
 مراسم تحلیف شورای ششم تهران زیر سایه
انتخاب غیر رسمی زاکانی به عنوان شهردار 

تهران سهم کاندیدای پوششی 
ریاست جمهوری می شود؟

مراسم تحلیف شورای ششم شهر تهران، روز  پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه، درست 
حواشی  از  انبوهی  زیرسایه  جمهوری،  ریاست  تحلیف  از  قبل  ساعت  چند 

برگزار شد.

 گفت وگو با »الزار میسایلدیس«
 نوه ژرژ، عکاس یونانِی آبادان

الالیی های ماما
معماری  با  آجری  ساختمانی  شهر،  مرکز  آبادان، 
به  را  رهگذری  هر  نگاه  سال هاست  که  چشم نواز 
خودش جلب می کند. گویا رازهای مگوی بسیاری در 
است.  نهفته  قدیمی  ساختمان  این  خشت  خشت 
معماری این ساختمان سحر می کند نگاه رهگذران را. 
چیزی  چه  ساختمان  این  درون  آجرها،  این  پشت 
وجود دارد که آن را اینگونه رمزآلود کرده است؟ حیاط 
آنجا و اتاق های مجاورش چه داستان هایی را از سر 
گذرانده و شاهد چه آمدوشدهایی بوده اند که امروز 

تنها خاطره ای از آن به یادگار مانده است.

»زارع« برای کشتی برنز گرفت 

 ایران در جایگاه
 بیست و نهم المپیک توکیو

 ایران در پانزدهمین روز بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
با وجود کسب مدال امیرحسین زارع، آزادکار برنزی 
یک پله نزول کرد و در جایگاه بیست و نهم ایستاد. 
نمایندگان ایران در این روز در کشتی به روی تشک 
رفتند که امیرحسین زارع آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم در 
مبارزه رده بندی این وزن در بازی های المپیک توکیو با 
پیروزی مقابل نماینده چین، مدال ارزشمند برنز را 
گرفت و مرتضی قیاسی و محمدحسین محمدیان هم 

از دور رقابت ها حذف شدند.

پدر هومن جوکار 
کارشناس محیط زیست 

زندانی در گذشت
زندانی،  زیست  محیط  فعاالن  جوکار،  هومن  پدر 
پنج شنبه شب بر اثر ابتال به کرونا جان سپرد. هفته 
و  مدنی  فعال  روزنامه نگار،   ۱۴۰۰ از  بیش  پیش 
امضای  با  زیست  محیط  دوست دار  و  کارشناس 
نامه ای از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بودند 
با مرخصی هومن جوکار که پدر و مادر و همسرش 

به کرونا مبتال شده اند، موافقت شود…

الگوی نجات محیط زیست در بر نامه هفتم 
فقدان مدیریت یکپارچه سرزمین،تعدد نهادهای تصمیم گیر و فشارهای سیاسی از چالش های بخش محیط زیست در تدوین برنامه هفتم توسعه است

مرکز پژوهش های مجلس با تشریح ضعف های ایران در بخش محیط زیست تبیین کرد 

| کارشناس جنگل |

| شاهرخ جباری |

تاملی درباره آتش سوزی 
جنگل ها در ترکیه و ایران

آتش سوزی اخیر جنگل های ترکیه بسیار 
این  است.  بوده  انگیز  بحث  و  گسترده 
بین  در  را  بسیاری  حادثه گفت وگوهای 
عالقه مندان جنگل و محیط  زیست کشور 
ما دامن زاده است؛ به ویژه خبر مربوط 
ایرانی  آتش نشان  هواپیمای  اعزام  به 

حریق. اطفای  به  برای کمک رسانی 
به  توجه  با  که  است  این  واقعیت 
اقلیمی،  تغییرات  و  جهانی  گرمایش 
جنگل ها  در  آتش سوزی  افزایش 
و  بیشتر  سیل های  بروز  مراتع،  و 
بیماری ها،  و  آفات  طغیان  هم چنین 
اما  است؛  انتظار  قابل  رخدادهایی 
نیز  دیگری  جنبه های  از  اخیر  حادثه 
مورد توجه قرار گرفته که به تعدادی از 

می شود.  اشاره   آتش سوزی های موسمی در یونان و ترکیه بحران به پا کرده است آنها 

جهان در گریز از آتشجهان در گریز از آتش
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درباره  تهران  در  با کرونا  مقابله  عملیات  فرمانده 
تعطیلی سراسری گفت: به نظر می رسد با توجه 
به اینکه در جلسه قرارگاه کرونا در روز سه شنبه ۱۲ 
مرداد ماه که با درخواست تعطیلی موافقت نشد، 
اهمیت این موضوع هنوز خیلی درک نشده است. 
 علیرضا زالی درباره شروط موثر در تعطیلی دو 
ایسنا گفت:  به  کرونا،  مهار  برای  هفته ای کشور 
تعطیلی موثر از نظر ما یعنی الک داون و هرنوع 
در  ندارد.  اثربخشی  عمال  این  از  غیر  تعطیلی 
اثربخشی  اصال  ناقص  یا  موقتی  تعطیلی  واقع 
واقعی  معنای  به  داون  الک  داشت.  نخواهد 

است. ما  مدنظر 
کامل  تعطیلی  معنای  به  داون  الک  افزود:  او 
است و باید همه  شهر تعطیل شده و فعالیت های 
بسیار  مشاغل  جز  و  برسد  حداقل  به  اجتماعی 
امدادی سایر  و  دارو  غذا،  تامین  مانند  ضروری 
نقل  و  حمل  حتی  شوند.  تعطیل  باید  مشاغل 
است  ما  مدنظر  داونی که  الک  در  هم  عمومی 

شود. تعطیل  باید 

فضای گفتمان  در  آنچه  اینکه  بر  تاکید  با  زالی 
دارد،  فاصله  داون  الک  با  دارد  وجود  شهری 
که  است  تلخی  تصمیم  داون  الک  کرد:  اظهار 
مانند ُمسکن عمل می کند و تنها جنبه تسکینی 
الک  از  جهانی  اصطالح  در  همانگونه که  و  دارد 
داون یاد می شود، این اصطالح یعنی سرعت گیر 
که  بود  خواهد  گذرا  و  مقطعی  تصمیم  یک  و 
وقتی اثربخشی کافی دارد که در کنار آن کارهای 

شود. انجام  بنیادی تری 
سریع،  بیماریابی  بیماران،  ردیابی  او،  گفته  به 
پوشش  باالبردن  غربالگری،  تست  افزایش 
پرخطر،  گروه های  از  حمایت  واکسیناسیون، 
گروه های  برای  معیشتی  بسته های  تامین 
مدنی  و  اقتصادی  حمایت  ایجاد  پذیر،  آسیب 
برای گروه هایی از مشاغل که در تعطیلی آسیب 
برای  باید  که  است  مالحظاتی  و...  می بینند 

شود. عملی  موثر  الک داون 
بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ادامه داد: اگر تعطیلی اعمال شود اما هیچ  بسته 

حمایتی از مردم نداشته باشیم، همراهی آنها را 
افکار  اقناع  به  نیاز  داون  الک  داشت.  نخواهیم 
بسته های  دادن  کنند.  همراهی  تا  دارد  عمومی 
کمک معیشتی به اقشار فرودست در الک داون 

است. ضروری  بسیار 
در  اینکه  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  افزود:  او 
مرداد   ۱۲ سه شنبه  روز  در  کرونا  قرارگاه  جلسه 
نشد،  موافقت  تعطیلی  درخواست  با  که  ماه 
اهمیت این موضوع هنوز خیلی درک نشده است 
درحالی که فشار زیادی بر کادر درمان وارد است 
است. داده  قرار  تاثیر  تحت  را  آنها  تاب آوری  و 

شرایط  و  است  مزمن  بیماری کرونا  زالی گفت: 
اقناع  مهمترین کار  و  می زند  رقم  را  فرسایشی 
عمومی  اعتماد  میزان  بردن  باال  و  مردم  سازی 
نشود،  انجام  درست  کار  این  اگر  که  است 
اثربخشی تعطیلی عمومی هم کافی نخواهد بود. 
نیازمند همکاری  بهداشتی  تحقق مضامین  برای 
درست  تحلیل  با  موضوع  این  هستیم که  مردم 

می دهد. رخ  واقعیت ها 

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران: 

اهمیت تعطیلی سراسری برای مهار کرونا هنوز درک نشده است 
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3ادامه در صفحۀ

آغاز  برخی مرگ ها،  بماند که  یگانه.  واقعه ای است  نابهنگام است هر مرگی در هر زمانی  مرگ همواره 
فقدانی است که هرگز با هیچ حیاتی رفع نخواهد شد. بماند مرگ عزیزی که خود چشم به راه بوده و آنکه او به 
انتظارش نشسته تا لحظه ی آخر نیامده و این انتظار از او بیشتر خواهد ماند. بماند مایی که نشسته ایم به خاک 
عزای مرگ او یا غربت انتظاری که هیچ  پایان نیافت. روزگار بر این جهان خواهد گذشت و ما تالش خواهیم 
نمود که درد نبودن او را التیام بخشیم. اما غم غربت این چشم به در ماندن تا روز روز ماست تا شب بر 

چشمانمان می گذرد با ما خواهد ماند.

هوشنگ ضیایی، عبدالحسین وهاب زاده، بیژن فرهنگ دره شوری، حسن عشايري، شيوا دولت آبادي، اسماعیل کهرم، بهمن  ایزدی، فضه اناری، 
مریم خواجوندی، فرزانه قبادی، سعیده اسالمیه، مهدی نبیان، نکیسا خدیشی، تیوا صمدیان، امین شول سیرجانی، نرگس جودکی، ایمان پاکنهاد، 
هانیه غفاری، باربد صفایی مهرو، حمیدرضا میرزاده، فاطمه شفیعی، عطیه پوراکبری، مژگان جمشیدی، فاطمه  باباخانی، فرشاد اسکندری، محمدصادق 
فرهادی نیا، رضا گلجانی، دالرام عشایری، شیدا عشایری، آذر صداقتی، الدن سالمت، پوریا سپهوند، مهروش خواجوندی، مهتاب جودکی، آبنوس 
صادقی، الهام کاظمی، جیران خویلو، حامد ابوالقاسمی، ساناز معتمدی، ماه گل کازری، نیلوفر رئیسی، یاسمن طالبی، عبدالرضا کوهپایه، جلوه فقیه، 
احسان حکیمی، آوینوس رفعتی، امیر رفعتی، آزینوس صادقی، سعید صادقی، شادی کاشانیان، جواد آزاد، سینا قنبرپور، فرناز حیدری، سوگل دانائی، 

آیسان زرفام، یاسمن طاهریان، محمد داس مه، فروغ فکری

خانواده محترم جوکار
 فقدان جناب آقای هوشنگ جوکار ما را نیز اندوهگین ساخت. رحمت الهی را برای آن عزیز از دست

رفته و سالمتی و طول عمر را  برای شما خواهانیم.
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پایش  و  مطالعات  کمیته  رئیس 
شورای  دبیرخانه  جمعیتی  سیاست های 
در  اینکه  بیان  با  فرهنگی  انقالب  عالی 
محاسبه نرخ رشد جمعیت، نرخ زاد و ولد 
از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: از 
سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ در کشور افزایش 
اما  است،  بوده  دادن  رخ  حال  در  موالید 
خالی شدن  علت  به   ۱۳۹۴ سال  از  پس 
با  تولدها  تعداد  جمعیت،  درونی  توان 
شیب تقریبًا تندی شروع به کاهش کرده 
تعداد   ۱۳۹۹ سال  در  طوری که  به  است، 
هزار   ۱۱۴ و  میلیون  )یک  کشور  موالید 
تولد( نسبت به سال ۱۳۹۴ )یک میلیون 
از ۲۹  بیش  با کاهش  تولد(  هزار   ۵۷۰ و 
درصدی )کاهش بیش از ۴۵۰ هزار تولد( 
همراه بوده که این روند طی چند دهه اخیر 

است.   بوده  بی سابقه 

 کاهش تعداد موالید به کمترین 
حد خود در سال ۹۹

تولدهای سال  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  او 
نیز   ۱۳۹۸ سال  با  مقایسه  در   ۱۳۹۹
نشان دهنده کاهش تعداد تولدهای حدود 
میزان  کرد:  اظهار  است،  نفری  هزار   ۸۲
موالید از حدود ۲۰ در هر هزار نفر جمعیت 
به  محسوس  کاهشی  با   ۱۳۹۴ سال  در 
سال  در  جمعیت  نفر  هزار  هر  در   ۱۳.۳
۱۳۹۹ به کمترین حد خود در طی ۵۰ سال 

است. رسیده  گذشته 
پایش  و  مطالعات  کمیته  رئیس 
شورای  دبیرخانه  جمعیتی  سیاست های 
که  است  معتقد  فرهنگی  انقالب  عالی 
باتوجه به کاهش تعداد تولدها در سه ماهه 
نرخ  اول سال جاری، پیش بینی می شود 

شود. هم  کمتر  جمعیت  رشد 
طبیعی  رشد  نرخ  اینکه  بیان  با  محمودی 
متفاوت  جمعیت  رشد  نرخ  با  جمعیت 
جمعیت،  رشد  نرخ  در  تاکید کرد:  است، 
قرار  محاسبه  مورد  نیز  مهاجرت  نرخ 

می گیرد، اما در نرخ رشد طبیعی جمعیت، 
نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر محاسبه 
می شود. در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد طبیعی 
اما سال  جمعیت حدود ۰.۹۵ درصد بوده 
۹۹ این نرخ به ۰.۷۳ درصد رسیده است.

نرخ رشد طبیعی جمعیت به کمتر 
از یک درصد رسیده است

و  مطالعات  کمیته  رئیس  اظهارات  بنابر 
دبیرخانه  جمعیتی  سیاست های  پایش 
طبق  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
نتایج  مبنای  بر  شده  انجام  برآوردهای 
سال  پایان  در  ایران  جمعیت  سرشماری، 
رسیده  نفر  میلیون   ۸۴ حدود  به   ۱۳۹۹
نتایج سرشماری، نرخ رشد  است؛ مطابق 
به   ۱۳۶۵ سال  در  درصد   ۳.۲ از  جمعیت 
۱.۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰ و  ۱.۲۴درصد در 

است. رسیده   ۱۳۹۵ سال 
رشد  نرخ  که  می دهد  نشان  برآوردها   
طبیعی جمعیت در حال حاضر به کمتر از 
۱ درصد )۰.۷۳ درصد( رسیده است، ضمن 
سال های  در  می شود  پیش بینی  آنکه 
با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت  آینده 
اتفاق  این  نبودن  مطلوب  باشیم؛  مواجه 
رشد  نرخ  زمان  هر  است که  این  بر  ناظر 
جمعیت کاهش پیدا کند، درصد جمعیت 
سالخورده ها زیاد و افراد در معرض کار کم 

می شوند.
از وضعیت  تحلیلی  به  ادامه  در  محمودی 
نرخ رشد جمعیت در آینده پرداخت و اظهار 
شیوع  و  اقتصادی  شرایط  از  فارغ  کرد: 
کرونا، آنچه نرخ رشد جمعیت در آینده را 
تعیین می کند، به ساختار سنی جمعیت و 
متولدین دهه ۶۰ و بعد از آن بازمی گردد: 
ازدواج  به سن  افراد  این  زمان  با گذشت 
می رسند و ازدواج می کنند و صاحب فرزند 
می شوند. بنابراین زمانی که ازدواج به طور 
از  به تناسب آن،  طبیعی کاهش می یابد، 

میزان فرزندآوری هم کاسته می شود.

 نگاهی به نرخ باروری از  سال ۶۵ تا ۹۹
رشد  نرخ  پیش بینی  اینکه  بیان  با  او 
باروری بستگی  نرخ  به  آینده  در  جمعیت 
دارد، گفت: نرخ باروری در سال ۱۳۶۵، به 
ازای هر زن ۶.۵ فرزند بوده است، اما در 
 ۱.۷۵ به  رقم  این   ۱۳۹۰ سال  سرشماری 
فرزند   ۲.۰۱ به   ۱۳۹۵ سال  در  و  فرزند 
سال های گذشته،  روند  به  باتوجه  رسید. 
برآورد می شود نرخ باروری در سال ۱۳۹۹، 

باشد. زن  هر  ازای  به  فرزند   ۱.۶۵

 پیش بینی های سازمان ملل  
در خصوص جمعیت ایران 

تا سال 147۹
و  مطالعات  کمیته  رئیس  راستا  این  در 
دبیرخانه  جمعیتی  سیاست های  پایش 
نتایج  به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
پیش بینی های سازمان ملل در سال  ۲۰۱۷ 
استناد کرد و گفت: نتایج در مورد تحوالت 
باروری نشان می دهد که در هر سه سناریو 
)پایین، متوسط و باال( تا سال ۱۴۲۰ سطح 
افزایش  ایران به سطح جانشینی  باروری 
نرخ  و  تعداد  پیش بینی  و  یافت  نخواهد 
براساس  نفر(  )هزار  ایران  جمعیت  رشد 
شده  بازنگری  ملل  سازمان  سناریو  سه 
سناریو کاهشی  هر سه  در   ۲۰۱۷ در سال 

بود. خواهد 
سازمان  پیش بینی های  نتایج  براساس   
اعالم کرد  محمودی   ۲۰۱۷ سال   در  ملل 
پایین در سال ۱۴۰۹  که در سناریوی حد 
صفر  حدود  به  ایران  جمعیت  رشد  نرخ 
می رسد و بر مبنای سناریوی حد متوسط 
ایران  جمعیت  رشد  نرخ   ۱۴۲۹ سال  در 

می شود. منفی 
حجم  تغییرات  همچنین  او،  گفته  به 
سناریوهای  اساس  بر  ایران  جمعیت 
سال  در  شده  )بازنگری  ملل  سازمان 
۲۰۱۷( نشان می دهد در صورت ادامه روند 

کنونی کاهش باروری، بر اساس سناریوی 
حد پایین، جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ به 
حدود ۸۲ میلیون نفر، در سال ۱۴۳۹ به 
حدود ۷۷.۶ میلیون نفر و تا سال ۱۴۷۹ 
خواهد  کاهش  نفر  میلیون   ۴۲ حدود  به 
یافت. همچنین در صورت تحقق سناریوی 
حد متوسط، جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ 
به حدود ۹۳ میلیون نفر، سپس تا سال 
کاهش  نفر  میلیون   ۷۲ به  حدود   ۱۴۷۹

یافت. خواهد 
محمودی در پاسخ به این سوال که برای 
کاهشی  روند  جبران  و  جمعیت  افزایش 
اخیر  سال های  طی  جمعیت  رشد  نرخ 
نیازمند چه سیاست گذاری هایی هستیم؟، 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  شد:  یادآور 
و  مهندسی  نقشه  ذیل   ۱۳۹۰ سال  در 
فرهنگی کشور، در راهبردهای کالن سوم و 
چهارم، تحت عنوان سیاست های خانواده 
ملی  اقدامات  جمعیتی  سیاست های  و 
فرزندآوری  افزایش  برای  را  راهبردی  و 
بر  تصویب کرد که  خانواده  از  حمایت  و 
مجمع  جمعیت  سیاست کلی  آنها  مبنای 
تشخیص تهیه و ابالغ شد؛ این سیاست ها 

است. بند   ۱۴ دارای 
مجمع  سیاست کلی  اول  بند  او  به گفته 
و  بالندگی  پویایی،  ارتقا  شامل  تشخیص 
جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به 

جانشینی  است. سطح  از  بیش 
 بندهای دیگر آن نیز درباره سالمندی، رفع 
تشکیل  ترویج  و  تسهیل  ازدواج،  موانع 
و  و کارآمد  نسل صالح  تربیت  و  خانواده 
پیگیری  برای  متولی  نهادی  تعیین  حتی 

است. جمعیتی  موضوعات 
پایش  و  مطالعات  کمیته  رئیس 
شورای  دبیرخانه  جمعیتی  سیاست های 
به  ادامه  در  فرهنگی  انقالب  عالی 
افزایش فرزندآوری مجلس  سیاست های 
سیاست های  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز 
افزایش فرزندآوری نیز در مجلس پیگیری 
طرح  تصویب  به  منجر  نهایت  در  شد که 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده شد. 
به مشوق های مالی  باتوجه  انتظار می رود 
و معنوی که در این طرح پیش بینی شده 
است اگر توسط شورای نگهبان به تصویب 
برسد، ابزاری حداقلی برای تشویق و کمک 

به مردم داشته باشیم.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  محمودی 
انتقاداتی که به ماده ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی 
جمعیت و حمایت از خانواده، درباره حذف 
بود،  وارد شده  درمانی  و سقط  غربالگری 
بیان کرد: موضوعاتی که در گذشته مطرح 
شد، اصالح و در طرح تصویب شده، تنها 
موضوع اصالح روش های غربالگری مطرح 

است.
 او با اشاره به تبصره سه ماده ۵۳ طرح 
ابتدا  از  چه  آن  شد:  یادآور  شده،  یاد 
است  بوده  مختلف  متخصصان  خواسته 
ممنوع  طرح  این  در  نیز  اکنون  هم  و 
دلیل  به  پزشک  »مجازات  است:  شده 
اجبار  واقع  در  به غربالگری« است.  اجبار 
به  و  است  شده  ممنوع  غربالگری  به 
پزشک  اختیار  در  تخصصی  امری  عنوان 
به  اختیاری  امری  عنوان  به  یا  متخصص 
همان  این  است.  شده  معطوف  والدین 
سیاستی است که وزارت بهداشت نیز رسما 

است.  کرده  اعالم 
شدن  سخت تر  چرایی  درخصوص  او 
وزارت  کرد:  بیان  اینطور  نیز  غربالگری 
گذشته  در  که  می کند  اعتراف  بهداشت 
غربالگری و سقط درمانی رها بوده است. 
وزارت بهداشت قبول دارد که که زمانی که 
مثبت کاذب  می دادند  انجام  را  غربالگری 
یعنی  است،  بوده  زیاد  نیز  منفی کاذب  و 
بیش از آنچه نیاز بوده انجام می شده است 
به همین دلیل اگر آخرین اصالحات طرح 
می بینیم  بررسی کنیم  را  جمعیت  جوانی 
که تنها بحث ساماندهی موضوع غربالگری 

است. مطرح 
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همه گیری گسترده کرونا ادامه دارد 
وضعیت اسفناک 

بیمارستان ها و نبودن 
تخت خالی

عفونی،  بیماری های  فوق تخصص  یک 
پیک  در  را  بیمارستان ها  فعلی  وضعیت 
باید  و گفت:  دانست  اسفناک  پنجم کرونا 
توجه کرد که تا زمانیکه ورودی بیمارستان ها 
هم  میر  و  مرگ  است،  افزایش  حال  در 

می یابد. افزایش  متاسفانه 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  مردانی  مسعود  دکتر 
درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: در حال 
و  پنجم کووید-۱۹ هستیم  پیک  در  حاضر 
وضعیت بیمارستان ها اسفناک است. یعنی 
پیدا  با سختی  و  نمی آید  خالی گیر  تخت 
می شود. آی سی یوها و ظرفیت پذیرش پر 
است. او با بیان اینکه میزان مراجعه کنندگان 
بر  گفت:  است،  زیاد  بسیار  پیک  این  در 
همین اساس هم متاسفانه میزان مرگ و 
میر هم همانطور که در آمارها می بینید رو به 
افزایش است. باید توجه کرد که تا زمانی که 
ورودی بیمارستان ها در حال افزایش است، 
مرگ و میر هم متاسفانه افزایش می یابد. 
مردانی درباره تعطیلی موثری که می تواند از 
سرعت شیوع کرونا در کشور پیشگیری کند، 
شش  مانند  تعطیلی  باشد  قرار  اگر  گفت: 
روزی باشد که اخیرا تعطیل بود، حتی یک 
ریال هم ارزش ندارد و نه تنها سرعت انتقال 
بیماری را کاهش نمی دهد، بلکه حتی میزان 
انتقال بیماری را افزایش هم می دهد؛ چرا 
که همه جا باز است و جاده ها نیز باز هستند 

و مسافرت ها انجام می شود.
او تاکید کرد: الک داون به این معنی است 
که همه چیز در جامعه باید به صورت واقعی 
تعطیل باشد. در صورت تعطیلی باید قوانین 

جدی و سخت، اعمال شود.
و  محرم  ایام  نزدیکی  به  اشاره  با  مردانی 
نیز  عزاداری ها  در  تجمعات  برخی  احتمال 
گفت: امیدوارم عزاداری همه عزیزان در ایام 
محرم مورد قبول درگاه خداوند واقع شود، 
اما باید در این ایام حتما دستورالعمل های 

شوند. رعایت  بهداشت  وزارت 
 در چنین شرایطی، تجمع و برگزاری هیات 
عزاداری و برپایی دسته های عزاداری نباید 
اتفاق بیفتد. همچنین ایستگاه های صلواتی 
برگزاری  شیوه  درباره  او  شوند.  برپا  نباید 
عزاداری ها هم گفت: توصیه ما این است که 
مردم عزاداری هایشان را به صورت مجازی 
برگزار کرده یا از تلویزیون مشاهده کنند تا 

نیابد. بیماری گسترش 

رئیس جمهوری:

 اراده جدی ایران بر توسعه 
روابط با امارات است

امارات  ویژه  فرستاده  دیدار  در  رئیس جمهوری 
اشتراکات  و  دیرینه  روابط  یادآوری  با  عربی  متحد 
گفت:  امارات،  و  ایران  ملت  دو  فرهنگی  و  دینی 
با  روابط  توسعه  ایران  صمیمانه  و  جدی  اراده 
دو کشور  روابط  گسترش  مسیر  در  و  است  امارات 
هیچ  اقتصادی  ویژه حوزه  به  مختلف  زمینه های  در 
اطالع  پایگاه  از  ایرنا  به گزارش  ندارد.  مانعی وجود 
در  رئیسی  ابراهیم  سید  جمهوری،  ریاست  رسانی 
اشاره  با  عربی  متحده  امارات  ویژه  فرستاده  دیدار 
به اراده جدی امارات متحده برای تعمیق و تحکیم 
مختلف  های  زمینه  در  ایران  با  روابط  جانبه  همه 
در  برای تسریع  تجاری، گفت:  و  اقتصادی  ویژه  به 
روند توسعه روابط، مناسب است سازوکار مشترکی 
ایجاد شود تا ظرفیت ها و راه های تحکیم مناسبات 
مختلف  زمینه های  در  را  کشور  دو  همکاری های  و 

کند. عملیاتی 
ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه  بر  تاکید  با  رئیسی 
سایر  و  امارات  برای  صادقی  و  واقعی  دوست 
به  نسبت  داشت:  اظهار  است،  منطقه  کشورهای 
ارتباط  و  داریم  قلبی  عالقه  احساس  امارات  مردم 
برقراری  ساز  زمینه  تواند  می  دولت  دو  نزدیک 
دو  بین  تر  نزدیک  های  همکاری  و  برادرانه  روابط 
حمایت  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری  باشد.   ملت 
از  ای  نمونه  عنوان  به  را  فلسطین  مظلوم  مردم  از 
دوستی واقعی مردم ایران یاد کرد و گفت: به رغم 
در  اما  داریم  که  هایی  محدودیت  و  فشارها  همه 
انسانی  و  دینی  وظیفه  به  فلسطین  مردم  از  دفاع 
کشورهای  داریم  انتظار  و  کنیم  می  عمل  خود 
مسلمان و عرب نیز در این زمینه پیشقدم باشند و 
در این صورت تجاوز و تعدی صهیونیست ها نیز از 

رفت. خواهد  بین 
خود  توسط  باید  یمن  آینده  اینکه  بیان  با  وی 
مشترک  نگاه  داشت:  اظهار  بخورد،  رقم  ها  یمنی 
نفع  به  تواند  می  زمینه  این  در  منطقه  کشورهای 
کشورهای  منافع  و  بوده  منطقه  در  ثبات  و  صلح 
خاطرنشان کرد:  رئیسی  تضمین کند.  نیز  را  منطقه 
صهیونیست ها دوستدار ملت های منطقه نیستند و 
با عادی سازی روابط به دنبال تضعیف ظرفیت جهان 

هستند. اسالم 

مناسبات  عربی:  امارات متحده  ویژه  فرستاده   
دو کشور ریشه دار است

این  در  نیز  عربی  متحده  امارات  ویژه  فرستاده 
با ابالغ تبریک و سالم های صمیمانه رئیس  دیدار 
مسلح کشورش  نیروهای  فرمانده  و  ولیعهد  دولت، 
مراسم  در  حضور  از  گفت:  رئیسی،  هللا  آیت  به 
تحلیف و شنیدن دیدگاه های حکیمانه شما به ویژه 
خرسند  بسیار  همسایه،  کشورهای  با  دوستی  در 
به مناسبات ریشه دار دو کشور  اشاره  با  او  هستیم. 
که  درایتی  و  حکمت  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
روابط  آینده  به  نسبت  بودیم  شاهد  سخنرانی  در 
خاطر  اطمینان  منطقه،  در  ثبات  و  صلح  استقرار  و 
را  تهران  با  روابط  سطح  هستیم  مصمم  و  داریم 
امارات  ویژه  فرستاده  دهیم.  افزایش  بیشتر  هرچه 
کشور  رهبر  دستور  با  اینکه  بیان  با  عربی  متحده 
برای  را  اراده جدی خود  تا  ایم  آمده  ایران  به  خود 
تعمیق همه جانبه روابط با ایران نشان دهیم، گفت: 
در  ها  همکاری  ارتقای  سفر  این  در  ما  پیام حضور 
نهادینه  و  تعمیق  برای  و  است  متنوع  زمینه های 
تالش  برادر  ملت  دو  نفع  به  تهران  با  روابط  سازی 

کرد. خواهیم 

»زارع« برای کشتی برنز گرفت 
ایران در جایگاه بیست و نهم 

المپیک توکیو
بازی های  روز  پانزدهمین  در  ایران   
کسب  وجود  با  توکیو   ۲۰۲۰ المپیک 
برنزی  آزادکار  زارع،  امیرحسین  مدال 
بیست  جایگاه  در  و  نزول کرد  پله  یک 

ایستاد. نهم  و 
ایرنا،  اعزامی  خبرنگار  گزارش  به 
کشتی  در  روز  این  در  ایران  نمایندگان 
امیرحسین  که  رفتند  تشک  روی  به 
زارع آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم در مبارزه 
المپیک  بازی های  در  وزن  این  رده بندی 
چین،  نماینده  مقابل  پیروزی  با  توکیو 
مرتضی  و  را گرفت  برنز  ارزشمند  مدال 
هم  محمدیان  محمدحسین  و  قیاسی 
پرونده  شدند.  حذف  ها  رقابت  دور  از 
کشتی آزاد با یک نقره و یک برنز بسته 

. شد
و  تیراندازی  رشته  سه  در  تاکنون  ایران 
کشتی و وزنه برداری ٢ مدال طال و  ۲ 
جواد  است.  نقره کسب کرده   ٢ و  برنز  
محمدرضا گرایی  و  تیراندازی  در  فروغی 
علی  شدند،  طالیی  فرنگی  کشتی  در 
یزدانی  و حسن  برداری  وزنه  در  داودی 
در کشتی آزاد نقره گرفتند و محمدهادی 
آزاد  ساروی در کشتی فرنگی و زارع در 

یافتند. دست  برنز  به 
و  برنز  یک  با  کسب  چین  روز  این  در 
٢۶نقره   طال،   ٣۶( مدال   ۷۹ مجموع  در 
در  همچنان  را  جدولی  برنز( صدر   ۱۷ و 
انحصار دارد. آمریکا با کسب چهار مدال 
)۳۱طال،  ٩۷مدال  مجموع  در  امروز  طال 
٣٥ نقره و ۳۱ برنز( همچنان در رده دوم 
 ،٢۴( نشان   ۵۱ با  میزبان  و   دارد  قرار 
حفظ  را  سومی  رتبه  برنز(   ١۶ و  ١۱نقره 
کرده است. روسیه زیر پرچم کمیته ملی 
چهار  وجود کسب  با  این کشور  المپیک 
مدال طی امروز و در مجموع با ۶۲ مدال 
در  همچنان  برنز   ٢۲ و  ٢۳نقره  ١۷طال، 
با۵۶ نشان  انگلیس  رده پنجم ایستاد و 
چهارمی  به  مدال ها  جدول  ششمی  از 
مدال   ٤۴ با  هم  استرالیا  کرد.  صعود 

برنز ششم شد.  ۲۱ و  نقره   ۶ ١٧طال، 

تغییرات حجم جمعیت ایران بر 
اساس سناریوهای سازمان ملل 
)بازنگری شده در سال ۲۰۱۷( 
نشان می دهد در صورت ادامه 
روند کنونی کاهش باروری، بر 
اساس سناریوی حد پایین، 
جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ به 
حدود ۸۲ میلیون نفر، در سال 
۱۴۳۹ به حدود ۷۷.۶ میلیون 
نفر و تا سال ۱۴۷۹ به حدود 
۴۲ میلیون نفر کاهش می یابد

با وجود انتقادات درباره 
اعطا نشدن مرخصی به این 
کارشناسان محیط زیست 
زندانی و مرگ پدر در نبود او، 
مرکز اطالع رسانی قوه قضائیه 
با تکذیب این خبر اعالم کرد که 
»هفته گذشته به این محکوم 
امنیتی مرخصی اعطا شد و او با 
پدر خود مالقات داشته است«

حرکت جمعیت ایران به سمت سالمندی یک واقعیت علمی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از کارشناسان 
و جمعیت شناسان قرار گرفته است. رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقالب 

فرهنگی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا آخرین وضعیت شاخص های جمعیتی ایران را تحلیل کرده است. 
محمدجواد محمودی با بیان اینکه در صورتی که نرخ باروری پایین تر از حد جایگزینی تثبیت شود، با گذشت زمان نرخ 
رشد جمعیت کمتر می شود، به صفر می رسد و شروع به منفی شدن می کند، گفت: با توجه به اینکه اکنون نرخ باروری زیر 
حد جایگزینی است، پیش بینی می شود در سال های 1415 تا 1420 نرخ رشد جمعیت به صفر برسد و پس از آن منفی 

شود. گفت وگوی محمودی با ایسنا را بازنشر کرده ایم.

محیط زیست
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پدر هومن جوکار، کارشناس محیط زیست زندانی درگذشت
زیست  محیط  فعاالن  جوکار،  هومن  پدر 
به کرونا  ابتال  اثر  بر  شب  پنج شنبه  زندانی، 
 ۱۴۰۰ از  بیش  پیش  هفته  سپرد.  جان 
و  کارشناس  و  مدنی  فعال  روزنامه نگار، 
نامه ای  امضای  با  زیست  محیط  دوست دار 
از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده بودند 
و  مادر  و  پدر  که  جوکار  هومن  مرخصی  با 
موافقت  شده اند،  مبتال  کرونا  به  همسرش 
شود اما این کارشناس محیط زیست زندانی، 
در نهایت یکشنبه هفته پیش توانست برای 
۱۰ دقیقه در بیمارستان در حضور مامور با پدر 
جوکار،  هوشنگ  باشد.  داشته  مالقات  خود 
دوز  دو  دریافت  وجود  با  جوکار  هومن  پدر 
واکسن، درگیر کرونا شد و در حالی که بیش 
در  بود،  رفته  دست  از  ریه  اش  درصد   ۷۰ از 
بستری   بیمارستان  ویژه  مراقبت های  بخش 
جوکار  هومن  همسر  کاشانی،  سپیده  شد. 
به سر  زندان  در  بهمن ۹۶  از  او هم  که  نیز 
و  ویروس کرونا دست  با  روزها  این  می برد، 
پنجه نرم می کند و به تازگی برای پیگیری 

مراحل درمان در بیرون از زندان، به مرخصی 
بود. آمده 

پیش از این بیش از ۱۴۰۰ نفر از متخصصان 
روزنامه نگاران،  و  هنرمندان  محیط  زیست، 
در  طبیعت  به  عالقه مندان  و  مدنی  فعاالن 
نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار 
اعطای مرخصی به هومن جوکار شده بودند.
چهارشنبه  که  نامه  این  در  امضاکنندگان 
غالمحسین  از  شد،  منتشر  )۶مرداد( 
با توجه  محسنی اژه ای درخواست کرده اند تا 
به ابتالی پدر، مادر و همسر هومن جوکار به 
حال  وخامت  و  بیماری کرونا  جدید  سویه 
این  در  موافقت کند.  او  با مرخصی  پدرش، 
نامه آمده است: »از چهارم بهمن ماه ۱۳۹۶ 
یکی  و  محیط  زیست  فعاالن  از  جمعی  که 
پروژه حفاظت  مدیر  آن ها، هومن جوکار،  از 
از یوزپلنگ آسیایی بازداشت شده اند، بیش 
و  این مدت  تمام  در  روز می گذرد.  از ۱۲۸۰ 
با وجود همه ابهام ها و اختالف نظرها میان 
به  این کارشناس  امنیتی،  نهادهای مختلف 

همراه سایر فعاالن محیط  زیست در زندان به 
سر می  برد و حتی در زندان هم در تالش بوده 
آشتی  زیست  با محیط   را  تا هم بندان خود 
دارد.« را  این سرزمین  دهد و همچنان غم 
در بخش دیگری از این نامه به مادر هومن 
جوکار اشاره شده است: »در همین حال مادر 
هومن جوکار این روزها و در حالی که خودش 
نیز درگیر کروناست، تنهاست. مادری که در 
این ۱۲۸۰ روز حتی یک شب را آرام نخوابیده 
و با قرص و دارو تالش کرده فقدان حضور 
توان  نه  دیگر  حاال  تحمل کند،  را  فرزندش 
دیدن همسرش را دارد و نه پسری که بودن 
صبورانه  مادر  این  کند.  آرام اش  کنارش  در 
این  اما  است،  تحمل کرده  را  فرزند  دوری 
روزها بیش از پیش نیازمند حضور او در کنار 
خود است.« امضاکنندگان در این نامه اشاره 
کرده بودند که »شما می توانید در این روزها 
که غم و بیماری بر سر این خانواده آوار شده 
با موافقت درخواست مرخصی هومن جوکار 
بعد از ۱۲۸۰ روز، پیش از آنکه خیلی دیر شود 

امکان حضور به حق او را دست کم برای چند 
روز در کنار خانواده اش مهیا کنید«.

با وجود انتقادات درباره اعطا نشدن مرخصی 
زندانی  زیست  محیط  کارشناسان  این  به 
رسانی  اطالع  مرکز  او،  نبود  در  پدر  مرگ  و 
اعالم کرد  خبر  این  تکذیب  با  قضائیه  قوه 
امنیتی  محکوم  این  به  »هفته گذشته  که 
پدر خود مالقات  با  او  و  اعطا شد  مرخصی 
پیشین  مدیر  جوکار،  هومن  است«.  داشته 
پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به همراه 
شش تن دیگر از کارشناسان محیط زیست، 
در  جاسوسی  اتهام  به  سال ۱۳۹۶  بهمن  از 
وزارت  که  حالی  در  می برد.  سر  به  زندان 

تشخیص  اصلی  مرجع  عنوان  به  اطالعات 
جاسوسی در کشور این اتهام را نپذیرفته، اما 
او با حکم دادگاه در زمستان ۱۳۹۸ به ۸ سال 
زندان محکوم شده است و اکنون نزدیک به 
۱۳۰۰ روز است که بدون مرخصی، در زندان 
قديريان،  طاهر  خالقی،  اميرحسين  است. 
و  بیانی، سام رجبی، سپیده کاشانی  نیلوفر 
زیستی  محیط   کارشناسان  از  طاهباز  مراد 
به  این، در دی ماه ۹۹،  از  زندانی اند. پیش 
از مرگ مادرش مرخصی  سام رجبی، پس 
بیماری  به  هوشمند افشار،  لیلی  شد؛  داده 
سرطان مبتال بود و بدون دیدار با فرزندش 

باقی شتافت. دیار  به 



پیامک شما را دربـاره 
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آتش سوزی های جنوب اروپا همچنان شعله ور 
است. گویی برای این آتش سوزی های جنگلی 
پایانی نیست. جنگل سوزی در حومه شمالی آتن 
از کنترل خارج شده و ساکنان این منطقه را وادار 
به فرار کرده است. از سوی دیگر در حالی که از 
دو روز پیش خطر رسیدن شعله ها به نیروگاه 
بود،  ایجاد کرده  زیادی  نگرانی  ترکیه  حرارتی 
سرانجام دیروز خبر رسید که شعله های اطراف 
نیروگاه مهار شده اما بسیاری از مردم در یونان 

چاره ای جز فرار از آتش ندارند.
و  یونان  ایتالیا،  در  جنگلی  سوزی های  آتش 
آمریکا صد ها نفر را مجبور به ترک خانه هایشان 
کرده است.آتش سوزی های جنگلی یونان هوای 
آتن را به شدت آلوده کرده. ابری سیاه آسمان 
خواسته  پایتخت  مردم  از  و  فراگرفته  را  شهر 
شده در خانه ها بمانند. این آتش سوزی ها البته 
تاکنون خسارت جانی نداشته اما خسارت های 
مالی و ضرری که به طبیعت وارد شده، بسیار 
گسترده است. کارشناسان گرمای کم سابقه هوا 

را علت آتش سوزی اعالم کرده اند.
از جنگل های  ایتالیا هم مناطق گسترده ای  در 
جزیره سیسیل در نزدیکی شهر کاتانیا و پالرمو 
از یک هفته پیش در آتش می سوزد. خبر ها از 
در  استان کاالبریا  جنگل های  در  آتش سوزی 

جنوب این کشور نیز حکایت دارد. 

فرار از یونان
منتشر  یورونیوز  که  گزارشی  اساس  بر 
کرده، هزاران نفر از ساکنان شمال آتن در پی  
آتش سوزی که از چهار روز پیش آغاز شده است، 

نزدیکی  را ترک کرده اند. در  زندگی خود  محل 
جزیره ائوبویا، گارد ساحلی عملیات گسترده ای را 
با قایق های گشت زنی و کشتی های خصوصی 
برای خروج صدها نفر از طریق دریا انجام داد. از 
سوی دیگر با طوالنی شدن موج گرما در یونان، 
آتش در مناطق جنگلی در ۲۰ کیلومتر شمال 
را  بیشتری  خانه های  و  شد  پراکنده  پایتخت 
ویران کرد و در همین حال صدها آتش نشان در 
تالش برای مهار آتش از طریق گروه های زمینی 
هستند.در پایتخت یونان، اقدامات ایمنی به قطع 
برق، بستن جاده ها و تخلیه مردم در برخی از 
مناطق کشیده است. تردد در بزرگراه اصلی این 
کشور که آتن را به شمال یونان متصل می کند 
امدادی سعی  نیروهای  زیرا  بود  متوقف شده 
کردند از جاده به عنوان مانعی برای جلوگیری از 
پیشروی شعله ها استفاده کنند. این اقدام قبل 
از سرگیری عملیات هواپیماهای آب پاش انجام 
شد. با این حال شعله های آتش در چند نقطه به 

نزدیکی جاده نیز رسیده است.
همچنین ایسنا نوشته است که بر اساس اعالم 
قطعی های کوتاه  با  یونان  پایتخت  برق،  اداره 
مدت برق روبه رو می شود تا بتوان تأمین برق 
همه مناطق را پایدار نگه داشت. به ساکنان آتن 
از شامگاه پنجشنبه اطالع داده می شود که چه 
برق قطع  پایتخت،  از  منطقه  در کدام  و  زمان 
خواهد شد. همچنین ساکنان منطقه "کریونری" 
در شمال پایتخت که ۲۵ کیلومتری با مرکز آتن 
فاصله دارد برای احتیاط به محل های امن نقل 

مکان کرده اند.

در مجموع در سه روز اول هفته جاری مساحتی 
از  ناشی  تخریب های  درصد   ۵۰ از  بیش 
آتش سوزی در کل سال گذشته، طعمه آتش و 
ویرانی شده اند. کمک خارجی از جمله از قبرس و 
فرانسه هم در کار آمده و سوئد نیز در تدارک اعزام 

هواپیماهای آبپاش است.
چندین  یونان،  بهداشتی  مقامات  گفته  به 
در  سوختگی  دلیل  به  داوطلب  و  آتش نشان 

شدند. بستری  بیمارستان 
نیروهای  از  پاپادوپولوس  ارسطولیس  ژنرال 
گذراندن  حال  در  »ما  می گوید:  آتش نشانی 
دهمین روز موج شدید گرما هستیم که کل کشور 
را در برگرفته است.« او معتقد است که »این 
بدترین موج گرما از نظر شدت و دوره در ۳۰ سال 

است«. گذشته 
نزدیک به ۶۰ روستا و شهرک در روز پنجشنبه 
و اوایل جمعه در سراسر جنوب یونان تخلیه 
با پیش بینی  شدند و این در حالی است که 
باد شدید در بیشتر مناطق این کشور شرایط 
آتش سوزی  این  بر  بدتر می شود.عالوه  جوی 
در  و  آتن  شرقی  شمال  در  ائوبویا  جزیره  در 
پلوپونز  جنوبی  منطقه  در  متعدد  مکان های 
اینکه  از  قبل  حال  این  با  بود  شده  پراکنده 
زادگاه  المپیا،  در  تاریخی  منطقه  به  شعله ها 

شد. مهار  برسد  باستان  المپیک  بازی های 
یک قصر تابستانی در خارج از آتن که قبال از 
سوی خانواده سلطنتی یونان استفاده می شد 
نیز در امان ماند. گارد ساحلی در جزیره ائوبویا 
گفته است که قایق های گشتی و کشتی های 

مخصوص گردشگری  قایق های  و  خصوصی 
شرقی  شمال  سواحل  از  شبانه  را  نفر   ۶۳۱

جزیره خارج کرده اند.
اکیپ های آتش نشانی، هواپیماهای آب پاش 
و هلی کوپترها و خودروهای امدادی از فرانسه، 
رومانی، سوئد قرار است روز جمعه و آخر هفته 

به این منطقه برسند.
تیم های آتش نشانی و هواپیماهای قبرس پیش 
از این در یونان حضور داشته اند چرا که اتحادیه 
اروپا حمایت خود را از کشورهای آسیب دیده 
در جنوب شرقی اروپا افزایش داده است. موج 
گرما همچنین آتش سوزی مرگباری را در ترکیه و 

سراسر منطقه ایجاد کرده است.
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان 
از  حفاظت  همیشه  ما  »اولویت  است:  گفته 
زندگی انسان ها و به دنبال آن حفاظت از اموال، 
حیاتی  ساخت های  زیست  و  طبیعی  محیط 
است. متاسفانه در این شرایط دستیابی به همه 
این اهداف به طور همزمان غیرممکن است.« به 
گفته او آتش سوزی ها واقعیت تغییر آب و هوا 

را نشان می دهد.
جنگ  حال  در  آتش نشانان  آتن،  شمال  در 
خارج  حال  در  آتش سوزی گسترده اند که  با 
دالیل  به  برق  اداره  و  است  کنترل  از  شدن 
ایمنی و به ناچار، شبکه تقسیم یک منطقه 

است. قطع کرده  را  بزرگ 

خطر از نیروگاه حرارتی ترکیه دور شد
در غرب کشور همجوار یونان، یعنی ترکیه 
نیز وضعیت در آنتالیا همچنان بحرانی است و 

را گرفته  نفر  تاکنون جان هشت  جنگل سوزی 
است. هزاران گردشگر بومی و خارجی از منطقه 

»بدروم« بیشتر از راه دریا جابه جا شده اند.
آتش سوزی های  از  شده  منتشر  تصاویر 
را در حال  ترکیه، جنگل ها را سوخته و آتش 
نزدیک شدن به مراکز اقامتی نشان می دهد. در 
این تصاویر هولناک، مردم گریان، در حال فرار 
با این حال یورونیوز نوشته است  از آتش اند. 
که ترکیه توانسته از یک فاجعه جلوگیری کند 
و آتش در اطراف نیروگاه حرارتی موغال تحت 
کنترل قرار گرفته است. مولود چاووش اوغلو، 
وزیر خارجه ترکیه گفت که در وضعیت بهتری 
نسبت به دیروز قرار دارند و به لطف همکاران 
و متحدان و مداخالت هوایی و زمینی مانع از 

آتش شده اند. بیشتر  گسترش 
غیرقابل  بادهای  کارشناسان  گفته  به  اما 
پیش بینی می توانند بار دیگر این نیروگاه را که 
هزاران تن زغال سنگ ذخیره می کند به خطر 
دیگر  آتش سوزی های  دیگر  سوی  از  اندازد. 
همچنان در چندین نقطه ادامه دارد و هشت نفر 

شده اند. آتش سوزی  قربانی 
از سوی دیگر بعضی از تفرجگاه های شهرهای 
توریستی مانند بدروم و آنتالیا نیز تخلیه شده اند. 
این بدترین آتش سوزی است که ترکیه در چند 

دهه گذشته تجربه می کند.
از روز پنج شنبه اما از ۱۸۰ محلی که دچار حریق 
شده، کنترل آتش در ۱۲ منطقه امکان پذیر نشده 
است. رئیس جمهوری ترکیه، این آتش سوزی ها 
را بدترین حریق در تاریخ ترکیه توصیف کرده 

است.

خشکسالی و آتش سوزی در کالیفرنیا
که  داد  گزارش  یورونیوز  پنج شنبه  روز 
آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا که 
یک شهر کوهستانی در شمال این ایالت را در بر 
گرفته است بخش اعظم از مرکز آن را خاکستر 
کرده است. بخش زیادی از شهر گرینویل روز 
چهارشنبه در آتش سوخت و ویدیوهای منتشر 
شده نشان می دهد که خانه ها و وسایل نقلیه 
تجاری  ساختمان های  و  آتش سوزی  دچار 
تخریب شده اند. یک مقام محلی اعالم کرده 
است که  این آتش سوزی همچنان در گریل ویل 
جریان دارد و هیچ گونه ارزیابی از خسارت در 

دست نیست. 
آتش سوزی های متعددی امسال به دلیل گرمای 
شدید هوا در سراسر غرب ایاالت متحده آمریکا 
رخ داد. کارشناسان بر این باورند که تغییرات 
آتش سوزی های  تشدید  باعث  هوایی  و  آب 
جنگلی می شود. کالیفرنیا در سال ۲۰۲۰ یکی 
از بدترین سال های آتش سوزی در تاریخ خود 
را تجربه کرد و این وضعیت در سال ۲۰۲۱ هم 

ادامه پیدا کرده است.
از سوی دیگر جنین جونز از نهاد کنترل منابع 
آبی ایالت کالیفرنیا،  منطقه ای که اخیرا دچار 
نیز  است  بوده  گسترده  آتش سوزی های 
می گوید: در بخش هایی از ایالت، این دومین 

است. بوده  تاریخ  در  شدید  خشکسالی 
نقش  نهاد  این  وله،  دویچه  اساس گزارش  بر 
در  مصرف  قابل  آب های  بر  نظارت  اداره  یک 
ایالت کالیفرنیا را دارد و هم اکنون این نهاد، ترمز 
اضطراری را کشیده است و استفاده از آب های 
سطحی را برای هزاران کشاورز ممنوع کرده است؛ 
آب هایی که از دریاچه ها، رودخانه ها و کانال های 
این  می آیند.  ساکرامنتو-سن-خواکین  دلتای 
ممنوعیت برای ۵۷۰۰ مصرف کننده دارای مجوز 
حق بهره برداری صدق می کند که همگی در شمال 

کالیفرنیا و "سنترال ولی" مستقر هستند.
استفاده از آب فقط برای نیاز روزمره خانه ها، آب 
آشامیدنی و برای شستن و دوش گرفتن مجاز 
اعالم شده است. این دستورالعمل از دو هفته 

دیگر اجرایی می شود.

آتش سوزی های موسمی در یونان و ترکیه بحران به پا کرده است

جهان در گریز از آتش
نخست وزیر یونان: آتش سوزی ها واقعیت تغییر آب و هوا را نشان می دهد

ترکیه با کنترل آتش در اطراف نیروگاه حرارتی موغال، توانست جلوی فاجعه را بگیرد

تاملی درباره آتش سوزی 
جنگل ها در ترکیه و ایران

یکی از موارد مهم آتش سوزی اخیر، تعدد 
مناطق  به  حریق  نزدیکی  همچنین  و  آن 
با  که  است  ترکیه  گردشگری  و  جمعیتی 
توجه به خسارات هنگفت آن موضوع را به 
رئیس  و  امنیتی کشانده  و  عرصه سیاسی 
است. واداشته  واکنش  به  را  کشور  جمهور 
مسئله دیگر غافل گیر شدن جنگلبانی ترکیه 
سیستم  و  خوب  سابقه  داشتن  وجود  با 
مناسب در پیشگیری و اطفای حریق است؛ 
فروند  چندین  داشتن  اختیار  در  یعمنی 
ویژه  تخصصی  پهپاد  و  هلی کوپتر  هواپیما، 
اطفای حریق، صدها نیروی آموزش دیده، 
ایستگاه های آتش نشانی داخل جنگل و .... 
نحوه  به  می توان  رخداد  این  دیگر  موارد  از 
در  )مردمی(  غیرموظف  نیروهای  همکاری 
اطفای حریق، قوانین مربوط به آتش سوزی 
یا  سوزنی برگ  ترکیه،  کشور  در  جنگل 

اشاره کرد.  ... و  بودن جنگل ها  پهن برگ 
خبر  شده  پرداخته  آن  به  بیشتر  آنچه  اما 
کمک رسانی هواپیمای آتش نشان نیروهای 
طراحی شده  آب  تن   ۴۰ ظرفیت  با  مسلح، 

است. ایرانی  جوان  متخصصان  توسط 
زمان  آمده  پیش  که  پرسشی  نخستین 
اگر  اینکه  و  هواپیماهاست  این  تولید 
چرا  داشته،  وجود  کشور  در  امکانی  چنین 
ویژه  به  و  آتش سوزی جنگل های کشور  در 
جنگل های زاگرس مورد استفاده قرار نگرفته 
و نمی گیرد؟ و اگر به تازگی رونمایی شده 
آتش سوزی های  در  آن  از  می توان  چگونه 
جنگل های کشور استفاده کرد؟ ضمن اینکه 
بحث های فنی آن، مانند آب گیری، وضعیت 
عرصه، فرودگاه و ... نیز باید مورد نظر قرار 

گیرد.
مورد  در  گذشته  تجربه  پرسش  دومین 
است!  هوایی  امداد  امکانات  از  استفاده 
درخواست  قانونی،  الزام  وجود  با  که  چرا 
دریافت هزینه همکاری شده است به نحوی 
از  آن  بودن  سنگین  علت  به  جنگلبانی  که 
بوده  روبه رو  با مشکل  هزینه  این  پرداخت 
بحرانی  شرایط  در  حتی  آنکه  است؛ ضمن 
در  تاخیری  آن چنان  اداری  بوروکراسی  هم 
امور ایجاد می کند که ارسال هلیکوپتر بیشتر 
از مرگ سهراب شبیه  به نوش داروی پس 

است! بوده 
در  کشور  توانایی  که  اینک  حال،  هر  به 
درجه ای  به  هوایی  حریق  اطفای  زمینه 
مدعی  سابقا  کشور  به  حتی  که  رسیده 
است  امید  می رساند؛  یاری  هم  امر  این 
زیربناهای فنی آن فراهم شده و هم چنین 
برای  اداری  و  قانونی  کارهای  و  ساز 
امکان  این  گرفتن  خدمت  به  در  تسریع 
ویژه جنگل های  به  برای جنگل های کشور 
نیز  سوزنی برگ  دست کاشت  آسیب پذیر 

شود. پیش بینی 
همچنین ضرورت دارد این گفت وگو موجب 
کارشناسی  و  علمی  مراکز  مضاعف  توجه 
جنگل ها،  آتش سوزی  خطر  به  نسبت 
به  اقدامات گذشته و کمک  آسیب شناسی 
شود.  نوین  برنامه های  و  راهبردها  تدوین 
نظارتی  این شرایط دستگاه های  باالخره  و 
ارزیابی  به  ترغیب  را  نمایندگان مجلس  و 
وظایف  انجام  در  دستگاه ها  همه  عملکرد 
منابع  در  حریق  زمینه  در  قانونی شان 

کند. طبیعی 

تاسیسات آب رسانی دشت 
آزادگان بازسازی می شود 

 ۸۵۰ گفت:  آزادگان  دشت  فرماندار 
کامل  بازسازی  برای  ریال  میلیارد 
لوله های  و  روستایی  آب  تاسیسات 
روستایی  آب  شبکه  اصالح  و  آب  انتقال 
حمید  یافت.  اختصاص  شهرستان  این 
سیالوی به ایرنا گفت: اعتبار مصوب ۱۲۰ 
آب رسانی  شبکه  اصالح  ریالی  میلیارد 
پیگیری  با  شهرستان  این  روستایی 
ریال  میلیارد   ۸۵۰ به  گرفته  صورت 
موضوع  این  افزود:  او  یافت.  افزایش 
و  شد  پیگیری  متوالی  نشست  سه  در 
معاون  و  خوزستان  استاندار  تاکید  با 
این  استانداری،  عمرانی  امور  هماهنگی 
این  آبی  تنش  رفع  برای  اعتبار  میزان 

شد. مصوب  شهرستان 
او بیان کرد: این اعتبارات برای بازسازی 
سیدالشهدا)ع(،  آب  تاسیسات  کامل 
و  بستان  قدرت آباد  جهاد،  شهدای 
آب  انتقال  لوله های  تعویض  و  دهالویه، 
و  تصویب  روستایی  آب  شبکه  اصالح  و 
به آبفای استان ابالغ شده و در چند روز 

می شود.  عملیاتی  آینده 
تنش  با  خوزستان  امسال،  تابستان 
گفته  به  است.  شده  روبه رو  شدید  آبی 
 ۷۰۲ از  خوزستان  آبفای  مدیرعامل 
روبه رو  آبی  تنش  با  استان که  روستای 
روستا   ۲۰۰ به  آب رسانی  مشکل  هستند 

است. شده  حل 

نزدیک به ۶۰ روستا و شهرک 
در روز پنجشنبه و اوایل جمعه 
در سراسر جنوب یونان تخلیه 

شدند و این در حالی است 
که با پیش بینی باد شدید در 

بیشتر مناطق این کشور شرایط 
جوی بدتر می شود

|پیام ما| دو همسایه در آتش اند و مردم در گریز. آتش سوزی های موسمی، روزهاست که ترکیه و یونان را با بحران مواجه کرده. عالوه 
بر جنوب اروپا، همزمان حریق در غرب آمریکا، در شمال ایالت کالیفرنیا ادامه دارد. در شمال کشور ما نیز، آتش سوزی ذخیره گاه 
زیست کره میانکاله به اتفاقی تکراری بدل شده و همین دیروز نیروهای مردمی و دولتی توانسته اند، آتش سوزی جنگل های ارسباران را 
مهار کنند. پیگیری خبرهای آتش سوزی در کشورهای مختلف نشان می دهد جهان در گریز از آتش است و بیش از همه تغییر آب و هوا 

به عنوان دالیل این طبیعت سوزی گسترده مطرح می شود.

به گفته کارشناسان بادهای 
غیرقابل پیش بینی می توانند بار 

دیگر این نیروگاه را که هزاران 
تن زغال سنگ ذخیره می کند 
به خطر اندازد. از سوی دیگر 

آتش سوزی های دیگر همچنان 
در چندین نقطه ادامه دارد و 

هشت نفر قربانی آتش سوزی 
ترکیه شده اند
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1ادامه از صفحۀ

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 20000014۹4000016 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 1۹ 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 ۱۶۳۰ شناسه آگهی  ۱۱۷۲۸۲۷ 
تاریخ چاپ نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

وزارت راه و شهرسازي
شركت راه آهن جمهوري 

اسالمي ايران )سهامي خاص(

ت دوم
نوب

ارائه خدمات بیمه، آموزش 
جوامع محلی و شیوه های 

مداخله ای که در کاهش 
تعارض میان انسان و حیات 

وحش ضروری است، به 
علت نبود بودجه به طور 
مطلوب انجام نمی شود

یک عضو کمیته متخصصان خرس قهوه ای 
طبیعت  از  حفاظت  بین المللی  اتحادیه 
گفت: تا امروز هیچ کاری به صورت مدون و 
استاندارد برای رفع تعارض با حیات وحش 
انجام نداده ایم. بیشتر پژوهش های مرتبط 
نیز درباره شناخت نقاط تعارض بین حیات 
رفع  شیوه های  نه  بوده،  انسان  و  وحش 

تعارض.
به گزارش ایسنا این روزها بار دیگر شاهد 
تعارض یکی از گونه های حیات وحش با 
انسان هستیم به گونه ای که بر اساس اعالم 
ایرج کیانی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
چهارمحال و بختیاری سه مورد حمله خرس 
شهرستان کوهرنگ  در  روز   ۱۰ از  کمتر  در 

گزارش شده است.
اشکان اشعریون در این ارتباط گفت: رژیم 
غذایی خرس بسیار شبیه انسان است و از 
میوه، علف، عسل تا گوشت را مصرف می کند 
و کمتر شکار و گاهی اوقات از گوشت الشه 
استفاده می کند. هر چه به پاییز و زمستان 
است  تعارض ممکن  این  نزدیک تر شویم 
بیشتر شود چون فصلی است که خرس ها 
بیشتر غذا می خورند تا برای خواب زمستانی 

بیشتر بافت چربی ذخیره کنند.
سال  سه  دو  کرد:  اضافه  کارشناس  این 
پیش می دانستیم که شرایط بحرانی برای 
به  است  ممکن  غذا  به  خرس  دسترسی 
وجود بیاید اما بارندگی زیاد دو سال پیش 

باعث بهتر شدن شرایط شد ولی خشکسالی 
کنونی باعث شده است که خرس برای پیدا 
کردن غذا به سکونتگاه های انسانی نزدیک 

شود.
او با بیان اینکه تعارض بین انسان و خرس 
االن  از  ما  گفت:  است،  پیشگیری  قابل 
می دانیم که رفتار تغذیه ای خرس ها از اواخر 
تابستان و اوایل پاییز به شدت زیاد می شود 
و اگر در طبیعت مواد غذایی برای خوردن 
پیدا نکنند به سمت  باغ ها و مزارع، کندو و... 
می روند بنابراین از االن می توان تمهیداتی 
اندیشید تا این تعارض کمتر شود اما اگر 
ایجاد  امکان  نشود،  توجه  موضوع  این  به 

تعارض بیشتر می شود.
این عضو کمیته ملی حفاظت از خرس های 
ایران با بیان اینکه خسارت ناشی از حمله 
خرس در ایران بیمه نیست، گفت: خسارتی 
باغدار پرداخت نمی شود چون  و  به دامدار 
شیوه استاندارد رفع تعارض و بودجه آن را 
به روستاییان و عشایر  نداریم. الزم است 
وحش  حیات  با  تعارض  کاهش  راه های 
را آموزش دهیم سپس اگر حیوانی به او 

آسیب زد، خسارت پرداخت کنیم.
او همچنین تاکید کرد: ارائه خدمات بیمه، 
آموزش جوامع محلی و شیوه های مداخله ای 
باید اجرا شود تا بتواند تعارض را کاهش داد. 
متاسفانه این اقدامات به علت نبود بودجه 

به طور مطلوب انجام نمی شود.

عضو کمیته متخصصان خرس قهوه ای
برای کاهش تعارض انسان و حیات وحش کاری انجام نشد
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از بصره تا آبادان با خانواده 
»میسایلدیس«

از سوی بصره  بلمی  ۱۹۱۵ میالدی،  سال 
در  و  کرد  حرکت  خرمشهر  سمت  به 
دختری  گرفت؛  پهلو  کارون  ساحل  کنار 
از  عثمانی ها  حمله  دلیل  به  که  ارمنی 
همسر  همراه  به  بود  شده  رانده  ترکیه 
یونانی تبارش، اولین قدم پس از سفری 
طوالنی از موصل، کرکوک و سپس بصره 
به  آنجا  از  و  ایران گذاشت  خاک  در  را 

رفت. اهواز 
ترکیه  اهل  و  ارمنی  دختری  »پاریس« 
نسل کشی  و  یورش  از  پس  که  بود 
در  عراق گریخته،  به  ترکیه  از  عثمانی ها 
بصره دلبسته »ژرژ میسایلدیس« جوانی 

یونانی عضو »ارتش کمک صلح« شده و 
می شود. ایران  راهی  ازدواج،  از  پس 

ساعت سازی  و  عکاسی  در  که  »ژرژ« 
کوچک  مغازه  اهواز  در  داشته  تبحر 
دو  و  می کند  راه اندازی  ساعت سازی 
»باندلی«  و  »آنستاس«  پسرش  فرزند 

می شوند.  متولد  شهر  همان  در 
نیز  »ماردیروس«  پسرشان  دو  بر  عالوه 
به  را  او  زوج  این  است که  دیگری  پسر 
عمر  پایان  تا  و  فرزندخواندگی می گیرند 
می کنند. حمایت  او  از  خود،  فرزند  مثل 
پس از چند سال »ژرژ« و »پاریس« به 
عکاسخانه  ملک کنونی  و  می آیند  آبادان 
نظرشان را جلب و آن را معامله می کنند؛ 
سرپایی  درمانگاه  آن  از  پیش  بنایی که 

»ژرژ«  توسط  اینکه  تا  بود  انگلیسی ها 
به  روس  مهندس  یک  و  خریداری 
را  آن  و  تغییر  را  معماریش  نام» مارکو« 

می کند. بازسازی 
ژرژ  »الزار  روایت های  این ها 
نوه »ژرژ« فقید است که  میسایلدیس« 
اقامت  و  ایران  از  دوری  سال ها  از  پس 
در گوشه ای دیگر از این جهان، با عشق و 
می گوید.  خاندانش  و  گذشته  از  تعصب 
نبود  دلیل  به  این  از  پیش  خاندانی که 
ورودشان  نحوه  و  زمان  موثق؛  مرجعی 
و  بود  ابهام  از  پرده ای  در  آبادان  به 
هرآنچه که نوشته شد بر اساس تاریخ و 

خورد. رقم  گمانه زنی 
»الزار« تنها فرزند »باندلی« است که در 

ایران  ارامنه  از  که  مادرش  سالگی  یک 
از پدر جدا می شود و برای همیشه  بوده 
الالیی های  با  او  و  می کند  ترک  را  ایران 
»ماما« مادربزرگش که سرگذشت شان را 
هر شب داستان وار برایش بازگو می کرده 
ایران  جنگ  اوایل  تا  او  می شود؛  بزرگ 
و  بوده  آبادان  در  خانواده  همراه  عراق  و 
امروز پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال 
آبادانی  یک  همچنان  وطن،  از  دوری 

است. تمام عیار 
در  »میسایلدیس«  خانواده  او  گفته  به 
کیف،  فروش  ابتدا  آبادان  به  ورود  بدو 
برند  آرایشی  لوازم  و  انگلیسی  کاله های 
»مادام دوژه« در کنار ظهور و چاپ عکس 
را به عنوان شغل خود انتخاب می کنند تا 
اینکه کم کم با همکاری شرکت »آگفا« و 
بعدها »گورت«، »ایلفورد« و کمپانی های 
پیشه  عکاسی،  جدی کار  شکل  به  دیگر 

می شود. اصلی شان 
»میسایلدیس«  خانواده  اعضای  تمام 
در  فرد  بزرگ ترین  تا  کوچک ترین  از 
برای  عکس برداری  هنوز  که  زمانه ای 
را  عکاسی  بود،  نیفتاده  جا  بسیاری 
تا  می دهند.  وسعت  آبادان  در  عاشقانه 
شرکت  عکاس  »آناستاس«  که  جایی 
نفت، »باندلی« عکاس نیروی دریایی و 
می شوند. خبری  عکاس  جوان،  »الزار« 
نقل  و  صحبت ها  میان  در  »الزار« 
عکاسخانه  اعتبار  از  خاطراتش 
ها  دولتی  و  مردم  بین  »ژرژ یونانی« 
می گوید. از اینکه با توجه به فرهنگ آن 
خودشان  به  فقط  را  زنان  عکس  زمان 
حریم  حافظ  و  می دادند  تحویل 
به دست آوردن  او  بودند.  افراد  خصوصی 
حساسیت  ایجاد  دلیل  را  جایگاه  این 
سیاسی  جناح های  از  بعضی  سوی  از 
روزگار  آن  که  می داند  چپ ها  جمله  از 
و مجله  جلوی سینما »خورشید« کتاب 
می فروختند و به آنها انگ ساواکی بودن 

می زدند.

آبادانی بود و  مگر می شود 
خاطره ای از رکس نداشت؟

روزگار  آن  جوان های  مثل  هم  »الزار« 
زندگی شان  از  بخشی  سینما  آبادان که 
روز  فیلم های  دیدن  به  عالقه مند  بود، 

بود.
آتش سوزی  حادثه  »شب  می گوید:  او 
از  یکی  همراه  به  فیلم  دیدن  برای 
رفتیم.  »رکس«  سینما  به  دوستان 
نام  نگویم  اشتباه  اگر  مسئول گیشه که 
دوستان  از  بود  »توفیق«  خانوادگی اش 
بدون  معموال  و  می آمد  حساب  به  ما 
شانس  از  می فروخت.  بلیط  ما  به  نوبت 
صف  و  نداشت  حضور  او  شب  آن  ما 

بود. شلوغ  بسیار  نیز  بلیت  خرید 
 تصمیم گرفتیم به سینما »سهیال« برویم؛ 
»آرواره کوسه ها«  پرده  روی  فیلم  اما 
خانه  به  نبود.  عالقه ام  مورد  ژانر  بود که 
»پاریس«  مادربزرگم  کنار  در  و  برگشتم 
با  و  گذشت  ساعتی  چند  خوابیدم. 

صدای پدرم که فریاد می زد مادر »الزار« 
شدم. بیدار  خواب  از  سوخت 

در  من  متوجه حضور  اینکه  بدون  پدرم   
می رود.  خیابان  به  هراسان  شود  اتاق 
به  من  برگشت  که  شهربانی  ماموران 
و  می کنند  آرامش  بودند  دیده  را  خانه 
به پدرم می گویند پسرت را دیدیم که به 
و  آمد  خانه  به  مجدد  پدر  برگشت.  خانه 
وقتی من را دید با گریه غرق در بوسه ام 

بود. هولناکی  شب  شب،  آن  کرد. 
که  عکاسی  اولین  جرات  می گویم  به   
اولین  بودم؛  من  شد  حاضر  صحنه  در 
ثبت  به  را  تلخ  حادثه  این  از  عکس ها 
چه  که  دیدم  خود  چشم  به  و  رساندم 
ذوب  آتش  در  همشهریانم  مظلومانه 

. ند شد

به  عکس ها  آن  که  افسوس  صد  اما   
عکاسخانه  در  همه  نگاتیوهایشان  همراه 
در  ما  ارزش  با  اموال  دیگر  کنار  در  و 

رفتند.« تاراج  به  جنگ  دوران 
ساکن  امروز  که  میسایلدیس«  »الزار 
خواندن  طریق  از  است  کالیفرنیا  ایالت 
عکاسخانه  به  مربوط  گزارش های 
با  توانسته  پدری اش  خانواده  و 
این  حفظ  دنبال کنندگان  و  دوست داران 

کند. برقرار  ارتباط  تاریخی  بنای 
روایت های  و  خاطرات  بیان  با  او   
عمارت  که  است  مدعی  ارزشمند؛ 
و  از سوی کسانی  ناحق  به  »ژرژ یونانی« 
با ادعای دروغین با سندسازی از وارثان 
هستند،  پسرعمویش  و  او  که  اصلی 

رفته. فروش  به  و  شده  گرفته 
جدید  مالک  به  احترام  ادای  با  »الزار« 
این  نگاه فرهنگی اش در حفظ و ثبت  و 
روزی  شاید  امیدواری کرد که  ابراز  بنا، 
از روزها به ایران بیاید و بتواند با گفتن 
عمارت  مجدد  راه اندازی  در  ناگفته ها 
آبادان،  خاطرات  احیای  و  خانوادگی اش 

باشد. داشته  اثرگذار  نقشی 

گفت وگو با »الزار میسایلدیس«، نوه ژرژ، عکاس یونانِی آبادان

الالیی های ماما
اولین عکس ها از آتش سوزی سینما رکس را به ثبت رساندم و به چشم خود دیدم که چه مظلومانه همشهریانم در آتش ذوب شدند
ساختمان عکاسخانه، پیش از آن که توسط ژرژ خریداری شود، درمانگاه سرپایی انگلیسی ها و یک مهندس روس به نام» مارکو« 
معماریش را تغییر و آن را بازسازی کرد

کرونا »نهمین دوساالنه 
ملی نقاشی ایران« 
را به تعویق انداخت

برگزاری نهمین دوساالنه ملی نقاشی ایران با 
دوساالنه  این  سیاست گذاری  شورای  تصمیم 
کرونا  همه گیری  گستردگی  به  توجه  با  و 
اداره کل  گزارش  به  افتاد.  تعویق  به  ماه   ۳
سیاست گذاری  »شورای  تجسمی،  هنرهای 
اعالم  با  ایران«  نقاشی  ملی  دوساالنه  نهمین 
ملی  دوساالنه  »نهمین  ماهه  تعویق سه  خبر 
نقاشی ایران« عنوان کرد: با توجه به گستردگی 
همه گیری بیماری کرونا که منجر به تعطیلی 
زمانی  تا  هنری  و  فرهنگی  مکان های  تمامی 
خانه  مکان ها  این  جمله  از  شده  نامشخص 
و  آثار  تجمیع  برای  است که  ایران  هنرمندان 
برگزاری دوساالنه به آن نیاز بود و امکان هرگونه 
تجمع هر چند به صورت محدود و به تبع آن 
در  به خصوص  پویا  همفکری  هرگونه  امکان 
آثار سلب شده  است. شورای  انتخاب  بخش 
سیاست گذاری در بررسی شرایط اعالم داشت: 
با توجه به شرایط همه گیری، برنامه ریزی های 
زمانی انجام گرفته در گذشته، در شرایط فعلی 
اعتبار ساقط شده اند و به دلیل نامشخص  از 
بودن وضعیت پیش  رو، رایزنی های انجام گرفته 
بوده است.  اخیر غالبًا کم نتیجه  در سه هفته 
بر اساس مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا 
رعایت  فرهنگی،  مکان های  تعطیلی  بر  مبنی 
فاصله اجتماعی و محدودیت رفت و آمد میان 
انتخاب  آثار  تجمیع  فراخوان  عمل  در  شهری 
شده در بخش های گوناگون را  از سراسر ایران 
ناممکن می کند. »شورای سیاست گذاری نهمین 
دوساالنه ملی نقاشی ایران« ابراز امیدواری کرد 
که در مدت زمان تعیین شده، شرایط به گونه ای 
فعالیت های  این  ادامه   امکان  رود که  پیش 

فراهم شود. فرهنگی 

انتشار فهرست 50 بنای بسیار 
زیبای جهان

برج آزادی در رده 48 
تاج محل صدرنشین شد

سایت بیگ سون تراول فهرست زیباترین ۵۰ بنای 
جهان را منتشر کرد که در آن نام برج آزادی تهران 
در رده ۴۸ و باالتر از برج الخلیفه دبی و مرکز 
آب درمانی والس در سوئیس به چشم می خورد.
به گزارش هنرآنالین، برج آزادی سال ۱۳۴۹ با 
طراحی و معماری حسین امانت، معمار نامدار 
نماد  مهم ترین  امروز  و  شد  ساخته  ایرانی 
تهران  غرب  ورودی  دروازه  در  ایران  پایتخت 
است. در ساختمان این بنای ۴۵ متری بیش 
از ۸۰۰۰ قطعه سنگ مرمر سفید رنگ از اصفهان 
به تهران منتقل و استفاده شده است. معماری 
برج ترکیبی از معماری هخامنشی، ساسانی و 
اسالمی است و اسفندماه ۵۳ در فهرست آثار 
ملی ایران به ثبت رسیده است. برج آزادی در 
فهرست ۵۰ بنای زیبای جهان در حالی در رده 
بیگ سون تراول  سایت گردشگری  نگاه  از   ۴۸
قرار گرفته که برج ۸۲۸ متری الخلیفه دو پله 
بنای  فهرست  این  در  است.   آن  از  پایین تر 
رده  در  هندوستان  آگرای  در  تاج محل  تاریخی 
اول زیباترین بناهای جهان لقب گرفته و کاخ 
ورسای در پاریس، کلیسای جامع فلورانس در 
بارسلونای  در  فامیلیا  ساگرادا  ایتالیا، کلیسای 
اسپانیا، قلعه اوزاکا در کیوباشی ژاپن، ساختمان 
پارلمان مجارستان در بوداپست، کلیسای جامع 
سن باسیل در مسکو روسیه، کلیسای جامع سن 
پائول در لندن انگلستان، مسجد قبه الصخره در 
قدس شریف و نیایشگاه پارتنون در آتن یونان به 

ترتیب در رده های دوم تا دهم ایستاده اند.
فهرست  این  در  بناهایی که  مهم ترین  دیگر  از 
در  پترا  گمشده  شهر  به  می توان  دارند  حضور 
اردن، کاخ زمستانی در سن پترزبورگ روسیه، 
ترکیه،  استانبول  در  احمد  سلطان  مسجد 
مسجد  اسپانیا،  در  کوردوبا  مسجد-کلیسای 
کبود در مزار شریف افغانستان، موزه کاخ پکن در 
چین، بنای یادبود جفرسن در واشنگتن آمریکا، 
خانه اپرا در وین اتریش، ساختمان کرایسلر در 
نیویورک آمریکا، النه ببر در بوتان، خانه اپرا در 

اشاره کرد. و...  استرالیا  سیدنی 

تالش برای آزادسازی 
عرصه آثار تاریخی 

چهارمحال و بختیاری
اداره کل  میراث فرهنگی  معاون 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری گفت: »دو قطعه ملک 
برای آزادسازی عرصه آثار تاریخی استان از 

شد.« خریداری  اداره کل  این  سوی 
کوروش باباییان افزود: »این امالک برای 
آزادسازی تپه بهرام گور و عرصه دشت آباد 

لردگان خریداری شده است.
بهرام گور یک قطعه  تپه  آزادسازی  برای   
ملک از خانواده پاسبان ها به مبلغ ۲میلیارد 
آزادسازی  برای  و  شد.  خریداری  ریال 
لردگان  دشت آباد  حریم  به  مربوط  عرصه 
آثار ملی هم ثبت شده ۳  که در فهرست 

است.« شده  پرداخت  ریال  میلیارد 

»الزار« تنها فرزند »باندلی« است 
که در یک سالگی مادرش که از 
ارامنه ایران بوده از پدر جدا می شود 
و برای همیشه ایران را ترک 
می کند و او با الالیی های »ماما« 
مادربزرگش که سرگذشت شان را 
هر شب داستان وار برایش بازگو 
می کرده بزرگ می شود؛ او تا اوایل 
جنگ ایران و عراق همراه خانواده در 
آبادان بوده و امروز پس از گذشت 
نزدیک به ۴۰ سال دوری از وطن، 
همچنان یک آبادانی تمام عیار است

آبادان، مرکز شهر، ساختمانی آجری با معماری چشم نواز که سال هاست نگاه هر رهگذری را به خودش جلب می کند. گویا رازهای مگوی 
بسیاری در خشت خشت این ساختمان قدیمی نهفته است. معماری این ساختمان سحر می کند نگاه رهگذران را. پشت این آجرها، درون 
این ساختمان چه چیزی وجود دارد که آن را اینگونه رمزآلود کرده است؟ حیاط آنجا و اتاق های مجاورش چه داستان هایی را از سر گذرانده 
و شاهد چه آمدوشدهایی بوده اند که امروز تنها خاطره ای از آن به یادگار مانده است. لبخندی که هنوز روی دیوار ساختمان ماسیده و یا 
نگاهی که هنوز به گوشه حیاط خیره است. بی شک این سواالتی است که سال ها ذهن شهروندان و دوستداران میراث فرهنگی را درگیر 

خود کرده است. ساختمان »عکاسخانه ژرژ یونانی«، خیابان شهرداری آبادان.

خانواده میسایلدیس در 
بدو ورود به آبادان ابتدا 
فروش کیف، کاله های 

انگلیسی و لوازم آرایشی برند 
»مادام دوژه« در کنار ظهور و 

چاپ عکس را به عنوان شغل 
خود انتخاب کردند تا اینکه 

کم کم با همکاری شرکت 
»آگفا« و بعدها »گورت«، 

»ایلفورد« و کمپانی های دیگر 
به شکل جدی کار عکاسی، 

پیشه اصلی شان شد
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| روزنامه نگار |

| مینا میرسیوندی |

درست در روزهایی که تردد بین 
شهری ممنوع است و ستاد 
ملی کرونا با شیوع ویروس 
دلتا، مردم را از سفر منع 
کرده، ۴۰ دستگاه خودرو بین 
شهرها به حرکت درآمده اند تا 
گردشگری داخلی را رونق دهند

گردشگری

رالی کمپرها در روزهای پرمرگ کرونا
در  کرونا  سیاه  وضعیت  اعالم  وجود  با 
و  بیمارستان ها  اسفناک  اوضاع  کشور، 
افزایش آمار روزانه مرگ و میر و همچنین 
شهر،   ۳۹۵ بین  مسافرت  و  تردد  منع 
رالی  گردشگری،  و  میراث فرهنگی  وزارت 
مسئوالنه  سفر  ترویج  هدف  با  را  کمپرها 
داخلی  رونق گردشگری  و  دوران کرونا  در 

است. انداخته  راه 
به گزارش ایسنا، این رالی مختص کمپرها 
است؛ خودروهایی که برای خواب، آشپزی 
بیشتر  و  شده اند  تجهیز  دستشویی  و 
تفریحی  و  مسافرتی  خودروهای  معنی 
کانون  سوی  از  رالی  این  می دهند.  را 
زیرمجموعه  که  اتومبیلرانی  و  جهانگردی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 
در  و  شده  برگزار  است،  دستی  صنایع 
و کاروانی  دستگاه خودروی کمپر   ۴۰ آن، 
تهران،  از مسیر  با عبور  شرکت کرده اند که 
دریاچه  کنار  هم  روز  دو  قزوین،  و  البرز 

رودبار  شهرستان  توابع  از  »خلشکوه« 
می شوند. مستقر 

کانون  مدیرعامل  اربابی،  حسین 
این  که  گفته  اتومبیلرانی  و  جهانگردی 
بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  با  رالی 
می شود  انجام  اجتماعی  فاصله گذاری  و 
در  مسئوالنه  سفر  ترویج  هم  آن  هدف  و 
و  داخلی  رونق گردشگری  و  دوران کرونا 
اجتماعی  نشاط  و  شور  ایجاد  همچنین 

ست. ا
مهرماه  ایران  و کاروانینگ  کلوپ کمپینگ 
جهانگردی  کانون  مجوز  با  گذشته  سال 
را  خود  رسمی  فعالیت  اتومبیلرانی  و 
کرد.  آغاز  تهران،  در  کمپرها  نمایش  با 
 ۹ حدود  گذشت  از  بعد  چرا  این که  اما 
در  درست  و  نشد  برگزار  رالی  چنین  ماه 
روزهایی که تردد بین شهری ممنوع است 
دلتا  ویروس  با شیوع  ملی کرونا  و ستاد 
 ۴۰ منع کرده،  سفر  از  را  مردم  کشور،  در 

دستگاه خودرو بین شهرهایی که روزهای 
به  می کنند،  سپری  را  کرونایی  سیاه 
داخلی  گردشگری  تا  درآمده اند  حرکت 
سفر  و  دهند  رونق  شکل،  این  به  را 
کنند،  ترویج  حرکت،  این  با  را  مسئوالنه 
اگر  دیگر،  سوی  از  است؟  پرسش  محل 
سفر  فرهنگ  ترویج  حرکت ها  این  هدف 
کانون  است،  کرونا  دوران  در  مسئوالنه 
سال  یک  در  اتومبیلرانی که  و  جهانگردی 
ویروس  شیوع  با  همزمان  نیم گذشته  و 
رالی  برگزاری  به  فعالیتش  عمده  کرونا، 
بین المللی  پالک  و  اسناد  صدور  البته  و 
آموزش  چه  است،  شده  محدود  خودرو 
رالی ها  این  برگزاری  طریق  از  را  عمومی 
و  شود  فراگیر  تا  می دهد  ارائه  چگونه  و 
صرفا  آیا  باشد؟  داشته  عمومی تر  مصرف 
یا  کمپر  خودروی  دستگاه  چند  حرکت 
کاروان در جاده های شهری و بین شهری 
تنهایی  به  نادرست،  مکانی  و  زمان  در 

را  سفر  از  شیوه  این  فرهنگ  می تواند 
در  کمپرسوارها  از  بسیاری  دهد؟  ترویج 
تردد شهری  با محدودیت  سال های کرونا 
و جاده ای مواجه شده اند و اگرچه اربابی، 
اتومبیلرانی  و  جهانگردی  مدیرعامل کانون 
مشکالت  این  عمده  »بخش  که  گفته 
مرتفع شده و سعی داریم به زودی به همه 
اتومبیلرانی  از خانواده  این گروه  مشکالت 
بهتر  است،  این  سوال  اما  دهیم«  پایان 
مکان  و  زمان  در  رالی ها  این  نیست 
را  دستگاه ها  دیگر  تا  شوند  اجرا  درست 
همسو  و  همراه  مقررات  کردن  آسان  در 
کمپرسوارها  بزرگتر  گروه  مشکل  و  کنند 
برای ترددهای شهری و بین جاده ای حل 
شود و رفع مشکالت فقط به گروه کوچکی 
محدود  می کنند،  شرکت  رالی ها  در  که 
نمایشی  چهره  هم  حرکت ها  این  و  نشود 
است،  این  دیگر  پرسش  نکند؟  پیدا 
درگیری  سال های  در  سفر  متولیان  چرا 
بی دردسرترین  و  سهل ترین  کرونا،  با 
در  مسئوالنه  سفر  ترویج  برای  را  پروژه ها 
عهده دار  گردشگری  رونق  و  کرونا  دوران 

بار خسارتی که سفرهای  زیر  از  و  شده اند 
شانه  آورده اند،  وجود  به  غیرمسئوالنه 
خالی کرده و مدیریت سفر را رها کرده اند 
و در این باره هم پاسخگو نیستند!؟ وزارت 
صنایع  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
دستی در یک سال و نیم گذشته با توجه 
به هجمه هایی که از سوی وزارت بهداشت 
خرداد  سفرهای  از  پس  عمومی  افکار  و 
شد،  ایجاد   ۱۴۰۰ نوروز  تعطیالت  و   ۹۹
که  سفرهایی  مسئولیت  پذیرفتن  بدون 
برنامه  از  خارج  و  شخصی  خودروهای  با 
و مسئولیت  وظایف  انجام می شود،  تورها 
خود را تنها متوجه آن دسته از گردشگرانی 
می داند که فقط با تور و آژانس های دارای 
یا در هتل و  مجوز رسمی سفر می کنند و 
دارند، هرچند  اقامت  اقامتی رسمی  مراکز 
این  معتقدند  نیز  بخش  این  فعاالن  که 
سفرها  از  نوع  این  برای  حتی  وزارتخانه 
نداشته  تا کنون  برنامه ای  و  هم، مدیریت 
ایمن  سفر  درباره  که  هم  توصیه هایی  و 
نظارت  تحت  و  عمومی  فراگیر،  شده، 

است. نبوده 
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مرکز پژوهش های مجلس با تشریح ضعف های ایران در بخش محیط زیست تبیین کرد

الگوی نجات محیط زیست در بر نامه هفتم 
 فقدان مدیریت یکپارچه سرزمین،تعدد نهادهای تصمیم گیر و فشارهای سیاسی از چالش های بخش محیط زیست 

در تدوین برنامه هفتم توسعه است

در کشور ما هنوز ارزش ریالی 
منافع غیر مستقیم منابع 

طبیعی محاسبه نمی شود و تا 
زمانی که تصور رایگان بودن 
منابع خدادادی طبیعی در 

اذهان وجود دارد، شاهد بهبود 
وضعیت قهقرایی منابع طبیعی 

نخواهیم بود. بنابراین این 
اهمال تبعات بسیار زیادی را 

چه از لحاظ اقتصاد ملی و چه 
از جنبه حفظ محیط زیست به 

همراه خواهد داشت

با توجه به اینکه الزامات زیست 
محیطی در نظام برنامه ریزی 
و بودجه ریزی کشور تاکنون 
جایگاه واقعی خود را نیافته 

است، به طور کلی عملکرد دولت 
یازدهم در زمینه محیط زیست 
در قیاس با حجم بحران های 

زیست محیطی و اهمیت 
موضوع از ابعاد مختلف امنیتی، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
سالمت مطلوب تلقی نمی شود
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عضو شورای عالی کار تشریح کرد؛

معیشت را گروگان 
بازی های سیاسی کرده اند 
عضو شورای عالی کار با اشاره به شکاف بیش 
معیشت  هزینه های  در  تومانی  میلیون   ۶ از 
کارگران نسبت به درآمدهای آن ها، گفت: کارگران 
و بازنشستگان در تهیه قوت غالب خود هم با 
سختی مواجه هستند؛ چه رسد به هزینه های 
سنگین بهداشت و درمان، که این روزها با شیوع 
کرونا به صورت ناجوانمردانه ای در حال افزایش 
دلیل  به  این گروه  اقالم  از  بسیاری  هستند. 
سنگین شدن سهم بهداشت و درمان از سبد 
مصرف خانوارها خارج شده اند؛ از جمله می توان 
و  پروتئینی  مواد  به کاهش چشمگیر مصرف 

لبنی اشاره کرد.
به گزارش ایلنا علی خدایی، عضو شورای عالی 
در  کارگران  خرید  قدرت  پیرامون کاهش  کار 
شرایطی که طبق آخرین محاسبات کمیته مزدی 
هزینه های  اسالمی کار  شوراهای  عالی  کانون 
از ۱۰ میلیون  بیشتر  به  سبد معیشت کارگران 
تومان رسیده است، گفت: معیشت کارگران در 
تورم افسار گسیخته از دست رفته است. با تورم 
بی سابقه ای که در تمام ردیف های زندگی اتفاق 
افتاده، عمال تاثیر افزایش مزد کارگران در همان 
دو ماه ابتدایی سال از بین رفت. بنابراین نیازی 
به اینکه بگوییم در ماه های خرداد، تیر و مرداد 
چه بر سر معیشت کارگران آمده، وجود ندارد.

خدایی با بیان اینکه شاید ۳۹ درصد افزایش 
اسمی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ قابل قبول 
باشد اما میزان افزایش ریالی به چشم نمی آید، 
گفت: در این بیش از ۴ ماهی که از سال ۱۴۰۰ 
گذشته است، قحطی بر معیشت کارگران حاکم 
شده است؛ به طوری که می توان گفت که کمیت 
کارگران لنگ می زند و تمام کارگران دچار مشکل 

شده اند.
خدایی گفت: متولیان وضع موجود، بدون هیچ 
ساز و کار مشخصی سنگ معیشت را بسته اند 
و سگ تورم را رها کرده اند. این سگ رها شده، 
زندگی کارگران را می بلعد؛ در نتیجه آن ها چیزی 
برای دفاع از خود ندارند. این وضعیتی نیست 
که بتوان تحملش کرد و باید بازنگری صورت 
نمایندگان  از  یکسری  فضا  این  در  گیرد؛ حاال 
سری  یک  و  می زنند  وزارانه  نعل  مجلس، 
نشان  که  می کنند  صحبت هایی  اقتصاددان 
تورمی  نیاموخته اند.  را  اقتصاد  الفبای  می دهد 
تخلیه  بازارها  در  بلند،  خیزهای  در  را  خود  که 
می کند را به حقوق بازنشستگان و شاغلین ربط 
می دهند؛ در حالی که خلق نقدینگی در ایران 
اساسا به عدم تحرک سرمایه های مولد و دست 
انداختن دولتی به ذخایر بانک مرکزی مرتبط 
است. اینها مصائب اساسی اقتصاد را در افزایش 
حقوق و دستمزد خالصه می کنند. اقتصاددانانی 
هستند که اقتصاد را کامال به مقاصد سیاسی 
وصل کرده اند. آن ها معیشت را گروگان بازی های 
برگزاری  از  پس  تنها  و  خود کرده اند  سیاسی 
انتخابات ریاست جمهوری، می گویند باید این 
بار اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را از 
روی دوش دولت برداشت؛ البته فعاالن کارگری 
پیش از این نگران افزایش مصارف صندوق ها در 
شرایطی که ورودی های آن ها کاهش یافته است، 
بودند اما من از این نخبگان اقتصاد می پرسم که 
آیا اگر روند افزایش حقوق و دستمزد را متوقف 
کنند تا هزینه های جدید برای دولت ایجاد نشود 
و به قول این اقتصاددانان تورم کنترل شود، آیا 
جایگزینی برای آن دارند؟ آیا از حاال فکری به 
و کارگران  بازنشستگان  خالی  حال سفره های 

کرده اند؟

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

با تداوم تنش آبی 
اصفهان تا 10 سال آینده 

قابل سکونت نیست 
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
استان  آب  منابع  وضعیت  اگر  اسالمی گفت: 
اصفهان به همین شکل فعلی باشد و تدبیر الزم 
برای حل مشکالت آبی این استان اندیشیده 
نشود کمتر از ۱۰ سال دیگر اصفهان قابل سکونت 
نخواهد بود. به گزارش ایسنا محمدتقی نقدعلی 
درباره کمبود منابع آب در استان های مختلف 
سویی  مدیریت  اصلی،  مشکل  گفت:  کشور 
است که در خوزستان وجود دارد، به طوری که 
نمی توانند منابع آب را مدیریت کنند. مشکل 
امروز استان خوزستان کمبود منابع آب نیست، 
و  عرصه کشاورزی  دو  در  مدیریت  بلکه سوء 
با چنین  آب شرب سبب شده که خوزستان 
مشکالتی روبرو شود. نقدعلی گفت: باز شدن 
آب سد زاینده رود به طور مستمر برای آبیاری 
نیست،  میسر  زمین های کشاورزی  و  باغات 
اما معتقدیم به شکل موقت این آب باید باز 
شود تا از خشک شدن درختان و از بین رفتن 

محصوالت کشاورزی جلوگیری شود.
زیست  مشکالت  شوند  خشک  باغات  اگر   
بنابراین  یافت،  خواهد  افزایش  محیطی 
بازگشایی موقت سد زاینده رود ضروری است. 
نقدعلی گفت: در عرصه حکمرانی آب باید کالن 
نگر و جامع نگر باشیم چرا که در حال حاضر در 
عرصه حکمرانی آب، منطقه ای نگر شده ایم و 

نداریم.  ملی  نگاه 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحقیقی 
با عنوان »آسیب شناسی بخش محیط زیست 
هفتم  برنامه  محورهای  به  دستیابی  منظور  به 
توسعه« جایگاه محیط زیست را در برنامه های 
توسعه ای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده 
است. نویسندگان نبود آمار را در تهیه این گزارش 
یکی از مهمترین محدودیت های خود در تدوین 
این گزارش عنوان کرده و آورده اند: »این گزارش 
با وجود محدودیت هایی نظیر نبود آمار و اطالعات 
پایه جهت تبیین سیمای محیط زیست، نبود 
حوزه های  عملکرد  کنترل  و  برنامه ریزی  نظام 
ماموریتهای  اجرای  در  فرابخشی  و  بخشی 
برنامه ای و سایر قوانین و مقررات کشور، تهیه و 

تدوین شده است«
اینکه  به  توجه  »با  دارد که:  تاکید  این گزارش 
و  برنامه ریزی  نظام  الزامات محیط زیستی در 
بودجه ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را 
نیافته است، به طور کلی عملکرد دولت یازدهم در 
زمینه محیط زیست در قیاس با حجم بحرانهای 
محیط زیستی و اهمیت موضوع از ابعاد مختلف 
امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سالمت 
مطلوب تلقی نمی شود.« نویسندگان این گزارش 
به تدوین کنندگان برنامه هفتم توسعه پیشنهاد 
می کنند: »مالحظات محیط زیستی به صورت 
متن  در  قوی تر  اجرایی  ضمانت  با  و  واقعی 
برنامه ها و بودجه سنواتی لحاظ شده و به اجرا 
درآید« بر اساس قانون نزدیک به یک سال از 
مهلت برنامه ششم توسعه باقی مانده است. با 
توجه به تغییر ساختار دولت و طبق اعالم مجمع 
تشخیص مصلحت به زودی برنامه هفتم توسعه 

به مجلس ارائه خمی شوند. با توجه به شرایط 
سوی  از  بارها  زیست  محیط  حوزه  در  بحرانی 
مسئوالن و صاحبنظران مختلف در خصوص توجه 
ویژه به این حوزه در برنامه هفتم توسعه تاکید 
شده است. موضوعی که از برنامه سوم توسعه 
با اختصاص یک فصل مجزا به  به طور جدی 
موضوع محیط زیست مورد توجه ویژه قرار گرفت. 
اما این توجه به مقوله محیط زیست تا چه میزان 
در حوزه عمل منجر به حفاظت و یا احیای محیط 
را  این سوال  پاسخ  است؟  زیست کشور شده 
با مرور برنامه های توسعه در مقاطع مختلف تا 

حدودی می توان پیدا کرد.
مرکز پژوهش های مجلس نقاط قوت و ضعف 
برنامه های توسعه را در موضوع محیط زیست به 
تفکیک اینطور تبیین کرده است که  نقطه قوت 
برنامه اول که از سال های ۱۳۶۸-۱۳۷۲ اجرایی 
شد، گنجانده شدن یک تبصره در کل برنامه به 
منظور کنترل تخریب های محیط زیستی برای 
نقاط  حال  عین  در  برنامه  این  بود.  بار  اولین 
برنامه  از جمله: اجرای سه  ضعفی هم داشت 
اهداف محیط  بودن  برنامه مدون؛ کیفی  از ۲۱ 
زیستی برنامه توسعه که فاقد اهداف کمی بودند 
استانی.  زیستی  محیط  اهداف  خالی  جای  و 
برنامه دوم توسعه در فاصله ۱۳۷۸-۱۳۷۴  در 
می توان از افزایش مواد محیط زیستی برنامه، 
تحت تأثیر کنفرانس ریو )۱۹۹۲( و توجه گسترده 
به تفاهمات بین المللی و همچنین تشکیل کمیته 
ملی توسعه پایدار به عنوان نقاط قوت و از تخریب 
شدیدتر ابعاد محیط زیستی کشور در مقایسه با 

ابتدای دوره به عنوان نقاط ضعف نام برد.

بر اساس این گزارش تشکیل کمیته فرابخشی 
برنامه های محیط زیستی و اختصاص  اجرای 
محیط  موضوع  به  برنامه  در  مجزا  فصل  یک 
زیست از نقاط قوت برنامه سوم توسعه در ایران 
اجرا   ۱۳۸۳-۱۳۷۹ سالهای  فاصله  در  که  بود 
اجرایی  و ضمانت های  سازوکارها  نبود  اما  شد 
نقاط ضعف  از  برنامه ها   مناسب جهت تحقق 
مورد توجه در این برنامه بود. در برنامه چهارم 
شد  سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۸اجرا  فاصله  در  که 
همراستا شدن برنامه با مفاد و اسناد پشتیبان 
انداز ۲۰ ساله )افق ۱۴۰۴(؛ تدوین سند  چشم 
»فرابخش محیط زیست« اختصاص فصل مجزا 
به محیط زیست )بندهای ۷۱ تا ۵۸ ( از نقاط 
قوت مهم برنامه محسوب می شود. اما مهمترین 
نقطه ضعف برنامه پنجم ۱۳۹۰-۱۳۹۴ افت توجه 
به محیط زیست )به لحاظ تعداد بندها و مفاد 
در  سنجش پذیری  فقدان  و  کمی(؛ کلی گویی 
برخی مفاد محیط زیستی مندرج در برنامه بود. 
می توان  هر چند  برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶  در 
اختصاص یک بخش )بخش نهم( را به موضوع 
محیط زیست جزو نقاط قوت برنامه محسوب 
و  شاخص های کمی  نگرفتن  نظر  در  اما  کرد، 
اولویت های اصلی و راهبردی بخش )عدم توجه 
به مباحثی مانند آموزش و اطالع رسانی و عدم 
ضمانت اجرایی قوانین( مهمترین نقطه ضعف 
این برنامه است. طبق گزارش منتشر شده توسط 
مرکز پژوهش های مجلس یکی از شاخص های 
مهم توسعه کشورها در قرن ۲۱ عملکرد یا توسعه 
این شاخص در حال  آنهاست.  محیط زیستی 
حاضر مالک مقایسه توسعه کشورها در زمینه 

بار در  محیط زیست است و هر دو سال یک 
با همکاری  داووس  در  اقتصاد  اجالس جهانی 
دانشگاه ییل و کلمبیا منتشر می شود. براساس 
 ۲۰۰۶ سال  در  ایران  شده،  منتشر  گزارش های 
رتبه ۵۳ شاخص عملکرد محیط زیستی را در 
جهان داشته، در سال ۲۰۰۸ رتبه ۶۷  و در سال 
۲۰۱۰ رتبه ۶۰ ، در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۱۱۴ سقوط 
کرده است. پس از آن در سال ۲۰۱۴ موفق به 
کسب رتبه ۸۳ در بین ۱۷۸ کشور شده بود، اما در 
گزارش سال ۲۰۱۶ از لحاظ عملکرد محیط زیستی 
از مجموع ۱۸۰ کشور تنزل کرده و  به رتبه ۱۰۵ 
یافته  رتبه ۶۷ دست  به  سپس در سال ۲۰۲۰ 
است، با وجود بهبود شرایط، ایران همچنان در رده 
کشورهایی با عملکرد ضعیف در محیط زیست 
قرار دارد. شاخص عملکرد محیط زیست ایران 
بیانگر نوسانات متعدد در این زمینه است. در 
این گزارش آمده است: »مقایسه وضعیت ایران 
با دوره های قبلی خبر از بهبود عملکرد محیط 

زیستی کشور می دهد. 
حال سوال اینجاست که چگونه ممکن است در 
گزارش اخیر منتشر شده بهبود جایگاه ایران در 
این شاخص مشاهده شود، در حالی که شواهد 
نشان دهنده تخریب محیط زیست و کاهش 
کیفیت محیط زیست در سالهای اخیر در کشور 
است. در پاسخ به این سؤال می توان به علل و 
عوامل بسیاری اشاره کرد. از جمله این عوامل، 
تغییر ساختار شاخص عملکرد محیط زیست 
در سال ۲۰۲۰ و تغییر مؤلفه های مورد بررسی 
است، به طوری که عوامل اقلیمی یکی از شاخص 
های تاثیرگذار در گزارش ۲۰۲۰ است. در شاخص 

مختلفی  معیارهای  زیستی،  محیط  عملکرد 
اندازه گیری می شوند که مجموع آنها در کنار هم، 
نمره هر کشور و در نتیجه رتبه بندی را مشخص 
وجود  با  هم  ایران  وضعیت  این رو  از  می کند. 
کسب رتبه ۶۷ و بهبود اوضاع در بخش حوزه های 
شاخص ها  از  دیگر  برخی  در  زیستی،  محیط 
عملکرد ضعیف تری داشته است.« این گزارش 
در بخش دیگری از تحلیل خود در خصوص نگاه 
برنامه های توسعه،  به مقوله محیط زیست در 
نگاهی به وضعیت محیط زیست و هزینه های 
ناشی از تخریب آن داشته و آورده است: »هر 
تصمیم اقتصادی مستقیمًا بر محیط زیست تأثیر 
می گذارد و سیاستهای محیط زیستی نیز اقتصاد 
را متأثر می کنند. با تمامی این اوصاف در کشور 
ما هنوز ارزش ریالی منافع غیر مستقیم منابع 
طبیعی محاسبه نمی شود و تا زمانی که تصور 
اذهان  در  منابع خدادادی طبیعی  بودن  رایگان 
وجود دارد، شاهد بهبود وضعیت قهقرایی منابع 
طبیعی نخواهیم بود. بنابراین این اهمال تبعات 
بسیار زیادی را چه از لحاظ اقتصاد ملی و چه 
خواهد  همراه  به  زیست  محیط  جنبه حفظ  از 
است:  آمده  این گزارش  از  بخشی  در  داشت« 
از  ناشی  »براساس آخرین مطالعات خسارات 
تخریب محیط زیستی در سال ۲۰۰۲ میالدی، 
خسارات ایران در دسته بندی های آب، زمین و 
جنگل، هوا، پسماند و نقاط ساحلی در مجموع 
حدود ۸۴۳۰ میلیون دالر برآورد شده است. عدم 
توجه مسئوالن به بخش محیط زیست احتمال 
افزایش این رقم را در سالهای اخیر بسیار افزایش 
داده است. این در حالی است که اروپا با اقدامات 
پیشگیرانه توانسته حدود ۳۰۰ میلیارد یورو در 
هزینه های ناشی از خسارت محیط زیستی خود 
صرفه جویی کند. هشدارهای محیط زیستی ایران 
به اندازه ای تکان دهنده هستند که نظر تحلیلگران 
خارجی را نیز به خود جلب کرده اند. موسسه صلح 
آمریکا، المانیتور، دیپلمات، بلومبرگ و هاوس از 
جمله موسساتی هستند که در نشریات خود به 
این مطلب اشاره کرده و در بعضی موارد خطر آن 
را برای ایران از دشمنی اسرائیل و غرب بیشتر 
برآوردهای  است که  حالی  در  این  دانسته اند. 
کنونی، مخاطرات ناشی از مداخالت خارجی مانند 
بیوتروریسم را هم نادیده گرفته اند. اگرچه ایران 
برای غلبه بر چالش های محیط زیستی تدابیری 
شاخص های  با  فاصله  اما  است،  اندیشیده 
جهانی بسیار زیاد است. از شواهد و مستندات 
اینگونه بر می آید که ایران در حال حرکت به یک 
بحران محیط زیستی چندجانبه است. مسائل 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محیط 

زیست ارتباط دو سویه دارند.«
این گزارش به چالش های كالن در بخش محیط 
توسعه هم  برنامه هفتم  تدوین  زیست جهت 
از جمله:  را ذکر کرده است  و مواردی  پرداخته 
در  زیستی  آثار محیط  ارزیابی  به  التزام  »نبود 
كشور. نبود برآورد خسارت های محیط زیستی 
تفکرات  اقتصادی.  ارز ش گذاری  نبود  از  ناشی 
و  ضعف  برنامه ریزی.  نظام  بر  حاكم  بخشی 
موجود. ضعف  نظارتی  سازوکارهای  ناکارآمدی 
و نارسایی سازوكارهای جبرانی محیط زیست. 
تعدد  و  سرزمین  یکپارچه  مدیریت  فقدان 
نهادهای تصمیم گیر در این زمینه. ضعف در نظام 
پایش،  ارزیابی،  حفاظت،  فرایندهای  اعمال  و 
احیا و نظارت بر بهره برداری. فشارهای سیاسی 
برای اجرای طرحها و پروژه های فاقد توجیهات 
آثار  و كنترل  ارزیابی  فنی. ضعف  و  اقتصادی 
محیط زیستی در طرح جامع آمایش سرزمین 
و توسعه پایدار. ناهماهنگی بخشی و فرابخشی 
در اجرای برنامه آموزش همگانی محیط زیست« 
اینکه  بر  ایران، عالوه  در  مسئله محیط زیست 
وضعیتی بحرانی پیدا کرده است، در برخی شهرها 
زمینه ساز بحران های اجتماعی – اقتصادی شده 
است. موضوعی که در سال های آینده می تواند 
دامنه وسیع تری پیدا کند. توجه ویژه به این امر 
آن ضمان  از  بیش  و  برنامه ریزی های کالن  در 
اجرای قوانینی که مصوب می شوند، شاید باعث 

تخفیف این آسیب ها شود.

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: کمبود 
آب و علوفه در پی خشکسالی، سالمت دام ها 
نحوی که  به  است  مواجه کرده  مشکل  با  را 
قصابان از جگر سوراخ شده دام ها و کاهش 
کیفیت گوشت آن ها از تشنگی و گرسنگی خبر 
می دهند. به گزارش ایلنا منصور پوریان با ابراز 
نگرانی از سخت تر شدن نگهداری دام ها برای 
دامداران در پی خشکسالی، اظهار کرد: به دلیل 
خشک شدن مراتع، علوفه کافی برای نگهداری 
دام ها نیست و بسیاری از دامداران به دلیل نبود 
نقدینگی توان خرید نهاده های دامی را ندارند. 
سال خشک منابع آبی در دسترس دامداران که 
معموال آب چشمه و قنات ها بوده نیز محدود 
کرده است. عدم تغذیه کافی دام ها و گرسنه 
و تشنه ماندنشان بر سالمتی و  تولید آن ها اثر 

گذاشته است.
پوریان نسبت به فرار سرمایه از بخش تولید 
افزود:  و  داد  هشدار  کشور  قرمز  گوشت 
دامپروری و  تولید گوشت قرمز به دلیل افزایش 
هزینه های تولید و رکود بازار مصرف تبدیل به 
فعالیت اقتصادی زیان ده شده است و ادامه آن 
فرار بیشتر سرمایه را از این حوزه رقم می زند.

پوریان گفت: رکود بازار گوشت قرمز ناشی از 
بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم و  کرونا است. 
به طور معمول میزان مصرف گوشت قرمز در 
کشور ۱ میلیون تن و میزان تولید ۸۸۰ هزار تن 
است، اما اکنون میزان مصرف به نصف یعنی 
۵۰۰ هزار تن کاهش یافته و تولید بیش از ۸۸۰ 
هزار تن است، به عبارت دیگر در نتیجه رکود در 
بازار با ۳۸۰ هزار تن گوشت قرمز تولیدی بدون 

مشتری مواجه ایم.

پوریان همچنین از ادامه ذبح دام های مولد خبر 
داد و گفت: گوشت دام مولد ارزان تر و به دلیل 
اقبال  شرایط بد اقتصادی مردم بیشتر مورد 
بوده و این امر موجب ادامه ذبح آن ها شده 
است. صادرات تنها راه حل برای حل موقت 
به  فقط  است  الزم  است.  دامداران  مشکالت 
میزان منابع آبی و مراتع کشور و تقاضا بازار 
داخل، دام نگهداریم و مازاد را از کشور خارج 

کنیم.

رئیس شورای تامین دام کشور اعالم کرد:

تداوم کشتار دام های مولد و اثرات خشکسالی بر سالمت دام ها

دامپروری

بر اساس تغییرات اقلیمی 
که برای کشور ما رخ داده 

است اکنون و در آینده 
»پدیده های حدی« مثل 

سیل، رعد و برق، رگبار 
ناگهانی، گرما و سرمای 

شدید افزایش خواهد داشت 
و تعداد و شدت وقوع آن 

افزایش خواهد یافت

رئیس مرکز ملی پیش بینی:

پاییز امسال، گرمتر از حالت عادی است
بحران  رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
مخاطرات وضع هوا با بیان اینکه پاییز امسال نیم 
تا یک درجه گرمتر از حالت عادی است، گفت: بر 
اساس تغییرات اقلیمی در ایران، فراوانی و شدت 
وقوع پدیده های حدی مثل امواج گرمایی، سیل، 
تگرگ و بارندگی های شدید و ... در کشور رو به 
ضیائیان  صادق  ایرنا  به گزارش  است.  افزایش 
در  تابستانی  سیالب های  علت  چرایی  درباره 
کشور و ادامه آن در هفته های آینده، افزود: این 
بارش ها غیر معمولی نیست و در سواحل دریای 
دارد؛  وجود  هرساله  تابستانی  بارش های  خزر 
همچنین در خطه جنوب بارش موسمی هر ساله 
قابل پیش بینی است. عمدتا بارش های تابستانی 
از »ابرهای همرفتی« شکل می گیرد و خاصیت 
زیاد است  با شدت  باران  رگبار  ابرهای همرفتی 
که در محدوده جغرافیایی محدود و کوچک رخ 
می دهد و اثر آن در کاهش خشکسالی نیز محدود 

است. 
اساس  بر  پیش بینی گفت:  ملی  مرکز  رئیس 
تغییرات اقلیمی که برای کشور ما رخ داده است 
اکنون و در آینده »پدیده های حدی« مثل سیل، 
رعد و برق، رگبار ناگهانی، گرما و سرمای شدید 
وقوع  شدت  و  تعداد  و  داشت  خواهد  افزایش 
آن افزایش خواهد یافت. امسال در فصل بارش 

این  بر  و  نداشتیم  مناسب  بارش  )زمستان(، 
اساس برای کل سال زراعی کاهش بارندگی ثبت 
شده است. نقشه ها در حال حاضر نشان می دهد 
تا ۷۰ درصد، کم  احتمال ۶۰  با  امسال  پاییز  در 
بارشی در حدود سی درصدی نسبت به بلند مدت 
خواهیم داشت؛ یعنی احتمال دارد ۲۰ تا ۳۰ درصد 
بلند مدت  به  نسبت  امسال  پاییزی  بارش های 
کاسته شود. انتظار داریم بارندگی های پاییزی دیر 
هنگام شروع شود و پاییز امسال نیم تا یک درجه 
گرمتر از نرمال باشد. شایان ذکر است بارش های 
سیل آسا در زمره پیش بینی های فصلی و ماهانه 
جای ندارد و پیش بینی آنها چند روز قبل از وقوع 

قابل پیش بینی است.
هشدار  و  پایش  ملی  مرکز  گزارش  تازه ترین 
سال  ابتدای  از  است که  آن  بیانگر  خشکسالی 
آبی جاری )مهرماه۱۳۹۹ ( تا هفتم تیرماه ۱۲۹.۹ 
میلی متر بارش رخ داده و این در حالی است که 
در دوره بلندمدت ۲۲۴.۳ میلیمتر بارندگی اتفاق 
 ۴۲.۱ میزان  به  کاهشی  موضوع  این  و  افتاده 
درصد را نشان می دهد. این میزان کاهش بارش 
اثر منفی خود را بر روی موجودی مخازن سدها 
گذاشته و سبب کاهش بیش از ۴۹ درصدی آب 
موجود در مخازن سدها شده که همین امر تامین 

آب را با چالش های جدی همراه کرده است. 

حقیقت غیرقابل انکار در جهان امروز این است که منابع محیط زیستی جزو منابع کمیاب هستند و توسعه اقتصادی کشورها به شکل 
مستقیم به این منابع وابسته است. به همین دلیل است که در سال های اخیر توجه به مباحث محیط زیستی در سیاست گذاری های 
کالن کشورها مورد توجه قرار گرفته و تصمیم گیران در کشورهای مختلف تالش دارند تا با عقالنیتی اقتصادی با این منابع مواجه شوند 
و برای بهره برداری از آنها برنامه ریزی کنند. در ایران هم در دهه های اخیر موضوع محیط زیست در برنامه ریزی ها و تدوین قوانین تا 
حدودی مورد توجه قرار گرفته است، اما برای بررسی این موضوع که در عمل تا چه میزان نگاه به منابع محیط زیستی در میان مدیران 
اجرایی و تصمیم گیران کشور همراه با عقالنیت است، باید نگاهی به شرایط محیط زیست در مناطق مختلف کشور بیندازیم. مطالعه 
سیاست گذاری ها در سال های اخیر نشان از توجه به جایگاه محیط زیست در قوانین و برنامه های توسعه ای دارد، اما بر اساس گزارش 

اخیر مرکز پژوهش های مجلس، دولت ها نمره خوبی در اجرای این قوانین و برنامه ها نمی گیرند.
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پارلمان شهری
رییس پلیس راهور تهران بزرگ: 

شورای شهر، ایمنی شبکه معابر را ارتقا دهد
ششمین دوره از شورای شهر تهران در حالی آغاز شد که عمر 
برخی از مشکالت اصلی پایتخت نظیر ترافیک و آلودگی هوا 
از عمر نهاد شورا در کشورمان بیشتر است. رییس پلیس 
راهور تهران بزرگ به عنوان یکی از متولیان ترافیک در تهران 

انتظارات از شورای شهر ششم را تشریح کرده است.
سردار محمد حسین حمیدی، درباره اولویت ها و  مهم ترین 

مطالبات پلیس راهور از شورای شهر ششم پایتخت در حوزه 
ترافیک به ایسنا گفت: مدیریت شهری، مدیریت سلیقه ای 
نیست. اینکه بگوییم می خواهیم جهت خیابان ها را تغییر 
دهیم یا می خواهم شهر را کن فیکن کنیم، همچنین چیزی 
نیست. مدیریت شهری در حوزه ترافیک یک برنامه است. 
برنامه ای که باید همه باهم به آن مقید بوده و آن را عملیاتی 

ارتقای ایمنی،  او ادامه داد: این برنامه مبتنی بر  کنند. 
کاهش تصادفات، حذف محل های حادثه ساز و ایجاد 
انضباط ترافیکی در شهر است و باید در هر دوره ای به آن 
توجه شود.  حمیدی با اشاره به دو خواسته پلیس راهور 
از مدیریت شهری در حوزه ترافیک گفت: ما دو خواسته 
در حوزه مدیریت ترافیک از مدیریت شهری در هر دوره ای 
داریم که باید آن را عملیاتی کنند. اولین موضوع ارتقای 
ایمنی شبکه معابر است. رییس پلیس راهور تهران بزرگ 
اضافه کرد: دومین خواسته نیز این است که مدیریت شهری 
روانسازی ترافیک با اصالحات هندسی را محقق کند، نه 

اینکه این امر با حضور فیزیکی پلیس انجام شود. او در 
همین زمینه توضیح داد: برخی از تقاطع ها و میادین نیاز 
به اصالح دارد. برخی از تقاطع ها و زیرگذرها و روگذرها 
جانمایی شان غلط است که باید اصالح شود.  این ها جزو 
مواردی است که اگر مدیریت شهری انجام دهد منویات 
پلیس و مردم را عملیاتی کرده است و می توان در کاهش 

تصادفات شهری و کاهش ترافیک موثر عمل کرد.
حمیدی در عین حال اقدامات پلیس در سال های اخیر را 
نیز مناسب ارزیابی کرد و گفت: در ۱۰ سال و ۱۵ سال گذشته 
پلیس اقدامات خیلی خوبی در حوزه ترافیک انجام داده 

که  اگر همین اتفاقات رخ نمی داد شهر سال ها پیش قفل 
شده بود. امروز شهر تهران ۱۲ میلیون نفر جمعیت و هشت 
میلیون دستگاه موتورسیکلت و خودرو دارد، اگر ما همین 
تعداد را با وضعیت حوادث ترافیکی و حجم ترافیک در 
گذشته مقایسه کنیم نشان می دهد که ایمنی ترافیک بیشتر 
و حجم ترافیک کمتر شده است. به عبارتی دیگر بر اساس 
شاخص های سازمان جهانی بهداشت اقدامات ما اثر گذار 
بوده است، از این رو امیدوارم شورای شهر ششم و مدیریت 
شهری جدید کمک کند تا همین موضوع با جدیت بیشتری 

تداوم داشته باشد.

شورای  تحلیف  مراسم  برگزاری  از  قبل  شب 
شهر تهران، جلسه غیررسمی با حضور اعضای 
امانی، عضو شورای  ناصر  برگزار شد.  منتخب 
که  بود  گفته  »پیام ما«  روزنامه  به  ششم 
شهردار تهران تعیین تکلیف می شود و خبری 
رای گیری ها که  نیست.  انتخاب سه گزینه  از 
از  خبر  بود  انجامیده  طول  به  مغرب  اذان  تا 
راهیابی مازیار حسینی، معاون سابق قالیباف 
و علیرضا زاکانی گزینه جبهه پایداری شورای 
شهر به مرحله نهایی می داد. در نهایت حسینی 
با ۳ رای کمتر رقابت را به زاکانی واگذار کرد 
پوشش  کاندیدای  تند ترین  آن  از  بهشت  و 

ریاست جمهوری شد. همان شب اما اقراریان 
سخنگوی منتخبان شورا اعالم کرد که تکلیف 
تحلیف  روز  یعنی  پنجشنبه  روز  در  شهردار 
از  پس  هم  چمران  مهدی  می شود.  روشن 
انتخاب زاکانی را  با ایسنا  جلسه در گفت وگو 
انتخاب شهردار و  نه تکذیب.  و  تایید کرد  نه 
فرآیند آن حتی روز بعد یعنی روز تحلیف هم 
گریبان اعضای شورای شهر را گرفت. به طوری 
که مهدی چمران که در جایگاه رئیس نشسته 
زنده که  پخش  متوجه  رای گیری  حین  بود، 
بعد از کرونا یک سالی می شود در شورای شهر 
تهران برقرار شده نبود و به نرجس سلیمانی 

گفت: دیشب یکی از بدترین  شب های عمرم 
از  دیشب  اما  نخوابیدم  اصال  نمی گویم  بود، 
جنگ هم بدتر بود، اینقدر ناراحت شدم از اینکه 
این  از قبل  اسامی منتشر شده درحالیکه ما 
همه اعالم کرده بودیم، یک عده فشار می آورند، 
در قانون نوشته شده رای مخفی بگیرید، یک 
تهدید می کنند، من چند  را می ترسانند،  عده 
وقت پیش تذکر دادم این کار ها را نکنید. در 
میان صحبت های او اما سلیمانی از رای گیری 
شفاف در روز یکشنبه می گفت، او به چمران 
اعالم کرد که عده ای از اول رایشان این نبوده و 
اکنون باید از رای خود صیانت کنند: »بهتر است 

شفافیت را از خودمان شروع کنیم، چه اشکالی 
دارد رای آشکار باشد؟« صدای ضبط شده این 
قرار  خبرنگاران  اختیار  در  در صحن  گفت وگو 
گرفت و پایش به رسانه ها باز شد. خبرگزاری 
فارس که اولین رسانه ای بود که خبر شهردار 
شدن زاکانی را منتشر کرده بود این بار تصویری 
را  شهرداری  به کاندیداهای  شورایی ها  رای   از 
منتشر کرد، مساله ای که به نظر به مذاق رئیس 
و دیگر عضو شورا خوش نیامده بود و حتی 
بود.  نرجس  تعبیر غلط شده  از سوی آن ها 
سلیمانی در همین راستای در بیانیه ای اعالم 
کرد که علی رغم اینکه گفته شده به حسینی 
رای داده، رایش زاکانی بوده و هیچ فشاری هم 

برای انتخاب شهردار نبوده است. 
دقایقی بعد از پخش شدن صدای چمران و 
اقراریان  زنده،  پخش  و  صحن  در  سلیمانی 
رای  تا  خواست  او  از  و  آمد  چمران  نزدیک 
گیری برای سخنگوی شورا هم در دستور کار 
شما  به  سروری گفتند که  آقای  بگیرد:  قرار 
بگویم، برای سخنگو هم امروز رای گیری شود. 
رد شد، چمران  از سوی چمران  مساله ای که 
اقراریان  نظر  خالف  اکثریت  که  بود  مدعی 
رای  نمی خواهند  و  می کنند  فکر  سروری  و 
گیری سخنگو روز پنجشنبه انجام شود. این 
گفت وگو ها را برخی اختالف میان بدنه شورای 
شهر ششم تعبیر کردند. اختالفی که به نظر 
جبهه  به  نزدیک  چهره های  میان  می رسد 
پایداری و نیروهای نزدیک به قالیباف شکل 
گرفته است. در پایان این جلسه مهدی چمران 
را  شهرداری  نهایی  خبرنگاران گزینه  جمع  در 
اعالم نکرد، او اعالم کرد که این رای گیری باید 
در جلسه رسمی باشد هرچند که معتقد بود، 

نمی کند. تغییری  رای ها 

دردسرهای زاکانی برای رسیدن به بهشت 
اما دو مشکل  برای شهردار شدن  زاکانی 
که  مشکالتی  دارد.  خود  روی  پیش  بزرگ 
بیندازد،  دردسر  به  را  می تواند شورای ششم 
رخ  هنوز  از مجلس که  استعفایش  نخست 
قانون  با  نبودنش  منطبق  دیگری  و  نداده 
انتخاب شهردار.  برای  وزیران  مصوب هیات 
مصوب   ۹۷ سال  در  که  قانون  این  طبق 
مرتبطی  دانشگاهی  رشته  باید  شهردار  شد، 
مدرک  باشد.  خوانده  شهری  مدیریت  به 
تحصیلی زاکانی یعنی پزشکی هسته ای اما 
سخنگوی  سامانی،  سلمان  مدارکی که  جزو 
وزارت کشور همان روزها اعالم کرده بود نیست، 
همچنین سابقه مدیریت نیز از دیگر مواردیست 
که براساس این قانون جدید، شهردار پایتخت 
باید دارای آن باشد. طرفداران شهردار سیاسی 
و شهردار در قواره ملی که این روزها در فضای 
مجازی با این تعبیر که : »شهردار باید سیاسی 
باشد زیرا در هیات وزیران رفت وآمد می کند« 
با  از زاکانی حمایت می کنند، می گویند شاید 
آمد و شد وزیر کشور این قانون هم تغییر کند. 
مساله ای که علی دشتی، حقوقدان عمومی آن 

را نمی پذیرد او به روزنامه  پیام ما می گوید: این 
آیین نامه مصوب هیات وزیران است و یک 
دستورالعمل دارد که آن هم مصوب وزارت کشور 
است و به راحتی تغییر مدیران، تغییر نمی کند. 
یعنی این دستور وزیر نیست، مقررات است، به 
عبارتی آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار 
است که  توسط وزارت کشور پیشنهاد شده و 
از  او  است.  رسیده  وزیران  هیات  تصویب  به 
استثنائاتی در قانون یاد می کند و می گوید باید 
سوابق فرد جز به جز بررسی شود و حتی گاهی 
مدیریت در یک شرکت خصوصی هم می تواند 
به مثابه سابقه مدیریتی لحاظ شود و به راحتی 

نمی توان حکم داد. 

تهران کالن شهر جهان اسالم می شود 
زاکانی شعارش تبدیل تهران به کالنشهر 
الگوی جهان اسالم است. برنامه شهرداریش 
را مطابق با برنامه گام دوم انقالب تعبیر کرده 
است. او موسس جمعیت  »رهپويان انقالب 
اسالمی« است. حزبی که پرویز سروری، هم 

در تاسیس آن همراه زاکانی بود.
 هرچند که رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
برای دو انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و 
۹۶ رد صالحیت شده بود اما این دوره به عنوان 
نامزد پوششی به کمک ابراهیم رئیسی شتافت 
و تایید صالحیت هم شد و در مناظره ها سنگ 
از  بعضی   ۹۵ سال  در  زاکانی  تمام گذاشت. 
را به فساد سازمان یافته و  افراد وزارت نفت 
واسطه  به  او  بود،  کرده  متهم  خواری  رانت 
شکایت  با  بعد  سال  اردیبهشت  اتهام  همین 
وزارت نفت محکوم شد. نماینده مردم قم که 
پیش از انتخابش به عنوان شهردار تهران، از 
سوی شورای اصولگرایان قم مورد انتقاد قرار 
گرفته بود، سال ۸۶ از محمد باقر قالیباف در 
با  او  بود.  تهران حمایت کرده  کسوت شهردار 
برای  بهترین گزینه  قالیباف  توصیف که  این 
مدیریت شهر است به مهر گفته بود: »شهردار 
دارد،  روشنی  کارنامه  دوم  شورای  منتخب 
تثبیت مدیریت شهری یکی از نکاتی است که 
امور کالن شهر تهران،  بهتر  اداره  به  تواند  می 
کمک کند، امروز قالیباف سرمایه تجربه دوساله 
در مدیریت تهران را دارد و نشان داده است که 
برای تهران، برنامه های کالن و روشن و قابل 

دارد«. تحققی 
ششمی ها  شورای  اخبار  آخرین  براساس 
شورا  رسمی  جلسه  یکشنبه،  روز  تا  حداکثر 
باردیگر برای انتخاب شهردار رای گیری می کنند. 
و  زاکانی  بازهم  آن  در  نظر  به  رای گیری که 
طرفداران جبهه او در شورای شهر پیروز میدان 
خواهند بود. تا آن زمان پیروز حناچی، همچنان 
شهردار تهران خواهد بود. هرچند که دو شب 
گذشته اعالم شد که او استعفا کرده اما مدیر 
روابط عمومی شهرداری آن را رد کرد و به نظر 
می رسد که بنابراین تصمیم کار شورای ششم 
هم اندکی راحت تر شده است. زیرا دیگر نیازی 
به انتخاب سر پرست برای اداره شهر نیست.

 مراسم تحلیف شورای ششم تهران زیر سایه انتخاب غیر رسمی زاکانی به عنوان شهردار 

تهران سهم کاندیدای پوششی 
ریاست جمهوری می شود؟

نوسازی 
بیش از 2500 تاکسی 

فرسوده از ابتدای امسال
شهری  تاکسیرانی  اتحادیه  مدیرعامل 
کشوری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
و  نوسازی  فرسوده  تاکسی  خودرو   ۲۵۰۰

است. شده  متقاضیان  تحویل 
ابتدای  از  گفت:  ایرنا  به  ضامنی  مرتضی 
سال ۱۴۰۰ تاکنون ۳۸۰۰ راننده که متقاضی 
طرح  در  بودند  خود  خودروی  نوسازی 
تعداد  این  از  نام کردند که  ثبت  نوسازی 
تحویل  را  خود  خودروهای  متقاضی   ۲۵۰۰
گرفتند و باقی آنها در فرآیند تحویل خودرو 

دارند. قرار 
ناوگان  نوسازی  شروع  ابتدای  از  او گفت: 
هزار   ۷۸ تاکنون  )سال۱۳۹۵(  تاکسیرانی 
نوسازی  فرسوده  تاکسی  دستگاه   ۶۵۵ و 
وزیران،  هیات  مصوبه  طبق  و  است  شده 
رسیده  سال   ۱۰ سن  به  که  تاکسی هایی 
و  می شوند،  فرسودگی  مشمول  باشند، 
سن  به  تاکسی  دستگاه  هزار   ۱۹۲ اکنون 
پایان  تا  عدد  این  رسیده اند که  فرسودگی 
می رسد. دستگاه  هزار   ۲۴۲ به   ۱۴۰۰ سال 
تاکسی  تعداد  این  از  داد:  ادامه  ضامنی 
ناوگان  نوسازی  طرح  در  شده  نوسازی 
شامل  دستگاه   ۱۲۰ ۱۱هزارو  تاکسیرانی 

بود. جایگزین  بدون  اسقاط  نوسازی 
شهری  تاکسیرانی  اتحادیه  مدیرعامل 
ناوگان  نوسازی  فرآیند  افزود:  کشوری 
استاندارد  با  خودرو  تحویل  با  تاکسیرانی 
تحویلی  خودروهای  و  دارد  ادامه   ۵ یورو 
دالیل  از  ویکی  است    ۴۰۵ پژو  و  سمند 
کند شدن روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی 
رانندگان  زیرا  است  خودرو  قیمت  افزایش 
توان مالی برای تهیه خودرو با این قیمت را 
ندارند و نیاز است که از تسهیالت بانکی در 

کنند. استفاده  زمینه 
ضامنی ادامه داد: در زمینه تامین تسهیالت 
تاکسیرانی  ناوگان  نوسازی  برای  بانکی 
اعطای  برای  شهرها  برخی  شهرداری 
اعالم  تاکسی  رانندگان  به  مورد نیاز  وام 
مشارکت  با  اساس  براین  کردند  آمادگی 
شهرداری های برخی از کالن شهرداری این 

می کنند. اعطا  را  تسهیالت 
مشکالت  به  توجه  با  کرد:  تاکید  او 
و  تاکسیرانی  ناوگان  نوسازی  روند  در 
فعالیت  باالی  حجم  به  توجه  با  همچنین 
حوزه  در  مجموع  در  تاکسیرانی،  ناوگان 
حمل و نقل عمومی در چنین اوضاعی نیاز به 
ناوگان  نوسازی  فرآیند  داریم، که  حمایت 
تاکسیرانی با توجه به حمایت ها در مبحث 
قانونی آلودگی هوا در دولت جدید تسریع 

شود.
گفتنی است نوسازی ناوگان تاکسیرانی بعد 
شد،  آغاز   ۱۳۹۵ سال  از  توقف  سال  چند 
به علت برخی مشکالت  اجرا  اما در مسیر 
اقتصادی از جمله افزایش قیمت همچنان 
کند پیش می رود و در ادامه فرآیند نوسازی 
ناوگان تاکسیرانی در این چند ساله شاهد 
توقف چند باره نوسازی بودیم که با تدابیر 
اتخاذ شده دوباره این روند فعال شد. اکنون 
از ۷۶  تاکسی در کشور و بیش  ۳۱۸ هزار 
فعال  تهران  در  هم  تاکسی  دستگاه  هزار 

هستند و مسافران را جابه جا می کنند.

براساس آخرین اخبار شورای 
ششمی ها حداکثر تا روز 
یکشنبه، جلسه رسمی شورا 
باردیگر برای انتخاب شهردار 
رای گیری می کنند

مراسم تحلیف شورای ششم شهر تهران، روز  پنجشنبه 14 مرداد ماه، درست چند ساعت قبل از تحلیف ریاست جمهوری، زیرسایه انبوهی از 
حواشی برگزار شد. مراسمی که در آن مهدی چمران، عضو 80 ساله شورای شهر با 21 رای به عنوان رئیس شناخته شد،  پرویز سروری، نایب 
رئیس شد و سوده نجفی و جعفر شربیانی به عنوان دو منشی برای یکسال آینده  پارلمان شهری انتخاب شدند. در تمام مدت برگزاری 
مراسم تحلیف اما در راهروهای شورای شهر تهران تنها یک موضوع بود که خبرنگاران و کارشناسان شهری پیرامون آن بحث و گفت وگو 

می کردند، موضوعی که به نظر می رسد تعیین تکلیف شده اما هنوز اعالم رسمی نشده؛ انتخاب شهردار پایتخت.

|  
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 |
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نام مكان رديف
کد سامانهآدرسورزشي

قيمت پايه 
كارشناسي

)ساالنه-لاير(

مبلغ 
ضمانتنامه 
بانكي )لاير (

آخرین مهلت 
دریافت 

اسناد

آخرین مهلت 
ارائه پیشنهاد و 

پاکات

زمان 
بازگشایی

۱
سالن کشتی 
مرحوم دکتر 

خرمی 

تهران- اتوبان شهید تندگویان- 
خیابان آموزگار- مجموعه ورزشی 

شهید قیانوری
۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۲۹۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰۴۲،۰۰۰،۰۰۰

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۲

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۴

 -۱۴۰۰/۶/۲
ساعت ۹

۲
زمین چمن 

طبیعی شهید 
قیانوری 

تهران- اتوبان شهید تندگویان- 
خیابان آموزگار- مجموعه ورزشی 

قیانوری
۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۳۰۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۲

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۴

 -۱۴۰۰/۶/۲
ساعت ۹

۳
سالن شهدای 

هویزه

تهران – خیابان شهید رجایی- 
میدان بهشت- خیابان شهید 

طباطبایی روبروی شرکت واحد 
۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۳۱۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۲

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۴

 -۱۴۰۰/۶/۲
ساعت ۹

۴
سالن 

چندمنظوره 
)توپی( رسالت

تهران- خیابان مدنی- پایین 
تر از مسیل باختر- مجموعه 

ورزشی رسالت
۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۳۲۴،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰۲۳۴،۰۰۰،۰۰۰

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۲

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۴

 -۱۴۰۰/۶/۲
ساعت ۹

۵
سالن بدنسازی 

رسالت

تهران- خیابان مدنی- پایین 
تر از مسیل باختر- مجموعه 

ورزشی رسالت
۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۳۳۱،۱۶۴،۰۰۰،۰۰۰۵۸،۲۰۰،۰۰۰

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۲

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۴

 -۱۴۰۰/۶/۲
ساعت ۹

۶
سالن آمادگی 

جسمانی رسالت 
)طبقه اول(

تهران- خیابان مدنی- پایین 
تر از مسیل باختر- مجموعه 

ورزشی رسالت
۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۳۴۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰۴۵،۰۰۰،۰۰۰

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۲

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۴

 -۱۴۰۰/۶/۷
ساعت ۹

۷
سالن رزمی 

رسالت )طبقه 
همکف(

تهران- خیابان مدنی- پایین 
تر از مسیل باختر- مجموعه 

ورزشی رسالت
۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۳۵۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰۳۹،۰۰۰،۰۰۰

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۲

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۴

 -۱۴۰۰/۶/۷
ساعت ۹

۸
سالن پینگ 
پنگ رسالت 
)طبقه اول(

تهران- خیابان مدنی- پایین 
تر از مسیل باختر- مجموعه 

ورزشی رسالت
۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۳۶۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰۴۲،۰۰۰،۰۰۰

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۲

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۴

 -۱۴۰۰/۶/۷
ساعت ۹

کد سامانهآدرسنام مكان ورزشيرديف
قيمت پايه 
كارشناسي

)ساالنه-لاير(

مبلغ 
ضمانتنامه 
بانكي )لاير (

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
ارائه پیشنهاد و 

پاکات

زمان 
بازگشایی

۹
سالن چندمنظوره 
شماره ۲ و رزمی 

طوقانی

تهران- خیابان دالوران- خیابان تکاوران- 
بعد از چهارراه رئیسعلی دلواری- خیابان 

نجفی- مجموعه ورزشی طوقانی
۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۳۷۵،۱۴۸،۰۰۰،۰۰۰۲۵۷،۴۰۰،۰۰۰

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۲

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۴

 -۱۴۰۰/۶/۷
ساعت ۹

۱۰
سالن چندمنظوره 
و رزمی موگویی

تهران- خیابان گلبرگ غربی )جانبازان(- 
انتهای کرمان جنوبی- خیابان شهید عباسی- 

خیابان شهید دارانی- خیابان شهید تقی 
ئی- مجموعه ورزشی شهید موگویی

۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۳۸۳،۷۵۶،۰۰۰،۰۰۰۱۸۷،۸۰۰،۰۰۰
 -۱۴۰۰/۵/۳۱

ساعت ۱۲
 -۱۴۰۰/۵/۳۱

ساعت ۱۴
 -۱۴۰۰/۶/۷

ساعت ۹

۱۱
سالن نصری 
واوان اسالمشهر

اسالمشهر- شهرک واوان- بلوار 
منتظری- جنب آژانس نیکو

۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۲۶۲،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰۱۰۸،۰۰۰،۰۰۰
 -۱۴۰۰/۵/۳۱

ساعت ۱۲
 -۱۴۰۰/۵/۳۱

ساعت ۱۴
-۱۴۰۰/۶/۹
ساعت ۹

۱۲
سالن چندمنظوره 
آپرین اسالمشهر

اسالمشهر- انتهای خیابان باغ نرده- 
جنب اداره ورزش و جوانان اسالمشهر

۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۲۲۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰۴۵،۰۰۰،۰۰۰
 -۱۴۰۰/۵/۳۱

ساعت ۱۲
 -۱۴۰۰/۵/۳۱

ساعت ۱۴
-۱۴۰۰/۶/۹
ساعت ۹

۱۳
زمین چمن آپرین 

اسالمشهر
اسالمشهر- انتهای خیابان باغ نرده- 
جنب اداره ورزش و جوانان اسالمشهر

۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۲۷۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰۳۶،۰۰۰،۰۰۰
 -۱۴۰۰/۵/۳۱

ساعت ۱۲
 -۱۴۰۰/۵/۳۱

ساعت ۱۴
-۱۴۰۰/۶/۹
ساعت ۹

۱۴
سالن شهدای 

چهاردانگه اسالمشهر
اسالمشهر- چهاردانگه- انتهای خیابان 
شهید فارسیان- خیابان زارع- کوچه بهار

۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۲۸۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰۵۱،۰۰۰،۰۰۰
 -۱۴۰۰/۵/۳۱

ساعت ۱۲
 -۱۴۰۰/۵/۳۱

ساعت ۱۴
-۱۴۰۰/۶/۹
ساعت ۹

۱۵
سالن شهید 

قاسمی اسالمشهر

اسالمشهر- شهرک قائمیه- بلوار خلیج 
فارس- ضلع جنوبی پارک شهدای 

گمنام- نبش ارشاد۳
۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۲۵۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰۷۲،۰۰۰،۰۰۰

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۲

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۴

-۱۴۰۰/۶/۹
ساعت ۹

۱۶
سالن زینب کبری 

اسالمشهر
اسالمشهر- موسی آباد- خیابان امام 

حسن مجتبی- پارک فدک
۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۲۴۱،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰۵۷،۰۰۰،۰۰۰

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۲

 -۱۴۰۰/۵/۳۱
ساعت ۱۴

-۱۴۰۰/۶/۹
ساعت ۹

۱۷
سالن شهدای 
امام حسین

اسالمشهر- میان آباد- ابتدای ورودی 
شهرک امام حسین

۵۰۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۲۳۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰۵۱،۰۰۰،۰۰۰
 -۱۴۰۰/۵/۳۱

ساعت ۱۲
 -۱۴۰۰/۵/۳۱

ساعت ۱۴
-۱۴۰۰/۶/۹
ساعت ۹

نوبت اول

1-كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاكات از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت  )ستاد ( انجام خواهد شد.
2-نوع و مبلغ ضمانتنامه : به ميزان 5% قيمت پايه كارشناسي در وجه اداره كل ورزش و جوانان استان تهران و فقط به صورت ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامه صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز از بانك 

مركزي با عنوان شرکت در مزایدات دولتی )مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی(. 
3-اطالعات تماس با دستگاه مزايده گزار: تهران، خ سپاه، نرسيده به ميدان بهارستان، روبروي بيمارستان طرفه، كوچه استقالل، اداره كل ورزش و جوانان تهران، تلفن 77533324- 021 . همچنين سامانه ستاد با شماره 

تماس 1456 آماده پاسخگوئي به سئواالت مربوط به سامانه مي باشد . 
4-اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در رد یک یا همه پیشنهادات مختار است.

5-آخرين مهلت دريافت اسناد تا پايان وقت اداري روزشنبه مورخ ۹۹/10/27 ساعت 16مي باشد .
6-آخرين مهلت ارائه پاكات )الف( و )ب( به شرح مندرج در شرايط مزايده و بصورت فيزيكي تا ساعت 14روز سه شنبه  مورخ ۹۹/11/7مي باشد .

7-آخرين مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري روزسه شنبه  مورخ ۹۹/11/7 ساعت13 مي باشد .
8-زمان بازگشايي پاكات در روز یکشنبه مورخ ۹۹/11/12 ساعت10مي باشد .

اداره كل ورزش و جوانان استان تهران 

توضیحات:

شناسه آگهی: ۱۱۷۳۷۹۵ میم الف: ۱۶۶۱
 تاریخ چاپ نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
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افقی
درخت،  اجزای  از   - تلمبه   - آب   ۱ - جوی 
پرندگان بیشتر بر روی آن می نشینند - پسر 
قزوینی۲ - تله و دام - سد خوزستان، سدی 
در جنوب كشور - صحنه نمایش، آفت غالت، 
رود اروپایی - اندیشمند، متفکر۳ - درخت 
در حمام   - پوشاك ستور   - زبان گنجشك 
بجویید - آزمون كوتاه، امتحان۴ - پنج تركی - 
زنده کردن، شب زنده داری کردن، شبهای قدر 
- تربت۵ - تاالب، آبگیر - رو انداز تابستانی 
- پنبه دانه، غوزه پنبه - زنبور آن معروف است، 

بیسواد، درس  شیرین است - قصاص۶ - 
نخوانده - از ابعاد هندسی - كیف التین - 
ضمیر غائب، وی، ضمیر سوم شخص مفرد۷ 
- رشته باریك، دنباله رو سوزن، واحد سیگار 
- رب النوع مصریان - مادر عرب، عزیز تازی 
- روستا، عدد روستایی - مولود . كودك۸ - 
پایان نامه - نوعی فرش - ماشین نویسی - 
نقشه انگلیسی۹ - سوسن زرد - از آثار چارلز 
دیکنز - حیوان وفادار، نگهبان گله - رود آرام، 
خم بزرگ۱۰ - قیمت بازاری - خودم، ضمیر 
وزنی، سه کیلو - نفس، خون، نفس غنیمتی 
- بجز، مگر، حرف استثناء۱۱ - شاگردی - گره 

روبان - به خاكسپاری۱۲ - زنی كه پژمرده نمی 
شود - دستور زبان - ضمیر اشاره، اشاره به دور، 
از خواهران برونته۱۳ - کهنه و پوسیده  - باران 
اندک - میوه تابستانی - صدای زنبور - درون 
دهان۱۴ - حرف همراهی عرب - حرف تعجب، 
تعجب زنانه، گشوده - مخترع ماشین بخار - 
عنکبوت سمی، حشره ای با زهرخطرناك۱۵ - 
سخن بی پرده - فیلمی از رومن پوالنسكی - 
سمنان قدیم۱۶ - مظهر زیبایی طبیعت، مخلوط 
آب و خاک، زدنی ورزشی - نیم صدای سگ 
- الیاف موجود در دوات - رمق آخر۱۷ - از 
ابزار فنی - پادگان تهران، نام قدیمی اصفهان، 

اصفهان قدیم - اقارب

عمودی
- كلمه  صنم  و  بت   - مالک  خداوند،   -  ۱
شگفتی - آغوش، میوه، خشكی - مزاحم 
تابستانی، حشره سمج۲ - پیامبر - نازو عشوه 
- سپس عربی - شلوار جین، قدم یکپا، ژنرال 
جنگهای انفصال۳ - دانه خوشبو، سیاهدانه 
معطر - پولک ماهی - انکراالصوات۴ - ضمیر 
احترام آمیز، ضمیر مؤدبانه - از قمرهای سیاره 
مریخ - مهاجرت۵ - باشگاه سابق آدریانو، از 
باشگاه های برزیل، نام پرنده ای شبیه لک 
لک با نوکی کج - خواری، نرمی - استفراغ، به 
هم خوردن حال را گویند۶ - صدای ترساندن 
- مجازات شرعی، اندازه - آب نیمه گرم - 
عقیده و مسلک، هدف و مقصود۷ - آبگیر 
- از ستاره گان سرشناس لیورپول - خاندان، 
زائو ترسان، سرخ كمرنگ۸ - تشك ماوس، 
قدیم  های  آهنگ  از   - میوه  بی  درخت 
موسیقی - تکرار حرف - هیجان آور۹ - تیزی 
آقتاب  - غذای شب، سوریه قدیم - گرفتگی 
راه بینی - لقب امام نهم، پرهیزكار۱۰ - نیمی 

از  از یگان - دانه گیاه، بذر - هر چیز گرد، 
دریغ،  حسرت،   - شود۱۱  می  خارج  تفنگ 
اندوه سخت - خوی ها - استوار و محکم 
۱۲ - انبار كشتی - کشیش - بانگ نزدیک، 
بانگ چوپان، ضمیر عربی - مهری و ستم 

- زن برعکس۱۳ - عضو صورت، برگزیده هر 
چیز - پشت سر، عقب - رشد كردن، گوالیدن 
- اندازه، مقدار و اندازه، مقدار۱۴ - باطل کردن 
- پهلوان - گام بی ته - ذخیره۱۵ - بزرگ 
ایل - تكیه - طایفه ایرانی، قوم غیور - میوه 

ای از خانواده توت۱۶ - رایحه - بندر لیتوانی 
- یار و همدم، الفت گیرنده، خوی گیرنده۱۷ - 
خراسان قدیم - تصویه كننده آشپزخانه نشین 
- بلندترین آبشار جهان، آبشار ونروئال - ریشه

جدول شماره 2076

اصفهان

وطن خواهان/ در صد و دومین برنامه افتتاحیه های 
رییس  و  شهردار  حضور  با  اصفهان  شهرداری 
دستگاه   ۴۵ اصفهان،  شهر  اسالمی  شورای 
میلیارد   ۲۲۰۰ ارزش  به  نفس  تازه  اتوبوس 
و  اضافه  شهر  عمومی  حمل و نقل  ناوگان  به  ریال 
سازمان  مرکزی  دفتر  ساختمان  اجرایی  عملیات 

شد.  آغاز  شهرداری  مسافربری  پایانه های 
تعداد ۲۵ دستگاه اتوبوس ایران خودرو دیزل ۱۲ 
میلیارد  یک هزار  بر  بالغ  هزینه  ای  با  جدید  متری 
به  اسکانیا  جدید  اتوبوس  دستگاه   ۲۰ و  ریال 
چرخه  به  و  خریداری  ریال  میلیارد   ۱,۲۰۰ ارزش 
حمل و نقل اتوبوسرانی شهر اضافه شد تا عمر این 

یابد.  ۸.۲ سال کاهش  به   ۸.۹ از  ناوگان 
دارای  که  اتوبوس ها  این  از  هرکدام  قیمت 
آالیندگی  بدین سبب  و  است  پنج  یورو  استاندارد 
در  دارد،  چهار  یورو  اتوبوس های  به  نسبت  کمتر 

است. تومان  میلیارد  دو  حدود 
یورو  بنز  موتور  با  شده  خریداری  اتوبوس های 
 ،))DPF چهار مجهز به فیلتر جاذب ذرات و دوده
معلولیت  دارای  افراد  برای  رفاهی  امکانات  دارای 
امکان  و  کودک  کالسکه  و  ویلچر  رمپ  نظیر 
راحتی  برای  طرف  یک  از  اتوبوس  ارتفاع  کاهش 
افراد و کلید درخواست توقف در  این  سوار شدن 
ایستگاه جهت جلوگیری از راه افتادن اتوبوس در 

است. مسافر  شدن  سوار  و  پیاده  هنگام 
درها،  بودن  باز  زمان  در  اتوبوس  نکردن  حرکت 
بخش  تفکیک  با  مسافری  راحت  صندلی های 
تقویت  سرمایشی  سیستم  بودن  دارا  و  معلوالن 
اتوبوس های  بارز  ویژگی های  دیگر  از  شده 

است.  شده  خریداری 
آغاز  کلنگ  امروز  ها  اتوبوس  این  ورود  بر  عالوه 
سازمان  مرکزی  دفتر  ساختمان  اجرایی  عملیات 
پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان به متراژ 
 ۱۴۰ بر  بالغ  ای  هزینه  برآورد  با  و  مترمربع   ۲۰۰۰
زمین  به  اصفهان  شهردار  حضور  با  ریال  میلیارد 

زده شد
آیین  این  در  اصفهان  شهردار  نوروزی  قدرت هللا 
های  قول  تحقق  بابت  خرسندی  ابراز  ضمن 

در حوزه  بودیم  کرد: گفته  اظهار  داده شده،  وعده 
خواهد  سال   ۴ طی  خوبی  اتفاقات  حمل و نقل 
و کاست  بدون کم  ما  مدنظر  موارد  همه  و  افتاد 

یافت. تحقق 
حمل و نقل  حوزه  در  بزرگی  تحول  کرد:  اظهار  او 
دستگاه   ۲۰۰ از  بیش  خرید  داد؛  رخ  شهری 
اتوبوس و بازسازی بیش از ۳۰۰ اتوبوس، نوسازی 
رام  دو  شدن  اضافه  و  تاکسی  بسیاری  تعداد 
اضافه  آر تی،  بی  برای مترو، توسعه خطوط  قطار 
از  و  شهر  سطح  در  اتوبوس  ایستگاه های  شدن 
با  اتوبوسرانی  هوشمندسازی سیستم  مهم تر  همه 
شهروندان  برای  مفید  و  موثر  اما  سنگین  هزینه 
حمل و نقل  حوزه  در  که  بود  اقداماتی  از  بخشی 

داد. رخ 
اصفهان  پیشتازی  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
ادامه  حوزه،  این  مشارکت  اوراق  جذب  در 
برای  قانون  در  مشارکت  اوراق  از  استفاده  داد: 
حمل و نقل عمومی به معنایی که امروز انجام شده 
وجود  دارد  اصفهان  شهرداری  اقدام  در  ریشه  و 
بود،  مترو  برای  تنها  مشارکت  اوراق  زیرا  نداشت 
 ۲۰۰ اعتبارات  این  از  استفاده  با  پیش  سال  دو 
موفق  و  گرفتیم  اتوبوسرانی  برای  تومان  میلیارد 
این  و  کنیم  خریداری  را  اتوبوس هایی  شدیم 

شد. داده  تعمیم  کشور  کل  به  موضوع 
این  راستای  در  موارد  این  همه  اضافه کرد:  وی 
حمل و نقل  ایجاد  مانند  مسائلی  بتوانیم  است که 
حرکت  سازی  روان  آلودگی ها،  کاهش  روان، 
را حل کنیم،  ایمنی  افزایش  و  اتوبوس ها در شهر 
این موارد زمانی تحقق می یابد که ابزار آن فراهم 

باشد.    
 ۱۰ از  اتوبوس ها  سن  نمی تواند  گفت:  نوروزی 
سال بیشتر باشد، قطار شهری و بی آر تی، مسیر 
موتورهای  نکند،  پیدا  توسعه  سواری  دوچرخه 
فاقد  شهری  بخواهیم  و  نشود  خریداری  برقی 
موارد  این  همه  اگر  البته  باشیم،  داشته  آلودگی 
از  استفاده  فرهنگ  اما  باشد  داشته  وجود  نیز 
فردی  هیچ  نباشد  عمومی  حمل و نقل  امکانات 
است. شده  حل  مسئله  که  کند  ادعا  تواند  نمی 

اضافه شدن 45 دستگاه اتوبوس 
به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان سمیه باقرزاده/  مدیرعامل شرکت گاز خراسان 

شرکت های  هماهنگی  نشست  در  رضوی 
تابعه وزارت نفت و نیروی استان بر ضرورت 
تاکید  انرژی  متولی  های  دستگاه  هم افزایی 

کرد.
 حسن افتخاری در این نشست که با حضور 
وزارتخانه های  تابعه  شرکت   ۲۵ مدیران عامل 
هم افزایی  تاکید  با  شد  برگزار  نیرو  و  نفت 
مدیران شرکت های تابعه دو وزارتخانه نفت و 
نیرو در استان گفت: بررسی و ارتباط مستمر 
شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت و نیرو در 

امری الزم و ضروری است. انرژی  موضوع 
ارتباط  با  انرژی  حوزه  متولیان  افزود:  او 
بین  حوزه های  در  می تواند  تعامل  و  مستمر 
نقاط قوت و شناسایی  تقویت  بخشی ضمن 
فرصت های بهبود، در زمینه ارتقا کیفیت و کمی 
شهری  مختلف  حوزه های  به  رسانی  خدمات 

صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  و  روستایی  و 
مصرف کننده انرژی برنامه ریزی و اقدام کنند.
در ادامه این جلسه مدیران حاضر به بیان نقطه 
این نشست  پایان  در  پرداختند.  نظرات خود 
مقرر شد تا با هدایت و نظارت هیاتی هفت 
نفره و در قالب پنج کمیته تخصصی شامل آب 
ساخت  و  خودکفایی  فنی،  زیست،  محیط  و 
مصرف  مدیریت  و  تکنولوژی  توسعه  داخل، 
سازمانی  تحول  و  وری  بهره  انرژی،  حوزه  در 
و کمیته رفع موانع و اجرای بهینه پروژه های 
خانه های  وزارت  تابعه  های  شرکت  انرژی 
مشکالت  و  مسائل  زمینه  در  نیرو  و  نفت 
اعالمی توسط هر یک از شرکت ها، بررسی و 

شود. ارائه  عملیاتی  راهکارهای 
گفتنی است در این جلسه دو نفر از مدیران 
شرکت گاز استان خراسان رضوی به نام های 
حمیدرضا  و  )ذی حساب(  نعیمی نیا  عارف 

با  فناوری(  و  پژوهش  امور  )رئیس  افشون 
انتخاب ورقه ای به عنوان هیات هفت نفره این 

شدند. انتخاب  مجمع 
این نشست با حضور مدیران عامل شرکت های 
گاز  پاالیشگاه  شرق،  گاز  و  نفت  بهره برداری 
شهید هاشمی نژاد، منطقه ۴ عملیات انتقال 
گاز، شرکت گاز استان، مدیران مناطق سه گانه 
خراسان  مناطق  نفتی  های  فرآورده  پخش 
وزارت  از  سبزوار  و  حیدریه  تربت  و  رضوی 
نفت و مدیران عامل شرکتهای برق منطقه ای 
توزیع  رضوی،  خراسان  برق  توزیع  خراسان، 
برق مشهد، شرکت تولید نیروگاههای خراسان، 
شریعتی،  فردوسی،  برق  تولید  شرکتهای 
شیروان، شهید کاوه قاین، شریعتی مشهد و 
...... و مدیران عامل آب منطقه ای خراسان 
و شرکت های آب و فاضالب خراسان رضوی و 

برگزار شد. مشهد 

گفت:  رضوی  خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
در چهار ماهه ابتدایی امسال رقمی بالغ بر یک 
گازطبیعی  مترمکعب  میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد 
تحویل نیروگاه های تولید برق استان شده که این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد 
افزایش داشته است. حسن افتخاری اظهار کرد: 
در پی افزایش دما و به تبع آن رشد مصرف برق 
در بخش خانگی، مصرف گاز در بخش نیروگاهی 

استان هم به باالترین سطح خود رسید.
او افزود: در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، یک 
گازطبیعی  مترمکعب  میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد 
تحویل نیروگاه های تولید برق استان شده و 
این در حالی است که این رقم در مدت مشابه 
سال قبل از آن)۹۹( یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون 
مصرفی  مجموع گاز  افتخاری،  بود.  مترمکعب 
اول سال  ماهه  چهار  مدت  در  رضوی  خراسان 
۱۴۰۰ را سه میلیارد و ۸۳۸ میلیون مترمکعب 

و  میلیارد  یک  آمار  این  از  و گفت:  عنوان کرد 
نیروگاهی،  بخش  در  مترمکعب  میلیون   ۷۰۰
یک میلیارد و ۴۰۴ میلیون مترمکعب در بخش 
میلیون  و ۷۴۱  و صنایع جزء  تجاری  خانگی، 
مترمکعب هم در صنایع فوالد، سیمان و حمل 
و نقل استان مصرف شد. مدیرعامل شرکت گاز 
خراسان رضوی اظهارکرد: در روزهای پایانی تیر 
ماه و روزهای ابتدایی مردادماه امسال روزانه بالغ 
بر ۲۶ میلیون مترمکعب گازطبیعی در نیروگاه های 
به  میزان  این  مصرف شد که  خراسان  منطقه 
تنهایی بیشتر از تولید یک فاز پارس جنوبی و 
رکوردی بی سابقه در تاریخ مصرف گاز بخش 

نیروگاهی منطقه خراسان است.
شرکت  تابعه  واحدهای  تاکید کرد: کارکنان  او 
ملی نفت و شرکت ملی گاز در خراسان رضوی 
شرق،  و گاز  نفت  بهره برداری  های  شرکت  در 
چهار  منطقه  هاشمی نژاد،  شهید  پاالیشگاه گاز 

عملیات انتقال گاز و شرکت گاز استان علی رغم 
همه گیری و شیوع گسترده کرونا با مجاهدت، 
تالش شبانه روزی و بدون وقفه حتی در ایام 
وضعیت قرمز کرونا و در سالی که از سوی مقام 
معظم رهبری به سال حمایت و پشتیبانی از 
تولید نام گذاری شده است در کنار تامین پایدار 
گازطبیعی بخش های خانگی، تولیدی، صنعتی و 
حمل و نقل )CNG(، در زمینه تامین حداکثری 
منطقه  برق  تولید  های  نیروگاه  مصرفی  گاز 
خراسان نیز اقدام کردند. مدیرعامل شرکت گاز 
منابع  محدودیت  به  اشاره  با  رضوی  خراسان 
خدادادی گاز و این نکته که گاز امانتی از آیندگان 
نزد ما است از مصرف کنندگان عمده و شهروندان 
درخواست کرد با مدیریت درست مصرف، رعایت 
الگوها و روش های بهینه سازی گاز طبیعی و 
در  بهتر و مستمر  انرژی زمینه خدمت رسانی 

بخش های مختلف را فراهم آورند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تاکید کرد

 ضرورت هم افزایی دستگاه های متولی انرژی

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی اعالم کرد:

رکوردشکنی مصرف گاز در نیروگاه های منطقه خراسان

تندیس چهره نامی صنعت و اقتصاد 
فوالد  شرکت  مدیرعامل  ستوده  به 

اهدا شد. بردسیر  مشیز 
 اجالس سراسری تجلیل از مدیران 
با رویکرد  برتر و ارزش آفرین ملی 
و  صنعت  نامی  های  چهره  معرفی 

برگزار شد. اقتصاد کشور 
اجالس سراسری تجلیل از مدیران 
با حضور  ملی  آفرین  ارزش  و  برتر 
و  دولتی  مطرح  شخصیت های 
شرکت های  سرشناس  مدیران 
سالن  در  کشور  خصوصی 
همایش های رایزن تهران برگزار شد.
در این مراسم از ستوده مدیر عامل 
مشیز  فوالد  صنایع  شرکت  محترم 

بردسیر به عنوان یکی از چهره های 
نامی صنعت و اقتصاد کشور با اهدا 
مسئولیت های  جایزه  و  تندیس 

شد. تجلیل  اجتماعی 

رضا بهنام/ شرکت گاز استان خراسان جنوبی موفق 
به تمدید ۶ گواهینامه ایزو و دریافت ۷ گواهینامه 

مدیریتی جدید شد.
گاز  شرکت  عامل  مدیر  هاشمی،  محمود  سید    
گفت:  خبر  این  تشریح  در  خراسان جنوبی  استان 
ممیزی  در  خراسان جنوبی  استان  گاز  شرکت 
مراقبتی به منظور بازنگری و تمدید گواهینامه های 
گواهینامه   ۶ تمدید  به  موفق   ،)ISO( مدیریتی 
)سیستم    ISO۹۰۰۱ گواهینامه های  شامل 
مدیریت  )سیستم   ISO۱۴۰۰۱ کیفیت(،  مدیریت 
مدیریت  )سیستم   HSE-MS زیست(،  محیط 
  ISO۵۰۰۰۱ زیست(،  محیط  و  ایمنی  بهداشت، 
)سیستم مدیریت انرژی( ، ISO۱۰۰۰۲  )رسیدگی 
)رضایت    ISO۱۰۰۰۴ و  مشتری(  شکایات  به 

شد. ذی نفعان(  مندی 
انجام شده  ممیزی  اساس  بر  همچنین  افزود:  او 

)سیستم   ISO۴۵۰۰۱ شامل  جدید  گواهینامه   ۷
 ISO۲۶۰۰۱ شغلی(،  بهداشت  و  ایمنی  مدیریت 
)سیستم   ISO۵۵۰۰۱ اجتماعی(،  )مسئولیت های 
)مدیریت   ISO۱۰۰۱۵ فیزیکی(،  دارایی  مدیریت 
 ISO۱۴۲۲۴ کارکنان(  توسعه  و  شایستگی 
تجهیزات  اطمینان  قابلیت  داده های  )جمع آوری 
مدیریت  )سیستم   ISO۳۱۰۰۰ گازرسانی(، 
ریسک( و s۵  )نظام آراستگی محیط کار( توسط 

شد. کسب  خراسان جنوبی  گاز  شرکت 
دو  تمدید  شک  بدون  کرد:  اظهار  ادامه  در  او 
شکایات  به  )رسیدگی   ISO۱۰۰۰۲ گواهینامه 
رضایت  )میزان   ISO۱۰۰۰۴ و  مشتریان(  
و  مداری  مشتری  تعهد  بر  سندی  ذی نفعان( 
شده  تعیین  اهداف  ارائه  در  شرکت  این  پایبندی 

است. اجتماعی  های  مسئولیت  راستای  در 
زحمات کارکنان شرکت گاز  از  قدردانی  با  هاشمی 

سازی  استاندارد  جهت  در  خراسان جنوبی  استان 
همیشه  افزود:   محوله  وظایف  و  ها  فعالیت 
انسانی  نیروی  بر  تکیه  با  تا  هستیم  تالش  در 
مدیریتی  استانداردهای  از  پیروی  با  و  منسجم 
بین المللی، کیفیت خدمت رسانی را ارتقا بخشیم.

اهدا تندیس چهره نامی به مدیرعامل 
شرکت فوالد مشیز بردسیر

تمدید و دریافت 13 گواهینامه ایزو در شرکت گاز خراسان جنوبی
| کرمان | | خراسان جنوبی |

تقدیر از روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق 

شمال کرمان 

توزیع  شرکت  روابط عمومی  مدیر  از  نیرو  وزارت 
کرد. تقدیر  کرمان  استان  شمال  برق  نیروی 

سومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت 
روابط عمومی  دفتر  درخشش  با  برق کشور  و  آب 
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، به 

کار خود پایان داد.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  روابط عمومی  به گزارش 
ارزیابی  جشنواره  سومین  کرمان،  استان  شمال 
عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور 
با  دوازدهم  دولت  فعالیت  روزهای  آخرین  در 
درخشش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
بخش  در  دوم  رتبه  کسب  و  استان  شمال  برق 

داد.  پایان  به کارخود  مجازی  فضای 
شرکت  روابط عمومی  دفتر  مدیر  جهانشاهی   امیر 
اعالم  ،با  استان کرمان  شمال  برق  نیروی  توزیع 
دفتر  توسط  کشور  دوم  رتبه  کسب   ، خبر  این 
برق  افتخارصنعت  و  مباهات  مایه  را  روابط عمومی 
دفتر  خوشبختانه   : و گفت  دانست  استان کرمان 
شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت  روابط عمومی 
متخصص  و  کارآمد  نیروهای  داشتن  با  استان 
عنوان  به  استان  رسانه ای  ظرفیت  از  استفاده  و 
شهروندان  و  شرکت  میان  ارتباطی  پل  و  پیشانی 
وظیفه اصلی اطالع رسانی را بر عهده دارد به گونه ای 
مهمی  نقش  اطالعات  و  اخبار  روزانه  تولید  با  که 
استان کرمان  در  شهروندان  به  بخشی  آگاهی  در 

است. داشته 
او با تقدیر از بخش رسانه و فضای مجازی دفتر 
روابط عمومی ، اظهار کرد: این دفتر توانسته است 
موقع،  به  اقدام های  و  نوآورانه  های  فعالیت  با 
شبکه های  از  بازپخش  و  فعالیت ها  مستندسازی 
در  را  خود  اجرایی  و  نظارتی  وظیفه  اجتماعی 
صنعت  خدمات  انعکاس  و  محوله  ماموریت های 
شرکت  سیاست های  راستای  در  جامعه  در  برق 

دهد. انجام 
ارزیابی  جشنواره  سومین  است،  ذکر  شایان 
با  کشور  برق  و  آب  صنعت  های  روابط عمومی 
»حضور  مستندسازی«،  و  »انتشارات  موضوع 
خبری  پایگاه  با  »ارتباط  مجازی«،  فضای  در 
تلویزیون  رادیو  با  »ارتباط  )پاون(«،  نیرو  وزارت 
همگانی«،  آموزش  و  »فرهنگ سازی  اینترنتی«، 
با  »ارتباط  رسانه ای«،  و  محیطی  »تبلیغات 
رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی«، 
شد. برگزار  #هرهفته_الف_ب_ایران«  »پویش 
توزیع  شرکت  روابط عمومی  دفتر  است  گفتنی 
نیروی برق شمال استان پیش از این در سال ۹۷ 
از سوی استاندار وقت کرمان به عنوان روابط عمومی 
توسعه  و  شهروندی  حقوق  زمینه  در  استان  برتر 
در  و  گرفت  قرار  تقدیر  مورد  الکترونیک  ارتباطات 
سال ۹۹در جشنواره روابط عمومی هوشمند موفق به 
کسب رتبه برتر در بین سازمان ها و ادارات استان 

شد. 
از سوی  روابط عمومی  مدیر  در سال ۹۸  همچنین 
اردکانیان وزیر نیرو در دولت دوازدهم  مورد تجلیل 

قرار گرفت.

قوه قضائیه
شورای حل اختالف استان خراسان رضوی

آگهی حصر و وراثت
دارای  اسدآبادی  رحمانی  حسین  آقای  اینکه  به  نظر 
شناسنامه ۲۲ به شرح دادخواست به کالسه           از این شورا 
درخواست گواهی حصر و وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد رحمانی اسدآبادی در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۶ در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

۱-حسین رحمانی اسدآبادی فرزند محمد ش ش ۲۲ ت ت ۱۳۶۰ 
فرزند متوفی

۲-علی اکبر رحمانی اسدآبادی فرزند محمد ش ش ۳۹۶ ت ت ۱۳۵۵ 
فرزند متوفی

۳-عیرضا رحمانی اسدآبادی فرزند محمد ش ش ۳۷۵ ت ت ۱۳۵۳ 
فرزند متوفی

۴-رجب رحمانی اسدآبادی فرزند محمد ش ش ۳۷۱ ت ت ۱۳۳۸ 
فرزند متوفی

۵-عباسعلی رحمانی اسدآبادی فرزند محمد ش ش ۲ ت ت ۱۳۵۱ 
فرزند متوفی

۶-غالمرضا رحمانی اسدآبادی فرزند محمد ش ش ۰۷۰۰۲۹۵۶۷۴ ت 
ت ۱۳۴۸ فرزند متوفی

۷-معصومه رحمانی اسدآبادی فرزند محمد ش ش ۳۲۲ ت ت ۱۳۴۴ 
فرزند متوفی

۸-مریم رحمانی اسدآبادی فرزند محمد ش ش ۳۲۱ ت ت ۱۳۴۲ 
فرزند متوفی

۹-مرحوم منیره توانا اسدآبادی فرزند عباسعلی ش ش ۱ ت ت ۱۳۱۷ 
همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳۶۲ 
ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شماره 1043 
دبیر شعبه ۹ شورای حل اختالف تربت حیدریه 
ت ح ج

قوه قضائیه
آگهی

اینجانب محمد بیک زاده مالک خودرو سواری پژو۲۰۶ 
آریان به شماره شهربانی ۱۳۹ ل ۵۹ ایران ۳۲ شماره بدنه 
۱۸۹۰۸۴۱۳ و شماره موتور ۱۳۳۸۵۰۱۰۶۹۴ بعلت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد طرف مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر، ساختمان 
سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شماره 1042
ت ح ج
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کارزار آبخوان

روستای تاریخی کنگ خراسان رضوی/ مهر

| پنگ خانه نجف آباد |
چهارتاقی  است  بنایی  نجف آباد،  پنگ خانه 
 ۳ در   ۲ تقریبی  ابعاد  و  مخروطی  با سقف 
متر. این بنا خاص شهر نجف آباد در استان 
آبیاری  ساعت  تنظیم  در  و  است  اصفهان 
نجف آباد  کشاورزان  دارد.  کاربرد  کشاورزان 
آب  تقسیم بندی  برای  خالقانه  ای  روش 
در  عمل  این  که  بودند  کرده  ابداع  زراعی 
محلی به نام پنگ خانه انجام می شد. پنگ 
زمین های  میان  در  بود  محل  هایی  خانه ها، 
به  که  آب  منبع  نزدیکی  در  و  کشاورزی 
می  شد  تعبیه  کوچک  نسبتًا  ایوانی  صورت 
میرآب  نام  به  معتمد کشاورزان  نفر  یک  و 
بدین  می کرد.  فعالیت  آن  در  آب(  )امیر 
ترتیب که میرآب ها در طول شب درون این 
ساختمان می ماندند و با قرار دادن کاسه ای 
تعداد  مشاهده  و  آبی  ظرف  در  سوراخ دار 
آبیاری  زمان  آب  در  کاسه  فرورفتن های 
خانه  پنگ  می کردند.  تعیین  را  کشاورز  هر 
چهارتاقی که  به شیوه  عمارتی ساخته شده 
نسبت  به  و گنبدی  قطور  چهار ستون  دارای 

و  بوده  باز  آن  طرف  سه  و  است  کوچک 
محل  که  طرف  یک  جز  به  اوقات  بعضی 
ورود است سه طرف دیگر بسته شده است. 
کارکرد اصلی آن در سال های نه چندان دور 
مدیریت زمان در آبیاری مزارع و باغات بوده 
این حوضخانه سه سکوی  است. سه طرف 
زارعین  و  آبگیران  استراحت  جهت  متوسط 
محل  این  وسط  در  است.  شده  ساخته 
آب  شده که  ساخته  معمول  نسبتًا  حوضی 

دیگر  طرف  از  و  وارد  طرف  یک  از  زراعت 
خارج شده است. با ته نشین شدن گل والی 
برای  زاللی  و  صاف  آب  حوضچه،  این  آب 
فراهم  ره گذران  و  زارعین  شرب  و  استفاده 
یک  همیشه  آبیاری  موقع  است.  می شده 
چراغ مرکبی قرار داشته که وسیله روشنایی 
برای  آن  از  و  بوده  محل  نورانی  منبع  و 
استفاده  شده  آبیاری  محوطه  به  سرکشی 

ایران در  سیری  است./ 

در روز ۱۶ام مرداد ۱۳۹۹، تحریریه روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»کسب وکارها در صف طوالنی کارا« کار کرده است، که به استفاده از سامانه کارا 
برای پرداخت تسهیالت به کسب وکارها و شاغالن آسیب دیده از کرونا، اشاره 
دارد. همچنین خبری با مضمون »گزارش ارزیابی زیست  محیطی، ضرورت 

اجرای پروژه ها« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

آتش فشان )بخش دوم(
دودکش  را  آن   سطح  به  زمین  اعماق  از  مواد گداخته  انتقال  مجرای 
آتش فشان می نامند. محل خروج مواد گداخته از دودکش آتش فشان 
انباشته شدن مواد  از  به سطح زمین را دهانه ی آتش فشان می گویند. 
گداخته در اطراف دهانه ی آتش فشان مخروطی پدید می آید که مخروط 

می شود. نامیده  آتش فشان 
هنگام فوران آتشفشان، ستون هایی از ماگما و گاز تشکیل می شود. به 

مواد مذاب درون سیاره ی زمین ماگما یا تفتال می گویند.
بخارآب  فلزی،  اکسیدهای  مقداری  با  همراه  سیلیکاتی  ترکیب  ماگما 
و دیگر مواد فّرار است که بر اثر فعل و انفعاالت درونی زمین، از اعماق 
زمین به بخش های باالیی پوسته ی آن راه می یابد. گازهای محلول در 
ماگما آن را به شکل مایع جوشانی در می آورد و سبب سبک شدن وزن 
ماگما می شود. همین امر عمل باال رفتن و رسیدن ماگما را از دودکش 

آتش فشان به سطح زمین آسان می کند./ دانشنامه محیط زیست

دانش اقباشاوی فیلمبرداری جدیدترین فیلم خود را با دو 
موبایل به پایان رساند. این فیلمساز درباره فیلم تازه خود با 
نام »زاپاتا« توضیح داد:  »من و کریم نیکونظر که نویسنده 
فیلم تاج محل بود، پس از ساخت این فیلم در سال ۹۱ تا 
همین امسال، حداقل ۶ فیلمنامه را آماده کردیم که تصمیم 
داشتیم آن ها را بسازیم اما به دلیل تامین نشدن سرمایه 
نشد.«  فراهم  آن ها   تولید، شرایط ساخت  برای  نیاز  مورد 
از پیش موجود و  از دو موبایل و تصاویر  با استفاده  زاپاتا 

می شود./ایسنا ساخته  آرشیوی 

ایران،  نقاشی  ملی  دوساالنه  نهمین  شورای سیاست گذاری 
تعویق  به  ماه   ۳ را  ایران«  نقاشی  ملی  دوساالنه  »نهمین 

انداخت.
 این شورا در بیانیه خود آورده است: با توجه به گستردگی 
همه گیری بیماری کرونا که منجر به تعطیلی کلیه مکان های 
این  جمله  از  شده  نامشخص  زمانی  تا  هنری  و  فرهنگی 
مکان ها خانه هنرمندان ایران است که جهت تجمیع آثار و 
برگزاری دوساالنه به آن نیاز بود و امکان هرگونه تجمع هر 
چند به صورت محدود و به تبع آن امکان هرگونه همفکری 
پویا به خصوص در بخش انتخاب آثار سلب شده است. /ایلنا

کارزاری با نام اعتراض زنان فعال در کسب وکارهای خانگی 
به طرح های محدود کننده اینترنت و فیلترینگ شبکه های 
با هشتگ  مجازی در وب سایت کارزار در جریان است که 
#نه_به_نابودی_کسب_و_کار_اینترنتی پیگیری می شود. در 
بخشی از متن این کارزار آمده است: »شما و سایر نمایندگان 
مجلس، صدای ما در عرصه قانون گذاری برای زندگی و رفاه 
بیشتر هستید. ما، جمعی از زنان کارآفرین دارای کسب وکارهای 
معاش  امرار  راه  این  از  اینستاگرامی،  به خصوص  اینترنتی، 
می کنیم. شبکه های اجتماعی فرصتی برای ما ایجاد کرده تا 
بتوانیم همزمان با مدیریت نقش های خانه، کسب درآمد کنیم 
و مشتریانی از سراسر ایران داشته باشیم. این کسب وکارها 
نه تنها برای ما جنبه درآمدی دارد، بلکه نسلی از زنان قوی 
و مستقل را برای کشور پرورش می دهد که آینده ساز خواهند 
بود و به ترویج ایده کسب درآمد از هنر و خالقیت زنان کمک 

می کنند.«
امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه مخالفت خود را 
با »محدودیت های احتمالی اعالم شده در فضای مجازی« 

اعالم کنند.
این کارزار از٢٨ تير ١٤٠٠ آغاز شده و تا ٢٨ شهريور ١٤٠٠ ادامه 
دارد. تا ظهر روز جمعه  ۱۵ مردادماه ۳۴ هزار و ۳۳۸ نفر به این 
کارزار پیوستند. همچنین این کارزار یکی از پربازدیدکننده ترین 

کارزارها بوده و توسط ۹ رسانه منتشر شده است.

ای من فدای عاشقی هر چند خون خوار من است

خار غمش گو جا کند در سینه گلزار من است

دادم نخستین دل بدو در سینه کشتم مهر او

لیکن مدام آن جنگجو در قصد آزار من است

تا تار گیسو ریخته جانها بتار آویخته

گوید دل بگسیخته منصورم این دار من است

آنجا که هستی حق است هستی ُکل مستغرق است

جایی که نورمطلق است کی جای اظهارمن است

باشد مرا از خود تله کرمم تنم بر خود پله

نبود مرا از وی گله دوری ز پندار من است

هرجا نظر انداختم جز او کسی نشناختم

زاغیار تا پرداختم دل را همه یار من است

تا دل بسیر افتاده است هر شروخیر افتاده است

ظاهر بغیر افتاده است در خفیه در کار من است

اجرای عالم یک بیک گر خود سماک و گرسمک

جن و ملک نجم و فلک کل شرح اسرار من است

حکیم سبزواری

آبشار پاقلعه یکی از زیباترین و بلندترین 
این  آب  است.  فارس  استان  آبشارهای 
نام  به  پرآب  چشمه  دهنه  دو  از  آبشار 
از  می شود.  تأمین  رضایی  و  خطیری 
فاصله  با  باصفا،  دره های  و  باغ ها  از  عبور 
اندکی در پایین دست روستا از دیواره های 
صخره ای سرازیر می شود. آبشار پاقلعه که 
در روستای پاقلعه از توابع بخش دشمن 
مختصات  با  ممسنی،  شهرستان  زیاری 
جغرافیایی ۵۲ درجه و ۱ دقیقه طول شرقی 
 ۷۰ فاصله  در  شمالی،  عرض  درجه   ۳۰ و 
کیلومتری جنوب شرقی نورآباد )ممسنی( 
در  شیراز،  غربی  شمال  ۷۵ کیلومتری  و 
شرق رشته کوه های زاگرس بر روی شیب 
نسبتًا تندی واقع شده است. این روستا از 
سطح دریا ۱۹۴۵ متر ارتفاع دارد. آب وهوای 
آن در بهار و تابستان معتدل و در زمستان 
سرد است. چشمه خطیری در شمال غرب 
روستا آب مورد نیاز باغ ها و زمین های زراعی 
روستا را تأمین می کند. آب این چشمه در 
گذشته موجب گردش سنگ آسیاب آبی 
بوده که آثار آن هنوز هم در نزدیکی چشمه 
به جا مانده است. در باالی آبشار و در اطراف 

روستا تپه های باستانی متعددی از دوره های 
مختلف تاریخی و پیش از تاریخی به جا 
مانده اند که قدمت طوالنی سکونت انسان 
در این ناحیه را نشان می دهند. ارتفاع آبشار 
به بیش از ۱۰۰متر می رسد و به زمین های 
شکوهی  با  جنگلی  جلوه  آبشار  اطراف 
داده است . موسیقی این آبشار خروشان 
می شود،  سرازیر  بلندی  ارتفاع  از  که 
فضای پیرامون آن را فرامی گیرد. خروش 
پیرامون  بکر  طبیعت  و  آبشار  شکوهمند 
آن همراه با منظره دشت های پر از شقایق 
سردسیری، شب بوهای وحشی و الله های 
حیرت آوری  جلوه های  و  زیبایی  واژگون، 
پدید می آورند. روستای پاقلعه تا دو سده 
اتراق گاه های موقت عشایر  از  یکی  پیش 
منطقه بوده که در اوایل دوره قاجار به روستا 
تبدیل شده است. نام روستا از قلعه روی 
در  است.  شده  روستا گرفته  نزدیک  تپه 
مسیر این تنگه آبشارهای پاقلعه، حسنی 
باچر، سجک و منطقه سرسبز جاوید قرار 
دارند که از زیبایی ها و جاذبه های پیرامون 
این روستا به شمار می روند. / سیری در 

ایران

| سینما |

| هنرهای تجسمی |

رودک  به  زیادی  یا گورکن عسل خوارشباهت  رودک 
معمولی دارد. برخالف اکثر پستانداران، رنگ پشت 
آن سفید یا خاکستری متمایل به زرد و رنگ پهلوها 
و زیر بدن به طور کامل سیاه است. در ناحیه سر، 
نوارهای سیاه و سفید وجود ندارد. طول سر و تنه این 
جانور ۶۰ تا ۷۷ سانتی متر، و درازای دم آن ها ۲۰ تا ۳۰ 
سانتی متراست. میانگین وزن آن ها ۷ تا ۱۳ کیلوگرم 
می تواند باشد.  تاکنون در پناهگاه حیات وحش دز و 
رامهرمز در خوزستان، گرگان و ترکمن صحرا، پارک ملی 
خبر و روچون در استان کرمان و منطقه بوروئیه هرات 

در استان یزد مشاهده شده است.
این جانور شبگرد است. به صورت جفت یا انفرادی 
با ناخن های قوی خود سوراخ هایی  زندگی می کند. 
می کند و یا در سوراخ های طبیعی، شکاف سنگ ها 

و سوراخ درختان النه می سازد. برای یافتن عسل از 
از خصوصیاتش شبیه  بعضی  می رود.  باال  درختان 
خرس است )راه رفتن، جست و خیز، معلق زدن(. 
به علت ایجاد بوهای بسیار تند و تهوع آور از غده های 
قوی،  آرواره های  و  تیز  دندان های  داشتن  دم،   زیر 
پوست کلفت و چرم مانند و حالت تهاجمی به او لقب 
جنگ جوی بدون رقیب داده اند. رودک قادر است در 
پوست خود که بسیار شل است بچرخد و با این عمل 
می تواند حتی حیوانی را که پشت گردنش را گرفته 
اسارت  را در  نابالغ  بگیرد. چنانچه حیوان  است گاز 
نگهداری کنند بسیار دست آموز می شود و به حیوانی 

کاماًل مطیع، مهربان و فعال تبدیل می شود.
پاییز جفت گیری می کنند. مدت  اوایل  ایران در  در 
بچه  دو  تا  ماه است. یک  تا هفت  آبستنی شش 
می زاید. طول عمر در اسارت متجاوز از ۲۶ سال است.

/ کویرها و بیابان های ایران

رودک عسل خوار

 اعتراض زنان دارای مشاغل خانگیآبشار پاقلعه
 به طرح های محدود کننده اینترنت

پیشرفت های  زمان  گذر  در  بشر  زندگی 
صنعتی و اجتماعی بسیاری کرده است، از 
بهبود کیفیت زندگی گرفته تا از بین رفتن 
برخی از مشکالت فرهنگی مثل برده داری 
و نژاد پرستی. اما همچنان برخی از صفات 
منفی انسانی به مانند روز ازل در وجود بشر 
نهادینه شده است. »حسد« یکی از صفاتی 
است که از همان ابتدا در ذات بشر نمایان 
شد. زمانی که »قابیل«، »هابیل« را از روی 
حسادت به قتل رساند داستان آغاز شد و 
شرق  کتاب  در  دارد.  ادامه  هم  همچنان 
بهشت، جان اشتاین بک قصد دارد تا دوباره 
انسان را در موقعیت انتخاب بین خیر و شر 
قرار دهد و نشان دهد که همچنان هم در 
نبرد بین نیکی و بدی، همه انسان ها نیکی را 

انتخاب نمی کنند.
شرق بهشت داستان دو نسل را در دو بازه 
زمانی متفاوت روایت می کند. خانواده اول، 
خانواده سایروس تراسک است. سایروس 
سرباز ارتش است و دو پسر به نام های آدام 
و چارلز دارد. آدام همواره از محبت بیشتر 
با  بهره مند می شد  چارلز  به  نسبت  پدرش 
وجود اینکه چارلز همواره تشنه ی محبت پدر 
بود. سایروس، آدام را رهسپار جبهه جنگ 
می کند در حالی که چارلز باید در خانه بماند 
و از مزرعه محافظت کند. زمانی که سایروس 

می شوند  متوجه  چارلز  و  آدام  می میرد 
که پدرشان پول زیادی برای آن ها به ارث 
نام  به  آن دختری  از  است. پس  گذاشته 
کتی وارد زندگی این دو برادر می شود. چارلز 
می شود  کتی  ذات  متوجه  ابتدا  همان  از 
اما آدام دلباخته او می شود و با او ازدواج 
می روند  به کالیفرنیا  آدام  و  می کند. کتی 
می کنند.  خریداری  بزرگ  مزرعه  یک  و 
اینجاست که آدام با خانواده همیلتون آشنا 
در  که  سرشت  پاک  خانواده ای  می شود، 
مسیر پول در آوردن بدشانسی های زیادی 
را پشت سر گذاشته اند. زمانی که کتی متوجه 
دنیا  به  از  پس  است  شده  باردار  می شود 
آوردن بچه ها، آدام و پسرانش را رها می کند 
و به شهر سالیان می رود. آدام هنگامی که 
با ذات واقعی کتی آشنا می شود در شوک 
قرار می گیرد و زمان زیادی می گذرد تا او به 
شرایط عادی باز گردد. در همین زمان که آدام 
شرایط روحی خوبی ندارد پسرانش کال و 

آرون را خدمتکارش بزرگ می کند.
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