
موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان

به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر انقالب اسالمی با عفو 
یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و هشتصد و بیست و پنج تن )۲۸۲۵( از 
محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات 

حکومتی موافقت کردند.

اسحاق جهانگیری، علی شکوری راد و سید 
محمد خاتمی از طرح »صیانت از حقوق 

کاربران فضای مجازی« انتقاد کردند

 دوره محدودیت
گذشته است 

 گزارشی از وضعیت جنگل بانان
 پارک بلو ریج آمریکا

 تعداد جنگل بان ها 
برای حفاظت کافی نیست لغو و اگذار ی مالکیت تاالب ها

معاون سازمان حفاظت محیط  زیست: ابالغیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نافی سایر  وظایف قانونی وزارت نیرو در باره رودخانه ها و تاالب ها نیست

با ابالغیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری سند تاالب ها به نام سازمان های محیط  زیست و جنگل ها صادر می شود

| مهتا بذرافکن |

ضرورت سیاست گذاری 
متناسب با تغییر اقلیم 

در  اقلیم  با  سازگار  رویکردهای  انتخاب 
برنامه ریزی و سیاست گذاری می تواند زمینه ساز 
مشارکت هایی شوند که انطباق و توسعه پایدار 
را ادغام کرده تا به طور همزمان و هماهنگ به 
کاهش ریسک بالیا، کاهش فقر و نابرابری در 
همه سطوح، بهسازی زیرساخت ها، تاب آوری 
نهادی و اجتماعی بپردازند. وضعیت بارش های 
سال 99-1400 زنگ خطری برای جدی گرفتن 
پیامدهای گرمایش جهانی و ضرورت انطباق با 
تغییرات اقلیمی است. انطباق معموال مستلزم 
و  اجتماعی  آمادگی  زیرساخت ها،  تطبیق 
همچنین کنترل تنش های سیاسی  در سطوح 
محلی و ملی به ویژه حول محور آب است. 
در سپهر سیاست گذاری ایران سد سازی، انتقال 
آب، کشاورزی، کم اعتنایی به محیط زیست، 
تعارض منافع نهادها و ذی نفعان امری متاثر از 

مناسبات سیاسی و رایج است.

 »پیام ما« از اختالف شهرداری کرمان و ارتش
 بر سر دفن مردگان در قبرستان جدید این شهر گزارش می دهد
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| عضو هیات مدیره انجمن علمی جنگل بانی ایران |

| هومن روانبخش |

 ایران نیازمند 63 هزار 
محیط بان و جنگل بان

هر سال با فرا رسیدن روز بزرگداشت جنگل بانان 
زبان ها  سر  بر  آنها  نام  دیگر  بار  محیط بانان،  و 
می افتد و بعد از گذر این روز باز هم به فراموشی 
سپرده می شوند. این در حالی است که خدمات 
ارزنده این گروه از پاسبانان محیط زیست کشور 
بار سنگینی  کنار  در  و  نیست  قابل چشم پوشی 
امکانات خوبی  از  نه  دارد،  قرار  دوششان  بر  که 
از  دقیقی  شناخت  مردم  نه  و  هستند  بهره مند 

کار آنها دارند.
استانداردهای  و  آمار  اساس  بر  بخواهیم  اگر 
جهانی به این شغل نگاه کنیم، کشور ما نیازمند 
حضور 63 هزار محیط بان و جنگل بان است و این 
در حالی است که ما در حدود سه هزار نفر فرد 
مشغول به کار داریم و شصت هزار نفر کمبود در 
این زمینه نکته ای نیست که به این راحتی قابل 

جبران شدن باشد.

فراخوان شناسایی شرکت های مهندسین مشاور      
 به شماره 1400/4/ف

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد در زمینه اجرای پروژه 
"مطالعات اكتشافی  فاز پی جویی و شناسایی پهنه اكتشافی بافت به مساحت 15000 
كیلومتر مربع و مطالعات اكتشاف فاز عمومی در تعدادی از محدوده های اكتشافی 
امید بخش حاصل از پهنه ها " اقدام به شناسایی شرکت های مهندسین مشاور با 

رتبه حداقل 3 در رشته زمین شناسی، پی جویی و اکتشاف معادن، نماید.
محل اجرای كار:  پهنه و محدوده های اكتشافی در سراسر كشور 

مدارك مورد نیاز :
1(اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شركت )مرتبط با موضوع فراخوان(

2(آگهی تأسیس شركت در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شركت حاوی 
معرفی صاحبان امضاهای مجاز

3(گواهینامه صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مرتبط با موضوع 
فراخوان 

4(سوابق کاری مشابه با ارائه حجم مالی کار )رونوشت های قراردادی قبلی و جاری 
بهمراه شرح کار و مبلغ قرارداد و گواهینامه های صدور حسن انجام کار از كارفرمایان(
اداره  تأیید  براساس  مالیات ساالنه  )مبلغ  مالی شركت  توان  بر  دال  5(مدارك 

مالیاتی، مبلغ بیمه تأمین اجتماعی پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی، درآمد 
ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیت های مورد تأیید كارفرمای مربوطه، مبلغ 
دارایی های ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا دفاتر قانونی 
سال قبل،  تأیید اعتبار صادر شده از طرف بانك ها یا مؤسسات مالی و اعتباری 

معتبر و ...(
6(لیست پرسنل تمام  وقت شرکت همراه با مشخصات كامل )سوابق تحصیلی و 

کاری( و چارت سازمانی
شركت كنندگان در فراخوان می بایستی مدارك فوق را در پاكت دربسته و مهر موم 
شده قرار داده )روی پاكت بایستی نام شركت، شماره و موضوع فراخوان قید شود( 
و حداكثر تا تاریخ 1400/05/20 به نشانی دفتر مركزی شركت معدنی و صنعتی گل 
گهر واقع در خیابان دكتر فاطمی- روبروی هتل الله- ساختمان نگین، پالك 273 
– دبیرخانه مركزی و یا به نشانی دفتر كمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی 

گل گهر واقع در كیلومتر 50 جاده شیراز ارسال نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03441423496 تماس حاصل فرمایید.

                                                                کمیسیون معامالت 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

نوبت دوم

آگهی مناقصه 
عمومی 

موضوع مناقصه: عملیات استخراج روباز معدن اسد آباد به میزان 10000تن 
به مدت یک سال

 مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/0۵/1۸
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

- امور قراردادها. )شماره تماس: 3۲11۷۷۲6- 034(

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل 1.699.19۷.000ریال. 
تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ1400/0۵/04

تاریخ گشایش پاکت ها: ارزیابی کیفی وفنی مورخ 1400/06/06 و گشایش 
و ج مورخ 1400/06/0۷ الف  پاکات 

مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب 314۸۲10۷ بانک رفاه 
 IR 6۸01301000000000314۸۲10۷  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 دوم

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 20/711/436/516 )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 1400 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 1400/05/09 حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/5/16 مبلغ 500،000 )پانصد هزارریال ( بعنوان هزینه خرید 
اسناد مناقصه در وجه شرکت آبفای سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی به شماره حساب 3400318188 با شناسه واریز 260198024570112 واریز 

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

-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1/036/000/000 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 123402/ ت – 50659 ه – مورخ1394/9/22 (  

-واریز نقدی به حساب شماره 3400318188 با شناسه واریز 260198024118165 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 13 روز سه شنبه مورخ 1400/05/26

-افتتاح پاکت های الف و ب وج : ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/05/30
- آدرس : سیرجان - خیابان قدس - شرکت آب و فاضالب سیرجان

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

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در 
کلیه دسته های شغلی صنف الکترونیک می رساند در صورت 
تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف مذکور، می 
توانند از تاریخ سه شنبه 1400/05/12  به مدت 15 روز نسبت به 
ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش ثبت 

نام داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند. 

1-پروانه کسب معتبر 
سابقه  فاقد  افراد  برای  دیپلم  حداقل  تحصیلی  2-مدرک 

مدیره  هیات  در  عضویت 
3-حداکثر سن 75 سال

از داوطلبین عضویت در هیات مدیره
 و بازرسان اتحادیه صنف الکترونیک

هومن سیوندی پور- رییس هیات اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان

مدارک مورد نیاز

پروانه کسب معتبر  دارندگان  تمامی  اطالع  به  بدین وسیله 
در کلیه دسته های شغلی صنف خرازان می رساند در صورت 
تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف مذکور، می 
توانند از تاریخ سه شنبه 1400/05/12  به مدت 15 روز نسبت به 
ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش ثبت 
نام داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند. 

1-پروانه کسب معتبر 
سابقه  فاقد  افراد  برای  دیپلم  حداقل  تحصیلی  2-مدرک 

مدیره  هیات  در  عضویت 
3-حداکثر سن 75 سال

از داوطلبین عضویت در هیات مدیره 
و بازرسان اتحادیه صنف خرازان

هومن سیوندی پور- رییس هیات اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان

مدارک مورد نیاز

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه 
دسته های شغلی صنف تعمیرکاران موتورسیکلت می رساند در 
صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف مذکور، 
می توانند از تاریخ سه شنبه 1400/05/12  به مدت 15 روز نسبت به 
ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش ثبت نام 

داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند. 

1-پروانه کسب معتبر 
سابقه  فاقد  افراد  برای  دیپلم  حداقل  تحصیلی  2-مدرک 

مدیره  هیات  در  عضویت 
3-حداکثر سن 75 سال

از داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسان 
اتحادیه صنف تعمیرکاران موتورسیکلت

هومن سیوندی پور- رییس هیات اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان

مدارک مورد نیاز

بحران کم آبی را جدی بگیریم

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانسازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

آگهی فراخوان 
ثبت نام

آگهی فراخوان 
ثبت نام

آگهی فراخوان 
ثبت نام

| پژوهشگر جامعه شناسی توسعه |
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نوزدهمین  افتتاح  آیین  در  جهانگیری 
دوره مسابقات ملی مهارت که در سازمان 
آموزش فنی- حرفه ای کشور و با حضور 
حرفه ای  فنی-  سازمان های  روسای 
سراسر کشور برگزار شد، به ورود دانش و 
فناوری های نوین در فضای جدید جهانی 
و ورود به داخل کشور اشاره و تصریح کرد: 
نباید زمانی که با یک پدیده جدید روبرو 
سیاسی  عوارض  فکر  به  تنها  می شویم 
آن  از  استفاده  ممنوعیت  و  اجتماعی  و 
پدیده باشیم. معاون اول رئیس جمهور با 
تاکید بر اینکه باید از گذشته درس عبرت 
همه  از  استفاده  در  مقاومت  به  گرفت، 
تلویزیون،  آهن،  راه  نظیر  نو  پدیده های 
در  و گفت:  اشاره کرد  ماهواره  و  ویدیو 
مقطعی از تلویزیون به عنوان اتاق شیطان 
یاد می شد. این در حالی است که امروز 
در همه روستاهای کشور از این تجهیزات 
دنیای ارتباطات استفاده می شود. باید در 
نظر داشت که با علم و فناوری نمی توان 
نیازمند  مباحث  این  البته  کرد  مبارزه 
قواعد و قوانین حکمرانی دقیقی هستند 
که باید به درستی نوشته شود. او افزود: 
ممکن است شبکه ای در فضای مجازی 
تاثیر سیاست های جایی  و تحت  ایجاد 
از دنیا قرار داشته باشد و عوارضی برای 
کشور به وجود آورد اما باید در نظر داشت 
و  مبارزه کرد  خود  مردم  با  نمی توان  که 
و  سازگاری، گفت وگو  در  پیشرفت کشور 
قوانین  برای وضع  جلب مشارکت مردم 
بر  تاکید  با  جهانگیری  است.  جدید 
نظیر آی تی و  فناوریهایی  بر  اتکا  اینکه 
شفافیت  افزایش  موجب  تی  سی  آی 

نیست که  امکانپذیر  تصریح کرد:  است، 
در دنیای امروز مطلبی را از مردم مخفی 
و یا بر آنها تحمیل کرد. امروز نمی توان 
مرحله ای  در  دروغ گفت. کشور  مردم  به 
چیزی  مردم  به  توان  نمی  دارد که  قرار 
گفت ولی کار دیگری انجام داد. معاون 
فعالیت  به  اشاره  با  رئیس جمهور  اول 
در  ایرانی  میلیون  چندین  اقتصادی 
داد:  ادامه  اینترنت،  و  مجازی  فضای 
از مواضع آشکار عدالت خواهی  اینترنت 
در کشور است تا جایی که یک روستایی 
در منطقه خاش در سیستان وبلوچستان 
با استفاده از اینترنت و ایجاد کسب و کار 
توانسته کاالهای خود را با جلب مشتری 
از  مهم  این  بفروشد که  دنیا  سراسر  به 
و  اینترنت  زیاد گسترش  بسیار  مزایای 
پهنای باند در کشور است که با تالش های 
دولت تدبیر و امید فراهم شده است. او 
همچنین با اشاره به شیوع بیماری کرونا 
و  باند  پهنای  اینترنت،  اگر  تصریح کرد: 
امکانات و زیرساخت های فضای مجازی 
کشور  بود  توسعه نیافته  دولت  این  در 
می شد.  روبه رو  عدیده ای  مشکالت  با 
نمی شد  ایجاد  کشور  در  باند  پهنای  اگر 
آموز، 900 هزار معلم،  14 میلیون دانش 
دانشگاه  اساتید  و  دانشجو  میلیون   4
نمی توانستند از طریق شبکه های مجازی 
و  آموزش  در  شاد  شبکه  همچنین  و 
را  خود  آموزش های  و  پرورش کالس ها 
برقرار کنند. جهانگیری تاکید کرد: در حال 
گیری  بهره  با  خانوار  میلیون   ۲0 حاضر 
می توانند  اینترنتی  و  مجازی  فضای  از 
خرید  یا  و  دریافت  قرض الحسنه  وام 

الکترونیکی داشته باشند. دنیای مجازی 
و اینترنت و اقتصاد مرتبط با این بخش 

بود. خواهد  متفاوتی  دنیای 

 واکنش »اتحاد ملت« 
به طرح صیانت 

طرح  درباره  ملت  اتحاد  حزب  کل  دبیر 
مجازی  فضای  حقوق کاربران  از  صیانت 
هم به وزیر کشور نامه نوشت و خواستار 
سوی  از  اعتراضی  تجمع  مجوز  صدور 
در  ایسنا،  گزارش  به  شد.  کشور  وزارت 
نامه علی شکوری راد به رحمانی فضلی با 
فضای  از  صیانت  طرح  بررسی  به  اشاره 
مجازی در مجلس از آن به عنوان طرحی 
که دسترسی به خدمات پایه کاربردی در 
فضای مجازی را برای شهروندان به شدت 
آورده  و   برده  نام  محدود خواهدساخت 
محدودسازی  بر  عالوه  طرح  این  است : 
تأثیر  اطالعات  و  خبر  تبادل  امکان 
در فضای »کسب و کار« خواهد  به سزایی 
از  بسیاری  معیشت  و  زندگی  و  داشت 
شهروندان را با مشکالت مضاعف مواجه 
خواهد ساخت. دبیر کل حزب اتحاد ملت 
ایران اسالمی در ادامه با بیان اینکه حزب 
دفاع  به حکم وظیفه سیاسی  متبوعش 
شهروندان،  حقوق  و  اساسی  قانون  از 
این  مفاد  با تصویب  مخالفت همه جانبه 
طرح را در دستور کار خود قرار داده است 
دیگر  با  همراهی  بر  عالوه  است:  افزوده 
کنش  انجام  خواهان  معترض،  اقشار 
برانگیزاننده  و  نمایان  اعتراضی  سیاسی 
است. در ادامه نامه شکوری راد با طرح 
آورده  کشور  وزارت  از  خور  درخواست 

است: به موجب تبصره یک بند خ ماده 
بر  وقوف  علی رغم  و  احزاب  قانون   13
به  شیوع کرونا  از  ناشی  محدودیت های 
اطالع می رساند چنانچه از نظر ستاد ملی 
داریم  قصد  نباشد  منعی  با کرونا  مبارزه 
در  اعتراضی  تجمعی  فرصت  اولین  در 
آن  در  قطعا  مناسب که  باز  فضای  یک 
خواهد  رعایت  بهداشتی  های  شیوه نامه 
شد، برگزار نماییم. تا آن زمان روش های 
نیز  دیگری  جایگزین  متعارف  اعتراضی 
مطرح هستند که تمایل داریم از آنها برای 
بیان اعتراض استفاده کنیم. دبیر کل این 
یادآور شده  پایان  در  طلب  اصالح  حزب 
است: تقاضا دارد استفاده از این روش ها 
و راهکارها را موضوعی امنیتی تلقی نکرده 
سیاسی  اعتراضات  شود  داده   اجازه  و 
قابلیت طرح و نمایش در فضای آرام و 

باشند. داشته  را  تنش  بدون 

 انتقاد سید محمد خاتمی از طرح 
محدودسازی دسترسی به اینترنت
اسبق  رئیس جمهور  خاتمی  محمد  سید 
ایران هم در اظهاراتی به صراحت از طرح 
صیانت انتقاد کرد. بنا به گزارش »خاتمی 
مدیا« رسانه رسمی دفتر خاتمی، او گفت: 
»حکمرانی خوب )و حتی برخورداری از 
جهاِن  این  در  انسانی(  مناسب  زندگی 
اول مستلزم شناخت  متفاوت، در درجه 
بد(  و چه  واقعیت ها )چه خوب  درست 
راه های  یافتن  برای  چاره جویی  آنگاه  و 
برخورداری  زمینه  ایجاد  و  بهتر  زندگی 
از سوی  رضایت بخش تر  زندگی  از  مردم 
حکومت است.  روی سخن من با کسانی 
می برند  سر  به  توهم  این  در  نیست که 
که حکومت باید شهروندانش را به زور به 
به  نه کسی  زور  با  اصواًل  و  ببرد  بهشت 
باز  جهنم  از  زور  به  نه  و  می رود  بهشت 
داشته می شود. بلکه سخن با آنان است 
که واقعًا نگران ایران اند و انسان را آزاد و 
مختار می دانند و برای او حق و حرمت 
قائل اند و در احقاق حقوق مردم و حفظ 
کرامت آنان و برخوردار کردنشان از زندگی 

می دانند«.  مسؤول  خوب 
 رئیس دولت اصالحات تصریح کرد: »آنچه 
و می گذرد  در مجلس گذشت  روزها  این 
و  با حقوق مدنی  آن  ناسازگارِی  بر  عالوه 
شهروندی و شرایط حکمرانِی خوب، باید 
گفت در این وانفسای زندگی و بی کاری و 
فشارهای سنگین که بر مردم وارد آمده و 
موجب ناامیدی و بی کاری وخشم انبوهی 
تصمیم  این  از  آنچه  است،  شده  آنان  از 
و  مادی  سنگین  هزینه  دارای  و  نادرست 
معنوی حاصل می شود، نه کارساز است و نه 
مفید. تنها نتیجه فوری آن پوشاندن ناتوانی 
در یافتن و ارائه راه های منطقی و معقول 
برای بهبود بخشیدن به زندگی مردم است 
و موجب بیکاری انبوهی از نیروهای کارآمد 
و بازماندن از خدمت رسانی به مردم است«.  
امیدواری کرد:  اظهار  خاتمی  محمد  سید 
و  واقعیت  درست  شناخت  با  »مجلس 
بهبود  مناسب  راه های  برای  جستجوگری 
بخشیدن به امور و گوش فرادادن به ندای 
خیرخواهانه بخش قابل توجهی از مردم از 
این طرح که با روح قانون اساسی مغایر 
است و در کوتاه مدت حاصل آن نارضایتی 
زندگی  در  بیشتر  خلل  و  مردم  حق  به 
تحت فشار آنان است و هزینه های بی فایده، 
بلکه پرضرر برای کشور و ملت و دولت دارد 
برای  عالی رتبه  مسئوالن  و  شود  منصرف 
جلوگیری از افزایش فاصله میان مردم و 

بیندیشند«. مسئوالن چاره ای 

 اسحاق جهانگیری، علی شکوری راد و سید محمد خاتمی از طرح
 »صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی« انتقاد کردند

دوره محدودیت گذشته است 

انهدام شبکه »اختالس و ارتشا« 
 در شرکت آبفای خوزستان
 6 مدیر حوزه آب 

بازداشت شدند
انهدام  از  اهواز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
 شبکه اختالس، ارتشا و تحصیل مال از طریق 
نامشروع در شرکت آبفای خوزستان  خبر داد و 
گفت: »در این ارتباط 6 مدیر حوزه آب بازداشت 
شدند.« به نقل از دادگستری استان خوزستان، 
عباس حسینی پویا  در تشریح جزئیات تشکیل 
پرونده قضایی با موضوع شبکه اختالس، ارتشاء 
نامشروع در شرکت  از طریق  و تحصیل مال 
اداره کل  به گزارش  توجه  »با  عنوان کرد:  آبفا 
برخی  خصوص  در  خوزستان  استان  بازرسی 
سوء  جریانات در قراردادهای خرید تجهیزات 
آبفا  شرکت  در  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
خوزستان و همچنین مشکالت سیستم هدایت 
و  استان  فاضالب  سطحی  آب های  و کنترل 
دخیل بودن برخی کارکنان فعلی و سابق آن اداره 
در جریان موضوع و تبانی با برخی پیمانکاران 
پرونده ای در دادسرای عمومی و انقالب اهواز 
تشکیل شد.« او با بیان اینکه این پرونده در 
شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال 
رسیدگی است، افزود: »در جریان این پرونده، 
معاون برنامه ریزی شرکت آبفا، مجری پروژه، 
همچنین  و  آبفا  شرکت  ذی حساب  پیمانکار، 
مدیرعامل سابق شرکت تحت تعقیب قضایی 
بازداشت  مناسب  تامین  قرار  با  و  گرفته  قرار 

شده اند.«

 موافقت رهبر انقالب
  با عفو یا تخفیف مجازات

 تعدادی از محکومان

به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، 
رهبر انقالب اسالمی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 
از   )۲۸۲۵( تن  پنج  و  بیست  و  هشتصد  و  هزار  دو 
قضایی  سازمان  انقالب،  و  عمومی  محاکم  محکومان 
نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. به 
گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
رئیس قوه قضائیه در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی 
پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان 
و  عفو  کمیسیون  در  آنان  عفو  پرونده های  که  را 
بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط الزم تشخیص 
داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 
11 اصل 110 قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت هللا 

قرار گرفت. خامنه ای 

آغاز نخستین مطالعات 
میدانی باستان شناسی 

در بافت تاریخی بندرانزلی
به  گمانه زنی  برنامه  یافته های  آخرین  طبق 
منظور الیه نگاری در بافت تاریخی بندر انزلی که 
نخستین مطالعات میدانی باستان شناسی در 
این شهرستان است، آثار معماری اواخر قاجار 
باقریان، سرپرست  شناسایی شد. محمدرضا 
بندر  این خبر  اعالم  با  باستان شناسی  هیئت 
و  بندر شمال کشور خواند  مهم ترین  را  انزلی 
گفت: »مطالعه تاریخ شهرستان بندرانزلی در 
استان گیالن روشن می سازد که این بندر در 
قرون جدید به ویژه در دوره قاجار دروازه ورود به 
اروپا بوده است.« او افزود: از آنجایی که بر پایه 
آثار و  انجام یافته قدیمی ترین  پژوهش های 
بناهای موجود در این شهرستان از چند صد سال 
پیشینه برخوردارند، پیش از آغاز برنامه به نظر 
می رسید که یافته هایی از حدود 300 سال پیش 
در این مطالعات میدانی در بافت مرکزی شهر 
به دست آید. این باستان شناس خاطرنشان 
در  استقرار  و  سکونت  امکان  به عبارتی  کرد: 
در  کاسپین  دریای  وجود  به دلیل  شهر  این 
شمال، تاالب در جنوب و آبگرفتگی های بسیار 
عماًل تا حدود 300 سال پیش وجود نداشته 
است.او برنامه گمانه زنی به منظور الیه نگاری در 
بافت تاریخی بندر انزلی را نخستین مطالعات 
شهرستان  این  در  باستان شناسی  میدانی 
عنوان کرد و افزود: مطالعاتی چند در خصوص 
پیشینه پژوهشی تاریخ و تاریخ معماری شهر 
بندرانزلی صورت یافته اما هیچ گونه مطالعات 
باستان شناسی در این شهر انجام نشده است. 
باقریان با بیان اینکه از نخستین ساکنان شهر 
بندرانزلی و شکل دهندگان آن اطالعات اندک و 
جسته و گریخته ای در دست است، ضرورت و 
اهمیت انجام این طرح را دستیابی به داده ها 
و اطالعات دسته بندی و کالسه شده ای دانست 
که برای هویت شهر، اهالی آن و پژوهشگران 
سودمند خواهد بود. همچنین داده های فرهنگی 
کار  این  از  حاصل  احتمالی  سفالینه های  و 
میدانی می تواند به تدوین تاریخی معتبر از شهر 

بندرانزلی بیانجامد.

رئیس قوه قضائیه:

کرامت و عدالت در همه 
شئون قضایی باید رعایت شود 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در اجرای سند تحول 
قضایی باید در وهله نخست وظایف هر بخش و دستگاه 
و در وهله دوم دستگاه نظارت کننده و پیگیر موضوع 
مشخص شود، گفت: کمیسیون ویژه اجرای سند تحول 
قضایی باید مشخص کند کدام راهکارهای تعیین شده در 
سند تحول نیاز به وضع قانون و ابالغ دستورالعمل دارند.  
از قوه قضائیه، حجت االسالم  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
اجرای  در  اینکه  بیان  با  اژه ای  محسنی  والمسلمین 
است،  ضروری  امری  »نظارت«  باالدستی  سندهای 
گفت: زمانی گفته می شد سیاست های کلی نظام قابلیت 
اجرایی ندارند و به آن ها هم عمل نمی شد، اما وقتی 
که یک هیئت ناظر از درون مجمع تشخیص مصلحت 
پیدا  اجرا  قابلیت  سیاست ها  این  آمد،  پای کار  نظام 
کردند. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در اجرای سند 
تحول قضایی باید در وهله نخست وظایف هر بخش و 
دستگاه و در وهله دوم دستگاه نظارت کننده و پیگیر 
موضوع، مشخص شود عنوان کرد: هیئت نظارت کننده، 
هم باید بر اجرای اقدامات سند و هم بر عدم اجرای 
اقدامات مغایر با سند تحول از سوی دستگاه های متولی 
نظارت داشته باشد. محسنی اژه ای در عین حال گفت 
که هیئت ناظر بر اجرای سند تحول قضایی باید عالوه 
بر وظیفه ذاتی نظارتی خود، مشکالت دستگاه مجری 
سند را نیز بشناسد و برای حل آن مشکالت راهکار ارائه 
افزود: کمیسیون ویژه اجرای  دهد. رئیس قوه قضائیه 
سند تحول قضایی باید مشخص کند کدام راهکارهای 
تعیین شده در سند تحول نیاز به وضع قانون و ابالغ 
دستورالعمل دارند. محسنی اژه ای با بیان اینکه کرامت 
و عدالت در همه شئون قضایی وجود دارد و باید رعایت 
شود، گفت: متاسفانه هنوز مقوله گسترش عدالت که در 
قانون اساسی بر آن تصریح شده، به نحو کامل تبیین 
به  با اشاره  و دنبال نشده است. رئیس دستگاه قضا 
اصل های 4 و ۵ قانون اساسی کشورمان گفت: نیازمند 
و  مسئولیت ها  زمینه  در  بررسی کنیم  هستیم که  آن 
وظایفی که در قانون اساسی بر عهده دستگاه قضایی 

گذاشته شده است، چگونه عمل کرده ایم.

آغاز فصل سوم کاوش 
نجات بخشی محوطه 

باستانی مرسین
میراث فرهنگی، گردشگری  اداره کل  سرپرست 
مرحله  گفت:  سمنان  استان  صنایع دستی  و 
جدید کاوش باستان شناسی و نجات بخشی 
شد.حمیدرضا  آغاز  مرسین  باستانی  محوطه 
دوست محمدی با اعالم این خبر افزود: فصل 
سوم کاوش نجات بخشی این محوطه باستانی 
به سرپرستی عطا حسن پور  و با مدیریت مهرداد 
ملک زاده آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه 
دارد و در این فصل از کاوش با هدف تکمیل 
مطالعات و با استقرار ۲ هیئت باستان شناسی 
سطح  کاوش  و  کار  انجام  در  تسریع  برای 
بیشتری از محوطه انجام می شود. او  با اشاره به 
اینکه این گورستان متعلق به دوره های عصر آهن 
3 )دوره ماد و اوایل دوره هخامنشی( است، 
گورستان  نجات بخشی  »کاوش  کرد:  اضافه 
شده  آغاز   1393 تابستان  اواسط  از  مرسین 
است.« دوست محمدی با بیان اینکه احتمال 
باشد،  منطقه  در  گور  هزار   ۲ از  بیش  می رود 
تصریح کرد: مجموعه های سفالی و زیورآالت 
یافت شده از این منطقه متعلق به کوچندگان 

است.

  رییس دولت اصالحات: 
آنچه از این تصمیم نادرست و 
دارای هزینه سنگین مادی و 
معنوی حاصل خواهد شد، نه 
کارساز است و نه مفید

سهل انگاری و نادیده گرفتن 
احتماالت مخاطره آمیز و 
پیش بینی های اقلیمی که 
همه کشورهای جهان، حتی 
فقیرترین ها جدی گرفته اند، 
تقریبا در تمام سطوح مدیریتی 
در ایران قابل مشاهده است

طرح مجلس درباره مدیریت فضای مجازی که عنوانش »صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی« است؛ همچنان با 
واکنش انتقادی شماری از چهره های سرشناس سیاسی و کاربران شبکه های اجتماعی روبه رو است. اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور دیروز با تاکید بر اینکه اتکا بر فناوری هایی نظیر آی تی و آی سی تی موجب افزایش شفافیت است، 
تصریح کرد: امکان پذیر نیست که در دنیای امروز مطلبی را از مردم مخفی و یا بر آنها تحمیل کرد. امروز نمی توان به مردم 

دروغ گفت. کشور در مرحله ای قرار دارد که نمی توان به مردم چیزی گفت ولی کار دیگری انجام داد.
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ضرورت سیاست گذاری متناسب با تغییر اقلیم 
با  رویکردها  ادغام کردن  شرایط  این  در 
وجود مزایایی که دارد، بسیار دشوار بوده 
میل  به رغم  که  است  محتومی  راه  ولی 
الزم  قلمرو  بقای  برای  سياسيون  باطنی 

است. ضروری  و 
عبارت  جهانی  بانک  تحلیل  بر  بنا    
تغییرات  برابر  در  مقاوم  »توسعه ی 
بی دقتی  نوعی  با   اغلب  اقلیمی« 
را  استفاده می شود و این احساس غلط 
هر  در  اقلیمی  تاثیرات  می کند که  ایجاد 
صورت کامال  قابل مدیریت شدن است، 
نبوده  ممکن  چیزی  چنین  که  درحالی 
ارزیابی ها  از  برخی  که  است  بدیهی  و 
محتمل  که  است  اتفاقاتی  به  مربوط 
اتفاق  هنوز  و  است  آینده  درباره  و  بوده 

است. نیفتاده 
آب های  برداشت  مانند  دیگر  برخی  اما 
مخاطرات  و  ایران  در  زیرزمینی 
را  خود  روی  اکنون  هم  از  فرونشست 
هنوز  وجود  این  با  و  است  داده  نشان 
که  کرد  تعیین  می شود  سختی  به  هم 
درک کرده  را  شرایط  سیاست گذاران  آیا 
بلند مدت  و  میان  کوتاه،  برنامه ای  و 
را   محلی  اجتماعات  و  داشته  آن  برای 
آماده  سخت  تصمیمات  و  مواجهه  برای 

ند؟  کرده ا

متاسفانه  موجود،  نشانه های  وجود  با 
آینده  چنین  وجه  هیچ  به  گفت  باید 
حتی  و  نداشته  وجود  کشور  در  نگری 
اتکا  با  می توانستند  که  کشور  از  مناطقی 
پایدار  خود  ظرفیت های  و  جغرافیا  به 
مناطق  به  و  کرده  تخریب  نیز  را  باشند 

اند. کرده  تبدیل  پرخطر 
در  اکنون  هم  ما  کشور  بزرگ  چالش 
آب،  منابع  یکپارچه  مدیریت  بخش  
فقرزا،  و  فاجعه بار  وسیع،  کشاورزی 
فرسایش خاک، خشکاندن  جنگل زدایی، 
در  بی برنامگی  رودخانه ها،  و  تاالب ها 
خشکسالی،  و  سیالب ها  با  مواجهه 
آلودگی آب های سطحی، نقص جدی در 
سطح  در  ویژه  به  هشدار،  سیستم های 
ندادن  اهمیت  پرخطر،  مناطق  و  محلی 
از  مواردی  و  محلی،  جوامع  آموزش  به 

است. دست  این 
است  مواردی  همه  قضا  از  موارد  این 
و  گرفته  قرار  سازگاری  محور  باید  که 
و  برنامه ریزی  برای  نهادی  هماهنگی 
با  وضعیت  بهبود  برای  سیاستگذاری 
هزینه بر  و  دشوار  تصمیم گیری های 

پذیرد. صورت 
بانک جهانی  بهتر آمادگی،  برای سنجش 
درصدد  منطقه ای  بانک های  از  برخی  و 

کارآیی  بر  می توانند  آیا  بفهمند  هستند 
اقلیمی  با تغییرات  انطباق  تالش ها برای 
نظارت کنند یا خیر )بانک جهانی ۲01۲(. 
تحریم ها  وجود  با  ایران   انزوای  هرچند 
راه ارتباط با دنیا و بهره مندی از تجربیات 

جهانی را دشوار کرده است.
در هر حال آنچه مسلم است و بر اساس 
همچون  نیز  ما  کشور  موجود  شواهد 
و  اقلیمی  تغییرات  باید  کشورها  دیگر 
پیامدهای آن را در برنامه های توسعه ای 
جدی  بسیار  احتمال  یک  عنوان  به  خود 
داده های  با  مطابق  و  گرفته  نظر  در 
شود.  سازگار  بین المللی  و  ملی  موجود 
سازه ها  نباید  سازگاری  رویکرد  البته 
باشند، بلکه الزم است یک تغییر نگرشی 
جای  به  سازگاری  محور  و  شود  ایجاد 
این  شود.  »انسان مدار«،  سازه مداری، 
سازگار  را  خود  باید  هستند که  انسان ها 
محلی  ظرفیت های  به  توجه  با  و  کنند 
توجه  قابل  و  مهم  نکته  شوند.  ماندگار 
نیست،  پروژه  سازگاری  که  است  این 
»عدالت  بر  مبتنی  پویا  فرآیند  یک  بلکه 
عنوان  به  زیستی«  محیط  و  اجتماعی 

است. آینده  دنیای  در  بقا  شرط 
و  غیراصولی  بی رویه  اجرای    
سدسازی  چون  پروژه هایی  سیاست زده 

ضد  شرب (  برای  جز  ) به  آب  انتقال  و 
این  است.  زیستی  و  اجتماعی  عدالت 
بوده  سازگاری  علیه  تاکنون  اقدامات 
فقرزای کنونی  و  آب بر  است.  کشاورزی 
نیز  چالش  بزرگ سازگاری است که از 
منابع  آلودگی  و  غارت  موجب  سو  یک 
آب زیرزمینی و سطحی شده و از سویی 
پایدار  غذایی  امنیت  و  اشتغال  تنها   نه 
یک  به  تبدیل  خود  بلکه  نکرده،  ایجاد 
تاب آور  و  سازگاری  برای  جدی  نگرانی 

است. شده  روستاها  کردن 
زیرساخت ها  اصالح  است  مسلم  آنچه 
منابع  نجات  برای  گذاری  سرمایه  و 
تاالب ها  و  رودخانه ها  زیرزمینی،  آب 
آب های  آلودگی  ساختن  متوقف  و 
بازیافت  برای  سرمایه گذاری  سطحی، 
منابع آب برای استفاده صنایع و شهرها، 
فرسایش خاک، جنگل زایی  از  جلوگیری 
سیالب ها  با  مواجهه  برای  آمادگی  و 
با  مواجهه  بهانه  به  سدسازی  جای  )به 
مراتع،  تخریب  از  جلوگیری  سیالب(، 
از  مهم تر  و  هشدار  های  تقویت سیستم 
همه آموزش مسئوالن و جامعه، به ویژه 
تهدیدات  مقدم  خط  در  محلی  جوامع 
از جمله مواردی است که در فرآیند  و... 
درجه  با  اضطراری  طور  به  باید  سازگاری 
برای  توجه   مورد  ویژه  بطور  باال؛  فوریت 

گیرد. قرار  سرمایه گذاری 
زیرساخت ها  با  نمی شود  است  بدیهی    

ناسازگار  سیاست های  و  برنامه ها  و 
را  سازگاری  اقلیم؛  و  زیست  محیط  با 
و  سهل انگاری  کرد.  توصیه  مردم  به 
مخاطره آمیز  احتماالت  گرفتن  نادیده 
همه  که  اقلیمی  پیش بینی های  و 
فقیرترین ها  حتی  جهان،  کشورهای 
سطوح  تمام  در  تقریبا  گرفته اند،  جدی 
است. مشاهده  قابل  ایران  در  مدیریتی 
خاک،  و  آب  منابع  مدیریت  در  ویژه  به 
متناقض  و  ناکارآمد  سیستم  وجود  با 
سازگاری  متعدد  ذی نفعان  و  موجود 
به  جدی  چالش های  است.  غیرممکن 
بخشی  مدیریت  و  قانون گذاری  لحاظ 
حوزه  مانند  مختلف  قسمت های  در 
بازچرخانی،  شرب،  آب  کشاورزی، 
سدسازی های  و  آب  انتقال  مناقشات 
شیرین  آب  منابع  کردن  آلوده  بی رویه، 
زباله ها  فاجعه بار  دفع  صنایع،  توسط 
برابر  در  مسئول  نهادهای  بی عملی  و 
بهانه  به  آب  منابع  نابودی  امر،  این 
جنگل  تخریب  و  نابودی  و  اشتغال زایی 
همه  از  و  دیگر  بسیار  موارد  و  مراتع  و 
مهمتر فقدان احساس تعلق و مسئولیت 
به منافع ملی که در همه سطوح،  نسبت 
می شود  دیده  آب  حکمرانی  به ویژه 
با وجود شواهد عینی هنوز  به گونه ای که 
تغییرات  با  سازگاری  مورد  در  گفت وگو 
و  ذهن  از  دور  امری  کم آبی  و  اقلیمی 

است.  غیرممکن  حتی 
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نیل لوبری، جنگل بان و حراست ارشد پارک بلو ریج 
در گفت وگو با روزنامه یو اس ای تودی می گوید که 
پارک های ملی آمریکا به جنگل بان های بیشتری 

نیاز دارد.
و  تلفنی  تماس  هزاران  ساالنه  جنگل بان ها 
درخواست برای خدمات، از دزدی و سرعت باالی 
خودروها گرفته تا تجاوز و قتل دریافت می کنند. 
سال ۲01۸ در پارک بلو ریج ۲0 مورد مرگ و میر 
اتفاق افتاده که دلیل بیشتر آنها به حوادث ناشی از 

برخورد وسایل موتوری و خودکشی است.
جنگل بان های دیگر به این روزنامه می گویند از هر 

منبعی که می توانند استفاده می کنند.
می کنند  سعی  می گویند  جنگل بان ها  از  برخی 
استفاده  دارند  دسترس  در  منابعی که  تمام  از 
بیشتری  داوطلبان  از  پارک ها  از  برخی  کنند. 
از  کمک می گیرند در حالی که پارک های دیگر 
دوربین های نظارتی یا متصدیان قطار در عملیات 

می گیرد. نجات کمک  و  امداد 
این در حالی است که تعداد جنگل بان های مشتاق 
به کار در پارک در طول ۲0 سال از 3۷ نفر به 3۲ 

نفر رسیده است.
کلیتون جردن، مسئول استخدام جنگل بان ها در 
پارک Great Smoky  می گوید که ما افرادی را 
استخدام می کنیم که با عالقه این کار سخت را 

انجام دهند.

فکر می کنند جنگل بان ها، پلیس 
»واقعی« نیستند

سازمان پارک های ملی آمریکا جنگل بان ها را به 
چند دسته تقسیم می کند؛ داده ها نشان می دهند 
جنگل بان   1۷00 آمریکا  ملی  پارک های  سازمان 
مسئولیت  دارد که  خود  استخدام  در  را  مسلح 
آنها از جریمه کردن بازدیدکنندگان گرفته تا انجام 

تحقیقات مربوط به قتل و مرگ و میر در داخل 
مرزهای پارک ها را برعهده دارند. آنها با جنگل بانان 
غیرمسلح که همان کاله رنجرها، شلوار خاکی رنگ 
رنجر های  متفاوتند.  دارند  سبز  یونیفرم های  و 
تن،  بر  حفاظتی  زره  پوشیدن  با  هم  حراست 
اسلحه، شوکر، اسپری فلفل، باتوم و دستبند حمل 

می کنند.
بازنشسته که در زمینه  برکوویتز، جنگل بان  پال 
دارد می گوید  پارک ها تخصص  در  قانون  اعمال 
که با اینکه تجهیزات این جنگل بان ها با یکدیگر 
متفاوت است اما مردم عموما تفاوت جنگل بان ها 

را تشخیص نمی دهند.
دیگر  به  نسبت  جنگل بان ها  برکوویتز،  به گفته 
با  هستند  قانون  اجرای  مسئول  که  افرادی 
چالش های بیشتری روبه رو می شوند. او می گوید: 
پلیس  جنگل بان ها  که  می کنند  تصور  »مردم 
فکر  مردم  علت  همین  به  و  نیستند  "واقعی" 
می کنند مجبور نیستند به حرف آنها گوش دهند«.
ملی  پارک های  جنگل بان های   ،19۷6 سال  تا 
که  می شدند  محسوب  پلیس  همان  آمریکا 
می توانستند اسلحه حمل کنند و از تهدید و فشار 
قوانین خاصی  دوران،  آن  از  قبل  استفاده کنند. 
پرونده های  اما  نداشت.  وجود  زور  اعمال  برای 
دهه ۲0 و 30 میالدی شامل گزارش هایی است که 
در آنها جنگل بان ها به قاچاقچیان شلیک کرده اند 
و شکارچیان غیرمجاز را مورد ضرب و شتم قرار 
داده اند. برکوویتز می گوید برخی از ماموران قانون 
از  داشتند  عالقه  جنگل بانی  به  که  برجسته ای 
استیصال شغل خود را ترک کرده اند. او توضیح 
می دهد: »استعداد و توانایی های آنها مورد توجه 
قرار نگرفت؛ چه در مسائل مالی و تشویقی و چه 
در مسائل غیر مالی که برای انجام وظایف خود نیاز 

به حمایت داشتند«.

جنگل بان ها، راهنما شدند
بعد از جنگ جهانی دوم تصویر جنگل بان ها 
شروع به تغییر کرد. همانطور که پارک های ملی به 
ویژه میان گردشگران سفیدپوست طبقه متوسط 
سازمان  شدند،  محبوب تر  باال  به  رو  متوسط  و 
پارک های ملی آمریکا به این نتیجه رسیدند که 
این گردشگران تصور می کنند جنگل بان ها، ماموران 
قانونی به شدت مسلح هستند. ناظران پارک ها 
برای مقابله با این موضوع جنگل بان ها را تشویق 
کرد تا به عنوان راهنما به  گردشگران نزدیک شوند 
تا نقش اعمال قانون آنها کمرنگ تر شود. عالوه بر 
آنها ساخت برنامه های سرگرمی مثل کارتن یوگی 
و دوستان در پارک جلی استون در دهه ۵0 و 60 
میالدی که جنگل بان ها را کمی بدشانس نشان 
می دهند. )در کارتن یوگی و دوستان جنگل بان 
اسمیت، تمام مدت به دنبال گرفتن یوگی است 
این همه  با  را می دزد(.  که سبدهای پیک نیک 
بعد از وقوع شورش های پارک یوسمیتی،  هر چه 
برای نشان دادن چهره بی خشونت جنگل بان ها 
تالش شده بود رو به نابودی رفت. در تابستان 
19۷0، صدها زن و مرد جوان برای برگزاری جشن 
استقالل آمریکا در چمن های جنگل یوسمیتی 
دور هم جمع شدند. جنگل بان ها که برای بیرون 
راندن آنها با مقاومت روبه رو شدند، با باتوم و دسته 
تبر مردم را کتک زدند و این جمعیت بی سالح را 

خون آلود و کبود رها کردند.

شهرت  آوردن  بدست  برای  که  سازمانی  برای 
این  بود،  زحمت کشیده  سال ها  خود  دوستانه 
اتفاق بسیار شرم آور بود. در نهایت کنگره آمریکا 
قانون 19۷6 را تصویب کرد که در آن جنگل بان های 

مسلح از غیرمسلح جدا و به بخش ویژه ای از 
سازمان پارک های ملی آمریکا تبدیل شوند. ایده 
اصلی آن بود که جنگل بان های مسلح آموزش های 
بهتری برای اجرای قانون و استفاده از زور و فشار 
ببیند اما نتیجه آن ایجاد شکاف میان سازمان 

پارک های ملی شد.

کشمکش کاهش بودجه 
پارک های ملی

تحقیقات بسیاری نشان می دهد که رفتار مردم 
زمانی که به وسیله مامور قانون بازداشت شده اند 
تاثیر بزرگی روی واکنش ماموران خواهد گذاشت. 
در دهه گذشته موارد بسیاری از جنگل بان هایی 
دیده شده که در برابر تخطی های ناچیز از زور و 

فشار شدید استفاده کرده اند.
میزان  آنکه  وجود  با  همه گیری کرونا،  از  پیش 
افزایش  از سوی گردشگران  پارک ها  از  استفاده 
مسلح  جنگل بان های  تعداد  اما  بود،   پیدا کرده 
فیل  بود.  همراه  کاهش  با  ملی  پارک های 
فرانسیس، سرپرست بازنشسته پارک های ملی 
می کنیم.  سپری  را  سختی  دوران  می گوید که 
باید  جدید  سرپرست های  فرنسیس  گفته  به 
تصمیمات سختی بگیرند چون پول کافی برای 
این  با  فرنسیس  ندارند.  را  اقدامی  هر  انجام 
حرف ها، می پرسد: »آیا باید به پارک ها رسیدگی 
کرد؟ یا باید بودجه ماموران قانونی را بیشتر کرد یا 
مراکز گردشگری را اداره کرد؟«   بررسی ها نشان 
می دهد که کاهش بودجه پارک های ملی آمریکا به 
همراه کشمکش های طوالنی بر سر نقش مناسب 
ماموران مسلح در پارک های ملی آمریکا از دالیل 
است. نیروهای جنگل بانی شده  اصلی کاهش 

در  جنگل بان ها  نقش  که  است  حالی  در  این 
خاموش کردن آتش سوزی های گسترده جنگلی 
در آمریکا را نباید نادیده گرفت. آنها برای خاموشی 
آتش سوزی های جنگلی و جلوگیری از گستردگی 
شعله ها در صف اول می ایستند. روزی 1۲ تا 13 
ساعت کار می کنند تا با شلنگ های آتش نشانی 
آب پاشی کنند، با بیل و تبر کپه های کوچک تر را 
خاموش کنند و برای جلوگیری از فراگیرتر شدن 

آن چاه می  کنند.

گزارشی از وضعیت جنگل بانان پارک بلو ریج آمریکا، به بهانه روز جهانی جنگل بان

تعداد جنگل بان ها برای حفاظت کافی نیست
شمار جنگل بانان مشتاق به کار در پارک بلوریج در طول 20 سال 12 درصد کمتر شده است

کاهش زاد و ولد 
حیات وحش خوزستان 

در خشکسالی امسال
رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت 
محیط زیست خوزستان گفت: »خشکسالی، 
استان  در  را  وحش  حیات  ولد  و  زاد 
مهاجرت  موجب  و  داده  خوزستان کاهش 
حیات وحش به نقاط دارای آب و هوای بهتر 

است.« شده 
تاثیر خشکسالی  به  اشاره  با  الوندی  رحیم 
آثار  داد:  ادامه  بر حیات وحش خوزستان، 
در  ویژه  به  وحش  حیات  بر  خشکسالی 
مناطق کوهستانی و چشمه ها و آبشخورهای 
دیگر  نقاط  از  بیشتر  بسیار  خشکی  دچار 
گیاهی  پوشش  کاهش  امسال  و  است 
در  خشکسالی  بنابراین  است  بوده  زیاد 
ویژه شرایط  به  بر حیات وحش  نقاط  این 
زیست علف خواران اثر بسیار مخربی بر جای 

است. گذاشته 
وحش،  حیات  غذایی  فقر  به  اشاره  با  او  
اصلی  بستر  داد: »پوشش گیاهی،  توضیح 
با  که  است  اکوسیستم  غذایی  زنجیره 
توجه به این شرایط اقلیمی، سال به سال 
گونه های گیاهی و جانوری در حال ضعیف تر 
به  منجر  تاالب ها  خشکی  هستند.  شدن 
در  می شود.  مهاجر  پرندگان  مسیر  تغییر 
این شرایط امکان تغذیه و زادآوری پرندگان 
برای  نیز  پستانداران  می شود.  کمتر  مهاجر 
جابه جا  امن  مناطق  از  آب  به  دسترسی 
مناطق  سمت  به  است  ممکن  و  می شوند 
مسکونی و روستاها بروند و به خطر بیفتند. 
در این شرایط اگر تاالب ها دچار تنش آبی 
شوند، شرایط شکننده می شود و شکنندگی 
وحش  حیات  بر  را  اثر  بیشترین  تاالب ها، 

می گذارد.«
الوندی تصریح کرد: »برای کاهش خسارت 
خشکسالی بر حیات وحش، باید یک سری 
اقدامات از جمله تغذیه دستی حیات وحش 
و  چشمه ها  الیروبی  علف خواران،  ویژه  به 
آبشخورها و ایجاد آبشخور و مخازن ذخیره 
آب انجام شود که اکنون این کارها در حال 

انجام است.«

صدور هشدار زرد 
برای سواحل خزر 

زرد  هشدار  صدور  با  هواشناسی  سازمان 
نسبت به افزایش ارتفاع موج در سواحل و 
فراساحل دریای خزر و احتمال غرق شدن 

داد. خبر  قایق های کوچک  و  شناگران 
بر اساس این هشدار وزش باد نسبتا شدید 
و افزایش ارتفاع موج بین 1 تا 1.۵ متر در 
دریای  فراساحل  در  متر   ۲.۵ تا  و  سواحل 
گیالن  استان های  ساحلی  نواحی  خزر، 
دوشنبه  تا  یکشنبه  امروز  از  مازندران  و 
)10 تا 11مرداد(  پیش بینی می شود. در چنین 
و  شناگران  شدن  غرق  احتمال  شرایطی 
دیدن  آسیب  احتمال  و  قایق های کوچک 
و  قفس ها  نیمه سنگین،  سبک،  شناورهای 

دارد. وجود  صیادی  تورهای 

10 هزار هکتار از تاالب 
خشک شده گمیشان 

آب گیری شد 
مدیر کل محیط زیست گلستان با بیان اینکه 
تاالب گمیشان سال هاست که خشک شده، 
گفت: »امسال حدود 10 هزار هکتار از قسمت 

شمالی تاالب آبگیری شد.«
مطالعه  »کار  کرد:  اظهار  کنعانی  محمدرضا 
حد بستر و حریم تاالب های آالگل و آلماگل 
و مطالعات تفکیک عرصه و حق آبه زیست 
محیطی انجام گرفته و به وزارت نیرو ارسال 

است.« شده 
او افزود: »بر اساس مطالعات انجام شده در 
این تاالب ها در 16 فروردین 1400 ستاد ملی 
هماهنگی مدیریت تاالب های کشور مصوبه ای 
صادر کرد که بر اساس آن وزارت نیرو ملزم به 

تامین حق آبه این تاالب شد.«
محیط  آبه  حق  بحث  اینکه  بیان  با  کنعانی 
زیستی یکی از موضوعات مهم در خلیج گرگان 
است، ابراز کرد: »بخش مهمی از حقابه محیط 
زیستی خلیج گرگان از دریا تأمین می شود و 
بخشی دیگر را از رودخانه قره سو می گیریم.«
بین خلیج گرگان  آب  تبادل  با  ارتباط  در  او 
ملی  »مرکز  کرد:  عنوان  خزر  دریای  و 
الیروبی  بحث  استان  اقیانوس شناسی 
کانال های بین خلیج گرگان و دریای خزر را 
تسهیل  سناریوهای  نهایت  در  داد که  انجام 
ارتباط آب، بین دریای خزر و خلیج با اولویت 
کرد.« ارائه  را  آشوراده  و  چاپقلی  کانال های 
گلستان  زیست  محیط  کل  مدیر  گفته  به 
مدیریت  هماهنگی  ملی  »ستاد  جلسه  در 
تاالب های کشور« این طرح مصوب به سازمان 
از محل  قرار شد سازمان  و   ابالغ شد  بنادر 
را  تبادل آب  بحران بحث  اعتبارات مدیریت 

دهد. انجام 

بر اساس قانون 19۷6 
جنگل بان های مسلح از 

غیرمسلح جدا و به بخش 
ویژه ای از سازمان پارک های 
ملی آمریکا تبدیل شد. ایده 

اصلی آن بود که جنگل بان های 
مسلح آموزش های بهتری برای 
اجرای قانون و استفاده از زور و 
فشار ببیند اما نتیجه آن ایجاد 
شکاف میان سازمان پارک های 

ملی شد

 )Shenandoah National Park(  پارک خطی بلو ریج به عنوان طوالنی ترین پارک خطی آمریکا 755 کیلومتر وسعت دارد و پارک ملی شناندوا
در ویرجینیا را به پارک ملی )Great Smoky Mountains( در کارولینای شمالی وصل می کند. پارک بلو ریج همانند بسیاری از پارک های ملی 
آمریکا برای 34 جنگل بان موقعیت شغلی فراهم کرده است. با اینکه در سال 2018، 14 میلیون و هفتصد هزار نفر گردشگر به این پارک آمده اند اما 

تعداد نیروهای جنگل بان این پارک 12 درصد کاهش داشته است.

نقش جنگل بان ها در خاموش 
کردن آتش سوزی های گسترده 

جنگلی در آمریکا را نباید نادیده 
گرفت. آنها برای خاموشی 
آتش سوزی های جنگلی و 

جلوگیری از گستردگی شعله ها 
در صف اول می ایستند و روزی 

1۲ تا 13 ساعت کار می کنند 
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زیست گفت:  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
بدون شک ثمره  همراهی و ایثارگری محیط 
و  زیست بوم  و  طبیعت  از  حفاظت  در  بانان 
حیات وحش کشور این است که آب و خاک 
آرامش  و  سالمت  امنیت،  در  زمین،  ایران 
جمشید  تبریک  پیام  متن  در  دارد.  قرار 
محبت خانی به مناسبت روز جهانی محیط بان 
ساالنه   »پاسداشت  است:  آمده  جنگل بان  و 
جامعه  جدی  توجه  نشانگر  مناسبت  این 
عزیزان  این  بی بدیل  و  واال  نقش  به  جهانی 

ارزشمند  میراث  این  طبیعت،  از  حفاظت  در 
ثمره   از  شک  بی  و  است  بشری  بی بدیل  و 
در  دالورمردان  این  ایثارگری  و  همراهی 
حفاظت از طبیعت و زیست بوم و حیات وحش 
کشورمان است که آب و خاک ایران زمین، در 
همچنین  است.«  آرامش  و  سالمت  امنیت، 
ها،  جنگل  سازمان  رئیس  منصور،  مسعود 
به همین مناسبت  آبخیزداری کشور  مراتع و 
خطاب به جنگلبانان و حافظان منابع طبیعی 
کشور پیامی صادر کرد. در بخشی از این پیام 

جنگلدار،  و  جنگل بان  »دستان  است:  آمده 
معجزه حفظ این سرزمین است. اگر هوایی 
هست برای نفس کشیدن و اگر خاکی هست 
که درخت را در آغوش بفشارد و از رها شدن 
دستان  قدرت  خاطر  به  کند،  جلوگیری  آن 
جنگل بان است که با هر نامالیمتی سر کرده،  
با هر حریقی  برای ماندگاری جنگل ها تالش 
کرده، با هر کم و کاستی در جای خود مانده 
و نامالیمت های روزگار را بدل به مالیمت برای 

است. «  جنگل کرده 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست:
امنیت در طبیعت ثمره تالش محیط بانان و جنگل بانان است

محیط زیست 

حرارت ناشی از 
آتش سوزی های جنگلی اخیر 
که مناطقی از ترکیه را در بر 

گرفته بیش از رکورد ثبت 
شده تاکنون بوده است

آتش سوزی های جنگلی در ترکیه بی سابقه بوده است

داده های ماهواره ای نشان می دهد که شدت 
حرارت آتش سوزی های جنگلی در ترکیه 
چهار برابر بیش از رکورد ثبت شده در این 

کشور است.
جنگلی  آتش سوزی های  از  ناشی  حرارت 
بر گرفته  را در  از ترکیه  اخیر که مناطقی 
بیش از رکورد ثبت شده تاکنون بوده است.
گزارش ها حاکیست تاکنون دستکم چهار 
تن در مناطق گردشگری آنتالیا و موگال بر 
اثر وقوع حریق جان خود را از دست داده و 
هزاران نفر از گردشگران مجبور به ترک محل 

اسکان خود شده اند.
شرایط آب و هوایی در مناطق درگیر آتش 
سوزی در سراسر کشور ترکیه، بسیار خشک 
هوای  دمای  رکورد  همچنین  است.  بوده 
ترکیه پس از 60 سال و با ثبت دمای 49.1 
درجه سانتی گراد در جزیره "ابن عمر" )یا به 
اختصار جزیره نام شهری است در جنوب 

شرق ترکیه( شکسته شد.
آمریکا،  در  مرگبار  گرمای  موج  از  پس 
وقوع سیالب در اروپا و چین و نیز وقوع 
مشاهده  سیبری،  منطقه  در  آتش سوزی 
در  بار  فاجعه  وقوع حریق  از  صحنه هایی 
ترکیه، نگرانی ها را در مورد تشدید حوادث 
آب و هوایی در جهان بیشتر کرده است.
رسانه های محلی تصاویری از اقامتگاه های 
دریای اژه منتشر کرده اند که در میان تپه ها، 

جنگل ها و زمین های کشاورزی گرفتار در 
آتش احاطه شده اند. در شهر بدروم واقع در 
استان موگال، ۸0 هکتار زمین با وجود تالش 

آتش نشانان در میان آتش سوخت.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، 
وقوع آتش سوزی جنگلی در فصل تابستان 
در ترکیه متداول است اما شدت و وسعِت 
است.  بوده  استثنایی  اخیر  آتش سوزی 
آتش سوزی های  که  است  حالی  در  این 
هم  ایران  زاگرس  جنگل های  در  گسترده 
امسال یک ماه زودتر از موعد همیشگی 
شروع شد و امکانات اطفای حریق آتش 
به موقع به جنگل های درگیر نرسید و همین 
دلیلی شد تا بخش عمده ای از جنگل ها 
در گچساران طعمه حریق شود و آتش به 
مناطق گسترده ای از جنگل های زاگرس در 
کهگیلویه و بویراحمد و فارس هم آسیب 

وارد کند.
و  بی سابقه  گرمای  موج  آسیا،  بر  عالوه 
در  آن  از  ناشی  آتش سوزی های گسترده 
در جنگل های استان بریتیش کلمبیا واقع 
در غرب کانادا و شمال آمریکا، بسیاری از 
ساکنان این منطقه را غافلگیر و آنها را از خانه 
و کاشانه شان آواره کرد. این آتش سوزی که 
ماه گذشته جنگل های این منطقه را درگیر 
کرد، باعث آوارگی اهالی روستایی در این 

منطقه شد.

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

گروه صنعتی بارز )سهامی عام(

ــواع آمیــزه،  ــی، ان ــی خــود شــامل: محصــول نهای ــن شــرکت در نظــر دارد اقــام ضایعات ای
محصــول میانــی، ضایعــات مــواد اولیــه، ملزومــات بســتهبندی )قرقــره، انــواع کارتــن، کاغذ، 
چــوب، نایلــون و پالــت پاســتیکی( ضایعــات حیــن تولیــد و غیــره را از طریــق مزایــده بــه 

فــروش برســاند.
عاقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی تواننــد ظــرف مــدت 7 روزکاری از تاریــخ درج اگهــی 
جهــت اخــذ اســناد و تحویــل پــاکات مزایــده بــه آدرس تهــران، خیابــان ســهروردی شــمالی، 
خیابــان هویــزه غربــی، پــاک 103،  مراجعــه و یــا جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره 

ــل فرمایند. ــاس حاص 86796212-021 تم

مزایده فروش مواد ضایعاتی 

باید از رنجرها حمایت کرد
به  هم   Savetherhino وبسایت  دیروز 
محیط بان،  و  جنگل بان  جهانی  روز  مناسبت 
است،  محافظ  یک   )Ranger( رنجر  نوشت: 
افسر  راهنماست، گاهی  و  مراقبت کننده  یک 
او  جامعه.  قهرمان یک  و گاهی  است  پلیس 
خیلی  البته  و  نگهبان  یک  و  است  رابط  یک 
ساده ای  جمله  یا  کلمه  هیچ  اینها.  از  بیش 
تعریف  را   )Ranger( رنجر  یک  نمی تواند 
کند و اهمیت کارش را بیان کند. اما یک چیز 
قطعی است: حضور محیط بانان برای حفاظت 
در معرض  دیگر حیات وحش  و  از کرگدن ها 
بر  نظارت  برای  آنها  است.  مهم  بسیار  خطر 
از حضور  جلوگیری  و  حیات وحش  وضعیت 
را  طبیعی  وسیع  مناطق  غیرمجاز،  شکارچیان 
یک  اگر  می دهند.  پوشش  گشت هایشان  در 
کرگدن کشته یا زخمی شود، آنها برای مراقبت 
یافتن  برای  و  می کنند  کاری  هر  حیوان  از 
برنمی دارند.  جست وجو  از   دست  متخلفان 
تا  می کنند  کار  محلی  جوامع  با  محیط بانان 
بگذارند  اشتراک  به  را  خود  اشتیاق  و  دانش 
به حیات وحش  ورزیدن  به عشق  را  و مردم 
نقش  وجود  با  اما  حال  این  با  تشویق کنند. 
خطرناکی  فوق العاده  شرایط  و  آنها  اساسی 
یا  روبه رو هستند، محیط بانان  آن  با  که مدام 
جنگل بانان، اغلب بدون حمایتی که به آن نیاز 
دنبال  را  خود  کار  است،  سزاوارشان  و  دارند 
می کنند. گزارشی در سال ۲019 نشان می دهد 
که رنجرها در آسیا و آفریقا به طور متوسط هر 

هفته ۷0-90 ساعت کار می کنند. بیش از نیمی 
خودشان  را  مخصوص  لباس  و  چکمه  آنها  از 
دوره 1۲  در یک  خریداری می کنند. همچنین 
آفریقا  در  محیط بانان  درصد   ۲6 فقط  ماهه، 
آموزش های  آسیا  محیط بانان  در  درصد   11 و 
رنجر  را که می تواند جان یک  فوری  ضروری 
دریافت کرده اند.  دهد،  نجات  را  و همکارانش 
نیروهای  این  از ۵0 درصد  این کمتر  بر  عالوه 
دسترسی  کارکنان  بیمه  طرح  به  حفاظتی، 
داشته اند؛ بیمه ای که خسارت های جدی کار یا 
مرگ ناشی از شغل را جبران می کرد. با توجه 
اصلی  نان آور  محیط بانان  از  بسیاری  اینکه  به 
خانواده های خود هستند و اغلب با گروه های 
آمار  این  می شوند،  روبه رو  مسلح  شکارچی 
تکان دهنده است. این آمارها مربوط به قبل از 
با تعطیلی تقریبًا  همه گیری کووید -19 است. 
بودجه ای که  بین المللی،  یک شبه گردشگری 
پیچیده تری  امنیتی  می توانست سیستم های 
را پشتیبانی کند یا آموزش های پیشرفته ای را 
جنگل بانان  و  محیط بانان  کار  از  حمایت  برای 
ارائه دهد، به کلی از بین رفت. در طول یک سال 
پرداخت  برای  مالی  ذخایر  بیشتر،  یا  گذشته 
خرید  و  خودروها  به  سوخت رسانی  حقوق، 
خرج  محیط بانان  شخصی  حفاظت  تجهیزات 
شده است. در عین حال، در حالی که بسیاری 
بوده ایم،  روبه رو  کرونا  چالش های  با  ما  از 
رنجرها برای حفاظت از حیات وحش خود را در 
خط مقدم قرار داده اند و باید از آنها حمایت کرد.
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شده،  منتشر  تازگی  به  که  مطالعه ای  در   
زندگی  سبک  که  است  شده  مشخص 
باعث  به اندازه ای  آمریکایی  سه  متوسط 
در  که  می شود  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
دست  از  را  جانش  نفر  یک  آن،  نتیجه 
می دهد. همچنین در این مطالعه آمده است 
که برآوردها و تجزیه  و تحلیل های اولیه در 
هزینه های جانِی انتشار کربن نشان می دهد 
که انتشار گازهای ناشی از فقط یک نیروگاِه 
از  زغال سنگ، احتماال منجر به مرگ بیش 

می شود. نفر   900
به گزارش گاردین، پژوهش اخیر بر اساس 
»هزینه  به  آن  از  که  شده  ایجاد  چیزی 
هزینه  می شود؛  یاد  کربن«  اجتماعی 
است  پولی  رقم  واقع  در  کربن  اجتماعی 
ُتن  هر  انتشار  از  ناشی  خسارت  شامل 
تعداد  تعیین  همچنین  و  دی اکسید کربن 
این گازها که  انتشار  از  ناشی  میر  و  مرگ 
می شود.  آب وهوایی  بحران  به  منجر  خود 
از چندین  استفاده  با  تحلیل  و  تجزیه  این 
نتیجه  عمومی،  سالمت  مطالعات  مورد 
ُتن   4434 هر  ازای  به  که  است  گرفته 
در  انتشار  نرخ  از  فراتر  دی اکسیدکربنی که 
یک  می شود،  پمپاژ  اتمسفر  به   ۲0۲0 سال 
دچار  دما،  افزایش  علت  به  دنیا  در  نفر 
مرگ زودرس می شود. این دی اکسیدکربِن 
هر  است که  کربنی  انتشار  معادل  اضافی 

3.۵ آمریکایی در طول زندگی خود به طور 
می کنند. تولید  میانگین 

اضافه  با  که  است  دریافته  پژوهش  این 
سطح  از  فراتر  ُتن کربن  میلیون   4 کردن 
هر  توسط  متوسط  طور  به  سال گذشته که 
تا  شده،  تولید  آمریکا  زغال سنگِی  نیروگاه 
این قرن، 904 جان دیگر در سراسر  پایان 
جهان از بین خواهد رفت. یعنی هر نیروگاه 
زغال سنگ آمریکا تا پایان قرن، باعث مرِگ 
حدود هزار نفر می شود. در مقیاس بزرگ تر، 
حذِف انتشار گازهای گرم کننده زمین تا سال 
در  را  نفر  میلیون   ۷4 جان  می تواند   ۲0۵0

نجات دهد. این قرن  پایان  تا  جهان، 
به گفته دنیل برسلر از موسسه زمین دانشگاه 
ارقاِم  را نوشته، آمار و  کلمبیا که این مقاله 
مربوط به مرگ و میِر ناشی از انتشار گازهای 
گلخانه ای، قطعی نیستند و چه بسا »بسیار 
دست کم گرفته شده باشند«، چرا که ما فقط 
نیستیم؛  طرف  گرما  از  ناشی  مرگ ومیر  با 
نابودی  توفان،  سیل،  از  ناشی  مرگ ومیر 
آسیب هایِی  سایر  و  کشاورزی  محصوالت 
باید در نظر  از بحران آب وهوایی هم  ناشی 

شوند. گرفته 
آلودگی هوای ناشی از سوزاندن سوخت های 
به طور  فسیلی هم عامل دیگری است که 
می شود.  انسان ها  مرگ  به  منجر  مستقیم 
در مطالعه بسیار مهم دانشگاه هاروارد که در 

ماه فوریه منتشر شد، مشخص شد که هر 
ساله بیش از ۸ میلیون نفر در سراسر جهان 
به علت اثرات ناشی از آلودگی هوا جان خود 

را از دست می دهند.
چشمگیری  تعداد  »جان  می گوید:  برسلر 
اگر  کند،  پیدا  نجات  می تواند  انسان ها  از 
سیاست های آب وهوایِی سفت  و سختی را 
دنبال کنید که متفاوت از همان سیاست های 
»با  می افزاید:  او  باشد.«  پیشین  معموِل 
دیدن اینکه چه تعداد مرگ در انتظار مردم 
دنیاست، شوکه شدم. با این حال هنوز شک 
اعداد وجود دارد  این  و شبهه هایی در مورد 
بسیار  یا  می تواند کمتر  مرگ ومیر  تعداد  و 

باشد.« برآوردها  از  بیشتر 
»نیچر  ژورنال  در  که  پژوهش  این 
اختالفات  شده،  منتشر  کامیونیکیشن« 
تولید  گازهای  انتشار  میزان  در  را  وسیعی 
کشورهای  در  مردم  مصرف  از  ناشی  شده 
مختلف در سراسر جهان نشان می دهد. در 
حالی که تولید گازهای کربنی 3.۵ آمریکایی 
به اندازه ای است که می تواند منجر به مرگ 
یک نفر در جهان شود، در سایر کشورها، این 
عدد متفاوت است. این مطالعه نشان داده 
که گاز کربن تولید شده توسط ۲۵ برزیلی 
در  نفر  یک  مرگ  باعث  نیجریه ای   146 یا 

می شود. جهان 
هزینه اجتماعی یا اقتصادی کربن که توسط 

جایزه  برنده  اقتصاددان  نوردهاوس،  ویلیام 
نوبل، ایجاد شد، به عنوان معیار پرکاربردی 
این  است.  شده  تبدیل   1990 دهه  در 
اندازه گیری، خسارت ناشی از انتشار یک ُتن 
گاز گلخانه ای را در فاکتور توانایی انطباق با 
می کند. محاسبه  آب وهوایی  شرایط  تغییر 

از  پویا  یکپارچه  )مدل   DICE مدل  در   
آب وهوا و اقتصاد( ویلیام نوردهاوس، هزینه 
اجتماعی کربن در سال ۲0۲0، به اندازه 3۷ 
نظر  در  با  اما  ُتن محاسبه شده  در هر  دالر 
برسلر،  میر  و  مرگ  هزینه  افزایش  گرفتن 

ُتن می رسد. به ۲۵۸ دالر در هر  این عدد 
دارد که  داللت  این  بر  مدل  در  تغییر  این   
است  این  بهینه  اقتصادی  سیاست  یک 
شدید  کاهش  با  باید   ۲0۵0 سال  تا  که 
به  را  انتشار  این  گازهای گلخانه ای،  انتشار 
حمایت  مورد  که  سناریویی  برسانیم؛  صفر 
دانشمندان آب وهوایی به عنوان طرحی است 
که می تواند مانِع یکی از بدترین آسیب های 

شود. جهانی  گرمایش 
نوردهاوس  »ویلیام  می گوید:  برسلر 
این  اما  داد  ارائه  را  خارق العاده ای  مدل 
آسیب های  به  مربوط  موارد  آخرین  مدل، 
مورد  در  را  آب وهوایی  تغییرات  از  ناشی 
انفجاری  اخیر،  سال های  در  که  مرگ ومیر 
صورت  موضوع  این  مورد  در  مطالعات  در 
واگنر،  گرنوت  نمی گیرد.«  نظر  در  گرفته، 
نیویورک  دانشگاه  در  اقلیمی  اقتصاددان 
که البته در این مطالعه نقشی نداشته، به 
گاردین می گوید که هزینه اجتماعی کربن 
است  سیاست گذاری«  مهم  »ابزار  یک 
است.  انتزاعی«  »خیلی  حال  عین  در  اما 
واگنر می گوید: »این امر تالش می کند تا 
تاثیرات آب وهوایی ما را به چیزهای قابل 
تطبیق بیشتری تبدیل کند.« او اضافه کرده 
که پژوهش های جدید در مورد هزینه های 
بسیار  »نتایج،  که  می دهد  نشان  جانی 

است«. چشمگیر 
مناطق  ماه گذشته،  یک  در  امواج گرمایی 
زیادی در جهان را فرا گرفته است؛ از جمله 
آتش سوزی  به  منجر  که  شدیدی  گرمای 
متحده  ایاالت  غربی  شمال  در  گسترده 
در  هوا  دمای  رکورد  آمریکا شد؛ جایی که 
باعث شد که  و  پورتلند شکسته  و  سیاتل 
صدها نفر بر اثر گرمازدگی و سایر شرایط 

بدهند. از دست  را  آن، جانشان  با  مرتبط 
 دانشمندان می گویند که بحران آب وهوایِی 
ناشی از انتشار گازهای کربنی، امواج گرمایی 

را در جهان، بیشتر و شدیدتر کرده است.
برسلر می گوید در حالی که مقاله او نگاهی 
فعالیت های  توسط  انتشاریافته  به گازهای 
روی  باید  تمرکز  عوض  در  دارد،  فردی 
دولت ها و سیاست های تاثیرگذار بر مشاغل 
باشد که بر آلودگی کربنی در سطح اجتماعی 
اضافه  مقاله  این  نویسنده  تاثیر می گذارند. 
مردم  که  است  این  من  »دیدگاه  می کند: 
نباید میزان مرگ و میر ناشی از انتشارهای 
شخصی شان را موضوعی بسیار شخصی در 

زیادی  حد  تا  ما  انتشارهای  بگیرند.  نظر 
تابعی از فناوری و فرهنگ مکانی است که 

می کنیم.« زندگی  آن  در 
علمی  نشریه  در  مقاله ای  گذشته  روز  چند 
منتشر   )Sustainability( »پایداری«  
اجتماعی«  »فروپاشی  به  نسبت  که  شد 
رویدادهایی  دنبال  به  جهان  سطح  در 
اقتصادی،  و  مالی  بحران  مانند  غیرمنتظره 
تخریب  هوایی،  و  آب  تغییرات  تبعات 
ناگوارتر  همه گیری  یک  زیست،  محیط 
این  از  ترکیبی  یا  ویروس کرونا  شیوع  از 
گزارش  به  است.  داده  هشدار  عوامل، 
یورونیوز، در این مقاله آمده است که تمدن 
جوامع،  بین  زیاد  ارتباط  دلیل  به  بشری 
مصرف زیاد انرژی و تبعات زیست محیطی 
دارد. قرار  مخاطره آمیز«  »وضعیتی  در  آن 

جهان  ثروتمند  کشورهای  که  حالی  در 
دمای  افزایش  از  مانع  شده اند که  متعهد 
۲ درجه ای دمای هوا تا پایان قرن شوند، 
قابل  میزان  به  اگر  می گویند  کارشناسان 
گازهای گلخانه ای کاسته  تولید  از  توجهی 
 ۲100 سال  تا  زمین  دمای  متوسط  نشود، 
می یابد.  افزایش  دیگر  درجه  پنج  تا 
انرژی  بین المللی  آژانس  نیز  پیش  هفته 
هشدار داده بود که انتشار دی اکسید کربن 

می شکند.  رکورد  به زودی 
انرژی،  بین المللی  آژانس  پیش بینی  طبق 
اگر همه پروژه هایی که برای جان بخشیدن 
همه گیری  مقابل  در  کشورها  اقتصاد  به 
کرونا در نظر گرفته شده به اجرا در بیایند، 
گاز دی اکسید کربن  انتشار  در سال ۲0۲3 
ارزیابی  بر  بنا  می رسد.  جدیدی  رکورد  به 
 ۲0۲3 سال  در  انرژی،  بین المللی  آژانس 
اصلی  عامل  که  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
و   3 می شوند  محسوب  زمین  گرمایش 
از حدی می شود که  نیم میلیارد تن بیش 
جامعه بین المللی در پیمان اقلیمی پاریس 

است. توافق کرده  آن  بر سر 

مطالعه جدید ژورنال »نیچر کامیونیکیشن« نشان داد:

با انتشار کربن هر سه آمریکایی 
یک نفر در جهان می میرد
به ازای هر 4434 ُتن دی اکسیدکربن تولید شده، یک نفر در جهان جان خود را از دست می دهد

ایران نیازمند 63هزار
محیط بان و جنگل بان

باید نگاهشان را به این  در نتیجه دولت ها 
افزایش  با  و  دهند  تغییر  بااهمیت  حرفه 
نیروی  جذب  و  شغل  این  برای  امکانات 
این  کاستی های  عالقه مند  و  متخصص 

کنند. مرتفع  را  عرصه 
تخریب  موج  با  روز  هر  می دانیم که کشور 
عرصه های  سایر  و  جنگل ها  در  بیشتری 
فضا  این  از  حفاظت  و  روبه روست  طبیعی  
بدون حضور افرادی که با دقت برای این کار 
برای  باشند غیرممکن است.  آموزش دیده 
همین هم باید در برنامه های توسعه به این 
زمین خواری،  بدانیم  و  شود  توجه  موضوع 
تغییر کاربری اراضی، تخریب، آتش سوزی، 
و  بی برنامه  عمرانی  فعالیت های  وجود 
در  کسانی که  حضور  بدون   .... و  گسترده 
منطقه حاضر باشند و متخلفان را دور کنند، 

بود. نخواهد  ممکن 
ما بیش  این میان جنگل بانان در کشور  در 
دیده  این کمتر  دلیل  و  مهجورند  پیش  از 
شدن فعالیت هایشان توسط دولت و مردم 
هم می توان در این جست که جایگاه سازمان 
جنگل ها، جایگاه محکم و پرقدرتی نیست و 
از ضعف ساختاری گسترده ای  این سازمان 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  می برد.  رنج 
وزارت  زیرمجموعه   16 از  یکی  آبخیزداری 
وزارتخانه  این  نتیجه  در  و  است  کشاورزی 
یک شانزدهم وقت و انرژی خود را صرف این 
سازمان می کند. این اتفاق در حالی در ایران 
به این صورت است که در کشورهای پیشرفته 
زیرمجموعه های وزارت کشاورزی معموال سه 
دسته هستند و در نتیجه این وزارتخانه یک 
سوم انرژی و وقتش صرف جنگل ها می شود. 
ما در کشوری با 13۵ میلیون هکتار اراضی 
طبیعی، نمی توانیم نسبت به جنگل هایمان، 
این  در  متولی اش  سازمان  و  حافظانشان 
حد بی توجه باشیم.با این وجود من همواره 
آنکه می دانیم حجم  با  و  امیدوارم  آینده  به 
تخریب جنگل ها، جنگل خواری، آتش سوزی 
و ... تا چه میزان جنگل های کشور را بی جان 
ناامید  آینده  به  نسبت  نمی توانیم  اما  کرده، 
باشیم و اتفاقا یکی از امیدواری هایمان هم 
هستند؛  جنگل بانان  و  محیط بانان  همین 
با حضور در فضای مجازی  کسانی که حاال 
ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با مردم و متولیان 
منتشر  تصاویری که  با  کرده اند.  برقرار  امر 
مختلف  بخش های  مدیران  توجه  می کنند 
را به نابودی های موجود جلب می کنند و از 
طرفی با تصاویر فعالیتشان در طبیعت مردم 
را با شغل و سختی های این کار آشنا می کنند 
و حاال صحبت روزهای اخیر درباره محدودیت 
مردمی  هم  تا  شده  باعث  مجازی  فضای 
که ضعف های محیط زیستی را به اشتراک 
می گذارند و به دنبال رفع آن هستند و هم 
آن  به  نسبت  هم  جنگل بانان  و  محیط بانان 
واکنش داشته باشند و امیدوار باشند که با 
حفظ این فضای تعاملی روند ارتباطشان با 

مردم قطع نشود. 

به گفته دنیل برسلر از موسسه 
زمیِن دانشگاه کلمبیا که این 
مقاله را نوشته، آمار و ارقاِم 
مربوط به مرگ و میِر ناشی 
از انتشار گازهای گلخانه ای، 
قطعی نیستند و چه بسا »بسیار 
دست کم گرفته شده باشند«، 
چرا که ما فقط با مرگ ومیر 
ناشی از گرما طرف نیستیم؛ 
مرگ ومیر ناشی از سیل، توفان، 
نابودی محصوالت کشاورزی 
و سایر آسیب هایِی ناشی از 
بحران آب وهوایی هم باید در 
نظر گرفته شوند

سیِل ناشی از بارندگی های بی سابقه در بخش هایی از اروپا، چین، شرق افغانستان و برخی دیگر از نقاط جهان، تلفات جانی و آسیب های 
اقتصادی شدیدی را به جوامع وارد کرده است. بزرگ ترین آتش سوزی کالیفرنیا در آمریکا هم، خانه ها را به تلی از خاکستر تبدیل می کند 
و راه خود را می رود. در میان خبرهای طغیان آب و آتش سوزی که از سراسر جهان به گوش می رسد، در روزهای گذشته انتشار نتایج یک 
مطالعه، آبی بر آتِش انکارکنندگان تغییرات آب وهوایی ریخت: هر سه آمریکایی به طور متوسط به اندازه  دی اکسیدکربن تولید می کنند که 

منجر به مرگ یک نفر در سراسر جهان می شود.

 این تجزیه و تحلیل با استفاده 
از چندین مورد مطالعات 

سالمت عمومی، نتیجه گرفته 
است که به ازای هر 4434 ُتن 
دی اکسیدکربنی که فراتر از نرخ 
انتشار در سال ۲0۲0 به اتمسفر 
پمپاژ می شود، یک نفر در دنیا 

به علت افزایش دما، دچار 
مرگ زودرس می شود. این 

دی اکسیدکربِن اضافی معادل 
انتشار کربنی است که هر 3.۵ 
آمریکایی در طول زندگی خود 
به طور میانگین تولید می کنند
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| روزنامه نگار |

| مجتبی پارسا |

1ادامه از صفحۀ

در ابالغیه ای معاونت حقوقی 
رئیس جمهوری به دستگاه ها 
صدور سند به نام وزارت نیرو 
به نمایندگی از دولت جمهوری 
اسالمی ایران کامال منتفی شده 
و این اسناد به نام سازمان 
جنگل ها صادر می شود تا پس 
از فراهم شدن شرایط سند 
تاالب ها به نام سازمان حفاظت 
محیط زیست صادر شود

گزارش دو

سند تاالب ها به نام سازمان های محیط  زیست و جنگل ها صادر می شود

لغو واگذاری مالکیت تاالب ها
|پیام ما| تایید انتقال سند مالکیت تاالب انزلی 
بهمن سال 99  روز  آخرین  در  نیرو،  وزارت  به 
بیشتر  پیگیری های  بود.  پا کرده  به  جنجال 
آب  نام  به  را  سند  این  که  بود  کرده  معلوم 
منطقه ای گیالن زده اند و راه برای واگذاری باقی 
بین المللی  تاالب  امیرکالیه،  شد؛  باز  تاالب ها 
 3۸ و  شادگان  هورالعظیم،  شور،  رود  دلتای 
تاالب دیگر. با به پا شدن این جنجال، سازمان 
محیط زیست در همان روزها از طرح شکایت 
حقوقی در این باره به دفتر ریاست جمهوری خبر 
داد و معاون محیط  زیست دریایی و تاالب ها 
به »پیام ما« گفت که قرار است نه تنها تاالب ها 
بلکه مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات 
وحش دست وزارتخانه ای بیفتد که به این منابع 
رویکردی بهره بردارانه دارد. حاال 6 ماه پس از این 
بگیر و ببندها و در روزهای پایانی دولت دوازدهم، 
خبر خوبی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
رسیده است: واگذاری های قبلی لغو می شود و 
سند تاالب ها به نام سازمان های محیط  زیست 

و جنگل ها صادر می شود.
احمدرضا الهیجان زاده که پیش از این هم گفته 
بود، تغییر مالکیت به زیان انفال و عرصه های 
حقوقی  معاون  نظر  اعالم  از  است،  طبیعی 
رئیس جمهوری درباره تعیین سازمان جنگل ها 
عنوان  به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  و 

نماینده  و  حفاظت  مسئول  اجرایی  دستگاه 
دولت در اعمال حقوق مالکیت تاالب ها خبر داد 
و گفت: »سند تاالب ها به نام این دو سازمان 

می شود.« زده 
به  از سازمان حفاظت محیط زیست،  نقل  به 
گفته الهیجان زاده از ابتدای دهه ۵0 شمسی و 
بر اساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت 
حفاظت از تاالب ها به سازمان حفاظت محیط 
قائم مقام سازمان جنگل ها  عنوان  به  زیست 
داده شده است و براساس این قانون محکم، 
سایر  و  زمین خواری  چون  مسائلی  ندرت  به 

معارضات در این مناطق رخ داده است.
یا  حقابه  تامین  با  را  تاالب ها  از  حفاظت  او 
خشک شدن بخشی از تاالب ها متفاوت دانسته 
و گفت: »مشکالت به مسائل کالن حوضه آبریز 
و مدیریت آب طی چند دهه گذشته برمی گردد. 
بر  و  است  رامسر  کنوانسیون  از  عضوی  ایران 
 1349 سال  به  مربوط  قانون که  این  اساس 
است، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت 
مستقیم درباره مالکیت تاالب ها را دارد، از سویی 
در قانون حفاظت از تاالب ها مصوب سال 1396 
و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 139۷ به 
صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تاالب ها 
به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده 

است.«

و  دریایی  طبق توضیح معاون محیط زیست 
ششم  برنامه  اساس  بر  نیرو  وزارت  تاالب ها، 
توسعه تعیین حریم و بستر تاالب های کشور را 
آغاز کرد و با تصویب قانون حدنگار یا کاداستر، 
عالوه بر تعیین محدوه های حریم و بستر، برای 
این در  دریافت می کرد.  این محدوده ها سند 
حالی است در قانون کاداستر به صراحت آمده که 
سند باید به نام دستگاه یا سازمانی به نمایندگی 
مستقیم  مسئولیت  که  شود  صادر  دولت  از 

مدیریت آن عرصه را بر عهده داشته باشد. 
بر  قوانین  هم  اینکه  بر  تاکید  با  الهیجان زاده 
مسئولیت سازمان تاکید دارند و هم از حدود 
نیم قرن پیش سازمان محیط زیست به عنوان 
نماینده و قائم مقام سازمان جنگل ها این اقدام 
میان  »اختالف  داد:  ادامه  دهد،  می  انجام  را 
و  جنگل ها  سازمان  و  سو  یک  از  نیرو  وزارت 
سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دیگر، 
به ستاد ملی مدیریت تاالب ها منتقل شد و در 
جلسه ماقبل آخر ستاد موضوع مطرح و معاون 
تعیین  و  ارجاع  دستور  جمهوری  رئیس  اول 
تکلیف موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست 

جمهوری را صادر کرد.«
او از تشکیل دو جلسه در معاونت حقوقی با 
حضور مسئوالن هر سه دستگاه و مطرح شدن 
داد و گفت: »پس  نظرات خبر  و  نکات  تمام 

از بررسی اولیه که بسیار مفصل بود، در جلسه 
بعد که با حضور خانم جنیدی، معاون حقوقی 
رئیس جمهوری برگزار و تمام این جمع بندی ها 
مرور شد که در نهایت منجر به صدور حکمی 
اجرایی  دستگاه  تعیین  و  اختالف  رفع  برای 
مسئول حفاظت از تاالب ها و نماینده دولت در 
اعمال حقوق مالکیت شد و در 4 مرداد 1400 به 

ابالغ شد.« دستگاه ها 
ابالغیه ای که   10 بند  به  ادامه  در  الهیجان زاده 
4 مرداد امسال توسط معاون حقوقی رئیس 
جمهوری به دستگاه ها ارسال شده اشاره کرد که 
در آن »صدور سند به نام وزارت نیرو به نمایندگی 
ایران کامال منتفی  از دولت جمهوری اسالمی 
شده و مانند نیم قرن گذشته کماکان این اسناد 
به نام سازمان جنگل ها صادر می شود تا پس 
از فراهم شدن شرایط و طی کردن فرایندهای 
نام  به  تاالب ها  سند  مستقیما  قانونی صورت 

سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود«.
الهیجان زاده مسئولیت سازمان حفاظت محیط 
زیست در تاالب ها را حفاظت از عرصه اکولوژیک، 
حقابه، تنوع زیستی، پرندگان مهاجر، آبزیان و 
ده ها مسئله مرتبط عنوان کرد و افزود: »وزارت 
نیرو در بحث حریم و بستر چه در رودخانه ها 
چه در تاالب ها باید به وظایف خود عمل کند و 
این ابالغیه نافی وظایف قانونی این وزارتخانه 

نیست.«
پایان گفت:  در  دریایی  زیست  محیط  معاون 
»زمانی که وزارت نیرو تصمیم گرفت مالکیت کل 
عرصه تاالب ها را در دست بگیرد، این اختالف 
بروز کرد که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری به درستی آن را حل کردند و بر مبنای 
آن هیچ سندی نباید به نام وزارت نیرو صادر 
شود. این ابالغیه مالک عمل سازمان اسناد و 

امالک کشور هم خواهد بود.«

 رئیس سازمان قضایی
  نیروهای مسلح قم:

یگان های حفاظت 
دستگاه های اجرایی 

آموزش می بینند
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان 
قم گفت: دوره های آموزشی مناسب با هدف 
برای  تخلفات  از  پیشگیری  و  آگاهی سازی 
یگان های حفاظت دستگاه های اجرایی برگزار 
ایرنا، حسین صیدی در  می شود. به گزارش 
دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست قم اظهار 
از  داشت: حفظ و حراست از محیط زیست 
جمله مسایلی است که نیازمند هماهنگی و 
او  مشارکت همه دستگاه های اجرایی است. 
مجاهدت های  و  تالش ها  از  قدردانی  ضمن 
ارزشمند محیط بانان در عرصه های طبیعی و 
گرامیداشت نام و یاد شهیدان محیط بان افزود: 
محیط بانان باید به خوبی از تمامی قوانین و 
ضوابط مرتبط با تکالیف خود به ویژه مساله 
حمل سالح آگاهی داشته باشند. او با بیان اینکه 
رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی یگان 
های حفاظت دستگاه های اجرایی در صالحیت 
سازمان قضایی نیروهای مسلح است، بیان 
کرد: این سازمان در ۲ حوزه رسیدگی به جرایم 
و پیشگیری از وقوع جرم انجام وظیفه می کند. 
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان 
دوره های  برگزاری  ضرورت  بر  همچنین  قم 
آموزشی برای ارتقای دانش و آگاهی یگان های 
حفاظت دستگاه های اجرایی تاکید کرد. سید 
رضا موسوی مشکینی مدیرکل حفاظت محیط 
زیست قم گفت: محیط بانان در مسیر سخت 
حفاظت از عرصه های طبیعی این مرز و بوم، با 
خطرات و آسیب های متعددی مواجه و بدون 
تردید نیازمند حمایت حداکثری دستگاه ها و 

نهادهای ذی ربط هستند.



پیامک شما را دربـاره 
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سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

مصرف بیش از ۶00 کیلووات ساعت در ماه، جریمه دارد
مدیرعامل توانیر: 850 هزار مشترک پرمصرف به طور متوسط 20 برابر مشترکان کم مصرف برق مصرف می کنند

در هفته گذشته برق بیش از 
۲00 دستگاه دولتی و اجرایی 

را که به اخطارهای قبلی 
شرکت های توزیع کم توجهی 
کرده بودند را قطع کردیم. به 
طور خاص نمی توان گفت که 

کدام دستگاه ها پر مصرف 
هستند اما تمام دستگاه ها 
به طور روزانه رصد می شوند 
و تاکنون از همه مجموعه ها 

نهادهای عمومی، بانک ها، 
ادارات و دستگاه های ملی 
مواردی در این حوزه بودند

مشترکانی که بیش از دوبرابر 
الگو، یعنی 600 کیلووات ساعت 

در ماه هم بیشتر استفاده 
می کنند، میزان برق مازادی که 

مصرف می کنند را با متوسط 
نرخ خرید برق از نیروگاه 

تجدیدپذیر محاسبه می شود که 
به ازای هر کیلووات ساعت ۸00 

تومان است

| سخنگوی صنعت برق |

  | مصطفی رجبی مشهدی |

|  
ما
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و 
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ص

  |

آیا طالبان صادرات انرژی 
ایران به افغانستان 

را به چالش می کشد؟ 
گفت:  افغانستان  در  ایران  سابق  سفیر 
شاهد  ما  که  است  این  حالت  بدترین 
به  و  پایدار  تنش  درگیری،  جنگ،  ادامه 
و  افغانستان  مرکزی  دولت  توازن  نوعی 
هزینه های  این موضوع  باشیم که  طالبان 
بعبارتی  و  می دهد  افزایش  هم  را  ما 
رابطه ما را در صادرات برق و گاز با اخالل 
ابوالفضل  ایلنا  به گزارش  می کند.  مواجه 
صادرات  احتمالی  چالش  درباره  ظهره وند 
پیدایش  به  با توجه  افغانستان  به  انرژی 
این کشور گفت: مسئله  در  طالبان  مجدد 
یک  ایران  گاز  و  برق  به  افغانستان  نیاز 
به  آن  به  باید  و  است  پایدار  مسئله 
کرد،  نگاه  بلندمدت  موضوع  یک  عنوان 
در  که  ساختاری  و  سیاسی  نظام  هر 
این  به  نیازمند  باشد  حاکم  کشور  این 
در  حال  هر  در  اما  هستند،  مولفه  دو 
اختالل  دچار  دو کشور  روابط  کوتاه مدت 
بر  طالبان  اگر  اینکه  ضمن  می شود. 
چشم انداز  شود،  مسلط  افغانستان  کل 
بعید  امری  البته  ندارد که  وجود  روشنی 
است که  این  هم  حالت  بدترین  و  است 
تنش  درگیری،  جنگ،  ادامه  شاهد  ما 
طرف  دو  بین  توازن  نوعی  به  و  پایدار 
را  ما  هزینه های  موضوع  این  که  باشیم 
هم افزایش می دهد و به عبارتی رابطه ما 
مواجه  اخالل  با  و گاز  برق  در صادرات  را 
طالبان  نیروهای  شاهدیم  اکنون  می کند. 
مراکز  بر  فشار  ایجاد  برای  داعش  و 
را  برق  دکل های  مردم؛  و  والیات  اصلی 
در  بنابراین  می دهند،  قرار  حمله  مورد 
در  اما  نیست،  خوب  وضعیت  کوتاه مدت 
دولت کنونی  چه  و  طالبان  چه  بلندمدت 
به  دو کشور  اقتصادی  روابط  باشد  حاکم 

برمی گردد.  گذشته  وضعیت 

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

قانون مربوط به 
آزادسازی نرخ بلیط 

هواپیما به پایان رسیده 
اشاره  با  رئیس کمیسیون عمران مجلس 
بلیت  قیمت  بر  بیشتر  نظارت  ضرورت  به 
بی ضابطه  افزایش  درباره  هواپیما ها 
شرکت های  ادعای  و  هواپیما  بلیط  نرخ 
قیمت ها  تنظیم  بر  مبنی  هواپیمایی 
هواپیما،  بلیط  آزادسازی  قانون  براساس 
با  هواپیما  بلیط  آزادسازی  قانون  گفت: 
خدمات  کیفیت  ارتقا  برای  رقابت  هدف 
اما  شده  ذکر  توسعه  پنجم  برنامه  در 
نشده  برده  نامی  آن  از  ششم  برنامه  در 
آزادسازی  قانون  پایان  معنی  به  این  که 
به گزارش خبرگزاری  بلیط هواپیما است. 
خانه ملت رضا کوچی با بیان اینکه زمانی 
پیدا  معنی  هواپیما  بلیط  نرخ  آزادسازی 
تقاضا  و  عرضه  میان  تعادلی  که  می کند 
وجود داشته باشد، عنوان کرد: در شرایط 
فعلی تعداد صندلی ها بسیار محدود بوده 
و تقاضا بیشتر از عرضه است لذا در این 
ندارد  معنی  قیمت  آزادسازی  شرایط 
افزایش  هدف  با  قانون  این  اینکه  ضمن 
حالی که  در  شد  تصویب  پروازها  کیفیت 
در این مدت کیفیت ها نیز تغییری نکرده 
شهرسازی  و  راه  وزارت  رو  این  از  است 
بر  باید  کشوری  هواپیمایی  سازمان  و 
داشته  بیشتری  نظارت  قیمت ها  روی 
جلسه ای  که  است  این  بر  قرار  باشند. 
مدیران  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  میان 
روی  بر  و  برگزار  هواپیمایی  شرکت های 
شود  حاصل  توافق  مشخص  قیمت  یک 
در  هستند که  مکلف  ها  ایرالین  تمام  و 
طرفی  از  بفروشند.  بلیط  چارچوب  همان 
بارها از وزارت راه و شهرسازی درخواست 
صندلی  هر  شده  تمام  هزینه  تا  کردیم 
شرکت های  برای  را  پرواز  ساعت  یک  در 
اما  کنند  مشخص  و  محاسبه  هواپیمایی 

نداد. انجام  اقدامی  هیچ  متاسفانه 
اضافه  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
ایرالین ها  برای  شرایط  چند که  هر  کرد: 
از  نیمی  حدود  و  بوده  دشوار  نیز 
تعیین  ارز  نرخ  اساس  بر  آنها  هزینه های 
هر  شده  تمام  قیمت  باید  اما  می شود 
را  هواپیمایی  شرکت های  برای  صندلی 
بصورت شفاف محاسبه کرده و بر اساس 
باید  اینکه  شود. ضمن  تصمیم گرفته  آن 
قیمت  افزایش  مانع  نظارت  افزایش  با 
شویم  مردم  به  مضاعف  فشار  تحمیل  و 
بسیاری  هواپیما  بلیط  قیمت  افزایش  .با 
را  هواپیما  از  استفاده  امکان  مردم  از 
ثروت مند  افراد  تنها  و  داشت  نخواهند 
مدت  طوالنی  در  لذا  می شوند.  بهره مند 
با مشکالت  ایرالین ها  با کاهش مسافر، 

می شود. روبه رو  متعددی 

به  سال ها  این  در  که  عواملی  مجموعه 
برق  کمبود  موجب  اخیر  سال  یک  ویژه 
مقاطع  در  است،  شده  توزیع  شبکه  در 
و  داشته  پی  در  را  آسیب هایی  مختلف 
از  بخش هایی که  مهم ترین  از  یکی  دارد. 
واحدهای  شده،  خسارت  دچار  برق  کمبود 
صنعتی هستند. قطعی بدون برنامه برق به 
شکلی به این واحدها آسیب زد و تعطیلی 
به  توزیع  شبکه  بر  فشار  برای کاهش  آنها 
وزیر  که  بود  تیرماه  اواسط  دیگر.  شکلی 
هفته  دو  صنایع  از  برخی  کرد  اعالم  نیرو 
تابستان  فرصت  از  هم  تا  می شوند  تعطیل 
و هم با توجه به شرایط حاد کرونایی کشور 
برق  توزیع  شبکه  بر  فشار  کاهش  برای 
شد که  مطرح  اینطور  ابتدا  شود.  استفاده 
چون  بزرگی  صنایع  به  محدود  خاموشی ها 
صورت  در  و  بود  خواهد  فوالد  و  سیمان 
به  هم  کوچک  صنایع  مشکل  نشدن  رفع 
البته  می شوند.  اضافه  خاموشی ها  فهرست 
صنایع  سازمان  معاون  محمدزاده  فتحعلی 
کوچک همان روزها در خصوص این قطعی 
شمول  از  صنعتی  شهرک های  گفت:  برق 
قرار  شده اند،  معاف  برق  خاموشی  اعمال 
بر این شد که برق صنایع بزرگ قطع شود 
مشکل  به  کوچک  صنایع  برق  تامین  تا 
در  استان ها  برخی  وجود  این  با  نخورد. 
ابالغیه وزارت  به  این دو هفته بدون توجه 

نیرو، اقدام به قطع برق واحدهای صنعتی 
قطعی  حال  هر  به  می کردند.  هم  کوچک 
اطالع  با  زمانی که  در  هم  صنایع  در  برق 
بدون  که  زمانی  چه  و  گیرد  صورت  قبلی 
دارد  دنبال  به  آثاری  بیفتد،  اتفاق  برنامه 
که در بازار و حتی معیشت روزانه مردم در 
قالب گرانی هایی که هر کدام توجیه و علت 
خاص خود را دارند هم قابل لمس است.
در  مشکالت  این  بروز  علت  بارها  چند  هر 
صنعت برق، حضور و فعالیت ماینرها اعالم 
بر جمع  بارها  نیرو  وزارت  شده و مسئوالن 
تاکید  مختلف  مقاطع  در  ماینرها  آوری 
داشتند، اخباری به گوش می رسد که برخی 
مشغول  همچنان  رمزارز  استخراج  مزارع 
موضوع  این  از  فارغ  هستند.  فعالیت 
مستقیم  دستور  از  ماه  یک  حدود  حاال که 
فعالیت کلیه  توقف  بر  مبنی  رئیس جمهور 
متهم  می گذرد،  رمزارز  استخراج  مزارع 
معرفی  برق  کمبود  ماجرای  برای  دیگری 
پرمصرف« کسانی  »مشترکان  است:  شده 
کشور  در  انرژی  امر  متولیان  گفته  به  که 
سهم عمده ای در بروز مشکالت دارند. البته 
همچنین  و  انرژی  مصرف  فرهنگ  نقش 
را نمی توان  ایران  ارزان بودن قیمت آن در 
نادیده گرفت.  مصرف  میزان  بودن  باال  در 
گذشته  سال های  در  باید  مسئله  این  اما 
می گرفت  قرار  تصمیم گیران  توجه  مورد 

زمینه  این  در  مصرف  فرهنگ  اصالح  با  تا 
حاال  روی  هر  به  گیرد.  انجام  اقداماتی 
که  است  این  بر  قرار  تنبیهی  اقدامات  با 
صرفه جویی  به  مجاب  پرمصرف  مشترکان 
محمد حسین  دیروز  شود.  برق  مصرف  در 
شرکت  ابالغیه  وضعیت  درباره  متولی زاده 
مشترکانی  تعرفه  باالبردن  بر  مبنی  توانیر، 
برق  مصرف،  الگوی  دوبرابر  از  بیش  که 
گفته  مهر  خبرگزاری  به  می کنند  مصرف 
پرمصرف  مشترکان  به  »اطالعیه ای  است: 
داده ایم و امیدواریم با کاهش مصرف برق، 
هم به صنعت برق کشور کمک کنند و هم 
به اقتصاد خود« متولی زاده در مورد میزان 
گفته  هم  پرمصرف  مشترکان  این  مصرف 
مشترک  هزار   ۸۵0 حاضر  حال  »در  است: 
برابر   ۲0 متوسط  طور  به  ما  پرمصرف 
مشترکان کم مصرف برق مصرف می کنند. 
 ۸ با  برابر  مشترکان  این  مصرف  واقع  در 
امید  برق  طرح  در  است که  نفری  میلیون 
توانیر  مدیرعامل  شد«  رایگان  برقشان 
از  بسیاری  حاضر  حال  »در  است:  معتقد 
برق  تامین  برای  دنیا  پیشرفته  کشورهای 
کشورها  از  بعضی  و  خورده اند  مشکل  به 
روی  تعرفه  ابزار  به  بحث  این  برای کنترل 
آوردن درحالیکه ما تاکنون به این ابزار روی 
از  خواهش  و  تقاضا  با  صرفًا  و  نیاوردیم 
مردم به دنبال کنترل مصرف برق هستیم«

متولی زاده در مورد وضعیت مصرف کنندگان 
از  »یکی  است:  گفته  هم  صنعتی  بزرگ 
بود  این  گذشته  سال  در  دولت  مصوبات 
مشترکان  برای  تقاضا  و  عرضه  بازار  که 
در  بورس.  جمله  از  شود،  فراهم  بزرگ 
انگیزه ای  انرژی بر  این سال ها صنایع  واقع 
ولی  نداشتند  برق  مصرف  کاهش  برای 
این  شاهد  می توان  انشاهللا  اقدام  این  با 
در  بزرگ  صنایع  سرمایه گذاری  با  که  بود 
مشکالت  شود«  حل  مشکالت  بحث  این 
در  مختلف  ابعاد  در  برق  به کمبود  مربوط 
چالش هایی  و  مسائل  بروز  موجب  حالی 
است که  شده  مردم  و  تولیدکنندگان  برای 
انرژی های  از  استفاده  موضوع  سال هاست 

ظرفیت های  که  کشوری  در  تجدیدپذیر 
انرژی ها  از  نوع  این  تامین  برای  فراوانی 
گرفته  قرار  غفلت  موجب  دارد،  اختیار  در 
نادیده  با  همواره  سیاست گذاری ها  و 
مشکل  حل  در  سعی  ظرفیت  این  گرفتن 
از راه هایی دیگر هستند. راه هایی که روزی 
و  می شود  کشور  سدهای  تخلیه  موجب 
و  تولیدی  واحدهای  تعطیلی  باعث  روزی 
برای  جریمه  گرفتن  نظر  در  موجب  زمانی 
از  ابایی  که  پرمصرف  خانگی  مشترکان 
پرداخت هزینه هنگفت برای انرژی ندارند.
نظر  در  از  دیروز  مشهدی  رجبی  مصطفی   
پرمصرف  مشترکان  برای  جریمه  گرفتن 
»الگویی  است:  کرده  اعالم  و  داده  خبر 
برای مناطق عادی در ایام تابستان تعریف 
شده که بیش از 300 کیلووات ساعت است 
نکند.  تجاوز  میزان  این  از  ماهانه  باید  که 
شود،  بیشتر  الگو  این  از  که  صورتی  در 
 16 و  می شود  محسوب  پرمصرف  مشترک 
درصد به تعرفه برق او اضافه می شود. اما 
 600- الگو  دوبرابر  از  بیش  که  مشترکانی 
استفاده  بیشتر  ماه-  در  ساعت  کیلووات 
مصرف  که  مازادی  برق  میزان  می کنند، 
از  برق  خرید  نرخ  متوسط  با  می کنند، 
نیروگاه تجدیدپذیر محاسبه می شود که به 
ازای هر کیلووات ساعت ۸00 تومان است. 
این دسته از مشترکان بدانند در این دوره 
نسبت به دوره های قبل باید مبلغ بیشتری 
تمکن  بعضی  شاید  کنند.  پرداخت  را 
تامین  جهت  اما  باشند  داشته  هم  مالی 
مشترکان  برق  تامین  و  مردم  همه  برق 
دادیم  پیامک  آنها  به  و  درخواست کردیم 
بیشتری  همراهی  سخت  ایام  این  در  که 
دوران سخت که  این  از  تا  و  باشند  داشته 
دارد،  مصرف  و  تولید  ناترازی  برق  صنعت 
در  نیرو  وزارت  سیاست های  کنیم«  عبور 
مواجهه با ادارات پرمصرف هم قطع برق در 
رجبی مشهدی  به گفته  و  بوده  ادارات  این 
۲00 دستگاه  از  برق بیش  در هفته گذشته 
قبلی  اخطارهای  به  را که  اجرایی  و  دولتی 
بودند  کرده  توجهی  کم  توزیع  شرکت های 

است.  شده  قطع 
طور  »به  می گوید:  برق  صنعت  سخنگوی 
دستگاه ها  کدام  گفت  نمی توان  خاص 
دستگاه ها  تمام  اما  هستند  مصرف  پر 
از  تاکنون  و  می شوند  رصد  روزانه  طور  به 
بانک ها،  عمومی،  نهادهای  همه مجموعه ها 
ادارات و دستگاه های ملی مواردی در این 
برای  حالی  در  تدابیر  این  بودند«  حوزه 
عبور از بحران موجود در صنعت برق اتخاذ 
جهت  در  تالش  با  می توان  که  می شود 
رفتار مردم  تغییر  و  اصالح فرهنگ مصرف 
در زمینه مصرف انرژی کاری ماندگار انجام 

داد. 
از  عبور  تنها  تالش  حاضر  حال  در  اما گویا 
این مقطع است و نگاه بلند مدتی در میان 
مصرف  فرهنگ  اصالح  برای  تصمیم گیران 

ندارد. انرژی در کشور وجود 

چین  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس 
اظهار داشت: برای اینکه دو کشور باهم مبادله 
اقتصادی قوی داشته باشند نیاز به اعتماد مردم 
دو کشور به هم دارد، برای جذب اعتماد مردم 
یک  می تواند  هم  واکسن  اهدای  یک کشور 
راه باشد که منجر به بهره برداری اقتصادی هم 
می شود. به گزارش ایلنا مجیدرضا حریری در 
توزیع کننده  اقتصادی کشورهای  اهداف  مورد 
خود  دیپلماسی  نفوذ  افزایش  برای  واکسن 
که  تحلیل  این  نمی رسد  نظر  به  کرد:  اظهار 
نفوذ  کشورهای توزیع کننده واکسن سعی در 
اقتصادی در دیگر کشورها دارند، درست باشد. 
البته هر اقتصاد بزرگی به دنبال این است که 
اما  با دنیا گسترده تر کند  را  حوزه روابط خود 
می توان از دید انسان دوستانه به این موضوع 
نگاه کرد. کشورهایی که واکسن مازادی دارند 
به دیگر کشورها ارسال می کنند. از طرف دیگر 
بنگاه های واکسن سازی هم کار اقتصادی انجام 
می دهند و تولید واکسن هم مانند دیگر داروها 
نوعی تولید است که سعی در فروش آن به 
دیگر کشورها دارند. بنابراین نمی توان در مورد 
از طرف دیگر  نیت خوانی کرد.  توزیع واکسن 
واکسن کرونا تاریخ مصرف مشخصی دارد و 
برای نگهداری هم باید شرایط دمایی خاصی 
آن  بلندمدت  نگهداری  بنابراین  باشد،  داشته 
اوایل  هم  کشورها  از  بسیاری  نیست.  میسر 

تولید واکسن میزان زیادی خریداری یا تولید 
کردند و االن مجبور به خارج کردن آن از کشور 

خود هستند تا تولید را ادامه دهند.
نیت های  کارکرد  امکان  به  اشاره  با  حریری 
سیاسی گفت: یک بخشی از این موضوع نیز 
برای  و  باشد  داشته  سیاسی  نیت  می تواند 
توسعه گستره تسلط کشورها بر کشورهایی که با 
آنها روابط دوستانه دارند. کشور ما شرایط خاصی 
آوردن  فراهم  امکان  تحریم ها  وجود  با  دارد، 
واکسن از هر کشوری برای ما میسر نیست، 
حتی شرکت هایی که به ما واکسن می فروشند 
تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا به 

عنوان کشور تحریم کننده ما قرار می گیرند.

حریری در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر این 
نفوذ سیاسی بر مبادالت اقتصادی گفت: همه 
فعل و انفعاالت سیاسی و نظامی در دنیا یک 
ریشه اقتصادی دارد، بنابراین موضوع واکسن 
قدرت نمایی  برای  موضوعی  می تواند  هم 
اقتصادی هر کشوری باشد. برای اینکه دو کشور 
باهم مبادله اقتصادی قوی داشته باشند نیاز به 
اعتماد مردم دو کشور به هم دارد، برای جذب 
هم  واکسن  اهدای  یک کشور  مردم  اعتماد 
می تواند یک راه باشد که منجر به بهره برداری 
لفظ  از  نمی توان  اما  می شود.  هم  اقتصادی 
دیپلماسی واکسن برای آن استفاده کرد چراکه 

برای اینگونه از تحلیل ها زود است.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین:

توزیع واکسن می تواند نیت سیاسی داشته باشد

تجارت

چنانچه شرایط ثابت بماند، 
در سال های آتی بر وخامت 

اوضاع اقتصادی افزوده 
می شود و در این شرایط 

دولت مجبور است خانوارها 
را تحت پوشش حمایتی 

خود قرار دهد که این خود 
هزینه های دولت را افزایش 

خواهد داد

علیرضا حیدری، کارشناس تامین اجتماعی:

اوضاع اقتصادی مردم وخیم تر چیزی  است 
که آمارها اعالم می کنند

تامین  کارشناس  حیدری،  علیرضا 
و  کارگری  خانوارهای  گفت:  اجتماعی 
مثل  اقداماتی  علی رغم  بازنشستگی 
افزایش  یا  حقوق  متناسب سازی 
عالی  شورای  در  حقوق  پایه  39درصدی 
کار، باز هم وضعیت اقتصادی بدی دارند 
و این اقدامات هیچ کدام پیامد سیاست 
اقتصادی غلط دولت را جبران نمی کند. به 
گزارش ایلنا، علیرضا حیدری فعال کارگری 
و کارشناس تامین اجتماعی در خصوص 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی 
بر اینکه ۵3 درصد از کارگران و 30 درصد 
بازنشستگان جزو فقرا هستند، گفت:  از 
سیاست های اقتصادی دولت باعث شده 
در حوزه  پول و ارز تغییراتی شدیدی اتفاق 
بیفتد که در نهایت این سیاست به کاهش 
شدیِد ارزش پول ملی انجامید. نرخ ارز 
ظرف مدت دو سال به ده برابر قیمت خود 
رسید و ارزش پول ملی به شدت کاهش 
از  بعد  است که  طبیعی  خب  پیدا کرد. 
مدتی همه  قیمت ها به تدریج خود را با 
شرایط جدید تطبیق دهند چرا که هرآنچه 
که وارد می کردیم، از مواد اولیه تا کاالهای 
وارد می شد  قیمت جدید  با  واسط همه 
قیمت  افزایش  باعث  تدریج  به  این  و 

اجناس شد. در چنین وضعیتی اگر قرار 
باشد  یکسان  همه  برای  شرایط  باشد 
باید به تبِع این افزایش قیمت ناشی از 
سیاست های اقتصادی دولت توازنی بین 

سایر قیمت ها به وجود آید.
مردم  اقتصادی  وضعیت  حیدری گفت: 
وخیم تر  اوضاع  و  است  بد  شدت  به 
مراجع  آمارهای  که  است  چیزی  آن  از 
اما همین که مرکز  رسمی اعالم می کند 
فقر  درخصوص  مجلس  پژوهش های 
می کند،  اعالم  بازنشستگان  و  کارگران 
را  خانوارها  زندگی  وضعیت  وخامت 
کارگران  از  غیر  به  البته  می کند.  گوشزد 
و  درآمد  کم  گروه های  بازنشستگان  و 
نیز  اجتماعی  پوشش حمایت های  فاقد 
وضعیت به مراتب بدتری دارند. چنانچه 
بر  آتی  در سال های  بماند،  ثابت  شرایط 
وخامت اوضاع اقتصادی افزوده می شود 
است  مجبور  دولت  شرایط  این  در  و 
خود  حمایتی  پوشش  تحت  را  خانوارها 
قرار دهد که این خود هزینه های دولت را 
افزایش خواهد داد اما به هر حال دولت 
جامعه  افراد  همه   نیاز  تامین  به  موظف 
اساسی  قانون  نص صریح  این  و  است 

است.

مرور و دنبال کردن »جدول خاموشی ها« تبدیل به یکی از کارهای روزمره کسانی شده که کسب و کار و زندگی شان با قطع برق مختل 
می شود. هرچند این جداول در اغلب موارد چندان دقیق تنظیم نشده اند اما به هر حال پای ثابت روزهای تابستانی مردم شده اند. بیش 
از یک سال است که کمبود برق در کشور و به گفته سخنگوی صنعت برق »ناترازی تولید و مصرف« تبدیل به چالشی جدی برای مردم و 
صاحبان صنایع شده است. مسئوالن وزارت نیرو راهکار عبور از این بحران را همراهی مردم و کاهش مصرف از سوی مشترکان پرمصرف 
می دانند. دیروز محمد حسین متولی زاده مدیرعامل توانیر اعالم کرد: »در حال حاضر 850 هزار مشترک پرمصرف ما به طور متوسط 20 

برابر مشترکان کم مصرف برق مصرف می کنند« و سخنگوی صنعت برق هم از جریمه کالن پرمصرف ها خبر داد.
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی بنادر و دریانوردی هرمزگان

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي
شماره : 5/ فنی / 1400

-موضوع مناقصه : خرید ، ساخت ، حمل ، نصب ، تجهیز و راه اندازی یک فروند اسکله 
بتنی ، شمع کوبی و پل  به همراه متعلقات و احداث فونداسیون  آلومینیومی  شناور 

دسترسی جهت شناورهای یگان حفاظت بندر شهیدرجایی
-مهلت و نحوه دریافت اسناد :

متقاضیان شركت در مناقصه مي توانند از تاریخ 1400/0۵/09 تا پايان وقت اداري مورخ 
1400/0۵/1۸ ساعت 13:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به دريافـت 

)خرید( رایگان اسناد اقدام نمايند. 
 www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir  ضمنًا دريافت آگهی از سايتهای *

نيز امکان پذير و رايگان مي باشد.
- مهلت و محل تسليم پاكات و بارگذاري اسناد:

سامانه  در   1400/06/0۸ مـورخ   13:00 ساعت  تا  را  خود  پيشنهـادات  بايد  متقاضیان 
بارگذاری   www.setadiran.ir آدرس  به  ایران(  )ستاد  دولت  الکترونیکی  تدارکات 

نمایند. 
به  نسبت  در سايت مذكور  اسناد خود  بارگذاري  بر  تبصره1: متقاضيان مكلفند عالوه 
تا  حداكثر  مناقصه  در  شركت  ضمانتنامه  محتوي  الف  پاكت  صرفًا  فيزيكي  تحويل 
مورخ 1400/06/09 ساعت 1۲:00 به دبيرخانه مركزي اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
اقدام  طبقه همكف   – مركزي  – ساختمان  بندري شهيدرجايي  – مجتمع  هرمزگان 

نمايند.

تبصره2 :کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
گشایش پاكت الكترونيكي از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در    www.setadiran.ir ایران( آدرس
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند بديهي است در صورت عدم انجام 
فرایند در سامانه مذکور پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.
بدون  بانكي  ضمانتنامه  بايست  مي  گران  مناقصه   : مناقصه  در  شركت  -تضمين 
شماره  حساب  به  وجه  واريز  فيش  اصل  يا  دفعات  به  تمديد  قابل  و  شرط  و  قيد 
4101064۵۷1۲14۸۵3 بنام تنخواه گردان پرداخت بندر شهيد رجايي نزد بانك مركزي 

نمايند.  ارائه  میلیارد( لاير  )یک  000ر000ر000ر1   مبلغ   به 
- شماره اقتصادي كارفرما: 4113-19۵۷-۷9۸6

- شناسه ملي : 140001۸0614
IR 9۲0100004101064۵۷1۲14۸۵3 : شماره شبا -

- آدرس دستگاه مناقصه گذار : بندرعباس – مجتمع بندري شهيد رجايي – اداره كل 
بنادر و دريانوردي استان هرمزگان – واحد مهندسي و عمران – امور پيمان و رسيدگي 

– تلفن : 0۷63۲1۲3606
- برآورد اولیه مناقصه :  000ر000ر000ر۲0 )بیست ميليارد( لاير

- مدت اجراي كار : 3 ماه

وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان

وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان

- شرایط اختصاصي :

بودن سوابق كاري مرتبط - دارا 
ارزيابي كيفي معيارهاي  طبق  ارزيابي كيفي  امتياز   60 حداقل  2- كسب 

شرکت معتبر  ایمنی  صالحیت  گواهینامه  تصویر  ارائه   -3
پيشنهادات: بازگشايي  محل  و  -زمان 

ساختمان   – شهيدرجايي  بندري  مجتمع  ساعت9:00   1400/06/10 تاريخ 

كل مدير  دفتر   – سوم  طبقه   – كل  اداره  مركزي 
تبصره : دريافت اسناد ،مراحل ثبت نام و بارگذاري كليه اسناد و مدارك مي 

بايست از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( انجام پذيرد.
بارگذاري  و  اسكن   )dpi  300 يا   400( خوانا  و  باال  با كيفيت  بايد  -اسناد 
نخواهد  داده  اثر  ترتيب  مذكور  اسناد  به   ، بودن  ناخوانا  صورت  در   . گردد 

شد.

شناسه آگهی: 1169546 میم الف: -1

روز  دو  در  کرمانی  خانواده  ده  از  بیشتر 
در  را  مردگانشان  که  شدند  مجبور  اخیر 
پای کوه های  در  خندق هایی که شهرداری 
و  کاج  درخت های  پای  صاحب الزمان 
جنگل دست کاشت، حفر کرده، دفن کنند. 
روزهایی که قبرستان اصلی شهر پر شده، 
در  جنازه ها  تا  نداده  اجازه  بروکراسی ها 
قبرستان جدید شهر آرام گیرند. خانواده ها 
بالتکلیفی  بالتکلیفند،  عزیزانشان  مرگ  از 
زمانی که  بود.  شده  آغاز   9۲ سال  از  که 
از  که  قائم  قبرستان  ظرفیت  شد،  اعالم 
روبه  می شد،  دفن  مرده  آن  در   ۵۸ سال 
اتمام است و باید به فکر احداث قبرستان 

بود.  جدید 
کرمان،  تازه  قبرستان  کریمان،  بهشت   
ندارد.  قائم  بهشت  با  چندانی  فاصله 
هکتار   ۲00 از  بیش  کریمان  بهشت  در 
آماده سازی  جان باختگان  برای  زمین، 
شده، یعنی بیش از ۵ هزار،  خانه ابدی 
قبرها  سانتی متری.  هفتاد  در  متر  یک 
ندیدند.  را  مردگان  رنگ  هیچ وقت  اما 
بستند،  را  تازه  قبرستان  جاده  سربازها 
به  متعلق  زمین که  بهم خورده.  توافق ها 
به  قبرستان  ساخت  برای  و  بود  ارتش 
میان  حاال  بود،  شده  واگذار  شهرداری 

به  سرش  یک  که  بود  افتاده  دعوایی 
این نهاد نظامی وصل بود و سر دیگرش 
دفن  برای  فضایی  که  مردمانی  به 
سال هایی  در  می خواستند.  امواتشان 
الزمان،  صاحب  قبرستان  شد  اعالم  که 
چند  توافقی  ندارد،  دفن  برای  محلی 
هم  استانداری  معاون  زیرنظر  جانبه که 
ارتش  آن  براساس  و  شکل گرفت  بود، 
از زمین های خود  موظف شد که بخشی 
صاحب  کوه های  محدوده  همین  در  که 
به  مردگان  دفن  برای  را  بودند  الزمان 
واگذار کند. محدوده ای که در  شهرداری 
پادگان  کیلومتری  چند  و  شمالی  ضلع 
اداره کل  توافق  این  اساس  بر  بود.   0۵
زمینی  باید،  استان  شهرسازی  و  راه 
است.  می کرده  واگذاری  ارتش  به  را 
روابط  مدیر  متحدین،  سلمان  که  آنطور 
»پیام ما«  به  کرمان  شهرداری  عمومی 
به  هم  زمین  قطعه  چندین  می گوید، 
ارتش پیشنهاد شده بود که با هیچ کدام 
موافقت نشد. در نهایت این نهاد نظامی 
روند  اما  می کند  موافقت  زمین  یک  با 
اداری و طوالنی واگذاری به ارتش محل 
سه  دو  »امیدواریم  است:  بوده  بحث 
روند  شود.«  برطرف  مشکل  این  روزه 

می کند،  یاد  آن  از  متحدین  که  طوالنی 
رسانه ها  در  بحث  محل  هم   99 سال 
در  کرمان  شهردار  عالم زاده،  مهران  بود. 
محلی  رسانه های  از  یکی  با  گفت وگو 
ارتش  با  مناقشه  از  دیگری  روایت 

اعالم  ابتدا  در  »ارتش  بود:  داده  ارائه 
تیر  میدان  پشت  زمین  این  می کند که 
از هم  دو قسمت  این  بین  باید  و  است 
شهرداری  صورتجلسه ای،  در  شود.  جدا 
تدفین  شد  قرار  زمان  هر  که  می پذیرد 
یا  حصاری  شود،  انجام  محل  این  در 
محدوده ی  جداسازی  برای  دیواری 
ایجاد  جدید  آرامستان  و  تیر  میدان 
آب  کردیم  قصد  گذشته  سال  ما  شود. 
آرامستان  برای  ارتش  سایت  از  برق  و 
باشد  داشته  هزینه ی کمتری  تا  بگیریم 
اما  کند.  همکاری  که  پذیرفت  ارتش  و 
اعالم  ارتش  ناگهان  موقع  همان  در 
آرامستان  محدوده ی  این  کل  که  کرد 
محدوده ای  آن  حتی  ماست  به  متعلق 
سند  و  است  کرده  کار  شهرداری  که 
از  ارائه کرد. پس  آن  برای  تک برگ هم 
این  در  خواستند  همکاران  وقتی  این، 
محل فعالیت کنند ارتش مانع کار شد.« 
پارسال  می گوید  متحدین  حال  این  با 
ارتش  عمرانی،  پروژه  شروع  ضمن  و 
هم  را  الزم  همکاری  حتی  و  بوده  ناظر 
که  معوضی  »زمین های  است:  داشته 
اداری  بروکراسی  به  واگذار می شد،  باید 
قانونی  از مشکالت  خورده است، بخشی 
و  راه  واقع  در  اداری.  بخشی  و  است 
شهرسازی می گوید طبق قانون اگر قرار 
کنیم،  واگذار  نهادی  به  را  زمینی  باشد، 
اجرا  آنجا  است  قرار  طرحی که  از  باید 
عبارت  به  کنیم.«  پیدا  آگاهی  شود، 
از  می خواهد  شهرسازی  و  راه  دیگر 
ارتش  به  است  قرار  زمینی که  کاربری 
اوایل  »ارتش  واگذار شود، مطلع شود: 
می گفت از ما زمین گرفتید و باید زمین 
تحویل دهید، توضیحی نداد، از آن سو 
نمی توانست  است،  نظامی  نهاد  چون 
متحدین  کند.«  اعالم  را  اطالعاتی  هر 
آن  در  شهرداری  که  زمینی  می گوید 
کاربری  ارتش  برای  ساخته  قبرستان 
را  آن  »می خواستند  است.  نداشته 
روابط عمومی  مسکونی کنند؟« مسئول 
آن  می گوید  است،  منفی  پاسخش 
امکان  و  است  شهر  از  خارج  محدوده 

ندارد.  ساز  و  ساخت 

روایت های  تناقض در 
استانداری  و  شهرداری 

در یک ماه اخیر، روند مذاکرات و توافق 
هنوز  قبرستان  زمین  واگذاری  برای 
بر سر کاربری زمین  ادامه دارد. مناقشه 
مصطفی  سوی  از  که  است  روایتی  اما 

امور  هماهنگی  معاون  آیت اللهی موسوی، 
او  نمی شود.  پذیرفته  کرمان  استانداری 
باقی  با  ارتش  می گوید،  »پیام ما«  به 
اختالف  دارد: »اینکه  نظر  اختالف  نهادها 
بر سر چیست را باید در جلسه ای که قرار 
اعالم کنند،  شود،  برگزار  مرداد   9 است،  
نوع  نیست،  زمین  کاربری  بر سر  مشکل 
مورد  شده،  تنظیم  که  جلسه ای  صورت 
می کند که  ادعا  او  نیست«  ارتش  تایید 
اطالعات  نظر  اختالف  موارد  این  درباره 
بر  مردم  اکنون  »اینکه  ندارد:  چندانی 
سر دفن مردگان مشکل دارند، وظیفه ی 

جوابگو  اینباره  در  باید  و  شهرداریست 
مشکلی  چه  ارتش  با  اینکه  اما  باشد 
تنظیم  صورتجلسه  نوع  روی  دارند، 
را  آن  ارتش  است که  مفاهیمی  و  شده 
دو  یکی  می رسد  نظر  به  و  ندارد  قبول 
که  آنطور  شود.«  حل  مشکل  آینده  روز 
زمین  می گوید،  کرمان  استاندار  معاون 
ارتش  اما  بوده  هکتار   ۲60 آرامستان 
و  مسکن  از  جدید  پادگان  طرح  برای 
می خواسته  زمین  هکتار   6۷0 شهرسازی 
است. »یعنی ارتش می خواهد در زمینی 
که دریافت می کند، پادگان ایجاد کند؟« 
است:  مثبت  استاندار  معاون  پاسخ 
شود.«  احداث  است  قرار  هم  »پادگان 
با  باشد  شهر  حریم  در  اگر  که  احداثی 
شهر  حریم  از  پادگان ها  خروج  قانون 

است.  مغایر 
را  عزیزی  روز  چند  این  در  آن هایی که 
بالتکلیف ترین  دفن کنند،  خاک  در  باید 
مسئوالن  وعده های  میان  در  گروهند 
نیست،  مشخص  فرداها،  و  امروز  و 
بهشت  خاک  در  زمانی  چه  از  مردگان 
که  قبرستانی  می گیرند،  آرام  کریمان 
نیست  قرار  و  شده  طراحی  گل  شبیه 

مردگان را پشت هم به خط و صف کند. 

تیرماه  در  مرکزی،  بانک  اعالم  براساس 
امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن 
در شهر تهران 30 میلیون و 44 هزار تومان 
مشابه  مدت  و  قبل  ماه  به  نسبت  بوده که 
ترتیب 1.3 و 43.۷ درصد  به  قبل  در سال 

است. یافته  افزایش 
به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت بازار مسکن 
مرکزی  بانک  سوی  از  که  تهران  شهر  در 
این است که در تیرماه  بیانگر  منتشر شده، 
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی تهران 30 میلیون 
و 44  هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.3 درصد و 

43.۷ درصد افزایش دارد.  
شده  انجام  معامالت  تعداد  این،  بر  عالوه 
که  بود  فقره  هزار   ۵.1 معادل  ماه  این  در 
نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل به 
ترتیب  63.9  و 0.6 کاهش را نشان می دهد 
مسکونی  واحدهای  تعداد  توزیع  بررسی  و 
معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا 
حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال 
ساخت با سهم 33.۵ درصد بیشترین سهم 

را به خود اختصاص داده اند.
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه 6۲ 
تومان در منطقه یک و  300 هزار  و  میلیون 
کمترین آن با 13 میلیون و 440 هزار تومان 

آنها  از  یک  هر  است که  بوده   1۸ منطقه  در 
و  یک  منطقه  در  درصدی   .9 36 افزایش  با 
39.6 درصدی در منطقه 1۸ مواجه شده اند.
مسکونی  واحدهای  تعداد  فراوانی  توزیع 
معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا 
در تیر ماه امسال نیز حاکی از آن است که 
واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 1۵ تا ۲0 
میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم 
1۷.۲ درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت 
شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه 
قیمتی ۲0 تا ۲۵ و ۲۵ تا 30 میلیون تومان 
بعدی  رتبه  در  درصد سهم   1۲.۸ و   1۵.3 با 

قرار دارد.   
فراوانی  توزیع  امسال  تیر  در  دیگر  از سوی 
بر  شده  معامله  مسکونی  واحدهای  تعداد 

اساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است 
که واحدهای مسکونی با ارزش ۵00 میلیون 
تا یک میلیارد تومان با اختصاص سهم 19.1 
انجام  معامالت  از  سهم  بیشترین  درصد 
شده را داشته اند. همچنین، توزیع معامالت 
انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری 
با  از آن است که منطقه ۵  در تهران حاکی 
14.4 درصد از کل معامالت، بیشترین سهم 
اختصاص  خود  به  را  تهران  شهر  معامالت 

است. داده 
عالوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن 
اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری 
معادل  رشدی  دهنده  نشان  امسال  تیر  در 
مشابه  ماه  به  نسبت  درصد   3۸.۷ و   .9 34

است.  سال گذشته 

 »پیام ما« از اختالف شهرداری کرمان و ارتش بر سر دفن مردگان در قبرستان جدید این شهر گزارش می دهد

مردگان آواره
 معاون استانداری کرمان: اختالف نظر ارتش و راه و شهرسازی بر کاربری زمین واگذار شده نیست 

قیمت خانه در پایتخت از متری 30 میلیون تومان گذشت

انصراف سه کاندیدای 
شهرداری تهران 

منتخب مردم تهران در شورای شهر ششم از 
انصراف سه نفر دیگر از کاندیدای شهرداری 

تهران خبر داد.
اینکه  بیان  با  امانی  ناصر  ایسنا،  به گزارش 
تا عصر روز جمعه کاندیداها فرصت داشتند 
که برنامه های خود را برای اداره شهر تهران 
نفر  سه  اما  کنند  تقدیم  شهر  شورای  به 
برنامه ارائه نکرده و این به معنای انصراف 
و  آبرومند  نیکزاد، جمال  علی  است، گفت: 
که  بودند  کاندیداهایی  جمله  از  علی آبادی 

نکردند. ارائه  برنامه 
تصدی  کاندیدای  تعداد  اینکه  بیان  با  او 
رسیده،  نفر  هشت  به  تهران  شهرداری 
گفت: از ساعت 10 صبح شنبه کاندیداها از 
برنامه های خود دفاع کردند و براساس قرعه 
کشی اولین نفر معصومه آباد است و مابقی 
کاندیداها براساس قرعه کشی از برنامه خود 
انجام  برنامه ریزی های  طبق  کردند.  دفاع 
بیشترین  که  کاندیداها  از  کدام  هر  شده 
امتیاز را کسب کنند به عنوان شهردار تهران 

شد. خواهند  معرفی 
به گفته مهدی اقراریان دیگر منتخب شورای 
شهر ششم تهران، ارائه برنامه ها کاندیداها از 
شنبه آغاز شده است و تا روز سه شنبه هفته 
جاری در سه نوبت انجام شود که نوبت اول 
از ساعت ۸، نوبت دوم ساعت 10:30 و نوبت 

سوم ساعت 1۵ خواهد بود.

معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران مطرح کرد:

دریافت 15 میلیارد برای 
استانداردسازی اتوبوس ها 
بعد از 60 مرتبه نامه نگاری

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 
با اشاره به بیش از 60 مرتبه نامه نگاری برای 
مخازن  استانداردسازی  الزم  منابع  دریافت 
اتوبوس گفت: طی دو هفته گذشته توانستیم 
منابع مختصری، در حدود 1۵ میلیارد تومان 
این  برای  وزارت کشور  و  برنامه  سازمان  از 
ایلنا، »سید  دریافت کنیم.به گزارش  منظور 
مناف هاشمی« معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه چه اقدامی برای تامین مخزن گاز ۸00 
دستگاه اتوبوسی که اخیرا به دلیل انقضای 
حمل و نقل  ناوگان  از  واکسن  مصرف  تاریخ 
شد  انجام  شدند  خارج  پایتخت  عمومی 
گفت: مخزن گاز این ۸00 دستگاه اتوبوس 
دولت  تعهدات  جزو  و  است  شده  فرسوده 
با  را  جدید  مخازن  بتواند  سال  هر  بود که 
استانداردهای مورد نیاز به شهرداری تحویل 
دهد. او ادامه داد: در طی شش ماه گذشته 
شاید بیش از 60 مرتبه برای دریافت منابع 
هفته  دو  طی  در  و  کردیم  پیگیری  الزم 
گذشته توانستیم منابع مختصری، در حدود 
1۵ میلیارد تومان از سازمان برنامه و وزارت 
کشور برای این منظور دریافت کنیم. معاون 
با  تهران  شهرداری  ترافیک  و  حمل و نقل 
بیان اینکه در تالش هستیم تا با همکاری 
استاندارد  سازمان  زیست،  محیط  سازمان 
الزم  استانداردهای  بتوانیم  وزارت صنعت  و 
برای مخازن را دریافت کنیم، اضافه کرد: رقم 
را  اتوبوس  داده شده حدود 1۷0  تخصیص 

وارد چرخه حمل و نقل می کند. 

مصطفی آیت اللهی موسوی، 
معاون هماهنگی امور استانداری 
کرمان: اینکه اختالف بر سر 
چیست را باید در جلسه ای 
که قرار است،  9 مرداد برگزار 
شود، اعالم کنند، مشکل بر 
سر کاربری زمین نیست، نوع 
صورت جلسه ای که تنظیم شده، 
مورد تایید ارتش نیست

مردگان در مسیر پیچ و خم داری که یک طرفش به ارتفاع می رسد، پشت سر هم دفن می شوند. روی یک خط، مثل وقتی که پشت 
سر هم در یک صف ایستاده  باشند، حاال باید روی یک خط، پای کوه های صاحب الزمان، 75 سانتی متر درون زمین فرو بروند و  پشت 
به پشت هم در صفی که معلوم نیست ابتدا و انتهایش کجاست، بخوابند. گورکن با لباس سرتاسر سفیدی که یادگار دوران ویروس 
است،  دستانش را به تپه های خاک گره زده، مرگ را با کفنش بلند می کند و درون چاله ای که دورنمایش کوه است، می گذارد. زن و 
مرد سیاهپوش پشت به پشت قبرهایی که حریمی ندارند، ایستاده اند و جای خالی دو متری بعدی را با گالیل پر می کنند. ایستاده اند 

و به سرنوشتی می اندیشند که پای مردگان را به کوه باز کرده است. 

مسکن

در بهشت کریمان بیش از ۲00 
هکتار زمین، برای جان باختگان 
آماده سازی شده، یعنی بیش از 
۵ هزار،  خانه ابدی یک متر در 
هفتاد سانتی متری. قبرها اما 

هیچ وقت رنگ مردگان را ندیدند. 
سربازها جاده قبرستان تازه را 

بستند، توافق ها بهم خورده |  
ما
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 پی

 |
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| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |
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افقی
 1 - تازه آذری - کدو  - دارای تكلیف 
- رمق آخر۲ - از پادشاهان سلجوقی - 
برهنه3 - آب میان بافتی - نت ششم 
چیزی  درون  عرب،  نفی  موسیقی، 
 - نگارشی4  عالئم  از  پرانتز،  نوعی   -
خالص - به دنیا آمده، زاییده شده۵ - 
اثری از فرانسواز ساگان - شهر استان 
یزد6 - خدمتكار زن - از طوایف ترك۷ 

- سبزی ساالد - فرش - کوه بلند۸ 
- دختر التین - غیرقابل کشت9 - از 
گازها - گریستن، گریه كردن - ظاهر 
جام   - ساختمان10  روكار  عمارت، 
معروف - حشره چسبنده - نگهبانی 
نخستین   - پاسبان   - شاید11  اال،   -
امپراتوری جهان - سركشی، نافرمانی1۲ 
سنگ  تخته،   - سیم  همراه  طال،   -
نوشته، تخته نوشتاری - نوعی پخت 

برنج - خنثی13 - بازگشتن، برگشتن، 
رساننده، كمك  یاری   - ذهاب  مقابل 
كننده - مظهر زیبایی طبیعت، مخلوط 
آب و خاک، زدنی ورزشی14 - اشتیاق، 
آرزومندی - روش و طریقه - پایین 
 - دوستی  ماه  روز  آخرین   - كوه1۵ 
اندرز، نصیحت - اجازه دهنده، رخصت 

دهنده، ولی و مصلح امر یتیم

عمودی
1 - چاه کن - کمد - سوپ وطنی، 
غذای نذری، غذای ایرانی۲ - نه بی 
ادبانه - زنده - بخشنده - ژوپیتر، 
 - وكیلی كردن   - خدایان3  خدای 
سینمای   - موزه   - شعری4  سبک 
زهی  سازهای  از   - آبادان۵  سوخته 
- كافی،  ماه کارگری6  رقیق،  ابر   -
 ، کناره  و  سرحد   - است  كافی 
حیدری،  جمشید  از  فیلمی  موش، 
 - روییده  پلک  بر   - بوم  همنشین 
وسط،   - وارونه  لنا   - فرنگی۷  آب 
نامهای  از  ستوده،  بسیار   - میان 
پیامبر اسالم )ص(۸ - پیاله، ساغر 
- وقت فعالیت، مقابل شب - نفس 
سیگاری، به سیگار می زنند9 - تلخ، 
 ، حساب  و  شماره   ، اندازه   ، پیمانه 
داخلی،  ضمیر   - چیزی  بر  گذشتن 
بین  از   - مفرد  دوم شخص  داخل، 
غائب،  ضمیر   - نابود كردن10  بردن، 

 - مفرد  شخص  سوم  ضمیر  وی، 
برنده   - افزار11  ازنوشت   - تصویر 
نوبل ادبی۲00۸ - خاتون 1۲ - مقابل 
صعود ، پایین آمدن - گره روبان - 

مطیع13  اهلی،   - زرتشتی  پیشوای 
- پشته خاك، گیره سر دخترانه، تپه 
 - سوغات گجرات  خرما،   - كوچك 
خاتم - درون دهان14 - پائین تر، 

پست تر - میوه، بار درخت - پایین 
حوض 1۵ - شیر بیشه، صورت پنجم 
از صور فلکی - میوه شیرین بهاری، 
میوه ریز شیرین - مخترع گرامافون

جدول شماره 2071

ایالم 

 رئیس امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت 
گاز استان ایالم گفت: مشترکان گاز خانگی و تجاری 
مناطق شهری و روستایی استان تحت پوشش بیمه 

حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی قرار  گرفتند. 
زهرا فرجی گفت: این بیمه شامل جبران خسارت های 
جانی و مالی از جمله آتش سوزی، انفجار، مسمومیت 
ناشی از گاز و... برای کلیه مشترکان دارای کنتور گاز 

در سقف پوششی مصوب است.
 او با بیان اینکه مشترکان باید در صورت بروز هر گونه 
شماره  به  بالفاصله  را  مراتب  به گاز،  مربوط  حوادث 
تلفن های 194 و 1۵94 اطالع دهند، اظهار کرد: واحد 
امداد شر کت گاز پس از حضور در محل، فرم گزارش 
حادثه را برای بررسی و کارشناسی های بعدی تکمیل 
در صورت  و  ارسال می کند  ایمنی شرکت  واحد  به  و 
تُایید واحد ایمنی، زیان دیده جهت دریافت خسارات 

وارده به شرکت بیمه گر معرفی می شود.
در  ایران  ملی گاز  اینکه شرکت  به  اشاره  با  فرجی    
منعقد  قرارداد  نو  تجارت  بیمه  با شرکت  سال جاری 
کرده است، خاطرنشان کرد: حق بیمه هر مشترک به 
صورت ماهیانه به قبض مصرف گاز آنها اضافه ی شود.  
ایمنی و محیط زیست شرکت  بهداشت،  امور  رئیس 
صادره  دوره ای  قبوض گاز  در  ایالم گفت:  استان  گاز 
هر مشترک مسکونی شهری ۲ هزار ریال، روستایی 
و  ریال  هزار   10 شهری  تجاری  واحدهای  ریال،  هزار 
مشترکان  از  و  ثبت  ریال  هزار   ۵ روستایی  تجاری 

می شود. کسر 
افزود: مشترکان جدیدی که در طول مدت    فرجی 
اضافه  شرکت گاز  مشترکان  به گروه  قرارداد  اجرای 
بیمه  پوشش  تحت  گاز،  نصب کنتور  تاریخ  از  شوند 

می گیرند. قرار  مذکور 

رئیس امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت گاز استان ایالم:

مشترکین خانگی و تجاری بیمه حوادث گاز شدند مصرف  مدیریت  رزمایش  بهنام/  رضا 
عباسپور"  شهید  "طرح  عنوان  تحت  برق 
بسیج  مقاومت  ناحیه  همکاری  با 

شد. اجرا  درمیان  شهرستان 
برق  نیروی  توزیع  مدیر  ترابی  مهدی 
این  افتتاح  آیین  در  درمیان  شهرستان 
محمدرسول  مسجد  در  که  رزمایش 
از  جمعی  حضور  با  و  اسدیه  شهر  هللا 
برگزار  شهرستان  این  ادارات   مسئوالن 
برق  مصرف  مدیریت  کرد:  اظهار  شد، 
درست  بلکه  نیست،  کردن  مصرف  کم 

است. کردن  مصرف 
به  و  دما  نسبی  افزایش  به  اشاره  با  او 
تمامی  در  برق  مصرف  افزایش  آن  تبع 
همچنین کاهش  و  مصرف  های  بخش 
نزوالت آسمانی و کم شدن میزان تولید 
خواستار  کشور،  آبی  برق  های  نیروگاه 

شد. برق  مصرف  در  جویی  صرفه 

شهرستان  برق  نیروی  توزیع  مدیر 
شهرستان  در  اینکه  به  اشاره  با  درمیان 
میزان  دارد،  وجود  مشترک  هزار   ۲3
مشترکان  توسط  برق  روزانه  مصرف 
گفت:در  و  دانست  مگاوات   11.۵ را 
یک  تنها  مشترکان  از  یک  هر  صورتیکه 
المپ اضافه را خاموش کنند، این میزان 
می یابد. کاهش  مگاوات   9 به  مصرف 
ترابی افزود: با آغاز فصل گرما، همکاران 
بصورت  شهرستان  برق  توزیع  مدیریت 
و  مراجعه  شهرستان  ادارات  به  روزانه 
توصیه ها سطح شهرستان برای مدیریت 
مصرف  سازی  نهادینه  و  برق  مصرف 
برای  انرژی و آموزش به مشترکان برق 
استفاده به موقع از وسایل برقی در بازه 
اهداف  از جمله  را  از ساعت پیک  خارج 

برشمرد. رزمایش  این 
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان  فرمانده 

باالی  ظرفیت  بر  تاکید  ضمن  درمیان 
رفع کمبودها  و  ها  بحران  حل  در  بسیج 
از  نفر   ۲۵0 رزمایش  این  در  گفت: 
دارند. حضور  شهرستان  این  بسیجیان 
سرهنگ بشیری بیان کرد: این رزمایش 
تبلیغی،  گفتمانی،  های  حوزه  در 
مدیریتی و کنترلی اجرا و اقشار مختلف 
بسیج و آحاد مردم در اجرای این طرح 

می کنند. آفرینی  نقش 
توزیع  مدیر  رزمایش،  افتتاح  آیین  در 
فرمانده  همکاران،  همراه  به  برق  نیروی 
نیروهای  و  بسیج  مقاومت  ناحیه 
سایر  همچنین  و  همراه  بسیجی 
به  جلسه  در  حاضر  ادارات  مسئوالن 
مشترکان  مغازه  و  مسکونی  منازل  درب 
در خصوص  الزم  های  توصیه   و  مراجعه 
مشترکان  به  را  برق  مصرف  مدیریت 

کردند. ارائه 

رزمایش مدیریت مصرف برق در »درمیان« اجرا شد

فعالیت  تهران  استان  در شرق  پالک  تعویض  مراکز 
کردند. آغاز  اینترنتی  نوبت دهی  با  را  خود 

علی  سرهنگ  پلیس،  خبرگزاری  گزارش  به   
گذشته  همانند  همشهریان   کرد:   اظهار  سلیمانی 
خود  نقلیه  وسیله  پالک  تعویض  جهت  می توانند 
دریافت  به  اقدام  پالک  تعویض  سایت  طریق  از 
نوبت کنند و نیم ساعت قبل از نوبت خود با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مرکز تعویض پالک حضور 

باشند. داشته 
شهر  عملی  آزمون  افزود:   انتظامی  مقام  این 
رانندگی تمامی  هنرجویان متقاضی صدور گواهینامه 
پروتکل های  رعایت  و  محدود  ظرفیت  با  پایه ها 
آزمون  همچنین  است،  انجام  حال  در  بهداشتی 
کرونایی  قرمز  وضعیت  پایان  تا  رانندگی  آیین نامه 

است. تعطیل 

با  مشهد  شهردار  شریف آباد/  فریبا 
دسترسی  مسیر  افتتاح  به  اشاره 
تقاطع آزادگان به شاندیز از پل مهندس 
پرتوی، گفت: اکنون زمینه برای اجرای 
پروژه چپ گرد غیرهمسطح مشهد - 
پازل  قطعه  آخرین  عنوان  به  طرقبه 
به  دسترسی  مسیرهای  ترافیکی 
شهرستان های طرقبه و شاندیز آماده 

است.
افتتاح  مراسم  در  رضا کالئی  محمد 
آزادگان  تقاطع  دسترسی  مسیر 
پرتوی  مهندس  پل  از  شاندیز  به 
از  جمعی  و  رئیس  حضور  با  که 
عمران،  معاون  شهر،  شورای  اعضای 
شهرداری  ترافیک  و  ونقل  حمل 
برگزار  شهری  مدیران  از  جمعی  و 
امسال  فروردین  ابتدای  گفت:  شد، 

عمران،  معاون  با  جلسه ای  که  بود 
پروژه  مورد  در  ترافیک  و  حمل ونقل 
به  آزادگان  تقاطع  دسترسی  مسیر 
شاندیز )پل مهندس پرتوی( داشتم 
روی  پیش  معارضات  به  توجه  با  و 
مرداد  تا  آن  اتمام  که  گفتم  پروژه 
اینکه  بیان  با  او  نیست.  پذیر  امکان 
موضوعات فنی و غیرفنی پیش روی 
مورد  تملک های  جمله  از  پروژه  این 
پیچیده  به  معارضات  سایر  و  نیاز 
بود، اظهار کرد: پیگیری ها باعث شد 
پروژه ای که حداقل یک سال ونیم در 
حوزه مطالعات قفل شده بود به اجرا 
مسیر  این  داد:  ادامه  درآمد. کالئی 
ایجاد دسترسی برای مردم  بر  عالوه 
بسیار  نیز  غیرعامل  پدافند  نظر  ،از 
تنها  نیست  منطقی  زیرا  است  مهم 

راه دسترسی مشهد به شهرستان های 
مسیر  یک  از  فقط  شاندیز  و  طرقبه 
و  پروژه  این  اجرای  با  که  باشد 
آزادراه مشهد- چناران موضوع  پروژه 
حل شده است. او با اشاره به اینکه 
ترافیک  مشکل  حل  پازل  تکمیل 
مسیرهای منتهی به طرقبه و شاندیز 
اجرای یک چپ گرد است خاطرنشان 
تا یک  است  نیاز  این کار  برای  کرد: 
چپگرد غیرهمسطح جهت انتقال بار 
ترافیکی مسیر رفت از پل پرتوی به 
ایجاد  طرقبه  شهرستان  جاده  سمت 
فراهم  دلیل  به  افزود:  . کالئی  شود 
برای  جایگزین  نبودن دسترسی های 
را  چپ گرد  این  که  بود  سخت  ما 
اجرا کنیم اما اکنون با بهره برداری از 
به  آزادگان  تقاطع  دسترسی  مسیر 

شاندیز، مسیر جایگزین فراهم شده 
است و شرایط آماده اجرای چپ گرد 
پازل  قطعه  آخرین  عنوان  به  مذکور 
او گفت:  است.  منطقه  این  ترافیکی 
از  ششم  شورای  دوستان  امیدواریم 
تا  اهتمام کنند  به کار  ابتدای شروع 
پاییز  از  پروژه  این  اجرایی  عملیات 
این محدوده سبکتر  بار ترافیکی  که 
است آغاز و تا نوروز سال 1401 آماده 

شود.  بهره برداری 
ونقل  حمل  عمران،  معاون  ادامه  در 
گفت:  مشهد  شهرداری  ترافیک  و 
دسترسی  مسیر  از  برداری  بهره  با 
شاندیز،  گذر  کنار  به  آزادگان  تقاطع 
این  به  آباد  وکیل  بلوار  از  سفر   1000
مسیر منتقل و ترافیک بلوار وکیل آباد 
خلیل هللا  می کند.  پیدا  کاهش 
ترافیک   حل  برای  افزود:  کاظمی 
با  مختلف  طرح های  وکیل آباد  بلوار 
اما  داشت  وجود  سنگین  هزینه های 

با متخصصان،  نهایت در جلسات  در 
شهردار، پلیس راهور و... چندین پازل 
طراحی شد که این پروژه یکی از آنها 
با بیان اینکه، دیگر قطعات  ست. او 
پل  تعریض  و  هندسی  اصالح  پازل 
تاکسی  ایستگاه های  انتقال  پرتوی، 
اجرای  و  کندرو  الین  به  اتوبوس  و 
انجام  بود که  برونسی  شهید  زیرگذر 
شد، اظهار کرد: در مرحله بعدی تالش 
امام  بزرگراه  ترافیک  انتقال  از  شد 
به وکیل آباد جلوگیری شود  علی)ع( 
اجرا  دلیل  به همین  امروز  پروژه  که 
شده است. معاون عمران، حمل ونقل 
افزود:  مشهد  شهرداری  ترافیک  و 
قطعه آخر پازل ترافیکی انتهای بلوار 
به  دسترسی  مسیرهای  و  وکیل آباد 
شهرستان های طرقبه و شاندیز، خط 
مرزی بین مشهد و شاندیز و تقاطع 
و  شاندیز  سمت  به  ورودی  زیرگذر 

است. طرقبه  سمت  به  خروجی 

آغاز فعالیت مراکز تعویض پالک 
شرق استان تهران

با حضور شهردار انجام شد
افتتاح مسیر دسترسی جدیِد مشهد به شاندیز

| تهران | | خراسان رضوی |

رئیس ایمنی بهداشت و محیط زیست 
شرکت گاز خوزستان:

لوازم گازسوز باید مجهز به 
ترموکوپل باشند

 رئیس ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت گاز 
خوزستان گفت: استفاده از وسایل بدون ترموکوپل 

می تواند موجب خسارات جبران ناپذیری شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان، 
و  بهداشت  ایمنی  رئیس  زری میدانی  نادرقلی 
محیط زیست )HSE( شرکت گاز گفت: ترموکوپل 
وسیله ای ایمنی و ضروری برای وسایل گازسوز است 
که در هنگام قطع و وصل جریان گاز، از انتشار گاز و 

خطر انفجار و آتش سوزی جلوگیری می کند.

ایمن سازی  برای  ترموکوپل  از  افزود:  ادامه  در  او 
وسایل گازسوز در جاهایی که شعله گاز به دالیلی )از 
جمله وزش باد یا سرریز شدن غذا و...( خاموش 
می شود، برای قطع کردن گاز و جلوگیری از انتشار 

می شود. استفاده  آن 

رئیس HSE با اشاره به این نکته که هنگام خرید 
از  دسته  آن  گازی،  بخاری  یا  سماور  گاز،  اجاق 
ترموکوپل  دارای  که  کنید  خریداری  را  محصوالتی 
بدون  گازسوز  وسایل  خریدن  از  گفت:  هستند 
ترموکوپل خودداری کنید، زیرا ترموکوپل جریان گاز 
را هنگام خاموش شدن وسیله گازسوز به علت وزش 
انتشار گاز  از  و  یا قطع موقتی گاز کامال قطع   باد 
در منزل جلوگیری می کند. استفاده از وسایل بدون 
ترموکوپل می تواند موجب خسارات جبران ناپذیری 

شود. 

میدانی در پایان اظهار کرد: اگر ناگزیر به استفاده از 
وسایل گازسوز بدون ترموکوپل هستید، الزم است از 
قرار دادن آنها در مسیر وزش باد که منجر به خاموش 
شدن آنها می شود، خودداری کنند. همچنین مراقب 
باشید هنگام قطع جریان گاز، شیر وسیله گازسوز را 

در حالت بسته قرار دهید.

مدیرکل انتقال خون استان:

6 شهرستان خراسان شمالی 
مرکز اهدا خون ندارند 

نبود  شمالی گفت:  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
خراسان  شهرستان  شش  در  خونگیری  مراکز 
است. داده  کاهش  را  اهداکنندگان  تعداد  شمالی 
تنها  اظهارکرد:  زارع  حسین  ایسنا،   گزارش  به 
مراکز  دارای  شیروان  و  بجنورد  شهرستان های 
هستند. شمالی  خراسان  استان  در  خون گیری 
مراکز  تا  هستیم  پیگیری  حال  در  افزود:  او 
راه اندازی  نیز  اسفراین  شهرستان  در  را  خونگیری 

. کنیم
در  سیار  صورت  به  گذشته  در  داد:  ادامه  زارع 
امر  ندارند،  خون گیری  مرکز  که  شهرستان هایی 
خونگیری و اهدای خون انجام می شد، اما به علت 
شیوع ویروس کرونا در حال حاضر این امر محقق 

نمی شود.
او در ادامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از نیازهای 
اهدای  شمالی،  خراسان  خون  انتقال  اساسی 
عمر  کرد:  بیان  است،  اهداکنندگان  خون  مستمر 
از  بیشتر  و  کوتاه  پالکت  و  خونی  فرآورده های 
مستمر  اهدای  به  نیاز  بنابراین  نیست  روز  سه 

هستیم. خون  اهداکنندگان 
این مقام مسئول اظهار کرد: در حال حاضر شاخص 
درصد،   ۵6.۸4 استان  در  خون  مستمر  اهدای 
شاخص اهدای خون ۸3 درصد و شاخص اهدای 

است. درصد   6.1۵ بانوان  خون 
فراهم  استان  نیاز خونی  بیان کرد: خوشبختانه  او 
استان  این  ماه ها  از  برخی  در  و حتی  است  شده 
را  بلوچستان  و  سیستان  استان  به  خون  ارسال 
دارد. او ادامه داد: در چهار ماه سال جاری ۷64۷ 
خون گیری  مراکز  به  خون  اهدای  برای  داوطلب 
استان مراجعه کرده اند که 6 هزار و 39۸ نفر موفق 
نفر   393 تعداد  این  از  شده اند.  خون  اهدای  به 

بوده اند. زن 

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

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 13 کرمان شهرستان زرند

خانم سکینه بهاءالدینی باب تنگلی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 6صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۵۵.90 مترمربع از 
پالک 603۵ اصلی واقع در زرند خیابان توکلی کوچه 3 خریداری از مالک رسمی آقای اکبر رشیدی زرندی.

۲. آقای محمدرضا ایرانمنش زرندی فرزند محمود بشماره شناسنامه 1۲۵ صادره از زرند نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتی از خانه به مساحت 6۷.60 مترمربع )جهت الحاق به خانه پالک 1 فرعی از 6041 اصلی( از پالک 6041 اصلی واقع در زرند 

خیابان شهدای محراب کوچه ۲ خریداری از مالک رسمی سلطان خانم صبوحی.
خانم سکینه بهاءالدینی باب تنگلی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 6صادره از زرند در چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از خانه 
به مساحت 6۷.60 مترمربع )جهت الحاق به خانه پالک 1 فرعی از 6041 اصلی( از پالک 6041 اصلی واقع در زرند خیابان شهدای 

محراب کوچه ۲ خریداری از مالک رسمی سلطان خانم صبوحی. م الف 11۸
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/4/۲6- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/۵/10

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 منطقه دو کرمان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400603190۷۸003433 هیات دوم مورخه 1400/04/0۷ 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 آقای محمد دهقان احمدآبادی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 3 صادره از راین کدملی 
4۸۲9946۲۸۸ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲09 مترمربع پالک 30۲۷ فرعی از ۲94۲ اصلی بخش 3 
کرمان واقع در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه ۲۷ سمت راست خریداری از مالک رسمی خانم درخشنده 
هدایت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 443
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1400/0۵/10- تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1400/0۵/۲4

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی اکبر زارعی باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت تمامت ششدانگ پالک 
باقیمانده ۷3۲ مجزی شده از 64۵ متصل به ۵۷3 فرعی از ۲31 اصلی واقع در بخش یک اربعه تربت حیدریه 
که متعلق به وی می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سامانه مدیریت کشوری امالک سند مالکیت ششدانگ 
پالک فوق ذیل دفتر 91 صفحه 149 به نام آقای سید محمدرضا حسینیان صادر و تسلیم شده است که سپس مع الواسطه 
برابر سند رسمی شماره ۵94۸9 مورخه 13۷3/1۲/14 دفترخانه 6 تربت حیدریه تمامت ششدانگ پالک فوق به آقای علی اکبر 
زارعی منتقل شده است و دفتر امالک پیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده 1۲0 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 

یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالكيت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار :1400/0۵/10

شماره 1040
محمدکاظم باقرزاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
رونوشت: نمایندگی محترم ستاد اجرای فرامین امام )ره( استان خراسان رضوی جهت استحضار و اقدام الزم

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 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14006031900۸0011۵۵هیات 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 خانم معصومه همتی آهوئی فرزند قربان به شماره شناسنامه 9 صادره از آشتیان در یکباب 
خانه به مساحت ۲01.3 مترمربع از پالک ۲431اصلی واقع در زرند خیابان مصلی خریداری از مالک رسمی خانم 
قمرالسادات مرتضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز 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 1۲9
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۵/10

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۵/۲۵
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در حوزه ثبتی راور بخش 18کرمان
نظر به اینکه شش دانگ یک باب خانه پالک شماره ۷91 فرعی از ۲0۵۷ اصلی مورد تقاضای زهرا کاربخش 
راوری واقع در راور اراضی خیرآباد کوچه شهید کمالی بخش 1۸ کرمان به مساحت ۲۸0 متر مربع به استناد 
ماده  آگهی موضوع  و  گرفته  قرار  نامبرده  مالکیت  در  راور  ثبتی  رای 1400603190040000۵۷-1400.0۲.01 حوزه 
3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی منتشر و 
در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مالک بدین وسیله آگهی 
تحدید حدود آن به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 9 صبح سه شنبه 
مورخ 1400.06.0۲ در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله به مالک و یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور 
اخطار می گردد که در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر گردند در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدیدی با معرفی مالک انجام چنانچه شخص و  یا اشخاصی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند بر طبق 
ماده ۲0 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبًا به این اداره 
تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده ۸6 آیین نامه قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 
یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به مرجع قضایی تقدیم نمایند در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 
 ثبت اسناد و امالک راور تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.

تاریخ انتشار روز یکشنبه مورخ: 1400.0۵.10
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی راور -مرتضی کاربخش راوری

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات موضوع 
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14006031900۸000۸0۷هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  زرند تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمان های 
آقای عباس درگاهی زرندی فرزند احمد به شماره شناسنامه 1۷۷ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲41.90 
مترمربع از پالک 600۲ اصلی واقع در خیابان سردار جنگل کوچه 1۲ خریداری از مالک رسمی آقای اکبر درگاهی محرز 
اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  1۵روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
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 
اعتراض طبق مقررات  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 11۵
1400/۵/10 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/4/۲6-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

مفقودی

مفقودی

ايكس  تي  تيپ جي  پرايد  كارت خودروي سواري 
و   01217596 موتور  شماره  به   1384 مدل  آي 
شماره  به    S1412284583627 شاسي  شماره 
پالك 79 ايران 176 ق 99 به نام خانم مطهره آريان 
باشد . اعتبار ساقط مي  از درجه  مفقود گرديده و 

برگ سبز خودروي سواري سايپا  تيپ  111EX  مدل 
1392 به شماره موتور 4865417 و شماره شاسي  
NAS431100D5742130  به شماره پالك 79 ايران 
مرعشي  سيما  مه  سيده  خانم  نام  به   14 ط   224

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد .
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 کارزار آبخوان

زمین وهوا فدای کشت غیرقانونی دوم- مازندران /میزان

| برج چهل دختر دامغان|
برج چهل دختر برج آجری در مغرب 
امام زاده  آرامگاه  پشت  دامغان  شهر 
جعفر و کنار جاده دامغان به سمنان 
 1۵ تقریبًا  برج  این  ارتفاع  دارد.  قرار 
و  متر   ۲3 آن  خارجی  محیط  و  متر 
این  است.  متر  آن ۵/۵  داخلی  قطر 
طغرل  برج  سبک  به  تقریبًا  برج که 
سال  در  شده  بنا  رادکان  میل  و  ری 
امر  به  میالدی(  هجری)10۵4   446
ابوشجاع اصفهانی ساخته شده است. 
خط  به  برج کتیبه ای  این  بیرون  در 
کوفی قرار دارد که خواندن آن بسیار 
هذا  ببناء  »امر  فقط  است.  مشکل 
لقبة االمیر الجلیل ابوشجاع« و در آخر 
کتیبه »ثلثمائه« از آن خوانده می شود 
قرن  بناهای  از  می شود که  معلوم  و 
چهارم هجری است. به علت استحکام 

که  طوری  به  کرده  دوام  خوب  بنا 
مشاهده  آن  در  خرابی  آثار  هیچ گونه 
این  کوچک  در  باالی  در  نمی شود. 
می شود  باز  جنوب  جانب  به  برج که 
کتیبه ای است از گچ به خط کوفی گویا 

نوشته اند. را  آن  بانی  نام 
است که  ساده ای  قبر  برج،  وسط  در 
از گچ که صاحب آن معلوم نیست و 
از قرائن چنان بر می آید که تا چندی 
از  مرتفع تر  برج  داخلی  سطح  قبل 
اندکی  با  زیرا  بوده است  زمان کنونی 
دقت، قسمتی را که در زیر خاک بوده 
و بعدًا خاک برداری شده است می توان 
اسم  زیاد  احتمال  به  داد.  تشخیص 
چهل دختر یا چهل دختران مربوط به 
بعید  و  اسالم است  از  قبل  دوره های 
به نظر نمی رسد که این ساختمان نیز 
مانند ساختمان چهل دختر سمنان از 

خشت خام بوده، چون به مرور زمان 
قسمتی از آن که فرو ریخته، در قرن 
چهارم یا پنجم به دستور ابوشجاع که 
است  مجهول  اندازه ای  تا  او  هویت 
سابق  طرح  داشتن  نظر  در  با  دوباره 
آن، منتهی با آجر و سقف مخروطی 
شکل بنا شده است. بنای مقبره چهل 
دختران همراه با گنبد بزرگش و مزین 
الگوهای  با  خارجی  اش  نمای  شدن 
مشخصه  که  خطاطی  و  هندسی 
آن  مقبره  های   و  مساجد  و  مدارس 
زمان است، مانند نگینی است بر خطه 
اجرای  در  باید  که  دامغان  سرزمین  
از  دوباره  اش  بازسازی  و  آن  تزئینات 
معماران قدیم و جدید ایرانی  قدردانی 
قرنیزهای  زیر  کتیبه  ای  نوار  کنیم. 
کامال  وسیع،  اندازه  باوجود  آجری، 

نیست. خوانا  و  مشخص 

مجموعه  شعر »خواب از ونک تا اکباتان در غیاب یحیا« سروده مرضیه 
مهاجر با ۸6 صفحه و قیمت ۲9 هزار تومان به تازگی توسط نشر سیب 
 3۸ دربرگیرنده  این کتاب  است.  شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  سرخ 
قطعه شعر در دو دفتر است که مضمون شان درباره فراق و مرگ تنیده 

در جامعه است./ مهر

آتش سوزی جنگل )بخش سوم(
آثار آتش سوزی جنگل بر محیط زیست بنابر پوشش 
گیاهی، خاک، اقلیم محلی و عوامل وابسته به آتش 
حداکثر  آتش،  شدت  آتش سوزی،  آغاز  زمان  مانند 
آتش سوزی  دارد.  تفاوت  آتش  گستره ی  و  حرارت 
در مکان های گوناگون آثار متفاوتی بر جای می گذارد 
و فرآیند ترمیم آسیب های ناشی از آتش سوزی نیز 
متفاوت است. آثار آتش سوزی جنگل از این قرار است:
- آتش سوزی جنگل سبب تغییر ویژگی های فیزیکی-
شیمیایی خاک و نابودی ریزسازواره های آن می شود. 
در پی آتش سوزی مواد مغذی خاک از بین می رود 
و کمبود مواد غذایی به رشد مجدد گیاهان در جنگل 

آسیب می رساند.
از بین رفتن گیاهان  - آتش سوزی در جنگل سبب 
می شود و آن ها را به خاکستر و دود تبدیل می کند. 

خاکستر گیاهان در هوا پراکنده می شود یا روی خاک 
باقی می ماند. خاکستر باقی مانده روی خاک در آب 
افزایش  را  باروری خاک  و موقتا  باران حل می شود 

می دهد.
 - آتش سوزی جنگل سبب نابودی قارچ هایی می شود 

که در خاک می رویند.
- آتش سوزی های شدید و پیاپی در یک منطقه هر نوع 
دفاع گیاهی را از بین می برد. هیچ گیاهی نمی تواند هر 
سال بسوزد و باز جوانه بزند. به سخن دیگر، در صورتی 
که گیاه بین دو آتش سوزی زمان الزم را برای تولید 
دانه نداشته باشد، دیگر توان بازسازی نخواهد داشت.

جانوری  گروه های گوناگون  بر  جنگل  آتش سوزی   -
آثار متفاوتی بر جای می گذارد، مثال بی مهرگانی که در 
خاک یا تنه ی درختان زندگی می کنند، در آتش سوزی 
می میرند، در صورتی که پرندگان و حشراتی که می توانند 

آتش سوزی،  در  دارند.  کمتری  تلفات  کنند،  پرواز 
در  در سوراخ هایی  پستانداران کوچک که  از  بسیاری 
زمین زندگی می کنند، در اثر خفگی می میرند و بقیه 
هنگام فرار می سوزند. در این شرایط فقط پستانداران 
بزرگ می توانند زنده بمانند. شمار تلفات دوزیستان و 
امکان  زیرا  باالست  نیز هنگام آتش سوزی  خزندگان 
حرکتی شان محدود است. پس از آتش سوزی نیز به 
سبب نبود غذا و حرارت بسیار باالی منطقه، بسیاری 
از حیوانات از بین می روند. بازسازی جامعه ی جانوری 
منطقه ی سوخته به بازسازی و پوشش گیاهی منطقه 

بستگی دارد.
رفتن  میان  از  سبب  است  ممکن  آتش سوزی   -
باکتری هایی شود که در چرخه ی مواد غذایی به آن نیاز 
است. این اتفاق به خاک آسیب می رساند./ دانشنامه 

محیط زیست

علیرضا  و  امیرفضلی  رها  به کارگردانی  فیلم کوتاه »خورشید گرفتگی« 
آیلند«  رود  »فلیکرز  بین المللی  جشنواره  مسابقه   بخش  به  قاسمی 
آمریکا راه یافت. این رویداد سینمایی از تاریخ 1۸ تا ۲4 مردادماه به 
صورت نیمه حضوری  برگزار می شود. برنده ی بهترین فیلم کوتاه این 

ایسنا می شود./  اسکار  جوایز  در  رقابت  واجد شرایط  جشنواره، 

آلبوم موسیقی »مرا آواز دادی« به آهنگسازی محمدجواد ضرابیان و خوانندگی 
اشکان کمانگری در ژانر موسیقی ایرانی پیش روی شنوندگان قرار گرفت. این 
اثر را می توان بازگشِت مجدد این یک آهنگساز پیشکسوت به عرصه  موسیقی 
بعد از هفت سال دانست. »مرا آواز دادی« شامل قطعاتی چون »بخت بلند«، 
»عاشق شده ام بر تو«، »زیبایی تو«، »آینه  جان«، »مرا آواز دادی« و هم چنین 

»سِر پرواز« است./ مهر

نمایش»خاک  پنج  میزبان  در مرداد ماه سال جاری  تئاتر شهرزاد  پردیس 
جنایتکاران«  »شب  و  »بروج«  نیستم«،  ورونیکا  »من  »ببو«،  سفید«، 
خواهدبود. این مجموعه در سالن ارکیده میزبان »خاک سفید« به کارگردانی 
محمدرضا هالل زاده است. سالن گالیل نیز، هر شب ساعت ۲0:30، میزبان 
نمایش »ببو« است. عالقه مندان می توانند برای آگاهی از تازه ترین رویدادها 
و خرید بلیت آثار نمایشی مجموعه تئاتر شهرزاد به سایت تیوال با آدرس 

هنرآنالین مراجعه کنند./   www.tiwall.com

کارزاری با نام کامل درخواست لغو برخورد با سگ گردانی 
و اصالح قوانین این حوزه در وب سایت کارزار در جریان 
است که با هشتگ »حمایت از حقوق حیوانات« پیگیری 
می شود. در بخشی از متن این کارزار آمده است: »احترامًا 
درخواست داریم فورًا پیگیری فرمایید تا دستور جمع آوری 
از  مردم  از  برخی  شود.  لغو  سرپرست  دارای  سگ های 
سگ ها می ترسند و برخی سگ ها مشکالت رفتاری دارند. 
جمع آوری سگ ها این مشکل را رفع نمی کند و تنها باعث 
ایجاد  می شود.  مسئوالن  برخی  از  مردم کشور  دلسردی 
این زمینه می تواند مشکالت  قوانین محکم و اصولی در 
محدودیت های  ایجاد  مثل  قوانینی  کند؛  حل  کاماًل  را 
گردشی. داشتن حیوانات خانگی، به خصوص انواع سگ، 
به  و  است  از شهروندان کشور  بسیاری  زندگی  از  بخشی 
آسایش  جهت  شهروندان  برخی  آزار  و  جمع آوری  جای 
منطقی  و  مناسب  قوانین  از  است  بهتر  دیگر،  شهروندان 
استفاده کنیم تا همه شهروندان بتوانند با آرامش کنار هم 

زندگی کنند.«
امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه مخالفت خود 
را با طرح »برخوردهای غیرکارشناسی با شهروندان دارای 

سگ« اعالم کنند.

خودپرستی مکن ار زان که خدا می طلبی

در فنا محو شو ار ملک بقا می طلبی

خبر از درد نداری و دوا می جویی

اثر از رنج ندیدی و شفا می طلبی

ساکن دیری و از کعبه نشان می پرسی

در خرابات مغانی و خدا می طلبی

کارت از چین سر زلف بتان در گرهست

وین عجب تر که از آن مشک ختا می طلبی

اگر از سرو قدان مهر طمع می داری

از بن زهر گیا مهر گیاه می طلبی

خبر از انده یعقوب نداری و مقیم

بوی پیراهن یوسف ز صبا می طلبی

کی دل مرده ات از باد صبا زنده شود

نفس عیسوی از باد هوا می طلبی

دردی درد کش ار زان که دوا می خواهی

باده صاف خور ار زان که صفا می طلبی

خیز خواجو که در این گوشه نوا نتوان یافت

بسپاهان رو اگر زان که نوا می طلبی

خواجوی کرمانی

 آبشار شادان کردکوی که به آبشار هفت 
ارتفاعی  در   ، شود  می  خوانده  نیز  طبقه 
سرازیر  پایین  طرف  به  متر   40 حدود 
می شود. به روایتی بلندترین آبشار استان 
گلستان است. در این مکان دو آبشار است 
آبشار سمت چپی کوچک تر ولی وحشی 
و خروشان و آبشار اصلی مرتفع و پرآب 
طبقه  آبشار هفت  یا  آبشار شادان  است. 
در استان گلستان واقع است. آبشار هفت 
شهرستان  جنوب  ۷ کیلومتری  در  طبقه 
کردکوی در دل جنگل های بکر و طبیعی 
البرز قرار دارد. کردکوی در ۲۵  دامنه کوه 
کیلومتری غرب شهرستان گرگان قرار دارد.
ارتفاع آبشار در حدود 40 متر است که آب 
آن  نقطه  هفت  در  زیبا  شکست های  در 
منظره ای زیبا را ایجاد کرده است. به همین 
آبشار هفت طبقه معروف شده  به  دلیل 
است. این آبشار تا چند سال قبل ناشناخته 
بود تا این که گروهی از کوهنوردان باالبلوک 
مواجه شدند.  آن  با  کوهنوردی  مسیر  در 
داو  از مسیر  آبشار معموال  به  رفتن  برای 
)دو آب( که محل تالقی دو رودخانه است 
تابلوی  مکان  این  در  می کنند که  حرکت 

است  شده  نصب  هم  درازنو  مشخصات 
که می تواند راهنمای خوبی باشد. مسیر 
سمت راست به یال درازنو منتهی می شد 
و مسیر سمت چپ به آبشار هفت طبقه. 
مسیر دارای شیبی مالیم است و حدود دو 
ساعت طول می کشد تا به آبشار برسید. در 
طول مسیر از مکان های غول سنگ، تیل 
سر، توسکا چشمه و سپس جاده طرح 
جنگل عبور می کنید. در این مکان ۲ آبشار 
و  جنوبی کوچک تر  آبشار  دارد که  وجود 
خروشان تر است. برای رسیدن به آبشار در 

حدود 1 ساعت پیاده روی الزم است.
شایان ذکر است که طناب برای این مسیر 
توسط  طنابی  قبل  از  البته  است که  الزم 
گروه های قبلی نصب شده است. مسیر 
مالیم تر  با شیب  ولی  طوالنی تر  برگشت 
است. در طول مسیر از عرض سه رودخانه 
باید عبور کنید که فقط رودخانه وسطی که 
آب آبشار را هم تامین می کند عبور کردن 
از آن سخت است. نام گذاری آبشار هفت 
گروهی  و  منوچهری  آقای  توسط  طبقه 
هفت نفره صورت گرفته است. / سیری 

ایران در 

| چاپ و نشر |

| تئاتر |

| سینما |

| موسیقی |

جثه این گربه از گربه خانگی کوچک تر است. 
سر پهن، گوش ها بزرگ و پهن و با فاصله به 
نسبت زیاد از هم قرار دارند. دست و پا کوتاه 
است. برخالف سایر گربه ها کف دست ها و 
دارند  سیاهی  یا  قهوه ای  بلند  موهای  پاها 
که پینه ها را می پوشاند. موها نرم و متراکم، 
رنگ موهای پشت، زرد شنی گاهی با نوارها و 
خال های نسبتًا تیره، پایین بدن سفید است. 
یک نوار گندم گون متمایل به قرمز از گوشه 
چشم ها به سمت گونه ها مشاهده می شود. 
معمواًل در قسمت انتهای دم دو تا سه حلقه 

وجود دارد. انتهای دم نیز اغلب سیاه رنگ 
تا  است. طول سر و تنه گربه شنی 4۵ 
۵۷ سانتی مترو درازای دم آن ۲۸ تا 3۸ 
سانتی متراست. میانگین وزنی این گربه 
می تواند 1/۵ تا 3 کیلوگرم باشد. در ایران 
تاکنون در پارک ملی کویر، مرنجاب کاشان، 
منطقه دوشاخ واقع در پارک ملی توران، 
نایین،  اطراف  بختگان،  دریاچه  اطراف 
نایبندان  حیات وحش  پناهگاه  و  سمنان 
مشاهده شده است. اطالعاتی نیز مبنی بر 
وجود آن در دشت ترکمن صحرا و نواحی 
شمال و شرق خراسان وجود دارد./ کویرها 

و بیابان های ایران

گربه شنی

آبشار شادان کردکوی درخواست لغو برخورد 
با سگ گردانی

داستان  صفحات  اولین  مطالعه  با 
روبه رو  کننده  ناامید  و  تلخ  خبری  با 
می شوید، مردی که ۷ سال از او خبری 
به حساب  مرده  قوانین  طبق  و  نیست 
می آید. در فصل  دوم اما زمان به عقب 
برمی گردد و نشانه های از امید را نشان 

می دهد. 
در داستان زن در ریگ روان سرگذشت 
نیکی  نام  به  حشره شناس  مرد  یک 
دنبال  به  که  می شود  روایت  جومپی 
حشرات  دانشنامه ی  در  خود  نام  ثبت 
است و در پی سوسکی منحصر به فرد 
از آنچه سرنوشت پیش پای  اما  است 

است. بی اطالع  می دهد  قرار  او 
روایت  کل  دانای  زبان  از  داستان   
داستان  زمان  فصل  هر  در  و  می شود 
این  اما  است  متفاوت  آن  اتفاقات  و 
سردرگم  را  مخاطب  زمانی  پرش های 

. نمی کند
است  آشکار  کتاب  این  در  که  آنچه   
از  آبه  کوبو  هنرمندانه  استفاده 

دهاست. نما
 در کتاب زن در ریگ روان می توان رد 
به  دید که  را  سیزیف  افسانه  از  پایی 

زندگی  در  انسان  بی فرجام  تالش های 
می کند. اشاره 

هاروکی  با  هم ارز  ژاپن  در  را  آبه  کوبو 
می دانند. موراکامی 

 اما مهدی غبرایی مترجم کتاب زن در 
یک  آبه  است کوبو  معتقد  روان  ریگ 

باالتر است. از موراکامی  سر و گردن 
نویسندگان  از  بسیاری  مانند  آبه   کوبو 
تاثیر  تحت  دوم  جهانی  جنگ 
مانند  نویسندگانی  و  غربی  اندیشه های 
لوئیس  کافکا،  داستایوفسکی،  فئودور 
تا  است   بوده  پو  آلن  ادگار  و  کارول 
می نامند. ژاپن  را کافکای  او  حدی که 
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