
 رییس اتاق بازرگانی در نامه ای به قالیباف:

 برای تصمیم دربار ه فضای مجازی
 از کارشناسان نظر بخواهید

رئیس اتاق ایران در نامه ای به رئیس مجلس، دریافت نظرات کارشناسان خبره 
برای اتخاذ تصمیمات مرتبط با فضای مجازی را خواستار شد و از آمادگی اتاق 

ایران برای ارائه نظرات کارشناسی خبر داد. 

 نتایج پژوهش  محققان دانشگاه
 کلرادو بولدر نشان می دهد:

سهم 70 درصدی 
نیروگاه ها در تولید 

آالینده کربن 
رچند بسیاری از کشورهای دنیا خود را ملزم به رعایت 
ضوابطی در راستای سازگاری با محیط زیست کرده و 
برنامه های جدی برای تولید انرژی های پاک دارند، 
اما هنوز سوخت هایی که درصد آالیندگی باالیی دارند، 

در دنیا طرفداران خاص خود را دارد.

ردپای طرح های انتقال آب در خشکی 
رودخانه چالوس

آب چالوس را برای 
کشت برنج بردند

هفته قبل چالوس قدر یک جوی آب داشت. آب در 
باالدست بود، اما در پایین دست نه. انگار که شعبده 
کرده و یا طلسم و وردی خوانده باشند؛ آب رودخانه 
به یک باره غیب شده بود. ماهی های محلی خیلی 
وقت است که قید این رودخانه را زده اند. آزاد، سفید، 
سوف؛ دیگر ماهی  در این رود نیست. همه ماهی ها از 
یا  ماسه  و  شن  شرکت   های  که  والیی  گل 

جاده سازی های اطراف به رود ریختند خفه شدند.

 چهل روز از حادثه واژگونی
 اتوبوس سرباز معلم ها گذشت 

 تمام وعده ها
 هیچ بود 

ولوو  اتوبوس  در  مدرسه  در  دادن  درس  رویای 
جاده  به  چشم ها  تیر  سوم  شد.  تکه  تکه  قدیمی 
اتوبوس حامل  زمانی که  یزد خشک شد،  دهشیر 
سرباز معلم های سیستان و بلوچستانی واژگون شد، 
سه نفر که آرزوی معلم شدن داشتند در جا جان 
باختند و آن هایی که ماندند، هرشب با فکر تصادفی 
به خواب می روند که قرار بود سکوی پرتابشان باشد 

و حاال شده بالی جانشان.  یک خانو اده درآتش»تنگه هایقر « سوخت
 ناصر بهزادی 45 ساله، رضا بهزادی 19 ساله و حامد بهزادی 18 ساله ظهر دیروز در آتش سوزی جان سپردند 

و جهانبخش بهزادی بر اثر سوختگی شدید در بیمارستان است

در دومین روز آتش سوزی فیروزآباد پس از مرگ سه نفر، هلی کوپترهای آب پاش و نفربر، راهی ارتفاعات فارس شدند

 رهبر انقالب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری سیزدهم: 

با مردم صادقانه حرف بزنیدبا مردم صادقانه حرف بزنید
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کردن  تعطیل  اینکه  بر  تاکید  با  کشور  وزیر 
و  مقدمات  به  نیاز  کرونا  دلیل  به  تهران 
برنامه ریزی و اقناع و همراه سازی مسئوالن و 
مردم دارد گفت: اگر این روند به صورت دقیق 
هدف  به  نتوانیم  بسا  چه  نشود،  برنامه ریزی 

برسیم. نظر  مورد 
روز  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  ایرنا،  به گزارش 
عملیاتی  قرارگاه  جلسه  حاشیه  در  شنبه  سه 
و  سال  یک  افزود:  کرونا،  با  مقابله  ستاد 
و  کرونایی  شرایط  فشار  تحت  که  است  نیم 

هستیم  تحریم  فشار  تحت  نیم  و  سال  سه 
به  آنها  از  ناشی  سختی های  و  مشکالت  که 
کامال  باید  اقدامی  هرگونه  که  است  گونه ای 
بگیرد. صورت  هدفمند  و  دقیق  هوشمندانه، 
فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا با اشاره 
به جلسه امروز ستاد درباره بررسی تعطیلی دو 
عنوان  به  تعطیالت  داد:  ادامه  تهران  هفته ای 
یکی از راه های اقدام و اثرگذاری است اما انجام 
این کار نیاز به مقدمات، تمهیدات، برنامه ریزی، 
اقناع سازی و همراه سازی همه مسئوالن و به 

ویژه همراهی  مردم را می خواهد.
و  کامل  و  دقیق  صورت  به  اگر  گفت:  او 
نتوانیم  برنامه ریزی نشود چه بسا  هوشمندانه 
با دادن هزینه های باالی اقتصادی و اجتماعی 

برسیم. نظر  مورد  هدف  به 
موضوع  به  نسبت  مقرر شد  گفت:  کشور  وزیر 
صورت  دقیق تری  بررسی  و  مطالعه  تعطیالت 
جدی تری  بحث  آینده  روزهای  در  و  بگیرد 
انجام خواهیم داد و تصمیم گیری به روزهای 

شد. موکول  آتی 

رحمانی فضلی:

 تعطیل کردن به دلیل کرونا نیاز به برنامه ریزی دارد
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آگهی مزایده اموال غیر منقول
بموجب سند رهنی شماره 3۵۹3۶ مورخ 13۹1/11/۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶۹ 
شهر جیرفت موضوع پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۰۴۶۲ له: بانک کشاورزی شعبه جیرفت 
به شماره ملی ۴۶۹۹3۶۸۶۰3  فرزند حاجب مسعود  زینلی خراجی  : خانم صفیه  عليه 
خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  مدیون  اینکه  به  نظر  تشکیل  وراهن  وام گیرنده  بعنوان 
اقدام ننموده اند در اجرای ماده واحده قانون اصالح ماده 3۴ اصالحی قانون ثبت مصوب 
و  اسناد  ثبت  قانون  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آئین  مقررات  و   13۸۶
امالک کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسط کارشناس رسمی 
اجرایی  عملیات  ادامه  تقاضای  بستانکار  ارزیابی  قطعیت  از  وپس  انجام  دادگستری 
نسبت به مورد وثیقه ششدانگ یک قطعه باغ و چندباب اطاق پالک ثبتی ۲۴ فرعی از 
به مساحت  ۲ بخش ۴۵ کرمان  اراضی دهنو محمدرضاخان قطعه  واقع در  ۴3۸ اصلی 
ششدانگ ۴۹1۴۹ متر مربع به آدرس: جیرفت دهنو محمدرضا خان را مینماید لذا ملک 
فوق که ذیل ثبت شماره 1۸۸۹۴ صفحه 3۵۵دفتر 111 محلی بنام صفيه زینلی خراجی 
ثبت و سند مالکیت آن نیز صادر وتسلیم گردیده است به مزایده گذاشته میشود حدود 
اربعه به شرح ذیل میباشد : شماالبه طول 1۷3 متر مهره ایست به کوچه شرقا به طول 
به  ایست  مهره  ۲1۰متر  طول  به  جنوبا  دهنو  قدیم  جاده  به  ودیواریست  متردرب   ۲۷۵
۲1متر سوم  به طول  به کوچه دوم  ایست  و مهره  1۴1متر درب  به طول  اول  کوچه غربا 
به طول ۵۹متر مهره ایست به باغ پالک ۲۵فرعی از ۴3۸اصلی چهارم به طول 3۹ متر 
 ۵۲۹/۴۰۰ شماره  نظريه  برابر  ۴3۸اصلی که  از  فرعی   ۲ پالک  جزء  باغ  به  ایست  مهره 
مورخ 1۴۰۰/۰۴/1۰ کارشناسان رسمی دادگستری الف - مشخصات فیزیکی ملک بصورت 

ششدانگ که بخشی از عرصه زمین زراعی و قسمتی نیز باغ نخیالت مشتمل بر ۵1۲نفر 
به  مجهز  عمیق  چاه  حلقه  یک  از  اراضی  آب  کلوته که  و  مضافتی  ارقام  مثمراز  نخل 
آبیاری می گردد  ای(  به روش سیستم تحت فشار )قطره  اراضی  و  تامین  الکتروپمپ 
وخاک  آب  مکانی کیفیت  موقعیت  به  توجه  با  موصوف  ملک  ششدانگ  ارزیابی   - ب 
شرایط باغ و ارقام خرما وسن درختان امکان فروش جمعا ) 3۷٫۸۸۷٫۲۵۰٫۰۰( ریال 
میباشد. که مبنا و پایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده از ساعت ۹ الی 1۲ صبح 
روز یکشنبه مورخه 1۴۰۰/۰۵/31 در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت 
برگزار مزایده از مبلغ مذکور شروع و به باال ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 
از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده  شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
مکلف  مزایده  برنده  است  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  و حضور  ثبت 
ثبت  به حساب  مزایده  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  را ظرف  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است 
تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت تودیع 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و 
تجدید میگرد ضمنا فروش نقدی بوده و پرداخت کلیه قبوض آب و برق و تلفن و غیره 
برنده  به عهده  یا نشده  اینکه رقم قطعی آن معلوم شده  از  اعم  انجام مزایده  تاریخ  تا 
مزایده می باشد. ضمنابرابر گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در محدوده ملک مورد 

ندارد.  ارزیابی هیچ گونه ساختمانی وجود 
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اگهی مزایده اموال غیر منقول
بموجب سند رهنی شماره 1۸۰۰۴ مورخ 13۸۶/1۲/۲3دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶۹ شهر 
عليه  جیرفت  شعبه  بانک کشاورزی  له:  اجرائی کالسه ۹۹۰۰۴۴۷  پرونده  موضوع  جیرفت 
وام گیرنده و  بعنوان  به شماره ملی ۲۹۹1۴۵31۷۶  فرزند حسن  پور  ابراهیم  امید  آقای   :
خانم صفیه زینلی خراجی فرزند حاجب مسعود به شماره ملی ۴۶۹۹3۶۸۶۰3 بعنوان راهن 
تشکیل نظر به اینکه مدیونین نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند در اجرای ماده 
واحده قانون اصالح ماده 3۴ اصالحی قانون ثبت مصوب 13۸۶ و مقررات آئین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت اسناد و امالک کشور بنا به درخواست بستانکار از 
مورد وثیقه ارزیابی الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام و پس از قطعیت ارزیابی 
باغ و  به مورد وثيقه ششدانگ یک قطعه  ادامه عملیات اجرایی نسبت  بستانکار تقاضای 
محمدرضاخان  دهنو  اراضی  در  واقع  اصلی   ۴3۸ از  فرعي   ۲۴ ثبتی  پالک  اطاق  چندباب 
قطعه ۲ بخش ۴۵ کرمان به مساحت ششدانگ ۴۹1۴۹ متر مربع به آدرس: جیرفت دهنو 
محمدرضاخان را مینماید لذا ملک فوق که ذیل ثبت شماره 1۸۸۹۴ صفحه 3۵۵ دفتر111 
محلی بنام صفیه زینلی خراجی ثبت و سند مالکیت آن نیز صادر و تسلیم گردیده است 
به شرح ذیل میباشد: شماالبه طول 1۷3 مترمهره  اربعه  به مزایده گذاشته میشود حدود 
به  دهنو جنوب  قدیم  به جاده  دیواریست  و  درب  به طول ۲۷۵متر  به کوچه شرقا  ایست 
طول ۲1۰متر مهره ایست به کوچه غربا اول به طول 1۴1متر درب ومهره ایست به کوچه دوم 
به طول ۲1متر سوم به طول  ۵۹ متر مهره ایست به باغ پالک ۲۵ فرعی از  ۴3۸ اصلی 
چهارم به طول 3۹ متر مهره ایست به باغ جزء پالک ۲ فرعی از ۴3۸ اصلی که برابر نظریه 

شماره ۵۲۹٫۴۰۰ مورخ 1۴۰۰/۰۴/1۰ کارشناسان رسمی دادگستری: الف - مشخصات فیزیکی 
ملک بصورت ششدانگ که بخشی از عرصه زمین زراعی و قسمتی نیز باغ نخیالت مشتمل 
بر ۵1۲نفر نخل مثمراز ارقام مضافتی و کلوته که آب اراضی از یک حلقه چاه عمیق مجهز 
به الکترو پمپ تامین و اراضی به روش سیستم تحت فشار ) قطره ای( آبیاری می گردد 
ب - ارزیابی ششدانگ ملک موصوف با توجه به موقعیت مکانی کیفیت آب وخاک شرایط 
باغ و ارقام خرما وسن در ختان امکان فروش جمعا )3۷٫۸۸۷٫۲۵۰٫۰۰( ریال میباشد. که 
مبنا و پایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده از ساعت ۹ الی 1۲ صبح روز یکشنبه 
مورخه 1۴۰۰/۰۵/31 در محل شعبه اجراء اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت برگزار مزایده از 
مبلغ مذکور شروع و به باال ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد، شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید او در صورتیکه ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگرد ضمنا فروش نقدی بوده و 
پرداخت کلیه قبوض آب و برق و تلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد. ضمنابرابر گزارش کارشناسان رسمی 

دادگستری در محدوده ملک مورد ارزیابی هیچ گونه ساختمانی وجود ندارد .
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام خرب2

دوره  جمهوری  ریاست  تنفیذ  مراسم 
امام  حسینیه  در  امروز  صبح  سیزدهم، 
خمینی)ره( برگزار شد و رهبر معظم انقالب 
اسالمی با تنفیذ رأی ملت، حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری 

کردند. منصوب  ایران  اسالمی 
حجت االسالم  که  تنفیذ  حکم  متن 
والمسلمین محمدی گلپایگانی آن را قرائت 

است: شرح  این  به  کرد، 
»بسم هللا الرحمن الرحیم

العالمین و صلی هللا علی  لله رب  والحمد 
بقیة هللا فی  الطاهرین سیما  آله  محّمد و 

االرضین
می گویم  سپاس  را  قدیر  و  علیم  خداوند 
که با فضل و عنایت خود، ایران را بار دیگر 
انتخابات،  اجتماعی  و  سیاسی  آزمون  در 
در  عظیم الشأن،  ملت  و  فرمود،  سرافراز 
شرایطی پیچیده و دشوار، با حضور پر معنا 
و عّزت آفرین خود، حاکمیت رأی مردم بر 
با  و  ساخت،  نمایان  را  کشور  امور  اداره ی 
از  عالیقدر،  و  مردمی  شخصیتی  انتخاب 
تبار سیادت و علم، و مزّین به پرهیزگاری 
درخشان  سوابق  دارای  و  خردمندی،  و 
مدیریت، عزم راسخ خود را بر پیمودن مسیر 
نورانی انقالب که مسیر عدالت و پیشرفت و 

داد. نشان  است،  عّزت  و  آزادی 
و  خدمت  تشنه ی  عزیزمان،  میهن  امروز 
آماده ی حرکت جهشی در همه ی عرصه ها، و 
نیازمند مدیریتی با کفایت و جهادی و دانا و 
شجاع است که بتواند توانمندی های آشکار و 
نهفته ی ملت، بویژه جوانان را که بسیار فراتر 
از مشکالت است، بسیج کرده و به میدان 
کار و تالش سازنده آورد؛ موانع را از سر راه 
را  مّلی  پول  تقویت  سیاست  بردارد؛  تولید 
بِجّد دنبال کند، و قشرهای متوسط و پایین 
جامعه را که سنگینی مشکالت اقتصادی بر 
دوش آنها است، توانمند سازد؛ مدیریتی که 
با مشی فرهنگی خردمندانه، مسیر اعتالی 
را هموار کرده،  ایران  و معنوی ملت  مادی 
حرکت کشور به سمت جایگاه شایسته اش 

را شتاب بخشد.
پیروی  با  و  عزیز  مردم  از  تشکر  با  اکنون 
و  فرزانه  عالم  به  رأی  آنان،  گزینش  از 
مردمی،  و  کارآزموده  و  خستگی ناپذیر 
سیدابراهیم  آقای  حجت االسالم  جناب 
ریاست  به  را  ایشان  و  تنفیذ  را  رئیسی 

ایران منصوب می کنم و  جمهوری اسالمی 
از خداوند متعال توفیق و سربلندی ایشان 
و همکارانشان را مسألت می کنیم و یادآوری 
تا  اینجانب  تنفیذ  و  ملت  رأی  می کنم که 
هنگامی است که مشی همیشگی ایشان در 
پیمودن صراط مستقیم اسالم و انقالب ادامه 
داشته باشد که به فضل الهی چنین خواهد 

ان شاءهللا.« بود 
رهبر انقالب اسالمی همچنین در سخنانی در 
مراسم تنفیذ این مراسم را متکی بر قانون 
به دست  شده  بنیان گذاری  رسم  و  اساسی 
امام خمینی)رض( برشمردند و افزودند: این 
مراسم، مظهر موضوع بسیار مهم »جابجایی 
عقالنی، آرام و متین« در قوه مجریه و در 

واقع در مدیریت کشور است.
رهبر انقالب، وجود تنوع سیاسی را از دیگر 
مضامین بسیار مهم مراسم تنفیذ خواندند 
سیاسِی  مختلف  گرایش های  افزودند:  و 
در  سیاسی  تنوع  نشان دهنده  دولت ها، 
کشور و این واقعیت نشانه آزادی و سالمت 

است. انتخابات 
در  انتخابات  برگزاری  به  اشاره  با  ایشان 
سالمت و امنیت کامل، از همه دستگاه های 
نظم  تأمین کننده  و  انتخابات  برگزارکننده 
ایران  عزیز  ملت  از  ویژه  به طور  و  امنیت  و 
صمیمانه تشکر کردند و افزودند: از مدت ها 
محافل  در  انتخابات  تحریم  توطئه  پیش 
دنبال  و  طراحی  دشمنان  سیاست گذاری 
می شد و در داخل هم عده ای از روی غفلت 
و عده ای شاید از روی غرض همین خط را 
دنبال می کردند اما ملت پاسخ قاطع داد و با 
توجه به اوضاع و احوال، مشارکت خوبی در 

داشت. انتخابات 
حضرت آیت هللا خامنه ای، جابه جایی قدرت 
و  برشمردند  امیدآفرین  را  مجریه  قوه  در 
تازه  اراده های  با  افراد جدید  گفتند: حضور 
و ابتکارات نو، برای همه به خصوص جوانان 
بسیار  امیدواری  این  که  می آفریند  امید 

است. مغتنم 
ایشان افزودند: این جابجایی برای صاحبان 
فکر و نظر و اندیشه نیز فرصتی است که با 
دقت و تأمل، خطاهای دوران گذشته را پیدا 

کنند و راه حل ارائه دهند.
بر  تکیه  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
انتخاباتی  تبلیغات  در  انقالب  ارزش های 
آقای رئیسی تأکید کردند: این مسیر درست 

حقوق  به  را  ملت  چرا که  یابد  ادامه  باید 
اساسی خود می رساند و ایران را در جایگاه 

می دهد. قرار  شایسته 
ایشان در همین زمینه افزودند: ارزش های 
در  بلکه  نیست  موهومی  مفاهیم  انقالب 
سخنان امام بزرگوار، به طور روشن و مکرر 
بیان شده و باید همین سخنان مالک قرار 

گیرد و دنبال شود.
رهبر انقالب، ورود ملت به مسائل مختلف 
و  خواندند  مشکالت  حل  اصلی  کلید  را 
افزودند: پیگیری ارزش های انقالب موجب 
به  آنان  ورود  و  مردم  انگیزه های  افزایش 
و  بدیل  بی  این حضور  می شود که  میدان 
بی جایگزین، بسیار مغتنم و کارگشا است.
حضرت آیت هللا خامنه ای، تبدیل مردم را از 
یک جمع منفعل و پراکنده به مجموعه ای 
هنر  آرمانخواه،  و  پرانگیزه، هدف دار  متحد، 
اصلی انقالب و امام خواندند و افزودند: هر 
انگیزه و  اتحاد،  بتواند  عامل و عنصری که 
میدان  وارد  را  مردم  و  افزون  را  ملت  امید 
کند، مغتنم است که ارزش های انقالب این 

ویژگی تعیین کننده را دارد.
رهبر انقالب با اشاره به شعارهای انتخاباتی 
از  و  بودن  بر »مردمی  مبنی  رئیسی  آقای 
مردم شنیدن و در میان مردم بودن«، گفتند: 
مردمی بودن موضوع بسیار مهمی است و 
باید  همکارانشان  و  محترم  رئیس جمهور 
محقق  واقعیت  در  شعار  این  تالش کنند 
شود و به معنی واقعی و بدون در نظرگرفتن 
امتیازهای طبقاتی و گروهی، در میان همه 
مردم باشند. حضرت آیت هللا خامنه ای خاطر 
نشان کردند: البته حضور در میان مردم نباید 
موجب غافل شدن از ارتباط با نخبگان شود 
و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان، الزم و مفید 
دولت  اینکه  بر  تأکید  با  رهبرانقالب  است. 
باید مظهر وفاق ملی و نگاه مالطفت آمیز به 
عموم مردم باشد، افزودند: یکی از کارهای 
کمک  دولت  بودن  مردمی  به  که  مهمی 
می کند، تعهد به گفت وگوی صادقانه و بدون 
با  باید  است.  مردم  با  پیرایه های سیاسی 
مردم صادقانه حرف زد، مشکالت و راه حل ها 
را گفت و توقعات را بیان کرد و کمک های 

الزم را نیز به مردم تقدیم کرد.
به  آیت هللا خامنه ای  بعدی حضرت  توصیه 
دولت سیزدهم، شناخت ظرفیت های فراوان 

کشور و توجه جدی به آنها بود.

و  مشکالت  از  روزها  این  گفتند:  ایشان 
کمبودهای کشور گفته می شود که زیاد هم 
هستند اما ظرفیت های کشور در بخش های 
داخلی،  گسترده  بازار  معادن،  نفت،  آب، 
آمادگی های  و  استعدادها  و  همسایگان 
حیرت آور جوانان، بسیار فراتر از مشکالت و 

هستند. فوق العاده 
رهبر انقالب خاطر نشان کردند: بدون تردید 
با این ظرفیت ها می توان بر مشکالت غلبه 
کرد به شرطی که خوب شناخته و سپس 
با تالش خستگی ناپذیر و شبانه روزی به کار 

گرفته شوند.
از  دیگر  یکی  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
جنبه های مردمی بودن را مبارزه بی امان با 
آقای  افزودند:  و  برشمردند  فساد و مفسد 
رئیسی در مسئولیت قبلی، مبارزه با فساد 
را شروع کرد و اقدامات خوبی انجام داد اما 
اصل قضیه و بسترها و زمینه های فساد در 
قوه مجریه است که باید با آن به طور جدی 

مبارزه کرد.
انحصارهای  مالیاتی،  فرارهای  ایشان 
و  سوداگرانه  ناسالم  فعالیت های  بی دلیل، 
سوء استفاده از ارز ترجیحی را نمونه هایی از 
موارد فساد برشمردند که باید با آنها با برنامه 

مقابله کرد. پیگیری،  و 
مشکالت  حل  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
اقتصادی را نیازمند برنامه و حرکت براساس 
برنامه کلی طراحی شده دانستند و گفتند: 
با کارهای روزمره و اقدامات پیش بینی نشده 
آنکه  را حل کرد ضمن  مشکالت  نمی توان 
همه بدانند حل مشکالت اقتصادی زمان بر 
است و مسئوالن باید همه تالش خود را به 
کار گیرند تا این زمان هر چه ممکن است 
کوتاه تر شود. ایشان سرعت عمل در تشکیل 
دولت را ضروری خواندند و افزودند: شرایط 
به  نمی کند که تشکیل دولت  اقتضا  کشور 
رئیس جمهور محترم  بنابراین  بیفتد  تأخیر 
در معرفی وزرای پیشنهادی و مجلس نیز 
در بررسی صالحیت وزیران شتاب به خرج 
دهند. نکته پایانی که رهبر انقالب به آن اشاره 

کردند موضوع جنگ تبلیغاتی بود.
حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به تالش 
دشمنان برای تأثیرگذاری و مسلط شدن بر 
افکار عمومی کشورها از جمله مردم ایران از 
طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی و رسانه ای 
گفتند: اگر افکار عمومی یک ملت در اختیار 
بیگانه قرار گیرد آن ملت طبق میل بیگانه 

پیش خواهد رفت.
و  ضعف  وجود  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
کم کاری در کارهای رسانه ای و تبلیغاتی در 
داخل کشور خاطر نشان کردند: باید در این 
عمل کرد. هوشمندانه تر  و  قوی تر  مسایل 

به دنبال رفع تحریم ها خواهیم بود
در این مراسم همچنین حجت االسالم 
اسالمی  رئیس جمهوری  رئیسی  ابراهیم 
 ۴۴ تورم  جمله  از  مشکالتی  گفت:  ایران 
افزایش  نقدینگی،  فزاینده  رشد  درصدی، 
بیکاری  بودجه،  کسری  دولت،  بدهی های 
و  به علت دشمنی ها  و مشکل مسکن که 
همچنین برخی ناکارآمدی های داخلی ایجاد 
شده، نیازمند اصالح است و مردم توقع دارند 

ترمیم شود. آنان  آسیب دیده  اعتماد 
به  جا  هر  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس جمهور 
دچار  شد  بی توجهی  رهبری  رهنمودهای 
مشکل شدیم، خاطرنشان کرد: به دنبال رفع 
تحریم ها خواهیم بود اما سفره مردم را به 

نمی زنیم. بیگانگان گره  اراده 
بازار  ثبات  بودجه،  »کسری  رئیسی گفت: 
آب  موضوع  و  تورم، کرونا  سرمایه، کنترل 
است که  مهمی  مسایل  جمله  از  برق«  و 
حل آنها فوریت دارد و دولت با نگاه به 1۰ 
مسئله فوری، یک برنامه تحولی کوتاه مدت 
تهیه کرده است. رئیس جمهور افزود: برنامه 
در  زودی  به  دولت که  ساله  چهار  تحولی 
اختیار صاحب نظران قرار می گیرد، زمینه ساز 

بود. توسعه هفتم خواهد  برنامه  اجرای 
وضعیت  تغییر  مردم  پیام  کرد  اظهار  او 
موجود بود. با توجه به رشد نقدینگی ۶۸۰ 
درصدی و تورم ۴۴ درصدی و افزایش سه 
برابری بدهی های دولت در پنج سال اخیر، 
وضعیت مردم را وضعیت مناسبی نمی بینیم 
چه به دلیل دشمنی دشمنان و چه به دلیل 

داخلی. کاستی های 

رهبر انقالب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری سیزدهم:

با مردم صادقانه حرف بزنید
رئیس جمهوری: برنامه تحولی چهار ساله دولت به زودی در اختیار صاحب نظران قرار می گیرد

    سفیر ایران در بریتانیا:

ایران به دنبال تنش 
در منطقه نیست

تکرار  ضمن  بریتانیا  در  ایران  سفیر 
مداخله  مورد  در  رسمی کشورمان  مواضع 
ِمرِسر  به کشتی  حمله  در  ایران  نداشتن 
استریت، اظهار کرد: ادعاهای مطرح شده 
مورد  این  در  بریتانیایی  مقام های  توسط 
می شود. ارزیابی  ناپخته«  و  »شتاب زده 
به گزارش ایسنا، محسن بهاروند، در گفت 
»فایننشال تایمز«  گفت:  روزنامه  با  و گو 
جمله  از  و  ایران  در  رسمی  های  مقام 
جمهوری  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
در  ایران  دخالت  نوع  هر  ایران  اسالمی 
انتساب  نوع  هر  و  تکذیب  را  حادثه  این 
این حمله به ایران را محکوم کرده است. 
منطقه  در  ثبات  که  است  کشوری  ایران 
سیاست  های  اولویت  مهم ترین  جمله  از 

است.  خارجی اش 
 سفیر ایران در بریتانیا افزود که جمهوری 
منطقه  در  تنش  دنبال  به  ایران  اسالمی 
هیچ کس  نفع  به  تنش  که  چرا  نیست؛ 
غیر ضروری  تنش های  ایجاد  و  نیست 
منتفع  را  کسی  حساس  منطقه  این  در 

. نمی کند
دادند که  پنج شنبه رسانه ها گزارش  روز 
یک نفتکش متعلق به رژیم صهیونیستی 
توسط یک  نزدیکی عمان هدف حمله  در 
پهپاد قرار گرفت که طبق همین گزارشات 
از خدمه کشتی، شامل  آن دو تن  اثر  در 
جان  رومانیایی  یک  و  بریتانیایی  یک 

خود را از دست دادند.
مقامات صهیونیستی و همچنین انگلیس 
هیچ  ارائه  بدون  ادعاهایی  در  آمریکا  و 
دست  به  متهم  را  ایران  مدرکی  گونه 
داشتن در این حادثه کرده و می گویند که 

است. بوده  ایران  حمله کار 
مطرح  حالی  در  ساختگی  ادعاهای  این 
سخنگوی  خطیب زاده  سعید  که  می شود 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در  خود  هفته  این  خبری  نشست  در 
رژیم  سوی  از  شده  مطرح  اتهامات  مورد 
ایران  به  نسبت  آمریکا  و  صهیونیستی 
حمله  در  تهران  داشتن  دست  مورد  در 
رژیم  این  تالش  و  اسرائیلی  نفتکش  به 
برای مطرح کردن این موضوع در شورای 
موجودیت  گفت:  ملل  سازمان  امنیت 
این  از  دست  باید  قدس  اشغالگر  رژیم 
بار  این  و  بردارد  واهی  های  زدن  اتهام 
چنین  اشغالگر  رژیم  این  نیست که  اول 

می کند. ما  کشور  متوجه  را  اتهاماتی 
اینکه  بیان  با  ایران  ارشد  دیپلمات  این 
خود  با  رفته  که  جایی  هر  رژیم  این 
ناامنی، ترور و وحشت برده است تصریح 
عهده  بر  فعلی  وضعیت  مسئولیت  کرد: 
را  صهیونیستی  رژیم  پای  است که  آنانی 

کرده اند. باز  منطقه  به 
اظهارات  اینکه  بر  تاکید  با  خطیب زاده 
ارتباط  این  مقامات رژیم صهیونیستی در 
با  بدانند  باید  آنها  گفت:  است،  محکوم 
این فرافکنی ها دردی از دردهای شان دوا 
توفان درو  بکارد  باد  نمی شود و هر کس 

می کند.
از  دفاع  در  لحظه  ای  ایران  افزود:  او 
تردید  مردمش  منافع  و  خود  امنیت 

. نمی کند
درباره  ایران  علیه  ادعاها  با  ناتو  همراهی 

اسرائیلی نفتکش 
داشتن  دست  بر  مبنی  ادعاها  ناتو 
رژیم  متعلق  نفتکش  به  حمله  در  ایران 
تهران  از  و  کرد  تکرار  را  صهیونیستی 
بین المللی اش  تعهدات  به  تا  خواست 

باشد. پایبند 
به گزارش ایسنا، سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( در واکنش به گزارشات در 
مورد حمله به نفتکش ِمرِسر استریت که 
تحت کنترل رژیم صهیونیستی قرار دارد، 
صهیونیستی،  رژیم  مقامات  با  همصدا 
این  و  بیانیه ای منتشر  انگلیس  و  آمریکا 

را محکوم کرد. حادثه 
در این بیانیه که روی وب سایت سازمان 
ناتو قرار گرفته، آمده است: ما با پیوستن 
به  اخیر  مرگبار  حمله  متحدانمان  به 
نزدیکی  در  استریت  ِمرسر  ِام وی  کشتی 
به  و  می کنیم  محکوم  را  عمان  سواحل 
رومانی و انگلیس به دلیل تلفات  آنها در 

می گوییم. تسلیت  حادثه  این 
آزادی  است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
ضروری  ناتو  متحدان  تمام  برای  ناوبری 
قوانین  طبق  بایست  می  و  است 

شود. رعایت  بین المللی 
ایران  نقش  بر  مبنی  ادعاها  تکرار  با  ناتو 
در سواحل عمان  این کشتی  به  در حمله 
متحده  ایاالت  انگلیس،  است:  آورده 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  رومانی  و 
ایران  کار  حمله  زیاد  بسیار  احتمال  به 
نسبت  همچنان  ما  متحدان  است.  بوده 
منطقه  در  ایران  زدای  ثبات  اقدامات  به 
به  تا  می خواهند  تهران  از  و  نگرانند 

باشد. پایبند  بین المللی  الزامات 

دومین مدال برای ایران 
در المپیک توکیو

ایران  فرنگی  کشتی  کیلوگرم   ۹۷ وزن  نماینده 
برنز  مدال  به  فنالند  از  حریفی  مقابل  برتری  با 
فرنگی  کشتی  مدال آور  اولین  و  رسید  المپیک 
کاروان  مدال آور  دومین  و  توکیو  المپیک  در  ایران 

گرفت. نام  ایران 
کشتی  رقابت های  ادامه  در  ایسنا،  گزارش  به 
ساروی  محمدهادی  توکیو،   ۲۰۲۰ المپیک  فرنگی 
وزن  نماینده  و  جهان  امیدهای  برنز  مدال  دارنده 
آروی  مقابل  رده بندی  دیدار  در  ایران  ۹۷ کیلوگرم 
از   ۲۰1۹ جهان  سال   ۲3 زیر  قهرمان  ساووالینن 
نتیجه  با  پایان  در  و  رفت  تشک  روی  به  فنالند 
برنز  مدال  به  و  رسید  برتری  به   ۲ بر   ۹ قاطع 

رسید. المپیک 

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

اجازه نخواهیم داد پلتفرم 
خارجی فیلتر شود

با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
حقوق  از  صیانت  طرح  مسئله که  این  بر  تاکید 
کاربران و ساماندهی فضای مجازی در کمیسیون 
رئیس  به گفته  می شود، گفت:  بررسی  مشترک 
فضای  پلتفرم  هیچ  در  فیلترینگی  هیچ  مجلس 
مجازی وجود نخواهد داشت. به تعبیر دیگر، ما 

بیفتد. اتفاق  این  داد  نخواهیم  اجازه 
صفحه  در  بابایی کارنامی  علی  ایسنا،  به گزارش 
از  صیانت  طرح  مورد  در  اینستاگرامش  رسمی 
حقوق کاربران و ساماندهی فضای مجازی گفت: 
باالتر  جایگاه  اسالمی که  رئیس مجلس شورای 
از بنده دارند، گفتند که هیچ فیلترینگی در هیچ 
به  داشت.  نخواهد  وجود  مجازی  فضای  پلتفرم 
اتفاق  این  داد  نخواهیم  اجازه  ما  دیگر،  تعبیر 

. بیفتد
نماینده مردم ساری در مجلس یازدهم با اشاره 
به تاریخچه  طرح مذکور گفت: این طرح بیش از 
1۶ – 1۷ ماه قبل در شورای عالی فضای مجازی 
که  وزرایی  امضای  با  رئیس جمهور  ریاست  به 
است.  شده  مصوب  هستند،   بحث  این  نقاد 
فضای  بود که  این  طراحان طرح  و  دید مجلس 
مانع  و  جامع  قوانین  باید  و  است  مهم  مجازی 
داشته باشد. قوانین نیز باید حقوق شهروندی را 
البته زمینه سرمایه گذاری کسب  پوشش دهد و 

فراهم کند. را  و کار 
طراحان طرح،   از  تعدادی  افزود:  بابایی کارنامی 
من  دادند.  پیشنهاد  را  آن  قبل  سال  ماه  آبان 
طرح  این  اولیه  اصول  با  و  نبودم  طراحان  جزء 
قانونمند کردن  با  حال  عین  در  داشتم.  مخالفت 

بودم. موافق  مجازی  فضای 
طبق  و  شد  اصالح  همکاران  طرف  از  طرح  این   
نماینده   ۵۰ از  بیش  داخلی  نامه  آئین  قانون 
درخواست کردند که این طرح اولویت اول صحن 

باشد. مجلس 
نبودم،  باال  نفر   ۵۰ جزء  بنده  اینکه  بیان  با  او 
نماینده   ۵۰ امضای  با  نهایت  این طرح در  گفت: 
می خواهید  که  حال  گفتیم  ما  آمد.  صحن  به 
قالب اصل ۸۵  در  بروید  انجام دهید  را  این کار 
بروید.  مشترک  کمیسیون  به  و  کنید  فعالیت 
و تخصصی تر است  پنج شفاف تر  و  اصل هشتاد 
دنبال  به  را  نخبگان  حداکثری  مشارکت  اتفاقا  و 

داشت. خواهد 
به  استناد  با  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
این  خصوص  در  نمایندگان  با  متعدد  جلسات 
طرح گفت: ما با طرح قبلی سامان دهی مخالف 
تغییر  طرح  درصد   ۷۰ بگویم که  باید  اما  بودیم 
به  قالیباف  دکتر  با  بندی  جمع  در  است.  کرده 
یا  پنج  و  هشتاد  اصل  که  رسیدیم  نتیجه  این 
کمیسیون  در  طرح  تخصصی  بررسی  همان 

است. مسیر  بهترین  مشترک 
را دخیل  از آن طریق کمیسیون های بیشتری  ما 
کمیسیون  از  تنها  طرح  این  مسیر  اگر  کرده ایم. 
با این طرح مخالفت می کردم. اما  فرهنگی بود، 
است.  مشترک  کمیسیون  بررسی  مبنای  اکنون 

ثبت نام کردم. این کمیسیون  در  هم  بنده 

رئیسی: کسری بودجه، ثبات 
بازار سرمایه، کنترل تورم، کرونا 
و موضوع آب و برق از جمله 
مسایل مهمی است که حل آنها 
فوریت دارد و دولت با نگاه به 
1۰ مسئله فوری، یک برنامه 
تحولی کوتاه مدت تهیه کرده 
است

ثبت نام برای واکسیناسیون 
۵1۷ هزار نفر از افراد دارای 
معلولیت که با تشخیص و 
معرفی سازمان بهزیستی با 
درجه معلولیت شدید و خیلی 
شدید معرفی شده اند و در 
منازل ساکن هستند از سه شنبه 
آغاز شده است

|پیام ما| رهبر انقالب در مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، یکی از کارهای مهمی را که به مردمی بودن دولت 
کمک می کند، تعهد به گفت وگوی صادقانه و بدون پیرایه های سیاسی با مردم خواندند و افزودند: باید با مردم صادقانه 

حرف زد، مشکالت و راه حل ها را گفت و توقعات را بیان کرد و کمک های الزم را نیز به مردم تقدیم کرد.
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378 نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
اعالم کرد:  کرونا در ۲۴ ساعت گذشته منتهی 
به روز سه شنبه، 1۲ مردادماه، جان 3۷۸ نفر 

دیگر را گرفت.
مجموع شمار تلفات کرونا در کشور به ۹1 هزار 

و ۷۸۵ نفر رسیده است.
از روز دوشنبه تا سه شنبه 1۲ مرداد ماه 1۴۰۰ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 3۹ 
در  به کووید1۹  مبتال  بیمار جدید   1۹ و  هزار 
 ۸3۸ و  هزار  چهار  شد که  شناسایی  کشور 
بیماران  مجموع  شدند.  بستری  آنها  از  نفر 
کووید1۹ در کشور به سه میلیون و ۹۷۹ هزار 

و ۷۲۷ نفر رسید.
نفر   ۶۵۰ و  هزار   ۴۲۴ میلیون  سه  تا کنون 

بیمارستان ها  از  یا  و  یافته  بهبود  بیماران،  از 
ترخیص شده اند. ۵ هزار و ۷۹3 نفر از بیماران 
مبتال به کووید1۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون 1۰ میلیون و ۷۴1 هزار و ۹۵۶ نفر ُدز 
اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۸۴۴ هزار 
و  اند  تزریق کرده  را  دوم  ُدز  نیز  نفر   ۲۵۰ و 
در کشور  تزریق شده  های  واکسن  مجموع 
به 13 میلیون و ۵۸۶ هزار و ۲۰۶ ُدز رسید.

باید  برای تزریق واکسن  افراد واجد شرایط 
در سامانه  salamat.gov.ir ثبت نام کنند. 
اکنون ۲۸۵ شهر کشور در وضعیت قرمز، 11۰ 
شهر در وضعیت نارنجی، ۵3 شهر در وضعیت 

زرد قرار دارند.

و  وزیر  معاون  قبادی دانا  وحید  همچنین 
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اعالم این 
که ثبت نام برای واکسیناسیون ۵1۷ هزار نفر 
و  تشخیص  با  که  معلولیت  دارای  افراد  از 
با درجه معلولیت  بهزیستی  معرفی سازمان 
در  و  معرفی شده اند  خیلی شدید  و  شدید 
شده  آغاز  سه شنبه  از  هستند  ساکن  منازل 
است، گفت: طبق هماهنگی های انجام شده با 
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،پس 
افراد  برای  واکسیناسیون  نوبت  دو  انجام  از 
بیش  در  مقیم  و سالمندان  معلولیت  دارای 
در  شبانه روزی  نگهداری  مرکز  هزار  یک  از 
معلولیت  دارای  افراد  کشور،برای  سراسر 
شدید و خیلی شدید که در خانواده نگهداری 

است که  شده  فراهم  امکان  این  می شوند، 
دریافت کنند. را  واکسن کرونا 

او افزود: ۵1۷هزار فرد دارای معلولیت شدید 
و خیلی شدید باالی 1۸ سال، ساکن در منازل 
از امروز می توانند با مراجعه به وب سایت 

salamat.gov.ir برای دریافت واکسن خود 
ثبت نام کنند.همچنین سازمان بهزیستی نیز 
با اطالع رسانی در قالب پیامک،این عزیزان را 
که در شرایط پرخطر ابتال به کرونا قرار دارند، 

راهنمایی می کند.
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»بهمن ایزدی سالمه. مهندس هاشمی سالمه. 
بچه های گروه سبزاندیشان ظاهرا سالمن. ولی 
از  تعدادی  داشتم...  که  تماسی  با  متاسفانه 
نیروهای مردمی... اونجا ما کشته دادیم... سه 
نفر اونجا فوت شدن )گریه( .....فراخوان بزنید و 
زنگ بزنید به آقای آزادی رئیس مدیریت بحران، 
بگید بالگرد اعزام کنن... نیروهای مردمی اونجا 
تلف شدن... بچه ها همه گرسنه و تشنه... آقای 
ایزدی، ایرج ایزدپناه، گرسنه و تشنه تو کوهن... 
بگو تا کی دست رو دست می ذارید؟خواهش 
بزنید. به هر جا الزمه  می کنم سریع فراخوان 
می شود.  قطع  گریه  با  صدا  بدید...«  اطالع 
صدای مجتبی اسفندیاری، یکی از فعاالن محیط 
زیست منطقه کوله بارش را بسته و راهی سفر 
است. خبر بین گروه های مختلف محیط زیستی 
پیچیده. فعاالنی که برای اطفای حریق همیشه 
حضور  هایقر  تنگه  بلندی های  در  یا  آماده اند، 
دارند یا در حال رفتن به این منطقه اند. تلفن ها 
»پیام ما«  به  اسفندیاری  نیست.  دسترس  در 
به  بودم  نتوانسته  و  بودم  »مصدوم  می گوید: 
تلفن  اضافه شوم.  منطقه  در  گروه های حاضر 
مسئوالن در دسترس نیست، نماینده مجلس و 
رئیس منابع طبیعی. فرماندار رفته به منطقه. از 
کوهنوردان کمک گرفته ایم. بچه های تشکل های 
مردمی از کوه مره سرخی و نورآباد هم در راه اند. 
اگر غروب برسد، دیگر از بالگرد هم شاید کاری 
برنیاید.« اسفندیاری که صدایش از گریه گرفته، 

این منطقه سخت گذر و پر از شیب های تند را 
خوب می شناسد و می گوید: »اگر آتش را درست 
مدیریت نکنند باز هم گر می گیرد. نمی دانم چطور 
نیمه شب گفتند آتش مهار شده. مگر نباید آتش 
۲۴ ساعت کنترل شود و بعد مهار را اعالم کنند؟ 
اگر این آتش مدیریت نشود شاید باز هم تلفات 

بدهیم.« صدا بار دیگر با گریه قطع می شود.
ساعت 1۷ روز سه شنبه، رحیم آزادی مدیر کل 
مدیریت بحران استانداری فارس از آتش سوزی 
هایقر و مرگ و مصدومیت چند نفر اطالعات 
دقیقی هنوز ندارد و سواالت »پیام ما« را با چند 
پاسخ می دهد: »این آتش سوزی  جمله کوتاه 
طبق  شد.  شعله ور  هم  باز  اما  بود  شده  اطفا 
کرده اند.  فوت  نفر  سه  داده اند،  که  گزارشی 
داده.  این حادثه دقیقا چطور رخ  نمی دانم که 
اطالعات تکمیلی هنوز به دست ما نرسیده و از 
مشخصات این سه نفر چیزی نمی دانیم. نیروها 
برای پایش در منطقه بوده اند. اینها هم داشتند 
پایش می کردند. هلی کوپتر هم برای جابه جایی 

نیرو به منطقه رفته است.«
غرب  جنوب  کیلومتری   3۵ در  هایقر  تنگه 
عرصه های  نوازترین  چشم  از  است،  فیروزآباد 
طبیعی فارس، در کنار سد هایقر. آتش سوزی ها 
که در قسمت شرقی این تنگه است، از دو نقطه 
شروع شد و طبق گفته مهدی غالمی، رئیس 
اداره حفاظت منابع طبیعی استان فارس شب 

سه شنبه دو بار »اطفا« شد، هرچند با وزش باد 
بار دیگر جان گرفت. »آتش سوزی در یکی از 
این نقاط به طور کامل مهار شده است، اما در 
یک نقطه دیگر همچنان ادامه دارد.« او دیروز 
از  نفر  دوشنبه ۶۰  روز  »از  است:  رکنا گفته  به 
نیروهای جنگل بانی استان فارس به همراه برخی 
اطفای  عملیات  مشغول  طبیعت  دوستداران 
نیز  جنگل بانی  نیروهای  تمام  هستند.  حریق 
لباس مخصوص اطفای حریق دارند و تعدادی 
طبیعت  دوستداران  به  نیز  مخصوص  لباس 
تحویل داده شده است.« غالمی عالوه بر این 
گفت که همه نیروهای عملیات اطفا به دمنده 
مجهز هستند و ابراز امیدواری کرد که آتش تا 

پایان شب، به اتمام برسد.

 جزییات جان باختگان
زیست  محیط  فعال  ایزدی،  بهمن 
شناخته شده، در منطقه حضور دارد، درست در 
جنوب شرقی تنگه. او به سختی تلفن را جواب 
می دهد و نفس نفس می زند. در آخرین لحظات 
نگارش این گزارش او جزئیاتی از جان باختگان 
پدر  متولد ۵۴،  بهزادی،  »ناصر  می کند:  اعالم 
خانواده؛ پسرش رضا بهزادی 1۹ ساله و حامد، 
پسِر 1۸ ساله برادر خانم او. این خانواده جانشان 
را از دست داده اند. یک نفر هم به شدت سوخته 
است؛  بیمارستان   در  حاال  و  شده  مصدوم  و 
بهزادی.«  ناصر  خانم  پدر  بهزادی،  جهانبخش 

همه قوم و خویش این خانواده غم زده، در کوهی 
عزاداری  و  دور هم جمع شده اند  فیروزآباد  در 
می کنند. »آنها روستایی و عشایر اهل روستای 
فرماندار  آرگیو،  حسین  هستند.«  چهارقاش  
فیروزآباد درباره چگونگی این اتفاق به ایسنا گفته 
است: »با گسترش این آتش سوزی، تعدادی از 
عشایر مشغول خاموش کردن آتش بودند که 
متاسفانه یک گردباد شدید موجب فراری دادن 
آنها می شود و سه نفر از آنان حین فرار از گردباد 
و آتش کشته و یک نفر نیز مصدوم شده است.«
آتش  افتاده در دره ها و جلو می رود. بهمن ایزدی 
می گوید اعالم کرده اند که نیروی تازه نفس به 
تنگه بیاید. نیروهای حاضر در منطقه فقط یک 
هلی کوپتر دیده اند؛ همانی که هفته پیش منابع 
می گوید:  ایزدی  اعالم کرد.  را  خبرش  طبیعی 
»داستان این است که آقایان منابع طبیعی از 
اواسط پاییز پارسال مدام خبر دادند که ما هنگ 
هوایی درست کرده ایم و با آتش مقابله می کنیم 
اما آن هنگ کجاست؟ اگر هنگ بود که خانواده ها 
برای دفاع از طبیعت به آتش نمی زدند که جامعه 

محلی به این شکل دردناک عزادار شود.«

 سه هلی کوپتر فرستادیم
حفاظت  یگان  فرمانده  عسگری،  مهدی 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به »پیام ما« 
می گوید: »آتش سوزی تنگه هایقر ساعت 3 بعد 
از ظهر دوشنبه شروع شد و با اعزام نیروهای 

منابع طبیعی و گروه های مردمی، تا ساعت سه 
بامداد اطفا شده بود. تعدادی از نیروها هم در 
منطقه ماندند تا کار پایدارسازی را انجام دهند. اما 
ساعت 1۲ ظهر آتش باز فعال شده و طبق آخرین 
اخباری که از مدیر کل منابع طبیعی استان فارس 
گرفته ام، متاسفانه سه نفر از عشایر در این حادثه 
دچار آتش سوزی شدید شده و فوت کرده اند.«

دارد:  درباره هلی کوپتر هم چنین توضیحی  او 
»به دلیل بحرانی بودن منطقه، یک بالگرد در 
استان داشتیم که در اختیار مدیر کل بود و االن 
در حال پرواز روی منطقه هستند؛ هم هم برای 
اطفای  عملیات  انجام  هم  و  نیرو  جابه جایی 
حریق. دو تا بالگرد دیگر را هم به منطقه اعزام 
کردیم که اگر نیازی به جابه جایی و اطفا باشد، 
بسکت  به  مجهز  بالگردها  این  شود.  استفاده 

اطفای حریق هستند.
بر اساس آخرین استعالمی که از منابع طبیعی 
گرفته ام، آتش تحت کنترل است اما به خاطر 
باد شدیدی که ظهر آمده، باعث این حادثه شده 
است. آقای صمدنژاد با بالگرد آنجا فرود آمده و 

در منطقه است.«
از  افراد  این  »گفتند  می دهد:  ادامه  عسگری 
عشایر هستند که به دلیل عرقی که دارند، آنجا 
بوده اند. البته آتش مهار شده بود و طبق آنچه 
می گویند آنها از منطقه کمی فاصله داشته اند اما 
وزش شدید باد باعث فعال شدن دوباره آتش 
و وقوع این اتفاق تلخ شده است.« به گفته او 
افرادی که در حال مهار آتش بوده و جان خود را 
از دست داده اند، تحت حمایت بیمه ای و قضایی 
خواهند بود. سازمان جنگل ها از خانواده های این 

افراد حمایت می کند.«

 دور تا دورمان جهنم است
بهمن ایزدی می گوید: »حدود هزار هکتار 
و  آمد  چرخشی  باد  بیشتر.  شاید  و  سوخته 
زبانه دودی که از درختان بنه و کیکم و سایر 
رویشگاه ها بلند می شد، شعله کشید؛ زبانه ای 
قطور که شاید ۴۰۰ متر به هوا رفت. نیروهای 
پاینن دست  روستاهای  از  همان وقت  مردمی 
به کمک آمده بودند. همین شعله جانشان را 
جا  »هر  است.  بسیار  او  گالیه های  گرفت.« 
مجلسی ها  به  می کنیم،  برخاست  و  نشست 
دلیل  و  می کنیم  التماس  دیگر  مسئوالن  و 
می آوریم که این آتش سوزی ها عمدی است، 
اما کسی پی اش را نمی گیرد. دارند این مملکت 
بین می برند. می خواهند  از  و  را می خشکانند 
زاگرس نشین ها را در به در کنند. داریم ضجه 
می زنیم که مقصران را پیدا کنید. این کشته های 
و  آن هشت کشته  از  قبل  تا  است.  روز  یک 
بیشتر داشته ایم. داد می زنیم که منابع انسانی 
ما دارد از دست می رود اما انگار گوش شنوایی 
و  طبیعت  عزادار  که  وضعی  این  در  نیست. 
دامنه نشین هاییم، نمک به زخممان می پاشند 
و برای ترکیه هواپیما می فرستند.« می پرسد: 
»چرا در کشور خودمان غریبیم؟ این نوجوانان 
باران  باران،  یعنی  درخت  که  بودند  برده  پی 
زدند  آتش  دل  به  همین  برای  حیات.  یعنی 
و  شکسته  دل  چه کسی  شدند.  خاکستر  و 
سوخته خانواده آنها را می دهد؟« ایزدی می بیند 
که دورتر، آن طرف تنگه ها، ارتفاع بلندی کنار 
آسیاب بادی، آتشی همین حاال شعله کشیده 
است. »نیرو نداریم. دور تا دورمان جهنم است. 
و  است  آتش  به جای سبزی.  است  سیاهی 
دیگر  ندارند.  هم  آب  ها  نیرو  از  بعضی  دود. 
آمده ام که  اینجا  است. من  رفته  در  زهوارمان 
فقط حواسم به بچه ها باشد، تا بی گدار به آتش 
نزنند. درخواستم فقط این است، که به فکر این 
درختان و به فکر مردمی که برای درختان دل 
برای  هواپیماهایی که  آن  باشیم.  می سوزانند 
به شکلی  را  به دیگران نشان می دهیم  تبلیغ 

اثرگذار در بلندی های سوخته زاگرس بگردانیم.«

در دومین روز آتش سوزی فیروزآباد پس از مرگ سه نفر، هلی کوپترهای آب پاش و نفربر، راهی ارتفاعات فارس شدند

یک خانواده درآتش »تنگه هایقر « سوخت
 ناصر بهزادی 45 ساله، رضا بهزادی 19 ساله و حامد بهزادی 18 ساله ظهر دیروز در آتش سوزی جان سپردند و جهانبخش بهزادی 

بر اثر سوختگی شدید در بیمارستان است
بهمن ایزدی، فعال محیط زیست: نیرو نداریم. دور تا دورمان جهنم است. سیاهی است به جای سبزی. آتش و دود است

لزوم ایمن سازی کانال 
آب رسانی برای جلوگیری از 
مرگ آهوان شنی میشداغ

یک فعال محیط زیست خوزستان بر لزوم 
ایمن سازی کانال آب رسانی وزارت نیرو برای 
میشداغ  شنی  آهوان  مرگ  از  جلوگیری 

تأکید کرد.
به گزارش مهر، کرامت حافظی اظهار کرد: 
»ام  و  »میشداغ«  شده  حفاظت  منطقه 
مهم  شده  حفاظت  مناطق  از  الدبس« 
زیستگاه های  از  بخشی  که  بوده  کشور 
خود  در  را  خوزستان  شنزارهای  ارزشمند 

است. داده  جای 
زیستی  ارزشمند  تنوع  اینکه  بیان  با  او 
منطقه  این  گیاهی   - جانوری  گونه های 
شنزارهای  افزود:  دارد،  اهمیت  بسیار 
فراوان  گونه های  زیستگاه  خوزستان 
ارزشمندی همچون پرندگان فهرست سرخ 
اجتماعی، گونه  جهانی مانند خروس کولی 
به شدت در معرض انقراض )CR(، هوبره، 
صحرایی،  عقاب  و   )VU( آسیب پذیر  گونه 
دیگر  و   )EN( انقراض  معرض  در  گونه 
حتی  و  جهانی  سرخ  فهرست  گونه های 
خزندگان  از  فردی  به  منحصر  گونه های 
هیچ  در  شنزارها که  این  زاد  بوم  اندمیک 
زیست  مناطق  این  از  غیر  به  کجای جهان 
ندارند مانند اگامای سر وزغی اهواز و گکوی 
است. داده  جای  خود  در  پارسی  ماسه زار 
اظهار  خوزستانی  زیست  محیط  فعال  این 
با   )Sand Gazelle( شنی  آهوی  کرد: 
نام علمی یکی از گونه های مهم این منطقه 
 IUCN( است که در فهرست سرخ جهانی
Red list( به عنوان گونه آسیب پذیر معرفی 
شده و مراقبت از این گونه اهمیت ویژه ای 
آهوان میشداغ  اینکه  نکته مهم دیگر  دارد؛ 
به فردی هستند. ایران گونه منحصر  برای 

اخیر  مطالعات  طبق  داد:  ادامه  حافظی 
و  همکارانش  و  رضایی  حمیدرضا  ژنتیکی 
پذیرش  مورد  که  گونه ها  جدید  تقسیمات 
است  طبیعت  از  حفاظت  جهانی  اتحادیه 
می کند که  زیست  آهو  گونه  چهار  ایران  در 
و  شنی  آهوی  جبیر،  ایرانی،  آهوی  شامل 

است. عربی  آهوی 
این فعال محیط زیست خوزستانی افزود: 
شنی که  آهوی  ژنتیکی  اخیر  مطالعات  در 
در گذشته زیر گونه آهوی ایرانی بوده است، 
فارور  جزیره  آهوان  و  شده  مستقل  گونه 
با مطالعات ژنتیکی زیر گونه  نیز  هرمزگان 
شناسایی  عربی  آهوی  گونه  از  شوری  دره 
ژنتیک  آزمایش های  از  پیش  که  شده اند 
تصور می شد آهوی کوهی هستند و اکنون 
مشخص شده آهوی کوهی در ایران پراکنش 
پراکنش است. دارای  و در فلسطین  ندارد 

مطالعه  با  میشداغ  شنی  آهوی  گفت:  او 
ژنتیک در مقاله عالیه چنگیزی و همکاران 
رسیده  ثبت  به  خوزستان  زیست  محیط 
در  علمی  نام  با  آهوی شنی  این  است که 
ایران تنها در مناطق حفاظت شده میشداغ 
شده  ثبت  بوشهر  مند  و  خوزستان  فکه  و 
نقاط  در  قطعًا  گذشته  در  البته  است؛ 
مختلف خوزستان تا جنوب کشور هم حضور 
داشتند اما در حال حاضر در نقاط مختلف 
استان که  تپه ماهورهای  و  جلگه خوزستان 
بوده  ایرانی  آهوی  و  شنی  آهوی  زیستگاه 
به طور کامل منقرض شده اند مانند مناطقی 
تنها  امروزه  که  خوزستان  آهودشت  چون 
آهوان  و  دارد  یادگار  به  را  آهو  زیبای  نام 
در خوزستان  ایرانی  مانند شیر  مناطق  این 

شده اند. منقرض 
افزود:  خوزستان  زیست  محیط  فعال 
شبه  در  نیز  شنی  آهوی  جهانی  پراکنش 
بوده که  سوریه  و  عراق  عربستان،  جزیره 
به  آنها  جهانی  جمعیت  فراوان  شکار  با 
در  همچنین  است؛  کاهش  به  رو  شدت 
خوزستان  میشداغ  شده  حفاظت  منطقه 
نیز تخریب زیستگاه با مالچ پاشی، کاشت 
چرای  آمریکایی،  کهور  مهاجم  درختان 
غیرقانونی و بی رویه دام در مناطق حفاظت 
شده، دفن زباله در اطراف زیستگاه، سقوط 
سگ های  غیرمجاز،  شکار  آب،  کانال  در 
تهدید  مهم  عوامل  از  رها  و  صاحب  بدون 
شنزار  این  در  حیات وحش  گونه های 

هستند. ارزشمند 
است که  مسلم  آنچه  کرد:  اظهار  حافظی   
سازه های  همه  شده  حفاظت  مناطق  در 
برای  باید  آب  یا کانال  جاده  مانند  بشری 
در  که  چرا  شوند  ایمن  حیات وحش 
همچنین  و  آبی  منابع  کاهش  تابستان ها 
اطراف  در  و سگ های گله  دامداران  حضور 
زدن  برهم  باعث  آبشخورها  و  چشمه ها 
امنیت آهوان می شود؛ گرمای زیاد و تشنگی 
کانال  اطراف  به  را  میشداغ  شنی  آهوان 
آنها  و  می کند  جلب  نیرو  وزارت  آب رسانی 
به ناچار با این سازه غیر ایمن برای حیات 

می شوند. مواجه  وحش 
او اضافه کرد: کانال های آبی که شیب فراوان 
مانند  دار  پستانداران سم  و  دارند  مرگبار  و 
آهوان و یا گرازها و حتی دام های اهلی در 
صورت سقوط در این کانال ها امکان خروج 
از کانال را ندارند و پس از مدتی تقال دچار 

مرگی زجرآور می شوند.

بهمن ایزدی، فعال محیط 
زیست: حدود هزار هکتار 

سوخته و شاید بیشتر. باد 
چرخشی آمد و زبانه دودی که 
از درختان بنه و کیکم و سایر 
رویشگاه ها بلند می شد، شعله 
کشید؛ زبانه ای قطور که شاید 
۴۰۰ متر به هوا رفت. نیروهای 

مردمی همان وقت از روستاهای 
پاینن دست به کمک آمده بودند. 

همین شعله جانشان را گرفت

یکی از راهکارهای ۲۶ گانه 
مصوب هیات وزیران در راستای 
احیای دریاچه ارومیه ایجاد مرکز 
آینده پژوهی دریاچه در سازمان 

حفاظت محیط زیست بوده 
است که در نهایت این مرکز در 
انتهای دولت تحت عنوان مرکز 

مدیریت هماهنگی و ارزیابی 
احیا دریاچه ارومیه شکل گرفت

سه نفر از یک خانواده در آتش سوزی تنگه هایقر جان باخته اند. از میان آنها دو نفر نوجوان  و از عشایر فیروز آبادند. این اتفاق عصر دیروز 
رخ داده و هنوز اطالعی از جان باختگان در دسترس نیست. آتش سوزی در تنگه  هایقر عصر دوشنبه آغاز شده و خبر مهار آن شامگاه 
سه شنبه اعالم شده بود اما با وزش باد شعله های وحشی، از ظهر دیروز بار دیگر جان گرفته و در ارتفاعات فیروزآباد، نیروهای مردمی 
که از روستاهای اطراف به کمک آمده بودند را کشت. در لحظه نگارش این گزارش گروه های حاضر در بلندی های هایقر بدون آب و غذا، 
ناامیدانه در حال مهار شعله های بلندند. اخباری درباره مصدومیت شدید چند تن نیز گزارش شده و فرمانده یگان سازمان جنگل ها از 
اعزام سه هلی کوپتر برای اطفای حریق و فرستادن نیرو خبر می دهد. حریق در این نقطه از استان فارس در کمتر از دو روز، گستره بزرگی 

از تنگه هایقر را سوزانده و هر لحظه ممکن است جان های دیگری را خاکستر کند.

اسفندیاری که صدایش از گریه 
گرفته می گوید: اگر آتش را 

درست مدیریت نکنند باز هم 
گر می گیرد. نمی دانم چطور 

نیمه شب گفتند آتش مهار شده. 
مگر نباید آتش ۲۴ ساعت 

کنترل شود و بعد مهار را اعالم 
کنند؟ اگر این آتش مدیریت 

نشود شاید باز هم تلفات بدهیم

|  
سنا

 ای
 |

سرپرست مرکز مدیریت هماهنگی و ارزیابی 
احیا دریاچه ارومیه گفت: محل استقرار این 
 3۰ در  و  غربی  آذربایجان  استان  در  مرکز 
دریاچه  حاشیه  در  ارومیه  شهر  کیلومتری 
با  همزمان  آن  ساختمان  که  است  ارومیه 
زیستی  محیط  پروژه  سایر  از  بهره برداری 

شد. افتتاح  کشور 
مرکز  ساختمان  کرد:  اظهار  جباری  حجت 
دریاچه  احیا  ارزیابی  و  هماهنگی  مدیریت 
تکمیل  حال  در  و  رسیده  اتمام  به  ارومیه 
تجهیزات مورد نیاز هستیم، از لحاظ نیروی 
شده  مشخص  آن  ساختار  اگرچه  انسانی 
نیروی  تکمیل  نحوه  تکلیف  هنوز  اما  است 
نظر می رسد  به  انسانی مشخص نشده که 
باید طی هفته های آینده نسبت به استخدام 
سایر  از  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  انتقال  یا 
ادارات و مراکز علمی اقدام الزم انجام شود، 
بر اساس مصوبات امور استخدامی کشور این 
بود. ثابت خواهد  نیروی  نفر   1۰ دارای  مرکز 
سرپرست این مرکز گفت: یکی از راهکارهای 
راستای  در  وزیران  هیئت  مصوب  گانه   ۲۶
آینده  مرکز  ایجاد  ارومیه  دریاچه  احیای 
محیط  حفاظت  سازمان  در  دریاچه  پژوهی 
زیست بوده است که در نهایت این مرکز در 

انتهای دولت تدبیر و امید تحت عنوان مرکز 
دریاچه  احیا  ارزیابی  و  هماهنگی  مدیریت 
نظر  زیر  که  مرکز  این  شکل گرفت.  ارومیه 
سازمان حفاظت محیط  زیست کشور فعالیت 
می کند با هدف پیگیری تامین حقابه ساالنه 
دریاچه، به عنوان جایگزین ستاد ملی احیا 

دریاچه ارومیه کار خود را آغاز کرده است.
احیا  ستاد  مصوبات  پیگیری  جباری گفت: 
های  داده  آوری  جمع  ارومیه،  دریاچه 
از  ارومیه  دریاچه  وضعیت  در  تاثیر گذار 
فنی  تحلیل  و  تجزیه  آبریز،   حوضه  سطح 
وضعیت کمی و کیفی دریاچه ارومیه، بررسی 
مسئول،   اجرایی  دستگاه های  اقدامات 
ارومیه،  دریاچه  آبی  نیاز  تامین  پیگیری 
تاثیر  های  طرح  و  پروژه ها  میدانی  بررسی 
گذار بر وضعیت دریاچه ارومیه و ارائه گزارش 
از وضعیت دریاچه به مراجع مربوطه بخشی 
از مهم ترین وظایفی است که برای این مرکز 

است.   شده  تعیین 
جباری در ادامه در مورد چشم انداز  ۲۵ ساله 
دریاچه ارومیه افزود: دریاچه ای با آب کافی 
و  تنوع  و  زیبا  انداز  پایدار سازی چشم  برای 
از  محلی  جوامع  و  مردم  که  غنی  زیستی 
برداری  بهره  آن  آبریز  حوضه  های  ظرفیت 

خردمندانه می کنند و آگاهانه در حفاظت پایدار 
آن کوشا هستند و دریاچه بستری برای تقویت 
تعامل و گسترش همکاری های سازنده میان 

نهادها در استان های ذیربط است.
شده  انجام  هدف گذاری  داشت:  اظهار  او 
تراز  سطح  به  ارومیه  دریاچه  رساندن 
منظور  همین  به  که  است  اکولوژیک 
های  سال  طول  در  بسیاری  پروژه های 
گذشته شروع شده که بخش زیادی از این 
پروژه ها به اتمام رسیده و یا با درصدی بسیار 
به  آینده  ماه های  باقی مانده که طی  پایینی 
پایش کارهای  بهره برداری خواهد رسید، که 
اتمام  پیگیری  همچنین  و  رسیده  اتمام  به 
وظایف  از  یکی  اجرا  دست  در  های  پروژه 

است. مرکز  این  برای  شده  تعیین 
برنامه ها  از  بخشی  همچنین  داد:  ادامه  او 
مانند برنامه جامع افزایش بهره وری مصرف 
آب بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه یک اقدام مستمر است که نیاز دارد 
در آینده پیگیری بیشتری توسط این مرکز 

شود. انجام 
تراز  از  منظور  کرد:  نشان  خاطر  جباری 
بر  که  است  متر   1۲۷۴.1 تراز  اکولوژیک، 
 ۴3۴۸ معادل  سطحی  دریاچه  آن  اساس 
کیلومتر مربع، حجمی معادل 1۴.۵ میلیارد 
در  نمک  غلظت  درصد  با ۲۵  و  متر مکعب 
خواهد  دوباره  زندگی  آرتمیاارومیانا  دریاچه، 

داشت.
زمان  و  پیشرفت  وضعیت  به  اشاره  با  او 

بهره برداری  پروژه های  احتمالی  بهره برداری 
پروژه های  مجموعه  بر  عالوه  گفت:  نشده، 
نیز  اتمام رسیده، دو پروژه بزرگ  به  متنوع 
درصد   ۹۸ که  داریم  نجات  ملی  طرح  در 
دو  و  انجام گرفته  آن ها  برای  الزم  اقدامات 
درصد باقیمانده اقدامات نیز انتظار می رود 
برسد. پایان  به  آینده  ماه  چهار  تا  حداکثر 

سد  های  طرح  شامل  پروژه  این  افزود:  او 
انحرافی بادین آباد )با 1۰۰درصد پیشرفت( و 
سد کانی سیب )با 1۰۰ درصد پیشرفت( می 
شود و در دی ماه سال گذشته توسط رییس 
جمهوری افتتاح شد، سازه آبگیر با 1۰۰درصد 
 3۵.۶ طول  به  آب  انتقال  تونل  پیشرفت، 
کانال  و  پیشرفت(  درصد   ۹۸ )با  کیلومتر 

به طول  1۰۰درصد پیشرفت(،  )با  انتقال آب 
است. 11.1 کیلومتر 

سرپرست مرکز مدیریت هماهنگی و ارزیابی 
احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: از طریق این 
پروژه عظیم، ساالنه بیش از ۶۰۰ میلیون متر 
مکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل می شود.
جباری ابراز امیدواری کرد با ترسیم و هدف 
نظام  یک  برقراری  شاهد  بتوانیم  گذاری 
ارومیه  دریاچه  برای  اکوسیستمی  مدیریت 
اصول  بر  مبتنی  آن،  اقماری  های  تاالب  و 
مدیریت بهم پیوسته منابع آب و خاک در 
سطح حوضه آبریز و توسعه پایدار و مشارکت 
موثر کلیه ذینفعان، از جمله جوامع محلی در 

باشیم. دریاچه  مدیریت  امور 

مرکز مدیریت احیای دریاچه ارومیه 
جایگزین ستاد احیا می شود

تاالب

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی |
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درازای  به  عمری  چالوس  رودخانه 
جنگل های شمال دارد. یکی از سه رودخانه 
حفاظت شده مازندران که به تعبیر اسماعیل 
زبانی  رفتارهای  و  زبان  پژوهشگر  کهن، 
به   Achelous یونانی  از  واژه  را  اسمش 

گرفته. رود  خدای  معنای 
عضو  کیادلیری،  هادی  اما  قبل  هفته 
و  طبیعی  منابع  دانشکده  علمی  هیأت 
تحقیقات  و  علوم  دانشگاه  زیست  محیط 
خشکی  جز  چیزی  اقیانوس  فرزند  این  از 
می گوید:  »پیام ما«  به  او  بود.  ندیده 
نه کسی  و  در می آید  با عقل جور  نه  »این 
دیدم  چشم  به  من  اما  می شود،  باورش 
خروشان ترین  جزء  که  رودخانه ای  که 
مرگ  حالت  به  را  بود  ایران  رودخانه های 
کشاندند. از اول شهر چالوس تا دریای خزر 
آب  نه  و  شده  خشک  رودخانه  مسیر  کل 

ماهی.« نه  و  دارد 
فعاالن محیط زیست سرنخ  ها را دنبال کرده 
و به تونلی رسیدند که تمام آب را می بلعد. 
علی کاظمی، از فعاالن محیط زیست منطقه 
در گفت و گو با »پیام ما« واقعه را این گونه 
زدند  سد  چالوس  قبل  »از  می دهد:  شرح 
که  می شود  کانالی  وارد  آب  حجم  کل  و 
نوشهر  شرق  سمت  به  نوشهر  کمربندی  از 
را  آب کجا می رود  این  اینکه  هنوز  می رود. 
اکتشافی  تیم  یک  با  بود  قرار  نمی دانیم. 
انتهای کانال را رهگیری  به منطقه برویم و 
کنیم، اما هنوز موفق به این کار نشده ایم.«

همه  چالوس  خشکی  خبر  اینکه  از  بعد 
رودخانه  به  ورودی  آب  حجم  پیچید،  جا 
افزایش یافته اما همچنان بخش غالبی از 
آب روانه تونل می شود. بهنام کیاچهارباغی، 
زیست  محیط  دوست داران  از  یکی 
کرده  بازدید  رودخانه  این  از  که  چالوس 
پنجم  یک  »حتی  می گوید:  »پیام ما«  به 
رودخانه  وارد  است  باالدست  در  که  آبی 
را  رودخانه  آب  تمامی  نمی شود.  چالوس 

می برد.« تونل 
جزو  آمل  به  چالوس  آب  انتقال  تونل 
طرح های ملی است و از سال ۷۴ آغاز شده. 
رودخانه  آب  طرح  این  تکمیل  با  بود  قرار 
به دشت  1۰۹ کیلومتر  از طی  چالوس پس 
هراز در شهرستان آمل برسد. محمدابراهیم 
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  یخکشی، 
این  انتقالی  آب   ۹۸ آذر  در  مازندران 
»این  بود:  و گفته  مازاد خوانده  را  رودخانه 
آب، آب مازاد رودخانه های خیرود، کجور و 
به  ریختن  جای  به  آبی که  است.  گلندرود 
این  شرب  و  کشاورزی  بخش  برای  دریا، 

می گیرد.« قرار  دسترس  در  مسیر 

آب را برای توسعه شالیزارهای 
بردند نوشهر 

پیش بینی شده بود که با اجرای این طرح 
و  توسعه  برای  آب  مترمکعب  میلیون   1۴
۲۰۰ هکتار شالیزار  رفع کمبود آب ۲ هزار و 
و1۴ میلیون مترمکعب برای آبیاری ۲ هزار 

جلگه ای  مناطق  باغ های  از  هکتار   ۸3۰ و 
شود. تامین 

به  قدس  مهتاب  سایت  در  حال  این  با 
عنوان شرکت مهندس مشاور آمده است که 
هدف از انتقال این آب تامین ۵3 میلیون 
مترمکعب آب شرب برای شهر های چالوس 

است. نوشهر  و 
اشاره ای  دیگر  بخش  های  در  که  چند  هر 
برای  آب  مترمکعب  میلیون   1۴ تامین  به 
شالیزارها  هکتار   ۲۲۰۰ رفع کمبود  و  توسعه 
میلیون   1۰ تامین  و  ساحلی  دشت های  در 
 ۲۸3۰ تکمیلی  آبیاری  برای  آب  مترمکعب 
دشت های  در  مرکبات  و  باغات  هکتار 

است. شده  ساحلی 

ردیف اعتبار ملی برای طرحی که 
مجوز محیط زیست ندارد

سطح  در  آمل  به  چالوس  آب  انتقال  طرح 
پروژه های ملی تعریف شده و به گفته مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای تا سال ۹۸ساالنه 
1۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی برای این 
البته محیط  پروژه هزینه شده. پروژه ای که 
زیست به آن مجوزی نداده است. حسینعلی 
محیط  حفاظت  مدیرکل  ابراهیمی کارنامی، 
»پیام ما«  به  مازندران  استان  زیست 
می گوید: »طرح مطالعات این پروژه از سال 
ما  مدارکی که  طبق  اما  شده،  انجام   13۶۶
بابت  از سوی محیط زیست  داریم مجوزی 

نشده.« امر صادر  این 

این  نداشتن مجوز محیط زیست،  با وجود 
از سال ۷۴ آغاز شده و تا سال ۹۸  پروژه 
بالغ بر 3۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

است.
طرح  در  ابراهیمی کارنامی  گفته  به   
میلیون   ۴۷۰ رودخانه  آورد  مطالعاتی، 
رودخانه  حقابه  و  شده  برآورد  مترمکعب 
او می گوید:  13۰ میلیون مترمکعب.  تا   1۲۰
میلیون   ۴۷۰ ۶۰ حدود  دهه  در  ما  »برآورد 
و میزانی که  آورد رودخانه است  مترمکعب 
قرار بوده در طرح اولیه منتقل شود بالغ بر 

است.« بوده  متر مکعب  میلیون   3۵۰

آب انتقالی مصرف شرب ندارد 
آمل  به  آب  انتقال  به  موسوم  طرح 
آب  اما  شده،  متوقف  که  است  سالی  دو 
از رودخانه چالوس به قطعه اول این تونل 
 1۲ طول  به  قطعه ای  است.  شده  منتقل 
کیلومتر که انتهایش به رودخانه خیرودکنار 
رودخانه  از  آبی که  اما  می رسد.  نوشهر  در 
این  جواب  می شود؟  چه  دریغ شده صرف 

»کشاورزی«. است: 
استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
واسطه  به  »طرح  می گوید:  مازندران 
رودخانه  تا  صرفا  و  شده  متوقف  تبعاتش 
صرف  آب  نیز  آنجا  رفته.  پیش  خیرودکنار 
بخشی  و  باغداری  و  کشاورزی  مصارف 
دیگر  رودخانه های  پایداری  صرف  هم  
می شود.« هر چند تامین آب شرب اولین 
هدف این انتقال عنوان شده اما ابراهیمی 
اصال  منطقه  آن  در  که  می گوید  کارنامی  

ندارد. وجود  شربی  آب  مخزن 

آب چالوس در عوض چشمه گردو
بر  معاوضه  یک  به  اما  ماجرا  ریشه 
آب  عوض  در  گردو  چشمه  آب  می گردد؛ 
هدف  چندین  آب  انتقال  »این  چالوس. 
را  آب  این  بود که  این  بحث  یک  داشت، 
به نوشهر بدهند تا در عوضش آب چشمه 
گردو که کیفیت بهتری دارد را برای تامین 

بگیرند.« چالوس  شرب  آب 
تا   1۲۰ حقابه  مطالعاتی  طرح  در  اگرچه 
رودخانه  برای  مترمکعبی  میلیون   13۰
همین  اما  شده  گرفته  نظر  در  چالوس 
نیافته.  اختصاص  هم  حداقلی  حقابه 
»مسئله  می دهد:  ادامه  ابراهیمی کارنامی 
طرح  این  اصال  چرا  است که  این  ما  اول 
انجام شده و مسئله دیگر اینکه چرا حقابه 
پیگیر  ما  است؟  نشده  رعایت  پایین دست 
این موضوع بودیم و حقابه پایین دست رها 
سازی شده، اما هنوز می بینیم که در بعضی 

نمی شود.« رعایت  حقابه  این  روزها 

در  شالیزاری  اراضی  برای  آب  انتقال 
نصف  به  بارندگیش  میزان  که  شهرستانی 
مترمکعب  میلیون   ۶ بر  بالغ  و  رسیده 
همراه  به  را  انتقاداتی  دارد ،  مخزن  کسری 

است. داشته 

این انتقال منجر به اختالفات 
درون استانی می شود

علوم  کارشناس ارشد  مهران،  کوشان 
محیط زیست در این ارتباط به »پیام ما« 
می گوید: »طرح  انتقال آب مثل جرقه ای 
است که می تواند اختالفات بین استانی 
جایی  دهد.  افزایش  را  استانی  درون  و 
هر  از  اول  است،  آب  انتقال  نیازمند  که 
باشد.  داشته  مصرف  مدیریت  باید  چیز 
جمعیتی  تراکم  مازندران  شرقی  مناطق 
از تصفیه پساب  و می توانند  دارد  باالیی 

استفاده کنند. اراضی  آبیاری  برای  آنجا 
سیاست گذاری  و  برنامه ریزی  هیچ  اما   
همان  و  ندارند  آب  مدیریت  برای  درستی 
طور که آب را از سرشاخه های خوزستان به 
نقاط دیگر منتقل کردند و باعث بحران های 
آب  انتقال  دنبال  به  االن  شدند،  اجتماعی 
هستند؛  استان  شرق  به  مازندران  غرب  از 
منطقه ای که از اتفاق، در این چند سال به 
مختلف  استان های  از  مردم  هجوم  دلیل 
باال  به شدت  آبش  ویالسازی ها، مصرف  و 

است.« رفته 
زیست  محیط  کارشناس  این  گفته  به 
 ۴۰ چالوس  تا  که  عباس آباد  منطقه  در 
کیلومتر فاصله دارد سطح چاه ها به شدت 
مشکل  دچار  را  منطقه  صنایع  و  افت کرده 
این  با  است که  در حالی  این  است.  کرده 
آب های  سفره  تغذیه  جلوی  آب،  انتقال 
آبزیان  مرگ  زمینه  و  هم گرفته  زیرزمینی 

می شود. فراهم 

ردپای طرح های انتقال آب در خشکی رودخانه چالوس

آب چالوس را برای کشت برنج بردند
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران: مجوزی از سوی محیط زیست بابت انتقال آب از چالوس صادر نشده

 قدیمی ترین اسناد 
 جنگ جهانی اول

در مشهد رونمایی شد
قدیمی ترین اسناد جنگ جهانی اول موجود در 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی روز سه شنبه 

طی مراسمی رونمایی شد.
این مراسم  در  تاریخ معاصر  پژوهشگر  یک 
گفت: این اسناد که بیش از هزار برگ سند 
می باشند بیانگر حضور گروه هایی از متحدین 
و متفقین در ایران برای همراه کردن مقامات 
ایران با خود و ارزیابی واکنش  مردم به ویژه 

علما به حضور اشغالگران است.
جلیل قصابی گزکوه افزود: جنگ  جهانی اول 
در سال 1۲۹3 شمسی از اروپا آغاز شد و دامنه 
آن به تدریج به دیگر نقاط جهان از جمله ایران 
رسید. ایران در این جنگ اعالم بیطرفی کرد 
اما بیطرفی ایران از سوی دولت های درگیر در 
جنگ نادیده گرفته شد و بخش های بسیاری 
نظامی  اشغال  به  مشهد  جمله  از  کشور  از 

نیروهای متجاوز درآمد.
در  اشغالگران  حضور  تاثیر  به  اشاره  با  او 
شهرهای ایران ادامه داد: حضور آنان عالوه بر 
آسیب به امنیت و اقتصاد ایران، سبب بروز 
قحطی و شیوع انواع بیماری ها در مشهد شد 
افراد بی شماری را به دنبال داشت. که مرگ 
این پژوهشگر تاریخ معاصر گفت: مشهد در 
از  ولی پس  درآمد  اشغال روس ها  به  ابتدا 
از مشهد  روسی  نیروهای  بلشویکی،  انقالب 
شدند  آن ها  جایگزین  انگلیسی ها  و  خارج 
مشهد  در  شدیدی  قحطی  دوره،  این  در  که 
به وجود آمد و وضعیت زندگی مردم بحرانی 
شد. او همچنین به تاثیر فعالیت موسسات 
خیریه در مدیریت این بحران پرداخت و افزود: 
موسسات خیریه داخلی و خارجی به  منظور 
کنترل مشکالت و کاهش فشار اقتصادی و 
معیشتی در بحبوحه جنگ اقداماتی را به انجام 
رساندند تا از بار فشار اقتصادی وارد شده بر 

مردم بکاهند.
قصابی، دارالعجزه و دارالمساکین را از جمله 
موسسات خیریه داخلی نام برد و ادامه داد: 
نیز  خارجی  خیریه  موسسات  آنها  بر  عالوه 
مانند هیات هوسکاران قفقازی، میسیون های 
ایجاد  با  انگلیس  کنسولگری  و  آمریکایی 
جمعیت  اطعام  و  اعانه  جمع آوری  سرپناه، 
کثیری از فقرا و مستمندان مشهد در فرایند 
کاهش، کنترل و تا حدی رفع بحران قحطی 
مشهد در سال های جنگ جهانی اول، نقش 

داشتند.
 11 تا   1۹1۴ ژوئیه   ۲۸ از  اول  جهانی  جنگ 
نوامبر 1۹1۸ میالدی رخ داد و در ایران همزمان 
سازمان  بود.  قاجار  احمدشاه  حکومت  با 
کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد 
شامل کتابخانه مرکزی و 1۰ کتابخانه تخصصی 
 3۰ بر  افزون  رضوی  مطهر  حرم  در  مستقر 
در  را  منبع مطالعاتی  و  میلیون کتاب، سند 

می کند. نگهداری  خود  آرشیو 

افتتاح یک موزه 
زیردریایی در قبرس

از  مجموعه ای  شامل  زیردریایی  موزه  یک 
شد.  افتتاح  قبرس  کشور  در  مجسمه   13۰
دولت  نشنال،  روزنامه  از  ایرنا  گزارش  به 
قبرس با هدف جذب غواصان گردشگر یک 
موزه مجسمه زیردریایی در تفرجگاه ساحلی 
آیاناپا راه اندازی کرده است. آثار به نمایش 
زیردریایی  مجسمه های  موزه  در  درآمده 
آیاناپا )Musan( از مصالح دریایی از جمله 
سنگ، صخره و صدف ساخته  شده اند تا با 
حیات دریایی در هماهنگی باشند. مسئوالن 
موزه می گویند با هدف ارتقای تنوع زیستی 
منطقه، مجسمه های موزه به گونه ای طراحی 
صخره های  به  زمان  گذر  در  که  شده اند 
مرجانی تبدیل شده و در نهایت یک جنگل 

دهند. تشکیل  زیردریایی 
از همین رو، بیش از ۹۰ اثر نصب شده در 
مجسمه  تیلور  دکاره  جیسون  موزه کار  این 
این  است.  انگلیسی  سرشناس  ساز 
مجسمه های  ساخت  در  معروف  هنرمند 
منحصربه فرد خود از نوعی سیمان استفاده 
می کند که قابلیت رشد مرجانی و تبدیل به 
زیستگاه مصنوعی برای موجودات دریایی را 
دارد. موزه زیردریایی قبرس در یک منطقه 
حفاظت شده در شهر پرنرا واقع در ساحل 
جنوب شرقی این کشور ساخته شده است 
شود.  تاکید  آن  بودن  شده  حفاظت  بر  تا 
 1۰ حدود  عمق  در  موزه  این  مجسمه های 
از  متر   1۶۷ از  بیش  مساحت  در  و  متری 
ارتقای  بر  افزون  شده اند.  نصب  دریا  بستر 
دلیل  دیگر  گردشگر  جذب  زیستی،  تنوع 
حمایت دولت قبرس از افتتاح این موزه بود. 
میالدی   ۲۰1۴ سال  در  آیاناپا  شهر  شورای 
ایده ساخت چنین موزه ای را مطرح کرد و 
طرح راه اندازی موزه Musan سه سال بعد 
سایپرس  روزنامه  گزارش  به  خورد.  کلید 
یورو  میلیون  یک  موزه  این  افتتاح  ِمیل، 
به شرط  اما گردشگران  هزینه داشته است 
رزرو وقت می توانند به صورت رایگان از آن 
بازدید کنند. براساس پیش بینی های دولت 
آیاناپا  محلی، موزه مجسمه های زیردریایی 
دارد. را  گردشگر  هزار   ۵۰ ساالنه  ظرفیت جذب 

قرار بود آب چالوس را به 
نوشهر بدهند و در عوضش آب 
چشمه گردو که کیفیت بهتری 
دارد را برای تامین آب شرب 
چالوس بگیرند. اگرچه در 
طرح مطالعاتی حقابه 1۲۰ تا 
13۰ میلیون مترمکعبی برای 
رودخانه چالوس در نظر گرفته 
شده اما همین حقابه حداقلی 
هم اختصاص نیافته

هفته قبل چالوس قدر یک جوی آب داشت. آب در باالدست بود، اما در پایین دست نه. انگار که شعبده کرده و یا طلسم و وردی خوانده 
باشند؛ آب رودخانه به یک باره غیب شده بود. ماهی های محلی خیلی وقت است که قید این رودخانه را زده اند. آزاد، سفید، سوف؛ دیگر 
ماهی  در این رود نیست. همه ماهی ها از گل والیی که شرکت   های شن و ماسه یا جاده سازی های اطراف به رود ریختند خفه شدند. 
چالوس سال هاست که دیگر شفاف نیست و این بار این رود بخت برگشته از همین آب هم دریغ شده. فعاالن محیط زیست رد آب را از 

سرچشمه گرفتند و رسیدند به تونلی که آب را منحرف کرده.

طرح انتقال آب چالوس به آمل 
در سطح پروژه های ملی تعریف 

شده و به گفته مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای تا سال 

۹۸ساالنه 1۴۰ میلیارد تومان از 
اعتبارات ملی برای این پروژه 
هزینه شده. پروژه ای که البته 
محیط زیست به آن مجوزی 

نداده است
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| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |

یکی از مهم ترین دالیل سرعت 
گرفتن بحران در منطقه الموت، 
به جز بارندگی های فصلی، 
توسعه باغ ها و اراضی کشاورزی 
و آبیاری سنتی و غرقابی در 
دامنه شیب دار کوهپایه ها، 
تصرف بیش از حد از دامنه 
طبیعت، از بین رفتن گونه های 
گیاهی و ساخت و ساز های بیش 
از اندازه است 

بالیای طبیعی

سیل و رانش زمین باز هم در استان قزوین خسارت بار بود

الموت رنجور از بحران ها
زمین  رانش  و  سیل  سال های گذشته  طی 
سپوهین  آب، کلمین،  سفید  روستاهای  به 
و  غربی  الموت  توابع  از  ویار  و  هیر  و 
آتان، کوچنان  زرآباد،  خوبکوه،  روستاهای  
الموت شرقی تلفات جانی و مالی  از توابع 
بسیاری را برای سکنه این مناطق به وجود 

بود. آورده 
تبعات  هنوز  اینکه  با  ایرنا،  گزارش  به   
منطقه  اهالی  برای  قبلی  خسارت های 
سیل  متاسفانه  است،  نشده  جبران  الموت 
شب  دوشنبه  در  شدید  بارندگی  از  ناشی 
در  برابری  چندین  تلفات  باعث  گذشته 
گذشته  سال های  به  نسبت  منطقه  این 
مدیرکل  مهدی خانی،  قدرت هللا  است.  شده 
خسارات  به  قزوین  استان  بحران  مدیریت 
شرقی  الموت  منطقه  در  سیل  از  ناشی 
سیل  وقوع  افزود:  و  کرد  اشاره  غربی  و 
موجب بروز خسارت هایی جانی و مالی و 
همچنین اختالل در  شبکه آبرسانی، برق و 

است. شده  منطقه  روستای   ۲ در   گاز 
او با بیان اینکه سیل در الموت شرقی یک 
۲ مفقودی بر جای گذاشته است،  کشته و 
کشک دشت،  روستاهای  کرد:  تصریح 
آسیب  بیشترین  رود   آتان  و  گازرخان 
با  ارتباطی  راه های  و  اند  شده  متحمل  را 

شهر  و  دشت  رجایی  نظیر  روستاها  برخی 
است.  معلم کالیه، سپوهین  مسدود شده 
دچار  الموت  ساله  هر  اینکه  بیان  با  او 
می  زمین  رانش  و  گرفتگی  سیل  بحران، 
شود، اظهار داشت: یکی از مهم ترین دالیل 
سرعت گرفتن این بحران در منطقه الموت، 
توسعه  فصلی،  بارندگی های  از  جدای 
سنتی  آبیاری  و  اراضی کشاورزی  و  باغ ها 
کوهپایه ها،  شیب دار  دامنه  در  غرقابی  و 
تصرف بیش از حد از دامنه طبیعت، از بین 
ساخت و ساز های  و  گیاهی  گونه های  رفتن 
تا  شده  سبب  که  است  اندازه  از  بیش 
در  لغزش  و  سست  منطقه  این  خاک 
داد:  ادامه  خانی  مهدی  باشد.  زیاد  آن 
شرایط  دلیل  به  الموت  کوهستانی  منطقه 
رانش  مستعد  توپوگرافی  و  جغرافیایی 
زمین شناسی  کارشناسان  نظر  طبق  و  است 
را  منطقه  این  روستای   1۰۰ حدود  رانش 
معرض  در  روستاهایی که  و  می کند  تهدید 
و  شدید  بارش های  برابر  در  هستند،  رانش 

شوند. می  آسیب  دچار  بیشتر  سیل 

سیل و خسارت های جبران 
الموت شرقی به  ناپذیرش 

شرقی  الموت  بخشدار  محمدی،  احمد 
بارش  به  اشاره  با  هم  قزوین  شهرستان 

جاری  هفته  یکشنبه  روز  از  باران  شدید 
یکشنبه  روز  از  افزود:  منطقه،  در  تاکنون 
شرقی  الموت  به  سیل  خطر  ماه  مرداد   1۰
شاهد  زرآباد  روستای  در  و  بود  محتمل 
اصلی  جاده  بستر  شوی  و  شست  و  سیل 
بودیم و چند دامداری، مرغداری و چندین 
آسیب  و  صدمه  دچار  کشاورزی  باغات 
رانش زمین  و  داد: سیل  ادامه  او  شده اند. 
که به ۲ روز پیش باز می گردد، در روستای 
یک  به  و  آورده  بار  به  خساراتی  نیز  اندج 
و شالیزار های همین  ماهی  پرورش  واحد 
روستا و سه روستای همجوار خسارت وارد 

است. کرده 
شب    ۲۲ ساعت  که  سیلی  به  محمدی   
و  کرد  اشاره  نیز  پیوست  بوقوع  گذشته 
افزود: آتان رود، کشکدشت و اندج با حجم 
آن  زیاد دچار سیل زدگی شدند که حاصل 
عالوه بر تلفات مالی،  بروز تلفات جانی با 
یک فوتی و ۲ مفقودی بوده است. بخشدار 
افزود:  قزوین  شهرستان  شرقی  الموت 
یک  نظیر  بی سرنشین  خودروی  چندین 
تندر،  دستگاه  یک  بوس،  مینی  دستگاه 
و  پراید  دستگاه   ۲ نیسان،  دستگاه  یک 
در سیل  ۲ سرنشین  با  زانتیا  دستگاه  یک 
شدند  1۰۰درصدی  تخریب  دچار  اخیر، 

به  متعلق  شده،  برده  نام  مفقودی   ۲ که 
بوده اند. خودرو  این  سرنشینان 

ارتباطی  های  راه  بیشتر  محمدی  گفته  به 
های  قسمت  و  است  شده  بسته  ها  جاده 
اصلی  های  جاده  زیرین  بستر  از  زیادی 
و  رفته  بین  از  شرقی  الموت  روستاهای 
شده  ویران  دچار  را  خانه  چند  و  چندین 
الموت  بخشدار  موالیی  محمدرضا  است. 
و  آب  برق،  قطعی  به  اشاره  با  هم  غربی 
دلیل  به  منطقه  این  روستای  چندین  گاز 
به  سیل  خوشبختانه  افزود:  سیل،  وقوع 
نکرده  وارد  جانی  خسارت  الموت غربی 
بسیار  آن  مالی  های  خسارت  اما  است 
راه  اینکه  به  اشاره  با  او  است.  بوده  زیاد 
قطع  یکدیگر  از  روستاها  ارتباطی  های 
روستاهای  مسیر  تصریح کرد:  است،  شده 
یارود، سفیدآب، کلمه و کالیه به طور کامل 

اشاره  با  غربی  الموت  بخشدار  است.  قطع 
بندهای  دهنه های سد  به شسته شدن سر 
روستاها  برخی  آب  قطعی  و  شالیزار ها 
و  شرب  آب  های  لوله  سیل  داشت:  اظهار 
را  الموت  روستاهای  برخی  کشاورزی  آب 
با خود برده یا شکسته است و آسیب های 
جدی به باغات و شالیزار های الموت غربی 

است.  کرده  وارد 
اینکه  بیان  با  غربی،  الموت  بخشدار 
الموت غربی  به  شده  وارد  های  خسارت 
تصریح  نیست،  شرقی  الموت  از  کمتر 
رسان  نگاه های دستگاه های خدمات  کرد: 
و  است  شرقی  الموت  سمت  به  بیشتر 
الموت  در  است که  جانی  تلفات  آن  دلیل 
مالی  تلفات  حالی که  در  داده  رخ  شرقی 
الموت شرقی  از  بیشتر  اگر  الموت غربی 

نیست. نیز  کمتر  نباشد، 
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نتایج پژوهش  محققان دانشگاه کلرادو بولدر درباره کاهش میزان آالیندگی مربوط تولید برق نشان می دهد:

سهم 70 درصدی نیروگاه ها در تولید آالینده کربن
 یکی از اصلی ترین منابع تخریب کننده محیط زیست است 

مرکز پژوهش های مجلس 
اعالم کرده است نیروگاه های 

کشور در سال ۹۹ شش میلیارد 
لیتر سوخت مازوت )نفت 
کوره( استفاده کرده اند که 

نسبت به سال ۹۶ حدود ۶۲ 
درصد رشد داشته

نتایج بررسی گروهی از محققان 
دانشگاه کلرادو بولدر نشان داد 
تنها پنج درصد از نیروگاه های 
جهان عامل حدود سه چهارم 
انتشار آالیندگی کربن مربوط 

به تولید برق هستند. همه این  
نیروگاه های آالینده زغال سوز 

هستند
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رئیس اتحادیه دستگاه های 
مخابراتی و ارتباطی:

هیچ دستگاه گیرنده 
اینترنت ماهواره ای وارد 

کشور نشده است
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی 
گفت: هنوز دستگاه گیرنده اینترنت ماهواره به 
صورت رسمی یا غیر رسمی وارد کشور نشده و 
حتی شهرهای پیشرو ارتباطی منطقه مانند دبی 
نیز این دستگاه را وارد نکرده اند. به گزارش ایلنا؛ 
حقوق  از  » طرح صیانت  زمانی که  در  درست 
همچون؛  اهدافی  با   » مجازی  فضای  کاربران 
محدود شدن دسترسی به اینترنت جهانی در 
موضوع  تصویب شد،  اسالمی  مجلس شورای 
خبرهای  است.  شده  داغ  ماهواره ای  اینترنت 
اینترنت  پوشش  از  حاکی  خارجی  داخلی  و 
ماهواره ای برای مناطقی از ایران است. به گفته 
کارشناسان؛ اگر تا امروز هم به طور کامل تحت 
پوشش این فناوری قرار نگرفته باشیم به زودی 
این اتفاق خواهد افتاد، چرا که این فناوری نیز 

مانند بسیاری از فناورها عالم گیر است.
دستگاه های  اتحادیه  رئیس  محبی،  مهدی 
خبر  این  خصوص  در  ارتباطی،  و  مخابراتی 
می گوید: تا امروز  هیچ دستگاه گیرنده اینترنت 
ماهواره به صورت رسمی یا غیر رسمی وارد کشور 
نشده است. اطالعات دریافتی ما نشان می دهد 
مانند  منطقه  ارتباطی  پیشرو  شهرهای  حتی 
دبی این دستگاه را وارد نکردند. محبی معتقد 
است هر چند هنوز کشورهای منطقه تجهیز به 
دستگاه های گیرنده نشده اند، اما بدون شک باید 
برای تامین تجهیزات مورد نیاز این فناوری آماده 
باشیم. معموال کشور ما در برابر ورود فناوری های 
مخابراتی و ارتباطی جدید مقاومت و  مخالفت از 
خود نشان می دهد. اما بهترین تصمیم این است 
رسمی  ورود  زمینه  حاکمیتی  دستگاه های  که 
در  فراهم کند،  را  ماهواره ای  اینترنت  تجهیزات 
غیر این صورت اجازه فعالیت قاچاقچیان را داده 
است. رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و 
این  بهتر  شناخت  برای  کرد:  توصیه  ارتباطی 
تکنولوژی ابتدا اجازه ورود و  استفاده از تجهیزات 
مربوطه به دستگاه های خاص داده شود و پس 
از آن ورود تجهیزات به صورت رسمی برای تمامی 

متقاضیان آزاد شود.

تصمیم گیری برای 
ممنوعیت یا واردات 
برنج نهایی می شود 

کارگروه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به 
زودی درباره اجرای قانون ممنوعیت برنج 
تصمیم گیری  جاری  سال  از  ماه  چهار  در 
زارع  ابراهیم  ایلنا،  گزارش  به  می کند. 
کاالهای  داخلی  بازرگانی  دفتر  مدیرکل 
بازرگانی گفت:  توسعه  معاونت  کشاورزی 
امسال  خشکسالی  شرایط  به  توجه  با 
اجرای  درباره  موجود،  واقعیت های  و 
در  سال  هر  که  برنج  واردات  ممنوعیت 
آبان  تا  مرداد  ابتدای  از  سال  از  ماه  چهار 
انجام  داخلی  تولید  از  حمایت  منظور  به 
انجام  را  نهایی  گیری  تصمیم  می شد، 
کشور  بازار  تنظیم  کارگروه  خواهیم داد. 
خشکسالی،  علت  به  امسال  خردادماه  در 
ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد و در آن 
زمان وزارت جهاد کشاورزی با این موضوع 

بود. کرده  مخالفت 

رئیس اتاق بازرگانی درنامه ای 
خطاب به قالیباف:

برای تصمیم دربار ه فضای 
 مجازی از  کارشناسان

 نظر بخواهید
رئیس اتاق ایران در نامه ای به رئیس مجلس، 
اتخاذ  برای  خبره  نظرات کارشناسان  دریافت 
تصمیمات مرتبط با فضای مجازی را خواستار 
نظرات  ارائه  برای  ایران  اتاق  آمادگی  از  و  شد 
بازرگانی  اتاق  به گزارش  داد.  خبر  کارشناسی 
به  نامه ای  در  شافعی  غالمحسین  ایران، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به 
به  نوین  کسب وکارهای  روزافزون  وابستگی 
فضای مجازی، دریافت نظرات کارشناسان خبره 
برای اتخاذ تصمیمات مرتبط با فضای مجازی 
را خواستار شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در 
این نامه نوشت: بسیاری از کسب وکارهای نوین 
از طریق فضای مجازی صورت می پذیرد و این 
وابستگی به سرعت در حال افزایش است؛ در 
همین راستا استدعا دارد هر تصمیمی در مورد 
کسب وکارهای مرتبط با فضای مجازی با اخذ 
نفع  و  پذیرد  صورت  خبره  نظرات کارشناسان 
عمومی در جهت اشتغال و توسعه کسب وکارهای 
دیجیتال را مدنظر قرار دهد. اتاق ایران آماده 
است با استفاده از تشکل های تخصصی، نظارت 
و  رئیس  به  را  خصوصی  بخش  کارشناسی 

کمیسیون های ذی ربط مجلس تقدیم کند.

 )ADB( آسیایی  توسعه  بانک  پیش  چندی 
موسسات  و  بانک ها  همکاری  با  اعالم کرد که 
مالی بین المللی طرحی را در راستای تسریع در 
نیروگاه های زغال سنگ در قاره  توقف فعالیت 
موسسات  و  بانک ها  خواهد کرد.  اجرایی  آسیا 
مالی خصوصی در قالب این طرح پیش از پایان 
عمر مفید نیروگاه های زغال سنگ اقدام به خرید 
در کشورهایی  اعالم کرده   ADB  .آنها می کنند
از جمله اندونزی، فیلیپین یا ویتنام به صورت 
آزمایشی این طرح را به مرحله اجرا خواهد رساند 
و با ارائه مشوق هایی مالکان را مجاب به فروش 
این نیروگاه ها می کند. اما چشم انداز این طرح به 
همین جا ختم نمی شود، بر اساس اعالم بانک 
توسعه آسیایی برای مالکان این نیروگاه ها چنانچه 
قصد فعالیت در پروژه های سازگار با محیط زیست 
نظر  در  و مشوق هایی  تسهیالت  باشند،  داشته 
می گیرد. اما آنچه در اجرای این طرح به عنوان 
برق  نرخ  افزایش  است،  چالشی جدی مطرح 
تولیدی از سویی و کاهش تولید برق در نتیجه 
تعطیلی این نیروگاه ها که در اغلب کشورها بار 
عمده تولید برق را به دوش می کشند از سوی 

دیگر است.
یورونیوز چندی پیش درباره پیش بینی آژانس 
تقاضای  اعالم کرد  و  نوشت  انرژی  بین المللی 
جهانی برای زغال سنگ امسال ۴.۵ درصد افزایش 
پیدا می کند و سهم قاره آسیا از این افزایش ۸۰ 

درصد است. آسیایی ها در حال به این امر اقبال 
دارند که بر اساس توافقنامه پاریس کشورهای 
بسیاری در حال تالش برای کاهش تولید گازهای 
گلخانه ای و روی آوردن به تولید انرژی های پاک 

در جهت کاهش گرمای زمین هستند.
نتایج  گزارشی  در  پیش  چندی  هم  گاردین 
تحقیقات اندیشکده مالی »کربن تراکر« را منتشر 
با  آسیایی  پنج کشور  بود  آمده  آن  در  کرد که 
سرمایه گذاری ۸۰ درصدی در نیروگاه های جدید 
زغال سنگ اهداف آب و هوایی در جهان را به خطر 
می اندازند .این تحقیق نشان داده است کشورهای 
چین، هند، اندونزی، ژاپن و ویتنام قصد دارند 
بیش از ۶۰۰ واحد نیروگاه سوخت فسیلی احداث 
کنند. این در حالی است که انرژی تجدیدپذیر 
زغال  جدید  نیروگاه های  از  بسیاری  از  ارزان تر 
سنگ است. گاردین در این گزارش تاکید کرده 
که سرمایه گذاری این کشورها یکی از اصلی ترین 
که  است  زیست  محیط  تخریب کننده  منابع 
می تواند 3۰۰ گیگابایت - سه برابر ظرفیت تامین 
برق انگلیس- برق تولید کند. تالش  این کشورها 
برای تولید برق از زغال سنگ حرکت در خالف 
مسیر آب است. به ویژه این که انرژی تجدید 
شدنی راه حل های ارزان تری را که از اهداف جهانی 
آب و هوایی نیز حمایت می کند، ارائه می دهد. 
دولت انگلیس اعالم کرده طرح های خود را برای 
به  نیروگاه های سوخت فسیلی، نسبت  نابودی 

آنچه که سال گذشته برنامه ریزی شده بود یک 
سال به جلو کشیده و قصد دارد این طرح ها را 
تا سال ۲۰۲۴  تکمیل کند. بر اساس این گزارش 
گاردین و نتایج تحقیقات اندیشکده کربن تراکر 
سوخت  اصلی  سرمایه گذاران  از  یکی  چین 
فسیلی است که به دنبال افزایش ظرفیت 1.1۰۰ 
به  نیروگاه های سوخت فسیلی خود  گیگاواتی 
بادی  مزارع  در حالی که  است.  1۸۷ گیگابایت 
و خورشیدی تاکنون برق ارزان تری را نسبت به 
بیش از ۸۵ درصد از نیروگاه های فسیلی کنونی 
سال  تا  می دهد  نشان  پزوهش ها  تولید کنند. 
۲۰۲۴، انرژی تجدیدپذیر می تواند با نیروگاه هایی 
که سوخت آنها را منابع فسیلی تشکیل می دهند، 

رقابت کند.
فصلنامه »اینوایرونمنت ریسرچ لترز« هم اخیرا 
تاثیر  است که  کرده  منتشر  را  تحقیقی  نتایج 
تولید  مربوط  جهانی  آالیندگی  میزان  کاهش 
برق در صورت کاهش میزان آالیندگی بزرگترین 
قرار  بررسی  مورد  را  زمینه،  این  در  داران  رکورد 
داده است. بررسی  محققان دانشگاه کلرادو بولدر 
نشان داده است پنج درصد از نیروگاه های جهان 
آالیندگی کربن  انتشار  چهارم  سه  حدود  عامل 
مربوط به تولید برق هستند. گروهی از محققان 
با سرپرستی دان گرانت، استاد جامعه شناسی و 
از اعضای موسسه انرژی تجدیدپذیر و پایدار این 
دانشگاه به بررسی میزان آالیندگی ۲۹ هزار و ۷۸ 

نیروگاه سوخت فسیلی از ۲۲1 کشور پرداخته و 
آلوده کننده های بزرگ را شناسایی کردند. آنها به 
نیروگاه هایی که  نتیجه رسیده اند که غالب  این 
بیشترین میزان آالیندگی را داشتند، زغال سوز 
بودند و در مقایسه با توان تولیدی که دارند، در 
دسته نیروگاه هایی قرار می گیرند که فعالیت موثر 

و کارآمدی ندارند. 
 این بررسی همچنین نشان می دهد بزرگترین 
نیروگاه های آالینده در لهستان، هند، کره جنوبی، 
فعالیت  مشغول  ژاپن  و  آلمان  چین،  تایوان، 
کره  تحقیق  این  داده های  اساس  بر  هستند. 
جنوبی با داشتن سه نیروگاه زغال سوز در میان 1۰ 

نیروگاه رکورددار آالیندگی باال در جهان است. هند 
دو نیروگاه و کشورهای دیگری که از آنها نامبرده 
شد، هر کدام یک نیروگاه دارند. شدت آالیندگی 
1۰ نیروگاهی که بدترین میزان انتشار آالیندگی 
از  از  نیروگاه هایی که در سال ۲۰1۸  را داشتند 
سوخت های فسیلی دیگر در همان کشور استفاده 
می کردند، باالتر بود و بین ۲۸.۲ تا ۷۵.۶ درصد 
از  نیروگاه های دیگر داشتند.  آلودگی بیشتری 
این آمار نشان می دهد که نیروگاه های مذکور در 
سوزاندن زغال سنگ بسیار ناکارآمد عمل کرده اند. 
بررسی  اعالم کرده اند  تحقیق  این  پژوهشگران 
دلیل این امر که چنین نیروگاه های ناکارآمدی با 
ظرفیت باال بکار گرفته شده اند، موضوع تحقیقات 

بعدی آنها خواهد بود.
»اویل  انرژی  و  نفت  حوزه  تخصصی  وبسایت 
پرایس« در گزارشی که در خصوص نتایج این 
پنج  این  اگر  است  آورده  کرده،  منتشر  تحقیق 
درصد نیروگاه به جای زغال سنگ از گاز طبیعی 
استفاده کنند، میزان آلودگی جهانی ۲۹.۵ درصد 
کاهش پیدا می کند. در نهایت، اگر این پنج درصد 
از فناوری جمع آوری و نگهداری دی اکسید کربن 
استفاده کنند، میزان انتشار جهانی کربن از تولید 

برق ۴۸.۹ درصد کاهش پیدا می کند. 

ایران، سوخت های فسیلی و غفلت از 
انرژی های پاک

مسئله سوخت های فسیلی و میزان آالیندگی آنها 
در دنیا در حالی مطرح است که طبق آخرین نتایج 
منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس 
نیروگاه های حرارتی کشور در سال گذشته شش 
میلیارد لیتر مازوت سوزانده اند و این میزان در 
مقایسه با سال  ۹۶ حدود ۶۲ درصد رشد داشته 
است. این روند افزایشی مازوت سوزی که سال 
گذشته در بحران کمبود برق و گاز در کشور به اوج 
خود رسید و آلودگی شهرهای بزرگ ایران را به 
مرز بحران رساند، از سال ۹۶ به صورت مستمر در 
جریان بود. هر چند سال گذشته مسئوالن وزارت 
نفت و نیرو زیر بار این اخبار که نیروگاه ها در حال 
سوزاندن نفت کوره هستند، نمی رفتند، اما باالخره 
سازمان  سوی  از  موضوع  این  رسمی  اعالم  با 
محیط زیست دلیل اصلی آلودگی های بی سابقه 

در شهرهای بزرگ مشخص شد. 
سال  در  اعالم کرد  رسمی  آمار  در  نیرو  وزارت   
۹۶ نیروگاه های حدود 3.۷ میلیارد لیتر مازوت 
سوزاند و در سال ۹۹ این میزان مصرف به شش 
منتشر شده  تحقیق  نتایج  لیتر رسید.  میلیارد 
توسط مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 
مصرف سوخت های مایع جایگزین در نیروگاه ها 
افزایش چشمگیر  باعث  سال،  سرد  فصول  در 
انتشار گازهای آالینده از جمله اکسیدهای گوگرد 
شده و یک سوم گاز سمی گوگرد دی اکسید در 
ایران را نیروگاه ها تولید می کنند. این رویکرد به 
آالینده  بر  دنیا  نیروگاه هایی که  در  انرژی  تولید 
بودن آنها تاکید دارد همزمان با افزایش گرمای 
زمین در حالی مورد توجه متولیان امر در کشور 
قرار دارد که ایران ظرفیت های قابل توجهی در امر 

انرژی تجدید پذیر دارد. 

گردشگری متولی مقتدر 
می خواهد، حاال که نرخ 

حمل و نقل با نوسان شدید 
مواجه است نمی دانیم باید 

با وزارت راه هماهنگ کنیم؟ 
یا برای قیمت های واحدهای 

پذیرایی که روزشمار تغییر 
می کند، سراغ کجا برویم

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران:

گردشگری متولی مقتدر می خواهد
ادامه گرانی های خدمات سفر، رئیس  در 
هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر استان 
اتوبوس ها،  روزانه  افزایش کرایه  از  تهران 
پس از موج سفرهای زمینی به ارمنستان 
خبر داد. امیرپویان رفیعی شاد درباره گرانی 
هزینه سفر در شرایطی که محدودیت های 
کرونا تقاضای سفر را نیز کاهش داده، اما 
قیمت خدمات در این بخش روزانه درحال 
تغییر است، به ایسنا گفت: شاید گفته شود 
با وجود شیوع کرونا در کشور مردم همچنان 
متقاضی سفر هستند، اما باید توجه کرد 
گردشگری  مقاصد  در  پروازها  تعداد  که 
همه گیری،  زمان  از  خاص  مسیرهای  و 
محدود و کم شده است، چون مالحظاتی 
وجود دارد. وقتی عرضه و تقاضا هم خوانی 
قیمت ها  است که  طبیعی  باشد،  نداشته 
خود به خود افزایش پیدا کند. رفیعی شاد با 
بیان این که مردم در حال حاضر به تورهای 
گرایش  بیشتر  زمینی  سفرهای  و  ارزان 
پیدا کرده اند، گفت: بعد از موجی که برای 
سفر به ارمنستان با انگیزه تزریق واکسن 
تا مرز مسافر  اتوبوس هایی که  افتاد،  راه 
جابه جا می کردند، کرایه ها را ناگهان افزایش 
دادند، به طوری که از دو میلیون تومان به 
پنج میلیون تومان کرایه روزانه رسیدند، حاال 
همین نرخ تثبیت شده و در حمل و نقل 
داخلی و تورها تاثیر گذاشته و قیمت آن 

را باال برده است. هیچ نظارتی هم که وجود 
ندارد. گردشگری به یک پدر و رهبر واحد 
نیاز دارد، متولی مقتدر می خواهد، مثال حاال 
که نرخ حمل و نقل با نوسان شدید مواجه 
است نمی دانیم باید با وزارت راه هماهنگ 
کنیم، یا برای قیمت های واحدهای پذیرایی 
که روزشمار تغییر می کند، سراغ کجا برویم.
دفاتر  صنفی  انجمن  هیأت مدیره  رئیس 
سفر،  بسته  در  تهران گفت:  استان  سفر 
حمل و نقل و اقامت دو فاکتور بسیار مهم 
و تعیین کننده در قیمت است، وقتی این 
آژانس که نمی تواند قیمت  دو گران شود 
تمام شده را گران تر کند، اتفاقا حاشیه سود 
را کمتر می کند که قیمت سفر بیش از این 
از آژانس ها دفاع  افزایش پیدا نکند. من 
می کنم و آن ها را برخالف تصورات، عامل 
گرانی سفر نمی دانم، چون آن ها فروشنده 
هستند.  دیگران  خدمات  و  محصوالت 
اقتصاد بیمار و شرایط معیشتی مردم در 
این سال ها باعث شده است سفر هرگز به 
عنوان اولویت اول خانوار ایرانی مطرح نباشد 
که حاال این گرانی را دلیل اصلی آن برای 
خروج سفر از این سبد بدانیم، هرچند تا 
چند سال پیش، اقشار متوسط که درآمد رو 
به باالیی داشتند سفر خارجی هم می رفتند 
و شاید با کاهش توان اقتصادی، سفر از 

دسترس این گروه خارج شده باشد.

هرچند بسیاری از کشورهای دنیا خود را ملزم به رعایت ضوابطی در راستای سازگاری با محیط زیست کرده و برنامه های جدی برای 
تولید انرژی های پاک دارند، اما هنوز سوخت هایی که درصد آالیندگی باالیی دارند، در دنیا طرفداران خاص خود را دارد. طرفدارانی که در 
جریان توسعه و گام برداشتن در جهت ایجاد تحوالت اقتصادی و صنعتی، حتی گوشه چشمی به محیط زیست ندارند. در پژوهشی که 
اخیرا در دانشگاه کلرادو بولدر صورت گرفته است لهستان، هند، کره جنوبی، تایوان، چین، آلمان و ژاپن از جمله کشورهایی بودند که برای 
تولید برق در نیروگاه های حرارتی بیشترین آالینده ها را به جهان تحمیل کرده اند. این پژوهش نشان داده است 5 درصد از نیروگاه های 
جهان 70 درصد از آالینده های کربن را تولید می کنند. این در حالی است که بسیاری از کشورها چند سالی است سیاست های خود را در 

جهت دستیابی به آینده  بدون کربن در بخش های صنعت و اقتصاد تعریف کرده اند.

آگهی  مناقصه عمومی
117-75-00و 119-75-00 وتجدید  مناقصه عمومی  شماره 118-75-00 و 120-75-00 و 00-75-121

 شماره
مناقصه

موضوع مناقصه
 مبلغّ برآورد بر اساس فهرست بهاء

راهداری سال 1۴۰۰
ریال

 مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع
 کار)لاير( براساس آیین نامه تضمین
معامالت دولتی به شماره 1۲3۴۰۲/

ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲

11۷-۷۵-۰۰
 اجرای عملیات روکش راههای روستایی  شهرستان مالیر )علی آباد
 دمق , دهلق , دهچانه , طجر سامن , گرجایی , امیراالمرا و ینگی

) کند , ازندریان , منگاوی , چشمه زورق , کهریز
۶۶/3۵۷/۲۹۷/۷۶۵ 3/31۸/۰۰۰/۰۰۰

11۸-۷۵-۰۰
تجدید

 اجرای عملیات خاکی , ابنیه , بیس و آسفالت محور بوستادر
ایستگاه راه آهن باباکمال

۷۲/۲۴۸/۰۷۷/3۹۰3/۶13/۰۰۰/۰۰۰

۵/۴۷۴/۲۶۲/۸۸1۲۷۴/۰۰۰/۰۰۰عملیات اجرای آسفالت تکمیل زیرگذر سرخ آباد11۹-۷۵-۰۰

1۲۰-۷۵-۰۰
تجدید

 اجرای عملیات نصب عالئم ایمنی و بهسازی و نصب تابلوهای
اطالعاتی در سطح راههای استان همدان

1۲/۲۷۰/۸۲۷/۲۵۴  ۶1۴/۰۰۰/۰۰۰

1۲1-۷۵-۰۰
۲۹۴/3۰۰/۰۰۰مقطوعخرید اقالم و ابزار آالت ایمنیتجدید

پيمان و رسيدگي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

نوبت دوم

شناسه آگهی 11۷3۲۲۵ 

تاریخ چاپ نوبت اول: 1۴۰۰/۰۵/1۲
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۵/13

م الف ۶۸۰

نشانی  به  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه    : اسناد  دريافت  محل 
www.setadiran.ir

جهت اطالع بیشتر به سايت http://IETS.MPORG.IR  مراجعه نمایید 
آخرين مهلت دريافت اسناد : تا ساعت 1۲ مورخ 1۴۰۰/۰۵/1۸

آخرين مهلت ارائه  پيشنهاد قيمت : تا ساعت 1۲ مورخ : 1۴۰۰/۰۵/3۰
محل تحويل پاكت الف به صورت فیزیکی: دبيرخانه اداره كل واقع در همدا ن بلوار سید 

جمال الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی: سامانه تدارکات الکترونیک 

www.setadiran.ir دولت به نشانی
تاريخ بازگشائي پاكات : ساعت ۹ صبح مورخ 1۴۰۰/۰۵/31

 محل بازگشايي پاكات : سالن جلسات اداره کل واقع در همدا ن بلوار سید جمال 
الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی 

مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت : 3ماه

صالحیت الزم :  مناقصه شماره 11۷ و 11۸ :دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری 
)حداقل رتبه ۵ راه و ترابری( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه مرکز 

تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی 
مناقصه شماره 11۹ : دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری )حداقل رتبه ۵ راه و ترابری 
یا ابنیه ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه مرکز تحقیقات راه و مسکن 

و شهرسازی
مناقصه شماره 1۲۰ : دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری )حداقل رتبه ۵ راه و ترابری( 

از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
-قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.   

بحران کم آبی را جدی بگیریم

ن ناستان همدا استان همدا
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آموزش

وزیر آموزش وپرورش 

کیفیت تربیت معلمان کیفیت زندگی انسان ها را تعیین می کند
از  رونمایی  آیین  در  آموزش وپرورش  وزیر 
در  معلم  تربیت  »تاریخ  جلدی   31 مجموعه 
ایران« با بیان این که پیشرفت هایی پایدار ترند که 
ریشه دار تر و اصیل ترند، گفت: نهاد تربیت معلم، 
ریشه ای ترین بنیان شکل گیری همه تحوالت 

بزرگ در درون یک جامعه است.
به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در آئین 
تربیت  »تاریخ  مجموعه 31جلدی  از  رونمایی 
معلم در ایران« که در سالن آمفی تئاتر ساختمان 
شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: اگر همه امور 
این  در  اولویت بندی شوند  و  کشور طبقه بندی 
طبقه بندی، نهاد »تربیت معلم« و جایگاه معلم 

در موقعیت و اولویت باالتری قرار می گیرد. زیرا 
خانواده ها ارزشمندترین دارایی خود را به این نهاد 

می سپارند.
او افزود: »تربیت معلم« جایگاه پرورش افرادی 
است که قرار است سرمایه جامعه باشند، آینده 
سرزمین را بسازند و توانمندی های ملی کشور را 
افزایش دهند، بنابراین کیفیت تربیت این افراد، 
وآینده یک  تعیین  را  انسان ها  زندگی  کیفیت 

جامعه را شکل می دهند.
آینده  افراد در  حاجی میرزایی، کیفیت زندگی 
را منوط به کیفیت و چگونگی پرورش معلمان 
اساس  بر  کرد:  تصریح  و  دانست  امروز، 

اثربخشی  و  کارآمدی  نظری،  جمع بندی های 
نهادهای یک جامعه به نظام یادگیری بستگی 
دارد، لذا کشور برای پیوستن به قافله پیشرفت و 

نیاز دارد. باکیفیت  به معلمانی  تمدن، 
او نهاد »تربیت معلم« را ریشه ای ترین، بنیان 
شکل گیری تحوالت بزرگ هر جامعه دانست 
دیروز  محصول  ما  امروز  کرد:  خاطرنشان  و 
ماست و فردای ما بیش از آن که تحت تأثیر 
سیاستمداران باشد، تحت تأثیر معلمان است. 
ریشه ها را معلمان می سازند و آبیاری می کنند 
این درخت کار می کنند.  و سیاستمداران روی 
زیرا توسعه و پیشرفت هر یک از جوامع، بدون 

امکان پذیر  کارآمد«،  انسانی  نیروی  »تربیت 
نیست.

وزیر آموزش وپرورش گفت: اگر بناست جامعه 
اسالمی در مسیر »تمدن سازی نوین« قرار بگیرد، 
باید بتوانیم جلوه ای از تربیت معلم را به دنیا 

معرفی کنیم.
او پیشرفت هایی را پایدار تر دانست که ریشه دار تر 
و اصیل ترند و افزود: در مجموعه کارها، کاری 
پیچیده تر از کار معلمان نیست زیرا مسئولیت 
آن ها پرورش افرادی است که دائمًا در حال تغییر 
است و در جامعه ای می خواهد این کار را انجام 
دهد که دائم در حال دگرگونی و پویایی است، 
عالوه بر آن، در این عرصه تنها معلم نیست که 
در تربیت انسان ها مؤثر است، بلکه سایر عوامل 
دخیل  موضوع  این  در  نیز  جامعه  در  موجود 
هستند؛ بنابراین »معلم« کسی است که فهم 

درست و عمیقی از پویایی جامعه داشته باشد.
عضو کابینه تدبیر و امید اضافه کرد؛ معلم باید 
نقش خود را به خوبی ایفا کند و سایر نقش های 

دیگر جامعه را نیز مدیریت کند.
او تاکید  کرد: دانشی که به امر تربیت انسان ها 
اختصاص دارد، از حیث پیچیدگی و دشواری و 
خطیر بودن در صدر است، لذا معلم کسی است 
که توانایی و فهم این پویایی را داشته باشد لذا 
باید شایسته ترین های هر جامعه ای »معلمان« 
آن جامعه را تربیت کنند هر چه در این زمینه 
کاستی داشته باشیم به همان میزان خسارت 
خواهیم داد، به همین علت دانشگاه فرهنگیان، 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
او ادامه داد: اگر بناست جامعه اسالمی در مسیر 
بتوانیم  باید  بگیرد  قرار  نوین«  »تمدن سازی 
جلوه ای از تربیت معلم را به دنیا معرفی کنیم 

زمانی می توانیم به دانشگاه فرهنگیان ببالیم که 
این هدف ارزشمند در آن صورت گیرد.

عضو کابینه تدبیر و امید با بیان این که افرادی که 
معلم پرورش می دهند باید از »بهترین« باشند، 
تأکید کرد: دانشگاه فرهنگیان بسیار مهم است 
و رهبر معظم انقالب نیز همواره به اهمیت این 
دانشگاه تأکید فرموده اند، زیرا »گوهر انسانیت«، 
توسط معلمان پرورش می یابد و این دانشگاه 

پرورش معلمان را بر عهده دارد.
از  متشکل  جامعه  گفت:  حاجی میرزایی 
گذشتگان و امروزی هاست و امروزی ها از روی 
این  می کنند  نگاه  تاریخ  به  دوش گذشتگان 
موضوع باید واقعیت پیدا کند و زمانی واقعیت 
پیدا می کند که ما همه دانش گذشتگان را داشته 
باشیم پس اگر از نواقص و کاستی ها بی خبر 
باشیم نمی توانیم تصیمات صحیحی اتخاذ کنیم.

به  اتوبوس  بازمانده های  بیشتر  دیگر  حاال 
خانه آمده اند. حتی آن هایی که جراحی های 
سخت داشتند و روزهای زیادی را می بایستی 
به  حاال  سپری کنند،  یزد  بیمارستان های  در 
بلوچستان  و  سیستان  در  خانه های شان 

انتظارند. در  و  بازگشتند 
 انتظار برای تحقق وعده هایی که مسئوالن به 
سربازان مجروح داده بودند. یک نفر از اتمام 

دوره آموزشی گفته بود و دیگری وعده داده 
آموزش وپرورش  در  آن ها  همه  حتما  بود که 
استخدام می شوند و فقط الزمه اش گذراندن 
آن ها  است.  پاییز  ابتدای  از  سربازی  دوران 
آن ها  با  چندباری  مدت  این  در  می گویند 
از وضعیت سالمتشان  تماس گرفته شده و 
از  یکی  به  یکبار  حتی  و  شده  پرس وجو 
آمدن  برای  »وضعیتت  شده،  سربازان گفته 

وضعیت  نه.«  یا  است  مساعد  آموزشی  به 
از  یکی  کمالی،  الیاس  نیست.  مساعد  اما 
ترخیص  از  بود که حاال پس  معلم ها  سرباز 
فهمیده  زاهدان  در  آی  آر  ام  و  بیمارستان  از 
که کشکک پایش شکسته بود تاندون پایش 
پاره شده بود و در بیمارستان متوجه آن نشده 
بودند: »وقتی مرخص شدیم و به بیمارستان 
مراجعه کردیم و ام آر آی دادیم متوجه شدیم 

بودیم. که چه قدر آسیب دیده 
 گویا می خواستند فقط ما مرخص شویم.« 
دیگریست که  معلم  سرباز  بزی  محمدجواد 
مدت بیشتری در بیمارستان بود، او می گوید 
کامل  دست هایش  گذشت  از  بعد  حاال 
که  مست  میش  جواد  مثل  نمی شود،  خم 
نمی تواند کمرش را راست کند و هر جسم کم 
جرمی که بلند می کند، درد به تمام عضالتش 
نفر  چند  باید  می شوم  »فلج  می کند:  رخنه 

بگیرند.«  را  پایم  و  باشند که دست 

اطالعات اشتباه مسئوالن، دو نفر را 
به کشتن داد 

فاطمه خاوری، فعال اجتماعی و روزنامه نگار 
معلم ها  سرباز  وضعیت  پیگیر  روزها  این 
از  او  است.  بوده  بلوچستان  و  سیستان  در 
وضعیت دو بیماری می گوید که در آمار اولیه 
آموزش وپرورش فوت شده خطاب شده بودند 
»اطالعات  شدند:  رها  نظر  به  و  زنده اند  اما 
اشتباهی از طرف مسئوالن آموزش وپرورش و 
نماینده این سازمان یعنی آقای سلیمان زاده 
نفر  را اعالم کردند که تعداد کشته ها ۷  این 
گفته شد درحالیکه دو سرباز بدحال به کما 
بودند و شرایط حاد و بحرانی داشتند،  رفته 
عبدالمطلب  و  موسی کریم زایی  آقای  یعنی 
هوتی که این دو نفر ادبیات و آموزش ابتدایی 
معلمی  سرباز  سودای  دو  هر  و  خواندند 
داشتند، این دو نفر در بیمارستان از سوی 
شده  رها  آموزش وپرورش  و  وظیفه  نظام 
آن ها  وضعیت  از  و هیچکس خبری  بودند 
نداشت ما با همکاری هاسب و تعدادی از 
را  آن ها  وضعیت  تا  کردیم  تالش  خیرین 

کنیم.« پیگیری 
روزها  این  کریم زایی  موسی  می گوید  او   
دست  اما  است  رفته  باالتر  هوشیاری اش 
هم  چشمش  یک  و  شده  قطع  چپش 
مشکالتی داشت درحال حاضر هوشیاری اش 
شناسایی  به  قادر  اما  است  رفته  باال 
با  هم  »عبدالمطلب  نیست:  اطرافیانشان 
درجه هوشیاری دو بیمارستان رفت و یکبار 
ریه  و  طحال  پارگی  شد،  جراحی  شکمش 
داشت و خونریزی داخلی و شکستگی دنده 
داشت و بخشی از نیمرخش هم به واسطه 
اینکه سرش روی آسفالت کشیده شده، از 
بین رفته است.« عبدالمطلب باید دو عمل 

برگردد. شنوایی اش  تا  دهد  انجام  گوش 

وعده ها محقق نشد 
می رسد،  نظر  به  روز  چهل  از  بعد 
وعده هایی هم که به سربازان داده شد، محقق 

است.  نشده 
در  سربازان  از  بعضی  می گوید  الیاس 
دوران  از  شده که  نوشته  معرفی نامه هایشان 

دیگر  بعضی  اما  شدند  معاف  آموزشی شان 
هنوز خبری از معافیتشان نیست: »به بعضی 
تشکیل  کمیسیون  برایشان  باید  گفته اند 
دهند تا ببیند باید به آموزشی بروند یا نه.« 
حرف های او را بزی و میش مست هم تایید 

می کنند.
آموزش وپرورش  مسئوالن  می گویند  آن ها   
وعده  آن ها  به   بیمارستان  در  وظیفه  نظام  و 
آخرین  »در  بودند:  داده  هم  استخدام 
استخدام  برای  گفتند  دیدارها  و  تماس ها 
باید تهران دستور دهد که هنوز خبری نشده 
است.« برای درمان و دریافت هزینه های بعد 
از بیمارستان هم به آن ها گفتند که باید به یزد 
سفر کنند و بازهم به پزشکی قانونی مراجعه 
کنند؛ مساله ای که الیاس از بابت شیوع کرونا 
و هزینه های  نامطلوبش  و وضعیت جسمی 
»تعیین کرده اند که  می کند:  نگرانی  ابراز  آن 
اما آسان  به یزد مراجعه کند  باید  هر فردی 

نیست.« 

او می گوید هزینه های بیمارستان تاکنون تماما 
پرداخت شده اما هزینه های بعد از بیمارستان 
و فیزیوتراپی و داروها از حساب های شخصی 

افراد داده شده است. 
جواد این روزها برای پیگیری روند درمانش 
صحنه  و  حادثه  »تمام  است:  رفته  یزد  به 
سرباز  اتوبوس  است.«  چشم هایم  جلوی 
رژه  سربازان  چشم  جلوی  هنوز  معلم ها 
می رود، برای تعدادی از آن ها در بیمارستان 
نظر  در  روانشناسی  و  روانپزشکی  خدمات 
گرفته بودند: »درحدی بود که گفتند کابوس 
اما  بچه ها  نترسی«  اتوبوس  از  می بینی؟ 
را می بییند که آن ها  اتوبوسی  شب ها خواب 
را به آباده شیراز می رساند، آن ها بعد با همان 
اتوبوس به زاهدان بر می گردند و در روستاها 
طیب  خواب،  در  می شوند  تدریس  مشغول 
شه بخش، راشد پاهنگ و عبدالرحمن دلیری 

زنده اند.  هم 

چهل روز از حادثه واژگونی اتوبوس سرباز معلم ها گذشت 

تمام وعده ها هیچ بود 
سربازان می گویند خبری از استخدام آن ها در آموزش وپرورش نیست

افزایش نرخ و سرعت 
فرونشست در تهران 

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران از افزایش فرونشست زمین در 

پایتخت خبر داد. 
فرونشست  درباره  محمدی،  کرمی  رضا 
به  آن  وضعیت  آخرین  و  تهران  در  زمین 
ایسنا گفت: با توجه به امکانات و تجهیزاتی 
بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  که 
است،  فراهم کرده  و  تهران خریداری  شهر 
وضعیت  توانستیم  اخیر  سال های  در 
آنالین  شکل  به  را  زمین  فرونشست 
این  کنیم.  رصد  جی پی اس  و  ماهواره ای 
رصدهای انجام شده نیز نشان می دهد که 

است.   گسترش  روبه  پدیده  این 
او با تاکید بر اینکه نباید پدیده فرونشست 
زمین را با فروریزش اشتباه بگیریم، گفت: 
زمین  فرونشست  از  افراد  از  برخی  تصور 
فروریزش  دلیل  به  که  است  چیزی  آن 
رخ می دهد، در حالی که فروریزش ناشی 
از ریزش ناگهانی زمین و ایجاد حفره های 
بزرگ در دل زمین است که به مرور زمان 
در عمق زمین ایجاد شده و ناگهان با ریزش 
سطح نمایان می شود. مانند آنچه که چندین 
داد.  رخ  تهران  شهران  محله  در  قبل  سال 
در سطح  تدریجی  نشست  فرونشست  اما 
زمین است که در مواردی نظیر خشکسالی 
و کاهش سطح آب های زیرزمینی و ... رخ 

می دهد.
کرمی محمدی با تاکید بر اینکه شهروندان 
نباید بابت فرونشست زمین ترس داشته یا 
دچار وحشت شوند، گفت: خطر فرونشست 
برای سازه های معمولی مانند ساختمان های 
مسکونی و ... بسیار کم است. این موضوع 
بزرگ،  سازهای  و  ساخت  برای  می تواند 
پل ها، لوله های انتقال آب و ... مشکالتی را 
ایجاد کند که در مورد پل ها نیز بررسی های 
شدیم که  متوجه  و  دادیم   انجام  را  الزم 
تهدید  فرونشست  نظر  از  را  پل ها  خطری 

نمی کند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران درباره مناطق متاثر از فرونشست 
سمت  از  بیشتر  پدیده  این  گفت:  زمین 
جنوب غرب تهران دیده شده و در مناطقی 
هم  باز  اما  است.  رشد  حال  در   ۲۲ مانند 
سازه های  برای  آن  می کنم که خطر  تاکید 
معمولی کم است و شهروندان نباید نگران 

باشد. آن 
او با بیان اینکه فرونشست در جایی رخ می 
باشد،  داشته  دستی  و  نرم  دهد که خاک 
است  این  فرونشست  اصلی  خطر  گفت: 
که سفره های زیرزمینی از بین می رود و در 
از  این سفره ها  به  ما  آن دسترسی  نتیجه 
بین می رود. این اتفاق هم برای تهران و هم 
برای کشاورزی اطراف تهران فاجعه است.

فرونشست  اینکه  درباره  محمدی  کرمی 
شده  تهران گزارش  محالت  درکدام  بیشتر 
مناطق  در  موضوع  این  کرد:  اظهار  است، 
مختلف فرق دارد، اما نرخ آن در سال های 
زمانی  از  واقع  در  و  است  شده  زیاد  اخیر 
که دستگاه های رصد را نصب کردیم امکان 
از  ما  و  دارد  وجود  مورد  این  در  اظهارنظر 
وضعیت آن در سال های قبل به طور مستند، 
 1۰ تا  پنج  اطالعات  براساس  نداریم.  خبر 
است. افزایش  حال  در  پدیده  این  اخیر  سال 
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران، فرونشست را نتیجه خشکسالی 
زیرزمینی  آب  از  وقتی  گفت:  و  دانست 
برداشت می شود، فرونشست افزایش پیدا 
می کند و متاسفانه قابل جبران هم نیست.

رفع تصرف بیش از 19 
هزار مترمربع از اراضی 

ملی مالرد
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
متر   1۹۴۰۰ تصرف  رفع  از  مالرد  شهرستان 
داد. خبر  شهرستان  این  ملی  اراضی  از  مربع 
موسوی گفت:  میرحیدر  ایسنا،  گزارش  به 
تصرف  رفع  یافته  قطعیت  رأی  راستای  در 
صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران 1۹ 
هزار و  ۴۰۰مترمربع از اراضی پالک ۲ اصلی 
صفادشت  بخش  فرامرز  قلعه  به  موسوم 
شهرستان مالرد، با حضور نماینده دادستان 
شهرستان مالرد، نماینده یگان حفاظت اداره 
نیروهای  تهران،  استان  طبیعی  منابع  کل 
یگان حفاظت زمین و مسکن توسط عوامل 
پرتالش یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان مالرد رفع تصرف و به 

بازگردانده شد. دولت 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع 
رئیس  تهران،  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
آبخیزداری شهرستان  و  اداره منابع طبیعی 
در  کرد:  درخواست  مردم  عموم  از  مالرد 
صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف به 
اراضی منابع طبیعی، مراتب را فورًا از طریق 
یگان  به  تلفن 1۵۰۴ و سامانه 13۹  شماره 

اطالع دهند. منابع طبیعی  حفاظت 

حاال دیگر بیشتر بازمانده های اتوبوس 
به خانه آمده اند. حتی آن هایی که 

جراحی های سخت داشتند و روزهای 
زیادی را می بایستی در بیمارستان های 
یزد سپری کنند، حاال به خانه های شان 

در سیستان و بلوچستان بازگشتند 
و در انتظارند. انتظار برای تحقق 

وعده هایی که مسئوالن به سربازان 
مجروح داده بودند

رویای درس دادن در مدرسه در اتوبوس ولوو قدیمی تکه تکه شد. سوم تیر چشم ها به جاده دهشیر یزد خشک شد، زمانی که اتوبوس 
حامل سرباز معلم های سیستان و بلوچستانی واژگون شد، سه نفر که آرزوی معلم شدن داشتند در جا جان باختند و آن هایی که ماندند، 
هرشب با فکر تصادفی به خواب می روند که قرار بود سکوی پرتابشان باشد و حاال شده بالی جانشان. تصادفی که از یک نفر دست و پایش 
را گرفت، از دیگری یک طرف صورتش را. یکی حافظه اش بعضی شب ها از کار می افتد و یک نفر دیگر بعد از ترخیص از بیمارستان فهمیده، 
کشکک پایش شکسته و تاندون هایش آسیب دیده و دیگری کمرش راست نمی شود. سی و چند سرباز معلم که بسیاری شان همدیگر 
را پیشتر نمی شناختند، حاال یک خاطره مشترک باهم دارند: یک اتوبوس سه نفرشان را کشت، یک اتوبوس رویایشان را گرفت و هرچه 

مسئوالن وعده دادند، محقق نشد.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران در 
ارائه  به  شهر  شورای  جلسه  آخرین 
مدیریت  دوره  این  عملکرد  گزارش 

پرداخت. شهری 
هاشمی  محسن  مهر،  گزارش  به 
دیروز در آخرین جلسه شورای شهر 
پنجم که صبح امروز برگزار شد گفت: 
مانند  پنجم  شورای  چهارساله  دوران 
پایان  به  مسئولیت  مقاطع  سایر 
صیانت  سنگین  امانت  باید  و  رسید 
شورای  را  مردم  حقوق  از  پیگیری  و 
بزرگترین  شود.  دار  عهده  ششم 
از  برخورداری  پنجم،  شورای  افتخار 
تهرانی  شهروندان  سابقه  بی  حمایت 
سال  اردیبهشت   ۲۹ انتخابات  در 
بی سابقه  با مشارکتی  بود که   13۹۶
قبل  های  دوره  برابر  سه  از  بیش  و 
مرهون  را  خود  نمایندگان  بعد،  و 
اگرچه  و  دانستند  خویش  اعتماد 
رخدادها و مشکالت متعدد این دوره 
اجتماعی،  امید  تا  شد  موجب  کشور 
سیاسی  مشارکت  و  عمومی  اعتماد 
اما  شود،  مواجه  محسوسی  افت  با 
این افتخار اعتماد عمومی به شورای 
نقطه  ترین  درخشان  همچنان  پنجم 

ماست. پرونده 
رئیس شورای شهر با اشاره بر نتیجه 

کرد:  بیان  پنجم  شورای  عملکرد 
ابطال مصوبه برج باغ و تبدیل آن به 
صیانت  تهران  باغات  از  باغ که  خانه 
تبعیض  بدون  و  قاطع  برخورد  کرد، 
غیرقانونی  های  پروژه  سازندگان  با 
از  خارج  در  حاکمیتی  و  خصوصی 
باغ   ۲1 تملک  مجاز،  ارتفاع  و  حریم 
جرائم  از  استفاده  با  تهران  قدیمی 
آماده  و  درخت  قطع  شده  واقعی 
شهروندان  استفاده  برای  آن  سازی 
زمین  بر  منویات  شکل  بدین  و  بود 
حق  به  مطالبات  و  رهبرانقالب  مانده 
زیست  از  صیانت  برای  تهران  مردم 

شد. محقق  شهر  بوم 
مردم  سوم  انتظار  افزود:  هاشمی 
و  شهرفروشی  رویه  در  تغییر  تهران، 
قانون فروشی توسط مدیریت شهری 
بزرگ  های  مجتمع  احداث  بود، 
مرغوب  مناطق  در  مالها  و  تجاری 
و  تغییرکاربری  با  عمومًا  که  شهر 
در  مجاز  میزان  از  بیش  بارگذاری 
در  بود  گرفته  صورت  تفصیلی  طرح 
شده  احداث  متراکم  های  برج  کنار 
شهری،  ظرفیت  کم  معابر  کنار  در 
و  آسمان  خط  ریختن  بهم  موجب 
ازدحام و انسداد ترافیکی می گردید 
جیب  به  آن  منافع  عمده  بخش  و 

به  پیامدها  و  ها  هزینه  و  سازندگان 
شد. می  تحمیل  شهروندان 

ادامه داد:  رئیس شورای شهر تهران 
 31۶ طی  پنجم  شورای  مجموع  در 
العاده و بررسی  جلسه عادی و فوق 
مصوبه   31۰ حدود  لوایح  و  ها  طرح 
را  نامگذاری  مورد   ۹۰۰ و  عمومی 

است.  نموده  تصویب 
جلسات  در  شورا  محترم  اعضای 
به  تذکر  مورد   1۰۰۰ حدود  با  مذکور 
جهت  در  را  خود  تالش  شهرداری، 
شهرداری  عملکرد  بر  موثر  نظارت 
قانونی  بسترهای  ایجاد  و  تهران 
شهر  امروز  بتواند  تا  داد  صورت 
و  ثبات  با  آرام،  شرایطی  در  را 
بدهد.  ششم  شورای  تحویل  شفاف 
همه  وجود  با  تالش  این  امیدوارم، 
قبول  مورد  ها،  نقصان  و  ها  کاستی 
و  گیرد  قرار  تهران  شریف  مردم 
گام  نیز  دوره ششم  مدیریت شهری 
تهران  تبدیل  در جهت  را  بعدی  های 
ساماندهی  و  زندگی  برای  شهری  به 
به  دادن  پاسخ  و  کنونی  مشکالت 
تهران  مردم شریف  به حق  مطالبات 
آرام  شرایطی  در  را  شهر  ما  بردارد. 
ششم  شورای  تحویل  ثبات  با  و 

داد. خواهیم 

پایان کار دوره پنجم مدیریت شهری در تهران

انتظار مردم تهران از ما تغییر در رویه شهرفروشی بود 

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی  |

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی 
مناقصه شماره : 33/99/15

اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكي راه آهن جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد فرآیند ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی با موضوع » خريد 18 قلم لوازم یدکی سیستم های توزین دینامیک و استاتیک نواحی راه آهن« را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2000001494000016 با شرایط زیر برگزار نمايد. 

درصورت عدم تولید کاالی موضوع مناقصه در داخل کشور و لزوم خرید کاالی خارجی گواهی عدم ساخت از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، دفتر صنایع الکتریکی و فلزی الزامی خواهد بود. در ضمن قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد 
و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 824,800,000 ریال و مدت اعتبار  ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 3 ماه بوده و به 

مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری 

فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1400/05/21

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1400/06/06
راه آهن ج.ا.ا- طبقه  آفریقا- ساختمان مركزی  آرژانتین- خیابان  تهران- میدان  : آدرس  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار 

پانزدهم– اداره كل ارتباطات و عالئم الكتریكی–امورقراردادها

اداره كل ارتباطات و عالئم الكتریكی راه آهن جمهوری اسالمی ایران

میم الف 1۶3۰ شناسه آگهی  11۷۲۸۲۷ 
تاریخ چاپ نوبت اول: 1۴۰۰/۰۵/13
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۵/1۶

وزارت راه و شهرسازي
شركت راه آهن جمهوري 

اسالمي ايران )سهامي خاص(

ت اول
نوب



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
 1 - فرمانبردار - پائین تر، پست تر - کالهبرداری 
- گم وارونه۲ - راه میانبر، طریق کوتاه - ریشه 
- مرغابی - بندگی - صدای بچه3 - برای صید 
ماهی حتما الزم است - نت ششم موسیقی، 
نفی عرب، درون چیزی - محکم - بزرگترین 
جزیره یونان، باغچه كوچك۴ - آلیاژی از مس و 
روی - صمیمیت - همچنین۵ - اهل مكه - نام 
آتشکده دوم از هفت آتشکده فارسیان - خدای 
دراویش، خدای قلندر۶ - بحث كردن در مورد 
معایب و محاسن یك اثر، نكته سنجی، خرده 

جام  در  نروژی  معتبر  باشگاههای  از   - گرفتن 
های معتبر اروپائی۷ - همه، آقای آلمانی، همه را 
شامل شود - درز و شکافی که آب از آن تراوش 
کند  - پراکندگی۸ - بریدن سر قلم نی - پسوند 
همراه  طال،   - بزرگ  خم  آرام،  رود   - شباهت 
سیم۹ - از باشگاه های معتبر سوئد در جام های 
اروپائی - رودی در جنوب شرقی اروپا  - ست 
وارونه1۰ - مخترع تلفن، گرفتنی از هوا - من و 
تو، ضمیر جمع، آب تازی - کاشف آسپرین - 
نوعی كالسور فنردار11 - بهره وام، پول نامشروع 
آزمندی   - زرتشتی1۲  پیشوای   - شریک   -
- میوه ای با خاصیت طبی شبیه سنجد - در 

نوردیدن، قبیله حاتم، پیمودن - محل اجتماع 
برای مشاوره و گفتگو، محل نشستن، نشست 
13 - چوب خوشبو، عود - بم وارونه - می گویند 
که آن نشده مویز شدی، انگور ترش، انگور نرسیده 
را گویند - به شوق آورده شده، تشویق کننده، بر 
سرشوق آورنده1۴ - پیروزی، ظفر، سوره چهل 
امانتداران، معتمدین، هیئت  قرآن -  و هشتم 
معتمدین مساجد - آب فرنگی1۵ - از ورزشهای 
توپ و تور - دستگاهی در قالب سازی  - یال 
اسب1۶ - امر به نگریستن - واقع شدن - تیزی 
وارونه1۷ - مظهر زیبایی طبیعت، مخلوط آب و 
خاک، زدنی ورزشی - علم پزشکی - قعر جهنم، 

فهمیدن، احساس - درخشیدن

عمودی
1 - دور کردن، راندن - عنوان مردانه، سید - زیبا، 
خوش چهره، جمیل - سقف دهان ۲ - سودای 
ناله، نفس بلند، از دل پر سوز بر آید - گریستن، 
گریه كردن - حالل و روا، خالص و صاف، بوی 
خوش - مجازات شرعی، اندازه - فیلسوف آلمانی 
3 - نظیر ، مانند - گاز استخر - فلز مرتجع۴ - 
دختر ژوپیتر - الك پشت - صدای گوسفند - 
متد بی سر۵ - دیگدان، دیگ پایه - فیلمی از 
داریوش مهرجویی۶ - علت - حرف یازدهم از 
الفبای فارسی، یک حرف و سه حرف - حرف 
تعجب، تعجب زنانه، گشوده - مایه حیات، مایه 
روشنایی، مظهر پاكی - سفید آذری۷ - شگرد، 
صنعت - پدر ادریس نبی  - قلب، سرای محبت 
نافرمان۸  و  یاغی، گردنكش  دادن -  - دشنام 
- مخفف لیكن - ضارب - اندوه، غصه، اندوه 
و غصه - انکراالصوات۹ - فیلمی از محمدعلی 
طالبی - ایالتی در آمریكا1۰ - رود - الشه حیوان 
- کالم تنفر، حرف بیزاری - ناخن ستور - پابرجا 
و استوار11 - چیز - خداوند، چاشنی غذا - عضو 

از حروف مقطعه قرآن، سوره  باال نشین، راز - 
ورزش   - شفافتر  تر،  رقیق   - قرآن1۲  بیستم 
مادر، عدد بهم زدنی - گام بی ته - نت سوم، 
نت مخمور، پیشوند فعل مضارع - داوم درهم13 
- مردن از غصه - آخرین حرف التین - قورباقه 

- خزنده خوش خط و خال، از خزندگان، مادر در 
زبان گیالنی1۴ - خیمه صحرانشین - پهلوان و 
نیرومند  - گله کننده، کسی که از او شکایت شده 
باشد، شکایت کننده1۵ - کشت و زرع، خمير نان 
را با دست ماليدن - آدمی - نامناسب - رایگان، 

پسر طهماسب1۶ - به رخ كشیدن - شهر بی 
قانون - تنها، همنشین تنها - دندان دور ریختنی، 
دندان ناپایدار، صفتی برای دهان سخن چین - 
قیمت بازاری1۷ - تکرار حرف - پسر فریدون  - 
نوعی میمون  - سخت، شدید و سخت، شدید

جدول شماره 2074

یزد

به  اقدام  آنی  ابالغ  یک  طی  »صمت«  وزارت 
پایان  تا  کامودیتی ها  بر  عوارض صادرات  افزایش 
حوزه  این  فعاالن  زعم  به  که  اقدامی  کرد؛  سال 
به بررسی بیشتر و نظر کارشناسی داشت. به  نیاز 
مدیرعامل  تقی زاده  ناصر  معدن،   دنیای  گزارش 
بر  آن  آثار  و  ابالغ  این  درباره  چادرملو  شرکت 
بر  صادراتی  عوارض  وضع  طبیعتًا  گفت:  صنعت 
کاالهای خام اقدام خوبی است اما این ابالغیه ها 
نباید به صورت عجله ای و بدون مطالعه کارشناسی 

شود. صادر 
پایین  محصوالت  بر  تعرفه  وضع  داد:  ادامه  او 
با  گندله  کنسانتره،  آهن،  سنگ  جمله  از  دستی 
راستای  در  و  اولیه  مواد  به  صنعت  نیاز  به  توجه 
ارزش  خلق  منظور  به  خام فروش  از  جلوگیری 
و  برق  قطعی  به  توجه  با  اما  است،  خوبی  اقدام 
صادرات  عوارض  افزایش  ذوب  تعطیلی کوره های 

غیر کارشناسی  و  غیر منطقی  اقدامی  اسفنجی  آهن 
بود.

آهن  داد:  توضیح  ادامه  در  چادرملو  مدیرعامل   
و  است  از شمش  قبل  تولیدی  محصول  اسفنجی 
در شرایطی که کوره های ذوب به دلیل قطعی برق 
محصول  این  صادرات  شرایط  باید  نیستند،  فعال 
توقف  با  نیز  تولیدی  خطوط  سایر  تا  باشد  فراهم 

نشوند. روبه رو  تولید 
برق  قطع  دوران  اتمام  تا  باید  طبیعتًا  او  گفت: 
دار  ادامه  قبل  شرایط  با  اسفنجی  آهن  صادرات 
به  نیاز  اگر  شرایط  شدن  عادی  از  پس  و  باشد 
می شد.  اعمال  بود  تعرفه  وضع  در  تغییراتی 
و  ذوب  کوره های  تعطیلی  به  توجه  با  اکنون  اما 
بود  نیاز  اسفنجی  آهن  صادراتی  عوارض  افزایش 
از مشکالت  تا نظر کارشناسان به منظور جلوگیری 

می گرفت. قرار  توجه  مورد 

واكنش مدیرعامل چادرملو به افزایش 
تعرفه های صادراتی مصرف  بهینه سازی  باقرزاده/سرپرست  سمیه 

قطعی  رضوی گفت:  خراسان  گاز  شرکت  در 
برق در ساختمان ها، ایستگاه ها و تاسیسات 
خللی  هیچگونه  رضوی  خراسان  گاز  شرکت 
در تامین پایدار گاز طبیعی دو میلیون و ۵۰۰ 
در  طبیعی  و مصرف کننده گاز  هزار مشترک 
بخش های تولیدی، صنعتی و خانگی استان 

سراسر  در  خدمات گازرسانی  و  نکرده  ایجاد 
خراسان رضوی به صورت مستمر و ۲۴ ساعته 

انجام است. در حال 
تجهیز  به  اشاره  با  افشون  حمیدرضا    
به  شرکت  این  اداری  ساختمان های 
سامانه های تولید و تامین برق همانند دیزل 
پنل  و  اضطراری  برق  تولید  سامانه  ژنراتور، 
ساختمان ها،  برق  قطع  گفت:  خورشیدی 
هیچگونه  تاسیسات گازرسانی،  و  ایستگاه ها 
خللی در تامین پایدار گاز طبیعی دو میلیون و 
۵۰۰ هزار مشترک و مصرف کننده گاز طبیعی 
نکرده و خدمات گازرسانی  ایجاد  استان  این 
ارائه می شود. و ۲۴ ساعته  به صورت مستمر 
او با بیان این مطلب که استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر موجب کاهش مصرف سوخت های 
اکنون بخشی  افزود: هم  فسیلی خواهد شد 

از برق مصرفی ساختمان مرکزی شرکت گاز 
خراسان رضوی و ادارت گاز نواحی نیشابور و 
گناباد از طریق پنل خورشیدی تامین می شود.
افشون با تاکید بر لزوم تعامل و هم افزایی 
به ویژه در  سازمان ها و دستگاه های دولتی 
موضوعات  به  توجه  با  افزود:  خاص  شرایط 
و  خانگی  بخش  برق  تامین  بحث  با  مرتبط 
عمومی، شرکت گاز خراسان رضوی در تیرماه 
امسال، نسبت به خرید یک دستگاه مولد برق 
اضطراری با ظرفیت ۲۲۰ کیلو ولت آمپر اقدام 

کرد. 
با نصب و راه اندازی این دستگاه در ساختمان 
روشنایی،  شامل  اصلی  بارهای  مرکزی،  اداره 
فناوری  شبکه  کامپیوتری،  سیستم های 
اطالعات، پمپ های آتش نشانی و آب مصرفی 

برق اضطراری متصل شد. به 

استمرار فعالیت ایستگاه ها و تاسیسات گاز در خراسان رضوی 
با استفاده از سامانه های تامین برق

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: به متقاضیان 
خرید تانکر حمل سوخت 3۰ میلیارد ریال تسهیالت بانکی پرداخت می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، به نقل 
از صدا و سیما، کرامت ویس کرمی در مراسم معارفه مدیر جدید شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد گفت: این اقدام برای 

تقویت بخش حمل و نقل سوخت در کشور انجام می شود.
همچنین ویس کرمی با بیان اینکه مصرف بنزین امسال رکورد زد اضافه کرد: با 
وجود اعمال محدودیت های کرونایی، اما میزان مصرف این فرآورده در تیرماه 
از 1۰۷ میلیون فراتر رفت این درحالی است که سال گذشته مصرف بنزین به 

علت کاهش تردد ها به طرز چشمگیری کاهش یافت.
او در خصوص نفت سفید نیز گفت: ذخیره سازی نفت سفید از هفته آینده 

شروع می شود.
گفتنی است، در این مراسم ساالر خشایی به عنوان مدیر شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۵۶ 
تیم دیده بانی جهاد کشاورزی با هوشیاری کامل در حال رصد ملخ صحرایی 
اسرع  در  قبل  آفت همانند سنوات  تا در صورت مشاهده  استان هستند  در 
وقت نسبت به مبارزه با آن اقدام کنند. غالمحسین تیموری روز سه شنبه در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا از آماده باش سازمان جهادکشاورزی برای مقابله با 
هجوم احتمالی ملخ صحرایی به سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهارداشت: 
بر اساس هشدارهای فائو و کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور مبنی بر 
افزایش جمعیت بی سابقه ملخ در کشور عربستان و احتمال ورود آفت در 
به  اماکن تابستانه )هند و پاکستان(  به  اماکن زمستانه  از  هنگام مهاجرت 
ملخ  تاکنون  اینکه  بیان  با  او  است.  محتمل  بسیار  استان  جنوبی  مرزهای 
صحرایی در سیستان و بلوچستان مشاهده نشده است، تاکید کرد: از اوایل 
آبان سال گذشته تاکنون دیده بانی در سطح پنج میلیون و  ۵۰۰ هزار هکتار از 
مراتع این استان انجام شده است. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به کاهش چشمگیر نزوالت آسمانی و کم 

شدن سبزینه، مراتع، مزارع و باغات بشدت در معرض خطر است.

فرماندار سوادکوه شمالی گفت: براساس برآورد اولیه سیالب دو روز گذشته 
این  لفور  منطقه  مختلف  بخش های  به  ریال  میلیون   ۲۰ و  میلیارد   3۶۹
در  شنبه  سه  روز  انصارالحسینی  محمد  سید  وارد کرد.  خسارت  شهرستان 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا خسارت وارد شده را در بخش های زیربنایی  شامل 
راه روستایی و آب ی را 1۲3 میلیاردریال اعالم کرد. او با اعالم اینکه بارندگی 
شدید همراه با سیالب به پنج کیلومتر معابر روستایی داخل بافت خسارت وارد 
کرد، گفت: سیالب منجر به تخریب پل موقت درزی کال و منگل و همچنین به 
1۰ کیبومتر از راه فرعی خسارت وارد کرد. فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی 
با بیان اینکه بارندگی سیل آسا به بخش های کشاورزی  زراعی و باغی ، دام 
و طیور هم مبلغ 13 میلیارد و ۴3۲ میلیون تومان خسارت وارد ، کرد، افزود: 
سیالب به ۲۰ هکتار از اراضی زراعی با ۴۲ تن محصول ، 1۵ سردهنه زراعی 
و 1۰ تن ماهی سردآبی خسارت وارد کرد و همچنین منجر به تلف شدن ۴ 
راس گوسفند و ۴۰ عدد بوقلمون شد. انصارالحسینی میزان خسارت در بخش 
مسکن را 1۰۰ میلیون تومان و در بخش برق را ۷۰ میلیون تومان اعالم کرد. 
و  مرکزی  بخش  دو  از  مرکزیت شهر شیرگاه  با  شهرستان سوادکوه شمالی 

نارنجستان سال 13۹۲ از شهرستان سوادکوه جدا شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد
پرداخت 30 میلیارد ریال تسهیالت 

به متقاضیان خرید نفت کش

دیده بانی ملخ صحرایی توسط 56 تیم 
سیستان و بلوچستان در حال انجام است

سیالب حدود 370 میلیارد ریال به 
سوادکوه شمالی خسارت وراد کرد

| کهگیلویه و بویراحمد | | سیستان و بلوچستان | | مازندران |

با حضور مدیر و مسئوالن در منطقه 
هرمزگان برگزار شد:

نشست هم اندیشی انجمن 
صنفی و مدیران جایگاه های 

عرضه سوخت 
سوخت  عرضه  جایگاه های  مدیران  از  تعدادی 
هرمزگان به نمایندگی اعضای انجمن صنفی جایگاه 
داران در نشستی با مدیر و مسئوالن منطقه هرمزگان 

پرداختند بیان دغدغه های خود  به 
پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، در این نشست 
فقط  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  دلیل  به  که 
سوخت  عرضه  های  جایگاه  مدیران  از  نمایندگانی 
حضور داشتند؛ مواردی از جمله جلوگیری از خاموشی 
جایگاه ها، ارسال به موقع سوخت و تجهیزات سامانه 

گرفت. قرار  بررسی  مورد  هوشمند 
با  عبدهللا احمدی کمرپشتی مدیر منطقه هرمزگان 
تشکر از اهتمام مدیران جایگاه های عرضه سوخت و 
شرکت های صاحب نشان در خدمت رسانی به مردم 
گفت : کارکنان شرکت در انبار های نفت و تاسیسات 
به کار  را  خود  تالش  تمام  نواحی  و  ها  اسکله  و 
عرضه  جایگاه های  در  به موقع  تا سوخت  می گیرند 
کار عظیم  از  نیمی  تنها  این  اما  توزیع شود  استان 

است. سوخت رسانی 
احمدی کمرپشتی با اشاره به اهمیت نقش مدیریت 
و برنامه ریزی در جایگاه های عرضه سوخت افزود: 
اما بخش مهم و نیمه اصلی خدمت به مردم در خود 
جایگاه ها و در زمان عرضه فرآورده به شهروندان که 

رخ می دهد
شهروندان  وقتی  داد:  ادامه  هرمزگان  منطقه  مدیر 
برق  که  زمانی   در  حتی  نگرانی  و  دغدغه  بدون 
بسیاری از مراکز اصلی خدمات رسانی شهر تعطیل 
است به جایگاه مراجعه و سوخت مورد نیاز خودرو 
لحظه  آن  می کنند  دریافت  معطلی  بدون  را  خود 

است. رسیده  انتها  به  ما  برای  خدمت  زنجیره 
متعدد  مشکالت  اینکه  بیان  با  احمدی کمرپشتی 
ارتباط  و  برق  بیماری کرونا، قطعی  از شیوع  ناشی 
سوخت  عرضه  جایگاه های  های  دغدغه  اینترنتی 

گفت: است 
اتفاقات تمهیدات و مقررات خاص  این  برای همه 
خود وجود دارد و این مدیریت خوب شما و کارکنان 
زحمتکش جایگاه ها بوده است که امروز با حداقل 
استان  سوخت  عرضه  جایگاه های  در  مشکالت 
توانسته ایم رضایت مردم و مصرف کنندگان را کسب 

کنیم.

مدیر مهندسی و اجرای طرح های 
شرکت گاز استان خوزستان خبرداد:

عملکرد مطلوب و روبه رشد 
پروژه های مهندسی گاز 
خوزستان در سال ١4٠٠ 

پروژه   ١١١ تاکنون   جاری  سال  تا  سال گذشته  از 
به  ساختمانی  و  صنعتی  روستایی،  شهری،  شبکه 
مرحله اجرا در آمده است. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان خوزستان، مدیر مهندسی و اجرای 
طرح های این شرکت گفت: از ابتدای سال نسبت 
به مدت مشابه، پروژه های اجرایی گازرسانی تقریبًا 
به  شود  می  بینی  پیش  و  داشته  برابری  دو  رشد 
بیش  به  جاری  سال  پایان  تا  امر  این  خدا  یاری 
از ١۵٠٠ کیلومتر برسد که این میزان لوله گذاری در 
رکورد  یک  تاکنون   شرکت  تاسیس  زمان  از  سال 

نظیر است. بی 
از  بیش  تاکنون  افزود:  ادامه  در  ساکی پور  کیهان 
٢٨٠ روستا در استان خوزستان از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند شده اند و همچنین عملیات گازرسانی به ٢٠٠ 
روستای دیگر در دست اجرا سال١۴٠٠ قرار دارد که 
به  نیز  جاری  سال  پایان  تا  شود  می  بینی  پیش 
بهره برداری برسند. او در ادامه با اشاره به این نکته 
بررسی  تماما  استان  نیازهای گازرسانی  تقریبا  که 
اجرایی شدن  و  پیمان سپاری  با  و  طراحی شده  و 
تا  پیش بینی می شود  طراحی  در دست  پروژه های 
قابلیت  دارای  روستا های  تمامی   1۴۰۲ سال  پایان 
می شوند  برخوردار  طبیعی  گاز  نعمت  از  گازرسانی 
همچنین ایشان افزود: گازرسانی به صنایع استان به 
دلیل تاثیراتی که در رونق تولید، کسب و کار و به تبع 
آن اشتغال زایی در سطح جامعه دارد، از اولویت های 
مهم گاز خوزستان است. ساکی پور در پایان ضمن 
مصرف  بدون  شیرهای گاز  مسدود کردن  به  اشاره 
گفت: امیدواریم با توسعه گازرسانی در سطح استان 
علی الخصوص در حوزه صنعتی گام های بلندی در 
راستای صرفه جویی حداکثری در مصرف سوخت 
مایع و حفظ محیط زیست استان خوزستان داشته 

باشیم.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۹۰۶۲۰۰۰11۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه هابیلی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 13۸ صادره از گلباف در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر باغ به مساحت 33۵1 مترمربع 
پالک ۲ فرعی از 1۴۵۶- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۴۵۶- اصلی واقع در بخش ۲۷ کرمان گلباف محله مهرابی 
کوچه روبروی مسجد طفالن مسلم خریداری از مالک رسمی طاهره کاشی گوکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 3۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۴/۲۹- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۵/13

محمد مقصودی – رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی فقدان سند مالکیت 
دوبرگ  تسلیم  با  شریفی  حسین  محمد  آقای 
 ۲۰۶ رسمی  اسناد  دفتر  شده  گواهی  استشهاد 
خود  مشاعی  سهمیه  مالکیت  سند  که  است  مدعی  رفسنجان 
اصلی   11۰۰۷ فرعی    1۲۲۲ پالک  ملی  اراضی  ششدانگ  از  را 
حسین  محمد  اقای  نام  به  11 کرمان  بخش  رفسنجان  در  واقع 
شریفی صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده و لذا به دستور 
تبصره یک اصالحی ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه شخص مدعی 
انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد می تواند 
به  را  خود  اعتراض  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف 
شدن  سپری  از  پس  صورت  این  غیر  در  دارد  تسلیم  اداره  این 
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک 

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

آگهی مزایده خودرو 
و  استارم  ساالری  محمد  متعهد:  کالس۹۸۰۰۰۲۶  اجرائی  پرونده  موجب  به 
 131 پراید  خودرو  دستگاه  یک  زاده  قادری  عاطفه  متعهدله:  ابارقی-  طوبی 
و   ۵۹۸۷۹۸۸ موتور  به   13۹۶ مدل  سفید  رنگ  به  ۵1۵ج۴۴ایران۷۵   انتظامی  شماره  به 
پارکینگ  از  گوشه ای  در  حادثه  وقوع  اثر  در  فوق الذکر  خودرو   33۹۴۲۲۵H شماره شاسی 
متوقف شده بود قسمت جلو اتاق و موتور تا صندلی های عقب منهدم شده بود به نحوی 
که می بایست خودرو با کسب مجوز از شماره گذاری راهور اوراق و برخی قطعات سالم آن 
به فروش برسد واقع در بم- پارکینگ خواجه عسکر متعلق به آقای رسول ساالری استارم 
 13۹۹/1۰/۲۲ کارشناس رسمی مورخ  نظر  فرزند محمد شماره ملی 31۰۰113۹۸۵ که طبق 

به مبلغ 1۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی 1۲ یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰۵/31 در 
اداره ثبت اسناد و امالک -واحد اجرا واقع در شهرستان بم بلوار جمهوری اسالمی از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ1۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )1۵ میلیون تومان( شروع و به 
برنده  به عهده  قانونی  نقدًا فروخته می شد و کلیه هزینه های  باالترین قیمت پیشنهادی 
مزایده  روز  چنانچه  ضمنًا  شد  خواهد  وصول  نقدًا  مزایده  حق  و  عشر  نیم  و  است  مزایده 
تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد. مزایده حضوری و منوط به واریز ده درصد مبلغ پایه به حساب سپرده 

۲۰ ارائه درخواست در وفق مقررات می باشد .م/الف  ثبت و 
سعید نظری رئیس اداره ثبت اسناد بم

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهی 
سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۹۰1۲۰۰11۴۷  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به مساحت  خانه  باب  یک  در  از سیرجان  ۸ صادره  بشماره شناسنامه  علی  فرزند  لری   محمدپور  بازعلی گل  آقای 
۲۴۹٫۲۵  متر مربع پالک ۶۲۹ اصلی  واقع در آباده بخش 3۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن 
عسکری، احمد رفعتی و محمدکاظم رفعتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 11۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/۰۴/۲۹-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/۰۵/13

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
دوبرگ  تسلیم  با  شریفی  حسین  محمد  آقای 
 ۲۰۶ رسمی  اسناد  دفتر  شده  گواهی  استشهاد 
خود  مشاعی  سهمیه  مالکیت  سند  است که  مدعی  رفسنجان 
را از ششدانگ اراضی ملی پالک ۶۸3۷ فرعی از 11۰۰۷ اصلی 
واقع در رفسنجان بخش 11 کرمان به نام اقای محمد حسین 
شریفی صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده و لذا به دستور 
مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   1۲۰ ماده  اصالحی  یک  تبصره 
جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه شخص 
مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد 
می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
از سپری  این صورت پس  اداره تسلیم دارد در غیر  این  به  را 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام 

شد. خواهد  صادر  مالک 
 ابوالفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

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

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانم مریم یزدانی احمدآبادی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 3۰۸۰1۴۰۰11 صادره از زرند در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶3۶.۴۰ مترمربع از پالک ۷۵۶1 اصلی واقع در 

زرند خیابان شهید یزدانی کوچه ۷ خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان.
آقای حجت یزدانی احمدآبادی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 3۸۴3 صادره از زرند در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶3۶.۴۰ مترمربع از پالک ۷۵۶1 اصلی واقع در زرند 

خیابان شهید یزدانی کوچه ۷ خریداری مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان.
خانم فاطمه نکوئی ده چناری فرزند قنبر به شماره شناسنامه ۵ صادره از زرند در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶3۶.۴۰ مترمربع از پالک ۷۵۶1 اصلی واقع در زرند خیابان شهید 

یزدانی کوچه ۷ خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان.
 م الف 1۲1

تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/۴/۲۹-تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴۰۰/۵/13
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

در اجرای مواد مذکور بدینوسیله امالکی که برابر آراء هیاتهای حل اختالف موضوع 
واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
ثبتی گلباف که ادامه عملیات ثبتی آنها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است به ترتیب شماره 
پالک فرعی از اصلی و بخش و محل وقوع ملک و مشخصات مالک واقع در بخش ۲۷ کرمان 

بشرح ذیل:
1-پالک 3 فرعی از 1۲11- اصلی بخش ۲۷ کرمان مالکیت آقای میثم خجسته قنات غستانی 
فرزند حسین به شماره شناسنامه ۲۹۴۲ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۴۷۸/۸۵ مترمربع واقع در گلباف خیابان امام محله سرآسیاب خان مالک رسمی علی اکبر روحی
از 1۲۲۹- اصلی بخش ۲۷ کرمان مالکیت خانم صدیقه کوه زادی گوکی  ۲-پالک یک فرعی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 3۲۰ صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۶۴۲ مترمربع واقع در گلباف خیابان امام محله سرآسیاب خان مالک رسمی محمد کوه زادی
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 3۷۶
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/۰۴/۲۹-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/۰۵/13

محمد مقصودی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف

آب را 
َهدر

ندهیم
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کارزار آبخوان

مرگ ماهی ها در رودخانه قزل اوزن-زنجان / ایسنا

در روز 13ام مرداد 13۹۹، تحریریه روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با 
عنوان »روستا فروشی و حمله به خرده فرهنگ ها« کار کرده است، که به 
معضل تداخل فرهنگی بین بومی ها و غیربومی ها در روستاهای ایران، اشاره 
دارد. همچنین خبری با مضمون »تهرانی ها هر ۲۴ روز به اندازه وزن برج 
میالد زباله تولید می کنند« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

آتش سوزی جنگل )بخش ششم(
مدیریت پارک های ملی، با درنظرگرفتن پژوهش ها و پیشینه این امر و 
نتایج به دست آمده، ممکن است گاهی از آتش سوزی مهار پذیر یا عمدی 
در پارک های ملی استفاده کنند. آتش سوزی عمدی در پارک های ملی 
مزایا و معایبی دارد و این کار به مناظر پارک آسیب می رساند و ممکن 
است آثار درازمدت و کوتاه مدت نامناسبی بر فرآیند های بوم شناسی برجا 
بگذارد. همچنین، آتش بقایای گیاهان و جانوران )مواد آلی( را به سرعت 
از بین می رود، اما در فاصله بین آتش سوزی ها این مواد آلی دوباره احیا 
و زیست توده تجدیدپذیر می شود. خوب است بدانیم تکرار آتش سوزی 
در بعضی اراضی پارک های ملی ممکن است سبب تغییرات فزاینده ای 
شود. این تغییرات تنوع بوم سازگان ها و حاصل خیزی آن ها را به تدریج، 
ولی به صورت جبران ناپذیری کاهش می دهد و به ارزش های آن صدمه 

وارد می کند./ دانشنامه محیط زیست

۲ نمایش »هولودومور« و »آشویتس زنان« از گروه تئاتر سه گانه 
راهی بیست وسومین جشنواره بین المللی تئاتر ملپامونی تاوری در 
کشور اوکراین خواهند شد. جشنواره ملپامونی تاوری هر سال در 
شهر خرسون برگزار می شود. نمایش »هولودومور« به نویسندگی 
علی صفری و کارگردانی رها حاجی زینل روایتی متفاوت از سه 
واقعه بزرگ کشور اکراین می شوند، قحطی خودساخته استالین، 
وقایع شبه جزیره کریمه و انقالب سال ۲۰1۴ اکراین موضوعاتی 
است که در این نمایش به آن ها پرداخته شده است. نمایش 
به  صفری  علی  و کارگردانی  نویسندگی  به  زنان«  »آشویتس 
موضوع اردوگاه های کار اجباری دوران نازی در جنگ جهانی دوم 
می پردازد، امیر شمس، رها حاجی زینل، نازنین میهن و سارینا 
آزادمیالنی بازیگران این نمایش را تشکیل می دهند. / هنرآنالین

تحت  گذشته  سال  که  سیدنی  فیلم  بین المللی  جشنواره 
تاثیر ویروس کرونا به صورت کامال آنالین برگزار شد، امسال 
تصمیم گرفته بود تاریخ برگزاری معمول خود در ماه ژوئن 
را به ماه اوت تغییر دهد و قرار بود شصت وهشتمین دوره 
این رویداد سینمایی از تاریخ 1۸ تا ۲۹ اوت )۲۷ مرداد تا ۷ 
شهریور( برگزار شود اما اعمال قرنطینه مجدد در شهر سیدنی 
در پی افزایش مجدد موارد ابتال به ویروس کرونا، برگزاری 
انداخت. جشنواره فیلم  تعویق  به  نوامبر  تا ماه  را  جشنواره 
سیدنی طبق اعالم جدید از 3 تا 1۴ نوامبر )1۲ تا ۲3 آبان( 
پیشین،  اعالم  طبق  فیلم سیدنی  برگزار می شود. جشنواره 
کیارستمی،  عباس  آثار  مرور  به  را  ویژه ای  برنامه  امسال 
سینماگر شناخته شده ایران در سطح بین المللی اختصاص 

داد. خواهد 

کارزاری با نام تقاضای تعطیلی تمامی باغ وحش های کشور 
و انتقال حیوانات آن ها به یک پارک وحش استاندارد در وب 
سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حامی_حیوانات 
پیگیری می شود. در بخشی از متن این کارزار آمده است: 
»احترامًا با توجه به وضعیت نامناسب اکثر باغ وحش های 
کشور و بیماری و حتی مرگ بسیاری از حیوانات به دلیل 
شرایط بد زندگی در باغ وحش، درخواست داریم تصمیماتی 
اتخاذ شود تا همه ی باغ وحش های کشور تعطیل شده و 
ضمن ایجاد یک پارک وحش، حیوانات به آن پارک منتقل 
شوند. امروزه در بسیاری از نقاط جهان سازمان های حفاظت 
محیط زیست با ایجاد مناطق حفاظت شده موسوم به پارک 
وحش، حیوانات را در این مناطق نگهداری می کنند که عالوه 

بر آزاد بودن، شرایط زندگی بهتری نیز دارند.«
امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه مخالفت خود 
را با »نقض حقوق و آزادی حیوانات در باغ وحش ها« اعالم 
کنند. این کارزار از٢٠ فروردين ١٤٠٠آغاز شده و تا٢٠ مرداد 
١٤٠٠ ادامه دارد. تا ظهر روز سه شنبه 1۲ مردادماه ۴۴ هزار 
و ۵۴۴ نفر به این کارزار پیوستند. همچنین این کارزار یکی 
از پربازدیدکننده ترین کارزارها بوده و توسط ۴ رسانه منتشر 

شده است.

مگر آن آتشین خو آگه از بخت من است امشب

که همچون شمع مغز استخوانم روشن است امشب

به گلشن جان من دی تاز از استغنا گذر کردی

ز مژگان تو گل را خار در پیراهن است امشب

ز جان افشانی من حسن او را شعله افزون شد

مگر بر آتش گل بال بلبل دامن است امشب

به دستارم بنفشه مشت خاکستر بود امشب

نگاهی کن که گلشن بی تو بر من گلخن است امشب

تو شمع مجلس افروزی و من پروانه محفل

نشستن ازتو، بر گرد تو گشتن از من است امشب

نمی دانم نگه چون رفت بیرون گریه چون آمد

ز بس چشمم به رخسار تو محو دیدن است امشب

ز داغ دوری ات صد رنگ گل در آستین دارم

بیا گلچین که از داغ تو دستم گلشن است امشب

چو دید آن سبز گندمگون دلم را گفت زیر لب

که یک مور ضعیفی در کنار خرمن است امشب

نمانده در تنم جایی کزو قصاب ناید خون

مرا خون در جگر چون آب در پرویزن است امشب

قصاب کاشانی

ملخ،  آب  آبشار  و  نیاسر  آبشار  بر  عالوه 
اصفهان  استان  در  هم  دیگری  آبشار 
جذاب  مقصدهای  جمله  از  که  هست 
تاریخی  استان  این  طبیعی  گردشگری 
الدر،  آبشار  می رود.  شمار  به  کشور 
مجموعه ای از چشمه ها را شامل می شود 
به کمربندی  مشرف  دل کوه های  در  که 
آب  و  شده  واقع  خمینی شهر  غرب 
از  چشمه سار ها،  این  از  خروج  از  بعد 
سرازیر  پایین  سمت  به  صخره ای  روی 
طبیعی  شگفتی های  از  یکی  می شود. 
و  چشمه  در  می توان  را  خشک  منطقه 
آبشار الدر شاهد بود. در سی کیلومتری 
برای  دارد.  قرار  آبشار  این  خمینی شهر، 
سفر به آن، در مسیر اصفهان به نجف آباد، 
اصغرآباد  سمت  به  شاخ  دو  جاده  وارد 
شوید و از آنجا جاده فرعی آسفالته ای با 
تابلوهای راهنمای جاده، شما را به سمت 
الدر  آبشار  می کند.  راهنمایی  الدر  آبشار 
است.  واقع  اصفهان  استان  در  الدور  یا 
چشمه ها  از  مجموعه ای  به  الدر  چشمه 
گفته می شود که در دل کوه های مشرف 

بر کمربندی غرب خمینی شهر واقع شده 
این که  وجود  با  چشمه ها  این  است. 
صحنه های  نیستند،  فراوان  آب  دارای 
طوری  به  آورده اند،  وجود  به  را  جالبی 
از  را  زیادی گردشگر  تعداد  که هر ساله 

می کنند. خود  جذب  ایران  سرتاسر 
۸ کیلومتر  اصفهان  تا  شهر  این  فاصله 
بوده و دارای آب وهوایی معتدل و خشک 
است، از آنجا که خمینی شهر از سه ده به 
نام های خوزان، فروشان و ورنوسفادران 
می گویند.  سده  آن  به  آمده  وجود  به 
رسوبات  بیشتر  زمین شناسی  نظر  از 
دوران دوم از دوره کرتاسه در شهرستان 
منطقه  ترکیبات  بیشتر  و  دارد  گسترش 
است،  سنگ  ماسه  و  آهنی  ترکیبات 
و  جغرافیایی  موقعیت  تاثیر  تحت 
دارای  زاینده رود  و  غربی  توده های  نفوذ 
گرم  تابستان های  با  خشک  آب وهوای 
به  است،  سرد  نیمه  زمستان های  و 
طوری که حداکثر دما در تیرماه ۴۰ درجه 
سانتی گراد و حداقل دما در دی ماه 11 

است. سانتی گراد  درجه 

| تئاتر |

| سینما |

شکل  به  ولی  سمور  از  جانورجثه ای کوچک تر  این 
موش دارد. پوزه کشیده،  نوک تیز و چشم ها کوچک اند. 
گوش های گرد و کوتاه آن کمی از بین موها بیرون 
می آید. دم بلند و پرمو، دست و پا کوتاه با ناخن های 
بلند، قوی و جمع نشدنی، موها زبر و بلند، رنگ پشت 
گندمی، متمایل به حنایی، سر و دست و پا حنایی 
پررنگ و زیرشکم سفید است. معمواًل حلقه ای پهن و 

سفید در نزدیک پوزه مشاهده می شود.
 ۴۸ تا   33 بزرگ تر  خدنگ های  تنه  و  سر  طول   
سانتی مترو درازای دم آن 3۵ تا ۴۵ سانتی متراست. 
همچنین طول پاهای آن  ۶ تا ۷/۵ سانتی متر است.
خدنگ های بزرگ در بلوچستان، جنوب کرمان، فارس 

روزها فعال  بوشهر مشاهده می شود. خدنگ ها  و 
هستند. شب ها در النه استراحت می کند. به صورت 
انفرادی یا گروه های فامیلی زندگی می کند. النه را 
معمواًل به صورت سوراخ های زیرزمینی در نزدیک 
بوته های بزرگ، کنار دیوارها یا کپه های سنگ ایجاد 
به  است.  و چابک  فعال،  کنجکاو،  بسیار  می کند، 
باال می رود.  درخت  از  به خوبی  و  سرعت می دود 
در موقع دعوا، پشت خود را قوز می کند و حالت 
تهدیدآمیزی به خود می گیرد. در موقع خطر به پشت 
می خوابد و از خود دفاع می کند. احتماالً  در تمام 
تولید مثل است. جفت گیری سه  به  فصول قادر 
تا پنج دقیقه طول می کشد. دوره بارداری ۶۰ روز 
است. دو تا سه بچه می زاید. چشم های نوزادان در 
دو هفتگی باز می شوند./ کویرها و بیابان های ایران

خدنگ بزرگ

تقاضای تعطیلی تمامیآبشار الدر
 باغ وحش های کشور

پوچ گرایی یا اگزیستانسیالیسم مکتب 
مورد توجهی در ادبیات داستانی جهان 
است. افراد زیادی پیرو این مکتب، آثار 
هنری هفت گانه خلق کرده اند. آثاری که 
نام هنرمندان را با نظریه و رویکردشان 
گره زده است. بسیاری از منتقدان ادبی 
نام دار  نویسنده ی  کامو،  آثار  محتوای 
نظریه ی  ادامه ی  در  را  معاصر  ادبیات 
درحالی که  کرده اند؛  تعبیر  پوچ گرایی 

جدا  فکری  گروه  این  از  را  خود  کامو 
می دانست و معتقد بود با پذیرش پوچ 
مفهوم  و  معنا  می توان  زندگی،  بودن 
دیگری به آن داد. آلبرکامو در رمان کوتاه 
مفهوم  و  انسان  چالش های  »سقوط«، 

بازتعریف می کند. را  سقوط در زندگی 
کتاب  در  کامو  آلبر  موفقیت  از  بعد 
»بیگانه«، می توان رمان سقوط را شاهکار 
ادبی او تلقی کرد. کامو در رمانی کوتاه و 
مختصر توانسته است به شکل عمیق و با 
استفاده از ظرافت نوشتاری خود، مفاهیم 
و معانی زندگی را تفسیر کند. سقوط در 
سال 1۹۵۶ منتشر شد و تا به امروز به 
بیش  از ده زبان دنیا ترجمه شده است.
مثل  موضوعاتی  این کتاب  در  آلبرکامو 
قضاوت، برداشت دیگران و تاثیر نگاه ها و 
برخوردهای اجتماعی روی انسان را شرح 

می دهد. او انسان را همیشه در معرض 
که  مسئله ای  می بیند؛  شدن  قضاوت 
باعث سقوط بعضی افراد می شود. »ژان 
پل سارتر« نویسنده  و فیلسوف فرانسوی 
نویسنده ی  با  چالش برانگیز  ارتباطی  که 
کتاب داشت، رمان سقوط را زیباترین اثر 
حد  از  نوشته ای که کمتر  می داند؛  کامو 
اندازه اش درک و پذیرفته شد. وجود  و 
الیه های  در  انسانی  و  فلسفی  نظریات 
را  بسیاری  سوال های  داستان،  زیرین 
ایجاد  مخاطب  برای  کتاب  انتهای  تا 
می توان  رمان  جذابیت های  از  می کند. 
به این موضوع اشاره کرد که خواننده با 
فضا و محیطی که باعث سقوط قهرمان 
داستان شده است، کم تر آشنا می شود تا 
تمرکزش بیشتر روی بعد فلسفی کتاب 

باشد نه بعد داستانی آن.

| سقوط | 
| نویسنده : آلبر کامو

مترجم : آناهیتا تدین |
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