
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی: 

  آلودگی هوای اراک
 علت اقلیمی دارد

در روزهایی که شیوع ویروس کرونا دلتا در ایران روزانه به طور متوسط 300 
قربانی می گیرد و رنگ بندی همه شهرهای ایران را یکپارچه قرمز کرده است، 

شهرهایی در نقشه سامانه پایش هوای کشور نیز کبود شدند.

 ببر ایرانی، ابهتی که
 با انقراض شکست

ایران  دشت های  و  جنگل   پیش  قرن  نیم  از  بیش 
به  بود  ببر  نام  به  عظیم الجثه ای  حیوان  جوالنگاه 
قابل زیست در طبیعت،  از قلمرو  نیمی  گونه ای که 
قرار  با شکوه  و  قدرتمند  حیوان  این  پنجه های  زیر 
داشت اما امروز دیگر خبری از شکوه و عظمت این 

گربه سان نیست.

کارشناسان و مدیران فرهنگی موضوع 
ثبت هورامان در یونسکو را بررسی کردند

 ثبت های جهانی
»صیانت« علیه امید محور صلح ملت ها

مینا کامران، تسهیلگر توسعه روستایی: منابع درآمد کوچک برای روستاییان فعال در کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت یک روزنه امید بود اما با اجرای این طرح امید آن ها رنگ می بازد

گزارش »پیام ما« از تبعات طرح »صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی« بر کسب و کارهای خرد و خانگی

 | مدیر کسب و کار در حوزه گردشگری
و فروش محصوالت عشایر |

| محمد ملک شاهی |

 تصمیمات ناگهانی 
مخل توسعه اند

آدمی برای آنکه سطح رفاه خود را افزایش 
را  آینده  بتواند  است که  این  نیازمند  دهد، 
بر  و  برنامه ریزی  برایش  کند.  پیش بینی 
اساس آن اقدام کند. البته این را به معنی رفاه 
فردی یک یا دو نفر در نظر نگیرید بلکه رفاه 
کل جامعه نیز جمع جبری سطح معیشتی 
افراد جامعه است. این پیش بینی پذیری و 
پارامترهای  از  یکی  اقتصاد کالن  در  آرامش 
اصلی توسعه است. امیدوارم وقتی از عبارت 
»آدمی برای آنکه سطح رفاه خود را افزایش 
احساس  مخاطبان  استفاده کردم؛  دهد...« 
خودخواهی  که  است  این  مقصودم  نکنند 
او  رفاه  سطح  افزایش  باعث  فقط  انسان 
می شود بلکه اگر اخالق و قوانینی که مانع از 
آسیب به دیگران می شود رعایت شود، سرریز 
رفاه فردی به سایر افراد جامعه هم می رسد.

 کمیتـه بازی هـای المپیـک: رد پـای کربـن ۱۲درصـد کاهـش پیـدا 
کـرده و میـزان دی اکسـید کربـن به ۲میلیـون و400هزار تن  می رسـد 

برگزاری مسابقات بدون تماشاچی و نبود برنامه های سرگرم کننده به کاهش تولید دی اکسید کربن کمک کرده است
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دانشگاه  جغرافیا  گروه  علمی  هیات  عضو 
برداشت  بی رویه،  سدسازی  گفت:  فردوسی 
و  کشاورزی  آبی،  مختلف  منابع  از  بی رویه 
پرورش ماهی به صورت غیر اصولی، انتقال آب 
نداشتن  رودخانه ها،  ورودی  کاهش  و  کارون 
نبود  زیست،  محیط  حوزه  در  مشخص  اسناد 
را  امروز  چالش های  و کارآمد  مناسب  مدیریت 

است. کرده  ایجاد  خوزستان  در 
عنوان  تحت  نشستی  در  حیدری  اکبر 
»خوزستان؛ سیاست گذاری توسعه ناموزون« که 
به  فردوسی  دانشگاه  اساتید  از  با حضور جمعی 
استان  شهر   ۱۱ شد، گفت:  برگزار  آنالین  صورت 
است.  مواجه  گسترده  آب  کمبود  با  خوزستان 
حدود ۷00 روستا در استان خوزستان با تانکر و 
... آب رسانی می شود. از جمله دالیل این بحران 

است. استان  این  در  بی رویه  سدسازی های 
گروه  علمی  هیئت  عضو  ثنایی نژاد،  حسین 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  آب  مهندسی  و  علوم 
سدسازی  اهداف  از  یکی  نشست گفت:  این  در 
و  ایجاد کند  آب  توزیع  در  تعادل  است که  این 
از وقوع سیل  برای جلوگیری  ترسالی  در هنگام 

آب  بیشتر  تغذیه  برای  خشکسالی  هنگام  در  و 
گذشته  سال  سه  در  متاسفانه  شوند.  استفاده 
رودخانه  بر  سدهایی که  هستیم که  این  شاهد 
این  عکس  است  شده  ساخته  کرخه  و  کارون 
آب  حوزه ای  انتقال  با  است.  عمل کرده  مساله 
حوزه های  به  آب  مکعب  میلیارد  یک  از  بیش 
از  شد،  منتقل  اصفهان  و  قم  مانند  دیگری 
این مکان ها  در  آب  تقاضای مصرف  دیگر  طرف 
افزایش یافت. این عدد و رقم ها امر ساده ای را 
نشان می دهد و آن نوع مدیریت است. با وجود 
شدید  بسیار  و  افتاده  اتفاق  خشکسالی  اینکه 
است این مساله منجر به کاهش قابل مالحظه 
آب در منطقه می شود و انتقال آب حوزه ای نیز 

می شود. افزوده 
محیط  گروه  علمی  هیات  عضو  کالهی،  مهدی 
زیست دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست 
برای حل  بین المللی  از مطالعات  باید  ما  گفت: 
اینکه  درباره  بگیریم.  کمک  خوزستان  بحران 
کدام یک از مولفه های اندیشه ای محیط زیست 
نظریات  و  الگوها  هستند  رسان  کمک  گرایی 
بالغ بر 3۶ هزار روستا در  مختلفی وجود دارد. 

به  اکثرا  و  شده اند  خالی  که  دارد  وجود  کشور 
محیط  مسئله  یعنی  است.  آبی  مشکالت  دلیل 

است. برگرفته  در  را  همه کشور  زیست 
او گفت: گفته می شود تفکر انتقال آب فقط برای 
است  تفکری  است.  سیاست مداران  و  مهندسان 
باعث  و  ندارد  وجود  مردمی  مشارکت  آن  در  که 
تنها  نه  آب  انتقال  زیادی خواهد شد.  تعارضات 
باعث ضعیف شدن اقتصاد می شود بلکه عدالت 

اجتماعی را نیز از بین می برد.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی:
سدسازی بی رویه، مهمترین عامل مشکالت خوزستان است
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| مهدی زارع |

 رئیس جمهور منتخب 
جلوی»طرح صیانت« را بگیرد

تصمیم گیری  مجلس   ۱400 مرداد   ۶ چهارشنبه 
از حقوق کاربران در فضای  برای طرح »صیانت 
مجازی« را به یکی از کمیسیون ها سپرد. به این 
ترتیب احتمال تصویب نهایی طرح بسیار قوت 
گرفت. این تصمیم موجب نگرانی گسترده کاربران 
شبکه  های اجتماعی و پیام رسان ها شد. این طرح 
در عنوان البته طرح خوبی است ولی در عمل – 
و  نهایی  ترتیب که مصوب شده،  به همین  اگر 
اجرا شود -  به محدودیت و انسداد دسترسی 
بین   پیام رسان های  و  مجازی  شبکه های  به 
اجتماعی مجازی  المللی می انجامد. شبکه های 
مجازی  شهروندی  مانند  جدیدی  پدیده های 
آورده اند.  به وجود  بشری  مختلف  جوامع  در  را 
بررسی تجربه زندگی نسل جوان برای درک تأثیر 
شبکه های اجتماعی بر تربیت آنها در ایران در دو 
شبکه اجتماعی مجازی تلگرام و واتس اپ نتایجی 

را نشان می دهد.  شگفت انگیز 

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
موضوع مناقصه: عملیات استخراج روباز معدن اسد آباد به میزان ۱0000تن به مدت یک سال

 مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ ۱400/05/۱8
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها. )شماره تماس: 3۲۱۱۷۷۲۶- 034(

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل ۱.۶99.۱9۷.000ریال. 
تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ۱400/05/04

تاریخ گشایش پاکت ها: ارزیابی کیفی وفنی مورخ ۱400/0۶/0۶ و گشایش پاکات الف و ج مورخ ۱400/0۶/0۷
 IR ۶80۱30۱0000000003۱48۲۱0۷  مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب 3۱48۲۱0۷ بانک رفاه شعبه شهید صدوقی شماره شبا

ضمنا این آگهی در سایت  www.coal.kr.ir در دسترس میباشد.

مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان. 

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

نوبت اول

شماره 1400/5/5/1 م

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 

شرکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد " احداث حوضچه های منهول شیر آالت شبکه توزیع آب و انجام عملیات بتن ریزی کف و دیوار چینی 
تاسیسات بصورت پراکنده در سطح شهرستان سیرجان" را با براورد ۲0/7۱۱/436/5۱6 )بیست میلیارد و هفتصد و یازده میلیون و چهارصد و سی و 

شش هزار پانصد و شانزده ( ریال از محل اعتبارات داخلی از طریق برگزاری مناقصه و بر اساس فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱400 به پیمانکار واجد 
شرایط  واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های پیمانکاری که دارای مدارک گواهی صالحیت انجام کار در رشته ابنیه، آب یا تاسیسات میباشند دعوت می شود 
از تاریخ درج آگهی روز شنبه مورخ ۱400/05/09 حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱400/5/۱6 مبلغ 500،000 )پانصد هزارریال ( بعنوان هزینه خرید 
اسناد مناقصه در وجه شرکت آبفای سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی به شماره حساب 34003۱8۱88 با شناسه واریز ۲60۱980۲4570۱۱۲ واریز 

و ضمن ارائه  رسید واریزی به دفتر قراردادهای شرکت، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۱/036/000/000 ریال )یک میلیارد و سی و شش میلیون ریال ( می باشد و به یکی از انواع ذیل می باشد .
- ضمانتنامه بانکی )منحصرا مطابق با فرم پیوست مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۲340۲/ ت – 50659 ه – مورخ۱394/9/۲۲ (  

-واریز نقدی به حساب شماره 34003۱8۱88 با شناسه واریز ۲60۱980۲4۱۱8۱65 نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی بنام شرکت آب و فاضالب سیرجان 
-به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و 

همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقة ترتیب اثر داده نخواهد شد .
- آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف ، ب ، ج به دبیر خانه شرکت : ساعت ۱3 روز سه شنبه مورخ ۱400/05/۲6

-افتتاح پاکت های الف و ب وج : ساعت ۱0 صبح روز شنبه مورخ ۱400/05/30
- آدرس : سیرجان - خیابان قدس - شرکت آب و فاضالب سیرجان

-ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

احداث خط تغذیه و شبکه توزیع داخلی گازرسانی به شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر 

احداث شبکه توزیع آب شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر 

 پیرو آگهی مناقصه عمومی احداث خط تغذیه و شبكه توزیع داخلی گازرسانی به شهرك صنعتی واقع در منطقه گل گهر به اطالع می رساند آخرین زمان 
ارائه پاکت ها و پیشنهادات مورخ ۱3 / 5 / ۱400 ساعت ۱3:30 می باشد لذا از شرکت های پيمانكاري ذیصالح داراي رشته تاسيسات مكانيک با حداقل رتبه 3 

دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ ۱400/05/9 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند. 

 پیرو آگهی مناقصه عمومی احداث شبکه توزیع آب شهرك صنعتی واقع در منطقه گل گهر به اطالع می رساند آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات 
مورخ ۱3 / 5 / ۱400 ساعت ۱3:30 می باشد لذا از شرکت های پيمانكاري ذیصالح داراي رشته تاسيسات مكانيک با حداقل رتبه 3 دعوت به عمل می آید جهت 

اخذ اسناد مناقصه از تاریخ ۱400/05/9 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند. 

۱-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 
۲-سپرده شركت در مناقصه: 8،744،9۱۱،850 ریال

3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
4-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

5-تاریخ بازدید از پروژه : یکشنبه ۱0 / 05 /۱400 
6-محل تحویل اسناد ،پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك 

5)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر ( 
7-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09۱3۱4۲064۲ آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

۱-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 
۲-سپرده شركت در مناقصه: 5،9۲5،۲87،840 ریال
3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
5-تاریخ بازدید از پروژه : یکشنبه ۱0 / 05 /۱400 

6-محل تحویل اسناد ،پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك 
5)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر (

7-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09۱3۱4۲064۲ آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(
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در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
مرداد   ۶ چهارشنبه  روز  علنی  جلسه 
حقوق  از  صیانت  طرح    ،۱400 ماه 
ساماندهی  و  مجازی  فضای  در  کاربران 
با  و   بررسی  را  اجتماعی  پیام رسان های 
مسئولیت  درخواست سپردن  با  رای   ۱۲۱
مشترک  کمیسیون  به  طرح  تصویب 

کردند. موافقت 
بررسی  تصمیم،  این  اساس  بر  واقع  در 
طرح صیانت از حقوق کاربران به کمیسیون 
مشترکی سپرده می شود و پس از تصویب 
سوم  دو  با  طرح  این  جزئیات  و  کلیات 
برای  مجلس  مشترک،  کمیسیون  آرا 
اجرای  تصمیم گیری در مورد مدت زمان 
دوره آزمایشی این طرح تصمیم می گیرد 
و در صورت تصویب شورای نگهبان به اجرا 

می آید. در 
و  مجازی  فضای  کاربران  از  بسیاری 
شبکه های اجتماعی و کارشناسان معتقدند 
شدن  مسدود  سبب  می تواند  طرح  این 
شبکه های  به  ایرانی  کاربران  دسترسی 
محروم  همچنین  و  غیرایرانی  اجتماعی 
شدن ایرانی ها از سایت های خارجی مانند 
را کاهش دهد. باند  پهنای  گوگل شود و 
انتقادات گسترده  در  روزهای گذشته  در 
این  به  رسانه ها  و  اجتماعی  شبکه های 
طرح شد که واکنش تعدادی از مسئوالن 

داشت. پی  در  را 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
به  اینستاگرام  در  اینکه  از  اسالمی، پس 
کارشناسان تذکر داده بود که تحت تاثیر 
ادامه  در  نکنند  موضع گیری  فضاسازی ها 
در واکنش به موج گسترده انتقادات مردم 
اظهارنظر  در  طرح  این  از  کارشناسان  و 
نوشت:  خود  توییتر  حساب  در  تازه ای 
تصویب  حاضر  حال  در  طرحی  »هیچ 
نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح 
از  کمیسیونی  در  طرح  است.  داده  رای 
و  علنی  صورت  به  منتخبان کمیسیون ها 
ادعاها  عمده  شد.  خواهد  بررسی  شفاف 

است. واقع  خالف  طرح  درباره 
برنامه  واتس اپ  و  اینستا   مسدودسازی 

و  .« نیست  مجلس 
که  مطلبی  به  نسبت  توییت  این  در  او 
اظهار  بود  کرده  منتشر  اینستاگرام  در 
همچنان  اما  داد  انجام  صریح تری  نظر 
و  گوگل  جست وجوی  موتور  مورد  در 
حالی  در  نبرد.  نامی  جی میل  سرویس 
که مسدودسازی گوگل یکی از بزرگترین 
دانش جویان،  ویژه  به  و  مردم  نگرانی 

است. علمی  جامعه  و  دانش آموزان 

صفحه  در  این  از  پیش  مجلس  رئیس 
اینستاگرام خود در مورد تصمیم نمایندگان 
صیانت  »طرح  کردن  واگذار  در  مجلس 
مجازی«  فضای  در  کاربران  حقوق  از 
قانون   85 اصل  مطابق  کمیسیون،  به 
ادعاهای  عمده  اینکه  بر  عالوه  اساسی 
مطرح شده را خالف واقع خواند، نوشته 
نظر  در  دلسوز  فعاالن  و  بود:»کارشناسان 
داشته باشند که تحت تاثیر فضاسازی ها 
بررسی  از  پیش  واقع،  خالف  مطالب  و 
نکنند.  مسدودسازی  دقیق موضع گیری 
و  اینستاگرام  مانند  پرکاربرد  پلتفرم های 
واتس اپ، برنامه مجلس نیست و آن گونه 
که برخی مطرح می کنند در طرح مذکور 
بنظر می رسد  ندارد؛ در عین حال  وجود 
وجود  زمینه  این  در  اشکاالتی  و  ابهامات 
حین  است  ضروری  که  باشد  داشته 
بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصالح 

شود.«
درباره  بود:»تصمیم گیری  کرده  اظهار  او 
و  اینستاگرام  مانند  پلتفرم ها  این 
آنها  از  نفر  میلیون  ده ها  که  واتس اپ 
استفاده می کنند و هزاران کسب و کار در 
آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار 
و  دارد  فراوانی  پیچیدگی های  و  است 
زیادی  متغیرهای  آنها  خصوص  در  باید 
را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح  باید بگونه ای 
اصالح شود که تصمیم گیری  نهایی درباره 
عقالنی  منطقی  بر  مبتنی  پلتفرم ها  این 
عالی  شورای  توسط  مستقیم  به صورت 

گیرد.« صورت  مجازی  فضای 
کسب  از  »بعد  کرد:  اظهار  همچنین  او 
نظر هیئت رئیسه مجلس، این طرح در 
کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان 
منتخب از کمیسیون های مجلس بررسی 
و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت 
آن حضور خواهند  در جلسات  نیز  جدید 
داشت. به دلیل اهمیت این مسأله برای 
آحاد مردم  و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، 
مذاکرات این کمیسیون به صورت علنی و 

شفاف خواهد بود. «
مديريت  بود:»  نوشته  همچنین  قالیباف 
مطلوب و عقالنی فضای مجازی به ترتيبی 
ضرورتی  تامين کند،  را  مردم  منافع  كه 
را  آن  پیشرفته  همه کشورهای  است که 

می کنند.« اجرا 
از  دیگر  برخی  مجلس  رئیس  بر  عالوه 
در  اخیر  روز  دو  یکی  در  هم  نمایندگان 
نظر کردند. علیرضا  اظهار  این طرح  مورد 
زاکانی رییس مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی و نماینده قم در مجلس 

در حساب توییتر خود نوشت:» مدیریت 
خصوصا  جهان  همه  در  مجازی  فضای 
ایران حیاتی است وتعارضی بابهره مندی از 
بی راهه ایست  ندارد.فیلترینگ  آن  مواهب 
که حکایت از بی  اطالعی از فضای سایبر 
آغاز  دارد.مصوبه  مجلس  طبق اصل85، 
بررسی  های عمیق تر کارشناسی و گفت وگو 
حقوق   تضمین  در  عرصه  این  فعاالن  با 
کاربران است.  اقناع افکار عمومی ضروری 

است.«
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
اسالمی هم مدعی شد که طرح حمایت 
با  مجازی  فضای  در  کاربران  حقوق  از 
طرح  بود که  شده  مدعی  توییتی  انتشار 
صیانت از حقوق کاربران مشکلی را برای 
کسب و کارها نمی کند.این مرکز همچنین 
طرح   این  براساس  که  است  کرده  ادعا 
واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت های 

نمی شود.  فیلتر  خارجی  پرمراجعه 
در   طرح  این  مخالف  نمایندگان  برخی 
وارد  انتقاداتی  طرح  این  به  هم  مجلس 
کردند. سید کریم حسینی نماینده اهواز در 
مجلس شورای اسالمی در توییتر نوشت: 
»بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران را 

نمی دانم.« اولویت کشور  در 
کمیسیون  رئیس  نایب  زهی  حسین 
در  هم  اسالمی،  شورای  مجلس  عمران 
اظهار  توییتر،  در  خود  شخصی  صفحه 
کرد:»طرح صیانت از فضای مجازی نیاز 
به بررسی بیشتر دارد؛ معتقدم سامان دهی 
گرفتن  نظر  در  با  باید  مجازی  فضای 
پایگاه  با  توان   ظرفیت داخلی در رقابت 
عدم  حال  عین  در  و  خارجی  داده  های 
لطمه به  کسب و کارهای اینترنتی باشد.
به  منفی  رای  بر  عالوه  جلسه گذشته  در 
عنوان  مخالف این طرح نیز ثبت نام کرده 
مردم  نماینده  جمیری  بودم.«عبدالکریم 
مجلس  انرژی  عضو کمیسیون  و  بوشهر 
شورای اسالمی نیز توییت کرد:» بنده به 
دلیل اشکاالت و نواقص متعدد موجود در 
در فضای  از حقوق کاربران  طرح صیانت 
پیام رسان های  ساماندهی  و  مجازی 

مخالفت کردم.« آن  با  اجتماعی، 
همچنین جلیل رحیمی جهان آبادی عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
»وقتی  نوشت:  خود  توییتر  صفحه  در 
دارند،  مشکل  قانونی  با  مردم  اکثریت 

نیستند.« مردم  اکثریت  مشکل؛ 
مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس 
نوش آبادی،  حسین  اسالمی،  شورای 
رئیس فراکسیون دیپلماسی بین المللی و 

منافع ملی هم از این طرح انتقاد کردند.
به کمیسیون  طرح  این  بررسی  سپردن 
قانون   85 اصل  به  استناد  با  مشترک  
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  واکنش  اساسی 
سید  داشت.  پی  در  هم  را  اسالمی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  عباس 
نوشت:  خود  توییتر  حساب  در  اسالمی 
در اصل  تعبیر »موارد ضروری«  نظرم  به 
85 قانون اساسی در ارجاع قانون گذاری 
تعبیر  از  سخت گیرانه تر  کمیسیون،  به 
قانون  »مسائل بسیار مهم« در اصل 59 
اساسی در همه پرسی است. موارد متعدد 
اما گویا هیچ  را شاهدیم  اعمال اصل85 
مورد بسیار مهم برای مراجعه مستقیم به 

نداشتیم. مجلس  دهه  چهار  در  مردم 

روزهای  واکنش های  از  دیگر  یکی   
کاربران  حقوق  از  صیانت  طرح  به  اخیر 
سخنگوی  به  متعلق  مجازی  فضای  در 
نظیف  طحان  هادی  بود،  نگهبان  شورای 
در پاسخ به کاربری  که به خبر هماهنگی 
شورای نگهبان با مجلس در تصویب این 
نوشت:  توییتر  در  بود  کرده  اشاره  طرح 
درباره  پیشینی  هماهنگی  »هیچگونه 
ندارد  معنا  نگهبان  شورای  با  مصوبات 
آخر  لحظه  تا  نیست  معلوم  اساسا  زیرا 
می شود.  تصویب  مجلس  در  چیزی  چه 
تا زمانی که متن کامل و نهایی مصوبه از 
سوی مجلس شورای اسالمی برای شورای 
درباره  نمی توان  نشود،  ارسال  نگهبان 
کرد.«انتقادات  نظر  اظهار  آن  رد  یا  تایید 
گسترده به طرح صیانت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی پای هیات عالی نظارت 
این  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
محسن  است.  کرده  باز  نیز  را  موضوع 
مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی، 
نظام، هم در حساب توییتر خود نوشت: 
»در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام همه جوانب طرح موسوم 
فضای  در  کاربران  حقوق  از  صیانت  به  
مجازی را بررسی می کنیم.  هیچ طرح 
و الیحه ای نباید مغایر سیاست های کلی 
سیاسی  گروه های  میان  باشد.«از  نظام 
که به این طرح واکنش نشان دادند باید 
اشاره  )ره(  امام  نیروهای خط  به مجمع 
کرد آنها در مخالفت با این طرح بیانیه ای 
صادر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده 
گسترش  با  مردم  که  روزها  است:»این 
از  ناشی  بحران های  و  کرونا  ویروس 
اقتصادی  مشکالت  انواع  و  خشکسالی 
دست و پنجه نرم می کنند، مصوبه مجلس 
شورای اسالمی، با عنوان طرح موسوم به 
صیانت از فضای مجازی، افکار عمومی را 
با این پرسش مواجه کرده که آیا مسئله ای 

نداشت؟ وجود  موضوع  این  از  مهمتر 
واقعیت این است که مصوبه اخیر، انسان 
به یاد قضایایی در تاریخ می اندازد که  را 
در زمان خود، هزینه هایی هنگفت و غیر 
طبیعی بر مردم تحمیل کرد و بعضًا شتاب 

موتور توسعه را با کندی مواجه نمود.
واکسیناسیون  راه  آهن،  و  تلگراف  ورود 
رواج  مردم،  شدن  شناسنامه دار  عمومی، 
ده ها  و  رادیو  از  استفاده  حمام،  دوش 
استفاده  مثل  مواردی  که  دیگر  موضوع 
در  را  ماهواره  دیش  یا  نمابر  دستگاه  از 

بوده ایم. شاهد  هم  اخیر  سال های 
و  تاریخ  به  امروز  اگرچه  سیاهه  این 
طنز  جنبه  گاهی  و  پیوسته  خاطره ها 
مسیر  از  حاکی  لکن  است،  کرده  پیدا 
ماست.  عزیز  ایران  در  توسعه  ناهموار 
حوزه های  در  ریشه  که  ناهمواری هایی 
دارد. سیاسی  و  اجتماعی  و  فرهنگی 
شتاب  نخواهیم،  چه  و  بخواهیم  چه  ما 
رشد  و  اجتماعی  و  فرهنگی  تحوالت 
فناوری که جوانان عناصر اصلی آن هستند، 
با گذشته  متفاوت  موقعیتی  در  را  جهان 
باید دید مخالفت  قرار داده است«. حاال 
گسترده با طرح مجلس که روح آن ایجاد 
محدودیت در دسترسی به اینترنت را نوید 
می دهد؛ بر تصمیم مجلس تماما اصولگرا 

اثری دارد یا خیر. 

رییس مجلس در مقابل انتقادهای گسترده کمی عقب نشینی کرد:

 طرح صیانت از حقوق کاربران باید اصالح شود

رئیس شورای تامین دام کشور:

مصوبه خرید حمایتی 
دام دامداران اجرا نشد

تاکید  با  دام کشور  تامین  شورای  رئیس 
بر اینکه 5 تا 5/۶ میلیون دام سبک نیاز 
صادرات،  با  افزود:  دارد،  مصرف  بازار  به 
تا  خارج کنیم  کشور  از  را  مازاد  دام های 
باز  تولید  ادامه  و  دام ها  سایر  برای  فضا 
با  پوریان  منصور  ایلنا  گزارش  به  شود. 
دامداران  ادامه  برای  شرایط  اینکه  بیان 
نبود،  کرد:  اظهار  می شود،  بدتر  روز  هر 
موجب  دامی  نهاده های  گرانی  و  کمبود 
دام های خود  نگهداری  در  دامداران  شده، 
دامداران  شوند. گزارش  مواجه  مشکل  با 
آن ها  از  زیادی  بخش  می دهد  نشان 
دام های گرسنه  کردن  سیر  توان  و  امکان 
برایشان  تولید  ادامه  و  ندارند  را  خود 
سخت شده است. بخشی از این مشکالت 
مناطقی  که  است  خشکسالی  به  مربوط 
دام ها  گرسنگی  بر  را  تشنگی  کشور،  از 
افزوده است. در فصلی هستیم که دمای 
 50 به  نزدیک  جنوبی  استان های  در  هوا 
با  حرارت  درجه  این  در  می رسد  و  درجه 
و تشنگی،  گرسنگی  از  ناشی  ضعف  غلبه 
قابل  افت  دام ها  وزن گیری  و  تلف  بره ها 

می کند. توجه 
بازار  شرایط  این  در  اینکه  بیان  با  پوریان 
مصرف مناسب نیز برای خرید دام هایشان 
مردم  اقتصادی  بد  شرایط  افزود:  نیست، 
خانواده ها  سبد  در  را  قرمز  گوشت  سهم 
کاهش داده است و اکنون دامداران با 5 
اند که  مواجه  سبک  دام  میلیون   5/۶ تا 
نیاز به بازار مصرف دارد. او راهکارهای حل 
طرح  اجرای  را  دامداران  مشکالت کنونی 
در  مصرف  بازار  تعریف  و  حمایتی  خرید 

عنوان کرد. مرزها  آن سوی 
طرح  اجرای  در  تاخیر  از  انتقاد  با  پوریان 
به  گفت:  دامداران،  دام  حمایتی  خرید 
حمایتی  خرید  مصوبه  از  ماه ها  آنکه  رغم 
است  . نشده  اجرا  طرح  این  هنوز  می گذرد، 
یادآور  کشور  دام  تامین  شورای  رئیس 
تولید کشور  دام  بازار کشش مصرف  شد: 
از  خارج  در  مصرف  بازار  باید  و  ندارد  را 
با  مسئوالن  شود.  تعریف  آن  برای  کشور 
صادرات  باب  کردن  باز  و  حمایتی  خرید 
بهبود  تولید  نفع  به  را  بازار  می توانند 
از  مناسبی  ذخایر  اینکه  ضمن  بخشند. 
و  شده  تامین  حمایتی  خرید  با  گوشت 
می شود. عرضه  بازار  به  مناسب  زمان  در 

معزی: 

 تاخیر عامدانه روحانی 
در جلسه با رهبر معظم انقالب 

صحت ندارد
رئیس جمهوری  دفتر  اطالع رسانی  و  ارتباطات  معاون 
گفت: هر گونه تفسیر یا برداشت مبنی بر تاخیر عامدانه 
رئیس جمهوری در جلسه با رهبر معظم انقالب، قرین به 
صحت نیست.»علیرضا معزی« روز جمعه در گفت وگو 
با خبرنگار سیاسی ایرنا به برخی شایعات و ابهامات در 
خصوص دیدار اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری 
انقالب  اخیر رهبر  اظهار داشت: دیدارهای  و  داد  پاسخ 
دستورالعمل های کرونایی  و  مالحظات  رعایت  با  همه 
اعضای  با  له  معظم  اخیر  دیدار  می شود.معزی  انجام 
هیات دولت را غیرقابل مقایسه با دیدارهای مشابه پیش 
از کرونا یا دیدارهای پایانی دولت های دیگر با ایشان 
دانست و خاطرنشان کرد:  طبیعی است که در زمان شیوع 
کرونا، همه جلسات رسمی چه از لحاظ سقف زمانی و 
چه از لحاظ فواصل فیزیکی تابع قواعد مشخصی است و 
نمی توان انتظار داشت این دیدارها آن چنان که در گذشته 
این  به  اشاره  با  انجام شود.معزی  است،  بوده  مرسوم 
شایعه که مقام معظم رهبری بر خالف دولت های پیشین 
به اعضای این دولت در پایان دوره مسئولیت قرآن اهدا 
نکرده است، اذعان داشت: این شایعه نیز درست نیست 
باز به همان دلیل دستورالعمل های کرونایی، قرآن اهدایی 
رهبر انقالب از سوی شخص ایشان به وزرا داده نشد بلکه 
ایشان  اندرکاران دفتر  از سوی دست  انتهای جلسه  در 
به تک تک وزرا تحویل داده شد.معاون ارتباطات دفتر 
با  یادگاری  عکس  ثبت  عدم  موضوع  رئیس جمهوری 
حضور رهبر انقالب و اعضای دولت نیز توضیح داد: با 
توجه به شیوع کرونا و ضرورت رعایت فواصل فیزیکی 
امکان  است که  روشن  رسمی،   جلسات  در  مشخص 
ثبت عکس یادگاری وجود نداشت.معزی همچنین با رد 
آنچه در خصوص زمان حضور رئیس جمهوری در جلسه 
بیان شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه زمان 
جلسه به دفتر رئیس جمهوری ساعت ۱۱ ظهر اعالم شده 
بود، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی ۱5 دقیقه 
پیش از موعد هم به محل جلسه رفت اما وقوع برخی 
ناهماهنگی ها سبب شده بود که جلسه پیش از زمان 
شود،  آغاز  رئیس جمهوری  دفتر  به  شده  اعالم  رسمی 
عامدانه  تاخیر  بر  مبنی  برداشت  یا  تفسیر  هرگونه  لذا 
رئیس جمهوری در جلسه با رهبر انقالب قرین به صحت 

نیست.

  مدیرعامل آب وفاضالب
 استان تهران:

آب مشترکان پرمصرف 
 تهرانی از امروز
 قطع می شود

استان  آب وفاضالب  شرکت  مدیرعامل 
قبلی  های  اخطار  اساس  بر  تهران گفت: 
امروز  از  تهرانی  پرمصرف  مشترکان  آب 
می شود.  قطع  ساعت  پنج  تا  دو  روزی 
با  بختیاری  محمدرضا  ایسنا  گزارش  به 
بیان اینکه شروع این کار از اشتراک های 
می  آغاز  تهران  شمالی  مناطق  پرمصرف 
برای  تیرماه  ابتدای  از  کرد:  اظهار  شود، 
پرمصرف  و  بد مصرف  هزار مشترک   ۲00
دو  از  بیش  که  مشترکانی  یعنی  تهرانی 
اخطار  می کنند  مصرف  آب  الگو  برابر 

است. شده  صادر  مکتوب  و  پیامکی 
که  مشترکانی  اینکه  بیان  با  بختیاری 
ندادند  کاهش  را  خود  مصرف  میزان 
مشمول این طرح می شوند، گفت: میزان 
مصرف آب در تهران نسبت به سال قبل 
یافته  افزایش  درصد  سه  تا  دو  حد  در 
 ۱398 اسفند سال  از  باید گفت که  البته 
افزایش  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به 
باالیی  صعودی  سیر  تهران  شهر  مصرف 
ویروس  این  شیوع  از  قبل  کرد،  پیدا 
مصرف  میزان  این  خرداد  اول  در  عمدتا 
 ۱398 سال  ابتدای  از  اما  داشت  وجود 
کمتر  مصرف  میزان  روزی  هیچ  تاکنون 
به طور  و  نبوده  از سه میلیون مترمکعب 
آب  مصرف  درصد   ۱5 تا   ۱0 حدود  کلی 
کرونا  ویروس  دلیل  به  تهران  در  شرب 

است. یافته  افزایش 
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
30 درصد مشترکان  تهران، حدود  استان 
 ۲0 و  دارند  مصرف  الگو  از  بیش  کمی 
پرمصرف  مشترکان  جز  مشترکان  درصد 
هستند و حدود پنج درصد نیز فوق العاده 

دارند. باالیی  مصرف 
بختیاری با اشاره به مصرف باالی آب در 
و  سه  روزانه  تهران  در  کرد:  اظهار  تهران، 
حدود  سال  در  و  مترمکعب  میلیون  نیم 
۱00 میلیون مترمکعب آب  یک میلیارد و 
مصرف می شود، به عبارت دیگر ۱۷ تا ۱8 
درصد آب کل کشور در شهر تهران مصرف 
اگر مردم صرفه جویی نکنند هر  می شود، 

بیفتد. است  ممکن  اتفاقی 

آخرین نامه ظریف به دبیرکل 
سازمان ملل متحد

 وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ٢٩ 
قطعنامه  تصویب  سالگرد  در ششمین  و   ١4٠٠ تیرماه 
٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد طی نامه ای به 
دبیرکل این سازمان، جمع بندی از مجموع بدعهدی های 
طرف های غربی را به عنوان سند در دبیرخانه ملل متحد 
ثبت کرد.به گزارش ایسنا، اکنون این نامه به همراه اسناد 
شش سال بدعهدی غرب در اجرای برجام، که پیش 
از طرف وزیر خارجه  این در مناسبت های مختلف  از 
جمهوری اسالمی ایران به رشته تحریر در آمده است، 
با مقدمه ایشان به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر 
می شود. این مجموعه تالیف شده از سوی محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران بالغ بر 
٢٠٠ صفحه از سوی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی 
به زیور طبع آراسته شده که اکنون نسخه دیجیتالی آنها 
در دسترس عموم قرار گرفته است. بر اساس اعالم مرکز 
مطالعات سیاسی و بین المللی، نسخه چاپی کتاب ها نیز 
طی هفته آینده در بازار نشر قابل دسترسی خواهد بود.

مشکالت فاضالب منطقه ۲۲ 
حل نشده است 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران درباره مشکل 
تصفیه فاضالب منطقه ۲۲ گفت: این موضوع باید جزو 
 اولویت های اصلی شرکت آب و فاضالب تهران نیز باشد.
فاطمه برنا به اقدامات شهرداری و آبفا اشاره و به ایسنا 
نتایج  پیش  روز  پنج  حدود  تهران  شهرداری  گفت: 
اقدامات و مستندات خود را مانند توقف صدور پروانه برای 
مجتمع های بلند مرتبه  فاقد سیستم تصفیه فاضالب در 
منطقه ۲۲ و واگذاری اراضی »خرگوش دره« به شرکت آب 
 و فاضالب برای سیستم تصفیه فاضالب را برای ما فرستاد.
او با بیان اینکه ما به دنبال حل مشکالت فاضالب منطقه 
۲۲ هستیم، تاکیدکرد:  ایجاد سیستم تصفیه فاضالب 
پروسه زمان بری است. در حال حاضر مشکالت منطقه 
۲۲ بسیار بیشتر از اقدامات انجام شده از سوی شهرداری 
است چون معضالت آن منطقه همچنان به قوت خود 

باقی است.

این روزها که مردم با گسترش 
ویروس کرونا و بحران های 
ناشی از خشکسالی و انواع 
مشکالت اقتصادی دست و 
پنجه نرم می کنند، مصوبه 
مجلس شورای اسالمی، با 
عنوان طرح موسوم به صیانت 
از فضای مجازی، افکار عمومی 
را با این پرسش مواجه کرده 
که آیا مسئله ای مهمتر از این 
موضوع وجود نداشت؟

|پیام ما| واکنش ها به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی پس از گذشت 
3 روز از تصویب این طرح برای سپرده شدن به کمیسیون مشترک در مجلس ادامه دارد. کاربران شبکه های اجتماعی 
انتقادات زیادی به این طرح وارد کردند و در ادامه مسئوالن موافق و مخالف این طرح  هم واکنش هایی به انتقادات 
مردم داشتند. جالب است که واکنش  مسئوالن و توضیحات آن ها به مردم در مورد این طرح  در روزهای گذشته بیشتر 
در شبکه اجتماعی توییتر که اکنون فیلتر است و با تصویب نهایی این طرح احتماال برای کاربران ایرانی مسدود می شود، 

انجام شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست : خارجی وقتی اکثریت 

مردم با قانونی مشکل دارند، 
مشکل اکثریت مردم نیستند

المپیک
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آخرین خبرها از نتایج ورزشکاران ایران در رقابت های المپیک ۲0۲0 

دونده زن ایران درخشید
المپیک  روز  هفتمین  ایران،  ورزشی  کاروان 
توکیو ۲0۲0 را با درخشش نمایندگان زن در 
پایان  به  رشته های دو و میدانی و قایقرانی 
رساند.به گزارش ایسنا، در روز هفتم بازی های 
در  ایران  نمایندگان   ۲0۲0 توکیو  المپیک 
و  تیراندازی  والیبال،  دوومیدانی،  رشته های 
احسان  روز  این  در  دادند.  مسابقه  قایقرانی 
حدادی نایب قهرمان المپیک لندن در پرتاب 

دیسک عملکرد ضعیفی داشت. او به فینال 
نرسید و بین 3۲ ورزشکار  بیست و ششم 
شد. تیم ملی والیبال هم در مصاف حساس 
با ایتالیا 3-۱ شکست خورد تا صعودش در 

یک چهارم نهایی به بازی با ژاپن بکشد.
ورزشی  زن کاروان  پرچمدار  رستمیان  هانیه 
 ۲5 تپانچه  سرعت  مرحله  پایان  در  ایران 
و  سرعت  مرحله  دو  مجموع  در  زنان  متر 

این  با  او  کرد.  را کسب   5۷۷ امتیاز  دقت 
و  گرفت  قرار  و هشتم  بیست  رده  در  امتیاز 
بازماند. فرزانه  این ماده  به فینال  از رسیدن 
المپیک  در  ایران  دونده  زن  تنها  فصیحی 
در مرحله پیش مقدماتی دوی  امروز  توکیو 
۱00 متر  رکورد ۱۱.۷۶ ثانیه را ثبت کرد و به 
عنوان نفر اول گروه دوم به مرحله مقدماتی 
گروه سوم  در  مقدماتی  مرحله  در  او  رسید. 

با ۷ دونده دیگر رقابت کرد که با ثبت زمان 
۱۱.۷9 ثانیه در جایگاه هشتم گروه خود قرار 
گرفت و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند و در 
نهایت پنجاهم شد. احسان حدادی در مرحله 
با  رقابت  در  مردان  دیسک  پرتاب  مقدماتی 
۱5 پرتابگر دیگر در گروه که در اولین پرتاب 
پرتاب  دومین  در  متر،   58.48 رکورد  خود 
پرتابش  آخرین  و  ثبت کرد  را   58.98 عدد 
نیز خطا شد. حدادی با بهترین پرتاب خود 
یعنی رکورد 58.98 متر در گروهش بین ۱۶ 
نفر چهاردهم شد تا به فینال پرتاب دیسک 
المپیک راه پیدا نکند. او در رتبه بندی نهایی 
این ماده بین 3۲ ورزشکار در جایگاه بیست 

 B و ششم قرار گرفت نازنین مالیی در فینال
با  توکیو  المپیک  رویینگ  قایقرانی  رقابتهای 
ثبت زمان ۷ دقیقه و 4۲ ثانیه در دسته خود 
پنجم و در مجموع بازی های المپیک توکیو 
والیبال  یازدهم قرار گرفت. تیم ملی  در رده 
ایران که در گروه A رقابت های المپیک ۲0۲0 
توکیو قرار دارد در بازی چهارم خود از ساعت 
۱5:۱0 به مصاف ایتالیا رفت و با حساب 3 بر 
یک شکست خورد. با این وضعیت، ایران با 
دو برد و دو باخت در رده پنجم گروه خود قرار 
گرفت و حضور در جمع چهار تیم برتر گروه و 
صعود به نیمه نهایی، به بازی با ژاپن بستگی 

داشت. خواهد 



پیامک شما را دربـاره 
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مردم در سراسر ژاپن دورریزهای پالستیکی 
در  می رسد  تن   ۱3 به  کل  در  را که  خود 
و  مغازه ها  در  که  ریختند  سطل هایی 
مدارس گذاشته شده بودند. ۱۱.5 تن دیگر 
سازمان ها  و  کسب و کارها  به وسیله  هم  
 98 ساخت  به  نهایت  در  و  شد  جمع آوری 
جایگاه مدال برای برندگان طال، نقره و برنز 
منجر  بعدی  سه  پرینترهای  از  استفاده  با 
بازی ها  پایان  از  بعد  جایگاه ها  این  شد. 
به بطری های شامپو و مواد شوینده تبدیل 

می شوند. 
و  المپیک  بازی های  هماهنگی  کمیته 
پارالمپیک توکیو در بررسی های اولیه اعالم 
انتشار  بزرگ  رویداد  این  برگزاری  کرد که 
دی اکسید کربن  تن  ۷30هزار  و  میلیون   ۲
از  آن  مقدار  داشت که  خواهد  همراه  به  را 
ساله گازهای گرم کننده  یک  انتشار  میزان 
 ۲0۱9 در  ملبورن  یا  ونکوور  در  زمین  کره 

است.  بیشتر 
و  نرفته  ژاپن  به  مسافری  که  حاال  اما 
تدارک دیدن  و  اقامتگاه  و  غذا  تامین  دیگر 
ندارد،  ضرورتی  سرگرم کننده  برنامه های 
در  المپیک  بازی های  هماهنگی  کمیته 
ماه  این  زیست  محیط  با  پایداری  گزارش 
اعالم کرد که رد  پای کربن ۱۲درصد کاهش 
به  دی اکسید کربن  میزان  و  کرده  پیدا 

می رسد.  تن  هزار  چهارصد  و  ۲میلیون 
تالش های  که  است  امیدوار  کمیته  این 
مجدد  استفاده  مصرف،  کاهش  برای  آنها 

میان سبزترین  در  را  آنها  بتواند  بازیافت  و 
دهد.  قرار  تاریخ  در  اخیر  المپیک های 

کارامیچاس،  جان  رویترز،  گزارش  به 
ایرلند  در  کویینز  دانشگاه  جامعه شناس 
در  پایداری  شیوه های  روی  که  شمالی 
المپیک توکیو تحقیق کرده است، می گوید 
در  داشتند  اجازه  تماشاگران  اگر  که 
کنند،  پیدا  حضور  ورزشی  استادیوم های 
شدیدی  افزایش  توکیو  در  کربن  ردپای 

می کرد.   پیدا 
نتایج  توکیو  المپیک  هماهنگی  کمیته 
از  بعد  را  گلخانه ای  گازهای  نشر  میزان 

می کند.  اعالم  بازی ها  پایان 

توکیو برنامه 
المپیکی سبز  برای برگزاری 

تماشاگران  حذف  برای  توکیو  تصمیم 
بود  کرونا  ویروس  خطرات  کاهش  برای 
المپیک  که  است  امیدوار  کارامیچاس  اما 
برای  الگویی  مینیمالیستی  روالی  با  توکیو 

باشد.  نیز  آینده  المپیک های 
محیط  دیدگاه  در  می گوید که  کارامیچاس 
مقیاس  که  دارد  وجود  مفهومی  زیستی، 
جهتی  همان  »این  و  زیباست  هم  کوچک 
حرکت  آن  سمت  به  می خواهیم  است که 

می کنیم«. 
تحلیلی  انتشار  با  پیش  ماه  سه  محققان 
اعالم کردند که  طبیعت  پایداری  مجله  در 
 ۱۶ در  با محیط زیست  پایداری  معیارهای 

که  گذشته  زمستانی  و  تابستانی  المپیک 
بین سال های ۱99۲ تا ۲0۲0  برگزار شدند، 
تنزل پیدا کرده است. المپیک سالت لیک 
پایداری  رده بندی  باالی  در   ۲00۲ سیتی 
المپیک  اما  دارد  قرار  زیست  محیط  با 
المپیک  و   ۲0۱۶ سال  در  ریودوژانیرو 
قعر  در  روسیه  سوچی  در   ۲0۱4 زمستانی 
گزارش  این  است.  رده بندی  جدول  این 
المپیک  می دهد که کوچک کردن  پیشنهاد 
و چرخش آن میان تنها چند شهر می تواند 
محیط  به  توجه  با  را  بازی ها  این  برگزاری 

کند.  پایدارتر  زیست، 
 ۲0۱۶ المپیک  می دهد  نشان  تخمین ها 
و  میلیون   3 نشر  به  منجر  ریودوژانیرو 
شده  کربن  دی اکسید  تن  هزار  ششصد 
المپیک  در  آن  از  قبل  سال  چهار  است. 
حضور  کردند  اعالم  برگزارکنندگان  لندن، 
تماشاگران در استادیوم ها با ظرفیت کامل، 
یک سوم گاز دی اکسید کربن منتشر شده 

می دهد.  تشکیل  را 
 ،۲0۲4 پاریس  المپیک  برگزارکنندگان 
کربن  میزان  که  کرده اند  اعالم  پیش تر 
منتشر شده آنها کمتر از نصف ردپای کربن 

بود.  خواهد   ۲0۱۲ لندن 
تماشاگران  حضور  منع  با  تنها  توکیو  اما 
قرار نیست میزان انتشار گازهای گلخانه ای 
ورزشکاران  دهکده  در  دهد.  کاهش  را 
سوخت های  از  استفاده  جای  به  المپیک 
فسیلی از منابع تجدیدپذیر انرژی استفاده 

جنس  از  ورزشکاران  تخت خواب  می شود. 
است.  شده  درست  تجدیدپذیر  مقوای 
از  ورزشگاه ها  بین  افراد  جابه جایی  برای 
برای  و  می شود  استفاده  برقی  خودروهای 
بازیافت  از  نیز  المپیک  مدال های  تزیین 
ریخته  دور  الکترونیکی  دستگاه های 
اینها،  بر  عالوه  است.  شده  استفاده  شده 
سیاستمداران  از  المپیک  هماهنگی  کمیته 
انتشار  تجارت  برنامه  و  توکیو  شهری 
اندازه پنج  به   ،  ETS یا  گازهای گلخانه ای 
انتشار  برای  اعتبار  تن  هزار  و صد  میلیون 
است.  کرده  دریافت  کربن  دی اکسید  گاز 
است  برنامه ای  گلخانه ای  گاز  نشر  تجارت 
تشویق سازمان ها  برای  دولت ها  آن  در  که 
به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، 
در  می گیرند.  نظر  در  را  کمکی  بودجه ای 
میزان  برای  باید  آلوده کنندگان  برنامه  این 
مجوز  خود  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
دریافت کنند. آلوده کنندگانی که می خواهند 
افزایش  را  خود  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
از دیگر سازمان ها  باید  را  دهند مجوز خود 
خود  مجوز  فروش  به  مایل  صنایعی که  و 
برنامه  حال  این  با  اما  تهیه کنند.  هستند، 
شامل    ۲0۲0 المپیک  بازی های  پایداری 
اهدافی مانند بازیافت و استفاده مجدد از 
سراسر  در  است که  دورریزهایی  ۶5درصد 
المپیک جمع آوری می شود. ژاپن همچنین 
این  برای  اجناسی که  99درصد  دارد  قصد 
بازیافت کند.  بازی ها تدارک دیده،  از  دوره 

مدال های طال، نقره و برنز بازیافتی
المپیک  مدال های  ساخت  برای 
برای  نیاز  مورد  فلزات  تمام  توکیو،   ۲0۲0
توکیو   ۲0۲0 المپیک  مدال  5هزار  ساخت 
با  و  کوچک  الکترونیکی  دستگاه های  از 
 ۲0۱۷ آوریل  از  ژاپنی  شهروندان  همکاری 
تا مارس ۲0۱9  بدست آمده است. یکی از 
شرکت های ارتباطاتی بزرگ این اقدام را با 
دستگاه های  جمع آوری  صندوق های  نصب 
فروشگاه  چهارصد  و  ۲هزار  در  الکترونیکی 
تلفن  میلیون   ۶ از  بیش  کرد.  آغاز  خود 
و  دیجیتال  دوربین های  اضافه  به  همراه 
به کار  مدال ها  این  در  آن  مانند  و  لپ تاپ 
اوچی مورا،  کوهی  گفته  به  است.   رفته 
مدال  برنده  بار  سه  که  ژاپنی  ژیمناست 
پارالمپیک  و  المپیک  بازی های  شده،  طال 
مردمی  قدردانی  و  فکر  طرز  از  توکیو   ۲0۲0
درست شده که از تولید ضایعات جلوگیری 
است که  ژاپن کشوری  اینکه  با  می کنند.  
این  اما  ندارد،  باارزشی  فلزی  منابع  عمال 
الکترونیکی  لوازم  بازیافت  مدنی  جنبش 
ذخایر  ۱۶درصد  معادل  ظرفیتی  کوچک،  
را تشکیل  دنیا  نقره  ۲۲درصد ذخایر  و  طال 
۷8هزار  اهدای  با  ژاپن  مردم  می دهد.  
شامل  که  الکترونیکی  دستگاه  تن   985
و  قدیمی  موبایل  ۲۱0هزار  و  میلیون   ۶
را  تجدیدپذیر  مدال  ساخت  است،  کهنه 
بر  تبدیل کردند.  موفقیت آمیز  پروژه ای  به 
 ۲0۲0 هماهنگی  کمیته  داده های  اساس 
 30 حدود  دستگاه،  تعداد  این  از  توکیو 
کیلو طال، نزدیک به 4هزار و صد کیلو نقره 
آمده  بدست  برنز  هفتصد کیلو  و  ۲هزار  و 
از  المپیک که  مدال طالی  آخرین  است.  
طالی خالص تهیه شده بود سال ۱9۱۲ در 
سال  چهار  اما  شد.  اهدا  سوئد  استکهلم 
المپیک  بین المللی  کمیته  آن،  از  پس 
در  رفته  به کار  طالی  میزان  تا  داد  دستور 

باشد.  گرم   ۶ مدال ها  این 
طراح   400 میان  از  جونیچی کاوانیشی که 
مدال های  طراحی  برای  شرکت کننده 
نیکه  شد،  انتخاب  توکیو   ۲0۲0 المپیک 
در  پیروزی  الهه  نقش  نایک،   همان  یا 
برابر  در  را  باستان  یونان  افسانه های 
طراحی  یونان  پاناتینایکوس  استادیوم 
برآمدگی  حالت  مدال ها  این  است.  کرده 
نشان دهنده  که  دارند  سنگ مانندی 
 Tokyo نوشته  است.  المپیک  حلقه های 
گرفته  قرار  شطرنجی  طرحی  پایین   ۲0۲0
به گونه ای  را  این مدال ها  است. کاوانیشی 
سخت  سنگ های  نشان دهنده  که  ساخته 
بعد  حاال  هستند که  شده ای  داده  صیقلی 
می درخشند.  مهارت  و  نور  با  دادن  جال  از 
قطر این مدال ها 85 میلی متر و کلفتی آنها 

است.   میلی متر   ۷.۷
المپیک  طالی  مدال های  که  است  جالب 
دارند. وزن مدال های  تنها میزان کمی طال 
طال 55۶ گرم است اما تنها برای ۶ گرم از 
است.  استفاده شده  عیار   ۲4 از طالی  آن 
بقیه جنس به کار رفته در آن از نقره است. 
هر مدال نقره المپیک شامل 550 گرم نقره 
خالص است. هر مدال برنز 450 گرم وزن 
دارد و از برنز قرمز درست شده که ترکیبی 
است از 95درصد مس و 5 درصد زینک. 

محیط  طرفداران  از  یکی  ماساکو کونیشی، 
زیست و از اعضای کمیته پایداری با محیط 
زیست بازی های توکیو می گوید که المپیک 
با  پایداری  برای کربن زدایی و  باید فضایی 
محیط زیست باشد »وگرنه داریم به فشار 

روی کره زمین اضافه می کنیم«. 

برگزاری مسابقات بدون تماشاچی و نبود برنامه های سرگرم کننده به کاهش تولید دی اکسید کربن کمک کرده است

المپیک  سبز
کمیته هماهنگی بازی های المپیک در گزارش پایداری با محیط زیست این ماه اعالم کرد رد پای کربن ۱۲درصد کاهش پیدا کرده 

و میزان دی اکسید کربن به ۲میلیون و چهارصد هزار تن می رسد

تاالب هشیالن تشنه 
و چشم انتظار 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با 
اشاره به کم آبی و خشکی تاالب هشیالن، از ایجاد 
ذخیره گاه موقتی برای نجات آبزیان تاالب خبر 
داد. فریدون یاوری  در توضیح اقدامات صورت 
گرفته برای حفظ تاالب هشیالن از خشکسالی به 
فارس گفت: در فضای مجازی از خشکی تاالب 
هشیالن در کمتر از سه هفته آینده خبر داده شده 
که باید اعالم کنیم از طرف محیط زیست زمان 
نشده  اعالم  آن  برای خشک شدن  مشخصی 
است. او ادامه داد: در این راستا با شرکت آب 
منطقه ای استان صحبت های صورت گرفته تا از 
خط انتقال آب گاوشان با یک دبی خاص آب 
را به سراب سبزعلی که منع اصلی تأمین کننده 
آب تاالب هشیالن است، منتقل شود. به گفته 
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه 
براساس بازدیدهای صورت گرفته خروجی سراب 
سبزعلی به درون تاالب به عنوان ذخیره گاه آب 
در نظر گرفته  شده تا با استفاده از تانکر و آب 
برای  موقتی  ذخیره گاه  به  محل  این  گاوشان 

آبزیان تاالب تبدیل شود.
او تصریح کرد: برای انتقال آب گاوشان، مسیر 
طول  ساعت   ۱۶ تا   ۱5 تقریبا  است،  طوالنی 
می کشد که آب به درون سراب سبزعلی برسد 
که باید محیط بانان روی این قضیه نظارت داشته 
باشند.  یاوری ادامه داد: برای حفظ آبزیان فعال 
با همکاری منابع طبیعی از طریق یک دستگاه 
تانکر آب را به ذخیره گاه موقت رسانده ایم تا آب 

گاوشان هم به آن اضافه شود

نجات جان هزاران 
ماهی در اشنویه 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه گفت: 
جان هزاران ماهی با اقدام به موقع بازگشایی 
جریان آب رودخانه گادر این شهرستان از مرگ 
نجات داده شد.  کریم خضری به ایرنا توضیح 
دوستداران  تماس  و  روزهای گذشته  در  داد: 
محیط زیست با این اداره وقوع فاجعه محیط 
این  روستای  جوار  و  رودخانه گادر  در  زیستی 
شهرستان اطالع داده شد. یگان حفاظت این 
اداره بالفاصله در محل حضور یافت و متوجه 
شد که شبانه تعدادی از اهالی روستای "دیالن 
چرخ" در حوزه شهرستان نقده در پی اختالف 
و  روستا  این  بین  آب  ناعادالنه  توزیع  سر  بر 
امکان  به  توجه  بدون  "جاشیران"  روستای 
بند  بستن  به  اقدام  زیستی  محیط  خسارت 
آب بین این ۲ روستا کرده اند. او افزود: بستن 
بندآب بین این ۲ روستا و انحراف مسیر آب به 
بستر اصلی رودخانه گادر در حد فاصل روستای 
"ده شمس" و "حسن نوران" موجب خشک شدن 
این بخش از رودخانه شده و هزاران قطعه ماهی 
در معرض نابودی قرار داشتند. پس از هماهنگی 
با دادستانی و رهاسازی آب به همراهی و کمک 
اهالی روستاهای »حسن نوران« و »ده شمس« 
هزاران قطعه ماهی این رودخانه از مرگ حتمی 
نجات یافتند. او اضافه کرد: با این وجود تعدادی 
از ماهی ها مسیر این رودخانه در اثر نبود آب 
جانشان را از دست دادند که موضوع از طریق 
مراجع قضایی در حال پیگیری است. رییس 
اداره حفاظت محیط زیست اشنویه گفت: مقرر 
شد هفته آینده مشکالت این روستاها بررسی 
شود تا از وقوع این مشکالت جلوگیری شود.

رئیس مرکز ملی پیش بینی 
 مخاطرات وضع هوا:

وقوع رگبار و رعد و برق 
در 3 روز آینده 

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
هواشناسی  سازمان  هوای  وضع  مخاطرات 
از وقوع رگبار و رعد و برق در ۱۱ استان کشور 
گزارش  به  داد.  خبر  آینده  روز  سه  طول  در 
مهر، صادق ضیاییان گفت: امروز و فردا )9 و 
اردبیل و برخی  ۱0 مرداد( در گیالن، مازندران، 
شرقی،  آذربایجان  غربی،  آذربایجان  مناطق 
گلستان، کردستان، زنجان، جنوب کرمان، شرق 
فارس، شمال و شرق هرمزگان، جنوب سیستان 
تهران  البرز،  قزوین،  ارتفاعات  و  بلوچستان  و 
باد شدید  وزش  و  رعدوبرق  و  رگبار  و سمنان 
موقت پیش بینی می شود. به گفته او، دوشنبه و 
سه شنبه )۱۱ و ۱۲ مرداد( در بخش هایی از شمال 
غرب کشور، استان های ساحلی خزر، ارتفاعات 
شرق  و  شمال  کرمان،  جنوبی  مرکزی،  البرز 
هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار و 
رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ می دهد. 
ضیاییان با اشاره به اینکه تا روز سه شنبه )۱۲ 
مرداد( در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل و 
شرق خراسان جنوبی وزش باد شدید و خیزش 
عنوان کرد:  می شود،  پیش بینی  خاک  و  گرد 
طی این مدت به ویژه امروز )9 مرداد( در برخی 
مناطق سمنان، شرق، شمال شرق، جنوب شرق 
و بخش هایی از مرکز کشور سرعت وزش باد 
در بعضی ساعات افزایش می یابد که خیزش 
گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق 
نیز دور از انتظار نخواهد بود. همچنین طی چهار 
روز آینده دریای عمان به ویژه مناطق شرقی دریا 

است. مواج 

محققان سه ماه پیش با 
انتشار تحلیلی در مجله 

پایداری طبیعت اعالم کردند 
که معیارهای پایداری با محیط 
زیست در ۱۶ المپیک تابستانی 

و زمستانی گذشته که بین 
سال های ۱99۲ تا ۲0۲0  برگزار 

شدند، تنزل پیدا کرده است. 
المپیک سالت لیک سیتی 

۲00۲ در باالی رده بندی پایداری 
با محیط زیست قرار دارد اما 
المپیک ریودوژانیرو در سال 

۲0۱۶ و المپیک زمستانی ۲0۱4 
در سوچی روسیه در قعر این 

جدول رده بندی است

همه گیری کرونا باعث شد الم پیک ۲0۲0 توکیو با یک سال تاخیر آغاز شود اما با تغییری بزرگ. با اینکه جای خالی تماشاگران، نبود 
اسنک فروشی، حذف اتوبوس های گردشگری یا رزرو هتل ها از جذابیت همیشگی این رویداد تاریخ ساز کم کرد، به نظر می آید طرفداران 
محیط زیست، حذف این موارد را دقیقا همان چیزی می دانند که جهان برای مقابله با تغییرات اقلیمی به آن نیاز دارد. با اینکه بسیاری 
از شهروندان ژاپنی با برگزاری این رقابت ها به دلیل همه گیری ویروس کرونا مخالف بودند اما در کمپین محیط زیست پایدار که قبل 

از پاندمی کرونا آغاز شد، شرکت کردند.

در المپیک ۲0۱۲ لندن، 
برگزارکنندگان اعالم کردند حضور 

تماشاگران در استادیوم ها با 
ظرفیت کامل، یک سوم گاز 

دی اکسید کربن منتشر شده را 
تشکیل می دهد. برگزارکنندگان 

المپیک پاریس ۲0۲4، پیش تر 
اعالم کرده اند که میزان کربن 

منتشر شده آنها کمتر از 
نصف ردپای کربن لندن ۲0۱۲ 

خواهد بود 
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بیش از نیم قرن پیش جنگل  و دشت های 
به  عظیم الجثه ای  حیوان  جوالنگاه  ایران 
قلمرو  از  نیمی  که  گونه ای  به  بود  ببر  نام 
این  پنجه های  زیر  طبیعت،  در  زیست  قابل 
اما  داشت  قرار  شکوه  با  و  قدرتمند  حیوان 
این  عظمت  و  شکوه  از  خبری  دیگر  امروز 

نیست. گربه سان 
معتقدند  کارشناسان  ایرنا،  گزارش  به 
شکار  شهرنشینی،  توسعه  مانند  عواملی 
رفتن  بین  از  غیر قانونی،  و  بی رویه 
و  آب  تغییرات  و  غذا  کمبود  زیستگاه ها، 
و  آنها  زیستگاه  شدن  کوچک  موجب  هوا 
است.  مازندران شده  ببر  انقراض  نهایت  در 
طبق شواهد موجود، آخرین ببر در ایران در 
پارک  اکنون  که  منطقه ای  در   ۱33۲ سال 
شد  شکار  می شود  نامیده  گلستان  ملی 
سال  در  ببر  مشاهده  از  دیگری  اما گزارش 

می دهد. خبر  منطقه  همین  در   ۱338
سازمان  خورشیدی   50 دهه  اوایل  در 
چند  تحقیق  یک  زیست  محیط  حفاظت 
در  مازندران  ببر  جستجوی  برای  را  ساله 
اما  داد  انجام  ایران  شمال  جنگل های 
هیچ  نتوانستند  مدت  این  در  محققان 
و  کنند  پیدا  ببر  وجود  مورد  در  مدرکی 

کردند. اعالم  را  آن  قطعی  انقراض 
مازندران  ببر  بر  عالوه  انقراض  پنجه های 
جمله  از  گربه سان  دیگر  زیرگونه  دو  دامن 

گرفته  نیز  را  »جاوه«  ببر  و  »بالی«  ببر 
سال های  در  ترتیب  به  گونه ها  این  است، 
رو   ۱9۷9 حدود  و  میالدی   ۶0 دهه   ،۱93۷
دنیا  در  ببر  زیرگونه   9 رفته اند.  انقراض  به 
زیرگونه  سه  تعداد  این  از  که  دارد  وجود 
گربه سان  این  شده اند.  منقرض  شده  ذکر 
زیستگاه های  به  زندگی  برای  عظیم الجثه 
می تواند  و کمتر  دارد  نیاز  پیوسته  و  وسیع 
و  پراکنده  جزیره ای،  زیستگاه های  در 

کند. زندگی  کوچک 
با سرعت گرفتن نابودی ببر در دنیا از سال 
۲0۱0 روز ۲9 جوالی )۷ مرداد(، روز جهانی 

کارشناسان  اعتقاد  به  شد.  نام گذاری  ببر 
در  می شود  حذف  طبیعت  از  وقتی گونه ای 
و  می شود  گسسته  طبیعت  زنجیره  واقع 
زیست  محیط  بر  نامطلوبی  اثرات  مرور  به 
می گذارد  جای  بر  انسان ها  زندگی  حتی  و 
بحث  که  بود   ۱389 سال  در  رو  این  از 
به  و  کار  قوت گرفت  ایران  در  ببر  احیای 
هدف  این  به  رسیدن  برای  رسید که  جایی 
در  و  شد  ایران  وارد  سیبری  ببر  قالده  دو 
شد  داده  روسیه  به  پلنگ  قالده  دو  مقابل 
نر  ببر  چون  نرسید  نتیجه  به  طرح  این  اما 
شد. تلف  و  مبتال  »مشمشه«  بیماری  به 

ببر ایرانی، ابهتی که با انقراض شکست
حیات وحش

طبق آخرین آمار این سازمان 
در سال ۲009، این مساحت 

به ۱۱.0۷ میلیون هکتار 
کاهش یافته. در یک بازه 

زمانی کمتر از ۱0 سال بیش 
از یک میلیون هکتار جنگل 

را در کشور از دست دادیم که 
جای تامل دارد

به مناسب روز »جنگل رمز حیات«

حفاظت از جنگل، نیازمند همکاری همه است
روز  نام  به  را  ماه  مرداد  هشتم  ایران  در 
»جنگل رمز حیات« نامیده اند تا نقشی که 
درختان در تامین آب، هوا و امنیت غذایی، 
یک  گیرد.  قرار  توجه  مورد  می کنند  ایفا 
متخصص جنگل ها ضمن اشاره به کاهش 
سال های  طی  ایران  جنگل های  سطح 
اخیر، بر ضرورت همکاری تمام دستگاه ها 
در زمینه حفاظت از جنگل های کشور تاکید 
کرد. آرش دریک با به اینکه جنگل ها جزو 
به  تجدیدشونده هستند،  منابع  مهم ترین 
جنگل ها  و  پراکندگی  تراکم  ایسنا گفت: 
اقلیمی  تناسب شرایط  به  تمام جهان  در 
اگر  و  نوع خاک منطقه متفاوت است  و 
زمینه  دهیم  قرار  بی مهری  مورد  را  آن ها 
به گفته  می کنیم.  فراهم  را  آن ها  نابودی  
آمار  براساس  جنگل ها،  متخصص  این 
کشاورزی  و  خواربار  سازمان   ۲00۱ سال 
ایران  جنگل های  مساحت  متحد،  ملل 
حدود ۱۲.4 میلیون هکتار برآورد شده بود 
که ۷.4 درصد از سطح کل کشور را شامل 
می شد. این در حالیست که طبق آخرین 
این   ،۲009 سال  در  سازمان  این  آمار 
کاهش  هکتار  میلیون   ۱۱.0۷ به  مساحت 
یافته و در یک بازه زمانی کمتر از ۱0 سال 
در  را  جنگل  هکتار  میلیون  یک  از  بیش 
کشور از دست دادیم که جای تامل دارد.
عالوه بر  جنگل ها  تخریب  افزود:  او 

تنوع  و  اکوسیستم ها  برای  مشکالتی که 
و  وقوع  باعث  می کند  ایجاد  زیستی 
سیل  جمله  از  اثرات  پدیده هایی  تشدید 
طی  که  سیالب هایی  اکثر  می شوند. 
سال های اخیر در برخی مناطق کشور رخ 
و  منابع طبیعی  از تخریب  ناشی  نیز  داد 

بود. جنگل ها  بخصوص 
شرایط  تغییرات  اینکه  بیان  با  دریک 
اکولوژیک و چالش های متعدد  پیش آمده 
طی سال های اخیر، اکوسیستم جنگلی در 
اثرات  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  زاگرس 
تجمعی ناشی از حضور و گستردگی برخی 
مشکالت  غیر طبیعی  و  طبیعی  عوامل 
است،  کرده  ایجاد  کشور  غرب  در  جدی 
عنوان کرد: بخش مهمی از این دگرگونی ها 
ناشی از تغییرات اقلیمی است اما عوامل 
و  خشکسالی  جمله  از  دیگری  طبیعی 
ریزگردها نیز در این زمینه نقش داشته اند. 
از  متعددی  غیرطبیعی  عوامل  همچنین 
کاربری  تغییر  و  زیراشکوب  زراعت  جمله 
اراضی، چرای بی رویه دام به واسطه حضور 
دام مازاد در جنگل ها و مراتع، فعالیت های 
عمرانی نظیر راه سازی و عبور خطوط لوله 
آتش سوزی های  همچنین  و  گاز  و  نفت 
و  آفات  هجوم  و  غیرعمدی  و  عمدی 
مهم  رویشگاه های جنگلی  این  بیماری ها 

می کنند. تهدید  را 

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |
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اورامانات«  هورامان/  فرهنگی  »منظر  پرونده 
کمیته  اجالس  نشست  چهل وچهارمین  در 
میراث جهانی یونسکو )سه شنبه پنجم مرداد 
۱400 برابر با ۲۷ جوالی ۲0۲۱( در شهر فوجوی 
تصویب  با  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  چین، 
بیست و ششمین  به عنوان  کمیته،  اعضای 
در فهرست میراث  میراث ملموس کشورمان 
جهانی یونسکو ثبت شد. درنت گپ یونسکویی 
شامگاه ۷ مرداد ۱400 که با اجرای احمد محیط 
طباطبایی پژوهشگر میراث فرهنگی و رئیس 
باشگاه نوروز در صفحه اینستاگرام کمیسیون 
حجت هللا  شد،  برگزار  ایران  یونسکو-  ملی 
ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، 
با تبریک ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان 
گفت: »در کشور عزیزمان ایران، میراث ملموس 
و ناملموس بسیاری برای ثبت داریم و ما در 
ثبت مکان ها و فضاها، سیاستی هوشمندانه در 
پیش گرفته ایم که بر مبنای آن صرفا به جای 
مناطق  مشخص،  نقطه  یک  و  بنا  یک  ثبت 
می کنیم؛  ثبت  را  گسترده تری  فضاهای  و 
به عنوان  سراسری  راه آهن  جهانی  ثبت  مثال 
ثبت  یعنی  ملموس  میراث  بیست وپنجمین 
حدود ۱400 کیلومتر منظر فرهنگی و نخستین 
فرهنگی  منظر  و  کشورمان  صنعتی  میراث 
استان های کرمانشاه  در  )اورامانات(  هورامان 
و کردستان با حدود 409 هزار هکتار عرصه و 
حریم که ۱0۶ هزار هکتار آن مربوط به عرصه 
و 303 هزار هکتار نیز جزو حریم است، باعث 
ثبت هزاران کیلومتر از این سرزمین شدند و 
بدین ترتیب مجموعه ای عظیم را ثبت جهانی 

کردیم.«

در  مؤثر  عاملی  جهانی  ثبت های   
پاسداشت میراث  جهانی

با  ایران  یونسکو-  ملی  کمیسیون  دبیرکل 
اینکه کارشناسان می توانند روزها و  اشاره به 
گفت:  کنند،  صحبت  اورامانات  درباره  ماه ها 
»یکی از وظایف و رسالت های یونسکو و به 
تبع آن کمیسیون های ملی یونسکو، رونمایی 
از این گنجینه های بشری به واسطه ثبت آن ها 
و بیداری و آگاهی هر چه بیشتر افکار عمومی 
مواریث  این  از  پاسداشت  و  نگهداری  در 
به عنوان  آن هاست.  تخریب  از  جلوگیری  و 
در  هیرکانی  جنگل های  ثبت  از  پس  مثال 
دیگر  و  منطقه  آن  بومیان  خود   ،۲0۱9 سال 
به  آسیب  و  مردم، کوچک ترین دست درازی 
و  می کردند  بالفاصله گزارش  را  منطقه  این 
است  خوب  می شدند.  آن ها  انجام  از  مانع 
هم  نخستین کشوری هستیم که  ما  بدانید 
از  اورامانات  و  هیرکانی  جنگل های  ثبت  در 
مورد  این  گرفته ایم.  کمک  هم  هنرمندان 
است؛  جهانی  ثبت های  در  امتیازات  از  یکی 
ارزیابان اگر تصور کنند افکار عمومی نسبت به 
مسأله بی اعتناست، ثبت آن منطقه به عقب 

می افتد.«
ایوبی ادامه داد: »حدود  ۷00 روستا در منطقه 
هورامان قرار دارند که امروز با ثبت جهانی این 
و  نیستند  روستا  دیگر صرفا  فرهنگی،  منظر 
رسوم،  و  آیین  به  مربوط  آنچه  هر  جهانیان 
فرهنگ، سبک زندگی و حتی معماری ابنیه 
آن هاست، می بینند و آن را یک آیینه تمام نما 
می دانند.  ملت  یک  و  یک کشور  فرهنگ  از 
درباره  بیشتر  چه  هر  آگاهی بخشی  بنابراین 

شایانی  آن ها کمک  حفظ  به  این گنجینه ها 
می کند.«

او تأکید کرد: »ما انتظار داریم که ثبت جهانی 
هورامان سبب آشنایی بیشتر همه مردم ایران 
بیشتر  چه  هر  بازدید  و  بکر  طبیعت  این  با 
در  جمعی  همتی  به  منجر  و  منطقه  این  از 

از آن شود.« پاسداشت و نگهداری 
در  کشورها  سهمیه  این که  به  توجه  با  او 
ثبت های جهانی فارغ از تاریخ کشورها به طور 
مشخص به یک اندازه و محدود است، گفت: 
»امروز رئیس جمهور عراق این ثبت را به ایران 
چندین  این که  بر  عالوه  چون  تبریک گفت؛ 
شهرستان و دو استان ایران در محور اورامانات 
قرار دارند، کردستان عراق هم در همین محور 
قرار دارد و خوشبختانه این امکان وجود دارد 
پرونده کردستان عراق  به  بعدی  دوره  در  که 
جهانی  ثبت  پرونده  این  به  تا  کنیم  کمک 

شود. ملحق 
تا  می شوند  باعث  موضوعات  این  چرا که   
یکدیگر  جاذبه های گردشگری  با  دنیا  مردم 
برای  فرهنگی  محوری  و  شوند  آشنا  بیشتر 
گفت و گو، دوستی و صلح میان ملت ها ایجاد 

شود.«

 ارزش های پایدار عاملی مهم در ثبت 
جهانی هورامان

علمی  هیأت  عضو  زارعی،  ابراهیم  ادامه  در 
گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی روی خط 
این نشست مجازی آمد و گفت: »هورامانات 
بر  در خط زلزله قرار گرفته است ولی مردم 
حسب تجربه ای که از پیش تر داشته اند آثار 
معماری خود را به گونه ای ساخته اند که برابر 

زلزله مقاوم باشند و این موارد جایگاه درست 
این منطقه در حوزه معماری را نشان می دهد. 
عالوه بر معماری و باغ های اورامانات، باید از 
طبیعت، رودخانه، موسیقی و آداب و رسوم 

آن هم حفاظت و حمایت شود.«
به  را  مردم  داریم  وظیفه  »ما  داد:  ادامه  او 
تعامل و همکاری دلسوزانه با هم فرا بخوانیم. 
البته وظیفه حکومت نیز همین است که در 
این زمینه فعال باشد. سازمان های مردم نهاد 
هم باید وارد کار شوند؛ یعنی همانطور که به 
در  باید  کردند،  هورامان کمک  جهانی  ثبت 
زمینه آموزش نگهداری و حفظ آن هم فعال 
باشند و این آموزش مستمر و مداوم باشد. در 
واقع باید با مردم ارتباط مستقیم برقرار کرد تا 
بتوان ثروت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی 

را حفظ کرد.«
باستان شناسی  علمی گروه  این عضو هیأت 
دانشگاه بوعلی افزود: »با ثبت جهانی هورامان 
وظیفه مردم و مسئوالن دوچندان شده است. 
و…  جاده کشی  به ویژه  مختلف  امور  در  باید 
وارد  آسیبی  منطقه  این  به  باشیم  مراقبت 
یاد  نسل گذشته  از  باید  جدید  نسل  نشود. 
بگیرد و ببیند آ   ن ها چه کرده اند که امروز این 
منطقه مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. 
حفظ مناظر طبیعی، معماری، صنایع دستی 
چون  به فردی  منحصر  آیین های  و  آداب  و 
»عروسی پیرشالیار« و »پالنگان« ، صنایع 
دستی و… بسیار مهم، الزم و ضروری است. 
چون آن چه باعث ثبت جهانی اورامانات شده 

بوده است.« پایدار  ارزش های  همین 

 موسیقی و معماری هورامان محل 
تالقی مردم با یکدیگر

کرد:  تأکید  هم  طباطبایی  محیط  احمد 
جغرافیایی  شرایط  و  معماری  »موسیقی، 
مثل  که  است  مهم  به گونه ای  منطقه  این 
این  مردم  ارتباط  باعث  تالقی  محل  یک 
سوی زاگرس با مردم آن سوی زاگرس شده 

است.«
ادبیات  و  »موسیقی  گفت:  زارعی  سپس 
به عنوان میراث معنوی این منطقه شناخته 
این  دارند.  بسیاری  اهمیت  و  می شوند 
فرهنگ طی هزاران سال نگه داری شده است 
حوزه  در  بزرگانی  خطه  این  در  به طوری که 
موسیقی، ادب و عرفان بودند که مسائل مهم 

داده اند.« آموزش  را  و کلیدی 

 مشارکت باالی جامعه محلی در ثبت 
جهانی اورامانات

فرهنگی  منظر  پایگاه  مدیر  طالب نیا،  پویا 
گفت:  نشست  این  ادامه  در  هم  هورامان 
با معیار سوم و پنجم به  اورامانات  »منطقه 
بر  ناظر  پنجم  معیار  رسید که  جهانی  ثبت 
مثال  برای  است.  طبیعت  با  انسان  تعامل 
را  آب  به خوبی مصرف  مردم  منطقه  این  در 
میراث  از  بخشی  این  و  می کنند  مدیریت 

بردارد. در  را  ناملموس  و  ملموس 
 ما در اورامانات پدیده خلق زمین را داریم. 
آمد  پیش  آب  ایران کمبود  فالت  در  وقتی 
ایرانیان قنات را ایجاد کردند، در نمونه دوم 
هم در اورامان زمین را خلق کردند یعنی از 

بردند.« را  بهره  بیشترین  زمین  کم ترین 
هورامان  منطقه  در  روستایی  »در  افزود:  او 
وجود  »باران خواهی«  جشن  نام  به  جشنی 
»میتراییسم«  مراسم  به  آن  ریشه  دارد که 

بازمی گردد.
منحصربه فردترین  از  یکی  همچنین   
در همین  را می توان  زندگی های کوچ نشینی 
محوریت  دیگر  جاهای  خالف  دید؛  منطقه 
است  »انسان«  منطقه  این  در  کوچ نشینی 
خوش نشین  دیرباز  از  هورامان  اهالی  چون 
بوده اند. هورامان نقطه تالقی مهمی است که 

می تواند فرهنگ های مختلف را به هم پیوند 
دهد؛ به طوری که حتی تعامالت بین فرهنگی 

است.« کرده  ایجاد 
طالب نیا افزود: »در این منطقه یکی از مظاهر 
فرهنگی صنایع دستی است که اتفاقا متفاوت 
در  صنعت کاران  مثال  است.  دیگر  جاهای  از 
تمام  و  نمی اندیشند  تجمالت  به  حوزه  این 
محصوالت آن ها کاربردی است. یا در نمونه ای 
دیگر خالف جاهای دیگر خبری از خانه های 
برای  چون  ساده اند  خانه ها  نیست،  عیانی 
بوده   زندگی  منطقه طبیعت مالک  آن  مردم 
و هست. هورامان جغرافیایی بزرگ را شامل 
می شود که میان مردم اش تعامل سازنده و 

دارد.« وجود  پایداری 
او با اشاره به اینکه در ثبت جهانی این منطقه 

یکی از ویژگی ها مشارکت باالی جامعه محلی 
بود، مطرح کرد: »به طور اساسی در ثبت های 
دخیل  به دلیل  مشارکتی  طرح های  جهانی، 
به یاد دارم زمانی که  بودن مردم ماندگارترند. 
ارزیاب مصری پرونده  حجت حسام مهدی، 
)نهاد  ایکوموس  سازمان  سوی  از  اورامانات 
مشورتی یونسکو درباره نگهداری و پاسداری 
پرونده  این  بررسی  برای  از میراث فرهنگی( 
به  شروع  روستا  مردم  آمد،  اورامانات  به 
آب وجاروی روستا کردند و می شد شور و نشاط 
و ذوق و شوق و اراده جمعی را در آن ها دید.«
با  هورامان  فرهنگی  منظر  پایگاه  مدیر 
حوزه  در  باید  که  موضوع  این  بر  تأکید 
و  میراث، ضوابط  این  نگهداری  و  آموزش 
دستورالعمل های مختلفی را در نظر گرفت، 
توضیح داد: »در حوزه ساخت وساز باید با 
بنیاد  نهادها و سازمان های مختلفی مانند 
وزارت  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن، 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
زمینه  در  و  باشیم  داشته  دستی همکاری 
گردشگری  نظام نامه  باید  هم  گردشگری 
تا  باشیم  داشته  سختگیرانه ای  و  محکم 
شود.«  محافظت  به درستی  منطقه  این  از 

تاریخ  مهم ترین  به مثابه  هورامان   
میراث معنوی

ملی  کمیسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
باشگاه  رئیس  پایان  در  ایران،  یونسکو- 
نوروز عنوان کرد: »وقتی ارزیاب یونسکو به 
عکس هایی  هنرمندان  با کمک  آمد  ایران 
اورامان تهیه و نمایشگاه زیبایی  از منطقه 
ایرانی  از 35 عکاس  با۷0 عکس منتخب 
کرمانشاه  استان های  عکاسان  به ویژه 
برگزار  هنرمندان  خانه  در  کردستان  و 
گفت:  یونسکو  بازرس  که  به طوری  شد؛ 
حتما  بودم  ندیده  را  اورامان  منطقه  “اگر  
هستند،  فتوشاپ  عکس ها  این  می گفتم 
اما حاال که این منطقه را از نزدیک دیده ام، 
هم  عکس ها  این  از  هورامان  می گویم که 

است.”« زیباتر 
»هورامان؛  گفت:  طباطبایی  محیط 
سرزمین خورشید یکی از مهم ترین میراث 
تاریخ معنوی ماست چون می توانیم رابطه 
سازنده انسان و طبیعت را در آن ببینیم.«

یکی از مجریان گردشگری راه آهن گفت: ثبت 
میراث  فهرست  در  ایران  سراسری  راه آهن 
برخی  سریع  واکنش  با  یونسکو  جهانی 
گردشگران و آژانس های خارجی مواجه شد؛ 
در  سفر  برای  که  شده  فرستاده  پیام هایی 

کرده اند. عالقه  ابراز  جهانی شده  مسیر 
جنوب  ـ  شمال  راه آهن  ایسنا،  گزارش  به 
ایران که بندر ترکمن را در شمال به بندر امام 
خمینی در جنوب متصل می کند، در چهل و 
چهارمین کمیته میراث جهانی یونسکو ثبت 
شد. طول مسیر ثبت شده حدود ۱400 کیلومتر 
است که همزمان با آن 89 ایستگاه منتخب 
کارکردی،  و  تاریخی  ارزش های  دلیل  به 
شاخص،  پل های  با  همراه  و  مستندنگاری 
ثبت  تاریخی  لوکوموتیوهای  و  تاسیسات 
پژوهشگر  محسنیان،  محمد  است.  شده 
راه آهن  مجری گردشگری  و  مبتکر  راه  آهن، 
گردشگری، گفت:  در  ثبت  این  اثر  درباره  ـ 
عوامل کنجکاوی  و  انگیزه ها  از  یکی  معموال 
میراثی  فهرست  سفر،  مقصِد  انتخاب  برای 
است که در یونسکو ثبت شده، وقتی راه آهِن 
یک کشور آن هم با این گستردگی در فهرست 
میراث جهانی یونسکو ثبت شده باشد، حتما 

می کند. ایجاد  و کنجکاوی  عالقه 
اشاره  ریلی  سفرهای  در  مشکلی  به  او  اما 
مقصد  ایران  راه آهن  حاال که  افزود:  و  کرد 
گردشگران  اگر  است،  شده  عمومی تری 
خارجی و حتی داخلی بخواهند در این مسیر 

نامناسب  زیرساخِت  و  وضعیت  کنند،  سفر 
ببینند،  که  را  راه آهن  امکانات  و  مسیر 

می شود. ضدتبلیغ 
همین  در  سراسری،  راه آهن  افزود:  او 
مسیر  دو  شده،  جهانی  ثبت  محدوده ای که 
بسیار جذب برای سفر دارد؛ گرمسار تا شیرگاه 
و درود تا اندیمشک، درحالی که همین مسیرها 
ضعیف ترین زیرساخت را دارند. در مسیر ریلی 
شمال، دست کم یک جاده در نزدیکی راه آهن 
وجود دارد و می توان از طریق آن زیبایی مسیر 
ریلی را هم مشاهده کرد، اما در مسیر جنوب 

همین مقدار امکانات را هم نداریم.

با  راه آهن  اولویت  درباره  درباره  محسنیان 
راه آهن  اولویت  جهانی گفت:  ثبت  به  توجه 
سفرهای برنامه ای است. در ابتدا هم خیلی 
توجیه کنیم که  را  آن  مسئوالن  بود  سخت 
نیست،  هدف  مقصد  گردشگری  قطار  برای 
برای  بار  طرفی،  از  دارد.  اهمیت  مسیر  بلکه 
بیشتری  اقتصادی  صرفه  راه آهن  مجموعه 
دارد. درست است که اولویت یک را به قطار 
یک  این  واقع  در  اما  می دهد،  مسافری 
لطف به شمار می آید. راه آهن ریالی از قطار 
لحاظ  به  ولی  نمی برد،  سودی  گردشگری 

دارد. صرفه  برایش  وجهه  و  برند  ارتقاء 

کارشناسان و مدیران فرهنگی موضوع ثبت هورامان در یونسکو را بررسی کردند

ثبت های جهانی؛ محور صلح ملت ها
 دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران: انتظار داریم که ثبت جهانی هورامان 
سبب آشنایی بیشتر مردم ایران با این طبیعت و نگهداری از آن شود

واکنش سریع خارجی ها به ثبت جهانی راه آهن ایران

رئیس جمهور منتخب 
 جلوی »طرح صیانت« 

را بگیرد
شده  باعث  فن آوری  پیشرفت های 
حقوق  با  ایرانی  جوان  شهروندان 
آشنا  بیشتر  خود  فرهنگ  و  شهروندی 

. ند شو
ایرانی  زیسته جوانان  تجربه   همچنین ، 
تغییر نقش افراد از یک شهروند منفعل 
شهروندان  به  اجتماعی  شبکه های  در 
مجازی  اجتماعی  شبکه های  در  فعال 
تنوع  این  بر  عالوه  می دهد.  نشان  را 
مربوط  موضوعات  و  یادگیری  منابع 
های  شبکه  شهروندی  حقوق  به 
به صورت فرصت های  اجتماعی مجازی 
جوان  نسل  آموزش  برای  را  جدیدی 
در  شرایط  این  است.  داده  نشان 
نشان  بیشتر  را  خود  کرونا  همه گیری 
آموزشی  سیاست های  در  تغییر  داد. 
جدیدی  امکانات  چنین  با  ایران  فعلی 
با  کشور  مسئوالن  است.  اجتناب ناپذیر 
اجتماعی  رسانه های  از  فیلترینگ  وجود 
فیس بوک  یا  توییتر  مانند  بین المللی 
ایرانی  شرکت های  می کنند.  استفاده 
در تالش برای ساختن ابزارهای موازی 
کوشش های  ایران  بازار  برای  داخلی 
ناکافی  مواقع  بعضی  در  و  خوب  
طور  به  اجتماعی  رسانه های  کرده اند. 
اهل  ایرانی  جوان  جمعیت  فزاینده ای 
فن را جذب کرده است. در سال ۱39۱، 
درصد    30 حدود  ایرانی  کل کاربران  از 
حداقل یک ساعت در روز در شبکه های 
این  می کردند.  صرف  وقت  اجتماعی 
درصد در سال ۱395 به ۶0 درصد رسید 
که ۲۲ درصد آن بیش از 3 ساعت  سه 
اجتماعی  شبکه های  در  روز  در  ساعت 

بوده اند. حاضر 
در  کاربران  از  درصد   ۷ ۱39۱ حدود  در 
اینستاگرام حداقل یک یا دو بار در روز 
 ۱395 سال  در  می گذاشتند، که  پست 
اهداف  رسید.  درصد   ۲5 به  میزان  این 
و رفتارهای طرفدار محیط زیست ایران 
بستر  مجازی  فضای  می دهد که  نشان 
هنجارهای  تقویت  برای  اصلی  مناسب 
محیطی  دانش  افزایش  و  ذهنی 
محیط  طرفداران  اهداف  با  ایرانیان 
محیط  طرفداران  است.  بوده  زیست 
مجازی  فضای  از  استفاده  با  زیست 
بر  غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به 
فرآیندهای اجتماعی اثر گذاشته اند. در 
طرفدار  گروه های  اجتماعی  شبکه های 
جذب  در  مهمی  نقش  زیستی  محیط 
زیست  مشکالت  بیان  و  عمومی  افکار 
و  اجتماعی  شبکه های  دارند.  محیطی 
در  منحصربه فرد  فرصتی  پیام رسان ها 
توانایی  با  به روز  و  فوری  اطالعات  ارائه 
شبکه ها  این  یافته اند.  طرفه  دو  ارتباط 
فضای  که   هستند  مناسبی  پایه 
ارتقای  با  را  رادیکال  غیر  و  تعاملی 
دانش و نگرش محیط زیستی کاربران، 
و  مجلس  رئیس  از  می دهند.  توسعه 
از  تا  داریم  توقع  منتخب  رئیس جمهور 
کاربران فضای  از  تداوم »طرح صیانت 

کنند. جلوگیری  مجازی« 

حجت هللا ایوبی: این امکان 
وجود دارد که در دوره بعدی به 
کردستان عراق کمک کنیم تا 
به پرونده ثبت جهانی هورامان 
ملحق شود. این باعث می شوند 
تا مردم دنیا با جاذبه های 
گردشگری یکدیگر بیشتر آشنا 
شوند و محوری فرهنگی برای 
گفت و گو، دوستی و صلح میان 
ملت ها ایجاد شود

 کارشناسان و مدیران فرهنگی در نت گپ یونسکویی با موضوع ثبت جهانی هورامان بر اهمیت ثبت های جهانی به عنوان محوری برای 
گفت وگو، دوستی و صلح میان ملت ها تاکید کردند. آنها در شامگاه پنج شنبه، چند روزی پس از ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان و 

راه آهن سراسری ایران در فهرست میراث جهانی، در سخنانشان آثار این ثبت ها را تشریح کردند.

محوطه

حقوق در پیوندی وثیق 
با تمدن و مدنیت است 
و می توان برای مطالعه 
تمدن ها از گذشته تاکنون 
مظاهر حقوقی این تمدن ها 
را استخراج و موزه ای برای 
حقوق طراحی کرد

از  هدف  رئیس جمهور  حقوقی  معاون 
و  ثبت  را  حقوق  ملی  موزه  راه اندازی 
مستندسازی سیر تجربه حقوقی مردم و 
حکومت ایران به صورت یک تاریخ ملموس 
دانست.لعیا جنیدی گفت: تلقی سنتی از 
موزه جایی برای نمایش اشیاء باستانی و 
تاریخی شکل گیری  ملموس کردن سیر 
تمدن هاست. تمدن و مدنیت اصواًل در در 
مقابل توحش و خشونت تعریف می شود و 
حقوق مهم ترین تدبیری بوده است که بشر 
برای جلوگیری از رفتار مبتنی بر خشونت 
در  بنابراین حقوق  در پیش گرفته است. 
با تمدن و مدنیت است و  پیوندی وثیق 
گذشته  از  تمدن ها  مطالعه  برای  می توان 
را  تمدن ها  این  حقوقی  مظاهر  تاکنون 
استخراج و موزه ای برای حقوق طراحی کرد.
او با اشاره به پیام رئیس جمهور برای این 
موزه گفت: نرم افزار یک تمدن حقوق است 
و این نرم افزار همواره الزمه مدنیت و تمدن 
بوده است. جنیدی با بیان نقش ادیان در 
شکل گیری تمدن و حقوق عنوان کرد: ادیان 
با وضع ضوابط و به دست دادن قواعد در 
نخستین  حقوقی  نظام های  شکل گیری 
و مدنیت جوامع نقش داشته اند و تمدن 
اسالمی هم با تکیه بر کتاب و سنت که خود 
بیان قانون به زبان آن زمان خود هستند، 

شکل  مفهوم  همین  با  وثیق  ارتباط  در 
گرفته است. معاون حقوقی رئیس جمهور 
با اشاره به قرار گرفتن در آستانه یکصد و 
پانزدهمین سالگرد انقالب مشروطه گفت: 
برآیند تحوالت سیاسی و تعادل و توازن 
نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هر 
حقوقی  مختلف  اسناد  در  همواره  کشور 
خود را نشان داده است. شکل گیری قانون 
اساسی مشروطه و بعد از آن متمم آن پس 
از تحوالت منتهی به ۱۲85 و نیز شکل گیری 
ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
نماد  را  به ۱35۷  از تحوالت منتهی  پس 
این موضوع است. او با بیان اینکه حتی 
و  تحوالت  نیز  انسان ها  فردی  زندگی  در 
در  انسان ها  زندگی  شرایط  اصلی  تغییر 
نقاط عطف، خود را در قالب اسناد حقوقی 
مثل شناسنامه، سند ازدواج، سند مالکیت 
و ... نشان می دهند گفت: حتی در زندگی 
حقوقی  مظاهر  این  هم  افراد  شخصی 
هستند که ثبت می شوند و تبدیل به حافظه 
آنچه  افزود:  و خاطره می شوند. جنیدی 
که در این موزه به نمایش گذاشته می شود 
آن چیزی است که ما در حافظه تاریخی 
و تجربه زیسته خود داریم و باید آن را به 
فرزندان این کشور منتقل کنیم تا نیازمند 

تجربه دوباره و چندباره گذشته نشویم.

معاون حقوقی رئیس جمهور:

حقوق، نرم افزار یک تمدن است

احمد محیط طباطبایی: 
موسیقی، معماری و شرایط 

جغرافیایی این منطقه به گونه ای 
مهم است که مثل یک محل 
تالقی باعث ارتباط مردم این 

سوی زاگرس با مردم آن سوی 
زاگرس شده است

|  
رنا

 ای
 |

۱ادامه از صفحۀ

 وداع با بانوی نگارگر
 در قطعه هنرمندان

فخارمنفرد«  »مهرزمان  زنده یاد  پیکر 
امروز )شنبه( در  بانوی نگارگر و هنرمند 
به  )س(  زهرا  بهشت  هنرمندان  قطعه 

می شود. سپرده  خاک 
پنج شنبه  صبح  فخارمنفرد  مهرزمان 
در  سالگی   ۶8 در  کرونا  به  ابتال  اثر  بر 
را  دارفانی  تهران  امیراعلم  بیمارستان 

گفت. وداع 
هنرمندان  موسسه  اعالم  اساس  بر 
استاد  خاکسپاری  مراسم  پیشکسوت، 
با   ۱0:30 ساعت  از  شنبه  روز  فخارمنفرد 
قطعه  در  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت 
می شود. برگزار  )س(  زهرا  بهشت  هنرمندان 
در   ۱33۲ سال  متولد  منفرد  فخار 
هنری  یک  درجه  مدرک  دارای  شهرری، 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از 
را  نگارگری  که  بود  مرغ  و  گل  رشته 
آبادی،  سوسن  چون  اساتیدی  نزد 
و  فراگرفت  مطیع   علی  و  اشراقی  علی 
هنرهای  مرغ،  و  تذهیب، گل  رشته های 
روی  نقاشی  چوب،  روی  نقاشی  الکی، 
شیشه و پشت شیشه و آب رنگ پرداز را 
است.  آموخته  احمری  بیوک  استاد  نزد 
در  نمایشگاه گروهی  چندین  تاکنون  او 
نمایشگاه  از کشور و یک  داخل و خارج 
با  فخارمنفرد  است.  داشته  انفرادی 
داشته  مرغ  و  گل  هنر  در  که  ابتکاری 
هنری  مختلف  رتبه های  به کسب  موفق 

است. شده 
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گزارش »پیام ما« از تبعات طرح »صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی« بر کسب و کارهای خرد و خانگی:

»صیانت« علیه امید
اینکه کشوری بخواهد در فضای مجازی حکمرانی کند، چیز عجیبی نیست، اما مسئله اینجاست که مسئوالن ما می خواهند با بهانه 

حکمرانی در فضای مجازی قوانین بین المللی را زیر پا بگذارند

| روزنامه نگار |

| فرزانه قبادی |

در تمام این سال ها تالش 
کردم که به واسطه تکنولوژی 

و اینترنت، کیفیت زندگی 
افراد دارای معلولیت در ایران 
ارتقا پیدا کند. به عنوان یک 

کارآفرین در حوزه اجتماعی و 
معلولین اگر این طرح اجرایی 

شود دیگر فعالیت نمی کنم 
و مطمئنا جایگاهم را تغییر 

خواهم داد چون فکر نمی کنم 
دیگر بتوان در این حوزه فعالیت 

کرد

با اجرای این طرح بیشترین 
فشار به استارت  آپ های کوچک 
و کسب و کارهای خانگی وارد 

می شود. چون شرکت های 
بزرگ به واسطه ارتباطاتی که 
دارند راه خود را در بازار پیدا 
می کنند. اما کسب و کارهای 

کوچک که می خواهند استقالل 
خود را داشته باشند، آسیب 

خواهند دید، چون دیگر توان 
رقابت ندارند

از تعداد کسب و کارهای فعال 
در اینستاگرام آمار دقیقی 

وجود ندارد، اما تخمین ها نشان 
می دهد قبل از شیوع ویروس 

کرونا ۱50 تا ۲00 هزار فروشنده 
در اینستاگرام فعال بودند. بعد 

از کرونا این رقم به بیش از 300 
هزار نفر رسید. باید به این نکته 
توجه شود که در این صفحات 

معمواًل چند نفر فعالیت می کنند 
و خانواده هم دارند؛ بنابراین 
جمعیت قابل توجهی هستند

|  بنیان گذار و مدیرعامل توانیتو )پلتفرم 
ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت( |

  | وحید رجبلو |

| تسهیلگر توسعه روستایی |

  | مینا کامران |

| سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی |

  | رضا الفت نسب |

|  
ما

ام 
 پی

 |

 تصمیمات ناگهانی
 مخل توسعه اند

به عنوان مثال صاحب کسب و کاری را در 
نظر بگیرید که با توجه به حضور ۷0 درصدی 
مردم ایران در اینستاگرام، مدتی نه چندان 
کوتاه را برای جلب مخاطبان از طریق این 
)این  است.  کرده  گذاری  سرمایه  کانال 
غیر  یا  مالی  است  ممکن  سرمایه گذاری 
به  حال  باشد(  زمان  صرف  شامل  و  مالی 
یکباره قرار است فرض اولیه ای که بر اساس 
زیر  گرفته  صورت  سرمایه گذاری  این  آن 
تصویب  قانونی  مجلس  یعنی  برود.  سوال 
کند که تمام برنامه ریزی های آن فرد را یک 
این  جای  به  اگر  شما  بریزد.  هم  به  شبه 
فرد باشید واکنش تان چیست؟ دو راه بیشتر 
آن  با  مقابله  برای  تالش   -۱ ندارد:  وجود 
عواملی که پیش بینی پذیری را تحت الشعاع 
به  مهاجرت  برای  ۲-تالش  و  می دهند  قرار 
جایی دیگر از جهان که در آن پیش بینی های 
از آینده به طرفه العینی دستخوش دگرگونی 

نمی شوند.
برای  که  بود  این  درباره  بحث  اینجا  تا 
هرگونه تصمیم گیری که بر زندگی مردم اثر 
مستقیم دارد، باید برنامه ریزی های جامعه 
را در نظر بگیرد. در ادامه اما به این موضوع 
می پردازیم که آیا تصمیم به محدود ساختن 
دسترسی به اینترنت تصمیم درستی است 
نمایندگان مجلس که  اظهارات  یا خیر؟ در 
از دالیل  یکی  دارند،  فعالیت  زمینه  این  در 
فضای  در  حقوق کاربران  از  »صیانت  طرح 
امنیت  و  افراد  امنیت  تضمین  مجازی« 
خرید عنوان شده است. این دغدغه را می-
توان با اعالم اینکه هر گونه خرید و فروش از 
مسئولیت دولت خارج است پاسخ داد. اما 
کاهش حجم ترافیک شبکه های اجتماعی 
محدودیت  نوع  هر  یا  اینستاگرام  مانند 
آن ها، به معنای محدود کردن دسترسی به 

است. اجتماعی  شبکه های 
از سوی دیگر در آبان ماه سال 98 و در برخی 
با  اینترنت  ناگهانی  قطع  دیگر  موقعیت های 
گرفته شده  به کار  اعتراض ها  هدف کنترل 
است که این اقدام هم بسیاری از مردم و 
اکنون  کرد.  متضرر  را  خصوصی  شرکت های 
نگرانی مردم این است که یکی از دالیل این 
طرح همان موضوع کنترل هرگونه اعتراض 
باشیم که  داشته  توجه  باید  باشد.  مردمی 
اعتراض های مسالمت آمیز که با روح قانون 
اساسی هم مطابقت دارد، باید باعث شوند 
تا رویکرد و اقدامات و سیاست های جاری 
و دولت و نهادها تغییر کند نه اینکه با اصل 

این اعتراض مقابله کنیم.
غلط اندر غلط این است که قانون گذار بدون 
ذینفعان،  و شنیدن صدای  مردم  با  تعامل 
قانون  پیش نویس  شدن  نوشته  مرحله  به 
مخالفت  همه  این  از  پس  حتی  و  برسد 
ندهد  توضیحی  هیچ گونه  جامعه،  سوی  از 
حتی با صاحبان کسب و کارها هم جلسه ای 
برای همفکری برگزار نکند. طرحی که اقشار 
مختلفی از جامعه را درگیر می کند به صورت 
می دهد  نشان  و  می شود  بررسی  غیرعلنی 
که در روند قانون گذاری به دیدگاه ذی نفعان 

است. شده  بی اعتنایی 

خوزستان،  آب  برای  که  »مجلسی 
مشکل  و  بلوچستان  و  سیستان  کرونای 
نداشت،  رسمی  غیر  جلسه  واکسیناسیون 
در  کاربران  حقوق  از  صیانت  طرح  برای 
پیام رسان های  ساماندهی  و  مجازی  فضای 
و  داد  تشکیل  غیرعلنی  جلسه  هم  اجتماعی 
هم بررسی این موضوع را به ماده 85 ارجاع 
اساسی  ایرادات  شرایطی که  در  هم  آن  داد 
به آن وارد بود« معین الدین سعیدی نماینده 
از  بعد  را  سخنان  این  مجلس،  در  چابهار 
از  صیانت  طرح  بررسی  تصویب  و  موافقت 
اساس  بر  مجازی  فضای  در  حقوق کاربران 
اصل 85 قانون اساسی بیان کرد و گفت: »از 
ایران عذرخواهی می کنم،  محضر ملت بزرگ 
نبود« آن روز  امروز روز خوبی برای مجلس 
نه تنها روز خوبی برای مجلس نبود، که برای 
را  خود  معیشت  ایران که  مردم  از  بسیاری 
در روزهای بحران اقتصادی کشور، به دنیای 
خوبی  روز  هم  بودند  زده  گره  یک،  و  صفر 
کسب و کارهای  صاحبان  از  بسیاری  نبود. 
می گذرانند  را  اضطراب  پر  روزهایی  اینترنتی 
به  مربوط  تحلیل های  و  اخبار  نگرانی  با  و 
بعد  می کنند. کسانی که  دنبال  را  طرح  این 
شبکه های  دامن  به  دست  کرونا  شیوع  از 
حفظ  را  خود  کسب و کار  تا  شدند  اجتماعی 
کسی که  هر  از  امیدانه  نا  روزها  این  کنند، 
که:  می پرسند  را  این  باشد  آنها  از  مطلع تر 
کنیم؟«  کار  چه  ما  شد؟  خواهد  چه  »حاال 
برخی  و  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
مورد  در  مجلسی ها  تصمیم  به  مسئوالن 
رابطه  همین  در  و  دارند  اعتراض  طرح  این 
بسیاری  اما  است،  هم شکل گرفته  کارزاری 
تجربه های  به  استناد  با  کارشناسان  از 
پیشین در مورد این مخالفت ها و بی توجهی 
به خواست مردم در چنین مواردی، معتقدند 
اجرایی  و  تصویب  را  طرح  این  مجلس 

آن. شکست  قیمت  به  حتی  می کند، 

جدال با امیدواری
عده ای  برای  اگر  اجتماعی  شبکه های 
محسوب  منافعشان  برای  تهدیدی  افراد 
سالها  کسانی که  از  بسیاری  برای  می شود، 
موجود  امکانات  و  مرکز  از  فاصله  دلیل  به 
فرصتی  بودند،  محرومیت  همنشین  آن  در 
به  مجازی  شکل  به  حتی  را  خود  تا  بود 
و  هنر  و  کنند  نزدیک  مرکزنشینان  دنیای 
طبقه  که  فضایی  در  را  خود  توانمندی های 
است،  مراتب کم رنگ تر  به  آن  در  اجتماعی 
سالهای  در  تمام کسانی که  حاال  ارائه کنند. 
پیشرفت  و  اشتغال  برای  امیدی  روزنه  اخیر 
هم  باز  مبادا  که  نگرانند  بودند،  کرده  پیدا 
و  بازگردند  مهجوریت  روزهای  همان  به 
کامران،  مینا  باشد.  سهمشان  فراموشی 
تسهیلگر توسعه روستایی است و سالهاست 
و  توسعه  پلتفرم  دوستانش  همراه  به 
»روستاتیش«  روستایی  محصوالت  عرضه 
و  هنرمندان  محصوالت  و  راه اندازی کرده  را 

نقاط  در  دورافتاده  روستاهای  تولیدکنندگان 
درباره  او  می کنند،  ارائه  را  کشور  مختلف 
صیانت  طرح  مورد  در  تولیدکنندگان  نگرانی 
به »پیام ما« می گوید: »تولیدکنندگان خیلی 
طرح  این  می پرسند  مدام  و  هستند  نگران 
ببندند؟  را  اینترنت  می خواهند  چه؟  یعنی 
به  چندان  چون  می شود؟  بسته  اینستاگرام 
جزییات اشراف ندارند و وقتی اخبار را دنبال 

می شود« بیشتر  نگرانی هایشان  می کنند 
فعالیت  در  توقف  و  نگرانی ها  و  شرایط  این 
مشغول  مجازی  فضای  بستر  در  کسانی که 
سال  چند  بودند،  خود  تولیدات  فروش  به 
هم  تلگرام  فیلترشدن  جریان  در  و  پیش 
از  »یکی  می گوید:  کامران  مینا  آمد،  پیش 
می گفت  ماهشهر  از  محلی  عروسک سازان 
ضربه  ما  کار  کردند  فیلتر  را  تلگرام  وقتی 
کانال  طریق  از  -چون  خورد  شدیدی 
می فروختند-  را  محصوالتشان  تلگرام 
باید  نمی دانستیم  و  شد  سفارش هایمان کم 
چه کار کنیم. بعد از آن اتفاقات تا خودشان 
کشید.  طول  کلی  دهند،  وفق  شرایط  با  را 
اینستاگرام جذب  از طریق  یاد گرفته اند  تازه 
مواجهند  نگرانی  این  با  باز  مشتری کنند که 
چه  باید  شود  محدود  اینستاگرام  اگر  که 
در  »روستاتیش«  هم بنیانگذار  کنند؟«  کار 
خصوص وضعیت کسانی که در مناطق دور از 
»در  می گوید:  هستند  فعالیت  حال  در  مرکز 
هر حال ظرفیت ها و دسترسی های آنها بسیار 
سخت تر  شرایط  روستاها  در  است  متفاوت 
باعث  همین  محدودتر،  دسترسی ها  و  است 
می شود نگرانی هایشان هم بیشتر شود. آنها 
در این سال های اخیر حتی خرید نخ و ابزار 
صورت  به  هم  را  تولیداتشان  اولیه  مواد  و 
بازار تهران انجام می دادند« مینا  از  اینترنتی 
طرح  این  اجرای  »با  است:  معتقد  کامران 
و  کوچک  استارت  آپهای  به  فشار  بیشترین 
چون  می شود.  وارد  خانگی  کسب و کارهای 
ارتباطاتی  واسطه  به  بزرگ  شرکت های 
می کنند.  پیدا  بازار  در  را  خود  راه  دارند  که 
در  خوبی  مالی  منابع  و  پشتگرمی  که  آنها 
این  برای  اتفاقا  نیستند،  نگران  دارند  اختیار 
است چون  فرصت  یک  موضوع  این  شرکتها 
می دهد.  کاهش  را  رقابت  انحصاری  فضای 
می خواهند  که  کوچک  کسب و کارهای  اما 
استقالل خود را داشته باشند، آسیب خواهند 

ندارند« رقابت  توان  دیگر  چون  دید، 
این  تالش های  از  روستاتیش  هم بنیانگذار 
مناطق  در  خودباوری  ترویج  برای  گروه 
و  هنر  چقدر  اینکه  و  می گوید  دورافتاده 
کمک  به  مناطق  این  در  بومی  ظرفیت های 
شبکه های اجتماعی توانست فرصت و مجال 
بروز پیدا کند و با ایجاد بازار برای محصوالت 
در  که  سرمایه هایی  به  روستاییان  تولیدی، 
می گوید:  او  پیدا کردند،  باور  داشتند  اختیار 
»این بازار پیدا کردن برای کسی که بسیار دور 
طول  در  مگر  است.  ارزشمند  است،  مرکز  از 

می رود  مناطق  این  به  توریست  چقدر  سال 
که به طور مستقیم از آنها خرید کند. بیشتر 
توسط  روستاها  این  در  شده  ایجاد  ظرفیت 
به وجود  اینترنت  بر بستر  شبکه اجتماعی و 
دسترسی ها  که  اخیر  سال  سه  دو  در  آمد. 
بهتر شد ظرفیت ها هم باالتر رفت و مردم این 
ظرفیت هایی  می توانند  کردند  حس  مناطق 
که در محل زندگی و روستایشان وجود دارد 
مدرسه ای  از  کامران  مینا  کنند«  معرفی  را 
بلوچستان  و  مناطق سیستان  از  یکی  در  که 
و  می گوید  شد  ساخته  گروه  این  توسط 
همدلی  و  اجتماعی  شبکه های  که  فرصتی 
این  برای مردم  اجتماعی  کاربران شبکه های 
منطقه به وجود آورد تا به این هدف برسند: 
»بخشی از هزینه های مدرسه ای ساخته شد 
با فروش محصوالت تولیدی در همان روستا 
از طریق شبکه های  همدلی  این  تامین شد. 
دیدند  وقتی  مردم  آمد.  وجود  به  اجتماعی 
که از این طریق می توانند مشتری پیدا کنند، 
الگویی  این کار  طرفی  از  پیدا کردند.  انگیزه 

دیگر« روستاهای  برای  شد 
مناطق  این  در  می گوید که  زنانی  از  کامران 
خود  هنری  تولیدات  فروش  طریق  از 
»با  می کنند:  تامین  را  خانواده  معیشت 
شرایطی  و  داشت  وجود  که  موانعی  تمام 
دور  شهرهای  و  روستاها  در  بیکاری  که 
درآمد  منبع  این  بود،  کرده  ایجاد  افتاده 
به  را  مردم  بود که  امید  روزنه  یک  کوچک 
کاری  می توانند  که  بود  رسانده  انگیزه  این 
کنند. در استان سیستان و بلوچستان امروز 
که  می بینیم  اینستاگرام  در  صفحات  چقدر 
این  می فروشند.  سوزن دوزی  محصوالت 
این  به  بسیاری  که  بود  خوشایند  ما  برای 
خودباوری رسیده بودند که با هنری که بلدند 
کنند  تولید  محصوالتی  چه  )سوزن دوزی( 
درآمدی  و  بفروشند  مستقیم  صورت  به  و 

باشند«  داشته 

خاموشی انگیزه ها در دنیای آفالین
عالوه بر آسیب هایی که به کسب و کارهای 
اینترنتی وارد خواهد شد، بسیاری از کسانی 
که بر بستر فضای مجازی به ارائه و دریافت 
روبه رو  با چالش هایی  خدمات مشغولند هم 
شبکه های  کاربران  از  بسیاری  می شوند. 
آشنا هستند. کسی  با وحید رجبلو  اجتماعی 
پلتفرمی  توانسته  معلولیت  وجود  با  که 
طراحی و اجرا کند که عالوه بر ارائه خدمات 
در  دارند،  را  او  مشابه  شرایط  افرادی که  به 
داده  انجام  اقداماتی  هم  کارآفرینی  حوزه 
مدیرعامل  و  بنیان گذار  رجبلو  وحید  است. 
دارای  افراد  به  ارائه خدمات  )پلتفرم  توانیتو 
تمام  »در  می گوید:  »پیام ما«  به  معلولیت( 
واسطه  به  که  کردم  تالش  سال ها  این 
افراد  زندگی  کیفیت  اینترنت،  و  تکنحتیژی 
اما  پیدا کند.  ارتقا  ایران  در  معلولیت  دارای 
اجتماعی  حوزه  در  کارآفرین  یک  عنوان  به 
دیگر  شود  اجرایی  طرح  این  اگر  معلوالن  و 

فعالیت نمی کنم و مطمئنا جایگاهم را تغییر 
خواهم داد چون فکر نمی کنم دیگر بتوان در 
تکنحتیژی  با کمک  فعالیت کرد.  حوزه  این 
کیفیت  کردیم  سعی  ما   IOT و  اینترنت  و 
تا  ایران  در  را  معلولیت  دارای  افراد  زندگی 
دارای  دوستان  ما  دهیم.  ارتقا  توانمان  حد 
که  داده ایم  آموزش  را  بسیاری  معلولیت 
تولید محتوا کنند و به عنوان ادمین پیج در 
شوند.  کار  به  مشغول  مختلف  شرکت های 
نباشد،  اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت  اگر 
انگیزه  و  است  بیهوده  آموزش ها  این  تمام 
در  می شوند.  امید  نا  و  می رود  بین  از  آنها 
باشد،  دارای شغل  دنیا می گویند معلولی که 
این  مشاغل  حذف  با  نیست.  معلول  دیگر 
مثل  مجلس،  تصمیم  این  پی  در  دوستان 
بر  آنها  به  معلولیت  دوباره  که  است  این 
توانیتو در مورد تالش هایی  بنیانگذار  گردد.« 
که در این سالها برای بیان مشکالت معلوالن 
توانیتو  تیم  در  آنها  اشتغال  زمینه  ایجاد  و 
 40 این  »در  می گوید:  است،  گرفته  صورت 
زندگی  اینکه  برای  روشی  هیچ  سال   50  -
اما  نداشتیم،  شود،  بهتر  کمی  عزیزان  این 
لطف  به  برگرداند.  را  ورق  بود که  تکنحتیژی 
اروپا  به  اینترنت صدای ما به کشورهای دور 
و امریکا و استرالیا و کشورهایی که در حوزه 
داده اند،  انجام  اقداماتی  به معلوالن  خدمات 
را  بسیاری  معلولیت  دارای  دوستان  رسید. 
وجود  با  و  اینترنت کشف کردیم  واسطه  به 
موانعی که سر راهمان بود کارها خوب پیش 
را که  اینترنت  می خواهند  اما گویا  می رفت، 

بگیرند« ما  از  است  عمر  شیشه  مثل 

بیکاری یک جامعه 300 هزار نفری
روند،  این  رفتن  پیش  صورت  »در 
این  می شوند«  آواره  کسب و کارها  صاحبان 
اتحادیه  سخنگوی  نسب  الفت  رضا  را  جمله 
است.  ایسنا گفته  به  مجازی  کسب و کارهای 
این  اجرای  با  اینکه  بر  تاکید  با  نسب  الفت 
برای کسب و کار های خرد  اول  طرح در قدم 
مشکل  اینستاگرامی  جمله کسب و کارهای  از 
ایجاد خواهد شد می گوید: »باید ببینیم چرا 
پلتفرم های  مشابه  سرویس های  از  مردم 
قطعی  تجربه  در  نمی کنند؟  استفاده  خارجی 
نتوانستند  پلتفرم ها  اینترنت در سال ۱398، 
دسترس  از  بعضا  و  کنند  تحمل  را  ترافیک 
برخی  مردم،  اینکه  ضمن  می شدند.  خارج 
نهادها  از  بعضی  به  را  ایرانی  پلتفرم های  از 
نمی کنند.  استفاده  آن  از  و  منتسب می دانند 
ظرف  می خواهند  مسئوالن  دیگر  طرف  از 
اینستاگرام  مشابه  ایرانی  پلتفرم  ماه  هشت 
ندارد«  وجود  آن  امکان  که  کنند  فعال  را 
مجازی  کسب و کارهای  اتحادیه  سخنگوی 
شبکه های  در  که  کسانی  آمار  خصوص  در 
مشغول  اینستاگرام  ویژه  به  اجتماعی 
»از  می گوید:  هستند  کسب و کار  و  فعالیت 
اینستاگرام  در  فعال  کسب و کارهای  تعداد 
آمار دقیقی وجود ندارد، اما تخمین ها نشان 

 ۱50 کرونا  ویروس  شیوع  از  قبل  می دهد 
فعال  اینستاگرام  در  فروشنده  هزار   ۲00 تا 
بودند. بعد از کرونا این رقم به بیش از 300 
توجه شود  نکته  این  به  باید  نفر رسید.  هزار 
نفر فعالیت  این صفحات معمواًل چند  که در 
بنابراین  دارند؛  هم  خانواده  و  می کنند 

هستند« توجهی  قابل  جمعیت 

از »صیانت« کاربران 
تا جرایم سایبری

صیانت  »طرح  خصوص  در  مجلس  تصمیم 
از کاربران در فضای مجازی« با واکنش های 
طرح  این  اما  است.  شده  مواجه  بسیاری 
کارشناسان  از  یکی  می گوید؟  چه  دقیقا 
اینکه  به  اشاره  با  اطالعات  فناوری  مدیریت 
وزارت  سوی  از  پیش  سال  سه  طرح  این 
ارتباطات به مجلس ارائه شد، اما آنچه امروز 
با  بسیاری  فاصله  شده،  مطرح  بهارستان  در 
می گوید:  ما«  »پیام  به  دارد،  اولیه  طرح  آن 
در  برای کنترل کاربران  الزم  »زیرساخت های 
شرکت های  که  جایی  تا  دارد.  وجود  کشور 
ارائه دهنده اینترنت، بررسی می کنند که کاربر 
یا  داخلی  استفاده می کند،  از چه سرویسی 
اینترنت جهانی  و  آن مشخص  بودن  خارجی 
را با قیمت دو برابر به کاربر می فروشند. این 
و  می گیرد  صورت  می دهد که کنترل  نشان 
طرفی  از  است.  موجود  امر  این  زیرساخت 
فایده  فیلترینگ  است  معتقد  جهرمی  آقای 
ندارد، و باید راه حل دیگری اندیشید. روشی 
و هم  آن هم هویت کاربران مشخص  در  که 
این  شود«  رصد  مجازی  فضای  در  فعالیتها 
»در  می گوید:  اطالعات  فناوری  کارشناس 
حقوق  حفظ  برای  مختلفی  مدل های  دنیا 
یکی  دارد.  وجود  مجازی  دنیای  در  کاربران 
جرایم  جهت کاهش  در  است که  این  آنها  از 
سایبری با اعمال روش هایی برای پیشگیری 
و شفافیت تالش می کند. در ایران متاسفانه 
ضعف  دلیل  به  این  نمی افتد.  اتفاق  این 
به همین دلیل شاهد  ارتباطات است.  وزارت 
کالهبرداری  از  حجم  این  که  هستیم  این 
اتفاق  مختلف  الیه های  در  سایبری  جرم  و 
زیرساختهای  نشده اند  موفق  چون  می افتد. 
راه اندازی  امر  این  از  پیشگیری  برای  را  الزم 
او  گرفته اند«  محدودیت  به  تصمیم  کنند، 
حقوق  از  »صیانت  اولیه  طرح  اینکه  بیان  با 
 GDPR: General کاربران« با نگاه به طرح
در  که   Data Protection Regulation
شده  تهیه  اجراست،  حال  در  اروپا  اتحادیه 
است  معتقد  اروپا  »اتحادیه  می گوید: 
در  که  شهروندی  حق  بر  عالوه  شهروندان 
هم  شهروندی  یک حق  دارند،  واقعی  دنیای 
شامل  حقوق  این  دارند.  مجازی  دنیای  در 
کسی  اگر  اینکه  قبیل  از  است  مواردی 
اطالعاتی که مربوط به فعالیت آنها در فضای 
مجازی است، ذخیره کرد باید با اطالع کاربر 
باشد و دوم اینکه کاربر باید بتوانند هر زمان 
که تصمیم گرفت آن اطالعات را پاک کند. در 
سایت هایی  وارد  وقتی کاربری  راستا  همین 
به  می شود  هستند،  پایبند  قانون  این  به  که 
او اطالع می دهند که سایت از کوکی استفاده 
تایید  را  کوکی  از  استفاده  کاربر  اگر  می کند، 
او در سایت،  از فعالیت  نکند، هیچ اطالعاتی 
این کارشناس  به گفته  اما  نمی شود«  ذخیره 
 GDPR فناوری اطالعات طرحی که با نگاه به
را  دیگری  اهداف  امروز  شده،  نوشته  اروپا 
اینکه کشوری  است  معتقد  او  می کند،  دنبال 
کند،  حکمرانی  مجازی  فضای  در  بخواهد 
اینجاست که  مسئله  اما  نیست،  عجیبی  چیز 
در  بهانه حکمرانی  با  می خواهند  ما  مسئوالن 
پا  زیر  را  بین المللی  قوانین  مجازی  فضای 
بگذارند، و این زیرپا گذاشتن هرگز امکانپذیر 
از  دنیا  تمام  در  اینترنتی  »ابزارهای  نیست: 
تحقق  آن  هدف  می کنند که  پیروی  قوانینی 
است.  مردم  آزادی  و  شهروندی  حقوق 
فنی  شکل  به  نتوانستند  چون  ایران  در  اما 
جرایم  و  کنند  »صیانت«  کاربران  حقوق  از 
دهند،  کاهش  مناسب  سطح  در  را  سایبری 
طرح را به شیوه دیگری اجرا می کنند« آنچه 
این طرح عنوان می کنند  مسئوالن و حامیان 
اجرای  با  است که  این  دارند  تاکید  آن  بر  و 
در  کاربران  حقوق  از  می خواهند  طرح  این 
توجه  با  اما  »صیانت« کنند.  مجازی  فضای 
اخیر  سالهای  در  که  فیشینگ  حمالت  به 
کرده  تهدید  را  کاربران  از  بسیاری  حقوق 
طرح  آیا  می شود که  مطرح  سواالتی  است، 
را  اینترنتی  کالهبرداری های  مشکل  صیانت، 
حل می کند؟ آیا طرح صیانت باعث می شود 
طرح  این  آیا  نکند؟  پیدا  رونق  تقلبی  رمزارز 
سرقت  به  کاربران  اطالعات  می شود  باعث 
نرود؟ این »صیانت« در چه سطحی و به چه 
اعمال  با  آیا  بیفتد؟  اتفاق  است  قرار  شکلی 
پلتفرم های  از  استفاده  تحمیل  و  محدودیت 
هر  از  و  شده  استیفا  حقوق کاربران  داخلی، 
آسیبی مصون خواهند بود؟ سرنوشت هزاران 
چه  اینترنتی  و کالهبرداری  فیشینگ  پرونده 
می شود؟ اگر زیرساختی برای »صیانت« از 
حقوق کاربران وجود دارد، بد نیست مسئوالن 
هزاران  رساندن  نتیجه  به  با  را  خود  برادری 
ثابت  به کاربران  اینترنتی  پرونده کالهبرداری 
برسانند که کسی  باور  این  به  را  آنها  و  کنند 
نگران حقوق آنها در فضای مجازی است. اگر 
هم این طرح اهداف دیگری را دنبال می کند، 
بهتر است این سخنان عوام فریبانه را که قرار 
است در قالب این طرح از حقوق کاربران در 

کنند. تمام  شود  صیانت  مجازی  فضای 

»طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی« قرار است از چه چیزی صیانت کند؟ این مهم ترین پرسش این روزهای ایرانیان 
است. نمایندگان مجلس روز چهارشنبه ششم مرداد ماه در مصوبه ای با ۱۲۱ رای موافق، تصمیم گیری نهایی درباره طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی را »بر اساس اصل 85 قانون اساسی« به کمیسیون مشترک واگذار کردند. مطابق این اصل کمیسیون به 
جای رای گیری عمومی در جلسه علنی، وظیفه تصمیم گیری نهایی درباره طرح را بر عهده خواهد داشت. تصمیمی که احتمال تصویب 
این طرح را افزایش داده است. طرحی که درکالم عنوان »صیانت از حقوق کاربران« را یدک می کشد، اما با استناد به بندهای مختلف 
پیش نویس منتشر شده آن، می توان گفت در عمل هدف دیگری را دنبال می کند. در روزهای اخیر اجرایی شدن این طرح با اعتراض 
گروه های مختلف مواجه شد. از جمله گروه هایی که به طور مستقیم با اجرایی شدن طرح مورد حمایت مجلس، دچار چالش های 
جدی می شوند، صاحبان کسب و کارهای خرد و خانگی هستند. آنها می پرسند با اجرایی شدن این طرح، معیشت ما چه وضعیتی پیدا 
می کند؟ جامعه با پرسش و نگرانی، اخبار مربوط به این طرح را دنبال می کند و درباره مفهوم واژه »صیانت« دچار تردید شده  است. این 

طرح به دنبال چیست و چرا باید از اجرایی شدن آن نگران بود؟

۱ادامه از صفحۀ

رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
نان های صنعتی:

 تولید کنندگان نان 
با مشکل تامین آرد 

مواجه هستند
رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان های صنعتی 
از مشکل تامین آرد در کارخانجات تولید نان 
صنعتی خبر داد و خواستار تک نرخی شدن 
آرد شد و گفت: اگر آرد تک نرخی شود، قاچاق 
و  استفاده گران  سوء  می شود،  متوقف  آرد 
مافیا از بازار حذف می شوند و در تولید رونق 
و بین تولیدکنندگان رقابت ایجاد می شود. به 
گزارش ایسنا محسن لزومیان درباره افزایش 
جاری،  سال  در  صنعتی  نان های  قیمت 
گفت: قیمت نان های صنعتی تابع عرضه و 
تقاضاست و در حال حاضر به دلیل کاهش 
نان های  بودن  و گران تر  مردم  خرید  قدرت 
صنعتی نسبت به نان های سنتی، تقاضا در 
این بازار ضعیف است. نمی توان درصد دقیقی 
برای افزایش قیمت نان های صنعتی عنوان 
میزان  و  تولیدی  محصول  نوع  چراکه  کرد، 
تولید کارخانجات مختلف متفاوت و در نتیجه 
افزایش قیمت آنها نیز متفاوت است. از طرف 
دیگر با توجه به افزایش بی رویه هزینه مواد 
انرژی چاره ای  بندی و حامالن  اولیه، بسته 
جز افزایش قیمت برای تولیدکنندگان نبود. 
هزینه تمام شده این نان ها بیشتر و قدرت 
خرید مردم پایین است. اما مشکل مهم تر 

تولیدکنندگان تامین آرد است.
شرکت  حاضر  حال  در  لزومیان  گفته  به 
دولتی  آرد  کارخانجات  به  دولتی  بازرگانی 
کمبود  زمینه  این  در  می گوید  و  نمی دهد 

دارد. وجود 
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آگهی حصروراثت
نظر به اينكه ابراهیم بیگ زاده به شماره شناسنامه ۲۱ به 
شرح دادخواست به کالسه 88 از این شورا در خواست 

گواهي حصر وراثت نموده چنين توضيح داده كه شادروان 
محمد بیگ زاده به شماره شناسنامه 983 در تاریخ ۱9/۲/ ۱384 در 

 اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه حين الفوت وي منحصر است به :
۱_ هاجر بیگی زاده فرزند اسمعیل ش ش ۱39۲، متولد ۱300، صادره از 

 تربت حیدریه همسر متوفی
۲_ ابراهیم بیگ زاده فرزند محمد ش ش ۲۱، متولد ۱3۲9،صادره از تربت 

 حیدریه فرزند متوفی
3_ علی اصغر بیگ زاده فرزند محمد ش ش 3۲۲، متولد ۱33۲، صادره 

 از تربت حیدریه فرزند متوفی
4_ محمدبیگ بیگ زاده فرزند محمد ش ش ۲8۲، متولد ۱3۲۱ صادره از 

 تربت حیدریه فرزند متوفی
5_ مریم بیگ زاده فرزند محمد ش ش ۱0 متولد ۱339، صادره از تربت 

 حیدریه فرزند متوفی
 اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ 

ق امور حسبي يك نوبت آگهی می نمايد تا هركس اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشرآگهی ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
 سید حسین حسین زاده/رئیس شورای حل اختالف شعبه 8 کدکن
تربت حیدریه

آگهی حصروراثت
نظر به اينكه ابراهیم بیگ زاده به شماره شناسنامه ۲۱ به 
شرح دادخواست به کالسه 89 از این شورا در خواست 

گواهي حصر وراثت نموده چنين توضيح داده كه شادروان 
هاجر بیگی زاده به شماره شناسنامه ۱39۲ در تاریخ 8/۶/ ۱38۶ در 

 اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه حين الفوت وي منحصر است به :
۱_ ابراهیم بیگ زاده فرزند محمد ش ش ۲۱، متولد ۱3۲9،صادره از تربت 

 حیدریه فرزند متوفی
۲_ علی اصغر بیگ زاده فرزند محمد ش ش 3۲۲، متولد ۱33۲، صادره از 

 تربت حیدریه فرزند متوفی
3_ محمد بیگ بیگ زاده فرزند محمد ش ش ۲8۲، متولد ۱3۲۱ صادره 

 از تربت حیدریه فرزند متوفی
4_ مریم بیگ زاده فرزند محمد ش ش ۱0 متولد ۱339، صادره از تربت 

 حیدریه فرزند متوفی
 اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶۲ 

ق امور حسبي يك نوبت آگهی می نمايد تا هركس اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشرآگهی ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
 سید حسین حسین زاده/رئیس شورای حل اختالف شعبه 8 کدکن
تربت حیدریه

معاون امور دهیاری های سازمان 
شهرداری ها و دهیاری ها: 
به منظور تکمیل طرح های 
عمرانی نیمه تمام روستاها به 
دهیاری های کشور ۷40 میلیارد 
تومان در هشت ساله گذشته 
اختصاص یافت

شهرداری

اختصاص740 میلیارد تومان به دهیاری ها
برای اتمام طرح های عمرانی

دهیاری های سازمان شهرداری  امور  معاون 
و دهیاری های کشور گفت: به منظور تکمیل 
به  روستاها  نیمه تمام  عمرانی  طرح های 
در  تومان  میلیارد   ۷40 دهیاری های کشور 

یافت. اختصاص  ساله گذشته  هشت 
علی قربانی به ایرنا گفت: به منظور کمک به 
تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام روستاها 

توسط دهیاری ها همه ساله از محل اعتبارات 
در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
در  دهیاری ها  قانون   58 ماده  براساس 
عمرانی  پروژه های  اجرای  به  راستای کمک 

می شود. مساعدت 
دوازدهم  و  یازدهم  دولت  در  داد:  ادامه  او 
از سال ۱393 تا پایان سال ۱399 اعتباری 

به  ریال  میلیارد   400 و  هزار  هفت  از  بیش 
به  منجر  که  یافت  اختصاص  دهیاری ها 
و  عمرانی  پروژه  هزار   ۲5 اجرای  و  تکمیل 

شد. روستاها  در  خدماتی 
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها تصریح کرد: همچنین هر ساله 
دولت  هفته  و  فجر  دهه  زمانی  بازه   ۲ در 

پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس عمرانی 
و خدماتی توسط دهیاری ها در این ایام از 
دهیاری ها  و  استانی  ملی،  اعتبارات  محل 

بهره برداری می رسد. به  و  افتتاح 
دولت  در  اساس  این  بر  افزود:  قربانی 
یازدهم و دوازدهم 8۱ هزار و ۶۷3 پروژه با 
اعتبار 9۱ هزار و ۶۶8 میلیارد ریال اجرا شد.
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
از  بهره گیری  زمینه  در  دهیاری ها گفت:  و 
روستایی کشور  توسعه  در  تی  آی  ظرفیت 
جامع  سامانه  راه اندازی  برای  برنامه ریزی 

از  بهره گیری  منظور  به  کشور  دهیاری های 
ارائه  در  آی آتی  اطالعات  فناوری  ظرفیت 
سازی  شفاف  و  نظارت  تقویت  و  خدمات 
مالی  امور  حوزه های  در  دهیاری ها  عملکرد 
انجام  ساختمانی  پروانه  صدور  بودجه،  و 

است. شده 
همچنین  خصوص  این  در  افزود:  او 
اطالعات  داشبورد  راه اندازی  به  می توان 
مالی دهیاری ها با ثبت اطالعات 34هزار و 
اشاره  با پوشش 98 درصدی  5۷۷دهیاری 

کرد.

چندین سال است که آلودگی هوا در استان 
مرکزی به بحران تبدیل شده است. علیرضا 
کل  اداره  پایش  مرکز  رئیس  محرابیان،  
 ۱3 مرکزی  استان  زیست  محیط  حفاظت 
بهمن سال گذشته اعالم کرد که تعداد روزهای 

آلودگی هوا در اراک از استاندارد جهانی باالتر 
رفته است، او علت این آلودگی را انتشار گوگرد 
دی اکسید ناشی از سوخت مازوت دانسته بود 
در سال  99،  این شهر  بود: »هوای  و گفته 
4۱ روز برای گروه های مختلف سنی ناسالم 

برای  جهانی  استاندارد  که  صورتی  در  بود، 
این اساس  بر  این مدت، یک روز است که 
ناسالم  استاندارد،  برابر   40 اراک  شهر  هوای 
در  هوا  آلودگی  برای  هشدارها  است.«  بوده 
رسیده  نیز   ۱400 سال  به  حاال  استان،   این 

بود:   اعالم کرده  تیرماه   ۲8 محرابیان  است. 
»براساس شاخص های سنجش آلودگی هوا 
برای کالن شهر اراک، تعداد روزهای ناسالم و 
باکیفیت نامناسب سال جاری در مقایسه با 
افزایش  برابر   5 سال گذشته  مشابه  مدت 
است.«  هشدار  زنگ  موضوع  این  یافته که 
است،  شده  منتشر  دیروز  اخبار  تازه ترین 
رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت 
محیط  زیست استان مرکزی آالینده مسئول 
را ذرات کمتر از ۲ و نیم میکرون دانسته است 
و اعالم کرد که منشا این ها گردوغبار منطقه ای 
رئیس  جمالیان  محمد  سید  دکتر  است. 
در  دیروز  نیز  اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گفت وگو با رسانه ها اعالم کرد: »از ابتدای سال 
جاری تاکنون، 50 روز ناسالم در هوای اراک 
به ثبت رسید که این مهم رخدادی بی سابقه  
آن  بروز  در  متعددی  دالیل  و  عوامل  و  بوده 

دارد.«  نقش 

تغییر منشا آلودگی هوای
 استان مرکزی 

شهر  خصوص  به  و  مرکزی  استان  بااینکه 
اراک، در میان کارخانجات محصور شده است 
و به نظر می رسد که این منشا آالیندگی در این 
نیروگاه ها  و  پاالیشگاه ها  کارخانجات،  شهر، 
باشند اما در سال های اخیر مسئوالن چندباری 
کرده  تغییر  آالیندگی  منشا  که  کردند  ادعا 
است. آخرین بار مهدی زندیه وکیلی، معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در 
آلودگی  »منشا  ایرنا گفت  به   98 سال  دی 
هوا در استان مرکزی تغییر کرده و آالیندگی 
برجسته  توجهی  قابل  شکل  به  خودروها 
مساله ای  هوا  آلودگی  منشا  تغییر  است.« 
مدیرکل محیط  میرزایی،   رضا  است که حاال 
زیست استان مرکزی روی آن تاکید می کند. 
هوای  آلودگی  می گوید،  ما«  »پیام  به  او 
اقلیمی  علت  مرکزی  استان  روزهای  این 
سال های  آلودگی  با  امسال  »آلودگی  دارد: 
در  باد  جهت  امسال  است،  متفاوت  قبلی 
است  مرکزی کشور  از عرض های  فصل  این 
صنعتی  نه  و  است  اقلیمی  آلودگی  علت  و 
است.« او می گوید جهش وزش باد از سمت 
کویر کاشان و مرکزی است که در شهر اراک 
صنعتی  آالیندگی  »فشار  می شود:  متمرکز 
است،  یکسان  تقریبا  سال  روزهای  تمام  در 
امسال به دلیل عدم بارندگی و خشک شدن 
قابل پیش بینی و  نه  تاالب ها و مسائلی که 
جلوگیری است، آلودگی هوا رخ داده است.« 
را  استان  در  هوا  آلودگی  صعودی  روند  او 
روزهای  تعداد  اتفاقا  می گوید  نمی پذیرد، 
آلوده کاهش پیدا کرده است: »روند ما نزولی 
است، در سال 9۲ ما ۱05 روز آلوده داشتیم 
و در سال 9۶ یا 9۷، این تعداد به 3۷ روز 
روند  کسی  اگر  می گوید  میرزایی  رسیدند.« 
صعودی را اعالم کرده، اشتباه بوده: »افزایش 

5 برابری آلودگی و ذرات پی ام ۱0 و 5۱ روز 
اقلیمی  موضوعات  دلیل  به  استان  در  آلوده 
بوده است و انتشار آالیندگی ثابت است.« با 
این وجود مسئوالن شهری، همچنان انگشت 
نیروگاه ها  کارخانجات،  سوی  به  اتهامشان 
محصور  را  اراک  است که  پاالیشگاه هایی  و 
کردند. سعید صوفی،  نماینده استان مرکزی 
در شورای عالی استان ها در این خصوص به 
بیشتر  اراک  »آالیندگی  می گوید:  »پیام ما« 
و  ورودی  در  و کارخانجاتی  پتروشیمی ها  از 

است. شهر  خروج 

 ممکن است به دلیل خشکسالی این غبار 
یک  اراک  اما  باشد  آمده  دیگری  مناطق  از 
منطقه صنعتی است و به نوعی با این مراکز 
همواره  نیز  باد  وزش  جهت  و  شده  محصور 
این آالیندگی را به داخل شهر آورده است.« 
او می گوید اغلب این نیروگاه ها و کارخانجات 
برای 50 و ۶0 سال گذشته هستند و متاسفانه 
گاهی بدون اطالع از سوخت مازوت استفاده 
می کنند: »تاکنون اقداماتی هم برای کاهش 
انتشار آالیندگی صورت گرفته است، از جمله 
ایجاد فضای سبز در کنار نیروگاه های اراک و 
شازند. البته این اعتبارات کم است، بین اراک 
و شازند بیابان است، شاید اگر در این منطقه 
از ورود آلودگی  بتواند مانع  درختکاری شود، 
از  بیش  وسعت  با  منطقه ای  شود.  شهر  به 
هزار هکتار«. او در ادامه به 3 روستای مهجور 
نیز اشاره می کند، روستاهای رباط و سنجان 
نوعی  به  اراک که  بین شازند و  و ضامنجان 
در گلوگاه آلودگی هوا قرار گرفتند اما بودجه 
آالیندگی که باید مثل سایر روستاها به آن ها 
تعلق نمی گیرد، پرداخت نمی شود که به عقیده 
او نشان از بی عدالتی در تخصیص اعتبارات 
دارد: »این روستاها که کنار منابع آالیندگی اند 
شاید تنها ۲5 درصد بودجه آالیندگی دریافت 
شهروندان  توضیحات  این  تمام  با  کنند«. 
تنفس  حال  در  روزها  این  شازندی  و  اراکی 
هوای ناسالم اند. با این حال به نظر می رسد 
آلودگی  کارگروه  تشکیل  از  خبری  هنوز  که 

هوای پاک نیست. 

هوای اراک 5۱ روز است که ناسالم است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی: 
آلودگی هوای اراک علت اقلیمی دارد
نماینده استان مرکزی در شورای عالی استان ها: آالیندگی پتروشیمی و کارخانجات در میزان انتشار آلودگی هوا موثر است

زمین لرزه گناوه خسارت 
نداشت

در  جمعه  بامداد  ریشتری   4.3 زلزله 
اما  باعث ترس مردم شد  شهرستان گناوه 
تاکنون خسارتی گزارش نشده  خوشبختانه 

است.
به گزارش  مهر،  زلزله 4.3 در مقیاس ریشتر 
در ساعت 4 و ۱۷ دقیقه بامداد جمعه، هشتم 
بندر گناوه و روستاهای اطراف  مرداد ۱400 
ژئوفیزیک  مرکز  گزارش  بر  بنا  لرزاند.  را 
دانشگاه تهران،  این زمین لرزه در عمق ۱0 
در موقعیت جغرافیایی  و  کیلومتری زمین 
عرض شمالی ۲9.۷4 و طول شرقی 50.58 
در  زلزله  این  فاصله های  است.  شده  ثبت 
کیلومتری   ۲8 گناوه،  بندر  کیلومتری   ۱9
بندر ریگ و 33 کیلومتری بندر امام حسن 
در استان بوشهر به ثبت رسیده است. وقوع 
این زمین لرزه نسبتًا شدید باعث ترس و 
وحشت مردم منطقه شد که در آن ساعت 
لرزه  به  را  ساختمان ها  و  بودند  خواب  در 
درآورد. عالوه بر شهر گناوه این زمین لرزه در 
روستاهای اطراف نیز احساس شد و باعث 

هراس مردم این روستاها نیز شد.
اگر چه این زلزله نسبتًا شدید باعث ترس 
و هراس مردم شد اما خوشبختانه خسارت 
مالی و جانی تا کنون گزارش نشده است. 
با  گفتگو  در  جمعه  صبح  گناوه  فرماندار 
خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس پیگیری 
لرزه  زمین  این  دریافتی  گزارش های  و 
این لحظه  تا  داد  بامداد روز جمعه رخ  که 
مهرجو  غالمرضا  است.  نداشته  خسارتی 
گرفته  صورت  پیگیری  اساس  بر  افزود: 
هالل احمر  جمعیت  و  مرکزی  بخشدار 
کانون  نزدیک  روستاهای  از  شهرستان 
زلزله شامل تاجملکی و بهمنیاری شرقی و 
غربی خسارت. نداشتیم. پس از این زلزله 
روز جمعه، 8  دقیقه   3۱ و   ۷ در ساعت  و 
مرداد بار دیگر زمین لرزه با قدرت ۲.۶ در 
مقیاس ریشتر در این شهرستان در عمق 8 

داد. رخ  کیلومتری 

پرویز سروری 
منتخب شورای ششم:

شهردار تهران این هفته 
مشخص می شود 

ششم  شورای  در  تهران  شهر  مردم  منتخب 
آینده  هفته  پایان  تا  تهران  شهردار  انتخاب  از 
براساس زمان بندی خبر داد. پرویز سروری در 
مورد آخرین وضعیت انتخاب شهردار تهران به 
انجام  ریزی های  برنامه  براساس  ایسنا گفت : 
شده تا عصر روز جمعه نامزدها باید برنامه های 
با  او  ارائه کنند.  را  تهران  شهر  اداره  برای  خود 
بررسی  آینده  هفته  شنبه  روز  از  اینکه  بیان 
برنامه نامزدها آغاز می شود و هر روز برنامه سه 
برنامه  براساس  افزود:  می شود،  بررسی  نامزد 
ریزی های انجام شده سه روز بررسی برنامه ها به 
طول می کشد و به نظر می رسد اواخر هفته آینده 
با  تهران مشخص شود. سروری  آینده  شهردار 
بیان اینکه البته هدف ما انتخاب شهردار شایسته 
است و تمام تالش خود را به کار خواهیم بست تا 
فردی توانمند انتخاب کنیم. در مورد شائبه برخی 
فشارهای بیرونی گفت: تاکنون دخالت بیرونی 
برای انتخاب شهردار نداشتیم. او در مورد ترکیب 
هیات رئیسه نیز با بیان اینکه هنوز به جمع بندی 
نهایی در مورد ترکیب هیات رئیسه و کمیسیون ها 
نرسیدیم، افزود: البته از نظر من فردی باید به 
و  توانمند  انتخاب شود که  رئیس شورا  عنوان 
شایسته باشد و از نظر من آقای چمران بهترین 
گزینه است اما باز هم باید همه اعضا در مورد 
رئیس شورا نظر دهند. به گفته سروری، منتخبان 
شورا هنوز در مورد ترکیب کمیسیون ها به جمع 

بندی نرسیده ا ند.

 در روزهایی که شیوع ویروس کرونا دلتا در ایران روزانه به طور متوسط 300 قربانی می گیرد و رنگ بندی همه شهرهای ایران را یکپارچه 
قرمز کرده است، شهرهایی در نقشه سامانه پایش هوای کشور نیز کبود شدند. شهرهای صنعتی، کویری و پرجمعیت ایران هوای آلوده 
تنفس می کنند. براساس آخرین آمار سامانه جامع پایش هوای کشور، یکی از شاخص های آالیندگی در شهر قم، روی عدد 4۲0 ایستاده 
است. وضعیت خطرناکی که باعث شده،  قم روی نقشه زرشکی به نظر برسد. آالینده غالب پی ام ۱0 یا همان گردوغبار است. در آن سوی 
نقشه شاخص در ایستگاه آالیندگی زابل روی عدد 500 ایستاده است، گردوغبار در آن محدوده نیز نفس ها را تنگ کرده است. در استان 
کرمان نیز، بم و ریگان آلوده اند. هوای بم گرفتار ذرات کوچکتر از ۲.5 میکرون است و آالینده غالب در شهرستان ریگان نیز گردوغبار 
است. در استان مرکزی اما وضعیت قدری متفاوت است،  هشدار برای بحران آالیندگی چند روزی است که در استان ادامه پیدا کرده و 
شاخص ها در چند نقطه وضعیت ناسالم و بسیار ناسالم پیدا کردند و سرمه ای رنگ شدند. شاخص آالیندگی در ایستگاه شازند، در ساعت 
۱۱ صبح دیروز 8 مرداد ماه روی عدد ۲۲7 ایستاده است و ایستگاه شریعتی ایستگاه استانداری در شهر اراک نیز در وضعیت ناسالم قرار 

گرفتند.

سید محمد جمالیان رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز 

دیروز در گفت وگو با رسانه ها 
اعالم کرد: »از ابتدای سال 

جاری تاکنون، 50 روز ناسالم 
در هوای اراک به ثبت رسید که 

این مهم رخدادی بی سابقه  بوده 
و عوامل و دالیل متعددی در 

بروز آن نقش دارد.« |  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

     شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران-اداره کل منابع انسانی، تشکیالت وآموزش          

))آگهي ابالغ رأي قابل پژوهش((
آقای هادی عزیزآبادی فراهانی، فرزند علی اکبر، دارای شناسنامه شماره 4434 متولد تهران از مستخدمين رسمی شركت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ، به استناد رأي قابل پژوهش شماره )333( تاریخ ۱400/3/3۱صادره از هیأت بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری کارمندان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به اتهام منتسب با بند)۲9( ماده )8( قانون رسیدگی به 
تخلفات اداری به مجازات اخراج از دستگاه متبوع، منطبق با بند))ی((ماده)9( قانون مذکورمحکوم گردیده اید؛ مقتضي است 
حداکثر ظرف مدت)30(روز از تاريخ انتشاراين آگهي، شخصًا یا نماینده قانونی شما)با در دست داشتن وکالت نامه از دفاتر اسناد 
رسمی کشور(، ضمن مراجعه به دفتر این اداره کل به نشاني زیر، درخواست تجدیدنظرخود را به انضمام مدارک الزم تسلیم نمايند؛ 
درغیر این صورت به استناد تبصره )۱( ماده)4( قانون مزبور، این رأی از تاریخ انقضای مهلت یادشده، الزم االجرا بوده لکن پس 

ازآن ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.ضمنًا اين آگهي در يك نوبت انتشار می یابد. 
نشاني: تهران ، فرودگاه مهرآباد، بلوار معراج، ساختمان ستادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران طبقه اول 

بسمه تعالی

  شناسه آگهی: ۱۱70۲48- شماره میم الف: ۱556- شماره نامه آگهی دهنده: 4۲8۲0               

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان سینا زرند بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
۱400/5/۲6/43

امورخدمات عمومی بیمارستان سینا زرندموضوع مناقصه

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir 

ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

5۱/960/408/300 ریالبرآورد یکساله )ریال(

۲/598/0۲0/4۱5 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت دریافت اسناد
۱4/30روزچهارشنبه مورخ ۱400/5/۱3

آخرین مهلت بارگزاریاسناد و 
تا ساعت۱4/30روزدوشنبه مورخ۱400/5/۲5پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت۱۱روزسه شنبه مورخ ۱400/5/۲6بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت ۱0 روز دوشنبه مورخ ۱400/5/۱8در محل بلوار جمهوری اسالمی نبش میدان سجادیه 
بیمارستان سینا زرند سالن اجتماعات  برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(:
کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۶ کرمان شهرستان کوهبنان

آقای مهدی مالکی نژاد ده میری فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱48۶ صادره از  کوهبنان در یک 
باب خانه به مساحت 330.۱5 مترمربع مفروز و مجزی از پالک ۱309 فرعی از ۱ اصلی واقع در 
کوهبنان خیابان مقبره آخوند نبش کوچه 3 بخش ۱۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای احمد 

روح االمینی کوهبنانی.
آقای مهدی مالکی نژاد ده میری فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱48۶ صادره از  کوهبنان در یک 
باب خانه به مساحت 345.45 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 939 فرعی از ۲ اصلی واقع 
در کوهبنان بلوار بین الحرمین کوچه 5 بخش ۱۶ کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل 

خسروی.- م الف ۱۲۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/5/9-تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/5/۲4

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

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱399۶03۱900800۲۷0۱هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یداله حسن خانی زارکوئی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
۱ صادره از زرند در ششدانگ باغ پسته به مساحت 34۷49.۶۷ مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پالک ۱ فرعی از 505۱ اصلی واقع در زرند جاده رفسنجان خریداری از مالک رسمی سرور بهرام زاده 
ابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف ۱۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/5/9

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/5/۲4
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲0۷0   | شنبه  9 مرداد ۱400  |4 پیام  ایران

خراسان رضوی

پدافند غیرعامل و شرایط  با حضور مدیرکل ستاد مدیریت 
اضطراری استانداری خراسان رضوی و هیأت همراه، نشست 
هماهنگی کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری 
در منطقه چهار عملیات انتقال گاز برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومی منطقه چهار، محمد کامل، مدیر منطقه چهار عملیات 
انتقال گاز در ابتدای این جلسه گفت: این منطقه با دارا بودن 
بیش از پنج هزار و ۶00 کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی گاز 
یکی از مناطق تأثیرگذار در مجموعه انتقال گاز کشور، به حساب 
می آید. او افزود: منطقه چهار عملیات انتقال گاز عهده دار انتقال 
گاز استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و بخش هایی از 
استان های سمنان و گلستان است و از حجم روزانه انتقال گاز 
کشور، حدود 8۲ میلیون مترمکعب آن از طریق خط لوله این 
منطقه انجام می شود. مدیر منطقه 4 عملیات انتقال گاز با بیان 
این که آشنایی با مدیریت بحران کمک مؤثری در حل معضالت 
می کند تصریح کرد: نگرش سنتی به مدیریت بحران، مدیریتی 
انفعالی بوده و در آن نگرش سعی شده است ضرر و آسیب های 

ناشی از حوادث و خرابی های آن، رفع و یا محدود شود؛ اما 
اکنون نگرش به  این واژه عوض شده است. براساس معنای 
اخیر، همواره باید مجموعه ای از طرح ها و برنامه های عملی 
آینده در داخل سازمان ها  احتمالی  با تحوالت  برای مواجهه 
پیش بینی و تنظیم شود و مدیران باید درباره اتفاقات احتمالی 
آینده بیاندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع پیش بینی شده و 
حتی غیرمترقبه را کسب کنند که برگزاری این گونه جلسات به 

تحقق این فرآیند کمک می کند. 
بحران  مدیریت  مدیرکل  نجات  دکتر  مراسم  این  ادامه  در 
استانداری خراسان رضوی با تاکید بر استفاده از تجهیزات نوین 
در کنترل و کاهش تبعات بالیا افزود: منطقه چهار عملیات 
انتقال گاز اهتمام باالیی در مدیریت بحران و نگاه استراتژیک 
محور دارد و بهره مندی از امکانات روز دنیا و تجهیزات ماهواره ای، 
احتمال شناسایی عوامل بحران را امکان پذیر کرده و ضمن 
تقویت توان مقابله با خطرات احتمالی، فرصت مناسب جهت 

اتخاذ تدابیر اصولی را پدید می آورد.

مديركل ستاد پدافند غيرعامل استانداری خراسان رضوی:

آمادگی منطقه چهار عمليات انتقال گاز در رفع 
بحران ها ستودنی است

میلیون   ۲ همزمان  آیین کشوری  این  در 
روستایی  مسکن  واحد  هزارمین   550 و 
مقاوم سازی شده در کشور به بهره برداری 
انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل  رسید. 
این  حاشیه  در  کرمان  استان  اسالمی 
آیین گفت: تاکنون ۲8۲ هزار و 500 واحد 
استان  در  روستایی  و  شهری  مسکونی 

این  قالب  در  مسکن  بنیاد  توسط  کرمان 
طرح نوسازی و مقاوم سازی شده است.
مجموع  از  افزود:  سلطانی نژاد  علی اکبر 
 ۶5 معادل  واحد  هزار   ۲00 واحدها  این 

است. بوده  روستایی  صرفا  آنها  درصد 
این  در  کرمان  استان  کرد:  تصریح  او   
۲0 درصد باالتر از میانگین کشوری  زمینه 

است. کرده  اقدام 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
نوبخت  یادآور شد: در سفر  استان کرمان 
به استان کرمان، تفاهم نامه احداث پنج 
هزار واحد مسکن محرومان امضا شد که 
با اتخاذ تدابیر الزم و تامین ۱۲5 میلیارد 
سازمان  توسط  بالعوض  کمک  تومان 
شامل  تومان  میلیارد   ۲۷0 نیز  و  برنامه 
بازپرداخت  با  قرض الحسنه  تسهیالت 
خدمات  رایگان،  زمین  تامین  ساله،   ۱5
و  مصالح  تامین  در  کمک  مهندسی، 

الزم  مراقبت های  اعمال  و  سریع  اجرای 
همان  با  ساخت،  هزینه  کاهش  برای 
با  متر مربعی   50 واحد  هزار  شش  اعتبار 
تومان  ۶5 میلیون  متوسط هزینه ساخت 
احداث شد. به گفته او این واحدها صرفا 
 ۱0 در  و کپرنشین  محروم  روستاهای  در 
شهرستان جنوبی و شرقی استان احداث 

شد.  محرومان  تحویل  و 
ساخت  شده  انجام  تفاهم نامه  براساس   
نیز  محرومان  مسکونی  واحد  هزار  پنج 
برنامه  در  کرمان  در  امداد  کمیته  توسط 
بوده که تاکنون سه هزار مورد آن ساخته 

است. احداث  دست  در  بقیه  و  شده 
یاد  زنده  خاطر  و  یاد  آیین  این  در   
بنیاد  مهندس علیرضا تابش رئیس فقید 
چندروز  که  اسالمی کشور  انقالب  مسکن 
پیش به علت بیماری کرونا درگذشت نیز 

شد. داشته  گرامی 

6 هزار واحد مسکن محرومان کرمان بهره برداری شد

رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان گفت: وضعیت بحرانی آب شرب و 
کشاورزی لرستان زیر سایه تنش آبی سایر استان ها قرار نگیرد. به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، در جلسه شورای عالی راهبری توسعه لرستان، سند آب 

استان لرستان تصویب شد.
 حسین گودرزی در این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد ضمن تالش 
برای اجرای همه جانبه این سند، پیرامون وضعیت آب استان و فرصت ها و 
تصویب  برای  و  رایزنی  مربوطه  وزارتخانه های  قوا،  روسای  با  آن  آسیب های 
اقدام  بودجه ساالنه و دیگر مراجع  برنامه هفتم توسعه، قانون  این سند در 
شود. همچنین مقرر شد استاندار محترم از بودجه های در اختیار برای تکمیل 

اقدام کند. مطالعات تکمیل سدهای مصوب استان 
در  آبی  تنش  وقوع  به  نظر  با  استان  نمایندگان  مقرر شد مجمع   همچنین 
استان های همجوار و امکان نادیده گرفتن موقعیت بحرانی آب استان لرستان 
و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی با دستگاه های مسئول رایزنی و مکاتبه 
کنند تا سهم مورد نیاز آب شرب و کشاورزی استان بدون کارشناسی به دیگر 

مناطق منتقل نشود.

پرداخت  دنیای  به  هوشمندانه  نگاه  تداعی کننده  نرم افزار  عنوان  به  پیِ پاد؛ 
امروزی، با امکانات متنوع و مطابق با نیازهای پرداخت شهروندان ارائه شده 
ابتدای سال ۱400 از نسخه جدید کیف پول همراه بانک پاسارگاد  است. در 
نام  با  و  جدید  دیداری  هویت  با  می شد،  شناخته  نام کیپاد  با  پیش تر  که 
"ِپی  پاد" رونمایی شد. کیپاد پس از گذشت سه سال از آغاز به کار، نشانه های 
تصویری جدیدش را به همراه تعریف تازه ای از هویت برند و نام جدید معرفی 
کرده است. از جمله نشانه های تصویری جدید، می توان به لوگوی آن اشاره کرد 
که برگرفته از نگاهی نوین به جهان پرداخت امروزی است. الزم به ذکر است 
نام پیِ پاد الهام گرفته از دو کلمه انگلیسی پرداخت )pay( و سرزمین هوشمند 
پاد )pod( متعلق به بانک پاسارگاد است. همچنین هویت دیداری پیِ پاد نیز 
تداعی کننده نگاه هوشمندانه از دریچه چشم به دنیای امروز است، به  گونه ای 
که کمک  کننده به روشن کردن مسیر و وسعت دادن به افق دید کاربران است. 
پی پاد به منظور کمک به حفظ محیط  زیست و حذف پول نقد و قبض کاغذی 
عوارض  پرداخت  تاکسی،  پرداخت کرایه  مانند  ارائه سرویس هایی  به  اقدام 

بزرگراهی، استعالم و پرداخت انواع قبض و... کرده است.

به  مربوط  مشکالت  گفت:  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
قطعی برق  و تاثیرات منفی که در صنعت فوالد بر جای گذاشته است از دو 
جنبه قابل بررسی است، در واقع این موضوع هم در در حوزه سرمایه گذاری 
قابل  نیروگاهی  واحدهای  تعمیرات  و  موقع  به  نگهداری  حوزه  در  هم  و 

است. تامل 
مهندس ناصر تقی زاده با بیان ظرفیت های تولید برق این شرکت و همکاری 
خوبی که با وزارت نیرو داشته است، تصریح کرد: شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو، عالوه بر نیروگاه برق 500 مگاواتی، حدود ۱0 مگاوات تولید انرژی 
برق خورشیدی و ۲5 مگاوات نیز از طریق نیروگاه گازوییلی راه اندازی و به 
مدار اضافه کرده است ولی علی رغم تمامی این همکاری ها از طرف شرکت، 

وزارت نیرو کمترین همکاری را با ما داشته است.
تقی زاده با تاکید بر اینکه در حال حاضر کوره ذوب و قسمت فوالد سازی 
تحمیل  موجب  تنی که  هزار   ۱00 تولید  افزود: کاهش  است،  تعطیل شده 
خسارات مالی بسیار به شرکت شده است از دیگر خسارات و آسیب های 

ناشی از  قطعی برق است.

 رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان خبر داد:
  وضعیت بحرانی آب شرب و کشاورزی  در لرستان

کیف پول همراه بانک پاسارگاد 
حافظ محیط زیست

کاهش ۱00 هزار تنی فوالد چادرملو 
به دلیل قطعی برق

| لرستان | | بانک | | یزد |

در شرکت توزیع نیروی برق 
استان کرمان انجام شد 

آغاز رزمایش مدیریت مصرف 
برق در استان کرمان

رزمایش مردمی مدیریت مصرف برق با عنوان طرح 
شهید عباسپور در استان کرمان آغاز شد. به گزارش 
شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط 
استان کرمان، سرهنگ حجت هللا پاداش، جانشین 
سپاه ثارهللا در بسیج اقشار درباره این طرح گفت: 
اهداف کالن رزمایش مدیریت مصرف برق کمک به 
جلوگیری از خاموشی ها، استفاده از ظرفیت بسیج 
و دستگاه ها و اقشار مختلف مردم، ایجاد هم افزایی 
از  اینکه  بیان  با  او  است.  نهادها  و  بین دستگاه ها 
بسیج  از سوی  استان  در  طرح  این  قبل  هفته  دو 
با همکاری شرکت توزیع نیروی برق شمال استان 
شروع شده بود اظهارداشت : سازمان ها و دستگاه ها 
موظف هستند تا مولد خود تامین داشته باشند و در 
این رزمایش با قطع برق ادارات باید برق مجموعه از 

طریق مولدهای اضطراری تامین شود.
و  ظرفیت ها  همه  از  استفاده  هدف  با  افزود:  او 
راه اندازی بسیج عمومی برای ایجاد نهضت عمومی 
صرفه جویی در مصرف برق اجرای رزمایش مدیریت 
مصرف برق با عنوان طرح شهید عباسپور در استان 
او اضافه  ادامه دارد.  بار  پایان پیک  تا  آغاز شده و 
کرد: در راستای مشارکت بسیج در کاهش مصرف 
انرژی برق پویش نهضت مردمی کردن صرفه جویی 
برق را در سراسر استان و مدیریت های توزیع برق 
شهرستان ها ابالغ کردیم تا از طریق اقشار مختلف 
مدیریت  برق  انرژی  مصرف  کاهش  بحث  بسیج 
شود. او با اشاره به رزمایش طرح ثامن گفت : هدف 
راستای  در  برای مردم  این طرح گفتمان سازی  از 
بوده که  بسیج  اقشار  توسط  برق  مصرف  مدیریت 

به دنبال داشته است. نتایج مطلوبی  خوشبختانه 

افقی
 ۱ - كیف التین - گرما - نان تنك روغنی - 
فهرست غذا۲ - اهل مكه - عدد هندسی، 
 - ارشمیدس  عدد  ساختمان،  شالوده 
دستورها، فرامین، فتواهای شرعی - تكرار 
سیاهدانه  خوشبو،  دانه   - حرف3  یك 
معطر - آرزو، میل داشتن، میل و خواهش 
به چیزی - عاقل، فهمیده4 - یازده، دو 
تصدیق  بیماری،  لر،  مادر   - قد  هم  یار 
وزیر   - نرسیده5  كال،  میوه   - روسی 

اردشیر بابكان - دایره مانند - طرز لباس 
خاك،  پشته   - نظامی۶  واحد  پوشیدن، 
گیره سر دخترانه، تپه كوچك - كنده كاری 
لباس،  آزمایش  آزمندی -  روی چوب - 
در  كوهی  جنوبی،  درآمریكای  كشوری 
كرمانشاه۷ - آخرین نازی، دستیار هیتلر، 
معاون هیتلر - از بازیکنان اسبق و نامدار 
تیم بایرن مونیخ8 - رمق آخر - چسبناک 
- سوپ وطنی، غذای نذری، غذای ایرانی 
- یادداشت، الفبای موسیقی9 - گرفتاران، 
اسیران، سوره بنی اسرائیل ، سوره هفرهم 

قرآن - نقشه انگلیسی - فراگرفته شده، 
در بر گرفته، شامل شده، کسی که به سن 
قانوی برای ورود به نظام وظیفه رسیده۱0 
- علم پزشکی - آزاد، از بند رسته - هزارو 
را دیدن - رشته  یازده۱۱ - یكدیگر  صدو 
كوه شمالی كشورمان - از عبادات، سفر به 
ایالت -  خانه خدا۱۲ - جاهل - چراگاه 
یاری۱3 - تخم مرغ فرنگی، گندم - فوم 
بی ته - کز وارونه - ساكن و بی حركت۱4 
- رشک  - باران اندک - برهنه، عریان، 
همسر اسكارلت - مدل وارونه۱5 - لجوج 
و ستیزه کار - ریشه - پارچه کهنه، لنگه در

عمودی
آذری،  - گوشت  پرو  وحشی  قبیله   -  ۱
حرف   - ترك  اسب  آشغال،  مترادف 
تعجب، تعجب زنانه، گشوده - اندازه عرض 
در طول۲ - تاول سوختگی، كودن، نابخرد - 
ظرف استوانه ای شکل - مزه خرمالو، مزه 
دهان جمع کن3 - ایالتی در هندوستان 
- نگهبان شتر، شتربان - قلعه4 - حس 
وارونه - کوه بزرگ، کوهی افسانه ای، کوه 
سیمرغ5 - معده اتومبیل، محل سوخت 
ماه   - اندونزی۶  جزایر  از   - اتومبیل 
تابستانی، ماه پرتابی، انداختنی با كمان - 
كامل و تمام، همبازی جری - حرف فاصله، 
خمیدگی كاغذ، لنگه بار - فتنه، بدی، فتنه 
 - تازی  فردای  رأی،  خود   - بدی۷  و 
نمایش تلویزیونی، شوهر روستایی، شب 
روستایی - آكنده، مظهر سبكی، پوشش 
طیور، مملو، انباشته - زن برعکس8 - كنیه 
نشانه جمع،   - امام حسن عسگری)ع( 

بله شیرازی، بله بی ادب - سرود دسته 
جمعی، ناشنوا، آب شرعی9 - پایین، زیر 
- مختصر - همراه لرز، نشانه بیماری، باال 
رفتن حرارت بدن۱0 - نوعی زغال سنگ، 
تازه  نازك،  نهال   - مرغوب  سنگ  زغال 

رسیده - تیز و قاطع، برنده۱۱ - مجبور شده 
- نویسنده دریاچه۱۲ - خزنده خوش خط 
و خال، از خزندگان، مادر در زبان گیالنی - 
استقبال۱3 - ازگلهای زیبا، گلی است - نت 
ششم موسیقی، نفی عرب، درون چیزی - 

شامی۱4 - ظاهر عمارت، روكار ساختمان - 
رودی در آالسکا - ستودن، تحسین کردن، 
تمجید کردن۱5 - مو وارونه - باالی فرنگی، 
باال به گویش عمو سام - مهمانخانه - باال 

بر ماشین - بم وارونه

جدول شماره ۲070

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱400۶03۱90۷80035۲۷ مورخه ۱400/04/۱۲ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم شهین امیرافضلی گروهی فرزند غنجعلی بشماره شناسنامه ۲43 صادره از جیرفت در یک باب خانه به مساحت ۲۲3 
مترمربع پالک ۲0۲ فرعی از ۲833 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۱فرعی از ۲833 اصلی بخش 3 کرمان واقع در 
کرمان واقع در کرمان بلوار ابوالفضل )ع( کوچه ۱ خریداری از مالک رسمی ورثه ابوالقاسم هرندی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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. م الف: 344
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱400/05/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱400/05/۲3

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب               

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱400۶03۱90۷9000۱۱4-            ۱400.3.۲ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودبار 
از  0صادره  فرزندغالمرضا  بشماره شناسنامه  پور   فهیمی  نفیسه  بالمعارض متقاضی خانم  مالکانه  جنوب تصرفات 
جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 303متر مربع پالک ۱۶34 فرعی از۱88- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۱88 - اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب -بلوار شهید پیکان -شهرک اندیشه  خریداری از مالک 
رسمی خانم فاطمه مرادی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 اخد رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . .م الف :۱49
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400.5.9 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400.5.۲3   

علی رحمانی خالص  .رئیس ثبت اسناد رودبار جنوب

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(               
به موجب پرونده اجرائی کالسه99008۶۱ دو دانگ مشاع از شش دانگ خانه پالک ثبتی ۱۱۱9 فرعی از پالک ۱9۱۷ اصلی 
واقع در رفسنجان بلوار شهید مقیمی کوچه شماره 9 کوچه بهشت ۲ پالک ۷ کدپستی۷۷۱۶94۶3۱8 که سند آن در دفتر 
الکترونیکی۱394۲03۱900900۶0۷9 ذیل شماره ثبت۷00۲5 سری ب/93 بخش 9  کرمان رفسنجان به نام محمد رضا نیکوئی 

فرزند سیف هللا به شماره ملی305۱۱94۲98 ثبت و صادر گردیده است.
حدود و مشخصات ملک طبق سند به مساحت3۲4.45 متر مربع که محدود به حدود: شماال: درسه قسمت که قسمت دوم آن غربی 
است. اول درب و دیوار است به طول )۶.00( شش متر به کوچه بن بست دوم درب و دیوار است به طول )۶.00(شش متر به کوچه بن 
بست سوم دیوار به دیوار به طول)۶.50( شش متر و پنجاه سانتی متر به شماره یکصدو پنجاه و شش  فرعی از یک هزار و نهصدو هفده 
اصلی شرقا: در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول)۲۱.90( بیست و یک متر و نود سانتی متر به شماره یکصدو پنجاه و شش فرعی از 
یک هزار و نهصدو هفده اصلی دوم دیوار به دیوار به طول )۶.90( شش متر و نود سانتیمتر به شماره یکصدو پنجاه و شش فرعی از یک 
هزارو نهصدو هفده اصلی جنوبا:دیوار به دیوار است به طول )۱۲.50( دوازده متر و پنجاه سانتی متر به شماره یکصدو پنجاه و شش  فرعی 
از یک هزار و  نهصدو هفده  اصلی غربا دیوار به دیوار به طول )۲3.00( بیست و سه  متربه شماره یک هزار و یکصدو دوازده  فرعی از یک 
هزار و نهصدو هفده اصلی می باشد، ساختمان فوق در دو طبقه با اسکلت فلزی به مساحت4۱۱.80  متر مربع شامل 5۲ متر پارکینگ و 
۱54.90  متر مربع طبق پروانه با کاربری انباری و طبقه اول به مساحت ۲04.90 متر مربع با کاربری مسکونی می باشد درب پارکینگ برقی 
و بدنه آن سرامیک و سقف سفید اجرا شده است طبقه اول دارای سه اتاق خواب که هرسه دارای کمد می باشند هال پذیرایی با فرش کف 
پارکت و بدنه کاغذ دیواری اجرا شده است آشپزخانه دارای کابینت از نوع مرغوب باال و پایین بوده و به صورت آشپزخانه تمیز و محل طبخ 
غذا طراحی شده است سیستم سرمایش کولر آبی و یک دستگاه کولر گازی و سیستم گرمایش از کف تامین می شود سیستم گرمایش 
طبقه همکف پکیج و پرده رایاتور می باشد محوطه سازی فرش کف یزد موزاییک و بدنه آن سوفال اجرا شده است و نمای ساختمان از 
داخل و بیرون ترکیب سفال قرمز و نمای رومی میباشد همکف و اول دارای امتیازات جداگانه می باشد که طبق نظر کارشناس رسمی 
شش دانگ به مبلغ 30.000.000.000 ریال)سی  میلیارد ریال( ارزیابی شده است دو دانگ مشاع از شش دانگ پالک فوق از ساعت 9 الی 
۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱400.05.۲4 در اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان واحد اجرا واقع در بلوار شهید حمید شریفی از طریق مزایده به 
فروش می رسد .مزایده از مبلغ۱0.000.000.000 ریال)ده میلیارد  ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود شرکت 
در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش منوط به پرداخت ده)۱0%( درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است، برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی  که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد چنانچه روز 
تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیلی جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران 
می توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ ۱0 % قیمت ملک در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 

و نیمه عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت روز شنبه مورخ ۱400.05.09

علی خسرو انجم _مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(               
کالسه99008۶۱   اجرائی  پرونده  موجب  به 
به  طلق  ملک  نوع  آپارتمان  قطعه  یک  ششدانگ 
و  مفروز  اصلی   ۱8۲0 از  فرعی   5۶۱9 ثبتی  پالک 
مجزا شده از 3348 فرعی از اصلی مذکور، در طبقه ۲ واقع در 
مساحت  به  استان کرمان  رفسنجان  ملک  ثبت  9حوزه  بخش 
بلوار شهید مفتح کوچه 5 پالک ۱5 و  ۱09 مترمربع به آدرس 
کدپستی۷۷۱۷۶43358  به حدود: شماال: اول به طول 3 متر 
دوم که غربی است به طول 50 سانتیمتر سوم به طول 3.۲5 
پنجره  کال   سانتیمتر   50 طول  به  است  چهارم که شرقی  متر 
به  شرقا:اول  اشتراکی.  خلوت  حیاط  فضای  به  دیواریست  و 
طول 4.8 متر  دوم شمالی است به طول۲.۲5 متر کاًل درب 
و دیواریست به راه پله اشتراکی سوم به طول 9.5 متر دیوار 
به دیوار پالک 3349 فرعی از ۱8۲0 اصلی.جنوبا :اول به طول 
متر   ۲.۷ طول  به  متر سوم   ۲.۱ طول  به  دوم  متر  سانتی   50
طول  به  است  غربی  که  پنجم  سانتیمتر   50 طول  به  چهارم 
دیواریست  و  پنجره  3 متر کال  به طول  80 سانتی متر ششم 
به  دیوار  متر   ۱3.5 طول  .غربا:به  اشتراکی  حیاط  فضای  به 
دیوار پالک ۲۶۱۶ فرعی باقی مانده از ۱8۲0 اصلی .مشخصات 

ملک: منضمات 
انباری به مساحت ۱0.۶۲ به حدود اربعه: شماال: به طول۲.5 متر 
دیوار اشتراکی با انباری طبقه اول شرقا: 4.۲5متر دیوار به دیوار 
پالک 3349 فرعی از ۱8۲0 اصلی جنوبا: به طول ۲.5 متر پنجره 
و دیواریست به فضای حیاط اشتراکی غربا: به طول 4.۲5 متر 
درب و  دیواریست به راهرو اشتراکی مشخصات مالکیت: محمدرضا 
نیکویی فرزند سیف هللا شماره شناسنامه ۲4۷ تاریخ تولد دارای 
شماره ملی با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ به عنوان مالک ششدانگ 
عرصه و اعیان با شماره مالکیت ۱53۶ تاریخ۱385.۱۲.۱۶ موضوع 
سند مالکیت تعویضی به شماره چاپی54۶540  که در صفحه 4۲0 
دفتر امالک جلد ۲0۷ ذیل شماره3399۶  ثبت گردیده است می 
باشد ساختمان فوق با اسکلت فلزی در طبقه دوم به انضمام نصف 
از اعیانی همکف و همچنین نصف از عرصه ساختمان در متوسط با 
بدنه سفید و کابینت فلزی با نمای سفال اجرا شده است سیستم 
سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش آن بخاری می باشد فرش 
کف یزد موزاییک و بدنه آن سفال اجرا شده است و نمای ساختمان 
از داخل و بیرون سفال می باشد واحد مورد نظر دارای امتیازات 
به  رسمی ششدانگ  کارشناس  نظر  طبق  باشد که  می  چهارگانه 
مبلغ۱۱.500.000.000 ریال)یازده میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی 
شده است،ششدانگ پالک فوق از ساعت 9 الی ۱۲ روز یکشنبه 
مورخ ۱400.05.۲4 در اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان واحد اجرا 
واقع در بلوار شهید حمید شریفی از طریق مزایده به فروش می رسد 
.مزایده از مبلغ ۱۱.500.000.000 ریال)یازده میلیارد و پانصد میلیون 
ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود 
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش منوط به 
پرداخت ده)۱0%( درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است، 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی  
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
مزایده  و  اعتبار ساقط  درجه  عملیات فروش  این صورت  در  شد 
تجدید می گردد چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف 
از تعطیلی جلسه مزایده در همان ساعت و مکان  گردد روز بعد 
تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در 
مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ ۱0 % قیمت ملک 
در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیمه 

عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت روز شنبه مورخ ۱400.05.09

علی خسرو انجم _مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی فقدان سند مالکیت                
حسب درخواست وارده به شماره ۱400.۱۱0۲۱.۱004 
مالک  راوری  رحیم کاربخش  آقای  و-۱400.05.0۶ 
ششدانگ یک باب خانه پالک 5۲ فرعی از ۲3۶۶ 
 ۱8 بخش   4 شماره  معلم کوچه  خیابان  راور  در  واقع  اصلی 
به  مالکیت  سند  که  مربع  متر   ۲۶4.50 مساحت  به  کرمان 
آن به شماره ۱۲58۱5 سری الف 94 صادر  و تسلیم گردیده 
که  است  مدعی  محلی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  ضمن 
و  مفقود گردیده  منزل  جابجایی  علت  به  مزبور  مالکیت  سند 
درخواست سند مالکیت المثنی نموده است لذا به استناد ماده 
۱۲0 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می 
فوق  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  چنانچه کسی  شود 
الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف 
مدت ۱0 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک 
راور مراجعه و اعتراض خود را از زمان ارائه اصل سند مالکیت 
مذکور سند  مهلت  از  اال پس  و   نماید  تسلیم  معامله  یا سند 

مالکیت المثنی صادر خواهد شد. م الف 4۱۲
تاریخ انتشار روز شنبه مورخ: ۱400.05.09

 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی راور -مرتضی کاربخش راوری

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات موضوع 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئين   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

رسمی سند  فاقد  ساختمانهای 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱400/0۲/0۷ مورخه   ۱400۶03۱90050000۶9 شماره  رای  برابر 
مالکانه  تصرفات  شهداد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بالمعارض متقاضی خانم  مریم نادری نژاد فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه ۱0۶5 صادره از کرمان در ششدانگ 
به آدرس  از ۲894- اصلی واقع در بخش ۲3 کرمان  ۱۱ فرعی  390 مترمربع پالک  به مساحت  باب خانه  یک 
شهداد – خیابان شفا خریداری از مالک رسمی ) خود متقاضی( بموجب خالصه سند ۲0۷ مورخ ۱384/08/۱4 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 433
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/05/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/05/۲3

ابراهیم سیدی -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات موضوع 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئين   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

رسمی سند  فاقد  ساختمانهای 
برابر رای شماره ۱400۶03۱9005000۱39 مورخ ۱400/0۲/۲۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض 
ششدانگ  در  شهداد  از  صادره   ۲۷3 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  خبیصی  زاده  حسن  مسلم  آقای  متقاضی 
به  ۲3 کرمان  بخش  در  واقع  اصلی   -۲894 از  فرعی   ۱۲ پالک  مترمربع   4۷۱/83 مساحت  به  خانه  باب  یک 
آدرس شهداد – خیابان شفا خریداری از مالک رسمی آقای محمد هادیزاده محرز گردیده است. لذا به منظور 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مقررات  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 435
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/05/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/05/۲3
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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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 ذخیره آب سد گلستان به صفر رسیده است/محمد نسایی-ایسنا

| مدرسه غیاثیه  |
مدرسه غیاثیه یکی از آثار تاریخی استان خراسان رضوی 
است که در حاشیه جنوبی روستای َخرِگرد در فاصله 
5 کیلومتری شهر خواف و در نزدیکی مرز افغانستان 
قرار دارد. این مدرسه چهارگوش، 4 ایوان دارد که دهانه 
هر ایوان آن 4.5 متر و ارتفاع آن ها ۱۱ متر است. در 
وسیعی  اتاق های گنبددار  مرکزی،  صحن  گوشه های 
است که جهت تدریس مدرسان ساخته شده است. 
پیرامون صحن 3۲ حجره  غرفه دار در دو طبقه ایجاد 
باز  محوطه گنبددار  به  آن  سردرِ  ورودی  است.  شده 
می شود و در طرفین آن ۲ اتاق گنبددار دیگر است که به 
دو مناره مدور در دو گوشه بنای مرتفع مدرسه که با سردِر 
بلند آن هماهنگی دارد، متصل می شود. بر اساس کتیبه  
موجود در کناره ایوان ورودی مدرسه، این بنا در سال 
89۶ هجری قمری به دستور خواجه غیاث الدین پیر 
احمد خوافی؛ وزیر سلطان شاهرخ بهادر تیموری بنا شد 
و به همین دلیل به »غیاثیه« مشهور شد. این بنا نماینده 
کامل معماری دوره تیموریان است که به سبک آذری 
ساخته شده است. معمار این مدرسه استاد قوام الدین 
شیرازی بود که در حال کار روی بنا فوت کرد و کار نیمه 
مجموعه  غیاث الدین شیرازی که  برادرش  را  او  تمام 

گوهرشاد و هرات را نیز ساخته، کامل کرد. مدرسه غیاثیه 
در دوران شکوهش از بهترین دانشگاه های اسالمی بوده 
ایران در دقت و  این مدرسه در میان مدارس  است. 
تنوع در کار و پالن و نیز تنوع درآمد، کامل ترین نمونه 
است  حدی  به  غیاثیه  مدرسه  هنری  اهمیت  است. 
ساکلیس،  همچون  غربی  معروف  پژوهشگران  که 
هرتسفلد، گرابای و برنارد اوکین در مورد آن به تحقیق 

پرداخته و از کتیبه های آن نسخه برداری کرده اند.
متاسفانه مدرسه غیاثیه بعد از ۶0 سال با ظهور سلسله 
صفویان از رونق افتاد که این امر را به تعصبات شاهان 

صفوی نسبت می دهند.
اگرچه خرگرد امروزه روستای کوچکی بیش نیست اما 
شواهد موجود، از رونق آن در گذشته حکایت می  کنند. 
این که خواجه نظام الملک وزیر ملکشاه سلجوقی در 
قرن پنجم هجری قمری در اینجا مدرسه نظامیه را 
ساخت، نشان می دهد که خرگرد در روزگار سلجوقیان 
نیز شهری در خور توجه بوده است. در مسیر ارتباطی 
روستای  به سمت  فرعی  جاده  یک  خواف  به  تایباد 
خرگرد و مدرسه غیاثیه کشیده شده است./ سیری در 

ایران

انسان« نظریات مختلف درباره تکامل  کتاب »تاریخ مصور بشر: تولد 
همه جانبه انسان خردمند را در قالب یک داستان مصور جذاب و به زبان 
طنز به خواننده ارائه می کند. جلد نخست از این مجموعه به کمک گروهی 
از کاراکترهای خیالی جذاب، در سفرهای هوشمندانه ای در زمان و مکان 
خواننده را به یک ماموریت اکتشافی هیجان  انگیز درباره تاریخ گونه های 

انسانی می برند./ایرنا

 در روز 9 مردادماه ۱399، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»بانک ها صاحبان خانه های خالی« منتشر کرده است که به قیمت مسکن 
و حباب ایجاد شده آن و احتکار مسکن خالی توسط شرکت های وابسته 
به دولت اشاره دارد. همچنین خبری با تیتر »جوالنگاه خاموش ببر در 

ایران« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

درخواست لغو سربازی اجباری
وب سایت  در  اجباری  سربازی  لغو  درخواست  نام کامل  با  کارزاری 
کارزار در جریان است. در بخشی از متن این کارزار آمده است: »با 
زندگی  هزینه  رفتن  باال  و  پیش آمده  اقتصادی  مشکالت  به  توجه 
مردم از شما ریاست محترم مجلس تقاضا داریم در قانون سربازی 
اجباری تجدید نظر کرده و بعد از حدود صد سال آن را لغو و سربازی 
و کسانی که  غایب  مشموالن  از  مالیات  دریافت  طرح  با  را  حرفه ای 
این  اصلی  مفاد  که  کنید،  اجرا  نیستند  سربازی  به  رفتن  متقاضی 
سربازی  خدمت  شدن  اختیاری  و  سربازان  حقوق  افزایش  طرح، 
است؛ به گونه ای که خدمت از حالت اجباری خارج می شود اما اگر 
فردی به هر دلیلی به خدمت اعزام نشود باید هزینه و مالیات تأمین 
مخالفت  راه  این  از  می خواهند  این کارزار  امضاکنندگان  بپردازد.«  را 
 ۱۱ از  این کارزار  اعالم کنند.  آقایان«  »دوره ضرورت  با طرح  را  خود 
روز  عصر  تا  دارد.  ادامه   ۱400 آذر   ۱۱ تا  و  شده  آغاز   ۱399 آذرماه 
پیوستند.  کارزار  این  به  نفر   ۱۱0 و  ۱۶۷هزار  مردادماه   ۶ چهارشنبه 
همچنین این کارزار یکی از پربازدیدکننده ترین کارزارها بوده و توسط 

است. شده  منتشر  رسانه   ۷۷

فیلم سینمایی »خط فرضی« به کارگردانی فرنوش صمدی و تهیه کنندگی 
از  بازیگران  بهترین گروه  و  فیلم  بهترین  جایزه  دو  برنده  مصفا  علی 
این  شد.  لبنان  کشور  در  بیروت«  »زنان  فیلم  بین المللی  جشنواره 
برابری  مانند  موضوعاتی  با  تغییر«  برای  »زنان  عنوان  با  جشنواره 
جنسیتی، هویت جنسی و خشونت خانگی توسط انجمن فیلم بیروت 

می شود./ایسنا برگزار 

محمدسرور رجایی نویسنده، پژوهشگر و شاعر افغان ساکن ایران، بر اثر 
عوارض ناشی از ابتال به کرونا در سن 5۲ سالگی در بیمارستان میالد 
درگذشت. روز گذشته پیکر او در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده 
شد. »گل های باغ کابل« )مجموعه شعر کودکان( و »در آغوش قلب  ها« 

)مجموعه شعر و خاطره( از جمله آثار منتشر شده او هستند./ ایسنا

بندر  مرگبار  انفجار  سالگرد  نخستین  در  لبنانی  خوانندگان  از   گروهی 
بیروت در یکی از راه پله های تاریخی این شهر گرد هم می آیند و کنسرت 
»با هم برای بیروت« را به یاد قربانیان آن حادثه تلخ اجرا می کنند. این 
لوکاس  اجتماعی پخش می شود.  از شبکه های  زنده  به صورت  برنامه 
بیروت«  برای  پیانیست سرشناس مدیر هنری کنسرت »با هم  سکر، 

است./هنرآنالین

شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد

تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت

به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد

ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت

که محب صادق آنست که پاکباز باشد

به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن

که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد

سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم

به کدام دوست گویم که محل راز باشد

چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی

تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد

نه چنین حساب کردم چو تو دوست می گرفتم

که ثنا و حمد گوییم و جفا و ناز باشد

دگرش چو بازبینی غم دل مگوی سعدی

که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد

قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران

اگر از بال بترسی قدم مجاز باشد

سعدی

| چاپ ونشر | | سینما | | ادبیات | | موسیقی |

اندازه گربه معمولی ولی سر پهن  به  این گربه  جثه 
است. گوش ها کوچک، گرد و با فاصله زیاد از هم و 
تقریبًا در دو طرف سر قرار دارند. دمی بلند و کلفت 
دارد. موهای بدن به رنگ خاکستری متمایل به زرد 
برفکی  رنگ  به  را  آنها  موها  سفید  نوک  ُاخرایی که 
خال های  پیشانی  روی  بر  است.  آورده  در  نقره ای 
مشخصی دیده می شود. موهای گونه ها بلند، با دو نوار 
قهوه ای رنگ در هر طرف سر، موها بلندتر و متراکم تر 
از سایر گربه ها است. موهای زیر بدن نیز بسیار بلند و 
طول آنها تقریبًا دو برابر موهای پشت و پهلوها است. 

این موها عایق بسیار خوبی در مقابل زمین های یخ 
تنه گربه  و  طول سر  می روند.  به شمار  برفی  و  زده 
پاالس 50 تا ۶5 سانتی متر و درازای دم آن ۲۱ تا 30 
سانتی متراست. میانگین وزن گربه های پاالس ۲/5 

تا 4/5 کیلوگرم است.
ییالق  خوش  منطقه  از  تاکنون  آن  وجود  ایران،  در 
شاهرود بجنورد، سرخس، ترکمن صحرا، آذربایجان 
تهران  اصفهان،  آذرشهر،  ارس(،  رود  )حاشیه  غربی 
در  احتمااًل  این گربه  است.  شده  و کرمان گزارش 
زمستان جفت گیری می کند و بعد از حدود ۶5 روز 
یک تا شش بچه می زاید. بچه ها در یک سالگی بالغ 

ایران بیابان های  و  می شوند./ کویرها 

گربه پاالس

کتاب گتسبی بزرگ نام یکی از جذاب ترین و فاخرترین آثار 
ادبی دنیا به حساب می آید که داستانی از یک رویای آمریکایی 
را روایت می کند. این کتاب که توسط اسکات فیتزجرالد در سال 
۱9۲5 میالدی منتشر شده است به عنوان کتابی ناموفق شناخته 
شد و تا پایان عمر نویسنده نتوانست به موفقیت برسد.  تا 
این که پس از سال ها و در نبود اسکات فیتزجرالد رمان گتسبی 
بزرگ در سال ۱945 به تجدید چاپ رسید و تولد دوباره این 
کتاب از این تاریخ دوباره اتفاق افتاد چرا که در کمال ناباوری و 
با استقبال شدید مخاطبان این کتاب به پرمخاطب ترین کتاب 

ایاالت متحده معروف شد.
جالب است بدانید امروزه این کتاب به عنوان یکی از آثار فاخر 
ادبیات آمریکا در دانشگاه های مختلف تدریس می شود و مورد 
استقبال دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار می گیرد.  شاهکار 
گتسبی بزرگ از نگاه مردی به نام نیک روایت می شود که برای 
پیشرفت شغلی از شمال آمریکا به نیویورک مهاجرت کرده و 
در همسایگی مردی زندگی می کند که هر شب مهمانی های 
از  ابتدا  در  که  نیک  می شود.  برگزار  منزلش  در  باشکوهی 
مهمانی های شبانه همسایه اش تعجب می کند سعی بر این دارد 
تا از او فاصله بگیرد چرا که از زرق و برق های زندگی گتسبی 
خوشش نمی آید، اما یک روز و با دریافت دعوتنامه ای از گتسبی 
نظرش عوض می شود و او هم یکی از مهمانان گتسبی می شود. 

| گتسبی بزرگ | 
|نویسنده : اسکات فیتزجرالد
مترجم : معصومه عسگری |

آبیاری
)بخش سوم(

تاسیسات  از  عبارتند  آبیاری  در مدیریت  عناصر  مهم ترین 
انتقال و توزیع آب، تجهیزات آبیاری، محل های مصرف آب، 
مقدار بهره برداری از آب در هر یک از شیوه های مصرف و 

سطح مهارت مصرف کنندگان آب.
 کشاورزان از جمله مصرف کنندگانی هستند که در مدیریت 
محصول  کشت  شیوه ی  دارند.  ویژه ای  جایگاه  آبیاری 
کشاورزان در مقدار آبی که مصرف می کنند، تاثیر چشمگیری 
دارد. کشاورز تصمیم می گیرد چه محصولی کشت کند، سطح 
زیرکشت هر یک از محصوالت چه مقدار باشد و عملیات 
کشاورزی و آماده سازی تهیه ی زمین به چه صورتی انجام 
گیرد. کشاورز برنامه ی آبیاری محصوالت را تنظیم و روش 
آبیاری را تعیین می کند و سرانجام آب را به مصرف می رساند. 
بنابراین، کشاورز مدیریت آبیاری را بر عهده دارد. بی تردید، 
کشاورزان بدون آموزش های الزم و در اختیار داشتن اطالعات 
کافی نمی توانند برای مصرف بهینه ی منابع آب برنامه ریزی 

کنند. کارکرد مدیریت آبیاری از این قرار است:
مدیریت آبیاری سبب جلوگیری از اتالف آب می شود، مثال 
در ایران با استفاده از قنات از تبخیر آب جلوگیری می شود.
 مدیریت آبیاری باعث افزایش حاصلخیزی زمین می شود، 
مثال با آبیاری می توان محصوالت باارزش تری در مقایسه با 
زمانی که زمین کشاورزی فقط با آب باران آبیاری می شود، 

کشت کرد.
 مدیریت آبیاری با توزیع رسوبات به حاصل خیزی زمین 

می کند. کمک 
 می دانیم که سطح ایستابی با آبیاری باال می آید. به همین 
احداث  زهکشی  شبکه های  باید  آبیاری  مدیریت  دلیل، 
کند تا امکان بهره برداری همیشگی از آب و خاک منطقه 
فراهم شود. مدیریت آبیاری با انتخاب روش، نوبت و مقدار 
آبیاری، در مهار میزان شوری خاک، به ویژه جلوگیری از 
در  امالح  اثر  ریشه  گیاهان، کاهش  پیرامون  نمک  تجمع 
محصول،  و کیفیت  افزایش کمیت  نتیجه،  در  و  گیاهان 
همچنین بهره گیری از زمین بیرون به ویژه خاک های شور، 
روش های  از  برخی  که  است  گفتنی  است.  موثر  بسیار 
تبخیر و شوری  اثر  بر  افزایش نمک خاک  آبیاری سبب 

زیست محیط  دانشنامه  خاک می شود./ 

 آبخوان

 کارزار


