
وزیر جهاد کشاورزی:

 وام های کشاورزان خوز ستانی
سه سال استمهال می شود

 وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد به منظور کاهش اثرات ناشی از تنش آبی و 
همچنین مخاطرات به وجود آمده در جریان بروز خشکسالی در خوزستان، وام 

کشاورزان این استان به مدت سه سال استمهال می شود.

 17 سال پس از ساخت بزرگترین
 سد قوسی خاورمیانه در ایذه، مشکل 

تامین آب شرب و ساخت جاده 
جایگزین هنوز حل نشده است

 رویای دور آبادی
 در همسایگی »کارون3«

در 11 روز گذشته در واکاوی دالیل مشکالت کم آبی 
در خوزستان، سدسازی در سرشاخه های کارون بارها 
مورد اشاره قرار گرفته است. در ایذه که ناآرامی ها به 
شهروندان  شب های گذشته،  در  سرایت کرده،  آن 
بشکه های  بی آبی،  به  اعتراض  نشانه  به  گالیه مند، 

خالی را در دست گرفتند و به خیابان آمدند. 

 مقامات یک شهر در سوئیس 
برای مواجهه با تغییرات آب وهوایی 

راه حل تازه ای یافتند 

بام های سبز بازل 
 تغییرات آب و هوا و افزایش دما در فصول گرم و 
بزرگ،  و  صنعتی  شهرهای  در  آالینده ها  نشت  نیز 
بسیاری از شهروندان را دچار مشکل کرده است. این 
گرمای روزافزون در ماه های اخیر باعث مرگ صدها 
اروپایی و آمریکایی شده که کمتر به تحمل دمای 

باالی 40 درجه عادت داشتند.

 جواد فروغی نخستین طالی ایران
 در المپیک توکیو را  کسب کرد

 مدال طال بر سینه
 پرستاِر تیرانداز

تر اژ دی دامپر ور ی ور شکسته
رئیس اتحادیه دام سبک کشور: در شش ماهه دوم سال هم با کمبود شدید دام و گوشت مواجه می شویم

افزایش کشتار دام مولد در کشور زنگ خطر را در زمینه تامین گوشت در ماه های آینده به صدا درآورده است

| رئیس شاخه زمین شناسی 
فرهنگستان علوم |

|  مهدی زارع |

سدسازی و اهمیت 
ارزیابی های محیط زیستی

برای  آب  اطمینان  قابل  منابع  تامین 
توسعه  اهداف  از  کشاورزی،  و  آشامیدن 
پایدار است. در جریان توسعه، تاسیساتی 
مانند سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به  می توانند 
زیست  محیط  بر  منفی  و  مثبت  آثار 
بگذارند. بهینه سازی منابع آب برای توسعه 
شهری،  مصارف  و  صنعت  کشاورزی، 
اهداف  از  یکی  می شود.  تلقی  ضروری 
تامین  آب،  منابع  بهینه  برنامه ریزی  اصلی 
آب کشاورزی و منابع آب آشامیدنی است 
آب  ذخیره سازی  و  جمع آوری  آن  در  که 
با  از  سطحی  آبهای  و  بارندگی  از  حاصل 

است.  اجرایی  برنامه  حوادث طبیعی در هند، عربستان و ترکیه خسارت مالی و جانی به بار آوردارزش ترین 

سه کشور در گیر سیل و رانش زمینسه کشور در گیر سیل و رانش زمین
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شهر  اسالمی  شورای  دوره  ششمین  منتخب 
و  امام  یادگار  بزرگراه  تکمیل  گفت:  تهران 
افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی مهمترین 

است. نقل  و  حمل  حوزه  در  ما  برنامه های 
شورای  اولویت های  تشریح  در  چمران  مهدی 
شهر تهران در دوره ششم به حوزه حمل و نقل 
عمومی اشاره کرد و به ایسنا گفت: ما در بازه 
توانستیم  دادند،  قرار  اختیارمان  در  زمانی که 
و  برسانیم  اتمام  به  را  مترو   پروژه  درصد   ۹0
تنها دو خط شش و هفت باقی مانده که بنابر 
فرصت  بیشتر  ماه  شش  اگر  من  پیش بینی 
به  و  تکمیل  نیز  را  آن  می توانستیم  داشتیم، 
اتمام برسانیم در حالی که این دو خط در طول 

4 سال گذشته تکمیل نشده است.
او افزود: قصد داریم تا در این دوره چهارسال، 

پروژه های نیمه  تمام گذشته را تکمیل کنیم. ما 
خودمان را در دوره های گذشته در زمینه حمل 
نقل عمومی نشان داده ایم و می توان گفت  و 
با  ۲00کیلومتر مترویی که در ١٢سال خدمت 
شد،  ساخته  تهران  شهردار  سمت  در  قالیباف 
سابقه خوبی را در رزومه مان به ثبت رسانده ایم 
نیز  پروژه  ابتدایی شروع  سال  دو  در  البته  و 

بوده ایم. نتایج مطلوبی  شاهد 
شورای  دوره  ششمین  در  مردم  منتخب   
اسالمی شهر تهران تاکید کرد: از این رو تالش 
را  این دو خط  تا در زمینه متروسازی  داریم، 
تکمیل کنیم و در زمینه راه سازی شهری نیز 
امام که  یادگار  بزرگراه  مانند  بزرگراه ها  برخی 
نیاز  که  دیگر  مسیرهای  و  نرسیده  اتمام  به 
تکمیل  باید  را  دارد  کناری  فرعی  خطوط  به 

امام،  یادگار  بزرگراه  تکمیل  پروژه  البته  کرد. 
تا  داریم  قصد  ما  و  است  بزرگ  پروژه ای 
بزرگراه  این  برنامه ریز  ی مان  و  طرح  براساس 

طراحی کنیم. طبقه  دو  صورت  به  را 
و  زمینه حمل  در  همچنین  داد:  ادامه  چمران 
با تهیه  رابطه  برنامه هایی در  نیز،  نقل عمومی 
اتوبوس و واگن مترو داریم و البته تهیه این 
ماست  اساسی  مشکالت  از  یکی  واگن ها 
و سپس  خریداری  باید  واگن ها  این   چرا که 
مونتاژ شود که با توجه به تحریم ها بازه زمانی 
به  نمی توان  و  دارد  را الزم  از یک سال  بیش 
اما  ایجاد کرد  زمینه  این  در  را  سرعت تحولی 
آسان تر  اتوبوسرانی  زمینه  در  را  برنامه هایمان 
اولیه  هزینه  آنکه  شرط  به  اجرا کرد  می توان 

شود. تأمین  آن 

خوزستان استاندار خوزستان با اشاره به رهاسازی 
آب در خوزستان در چند روز اخیر گفت: مجددًا 
برخی در یکی دو روز اخیر شلتوک کشت کردند 
که باعث وارد نشدن آب به هورالعظیم و یا وارد 
رودخانه ها می شود که  و  تاالب  به  زهاب  شدن 
در  سلیمانی دشتکی  قاسم  است.  مشکل ساز 
جلسه ستاد مدیریت بحران و شورای کشاورزی 
برگزار  مردادماه(   ۲( امروز  استان خوزستان که 
شد، با اشاره به حوادث اخیر خوزستان اظهار کرد: 
در روزهای اخیر، خویشتن داری نیروهای امنیتی 
نیروها زخمی  از  نفر  بود؛ ده ها  واقعًا مثال زدنی 

شدند اما عکس العمل نشان ندادند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در بحث سوسنگرد 
به  فاجعه ای  نبود،  مأموران  خویشتن داری  اگر 
که  چشم اندازی  و  کار  آخرین  می آمد.  وجود 
داشتیم رفتن به خانه بزرگان سوسنگرد، حمیدیه، 
مناطق  همه  و  ایذه  هویزه،  اهواز،  علوی  کوی 
جلساتی  در  بزرگان  با  بود.  خوزستان  استان 
کرد:  بیان  خوزستان  استاندار  کردیم.  صحبت 
خواهش من این است که به بیگانه بها ندهیم 
و خودمان در داخل، مشکالت مان را حل کنیم. 
به  زمانی که  حل کنیم.  را  بحران  باید  باالخره 
خوزستان آمدم، وضع آب تقریبًا نرمال بود و در 
بهمن ماه و اسفندماه بارش کمتری داشتیم. از 

همان زمان جلسات متعددی تشکیل دادیم و 
توجه بسیار زیادی شد. سلیمانی دشتکی افزود: 
و  هزار  یک  دولت،  یکشنبه گذشته  جلسه  در 
1۵0 میلیارد تومان برای استان خوزستان اعتبار 
تخصیص داده شد. از اعتباری که تخصیص داده 
شده، ۵0 درصد به حساب استانداری واریز شده 
است. عالوه بر آن، 1۵ درصد از اعتبارت تنش آبی 
وزارت خانه های جهاد کشاورزی و نیرو به استان 
خوزستان تخصیص یافت. همچنین تصویب شد 
که صددرصد اعتبارات این وزارت خانه ها به استان 
با  استاندار خوزستان  یابد.  خوزستان تخصیص 
اشاره به روند پرداخت خسارت کشاورزان در سیل 
سال ۹۸ تصریح کرد: خسارات کشاورزان بیش 
از ۷00 میلیارد تومان بود که 4۶ میلیارد تومان 
اما  بود  از مبلغ پرداخت شده وارد سامانه نشده 
مجموعًا ۶۷ درصد از خسارات پرداخت شده بود. 
از وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی خواهش 
می کنم که مابقی خسارات را نیز پرداخت کنند. 
400 میلیارد تومان نیز برای آبادان و خرمشهر به 

ویژه سد مارد و چوئبده اختصاص یافت.
بر  مالیات  قانون   ۳۸ ماده  با  برابر  وی گفت: 
ارزش افزوده صنایع آالینده موظفند یک درصد 
فروش  قیمت  مبنای  بر  را  آالیندگی  عوارض  از 
محصول پرداخت کنند. صنایع نفتی جزو صنایع 

آالینده استان خوزستان هستند که به دلیل عدم 
تا ۹۳ حدود ۲۳  از سال ۸۷  عوارض  پرداخت 
برای  مالیاتی  تشخیص  اوراق  تومان  میلیارد 
داده  مالیات  این  اگر  است.  شده  صادر  آن ها 
شود و قانون اجرایی شود، مشکل شهرداری حل 
می شود.استاندار خوزستان با اشاره به مشکالت 
کشت شلتوک افزود: با وجود کشت شلتوک ما 
مشکل داریم؛ زهاب های این کشت وارد رودخانه 
دچار  را  خرمشهر  و  آبادان  که  می شود  کارون 
مشکل می کند. تقاضا این است که حداقل هشت 
دستگاه آب شیرین کن خریداری شود تا بتوانیم 
آب را تصفیه کنیم و در آب شرب مشکل ایجاد 
رهاسازی  کافی  اندازه  به  آب  گفت:  نشود.وی 
باالدست شاهد کشت  اکنون در  اما  شده است 
زهاب ها  شدن  وارد  باعث  هستیم که  شلتوک 
یکی  در  برخی  مجددًا  می شود.  رودخانه ها  به 
دو روز اخیر شلتوک کشت کردند که باعث وارد 
نشدن آب به هورالعظیم و یا وارد شدن زهاب به 
تاالب و رودخانه ها می شود که مشکل ساز است. 
سلیمانی دشتکی در خصوص اعتبارت تخصیص 
یافته به استان خوزستان افزود: ۵0 درصد اعتبار 
مصوب برای خوزستان ابالغ شده است و تقاضا 
می کنم که ۵0 درصد بقیه نیز ابالغ شود تا بتوانیم 
تنش آبی را کمتر و خسارات را پرداخت کنیم.

چمران، عضو منتخب شورای شهر تهران: 

قصد داریم پروژه بزرگراه یادگار امام را دو طبقه اجرا کنیم 

استاندار خوزستان مطرح کرد

تقاضای خرید آب شیرین کن برای آبادان و خرمشهر 
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رئیس جمهور گفت: این روزها مشکالتی 
از  خوزستان  استان  مردم  زندگی  برای 
را  موجود  گرمای  شدت  و  آب  لحاظ 
شاهدیم که این شدت گرما موجب کم 
شدن ورودی سدهای آب ها شده و در 
پیدا کردند که  مشکالتی  مردم  مجموع 
بخشی از این مشکالت کم شده است.
روحانی افزود: با حضور آقای جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوری، وزیر نیرو و 
مشکالت  بقیه  امیدوارم  مسئوالن  سایر 
در روزهای آینده تخفیف یابد و مسائلی 
که نسبت به خوزستان باید حل و فصل 
مقام  دیروز  که  دستوری  طبق  شود، 

معظم رهبری داده اند، ادامه پیدا کند.
از سخنانش  دیگری  بخش  در  روحانی 
آب  تصفیه خانه  افتتاح  به  اشاره  با 
و  بابلسر  بابل،  شهرستان های  در 
بعد  آشامیدنی  آب  کرد:  اظهار  خلخال 
مهم  بسیار  ما  برای  هوا  و  اکسیژن  از 
مردم  زندگی  و  سالمت  به  چون  است 
بسیار  خدمات  از  یکی  است.  وابسته 
خوبی که وزارت نیرو از آغاز دنبال کرده 
مردم  اطالع  به  اخیر  سال های  در  و 
رسیده، این است که هر روز و هر هفته 
بخشی از کشور از آب سالم تصفیه شده 
افتتاح  امیدوارم  که  می کنند  استفاده 
مردم  برای  تصفیه خانه ها  این  همزمان 
مازندران، اردبیل، سیستان و بلوچستان 
باشد. مبارک  بختیاری  و  چهارمحال  و 
از  بهره برداری  دستور  اعالم  از  بعد  او 
کرد:  اظهار  فارس  استان  »هایقر«  سد 
سد هایقر با شروع بارندگی های امسال 

منطقه  برای  را  الزم  آب  هم  می تواند 
خطر  شرایط  در  سیالب  از  هم  و  حفظ 
میلیون   ۲۲۷ سد  این  کند.  جلوگیری 
سدی  که  دارد  ظرفیت  مترمکعب 
است.  ملی  سدهای  جزو  و  بزرگ 
دولت  در  است که  آخرین سدی  هایقر 

می رسد. اتمام  به  دوازدهم 
مجموعا  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری   
دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  طول  در 
۵۷ سد ملی، تکمیل و بهره برداری شده 
انقالب  بعد  و  از قبل  یادآور شد:  است، 
تا قبل دولت یازدهم 144 سد در کشور 
 ۵۷ دولت  دو  این  در  داشت که  وجود 
این  و  است  رسیده  بهره برداری  به  سد 
در  و  خاک  و  آب  حفظ  برای  سدها 
بسیار  مردم  برای حفظ جان  سیل هم 
برای کشاورزی،  این سدها  است.  مهم 
صنعت و آب آشامیدنی اهمیت فراوانی 

دارد.
 او بعد از اعالم دستور بهره برداری از 1۳ 
استان،   ۹ در  تجدیدپذیر  نیروگاه   طرح 
سمت  به  است  مهم  بسیار  کرد:  اظهار 
تجدیدپذیری  امکانات  و  نیروگاه ها 
نیازی  آب  و  سوخت  به  که  برویم 
نه  تابستان  گرمای  و  باشند  نداشته 
بلکه  نگذارد  آنها  روی  منفی  تاثیر  تنها 

باشد. داشته  مثبت  تاثیری 
مجموع  در  همچنین  گفت:  روحانی 
بتوانند هم به مردم از لحاظ نیازمندی ها 
به برق و هم به محیط زیست از لحاظ 
و  کنند  کمک  زیست  محیط  سالمت 
جویی  صرفه  موجب  کشور  انرژی  در 

کشور  در  اینکه  بیان  با  روحانی  شوند. 
در  و  بادی  نیروگاه های  نقاط  برخی  ما 
نقاط  همه  شاید  و  نقاط  از  بسیاری 
همچنین  و  خورشیدی  نیروگاه های 
نیروگاه های برق آبی در مقیاس کوچک، 
رودخانه ها  شد:  یادآور  داریم،  فراوان 
را  برقابی کوچک  نیروگاه های  می توانند 
به حرکت دربیاورند. همه اینها می تواند 
در روزهای سخت کم برقی مفید باشد 
در  ارزشمندی  بسیار  کار  واقع  در  و  
با  رئیس جمهوری  است.  انجام  حال 
در  وزرا  و  اول  معاون  حضور  به  اشاره 
استان خوزستان، گفت: تالش داریم تا 
مشکالت این استان حل شود. در سال 
به  اعتبارات مربوط  از  بزرگی  ۹۹ بخش 
آبرسانی به دزفول، اندیمشک، شادگان، 
ایذه  خرمشهر،  آبادان،  مسجدسلیمان، 
البته  شد،  پرداخت  که  بود  باغملک  و 
در  شود.  انجام  بیشتری  کارهای  باید 
توسعه  برای  عظیمی  کار  دولت  این 
انجام  خوزستان  استان  در  کشاورزی 

دادیم.
 او با بیان اینکه برای توسعه کانال کشی 
خوزستان  استان  در  زهکشی  و 
داد:  ادامه  شد،  انجام  مهمی  اقدامات 
در  کشاورزی  زمین  هکتار  ۲۹۵هزار 
ایالم  در  بخشی  و  خوزستان  استان 
تحولی  که  شد  زهکشی  و  کانال کشی 
است.  خوزستان  کشاورزی  در  بزرگ 
انجام  اقدامات  به  اشاره  با  روحانی 
شد:  یادآور  اروند  آزاد  منطقه  در  شده 
بزرگی  گشایش  موجب  اقدامات  این 

در  است.  شده  خوزستان  جنوب  در 
نیز  خوزستان  فاضالب  و  آب  زمینه 
اخیر  سال  چندین  در  مهمی  اقدامات 
افتتاح چندین  برای  است.  انجام شده 
استان  در  شخصًا  بنده  فاضالب،  طرح 
غدیر،  طرح  یافته ام.  حضور  خوزستان 
اهواز،  به  دز  سد  از  را  آشامیدنی  آب 
همه  علی رغم  رساند.  آبادان  و  خرمشهر 
پایان  استان  این  مشکالت  تالش ها، 
افزود:  رئیس جمهوری  است.  نیافته 
بعد  و  می بارید  خوزستان  در  قباًل  باران 
استان  برق  کل  و  خاک  و  گرد  آن  از 
دچار  مدت ها  مردم  و  می شد  قطع 
و   ۹۶ سال های  در  برق  تأمین  مشکل 
۹۷ بودند. همه قرقره های مسیر انتقال 
که  بود  بزرگی  کار  شد؛  تعویض  برق 
طوالنی  مدت  بودیم.  آن  گرفتار  ماه ها 
بود  غبار  و  مشکل گرد  دچار  خوزستان 
که برای حل این مشکل، بخش بزرگی 
او  شد.  نهال کاری  خوزستان  جنوب  از 
دولت های  کارنامه  اینکه  بر  تاکید  با 
به خوزستان  نسبت  دوازدهم  و  یازدهم 
قابل قبول است، گفت: اگر امسال دچار 
خشکسالی که در ۵0 سال اخیر بی نظیر 
ایجاد  مشکالت  این  نمی شدیم  است، 

. نمی شد
مشکالت  باید  کرد:  تصریح  روحانی 
روشن  حق  اعتراض،  شود،  حل  مردم 
نفر   10 چند  اندک  تعداد  است،  مردم 
اعتراض  مردم  بقیه  می گذاریم،  را کنار 
می خواستند  که  داشتند  به حقی 
و  نخلستان ها  کشاورزی،  مشکالت 
بود.  آنها  حق  شود؛  حل  دام هایشان 
به کار  را  نیز همه تالش خود  مسئوالن 
به  اشاره  با  رئیس جمهوری  گرفتند. 
دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  در  اینکه 
نیروگاهی  ظرفیت  مگاوات  ۲0هزار 
کشور  صنعت  گفت:  شد،  اضافه  کشور 
در طول چهار سال اخیر علی رغم جنگ 
کرد.  پیدا  خوبی  توسعه  اقتصادی، 
توسعه صنعتی در دو سال اخیر به طور 
طبیعی مصرف برق را افزایش می دهد. 
کاهش  و  هوا  گرمای  دلیل  به  امسال 
برق  تأمین  مشکل  سدها،  آب  ظرفیت 

است.  شده  ایجاد 
از سخنانش  دیگری  بخش  در  روحانی 
مردم  خانگی  برق  تأمین  اینکه  بیان  با 
پیش  گفت:  است،  شده  مشکل  دچار 
آینده  هفته  دو  که  است  این  بینی 
آن  از  بعد  و  دارد  ادامه  شدید  گرمای 
با  او  این شرایط عبور خواهیم کرد.   از 
اخیر  اینکه در عرض دو سال  بر  تاکید 
وزارت نیرو برای آب و برق کشور 1۳۲ 
تومان سرمایه گذاری کرده  میلیارد  هزار 
است، اظهار کرد: همه سرمایه گذاری ها 
رسیده  افتتاح  به  سال گذشته  دو  طی 
است. امروز نیز پروژه هایی با ارزش دو 

رسید.  افتتاح  به  تومان  میلیارد  هزار 
سدهای  مدت  این  طول  در  افزود:  او 
های  استان  در  مرزی  نقاط  در  مهمی 
به  شیرین  آب  شد.  ساخته  مختلف 
منطقه شرق کشور فرستاده شد که جزو 
با  بود.  ایران  تاریخ  نظیر  بی  طرح های 
تومانی  میلیارد  هزار   ۳0 حدود  افتتاح 
به  فارس  خلیج  از  را  آب  روز  یک  در 
استان هرمزگان، یزد و کرمان رساندیم. 
طرح  این  کرد:  اظهار  پایان  در  روحانی 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  برای 
سال های  در  جنوبی  و  رضوی  خراسان 

یافت. خواهد  ادامه  آینده 

 رئیس جمهوری:

اعتراض، حق روشن مردم است
حسن روحانی: حل و فصل مشکالت خوزستان طبق دستور رهبری باید ادامه یابد

 سدسازی 
 و اهمیت ارزیابی های

 محیط زیستی 
در  آب  مهار  هدف،  این  به  رسیدن  برای 
مناطق  به  آن  انتقال  و  مرزی  رودخانه های 
مرکزی نیز بخشی از راهبرد وزارت نیرو برای 
برنامه ریزی منابع آب است. در ایران، با توجه 
به اینکه ۸۵ درصد از مساحت کشور خشک 
اهمیت  راهبرد  این  است،  خشک  نیمه  و 
منابع  و ذخیره  پیدا می کند. حفظ  بیشتری 
آب و استفاده بهینه از آنها می تواند آثار مثبتی 
باشد.  داشته  فرهنگ  و  جامعه  اقتصاد،  بر 
همچنین از بین بردن پوشش گیاهی حوضه، 
تخریب سفره های زیرزمینی، ایجاد تغییر در 
رودخانه ها از طریق سد سازی، آلودگی ناشی از 
تخلیه فاضالب و استفاده از شن و رودخانه ها 
بر  منفی شدیدی  آثار  رودخانه  آب  انتقال  و 
محیط زیست به جا می گذارد. آثار و تبعات 
این تخریب ها را امروز در خوزستان و تنشهای 
گذشته  هفته  طول  در  آن  در  شده  ایجاد 
افزایش  شاهد  اخیر  دهه های  در  می بینیم. 
بر  نظارت  بوده ایم.  زیست  محیط  از  آگاهی 
آثار محیط زیستی پروژه ها و سدها و تالش 
برای کاهش تبعات منفی محیط زیستی سد 
سازی هر روز بیشتر به مطالبه عمومی تبدیل 
می شود. موارد زیادی وجود دارد که پروژه های 
مهم بدون گزارش ارزیابی آثار محیط زیستی 
کافی در کشورهای در حال توسعه انجام شده 
پروژه های  اثر  بر  نظارت  و  شناسایی  است. 
توسعه منابع آب به صورتی که  هم مزایا و هم 
خطرات آن در نظر گرفته شود، وضع مطلوب 
تلقی می شود.ارزیابی محیط زیست در مرحله 
نقش  سد،  ساخت  هنگام  در  مکان  بررسی 
مهمی در مطالعات سد سازی برای سدهای 
اجرای  و  تصویب  است.  نداشته  ایران  مهم 
قانونی  برای الزام در چنین ارزیابی هایی در 
کشورهای دیگر سالها به طول انجامیده است: 
1۹۷0؛  سال  در  آمریکا  1۹۶۹؛  سال  در  سوئد 
در  مالزی  و  استرالیا  1۹۷۳؛  سال  در  کانادا 
سال 1۹۷4؛ فرانسه در سال 1۹۷۶؛ و هند در 
الزامی را به وجود آوردند.  سال 1۹۹4 چنین 
دستورالعمل ارزیابی آثار سدسازی بر محیط 
زیست در نشریه ۲۵0-الف شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، وزارت نیرو که در خرداد 1۳۸4 
اینترنت در دسترس عموم  منتشر شد و در 
است. البته این دستورالعمل شامل سدهای 
نقش  نیست.کارشناسان  تاریخ  این  از  قبل 
اساسی در نظارت بر عملکرد سدها دارند. در 
واقع متخصصان باید در تالش باشند تا ضمن 
مناسب  روش های  موجود،  وضعیت  بررسی 
برای کاهش آثار منفی محیط زیستی ساخت 
سد را اتخاذ کنند. افزایش  تعداد سدها در 
ایران در سالهای اخیر باعث نگرانی کارشناسان 
رسمی  آمار  طبق  است.  شده  زیست  محیط 
تاکنون ۵۳ سد ساخته شده، ۶۸ سد در حال 
ساخت است و 1۲1 سد نیز در دست بررسی 
ارزیابی  بدون  عملیاتی،  سدهای  اکثر  است. 
برداری  بهره  و مورد  زیست محیطی طراحی 
محیطی،  زیست  آثار  گرفته اند.ارزیابی  قرار 
روشی برای شناسایی تبعات مثبت و منفی 
بهترین روشهای  از یک طرح است و  ناشی 
مدیریت عملکرد را با هدف کاهش آثار منفی 
و تقویت موارد مثبت پیشنهاد می کند. تبعات 
منفی زیست محیطی و اجتماعی پروژه از نظر 
بیشتر  آن  آثار مثبت  از  تعداد و شدت  نوع، 
است. تا زمانی که راهبردهای خوب اندیشیده 
شده ای برای به حداقل رساندن تأثیر نامطلوب 
بر محیط وجود نداشته باشد، توصیه نمی شود 
زمان  شوند.اکنون  اجرا  پروژه هایی  چنین 
بدون  و  واقع بینانه  جدی،  مجدد،  بررسی 
سوگیری، آثار محیط زیستی تمام طرح های 
سدسازی در کشور است. این ارزیابی کمک 
می کند تا راهبرد مناسب برای ادامه بهره برداری 
از سدهای موجود و همچنین ادامه سدسازی 

در ایران اتخاذ شود.

هشدار تازه سازمان هواشناسی:
احتمال طغیان 

رودخانه های فصلی 
وجود دارد

طغیان  احتمال  از  هواشناسی  سازمان 
روان آب  شدن  جایر  فصلی،  رودخانه های 
در مسیل ها و گرفتگی معابر در برخی نقاط 
ایرنا،  شنبه  روز  به گزارش  داد.  خبر  کشور 
سطح  هشدار  اعالم  با  هواشناسی  سازمان 
از  برخی  در  مخاطرات  وقوع  از  نارنجی 
اساس  این  بر  داد.  خبر  استان های کشور 
ابرهای  رشد  با  مرداد(  )دوم  شنبه  ظهر  از 
مانند  مخاطراتی  وقوع  احتمال  همرفتی، 
رعد  و  باران  رگبار  صورت  به  شدید  بارش 
خیزش  شدید،  باد  وزش  با  همراه  برق  و 
گردوخاک و تگرگ خواهد بود. این تغییرات 
جوی امروز در استان های هرمزگان، جنوب 
غرب  جنوب  و  فارس  جنوبی  نیمه  کرمان، 

می گیرد.  شدت  بلوچستان  و  سیستان 

 جواد فروغی نخستین طالی ایران
 در المپیک توکیو را  کسب کرد

 مدال طال بر سینه 
پرستارِ تیرانداز

جواد فروغی در فینال تپانچه بادی المپیک توکیو 
اول شد و توانست نخستین مدال المپیک تاریخ 
تیراندازی ایران را کسب کند.  اولین مدال طالی 
المپیک  بازی های  دوره  دومین  و  سی  کاروان 
ایران در توکیو را صبح دیروز، ۲ مرداد ماه جواد 
تنها  او  می شود که  آورد. گفته  ارمغان  به  فروغی 
نماینده ایران در فینال ماده تپانچه بادی 10 متر 
مردان بود. فروغی ورزشکار 41 ساله ایرانی است 
اینکه  بر  عالوه  او  است.  بیمارستان  پرستار  که 
رکورد اولین مدال طالی تاریخ تیراندازی ایران را 
شکست، مسن ترین ورزشکار اعزامی تیم ورزشی 
ایسنا  خبرگزاری  است.  نیز  المپیک  به  ایران 
درباره او نوشته است: »او پیش از این در مرحله 
رده  در  قرارگیری  و   ۵۸0.۲۵ امتیاز  با  مقدماتی 
این  بود.  پیدا کرده  راه  ماده  این  فینال  به  پنجم 
ورزشکار 41 ساله ایالمی دارای سه فرزند است. 
فروغی با کسب دو مدال طالی جام جهانی هند 
فدراسیون  رنکینگ  در جایگاه نخست  و کرواسی 

دارد.« قرار  جهانی 
وزیر  سلطانی فر  مسعود  پیروزی  این  از  پس 
ورزش و جوانان نیز در حاشیه مسابقات والیبال 
در جمع خبرنگاران گفت: ایران توانست نخستین 
مدال تیراندازی در تاریخ المپیک را کسب کند و 
تیراندازی هم به رشته های مدال آور اضافه شد. 

تیراندازی تالش کرد و مدال گرفت.
او ادامه داد: همیشه این بحث را داشته که با وجود 
این همه نیروهای مسلح و عالقه مندانی که به رشته 
تیراندازی داریم از بین دها مدالی که در تیراندازی 
نمی توانیم حتی یک مدال  ما  توزیع می شود چرا 
برنز بگیریم و این نکته ای بود که بارها اشاره کردم 
و خوشبختانه تالش ها به ثمر نشست فروغی، فرد 
آوری  مدال  او ظرفیت  و  است  متدینی  و  باانگیزه 
گفت و گو  فروغی  با  بدرقه  مراسم  در  من  داشت 

می کردم به او نوید کسب مدال را داده بودم.
در  توانست  نیز  ایران  والیبال  ملی  تیم  دیروز 
اولین مسابقه خود تیم والیبال لهستان، قهرمان 
ملی  دهد.   شکست   ۲ بر   ۳ نتیجه  با  را  جهان 
پوشان والیبال در بازی دوم روز دوشنبه از ساعت 

می کنند. صف آرایی  ونزوئال  تیم  مقابل   4:۳0

ثبت باالترین فوتی های کرونا 
در پیک پنجم

اطالع رسانی  و  روابط عمومی  مرکز  اعالم  بنابر 
اساس  بر  و   1400 مردادماه   ۲ تا  بهداشت،  وزارت 
معیارهای قطعی تشخیصی، 1۸ هزار و ۶۳۲ بیمار 
جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شده و 
در طول ۲4 ساعت منتهی به دوم مرداد ۲۵۹ بیمار 

دادند.  از دست  را  کووید1۹ جان خود 
روابط عمومی و  اعالم مرکز  بنابر  ایسنا،  به گزارش 
میلیون   ۷ تا کنون  بهداشت،  وزارت  رسانی  اطالع 
و ۶۵4 هزار و ۶1۲ نفر ُدز اول واکسن کرونا و دو 
میلیون و ۳۷۲ هزار و 1۶ نفر نیز ُدز دوم را تزریق 
کشور  در  شده  تزریق  های  واکسن  مجموع  و   ند 
افراد  رسید.  ُدز   ۶۲۸ و  هزار   ۲۶ و  میلیون   10 به 
تزریق واکسن حتما در سامانه  برای  واجد شرایط 
دریافت  از  پس  و  ثبت نام   salamat.gov.ir
واکسیناسیون  مراکز  به  دهی،  نوبت  پیامک 
بهداشت،  وزارت  اعالم  اساس  بر  کنند.  مراجعه 
دوم  از  قبل  تا  پنجم  پیک  در   فوتی ها  بیشترین 

است. بوده  تیر   ۲۹ روز  در  نفر   ۲۵0 مرداد، 

روحانی: در سال ۹۹ بخش 
بزرگی از اعتبارات مربوط به 
آبرسانی به دزفول، اندیمشک، 
شادگان، مسجدسلیمان، آبادان، 
خرمشهر، ایذه و باغملک بود که 
پرداخت شد، البته باید کارهای 
بیشتری انجام شود. در این 
دولت کار عظیمی برای توسعه 
کشاورزی در استان خوزستان 
انجام دادیم.

کاربران می گویند از آنجا که 
مراحل احراز هویت برای ایجاد 
حساب کاربری در این صرافی 
آنالین سختگیرانه بود و واریز و 
برداشت پول از طریق بانک های 
رسمی زیرمجموعه بانک مرکزی 
انجام می شد، آنها به این 
صرافی اطمینان داشتند

رئیس جمهوری با اشاره به بحران کم آبی در استان خوزستان گفت: بخشی از مشکالت در این استان کم شده است و حل 
و فصل مسائل خوزستان طبق دستور دیروز رهبری باید ادامه پیدا کند. به گزارش ایسنا، حجت االسالم  المسلمین حسن 
روحانی در هشتاد و چهارمین برنامه افتتاح طرح های ملی وزارت نیرو پس از استماع گزارش وزیر نیرو از سفر به خوزستان، 
گفت: برای همه ما مردم خوزستان و خود خوزستان دارای ابعاد و اهمیت ویژه ای است؛ خوزستان سرزمین زرخیز و استان 

مرزی و بسیار مهم ما است و مردم خوب این سرزمین همواره مدافع خوبی از ایران اسالمی و مردم خود بوده اند.

ارز دیجیتال

|  
رنا

 ای
 |

1ادامه از صفحۀ

پس از گذشت 2 ماه، هنوز مردم به سرمایه هایشان دسترسی ندارند

سرگردانی کاربران صرافی کریپتولند
دیجیتال  ارز  صرافی  مدیرعامل  دستگیری 
کریپتولند و بسته شدن و این صرافی آنالین 
صرافی  این  کاربران  که  است  شده  سبب 
آنالین که تعداد آنها به بیش از ده ها هزار نفر 
می رسد از دسترسی به سرمایه شان محروم 
استرداد  روند  شده  گفته  چه  اگر  شوند. 
اما  است  بررسی  حال  در  مردم  سرمایه 
مشخص نیست این استرداد چه زمانی انجام 
سرمایه گذاران  خسارت  همچنین  و  می شود 
که در این مدت تنوانسته اند ارز دیجیتال خود 
را در زمان مناسب کاهش یا افزایش دهند،  

می شود؟ جبران  چگونه 
یکی  مدیرعامل  دستگیری  از  ماه   ۲ حدود 
یعنی  دیجیتال  ارز  صرافی های  بزرگترین  از 
اساس  بر  می گذرد.  »کریپتولند«  صرافی 
اتهام  با  دستگیری  این  فتا  پلیس  اعالم 
اخالل در نظام اقتصادی کشور انجام شد و از 
تاریخ این دستگیری یعنی ۲۷ اردیبهشت ماه 
سال جاری، دسترسی کاربران به حساب های 
هم  آنالین  صرافی  این  در  کاربری شان 
مسدود شده است.۲ ماه راکد ماندن سرمایه 
سرمایه گذاران ارز دیجیتال که معامالت خود 
را بر اساس تغییرات روزانه و حتی تغییرات 
در بازه های زمانی کمتر، برنامه ریزی می کنند، 

است. بزرگی  خسارت 

با رونق گرفتن بازار ارزهای دیجیتال در جهان 
و در ایران در ماه های گذشته ده ها هزار کاربر 
ایرانی هم تصمیم گرفتند در این بازار سهمی 
داشته باشند و بخش قابل توجهی از آنها این 
طریق صرافی کریپتولند  از  را  سرمایه گذاری 
که در این مدت اعتبار خوبی در میان کاربران 
پیدا کرده بود و قابلیت معامله با ریال در آن 

وجود داشت، انجام دادند.
با قرار گرفتن در جمع کاربران این صرافی به 
سادگی می توان فهمید که بخش گسترده ای 
از این کاربران مردم عادی هستند،  بسیاری 
با  که  می دهند  تشکیل  جوانانی  را  ازآنها  
در  نمی توانستند  خود  اندک  سرمایه های 
و  کسب  کشور  اقتصادی  ناپایدار  وضعیت 
کاری ایجاد کنند یا وارد بازار کار شوند بنابراین 
دیجیتال،  ارز  معامالت  شیوه  فراگیری  با 
اندک سرمایه ای را که به آن برای آینده شان 

راه گذاشتند. این  در  بودند،  بسته  امید 
برخی بازنشسته ها با پس انداز یک عمر کار و 

تالش خود ارز دیجیتال خریده بودند.  
همچنین برخی خانواده ها به دلیل نوسانات 
ارز و  قیمت و مشکالت در خرید و فروش 
سهام بورس به این نتیجه رسیده بودند که 
دیجیتال  ارز  بازار  در  سرمایه شان  دادن  قرار 
فرزندان  برای  را  آینده مطمئن تری  می تواند 

و کارهایی  دارندگان کسب  و  بزند  رقم  آنها 
که اکنون در دوره همه گیری کرونا ضرر کرده 
از  بخشی  راه  این  از  داشتند  قصد  بودند،  

را جبران کنند. ها  خسارت 
بازار  این  در  توانایی اش  اندازه  به  کاربر  هر 
سرمایه گذاری سهمی گذاشته بود و حاال همه 
زیاد،  یا  دارایی های کم  مقدار  با  افراد  این 

هستند. رفته شان  دست  از  سرمایه  نگران 
پس از اعتراض های متعدد کاربران برای قطع 
دسترسی  آنها به دارایی و سرمایه شان در این 
صرافی، از اول تیرماه بنابر اعالم مقام قضایی 
کاربران باید به وب سایت این صرافی مراجعه 
کنند و با خود اظهاری میزان دارایی شان در 

این صرافی را اعالم کنند.
از  پس  که  کرده اند  اظهار  قضایی  مقامات 
دسته،  چند  به  کاربران  تقسیم  و  بررسی 
می شود  داده  پس  آنها  به  کاربران  سرمایه 
1 ماه کاربران هنوز موفق  از گذشت  بعد  اما 
نشده اند که به دارایی خود دست پیدا کنند.
این در شرایطی است که بنابر روال بازار ارز 
دیجیتال قیمت این ارزها به صورت متناوب 
تغییر  حال  در  جهانی  بازار  در  سرعت  به  و 
است و این مساله خسارات بسیاری را برای 

است. ایجاد کرده  کاربران 
از  پیش  که  می گویند  کاربران  از  بسیاری 

هرگز  سایت  شدن  بسته  و  دستگیری  این 
بر  مبنی  قضائیه  سیستم  سوی  از  اخطاری 
تخلف یا ممنوعیت کار با این صرافی ندیده 
بودند تا سبب شود آنها در کار با این صرافی 

کنند. احتیاط 
احراز  مراحل  که  آنجا  از  می گویند  کاربران 
این  در  کاربری  حساب  ایجاد  برای  هویت 
و  واریز  و  بود  سختگیرانه  آنالین  صرافی 
رسمی  بانک های  طریق  از  پول  برداشت 
زیرمجموعه بانک مرکزی انجام می شد، آنها 

داشتند. اطمینان  صرافی  این  به 
در  اتفاقات کاربران  این  از  پیش  همچنین 
سرمایه شان  به  دسترسی  و  واریز  برداشت، 

بودند. نکرده  پیدا  با کریپتولند  مشکلی 
اکنون   که  سایت  این  کاربران  از  یکی 
دسترسی اش به حساب کاربری و سرمایه اش 
مسدود شده است به »پیام ما« گفت: »اگر 
حوزه ای  هر  در  صرافی کریپتولند  مدیرعامل 
کار خالفی انجام داده است نباید دود آن به 
چشم کسانی برود که در این صرافی حسابی 

داشته اند.«
او با اشاره به اینکه مقامات قضایی از کاربران 
در  سرمایه شان  میزان  خودشان  خواسته اند 
این صرافی را اعالم کنند، توضیح داد:»زمانی 
که شما در حوزه ارزهای دیجیتال کار می کنید 
مختلف  تراکنش های  روزانه  است  ممکن 
از آنجا که اطمینان داشتیم  داشته باشید و 
به  همیشه  ما  و  دارد  وجود  صرافی  این 
لحظه  هیچ گاه  داشتیم  حسابمان دسترسی 

به لحظه موجودیمان را در جای دیگری ثبت 
نمی کردیم.«

این کاربر ادامه داد: »در این صرافی بیش از 
ارز دیجیتال وجود داشت و ممکن  نوع   100
بود هر کس از هر کدام مقداری داشته باشد 
دیجیتال  ارزهای  ارزش  میزان  آنجا که  از  و 
ممکن است رند نباشد و اعشار داشته باشد، 
دشوار است که این اعداد به صورت دقیق در 

خاطر افراد بماند.«
او ادامه داد:» بهتر بود به جای خوداظهاری 
مقامات قضایی به کاربران مهلتی می دادند تا 
دیگری  به صرافی  را  ارزهایشان  بتوانند  آنها 

منتقل کنند.«
او با اشاره به اینکه به کاربران گفته شده از 
این صرافی شکایت کنند، گفت: »معامالت ما  
به درستی در این صرافی انجام می شد حاال 
ما از چه چیزی باید شکایت داشته باشیم؟«
بودن  زمان بر  اینکه  به  اشاره  با  کاربر  این 
بررسی ها و نامشخص بودن زمان دسترسی 
را  زیادی  خسارت  سرمایه شان  به  کاربران 
برای آنها ایجاد کرده است، اظهار کرد: »ارزش 
ارز دیجیتال روزانه در فراز و فرود است. در 
حسابم  به  من  دسترسی  که  مدت  همین 
مسدود شده، سرمایه من کاهش پیدا کرده، 
زیرا در این مدت ارز دیجیتال رو به سقوط 
را  ارزم  نتوانستم  من  روزی که  هر  و  بوده 
بفروشم باعث از بین رفتن سرمایه من شده 
بین  از  پاسخگوی  کسی  چه  اکنون  است. 

است؟« من  سرمایه  رفتن 
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استاندار  که  است  حالی  در  سدها  به  اشاره 
پشت  آب  »ذخیره  است که  خوزستان گفته 
سدهای خوزستان بسیار کم شده و به وضعیت 
خطرناک رسیده است«. تا تاریخ ۲۵ تیرماه، 
میزان پرشدگی مجموع مخازن 10 سد خوزستان 
در سال جاری ۵۷ درصد و میزان تغییرات آنها 
نسبت به سال گذشته منفی ۲۹ درصد تخمین 
زده شده است. استاندار خوزستان گفته  است، 
تأمین منابع برای حل مشکالت تنش های آبی 
و تهیه امکانات مورد نیاز و همچنین رهاسازی 
بیشتر آب از سدها از جمله اقدامات برای رفع 
مشکالت اخیر ناشی از کم آبی است. با وجود 
این اقدامات و وعده ها اما اعتراضات هنوز پایان 

نگرفته است.
زیرساخت های  از  یکی  جایگاه  در  سدها 
پیرامون  منطقه  بر  متفاوتی  تاثیرات  توسعه، 
خود می گذارند. پژوهش »ارزیابی پیامدهای 
اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 
۳« که در فصلنامه توسعه اجتماعی )توسعه 
می دهد  نشان  شده،  منتشر  سابق(  انسانی 
»بیشترین میزان نارضایتی را از زیرساخت ها 
آشامیدنی  آب  وضعیت  به  مربوط  که  دارند 
روستاها، کیفیت برق و روشنایی منازل و معابر 
روستا،  به  منتهی  راه های  وضعیت  عمومی، 
کیفیت معابر، خیابان ها، کوچه ها، ایمن سازی 
روستا در مقابل بالیای طبیعی از قبیل سیل 
و زمین لرزه، وضعیت آب مورد نیاز برای آبیاری 
هدف  با  مقاله  این  است«.  باغات  و  مزارع 
پایداری  بر  سدها  اجتماعی  تاثیرات  بررسی 
مطالعه  صورت  به  روستایی،  سکونتگاه های 
موردی سد کارون سه را مورد تاکید قرار داده. 
امکانات  توسعه  جمله  از  متغیرهایی  بر  سد 
رفاهی–خدماتی، تغییرات جمعیت، وابستگی 
مکانی، ساختار مسکن و ساختار اجتماعی-
فرهنگی سکونتگاه های روستایی تاثیر زیادی 
دارد. روند این تاثیرات چه قبل و چه بعد از 
ایجاد سد، به ناپایداری اجتماعی منجر شده 
است. به گونه ای که در روند شاخص هایی مانند 
تسریع  همچنین  و  امکانات  نیافتن  توسعه 
داشته  مهمی  نقش  روستایی  مهاجرت های 

است.

ضربه ای سخت بر  پیکره 
اقتصاد  محلی

کارون ۳ که در حدود 1۲0 کیلومتری باالدست 
دارد،   قرار   )1 )کارون  عباسپور  شهید  سد 
در  و  است  خاورمیانه  قوسی  بزرگ ترین سد 
بخش دهدز شهرستان ایذه ساخته شد. هدف 

اجرای پروژه کارون ۳ تولید برق، تأمین آب 
کشاورزی و کنترل سیالب عنوان شده است. 
در پژوهش توصیفی-تحلیلی مورد نظر، از میان 
۶۳ روستای پیرامون سد، ۳۸ روستا انتخاب 
شده و جامعه آماری تحقیق ۲۵۳1 خانوار بوده 
که نمونه مورد مطالعه ۳۵0 خانوار محاسبه شده 
نشان  سد  حاشیه  روستاهای  بررسی  است. 
می دهد که بخش عمده ساکنان آنها را گروه های 

کم درآمد تشکیل می دهند. 
این پژوهش بر اساس مصاحبه های انجام شده 
میزان  »بیشترین  آنها  می گوید  ساکنان  با 
همین  و  دارند«  زیرساخت ها  از  را  نارضایتی 
ارتباطی عامل  راه های  به ویژه »نبود  نارضایتی 
به  روستاییان  از  بسیاری  مهاجرت  اصلی 
شهرهای استان و دیگر استان ها بوده است«. 
همچنین در رابطه با قلمروهای دیگر به ترتیب 
ارتباطات،  و  اطالعات  رفاهی،  خدمات  قلمرو 
زیست  محیط  بهزیستی،  اشتغال،  و  درآمد 
و مسکن مورد نارضایتی ساکنان منطقه بوده 
است. این پژوهش پس از ارزیابی پیامدهای 
مثبت و منفی پروژه نتیجه می گیرد که »احداث 
سد کارون ۳ ضربه ای سخت و جبران ناپذیر بر 
پیکره اقتصاد محلی روستاهای حاشیه آن بوده 
است« چنان که »با زیر آب رفتن زمین های 
تولید  نظام  ویرانی  باعث  باغات  و  کشاورزی 
سنتی شده و موجب مهاجرت روستاییان به 
مهاجرت  این  بر  عالوه  است«.  شده  شهرها 
مشکالتی  و  مسائل  به  منجر  نیز  روستاییان 
رفتن  بین  از  هویت،  دادن  دست  از  قبیل؛  از 
همبستگی و روابط خویشاوندی، حاشیه نشینی 
و بزهکاری و در نهایت فقر و بیکاری شده است.
از طرف دیگر احداث سد بر ساکنانی که در محل 
داشته:   اثراتی  نیز  مانده اند  باقی  زندگی خود 
»بر هم خوردن نظام همسایگی، کمرنگ شدن 
ارتباطات اجتماعی به دلیل برهم خوردن نظام 
خاص  رسوم  و  آداب  شدن  گذشته، کمرنگ 
محلی به دلیل ورود افراد از سایر روستاها و 
یک  در  مختلف  روستاهای  ساکنان  تجمیع 
مکان، کاهش سرمایه اجتماعی، از بین رفتن 
راه های ارتباطی، وجود خطرات جانی در استفاده 
بهداشتی  امکانات و خدمات  نبود  از »بارج«، 
برق،  و  شرب  آب  از  برخورداری  عدم  کافی، 
گرمای شدید منطقه بر اثر تبخیر آب دریاچه 
و احتمال درگیری های اجتماعی به دلیل اسکان 
اجباری و غیره برای روستاییان حاشیه سد«.

پیامدهای کارون سه برای 70 روستا 
پژوهش »آثار و پیامدها...« که به دست 

ذوالفقار احمدیاوندی، سجاد بهمئی، علی لجم 
اورک مرادی و عزیزهللا سپهوند به انجام رسیده، 
پیامدها  دارد که ساخت سد کارون ۳  تاکید 
و  فرهنگ  معیشت،  زندگی،  بر  جدی  آثار  و 
به  امر  این  داشته که  منطقه  مردم  معنویت 
علت »غفلت و فقدان قابلیت های ایجاد عدالت 
ناسازگاری های  نابرابری های ساختاری،  از  که 
فرهنگی، تبعیض و در حاشیه قرار دادن های 
اقتصادی و سیاسی منتج می شود،« سبب شده 
که مردم و قبایل بومی، به طور غیر عادالنه ای از 
آثار منفی پروژه ضرر ببینند، حال آنکه اغلب از 

منافع و سودهای حاصل محروم مانده اند.
روستاهایی که مستقیمًا از سد تاثیر پذیرفته 
با ۹0۵۶ نفر جمعیت  از ۷0 روستا،  اند بیش 
در قالب 14۲1 خانوار بوده اند. مهمترین مشاغل 
این مردم، کشاورزی و دامداری است و برخی 
از روستاییان به امور خدماتی یا فعالیت های 
دولتی شاغل بودند. از روستاهای تاثیر پذیرفته، 
رفتهاند، ۲۸  بین  از  کامل  طور  به  روستا   ۳۸
روستا بخشی از آنها از بین رفته و 11 روستا 
فقط راه ارتباطی شان قطع شده که این امر برای 

رفت وآمدشان مشکالتی ایجاد کرده است.
بارز، شوارز )آبادیهای شهرستان لردگان استان 
بادامزار،  بوحوض،  بختیاری(،  محال  چهار 
حوض گل، بلوطک شالو، کلخنگ دون، تسبیحی، 
تنگ قاف، امامزاده شهپیر، پس قلعه، پشت 
بنه  عبدالرضا، شوشتری،  آسیاب شیوند، گود 
دره خون،  فالح،  بردکل، گرموت،  زراس،  بلوط، 
چم  سه چارک،  درب،  نوشیوند،  نوفالح،  ده 
موال، تنه، مورد، پل شالو، دوشلواری، ده زیر، 
کفت ملک، دهدز، زیرکوه، رکعت علیا، باجول، 
کهرال، ده برآفتاب، بزرگ شیوند، جوکار، گویله، 
لیشیران،  تنگزیر،  جهره،  گود  آبگنجشکان، 
لیرسیاه، چمن، گردلیدان، پاتاوه، مرغا، میراحمد، 
درهی بلوطک، دره گولک، سه بلوطک و ... نام 
بعضی از این روستاهاست که از روستاهایی که 

به طور کامل یا بخشی از آنها زیر آب رفته.
با  روستاها  این  پژوهش  این  اساس  بر 
شهرستان  به  ساکنانشان  گسترده  مهاجرت 
ایذه و دیگر شهرهای استان و در برخی موارد 
بختیاری  محال  چهار  نظیر  دیگر  استان های 
به  منجر  امر  »این  شدند.  مواجه  اصفهان  و 
رفتن  بین  از  و  خویشاوندی  روابط  پراکندگی 
همبستگی و انسجام قومی و افزایش فردگرایی 
و انزوا و به تبع آن حاشیه نشینی و بزهکاری 
شده است.« برخی دیگر از روستاییان نیز به 
روستاهای مجاور پیوسته اند و این روند، عالوه 

بر »از بین بردن فرهنگ بومی« منجر به ایجاد 
»درگیری های اجتماعی« شده است. در واقع 
برنامه های اسکان مجدد توجه خود را به طور 
عمده معطوف به »اسکان فیزیکی« کرده اند و 
»به فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم 
توجهی  اثرپذیر،  مردم  سایر  و  شده  جابه جا 
آنجا  از  همچنین  فرآیند  این  در  نداشته اند«. 
که اغلب جابه جایی های اجباری، تلخ، همراه 
با تأخیر و نیز انکار و رد امکانات توسعه برای 
سالها و حتی دهه ها بوده است، »برای مردمی 
که مجبور به جابه جایی فیزیکی شده اند و به 
طور رسمی به مردم "اثرپذیر" معروف هستند، 
برای اسکان مجدد در یک محل جدید کمکی 

است«. نشده 

جاده زیر  آب رفت، راه سازی 
ناتمام ماند 

بر  عالوه  سد کارون ۳  آبگیری  و  ساخت  با 
زیر آب رفتن روستاها و زمین های کشاورزی، 
راه های ارتباطی دیگر روستاها نیز قطع شد. در 
این پژوهش به »محور باجولـ  شیوند« اشاره 
ارتباطی روستاییان  راه های  از  شده که  یکی 
بود و با آبگیری سد، بخش باجول این جاده 
به طور کامل زیر آب رفت و »هشت هزار نفر از 
ساکنان ۳۵ روستای مناطق باجول تا سادات 
عرض  پیمودن  برای  شدند  ناچار  حسینی« 
رودخانه و رساندن خود به شهر ایذه، به طور 
مستمر و روزانه از بارج استفاده کنند. استفاده از 
»بارج« قرار بود به صورت موقت باشد اما اکنون 
با گذشت نزدیک به 1۷ سال، و کشته شدن 
بارج ها،  بودن  ایمن  به دلیل غیر  نفر  چندین 
جاده جایگزین هنوز تکمیل نشده است. قبل 
از آبگیری سد قرار بود جاده مواصالتی از دنباله 
رود از مسیر چهارِده با عبور از گویله، تنگه قاف، 
شیوند، منطقه غریبی ها و سادات حسینی برای 
تردد روستاییان ساکن در این مناطق احداث 
شود اما طبق آنچه فرماندار ایذه در آبان ۹۹، 
روستاهای پشت  راه  برای حل مساله  درباره 
دریاچه سد کارون ۳ گفته است »کار راه منطقه 
زیرکوه شالو به شیوند با انجام 14 کیلومتر کار 
اولیه و ۵0 درصد پیشرفت کار متوقف و جاده 
میزان  همین  با  نیز  حسینی  شیوند-سادات 
متوقف شده  انجام کار  درصد  با 40  کیلومتر 

است«.
حدود  می گوید  همچنین  سال ۹۳  پژوهش 
دو هزار نفر از جمعیت روستاهای بارز و شوارز 
در استان چهار محال بختیاری به دلیل داشتن 

فرهنگی  سنخیت  نیز  و  خویشاوندی  روابط 
احتساب  با  هستند.  تردد  در  مسیر  این  در 
ساکنان  از  نفر  هزار   10 مجموع  در  افراد،  این 
چهارمحال  و  خوزستان  استان  روستاهای 
بختیاری که در حاشیه سد کارون ۳ سکونت 
دارند، به علت نبود جاده در دسترس و استفاده 
از بارج همواره در معرض خطر سقوط به داخل 

دارند. قرار  رودخانه 

نبود آب شرب در کنار سد
مجموعه  که  حالی  در  دیگر  سوی  از 
سد،  پروژه  اجرای  از  قبل  متاثر،  روستاهای 
با  می دادند،  تشکیل  را  بسته ای  مجموعه 
ورود اطالعات، پول، انرژی و عناصر بیرونی و 
گسترش ارتباط آنها با بیرون، به مجموعه ای 
پویا و باز تبدیل شده اند که ویژگی ها و مسائل 
اجتماعی، اقتصادی، روانی و فرهنگی خاصی 
و  مثبت  تغییرات  »مجموعه  هستند.  دارا  را 
سیستم  نهایت  در  آنها  به  مربوط  هزینه های 
بسنده ای  خود  و  متعادل  حالت  را که  قبلی 
سطوح  در  تعادل  عدم  نوعی  دچار  داشت 
مختلف فردی و فرافردی کرده است« به طور 
نبودن  مشخص  شغل،  دادن  دست  »از  که 
وضعیت آینده، ناتوانی در تصمیم گیری و تغییر 
دست  این  از  نمونه هایی  انتظارات«  نظام  در 

مسائل اند. 
در ارزیابی از عوارض منفی سد، از بین رفتن 
زمین های کشاورزی، از بین رفتن منبع درآمد، 
سرگردانی و بالتکلیفی جابه جایی، از بین رفتن 
همبستگی قومی، تشدید اختالفات محلی و 
خانوادگی و تعویق کار عمرانی از مواردی هستند 

که از طرف روستاییان مطرح شده اند.
تمامی روستاییان نسبت به از بین رفتن زمین 
کشاورزی به عنوان یک عارضه منفی اتفاق نظر 
داشته اند. همچنین در زمینه مهاجرت، به ویژه 
بخش هایی که صورت اجباری دارد، یعنی در 
سد  دریاچه  در  بصورت کامل  روستاهایی که 
آنها قطع  ارتباطی  راه های  یا  و  قرار می گیرند 
می شود همراه با نوعی از دست دادن احساس 
تعلق و هویت و پیوستگی روانی، اجتماعی و 
فرهنگی است. از اثرات احداث سد کارون ۳ بر 
روستاهای حاشیه به موضوع برخوردار نبودن از 
آب شرب هم اشاره شده است. این پژوهش 
»روستاییان حاشیه سد کارون ۳  می افزاید: 
نیروگاه  بزرگترین دریاچه و  در حالی در کنار 
خاورمیانه زندگی می کنند که خود از آب شرب 
آن بی بهره اند، در حالی که قبل از احداث سد 
تامین  برای  از روستاها چشمه هایی  هر یک 
آبگیری سد  با  داشتند که  را  آب شرب خود 
روستاها و چشمه های آن زیر آب رفته است.« 
امور عمرانی  عبیات، معاون هماهنگی  فاضل 
برای  آبان ۹۹ گفته،  در  خوزستان  استانداری 
درازمدت  طرحی  دهدز  به  آب رسانی  تأمین 
»پروژه انتقال آب از ایستگاه رکعت در دریاچه 
کارون سه به سمت روستاها مطرح است اما 
اجرایی کردن این پروژه به دلیل تفاوت ارتفاعی 
و لزوم احداث ایستگاه پمپاژ در چند مرحله 

زمان بر خواهد بود.
گرم شدن بیش از حد منطقه هم از آثار دیگر 
اثر احداث سد کارون ۳ و تبخیر  است. »بر 
زیاد از سطح دریاچه، باعث گرم شدن بیش از 
اندازه هوای منطقه شده است«. عالوه بر اینها 
دریاچه سد به علت ذخیره آب و راکد نگهداشتن 
آن منبع بسیاری از بیماری های واگیردار نظیر 

ماالریا و بیماری های خونی است.

چه باید کرد؟
در پژوهش »آثار و پیامدها...« به این اشاره 
شده که »بسیاری از پیامدهای منفی پروژه های 
اجرا شده ناشی از نبود ارزیابی الزم یا  انجام 
ارزیابی های ناقصی بوده که تنها به جنبه های 
برای  داشته اند«.  توجه  پروژه  اجرای  مثبت 
کاهش پیامدهای منفی و تقویت پیامدهای 
مثبت پروژه، این پژوهش پیشنهاداتی را مطرح 
کرده است. در حالی که هیچ یک از روستاهای 
حاشیه سد از آب دریاچه سد برای آبیاری مزارع 
خود استفاده نمی کنند، پژوهشگران پیشنهاد 
می کنند مسئوالن وزارت نیرو با اختصاص دادن 
بخش از درآمد سد به زیرساخت های بخش 
به  دریاچه  از  ایجاد کانال هایی  با  کشاورزی، 
مزارع، به توسعه کشاورزی کمک کنند. انجام 
ارتباطی و  اقدامات الزم برای ساخت راه های 
زمینی جدید، ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی 
توسعه  شده،  جابه جا  مردمان  به  رفاهی  ـ 
ایجاد شغل در محل های  روستاهای منطقه، 
به  مهاجرت  از  جلوگیری  برای  جدید  اسکان 
شهر از دیگر پیشنهادات مطرح شده است. این 
پژوهش در پایان توصیه می کند که در حین 
آن  اتمام  از  پس  حتی  و  سدسازی  اجرای 
ارزیابی های مستمر انجام شود تا از این طریق 
هزینه های پیش بینی نشده و پنهان شناسایی 
آنها  با سیاست گذاری دقیق برای مدیریت  و 

اقدام شود. 

17 سال پس از ساخت بزرگترین سد قوسی خاورمیانه در ایذه، مشکل تامین آب شرب و ساخت جاده 
جایگزین هنوز حل نشده است

رویای دورآبادی در همسایگی»کارون3«
پژوهشی درباره ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سد کارون 3 نشان می دهد 

پیمانکاران و برنامه ریزان فقط به ابعاد اقتصادی این پروژه توجه داشته اند

 رئیس سازمان 
مدیریت بحران خبر داد

کاهش 54 درصدی 
بارندگی در کشور

اشاره  با  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
در  بارندگی  خشکسالی گفت:  شرایط  به 
کاهش  درصد   ۵4 امسال  کشور  سطح 
پیدا کرده است و حتی برخی از استان ها 
بارش  درصدی   ۹0 از  بیش  کاهش  با 

بودند. مواجه 
مدیریت  ستاد  جلسه  در  نجار  اسماعیل 
استان  کشاورزی  شورای  و  بحران 
دو  از  بیش  شدن  گرم  گفت:  خوزستان 
زمان  و  بارش  نوع  تغییر  زمین،  درجه ای 
آن را باید بپذیریم. اکنون در مناطق بسیار 
حالی  در  ندارد  وجود  برفی  پربرف کشور، 
که در گذشته نه چندان دور، هر دره ای ۵0 
تا ۵00 میلیون مترمکعب آب می داد. این 

بپذیریم. باید  که  است  واقعیتی 
به  نزدیک  نیز  استان خوزستان  افزود:  او 
با کاهش  به گذشته  نسبت  درصد   ۳۷.۵

است. مواجه  بارندگی 
اشاره  با  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
برای  نیرو  وزارت  به  اعتبار  تخصیص  به 
تنش آبی کشور، بیان کرد: از ابتدای سال 
افتاد،  اتفاق  که  تغییراتی  به  توجه  با  و 
آب  بخش  سه  دو  خصوص  در  جلساتی 
هزار  سه  نهایت  در  که  شد  برگزار  شرب 
برای کاهش تنش  تومان  میلیارد   ۳۲0 و 
و  گرفت  قرار  نیرو  وزارت  اختیار  در  آبی 
جلسات  با  کرد.  مصوب  را  آن  دولت 
متعددی که برگزار شد ۲00 میلیارد تومان 
نظر  در   ۳۳ ماده  بند خ  اجرای  برای  نیز 

شد. گرفته 
نجار گفت: با توجه به خشکسالی امسال 
نیرو  وزارت  اختیار  در  تومان  میلیارد   ۵00
و یک هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت 
میلیارد  هزار   ۳ و  گرفته  قرار  کشاورزی 
کشاورزی  بخش  برای  تسهیالت  تومان 
است.  شده  دیده  امسال  خسارت های  و 
جلسه ای در استان خوزستان برگزار شد و 
نظرات مدیران در نهایت منجر به تصویب 
اعتبار یک هزار و 1۵0 میلیارد تومانی برای 
سه  دولت  امسال  شد.  خوزستان  استان 
به صندوق  نیز  تومان  میلیارد   ۵00 و  هزار 

است. مالی کرده  بیمه کشاورزی کمک 

خوزستان به طبیعت بدهکار است
این  نیز در  مدیرکل هواشناسی خوزستان 
خشکسالی  شاخص  به  اشاره  با  جلسه 
این  اساس  بر  10 سال گذشته، گفت:  در 
و  هستیم  بدهکار  طبیعت  به  شاخص، 
کارون  ایذه،  اندیکا،  آبریز  حوضه های  در 
خوزستان  استان  جنوب  و  مارون  بزرگ، 
به شدت کاهش بارندگی، افزایش دما و 

داشته ایم. تبخیر 
بارش  مجموع  افزود:  سبزه زاری  محمد 
 ۲1۹ خوزستان  استان  امسال  آبی  سال 
میلی متر بوده است که نسبت به بلندمدت 
بر  داشته ایم.  کاهش  درصد   ۳۵ حدود 
که  است  مشخص  پهنه بندی ها،  اساس 
آبریز  حوضه های  در  ویژه  به  بارندگی 
دیگر  استان های  به  نسبت  خوزستان 

است. ناهنجار 
اینکه  بیان  با  او  ایسنا،  گزارش  به 
بارندگی  تامین کننده  استان های 
درصد   ۳۹ حدود  امسال  نیز  خوزستان 
حوضه  افزود:  داشته اند،  بارندگی  کاهش 
حوضه های  کل  بین  از  نیز  بزرگ  کارون 
است. داشته  بدتری  وضعیت  کشور 

بیان کرد:  خوزستان  هواشناسی  مدیرکل 
 ،۵0 دهه  در  خوزستان  بارش  میانگین 
40۵ میلی متر بوده که در دهه ۹0 به ۲۹۶ 
به صورت  بنابراین  است  رسیده  میلی متر 
کاهش  میلی متر   100 ساالنه  میانگین 

داشته ایم. بارندگی 
تبخیر،  افزایش  به  اشاره  با  سبزه زاری 
سدها  افزایش  آبیاری،  توسعه کانال های 
اگر  کرد:  عنوان  کشاورزی،  توسعه  و 
برنامه ریزی کنیم  آینده  برای  می خواهیم 

شود. کنترل  سدها  تبخیر  باید 
او بیان کرد: استان خوزستان شدیدترین 
و حادترین مقدار بارندگی را در بهار امسال 
داشته است. در سال آبی جاری مجموع 
بارش در فصل بهار تنها 1.۵ میلی متر بوده 
است. همچنین در فصل زمستان در پهنه 
رخ  بارندگی  میلی متر   ۵۲ تنها  خوزستان 

داده است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به 
سال گذشته،   10 در  خشکسالی  شاخص 
گفت: بر اساس این شاخص، به طبیعت 
آبریز  حوضه های  در  و  هستیم  بدهکار 
و  مارون  بزرگ،  کارون  ایذه،  اندیکا، 
جنوب استان خوزستان به شدت کاهش 
داشته ایم. تبخیر  و  دما  افزایش  بارندگی، 
بارندگی  وضعیت  به  اشاره  با  سبزه زاری 
فعال  بیان کرد:  نیز  امسال  پاییز  فصل  در 
اقلیم شناسی  مرکز  پیش بینی  اساس  بر 
هواشناسی، وضعیت بارش در پاییز کمتر 
پاییز  بارندگی  به  و  بود  خواهد  نرمال  از 

بود. نخواهیم  امیدوار 

|پیام ما| در 11 روز گذشته در واکاوی دالیل مشکالت کم آبی در خوزستان، سدسازی در سرشاخه های کارون بارها مورد اشاره قرار گرفته 
است. در ایذه که ناآرامی ها به آن سرایت کرده، در شب های گذشته، شهروندان گالیه مند، به نشانه اعتراض به بی آبی، بشکه های خالی را 
در دست گرفتند و به خیابان آمدند. نتایج پژوهشی درباره سد کارون 3 در سال 93 نشان می دهد به دنبال آبگیری این سد در ایذه، 
روستاییان حاشیه سد با مشکالت بسیاری رو به رو شده اند که همچنان پابرجاست؛ زیر آب رفتن زمین های کشاورزی و باغ ها، فقر و 
بیکاری، از بین رفتن راه های ارتباطی، برخوردار نبودن از آب شرب کافی، مهاجرت به شهرها، حاشیه نشینی و از بین رفتن معیشت مبتنی 
بر دام. قرار بود این سد باعث آبادانی شود اما طبق آنچه در این پژوهش آمده، پیمانکاران و برنامه ریزان فقط به ابعاد اقتصادی پروژه 
توجه داشته اند و نه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی. آنها »هیچ گونه ارزیابی از پیامدهای احداث سد نداشته اند و همان رویکرد 

سخت و فیزیکال توسعه را دنبال کرده اند«.

 از ۷0 روستاهای تأثیر پذیرفته 
از سد کارون ۳، ۳۸ روستا به 
طور کامل از بین رفته اند، ۲۸ 

روستا بخشی از آنها از بین رفته 
و 11 روستا فقط راه ارتباطی شان 

قطع شده که این امر برای 
رفت وآمدشان مشکالتی ایجاد 

کرده است

|  
رنا

 ای
 |

حوادث طبیعی در هند، عربستان و ترکیه خسارت مالی و جانی به بار آورد

سه کشور درگیر سیل و رانش زمین
به دنبال بارندگی های شدید و وقوع سیل و رانش زمین 
ایالت »َمهاراشترا« جان  در هند، دست کم 1۲۵ نفر در 
خود را از دست داده اند. باران های سیل آسای موسمی در 
حالی خسارات جانی و مالی بسیار آفریده که چین نیز 
درگیر بارندگی های شدید است و شمار قربانیان سیل در 
استان »ِهنان« و شهر ژنگژو در این استان، به بیش از 
۵1 نفر افزایش یافته است. طبق آمارها، میزان بارندگی در 

شهر ژنگژو طی سه روز معادل بارندگی های یک سال در 
شرایط عادی آب و هوایی بوده و به گفته گفته کارشناسان 
ایالت مهاراشترا، در ماه جوالی جاری، شدیدترین باران را 
از سر گذرانده به طوری که بارش های سهمگین به مدت 
چند روز زندگی صدها هزار نفر را به شدت تحت تأثیر قرار 
داده است. این فجایع در هفته گذشته آلمان و بلژیک 
را تحت تاثیر قرار داد و گزارش ها از افزایش قربانیان 

حوادث طبیعی در کشورهای مختلف حکایت دارد.
مناطق  از  بخش هایی  در  باران  شدید  بارش  دیروز 
شمالی ترکیه خصوصا در استان های ریزه و آرتوین 
موجب جاری شدن سیل و خسارات جانی و مالی 
و  مناطق گونی سو  در  ایرنا،  اساس گزارش  بر  شد. 
چای الی ریزه اجساد ۶ نفر یافته شده و تالش برای 
یافتن اجساد دو تن دیگر ادامه دارد. تاثیر این سیل در 
شهرستان آرهاوی استان آرتوین و در بخش های گونیی 
از مناطق دیگر  از استان ریزه بیش  الی  سو و چای 
بود و چندین روستا به دلیل سیل تخلیه شد. همچنین 
را  نفر  ده ها  جان  منطقه  به  اعزامی  امدادی  اکیپهای 

نجات دادند. از سوی دیگر در پی جاری شدن سیل در 
آرتوین ادعاهایی در زمینه تخریب یک سد موجود در 
منطقه مطرح شد که البته مسئوالن رسمی ترکیه آن را 
تایید نکردند. با این همه عالوه بر بارش شدید باران، 
مسدود بودن برخی دره ها که در مسیر سیل قرار دارند 
یکی از مهم ترین دالیل جاری شدن سیل و خسارات 
مادی وارده در این کشور اعالم شده است. رسانه های 
عربستان هم گزارش داده اند که بارش های سیل آسا که 
آغاز شده،  این کشور  برخی مناطق  از عصر جمعه در 
طائف  استان  در  نفره  خانواده سه  موجب مرگ یک 
شده است. پایگاه اطالع رسانی سبق عربستان سعودی 

از نجات یافتن بسیاری از سیل زدگان خبر داده و نوشته 
است: » سیل به مرکز قبا در استان طائف در مکه و 
خودروها،  به  زیادی  خسارت  آن  اطراف  روستاهای 
واژگون  و موجب  وارد کرد  منازل مسکونی  و  جاده ها 
اینها در حالی است  انتقال برق شد.«  شدن تیرهای 
مخرب  سیل  است،  نوشته  نیز  رویترز  خبرگزاری  که 
آلمان که در ۶0 سال گذشته بی سابقه بوده، این کشور 
را با کوهی از زباله ها- از یخچال های شکسته گرفته تا 
خودروهای تخریب شده- مواجه کرده است. بر اساس 
طول  هفته ها  است  ممکن  زباله ها  دفع  این گزارش 

بکشد و مقامات محلی تقاضای کمک کرده اند.

روستائیان حاشیه سد کارون 
۳ در حالی در کنار بزرگترین 
دریاچه و نیروگاه خاورمیانه 

زندگی می کنند که خود از آب 
شرب آن بی بهره اند، در حالی 
که قبل از احداث سد هر یک 
از روستاها چشمه هایی برای 

تامین آب شرب خود را داشتند 
که با آبگیری سد روستاها و 
چشمه های آن زیر آب رفته 

است
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است.«  آموزش  گردشگری  از  »بخشی 
کالنتری در پاسخ به انتقادات مطرح شده 
و  آشوراده  مانند  گردشگری  طرح های  از 
.... که سازمان محیط زیست مجوز اجرای 
می گوید:  ما«  »پیام  به  داده  را  آن ها 
را  کشورشان  دیدنی  نقاط  باید  »مردم 
از  را  طبیعت  محیط  نمی توانید  بینند. شما 
مردم بگیرید؛ همه جای دنیا همین است، 
با  و  شده  هدایت  شده،  برنامه ریزی  البته 
مردم  وقتی  زیربنایی.  سرمایه گذاری های 
و  می شوند  عالقه مند  طبیعت  به  بینند 
زباله  جای  به  مثال  طور  به  می شود  باعث 
به  آن گردش کنند.«  در  در جنگل،  ریختن 
منطقه  جزو  آشوراده  از  هکتار   ۲۲ او  گفته 
تصمیم  قبل  دولت  در  و  است  مستثنیات 
باشد  منطقه گردشگری  این  گرفته شد که 
و سازمان محیط زیست هم گفت اشکالی 
حاضر  حال  »در  ضوابط.  طبق  اما  ندارد 
کرده،  تعیین  مشاور  مهندس  استانداری 
محیط زیست تایید کرده و اعالم کردیم که 
 ۵۹0 از  هکتار   ۲۲ استانداردهایی  چنین  با 
هکتار از آشوراده را مردم می توانند ببینند و 
لذت ببرند. در همه جای دنیا همین است. 
آفریقا،  و  آمریکا  پارک های  مهم ترین  در 
نفر  میلیون ها  ساالنه  که  است  نمونه هایی 

باید  هدفی  چنین  برای  دارد.  بازدیدکننده 
از  مردم  تا  باشد  درست  زیربنایی  مسائل 
طبیعت لذت ببرند و طبیعت را بشناسند.«
زیرساخت های  توسعه  به  انتقادات 
»گردشگری  به  توجه  با  اما  طبیعت گردی 
در  گردشگری  باالست.  ایران  در  فله ای« 
آشوراده  مانند  منحصربه فردی  مناطق 
را  حوزه  این  فعاالن  نگرانی  سال هاست 
می گوید  کالنتری  حاال  و  داشته  دنبال  به 
یعنی  هستند،  مستثنیات  بخش ها  این 
حفاظت شده  منطقه  برای  که  بخشی 
انجام  موافقت های  درباره  او  نیست. 
آشوراده  در  توسعه گردشگری  درباره  شده 
باری  چند  و  بوده  انتقاد  مورد  سال ها  که 
آمدیم  »ما  می دهد:  توضیح  شده  متوقف 
مثال  ضوابط گذاشتیم که  مستثنیات  برای 
نباید  متر   ۵ از  بیش  ساختمان ها  ارتفاع 
ساخته  باید  چوب  با  ساختمان ها  باشد، 
نشود.  سد  حیوانات  آمد  و  رفت  راه  شود، 
ما نمی توانیم مردم را از محیط زیست جدا 
چه  زیست  محیط  صورت  این  در  کنیم. 
پیشنهاد می دهم  بکند. من  کاری می تواند 
شهر  و  کنند  برگزار  تور  مدیران کشور  برای 
هفت  بیرجند  تا  کرمان  از  بینند.  را  بیرجند 
ساعت راه است. سطل های زباله در سطح 

فرهنگی  چنین  هستند.  تمیز  بسیار  شهر 
اداره کشاورزی  از   ۷1 سال  برپاست.  آنجا 
به سمت فرمانداری پیاده می رفتم، خانمی 
و  سیستان  شماره  عبوری  ماشین  یک  از 
بلوچستان یک کاغذ بیرون انداخت، من و 
را دیدیم.  این صحنه  کنار هم  دو مغازه دار 
داخل  و  برداشتند  را  کاغذ  آن  سریع  آنها 
در  فرهنگی  چنین  انداختند.  زباله  سطل 
شوکت  می گوید  او  دارد.«  وجود  کشور 
را  آموزش ها  و  بود  کار  این  بانی  مکرم، 

داد. گسترش  و  کرد  شروع 

آموزش محیط زیستی در حوزه 
گردشگری موثر است

زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
محیط  بگوییم  نمی توانیم  ما  می گوید 
داشته  توقع  و  ماست  برای  فقط  زیست 
حفظ کنند.  را  وحش  حیات  مردم  باشیم 
روزی  چه  به  جنگل  می بینند  وقتی  آن ها 
وقتی  می برند،  پی  آن  اهمیت  به  افتاده، 
دقیق  طور  به  را  وحش  حیات  روز  و  حال 
تا  می شوند.  آنها  ارزش  متوجه  می بینند، 
مردم وارد محیط زیست نشوند و با محیط 
را  زیست  محیط  و  نکنند  آشتی  زیست 
زیست  محیط  نمی توان  نکنند،  لمس 
 ۳۵00 با  و  وضعیت  این  با  کرد.  حفظ  را 

کرد.« حفاظت  را  آن  نمی توان  محیط بان 
آموزش های  برای  تالش  به گفته کالنتری 
اثرات  گردشگری  حوزه  در  زیستی  محیط 
مطلوبی خواهد داشت و باید این آموزش ها 
به مدارس و دانشگاه ها هم برسد. او ادامه 
می گذارید که  فقه  درس  »چطور  می دهد:  
دانشجو نماز خواندن را بلد باشد؟ آموزش 
واجبی  بسیار  موضوع  هم  زیست  محیط 
و  نمی رفتند  بار  زیر  دانشگاه ها  البته  است. 
در نهایت رئیس جمهور فشار آورد تا اینکه 

کردند.« قبول 
در شرایط خشکسالی  اینکه  به  اشاره  با  او 
به روستاها  یا برف سنگین، حیات وحش 
حیوانات  به  روستاییان  و  می برند  پناه 
مثال  طور  »به  می گوید:  می کنند،  کمک 
یک دامدار روستایی، علف دامش را نصف 
می کند و نصف آن را جلوی حیات وحش 
عوض  شبه  یک  فرهنگ که  این  می ریزد. 
است.«  افتاده  اتفاق  این  مرور  به  نشده، 
 ،1۳۶0 سال  »در  می دهد:  ادامه  کالنتری 
زمان  آن  بودم.  تحقیقات  سازمان  رئیس 
آمد  و  رفت  و کرج  تهران  اتوبان  در  وقتی 
می کردم، نیمی از سواری ها زباله هایشان را 
در اتوبان می ریختند. االن از 100 تا ماشین 
انجام  را  حرکتی  چنین  هم،  ماشین  یک 
نمی دهد. این یعنی ارتقای فرهنگ محیط 
زیستی مردم.« با این وجود نگاه بسیاری 
دست کم  زیست  محیط  حوزه  فعاالن  از 
متفاوت  آشوراده،  در  گردشگری  درباره 
معتقدند  آنها  است.  کالنتری  نگاه  از 
آسیب های  می تواند  بی رویه  گردشگری 
به  منحصر  مناطق  برای  جبران ناپذیری 
فرد به همراه داشته باشد، آسیب هایی که 
چرا  نیستند  جبران  قابل  دیگر  آینده  در 
که حضور انسان، تجهیزات ساخت و ساز 
و  جاد سازی  پسماند،  ایجاد  گردشگری، 
هیچ  است که  بکر سمی  طبیعت  برای   ..

داشت. نخواهد  نوشدارویی 

 ویزای توریستی عمال صادر 
نمی شود

و  آموزش  مسئوالنه،  گردشگری  از  فارغ 
پایلوت  به  حساس  نقاط  برخی  تبدیل 
ماجرا  از  دیگری  روی  کرونا  گردشگری، 
است  داده  نشان  عرصه  این  فعاالن  به  را 
معاون  تیموری،  ولی  آنکه  وجود  با  و 
بازگشایی  از  ماه خبر  در خرداد  گردشگری 
نیمه  از  خارجی  روی گردشگران  به  مرزها 
امور  وزارت  نماینده  اما  بود،  داده  تیرماه 
خارجه می گوید: ویزای توریستی به دستور 
ستاد ملی کرونا همچنان صادر نمی شود و 

است. متوقف 
آمارهای گمرک  می نویسد  ایسنا  که  آنطور 
وجود  با  گذشته،  سال  می دهد  نشان 
میلیون  چهار  ویزا،  صدور  محدودیت های 

وارد  کشور  به  مسافر   1۶۳ و  ۳4۳هزار  و 
و  هزار   ۳0 و  میلیون  سه  البته  که  شدند 
و  هزار   ۵1۲ فقط  و  ایرانی  آن ها  نفر   4۶4
۶۹۹ نفر دیگر خارجی بوده اند. انگیزه سفر 
تفکیک مشخص  به  نیز  خارجی  اتباع  این 

است. نشده 

با این وجود موافقت اولیه ستاد ملی کرونا 
ویزای گردشگری  صدور  سرگیری  از  برای 
گردشگری  مقامات  اظهارات  طبق  ایران، 
هر  اما  شده،  گرفته   ۹۹ سال  زمستان  از 
سویه  یا  پیک  شروع  آن چه  دلیل  به  بار 
می شود،  عنوان  کشور  در  کرونا  جدید 
تعویق  به  آن  اجرای  و  مصوبه  صدور 
فرهنگی،  میراث  وزارت  است.  افتاده 
به  توجه  با  دستی  صنایع  و  گردشگری 
این  کمیته های  با  که  مذاکراتی  آخرین 
 1400 تابستان  از  بود  امیدوار  داشته  ستاد 
باز شود  خارجی  روی گردشگران  به  مرزها 
استان ها  مدیران  با  جلسه ای  در  حتی  و 
عنوان  به  ایران  معرفی  برای  بود  خواسته 
مقصد گردشگری ایمن اقدام کنند و نظارت 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  جدی 
از  اما  باشند،  داشته  تاسیسات گردشگری 
ارتباط  در  مصوبه ای  هنوز  ملی کرونا  ستاد 
نیامده  بیرون  توریستی  ویزای  صدور  با 
پروازهای  و  بوده  باز  مرزها  اگرچه  است. 
بین المللی به بیش از ۲0 کشور برقرار است.
وزارت  نمایندگی  رئیس  ساالریان،  علیرضا 
با تایید  امور خارجه در استان اصفهان هم 
ایران  ویزای  انواع  به  اشاره  با  و  خبر  این 
تجاری،  درمان،  گردشگری،  شامِل  که 
وابستگان  و  دانشجویی  یا  تحصیلی  کار، 
»در حال حاضر  خانواده می شود، گفت:  و 
اتباع  برای  کرونا  ملی  ستاد  دستور  به 
خارجی فقط ویزای تجاری و درمان، پس 
تعداد  بیشتر صادر می شود.  بررسی های  از 
و  است  کم  خیلی  هم  دانشجویی  ویزای 
برای  فعال  واقع  در  می شود.  صادر  موردی 
ویزای  داد،  نمی توان  ویزا حکم کلی  صدور 
سایر  و  نمی شود  صادر  عمال  توریستی که 
بررسی های  از  پس  و  موردی  نیز  ویزاها 

می شود.« صادر  بیشتر 

مستند  مجموعه  از  قسمت  چهارمین 
»از تهران تا رم« که توسط سفارت ایتالیا در 
ایران تهیه می شود، با پرداختن به زندگی و 
آثار »بهمن محصص« هنرمند ایرانی عرصه 

شد. منتشر  تجسمی،  هنرهای 
ایران،  در  ایتالیا  از سفارت  ایرنا  به گزارش 
تک نگاری  هفت قسمتی  ویدیویی  مجموعه 
هنر  دریچه  از  سفری  رم؛  تا  تهران  از 
 From Tehran to Rome. A Journey
پیوندهای  بر  تاکید  برای   through Art
ایتالیا  و  ایران  ملت  دو  هنری  و  فرهنگی 
ایتالیایی  ایرانی و  و در مورد هفت هنرمند 
کار و تحصیل کرده اند،  که در هر دو کشور 
آن  از  قسمت  سه  تاکنون  و  شده  ساخته 
 ،)1۳۳۳ )متولد  بصیری  بیژن  مورد  در 
 )1۳۹۷ تا   1۳0۳( وزیری مقدم  محسن 
شده  منتشر   )1۳11( خورشیدی  خسرو  و 

است.
نام  به  مجموعه  این  از  قسمت  جدیدترین 
ایرانی  پیکاسوی  رم؛  در  محصص  بهمن 
شامگاه پنجشنبه )۳1 تیر( در محل اقامت 
سفیر ایتالیا در تهران با حضور جوزپه پرونه، 
اساتید  از  تعدادی  و  تهران  در  رم  سفیر 
شیوه نامه های  رعایت  و  تجسمی  هنرهای 
با نقل  بهداشتی رونمایی شد. این قسمت 
ویرانگر  »هنر  شود؛  می  شروع  او  از  قولی 
خالص  و  انسان  برانگیختن  پی  در  است. 

کردنش از روزمرگی است. خواه با ستایش 
هولناک،  خدایان  دادن  نشان  با  یا  زیبایی 

است.« یکی  هدف 
او  زندگی کاری  شعار  قول که  نقل  همین 
نیز بود، رمز خالقیت محصص نیز به شمار 
خراب  و  می ساخت  هنرمندی که  می رود. 
در  شاهکارهایش  از  بسیاری  و  می کرد 
همین روند تولید شده اند. آثاری که امروزه 
در مهم ترین و گران ترین حراج های هنری 

می رسند. فروش  به  و  شده  عرضه  دنیا 
1۳0۹( در سن ۲۳  بهمن محصص )متولد 
سالگی به ایتالیا مهاجرت کرد و در آکادمی 
و  آموخت  نقاشی  رم  شهر  زیبای  هنرهای 

خیلی زود به یکی از چهره های هنر معاصر 
مجسمه سازی،  نقاشی،  زمینه  در  ایتالیا 
دیگر  و  تئاتر  کارگردانی  و  صحنه  طراحی 
البته که دستی  شاخه های هنر تبدیل شد؛ 

داشت. ترجمه  در  هم 
محصص؛  بهمن  نام  با  مستند  این   
هنرمندان  همکاری  با  ایرانی  پیکاسوی 
حوزه تجسمی ایران و بنیاد بهمن محصص 
شده  تولید  ایران  در  ایتالیا  سفارت  توسط 
و  میخک  اکبر  پتی،  پائولو  پیر  است. 
وینچنسو بیانگینی دیگر هنرمندانی هستند 
زندگی  و  آثار  به  نگاهی  مجموعه  این  که 

دارد. آنها  هنری 

عیسی کالنتری با دفاع از گردشگری در مناطقی چون آشوراده، آموزش را عنصر مغفول این حوزه دانست

نمی توانیم مردم را از محیط زیست جدا کنیم
 در حال حاضر استانداری مهندس مشاور تعیین کرده، محیط زیست تایید کرده و اعالم کردیم
 که با چنین استانداردهایی 22 هکتار از 590 هکتار از آشوراده را مردم می توانند ببینند و لذت ببرند

بهمن محصص، سوار بر قطار »از تهران تا رم«

 کاوش ارگ نادری
  پس از سه سال وقفه 

از سر گرفته شد
آثار  از  یکی  عنوان  به  نادری  ارگ  کاورش 
تاریخی منحصر به فرد دوره صفویه و قاجاریه 
استان  شرق  در  شیروان  شهرستان  در 
خراسان شمالی که حدود سه سال به دلیل 
از  بار دیگر  بود،  مشکل مالی متوقف شده 

شد. گرفته  سر 
ارگ  تپه  حفاری  گروه  حفاری  سرپرست 
سوم کاوش  فصل  شیروان گفت:   نادری 
ارگ نادری با همکاری دانشگاه زابل و میراث 
فرهنگی خراسان شمالی با پیش بینی اعتبار 

1۵ میلیارد ریال از سر گرفته شد.
ایرنا گفت:  به  شنبه  روز  عالیی مقدم  جواد 
سوم  فصل  دوجانبه  تفاهم نامه  براساس 
چهار  حضور  با  روز   40 مدت  در  کاوش 
آثار  این  مختلف  های  بافت  در  کارشناس 
این  اکنون  هم  و  می شود  انجام  تاریخی 
کاوش برای ایجاد ۲ ترانشه در سطح پایین 

اجراست. حال  در  تپه  باالی  و 
شناسی  باستان  اضافه کرد: کاوش های  او 
از  شواهدی  یافتن   برای  سوم  فصل  در 
دست  در  قاجاریه  و  صفویه  دوران  استقرار 
علمی،  کاوش  بر  عالوه  گرفت که  قرار  جرا 
بررسی،  برداری،  نقشه  مطالعات،  روی  کار 
باید  غیره  و  ساماندهی  شناسی،  آسیب 

گیرد. صورت 
ارگ  شناسی  باستانی  کاوش  اول  فصل 
نادری در سال ۹۵ و فصل دوم آن نیز در 
بررسی  طوری که  به  شد  شروع   ۹۷ سال 
کاوش های اولیه  وجود برخی از سفال ها 
بیانگر این موضوع است که مردم این منطقه 
حتی با کشور چین در این ارتباط مراوداتی 
داشته اند. در فصل دوم که سال ۹۷ انجام 
دانشگاه  از  چینی  شناسان  باستان  شد 
میراث  با  مشترک  تفاهم نامه  نانجینگ 

داشتند. فرهنگی 

21 شی تاریخی در نی ریز 
فارس کشف شد

فرهنگی  میراث   حفاظت  یگان  فرمانده 
استان فارس گفت: ۲1 قطعه شی تاریخی 
در  سفالی  و  فلزی  ظرف های  شامل 

شد. ضبط  و  کشف  نی ریز،  شهرستان 
افزود:  بهمنی نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
شهرستان  حفاظت  یگان  براساس گزارش 
قطرویه  انتظامی  پاسگاه  عوامل  ریز،  نی 
این شهرستان در حین ایست و بازرسی و 
کرمان  در محور  عبوری  کنترل خودروهای 
دستگاه خودرو سواری  به یک  ریز  نی  به 
در  توقف خودرو،  از  شک کردند که  پس 
بازرسی درون خودرو ۲1 قطعه انواع ظروف 

شد. سفالی کشف  و  فلزی 
خودرو  سرنشین  و  راننده  داد:  ادامه  او  
سیر  برای  پرونده  با  همراه  به  و  دستگیر 
قضایی  مراجع  تحویل  قانونی  مراحل 

. ند شد
میراث فرهنگی  حفاظت  یگان  فرمانده 
از  موادی  اساس  گفت:بر  فارس  استان 
تعزیرات، هرگونه حفاری  قانون  نهم  فصل 
اموال  و  اشیا  فروش  و  خرید  و  غیرمجاز 
تاریخی جرم محسوب می شود  فرهنگی ، 
و ضمن ضبط اشیا و اموال مرتبط، مجازات 

دارد. پی  در  نقدی  جریمه  و  حبس 
شهرستان نی ریز در شرق فارس و در ۲1۶ 
شهرهای  از  و  دارد  قرار  شیراز  کیلومتری 

است. فارس  باستانی 

چندین سنگ افراشته 
در روستای احمدآباد 
مشگین شهر کشف شد

گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
مشگین شهر  شهرستان  صنایع دستی  و 
اطراف  در  سنگ افراشته  »چندین  گفت: 
احمدآباد  روستای  در  احمدآباد  قلعه 
و  شناسایی  مشگین شهر  شهرستان 

شد.« کشف 
برای جلوگیری  ایمانی  ایمانعلی  به گفته 
به کمک  این سنگ افراشته ها  تخریب  از 
سنگ ها  این  محل  شوراهای  و  دهیار 
نگهداری  روستا  داخل  قلعه  محوطه  در 

می شود.
این  از  نمونه  یک  انتقال  از  او 
قلعه  به  متر  پنج  طول  به  سنگ افراشته 
نظر  »از  گفت:  و  داد  خبر  احمدآباد 
به  سنگ افراشته  این  باستان شناسان 
از  و  می شود  مربوط  آهن  عصر  اواخر 
تاریخی عصر  آثار هنری و  شاخص ترین 

است.« خود 
»براساس  کرد:  بیان  ایمانی 
مکان  این  شده،  انجام  هدف گذاری های 
به موزه سنگ  تبدیل  از ساماندهی  پس 
فراهم  مهم  این  مقدمات  که  می شود 

است.« شده 

تا مردم وارد محیط زیست 
نشوند و با محیط زیست آشتی 
نکنند و محیط زیست را لمس 
نکنند، نمی توان محیط زیست 
را حفظ کرد. با این وضعیت و با 
۳۵00 محیط بان نمی توان آن را 
حفاظت کرد

در حدود دو سال است که سایه کرونا از روی گردشگری کم نشده. واکسن هرچند نوید دنیای بهتر بود اما نتوانسته راهی به دنیای پیش از 
شیوع این ویروس در حوزه گردشگری باشد. هنوز هم فعاالن این عرصه نگران کسب و کارهایشان هستند و در این میان روز گذشته هم 
خبر آمده »ویزای توریستی برای ایران به دستور ستاد ملی کرونا همچنان صادر نمی شود و متوقف است.« با وجود شیوع این ویروس 
اما همواره انتقادها به گردشگری غیرمسئوالنه زیاد بوده. نوعی از گردشگری که هم بخشی از مسئوالن آن را به درستی درک نکرده اند و 
هم بخشی از مردم و نمونه اش در تبدیل بخشی از ارزشمند به پایلوت های گردشگری قابل رویت است. اتفاقی که حتی کرونا هم جلودار 
آن نبوده است. با این حال عیسی کالنتری معتقد است که در حوزه گردشگری محیط زیست در طول سالیان متمادی آموزش عنصری 

اساسی و مهم بوده و توانسته در برخی از بخش ها هم کارساز باشد.

تجسمی

انتظار می رود در صورت ادامه 
پیدا کردن پروژه احداث 
جاده تونلی در نزدیکی 
»استون هنج« این مکان 
نیز از فهرست میراث جهانی 
خارج شود

و  چهل  برگزاری  با  زمان  هم  هفته  این 
جهانی،  میراث  کمیته  اجالس  چهارمین 
معاون میراث فرهنگی گفت: ایران دو پرونده 
فرهنگی  منظر  و  جنوب  شمال  راه آهن 
اورامانات را به کمیته میراث جهانی یونسکو 
جهانی  میراث  فهرست  در  ثبت  برای  را 

است. داده  پیشنهاد 
پرونده  طالبیان،  حسن  محمد  گفته  به 
راه آهن مربوط به میراث صنعتی کشور و 
فرهنگی  مناظر  زمره  در  اورامانات  پرونده 
برای ثبت در فهرست میراث جهانی مطرح 
شده و طی چند سال گذشته تالش قابل 
توجهی برای تهیه پرونده و رفع موانع ثبت 

جهانی آن انجام شده است.
کرد:  تاکید  کشور  میراث فرهنگی  معاون 
و گستردگی  فنی  پیچیدگی های  به دلیل 
پرونده،  دو  این  حریم  و  عرصه  محدوده 
فرآیند بررسی کارشناسی آن در ایکوموس و 

کمیته میراث جهانی قابل توجه است.
طالبیان تصریح کرد: نظریه اولیه ایکوموس 
اعالم شده است و  این دو پرونده  درباره 
اورامانات  شده،  اخذ  نظرات  اساس  بر 
در  ثبت  برای  باالیی  بخت  از  )هورامان( 
فهرست میراث جهانی برخوردار بوده و درباره 
پرونده راه آهن البته مسائلی مطرح شده 
رایزنی هایی  حال  در  وجود  این  با  است. 

نهایی برای این دو پرونده هستیم.
میراث فرهنگی،  کل  مدیر  این  بر  عالوه 

گردشگری و صنایع دستی استان همدان 
نیز از ویرایش نهایی پرونده ثبت جهانی 
"منظر تاریخی هگمتانه تا همدان" خبر داده 
این مرحله  از  و گفته است پرونده، پس 

ترجمه و به یونسکو ارسال می شود.
زمان بررسی پرونده های پیشنهادی در چهل 
و چهارمین اجالس کمیته میراث جهانی از 
۲4 جوالی تا ۲۸ جوالی )شنبه ۲ مرداد تا 
چهارشنبه ۶ مرداد 1400( است، بر اساس 
برنامه دریافتی از دبیرخانه یونسکو، پرونده 
ثبت راه آهن در روز یکشنبه ۲۵ جوالی )۳ 
مرداد 1400( و پرونده ثبت منظر فرهنگی 
 ۵( روز سه شنبه ۲۷ جوالی  در  اورامانات 
مرداد 1400( در کمیته میراث جهانی مطرح 

می شود.
زمینه  در  موجود  خبرهای  دیگر  جمله  از 
از  »استون هنج«  خروج  یونسکو  اجالس 
به گزارش  است.  جهانی  میراث  فهرست 
خارج  از  پس  گاردین،  از  نقل  به  ایسنا 
شدن »لیورپول« از فهرست میراث جهانی 
یونسکو نگرانی ها درباره احتمال قرار گرفتن 
جهانی  میراث  فهرست  در  »استون هنج« 
در معرض خطر نیز افزایش یافته است. 
یونسکو به دولت بریتانیا اعالم کرده است که 
اگر پروژه 1.۷ میلیارد پوندی ساخت جاده 
تونلی ادامه پیدا کند، سازه »استون هنج« را 
در فهرست میراث تاریخی در معرض خطر 

قرار خواهد داد.

بررسی پرونده های راه آهن و اورامانات در یونسکو

علیرضا ساالریان: تعداد 
ویزای دانشجویی خیلی کم 

است و موردی صادر می شود. 
ویزای توریستی که عمال صادر 

نمی شود و سایر ویزاها نیز 
موردی و پس از بررسی های 

بیشتر صادر می شود

|  
رنا

 ای
 |
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افزایش کشتار دام مولد در کشور زنگ خطر را در زمینه تامین گوشت در ماه های آینده به صدا درآورده است

تراژ دی دامپروری  ور شکسته
رئیس اتحادیه دام سبک کشور: در شش ماهه دوم سال هم با کمبود شدید دام و گوشت مواجه می شویم

دامداران ما عماًل ورشکست 
شده اند. قیمت تمام شده تولید 

هر کیلوگرم گوشت گوسفند 
زنده بین ٩٠ تا ١٠٠ هزار تومان 

است. در حالی که قیمت خرید 
آن از دامداران بین ٣۵ تا 4٣ 

هزار تومان است

به نظر می رسد که خشکسالی 
طی تابستان امسال در کشور 
تداوم  پیدا کند و حتی به نظر 

می رسد تا ابتدای زمستان 
نیز ادامه داشته باشد، گرچه 
این ها تنها احتماالت است 
و نمی توان به صورت قطعی 

تداوم خشکسالی تا زمستان را 
 پیش بینی کرد

بحث کشتار دام های سبک و 
بره ها خیلی جدی است و به 
زودی ما با کمبود شدیدی در 
این حوزه مواجه خواهیم شد. 

امسال به دلیل نبود علوفه، 
دامداران دام ها را برای پروار 
شدن نگه نداشتند و بره های 

الغر را که به وزن مناسب 
نرسیده بودند، کشتار و وارد بازار 
مصرف کردند بنابراین در شش 

ماهه دوم سال هم با کمبود 
شدید دام و گوشت مواجه 

خواهیم بود و هم قیمت گوشت 
بسیار باال می رود

| رئیس اتحادیه دام 
سبک کشور |

  | افشین صدردادرس |
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وزیر نیرو:

هیچ طرح انتقال بین 
حوضه ای اجرا نشده است

وزیر نیرو گفت: هیچ طرح انتقال بین حوضه ای 
آب  شیرین سازی  طرح  تنها  و  نشده  اجرا 
به فالت مرکزی است.  انتقال  دریای عمان و 
به گزارش مهر، رضا اردکانیان دیروز در نشست 
استان خوزستان گفت:  بحران  مدیریت  ستاد 
مقامات استان به این ناحیه رسیدند و گفتند 
که کشت های آب بر محدود شود و مجلس نیز 
بر اساس قانون بودجه اختیار تصمیم گیری را 
در این خصوص به استان ها و کمیته سازگاری 
با کم آبی واگذار کرد که متناسب با شرایط آبی 
سال تصمیم گیری کنند. وزیر نیرو با تأکید بر 
اینکه معیشت کشاورزان مسئله مهمی است و 
باید در تصمیم گیری ها انعطاف داشت، ادامه داد: 
همه دغدغه این است که در شرایط پاییز چنانچه 
پیش بینی هواشناسی برای تاخیر در بارش ها 
آب  تأمین  موضوع  خصوص  در  است  درست 
شرب و کشاورزی پاییزه با مشکل مواجه نشویم.
می شودکه  تالش  اینکه  به  اشاره  با  اردکانیان 
دوم  سال  نیم  برای  مالحظه ای  قابل  ریسک 
ایجاد نشود، گفت: دولت از حیث منابع و طرح 
با محدودیت مواجه نیست؛ مثاًل در فروردین ۹۸ 
نیز طرح جامعی برای آب و فاضالب و جمع آوری 
آب های سطحی خوزستان تدوین شد که بخش 
اعظمی از آن اجرا شده و امید است که در ادامه 
نیز منابع مالی قابل مالحظه ای به این مصوبه 
اختصاص داده شد تا این طرح های مهم برای 

استان اجرا شود.

وزیر جهاد کشاورزی:
وام های کشاورزان خوزستانی 

سه سال استمهال می شود
 وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد به منظور کاهش 
اثرات ناشی از تنش آبی و همچنین مخاطرات 
در  خشکسالی  بروز  جریان  در  آمده  وجود  به 
مدت  به  استان  این  وام کشاورزان  خوزستان، 
سه سال استمهال می شود. به گزارش ایرنا کاظم 
مدیریت  ستاد  نشست  در  شنبه  روز  خاوازی 
بحران و شورای کشاورزی گفت: دولت مبلغ ۳0 
هزار میلیارد ریال تسهیالت با نرخ چهار درصد 
و  است  گرفته  نظر  در  بخش کشاورزی  برای 
خوزستان در اولویت پرداخت این منابع بانکی 
قرار دارد. بخش قابل توجهی از این تسهیالت به 
توسعه آب در مزرعه اختصاص دارد که مواردی 
گرفت.  دربرخواهد  را  کانال ها  الیروبی  مانند 
از جمله  نیز  وام کشاورزان  استمهال  همچنین 
اقداماتی است که در دستور کار دولت قرار دارد 
و در این زمینه آمادگی های الزم و هماهنگی های 
کشاورزان  از  حمایت  برای  گرفته،  صورت 
خوزستانی فراهم شده است. خاوازی در بخش 
از  نگرانی  ابراز  ضمن  نشست  این  از  دیگری 
وضعیت نخیالت استان خوزستان که دچار تنش 
آبی و مبتال به آفات مختلف شده اند گفت: به 
منظور اصالح شرایط فعلی و بهبود عملکرد تولید 
و  خرمشهر  آبادان،  شهرهای  در  نخلستان ها 
شادگان نیز مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به عنوان 
منابع بانکی پیش بینی شده است. او در خصوص 
اختصاص مبلغ ۷00 میلیارد ریال به حوزه جنگل ها 
در استان خوزستان اظهار داشت: همچنین برای 
تامین علوفه مورد نیاز مناطق دارای تنش آبی نیز 
مبلغ ۵00 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده 
است. وزیر جهادکشاورزی از اختصاص 1۵ هزار 
تن نهاده دامی ویژه استان خوزستان خبر داد 
و گفت: این میزان عالوه بر سهمیه مورد استان 

خوزستان اختصاص یافته است.

کاهش 3۸1 میلیون متر 
مکعبی حجم آب سدهای 

پنج گانه تهران
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران، از 
آب  مکعبی حجم  متر  میلیون  کاهش ۳۸1 
سدهای پنجگانه استان تهران نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته خبر داد. به گزارش وزارت 
حاضر  حال  در  شهریاری گفت:  محمد  نیرو، 
حجم ذخیره آب در مخازن سدهای پنجگانه 
است  مترمکعب  میلیون   ۷04 تهران  استان 
با روز مشابه سال  این حجم در مقایسه  که 
متر  میلیون   ۸۵ و  میلیارد  یک  گذشته که 
مکعب بوده، ۳۸1 میلیون مترمکعب کاهش را 
نشان می دهد. او همچنین با اشاره به حجم 
امیرکبیر،  سدهای  فعلی  شده  ذخیره  آب 
لتیان، الر، طالقان و ماملو که به ترتیب 1۶۵، 
مکعب  متر  میلیون   ۹۸ و   ۲۷۳  ،1۲0  ،۵0
است، ادامه داد: متاسفانه این احجام نسبت 
به سال گذشته خصوصًا در سدهای ماملو و 
 طالقان با کاهش چشمگیری مواجه شده اند.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
تهران  منطقه ای  آب  شرکت  برق آبی  و  آبی 
همچنین با اشاره به میزان بارندگی در استان 
تهران گفت: وضعیت بارندگی در حوضه آبریز 
سدهای استان تهران از ابتدای سال آبی تاکنون 
آبی گذشته  با مدت مشابه سال  در مقایسه 
متاسفانه کاهش ۳۶ درصدی را نشان می دهد 
و این کاهش میزان بارندگی موجب شده است 
که در فصل آبگیری نتوانیم آبگیری مناسبی در 

سدهای استان تهران انجام دهیم.

تشنگی  از  یا  مختلف کشور  نقاط  در  دام ها 
نهاده های  و  علوفه  نبود  یا  می شوند  تلف 
هم  به  بی تدبیری که  و  خشکسالی  دامی. 
نیست.  و آسیب  نتیجه جز تخریب  برسند، 
دامداری و کشاورزی کشور این روزها حال و 
روز خوشی ندارد. دامداران نسبت به وضعیت 
به  مجبور  بسیاری  و  معترضند  آمده  پیش 
خود  دامپروری  مجموعه های  تعطیل کردن 
آنها  مشکالت  و  از حرف ها  بخشی  شده اند. 
این  اما  می شود  مطرح  اعتراضات  میان  در 
حرف ها نوک کوه یخی است که کشاورزی و 
صنعت دامداری با آن روبه رو است. دو سال 
است که دامداران با مشکالت عدیده در حوزه 
این  روبه رو هستند.  دامی  نهاده های  تامین 
مشکالت در سال خشک و کم باران عمیق تر 
دام های  رسانده که  به جایی  را  آنها  و  شده 
از تلف شدن  تا هم  را زیرتیغ می برند  خود 
دام از گرسنگی جلوگیری کنند و هم سرمایه 
خود را تا جایی که ممکن است نجات دهند. 
افزایش ۳ تا 4 برابر قیمت نهاده های دامی 
و جوالن دالالن در حوزه تامین علوفه و نهاده 

دامداری ها را به تنگ آورده است.

دامداری ورشکسته
دام های  ویژه  به  دام ها  افزایش کشتار 
مولد و بره های پروار نشده، باعث شده بازار 
با مشکل چندانی روبه رو  گوشت این روزها 

در  معتقدند  حوزه  این  فعاالن  اما  نباشد، 
تامین گوشت در کشور  برای  آینده  ماه های 
در  بود.  خواهیم  روبه رو  جدی  مشکالت  با 
تامین کنندگان  شورای  رئیس  که  حالی 
کاهش  به  توجه  »با  می گوید:  کشور  دام 
تقاضای خرید در بازار داخلی و تعلل دولت 
انباشت دام روبه رو  با  در صادرات، دامداران 
تصویر  سبک  دام  اتحادیه  رئیس  هستند« 
دیگری از وضعیت دامداری کشور ارائه کرده 
علوفه،  نبود  دلیل  به  »امسال  می گوید:  و 
نگه  شدن  پروار  برای  را  دام ها  دامداران 
نداشتند و بره های الغر را که به وزن مناسب 
مصرف  بازار  وارد  و  کشتار  بودند،  نرسیده 
کردند بنابراین در شش ماهه دوم سال هم 
با کمبود شدید دام و گوشت مواجه خواهیم 
بود و هم قیمت گوشت بسیار باال می رود« 
افشین صدردادرس به خبرگزاری مهر گفته: 
»دامداران هر کیلوگرم جو را که نرخ مصوب 
آن ١٩٠٠ تومان بود کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان 
رسیدند که  جایی  به  و  می کردند  خریداری 
چرا  بفروشند  را  خود  دام های  شدند  ناچار 
که قادر به تامین خوراک برای آنها نبودند« 
دامپروری  صنعت  فعاالن  از  یکی  شریفی 
نطفه  اینکه  »برای  می گوید:  »پیام ما«  به 
یک گوساله شکل بگیرد بین ۳ تا ۳ و نیم 
دارد. زمانی که همین  تومان هزینه  میلیون 

گوساله به دنیا می آید، آنرا 4 میلیون تومان 
اگر  من  طرفی  از  نمی خرند.  من  از  هم 
بخواهم فقط یک کامیون ذرت برای گاوداری 
تهیه کنم باید حدود 40 میلیون تومان هزینه 
بکشند  به شکم  باید گوساله  چند گاو  کنم. 
ماه  یک  ذرت که مصرف  بار  یک  بتوانند  تا 
به  مرا  این  تامین کنند؟  را  است  گاوداری 
اتحادیه  ورشکستگی می رساند« مدیر عامل 
این  دیگر  زاویه ای  از  اما  کشور  دامداران 
»سامانه  می گوید:  و  کرده  بیان  را  مشکل 
هم  اگر  نمی دهد.  تخصیص  نهاده  بازارگاه 
تخصیص دهد، حداکثر 10 درصد نیاز دامدار 
جوابگوی  تنها  میزانی که  می کند.  تامین  را 
بنابراین  است.  تولیدکننده  نیاز  روز  چند 
با  آزاد  بازار  از  نهاده  تامین  به  دامدار مجبور 
روزها شاهد هستیم  این  باالست.  نرخ های 
دامی،  نهاده  و گرانی  به کمبود  توجه  با  که 
تقاضای دامداران برای خرید نان خشک به 
واحدهای نانوایی افزایش پیدا کرده است« 
دالالنی  برای  را  فرصت  بهترین  شرایط  این 
فراهم کرده که دامداران را با قیمت هایی که 
به  دارد،  معنادار  فاصله ای  واقعی  قیمت  از 
ظاهر از تنگنا می رهانند. پدرام پناهی ها یکی 
از دامدارانی است که به »پیام ما« می گوید: 
پرسه  دالل   ۶ حداقل  دامداری  هر  »اطراف 
خوب  را  ما  نیازهای  که  دالالنی  می زند. 

قیمت  با  کشاورز  از  را  علوفه  می شناسند. 
زمانی  تا  می کنند  دپو  و  می خرند  پایین 
برابر  چند  با  پیدا کرد  مبرم  نیاز  دامدار  که 
با گمرک  دالالنی که  بفروشند.  او  به  قیمت 
در  داروسازی  شرکت های  با  ارتباطند  در 
ارتباطند و بازار را قبضه کرده اند. برای خرید 
بعضی از نیازمندی های مجموعه دامداری ما 
مجبوریم  و  داریم  دسترسی  دالالن  به  فقط 
با چند برابر قیمت محصول مورد نیازمان را 
خریداری کنیم. همین دالل وقتی من قصد 
فروش یا کشتار دام هایم را داشته باشم باز 

می آید«  سراغم  به  هم 

داللی دام، قاچاق علوفه
مثل  استان هایی  در  دام ها  فروش 
فرصتی  کرمان،  و  کرمانشاه  و  خراسان 
بحرانی  از  تا  کرد  فراهم  سودجویانی  برای 
استفاده  نهایت  بودند  آن  دچار  دامداران  که 
از  پایین تر  آنها  دام  خرید  با  و  ببرند  را 
دام  قاچاق  بازار  به  رونقی  واقعی،  قیمت 
تامین  شورای  رئیس  که  همانطور  بدهند. 
کاهش  »با  می گوید:  کشور  دام  کنندگان 
و  داخل  بازار  در  خرید گوشت  برای  تقاضا 
دام  تولیدکنندگان  بر  متعددی که  فشارهای 
به  دام  فروش  به  ناچار  به  دامدار  است، 
اقدام می کرد که این موضوع  طرق مختلف 
زده  دامن  مرزهای کشور  از  دام  قاچاق  بر 

»خرید  است:  معتقد  پوریان  منصور  است« 
تضمینی و صادرات دام راهکار مناسبی برای 
تضمینی  خرید  است.  دامدار  از  حمایت 
گوشت گوساله نر با قیمت مناسب به منظور 
در  دام  صادرات  و  راهبردی  ذخایر  تامین 
آسیب های  و  خشکسالی  فعلی  شرایط 
ناشی از کرونا تا حدودی می تواند مشکالت 

کند« مرتفع  را  دامداران 
سویی  از  دامی  نهاده های  و  علوفه  صادرات 
و دپو شدن حجم قابل توجهی نهاده دامی 
در گمرکات از سوی دیگر دل دامداران را به 
درد آورده است. آنها به اجبار نتیجه سال ها 
تالش خود را یا زیر تیغ می برند و یا چوب 
»درصد  می گوید:  دادرس  می زنند.  حراج 
تخصیص نهاده های دامی به دام های سبک 
دامداران  دلیل  همین  به  بود،  کم  امسال 
ناچار بودند بخش عمده ای از نهاده های مورد 
نیازشان را از بازار آزاد تامین کنند. دامداران 
تمام  قیمت  شده اند.  ورشکست  عماًل  ما 
شده تولید هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده 
بین ٩٠ تا ١٠٠ هزار تومان است. در حالی که 
قیمت خرید آن از دامداران بین ٣۵ تا 4٣ 

است« تومان  هزار 

گوش هایی که شنوا نیست
و  کارشناسان  باز  هم  مسئله  این  در 
فعاالن از هشدارهایی که داده اند و بی توجهی 
آن  ردپای  موضوعی که  می گویند،  مسئوالن 
در  روزها  این  بحران هایی که  تمامی  در  را 
هستیم،  روبه رو  آن  با  مختلف کشور  نقاط 
می گوید:  دادرس  کرد.  مشاهده  می توان 
دامی  نهاده های  تامین  در  »سو مدیریت 
تمام  به  مسئوالن  ٩٨ شروع شد.   از سال 
فعاالن  تولیدکنندگان،  تذکرات  و  هشدارها 
بی توجهی  کارشناسان  و  خصوصی  بخش 
رسیدیم.  فعلی  شرایط  به  اینکه  تا  کردند 
افرادی که از بیرون و درون بخش کشاورزی 
الزامات  اتفاقات، واقعیات و  به  بدون توجه 
دامپروری  خصوص  به  و  بخش کشاورزی 
هم  بر  را  چیز  همه  و  کرده  تصمیم گیری 
باشند.  پاسخگو  امروز  باید  مسلمًا  زده اند 
دام های  کشتار  بحث  می گوییم  هم  حاال 
سبک و بره ها جدی است و به زودی ما با 
کمبود شدیدی در این حوزه مواجه خواهیم 
شد« دامداران در شهرهای مختلف هنوز هم 
به  اعتراض  در  و  می زنند  تجمع  به  دست 
خیابان  در  را  شیر  سطل های  موجود  وضع 
صدایشان  که  امید  این  به  می کنند  تخلیه 
شنیده شود و گرهی از مشکالتشان باز شود.

تشنگی و تلفات دام
در کنار تمام این مشکالت، خوزستانی ها 
با شکلی دیگر از مشکالت در حوزه دامداری 
می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  کشاورزی  و 
شرب  آب  مشکل  با  سال ها  که  مردمی 
دست به گریبان بودند، امسال مشکالتشان 
تمام سو مدیریت ها  نتیجه  و  اوج رسیده  به 
به اشکال گوناگون بروز پیدا کرده است. در 
حوزه دامداری این امر در تلف شدن احشام 
استان  پرآب ترین  در  هم  آن  تشنگی  از 
کشور، نمایان شده است. گاومیش هایی که 
از گرما به ته مانده گل و الی بستر رودخانه 
و  می برند  پناه  است،  فاضالب  به  آلوده  که 
دام هایی  مرگ  تماشای  جز  که  دامدارانی 
دیگری  راه  هستند،  زندگی شان  سرمایه  که 
زیر  و کشاورزی خوزستان  دامداری  ندارند. 
و  می رود  بین  از  و کم آبی  بی تدبیری  تیغ 
نگاه های کوتاه  قربانی  کشور  دیگر  نقاط  در 
مدت و سودجویی های عده ای می شود که 
و  دارد  برایشان  اهمیتی  سرزمین  امروز  نه 

آن. فردای  نه 

مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
بحران سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه 
دمای کشور امسال 1 درجه سانتیگراد بیش 
طی  است، گفت: خشکسالی  نرمال  حد  از 
و  خواهد کرد  تداوم  پیدا  امسال  تابستان 
تا زمستان سال جاری  احتمال می رود که 
نیز ادامه داشته باشد. به گزارش ایسنا احد 
فصل  در  معموال  اینکه  بیان  ضمن  وظیفه 
تابستان عمده بارش های کشور در دو نقطه 
شمال و جنوب تا جنوب شرق بیشتر اتفاق 
صورت  بارش  یا  نقاط  سایر  در  و  می افتد 
است،  و  پراکنده  ناچیز  بسیار  یا  نمی گیرد 
اظهار کرد: تیر ماه امسال در دو نقطه کشور 
یعنی در جنوب و جنوب شرق در استان های 
جنوب  جنوب سیستان وبلوچستان،  فارس، 
شمالی کشور  نوار  در  و  هرمزگان  و  کرمان 

داشتیم. بارش 
ماه  مرداد  در  اینکه  به  اشاره  با  وظیفه 
ترتیب  همین  به  بارش ها  نیز  امسال 
امسال  که  بارش هایی  گفت:  بود،  خواهد 
فراتر  داشتیم  شرق  جنوب  در  به خصوص 
شمال  در  بارش ها  اما  بود  نرمال  حد  از 
این  با  بود.  نرمال  از  غرب کمتر  شمال  و 
ایران  در  تابستانی  بارندگی  مقدار  حال 
بارش  درصد   10 از  کمتر  و  ناچیز  بسیار 

که  کرد  تصور  نباید  بنابراین  است  ساالنه 
بارش های تابستانی می تواند خشکسالی را 
اینکه  ضمن  ببرد.  بین  از  مناطق  برخی  در 
بارندگی هایی که در تابستان در بخش های 
مناطق  در  عمدتا  می دهد  رخ  جنوبی کشور 
کوهستانی و مجاور دریا صورت می گیرد و 
عمده این بارش ها به صورت روان آب جاری 

می شود. خارج  دسترس  از  و 
و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس  گفته  به 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی، به طور 
درجه   1 حدود  امسال  کشور  دمای  کلی 
بیش از نرمال است. تابستان امسال دمای 
درجه   ۲ تا   1 غربی  شمال  و  غربی  مناطق 
بیش از نرمال و دمای مناطق جنوب شرق 
دمای  کلی  به طور  و  نرمال  در حد  تا شرق 
نرمال  حد  از  بیش  درجه   1 حدود  کشور 

است.
مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
درباره  هواشناسی  سازمان  بحران 
در  گفت:  کشور  بر  حاکم  خشکسالی 
وجود  مبحث  چند  خشکسالی  تعریف 
خشکسالی  هواشناسی،  خشکسالی  دارد. 
و  هیدرولوژیکی  خشکسالی  کشاورزی، 
آن،  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  اثرات 
که ما در کشور اکنون در دوران خشکسالی 

هیدرولوژیکی  و  کشاورزی  هواشناسی، 
لحاظ  به  اینکه  به  توجه  با  می بریم.  به سر 
کمتر  کشور  در  بارندگی ها  هواشناسی 
از  یعنی  مدت ها  پیش  از  بوده  نرمال  از 
زمستان سال گذشته وارد دوره خشکسالی 
عدم  با  بهار  فصل  در  شده ایم.  هواشناسی 
هواشناسی،  خشکسالی  تداوم  و  بارش 
از  و  پس  داد  رخ  کشاورزی  خشکسالی 
در  برفی  ذخایر  اندک  شدن  ذوب  با  آن 
هیدرولوژیکی  خشکسالی  دوره  ارتفاعات، 
هیدرولوژیکی  خشکسالی  شد.  آغاز  نیز 
کاهش  در  پی  که  می دهد  رخ  زمانی 
ریزش های جوی،  دبی و آورد رودخانه ها، 
مخازن  پشت  و  زیرزمینی  آب های  منابع 
اثرات  و  می شود  نرمال کمتر  حد  از  سدها 
ناشی از کم بارش ها به تدریج در عدم تامین 
صنعت  و  کشاورزی  شرب،  آب  مناسب 
امروزه  که  همانگونه  می شود،   مشخص 
تا  آن هستیم. خشکسالی  در کشور شاهد 
دارد،  ادامه  کشور  در  بارش ها  مجدد  وقوع 
بارش ها در ایران معموال در فصل  پاییز آغاز 
بارندگی های  به نظر می رسد که  اما  می شود 
تمام  شود.  شروع  دیرتر  امسال   پاییز 
و  اقلیم شناسی  هواشناسی،  مدل های 
که  می دهد  نشان  فصلی   پیش بینی های 

آذر ماه سال جاری  و  آبان  بارندگی ها طی 
و  پاییز  بود  خواهد  نرمال  حد  از  ضعیف تر 

داریم. کشور  پیش رو  در  بارشی  کم 
مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
اینکه  بیان  با  هواشناسی  سازمان  بحران 
دما  بودن  باال  به دلیل  تابستان  فصل  در 
آبی  نیاز  کشاورزی  محصوالت  برداشت  و 
زیاد است اما با آغاز فصل  پاییز دمای هوا 
می شود،  کمتر  نیز  آبی  نیاز  آن  تبع  به  و 
به لحاظ هواشناسی  این حال  با  اظهار کرد: 
تابستان  به نظر می رسد که خشکسالی طی 

حتی  و  کند  تداوم  پیدا  کشور  در  امسال 
ابتدای زمستان نیز ادامه  به نظر می رسد تا 
احتماالت  تنها  این ها  گرچه  باشد،  داشته 
تداوم  قطعی  به صورت  نمی توان  و  است 
کرد.  را  پیش بینی  زمستان  تا  خشکسالی 
اینکه  احتمال  گفت:  در  پایان  وظیفه   
نرمال  حد  از  کمتر  امسال  بارندگی های 
درصد   ۷0 تا   ۶0 حدود  و  است  باال  باشد، 
بارش های  پاییز  که  می دهیم  احتمال 
احتمال  همچنین  باشد.  نرمال  از  کمتر 
بارش ها  درصد   40 تا   ۳0 حدود  می دهیم 
قطعا  احتماالت  این  باشد.  نرمال  حد  در 
که  چرا  بود  خواهد  موثر  و  مهم  بسیار 
احتماالت  و  آمار  همین  براساس  می توان 
اقدامات مختلف در ماه های  پیش رو  برای 

کرد. تصمیم گیری  و  برنامه ریزی 

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی مطرح کرد:

تداوم خشکسالی در تابستان و احتمال ادامه آن تا زمستان

محیط زیست

دامداری های کوچک تعطیل شده اند و دامداران بزرگ با چالش های جدی در زمینه تامین نهاده های دامی دست و پنجه نرم می کنند. 
تا چندی پیش تعیین نرخ خرید شیر از سوی دولت اعتراضات گسترده دامداران را در پی داشت، دولت سعی کرد با افزایش قیمت 
اعتراضات را آرام کند، افزایش قیمتی که فقط وعده آن داده شده و هنوز عملیاتی نشده است. مشکالت دامداران به همین جا خالصه 
نمی شود. آنها با افزایش 3 تا 4 برابر قیمت نهاده های دامی و سایر ملزومات مورد نیاز در دامداری ها، روبه رو هستند. هزینه ها آنقدر باال 
رفته و خشکسالی بر تمام مشکالت دیگر دامن زده، تا جایی که به گفته بسیاری از آنان، دامداری دیگر به صرفه نیست. هر روز تعداد 
بیشتری از دامداران به اجبار دام های مولد خود را زیرتیغ می برند. این امر عالوه بر آسیب جدی بر صنعت دامپروری کشور، موجب بروز 

نگرانی هایی در زمینه تامین گوشت مورد نیاز کشور در ماه های آینده هم شده است.
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رئیس شورای شهر مشهد : آمار 
فوت شدگان کرونایی در مشهد 
نسبت به مدت مشابه هفته 
قبل تقریبًا دو برابر شده است

پارلمان شهری

رئیس شورای شهر مشهد: 

آمار فوت شدگان کرونایی در مشهد 
نسبت به هفته قبل دو برابر شد

رئیس شورای شهر مشهد وضعیت کرونایی 
مشهد را نامناسب توصیف کرد و اعالم کرد:  
نسبت  مشهد  در  فوت شدگان کرونایی  آمار 
برابر  دو  تقریبًا  قبل  هفته  مشابه  مدت  به 

شده است
ایمنا، در یکصد و سی و نهمین  به گزارش 
مشهد  شهر  اسالمی  شورای  علنی  جلسه 
شد، گفت:  برگزار  فوق العاده  صورت  به  که 

هشدارهای دانشگاه علوم پزشکی و شرایط 
موجود شیوع ویروس کرونا و گزارش های 
دریافتی از تعداد مبتالیان، بستری شدگان 
تغییر شرایط  از  فوت شدگان همه حاکی  و 

است. نامناسب تر  سمت  به 
تاکنون  که  این  رغم  علی  افزود:  او 
واکسیناسیون  برای  خوبی  تالش های 
فوت شدگان  آمار  اما  شده  شهروندان 

مشابه  مدت  به  نسبت  مشهد  در  کرونایی 
است. شده  برابر  دو  تقریبًا  قبل  هفته 
با  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
انجام  مراکز  از  خود  اخیر  بازدید  به  اشاره 
متعددی  مراکز  واکسیناسیون کرونا گفت: 
این  است.  بینی شده  پیش  امر  این  برای 
مراکز در شرایط خوبی قرار داشته و خلوت 
بود و کارها هم به طور منظم انجام می شد 

البته این پروسه یک فرآیند زمان بر است 
برسیم. ایمن  شرایط  به  بتوانیم  تا 

تمهیدات  همه  رغم  علی  کرد:  تاکید  او 
واکسن،  تزریق  حتی  و  شده  اندیشیده 
دانشگاه  در  دوستان  و  درمان  توصیه کادر 
کامل  رعایت  بر  مبنی  پزشکی  علوم 
زیرا  است  ویژه  مراقبت های  و  پروتکل ها 
افراد  بر  آن  تأثیر  و  ویروس  انتقال  میزان 

باالست. بسیار  کنونی  شرایط  در 
داد:  ادامه  مشهد  شهر  شورای  رئیس 
است که  این  همشهریان  از  من  خواهش 
همسو  جهت  در  و  شرایط  این  به  توجه  با 
شدن با فداکاران حوزه بهداشت و درمان به 
پروتکل ها  رعایت  و  بهداشتی  توصیه های 

توجه کنند و از برپایی تجمعات و دورهمی 
به  هم  پیک  این  از  تا  بپرهیزند  خانوادگی 

کنیم. عبور  سالمتی 
حیدری با اشاره به ابتالی تعدادی از کادر 
در  چه  و  مناطق  در  چه  شهری  مدیریت 
این  شد:  یادآور  کرونا  ویروس  به  ستاد، 
علت  به  شهری  مدیران  از  بخشی  روزها 
جلسات  در  بیماری  این  به  شدن  مبتال 
ما  همکاران  دارد  ضرورت  ندارند.  حضور 
پسماند  حوزه  در  و  شهری  مدیریت  در 
تمهیدات  مانند گذشته  پاکبان ها  همچنین 
نیز  بخش  این  در  تا  بیندیشند  را  الزم 
شرایط  این  از  و  ببینیم  کمتری  آسیب 

کنیم. عبور  بحرانی 

جهان  در  شهر  اولین  به  سوئیس  بازِل 
در  سبز  فضای  ایجاد  است که  شده  تبدیل 
تبدیل  را  شهر  در  تازه ساخت  ساختمان های 
ارتباط  با افزایش  به یک قانون کرده است. 
با محیط های  اجتماعی شهروندان  و  شغلی 
فضاهای  توسعه  با  نیز  و  شهری  درون 
صنعتی در شهرها، دسترسی به فضای سبز 
هر روز کمتر و کمتر می شود. شواهد بسیاری 
شهرهای  می دهند  نشان  که  دارند  وجود 
سبزتر شهرهای سالم تری هستند. از این رو، 
ضروری است که برنامه ریزان شهری فضایی 

بیاورند. وجود  به  زیستی  تنوع  برای  را 
مقامات  موضوع،  این  ضرورت  به  توجه  با 
غرب  شهرهای  بزرگترین  از  »یکی  بازل 
برای  هوشمندانه  روش  یک  به  سوئیس« 
شهری  مناطق  به  سبز  فضای  افزودن 
از  بازل  شهری  مقامات  یافته اند.  دست 
ساختمان ها  بام های  پشت  خالی  فضای 
برای  را  سبز«  »بام  ایجاد  و  استفاده کرده 
را  شهر  در  تازه ساخت  ساختمان های  همه 
اجباری کردند. این طرح یعنی»کاشت گیاه 
به  در پشت بام ساختمان های مسطح« هم 

محیط زیست کمک کرده و هم باعث کاهش 
رطوبت و خنک شدن سریع ساختمان ها در 

می شود. سال  گرم  فصول 
به گواه آمار این طرح تازه نیست. قانون بام 
زیستی«  تنوع  »استراتژی  از  بخشی  سبز 
بازل در این سا ل ها هم وجود داشته است 
فضای سبز  ایجاد  1۵ سال گذشته  و  طی 
در تمام ساختمان های جدید و مقاوم بازل 
که سقف مسطح دارند، اجباری بوده است. 
 1 از  بیش  موضوع،  این  شدن  اجباری  با 
میلیون متر مربع »بام سبز« احداث شده و 

در »سبزتر  پیشرو  عنوان شهری  به  را  بازل 
معرفی  همگان  به  شهری«  فضاهای  کردن 

است. کرده 
 Stephan( برنایزن  استفان  دکتر 
سازمان  ارشد  محقق   ،)Brenneisen
دانشگاه  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط 
توسعه دهندگان  به  است که  سال ها  زوریخ 
برای  سوئیسی  پیمانکاران  و  شهری 
 green( »دستیابی به »نوآوری فضای سبز
برنایزن  می دهد.  مشاوره   )innovation
را  آب و هوایی  تغییرات  مسئله  ضرورت 
ناشی  مشکالت  حل  هدف  با  و  درک کرده 
از هدررفت انرژی و افزایش دما، طرح هایی 
ارائه  به مقامات شهرهای بزرگ سوئیس  را 
او  طرح های  مهم ترین  از  یکی  است.  داده 
در شهر  فراموش شده  از فضاهای  استفاده 
است. بوده  دائمی  سبز  فضای  ایجاد  برای 
این استاد و فعال محیط زیست در این باره 
متوجه  بازل  یعنی  اینجا  در  »ما  می گوید: 
ساختمان ها  مسطح  بام های  از  که  شدیم 
این  و  است  نشده  استفاده  اندازه کافی  به 
برای  ارزشمندی  محیط  می توانند  مکان ها 

باشند.« سبز{  فضای  ایجاد  }و  طبیعت 
دلیل  همین  »به  می دهد:  ادامه  برنایزن 
راه  دپارتمان  در  خود  همکاران  با  همراه  ما 
این  وقت  مدیر  ویژه  به  و  ساختمان  و 
 Barbara(اشنایدر باربارا  یعنی  بخش 
موضوع،  بررسی  به  شروع   )Schneider
در  و  قانون  و  طرح  تدوین  ریزی،  برنامه 
نتیجه اجرای این پروژه )بام سبز(  در بازل 

کردیم.«
بودن  »اجباری  طرح  شدن  گنجانده  با 
در  پشت بام ها«  در  سبز  فضای  احداث 
تیم  و  برنایزن  بازل،  ساز  و  ساخت  قانون 
اتفاق،  این  که  کردند  حاصل  اطمینان  او 
یک تغییر قابل توجه و بزرگ در معماری 
وجود  به  زیست  محیط  بهبود  و  شهر  این 

خواهدآورد.

فواید فضای سبز شهری در سالمت 
جسم و روان 

این  که  برسد  نظر  به  اول  نگاه  در  شاید 
بهبود  در  به سزایی  تاثیر  سبز  بام های 
نداشته  شهری  زیست  محیط  وضعیت 
باشند. اما فضاهای سبز درون شهری مزایای 
بی شماری برای مقابله با مشکالت ناشی از 
بهبود  خصوص  به  و  آب و هوایی  تغییرات 
سالمت روان و جسم شهروندان و ساکنان 

دارند. شهر  خود 
جاری  سال  اوایل  که  تحقیقاتی  طبق 
 East( آنگلیا«  »ایست  دانشگاه  توسط 
Anglia( منتشر شد، دسترسی به فضاهای 
دو،  نوع  دیابت  به  ابتال  خطر  می تواند  سبز 
بیماری های قلبی و عروقی، مرگ زودرس، 

را  خون  فشار  و  استرس  زودهنگام،  زایمان 
شهری  سبز  فضای  افزایش  دهد.  کاهش 
نتایج قابل توجهی برای بهبود سالمت جهانی 
دارد چرا که یک یا چند نمونه از بیماری های 
فوق الذکر در فهرست 10 علت اصلی مرگ و 
می شود. پیدا  جهانی  بهداشت  سازمان  میر 
به جز این، افزایش فضاهای سبز می تواند با 
مسائل و بحران های محیط زیستی مختلفی 
آلودگی  و   )smog( »مه دود«  پدیده  مانند 
هوا مقابله کند و آنها را تا حدی از بین ببرد. 
مثبت  نقش  از  مداوم  طور  به  دانشمندان 
کاهش  در  گاردن ها  روف   و  سبز  دیوارهای 
در  سمی  و  مضر  گازهای  و  آلودگی   اثرات 
تاکید  آن  بر  و  گفته  داخل شهر  محیط های 

اند. کرده 

و  آب و هوایی  تغییرات  سرعت  به  توجه  با 
که  گفت  می توان  آینده،  در  دما  افزایش 
توانسته  سبز«  »بام  طرح  اجرای  با  بازل 
هم  را  هوا«  »رطوبت  معضل  زیادی  حد  تا 
در  کانادا  کشور  در  هوا  رطوبت  ببرد.  بین  از 
مدت اخیر در به خطر افتادن جان انسان ها 
داشت.  اساسی  نقش  افزایش مرگ و میر  و 
اخیر  اما گرمای  باشد  باورش سخت  شاید 
در کشور سردسیر کانادا منجر به کشته شدن 
صدها انسان، مرگ حیوانات مختلف و آتش 

شد. فراوان  سوزی های 
نوعی  به  که  شهری  سبز  فضای  توسعه  با 
طبیعی  رطوبت  )رگوالتور(  تنظیم کننده های 
هستند، می توانیم به کاهش دما کمک کرده 
را  انسان ها  جان  مدت  دراز  در  نهایت،  در  و 
در  است که  اتفاقی  دقیقا  این  حفظ کنیم. 
تاثیرات  احتماال  و  داده  رخ  سوئیس  بازل 

داد. نشان خواهد  بلند مدت  در  را  خود 

مقامات یک شهر در سوئیس برای مواجهه با تغییرات آب وهوایی راه حل تازه ای یافتند

بام های سبز »بازل«
 مقامات شهری بازل از فضای خالی پشت بام های ساختمان ها استفاده کرده و احداث »بام سبز« را برای همه 
ساختمان های جدید شهر اجباری کرده اند

شهردار کنگاور 
بازداشت شد

مدیریت شهری  متخلف  مدیران  و  شهردار 
بازداشت شدند.  گذشته  روز  کنگاور 

آگاه  منبع  یک  از  نقل  به  مهر،  به گزارش 
مدیریت شهری  متخلف  مدیران  و  شهردار 
زمان  امام  گمنام  سربازان  توسط  کنگاور 

شدند. بازداشت  )عج( 
و  مالی  تخلفات  دلیل  به  کنگاور  شهردار 
اداری در ادامه موج برخورد با متخلفان در 
استان کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام 

شد. بازداشت  )عج(  زمان 
ادامه  از  آگاه  منبع  این  است،  گفتنی 
بررسی ها برای شناسایی و برخورد با سایر 
شهرداری  در  باند  صورت  به  که  متخلفین 
داد. خبر  بودند،  فعالیت  مشغول  کنگاور 

هشدار مقام مسئول 
شرکت آب وفاضالب استان: 

دشت قزوین 10 سال 
دیگر کویر می شود 

آب  منابع  توسعه  و  بهره  برداری  معاون 
شرکت آب وفاضالب استان قزوین می گوید: 
با روند فعلی مصرف آب، طی 10 سال آینده 
دشت آبرفتی قزوین بی آب شده و به کویر 

تبدیل خواهد شد.
ادامه  رمضانی  عین هللا  ایسنا،  گزارش  به 
داد: آب های موجود در حفره های زیر زمین 
بهره برداری  و  می کند  را کنترل  زمین  وزن 
از این منابع می تواند باعث  اندازه  از  بیش 
فرونشست شود که خطر آن بسیار بیشتر از 
فرونشست،  وقوع  در صورت  و  است  زلزله 
بارش هم قادر به جبران آن نیست و حتی 
می تواند منجر به بروز سیل شده و خاک را 

هم از بین ببرد.
حالتی  چنین  در  کرد:  تصریح  او 
وجود  به  بزرگ  و  کوچک  مهاجرت های 
می آید و شهرها و روستاها خالی از سکنه 
بین  از  شده و زندگی و کسب و کار مردم 
برای  داد:  ادامه  مسئول  این  می رود. 
جلوگیری از این فاجعه باید عموم مردم در 
یک مشارکت فعال و همگانی در مدیریت 
تمامی  در  و  داشته  حضور  آب  مصرف 
با کم  سازگاری  خود  و کار  زندگی  مراحل 
روابط  اعالم  بر  بنا  دهند.  قرار  الگو  را  آبی 
عمومی شرکت آب وفاضالب استان قزوین، 
او اضافه کرد: در حالی که در کشور همیشه 
در  لیتر   110 آب  هلند سرانه مصرف  بارانی 
عدد  این  است  فرد  هر  ازای  به  روز  شبانه 
در  و  لیتر   ۲۲0 قزوین  استان  در شهرهای 
است. لیتر   1۸0 استان  روستایی  مناطق 

آب  منابع  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
شرکت آب وفاضالب استان قزوین با اشاره 
به اینکه میانگین بارش در دنیا حدود سه 
کرد:  تاکید  ماست،  کشور  در  بارش  برابر 
میانگین مصرف نعمت الهی و حیات بخش 
آب در سبد خانوار ما هفت هزار تومان است 
به  نوشابه  بطری  یک  قیمت  حالی که  در 
باالی 10 هزار تومان رسیده و هر خانوار در 
ماه چندین بطری نوشابه مصرف می کند که 

است.  نیز  برای سالمتی مضر 

5 روستای حمیدیه هنوز 
مشکل آب رسانی دارند

روستای  پنج  گفت:  حمیدیه  فرماندار   
این شهرستان با مشکل آب رسانی روبه رو 
هستند که در تالشیم هرچه زودتر مشکل 

را حل کنیم. 
گفت:  ایرنا  به  هاشمی  شاهین 
خوبی  هماهنگی  و  همکاری  خوشبختانه 
مشکل  رفع  برای  سپاه  و  دستگاه ها  بین 
و  شده  ایجاد  خوزستان  در  آب رسانی 
اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام 

است. گرفته 
و  توسعه  با  مناطق  برخی  در  گفت:  او 
انتقال آب  و  لوله کشی  بهسازی سیستم 
پمپ های  تقویت  با  مناطق  برخی  در  و 
تا  شده  تالش  پمپاژ  ایستگاه های 
در  این شهرستان  در  آب رسانی  مشکالت 

شود. برطرف  بحرانی  شرایط  این 
این  بخش گمبوعه  اینکه  به  اشاره  با  او 
در  است که  مناطقی  جمله  از  شهرستان 
است  مشکالتی  دچار  آب رسانی  بحث 
پنج  »سپاه  آبرسان   تانکر   1۷ بیان کرد: 
تانکر،  یک  حمیدیه  آبفای  شرکت  تانکر، 
ستاد اجرایی فرمان امام ۲ تانکر، شرکت 
تانکر  یک  عشایر  امور  تانکر،   ۲ اروندان 
بخش  این  به  تانکر«   ۶ دفاع  وزارت  و 
شرایط  این  در  تا  شده  داده  اختصاص 
آب  بدون  بخش  این  مردم  بحرانی 

. شند نبا
خوزستان  غرب  در  حمیدیه  شهرستان 
از  را  خود  نیاز  مورد  آب  که  است  واقع 
تامین  نور  کرخه  و  کرخه  رودخانه های 
غرب  شهرستان های  نقاط  برخی  می کند. 
آب  کمبود  با  حمیدیه  جمله  از  استان 

شده اند. روبه رو 

با توجه به سرعت تغییرات 
آب و هوایی و افزایش دما در 
آینده، می توان گفت که بازل با 
اجرای طرح »بام سبز« توانسته 
تا حد زیادی معضل »رطوبت 
هوا« را هم از بین ببرد

تغییرات آب و هوا و افزایش دما در فصول گرم و نیز نشت آالینده ها در شهرهای صنعتی و بزرگ، بسیاری از شهروندان را دچار مشکل 
کرده است. این گرمای روزافزون در ماه های اخیر باعث مرگ صدها اروپایی و آمریکایی شده که کمتر به تحمل دمای باالی 40 درجه 
عادت داشتند. در این وضعیت، سوئیسی ها به فکر چاره ای افتادند تا با یک روش یا بهتر بگوییم قانون جالب، با این معضل محیط 
زیستی مبارزه کنند. یورونیوز در یکی از گزارش های خود از طرح »بام سبز« که در شهر بازل سوئیس اجرا شده پرده برداشته و آن را از 

ابعاد گوناگون بررسی کرده است.

 بسیاری از کشورها مثل 
آلمان بیش از ۹0 درصد 
تفکیک زباله از مبدا دارند 
و سیستمی راه اندازی شده 
است که از هدر رفت زباله 
جلوگیری می  شود. با وجود 
این سیستم از ورود کودکان 
در این زمینه جلوگیری 
می  شود و این کشور کودک 
زباله گرد ندارد

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با تشریح 
اقدامات بهزیستی برای جلوگیری از زباله گردی 
کودکان اعالم کرد که پیش بینی می شود در شهر 
تهران حدود چهار هزار کودک زباله گرد وجود دارد.
آمار  آخرین  درباره  مسعودی فرید  حبیب هللا 
کودکان زباله گرد به پانا گفت: »برآورد قطعی در 
این زمینه نداریم. ۲ مطالعه  توسط انجمن حمایت 
از حقوق کودکان انجام شده که نشان می دهد در 
تهران حدود چهار هزار کودک زباله گرد وجود دارد 
و برآورد شهرداری تهران نیز همین تعداد است و 
روی کودکان زباله گرد شیوع شناسی کاملی انجام 
نشده که تعداد آنها به طور دقیق مشخص شود.« 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان 
اینکه کودکان زباله گرد یکی از بدترین اشکال کار 
کودک است، گفت: »این کودکان مورد استثمار قرار 
می گیرند که نیاز به مداخله بهزیستی وجود دارد. 
بسیاری از کشورها مثل آلمان بیش از ۹0 درصد 
تفکیک زباله از مبدا دارند و سیستمی راه اندازی 
شده است که از هدر رفت زباله جلوگیری می  شود. 
با وجود این سیستم از ورود کودکان در این زمینه 
جلوگیری می  شود و این کشور کودک زباله گرد 
صحیح،  سیاست  یک  وجود  بنابراین  ندارد. 
می تواند پیامد مثبتی برای ما داشته باشد.« او 
ادامه داد: »سازمان بهزیستی باید برای پیشگیری 
از آسیب و مشکالت کودکان ورود کند و در قانون 
برنامه ششم نیز تاکید شده که بهزیستی باید با 
هماهنگی دستگاه ها در زمینه کودکان کار فعالیت 

کند و همچنین در آیین نامه ساماندهی کودکان 
خیابانی سال 1۳۸4 یا مصوبه شورای اجتماعی 
کشور در سال گذشته در آیین نامه حمایتی، نقش 
محوری به سازمان بهزیستی داده است اما در 
زمینه کودکان زباله گرد، شهرداری ها نقش بسیار 
مهم و محوری دارند و پیمانکاران با شهرداری ها 
قرارداد می بندند.« معاون امور اجتماعی بهزیستی 
گفت: »در تهران چندین جلسه با شهرداری برگزار 
شد که در یکی از جلسات مقرر شد تا معاونت 
اجتماعی شهرداری منع به کارگیری کودکان در 
فرآیند توسط پیمانکاران را انجام دهد اما همچنان 
به  می بینیم که  را  خیابان کودکانی  و  کوچه  در 
جمع آوری زباله مشغول هستند زیرا پیمانکاران 
شهرداری کار را به پیمانکار دست دوم می دهند 
و  می بندد  قرارداد  پیمانکاری  با  نفر  یک  یعنی 
چند منطقه را به پیمانکار می دهد و ممکن است 
آن پیمانکار با چند پیمانکار جزء قرارداد ببندد و 
در نهایت می گوید که به عنوان پیمانکار اصلی با 
را  این کار  پیمانکار جزء  اما  ندارم  کودک کاری 
انجام می دهد و به نحوی موضوع را از سر خود 
برنامه  »ما  مسعودی فرید گفت:  می کنند.«  باز 
شهرداری را مشاهده کرده ایم و دوستان می گویند 
که برنامه تفکیک زباله از مبدا را طی چند سال 
آینده اجرا می کنیم، اما باید این برنامه تسریع 
پیدا کند زیرا زباله گردی، سالمت جسم و سالمت 
روانی اجتماعی و شأن کودک را به خطر می اندازد 

و این کار شایسته کودک نیست.«

لزوم اجرای طرح تفکیک از مبدا 
برای کاهش کودکان زباله گرد در تهران 

قانون بام سبز بخشی از 
»استراتژی تنوع زیستی« بازل 
در این سا ل ها هم وجود داشته 

است و  طی 1۵ سال گذشته 
ایجاد فضای سبز در تمام 

ساختمان های جدید و مقاوم 
بازل که سقف مسطح دارند، 
اجباری بوده است. با اجباری 
شدن این موضوع، بیش از 1 
میلیون متر مربع »بام سبز« 

احداث شده و بازل را به عنوان 
شهری پیشرو در »سبزتر کردن 

فضاهای شهری« به همگان 
معرفی کرده است.
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م الف 203
شناسه آگهی 1159705

محمود داودی رییس ثبت اسناد و امالک

م الف 202
شناسه آگهی 1159699

محمود داودی رییس ثبت اسناد و امالک

م الف 204
شناسه آگهی 1159709

محمود داودی رییس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک

 ورامین

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک

 ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۶4۳ 1400۶0۳010۶0000 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ورامین تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم مریم گلستانی 
فرزند ولی هللا بشماره شناسنامه ۶۲4 صادره از ورامین سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت10۹/۹۲مترمربع  پالک شماره 110۶ فرعی از 111 اصلی واقع در 
اله گلستانی محرز گردیده  از مالکیت ولی  ورامین بخش حوزه ثبت ملک ورامین 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۶41 1400۶0۳010۶0000 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین 
بشماره  هللا  ولی  فرزند  آقای/خانم کبری گلستانی  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه ۶۲۳ صادره از ورامین ششدانگ یکبابخانه به مساحت۷۸/1۶ مترمربع پالک شماره 
110۶ فرعی از 111 اصلی واقع در ورامین بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت ورثه ولی 
اله گلستانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که 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 تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/1۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/0۵/0۳

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۶4۲ 1400۶0۳010۶0000 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم زهرا گلستانی فرزند ولی هللا بشماره شناسنامه 
۵ صادره از جواد آباد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به  مساحت 10۹/۹۲مترمربع پالک 
شماره 110۶ فرعی از 111 اصلی واقع در ورامین بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت ولی 
اله گلستانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که 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 تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/1۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/0۵/0۳

است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
به صدور سند مالکیت  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر  مدت مذکور و عدم وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/1۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/0۵/0۳

نوبت دوم

نوبت دوم
نوبت دوم
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افقی
 1 - شهر مذهبی، من تبریزی - سیلی، آدم 

بد حساب بی محل آنرا می كشد - بدن ، 

تن - معضل اقتصادی، آماسیدگی۲ - ضد 

آشتی - اولین ماه قمری، از اعضای نزدیک 

خانواده، کنایه از زن و زوجه، کسی که لباس 

احرام بر تن دارد - سوسمار۳ - کوه بلند 

- چهره اي همچون ماه - نوعی ساز4 - 

پسوند آلودگی - از مزه ها - ژست، ادا و 

اطوار۵ - پشته خاك، گیره سر دخترانه، تپه 

كوچك - جوینده عدالت - بی خطر، جای 

آسوده، اطمینان۶ - موج آب - واحد پول 

عرب،  نفی  موسیقی،  ششم  نت   - تایلند 

شیوه،  نیست،  سنگین   - چیزی۷  درون 

پرسشی،  كلمه   - سنگین  مقابل  فوری، 

 - سینه  استخوان   - چیزی  چه  مخفف 

کمر  به  کمر،  به  بستنی   - وكیل۸  جمع 

میبندند - آموزشگاه عالی - صدای پنچری 

- مردی۹ - پول ژاپن، پول آسیایی، پول 

قدرتمند آسیا - شكاف - نشانه مفعولی، 

بی  سخن   - واسطه  بی  مفعول  عالمت 

پرده - آخرین حرف التین10 - آش هفت 

سین - فرزندزادگان، نوادگان11 - ریسمانی 

آرام کردن اسب - جدید - تخت و  برای 

اورنگ1۲ - شهرت یکی از تیم های لوس 

 - ایرانی  مرزدار  قوم   -  NBA در  آنجلس 

پیام1۳ - سوغاتی قم، ابزاری برای سیقل 

با   - مازندرانی 14  ترمز چارپا - سیب   -

سور می آید، همنشین سور - خیار درشت 

- چسبنده و لزج1۵ - تلخ، پیمانه ، اندازه 

، شماره و حساب ، گذشتن بر چیزی - دو 

رویی - غول برفها - طفیلی، پارازیت

عمودی
 - - چیز  متحير  و  مبهوت   - بندگی   -  1

طور  به   - ستور۲  ناخن   - نرمی  خواری، 

 - مدرك كارشناسی   - یكباره  به  ناگهانی، 

سمت چپ۳ - پیکار - زرنگ، پیروی كردن 

- اثر بهرام صادقی4 - اردک فرنگی - حلقه 

. دايره۵ - سرود دسته جمعی، ناشنوا، آب 

 - ژاپن۶  شهرهای  از   - خالص   - شرعی 

عمارت،  ظاهر   - شكاف   - شدید  و  تند 

روكار ساختمان۷ - جام معروف - از ابزار 

اکسید  ساختمانی،  مصالح  از   - باغبانی 

تعجب،  وارونه - حرف  کلسیم۸ - حس 

زنانه، گشوده - زخم، زخم زدن -  تعجب 

بازسازی  اصالح هرچیز،  و  تعمیر  رزق۹ - 

امکان تاریخی را گویند - صدای كوبیدن در 

- جنگ و پیكار، حمله - كاله فرنگی10 - 

یار پیچ - رده - ضمیر غائب، وی، ضمیر 

سوم شخص مفرد11 - باران اندک - مقابل 

دست   - عریض1۲   - نیست  گرم  گرم، 

نماز - سالم تلفنی، میوه تابستانی، شعله 

آتش - رهبر، مقتدی، زعیم1۳ - خداوند، 

چاشنی غذا - مكانها - بوستان، گلشن - 

چند خودمانی14 - به خاكسپاری - همراه 

تب - وسیله كشاورزی، گندم درو كن، ابزار 

درویدن، یكی از انواع سیستم عامل ها1۵ - 

در رفاه و آسایش - از ورزشهای رزمی - بند 

پیوندگاه استخوان، 

جدول شماره 2066

قدرت هللا نوروزی، شهردار اصفهان در این دیدار با بیان 
اینکه دوازدهمین سال خواهرخواندگی اصفهان با شهر 
داکار با پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک اصفهان 
و سنگال همزمان شده است، اظهار کرد: در این دوره 
دیپلماسی  حوزه  در  وجود کرونا  با  شهری  مدیریت 
زده  رقم  اصفهان  برای  خوبی  بسیار  اتفاقات  شهری 
و توانستیم در این شرایط، روابط خود را با شهرهای 
و  را گسترش  روابط  این  و  خواهرخوانده حفظ کرده 
توسعه دهیم.  او ضمن برشمردن ویژگی های مشترک 
اصفهان و داکار گفت: ایران و سنگال دارای مشترکات 
زیادی مانند دین واحد هستند، شعار مردم سنگال 
»یک مردم، یک هدف و یک کیش« است که این 
شعار دارای وجوه مشترکی با ایران است و ما می توانیم 
نیز مشاهده  را در کشورمان  این شعار  مصداق های 
کنیم. این موارد می تواند به هر دو شهر اصفهان و داکار 

کمک کند تا روابط خود را با یکدیگر ارتقا دهند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان شهری با سابقه 
طوالنی و تاریخی است که چندین دوره پایتختی را 
تجربه کرده است، افزود: اصفهان در حوزه های مختلف 
صنعتی، اقتصادی، علمی و ... شهری پیشرو است که 
این موارد می تواند فرصتی برای تعامل با شهر داکار 
باشد.  او ادامه داد: در گفت وگویی که با شهردار داکار 
داشتیم قرار شد میدانی به نام اصفهان در شهر داکار 
نام گذاری شود و گروهی برای انجام و کارشناسی این 
نام گذاری ها  برای  ما  رابطه  پیدا کردند.  ماموریت  کار 
از  یکی  در  اصفهان  نام  که  همانطور  است،  متقابل 
میدان های داکار نقش می بندد در اینجا هم مانند سایر 
شهرهای خواهرخوانده اصفهان مانند الهور، فرایبورگ 
و کواالالمپور، یکی از خیابان ها یا میادین اصفهان به 
قرار  با خطاب  نوروزی  می شود.  نام گذاری  داکار  نام 
دادن سفیر سنگال در ایران، گفت: با توجه به نقش 
شما در عرصه های بین الملل در کمیته های مختلف 
صلح، امنیت، خلع سالح و ... برای سنگال، به طور 
حتم مسائل حقوق بشری برای شما در درجه باالیی از 
اهمیت قرار دارد. او با بیان اینکه در نسل سوم حقوق 
بشر بحث های محیط زیستی و زندگی بهتر برای مردم 
از اهمیت ویژه برخوردار است، افزود: در حوزه محیط 
زیست و پسماند در شهرداری اصفهان اقدامات خوبی 
طی این دوره مدیریت شهری انجام شده، ما معتقدیم 
می تواند  شود  مدیریت  ویژه  به گونه ای  پسماند  اگر 
محیط زیست و زندگی سالم را که جزو مصادیق حقوق 
بشری است برای مردم به ارمغان بیاورد. او با بیان اینکه 
در نسل سوم حقوق بشر بحث های محیط زیستی و 
زندگی بهتر برای مردم از اهمیت ویژه برخوردار است، 
افزود: در حوزه محیط زیست و پسماند در شهرداری 

اصفهان اقدامات خوبی طی این دوره مدیریت شهری 
انجام شده، ما معتقدیم اگر پسماند به گونه ای ویژه 
مدیریت شود می تواند محیط زیست و زندگی سالم 
مردم  برای  است  بشری  را که جزو مصادیق حقوق 
به ارمغان بیاورد. شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: به 
شهردار داکار این قول را داده بودم در حوزه پسماند 
تجربیات خود را در اختیار این شهر قرار دهیم، با توجه 
به تجربیات خوبی که اصفهان در این زمینه دارد این 
آمادگی را داریم که برای کمک به سالمت و محیط 
زیست و انتقال تجربیات، تیم کارشناسی به شهر داکار 
اعزام کنیم. او افزود: در سایر حوزه های اقتصادی و 
همکاری های تجاری، بازرگانی، صنعتی، ساختمانی و 
راه و شهرسازی نیز این آمادگی وجود دارد تا با همکاری 
اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی اصفهان و بخش های 
خصوصی عالقمند، با شهر داکار همکاری های الزم را 

داشته باشیم. 

دعوت برای حضور در جشنواره صنایع دستی
نوروزی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی این آمادگی وجود 
دارد هفته فرهنگی اصفهان در داکار و هفته فرهنگی 
سنگال یا داکار در اصفهان برگزار شود، گفت: برگزاری 
از  قبل  عنوان یک کار شایسته  به  را  فرهنگی  هفته 
کرونا نهادینه کردیم؛ به نحوی که در پاریس یک هفته 
فرهنگی بسیار خوب برای اصفهان اجرا شد، در دوران 
کرونا نیز نمایشگاه هایی را در چین و سنت پترزبورگ 
 برگزار کردیم و  این کار را می توانیم در این مقطع در 
شهر داکار انجام دهیم. او تاکید کرد: اصفهان در حوزه 
صنایع دستی عضو شبکه شهرهای خالق در یونسکو 
است، اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران نیز 
در اصفهان توسط شهرداری و با همکاری وزارت میراث 
فرهنگی از چند روز دیگر آغاز می شود که من از سفیر 
سنگال و سفیر ایران در سنگال دعوت می کنم در این 

جشنواره شرکت کنند.

پلی محکم از جنس دیپلماسی
سفیر سنگال در ایران در این جلسه با ابراز خرسندی 
از حضور در شهر اصفهان، بازدید از مجموعه مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان و میزبانی خوب شهرداری 
اصفهان، اظهار کرد: بازدید بسیار خوبی از اصفهان داشتم 

و از شهردار اصفهان بابت این موضوع تشکر می کنم.
که  مفتخرم  اینکه  بیان  با  دینگ«  نیانگ  »سالیو 
اصفهان را برای اولین بار به منظور سفر خود انتخاب 
کردم، گفت: بسیار خوشحالم که حتی در این شرایط 
سخت به اصفهان سفر کردم. این بازدیدها از اصفهان 
انجام شد تا به نقاط مشترک برای توسعه و تحکیم 
روابط برسیم و این افتخار بزرگی است. در این فکر 
هستیم یک  پل بسیار مستحکم بین مردم دو کشور 

در حوزه های دیپلماسی شهری و دیگر حوزه ها ایجاد 
کنیم. سفیر سنگال در ایران گفت: تالش من و سفیر 
ایران در سنگال این است که مردم دو کشور شناخت 
بهتری نسبت به یکدیگر پیدا کنند تا توسعه روابط بهتر 
و راحت تر انجام بگیرد. او با بیان اینکه مردم محلی 
و  این توسعه  توانند ضامن  ای بسیار می  و منطقه 
پیشرفت باشند، افزود: به همین خاطر مفتخر هستیم 
خواهرخواندگی بین اصفهان و داکار را بیش از گذشته 
توسعه دهیم. این توسعه روابط محاسن زیادی دارد، 
هر دو کشور مسلمان هستند و می توانند این روابط را 
رونق داده و توانمندی های بی شمار که در هر دو کشور 

برای توسعه روابط وجود دارد را ارتقاء دهند. 

مقدمات اجرای میدانی به نام اصفهان در شهر 
داکار فراهم می شود

سالیو نیانگ دینگ گفت: ما به عنوان سفرای دو کشور 
تالش می کنیم تا مقامات محلی را برای پیشرفت و 
توسعه روابط در همه امور هدایت کنیم. او با تاکید بر 
نقش شهردار اصفهان در زیبایی این شهر، تاکید کرد: 
بسیار خوشحالم که شهردار اصفهان تا روزهای پایانی 
خدمت خود در این دوره مدیریت شهری تا این اندازه 
برای این شهر فعال است و با تحرک و پویایی، مسائل 
اصفهان را دنبال می کند. شهردار داکار هم همینگونه 
است و من از این بابت بسیار خرسندم. سفیر سنگال 
در ایران ضمن ابراز خرسندی از اینکه قرار است میدانی 
در داکار به نام اصفهان نام گذاری شود، افزود: سعی 
می کنیم هر چه زودتر مقدمات اجرای این میدان و 

نام گذاری آن را عملیاتی کنیم.

از تجربیات اصفهان در حوزه پسماند بهره می بریم
او با اشاره به بازدید خود از کارخانه پسماند شهرداری 
اصفهان، گفت: از حوزه پسماند بازدید و پیشرفت های 
این حوزه در اصفهان را مشاهده کردم، موضوع پسماند 
و بازیافت مواد مختلف برای شهر داکار بسیار مهم و 
حیاتی است، با صحبت هایی که با شهردار داکار خواهم 
داشت از تجربیات شهرداری اصفهان در این حوزه بهره 
می بریم. سالیو نیانگ دینگ با بیان اینکه من به عنوان 
سفیر بسیار خوشحال می شوم روابط خود را با شهری 
زیبا مانند اصفهان توسعه دهیم، تاکید کرد: جدای از 
موضوعات تجاری، صنعتی و اقتصادی توسعه روابط از 
مبحث فرهنگی نیز با شهر اصفهان برای کشور سنگال 
نظر مسائل  از  ایران کشوری غنی  بسیار مهم است، 
فرهنگی است و من به عنوان سفیر سنگال در ایران 
آماده همکاری برای توسعه روابط و تحرک بخشی در 

این زمینه هستم.

پیشنهاد برگزاری هفته فیلم اصفهان در داکار
با  این گفت وگو  ادامه  در  نیز  سنگال  در  ایران  سفیر 

بیان اینکه بسیار کم اتفاق می افتد که دو سفیر از دو 
کشور به صورت همزمان در کنار هم در جلسه ای حضور 
یابند، اظهار کرد: بسیار خرسندم که دوازدهمین سال 
خواهرخواندگی اصفهان و داکار با پنجاهمین سالگرد 
روابط دیپلماتیک دو کشور ایران و سنگال همزمان شده 
و ما برنامه های بسیاری را برای این موضوع تدارک 
دیده و امیدواریم اصفهان نیز در این برنامه ها نقش 
فعالی داشته باشد.  محمدرضا دهشیری اظهار کرد: 
پیشنهاد من این است در بخش فرهنگی هفته فیلم 
اصفهان را در داکار در سال جاری میالدی برگزار کنیم، 
همچنین پیشنهادم این است امکان حضور هنرمندان 
نمایشگاه  چارچوب  در  این کشور  در  دستی  صنایع 
"فیداک" که در دسامبر برگزار می شود فراهم شود. 

او اضافه کرد: این امکان می تواند به صورت آموزش 
خالقیت صنایع دستی اصفهان با توجه به عالقمندی 
سنگال در این حوزه، چه به صورت مجازی و یا حضوری 
فراهم شود. سفیر ایران در سنگال با اشاره به طراحی 
میدانی به نام اصفهان در شهر داکار، افزود: الزم است 
از تالش های طراحان این میدان سپاسگذاری کنم. 
پیرو مذاکراتی که با شهردار داکار کردیم مدیران محلی 
این شهر حاضر هستند همکاری های الزم را در این 
خصوص داشته باشند تا شرایط ساخت این میدان 
در سریعترین زمان ممکن انجام شود. او اضافه کرد: 
همچنین با توجه به ظرفیت و قابلیت های خوبی که 
در حوزه پسماند در اصفهان وجود دارد امیدوارم این 
فرصت فراهم شود تا در چارچوب قرارداد BOT  و با 
همکاری اصفهان در احداث کارخانه در مرکز بازیافت 
شهر داکار، بتوانیم پسماند این شهر را به شکل بهتری 
مدیریت کنیم. او افزود: از تالش های شهردار اصفهان 
برای تقویت همکاری های داکار و اصفهان تشکر میکنم 
و امیدوارم با توجه به توانمندی های اصفهان در انتقال 
دانش فنی بتوانیم از این رهگذر به تقویت دیپلماسی 

شهری اصفهان و داکار کمک کنیم.

ویژگی های فرهنگی مشترک در طراحی میدان 
اصفهان در داکار

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در ادامه 
این جلسه شهر را زیستگاه انسان، خاستگاه مدنیت 
و گفت:  کرد  ذکر  بشری  اجتماعی  زندگی  عرصه  و 
بر خصوصیات  زیستگاهی چندوجهی، مشتمل  شهر 
و  اجتماعی  نهاد  کالبدی،  های  ویژگی  سرزمینی، 
فرهنگی، مناسبات شهروندی و سنت ها و هنجارهایی 

است که حول محور انسان شکل می گیرد. سیداحمد 
حسینی نیا تصریح کرد: شهرسازی و معماری همچون 
هر مصنوع انسانی یک موضوع فرهنگی محسوب می 
شود و هر فرهنگی دارای ویژگی های منحصر به فرد 
به  با توجه  رو تردیدی نیست فرهنگ  این  از  است. 
رویکردهای اجتماعی، جهان بینی، ایدئولوژی، پیشینه 
تاریخی، رویکردهای اجتماعی و خصوصیات اقلیمی 
معاون  باشد.  برخوردار  ویژه  معماری  و  شهرسازی  از 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: در هر 
جامعه هر طراحی در ابعاد ُخرد خود در معماری و در 
ابعاد کالن در شهرسازی، برخاسته از باورهای آن جامعه 
است.   او با بیان اینکه خواهرخواندگی بین دو شهر 
برای ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر انسان ها در نظر 
گرفته می شود، اضافه کرد: در راستای نام گذاری متقابل 
پیوندهای  اتفاقات  از جمله  خیابان ها و میادین که 
خواهرخواندگی تلقی می شود، طراحی میدانی به نام 
اصفهان با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی و اقلیمی 
مشترک میان دو کشور ایران و سنگال در دستور کار 
قرار گرفته است که ویژگی های فرهنگی مشترک میان 
اصفهان و داکار در طراحی میدان اصفهان در داکار باید 

لحاظ شود.

عنصر وحدت در طراحی 
میدان اصفهان در داکار

مدیرکل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان نیز در 
ادامه این جلسه با اشاره به ویژگی های فنی میدان 
اصفهان در شهر داکار، اظهار کرد: در رابطه با این میدان 
جلسات متعدد با مشاوران و کارشناسان برگزار و تعامالت 
زیادی انجام شده است. سعید کورنگ بهشتی تصریح 
کرد: برای اینکه بتوانیم طرح در خور و شایسته ای داشته 
باشیم از یکی از مشاوران توانمند اصفهان و ایران که 
سوابق زیاد داخلی و بین المللی دارد، بهره گرفته ایم. او 
اضافه کرد: یکی از دغدغه های ما این بود که طراحی 
این میدان با طرحی ساده اما با پیام های عمیق همراه 
بوده و برخی تشابهات فرهنگی و دینی، همچنین عنصر 
و محور وحدت بین دو شهر خواهرخوانده اصفهان و 
داکار در طراحی این میدان لحاظ شده باشد. مدیرکل 
دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان ادامه داد: عالوه بر 
موضوعات ذکر شده درخواست داشتیم در طراحی این 
میدان سبک های معماری سنتی و اسالمی و استفاده 
از مصالح بومی و سازگار با شرایط جغرافیایی و اقلیمی 

منطقه لحاظ شود.

در نشست مشترک سفیر سنگال با شهردار اصفهان مطرح شد:

انتقال تجربیات اصفهان به داکار در حوزه پسماند 
نشست مشترک سفیر جمهوری اسالمی ایران در سنگال و سفیر سنگال در ایران با شهردار اصفهان برگزار شد

رئیس اتاق کرمان گفت: شرکت های خودروسازی استان می توانند 
همکاری های اقتصادی کرمان و چین را افزایش و نقش مهمی در 

صادرات و توسعه استان داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در نشست کارگروه توسعه همکاری های 
اقتصادی ایران-افغانستان و ایران-چین افزود: در سال گذشته در 
بخش خودروسازی استان، ۳۲۷ میلیون دالر مراوده تجاری با کشور 
چین صورت گرفته که این ظرفیت تا حدود یک میلیارد دالر قابل 
افزایش است. او ادامه داد: در این زمینه خودروهای جیلی، جک 
و لیفان ظرفیت خوبی دارند، براحتی با وارد کردن قطعات مورد نیاز، 
پیش فروش های اعالم شده را محقق کردند اما شرکت های بزرگ 
خودروسازی کشور علی رغم برخورداری از حمایت جدی وزارت صمت، 

نتوانستند به تعهدات خود در زمینه پیش فروش ها عمل کنند.
طبیب زاده با تاکید بر اینکه زمینه سرمایه گذاری چین در کرمان فراهم 
شده است، افزود: در ذیل این همکاری امکان تولید قطعات مورد نیاز 
خودروسازها مانند رینگ نیز وجود دارد که باید با برنامه ریزی های 
الزم فرایند قطعه سازی را آغاز کنیم. رئیس اتاق کرمان به تهاتر خوب 
صورت گرفته بین کرمان و چین در مراودات تجاری اشاره و اظهار 
کرد: در این زمینه مجموعه مس کرمان، با تهاتر، درآمد حاصل از 
صادرات خود را در اختیار خودروسازها قرار می دهد تا بتوانند قطعات 
الزم را برای استان وارد کنند. او ادامه داد: عالوه بر قرارداد ۲۵ ساله 
ایران با چین، ساالنه ۵00 میلیون دالر صادرات چین به کرمان و 400 
میلیون دالر صادرات کرمان به چین است که اگر آمار سایر گمرکات 
کشور در زمینه صادرات محصوالت کرمان را نیز محاسبه کنیم به 

خوشبختانه کرمان  افزود:  طبیب زاده  می رسیم.  توجهی  قابل  رقم 
در صادرات مس، فوالد، خودروسازی، پسته، مغز پسته و خرما با 
چین بسیار خوب کار کرده اما اگر سرمایه گذاری زیرساخت ها نیز 
به سرمایه گذاری معادن در استان اضافه شود، مبادله تجاری با چین 
افزایش می یابد. او در ادامه ۸0 درصد مشکالت صادرات کشور را 
مرتبط با مسائل داخلی عنوان کرد و گفت: مشکالت مربوط به صادرات 
استان نیز در سطح ملی هستند که باید با پیگیری های مسئوالن 
استان برطرف شوند.  رئیس اتاق کرمان در ادامه با بیان اینکه برای 
افزایش مراودات تجاری با افغانستان فعالیت های بسیاری داشته ایم 
و شعبه ای از اتاق مشترک ایران و افغانستان را در اتاق کرمان راه 
به  استان  در  قیمت ها  اوقات  تصریح کرد: گاهی  اندازی کرده ایم، 
گونه ای مطرح می شود که برای تاجران افغانستانی خرید از سایر نقاط 

کشور صرفه اقتصادی بیشتری دارد. طبیب زاده اظهار کرد: در مورد 
تجارت با افغانستان با توجه به اینکه در حال حاضر فقط از طریق مرز 
میلک و آن هم بسیار محدود امکان صادرات کاال وجود دارد باید منتظر 

تصمیمات کشور در این زمینه بود.
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان در این 
نشست گفت: باید برای توسعه همکاری های اقتصادی ایران با چین 
و افغانستان کارگروهی را تشکیل داد و برای هر یک از این کشورها 
کمیته هایی را در نظر گرفت. حسین مهرابی، افزود: امیدواریم این 
کارگروه با محوریت اتاق کرمان بتواند به جایگاهی ویژه در ذیل شورای 
گفت و گو و یا کارگروه توسعه صادرات دست یابد تا اهداف مدنظر 

برای توسعه صادرات به این دو کشور محقق شود.
بیان  به  اقتصادی  فعاالن  از  این نشست جمعی  در  است  گفتنی 
نظرات خود در مورد چگونگی توسعه همکاری های کرمان با چین 

پرداختند. افغانستان  و 

خودروسازها می توانند همکاری های اقتصادی کرمان و چین را افزایش دهند
| کرمان |

اختصاص150 میلیارد 
تومان برای خرید نهاده در 

آذربایجان شرقی 
آذربایجان شرقی  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
به  مربوط  تسهیالت  تومان  میلیارد   1۵0 گفت: 
خشکسالی برای خرید نهاده دام و طیور در استان 
جلسه  در  شنبه  روز  فتحی،  اکبر  یافت.  اختصاص 
تنظیم بازار مرغ با اشاره به عدم همخوانی موجودی 
نهاده های دامی با نیازهای استان و تشدید این امر 
با وقوع خشکسالی، بر تسریع صدور حواله ها تاکید 
هفته گذشته  برنامه ریزی  شورای  در  افزود:  و  کرد 
بانک های  تمامی  شدن  مکلف  جهت  در  مصوبه ای 
به  دامپروری  صنعت  به  تسهیالت  ارائه  به  عامل 
پرداخت  اینکه  بیان  با  او  است.  رسیده  تصویب 
فعاالن  نقدینگی  از مشکل  بخشی  مذکور  تسهیالت 
اظهار  می کند،  حل  را  استان  طیور  و  دام  بخش 
داشت: در این ارتباط ورود صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی راهکاری عملی برای حل مشکالت 
موجود در این بخش هاست. رئیس سازمان جهاد 
همه  ورود  بر  تاکید  با  آذربایجان شرقی  کشاورزی 
استان، گفت:  بازار مرغ  تنظیم  برای  اتحادیه  جانبه 
الزامات عملی کردن تعیین قیمت مرغ به صورتی که 
هم رضایت تولیدکننده و هم مصرف کننده جلب شود 
حساب  به  وجه  واریز  فتحی،  شود.  مشخص  باید 
تنها  دامپزشکی  از  بار  حمل  مجوز  صدور  اتحادیه، 
و  اتحادیه  سوی  از  شده  اعالم  مرغداری های  برای 
همراهی سازمان با اتحادیه برای پیشبرد این طرح 
را ضروری دانست و ادامه داد: عملی ساختن این 
امور نیاز به هماهنگی میان واحدهای داخلی سازمان 
دارد و در صورت دستیابی به هماهنگی دیگر نیازی 
تقاضای  و  بازار عرضه  و  امنیت نمی شود  پلیس  به 
به  اشاره  با  او  می گیرد.  سامان  استان  در  مرغ 
مناسب بودن زمان برای اجرای این طرح با توجه به 
فراوانی نسبی تولید مرغ، یادآوری کرد: در صورتی 
اتحادیه خودداری  به  تولید  تحویل  از  مرغداری  که 
کند و در بازار نیاز ضروری وجود داشته باشد، این 
خود  ورود  و  بوده  اتحادیه  حوصله  از  خارج  امر 
سازمان جهادکشاورزی به موضوع ضروری می شود. 
شرقی  آذربایجان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
آمار کشتار  وارد کردن  برای  راه اندازی سامانه ای  بر 
روزانه مرغ و رهگیری آن تاکید کرد و گفت: با این 
اقدام میزان کشتار روزانه و نیاز بازار مصرف و تولید 

می شود. مشخص 
وزارت  به  کشاورزی  محصوالت  بازرگانی  اختیارات 
اشاره  با  فتحی،  شد  بازگردانده  کشاورزی  جهاد 
جهاد  وزارت  به  بازرگانی  اختیارات  بازگردانی  به 
مصوبه  اجرای  مهلت  یافتن  پایان  با  کشاورزی 
مبنی  قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای 
مرداد  دوم  امروز  از  افزود:  انتزاع،  قانون  لغو  بر 
بازرگانی محصوالت کشاورزی  تمام اختیارات حوزه 
وزارت  به  همانند گذشته  دولتی  بازرگانی  و شرکت 

می شود. بازگردانده  جهاد کشاورزی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
استشهاد  دوبرگ  تسلیم  با  ایالقی حسینی  ابراهیم  آقای 
است  مدعی  ۳۸ کرمان  رسمی  اسناد  دفتر  شده  گواهی 
از  فرعی   ۳10 پالک  خانه  ششدانگ  مالکیت   سند  که 
ایالقی  ابراهیم  نام  به  ۹ کرمان  بخش  رفسنجان  در  واقع  اصلی   1۹1۵
جابجایی  علت  به  و  است  شده  وتسلیم  صادر   رمضان  فرزند  حسینی 
نامه  آیین   1۲0 ماده  تبصره یک اصالحی  به دستور  لذا  و  مفقود گردیده 
تا  آگهی  روزنامه  در  نوبت  یک  عموم  اطالع  جهت  مراتب  ثبت  قانون 
خود  نزد  مالکیت  اسناد  وجود  یا  معامله  انجام  مدعی  شخص  چنانچه 
اعتراض  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف  می تواند  باشد  می 
سپری  از  پس  صورت  این  غیر  در  دارد  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
مالک  نام  به  المثنی  مالکیت  سند  واخواهی  عدم  و  قانونی  مدت  شدن 

شد. خواهد  صادر 
 ابوالفضل تیموری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

و  كمپاني  سند   ، سبز  برگ 
سواري  خودروي  انتقال  سند 
  ۵۲0-1۶00  CC تيپ  ليفان 
موتور   شماره  به   1۳۸۷ مدل 
LF4۸1Q۳Y0۸0400۳11  و شماره 
  NAKN۵M41۲۸۷0001۶۸  شاسي
 ۶۷۵ ايران   ۷۹ پالك  شماره  به 
امير  محمد  آقاي  نام  به   ۸۹ س 
درجه  از  و  گرديده  مفقود  خوئيني 

اعتبار ساقط مي باشد .

مفقودی

حسین  اینجانب  تحصیلی  مدرک 
به  محمد  فرزند  داورانی  حسینی 
صادره   1۵4۵ شناسنامه  شماره 
کارشناسی  مقطع  در  بردسیر  از 
دانشگاه  از  صادره  معماری  رشته 
دانشجویی  شماره  به  کرمان  عرفان 
 ۳1/0۸/۸۸ تاریخ  و   ۸۶۲141۵4
تقاضا  یابنده  از  است.  مفقود گردیده 
دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  می گردد 
پل  کرمان  نشانی  به  کرمان  عرفان 

دانش بلوار ولیعصر تحویل دهد.

مفقودی
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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: یاسمن طاهریان
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: 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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مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری دانهیل در کوهستان الوند همدان / مهر

| پل ورزنه اصفهان |
پل ورزنه آخرین پل تاریخی بر بستر زاینده  رود است. 
و  دیلمیان  دوران  به  را  ورزنه  پل  اولیه  برخی شالوده 
سلجوقیان نسبت داده و سازنده آن را شخصی به نام 
دارند که  عقیده  برخی  و  می دانند  اردکانی  سیف  هللا 
پل ورزنه به دستور شاه سلیمان صفوی و با معماری 
سال  در  یزد  دارالعباد  وزیر  ورزنه  ای«  شفیع  »محمد 
10۶۵ خورشیدی ساخته شده است. امروزه اکثر مردم 
اصفهان پل »شهرستان« که متعلق به عصر ساسانی 
است را آخرین پل قدیمی و تاریخی در مسیر جریان 
آب زاینده رود می دانند اما واقعیت این است که آخرین 
پل تاریخی در مسیر این رودخانه پل »ورزنه« مربوط به 
عصر صفویه و به نقلی دوره سلجوقی است که به دلیل 
فاصله ۸0 کیلومتری آن با شهر اصفهان زیاد برای عموم 

مردم شناخته شده نیست.
در دهه ۵0 خورشیدی، بدنه، معبر و آب  برهای پل ورزنه 
به صورت جزیی مورد مرمت قرار گرفته است. این پل 
از جنس سنگ، آجر و ساروج، با 10 دهانه و 11 پایه و 
ارتفاع آن ۶ متر و طول ۷0 متر و عرض ۷ متر است. 
پل ورزنه در تاریخ 0۷/0۷/1۳۵۷ به شماره 14۳4 در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این پل در دو 

مرحله ساخته شده است. در مرحله اول قسمت جنوبی 
آن با هفت دهانه و در مرحله بعدی قسمت شمالی با 
سه دهانه، احتماال در حدود بیش از یک قرن پیش، 
ساخته شده است که به این ترتیب شیوه ساختمان آن 
)چه در نحوه آجر چینی ها و چه در شکل و ابعاد آب برها 
و میل راهنماها( در دو قسمت تفاوت چشمگیری دارد.
رودخانه تمدن ساز زاینده رود از زاگرس مرکزی سرچشمه 
گرفته و به باتالق و یا همان تاالب بین المللی گاوخونی 
در فالت مرکزی ایران ختم شده که در طول مسیر خود 
شهر ها و فرهنگ های گوناگون را در طول ادوار تاریخی 
ایجاد کرده و به تبع آن همواره مردمان برای عبور از 

رودخانه ها پل هایی با مصالح و ابعاد گوناگون ساخته اند 
و وجود پل های تاریخی و زیبای سی وسه پل و خواجو 
از بهترین نمونه های این سخن است. ورزنه از بخش 
»بن رود« شرق شهرستان اصفهان ،خود آخرین شهر 
در مسیر زاینده رود است که بهترین و حاصل خیزترین 
طی  در  رودخانه  این  آبریز  حوزه  آبرفت  زمین های 
میلیون ها سال در آن انباشته شده و همواره یکی از 
مراکز مهم کشت گندم و جو و پنبه در استان بوده است 
اما امروزه در جاده شرق به سمت این شهر فقط خشکی 

و نابودی زراعت را به چشم می بینیم.
/ سیری در ایران

 رمان »هزار توی خواب و هراس« با صدای ایوب آقاخانی، نویسنده، 
شب  قصه  تازه  فصل  از  مجموعه  اولین  عنوان  به  بازیگر،  و  کارگردان 
پخش می شود و تینا تقویان آن را تدوین و میکس می کند. عالقه مندان 
می توانند از امشب دوم مرداد ماه، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲، 

برنامه قصه شب سوینا را بشنوند./ایرنا

آب  تامین  برای  قدیمی  بسیار  روشی  شهری  فاضالب  از  استفاده 
باستان،  چین  در  است.  آبزی پروری  در  ماهی  پرورش  برکه های 
حتی گاه  بود.  رایج  ماهی  پرورش  آبگیرهای  در  مدفوع  از  استفاده 
هم  روش،  این  با  می ساختند.  برکه ها  روی  مستقیم  را  توالت ها 
مشکل دفع مواد زائد را حل می کردند و هم با استفاده از این مواد، 
ماهی ها افزایش می یافتند. ناگفته نماند که این روش پرورش ماهی 
می کردند،  زندگی  استخرها  مردمی که کنار  و سالمت  بهداشت  برای 
خطرناک بود. حتی تغذیه از این ماهی ها برای سالمت انسان مضر 

بود. 
امروزه در بسیاری از مناطق جهان، طرح های آبکش با فاضالب اجرا 
از  استفاده  با  را  فاضالب  است:  این شکل  به  روش کار  می شود که 
روش تصفیه ی اولیه )جداسازی ذرات معلق و مواد آلی از فاضالب 
رقیق  شیرین  آب  با  و  تصفیه  پاالیش،  حدودی  تا  غربال سازی(  با 

می ریزند.  ماهی  پرورش  استخر  به  و  می کنند 
استخرهای  در  پرورش یافته  ماهی های  است که  داده  نشان  تجربه 
ندارند  مناسبی  چندان  خرید  بازار  اما  دارند،  خوبی  فاضالب کیفیت 
در  نیستند؛  عالقه مند  ماهی ها  گونه  این  خرید  به  مردم  بیشتر  و 
حالی که مقدار چربی ماهی های این استخرها، به سبب استفاده از 
غذای طبیعی، پایین تر از ماهی هایی است که در رژیم غذایی شان از 

است.  شده  استفاده  مکمل ها 
به  یافته  پرورش  ماهی های  بچه  شمال کالیفرنیا،  در  آرکاتا  شهر  در 
این شیوه را در اقیانوس رها کردند تا در چند سال آینده به ماهی های 
آزاد بالغ تبدیل شوند. در این روش بیرون ماهی مدتی وارد محیط 
محلی  رودخانه های  به  تخم ریزی  برای  سپس  و  می شود  طبیعی 

زیست محیط  دانشنامه   / می کند.  مهاجرت 

شکیل اونیل بازیکن افسانه ای بازنشسته بسکتبال نخستین حضور خود 
انیمیشن  با نویسندگی و تهیه کنندگی یک فیلم  را  انیمیشن  در عرصه 
کوتاه به نام »صدای داخل سر« آغاز کرده است و آن را از طریق شرکت 
بررسی  به  فیلم  این  می سازد.  پروداکشنز  لجندز  جرزی  یعنی  خود 
فشارهای داخلی و خارجی برای موفقیت از زاویه ۲ دوست به نام های 
راشان و دیمون می پردازد که دوستان دوران کودکی و بازیکنان بسکتبال 

اهل یک محله هستند./ مهر

جشنواره تئاتر پنجمک روز یکشنبه، ۳ مرداد ماه، در سالن استاد محمد 
این مجموعه  اصلی  آغازمی کند. سالن  را  تهران کار خود  تئاتر  پردیس 
جشنواره  در  حاضر  نمایش های  میزبان  مرداد   11 روز  از  نیز  فرهنگی 
می شود. اولین روز جشنواره نمایش »پیتر پن« دو اجرا در نوبت های 1۵ 
و 1۷ انجام می دهد. این نمایش روز دوشنبه نیز یک اجرا در ساعت 1۵ 

خواهد داشت./ هنرآنالین

قطعه »سراب« تازه ترین اثر مشترک مهرداد پازوکی و محمد یادگار در 
قالب تک آهنگ از طریق موسسه فرهنگی-هنری رودکی در دسترس 
عالقمندان قرار گرفته است. این اثر با ارکستر و سازبندی ملی ضبط شده 

و مبتنی بر موسیقی ایرانی است./ ایسنا

درین دریای بی پایان، درین توفان شورافزا

دل افکندیم، بسم هللا مجری ها و مرسی ها

مگر این بحر بی پایان، حریف درد دل گردد

که دارد در جگر دریای آتش، حرص استسقا

ز راه فیض، نتوان دیده اّمید پوشیدن

که باشد کاروان مصر، بوی پیرهن کاال

نکونامان، سر شوریده ای دارم به ننگ اندر

غم آشامان، دل دریاکشی دارم نهنگ آسا

نیاسودم به سرمستی، نیاشفتم به مخموری

به یک حالت سرآوردم، چه در سّرا، چه در ضّرا

تهی دستیم، از سود و زیان ما چه می پرسی؟

درین بازار قاّلبی، نه دین داریم و نی دنیا

ز دنیا نفرتی دارم، ز عقبا وحشتی دارم

به این سامان، منم سلطان دارالملک استغنا

تراشد از دل سنگین من بتخانه را آزر

فروزد از شرار من، چراغ دیر را ترسا

به تهمت بوالهوس بر خویش می بندد، نمی داند

که داغ عشق باشد بر جگر چون الله، مادرزا

سرم از خشک مغزی های زهد آسوده می گردد

به مستی گر دهد ساقی به دستم گردن مینا

به افسوِن لبی، چون نی حزین از خود تهی گشتم

تو آگاهی ز حال بی خودان، یا عالم الّنجوا

حزین الهیجی

| ادبیات | | انیمیشن | | تئاتر | | موسیقی |

جثه آن به مراتب بزرگ تر از گربه اهلی است )گاهی با 
پلنگ اشتباه می شود(، دست وپا بلند، دم  بسیارکوتاه 
با نوک پهن و سیاه دارد. موهای گونه آن بلند و ریش 
موهای  از  دسته ای  انتهای گوش ها،  در  است.  مانند 
سیاه بلند به طول چهار سانتی متر وجود دارد. پنجه ها 
ردپای گربه  برابر  دو  تقریبًا  ردپا  پهن  هستند.  بسیار 
معمولی است. در اطراف پینه ها موهای بلندی وجود 
فرو  از  مانع  و  حفظ کرده  سرما  از  را  آن ها  دارد که 
پشت  موهای  رنگ  می شود.  برف  در  حیوان  رفتن 
و  بزرگ  خال های  با  قهوه ای  به  متمایل  خاکستری 
پوشش  است.  بدن  سیاه رنگ،  زیر  و  توپر  کوچک 

خال های  و  زمستانی  پوشش  از  کوتاه تر  تابستانی 
کاماًل مشخص هستند. طول سروتنه آن ۸0 تا 1۳0 
سانتی متراست.   ۲4 تا   11 دم  درازای  و  سانتی متر 
میانگین  وزن سیاه گوش ها 1۸ تا ۳۸ کیلوگرم است. 
این گربه سان صبح زود و غروب بیشترین فعالیت را 
دارد. اواسط روز و شب استراحت می کند. به صورت 
انفرادی زندگی می کند. در یک شب به طور متوسط 
تا ۲0 کیلومتر راه می رود. زمستان ها در تعقیب طعمه 
به مناطق پائین تر می آید و اگر طعمه کم باشد بیشتر 
از 100 کیلومتر مهاجرت می کند. معمواًل در سوراخ های 
می سازد.  النه  انبوه  و گیاهان  زیر صخره ها  درختان، 
طعمه خود را با کمین کردن و پریدن بر روی آن شکار 

می کند./ کویرها و بیابان های ایران

سیاه گوش )لینکس(

تنهایی و فقر اگر بدترین چیزهای دنیا نباشند قطعًا جزو 
سخت ترین شرایطی هستند که هر فردی ممکن است در 
زندگی تجربه کند. شاید در همین شرایط آدمی به اولین 
این  و  وابسته شود  نزدیکی کند  احساس  او  به  فردی که 
وابستگی در زندگی او  به قدری تاثیرگذار باشد که این دو نفر 
از هم جدایی ناپذیر شوند. »فئودور داستایفسکی« نویسنده  
دختربچه ای  زندگی  توچکا«  »نیه  کتاب  در  روسی  بزرگ 
تنها را در دل شهر سنت پترزبورگ روایت می کند. روایتی از 

جنس آثار »داستایفسکی«؛ متفاوت و خالقانه.
کتاب »نیه توچکا« اثری کمتر شناخته شده از نویسنده ای 
چندبعدی است که توانسته است میان یک رمان بعدهای 
روانشناسی و فلسفی شخصیت های داستان  را شرح دهد.
خبر نگارش این اثر سال 1۸4۶ اعالم شد ولی این نویسنده 
نسخه   سال 1۹۷۲  و  ناتمام گذاشت  سال ها  را  این کتاب 
انگلیسی آن منتشر شد. این کتاب روایت داستان دختری 
برعهده  را خانواده ای متمول  فقیر است که سرپرستی اش 

می گیرند.

| نیه توچکا | 
| نویسنده : فئودور داستايفسكی 

مترجم : محمد قاضی  |

آب  وهوا
وضعیت ّجو در یک منطقه ی خاص در طول یک دوره ی 
زمانی کوتاه را گویند. تفاوت تعریف آب وهوا با اقلیم آن 
است که مقیاس زمانی آب وهوا روز است، در صورتی که 
مقیاس زمانی اقلیم در یک دوره ی زمانی طوالنی )به طور 
کلی ۳0سال( است. آب وهوا پدیده ای است که به عوامل 
گوناگونی مانند دما، رطوبت، شفافیت هوا، ابر،  نوع و مقدار 
بارش، فشار هوا، باد و ناهمواری های سطح زمین بستگی 
است که  عامل  مهم ترین  هوا  دمای  میان،  این  در  دارد. 
تغییرات آن سبب تغییر در دیگر عوامل موثر بر آب وهوا 
می شود، زیرا تغییر دما سبب تغییر رطوبت و در نتیجه، 
همچنین  دما  تغییر  می شود.  بارش  و  مه  یا  ابر  تشکیل 
یعنی  هوا،  جابه جایی  نتیجه،  در  و  فشار  اختالف  موجب 

می شود. باد 
آب وهوا تا حد زیادی به الیه ی تروپوسفر جو بستگی دارد. 
این الیه پایین ترین الیه ی جو است و ۹0 درصد کل هوای 
زندگی  برای  این الیه  را شامل می شود. وجود  ما  اطراف 
روی زمین حیاتی است، زیرا هوای مناسب حیات را در 
خود جای داده است. تمامی پدیده های هوا در تروپوسفر 
رخ می دهد. این الیه محل تشکیل ابرها و تجمع بخارآب 
است که به صورت برف یا باران به زمین می بارد. بیش از 
۸0 درصد جرم جو و تقریبا همه ی بخار آب و ابرها در این 
الیه قرار دارند. در این الیه دما در ازای هر ۲00 متر ارتفاع 
بیش از یک درجه ی سانتی گراد کاهش می یابد. دما در 
ارتفاع 10 کیلومتر ازاین الیه، ۵۵ درجه ی سانتی گراد زیر 
صفر است. علت این کاهش دما، کم شدن مقدار هوا یا 
رقیق شدن آن بر اثر افزایش ارتفاع است. هوای رقیق تر 
نمی تواند گرمای چندانی در خود نگه دارد و به همین علت 
باالی کوه بسیار سرد است. کوه نوردان و هوانوردان به خوبی 
از  این الیه  را حس می کنند. در  این الیه  تفاوت دما در 
پایین به باال هوا رقیق تر می شود. به همین علت در باالی 

کوه های بلند اکسیژن برای تنفس کافی نیست. 
در علم هواشناسی درباره ی تحوالت جوی تحقیق و مطالعه 
می شود. پیش بینی وضع آب وهوا بر عهده ی هواشناسان 
ثابتی روی  ایستگاه های هواشناسی در مکان های  است. 
سطح زمین نصب می شوند. در فرآیند پیش بینی آب وهوا، 
وضعیت آب وهوا از چندین ساعت تا ۵ یا ۶ روز پیش بینی 
می شود. سازمان هواشناسی جهانی در سال 1۹۵1 تاسیس 

شد. / دانشنامه محیط زیست

 آبخوان


