دهیم  انجام 
شد. او می گوید برای داشتن حال خوب 
باید همیشه خدا را شکر کرد و ممنون 
نعمت ها باشیم تا برای پیشرفت انگیزه 

باشیم.  داشته  انرژی  و 
روانشناسی  کتاب های  جزو  اثر  این 
مجموعه  از  و  است  خودشناسی  و 
کتاب های راز است که در چند سال  اخیر 
این کتاب  است.  شده  پرفروش  بسیار 

و  نعمت ها  زندگی،  به  انسان ها  نگاه 
سالمتی را دگرگون می کند و معتقد است 
شکرگزاری  تمرین های  از  استفاده  با 
می توان به عشق و عظمت واقعی دست 
»راندا  شد.  نزدیک تر  خدا  به  و  یافت 
تمرین  بیست وهشت  اثر  این  در  برن« 
با  افراد  تا  است  ارائه کرده  شکرگزاری 
خارق العاده ی  قدرت  به  آن ها  انجام 

ببرند.  پی  شکرگزاری 
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