
خطیب زاده درباره دلیل لغو سفر وزیر خارجه به وین:

 آقای ظریف
سفر را به مصلحت ندانست 

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با علت لغو سفر ظریف 
به وین گفت: آقای ظریف، سفر به وین را در این شرایط  به مصلحت ندانست. در پی 
انتشار اخبار منتشر شده مبنی بر این که  وزیر امور  خارجه کشورمان در ادامه تور اروپایی 

خود سفر به وین را کنسل کرده است...

پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری

 رئیسی و جهانگیری
 روبه روی هم
قرار می گیرند

در رویداد ضرورت حفظ بذرهای بومی 
کشاورزی در مسیر توسعه مطرح شد

تجربه احیای گندم 
خراسانی با یک مشت بذر  جدال سخت

با آتش زاگرس
  ایزدی، فعال محیط زیست: در یک ماه گذشته صد آتش سوزی در منطقه فارس 

رخ داده اما آتش سوزی رستم گسترده تر است
  نوروزی، عضو انجمن سبزگامان گچساران: مقداد خلیلی پور، از داوطلبان حاضر در 

آتش سوزی شاه بهرام، دچار سوختگی شد

ارتفاعات شاه بهرام کهگیلویه و بویراحمد و ارتفاعات کوه طوف رستم 
جمعی از فعاالن حقوق حیوانات در واکنش به خبر معدوم سازی سگ های ولگردتجمع کردنددر فارس اسیر حریق شدند
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به شهرداری تبریزبه شهرداری تبریز

2

5

7

3

3

پیام خرب

چارسوق

اقلیم

نگاه کارشناسان به توافق سازمان جنگل ها و بسیج مستضعفین 
برای حفاظت از  جنگل های هیرکانی

 سازمان تخصصی
می تواند ناظر  باشد نه نهاد نظامی

سـال 95 پـس از کـش و قوس هـای فـراوان توقـف بهره بـرداری از جنگل هـا بـا اجرای طـرح تنفس 
اجرایـی شـد. اگرچـه تا آن زمـان شـرکت های بهره بردار برداشـت چوب از جنـگل را انجـام می دانند و 
بـه گفتـه رئیـس سـازمان جنگل ها حجـم این برداشـت چندان مشـخص نبـود و این نگرانـی وجود 
داشـت کـه آینده جنـگل هیرکانی به قهقـرا برود، با توقـف بهره بـرداری از جنگل ها و جایگزینـی آن...
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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
از موج سوم کرونا،  بعد  دارو گفت:  و  غذا 
نیاز به داروی رمدسیور بیشتر از تولید شد، 
ولی هند و چین در شرایط نیاز به وارادات 
طور  به  آن  اولیه  مواد  و  رمدسیور  داروی 

کامل مرزشان را به روی ما بستند.
محمدی،  حیدر  سید  ایلنا،  گزارش  به 
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو، با اشاره به کمیاب شدن داروی 
رمدسیور برای بیماران مبتال به کرونا، بیان 
و  دارد  ثابتی  عدد  رمدسیور  تولید  کرد: 
و  داریم  نیاز  دارو  میزان  چه  به  می دانیم 
در زمان کم شدن دارو هم با واردات آن را 

می کنیم. جبران 
تولید  سوم کرونا  موج  در  داد:  ادامه  وی 
صادرات  حتی  و  بود  خوب  ما  رمدسیور 
هم داشتیم، برای همین واردات را ممنوع 
رفته  باال  باره مصرف  االن یک  اما  کردیم، 
نبود. نیاز  و دیگر تولید داخلی پاسخگوی 

به چند شرکت  آن  از  بعد  افزود:  محمدی 
اما  کردیم،  نیاز  اعالم  دارو  واردات  برای 
طور  به  را  مرزشان  چین  و  هند  متاسفانه 
کامل بر روی ما بستند و دارو و مواد اولیه 
اولیه  مواد  حال  هر  در  ندادند.چون  ما  به 
در  و  می شود  تهیه  هند  و  چین  کشور  از 
چنین وضعیتی شرکت ها ماده اولیه را باید 
از راه های دیگر و توام با مشکالت این مواد 

وارد کنند. را 
ماده  تهیه ی  بنابراین  داد:  ادامه  محمدی 
اولیه به مشکل برخورد و مرزها را هم که 
نزولی  حال  در  ابتال  شیب  ولی   بستند، 
پیدا کرده  فوتی ها کاهش  و  است  شدن 
به  مراجعات  متاسفانه  که  هرچند  است، 
داخلی  تولید  اما  است،  زیاد  درمان  مراکز 
نیاز  پاسخگوی  شرایط   این  در  رمدسیور 
است. او افزود: تالش می کنیم تا در این 
و  شود  مدیریت  رمدسیور  داروی  شرایط 

شود. بیشتر  آن  تولید 

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل 
شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: الیحه 
قانون آب هفته پیش به دولت ارسال شده 
تقدیم  این دولت  در  زودی  به  است  امید  و 

مجلس شود.
با  سازگاری  درباره  خامسی  تقی زاده  قاسم 
کم آبی گفت: امه داد: این، کار بسیار سختی 
میان بخشی  نخستین کار  بود؛ چرا که شاید 
می گرفت.  صورت  که  بود  دستگاه ها  بین 
ممکن است در نوشتن قانون و یا الیحه در 
دولت و مجلس این کارها صورت می گرفت 
بزرگ  چنین کار  دستگاهی  وقت  هیچ  ولی 
و  بود  نداده  انجام  را  میان بخشی  مشترک 
سختی کار در هدایت این موضوع خیلی زیاد 

بود.
او  درباره تفویض اختیارات به استان ها هم 
گفت: این کار تقریبا تمام شده و دو مورد هم 
انجام  دارد که  دولت  اجازه  به  نیاز  مانده که 
داده می شود و اختیارات به استان ها واگذار 

است. شده 
ساختارهای  تغییر  درباره  خامسی  تقی زاده 
الزم  کرد:  خاطرنشان  آبفا  و  آب  حوزه 
آن  و  می شد  برداشته  قدمی  ابتدا  در  بود 

فاضالب  و  آب  شرکت های  یکپارچه سازی 
شهری و روستایی بود. چون این کار چند بار 
در دولت های قبلی اقدام شده، اما به نتیجه 

بود. نرسیده 
او  با اشاره به اقدام های صورت گرفته در این 
چارچوب اعم از نشست هایی با وزرای سابق 
خاطرنشان کرد:  دانشگاه ها  استادان  و  نیرو 
این  اقدام ها منتج به ساختار جدیدی شد که 

در آن رکن اصلی گروه های آبی است.
تقی زاده خامسی گفت: با تصویب ساختار در 
سازمان استخدامی، در نخستین اقدام برای 
فراخوانی  طی  آبریز  حوضه  روسای  انتخاب 
۹۶ نفر برای ۹ پست شرکت کردند که از این 
تعداد، بیش از ۳۰ نفر وارد مرحله مصاحبه و 

در نهایت ۹ نفر انتخاب شدند.
او همچنین گفت: حدود ۸۰ مدیر در این مدت 
انتخاب و مستقر شده اند و کار خود را شروع 
کرده اند که سوابق و شرایط الزم را دارند. کارها 
هم  اشکاالتی  می رود  پیش  خوبی  به  هم 

هست که این ها هم رفع خواهد شد.
 این الیحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را 
در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط 

زیست هیات دولت طی می کند.

 پاسخ سازمان غذا و دارو
در مورد چرایی کمبود رمدسیور

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا:

الیحه قانون آب به زودی به مجلس می رود
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| محسن موسوی خوانساری |

وزارت مبارزه با تغییر اقلیم 
می خواهیم

نشست پاريس در دسامبر 2۰15 با حضور بيش 
از 1۹5 كشور جهان برگزار و منجر به  نخستين 
بر  شد.  اقليم  تغيير  حوزه  در  جهاني  قرارداد 
اساس اين قرارداد مقرر گرديد كه تا سال 2۰5۰ 
انر ژی،  توليد  از  ناشي  انتشار گازهای گلخانه اي 
 4۰ حدود  در  و كشاورزی  انسانی  فعاليت های 
اين كاهش  ادامه  و  يافته  درصد كاهش   7۰ تا 
اين  انتشار    21۰۰ تا سال  باشد كه   به گونه ای 
گازها به صفر برسد. در واقع كشورهای حاضر در 
موافقتنامه پاريس توافق كردند كه جهت كنترل 
مهم ترين  عنوان  به  جهانی  گرمايش  افزايش 
عامل تغيير اقليم بايستی با يك سري اقدامات 
تا سقف  زمين  افزايش گرماي كره  از  بازدارنده 
از  پيش  دوران  به  نسبت  سانتي گراد  درجه   2
اين  از  پس  نمايند.  جلوگيری  صنعتی  انقالب 
نشست، كشورهای متعهد به قرارداد مذكور سعي 
نمودند با تشكيل سازمان يا وزارتخانه اي موسوم 
به تغيير اقليم اقدامات موثري در انجام تعهدات 
ذيل قرارداد به عمل آورند و البته تا حال حاضر 
اكثر كشورهای اروپايی و بسياری از كشورهای 
آسيای جنوب شرقي لزوم توجه به تغيير اقليم 
در  و  درك كرده  نوظهور  پديده  يك  عنوان  به  را 
در  تشكيالتي  چنين  آن  مشابه  يا  وزير  سطح 
سطح ملي در كشور خود نهادينه كرده اند. از بين 
اين كشورها مي توان به كشور پاكستان همسايه 
وزارت  تشكيل  با  كه  نمود  اشاره  ايران  شرقی 
تغيير اقليم هم راستا با اقدامات جهاني در اين 
راه موفق بوده است. پديده های حاد آب و هوايي 
ناشي از تغييرات اقليمی در چند سال اخير در 
سرتاسر جهان به وفور مشاهده شده و بسياری 
از مناطق را نيز در معرض تهديد قرار داده است. 
حد، كمبود  از  بيش  جاری شدن سيل، گرماي 
سوزي هاي  آتش  و  زيرساخت ها  تخريب  آب، 
بوده كه  تهديدها  اين  از جمله  طبيعي جنگل ها 
تصاعدي گازهاي  افزايش  نيز  آن  اصلي  عامل 
گلخانه اي است.  در اين خصوص دماي متوسط 
حدود   2۰1۹ تا   2۰1۰ سال هاي  در  جهاني  هواي 
دماي  متوسط  از  باالتر  گراد  سانتي  درجه   1/1
برآورد  از صنعتي شدن  ثبت شده در دوره قبل 
گرديده و اين نشان مي دهد كه تا چه حد جهان 
افزايش گرمايش  به حد  نزديك شدن  در حال 
2 درجه سانتي گرادي و بيشتر از آن است. به 
همين دليل بود كه جهت مقابله با اثرات تغيير 
اقليم در كنوانسيون سازمان ملل توافق شد كه 
اوال برنامه هاي ملي براي كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي به عنوان مهمترين عامل تغيير اقليم 
اجرا شده و به نحو موثر از ذخاير تثبيت كربن 
ثانيا  و  كنند  حفاظت  درياها  و  جنگل ها  چون 
اقليم  تغيير  درباره  عمومي  آموزش  و  پژوهش 
توسط دولت ها پيگيري شود. بايد توجه داشت 
آنچه كه در نهايت به افزايش گازهاي گلخانه اي 
دي  عامل   4 در  مي انجامد  زمين  روي  بر 
اكسيد كربن ) حاصل عمدتا آتش سوزي ها و 
سوخت هاي فسيلي( ، گاز متان )حاصل تجزيه 
شدن بي هوازي ها مانند زمين هاي دفن زباله و 
پرورش دام در مجتمع هاي دامپروري (، گاز فلور 
 ) اسپري ها  مانند  انسان ساخت  تركيبات  از   (
از  براي كاهش هر يك  ازن خالصه شده كه  و 
نياز  متفاوتي  دستورالعمل هاي  و  اقدامات  آنها 

بود. خواهند 
سازمان  يا  موثر  اقدام  تاكنون  ايران  كشور  در 
مشخصی برای مقابله با اثرات تغيير اقليم تعيين 
سازماندهی  بدون  و  پراكنده  بطور  ولي  نشده 
هم  محدودی  فعاليت های  دستگاه ها  بعضا 
گزارش  به  مي توان  مثال  عنوان  به  داشته اند 
ارزيابی راهبردی محيط زيست ايران كه توسط 
كميسيون زيربنايی و توليدی مجمع تشخيص 
منتشر   1۳۹۹ ماه   بهمن  در  نظام  مصلحت 
به  فقط  اين گزارش   در  نمود.  استناد  گرديده، 
مباحثی در خصوص گازهای گلخانه ای و انتشار 
آالينده های هوا اشاره نموده ولي راهكار خاصی 

تلفن ثابتآدرساستاننام و نام خانوادگیردیف

33233061-045اردبیل - اسماعیل بیک اول کوچه شهید رجب زادهاردبیلکبری سعادتی بنه1

32231100-026میدان والفجر ساختمان خلیج فارس واحد12البرزمچتبی طالبی2

مجید پیشینیان3
 خراسان
شمالی

32243225-058بجنورد خیابان فرهادی 4 - پلک 56

33367786-061اهوازامانیه بین انقالب و عارف کوچه مقدم پالک 40 طبقه همکفخوزستانمهدی یزدانی نورگوانی4

3336226-024خیبان سعدی زینبیه شرقی کوچه مهدیون پالک59زنجانمژده سرداری5

سمنانزهرا میرزائی6
 شاهرود- نبش میدان امام - ره- طبقه اول صندق قرض الحسنه

عصر ولی عج واحد3
023-32233355

حامد کشته گر7
 سیستان و
بلوچستان

33291644-054زیباشهر خ شورا بعد از تقاطع البرز روبروی پارک ویال

فارسالهام فیروزی8
 خیابان سید جمال الدین اسد آبادی -کوچه 3 ساختمان خوارزمی

-طبقه اول واحد 103
071-32330948

33785393-028قزوین خیابان نواب شمالی کوچه عابدینی پالک 5واحد اولقزوینزهره شریفی9

32335066-013رشت خ مطهری کوچه نقی زاده طبقه دوم واحد6گیالنطاهره قاضی ویشکائی10

33310253-066لرستان - خرم اباد خیابان معلم طبقه فوقانی بانک صادراتلرستانفاطمه حافظی11

33344994-011بابل خیابان خدادرهیختگان 17 پالک 173 طبقه همکفمازندرانمائده السادات عقیلی12

32267790-086خیابان قائم مقام بعد از ادبجو بعد از بانک مسکن کوه بوالحسنیمرکزیصبا خایانی13

هرمزگانمعصومه قاسمی14
 بندرعباس بلوار سیدجمال الدین اسدابادی کوه شهید سامپور

ساختمان بها طبقه اول واحد یک
076-32213321

کرمانشاهافشین قهرمانی15
 کرمانشاه خیابان فرهنگیان فاز یک بلوار مصطفی اماما روبروی

بانک سینا نبش کوی علی اشرف سیف
083-38238115

یزدحمید صادقی مقدم16
 یزد ازادشهر نرسیده به فلکه اول کوچه شهید سرتیپ واعظ زاده بعد

از چهارراه اول سمت چپ منزل دوم پالک 131
035-37221608

91090156-077بوشهر - پاساژ عطار، طبقه اول، سمت راست، ابتدای راهرو، مغازه دومبوشهرحمیدرضا عباسی17

همدانسارا پرویزی ساالر18
 همدان خیابان ذوالفقار کوچه فاتح کوچه مختاری مجتمع سران 2

واحد 7 طبقه چهار
081-32531406

32448511-034کرمان - خیابان بهشتی- بهشتی 10 - نبش شرقی 2کرمانشیوا کرمی19
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آخرین  می شد،  پیش بینی  که  همانطور 
جمهوری،  ریاست  نامزدهای  ثبت نام  روز 
سیاسی  چهره های  بود.  روز  شلوغ ترین 
شناخته شده و نام آشنا، دیروز برای ثبت نام 
وارد وزارت کشور شدند. در میان همه این 
افراد، شاید حضور دو نفر، بیش از پیش 
توجه رسانه ها را به خود جلب کرد: ابراهیم 

جهانگیری. اسحاق  و  رئیسی 
صبح شنبه، محسن هاشمی و کمی بعد، 
علی الریجانی، برای ثبت نام به عنوان نامزد 
ریاست جمهوری، وارد وزارت کشور شدند. 
هاشمی، شرایط کنونی را شبیه پایان جنگ 
تحمیلی توصیف کرد و گفت همانطور که 
آیت هللا هاشمی رفسنجانی با دولت کار و 
سازندگی تا حد زیادی توانست خرابی های 
برطرف کنند،  را  ماندگی ها  عقب  و  جنگ 
ملی  اراده  با  می توانیم  نیز  مقطع  این  در 
و  توسعه  و  رفاه  به  را  وارده  آسیب های 
جبران  عمومی  اعتماد  و  مردم  معیشت 
کنیم. محسن هاشمی خود را اصالح طلب 
میانه رو نامید و گفت که برای کاندیداتوری 
مشورت کرده  جهانگیری  با  انتخابات،  در 
در  هاشمی  پیشنهاد کرده که  او،  و  است 

ثبت نام کند. انتخابات 
علی  حضور  به  نوبت  هاشمی،  از  بعد 
الریجانی رسید. او پس از ثبت نام، در جمع 
خبرنگاران در مورد مسئله امروز ایران گفت، 
چند  »با  است که گمان کنیم  ساده لوحی 
قابل  مساله  پوپولیستی،  نمایشی  اقدام 
حل است و یا کلید جادویی وجود دارد و 
یا با سوپرمن بازی و داغ و درفش می توان 

رسید.« راه حل  به 
اداره  »عده ای  ادامه گفت که  در  الریجانی 
خارج  عقل  و  حکمت  مسیر  از  را  کشور 

کرده اند و با سوار شدن بر موج احساسات 
و  انحرافی  مسیرهای  به  بردن  پناه  با  و 
هزینه های  امام  آرمان های  فراموشی  یا 
گزافی را برای زندگی مردم ایجاد کرده اند.« 
رئیس پیشین مجلس در بخش دیگری 
از سخنانش که به نظر طعنه به نمایندگان 
فعلی مجلس بود، گفت: »تجارت، نظامات 
پایدار می خواهد. حوزه اقتصاد، نه پادگان 
است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره 
قواعد  در  ثبات  روشن،  سیاست  شود. 
می خواهد و فعل و انفعاالت طبیعی خود 
را می طلبد و با اقدامات نمایشی، مسایل 
کارگران  بازنشستگان،  کشاورزان،  پیچیده 
الریجانی  علی  نمی شود.«  حل  بیکاران  و 
کشور،  پیچیده  شرایط  این  در  که  گفت 
خالف  می دهد،  بهشت  وعده  کسی  هر 
می گوید: »حل مشکالت کشور با هوسهای 
محرومیت  از  نردبان سازی  و  پوپولیستی 
امروز  ایران  بلکه  نمی شود،  حل  ملت 
اقتصادِی شتابان و  برای تحقِق پیشرفِت 
مردمی، به همبستگی ملی در داخل، تعامل 
هوشمندانه با غرب، همکاری سازنده و پویا 
با شرق، و هماهنگی برادرانه با همسایگان 

دارد.« نیاز 

برخالف میل و مصلحت 
شخصی آمدم

ابراهیم  که  بود  صبح   1۰ ساعت  حوالی 
خبر  و  کرد  منتشر  را  بیانیه ای  رئیسی 
بیانیه  در  او  داد.  انتخابات  در  ثبت نام  از 
روحانی  حسن  دولت  بر  شدت  به  خود، 
»ضعف  جمله  از  مواردی  به  و  تاخت 
 « »سیاست زدگی«،  اجرایی«،  مدیریت 
توان  و »تحقیر  بیرون«  به  چشم دوختن 
بیانیه  در  رئیسی  کرد.  اشاره  داخلی« 

عمومی  خواست  این  »اگر  نوشت:  خود 
قوه  در  تحول  مسیر  ادامه  برای  نبود، 
مقاومت  اما  بودم.  آسوده خاطر  قضائیه، 
بیش  موج گسترده،  این  برابر  در  بیشتر 
مردم  اراده  به  بی اعتنایی  هرچیز،  از 
راحت طلبی  گمان  و  سرزمینم،  بزرگوار 
را  مشترکمان  رنج های  با  نبرد  میدان  در 
انتهای  در  همچنین  او  می نمود.«  ایجاد 
بیانیه اش، خدا را شاهد گرفته که هیچ گاه 
به دنبال مقام و قدرت طلبی نبوده و حاال 
هم »برخالف میل و مصلحت شخصی« 
رنج  »رفع  و  انجام«  منظور  به  »تنها  و 
مردم« پا به عرصه گذاشته است. رئیسی 
خبرنگاران  مقابل  در  نیز  ثبت نام  از  پس 
گفت: »مردم از جای جای مختلف کشور 
و همچنین گروه ها و تشکل های روحانی 
و  و کشاورزان  دانشجویان  و  استادان  و 
سرمایه گذاران و کارآفرینان از من دعوت 
دعوت  اجابت  برای  من  و  بیایم  کردند 

آمدم.« صحنه  به  آنان 
وضع  شرکای  و  »بانیان  از  همچنین  او 
از  پس  رئیسی که  انتقاد کرد.  موجود« 
وزارت  به  ثبت نام  برای  الریجانی  علی 
کشور آمده بود، گفت: »بانیان و شرکای 
تغییردهنده  نمی توانند  موجود  وضع 
مشخص  گرچه  باشند.«  فعلی  وضعیت 
وضع  »شرکای  از  او  منظور  که  نیست 
موجود«، علی الریجانی به عنوان رئیس 
وقت مجلس است یا اسحاق جهانگیری 
از  پیش  ثبت نامش  شدن  قطعی  که 
حضور در وزارت کشور، به گوش رئیسی 
هیچ  که  گفت  همچنین  او  بود.  رسیده 
وجود  کشور  امور  اداره  برای  بن بستی 
باید  را داریم« و  امکانات  ندارد و »همه 

باشد. یک »مدیریت کارآمد و جهادی« 

حامیان اندک ساالری، برنده  
مشارکت پایین

پس از حضور رئیسی، اسحاق جهانگیری، 
ثبت نام  برای  روحانی  حسن  اول  معاون 
را  انتخابات  بیانیه خود،  او در  حاضر شد. 
حاکمیت  اعمال  »برای  فرصتی  عنوان  به 
دانست  روند حکمرانی«  و »اصالح  ملی« 
فرصتی  رو  پیش  سال  چهار  در  و گفت، 
طالیی برای »حل مسائل بنیادیِن ایران«،  
»تامین منافع ملی و توافق و تنش زدایی 
و  حقوق  از  »صیانت  داخل«،  و  خارج  در 
و  شهروندان«  همه  اساسی  آزادی های 
»نجات محیط زیست مشترک ایرانیان از 

است. جبران ناپذیر«  تخریب های 
جهانگیری گفته که قصد ورود در انتخابات 
جواد  حضور  عدم  خاطر  به  اما  نداشته  را 
دلسوزان  و  رهبران  تشخیص  و  ظریف 

است. شده  انتخابات  وارد  اصالح طلب، 
او »بیکاری، فقر و نابرابری فزاینده، توقف 
مداوم  کاهش  کسب وکارها،  از  بسیاری 
سرمایه گذاری های نو، خشکسالی و بحران 
محیط  جبران ناپذیر  تخریب های  آب، 
زیست، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای 
رای  اثربخشِی  به  امید  حکمرانی، کاهش 
از  ناشی  مشکالت  فساد،  افزایش  مردم، 
مالیاتی  و  بانکی  نظام  و  بودجه  ساختار 
صنعت،  تولیِد  در  مشکالت  و  کنونی 
جمله  از  را  کشور«  خدمات  و  کشاورزی 
مسائل مزمن کشور خوانده است.جهانگیری 
طوالنی  کارنامه  در  که  »آنان  از  انتقاد  با 
کاری شان کمتر اقدام واقعی و موثری برای 
حل عملی مشکالت مردم دیده می شود« 
قادرند  که  می دهند  شعار  »چنان  گفته: 
مشکالت پیچیده کشور و مردم را یک شبه 
روحانی،  حسن  اول  معاون  کنند.«  حل 
حضور  بدون  سخنانش گفت که  ادامه  در 
انتخابات  در  نمی توان  خاموش،  جمعیت 
اکنون  که  می کنم  »درک  شد:  پیروز 
حکمرانی ها  سو  به  هم وطنانم  از  بسیاری 
ندارند  انتخابات  به  امیدی  و  معترض اند 
و راه قهر با صندوق را مطرح می کنند ، اما 
برای بهروزی همین ایرانیان راهی روشن تر 
مصلحانه  تالش  و  رای  صندوق  احیای  از 
مردم  عموم  رای  اثربخشی  افزایش  برای 
نیازمند  نمی شناسم.« جهانگیری گفت که 
رای ایرانیانی است که »دلخسته و آزرده از 
امروز و ناامید از آینده، به انتخابات پشت 
»متاسفانه  افزود:  جهانگیری  کرده اند.« 
تأثیرگذار  مراکز  و  رسانه ها  نهادها،  برخی 
ظاهرًا براین باورند که مشارکت حداکثری 
مطلوب  نامزد  و  جریان  به شکست  منجر 
آنان می شود... سوابق آن ها که عوام فریبانه 
که  می دهد  نشان  می کنند  مردم مردم 
تامین می شود  مردم  غیاب  در  منافع شان 
گفت  او  بوده اند.«  مردم ساالری  ضد  و 
و  اقلیت  پایین،  مشارکت  »برنده   که 
پایان  تا  هستند  اندک ساالری«  حامیان 
برای  هم  دیگری  افراد  ثبت نام،  ساعات 
و  زریبافان  مسعود  شدند.  حاضر  ثبت نام 
دولت  مقام های  از  حسینی  شمس الدین 
وزیر  شریعتمداری،  محمد  دهم؛  و  نهم 
پزشکیان،  مسعود  اجتماعی،  رفاه  و  کار 
عباس آخوندی، علی رضا زاکانی و مصطفی 
کواکبیان، عزت هللا ضرغامی، رئیس اسبق 
صداوسیما، محسن رضایی، سعید جلیلی 
در  نامزدی  برای  دیروز  نیز  دیگر  برخی  و 
انتخابات ریاست جمهوری، ثبت نام کردند.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه چهار 
با کسب  رقابت ها  همین  در  پیش،  سال 
۳۸ درصد آراء در مقابل 57 درصد آرا، از 
حسن روحانی شکست خورد. حاال رئیسی 
قرار  روحانی  اول حسن  معاون  مقابل  در 
گرفته تا بار دیگر شانس خود را بیازماید.

ثبت نام نامزدهای انتخابات به پایان رسید

 رئیسی و جهانگیری
روبه روی هم قرار می گیرند

رئیس جمهوری:
هنوز واکسن نزده ام

رئیس جمهور گفت: من با صداقت به مردم 
رئیس جمهور  که  هم  بنده  می کنم  عرض 
هستم هنوز واکسن نزدم. ما هم در دولت 
واکسن  سن  اساس  بر  مردم  خود  عین 
تزریق می کنیم. من مسئول سطح باالیی را 
نمی شناسم که خارج از سند واکسیناسیون 
واکسن زده باشد. به گزارش ایسنا، حجت 
االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا اظهار کرد: همیشه 
باید بال ملت و دولت باهم حرکت کنند تا 
به نقطه مطلوب برسیم. مردم آگاه هستند 
که این ویروس طوالنی شده و این ویروس 
تا آخر سال هم دست از سرمان بر نمی دارد.

رئیس جمهور اظهار کرد: خوشبختانه در برابر 
زمانی که  از  واکسن کوتاه تر  ویروس  این 
را کوتاه  زمانش  بازار شد.  وارد  فکر می شد 
کردند و واکسن به بازار آمد و این ویروس 
واکسن  آنهایی که  همه  شد.  پذیر  واکسن 
الی 7۰ درصد   ۶۰ استفاده کردند مثال  زیاد 
را  انتقال  زنجیره  زده  واکسن  جمعیت شان 

است. قطع کرده 
تعداد  با  واکسن  به  نیاز  گفت:  روحانی 
واکسنی که در دنیا وجود دارد یکی نیست، 
الی  پنج  است.  میلیارد  مقابل  در  میلیون 
شش کشور هستند که فقط توانستند میزان 

واکسینه کنند. را  جمعیتشان  از  خوبی 
روحانی خطاب به کسانی که عقیده داشتند 
به مسئوالن واکسن تزریق شده است گفت: 
من با صداقت به مردم عرض می کنم بنده 
واکسن  هنوز  هستم  رئیس جمهور  که  هم 
بر  مردم  دولت عین خود  در  ما هم  نزدم. 
من  می کنیم.  تزریق  واکسن  سن  اساس 
مسئول سطح باالیی را نمی شناسم که خارج 

از سند واکسیناسیون واکسن زده باشد.
روحانی با اشاره  به گزارش  هایی که امروز در 
ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح شد گفت: 
و  روند کاهشی  استان ها  همه  خوشبختانه 
نزولی شان هم در ابتال و هم در فوت شروع 

شده است.
شرایط  شاهد  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
بهتری هستیم، خاطر نشان کرد: شاید این 
تعبیر را بتوانیم بکنیم که در موج چهارم از 
در مسیر شرایط  و  کردیم  عبور  قطعا  پیک 
نزولی هستیم. البته به معنای تمام شدن 
با  گرفتیم که  قرار  در مسیری  بلکه  نیست 
چهارم  پیک  از  زودتر  می توانیم  هم  یاری 
خالص شویم. باید تالش ما سریع تر کردن 
به  باید تالش کنیم  باشد.  شیب کاهش ها 

نکنیم. حرکت  جدیدی  پیک  سمت 
او گفت: ممکن است واکسن های جدیدی 
در آینده به بازار آیند که تاثیر بیشتر و قیمت  

مناسب تر داشته باشند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در کشور ما 
برای  واکسن  نیست که  به گونه ای  شرایط 
باشد، گفت:  اختیار  در  اندازه کافی  به  همه 
اگر امروز برای ۶۰ میلیون نفر، 12۰ میلیون 
و  بود  بهتر  شرایط  داشتیم،  اختیار  در  دوز 
ا  ر  نفر  هزار   5۰۰  ،4۰۰ می توانستیم  روزانه 
واکسینه کنیم و زنجیره قطع شود اما تعداد 
خاطر  همین  به  و  است  محدود  واکسن 
که  برویم  افرادی  سراغ  به  شدیم  مجبور 

هستند. خطر  در  بیشتر 
مجازی  فضای  در  اینکه  افزود:  روحانی 
به  رو  افرادی که عمرشان  برای  می نویسند 
جوانان  به  و  می زنید  واکسن  است،  پایان 

است. اشتباه  نمی زنید،  واکسن 
در  بیشتر  که  کسی  کرد:  تاکید  روحانی 
خطر است، کسانی که سن شان باال است و 
هستند. اولویت  در  دارند،  زمینه ای  بیماری 

ملی  سند  براساس  اگر  ما  افزود:  او 
و  مرگ  میزان  کنیم،  عمل  واکسیناسیون 
می یابد.  کاهش  چشم گیر  صورت  به  میر 
مرداد  تا  پر خطر  به گروه های  واکسن  اگر 
شود،  زده  واکسن  دولت  پایان  یعنی  ماه 
صورت  به  مرگ و میر  و  کردیم  بزرگی  کار 

می کند.  افت  محسوس 
باید  هم  افراد  سایر  برای  داد:  ادامه  او 
تولید  داخل  در  هم  و  بخریم  هم  واکسن 
کنیم. همه توان ما این است که این زنجیره 
هرچه زودتر قطع شود و مردم از مشکالت 

شوند. خالص 
 او در بخشی از این سخنرانی گفت: واکسنی 
که در اختیار ما هست محدود است و چون 
سراغ گروه های  شدیم  ناچار  است  محدود 
خطر  معرض  در  بیشتر  برویم که  سنی ای 

هستند.
دولت  این  پایان  تا  بتوانیم  اگر  افزود:  او  
1۳-12 میلیون نفر که در گروه های پرخطر 
هستند را واکسینه کنیم که باید انجام شود، 
مرگ و میر به طور محسوسی کاهش می یابد.

خطیب زاده درباره دلیل لغو سفر وزیر 
خارجه به وین:

 آقای ظریف
سفر را به مصلحت ندانست  

اخبار منتشر  امور خارجه در مورد  سخنگوی وزارت 
وین  به  ظریف  سفر  لغو  علت  با  ارتباط  در  شده 
گفت: آقای ظریف، سفر به وین را در این شرایط  

ندانست.  مصلحت  به 
این  بر  مبنی  شده  منتشر  اخبار  انتشار  پی  در 
تور  ادامه  در  کشورمان  خارجه  امور   وزیر  که  
است،  کرده  کنسل  را  وین  به  سفر  خود  اروپایی 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در 
موضوع گفت:   این  با  ارتباط  در  ایسنا  با  گفت وگو 
مصلحت  به  را  شرایط  این  در  سفر  ظریف،  آقای 

نشد.  نهایی  سفر  ترتیبات  لذا  و  ندانست 
به  اتریشی  منابع  دیروز  گزارش،  این  اساس  بر 
ادعا کردند که  این کشور  امور خارجه  از وزارت  نقل 
پرچم  بودن  برافراشته  خاطر  به  ظریف  محمد جواد 
رژیم صهیونیستی روی بناهای مقر نخست وزیری 
و وزارت امور خارجه اتریش، سفرش خود به وین 
لیختنشتاین خبرنگار  استفانی  لغو کرده است.   را 
سفر  برنامه  درباره  توییترش  صفحه  در  اتریشی 
به  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمد جواد 
اتریش نوشت : جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 
در اقدامی در لحظه آخر سفر خود به اتریش را به 
خاطر وجود پرچم های اسرائیل بر فراز مقر نخست 
وزیری و وزارت خارجه در وین لغو کرد. لیختنشتاین 
ادامه داد: وزارت امور خارجه اتریش در این باره با 
من گفت که »لغو این سفر در روابط خوب دیرینه 
ایجاد  تغییری  ایران  با  ارتباطی  باز  و کانال های  ما 
نخواهد کرد. اما ما اظهار همبستگی مان با اسرائیل 
نخواهیم  کشورها  دیگر  مقامات  سفر  بر  مبتنی  را 
دانست.« ظریف در چند روز اخیر سفرهای متعددی 
منطقه  کشورهای  به  دوجانبه  روابط  راستای  در 
عباس  سید  است.  داشته  اروپایی  کشورهای  و 
هم که  امورخارجه کشورمان  وزیر  معاون  عراقچی 
این روزها برای مذاکره بر سر چگونگی احیای برجام 
در وین، پایتخت اتریش به سر می برد جمعه شب 
برافراشتن پرچم  در  اتریش  اقدام  این  از  انتقاد  با 
رژیم صهیونیستی بر سر ساختمان های دولتی خود  
نوشته بود: »مشاهده پرچم رژیم اشغالگری که در 
جمله کودکان  از  غیرنظامی  ده ها  روز  چند  همین 
فراز  بر  است،  کرده  کشتار  وحشیانه  را  بسیاری 
دردناک  و  بهت آور  وین،  در  دولتی  ساختمان های 

ایستاده ایم.« فلسطین  کنار  در  ما  است. 

 200 فوتی جدید کرونا
در کشور 

بیمار   2۰۰ بهداشت،  وزارت  روابط عمومی  بنابراعالم 
کووید 1۹ در کشور جان خود را به دلیل ابتال به این 
بیماری از دست دادند. به  گزارش ایسنا، بنابر اعالم 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تا 
اول  ُدز  نفر   ۹5 و  هزار   75۶ و  میلیون  یک  کنون 
واکسن کرونا و ۳52 هزار و ۶2۶ نفر نیز ُدز دوم را 
تزریق شده  واکسن های  و مجموع  تزریق کرده اند 
در کشور به دو میلیون و 1۰۸ هزار و 721 ُدز رسید.
براساس  و   14۰۰ اردیبهشت   25 تا   24 روز  از 
بیمار  هزار    772۳ تشخیصی،  قطعی  معیارهای 
جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شد که 
از آنان بستری شدند. مجموع بیماران  12۸2  نفر 
کووید1۹ در کشور به دو میلیون و 7۳۹ هزار و ۸75 

رسید. نفر 
جان  کووید1۹  بیمار   2۰۰ مدت،  این  در  متاسفانه 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به 7۶ هزار و ۶۳۳ نفر رسید. خوشبختانه 
تا کنون دو میلیون و 21۰ هزار و ۸51 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

جهانگیری: درک می کنم که 
اکنون بسیاری از هم وطنانم به 
سوء حکمرانی ها معترض اند و 
امیدی به انتخابات ندارند و راه 
قهر با صندوق را مطرح می کنند ، 
اما برای بهروزی همین ایرانیان 
راهی روشن تر از احیای صندوق 
رای نمی شناسم

سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا: از همه کاندیداها و 
طرفداران آنان خواهش می کنم 
ضمن برگزاری انتخابات پرشور، 
مراقب شیوع و انتقال بیماری 
باشیم

| پیام ما | دیروز، در آخرین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، چهره های معروف سیاسی، خود را به وزارت 
کشور رساندند تا از رقابت بازنمانند. محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران، علی الریجانی، رئیس پیشین مجلس، ابراهیم 
رئیسی، رئیس قوه قضائیه و اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی شناخته شده ترین این افراد بودند. فارغ از مسائل 
سیاسی و موضع گیری ها و طعنه زدن  نامزدها به یکدیگر، نکته قابل توجه این بود که تنها نامزدی که در مورد محیط زیست 

سخن گفت، هرچند اندک، معاون اول حسن روحانی بود.

سالمت

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

آغاز واکسیناسیون 75 ساله ها
با  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
اشاره به کاهش تعداد شهرهای قرمز گفت: 
شاهد کاهش  فطر  عید  تعطیالت  ایام  در 
سال  به  نسبت  درصد   1۶ و  بودیم  سفرها 
داشتیم.  تردد  ایام کاهش  همین  در  قبل 
در  رئیسی  علیرضا  دکتر  ایسنا،  به گزارش 
با کرونا  مقابله  ملی  ستاد  جلسه  حاشیه 
پروتکل ها  رعایت  برای  مردم  از  گفت: 
نماز  و  احیا  شب های  رمضان،  ماه  در 
جلسه  در  امروز  هستم.  ممنون  فطر  عید 
دنیا  سطح  در  بیماری  وضعیت  بر  مروری 
متاسفانه کشور  همچنان  داشتیم   و کشور 
دارد  باالیی  ابتال و مرگ  هندوستان میزان 
و دردسر زیادی دارند. این ویروس جهش 
یافته هندی توانسته مانند ویروس جهش 
یافته انگلیسی تاخت و تاز کند و ضرورت 
باشیم و پروتکل ها  دارد ما بیشتر هوشیار 
را رعایت کنیم تا مبادا گرفتار این ویروس 

شویم.
جهش  ویروس  از  که  مواردی  افزود:  او 
یافته در کشور پیدا شده تحت کنترل است 
و استان ها جنوبی و شرقی باید  بیشتر باید 
سیستان و بلوچستان،  استان  کنند.  رعایت 

بوشهر و هرمزگان باید به شدت رعایت کنند 
که اقدامات خوب و به موقعی داشتند.

تعداد  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  رئیسی 
یافته  کاهش  شهر  سه  به  قرمز  شهرهای 
که  می کنیم  قدردانی  مردم  از  و  است 
این   ایام  در  و  رعایت کردند  را  پروتکل ها 
تعطیالت هم شاهد کاهش سفرها بودیم و 
1۶ درصد نسبت به سال قبل در همبن ایام 

داشتیم. تردد  کاهش 
کادر  که  اول  فاز  واکسیناسیون  افزود:  او 
و  رسید  پایان  به  بودند،  درمان  و  بهداشت 
به  رو  خوبی  به  و  کردیم  آغاز  را  دوم  فاز 
 75 واکسیناسیون  امروز  از  و  است  پایان 
باال آغاز می شود و محموله جدید  به  سال 
واکسن هم  فردا صبح به دستمان می رسد 

می شود. توزیع  بالفاصله  و 
 75 سنی  گروه  برای  داد:  ادامه  رئیسی 
سال به باال واکسن به تعداد کافی خواهیم 

می شوند. واکسینه  آنان  و  داشت 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید 
کرد: افراد باالی ۸5 سال که هنوز واکسن 
اساس  بر  می توانند  نکرده اند،  دریافت 
تماسی که با آنان برقرار می شود و بر اساس 

ثبت نام صورت گرفته برای دریافت واکسن 
اعالم  که  سنی  گروه  هر  کنند.  مراجعه 
برای  حضوری  مراجعه  به  نیازی  می شود 
ثبت نام نیست. اسامی افراد را در سامانه ها 
داریم و با آنان تماس می گیریم یا پیامک 
ما  به  واکسن  دریافت  برای  تا  می زنیم 
زمان مشخص  در مدت  اگر  مراجعه کنند. 
سهمیه  نکنند  اقدام  واکسیناسیون  برای 
این  نگران  و  نمی سوزد  هیچکس  واکسن 

نباشد. موضوع 
او افزود: زمانی که اعالم می کنیم چه گروه 
فردی  به  اگر  کنند،  مراجعه  ما  به  سنی 
پیامک ارسال نشد یا با او تماس نگرفتیم 
فرد پس از یک هفته با مراجعه به سایت 
نام کند  ثبت  به  اقدام    salamat.gov.ir
ملی  کد  و  دسترس  در  تلفن  شماره  و 
تا همکاران من  اعالم کند  را  فرد متقاضی 
و  بگیرند  تماس  آنان  با  ظرف 4۸ ساعت 
هیچگونه نیازی به مراجعه حضوری نیست .
قرنطینه  نقض  که  کسانی  درباره  رئیسی 
می کنند، اظهار کرد: امروز قرار شد برای این 
شود  گرفته  درنظر  سنگینی  جریمه  افراد 
زیرا فرد کرونا مثبتی که قرنطینه را رعایت 

نمی کند می تواند خیلی از افراد را آلوده کند.
او با بیان اینکه روند بیماری به شکل کلی 
همه  تصریح کرد:  است،  نزولی  کشور  در 
دو  اما  کردند  آغاز  را  نزولی  روند  استان ها 
یا سه استان  هنوز نیاز به مراقبت بیشتری 
دارند. استان آذربایجان شرقی، هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان نیاز به دقت و رعایت 

دارند. بیشتری 
ورودی  روند  خوشبختانه  او  گفته  به 
بیمارستانی و حوزه سرپایی کاهشی شده 

ست. ا
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکید 
نام  ثبت  پایانی  روز  )شنبه(  امروز  کرد: 

داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است  و 
از همه کاندیداها و طرفداران آنان خواهش 
پرشور،  انتخابات  برگزاری  ضمن  می کنم 
باشیم.  بیماری  انتقال  و  شیوع  مراقب 
هرگونه تجمع کنترل نشده در فضای بسته 
تهویه  و  ماسک  و  بدون  و  باال  تراکم  با  و 
حد  تا  و  می شود  بیماری  شیوع  باعث 
امکان باید از فضای باز استفاده، از برگزاری 
تجمعات جلوگیری و از فضای مجازی  و 
صدا و سیما برای تبلیغات استفاده کنیم. 
کشور در شرایط نسبتا پایداری قرار گرفته 
است و خدایی نکرده نباید این آرامش بهم 

بگیرد. بیماری شکل  موج  یا  بخورد 

پیام خرب
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اخبار آتش سوزی، از تصویر دختری سه ساله  
به نام نگار پر شده است. معاون فرماندار رستم 
صبح دیروز گفته بود که این کودک، وقتی پدر 
و مادرش برای مهار آتش رفته بودند در چادر 
عشایری شان اسیر آتش شده و سوخته. هرچند 
ساعتی بعد خبر آمد که آتش چادر، ربطی به 
آتش سوزی گسترده منطقه نداشته و آتشی بوده 
که آنها کنار چادر روشن کرده بودند و به چادر 
سرایت کرده. هنوز اطالعات درستی از این ماجرا 
در دست نیست و آنچه می دانیم این است که 

جان کوچک نگار طعمه آتش شده است.
شهرام نوروزی، عضو انجمن سبزگامان گچساران 
به »پیام ما« خبر می دهد که مقداد خلیلی پور،  از 
داوطلبان حاضر در آتش سوزی در منطقه الر کوه 
شاه بهرام، عصر دیروز از ناحیه زانو به پایین دچار 
سوختگی و با بالگرد به بیمارستان یاسوج منتقل 
شده است اما به دلیل امکانات کم این بیمارستان 
اصفهان  یا  به شیراز  را  بتوانند مقداد  امیدوارند 
منتقل کنند. این در حالی است که هنوز درصد 
آسیب و میزان سوختگی مقداد مشخص نیست.

 آتِش رستم گسترده تر می شود
 بهمن ایزدی، رئیس هیات مدیره کانون 
سبز فارس می گوید در یک ماه گذشته در منطقه 

فارس در حدود صد آتش سوزی رخ داده که با 
کمک نیروهای مردمی و با سرعت مهار شده 
اما آتش سوزی رستم گسترده است و می تواند 
می گوید:  »پیام ما«  به  او  شود.  گسترده تر 
از  زودتر  بسیار  این منطقه  در  »آتش سوزی ها 
همیشه شروع شده و همین نگرانی های بسیاری 
برای فعاالن منطقه به دنبال دارد. هنوز هیچ آمار 
دقیقی از میزان خسارت و شدت آنها در دست 
نیست اما ماجرا تکراری این است که امکانات 
طبیعت   اگر  هم  هنوز  ندارد.  وجود  آتش  مهار 
دوستان برای مهار راهی منطقه شوند و بالیی 
سرشان بیاید، هیچکس مسئولیتش را برعهده 
زیست  محیط  فعال  این  به گفته  نمی گیرد.« 
بیشتر این آتش سوزی ها عامل انسانی دارد و 
تکرار این اتفاقات نشان از این است که برخورد 
مراجع قضایی و مسئوالن مرتبط، هم رتبه با کاری 
که متخلفان کرده اند نیست. »آنها بلوط 5۰۰ ساله 
را آتش زده اند، آن هم در منطقه ای که نهال بلوط 
در آن کم است و ما درخت های کهنسالمان را از 

می دهیم.« دست 
داریوش حیاتی، عضو سازمان مردم نهاد حامیان 
طبیعت زاگرس ممسنی هم گفته های ایزدی را 
تایید می کند و می گوید از زمانی که زمین خواری 

انجام  سهولت  به  منطقه  در  چوب  قاچاق  و 
بوده ایم.  آتش سوزی  افزایش  شاهد  گرفت 
»قاچاقچیان و تخریب گران طبیعت به راحتی 
این مناطق را به آتش می کشند و برخورد درستی 
هم با آنها نمی شود.« او می گوید عده ای از فعاالن 
و  رفته اند  ارتفاعات رستم  به  دیروز  از  داوطلب 
هنوز برنگشته اند و معلوم نیست منطقه چقدر 
آسیب دیده است. »منطقه صعب العبور است. 
دارد.  سخت  کوهنوردی  ساعت  هشت  هفت، 
منابع طبیعی شهرستان رستم هم سه، چهار نیرو 
بیشتر ندارد و امکانات هم بسیار ابتدایی است. 
همین ها کار را سخت کرده است.  هنوز تا فصل 
برداشت محصول یعنی بیست روز دیگر که اوج 
آتش سوزی هاست زمان مانده با این حال شاهد 

آتش سوزی گسترده در منطقه هستیم.«

 باشت هنوز می سوزد
استان  باشت  شهرستان  از  نقطه  دو 
کهگیلویه و بویراحمد هنوز در آتش می سوزند. سه 
روز بعد از شروع آتش محمد محمدی، مدیرکل 
به  استان کهگیلویه و بویراحمد  بحران  مدیریت 
ایسنا گفته که هم اکنون شاهد وزش باد شدید 
مهار  هستیم که  آتش سوزی  محل  منطقه  در 

آتش را با ُکندی مواجه کرده است.

به گفته او اکیپ های مختلفی از یاسوج، تیپ 4۸ 
فتح استان و گروه های کمکی از شهرستان های 
همجوار برای مهار این آتش سوزی به منطقه اعزام 
شدند و یک بالگرد از سوی هالل احمر و دو بالگرد 
از سوی هوافضای سپاه به این منطقه اعزام شده 
است. »بالگرد هالل احمر تاکنون 7 سورتی پرواز 
برای انتقال نیروهای امدادی به ارتفاعات محل 
آتش سوزی انجام داده و بالگرد سپاه به منطقه 
»پیچاب« اعزام شده. بالگرد دیگر سپاه نیز هم 
۳ سورتی پرواز برای کمک به مهار آتش سوزی 
منطقه »الر« در باشت انجام داده است.« آغاز 
آتش سوزی ها در باشت در حالی است که سال 
گذشته در این شهرستان 255 هکتار از جنگل ها 

و مراتع دچار آتش سوزی شد.
و  زیستی  محیط  شبکه  دبیر  سجادیان،  امید 
این  کهگیلویه و بویراحمد  استان  طبیعی  منابع 
میان نگران کسانی است که برای کمک به مهار 
حریق رفته اند. به ویژه آن که پارسال هم بالل 
امینی، مختار خندانی و یاسین کریمی، فعاالن 
جان  پاوه  در  آتش  مهار  برای  زیستی  محیط 
دادند و حاال پیدا نیست شرایط برای فعاالن در 
مناطق سوخته فعلی چطور پیش خواهد رفت. 
او به »پیام ما« می گوید: »پرسش ما از وزارت 

کشاورزی و منابع طبیعی است که چطور بعد از 
این همه سال آتش سوزی و این مقدار آسیب 
به کشاورزان آموزش داده  هنوز که هنوز است 
نمی شود که آتش زدن پس چر چنین آتش مهار 
نشدنی می آفریند. مشکل دیگر هم نبود حمایت 
از فعاالن محیط زیستی و مردمی است که برای 
مهار آتش می روند، آنها بدون تجهیزات جانشان 
را برای حفظ طبیعت می گذارند و در نهایت هم 

هیچکس توجهی به آنها ندارد.«

 نمی شود با آتش جنگید
سوخت،  آتش  در  نگار  که  دیروز  صبح  از 
صالح سروستانی مثل گلوله آتش است. »نگران 
بچه ها هستم آن باال. اضطراب سراسر وجودم 
غمگینم  بسیار  دختربچه  آن  مرگ  گرفته.  را 
کرده.« او مدرس مهار آتش در ارتفاعات است 
و از دوستانش شنیده که »پدر نگار با بچه های 
محیط زیست تماس گرفته و آتش سوزی را خبر 

است«. داده 
عضو  دوستان کوهنوردم  و  »من  می گوید:  او 
انجمن  و  قلعه تل  کیان  کوهنوردی  باشگاه 
هستیم.  قلعه ُتل  زیست  محیط  دوست داران 
ارتفاعات  پیش که  سال   1۰ از  باشگاه  اعضای 
ماهدشت در باغ ملک آتش گرفت، هر سال از 
اواخر اردیبهشت تا اوایل آبان که زبانه های آتش 
خاموشی بگیرد، برنامه صعود به قله ها را لغو 
می کنیم و کارمان خاموش کردن آتش است.« 
او مدام سرفه می کند. سرفه ها اثر آتش سوزی 
سه روز پیش ارتفاعات »ُمنگشت« در شهرستان 
باغ ملک خوزستان است. سروستانی از آخرین 
آتش سوزی  در  که  خلیل پور  مقداد  وضعیت 
بخش  »در  می گوید:  اینطور  هم  دیده  آسیب 
در  یاسوج  بهشتی  شهید  بیمارستان  اورژانس 
حال رسیدگی به زخم هایش هستند. ما پیگیریم 

که او را به اهواز یا اصفهان منتقل کنیم.«
تلفن های فعاالن داوطلبی که برای مهار آتش 
ارتفاعات پای تف در رستم رفته اند، در دسترس 

نیست.
زاگرس  بخش  در  »آتش سوزی  می گوید:  او   
موقعیت  و  دمایی  شرایط  خاطر  به  میانه 
جغرافیایی، هر ساله رخ می دهد. بیشتر بچه های 
فعال محیط زیست و کوهنورد در این سال ها 
همیشه آمده اند پای کار. اما بعد از چند تلفات 
بچه های کوهنورد عقب نشینی کرده اند. حاال تعداد 

نیروها کمتر از گذشته است.«
عمل  کرده شتاب زده  را سخت تر  آنچه شرایط 
سروستانی  است.  داوطلب  گروه های  کردن 
می گوید آنها به خاطر عشقی که به این میراث 
سبز دارند، هیجانی تصمیم می گیرند و این چنین 
می شود. »خاموش کردن آتش در بعضی مناطق 
ارتفاعات جهت و  از دست ما خارج است. در 
شدت باد متغیر است. نمی شود با آتش جنگید. 
باید فاصله گرفت و در یک نقطه امن اقدام به 
مهار کرد. امسال آتش سوزی ها بیشتر از پارسال 
خواهد بود. با این وضعی که پیش می رود شاید 
نفرات بعدی که در آتش می سوزند، ما باشیم.«

آنها هم بارها و بارها از کمبود تجهیزات گله  کرده اند 
اما بی فایده بوده. 

او می گوید از کرمانشاه تا چهار محال و بختیاری 
را  نیروها  کهگیلویه و بویراحمد،  و  خوزستان  و 
تجهیزات  معلوم شد چقدر  و  مشخص کردند 
اولیه نیاز است. »گفتیم پول نمی خواهیم، به ما 
پول ندهید. فقط مقداری تجهیزات برای بچه ها 
بخرید و بفرستید به شهرشان تا جلوی آتش را 
بگیرند. زندگی ام را رها کردم و داِد تجهیزات این 
بچه ها را زدم اما دریغ از یک جفت کفش. هزینه 
هر آتش سوزی دست کم یک جفت کفش 4۰۰، 
5۰۰ هزار تومانی است که به دستمان نمی رسد.«

ارتفاعات شاه بهرام کهگیلویه و بویراحمد و ارتفاعات کوه طوف رستم در فارس اسیر حریق شدند

جدال سخت با آتش زاگرس
ایزدی، فعال محیط زیست: در یک ماه گذشته صد آتش سوزی در منطقه فارس رخ داده اما آتش سوزی رستم 

گسترده تر است
نوروزی، عضو انجمن سبزگامان گچساران: مقداد خلیلی پور، از داوطلبان حاضر در آتش سوزی شاه بهرام، دچار سوختگی شد

هجوم پروانه ها به منطقه 
حفاظت شده طارم سفلی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
به  قهوه ای  پروانه های دم  از هجوم  قزوین 
طارم  حفاظت شده  منطقه  بلوط  جنگل های 
روابط عمومی  گزارش  به  داد.  خبر  سفلی 
استان  زیست  محیط  حفاظت  اداره کل 
»عملیات  گفت:  طاهری  مهدی  قزوین، 
دم  پروانه های  هجوم  آفت  با  مقابله 
قهوه ای به جنگل های بلوط منطقه حفاظت 
و  محیط بانان  حضور  با  سفلی  طارم  شده 
منابع  حفاظت  یگان  نیروهای  همکاری 
طبیعی و آبخیزداری استان، بالفاصله پس 
»میزان  افزود:  او  شد.«  آغاز  شناسایی  از 
طغیان و هجوم این آفت در اراضی جنگلی 
حسن آباد منطقه حفاظت شده طارم سفلی 
بسیار وسیع است و در راستای تخریب تنها 

می رود.« پیش  منطقه  بلوط  جنگل های 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
این  با  مقابله  ضرورت  به  اشاره  با  قزوین 
افزایش قدرت  و  بالدار شدن  از  آفت پیش 
حفاظت  یگان  »نیروهای  افزود:  تهاجمی، 
محیط زیست استان قزوین در قالب سه تیم 
15 نفره در منطقه حفاظت شده طارم سفلی در 
کنار نیروهای یگان منابع طبیعی و آبخیزداری 
تجهیزات  و  امکانات  از  استفاده  با  استان 
موجود در حال مقابله با آفت مورد بحث در 
جنگل های طارم سفلی با محلول BT شدند.«

به گفته او پروانه دم قهوه ای آفتی برگ خوار 
و همه  چیز خوار به طول 14تا 15 میلی متر 
است که به درختان جنگلی حمله ور می شود 
و قدرت تکثیر باالیی دارد. به طوری که در 
صورت مبارزه نکردن با آن می تواند موجب 
تضعیف، تخریب و از بین رفتن درختان و 

اراضی جنگلی شود.

مشاهده 2 گونه خزنده 
جدید برای نخستین بار 

در دزفول
دزفول  زیست  محیط  اداره حفاظت  رئیس 
بانی  محیط  ایستگاه  محیط بانان  گفت: 
 2 مشاهده  به  موفق  دزفول  شاداب  قلعه 
در  بار  نخستین  برای  جدید  خزنده  گونه 
با  قپانچی پور  رضا  شدند.  شهرستان  این 
اشاره به اینکه با شناسایی و ثبت گونه های 
جانوری و گیاهی در هر عرصه می توان به 
اهمیت و ارزش زیستی آن منطقه پی برد 
آنها  از  حفاظت  برای  الزم  ریزی  برنامه  و 
خزنده  »دو گونه  اضافه کرد  داد  انجام  را 
نام های اسکینک چشم  با  شناسایی شده 
نخستین  برای  سینا  کوتوله  مار  و  ماری 
بار در شهرستان دزفول توسط محیط بانان 
مقدم  غفاری  حجت هللا  و  بهداروند  حسن 
مشاهده شدند و عالوه بر مناطق آزاد دارای 
قلعه  و  تنان  هفت  ممنوع  شکار  منطقه   2
بسیار  زیستگاه های  از  که  است  شاداب 
استان خوزستان  در  بز کوهی  و  خوب کل 

می آیند.« شمار  به 

 خشکسالی سبب 
 مهاجرت وحوش

شده است
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیر 
و  قوچ  جمعیت  اینکه  بیان  با  اسفراین 
هزار   2 از  بیش  سالوک  منطقه  در  میش 
از  آماری  است گفت:   شده  برآورد  راس 
ارتفاعات  به سمت  میش هایی که  و  قوچ 
در  شده اند  کشیده  بجنورد  شهرستان 

نیست. دست 
و  خشکسالی ها  فرجی  علی  گفته  به 
تا  شده  سبب  غذایی  منابع  کاهش 
شهرستان  این  سالوک  منطقه  از  وحوش 
به  اشاره  با  او  بروند.  بجنورد  ارتفاعات  به 
اینکه شماری از جمعیت قوچ و میش های 
به  شهرستان  این  در  ساریگل  منطقه 
افزود:  شده اند  رمیده  جهان  شاه  منطقه 
در  معدنی  فعالیت های  حضور  علت  »به 
در  اسفراین  شهرستان  آلبالغ  منطقه 
از  بخشی  ساریگل،  شده  حفاظت  منطقه 
شاه  جمله  از  مجاور  ارتفاعات  به  وحوش 
نیست  بعید  البته  و  شده اند  رمیده  جهان 
هم کشانده شده  سالوک  به  وحوش  این 
به  شده  حفاظت  منطقه  این  از  و  باشند 

باشند.« رفته  مناطق  سایر 
و  قوچ  جمعیت  گزارش  این  اساس  بر 
اسفراین  ساریگل  و  سالوک  در  میش 
است. شده  برآورد  راس  هزار  پنج  از  بیش 
از  پستاندار  ۶5 گونه  شمالی  خراسان  در 
و  دارد  زیست  کشور  در  موجود  1۹7 گونه 
در  موجود  5۳2 گونه  از  پرنده  141 گونه 
موجود  گونه   22۸ از  خزنده   ۶۸ کشور، 
 2۰ از  دوزیست  خزنده  گونه  چهار  کشور، 
آبزی  و  ماهی  و هشت گونه  موجود  گونه 
از مجموع 1۶۰ گونه آبزی موجود در کشور 

می کنند. زیست 

دو نقطه از شهرستان باشت 
هنوز در آتش می سوزد. 

سه روز بعد از شروع آتش 
مدیرکل مدیریت بحران استان 

کهگیلویه وبویراحمد گفته که 
وزش باد در محل آتش سوزی 
شدت گرفته و  مهار آتش را با 

ُکندی مواجه کرده است

دو نقطه از شهرستان باشت 
هنوز در آتش می سوزد. 

سه روز بعد از شروع آتش 
مدیرکل مدیریت بحران استان 

کهگیلویه وبویراحمد گفته که 
وزش باد در محل آتش سوزی 
شدت گرفته و  مهار آتش را با 

ُکندی مواجه کرده است

سه روز است که آتش دست از سر ارتفاعات شاه بهرام در منطقه باشت برنداشته. پنجشنبه غروب بود که خبر آمد آتشی که کشاورزان این 
منطقه از کهگیلویه و بویراحمد برای از بین بردن پس چر )بقایای محصوالت  و کاه  و ُکلش کشاورزی( روشن کرده اند شعله ور شده و دامن 
شاه بهرام را گرفته است. صبح جمعه در حدود شصت نفر از نیروهای امدادی و اداری منابع طبیعی، کوهنوردان، گروه های مردمی و 
بسیج و سپاه به منطقه رفتند اما آتش یاغی تر از این حرف ها بود. آتش  سوزی کوه های پرزه شهرستان رستم، در مرز بین استان فارس 
و کهگیلویه وبویراحمد هم درست از روز جمعه شروع شده بود و دیروز این خبر همه جا پیچید که شعله های این آتش جان دختر بچه  
عشایری را گرفته است. عصر دیروز اما در لحظه تنظیم این گزارش نیز خبر رسید که یکی از داوطلبان در آتش سوزی منطقه الر کوه شاه 

بهرام از ناحیه پا دچار سوختگی شده است.

عضو انجمن سبزگامان گچساران 
به »پیام ما« خبر می دهد که 
مقداد خلیلی پور، از داوطلبان 

حاضر در آتش سوزی کوه 
شاه بهرام، از ناحیه زانو به پایین 

دچار سوختگی و با بالگرد به 
بیمارستان یاسوج منتقل شده 

است اما به دلیل امکانات کم این 
بیمارستان امیدوارند بتوانند مقداد 
را به شیراز یا اصفهان منتقل کنند

|  
رنا

 ای
 |

سال ۹5 پس از کش وقوس های فراوان توقف 
تنفس  طرح  اجرای  با  جنگل ها  از  بهره برداری 
شرکت های  زمان  آن  تا  اگرچه  شد.  اجرایی 
بهره بردار برداشت چوب از جنگل را انجام می دانند 
این  به گفته رئیس سازمان جنگل ها حجم  و 
نگرانی  این  و  نبود  مشخص  چندان  برداشت 
وجود داشت که آینده جنگل هیرکانی به قهقرا 
برود، با توقف بهره برداری از جنگل ها و جایگزینی 
آن با واردات چوب و باال رفتن قیمت ها نگرانی 
جنگلی  درختان  قطع  و  قاچاق چوب  از  جدی 
افزایش یافت. همین دغدغه ها بود که در روزهای 
و  حفاظت  برای  سازمان  این  شد  باعث  اخیر 
صیانت از جنگل های هیرکانی با سازمان بسیج 

مستضعفین توافق نامه همکاری امضا کند.
علی عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت وگو 
یک  توافق  این  اینکه  به  اشاره  با  »پیام ما«  با 
ساله بوده و تمام عرصه های جنگل های هیرکانی 
این  با  تعامل  را شامل می شود، می گوید: »در 
انجام  حفاظت  امر  بسیج  و  سپاه  نیروهای 

می شود.«
او دراین باره که تکلیف نیروهای حفاظتی موجود 
)شاغل در طرح های جنگلداری( چه خواهد شد 

هم می گوید: »این نیروها کار خودشان را انجام 
می دهند و خللی در کار آنها وارد نخواهد شد.«

ضابط  عنوان  به  سپاه  و  بسیج  نیروهای  آیا 
تنظیم  تخلف  پرونده  خودشان  دادگستری 
نیروهای منابع طبیعی  با همکاری  یا  می کنند 
پاسخ  عباس نژاد  میدهند؟  انجام  را  کار  این 
تخلف  پرونده  نیروها خودشان  »این  می دهد: 
را تنظیم می کنند ، ضمن اینکه فعالیت نظارتی 
آنها داوطلبانه است و مبلغی بابت آن دریافت 

نمی کنند.«
ضرورتی  چه  اینکه  درباره  مسئول  مقام  این 
باعث امضای این توافق شد می گوید: »سازمان 
که  کرد  مطرح  را  درخواست  این  جنگل ها 
خوشبختانه با نظر موافق همراه شد. پیش از این 
نیز همکاری هایی بین سازمان و نیروهای بسیج 
و سپاه وجود داشت که نمونه آن را در اطفای 
جدیدی  امر  توافق  این  و  بودیم  شاهد  حریق 

نیست.«
تقی شامخی، دانش آموخته جنگل در گفت وگو با 
»پیام ما« هم با اشاره به اینکه همکاری هایی بین 
سازمان جنگل ها و بسیج وجود داشته می گوید: 
اما  نیستم.  مطلع  توافق  این  جزئیات  »درباره 
می توانم بگویم با طرح تنفس موافقتی نداشتم 
طرح های  می تواند  سازمان  می کردم  فکر  و 
جنگلداری را به شکل متعارف اصالح کرده و در 
حین اجرای طرح ها توسط مجریان، بر اساس 
قانون روی کار آنها نظارت داشته باشد.  همچنین 

سازمان جنگل ها می توانست جنگل هایی که قابل 
حفاظتی  مناطق  عنوان  به  را  نیستند  برداشت 
اختیار  در  را  ابزار  تمام  این سازمان  اعالم کند، 
داشت که طبق طرح جنگلداری،  این عرصه ها را 
مدیریت کند، از این رو به باور من جنگل باید 
طرح جنگلداری داشته باشد و در قالب چنین 

طرح هایی مدیریت شود.«
یا  نیروهای سپاه  دوم  او می افزاید: »در درجه 
بسیج باید تحت نظر سازمان جنگل ها اقدام کنند 
زیرا بر اساس قانون سازمان جنگل ها مسئول 
حفاظت جنگل ها، مراتع،  بیابان ها و به شکل کلی 
منابع طبیعی کشور است و حفاظت نیز امری 
تخصصی است. البته ورای این ما در نظر داشتیم 
حفاظت مراتع و جنگل ها بر اساس سازوکارهایی 
به کمک مردم محلی و به شیوه مشارکتی انجام 
شود. در صورت اجرای طرح های مشارکتی، مردم 
حاشیه مناطق به امر حفاظت عالقه مند شده و در 
نتیجه اجرای این طرح ها با موفقیت بیشتری 
نظر می رسد که  به  بود،  هر چند  همراه خواهد 
سازمان رویه دیگری را در پیش گرفته است.«

رضا ابوالفتحی مقدم، کارشناس حوزه جنگل نیز 
در این باره به »پیام ما« می گوید: »هنوز جزئیاتی 
درباره این توافق منتشر نشده اما گویا قرار است 
بسیج نظارت عالیه بر قراردادهایی که به عنوان 
قراردادهای حفاظتی امضا می شود داشته باشند. 
همچنین به تازگی سازمان جنگل ها دستورالعملی 
ابالغ کرده که در حال تهیه طرح آن هستند و 

به نام طرح حفاظت فنی شناخته می شود. این 
طرح بر جلوگیری از تجاوز به عرصه جنگل در 
کنار قاچاق چوب و حفاظت از زیرساخت ها به 
عالوه یک سری عملیات پرورشی در جنگل های 
دست کاشت یا عرصه های توده های جوان هستند 

و نیاز به پرورش دارند نظارت دارد.«
او با اشاره به اینکه ناظرانی که از طریق اداره کل 
مقیم هستند بر طرح های حفاظت که قبال به 
عنوان طرح جنگلداری شناخته می شد، نظارت 
فنی و عالی می دهند،  می افزاید: »من اطالعی 
که  افرادی  خود  تشکیالت  در  بسیج  ندارم 
متخصص این کار باشند را دارد که بتوانند این 

انجام دهند یا خیر.« را  نظارت 
مقدم معتقد است جنگل باید از دو بعد فیزیکی 
»بعد  می گوید:  او  شود.  حفاظت  بیولوژیک  و 
االن  که  است  کاری  همین  فیزیکی  حفاظت 
می خواهند انجام دهند. جنگل یک اکوسیستم 
پویا است و عناصر طبیعی بر آن حاکم است،  
از این رو اگر ما روی این عرصه ها حفاظت فنی 
نداشته باشیم روز به روز پسروی خواهد داشت 
و توالی آن به سمت منفی و بدتر شدن پیش 

می رود.«
طرح های  »فلسفه  می گوید:  همچنین  مقدم 
جنگلداری این بود که برداشت های نابجا مانند 
بهره گیری از جنگل به مثابه مرتع که سبب به 
عرصه و ثمر نرسیدن نهال می شد یا زغال گیری 
را متوقف کنند اما متاسفانه با توقف این طرح ها  
دامدارها در حال بازگشت به جنگل هستند. او با 
اشاره به اینکه با باال رفتن قیمت چوب و افزایش 
و  قاچاق  برای  انگیزه  زمین  قیمت  سرسام آور 
تجاوز به عرصه باال رفته و بنابراین بسیج باید با 
مردم برخورد کند اضافه می کند: »نمی دانم این 

نهاد قصد انجام این کار را دارد یا خیر.«
این کارشناس اضافه می کند: »نظارت عالی بر 
سازمان جنگل ها مثبت است ولی این سازمان 
سازمان ها  این  باشد.  تخصصی  سازمان  باید 
یا  محیط  زیست  حفاظت  سازمان  می  توانند 
فعالیت   قالب سمن ها  در  مردمی که  نهادهای 
می کنند باشند که بر قراردادهای حفاظتی نظارت 
کنند. اما اگر سازمان یا نهادی که تخصصی در این 
زمینه ندارد عنوان نظارتی بگیرد، بعید است نتیجه 

مثبتی داشته باشد.«

 نگاه کارشناسان به توافق سازمان جنگل ها و بسیج مستضعفین 
برای حفاظت از  جنگل های هیرکانی

سازمان تخصصی می تواند ناظر باشد نه نهاد نظامی

گزارش دو
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اصلی  مسئله  به  پرداختن  از  پیش 
جایگاه  درباره  کمی  است  الزم 

رودخانه زاینده رود از زبان شما بدانیم.
زاینده رود تنها رودخانه مرکزی در فالت ایران 
است که در مسیر خود از سرچشمه کوهرنگ 
و  شهرها  روستاها،  از  گاوخونی  باتالق  تا 
و گروه های  می کند  عبور  زیادی  استان های 
آن  از  شرب  و  صنعت  کشاورزی،  مختلف 
بهره می برند. با توجه به کم آبی فالت مرکزی 
ایران، سابقه مدیریت بسیار قوی از زمان های 
خیلی قدیم در زمینه بهره برداری از زاینده رود 
مدیریت  اعمال  با  است.  داشته  وجود 
از این آب را  درست، همه امکان بهره برداری 
داشتند. مهم ترین مدیریتی که برای تقسیم 
طومار  انجام شده،  گذشته  در  زاینده رود  آب 
طومار  در  شیخ بهایی  است.  بوده  شیخ بهایی 
جمعیت،  اساس  بر  را  زاینده رود  آب  خود، 
به  منطقه  هر  نزدیکی  و  دور  و  خاک  جنس 
سرچشمه تخصیص داده است. بر اساس این 
از  نیمی  زاینده رود  آب  از  بهره برداری  طومار، 
سال آزاد بوده و بدون محاسبه انجام می شده 
چون بارش زیاد و کشاورزی کمتر بوده است؛ 
اما از روز 1۳ خرداد هر سال تا 1۶5 روز بعد 
از آن برای هر قطره آب برنامه ریزی می شده 
خود،  قانونی  سند  اساس  بر  کس  هر  و 

بهره برداری کند. آن  از  می توانسته 

 این طومار تا چه زمانی مرجع 
تصمیم گیری بوده است؟ از چه 

زمانی روش بهره برداری از آب تغییر کرد؟
این موضوع به نظام مدیریت جامع آب کشور 
در قدیم برمی گردد. تا قبل از دهه چهل نظام 
یا  میراب  یعنی  بوده،  محلی  آب،  مدیریت 
سرآب یار مسئول توزیع آب بوده اند. افراد از 
طریق نظام محلی خود به خصوص در مناطق 
شرقی کشور که آب کم بوده و نیاز زیادی به 
مدیریت داشته، برای تقسیم آب برنامه ریزی 

می کردند.
فقهی  قاعده  اساس  بر  قدیم  در  آب  تقسیم 

»حیازت مباحات« انجام می شده به این معنا 
که وقتی کسی با استفاده از جریان عمومی 
آن  مالک  می کرده  آباد  را  زمینی  رودخانه، 
بعدی  نفر  اگر  و  است  می شده  آب  از  مقدار 
به  باید  برداشت کند،  آب  آن  از  می خواسته 
است.  می کرده  توجه  قبلی  نفر  آب  سهمیه 
رعایت  الضرر و الضرار  قاعده  دیگر،  عبارت  به 
می شده است. بر همین اساس آب زاینده رود 
این  خود  و  می شده  تقسیم  سهم   ۳۳ به 
مادی هایی  تا  می شدند  تقسیم  هم  سهام ها 

داشتند. جریان  شهر  در سطح  که 
پس از اصالحات ارضی در ایران، نظام ارباب-

از  ارباب  نظام،  این  در  رفت.  بین  از  رعیتی 
نظارت  آب  مصرف  بر  مباشرانش  طریق 
افراد  اراضی،  تفکیک  از  بعد  اما  می کرد؛ 
صاحب زمین های کوچک شدند و نظام قبلی 
حفاری  دستگاه های  ورود  با  پاشید.  هم  از 
آب،  از  بیشتر  بهره برداری  و  کشور  به  چاه 
و  کنند  چاه حفر  داشتند  تمایل  بیشتر  افراد 
در نتیجه مدیریت یکپارچه آب از بین رفت. 
فالت  در  زیرزمینی  آب های  بحران  اولین 
در  و  افتاد  اتفاق  ایران، سال 1۳47  مرکزی 
راستای کنترل این بحران، قانون جامع آب و 
نحوه ملی شدن آب تصویب شد. بر اساس 
این قانون، دیگر افراد نمی توانستند بر اساس 
بر  یا نظامی که خودشان  بهایی  طومار شیخ 
اجرا  سرآب یار  طریق  از  و  شرعیات  اساس 

کنند. عمل  می کردند، 
رسمیت  به  حقابه دارها  قانون،  این  در  البته 
شناخته می شدند؛ اما برایشان پروانه مصرف 
بر  دولت  که  صورت  این  به  می شد.  صادر 
اساس شرایط موجود، میزان حق آب هرکس 
هم  جدیدی  فرد  اگر  می کرد.  مشخص  را 
بخواهد آب برداشت کند، نمی تواند بر اساس 
نظر شورای روستا این کار را انجام دهد. دولت 
پروانه  کسی  به  می گیرد  تصمیم  که  است 

نه. یا  بدهد 
شدید  نظارت  با  تنها  وضعیت،  تغییر  این 
برای  چندانی  بحران  و  بود  همراه  دولتی 

زاینده رود ایجاد نکرد. با وجود این که بعد از 
دهه 5۰ اولویت کشور از توسعه کشاورزی به 
رفت، خشکسالی های  توسعه صنعتی  سمت 
نگرفته  شکل  بحران  اما  شد؛  ایجاد  مقطعی 
بود. قانون پنجم عمرانی هم در سال 1۳5۳ 
و  چاه  حفر  آن  اساس  بر  که  شد  تصویب 
سمت  به  کشور  و  شد  ممنوع  سد  احداث 
واردات گندم رفت که با مشکالتی همراه بود. 

با توجه به این موارد، با وجود 
تغییرات در مدیریت آب زاینده رود 

اما رودخانه همچنان پرآب و جاری بوده 
است، پس بحران فعلی زاینده رود از چه 

زمانی ایجاد شد؟
که  شد  تصویب  قانونی  هشتاد  دهه  اوایل 
به  آب  حوضه ای  مدیریت  آن  اساس  بر 
دوره  اواخر  شد.  تبدیل  استانی  مدیریت 
به  ادارت  تبدیل  خاتمی  جمهوری  ریاست 
باید  که  نگاه  این  با  شد  تصویب  شرکت ها 
خود  به  مدیریت ها  و  شود  دولت کم  تمرکز 
خود  در  درآمدها  و  شود  واگذار  استان ها 
ادارات  به همین دلیل،  استان ها خرج شود. 
که از دولت بودجه می گرفتند به شرکت تبدیل 
زمان وجود  آن  در  اداراتی که  از  یکی  شدند. 
در  و  بودند  منطقه ای  آب  ادارات  داشتند، 
اداره وجود داشت. مثال  مناطق مختلف یک 
برای زاینده رود، حوضه زاینده رود در نظر گرفته 
می شده است. حوضه ای که شامل شهرکرد و 
یزد.  و  اصفهان  تا  بوده  چهارمحال و بختیاری 
زاینده رود که  مدیریت  قانون،  این  اساس  بر 
تا پیش از آن حوضه ای بود، اداره اصلی اش 
در اصفهان بود و در سایر استان های حوضه 
اداره،  این  در  داشت.  نماینده  هم  زاینده رود 
تعیین  و  بوده  مشخص  قدیمی  حقابه های 
آب  سهم  میزان  چه  استانی  هر  می شده که 
در  استفاده  قابل  آب  میزان  عالوه،  به  دارد. 

است. مشخص  شده  هم  صنعت 
در سال 1۳۸4 برای کاهش مدیریت دولتی 
مشارکتی«،  »مدیریت  مدرن  عنوان  تحت  و 

ادارات آب منطقه ای به شرکت تبدیل شدند. 
اداره آب منطقه ای زاینده رود  به همین دلیل 
به شرکت آب منطقه ای اصفهان،  تبدیل شد 
یزد و چهارمحال و بختیاری. پس از تصویب 
نیاز  اندازه  به  اصفهان  دیگر  قانون،  این 
خودش، شهرکرد به اندازه نیاز خودش و یزد 
بهره برداری  اجازه  خودش  نیاز  اندازه  به  هم 
حوضه  توان  که  این  بدون  دارند،  را  آب  از 
رفتن  بین  از  با  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  آبی 
 ۸5 سال  زاینده رود،  بر  حوضه ای  مدیریت 
افتاد.  اتفاق  رودخانه  این  اولین خشکسالی 
به طوری که زاینده رود از یک رودخانه دائمی 
به یک رودخانه فصلی تبدیل شد که تنها چند 

دارد. ماه در سال آب 

به نظر می رسد حرکت از مدیریت 
بومی کشور به مدیریت مدرن، عامل 
اصلی ایجاد بحران زاینده رود بوده است. 
مدیریت بومی چه ویژگی هایی داشت که 

قرن ها بود بدون بروز خشکسالی، همه 
از زاینده رود استفاده می کردند؟    

با  ابتدا  آب،  از  استفاده  اولویت  دنیا  در  اگر 
شرب و سپس با صنعت و کشاورزی است، 
در قانون حقابه داری، اولویت با حقابه است و 
شرب در اولویت دوم قرار دارد. حقابه داری در 
دارد  اهمیت  قدری  به  ایران  فرهنگ گذشته 
مهریه همسرانشان  به  را  آن  افراد  که حتی 
به  پدرانشان  از  آب،  سهم  درمی آوردند. 
مثل  آب  است.  ارث می رسیده  فرزندانشان 
زمین قابل تقسیم بوده. به همین دلیل اگر 
آب می خواسته به یزد برود، ابتدا باید حقابه 
یا پول آن به کشاورز داده می شد و بعد برای 

به جای دیگری می رفته. شرب 
بر اساس تقسیمات قدیمی، حقابه اصفهان، 
آورد طبیعی رودخانه به عالوه آبی بوده که از 
تونل اول کوهرنگ می آمده است. در اسناد 
سازمان برنامه هم آمده است که تونل اول با 
پول حقابه داران اصفهان احداث شده است. 
به  متعلق  اول  تونل  آورد  دلیل  همین  به 

حقابه بر اصفهان است.
آب  بقیه  از  بهره برداری  به  مجاز  تنها  دولت 
بوده و فقط می توانسته برای آن برنامه ریزی 
کند. به همین دلیل تونل دوم در دوره ریاست 
جمهوری هاشمی رفسنجانی احداث می شود. 
اخیرا برای انتقال آب برای شرب به یزد، قرار 
مخالفت  با  شود که  احداث  سوم  تونل  بود 
روبه رو  شد. با توقف پروژه، آب از همان تونل 

اول برای یزد فرستاده می شود.
انتقال آب به یزد سبب اختالف اصفهان و یزد 
شد تا جایی که مردم شرق اصفهان، لوله های 
معتقد  چون  می شکنند  را  یزد  به  آب  انتقال 
در  احمدی نژاد  آنهاست.  حقابه  این  بودند 
استدالل  این  با  ریاست جمهوری اش،  دوران 
که آب نباید از شهرکرد عبور کند و مردم این 
حقابه  به  توجه  بدون  نکنند،  استفاده  استان 
استان اصفهان، مجوز توسعه چند صد هکتار 
باغ بادام در منطقه سامان شهرکرد می دهد. 
مردم آن منطقه هم به صورتی تالش می کنند 
زمین تهیه کنند و از این طرح استفاده کنند. 
انتقال آب به یزد از یک طرف و باغات بادام 
خشکسالی  سبب  دیگر،  طرف  از  شهرکرد 
زاینده رود در سال ۸5 می شود. حقابه ای که 
در طول تاریخ وجود داشته، در سال ۸5 کامال 

به هم می خورد.
تبلیغات  برای  اصفهان  به  سفر  در  روحانی 
احیای  وعده  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
شیخ  سند  گفت  روحانی  داد.  را  زاینده رود 
بهایی را مصوبه دولت می کند و واقعا هم این 
و سیزدهم شورای  را کرد. جلسات دهم  کار 
شیخ بهایی  سند  تصویب  مورد  در  آب  عالی 
طبیعی  آورد  مصوبه،  این  اساس  بر  است. 
حقابه  کوهرنگ،  اول  تونل  و  زاینده رود 
است.  باتالق گاوخونی  و  زاینده رود  اصفهان، 
شهرکرد  بادام  باغات  حقابه  دلیل  همین  به 
متوقف می شود، در نتیجه باغ هایی که پس 
بودند، خشک  رسیده  ثمر  به  سال  از هشت 

شدند.
متفاوت  مزرعه  و  باغ  است که  ذکر  به  الزم 
هستند. مثال مزرعه گندم می تواند یک سال 
بدون آب باشد؛ اما درختان باغ بدون آب از 
بین می روند. این تصمیم جدید، سبب بروز 
تا  می شود  اصفهان  و  شهرکرد  بین  اختالف 
جایی که چند نفر در اعتراضات مردم، کشته 

می شوند.
از طرف دیگر، انتقال آب به یزد هم متوقف 
شده، یزدی ها هم اعتراض می کنند. به دلیل 

اختالف  استان  سه  بین  ناکارآمد،  حکمرانی 
ایجاد می شود. هر استانی سهم آب خودش 
منطقه ای،  آب  شرکت  هر  و  می خواهد  را 
آماری ارائه می دهد. این شرکت ها در آمار با 
ورودی  وقتی  یعنی  خوردند.  اختالف  به  هم 
و خروجی آب به هر استان بررسی می شود، 
یکسان  شرکت ها  سوی  از  شده  ارائه  آمار 
وزارت  و  جهاد کشاورزی  در  هنوز  نیستند. 
دارد.  وجود  اختالف  آب  میزان  روی  بر  نیرو 
مثال وزارت نیرو می گوید باالی ۹۰ درصد آب 
برای کشاورزی استفاده می شود در حالی که 
آمار  این  جهاد کشاورزی  آمارهای  اساس  بر 
است که  این  دلیل  است.  درصد   ۶5 حدود 
وزارت نیرو، آب مصرفی برای فضای سبز را 

می گذارد. حساب کشاورزی  به  هم 

روندی که از اتفاقات زاینده رود در 
دو دهه اخیر مطرح کردید، این 

سوال را پیش می آورد که چرا ضرورت 
حل مشکل آب زاینده رود، با انجام یک 

پژوهش یا پروژه برای یافتن راهکار 
مناسب درک نشده است؟

به شرکت ها  ادارات  تبدیل  همانطور که گفتم 
کرد  ایجاد  را  معضلی  استانی،  مدیریت  و 
کنند  سعی  درآمد  برای کسب  استان ها  که 
چه  هر  چون  بیاورند  دست  به  بیشتری  آب 
به دست  بفروشند، پول بیشتری  بیشتر آب 
حقابه داران  که  این  به  توجه  با  می آورند. 
پولی برای آب پرداخت نمی کردند چون حق 
خودشان می دانستند. وقتی با احداث سد و 
شدند،  اضافه  جدید  سهم برهای  آب،  انتقال 
باشند.  داشته  درآمد  توانستند  شرکت ها 
را  آب  بیشتر،  درآمد  برای کسب  شرکت ها 
به جاهای مختلف منتقل کردند و در نتیجه 
حقابه داران ضرر کردند. کسانی هم که معموال 
اعتراض می کنند، حقابه برهای شرق اصفهان 
)خوراسگان و زواره( هستند. این افراد چون 
پول آب نمی دادند در اولویت آب رسانی دولت 

نبودند.

این  زاینده رود،  رودخانه  خشکسالی  حکایت 
را در چاه می اندازد  نفر سنگی  است که یک 
خارج کنند.  را  آن  نمی توانند  عاقل  هزار  که 
به شهرهای مختلف،  آب  توسعه  امروز پس 
اگر  ایجاد شده مانند کشاورزی که  نیازهایی 
در  می شوند.  متضرر  این ها  شود،  قطع  آب 
اسناد باالدستی آمده است که جهاد کشاورزی 
از  برسد،  تولید  حداکثر  به  است  موظف 
حفاظت  وظیفه  هم  نیرو  وزارت  دیگر  طرف 
دو  این  دارد.  را  آب  منابع  از  حداکثری 
باشد  قرار  وقتی  ندارند.  همخوانی  وظیفه، 
نمی توانیم  برویم،  تولید حداکثری  به سمت 
توسعه  پنجم  برنامه  در  کنیم.  صرفه جویی 
آمده است که باید 25 درصد منابع آب احیا 
شود، این اهداف بلندپروازانه اند و واقع بینانه 
گفته  ارقام  این  کارشناسی  هر  به  نیستند. 
احیا  آب  منابع  درصد   25 می خندد که  شود 
شود. جالب است با وجود این برنامه ها، در 
سال ۸4 و ۸۹ قانون تعیین تکلیف چاه های 
اجرا شد و همه چاه های غیرمجاز،  غیرمجاز 
رسمیت  به  متخلف،  یعنی  گرفتند.  مجوز 
است  به گونه ای  شرایط  امروز  شد.  شناخته 
که اگر تالش اصفهانی ها به نتیجه برسد، آب 
شهرکرد و یزد قطع می شود و اگر شهرکردی ها 
اصفهان نقض  قانون حقابه بری  موفق شوند، 
راهکارهای جدیدی  به همین دلیل  می شود. 
اتخاذ شده مانند انتقال آب از خلیج فارس و 
دریای عمان تا یزد و کرمان دیگر از زاینده رود 

نگیرند.        آب 

  کارشناس اجتماعی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در گفت وگو با »پیام ما«

حکمرانی ناکارآمد، زاینده رود را خشکاند
به دلیل حکمرانی ناکارآمد، بین چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد اختالف ایجاد شد
و حاال هر  استانی سهم آب خودش را می خواهد 
در برنامه پنجم توسعه آمده که باید 25 درصد منابع آب احیا شود. این اهداف واقع بینانه نیستند

در روز بزرگداشت فردوسی اعالم شد
ساماندهی محوطه 

تاریخی توس
وزیر میراث فرهنگی در پیام روز بزرگداشت 
حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان 
محوطه  بازپیرایی  و  ساماندهی  از  فارسی، 

تاریخی توس خبر داد.
است:  آمده  مونسان  علی اصغر  پیام  در 
»فردوسی را نگاهبان زبان فارسی می دانند، 
عظیم ترین  از  یکی  سرایش  با  آن رو که  از 
منظومه های حماسی جهان به زبان فارسی 
ادبیات  و  فرهنگ  به  و  دوباره  حیاتی 

بخشید. افزون  غنایی  کشورمان 
منزلت  و  مقام  گرامیداشت  بی تردید 
از  ارزشمند  بخشی  پاسداشت  فردوسی، 
بوم  و  مرز  این  میراث فرهنگی  گنجینه 
است. بر این سیاق  وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در کنار اقدامات 
داده،  انجام  توس  برای  که  متعددی 
تاریخی  محوطه  بازپیرایی  و  ساماندهی 
شرایط  تا  است  کرده  دنبال  نیز  را  توس 
در  خارجی  و  داخلی  گردشگران  حضور 

شود.« تسهیل  فردوسی  آرامگاه 
به گزارش ایسنا مونسان در آذرماه ۹۹ گفته 
منطقه  این  بهسازی  و  بازسازی  برای  بود: 
میلیارد   ۹۰ ارزشمند،  فرهنگی  و  تاریخی 
او  است.  شده  پیش بینی  اعتبار  تومان 
محوطه  پرونده  تکمیل  و  تهیه  از  همچنین 
تاریخی توس برای ثبت در فهرست جهانی 

بود. داده  خبر  یونسکو 
پرونده  »چشم انداز فرهنگی توس« از سال 
شده  ثبت  یونسکو  موقت  فهرست  در   ۸۶
است. در سایت یونسکو نوشته شده »توس 
یکی از اماکنی است که دیرینه ترین بقایای 
حیات انسان را در خود جای داده است و 
امروز بزرگ ترین شهر مذهبی جهان اسالم 
شناخته می شود. این شهر شاهد تمدن های 
متفاوتی بوده است )چرخه فرهنگی(. توس 
زادگاه بسیاری از فرهیختگان ایرانی است«.

سکونت و ساخت وساز روی عرصه تاریخی، 
خدشه دار شدن منظر توس به دنبال نصب 
دکل های برق و فعالیت غیرمجاز معادن از 
جمله موانع ثبت جهانی توس بوده و به نظر 
می رسد تا ثبت جهانی آن راهی طوالنی در 

پیش باشد.

رئیس موزه ملل مسکو:
مردم روسیه به شناخت 
ایران عالقه فراوان دارند

گفت:  مسکو  شرق  ملل  موزه  رئیس 
و  فرهنگ  شناخت  به  روسیه  »مردم 
فراوان  عالقه  ایران  هنری  آثار  و  تمدن 

رند.« دا
نمایشگاه  حاشیه  در  سیدوف  الکساندر 
»هنر ایرانی در دوره قاجار« در موزه ملل 
این  که  »امیدوارم  گفت:  ایرنا  به  شرق 
نمایشگاه به مردم روسیه برای آشنایی با 
بسیار  تمدن  با  ما  نزدیک  همسایه  ایران 

غنی کمک کند.« فرهنگ  و  کهن 
نمایشگاه »هنر ایرانی در عصر قاجار« در 
که  مراسمی  طی  جمعه  روز  مسکو  شهر 
به  روس  فرهنگی  شخصیت های  آن  در 
ایران  اصیل  هنر  و  فرهنگ  بودن  پیشرو 
در  و  شد  افتتاح  اذعان کردند،  جهان  در 
اشیا  نقاشی،  شامل  اثر   ۳۰۰ از  بیش  آن 
از جنس سرامیک و شیشه، آثار هنری از 
قلمکار،  پارچه های  و  فرش  فلز،  و  چوب 
گذاشته  نمایش  به  سالح  و  خطی  نسخ 

است. شده 
بیان  با  مسکو  شرق  ملل  موزه  رئیس 
نزدیک  از  باید  با همسایه های خود  اینکه 
را  ایران  تاریخ کهن  »ما  آشنا شد، گفت: 
معاصر  ایران  اما  می دانیم  خوب  بسیار 
روسیه  مردم  می شناسیم.  کم  خیلی  را 
فرهنگ  شناخت  به  زیادی  بسیار  عالقه 
و  فرهنگی  آثار  و  دارند  ایران  هنر  و 
زیادی  طرفداران  روسیه  در  ایرانی  هنری 
به  توجه  با  این کشور  به  سفر  اما  دارد. 
همه گیری کرونا در شرایط کنونی ناممکن 
پیش  اینکه  به  اشاره  با  سیدوف  است.« 
روس  گردشگران  شمار  کرونا،  شیوع  از 
که به ایران سفر کردند به شدت افزایش 
یافته بود، ابراز امیدواری کرد که با پایان 
از  جریان گردشگری  دیگر  بار  همه گیری 

یابد. افزایش  ایران  به  روسیه 
گفت  مسکو  شرق  ملل  موزه  درباره  او 
و  هنری  شی  هزار   15۰ موزه  این  در  که 
از یک هزار  دارد که بیش  تاریخی وجود 

است. ایران  به  مربوط  شی 
در  ایران  هنر  نمایشگاه  درباره  سیدوف 
از  بیش  اینکه  بیان  با  هم  قاجار  عصر 
نمایشگاه  این  در  نفیس  هنری  اثر   ۳۰۰
عرضه شده است، افزود: »این آثار هنری 
البته  که  می شود  مربوط  قاجار  عصر  به 
شکوفایی  دوره  را  دوره  این  نمی توان 
این  در  ایرانی  هنر  و  فرهنگ  اما  خواند 

نشد.« ناپدید  دوره 

حکایت خشکسالی زاینده رود، 
این است که یک نفر سنگی 
را در چاه می اندازد که هزار 
عاقل نمی توانند آن را خارج 
کنند. امروز پس توسعه آب 
به شهرهای مختلف، نیازهایی 
مانند کشاورزی ایجاد شده که 
اگر آب قطع شود، این ها متضرر 
خواهند شد. در اسناد باالدستی 
آمده که جهاد کشاورزی موظف 
است به حداکثر تولید برسد، 
از طرف دیگر وزارت نیرو هم 
وظیفه حفاظت حداکثری از 
منابع آب را دارد. وقتی قرار 
باشد به سمت تولید حداکثری 
برویم، نمی توانیم صرفه جویی 
کنیم

رودخانه ای که قرن ها سرچشمه حیات در فالت مرکزی ایران بود با مدیریت ناکارآمد دولت ها در بیست سال اخیر خشک شد. کمبود آب، 
امروز یکی از چالش های بزرگ زیست محیطی کشور است و رودخانه زاینده رود سال هاست که به جاده ای خاکی در وسط شهر اصفهان 
تبدیل شده، رودخانه ای که سرچشمه حیات در این شهر بود. مهشید طالبی صومعه سرایی، دانش آموخته دکتری جامعه شناسی از دانشگاه 
عالمه طباطبایی در رساله دکتری خود به آسیب شناسی اجتماعی بحران آب در حوزه آبریز زاینده رود پرداخته است. او هم اکنون کارشناس 
اجتماعی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو است. طالبی در گفت وگو با »پیام ما« از سومدیریت های انجام شده بر حوضه زاینده رود در 

دهه های اخیر می گوید.

مدیرکل  میراث فرهنگی اردبیل خبر داد

تکمیل پرونده ثبت جهانی سبالن برای ارسال به یونسکو
مدیرکل  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل 
به  را  سبالن  جهانی  ثبت  پرونده  تا  هستیم  صدد  »در  گفت: 
به  پیش نویس  به صورت  سریعا  تا  تکمیل کنیم  شکل  بهترین 

شود.« ارسال  یونسکو 
نادر فالحی صبح دیروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت پرونده 
از  ثبت جهانی کوه سبالن اظهار کرد: »ثبت جهانی سبالن یکی 
دغدغه های اصلی ما و از مطالبات مردم استان بوده که در این 

زمینه اقدامات با جدیت پیگیری می شود.«
اینکه ثبت جهانی  بیان  با  اردبیل  مدیرکل  میراث فرهنگی استان 
در یونسکو پروسه ای حداقل سه ساله دارد، عنوان کرد: »ما این 
به صورت  تا سریعا  انجام دهیم  بهترین شکل  به  باید  را  پرونده 

ارسال شود.« به یونسکو  پیش نویس 

خاص،  طبیعت  بودن  دارا  با  »سبالن  گفت:  همچنین  او 
و  عشایر  رود ها،  و  دره ها  دستکند ها،  متفاوت،  معماری های 
جایگاه  و  خاص  زندگی   سبک  و  فرهنگ  کوهستانی،  زندگی 
پررنگ معنوی سبالن در بین مردم باید در این پرونده مد نظر 
میراث فرهنگی،  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش  گیرد.«  قرار 
جهانی  ثبت  فالحی  اردبیل،  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
سبالن را گامی مهم در راستای معرفی این اثر شاخص در سطح 
اردبیل  جهانی سبالن،  ثبت  »با  بیان کرد:  و  برشمرد  بین المللی 
صفی الدین  شیخ  جهانی  مجموعه  از  بعد  را  خود  اثر  دومین 

می رساند.« جهانی  ثبت  به  اردبیلی 
اردبیل واقع شده، در  کوه 4۸11 متری سبالن که در غرب شهر 
نیر، سرعین،  اردبیل،  دامن خود موجب تشکیل شهرهایی مثل 

سراب و مشگین شهر شده است. دامنه های سبالن که سومین 
کوه مرتفع ایران بعد از دماوند و علم کوه محسوب می شود، در 
طول قرن ها همواره محل زیست جامعه شهری، روستایی بویژه 
عشایری منطقه بوده است. همچنین دامنه های شمالی، شرقی 
و جنوبی کوه سبالن که در زمان های دور آتشفشانی بوده، محل 
از یکصد چشمه آبگرم است و همین جاذبه در  جوشش بیش 
ورزش های  برای  جاذبه ای  همواره  یال ها،  بر  نشسته  برف  کنار 

زمستانی و کوهنوردی در کوه سبالن به شمار می رود.
زرتشت  زیست  و  ظهور  محل  را  سبالن  کوه  برخی  همچنین 
است که  احترام  مورد  و  مقدس  مکانی  نظر  این  از  و  می دانند 
حتی در میان بومیان و عشایر منطقه به نام آن قسم یاد شود. 
برای این کوه عظیم ۶۰ کیلومتر طول و 45 کیلومتر پهنا تخمین 
کیلومتر مربع  هزار   ۶ به  نزدیک  آن  تقریبی  وسعت  و  می زنند 
است. کوهستان سبالن سه قله معروف دارد که قله بزرگ آن به 
سلطان مشهور است و 2 قله دیگر آن به هرم و کسری معروف 
و  شرق  از  و  است  غربی  ـ  شرقی  سبالن  امتداد کوه  هستند. 

شمال و جنوب کوهی به نام قوشه داغ آن را به رشته کوه ارسباران 
حد  در  دریاچه ای  سبالن  نقطه کوه  باالترین  در  می کند.  متصل 
فوران گدازه شکل گرفته که  در محل  و  قله  نوک  در  یک هکتار 
تنها سه ماه از فصل تابستان آب آن ذوب شده و در مابقی ایام 

می بندد. یخ  سال 

هنوز در جهاد کشاورزی و وزارت 
نیرو بر روی میزان آب اختالف 

وجود دارد. مثال وزارت نیرو 
می گوید باالی ۹۰ درصد آب 

برای کشاورزی استفاده می شود 
در حالی که بر اساس آمارهای 
جهاد کشاورزی این آمار حدود 

۶5 درصد است. دلیل این است 
که وزارت نیرو، آب مصرفی 

برای فضای سبز را هم به 
حساب کشاورزی می گذارد
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کاهش 10 تا 15 درصدی 
قیمت حبوبات

از کاهش  مواد غذایی  بنکداران  اتحادیه  دبیر 
سطح  در  حبوبات  قیمت  درصدی   15 تا   1۰
در  حسنی  قاسمعلی  داد.  خبر  بنکداری ها 
گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه قیمت حبوبات  
در سطح عمده فروشی طی چند روز اخیر 1۰ 
است، گفت:  پیدا کرده  درصد کاهش   15 تا 
علت کاهش قیمت حبوبات گرم شدن هوا و 
شرایط سخت نگهداری از آنها، کاهش مصرف 
اضافه  او  است.  جدید  محصول  برداشت  و 
کانادایی  عدس  قیمت  حاضر  حال  در  کرد: 
هزارتومان،   25 قرمز  لوبیا  تومان،  هزار   2۳
لوبیا  لوبیا چیتی بین ۳۰ تا ۳2 هزار تومان، 
چیتی خارجی بین 27 تا ۳۰ هزار تومان، لپه 
۳۹ هزار تومان، نخود 25 هزار تومان و نخود 
روس 22 هزار تومان شده است. دبیر اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی همچنین به وضعیت برنج 
نیز اشاره کرد و گفت: مصرف برنج نیز نسبت 
به مدت مشابه سال قبل با کاهش2۰ درصدی 
همراه شده است. علت آن نیز افزایش قیمت 

این کاال و کاهش قدرت خرید مردم است.

 وزارت مبارزه با
تغییر اقلیم می خواهیم

1ادامه از صفحۀ

ارائه نشده در حاليكه توليد دی اكسيد كربن 
به عنوان مهم ترين عامل افزايش گرمايش 
جهانی در ايران به نحوي است كه اين كشور 
را در رتبه 11 ام جهاني قرار داده و به همين 
در  ايران  دولت  سياست های  منوال كارايی 
ام  اقليم در رتبه 57  با تغيير  زمينه مبارزه 
قرار گرفته است. از نظر مقايسه نيز در حالی 
كه كشور كره جنوبی با انتشار ۶۶۰ ميليون 
دالر  ميليارد   1۶۰۰ حدود  گلخانه ای  تن گاز 
توليد ناخالص داخلي داشته كشور ايران با 
تنها  گلخانه اي  تن گاز  ميليون   72۰ انتشار 
45۰ ميليارد دالر توليد ناخالص داخلي در 
تبيين شاخص  رابطه در  اين  سال دارد. در 
اتالف انرژي و انتشار بيشتر كربن به ازای 
هر واحد توليد ناخالص داخلی، ايران يكي 
از معدود كشورهايی است كه كمترين درآمد 
به ازای انتشار دی اكسيد كربن را داراست.  
طور  به  كشورها  مطلوب  انرژي  مديريت 
مستقيم در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 
در  اقدامي مسئوالنه  عنوان  به  و  بوده  موثر 
سطح ملي و بين المللي محسوب مي شود 
هستيم  شاهد  كشورمان  در  متاسفانه  ولي 
كه آمار و ارقام از مديريت انرژی نامطلوب 
كه به توليد بيشتر گازهای گلخانه ای منجر 
طبق  مثال  بطور  دارد.  حكايت  مي شود، 
گاز  فعلی  مصرف  جهانی  بانك  گزارش 
مصرف  معادل  اكنون  هم  ايران  در  طبيعی 
كشور چين، سه برابر مصرف هند و تقريبا 
معادل 5 درصد مصرف كل جهان و سه برابر 
به  صعودي  سير  و  است  جهانی  ميانگين 
گونه ای است كه ايران بعد از آمريكا و روسيه 
در رتبه سوم بزرگترين مصرف كنندگان گاز در 
جهان محسوب مي شود. در حال حاضر ايران 
است.  جهان  برق  مصرف كننده  نوزدهمين 
سرانه مصرف روزانه بنزين حدود 1 ليتر در 
روز يعني ۳ برابر سرانه مصرف در چين و 1۰ 
برابر سرانه مصرف در تركيه  بوده و بدنبال 
آن هم اكنون ۹ درصد سوخت جهان در ايران 
جهان  جمعيت  درصد   1 تنها  توسط  يعني 
مصرف مي شود.  اين آمار و ارقام حاكی از 
اين است كه ضعف در مديريت انرژی حاكم 
بر ايران به طور جدی بايد بازبينی و به يك 

تبديل شود. انرژی كارآمد  مديريت 
ما  كشور  در  نيز  اقليم  تغيير    
داده  نشان  را  خود  زيانبار  اثرات  وضوح  به 
و حداقل مشاهده كرديم كه سال آبی ۹7-
۹۶  وقتي به عنوان خشكترين سال و دو 
سال آبي ۹۸-۹7 و ۹۹-۹۸  پربارش ترين 
سال هاي آبي و مجددا سال آبي جاري يك 
با کمی  را شامل گرديد  بسيار خشك  سال 
تعمق در اين آمار و مشاهده تكرار باالترين ها 
در  حداقل  سيالب ها  وقوع  و  و كمترين ها 
چهار سال اخير بيشتر به واقعيت های تغيير 
تمهيدات  چنانچه  اينكه  و  برده  پي  اقليم 
نظر  در  را  مخرب  پديده  اين  با  مقتضي 
نگيريم مسلما بايد در انتظار حوادث ناگوار و 
خسارت هاي مالي و جاني بيشتري در سطح 
به  يا حداقل  براي جلوگيري  باشيم.  كشور 
كاهش رساندن اثرات تخريبي تغيير اقليم و 
تبديل تهديدها به فرصت ها از يك طرف و هم 
تعهدات  ذيل  جهانی  اقدامات  با  شدن  سو 
نشست پاريس همانگونه كه ذكر شد اكثر 
خاصي  سازمان های  مختلف،  كشورهای 
مرتبط با تغيير اقليم ايجاد كرده اند تا بتوانند 
خصوص  اين  در  تاثيرپذيری  برنامه های 
انجام دهند. لذا در اين مقطع در كشور ما و 
اينكه به تدريج دولت جديد بعد از انتخابات 
لذا  خواهد كرد  بكار  شروع  ماه  خرداد   2۸
اقليم در  تغيير  وزارت  پيشنهاد مي شود كه 
سطح وزير در دولت جديد تشكيل شده تا 
برنامه هاي مقابله با اثرات پديده تغيير اقليم 
بسيج  و  وزارتخانه ها  ساير  هماهنگي  با  را 

نمايد.                              اجرايی  ضروری  امكانات 

در رویداد ضرورت حفظ بذرهای بومی کشاورزی در مسیر توسعه مطرح شد

تجربه احیای گندم خراسانی با یک مشت بذر
احیا کننده گندم خراسان: به خاطر رانتی که وجود دارد سبوس و جنین گندم در کارخانه آرد، جدا می شود

 برخی کشورها هم گاهی 
چشمان خود را در برابر ورود 
محصوالت تراریخته می بندند 

برای نمونه ترکیه گوشت 
برزیلی وارد می کند در حالی که 

غذای دام برزیلی محصوالت 
تراریخته است

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

با  چیزی به اسم خربزه 
مشهدی چینی روبه رو هستیم، 

یعنی بذرهای ما را به چین 
می برند آنجا »سلکشن« 

می کنند و سپس به قیمت  نیم 
کیلو، 2 میلیون تومان به ما 

می فروشند
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ممنوعیت  وجود  با  گذشت  که  هفته ای  در 
ترددی که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
به هفته  اعالم شد، سفرهای جاده ای نسبت 
قبل از آن افزایش داشت و به نظر می رسد که 
این ممنوعیت ها آن طور که باید رعایت نشده 
است. به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا از ساعت 12 سه شنبه هفته 
گذشته )21 اردیبهشت ماه( تا 12 ظهر شنبه 
25 اردیبهشت ممنوعیت تردد بین استانی اجرا 
و همه ورودی و خروجی شهرها و استان های 
اما این محدودیت ها به  مختلف کنترل  شود 
نظر اجرایی نشد و سفرهای جاده ای در هفته 
گذشته افزایش یافت. این در حالی است که 
اگر سخت گیری ها مانند ایام نوروز سال گذشته 
همکاری  مردم  و  می شد  اعمال  جدیت  با 
بسیار  حد  تا  جاده ای  سفرهای  می کردنند 
زیادی کاهش پیدا می کرد. اما آمارها خالف آن 
را نشان می دهند. بر اساس آخرین آمارهای 
راه های  مدیریت  مرکز  سوی  از  شده  منتشر 
اردیبهشت   2۳ تا   17 زمانی   بازه  در  کشور، 
ماه )هفته گذشته( متوسط تردد وسایل نقلیه 
مختلف در محورهای بین استانی یک میلیون 
و 45۶ هزار و 257 وسیله نقلیه بوده است. 
این میزان تردد نسبت به هفته قبل از آن دو 
درصد افزایش یافت اما نسبت به هفته مشابه 
سال گذشته هفت درصد کمتر بود. در این بازه 
زمانی پنج میلیون و ۶۳۰ هزار پالک یکتا در 

است که  شده  مشاهده  مواصالتی  محورهای 
خودروهای متعلق به استان های تهران و البرز 
با 2۰ درصد در صدر قرار دارند و پس از آن ها 
خراسان  فارس،  استان های  پالک  با  خودرها 
رضوی، اصفهان، مازندران و گیالن در رتبه های 
بعدی در این ترددها قرار دارد. ترددهای بین 
استانی در هفته گذشته در استان های گلستان، 
اردبیل، فارس و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب 
و 1۰ درصد  با 1۳ درصد، 12 درصد، 1۰ درصد 
بیشترین افزایش را نسبت به هفته قبل از آن 
استان های کرمان هرمزگان  و در  تجربه کرده 
و سیستان و بلوچستان نیز به ترتیب با منفی 
1۳ درصد، منفی ۹ درصد و منفی شش درصد 
بیشترین کاهش را داشته است. در کنار این 

اعداد و ارقام نگاهی به آمارهای تخلیه خودرو 
در استان های تهران و البرز و انباشت خودرو 
تعداد  و  گیالن  و  مازندران  استان های  در 
این استان ها نشان  خودروهای غیر بومی در 
در  استانی  بین  تردد  ممنوعیت   می دهد که 
هفته گذشته چندان جدی گرفته نشد و سفرها 
افزایشی نسبی همان روند هفته های قبل  با 
این  اعمال  و  کنترل ها  اگر  اما  داد.  ادامه  را 
در  باالیی  و جدیت  با شدت  ممنوعیت سفر 
سراسر کشور اجرایی می شد، می توان کاهشی 
محسوس و جدی را در سفرهای جاده ای دید 
و پیش بینی ها حاکی از رسیدن تردد متوسط 
روزانه به حدود ۶۰۰ هزار وسلیه نقلیه در روزهای 
ممنوعیت )مانند ایام نوروز سال گذشته( است.

افزایش سفرها و ممنوعیتی که رعایت نشد
گردشگری 

وزیر نیرو: شرکت مدیریت 
منابع آب و روسای 

حوضه آبریز کشور باید 
دو الیه برنامه مشترک و 

غیرمشترک را تدوین کرده 
و نباید همه برنامه  حوضه ها 

یکسان باشد

وزیر نیرو در جمع روسای حوضه های آبریز 9 گانه کشور عنوان کرد:

تالش برای اصالح ساختار آب کشور
وزیر نیرو گفت: در حال حاضر وزارت 
سیستم  یک  تشکیل  سمت  به  نیرو 
در  پایدار  قلمروهای  با  حکمرانی 

است. حرکت  در  آبریز  حوضه های 
»رضا اردکانیان« در جلسه مشترک با 
روسای حوضه های آبریز ۹ گانه کشور 
برای  انجام شده  اقدامات  به  با اشاره 
  : گفت  کشور  در  آب  ساختار  اصالح 
مقدمه  باید  آب  ساختار  اصالح  برای 
طرح های  مانند  نیازهایی  پیش  و 
سازگاری با کم آبی در استان ها، الیحه 
اختیارات  تفویض  آب،  جامع  قانون 
معاونت  ساختار  تغییر  استان ها،  به 
یکپارچه سازی شرکت های  آبفا،  و  آب 
و  روستایی  و  شهری  آب و فاضالب 
برای  چند  هر  می گرفت.  صورت  غیره 
نیازهایی  پیش  چنین  ساختار،  تغییر 
همین  شکل گرفتن  اما  داریم  الزم  را 
شدن  آماده  نیازمند  هم  نیازها  پیش 
فضا و تغییر نگاه به موضوع مدیریت 

است. بوده 
روسای  به  خطاب  نیرو  وزیر 
شرکت  گفت:  آبریز  حوضه های 
حوضه  روسای  و  آب  منابع  مدیریت 
برنامه  الیه  دو  باید  کشور  آبریز 
مشترک و غیرمشترک را تدوین کرده 

یکسان  حوضه ها  برنامه   همه  نباید  و 
. شد با

به  ستاد  تبدیل  لزوم  به  اشاره  با  او 
خاطرنشان  ساز و کارها  تنظیم  محل 
#هرهفته_الف_ب_ایران  پویش  کرد: 
که  بود  نیازها  پیش  از  یکی  نیز 
ساز و کارها  آن،  طریق  از  توانستیم 
دهیم،  قرار  ساخت و سازها  کنار  در  را 
ستاد  به عنوان  است  الزم  بنابراین 
متمرکز  ساز و کارها  روی  بیشتر 
تشکیل  اردکانیان،  به گفته  شویم. 
از  آبریز،  حوضه های  کمیسیون های 
باید  که  است  کارهایی  ضروری ترین 
در  موجود  ظرفیت  از  تا  شود  انجام 

برد. را  الزم  استفاده  سازمان ها 
زمینه  در  اطالع رسانی  بر  تاکید  با  او 
روابط عمومی  آبریز، گفت:  حوضه های 
به عنوان یک قسمت پشتیبان باید در 
حوضه های  نقشه های  و  بروشور  تهیه 

باشد. فعال  آبریز 
اردیبهشت  هیجدهم  ایرنا،  به گزارش 
هیات  اطالع رسانی  پایگاه  ماه 
الیحه  نیرو  کرد:وزارت  اعالم  دولت 
به کمیسیون  را  آب  قانون  پیشنهادی 
محیط  و  صنعت  زیربنایی،  امور 

کرد. ارائه  دولت  هیات  زیست 

مسولیت های  و  پایدار  توسعه  مدرسه 
صنعتی  دانشگاه  سازمان های  اجتماعی 
رویدادهای  سلسله  از  یکی  در  شریف،  
 24 ایران که جمعه   برای  پایدار  توسعه 
بوتان  شرکت  حمایت  با  اردیبهشت ماه 
برگزار شد به ضرورت حفظ بذرهای بومی 

پرداخت. توسعه  مسیر  در  کشاورزی 
به  توجه  با  نشست  این  اول  بخش  در 
احیا  تجربه  بومی،  بذرهای  اهمیت حفظ 
قرار گرفت. بررسی  مورد  گندم خراسانی 
توسعه  تشکل  مدیرعامل  طاهری،  احمد 
گندم  احیا کننده  و  گرمسار  دشت  پایدار 
خراسان در ایران در ابتدا در مورد عملکرد 
تشکل توسعه پایدار دشت گرمسار گفت: 
تاسیس  زمان  از  ما  اقدامات  از  »یکی 
از  مهمی  بخش  را  بود که  کشاورز  این 
تحقیقات و گروه محققان بدانیم چرا که 
شاهد بودیم معموال آنچه برای کشاورزان 
مهم بود در آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی 

نمی گرفت.« قرار  توجه  مورد 
بذرهای  حفظ  بر  تاکید  با  ادامه  در  او 
زیستی  تنوع  »ضرورت  کرد:  اظهار  بومی 
غالت  مورد  در  تنها  نه  ژنتیکی  ذخایر  و 
سبزیجات  بذر  در  بلکه  است  مهم  نان  و 
بسیار  هم  کشور  در  صیفی جات  و 
دارای  ما  اینکه  وجود  با  دارد،  اهمیت 
بزرگترین  از   اما  هستیم  بومی  بذرهای 
واردکنندگان بذر سبزیجات و صیفی جات 
در دنیا هستیم.  ما بذر بومی خیار داریم 
یا  می کنیم  وارد  مجاور  کشورهای  از  اما 

مشهدی  خربزه  اسم  به  چیزی  با   مثال 
ما  بذرهای  یعنی  هستیم.  روبه رو  چینی 
»سلکشن«  آنجا  و   می برند  چین  به  را 
می کنند و سپس به قیمت  نیم کیلو، 2 

می فروشند.« ما  به  تومان  میلیون 
بذر  در  وضعیت کشور  زمینه  در  طاهری 
غالت توضیح داد: »در زمینه غالت هاللی 
وجود دارد که یک سر آن در روسیه و سر 
این  میان  در  است،  سوریه  در  آن  دیگر 
وجود  بین النهرین  و  عراق  ایران،  هالل 
منابع  انبار  مرکز  در  ما  یعنی   این  دارد. 
با  هستیم  دنیا  در  جو  و  گندم  ژنتیکی 
این حال اما وارد کننده این محصول هم 

» هستیم.
خراسان  گندم  احیا  تجربه  مورد  در  او 
در  را  این گندم  بذر  از  75 گرم  گفت: » 
کردیم،  کشت  گرمسار  در   1۳۸۶ سال 
از  بذر  ۸۰۰-۸5۰ گرم  حدود  اول   سال 
مدام  طور  به  سالیان  طی  و  آن گرفتیم 
کشت و برداشت را ادامه دادیم تا اینکه  
بذر  این  از  تن   ۸5-۸۰ به  نزدیک  امروز 
دسترسی پیدا کردیم در 25 استان کشور 

است.« حال کشت  در 
احیا کننده گندم خراسان در مورد اهمیت 
گندم  این  در  داد:  توضیح  اقدام  این 
منیزیم  روی،  سلنیوم،  ریزمغذی،  مواد 
در  بذر  این  دارد.  وجود  باال   پروتئین  و 
امریکا  مانند  دنیا  کشورهای  از  بسیاری 
شرکت ها  ایتالیا  در  می شود،  کشت 

و  می کنند  استفاده  بذر  این  از  بزرگ 
خمیر  ماکارونی،  پاستاها،  گران ترین 
این گندم درست می شود.  از   ... و  پیتزا 
 12۰ ایتالیا  معتبر  شرکت های  از  یکی 
می کند  تهیه  خراسان  گندم  با  محصول 
بسیار  هم  بذر  این  اسم  پاسداشت  به  و 

می دهد.« اهمیت 
تنوع  بذر   این  اینکه  بیان  با  طاهری 
ادامه داد:»این گندم  دارد،  ژنتیکی قوی 
در  دلیل  همین  به  دارد  ژنتیکی  انعطاف 
آلمان،   ایتالیا،  مثل  مختلف  کشورهای 
 ... و  ایران  مختلف  مناطق  قزاقستان، 
بوده  پاسخگو  جا  همه  و  می شود  کشت 
به ما میگویند این بذر دیم است یا آبی 
این  از طرف دیگر  و ما می گوییم هردو. 
بذر ریزش بسیار کمی دارد ، ۹۰ روز بعد 
منطقه،  یک  معمول  جمع آوری  تاریخ  از 
و  کردیم  جمع  را  خراسان  بذر  محصول 
دیدیم که به دلیل کاور و پوشینه سخت 
دیگر  سوی  از  ندارد.  ریزشی  محصول 
دارد.« کمی  هرز  علف  بذر  این  محصول 
بذر  مخلوط کردن  تجربه  از  ادامه  در  او 
توضیح  و  گفت  جو  با  خراسانی  گندم 
یک کیلو  مخلوط کردن  با  معموال  داد:» 
بذر جو و گندم طی  5 سال جو،  گندم را 
حذف می کند اما گندم خراسان به خوبی 
در برابر جو  مقاومت کرد پس از آن بذر 
اکنون  و  جدا کردیم   را  مقاوم  گیاهان 

» می کنیم.  را کشت  آنها 

»در  افزود:  خراسان  گندم  احیا کننده 
رویاها هم نمی دیدم با یک نصفه مشت 
با کمباین  آن  به جایی برسیم که  گندم 

کنیم.« برداشت  را 
طاهری در مورد سالمت غذایی نان گفت: 
»در ایران بحث نان از آرد  آغاز می شود 
است که  نوع گندم  اول  پایه  درحالی که 
به  سالم  نان  آن  از  تا  باشد  مغذی  باید 
رانتی  خاطر  به  متاسفانه  بیاید.  دست 
گندم  جنین  و  سبوس  دارد  وجود  که 
آرد،  جدا  کارخانه  در  آسیاب صنعتی  در 
می شود در حالی که این دو مغذی ترین 

ارزش  می توانند  و  هستند  گندم  بخش 
اینگونه  نباید  ببرند.  باال  را  نان  غذایی 
کنسرو  مغذی  نان  جای  به  که  باشد 

بدهیم.« مردم  دست  نشاسته 

از محصوالت  برزیلی  دام 
می کند تغذیه  تراریخته 

در ادامه این نشست مباحث مختلفی از 
اثرات  و  وارداتی  بذرهای  سالمت  جمله 
مطرح  کشاورزی  تراریخته  محصوالت 

شد.
موسسه  علمی  هیات  عضو  مبصر  صمد   
در  نهال  و  بذر  و گواهی  ثبت  تحقیقات 
تئوری های   « گفت:  مساله  این  مورد 
مخالفان  و   موافقان  طرف   از  مختلفی 
باید  ابتدا  در  می شود.  مطرح  تراریخته 
در  شده ای  اثبات  نظریه  اگر  که  بدانیم 
عامل  تراریخته  محصوالت  اینکه  مورد 
همین  به  و  هستند  سرطان  و  نازایی 
ایرانیان  وارد می شوند که  ایران  به  خاطر 
را نابود کنند، وجود داشت مساله امنیتی 
می کرد.« ممنوع  را  آن  حاکمیت  و  بود 

تراریخته  من  نظر  »به  کرد:  اظهار  او 
مکروه است چرا که نه موافقان توانستند 
ارائه کنند  آن  بودن  بی ضرر  برای  ادله ای 
علی  شده ای  ثبات  دلیل  مخالفان  نه  و 
ان آوردند اما باید بدانییم که  کشورهای 
آذربایجان،  ژاپن،  اروپا،  در  بسیاری 
و  واردات  و  تولید  روسیه  و  ترکیه 
اعالم  ممنوع  تراریخته  محصوالت  عرضه 

ند.« کرده ا
از  برخی  در  که  کرد  اشاره  ادامه  در  او 
هرگونه  ورود  روسیه  مانند  کشورها  
حمن  حتی  می تواند  تراریخته  محصول 
برخی   « گفت:  باشد،  داشته  زندان 
در  را  خود  چشمان  گاهی  هم  کشورها 
می بندند  تراریخته  محصوالت  ورود  برابر 
وارد  برزیلی  گوشت  ترکیه  نمونه  برای 
برزیلی  دام  غذای  که  حالی  در  می کند 

است.« تراریخته  محصوالت 
مبصر توضیح داد:» به هر حال اتفاقاتی 
برای  است  داده  رخ  جامعه  سالمت  در 
نمونه درصد نازایی باال رفته اما نمی دانیم 
به خاطر   است،  امواج  از  ناشی  یان   که 
آلودگی هوا است یا محصوالت تراریخته 
اثراتی  اینها  مجموع  هم   شاید   .  ... و 
درصد  باالرفتن  در  اکنون  که  گذاشته 
نازایی، ام اس و  سرطان دیده می شود.

او اشاره کرد:» اکنون  1۸۰ میلیون هکتار 
محصوالت  دنیا  کشت  زیر  اراضی  از 
مصرف کننده  ما  و  است.  تراریخته 
مردم  بنابراین  هستیم  آن  از  درصدی 
محصوالت  این  از  مختلفی  کشورهای 

می کنند.« استفاده 

ایران با وجود اینکه  منبع غنی برای بذرهای غالت، سبزیجات و صیفی جات است اما در موارد بسیاری وارد کننده بذر این محصوالت 
برای کشت است چرا که مثال چین بذرهایی را از ایران می برد و با انجام آزمایش های نمونه های مرغوب و مقاوم ژنتیکی را جدا کرده و 
دوباره به ایران می فروشد، آن گونه که به قول یکی از کارشناسان اکنون با خربزه مشهدی چینی روبه رو هستیم . در این میان یکی از 

تشکل های حوزه حفظ بذرهای بومی توانسته است گندم خراسان را که بسیار مغذی و مرغوب است دوباره احیا کند.
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افقی
های  کوه   - لزج  و  چسبنده   -  1 
همنشین  اندوه،   - پابرجا  و  بلند 
بان  دروازه   - فرنگی  چپق   - غم2 
با  ورزش  نوعی  فرنگی،  خلیج   -
 - زرد  سوسن   - چوگان۳  و  گوی 
جفت، زن و شوهر را گویند - مجوز 
و  پایه  بنیاد،  و  پرداخت  - شالوده 
هیتلری،  آسیاب،حرف  سنگ  مبنا، 
کوشیدن  از  امر   - ها4  نازی  حرف 

- نوعی دسر میوه - قصد و آهنگ، 
رکن اصلی نماز5 - رتبه ها - مردن 
تشنگی۶   - ستور  ناخن   - غصه  از 
- مفصل میان كف و ساعد - طعم 
- بدكارترین7 - چاق فرنگی، چاق 
گجرات  سوغات  خرما،   - خارجی 
تعجب،  حرف   - ستایش  مدح،   -
تعجب زنانه، گشوده۸ - حالل رنگ 
هر  کناره   - میزند  لنگ  آبکی،   -
پول  واحد  فراری -  چیز - گام۹ - 
- خدای  قدیم  خراسان   - ساموآ1۰ 

 -  11 نبی  ادریس  پدر   - انگلیسی 
جین،  شلوار   - ایرانی  مرزدار  قوم 
قدم یکپا، ژنرال جنگهای انفصال - 
وای   - معروفتر12   - بازاری  قیمت 
از جزایر ژاپن - گل سرخ،  درهم - 
درخت   - - سیالب1۳  انگور  درخت 
زبان گنجشك - همه، آقای آلمانی، 
 - ترسیده   - شود  شامل  را  همه 
رمزینه، پیش شماره مخابراتی14 - 
چیزی  درون   - آزمایشگاهی  ظرف 
لب   - التین15  هشتم  حرف   -
شكوه،   - شیرین  دلداده   - كلفت 

عظمت

عمودی
1 - بخیه درشت، خوراک ساعت - 
قرقیزستان2  شهر   - نشریه  نوعی 
تابستانی،  ماه   - گونه  ستم،   -
 - كمان  با  انداختنی  پرتابی،  ماه 
عداوت۳ - پو وارونه - نشت درهم 
- خوراكی از تخم مرغ - کالم تنفر، 
تابلویی   - شیء   - بیزاری4  حرف 
همراه  نظمی،  بی   - ترنر  ویلیام  از 
پدر  برادر   - تار  همنشین   - مرج5 
امری  پوئیدن  پوئیدن،  به  امر   -
ریسمان    - كالبد   - دوشیزه۶   -
باریك،  رشته   - عرب  نه  هرگز   -
 - سیگار7  واحد  سوزن،  رو  دنباله 
بلیط فروشی۸   - وارونه - عدد  گو 
مرد  همسر   - واقعَا  راستی،  به   -
- رمق آخر - باروک ۹ - از نامهای 
جامه   - ساز  نوعی   - رنگین كمان 

صاف  بهانه،  و  دستاویز  كن،  صاف 
كننده چروك پارچه1۰ - كر، ناشنوا، 
اعداد گنگ در ریاضی - درج كردن 
- کاشف میکروب طاعون11 - سرخ 
ایشان، سوم شخص جمع  رنگ  - 

- بدنیا آوردن12 - گروه گندمیان - 
دختران  از   - روییدن  درخت،  قلمه 
خالص1۳   - )ع(  شعیب  حضرت 
قران  سوره   - آب  جوی   - رده   -
چادر  طایفه   - پرسش14  كلمه   -

 - دوستی   - عشیره  قبیله،  نشین، 
کلم   - هخامنشی15  سكه های  از 
کبریت،  جایگزین   - امن  جای   -

سیگاریها همراه 

جدول شماره 2010

پیام تسلیت دکتر علی 
صالح آبادی به مناسبت 

درگذشت دکتر ولی اله خرازی 
مناسبت  به  ایران  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
درگذشت دکتر ولی اله خزاری، معاون مالی این بانک 

کرد. صادر  تسلیت  پیام 
انا لله و انا الیه راجعون

با اندوه   و تاسف فراوان خبر درگذشت ناگهانی دوست 
بزرگوار، مدیری دلسوز، تالشگر و جهادگر جناب آقای 

دکتر خرازی مقدم را دریافت کردم.
ایشان از مدیران با انگیزه، توانمند، دلسوز و مومن بود 
که با تالش و کوشش صادقانه و بی دریغ، نقش موثری 
را در پیشبرد فعالیت های بانک توسعه صادرات ایران 
به  برکت خویش  با  در عمر  ایفا کردند. دکتر خرازی، 
عنوان معلمی باسواد و استادی توانا دانشجویان زیادی 
را تربیت کردند. فقدان این همکار عزیز بسیار سخت 
و جانکاه و ضایعه ای جبران ناپذیر است؛ اما در برابر 
این  اینجانب  نیست.  صبر  جز  چاره ای  الهی  مشیت 
فقید سعید  آن  محترم  خانواده  به  را  بزرگ  مصیبت 
دانشجویان،  ایران،  صادرات  توسعه  بانک  همکاران  و 
فارغ التحصیالن، اساتید، دوستداران و ارادتمندان ایشان 
تسلیت عرض می کنیم و برای این عزیز سفر کرده از 
درگاه خداوند متعال غفران و رحمت واسعه الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می کنیم.
علی صالح آبادی

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر 
ولی اله خزاری، معاون مالی این بانک روز پنجشنبه 2۳ 
اردیبهشت ماه سال جاری مصادف با عید سعید فطر، 

دارفانی را وداع گفت.

شهردار رشت در جلسه شورای امر به 
معروف و نهی از منکر؛

ترویج فرهنگ شهروندی 
مصداق امر به معروف است

بسترساز  را  معروفات  تبلیغ  و  ترویج  رشت  شهردار 
کارآمدی نظام اداری و ارتقا عملکرد آن دانست و گفت: 
به معروف است. امر  ترویج فرهنگ شهروندی مصداق 
سید محمد احمدی شهردار رشت در جلسه شورای امر 
به معروف و نهی از منکر شهرداری اظهار داشت: تبلیغ و 
ترویج معروفات به کارآمدی نظام اداری و ارتقا عملکرد 
آن کمک شایان توجهی می کند. شهردار رشت در این 
جلسه برگزاری جلسات ستادی شورای امر به معروف 
اینکه  بیان  با  و  اشاره قرار داد  را مورد  از منکر  نهی  و 
جلسات استانی این شورا به ریاست آیت هللا فالحتی 
نماینده ولی فقیه در استان گیالن برگزار می شود عنوان 
کرد: در جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر 
نقشه راه و سیاست گذاری های الزم در این مسیر تدوین 
و هدفگذاری می شود. شهردار رشت کارآمد بودن نظام 
اداری را از جمله اهدافی که شهرداری به دنبال تحقق آن 
است اعالم کرد و با بیان اینکه بسترهای الزم برای این 
کار باید فراهم شود تصریح کرد: نظام اداری ناکارآمد 
موجب بدبینی مردم به نظام می شود بنابراین اصالح 
ساختارها و تالش برای کارآمدی بیشتر می تواند نتایج 
در خور توجهی را به دنبال داشته باشد. احمدی با بیان 
اینکه باید در مسیر ترویج و تبلیغ معروفات در نظام 
اداری تالش شود کارآمدسازی نظام اداری را راهکاری 
مهم برای ایجاد همه گونه ترقی و تعالی و رشد و توسعه 
دانست و اضافه کرد: در ساختار اداری باید معروفات از 
منکرات پیشی بگیرند و این موضوع یکی از شاخصه های 
بارز نظام اداری کارآمد و پویا محسوب می شود. شهردار 
رشت ترویج فرهنگ شهروندی را مصداق بارز فریضه امر 
به معروف دانست و خاطرنشان کرد: ارتقا عملکرد نظام 
اداری از یک سو ترویج معروف ها در این حوزه از سوی 
دیگر امری است که باید برای تحقق آن برنامه ریزی کرده 
و گام های الزم را برداریم. احمدی تکریم ارباب رجوع را 
در نظام اداری ضروری خواند و با بیان اینکه این امر نیز 
از دیگر ویژگی های نظام اداری کارآمد محسوب می شود 
ابراز داشت: به اعتقاد ما در هر شرایطی حق با مردم 
است بنابراین مدیران و کارکنان باید برخورد مناسب با 

ارباب رجوع را همواره سرلوحه کار خود قرار دهند.

کیلید بانکتان، روی گوشی همراهتان
امکان فعال سازی غیرحضوری 

سامانه »کیلید« بانک آینده
بانک آینده با هدف رفاه حال مشتریان و حفظ سالمتی 
آن ها در شرایط کرونا، قابلیت فعال سازی غیرحضوری 

سامانه »کیلید« را از تاریخ 14۰۰/۰2/1۸، فراهم کرده.
بدون  می توانند  آینده  بانک  مشتریان  پس،  این  از 
حضور در شعبه، برنامه موبایلی سامانه »کیلید« را از 
وب سایت رسمی این بانک به نشانی ir.ba24 دریافت 
سرشماره  به  نصب  پی گیری  کد  ارسال  با  و  کنند 
2۰۰۰4۰۰11، امضای دیجیتال سامانه »کیلید« خود را 
بهره مند  این سامانه،  مالی  از خدمات  و  فعال کرده 

شوند.
برای استفاده از این قابلیت، تطابق کد ملی مشتری با 

کد صاحب سیم کارت، الزامی است.

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در سال 

14۰۰ با موضوع ارائه برنامه عملیاتی توسط دستگاه ها 

با توجه به کاهش شدید بارش ها در سال جاری و 

تداوم شرایط خشکسالی و احتمال بروز مشکالت در 

تامین پایدار نیاز آبی بخش های مختلف مصرف و 

به منظور جلوگیری از وقوع تنش آبی و سایر مسائل 

اجتماعی و امنیتی با لحاظ کردن برنامه سازگاری با 

کم آبی در روز دوشنبه 2۰ اردیبهشت ماه در محل 

سالن شهدای دولت استانداری البرز با حضور تمامی 

اعضا برگزار شد.

منطقه ای  آب  شرکت  مدیر عامل  نجفیان  مهندس 

بارش ها  اینکه در سال جاری شرایط  بیان  با  البرز 

بسیار نامطلوب و درجه حرارت باالست، برای تامین 

چالش های  و  مشکالت  با  بخش ها  همه  در  آب 

دچار می شویم، گفت در استان البرز نسبت به سال 

۳۸ گذشته درصد و نسبت به بلند مدت 2۸ درصد 

کاهش بارش ها داشتیم لذا مدیریت صحیح منابع 

آب در سال جاری اهمیت وافر دارد و در این راستا 

اقدامات مهمی برای حفاظت از منابع آب در استان و 

عبور از تنش آبی در دست اجراست از جمله پیگیری 

استان،  آب  جدید  تخصیص های  شدن  عملیاتی 

پروژه های حفاظتی، ممنوعیت کشت تابستانی در 

حوزه کرج و هشتگرد و آگاه سازی عمومی نسبت 

عملیات  طریق  از  آبی  منابع  دشوار  وضعیت  به 

. و فرهنگ سازی  اطالع رسانی 

همچنین  البرز  منطقه ای  آب  شرکت  مدیر عامل 

به شرایط خاص خشکسالی سال جاری  توجه  با 

خواهان توجه و حضور پر رنگ تر مدیران دستگاه های 

عضو شورای حفاظت از منابع استان در جلسات این 

شورا و کارگروه سازگاری با کم آبی شد. 

مدیریت  مدیر کل  فالح نژاد  دکتر  جلسه  ادامه  در 

بحران استانداری البرز با بیان اینکه اینکه نیازهای 

آب استان البرز با این تراکم جمعیتی و پیوستگی 

زیاد با تهران نیازمند توجهی بیشتر می باشد، با اشاره 

و  ناچیز  بارش های  لحاظ  به  اینکه سال جاری  به 

همزمان افزایش مصرف به علت گرمای هوا و شیوع 

بیماری کرونا وضعیت منابع آبی استان البرز همانند 

بسیاری از استان ها  شرایطی حساس و همراه با 

چالشهای جدی روبه رو است سیاست ها و تدابیر و 

پیشگیرانه را برای عبور از چالش های فصول گرم و 

جلوگیری از قطع شبکه آب شرب دارای اهمیت وافر 

دانست او با تاکید بر اینکه باید اطالعات  و داده های 

دقیق  نسبت به وضعیت منابع آب و فرو نشست 

و کسری مخازن داشته باشیم خواستار پیگیری و 

توجه به اطلس فرونشست استان شد  مدیر کل 

تاکید  با  ادامه  در  البرز  استانداری  بحران  مدیریت 

بر اینکه برای تحقق برنامه سازگاری با کم آبی باید 

اهتمام خاصی به مباحث اجتماعی و فرهنگ سازی 

داشته باشیم.  او همچنین مشکالت آب آشامیدنی 

در برخی نقاط استان بخصوص اشتهارد و نظر آباد را 

واجد اهمیت زیاد دانست و پیگیری تدابیر حفاظتی 

مانند انسداد چاه های غیر مجاز حریم چاه های آب 

آشامیدنی را خواستار شد.

دکتر فانی سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی 

استانداری البرز نیز بحث کم آبی را  در استان البرز 

مساله ای مهم و خشکسالی در سال جاری مشکلی 

مضاعف دانست سال جاری را یک چالش بسیار 

مهم برای استان دانست. 

به گفته او در حوزه منابع آب همه مسئول اند و فقط 

شرکت آب منطقه ای در این مسئله مسئولیت ندارد.

 او ابراز امیدواری نمود تا با هماهنگی و هم افزایی از 

تنش آبی که به واسطه کاهش توان و ظرفیت تولید 

نیز  برق  با کمبود  برق آبی کشور قطعا  نیروگاه های 

همراه خواهد بود، عبور کنیم  و در این راه فرهنگ 

سازی و استفاده از شبکه های اجتماعی، رسانه ها و 

گروه های مردم نهاد، اهمیت بسیار دارد.

شورای حفاظت از منابع آب استان البرز

ایالم مبارکی »پیام ما«:سخنگوی شرکت توزیع برق استان ایالم از افزایش 
۳4 درصدی برق در هفته سوم اردیبهشت نسبت به سال گذشته خبر داد.

سوم  هفته  در  مصرف  پیک  بیشترین  کرد:  اظهار  محمدیان شمالی  محمد 
اردیبهشت 2۶4 مگاوات بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 

است. داشته  افزایش  درصد   ۳4
عبور  استان  برای  توانیر  از سهمیه  مشخص شده  اساس  این  بر  افزود:  او 
کرده ایم که یکی از علل اصلی مصرف ادارات است که نسبت به سال گذشته 
خیلی افزایش یافته است در حالی که باید بر اساس دستورالعمل مصرف 
برخورد  متخلف  ادارات  با  قطعا  که  برسد  سال گذشته  درصد   5۰ به  آنها 

می شود.
سخنگوی شرکت توزیع برق استان ایالم تصریح کرد: دلیل دیگر این است 
که به دلیل کاهش بارندگی چاه های کشاورزی در این مدت فعال شده اند.

مدت  این  در  مصرف  درصد   5۰ تا   4۸ بین  تاکید کرد:  محمدیان شمالی 
بخش  در  مصرف  عمده  خانگی  مصرف  افزایش  وجود  با  اما  بوده  خانگی 

است بوده  و کشاورزی  اداری  یعنی  عمومی 

۶1 قطعه و تجهیزات  از  بازسازی بیش  از  اهواز  رامین  نیروگاه  مدیرعامل 
داد. نیروگاه خبر  این  بومی  به دست متخصصان  نیروگاهی 

از  بیش  بازسازی  گفت:  اهواز  رامین  نیروگاه  مدیرعامل  محمدی  خلیل   
مجموعه  در  بومی  متخصصان  دست  به  نیروگاهی  تجهیزات  و  قطعه   ۶1

شد. انجام  قطعات  ساخت  کارگاه های 
یکی  را  رامین  نیروگاه  ارزشمند کارکنان  تجربه  و  تخصص  به  اعتماد  او 
اساس  این  بر  افزود:  و  عنوان کرد  نیروگاه  این  رویکرد های  مهمترین  از 
توسط  قطعات  بازسازی  به  اقدام  هزینه ها،  کاهش  هدف  با  توانستیم 

باشیم. نیروگاه  این  تالشگران 
زمان  کاهش  در  شده  بازسازی  قطعات  مهم  نقش  به  اشاره  با  محمدی 
 ۶1 بازسازی  زمینه  این  در  داشت:  اظهار  نیروگاهی،  تجهیزات  تعمیرات 
و  تالشگران  همت  با  نیروگاه  در  مستقر  کارگاه های  در  نیروگاهی  قطعه 
چرخه  در  و  شد  انجام  امسال  ماه  فروردین  در  نیروگاه  این  متخصصان 

گرفتند. قرار  تولید 

ایالم مبارکی »پیام ما«: مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم گفت: در 
حال حاضر 55 درصد آن از سد چم گردالن)ایالم( و ما بقی از چشمه گل گل و 

چاه های اطراف ایالم تامین می شود.
نورهللا تیموری در جریان بازدید نمایندگان دادستان و سازمان بازرسی استان از 
تصفیه خانه آب ایالم، اظهار کرد: تامین آب شرب بهداشتی و موضوع سالمت 
توان  تمام  این شرکت  و  بوده  این دستگاه خدمت رسان  اصلی  مردم هدف 
عملیاتی خود را بکار گرفته است تا امر مهم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی 
در جهت مقابله با بیماری کرونا و ادامه جریان آب شرب دچار مشکل و اخالل 

نشود.
اکنون  هم  مشترکان  تعداد  افزایش  و  شهری  توسعه  به  توجه  با  افزود:  او 
افزایش ظرفیت برداشت آب از سد ایالم در دست اجراست، که با اجرای آن 
2۰۰ لیتر در ثانیه آب به ظرفیت فعلی اضافه می شود. و این طرح با ۶۰ درصد 

پبشرفت فیزیکی در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم در ادامه در خصوص کیفیت آب ایالم، 
گفت: تصفیه خانه آب ایالم جز تصفیه خانه های خوب در سطح کشور محسوب 

می شود.

سخنگوی شرکت توزیع  برق استان ایالم:
 افزایش 34 درصدی برق در هفته سوم 

اردیبهشت در ایالم

در نیروگاه رامین اهواز انجام گرفت
بازسازی 61 قطعه نیروگاهی در اولین 

ماه سال 1400

55 درصد آب شهر ایالم از سد 
چم گردالن )ایالم( تامین می شود

| ایالم | | خوزستان | | ایالم |

آگهی مزایده اموال  غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده  
های اجرایی کالسه 9900302 و 9900305 و 9900387

ــه اطــاع عمــوم میرســاند: بــه موجــب پرونــده هــای اجرائــی  ب
بــه کاســه بایگانــی 9900302 و 9900305و 9900387  ششــدانگ 
پــاک ثبتــی 913/1959 )یکهــزار و نهصــد و پنجــاه و نــه فرعــی 
از نهصــد و ســیزده اصلــی( واقــع در بخــش 7 اهــواز بــه مســاحت 
ــد  ــر صالحــی فرزن ــای زهی ــه مالکیــت آق ــع ب ــر مرب 148/75 مت
ســلطان بــه شــماره شناســنامه 18 تاریــخ تولــد 1306/12/11 بــه 

شــماره ملــی 1752275111
نشــانی ملــک: اهــواز میــدان شــهید بنــدر کــوی 17 شــهریور 100 

دســتگاه خیابــان 6 پــاک 16
با  حدود و مشخصات:

ــه  ــا خان ــوار اشــتراکی اســت ب ــر دی ــول 11/90 مت ــه ط شــماال: ب
پــاک 913/785

ــان  ــه خیاب ــت ب ــر درب و دیواریس ــول 12/50 مت ــه ط ــرقا: ب ش
ــم  شش

ــه  ــا خان ــت ب ــتراکی اس ــوار اش ــر دی ــول 90 /11 مت ــه ط جنوبا:ب
 913/783 پــاک 

غربــا: بــه طــول 12/50 متــر دیــوار بــه دیــوار خانــه پــاک 
باقیمانــده  913/784

* کــه طبــق اســناد رهنــی 42673 مــورخ 1392/08/21 و 
42674 مورخــه 1392/08/25 و 42675 مورخــه 1392/08/25  
ــزد  ــه  ن ــماره 42 امیدی ــمی ش ــناد رس ــه اس ــی دفترخان تنظیم

بانــک ملــت شــعبه مرکــزی امیدیــه در رهــن بــوده و بــه علــت 
ــه  ــه کاس ــه ب ــدور اجرایی ــه ص ــر ب ــی منج ــت بده ــدم پرداخ ع
هــای 9900302 و 9900387 و 9200305  لــه بانــک ملــت شــعبه 
مرکــزی امیدیــه علیــه ورثــه مرحــوم زهیــر صالحــی بــه اســامی 
جمــال صالحــی و فریــده صالحــی و ســعیده صالحــی و فوزیــه 
ــه  ــاغ اجرایی ــد پــس از اب ــده و راهــن( گردی صالحــی )وام گیرن
و طــی مراحــل اجرایــی توســط کارشــناس رســمی دادگســتری 
ــی  ــارد ریال(ارزیاب ــت میلی ــغ 20/000/000/000  ریال)بیس ــه مبل ب
ــمی  ــناس رس ــزارش کارش ــق گ ــه طب ــور ک ــاک مذک ــد و پ گردی
دادگســتری شــامل ســاختمانی ویایــی  مســکونی ســنتی ســاز 
ــر  ــدود 108 مت ــی ح ــاحت اعیان ــا مس ــدی ب ــه دو واح دو طبق
مربــع در طبقــه همکــف و حــدود 80 متــر مربــع در طبقــه اول و 
عرصــه 148/75 متــر مربــع و بــر 12/50 متــر و عمــق 11/90 متــر 
ــال  ــط در ح ــت متوس ــم و موقعی ــا تراک ــکونی ب ــه مس در منطق
ــه همکــف دارای هــال و  ــی در طبق ــرداری میباشــد اعیان ــره ب به
ــاال   ــه ب ــه طبق ــنگی ب ــه س ــواب و راه پل ــاق خ ــی و دو ات پذیرای
ــتی  ــای بهداش ــرویس ه ــزی و س ــت فل ــا کابین ــپزخانه ب و آش
ــال  ــه اول دارای ه ــر و در طبق ــاط و نورگی ــاط( و حی )درون حی
ــت  ــا کابین ــن ب ــواب و آشــپزخانه اپ ــاق خ ــک ات ــی و ی و پذیرای
ــراس  ــراس( و ت ــتی)درون ت ــای بهداش ــرویس ه ــزی و س فل
ــقف  ــری و س ــوار آج ــف دارای دی ــه همک ــه در طبق ــت ابنی اس
ــوار و ســقف  ــی و کــف موزائیــک و رنــگ آمیــزی دی طــاق ضرب
ــه اول  ــیرآالت و در طبق ــزی و ش ــی و فل ــای چوب ــره ه درو پنج
ــوک و کــف موزائیــک و  ــوار آجــری و ســقف تیرچــه بل دارای دی

کفپــوش و رنــگ آمیــزی دیــوار و ســقف دروپنجــره هــای چوبــی 
ــرق و آب و گاز و  ــعابات ب ــک دارای  انش ــیرآالت مل ــزی ش و فل
ــس  ــه پ ــک میباشــد ک ــد مال ــور در ی ــک مذک ــوده و مل ــن ب تلف
ــق  ــتانکار از طری ــت بس ــه درخواس ــا ب ــی و بن ــت ارزیاب از قطعی
مزایــده بفــروش مــی رســد مزایــده پــاک مذکــور بــا مبلــغ پایــه 
ارزیابــی 200/000/000/000 ریال)بیســت میلیــارد ریــال( از ســاعت 
9 الــی 12 روز دوشــنبه مورخــه 1400/03/10 در محــل اداره اجــرای 
اســناد رســمی اهــواز واقــع در اهــواز کــوی نبــوت جنــب مجتمــع 
ــمی  ــناد رس ــرای اس ــاختمان اداره اج ــر س ــهید باهن ــی ش قضای
اهــواز برگــزار و بــه باالتریــن مبلــغ پیشــنهادی فروختــه خواهــد 
شــد مــورد مزایــده برابــر اعــام بســتانکار دارای بیمــه مــی باشــد 
ــم از حــق  ــرق،گاز اع ــه آب ، ب ــوط ب ــای مرب ــی ه پرداخــت بده
ــورد  ــه م ــی ک ــتراک و مصــرف در صورت ــق اش ــا ح انشــعاب و ی
مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض 
شــهرداری و غیــر تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی 
آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت 
ــده روز  ــردد، مزای ــل رســمی گ ــده تعطی ــا چنانچــه روز مزای ضمن
اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار 
ــده منضــم  ــدگان در جلســه مزای خواهــد شــد.ضمنا شــرکت کنن
بــه درخواســت خریــد مــی بایســت فیــش پرداختــی معــادل 10 
درصــد مبلــغ پایــه را پرداخــت و بــه اداره تحویــل نماینــد. تاریــخ 

ــف:  5/360  ــماره م/ ال ــار:1400/02/26— ش انتش
828 اداره اجرای اسناد رسمی اهواز 

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   هیات   1۳۹۹۶۰۳1۹۰۰۸۰۰257۰
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
زاده  حسن  بتول  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت 
باب  یک  در  زرند  از  صادره   1244 شناسنامه  شماره  به  حسن  فرزند  سبلوئی 
خانه به مساحت 2۹۸.۸۰ مترمربع از پالک 2۳۸۹ اصلی واقع در زرند خیابان 
آبادی  تاج  فردسی  مهرعلی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   1۶ کوچه  ابوذر 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  15روز 
به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
رسید ظرف  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض،  تاریخ تسلیم  از  ماه  مدت یک 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

م/الف22 شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/2/12

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  14۰۰/2/2۶
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

مکاتبات قضایی
احتراما بدینوسیله با مجوز حاصله از ماده 2۰2 قانون تجارت به شرکت 
ساالر پل جنوب )سهامی خاص( و نظر به مجهول المکان بودن اخطار مي 
گردد تا در جهت تشکیل مجمع عمومی ساالنه شرکت پیرامون رسيدگي 
به حسابهای هر یک از سالهاي مالي از تاریخ تاسیس شرکت تا هم اکنون نهایتا ظرف 
مدت ۶ ماه از تاریخ نشر آگهي اقدام نمایند و اال عدم اقدام سبب صدور حکم انحالل 
شرکت از ناحیه دادگاه مي باشد و مدارک مثبته اقدام ظرف مهلت اخیر توسط خوانده به 

دادگاه ارائه گردد. م الف ۸
قاضی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان – سید حسین 
صباغ جعفری



پیامک شما را دربـاره 
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براساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، 
کیفیت هوای  پایتخت، 25 اردیبهشت هم مانند 
روز گذشته غلظت آالینده ازن افزایش پیدا کرده 

است و کیفیت هوا کاهش پیدا کرده است.
اعالم کرده  تهران  شرکت کنترل کیفیت هوای 
در صبحگاه دیروز )25 اردیبهشت ماه( کیفیت 
هوا در محدوده قابل  قبول قرار خواهد گرفت که 
ناشی از شرایط ناپایدار جوی، وزش باد موثر و 
پراکندگی آالینده ها طی ساعات گذشته است.

وزش باد طی روز از تجمع آالینده ها جلوگیری 
می کند، بااین حال با توجه به حضور عوامل کافی 
جهت تولید آالینده »ازن« در ساعات بعدازظهر، 
در پاره ای از مناطق افزایش غلظت آالینده  ازن و 
کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود. با تداوم 
وزش باد موثر تا اواخر وقت انتظار می رود که در 
بیشتر مناطق کیفیت هوا در محدوده  قابل  قبول 

قرار بگیرد. ایسنا نیز در این باره نوشته،کاهش 
تدریجی تندی باد تا صبح امروز )2۶ اردیبهشت 
باعث  صبحگاهی  ترافیک  افزایش  و  ماه( 
افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا 
در مناطق پرتردد می شود. افزایش نسبی تندی 
پراکندگی  تاحدودی  بعدازظهر  ساعات  در  باد 
و  تولید  هرچند  می کند،  تسهیل  را  آالینده ها 
افزایش غلظت آالینده  »ازن« می تواند در برخی 
شود.سال  هوا  موجب کاهش کیفیت  مناطق 
گذشته اما غلظت ازن در هوای تهران بیش از 
حد معمول بود و تصور می شد که این وضعیت 
گزارش  طبق  باشد.  داشته  ادامه  نیز  امسال 
تهران، حسین شهیدزاده، مدیرعامل  شهرداری 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران چندی پیش 
درباره رکورد زدن آالینده ازن در هوای تهران گفته 
بود: باتوجه به چرخه شکل گیری آالینده ثانویه 

نیازمند در نظرگیری  ازن، کاهش و کنترل آن 
مجموعه ای از عوامل، تغییرات اقلیم و گرمایش 
زمین است. از سویی دیگر طی ماه های گرم سال 
افزایش  شاهد  سال های گذشته  مانند   1۳۹۹
آالینده ازن در شهر تهران بودیم. افزایش پیاپی 
غلظت این آالینده در ماه های تیر و مرداد منجر 
به تشدید اثرات و مخاطرات آن برای شهروندان 
بود  به گونه ای  شرایط  افزود:  شهیدزاده  شد. 
که طی سال گذشته این وضعیت برای 1۰ روز 
متوالی از 25 تیرماه تا ۳ مرداد ادامه یافت. در 
این بازه زمانی کیفیت هوا در تهران طی هشت 
روز ناسالم برای گروه های حساس و طی دو روز 
ناسالم برای عموم افراد جامعه گزارش شد. الزم 
به ذکر است که طی سال های اخیر این بازه 1۰ 
 روزه، طوالنی ترین دوره آلوده از منظر آالینده ازن 
در شهر تهران بوده است.شهیدزاده سال گذشته 
نیز درباره چرایی افزایش غلظت آالینده ازن نیز 
توضیح داده بود: بر اساس بررسی های صورت 
و ساعات  در طول شب  دما  با کاهش  گرفته 
ابتدایی روز، شاهد کمترین مقادیر ازن در تهران 

هستیم و از حدود ساعت ۸ صبح روند افزایشی 
حدود  تا  و  می شود  آغاز  آالینده  این  غلظت 
ساعت 17 ادامه می یابد بنابراین به دنبال کاهش 
تشعشع نور خورشید و دمای هوا، غلظت آالینده 
از  برخی  در  هرچند  می یابد.  کاهش  نیز  ازن 
ساعات شب شاهد نوسان به نسبت شدید غلظت 
در ایستگاه های مختلف هستیم که این موضوع 
مناطق،  سایر  از  ازن  انتقال  به دلیل  می تواند 

الیه های باالی جو و طول عمر به نسبت طوالنی 
این آالینده باشد.مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت 
سال گذشته  طی  اینکه  بیان  با  تهران  هوای 
ازن در ساعات  آالینده  بیشینه غلظت ساعتی 
آفتابی و گرم روز اتفاق افتاده است، تاکید کرده 
آالینده های  ساعات  این  در  دیگر  ازسویی  بود: 
منواکسیدکربن و اکسیدهای نیتروژن عمومًا در 

کمینه مقدار خود هستند. 

جمعی از فعاالن حقوق حیوانات در واکنش به خبر معدوم سازی سگ های ولگردتجمع کردند

 اتهام دوباره سگ  کشی به شهرداری تبریز 
عضو شورای شهر تبریز: معاون شهرداری گفته که این سگ ها بیهوش شدند و با طناب بسته شدند تا اگر به هوش آمدند، فرار نکنند
رحمانی، فعال محیط زیست در تبریز: طبق بررسی های غیررسمی و تخمین های انجمن های محیط زیستی، در شهر تبریز بین 

800 تا 1000 هزار قالده سگ ولگرد وجود دارد، اما شهرداری تبریز هر ماه حدود 300 صورت وضعیت برای زنده گیری رد می کند
سلیمی، فعال حقوق حیوانات: با کشتار سگ ها تنها قلمرو آنها خالی می شود 

تنفس ازن در هوای تهران

بر فرض ما امسال ده هزار 
سگ بکشیم، بنابراین ما باید 

سال بعد هم 1۰ هزار سگ 
بکشیم زیرا مادر و مولد این ها 

زنده اند، آمار شهرداری تهران 
مشهد هنوز حدود 1۰ هزار 

سگ است، ما می بینیم که 
هیچ تاثیری هم ندارد، شما 

وقتی می کشید قلمرو را خالی 
می کنید، وقتی قلمرو خالی 

شود، سگ ها از منطقه دیگری 
وارد می شوند، یعنی سگی که 

سال پیش زایمان کرده، این بار 
بچه هایش به منطقه می آیند و 

زاد و ولد می کنند

هوای پاک

باورش سخت است اما شهرداری 
تبریز هر ماه حدود ۳۰۰ صورت 

وضعیت برای زنده گیری رد 
می کند. این آمار بسیار عجیب 
است و خودشان هم متوجه 

این مساله هستند، این نیاز به 
رسیدگی دارد، ما خواستار این 
هستیم که نهادهای بازرسی به 
این مساله ورود کنند و صورت 

وضعیت هایی که رد شده و 
محل هایی که این سگ ها منتقل 

شدند برای نگهداری مشخص 
شود، ما تاکنون نتوانستیم یک 

گزارش به صورت مکتوب از 
شهرداری بگیریم که این سگ ها 

از کجا گرفته می شود و به کجا 
منتقل می شود، آیا شناسنامه 

برایشان گرفته شده یا نه؟

| یک فعال محیط زیست 
در تبریز |

  | رحمانی |

| فعال حقوق حیوانات |
  | سلیمی |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

|  
ک

بنا
 تا

 |

 متروی تهران
 20 سال دیگر هم 

تکمیل نمی شود
عضو شورای شهر تهران گفت: برای تکمیل 
کلیه خطوط متروی تهران چیزی حدود 2۰۰ 
هزار میلیارد تومان هزینه الزم است و ما اگر 
آینده  تا 2۰ سال  برویم  روند فعلی جلو  با 
هم خطوط متروی تهران تکمیل نمی شود.

به گزارش روزنامه »پیام ما«، محمد علیخانی 
روز گذشته، در مراسم افتتاح ایستگاه های 
اقدسیه و مرزداران در خطوط سه و شش 
مترو از نحوه پوشش خبر آغاز ساخت قطعه 
انتقاد  توسط صداوسیما  مترو  ده  اول خط 
کرد و گفت: ثمره زحمات همکاران من در 
چهل  توسعه   و  تکمیل  شهری  مدیریت 
دوره  این  در  ما  متروی  خطوط  از  کیلومتر 
بوده است. همچنین حدود ۳۰ ایستگاه مترو 
افتتاح شده است که به نرخ امروز 2۰ هزار 

میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
و  عمران  کمیسیون  در  ما  برآورد  افزود:  او  
حمل و نقل برای تکمیل کلیه خطوط متروی 
تومان  میلیارد  هزار  تهران چیزی حدود 2۰۰ 
هزینه الزم است و ما اگر با روند فعلی جلو 
متروی  آینده هم خطوط  تا 2۰ سال  برویم 
تهران تکمیل نمی شود؛ لذا هم کمک دولت 
دی  او  تی  مانند  اقداماتی  هم  و  است  الزم 
تراکم  می توان  ایستگاه ها که  متری  در ۳۰۰ 
را صرف خطوط  آن  درآمد  و  داد  افزایش  را 
کرد که رقم بزرگی را شامل می شود. رئیس 
کمیسیون حمل و نقل و عمران ادامه داد: یکی 
از روش هایی که می توان به تکمیل متروی 
تهران سرعت داد بازنگری در طرح تفصیلی 
است و شورای عالی شهرسازی می تواند در 
این موضوع ورود کند و اصالح طرح تفصیلی 
در این راستا در برنامه سوم شورا آمده است.
به گزارش سایت شهر، این عضو شورای شهر 
ناوگان  و  معابر  سازی  مناسب  درباره  تهران 
حمل و نقل برای معلوالن گفت: بحث مناسب 
معلولیت  که  افرادی  استفاده  برای  سازی 
جسمی دارند و قبال استفاده آنها از امکانات 
شهری مشکل بود در دستور کار شورای شهر 
بوده است و یکی از کارهای خوب این دوره 
هیچ  است،  ایستگاه ها  در  آسانسور  احداث 
نشد  بهره برداری  آسانسور  بدون  ایستگاهی 
به  جدید  مینی بوس های  و  اتوبوس ها  و 

را تجهیز کنند. تجهیزاتی که تردد معلوالن 
مترو  واگن   ۶۳۰ خرید  تحقق  بر  علیخانی 
تاکید کرد  بود  داده  را  آن  وعده  دولت  که 
به  این خرید  ابتدا پیگیری  از  اگر  و گفت: 
عهده شهرداری بود قطعا می توانستیم زودتر 
است. باشیم که کشیده شده  زحماتی  شاهد 

 5 عضو شورای شهر تهران 
تایید صالحیت شدند

شورای  کنونی  اعضای  از  نفر   5 اعتراض 
شهر تهران نسبت به رد صالحیت آن ها در 
ششمین دوره انتخابات شورای شهر پذیرفته 

شد.
به گزارش ایلنا، با پایان یافتن مهلت بررسی 
اعتراض نامزدهای انتخابات  ششمین دوره 
دریافت  با  نامزدها  تهران،  شهر  شوراهای 
پیامکی از نتیجه اعتراض خود مطلع شدند. 
از اعضای کنونی شورای شهر تهران 12 نفر در 
انتخابات دوره ششم ثبت نام کرده بودند و در 
دور اول بررسی ها، 1۰ نفر از آنان رد صالحیت 

شده بودند. 
زهرا  مجددا  اعتراضات  بررسی  از  پس 
حجت  حق شناس،  محمد جواد  نژاد بهرام، 
نظری، زهرا صدراعظم نوری و سید محمود 
صالحیت  و  شده  صالحیت  رد  میرلوحی 
محمد ساالری، سید آرش حسینی میالنی، 
علی اعطا، الهام فخاری و افشین حبیب زاده 

است. رسیده  تایید  به 
به گزارش »پیام ما«، پیش از این صالحیت 
تایید  به  علیخانی  و محمد  فراهانی  مجید 

بود. رسیده 

هوای بوشهر و اهواز 
ناسالم شد 

هوای شهرهای بوشهر و اهواز دیروز - شنبه 
- به ترتیب با شاخص های  124 و 14۰ در 
شرایط ناسالم برای گروه های حساس  قرار 
ملی  شبکه  سامانه  از  ایرنا  گزارش  دارد.به 
پایش کیفی هوای محیط و صوت سازمان 
حفاظت محیط زیست، هوای شهرهای ساری 
با شاخص 1۳، گرگان 2۳،  رشت 27،  گرمسار 
2۹،  شهرکرد ۳2،  قزوین ۳2،  زنجان ۳۳،  
قم   ،۳۸ سنندج    ،۳۶ اردبیل    ،۳5 یزد 
45،  کرمانشاه 4۸،  تبریز 4۹ و خوی 5۰ 
پاک است.همچنین هوای شهرهای ایالم با 
شاخص 52،  بیرجند 55،  زابل 55،  نهاوند 
  ،۶۶ بجنورد   ،۶5 خرم آباد    ،۶5 تهران    ،۶1
کرمان ۶۶،  شیراز 7۰، مشهد  7۰،  اصفهان 
74،  بندر خمیر 74،  اراک 7۸ و کرج ۸7 در 

دارد. قرار  قبول  قابل  شرایط 

واکنش های  سگ ها  معدوم سازی  ویدیوی 
محلی  فعاالن  که  هرچند  داشت،  بسیاری 
شاهدان می گویند از 5 سگ، 4 تای آن ها در 
طبیعت رها شدند و یک قالده هم که مصدوم 
شده به حامیان جهت رسیدگی سپرده شده اما 
صبح دیروز، 25 اردیبهشت ماه بیش از 1۰۰ زن 
و مرد و دوستدار محیط زیست در اعتراض به 
ویدیوی به دار آویخته شدن سگ ها در اتومبیل، 
مقابل ساختمان شهرداری تبریز تجمع کردند. 
انتشار ویدیو هرچند که خشم عمومی و تظاهرات 
محیط  فعاالن  گمان  به  اما  داشت  همراه  به 
نیست  تازه ای  مساله  چندان  تبریز  در  زیست 
می دهد.«  رخ  روشی  به  هربار  »سگ کشی  و 
آخرین مرتبه سال ۹۸ بود که شهروندان بعضی 
مناطق تبریز، صدای تیراندازی را شنیدند که به 
ولگرد می آمد. صدایی  نظر هدفش سگ  های 
بلند که شهرداری را هم مجبور به پاسخگویی کرد. 
معاون خدمات شهری تبریز که هربار سگ کشی 
را قبیح می دانست و سیاست شهرداری برای 
جلوگیری از چرخه افزایش سگ های ولگرد را 
عنوان  پناهگاه  به  انتقال سگ ها  و  زنده گیری 
می کرد. حرف هایی که دیروز هم بعد از انتشار 
ویدیوی اعدام سگ ها در اتومبیل از زبان متولیان 
امر شهری تکرار شد. با این وجود پالکاردهایی 
که در دست معترضان است، خواستار استعفای 
مقصر معدوم سازی سگ ها در اتومبیل است. 
مقصری که هنوز روشن نیست چه کسی است. 
یعنی  متولی  نهاد  سوی  به  اتهام  انگشت  اما 
اوست.  شهری  خدمات  معاون  و  شهرداری 
شهری  خدمات  معاون  قربانیان،  محمدرضا 
تشویش   « رسانه ها گفته:  به  تبریز  شهرداری 
اذهان عمومی به واسطه جمع آوری سگ های 
بالصاحب، امر پسندیده ای نیست و به جای این 
کار می توان با هم اندیشی و هم فکری، نسبت 
امنیت  تامین  و  شهری  معضل  این  حل  به 
شهروندان اقدام کرد. شهرداری تبریز تا به امروز 
هیچ گونه اقدام به سگ کشی انجام نداده و تنها 
پیستول های  توسط  این حیوانات  بیهوشی  به 
آنها در بیرون  بیهوشی، جمع آوری و رهاسازی 
اقدام  آمدن سگ ها  به هوش  از  از شهر پس 

می شود.« با این وجود اعضای شورای شهر تبریز 
از این توضیحات قانع نشدند و از قربانیان در 

صحن شورا توضیحات بیشتر خواستند.
بیهوش کرده بودند، بسته بودند تا فرار نکنند

 ویدیوی به دار آویخته شدن سگ های ولگرد اما 
به نظر چند سناریو دارد که یکی از آن ها این بار 
از زبان عضو شورای شهر تبریز بیان می شود. 
روزنامه  به  ریحان  مسعودی  غالمحسین 
»پیام ما« می گوید: »معاون شهرداری گفته که 
این سگ ها بیهوش شدند و با طناب بسته شدند 
تا اگر به هوش آمدند فرار نکنند، حاال ما نمی دانیم 
حرف معاون خدمات شهرداری درست است یا 
مردم که گفتند سگ ها به قصد کشته شدن دار 
زده شدند.« رئیس شورای شهرستان آذربایجان 
شرقی تاکید می کند که اظهار نظر بیهوش کردن 
و بستن سگ ها با طناب اولین بار است که از 
سوی شهرداری شنیده شده و شهرداری تبریز 
پروتکل دیگری برای کنترل جمعیت سگ های 
ولگرد دارد: »کمیسیون خدمات تصویب کرده که 
سگ های ولگرد زنده گیری شوند و در 4 محل در 
اطراف شهر تبریز رها شوند، اما اینکه هنوز چنین 
چیزی عملیاتی شده یا نه، مشخص نیست.« 
مسعودی تاکید می کند که اگر گفته های معاون 
شهرداری برای شورا محرز نشود: »تصمیم جدی 
برای شهرداری گرفته می شود و بعید است که 
شورا قانع شود.« سناریوی دیگر ویدیوی منتشر 
شده را را محرم محمدزاده، عضو شورای اسالمی 
شهر تبریز مطرح کرده است. او به ایمنا گفته: 
در پرس و جو با شهردار متوجه شدیم بعضی از 
خودروهای حمل سگ های ولگرد سقف ندارند 
و پس از بیهوش کردن سگ ها، آنها را به دیوار 
شهرداری  همچنین گفته:  او  می بندند.  خودرو 
ساماندهی  سابق  پیمانکاران  با  خود  قرارداد 
سگ ها را امسال تمدید نکرد زیرا این پیمانکاران 
آنجا  و  برده  خارجی  به کشورهای  را  سگ ها 
می فروختند که با مشخص شدن این مسئله و 
قرارداد نبستن با این پیمانکاران، این کلیپ ها در 
فضای مجازی منتشر شد. محمد باقر بهشتی، 
دیگر عضو شورا نیز مساله دیگری را مطرح کرده 
و به رسانه ها گفته: شهرداری با یک خانم برای 

نگهداری از سگ ها قرارداد داشت اما با روش 
میان  آنجایی که  از  و  نبود  موافق  او  نگهداری 
شهرداری و این خانم اختالف نظر به وجود آمد 
به همین علت این خانم با فضاسازی این فیلم را 
در فضای مجازی منتشر کرده است. با این حال 
او هم تاکید کرده که اظهارات متناقض زیاد است 
و به همین دلیل از شهرداری توضیح بیشتری 

خواسته شده است. 

  مساله عمیق تر از کشتار است
»کشتار سیستماتیک حدود 1۰ سال است 
که در تبریز اتفاق نمی افتد اما احتمال دارد که گاز 
بیهوشی به درستی تزریق نشده باشد اما مساله 
ما تنها سگ کشی و کیفیت زنده گیری نیست، 
مساله عدم شفافیت شهرداری تبریز در کنترل 
جمعیت سگ های ولگرد است.« مجید رحمانی، 
رئیس تشکل محیط زیستی همیاران زیست 
سبز تبریز این ها را به روزنامه »پیام ما« می گوید 
و مساله را عمیق تر می داند. او می گوید که در 
ماجرای این ویدیو کیفیت زنده گیری پایین بوده 
است و مقصر احتماال زنده گیران بودند اما طناب 
نداشته:»بستن  توجیهی  سگ ها  شدن  پیچ 
سگ ها در وانت مساله ای است که ما هم به 
این  بوده«  سلیقه ای  و  داشتیم  اعتراض  آن 
فعال محیط زیست اما انتقاداتی به نحوه کنترل 
جمعیت سگ های ولگرد در تبریز دارد و می گوید 
که دستورالعمل سال ۸۶ وزارت کشور در تبریز 
و  زنده گیران  شبکه  زیرا  نمی شود  اجرا  اصال 
پیمانکاران عموما به دلیل ارتزاق مالی، نمی گذارند 
این دستورالعمل اجرایی شود: »شهرداری تبریز 
حدود دو و نیم سالی است که مرکز مدیریت 
حیوانات شهری را در چارت سازمانی اش تصویب 
کرده و ردیف بودجه و مدیر برای آن مرکز در نظر 
گرفته است این مرکز باید تاکنون برای مدیریت 
جمعیت اقدام می کرده، اما چنین نکرده است به 
عبارت دیگر مصوبه و قانون از سوی شورا بوده اما 

شهرداری مصوبه را اجرا نکرده است.«
برای  شهرداری  دیگر  اقدام  می گوید  رحمانی 
رویکرد  هم  ولگرد  سگ های  جمعیت  کنترل 
درستی ندارد و اتفاقا خطرناک است: »ما بارها 
سطح  از  ولگرد  دورکردن سگ های  گفتیم که 

و  سگ ها  نیست، گرفتن  درستی  اقدام  شهر 
رها سازی آن ها در 1۰۰ کیلومتری شهرها باعث 
آسیب به زیستگاه های طبیعی می شود. سگ ها 
را در بستان آباد یا نزدیکی منطقه شکار ممنوع 
میشو با گونه های حساس رها سازی می کنند. 
سگ های دورسازی شده عموما به این مناطق 
مناطق  این  برای  تبعاتی  و  می آورند  هجوم 

داشت.« خواهند 
تخمین های  و  غیررسمی  بررسی های  طبق 
انجمن های محیط زیستی، در شهر تبریز بین 
۸۰۰ تا 1۰۰۰ هزار قالده سگ ولگرد وجود دارد، 
زنده گیری  در  شهرداری  آمار  می گوید  رحمانی 
رقم دیگری را نشان می دهد: »باورش سخت 
 ۳۰۰ حدود  ماه  هر  تبریز  شهرداری  اما  است 
صورت وضعیت برای زنده گیری رد می کند. این 
آمار بسیار عجیب است و خودشان هم متوجه 
این مساله هستند، این نیاز به رسیدگی دارد، 
ما خواستار این هستیم که نهادهای بازرسی به 
و صورت وضعیت هایی  ورود کنند  این مساله 
که رد شده و محل هایی که این سگ ها منتقل 
شدند برای نگهداری مشخص شود، ما تاکنون 
از  مکتوب  صورت  به  یک گزارش  نتوانستیم 
شهرداری بگیریم که این سگ ها از کجا گرفته 
می شود و به کجا منتقل می شود، آیا شناسنامه 

برایشان گرفته شده یا نه؟«

با کشتار قلمرو سگ ها خالی می شود  
حقوق  محلی  فعاالن  به گمان  هرچند که 
حیوانات در تبریز ظاهرا سگ های در نیسان زنده 
مانده اند اما هفته گذشته در شاهین شهر اصفهان 
نوازنده،  یک  کشتن  از  بعد  سگ  قالده  چند 
کشته شدند. سگ کشی هرچند که همواره سوی 
شهرداری ها تکذیب می شود اما به نظر می رسد 
که همچنان راهی برای کنترل جمعیت حیوانات 
ولگرد است. سپهر سلیمی فعال حقوق حیوانات 
توضیح می دهد که سگ  »پیام ما«  روزنامه  به 
کشی اتفاقی است که همواره رخ می دهد: »چه 
با طناب ببندند، چه خفه کنند و چه با اسید یا تیر 
بکشند چه در پناهگاه بکشند، این شیوه حداقل 
2۰ سال است که به کار گرفته شده و تصور می کنم 
2۰ سال برای آزمون و خطا و فهمیدن ناکارآمدی 
یک روش کافی باشد.« او می گوید علت ادامه 
این روش این است که متولیان هیچگاه به فکر 
مدیریت اخالقی جمعیت حیوانات نبودند: »ما ۸ 
گروه سگ در ایران داریم، یک بخشی سگ های 
گله هستند، یک بخشی سگ هایی هستند که از 
سگ های گله جدا می شوند، یک گروه سگ هایی 
گروه  یک  می شوند،  کشور  وارد  که  هستند 
سگ هایی هستند که در خانه نگهداری می شوند 
پرورششان  ایران  در  توله کشان  دیگر  و گروهی 
می دهند و گروه دیگر سگ های شکارند و گروه 
دیگر سگ های امداد و نجاتند. ما عمال به جز 
دسته آخر تمام 7 گروه دیگر امکان اینکه از کنار 
انسان جدا شوند را دارند. و هیچوقت ما فکری به 
حال آن ها نکردیم.« طبق اطالعات بدست آمده از 
سوی فعاالن محیط زیست اما حداقل 2 میلیون 
سگ گله در ایران وجود دارد که حدود 5۰۰ هزارتای 
آن ها سگ مادر است، اگر هر سگ مادر حداقل 
سالی یکبار هم حدود ۶ سگ به دنیا بیاورند یعنی 
ساالنه حدود ۳ میلیون سگ به جمعیت سگ ها 
اضافه می شود. سلیمی می گوید: »حدودا سالی 
ادعاهای  به دنیا می آید، طبق  ۳ میلیون سگ 
کارشناسان اتفاقا سگ های گله بیشترین آسیب 
را به طبیعت دارند، زیرا این سگ ها پرورش داده 
می شوند تا گرگ و انسان بگیرند.« او می گوید 
باوجود این گفته ها هیچ سگ گله ای عقیم نشده 
و عموما گله دارها اجازه این کار را نمی دهند: »ما 
عقیم  را  سگ ها  این  نکردیم  جرات  هیچوقت 
سازی و مدیریت کنیم، بخشی از این سگ ها 
عموما در حاشیه شهرها می آیند و بخش دیگری 

توسط چوپانان کشته می شوند.«

  عقیم سازی سگ های گله راه حل است
عقیم سازی  و  مساله  ریشه ای  حل 
سگ های گله از دیدگاه سلیمی درست مقابل 
کشتار سگ هاست زیرا با کشتار قلمرو سگ ها 
خالی می ماند: »بر فرض ما امسال ده هزار سگ 
بکشیم، بنابراین ما باید سال بعد هم 1۰ هزار 
سگ بکشیم زیرا مادر و مولد این ها زنده اند، آمار 
شهرداری تهران مشهد هنوز حدود 1۰ هزار سگ 
است، ما می بینیم که هیچ تاثیری هم ندارد، 
شما وقتی می کشید قلمرو را خالی می کنید، 
منطقه  از  ها  سگ  شود،  خالی  قلمرو  وقتی 
سال  که  سگی  یعنی  می شوند،  وارد  دیگری 
پیش زایمان کرده، این بار بچه هایش به منطقه 
می آیند و زاد و ولد می کنند« این فعال حقوق 
حیوانات می گوید که براساس تجربیات جهانی، 
جوابگوی  پناهگاه  به  سگ ها  انتقال  و  کشتار 
در  و  نیست  ولگرد  کنترل جمعیت سگ های 
مقابل ایمن سازی، نشانه گذاری، عقیم سازی و 

است. راه حل  واکسیناسیون 

تکان های دوربین که تمام می شود، ماشین آبی با سگ های از طناب دار آویخته شده در پس زمینه پیدا می شود. پنج سگ که با طناب 
سبز به دیواره های ماشین بسته شدند، تکان نمی خورند. چند زن با صدای بلند اعتراض خود را نشان می دهند، با زبان آذری شیون 
می کنند، در میان کلماتشان واژه شهرداری بلندتر است و ترجمه نمی خواهد. زنان از پشت تصویر طناب ها را از گردن سگ ها باز می کنند، 
هر گره قسمتی از بدن سگ را رها می کند، سگ ها کف ماشین می افتند. دوربین تصویر واضحی از سالمت سگ ها نشان نمی دهد، طناب 

که باز می شود، تصویر دوربین هم قطع می شود.

کاهش تدریجی تندی باد تا 
صبح امروز )2۶ اردیبهشت 

ماه( و افزایش ترافیک 
صبحگاهی باعث افزایش 

غلظت ذرات معلق و کاهش 
کیفیت هوا در مناطق پرتردد 

می شود
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 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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»ایستگاه سه« در قالب چهار قطعه عنوان تازه ترین آلبوم کوارتت »کاسته« 
از مجموعه های فعال و شناخته شده موسیقی کشورمان است که به تازگی 
بازار فروش محصوالت موسیقایی منتشر شده  در  توسط نشر »هرمس« 
نسخه های  در  انتشار  بر  عالوه  کاسته«  »کوارتت  آلبوم  تازه ترین  است. 
دیجیتالی و فیزیکی در قالب صفحه گرامافون نیز پیش روی مخاطبان قرار 

گرفته است./ مهر

آغاز اجرای مجدد سه اثر نمایشی در تاالرهای مختلف تئاتر شهر اعالم شد. 
اجرای این  سه اثر نمایشی »کنسرت مرگ گرم« به نویسندگی، طراحی و 
کارگردانی محمدرضا عطایی، »ِمرفی« به نویسندگی سپیده ضیایی و کارگردانی 
نگین ضیایی »جنگ و صلح« به نویسندگی، طراحی و کارگردانی میثم یوسفی 
در حالی است که نحوه فروش بلیت و حضور تماشاگران در تاالرهای نمایشی 
با در نظر گرفتن ظرفیت پنجاه درصدی تاالرها و موارد مربوط به فاصله گذاری 

براساس شیوه نامه های بهداشتی صورت می گیرد./هنرآنالین

کتاب »اگر می دانستی تا کی زنده هستی، چطور زندگی می کردی؟« نوشته 
کلوئه بنجامین با ترجمه مهسا ملک مرزبان منتشر شد. این کتاب در 44۰ 
صفحه دارد و با قیمت ۸2 هزار تومان توسط انتشارات کتاب کوچه منتشر 
شده است. نویسنده در رمان »اگر می دانستی تا کی زنده هستی، چطور 

زندگی می کردی؟« هم به مرگ می پردازد و هم به زندگی.«/ ایسنا

غزال  به کارگردانی  می داد«  عروسک  بوی  فیلم کوتاه »دست هایی که 
 Tracce Cinematografiche جشنواره  از  دوره  دهمین  در  حسینی 
محوریت   با  جشنواره  این  می پردازد.  رقابت  به  ایتالیا   Film Fest
فیلم های کوتاه کمتر از 15 دقیقه از دوشنبه هفتم الی  1۳ تیرماه سال 

هنرآنالین می شود./  برگزار  رم  در  جاری 

| موسیقی | | تئاتر | | چاپ و نشر | | سینما |

دروازه های تهران؛ میدان قزوین / آژانس عکس تهران

| کاخ مرمر رامسر |
نفیس ترین  از  یکی  سلطنتی  یا کاخ  رامسر  مرمر  کاخ 
آثار دوران پهلوی در شمال ایران است. کاخ مرمر رامسر 
به دستور رضا شاه پهلوی در سال 1۳1۶ به بهره برداری 
رسید و تا انقالب سال 1۳57 به عنوان اقامتگاه خانواده 
رامسر  مرمر  ساختمان کاخ  می شد.  استفاده  پادشاهی 
در میان باغی به مساحت ۶۰۰۰۰ متر قرار دارد که اولین 
نایاب  تزئینی  و گیاهان  شده  اصالح  مرکبات  نهال های 
و  جالب ترین  از  یکی  و  شده است  باغ کاشته  این  در 

است. ایران  باغ های  متنوع ترین 
برای  تنها  بود و آن هم  تنها 4 سال میزبان موسسش 
کثرت  علت  به  که  کاخی  سال،  در  اقامت  روز  چند 
به کاخ مرمر شهره شد و مکان  از سنگ مرمر  استفاده 
استراحت خاندان سلطنتی و البته محل اسکان دوست 
و همکالسی انگلیسی محمدرضا پهلوی ، کاخی که پس 
از 22 سال مصادره و متروکه بودن در نهایت امر تبدیل 

تماشاگه خزر شد. یا  رامسر  موزه  به کاخ 
پس از وقوع انقالب در سال 1۳57 مالکیت کاخ رامسر 
به عهده بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی بود و در سال 

برای عموم  کاخ  از  بازدید  روز   45 به مدت  تنها   1۳5۸
بازگشایی شد ، اما به دلیل مسائل امنیتی کاخ به مدت 
داخل کاخ  اقالم  و  ماند  باقی  استفاده  بدون  سال   21

به تهران منتقل شد. موزه جهت نگهداری 
در اواخر سال 1۳77 پرونده ثبت ملی کاخ رامسر تهیه 
و در نهایت امر »باغ رامسر و مستحدثات واقع در آن« 
قرار  آثار ملی  اردیبهشت ماه سال 1۳7۸ در سیاهه  در 
سوم  در  آماده سازی  و  مرمت  سال  یک  پس  و  گرفت 
به  مرمر(  موزه  )کاخ  رامسر  موزه  کاخ   1۳7۹ اسفند 
به  متعلق  آثار  و  رامسر  استراحتی  نمایش کاخ  منظور 
حوزه  به  مربوط  متنوع  آثار  روی  پژوهش  و  این کاخ 
عنوان  با  و  یافت  گشایش  مازندران  دریای  حاشیه 
»تماشاگه خزر« به صورت موزه برای عموم قابل بازدید 

شد.
کاخ موزه رامسر با مدیریت مهندس هوانس غریبیان با 
زیربنایی حدود ششصد متر و همکاری معماران ایرانی 
و آلمانی احداث شد. عمارت کاخ مرمر مستطیل شکل 
و در جهت شرقی ، غربی دارای یک هال و تاالر مرکزی 
و 2 اتاق بزرگ در طرفین و حمام و سرویس است. کف 
اطاق ها پارکت و در و پنجره ها از جنس چوب است. کاخ 

مرمر رامسر با سنگ مرمر رگه دار اونیک مشهد به قطر 
۳۰ سانتی متر نماکاری شده است.

هال  طرفین  اصلی  اتاق های  و  هال   ، تراس  سقف  در 
زیبایی  سقف گچ بری های  و  دیوارها  بین  فاصله  در  و 
نظیر حیوانات ، گیاهان و چهره انسان )زن( به صورت 
 ، گچ بری ها  در  انسان  چهره  می شود.  دیده  غیر مشابه 

چهره ایرانی نیست و ظاهرًا هنرمند گچ کار ایرانی نبوده 
نیز  رامسر  کاخ  سرستون های  و  ستون ها  حجاری  و 
یادآور هنر هنرمندان یونانی است. هال و اتاق ها دارای 
و  آتش بران  و  از چدن  آن  آتش خانه  است که  شومینه 
اطراف آن از برنج است و اطراف شومینه ، گچ بری های 

ایران در  و گیاه دیده می شود. / سیری  از گل 

نرخ باال کن متاع غمزه غماز را

شیوه را بشناس قیمت، قدر مشکن ناز را

پیش تو من کم ز اغیارم و گرنه فرق هست

مردم بی امتیاز و عاشق ممتاز را

صید بندانت مبادا طعن نادانی زنند

بهر صید پشه، بند از پای بگشا باز را

انگبین دام مگس کردن ز شیرین پیشه ایست

برگذر نه دام، مرغ آسمان پرواز را

حیف از بازو نیاید، دست بر سیمرغ بند

تیر بر گنجشک مشکن چشم تیر انداز را

بر ده ویران چه تازی، کشوری تسخیر کن

شوکت شاهی مبر حسنی به این اعزاز را

مهر بر لب باش وحشی این چه دل پردازی است

بیش از این رخصت مده طبع سخن پرداز را

وحشی بافقی

تاالب های ایران
تاالب آالگل

تاالب آالگل در شرق جاده آق قال به اینچه برون در استان 
گلستان واقع شده که مساحت آن در زمان پرآبی به 25۰۰ 
و  آجی گل  تاالب های  همانند  تاالب  این  می رسد.  هکتار 
طبیعی  زهکش های  و  اترک  مرزی  رودخانه  از  آلماگل 
تامین می شود. محیط های پیرامونی تاالب با پوشش نی 
و جگن و درختچه های گز پوشیده شده است . بستر قالب 
هر  است.  جلبک  سبز  پوشش  از  پوشیده  نقاط  اکثر  در 
ساله در فصل مهاجرت هزاران پرنده به این تاالب و دیگر 
تاالب های استان می آیند که از انواع قو، فالمینگو، اردک، 

پرستو، غازها می توان نام برد.
با وجود نوسان سطح آب در سال های خشک، این تاالب 
از سطح دریا منفی  ارتفاع تاالب  کاماٌل خشک نمی شود. 
و  آزاد(  آب های  از سطح  پایین تر  متر  . )شش  است   ۶

متوسط عمق آن در حدود 2 متر است.
تاالب بین المللی آالگل پذیرای پرندگان مهاجر در زمستان 
است که جوجه آوری نیز می کنند. تا کنون ۸5 گونه پرنده 
شامل 1۹ گونه بومی و ۶۶ گونه مهاجر در تاالب های آالگل 
، آجی گل ، آلماگل شناسایی شده است. از پرندگان مهاجر 
14 گونه آن عبوری بوده و بقیه زمستان گذرانی می کنند و 

یا در تابستان جوجه آور هستند .
از  شکار قانونی و غیرقانونی مانند تاالب های دیگر کشور 
مخاطرات جدی این تاالب است. فصل شکار طبق تقویم 
پایان زمستان هر  تا  پاییز  ابتدای  از  اداره محیط  زیست 
روز)چهارشنبه و جمعه( است که عماٌل  سال هفته ای دو 
تفنن  و  تفریح  عنوان  به  پرندگان  بودن کشتار  قانونی  بر 

می گذارد. صحه 
این تاالب  از دیگر معضالت جدی گریبان گیر  جاده کشی 
برای  مخاطراتی  برآن که  عالوه  جاده کشی ها  این  است. 
تاالب در بر دارد و به اکوسیستم یکپارچه آن آسیب می زند، 
خود نیز به دلیل سیل گیر بودن منطقه، بسیار آسیب پذیر 
است. احداث سد خاکی در باالدست این تاالب نیز از دیگر 

مخاطرات این تاالب و تاالب های همجوار آن است.
ضمن  دیگر،  تهدیدهای  به عالوه  مخاطرات  این  مجموع 
نابود سازی کارکردهای اصلی و مهم این تاالب که زیان 
جبران ناپذیری به یک پدیده با اهمیت از جنبه بین المللی، 
پایمال  از  نشان  می سازد،  وارد  محلی  و  ملی  منطقه ای، 
 / دارد.  تاالب ها  بین المللی  پیمان  به  نسبت  تعهد  کردن 

ایران در  سیری 

آبخوان 


