
وزیر امور خارجه در مجلس تاکید کرد

 تامین منافع ملی
با همگرایی میدان و دیپلماسی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که وزیر امور 
خارجه در جلسه این کمیسیون تاکید داشت که با ایده دو قطبی کردن میدان 

و دیپلماسی موافق نیست و به هیچ عنوان این موضوع را دنبال نمی کند.

 اسناد سازگاری با كم آبی
پاسخگوی بحران نیست

ریاضت آبی به جای 
سازگاری با كم آبی

همراه شدن انتشار مقاله مجله نیچر در مورد تخلیه 
آب های زیرزمینی در ایران با ابالغ اسناد سازگاری با 
كم آبی در 30 استان کشور از سوی وزیر نیرو، سبب 

شده است که تناسب این دو بررسی شود.

 انحراف واکسیناسیون کرونا
در کدام شهرها تایید شد؟

جغرافیای 
»واكسن خواری«

براساس سند ملی واکسیناسیون وزارت بهداشت، 
لیست  در  نیز  پاکبانان  درمان،  کادر  بر  عالوه 
دریافت کنندگان واکسن کرونا قرار گرفتند. واکسینه 
تازه  واژه  تولد  به  منجر  اما  آن ها  شدن 

»واکسن خواری« شد.

به دنبال بی توجهی به اخطارهای محیط زیست

باغ پرندگان ایالم 
تعطیل شد

باغ پرندگان ایالم که چهار سال پیش با نمایش 126 
غیر  شرایط  ادامه  با  بود،  شده  افتتاح  پرنده  گونه 

استاندارد نگهداری حیوانات، به تعلیق درآمد.

تصاویر دریاچه خشک شده »سان مون« 
میان مردم دست به دست می شود

آغاز روزهای سخت 
در تایوان

تایوان  آِب دریاچه سان مون )خورشید و ماه( در 
آنقدر کم شده که بخش هایی از آن خشک شده و 

به چمن زار تبدیل شده است. 

آلودگی و غبار كرمان را تعطیل كرد
  مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان: منشا گرد و غبار کویر مرکزی و استان یزد بود

انار، راور، زرند، کرمان، و فهرج در وضعیت اضطرار

| فعال حوزه محیط زیست |

| سردار صدیقی |

 دردسر  زمین
با لباس های اضافه ما 

معموال کاالهای یکبار مصرف و ارزان قیمتی 
بازی های  اسباب  می کنیم؛  مصرف  را 
پالستیکی کودکان، جدیدترین وسایلی که 
نوید می دهند زندگی ما را تغییر داده و بهتر 
می کنند و ... . گاهی این وسایل ضروری 
سطل  در  مواقع  بیشتر  تقریبا  و  نیستند 
آشغال ریخته می شوند و یا اینکه در گوشه 

انبار و پشت کمد فراموش خواهند شد.
را هم پوشاک  این گونه وسایل  از  بخشی 
تشکیل می دهند. صنعت مد سهمی زیادی 
در انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان دارد، 
و  برابر حمل ونقل فضایی  چیزی حدود ۵ 
بیشتر از تمام دی اکسید کربنی که در ایران 
تولید می شود. صنعت مد  سال ها است که 

محیط زیست را آلوده می کند.
بین  در  موجی  است  سالی  چند 
تا  آمده  وجود  به  حوزه  این  تولیدکنندگان 
دغدغه  آنهایی که  ویژه  به  خود  مشتریان 
کنند.   حفظ  را  دارند  محیطی  زیست 
در  لباس  1۵0میلیارد  ساالنه چیزی حدود 
زباله دفن می شوند  سایت های مخصوص 
و معموال راهی برای بازیافت آنها هم وجود 
لباس های  های  کمپانی  بزرگترین  ندارد. 
آالینده های کره زمین  بزرگترین  از  ورزشی 
بزرگ  به همین علت مارک های  هستند.  
دنیا با هم رقابتی راه انداخته اند که نشان 
دهند حامیان مقابله با تغییرات آب وهوایی 
هستند تا مشتریان خود را همچنان حفظ 
کنند.  در همین رابطه سال گذشته یعنی در 
سال 2020 ، شرکت های آدیداس و آلبردز 
ورزشی که  ساخت کفش  برای  گفتند که 
ایجاد  آن  در ساخت  تولید کربن  کمترین 

هستند. اتحاد  حال  در  شود، 
نایک  شرکت  تصمیم ها  این  تازه ترین  در 
تولید  زمینه  در  تولیدکننده  بزرگترین  که 
کفش های ورزشی، البسه و پوشاک، لوازم 
و ابزار ورزشی محسوب می شود اعالم کرد 
که در راستای کاهش ضایعات، کفش های 
ورزشی برگشتی را با تخفیف از مشتریان 
خود دوباره می خرد و آنها را در فروشگاه های 

منتخب در معرض فروش قرار می دهد. 
به  که  را  برگشتی  کفش های  همچنین   
نقص  دارای  یا  و  شده اند  پوشیده  کمی 
تولید هستند، می پذیرد و آنها را تمیز و ضد 
عفونی می کند پس کفش های مرمت شده 
ارزان  قیمت  با  منتخب  فروشگاه های  در 

شوند. می  فروخته  دوباره 
تاریخ خرید  از  روز  از 60  بیشتر  باید  البته 
این کفش ها  نگذشته باشد تا واجد شرایط 

باشند. نوسازی 
مجدد  فروش  برای  کفشی  که  هنگامی 

نگرانی برای مرگ پنج تا ۱۲ هزار جوجه فالمینگو ادامه دارد
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پیام جامعه

۲ پیام خرب

۲ پیام خرب

دانا

معاون اقتصادی استاندار ایالم گفت: در تالش برای جذب 
اعتبار از ردیف های مورد نظر برای تامین آب شرب به 
جامعه عشایر هستیم تا امسال با مشکل کم آبی مواجه 
نشوند. »جهانگیر رستم زاد« در نشست بررسی مسائل 
و  مولد  قشر  عشایر  اینکه  بیان  با  عشایر  مشکالت  و 
تولیدکننده جامعه است و باید مشکالت آنان را بررسی 
و تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری کرد. او گفت: به 
دلیل کاهش نزوالت جوی امسال مراتع با کمبود تولید 
علوفه مواجه شدند و همین امر تعلیف دام های عشایر را 
با مشکل مواجه کرده بخشی از مشکالت عشایر از طریق 
مکاتبه با مرکز به منظور تامین علوفه و نهاده های دامی 
مورد نیاز  برطرف می شود و همچنین با کمک دادستانی 
خروج کاه و کلش از استان ممنوع شده است. معاون 
اقتصادی استاندار ایالم از رایزنی با بانک های استان و 
مرکز برای استمهال تسهیالت اعطایی به جامعه عشایری 

خبر داد و تاکید کرد: تامین نیاز عشایر استان در اولویت 
قرار دارد و در تالش برای جذب اعتبار از ردیف های مورد 
نظر برای تامین آب شرب به جامعه عشایر هستیم تا 
امسال با مشکل کم آبی مواجه نشوند. »بهروز یاسمی« 
مدیرکل امور عشایری استان ایالم نیز در این نشست 
با اشاره به کاهش نزوالت جوی و خشکسالی،اظهار کرد: 
اکنون عشایر عالوه بر کمبود علوفه مرتعی، با مشکل آب 
شرب نیز مواجه هستند و 1۵ دستگاه تانکر کار آبرسانی به 
جامعه عشایری را انجام می دهند اما در برخی از مناطق 
صعب العبور که قبال برای آبرسانی به آن از خودروهای 
کمک دار استفاده می شد و هزینه اجاره آنها از منابع دولتی 
تامین می شد به دلیل نبود اعتبار با مشکل مواجه هستیم. 
او گفت که از طریق ستاد بحران برای رفع مشکالت عشایر 
درخواست 200 میلیارد ریال اعتبار کرده ایم تا بتوانیم وضع 

موجود را حفظ  کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان از انهدام 
باند سازمان یافته قاچاق چوب و دستگیری 10 متهم در 
این راستا خبرداد. سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب اظهار 
کرد: مقابله با قاچاقچیان چوب و محصوالت جنگلی، یکی 
از اولویت های مهم پلیس در سال جاری است. او افزود: 
در همین راستا، طی روزهای اخیر و پس از مدت ها کار 
اطالعاتی و شبانه روزی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
باندهای سازمان یافته  بزرگ ترین  از  یکی  موفق شدند 
قاچاق چوب در غرب استان را شناسایی کنند. پهلوانی 
نسب بیان کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی 
عملیاتی هدفمند، اعضای اصلی این باند حین جابجایی 

1۵ تن چوب قاچاق در کردکوی دستگیر و 3 دستگاه 
خودرو سبک و سنگین نیز در این عملیات توقیف شد. 
اینکه  بیان  با  اقتصادی گلستان  امنیت  رئیس پلیس 
ارزش این مقدار چوب قاچاق برابر اعالم کارشناسان یک 
میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان 
کرد: تاکنون 10 نفر از اعضای این باند قاچاق دستگیر و 
به مراجع قضائی معرفی شده اند. او گفت: اعضای این 
باند برای حمل چوب های قاچاق از خودروهای مختلف 
و حتی حیوانات اهلی استفاده و پس از دپوی آن ها در 
محل هایی از قبل تعیین شده اقدام به انتقال چوب ها به 

همدان و تهران می کردند. 

عشایر ایالم کمبود آب و علوفه دارند

جزئیات انهدام باند سازمان یافته قاچاق چوب در گلستان

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی ۲006   | دوشــنبه  ۲0 اردیبهشــت ۱400  |    قیمــت  ۲000 تومــان   | 

آگهی مناقصه آسفالت معابر شهر انار 
)مرحله دوم (

سقف  تا  را  انار  شهر  سطح  معابر  آسفالت  پروژه  دارد  نظر  ۱400در  سال  داخلی  بودجه  و  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک  اعتبارات  استناد  به  انار  شهرداری 
30/000/000/000 لاير از طریق مناقصه عمومی به شرکتها و پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران دعوت می شود به شهرداری انار 

واقع در بلوار هشتم محرم مراجعه نموده و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۱-شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه شهرداری ها در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
۲-سپرده نفرات اول تا سوم تا اتمام تشریفات مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد. ضمناض در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به 

ترتیب به استناد ماده 8 آئین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3-هزینه درج آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4-سایر اطالعات در اسناد مناقصه قید شده است.
سپرده  حساب  به  واریزی  فیش  صورت  به  مناقصه  در  شرکت  ضمانت  عنوان  به  را  لاير   ۱/500/000/000 معادل  قرارداد  سقف  درصد   5 است  موظف  5-پیمانکار 

شهرداری یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱/500/000/000 لاير تحویل شهرداری نماید.
6-آخرین زمان تحویل پاکات تا ساعت ۱0 صبح سه شنبه ۱400/۲/۲8 می باشد.

روابط عمومی شهرداری انار

اطالعیـه
قابل توجه واردكنندگان و تولیدكنندگان محصوالت دخانی

در اجرای بند )ف( تبصره )6( قانون بودجه سال ۱400 کل کشور مبنی بر »در اجرای ماده )73( قانون برنامه ششم توسعه،  از 
ابتدای سال ۱400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ  دویست و پنجاه )۲50( ریال، تولید داخل 
با نشان )برند( بین المللی مبلغ پانصد )500( ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یک هزار و پانصد )۱500( ریال و هر بسته پنجاه گرمی 
تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار )33000( ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار )۱00/000( ریال 
به عنوان حقوق ورودی اضافه می گردد.« تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تنباکو مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی عالوه بر تسلیم 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار و محصوالت دخانی، اظهارنامه موضوع ماده )73( قانون برنامه ششم 

توسعه را نیز تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند. 
در این راستا گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است در اجرای حکم تبصره )۱( ماده )۲0( قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات متعلق به واردات 

محصوالت دخانی را قبل از ترخیص از واردکنندگان کاالهای مزبور وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرمهای موبوط حسب مورد درج نماید.
لذا واردکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت دخانی مکلف به پرداخت مالیات و عوارضی به شرح جدول زیر می  باشند:

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی كشور                 350۱9-0۲۱   ستاد خبری دفتر مرکزی حراست           ۱5۲6 مرکز ارتباط مردمی             
 شناسه آگهی 1129144 و م الف 401          

نام کاال
مالیات بر ارزش افزودهقانون بودجه سال ۱400ماده )73( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

واحدمبلغواحدمأخذنرخ مالیات
نرخ 
مالیات

نرخ 
عوارض

مأخذ

بهای فروش3%12%به ازای هر نخ2۵0پاکتقیمت درب کارخانه10%سیگار تولید داخلی

بهای فروش3%12%--پاکتقیمت درب کارخانه20%سیگار تولید مشترک

بهای فروش3%12%به ازای هر نخ۵00پاکتقیمت درب کارخانه2۵%سیگار نشان بین الملل

بهای فروش3%12%به ازای هر نخ1۵00پاکتقیمت کاال، بیمه و کرایه40%سیگار وارداتی

توتون پیپ و تنباکوی 
آماده مصرف تولید داخل

33000پاکتقیمت درب کارخانه%10
به ازای هربسته 

۵0 گرمی
بهای فروش%12%3

توتون پیپ و تنباکوی 
آماده مصرف وارداتی

بهای فروش3%12%--پاکتقیمت کاال، بیمه و کرایه%40

اطالعیـه
سازمان ملی استاندارد ایران

برمبنای مصوبات هشتادوهشتمین اجالس شورای عالی استاندارد مورخ ۱37۱/۱۲/5انواع آب میوه بسته بندی شده باشماره استانداردهای مربوطه مشمول مقررات 
استاندارد اجباری می باشد.استاندارد ملی ایران به شماره5879تحت عنوان آب شاه توت تغلیظ شده -ویژگی هاوروش های آزمون دریک هزاروهفتصدوشصت 

ودومین اجالسیه کمیته ملی مربوطه مورد تجدیدنظراولقرارگرفته است که مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.

لذاکلیه تولید کنندگان،واردکنندگان وصادرکنندگان این فرآورده سه ماه ازتاریخ انتشارآگهی درروزنامه رسمی مهلت خواهند داشت تانسبت به رعایت استاندارد مذکوراقدام 
الزم را به عمل آورند.

واردات فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری پس ازانقضای مهلت مقرربرحسب ضرورت واولویت بایدمنطبق بااستانداردملی ویااستانداردهاوضوابط فنی معتبرومورد 
قبول سازمان باشد.

صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدورگواهی انطباق براساس استاندارد تعیین شده توسط کشورهدف یااستانداردهای بین المللی موردقبول طرفین 
ویامشخصات فنی اظهارشده توسط مراجع قانونی ویاذیصالح کشورهدف ویاصدورگواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهدبود.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند. 

دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل

الزامات قانونی:

شناسه آگهی ۱۱3۲304 - م الف 5۱4
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اینفلوئنسرهای  از  بسیاری  روزها،  این 
عکس های  تایوان  در  اینستاگرامی 
کرده اند  منتشر  را  رنگ  خاکی  قایقی 
فرو  دریاچه  خورده  ترک  بستر  در  که 
رفته است. به گزارش گاردین، در اوایل 
این ماه، به دنبال خشک شدن دریاچه 
که  شد  پیدا  قبری  سنگ  سان مون، 
یک  بود.   چینگ  سلسله  به  متعلق 
کرد  منتشر  را  آن  از  عکسی  توریست 
روزنامه  و  پا شد  به  و دوباره جنجالی 
این  مدعی شد که  گلوبال تایمز چینی 
همواره  تایوان  می دهد،  نشان  سنگ 
اما  است.  بوده  از خاک چین  بخشی 
این  به  کسی  خبر، کمتر  این  از  فارغ 
مسئله توجه کرد که دریاچه سان مون 
وخیم  بسیار  شرایط  و  شده  خشک 
جنوب  و  مرکز  در  مخازن  سایر  است. 
 ۵ و  هستند  خالی  شدت  به  تایوان 

دارند. آب  یا کمتر  درصد 
منتشر  هم گزارش هایی  هفته گذشته 
شد از مرگ گسترده ماهی ها؛ پدیده ای 

که در خشکسالی استرالیا دیده شد.
تایوان قبال هم شاهد خشکسالی بوده 
این  شدت  که  امیدوارند  ناظران  اما 
خشکسالی – که تاکنون 18 ماه طول 
تولید  در  را  تایوان  اقتصاد  و  کشیده 
می کند-  تهدید  نیمه هادی  قطعات 
دادن  انجام  برای  را  سیاستمداران 

کند. قانع  موثر،  اقدامی 
آبی اش  ذخایر  شدن  پر  برای  تایوان 
به توفان های فصلی وابسته  به شدت 
است اما در سال 2020 هیچ بارشی به 
امسال دوباره  نرسید. شاید هم  زمین 

هوآنگ- دکتر  شود.  تکرار  اتفاق  این 
مرکز  در  اجرایی  افسر  سیونگ هسو، 
آکادمیا  انسانی  آب وهوایی  تغییرات 
نشان  مطالعات  می گوید که  سینسیا، 
توفان های  شاهد  آینده،  »در  می دهد 
کمتر اما قوی تر، چشمه های خشک تر، 
با  بارش هایی  و  بارانی کمتر،  روزهای 
قدرت شدیدتر به اضافه افزایش قابل 
توجه دما و موج های گرمایی در سراسر 
می گوید:  او  بود.«  خواهیم  جهان 
فجایع  و  آب  کمبود  یعنی خطر  »این 
طبیعی مثل سیل و رانش زمین بیشتر 
در  دولت ها  او گفته که  بود.«  خواهد 
مقابله  برای  تعهداتشان  دادن  انجام 
و  نبوده اند  ّآب وهوایی صادق  بحران  با 
را  خود  آینده  برای  هم  تایوان  دولت 
برنامه هایی  دولت  است.  نکرده  آماده 
تامین  و  رودخانه ها  هدایت  برای  را 
بحران  به  واکنش  در  اما  دارد،  مخازن 
فعلی، مقامات، استخرهای شنا، سونا 
به  و  کرده اند  تعطیل  را  کارواش ها  و 
کارخانه ها دستور داده اند، میزان مصرف 
آب را کاهش دهند و برخی از مناطق از 
جمله تایچونگ در ساحل غربی، خود 
را برای حفر مجدد چاه هایی به قدمت 

آماده کرده اند. سال،  ده ها 

التماس از خدای دریا
دعا  به  دست  مردم  از  بسیاری 
دریا  خدای  ماتسو،  به  و  برداشته اند 

می کنند.  بارندگی  التماس 
کردن  بارور  دنبال  به  هم  دانشمندان 
ابرها هستند. بسیاری از مردم در تایوان 

تحت محدودیت های بسیار شدید قرار 
دو  هفته ای  جزیره،  تمام  در  و  دارند 
چانگ،  دینو  می شود.  قطع  آب  روز، 
هر  او  است؛  تایوان  ساکنان  از  یکی 
چهارشنبه بعدازظهر، تمام ظرف هایش 
از  پر  را  را حتی تشت حمام کودکش 
آب می کند. دینو حتی آب رطوبت گیر 

می کند. ذخیره  هم  را 
با  این زن 43 ساله در آشپزخانه اش 
را  خوراکی  آب  و  شستشو  آب  دقت 
دو  در طول  می کند، گرچه  از هم جدا 
روز قطعی آب، شوهرش از بیرون غذا 
می گیرد. آنها تا جایی که ممکن است 

دیر دوش می گیرند. به  دیر  هم 
اگر دینو به درستی محاسبه کرده باشد، 
آب ذخیره شده شان تا وصل شدن آب 
اما،  این صورت  غیر  در  است،  جوابگو 
او باید سطلی را بردارد و از محله طبقه 
متوسط خود آن طرف تر برود و خود را 
به یک مخزن اضطراری موقت برساند. 
مخزنی که روی آن نوشته: ارزش آب را 
بدانید؛ این برای زندگی است. در صورت 
دزدی، عواقبی در پی خواهد داشت.« 
اندکی  اقدامات  که  می گویند  ناظران 
تاکنون انجام شده که بتواند در طوالنی 
مدت، وابستگی تایوان را به توفان های 
دیگری  موضوع  فصلی کم کند. گرچه 
هم وجود دارد: جمعیت تایوان هزینه 
بسیار کمی را برای آب پرداخت می کند 
و مصرف بسیار زیادی دارد. تخمین ها 
نشان می دهد که مردم تایوان یکی از 
ارزان ترین آب های جهان را دارند و در 
سال 2020 به طور متوسط روزانه 289 

لیتر آب مصرف کرده اند. این عدد برای 
 338 تایوان  پایتخت  تایپه،  ساکنان 
مقایسه کنید  را  عدد  این  است.  لیتر 
با مصرف روزانه آب در بریتانیا که 142 
تایپه  در  و قدرت  لیتر است. جمعیت 
متمرکز شده و آنها از آب پاک و زیاد 
به  تقریبا  و  می کنند  استفاده  مخازن 
ندرت دچار کمبود آب می شوند. با وجود 
این قیمت اندک، سخت است که درک 
است،  سخت  چقدر  آب  کمبود  کنند 
شوند  مجبور  چهارشنبه  هر  اینکه  مگر 
سطل های آب را پر کنند. توماس لیو، 
از بخش برنامه ریزی شهری تایچونگ 
می گوید: »مردم انگیزه ای برای حفظ و 
بازیافت آب یا ارئه راه حل های نوآورانه 

برای مصرف آب ندارند.«

که  نمی خواهند  دوستانش  و  دینو 
قیمت آب زیاد شود، اما قبول دارند که 
ریکا  نیست.  این  جز  چاره ای  احتماال 
تسنگ 37 ساله، یکی از دوستان دینو 
می گوید اگر کاندیدای انتخاباتی بگوید 
افزایش قیمت آب  برای  برنامه ای  که 
او  به  خاطر شجاعتش  به  حتما  دارد، 

داد. خواهد  رای 
دولت اما می گوید نمی توان به راحتی 
قیمت آب را افزایش داد و این فرایند 
بزرگ ترین  از  یکی  است.  پیچیده ای 
شرکت  تایوان،  در  آب  مصرف کنندگان 
صنایع  شرکت  یا   TSMC بزرگ 
روزانه  که  است  تایوان  نیمه رسانای 
لیتر آب مصرف می کند.  میلیون   1۵6
این شرکت بخش بزرگی از محصوالت 
موارد  در  )که  را  جهان  نیمه رسانای 
گوشی  تا  گرفته  ماشین  از  مختلف 
موبایل استفاده می شود( تولید می کند 
ناخالص  تولید  در  درصدی   4 سهم  و 

دارد. داخلی 
 خشکسالی در تایوان، جامعه جهانی را 
در مورد محصوالت تولیدی این شرکت 

نگران کرده است.
این  برای  آب  قطعی  روز  دو  قانون 
این  مدیران  اما  ندارد  وجود  شرکت 
شرکت گفته اند که مصرف آب را تا 1۵ 
را  آب  آنها  داد.  خواهند  درصد کاهش 
در  و  می کنند  منتقل  دیگر  مکانی  به 
سال های اخیر فرایند ذخیره و بازیافت 

داده اند. افزایش  را  آب 
میز  دور  دوستانش  همراه  به  دینو که 
این مصیبت  به  شام نشسته اند، کمی 
پیش  هفته  چهار  یاد  آنها  می خندند؛ 
و  ترس  با  مردم  همه  که  می افتند 
حمله ور  آب  خرید  سمت  به  وحشت 
شده بودند. دینو می گوید که دارند به 

می کنند. عادت  وضعیت  این 
اما تسنگ که محل کارش و خانه اش 
است  تایچونگ  مختلف  طرف  دو  در 
تحمل  را  بی آبی  روز   4 رویهم رفته  و 
شده  خسته  وضعیت  این  از  می کند، 

است.

تصاویر دریاچه خشک شده »سان مون« میان مردم دست به دست می شود

آغاز روزهای سخت در تایوان
بسیاری از مردم دست به دعا برداشته اند و به خدای دریا التماس می کنند

رئیس جمهوری:
 تا پایان تیر

 ۱3 میلیون نفر گروه پرخطر
واکسینه می شوند

ستاد  جلسه  سومین  و  بیست  و  دویست 
به  یکشنبه  روز  دولت  اقتصادی  هماهنگی 
ریاست رئیس جمهور برگزار شد. در ابتدای 
این جلسه پیرو تصمیمات ستاد هماهنگی 
و  الزم  منابع  تامین  برای  دولت  اقتصادی 
ضروری  پرداخت های  در  بخشی  اولویت 
تهیه، تامین و خرید واکسن، دستگاه های 
شده  انجام  اقدامات  گزارش های  مختلف 
گزارش  به  کردند.  ارائه  را  زمینه  این  در 
صندوق  از  واکسن  تامین  و  تهیه  ایسنا، 
کوواکس و خرید و واردات واکسن مطابق 
کشورها،  از  برخی  با  شده  انجام  توافقات 
یافته  تخصیص  منابع  پرداخت  در  تسریع 
و هماهنگی های الزم میان دستگاه ها برای 
پیشبرد امور، از جمله مباحث مطرح شده 
واکسن  فوری  تامین  برای  جلسه  این  در 

بود.
اجرای  اهمیت  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
مسیر  اگرچه  واکسیناسیون،گفت:  سند 
تهیه و تامین واکسن چندان هموار و آسان 
نیست اما به رغم محدودیت هایی که در این 
همچنین  و  دارد  وجود  جهان  در  خصوص 
به جهت محدودیت های تحریمی در زمینه 
به  عنایت  با  آن،  ارزی  منابع  اختصاص 
می توانیم  شده  انجام  اقدامات  و  تالش ها 
امیدوار باشیم که تامین و واردات واکسن 
به یک روال قطعی با سرعت الزم برسد به 
گونه ای که هیچ ناهماهنگی و مانعی در این 

باشد. نداشته  وجود  مسیر 
وظایف  و  ماموریت  به  اشاره  با  روحانی 
دستگاه های مختلف در این خصوص افزود: 
همان طور که دولت اعالم کرده است، تهیه، 
تامین و ساخت واکسن اصلی ترین اولویت 
کاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی 
و وزارت بهداشت و درمان بوده که البته در 
اهتمام  نیز  خارجه  امور  وزارت  زمینه   این 
ویژه و موثری در دستور کار خود قرار داده 

است .
سیاستی  اولویت  تاکید کرد:  رئیس جمهور 
امر  در  داخلی  تولید  توان  ایجاد  دولت، 
واکسن است، ولی از نظر زمانی تا رسیدن 
به نقطه تکافوی تامین داخلی، برای حفظ 
جان مردم نباید زمان را از دست داد و نیاز 
تامین  واکسن  واردات  محل  از  باید  کشور 
بهداشت  وزارت  منظور  همین  به  شود 
واکسن  خرید  برای  واردات،  با  همزمان 
تولید داخل از تولید کنندگان داخلی، قرارداد 
صورت  را  الزم  پرداخت های  و  منعقد کرده 

می دهد.
اجرای  الزام  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
برنامه  طبق  واکسیناسیون،گفت:  سند 
تیرماه  پایان  تا  درمان  و  بهداشت  وزارت 
کشور،  در  پرخطر  گروه  نفر  میلیون   13
عملیات  اجرای  روند  و  می شوند  واکسینه 
واکسیناسیون به نحوی انجام خواهد گرفت 
که تزریق روزانه واکسن در سایت مربوطه 

یابد. افزایش  منظم  بطور  و  ثبت 
و  خانوارها  از  حمایت  جلسه،  این  در 
کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا در سال 
1400 با ارائه بسته های حمایتی مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و تاکید شد با توجه به 
اینکه اصناف در طول یکسال گذشته با همه 
توان خود به میدان آمدند و با وجود زیان 
اقتصادی  حیات  ادامه  به  گسترده،  مالی 
کشور کمک کردند، الزم است حمایت های 
و  خانواده ها  اصناف،  از  دولت  جامع 
شیوع  پایان  تا  آسیب دیده  کسب و کارهای 

یابد. ادامه  کرونا 
و  برنامه  سازمان  گزارش  از  پس  روحانی 
از  مختلف  حمایت های  میزان  از  بودجه 
آسیب  خانوارهای  و  کسب و کارها  جمله 
دیده از کرونا در سال گذشته و برنامه های 
حمایتی در سال جاری در این زمینه، گفت: 
آسیب گسترده پاندمی کووید 19 به اقتصاد، 
و  فراگیر  امری  بیماری  این  خود  مانند 
جهانی بوده و هیچ کشوری از خسارت های 
آن مصون نمانده است اما فشار اقتصادی 
بسیار  ما  ملت  و  کشور  به  بیماری  این 
در  ایران  که  چرا  بوده  مضاعف  و  بیشتر 
شرایط سخت ترین و غیر انسانی ترین جنگ 
عوارض  و  بیماری  این  با  جهان،  اقتصادی 
ناشی از آن مقابله کرده است. رئیس جمهور 
با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه 
وجود  با  اقتصادی  جنگ  شرایط  در  گفت: 
ارز  کمترین میزان فروش نفت و دریافت 
به سبب تحریم های سخت دشمن، دولت 
در سال گذشته با تمهیدات قانونی الزم، به 
از  دیده  آسیب  خانوارهای  و  کسب و کارها 
و  بهداشت  زیرساخت های  تقویت  و  کرونا 
تامین تجهیزات پزشکی و بدهی  و  درمان 
خود به گروه های مختلف از جمله پرستاران 
تسهیالت  مستقیم،  پرداخت  صورت  به 
بانکی و یا افزایش توان خرید کمک کرده 
تسهیل  برای  را  الزم  تصمیمات  و  است 
تامین  و  مالیاتی  فرصت های  امهال  و  کار 

است. اتخاذ کرده  را  اجتماعی 

وزیر کشور با اشاره به مصوبه انتخاباتی 
شورای نگهبان:

بر مبنای تفسیر حقوقی 
معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری عمل می کنیم

وزیر کشور گفت: اقدام شورای نگهبان در تعیین شرایط 
به  یک گام  ریاست جمهوری  انتخابات  ثبت نام کنندگان 
اما ما منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی  جلوست، 
ریاست جمهوری هستیم تا بر مبنای آن عمل کنیم. به 
گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی پس از جلسه ستاد 
انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت: شورای نگهبان 
موظف شده که  انتخابات  ابالغ سیاست های کلی  پیرو 
رجل سیاسی را تعریف کند و در واقع این مسئولیت بر 
عهده شورای نگهبان است و این کار را انجام داده و به 
وزارت کشور ابالغ کرده است. البته قانون می گوید هر گونه 
ابالغیه قانونی توسط رئیس جمهور ابالغ شود. ما روز بعد 
از آن که ابالغیه شورای نگهبان به دستمان رسید موارد 
را به استحضار رئیس جمهور رساندیم و خواستیم تفسیر 
حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به ما بدهند. 
او با بیان اینکه شورای نگهبان با این کار یک گام به جلو 
رفته است تصریح کرد: قبال شورای نگهبان طبق نظارت 
استصوابی، عمل نظارتی را انجام می داد اما این بار همان 
اقدام قبلی را براساس شاخص ها و شرایطی توضیح و آن 
را تبیین کرده که وزارت کشور مسئول است سن، مدرک 
تحصیلی و سوءسابقه داوطلبان در عین ثبت نام را بررسی 
کند. ما منتظر بررسی و تفسیر حقوقی معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری هستیم و هر نوع برداشت حقوقی که 
انجام شود آن را انجام می دهیم. ما حتما دنبال اجرای 
قانون هستیم و این به معنای عدم همکاری یا نادیده 
گرفتن همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان نیست. به هر 
حال ما مجری قانون هستیم. قانون موجود در حال حاضر 
ماده ۵۵ قانون انتخابات است و به آن عمل می کنیم ولی 
امیدواریم نتایج این اقدامات به شفافیت بیشتر و احقاق 
برخی  به  اشاره  با  رحمانی  منجر شود.  داوطلبان  حقوق 
نگرانی ها و تفسیرهای حقوقی از اقدام شورای نگهبان در 
فضای عمومی سیاسی کشور اظهار کرد: ما ضمن احترام به 
همه این تفاسیر، تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری را مبنای عمل قرار می دهیم که البته این تفسیر 
هنوز به ما نرسیده است. او همچنین در پاسخ به پرسشی 
در مورد نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در زمان ثبت نام 
از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: هر داوطلب 
فقط یک همراه در حین ثبت نام داشته باشد و اگر تعداد 
بیشتری همراه داشته باشد وزارت کشور از پذیرش آنها 
معذرو است. فضای جدید و مستقلی هم برای مصاحبه 
داوطلبان با رسانه ها تهیه شده است و داوطلبان به این 

مسائل حتما توجه کنند.

واعظی:

مذاکرات وین پیشرفت های 
مناسبی داشته است

ارزیابی کردن روند  با مثبت  رئیس دفتر رئیس جمهوری 
مذاکرات طرفین برجام در وین اظهار کرد: اگرچه مذاکرات 
دشوار است، اما با توجه به گفت وگوهای هفته اخیر می توان 
به دورنمای آن امیدوار بود. به گزارش ایسنا، محمود واعظی 
در  خود  در حساب کاربری  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 
توییتر نوشت: » مذاکرات در وین تحت اشراف مسئوالن 
کشور و با هدف رفع تحریم ها و احقاق حقوق ملت ایران 
اگرچه  است.  داشته  مناسبی  پیشرفت های  و  دارد  ادامه 
با توجه به گفت وگوهای هفته  اما  مذاکرات دشوار است، 
اخیر می توان به دورنمای آن امیدوار بود.  آنچه در این مرحله 
انسجام داخلی و وحدت ملی  را دارد،  بیشترین اهمیت 
است. هر اقدام از سوی گروه ها و رسانه ها که پیام انشقاق 
و شکاف بدهد و باعث نا امیدی مردم شود، حرکت بر علیه 

منافع ملی و تضعیف کننده تیم مذاکره است.«

دکتر هوآنگ-سیونگ هسو، 
افسر اجرایی در مرکز تغییرات 
آب وهوایی انسانی آکادمیا 
سینسیا، می گوید مطالعات 
نشان می دهد در آینده، شاهد 
توفان های کمتر اما قوی تر، 
چشمه های خشک تر، روزهای 
بارانی کمتر، و بارش هایی با 
قدرت شدیدتر به اضافه افزایش 
قابل توجه دما و موج های 
گرمایی در سراسر جهان 
خواهیم بود

طبق توضحیات وزیر خارجه او 
با ایده دو قطبی شدن میدان 
و دیپلماسی موافق نیست و 
شخصا این موضوع را دنبال 
نمی کند. وزیر خارجه معتقد 
است که میدان و دیپلماسی در 
کنار هم می تواند منجر به تامین 
دقیق منافع ملی شود

آِب دریاچه سان مون )خورشید و ماه( در تایوان آنقدر کم شده که بخش هایی از آن خشک شده و به چمن زار تبدیل شده 
است. قایق هایی که در حالت عادی روی آب ها شناور بودند، حاال به شکلی ناجور در زمین خشک، فرو رفته اند و قایق های 
تفریحی هم در طرف دیگر دریاچه که هنوز آب دارد، تجمع کرده اند. این دریاچه که معموال یکی از مشهورترین مقاصد 
توریستی در جزیره تایوان به شمار می آمد، حاال به چیز دیگری مشهور شده است. با وجود بدترین خشکسالی در 56 سال 

گذشته، این دریاچه به تصمیمات غلط سیاست گذاران شهرت پیدا کرده است.

مجلس

|  
AP

  |

| روزنامه نگار |

| مجتبی پارسا |

وزیر امور خارجه در مجلس تاکید کرد:

تامین منافع ملی با همگرایی میدان و دیپلماسی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت که وزیر امور خارجه 
داشت که  تاکید  این کمیسیون  جلسه  در 
با ایده دو قطبی کردن میدان و دیپلماسی 
موافق نیست و به هیچ عنوان این موضوع 
و   میدان  است  معتقد  و  نمی کند  دنبال  را 
به  منجر  می تواند  هم  کنار  در  دیپلماسی 

تامین دقیق منافع ملی شود. 
ابوالفضل عمویی در گفت و گو با ایسنا اظهار 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  کرد: 

خارجی مجلس در محل کمیسیون تلفیق 
جلسه فوق العاده ای را با حضور وزیر خارجه 
به  از جلسه  برگزار کرد که بخش عمده ای 
اختصاص  او  از  منتشر شده  فایل  موضوع 

داشت.

 این جلسه انتقادی و چالشی بود.
نماینده   12 جلسه  این  در  داد:  توضیح  او 
سایر  و  ملی  امنیت  اعضای کمیسیون  از 
نقطه  و  دیدگاه ها  طرح  به  کمیسیون ها 
نظرات و انتقاداتشان پرداختند که از جمله 

صوتی  فایل  انتشار  بحث  آن  محورهای 
و  میدان  قطبی  دو  ایجاد  باعث  که  بود 
است. شده  جامعه  اذهان  در  دیپلماسی 

او افزود: همچنین نمایندگان از عدم دقت 
آثار  و  انتقاد کرده  مصاحبه  این  انجام  در 
جمله  از  ملی  امنیت  در  آن  انتشار  منفی 
روابط با برخی کشورهای دوست و همسایه 

اشاره قرار دادند.  را مورد 
شهید  واالی  جایگاه  به  اشاره  با  آنها 
انظار  در  ملی  قهرمان  عنوان  به  سلیمانی 
عمومی به موضوع لزوم تامین منافع ملی 

داشتند. تاکید 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجه  وزیر  اظهارات  به  اشاره  با  خارجی 
گفت: وزیر خارجه با اشاره به روند طراحی 
دولت  در  که  داد  توضیح  مصاحبه  این 
تجربیات  انتقال  برای  تصمیم گرفته شده 
مسئولیت  آینده  در  که  افرادی  و  وزرا 
تا  گیرد  صورت  مصاحبه هایی  می پذیرند 
تجربه  عنوان  به  بعدی  نفرات  به  مباحث 
شد  قرار  چارچوب  این  در  شود؛  منتقل 
مصاحبه  این  از  دقیقه   90 تا   60 حداکثر 
مرکز  عهده  بر  کار  این  و  شود  عمومی 
جمهوری  ریاست  استراتژیک  بررسی های 
امضا گرفته  شونده  مصاحبه  طرف  از  بود؛ 
منتشر  مباحث  او  رضایت  بدون  که  شد 

نشود، ولی در نهایت این روند رعایت نشده 
قرار  خارجی  رسانه های  اختیار  در  فایل  و 

گرفت.
که  داشت  تاکید  ظریف  آقای  افزود:  او 
بحث های  بر  پایانی  را  رهبری  فرمایشات 
اشاره  با  او  این باره می داند.  در  کارشناسی 
شهید  با  رفاقتش  و  همکاری  سابقه  به 
سلیمانی بیان کرد که شهید سلیمانی برای 
او بیشتر از یک فرمانده بود و به هیچ وجه 
سلیمانی  سردار  جایگاه  تخطئه  دنبال  به 

است. نبوده 
وزیر  توضیحات  طبق  اضافه کرد:  عمویی 
میدان  شدن  قطبی  دو  ایده  با  او  خارجه 
این  و شخصا  نیست  موافق  دیپلماسی  و 

نمی کند.  دنبال  را  موضوع 
و  میدان  که  است  معتقد  خارجه  وزیر 
به  منجر  می تواند  هم  کنار  در  دیپلماسی 

شود. ملی  منافع  دقیق  تامین 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
کرد:  اظهار  همچنین  مجلس  خارجی 
بررسی  کمیسیون  جلسه  دیگر  دستور 
مرکز  از  تفحص  و  تحقیق  درخواست  سه 
جمهوری  ریاست  استراتژیک  بررسی های 

بود. 
دیلگانی  حاجی  توسط  درخواست ها  این 
نماینده  امیرآبادی  شاهین شهر،  نماینده 
قم و بنده مطرح شد. کمیسیون با تجمیع 
مصوبه  لذا  موافقت کرد؛  درخواست ها  این 
نمایندگان  تصمیم گیری  برای  کمیسیون 

و  تحقیق  بازه  شد.  ارائه  علنی  صحن  به 
دو  در  و  اخیر  ساله  هشت  دوره  تفحص 
محور عملکرد مرکز بررسی های راهبردی در 
و  تهیه  به  منجر  روند  و  سال های گذشته 
انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه است.

رئیس  قالیباف،  محمدباقر  دیگر،  از سوی 
مورد  در  دیروز  اسالمی  شورای  مجلس 
»مجلس  خارجه گفت:  وزیر  صوتی  فایل 
شورای اسالمی وظیفه خود می داند نسبت 
اقدامات  مقصران  و  عوامل  با  برخورد  به 
نسنجیده اخیر پیگیری های الزم را به انجام 
رساند و از ظرفیت های قانونی خود در این 

استفاده کند.« مساله 
میدان،  قدرت  »بدون  افزود:  قالیباف 
دیپلماسی توانی برای موفقیت ندارد و بدون 
اهداف  به  هرگز  میدان  دیپلماسی،  قدرت 
خود برای تامین منافع ملی دست نخواهد 
هوشمندانه ای  مجاهدت  همان  این  یافت، 
منطقه  در  سلیمانی  قاسم  حاج  است که 
دیپلماسی  و  میدانی  قدرت  افزایی  هم  با 
قدرت  و  کرد  خنثی  را  دشمنان  توطئه 
آورد.« وجود  به  دیپلماسی  برای  عظیمی 

رئیس مجلس همچنین گفت: »در روزهای 
اول پس از شهادت حاج قاسم گفته بودم 
همان طور که شهادت شهید بهشتی ریشه 
از  را  نفاق  جریان  خطر  و  را َکند  منافقان 
نیز  انقالب دور کرد، خون شهید سلیمانی 
جریان خودباخته غرب زده را رسوا می کند 

آنها را می خشکاند.« ریشه 

در آینده، شاهد توفان های 
کمتر اما قوی تر، چشمه های 

خشک تر، روزهای بارانی کمتر، 
و بارش هایی با قدرت شدیدتر 

به اضافه افزایش قابل توجه 
دما و موج های گرمایی در 
سراسر جهان خواهیم بود



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 3|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2006   | دوشنبه  20 اردیبهشت 1400  |4
 دردسر زمین

با لباس های اضافه ما

مدیرکل زمین شناسی 
مرکز اصفهان:

۲7 دشت اصفهان 
ممنوعه و بحرانی اند 

اصفهان،  مرکز  زمین شناسی  مدیرکل 
بین المللی  تاالب  و  زاینده رود  خشکیدن 
ملی  زیست  محیطی  فاجعه  را  گاوخونی 
این  از  »بخشی  و گفت:  دانست  جهانی  و 
و  است  اقلیمی  نوسانات  از  ناشی  مسائل 
دالیل عمده دیگر آن بارگذاری بیش از حد 
مدیریت  گسسته سازی  همچنین  و  ملی 
یکپارچگی  حالت  از  زاینده رود  آبریز  حوضه 
آن است.« رضا اسالمی ادامه داد: »اصفهان 
اکنون دچار تنش آبی تمام عیاری است که 
جمله شرب،  از  آب  تنها مصرف کنندگان  نه 
تهدید  به طور جدی  را  و کشاورزی  صنعت 
راس  در  بلکه  کرده،  نابود  مناطقی  در  و 
تاالب  و  رودخانه  اکولوژیک  پایداری  آن 
است.« رفته  نشانه  را  گاوخونی  بین المللی 
او یادآور شد: »کاهش میانگین حجم آورد 
ساالنه رودخانه از 17۵0میلیون مترمکعب در 
دهه 70 به 1میلیون و 300 هزار متر مکعب در 
دهه 80 و در نهایت به کمتر از 900 میلیون 
باعث  گذشته،  سال   ۵ طی  در  متر مکعب 
برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی 
در این دوره منجر به کاهش بیش از 3800 
و  استاتیک  ذخیره  از  متر مکعبی  میلیون 
به  و  زیر زمینی  آب های  احیای  غیرقابل 
فرونشست  و  کشاورزی  نابودی  آن  دنبال 
است.« شده  آبریز  حوضه  این  دشت های 

سازمان  روابط عمومی  گزارش  به 
کشور،  اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی 
این مقام مسئول با بیان این که از مجموع 
یا  و  ممنوعه  دشت   27 استان  دشت   3۵
»اوضاع  افزود:  هستند،  بحرانی  ممنوعه 
مهیار  نجف آباد،  گلپایگان،  دشت های  در 
آسمان،  جنوبی-دشت  مهیار  شمالی، 
اردستان، اصفهان-برخوار، بادرود-خالدآباد، 
نیز  بحران  از  داران  دامنه-  و  مورچه خورت 

است.« رفته  فراتر 

اقلیم

۱ادامه از صفحۀ

یک  به  می شود  داده  تشخیص  مناسب 
می شود  ارسال   Nike شرکت  فروشگاه 
شرایط  و  نوع  براساس  تخفیف  میزان  و 
کفش تعیین می شود. این کفش ها در یک 
قسمت خاص در فروشگاه ها نمایش قرار 

می شوند. داده 
بنابراین برخی از کفش های برگشت خورده 
از  دیگر  برخی  و  می شوند  فروخته  دوباره 
که  کفش هایی  و  می شوند  اهدا  کفش ها 
نمی توانند زندگی دوم داشته باشند به مواد 

شد. خواهند  تبدیل  بازیافتی 
حاضر  حال  در  که  کرد  اعالم  شرکت  این 
فروشگاه  هشت  در  را  برگشتی  کفش های 
و قصد  متحده می فروشد  ایاالت  در  نایک 
را   این فروشگاه ها  آوریل  پایان ماه  تا  دارد 
1۵ مکان افزایش دهد و در پایان سال این 
خدمات را به چندین فروشگاه در کشورهای 

دهد. دیگر هم گسترش 
نایک اعالم کرده است که هدفش از این کار 
گازهای گلخانه  انتشار  درصدی   70 کاهش 
ای تا سال 202۵ است همچنین می خواهد 
نهایی  محصوالت  از  حاصل  ضایعات  مقدار 
نوسازی،  دوره  آن  در  می تواند  که  را  خود 
بازیافت یا اهدا شود ، 10 برابر افزایش دهد.
هر روز 40 هزار تن زباله در کشور ما دفن 
می شود که 30% آن خشک است و بخشی 
و  کفش  شامل  خشک  زباله های  این  از 
لباس های کهنه است که یافتن راهکارهای 
عملی برای بازیافت آنها از موضوعات مهم و 

بود. خواهد  بررسی  قابل 
ما هم می توانیم آگاهی خود را به آنچه که 
می خریم افزایش دهیم. خرید کمتر باعث 
صرفه جویی در هزینه ها و کاهش ضایعات 
داشتن  می شود.  محیطی  ردپای  بهبود  و 
سبک زندگی کمتر مصرف گرایانه می تواند 

به نفع ما و سیاره باشد.
بارها  وسایلمان  از  توانیم  می  جایی که  تا 
قابل  اگر  را  استفاده کنیم. کفش های کهنه 
تعمیر هستند دوباره استفاده کنیم و یا اگر 
مراکز  تحویل  کرد  تعمیر  را  آنها  نمی شود 
بازیافت دهیم تا نقشی در حفظ و سالمت 

باشیم. داشته  خود  زیست  محیط 
مصرف کمتر  با  باشیم  داریم که   نیاز  ما 
برای  جایگزینی  راه های  و  ایده ها  و  باشیم 
راه هایی  دهیم،  پیشنهاد  تولید کربن کمتر 
اختراع  پایدار،  مزارع  ساخت  قبیل  از 
استفاده  انرژی،  ذخیره ساز  سیستم های 
بیشتر از متدهایی که بدون ضایعات هستند 
با  شهروندان  سازگار  رفتارهای  کنار  در  و 
نیاز  هم  شرکت هایی  به  زیست  محیط 
برای در پیش گرفتن  داریم که عزم جدی 
با  سازگار  که  باشند  داشته  سیاست هایی 

است. اقلیمی  تغییرات 

در  آلودگی  که  بود  صبح  چهار  ساعت 
کرمان به نهایت رسید. چنان که کل شهر 
قدری  به  هوا  می رسید.  نظر  به  خاکی 
یک  ساختمان  شیشه  از  که  بود  کثیف 
خیابان  آسفالت  نمی توانستی  هم  طبقه 
ایستگاه  بعد  ساعت  چهار  تا  ببینی.  را 
را  آلودگی  کرمان  هوای  کیفیت  سنجش 
بحران  مدیریت  ستاد  اما  نمی داد،  نشان 
صادر  را  تعطیلی  دستور  ابتدا  همان  از 
صبح   8 ساعت  دستورالعمل  اولین  کرد. 
صادر شد. کارگروه استانی شرایط اضطرار 
را اعالم کرد و همه اداره ها و دستگاه های 
شدند.  تعطیل  کرمان  شهرستان  اجرایی 
هم  خصوصی  بخش  و  بانک ها  تعطیلی 
باالیی . مقامات  دستورات  به  شد  منوط 

نه  بود.  پیچیده  هوا  کل  در  خاک  بوی 
آب کف  ریختن  هنگام  بوهایی که  آن  از 
تازه  را  روحت  و  به مشام می رسد  باغچه 
می کند. انگار خاک را آلوده به دوده کرده 
کرده  پخش  هوا  در  صافی  با  و  باشند 
ایستادن  تاب  که  کثیف  آنقدر  باشند؛ 
روی  لباس های  جمع کردن  قدر  به  حتی 
مختاری زاده،  طاهره  نداشتی.  را  بند 
شهر  مرکز  در  که  ساله ای   78 شهروند 
که  می گوید  »پیام ما«  به  می کند  زندگی 

بیدار  خواب  از  تنگی  نفس  و  سرفه  با 
وارد  در  شکاف  الی  از  »هوا  است:  شده 
اسپری ام  می توانستم  نه  بود.  شده  حال 
داشتم که  را  این  توان  نه  و  پیدا کنم  را 
تا  کردم  نیاز  و  نذر   . شدم  بلند  جایم  از 
هزار  با  و  شوم  بلند  جایم  از  توانستم 

ببندم.« را  در  بدبختی 
در  است که  دیگری  فرد  درختی،  مرجان 
به  می کند  زندگی  یک شب  و  هزار  محله 
»پیام ما« می گوید ناچار شده لباس هایی 
از  را  پهن کرده  و  قبلش شسته  که شب 
روی بند رخت بردارد و دوباره بشوید. »رد 
بود،  نشسته  لباس ها  تمام  روی  خاک 
خاک  الیه  یک  هم  پنجره ها  کنار  حتی 
لباس فروشی  یک  او کارمند  بود.«  گرفته 
در شمال شهر است و تا ظهر نمی دانسته 

نه. یا  برود  کار  به سر  باید  که 
بخش  کارمندان  همه  سردرگمِی  این 
در  که  رضایی  عباس  بود.  خصوصی 
است  خیاطی  یک  صاحب  مهدیه  خیابان 
مشخص  »کامال  می گوید:  »پیام ما«  به 
نمی دانستیم  اما  است  آلوده  هوا  بود که 
یک  به  هم  سر  آخر  کنیم.  چکار  که 
و  تعطیل کردیم  را  مغازه  نکشیده  ساعت 

» . برگشتیم

اعالم شد؟ تعطیلی دیر  چرا 
شمالی  شهرهای  هوای  اگرچه  دیروز 
پایش  دستگاه  اما  بود  غبار آلود  کرمان 
را  آلودگی  این  استان  هوای  کیفیت 
 – کرمان  ایستگاه  نداد.  تشخیص 
شاخص  صبح  هفت  ساعت  تا  هوانیروز 

می داد. نشان   ۵9 را  هوا  کیفیت 
شاخص کیفیت هوا )AQI( به پنج دسته 
 ۵0 تا  صفر  می شود.  تقسیم بندی  اصلی 
یعنی هوا »پاک« است. از ۵1 تا 100 هوا 
از  »قابل قبول)سالم( یا متوسط« است. 
گروه های  برای  »ناسالم  هوا   1۵0 تا   101
200 »ناسالم  تا   1۵1 از  حساس« است و 
برای همه گروه ها«. از 201 تا 300 شرایط 
از  و  است  ناسالم«  »بسیار  هوا  کیفی 
بهتر  عبارت  به  ۵00، »خطرناک«.  تا   301
محیط  سازمان  هوای  کیفیت  شاخص 
زیست هوای کرمان را قابل قبول یا سالم 

چرا؟ اما  بود،  داده  تشخیص 
حفاظت  سازمان  رئیس  شاکری،  مرجان 
می گوید:  »پیام ما«  به  زیست  محیط 
»علت اینکه طول کشید تا ما این آلودگی 
را اعالم کنیم به این دلیل بود که  دانشگاه 
ما  و  داشت   ،10pmدستگاه پزشکی  علوم 
علوم  دانشگاه  داده های  طبق  نداشتیم. 

ابتدای  در  هوا  آلودگی  شاخص  پزشکی 
استاندارد  حد  از  و  بود   196 روی   صبح 
ما  هوا  شاخص کیفیت  ولی  بود  گذشته 
را   ۵8 2.۵  است عدد   pm براساس که 
آلودگی  اینکه  با  بنابراین  می داد.  نشان 
بود  مشخص  هم  چشمی  صورت  به  هوا 
مستنداتمان  اساس  بر  نمی توانستیم  ما 
تعطیلی  دستور  و  بپذیریم  را  مسئله  این 

دهیم.«
از اعالم دانشگاه  تعطیلی استان اما پس 
افتاد.  اتفاق  کرمان  پزشکی  علوم 
دانشگاه  رئیس  رشیدی نژاد،  حمیدرضا 
را  آلودگی  شاخص  کرمان  پزشکی  علوم 
بود که کارگروه  آن  از  پس  و  عنوان   196

کرد. اعالم  را  اضطرار  شرایط  استانی 
اضطرار  قانون  که  می گوید  اما  شاکری 
آلودگی هوا اصال ربطی به اندازه شاخصی 
سازمان  »اول  ندارد.  زیست  محیط  که 
گرد و غبار  که  کند  اعالم  باید  هواشناسی 
این  که  بگوید  بعد  و  نه  یا  دارد  وجود 
از  بعد  دارد.  پایداری  چقدر  گرد و غبار 
تثبیت  پایداری اش  و  گرد و غبار  آن که  
براساس  پزشکی  علوم  دانشگاه  شد. 
که  کند  اعالم  می تواند  دید  فاصله  حتی 
این آلودگی برای سالمت شهروندان مضر 

زیست  محیط  شود.  تعطیل  باید  و  است 
کارگروه  برگزاری  هماهنگ کننده  صرفا 

هواست.« آلودگی  اضطرار 

خطرناک وضعیت  در  رفسنجان 
خبرها  در  اینکه  با  دیگر  سوی  از 
شهرستان،   6 آلودگی  و  تعطیلی  از  تنها 
و  کرمان  زرند،  راور،  انار،   رفسنجان، 
محیط  شواهد  اما  است  آمده  فهرج 
تمام  تقریبا  است که  این  زیست گویای 
درگیر  استان  شمالی  شهرستان های 

بودند. شدید  آلودگی 
همه  در  »ما  شاکری  می گوید: 
هوا  شهرستان ها دستگاه سنجش کیفیت 
نداریم اما این بدین معنا نیست که باقی 
خوبی  وضعیت  شمالی  شهرستان های 
رفسنجان  برای  مثال  طور  به  داشته اند. 
انار  شهرستان  داده های  به  می توانیم 
 ۵00 روی  استناد کنیم که سطح شاخص 

» است.

از کویر مرکزی آمد گرد و غبار 
زیست  محیط  مدیر کل  گفته  به 
بر  تنها  کیفیت  سنجش  دستگاه  استان 
داخلی  بادی  فرسایش  روی  کانون های 
صبح  گرد و غبار  منشا  و  شده اند  نصب 
دیروز خارجی بوده است. او در این رابطه 
کانون های  روی  بیشتر  »ما  می گوید: 
فهرج،  انار،  راور،  مثل  داخلی  فرسایش 
ریگان، بم، کهنوج، کرمان و زرند ایستگاه 
این  منشا  اما  داریم  هوا  کیفی  پایش 
گرد و غبار کویر مرکزی و استان یزد بود.«
صنایع  که  است  امیدوار  البته  شاکری 
خود  وعده های  به  زودتر  چه  هر  آالینده 
سنجش  دستگاه  استقرار  به  نسبت 
می گوید:  او  کنند.  عمل  هوا  کیفیت 
و  خود  تعهدات  به  سرچشمه  مس  »اگر 
مصوبات هیات دولت پایبند باشد و برای 
پایش  ایستگاه  رفسنجان  و  شهربابک 
کیفیت هوا نصب کند، دو شهرستان دیگر 
هم به این سیتم وصل می شوند و امکان 

داشت.« خواهیم  را  آلودگی  سنجش 
هوای کرمان  نیست که  بار  نخستین  این 
آلوده  خارجی  کانون های  تاثیر  تحت 
نیز  گذشته  سال  فروردین  می شود. 
آن  کرد.  تجربه  را  شرایط  همین  کرمان 
زمان هم آلودگی از یزد وارد کرمان شد و 
برگرفت.  در  را  کل شهرستان های شمالی 
این در حالی است که در سال 98 منشا 
استان  در  توفان های گرد و غبار  درصد  صد 

شد. عنوان  داخلی 
پژوهش های  مرکز   98 سال  گزارش  در   
گردوخاک  توفان های  درباره  مجلس 
این  در  توفان گرد و غبار   31« است:  آمده 
منشا  این ها  تمام  که  داده  رخ  استان 
شاکری  مرجان  اما  داشتند.«  داخلی 
قابل  چندان  آمار  این  است  معتقد 
خارج  از  همواره  و کرمان  نیست  استناد 
از استان تاثیر پذیرفته است. او می گوید 
یزد،  در  واقع  کانون های  از  استان  »این 
تاثیر  نیز  سیستان و بلوچستان  و  خراسان 

می پذیرد. 
شمال میبد، شرق ابرکوه و شرق شهر یزد 

کانون های توفان در استان یزد هستند.
کانون  هم  جنوبی  خراسان  جنوب شرق   
همسایه  در  گردوخاک  توفان  اصلی 
جنوب شرق  است.  کرمان  شمالی 
چابهار،  شمال شرق  سیستان و بلوچستان، 
و  زابل  و  ایرانشهر  غرب  کنارک،  غرب 
هامون از جمله کانون های وقوع توفان در 

هستند.« کرمان  شرقی  همسایه 

انار، راور، زرند، کرمان، و فهرج در وضعیت اضطرار

آلودگی و غبار كرمان را تعطیل كرد
صبح دیروز آلودگی شهرهای شمالی کرمان را در برگرفت و یک یکشان را تعطیل کرد؛ ابتدا اداره ها و بعد بانک و اصناف

شاکری، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان: منشا گرد و غبار کویر مرکزی و استان یزد بود

به گفته مدیر کل محیط زیست 
استان دستگاه سنجش 

کیفیت تنها بر روی  کانون های 
فرسایش بادی داخلی نصب 

شده اند و منشا گرد و غبار صبح 
دیروز خارجی بوده است

صبح دیروز هیچ کولری در 6 شهرستان شمالی کرمان روشن نشد. مردم ترجیح دادند گرمای هوا را تحمل کنند تا اینکه نفس کم 
بیاورند. آلودگی از شهرهای شمالی شروع شد و به مرکز استان رسید و صبح نشده 5 دستگاه سنجش آلودگی هوا، وضعیت را قرمز 
نشان دادند؛ انار 500، راور 43۲، زرند 500، کرمان 408 و فهرج 500. از چهار صبح وضعیت خطرناک گزارش شد تا بعد از ظهر همان روز. 
فقط این 5 شهرستان نبود،  وسعت آلودگی کل شهرهای شمالی کرمان را در برگرفت و یک یکشان را تعطیل کرد؛ ابتدا اداره ها و بعد 

بانک و اصناف.

طاهره مختاری زاده، ساکن 
مرکز شهر: با تنگی نفس بیدار 
شدم. هوا از الی شکاف در وارد 

حال شده بود. نه می توانستم 
اسپری ام را پیدا کنم و نه توان 
این را داشتم که از جایم بلند 

شدم 
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و  طبیعی  تاریخ  ملی  موزه  دفتر  مدیرکل 
محیط  حفاظت  سازمان  ژنتیکی  ذخایر 
درمورد  جامعی  »بخشنامه  گفت:   زیست 
حیات وحش  از  نمونه برداری  جدید  شرایط 

شد.« ابالغ  و  تهیه 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  به گزارش 
رسالت  به  توجه  »با  افزود:  مدادی  محمد 
قانونی این دفتر، به استناد قوانین باالدستی 
از اجزای تنوع  درباره جمع آوری و نگهداری 
زیستی کشور و برای نظارت بر نمونه برداری 
از حیات وحش کشور که مدیریت و حفاظت 
آن بر عهده سازمان متبوع است، بخشنامه 
توسط  و  تهیه  خصوص  این  در  جامعی 
معاونت محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی 

شد.« ابالغ 
او ادامه داد: »در این بخشنامه به ممنوعیت 
هر گونه نمونه برداری از حیات وحش کشور 
بدون اخذ مجوز که قبال نیز جاری بوده، تاکید 
شده، از جمله مفاد مهم این بخشنامه الزام 
تحویل نمونه های تیپ گونه ها و تاکسون های 
توصیف شده به دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی 

است.«
مدادی با ابراز تاسف از اینکه پیش از این 
نمونه های  نگهداری  و  جمع آوری  بخش  در 
تیپ حیات وحش کشور که از الزامات عنوان 
امر  این  و  شده  است کم کاری  ملی  موزه 
از  تیپ  نمونه های  از  بسیاری  خروج  باعث 

پی  در  »متاسفانه  است، گفت:  کشور شده 
موزه های  در  تیپ  نمونه های  کم کاری  این 
محققان  دسترس  در  و  پراکنده  مختلف 
قرار ندارد، از طرفی موزه ملی تاریخ طبیعی 
اکنون با راه اندازی مخازن مجهز به سیستم 
الکترومکانیک و نیز سامانه آنالین نمونه های 
خود، هیچ گونه محدودیتی برای دریافت و 
نگهداری نمونه های تیپ ندارد و خروج آن ها 

نیست.« توجیه پذیر  کشور  از 
و  طبیعی  تاریخ  ملی  موزه  دفتر  مدیر کل 
محیط  حفاظت  سازمان  ژنتیکی  ذخایر 
زیست ادامه داد: »از این تاریخ تحویل همه 
موزه  این  به  توصیف شده  تیپ  نمونه های 

ضروری است و موزه ملی نیز در مقابل کد 
برای    MMTT تایید  مورد  پیشوند  با  ویژه 
محققان  مقاالت  در  درج  هدف  با  نمونه ها 
همه  از  دعوت  با  مدادی  می کند.«  صادر 
محققان و پژوهشگران به اهدای نمونه های 
قبلی خود به موزه ملی یادآور شد: »برای این 
امر تمهیدات و تشویقاتی مطابق با عرف کلی 
موزه های تاریخ طبیعی دنیا نیز پیش بینی 
از  مجموعه ای  بتوانیم  امیدواریم  و  شده 
نمونه های تیپ گونه های حیات وحش کشور 
را برای استفاده محققان کشور جمع آوری و با 
شرایط استانداردی که فراهم شده نگهداری 

کنیم.«

شرایط جدید نمونه برداری از حیات وحش اعالم شد
پایش

فعاالن فرهنگی و رسانه ای 
همدان در نامه ای که خطاب 

به رئیس قوه قضائیه 
نوشته اند، این هشدار 

را داده اند که در همدان 
بزرگترین قانون شکنی از 
سوی نهادهای دولتی و 
حاکمیتی انجام شده و 

بسیاری از آثار طبیعی مانند 
باغ ها و میراث تاریخی از 
بین رفته اند و در صورت 

متوقف نشدن روند فعلی، 
این تخریب ها ادامه خواهد 

داشت

درخواست فعاالن میراث فرهنگی همدان از رئیس قوه قضائیه:

میراث طبیعی در سایه زمین خواری در حال نابودی است
ساخت وسازهای بلند مرتبه در بافت تاریخی 
ارزشمند  سرمایه  این  به  قدری  به  همدان، 
رد  احتمال  که  کرده  وارد  آسیب  تاریخی 
پرونده ثبت جهانی همدان در یونسکو وجود 
می گویند  قرارها  و  قول  پرونده ای که  دارد؛ 
با  همدان  تا  هگمتانه  »از  عنوان  با  باید 
یونسکو  به  شهری«  فرهنگی  منظر  رویکرد 
همدان  رسانه ای  و  فرهنگی  فعاالن  برود. 
در نامه ای که خطاب به رئیس قوه قضائیه 
نوشته اند، این هشدار را داده اند که در همدان 
نهادهای  سوی  از  قانون شکنی  بزرگترین 
دولتی و حاکمیتی انجام شده و بسیاری از 
آثار طبیعی مانند باغ ها و میراث تاریخی از 
بین رفته اند و در صورت متوقف نشدن روند 
داشت.  خواهد  ادامه  تخریب ها  این  فعلی، 
آن ها درخواست کرده اند تا نسبت به وضعیت 
همدان  اجتماعی  و  تاریخی  فرهنگی، 

شود. بیان  الزم  گوشزدهای 
فعاالن  از  نفر  سی  حدود  نامه که  این  در 
امضا  را  آن  همدان  رسانه ای  و  فرهنگی 
کرده اند، آورده شده است: »به آگاهی شما 
در  همدان  استان  متاسفانه  می رسانیم 
با  شهری،  و  فرهنگی  اجتماعی،  حوزه های 
مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند. 
گوش  به  را  مشکالت  و  تخلف ها  بارها 
طریق  از  و  رسانده ایم  مربوطه  مقام های 

رسانه ها با افکار عمومی در میان گذاشته ایم، 
اما گوش شنوایی نبوده است. به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم  جنابعالی،  سفر  با  همزمان 
برخی از این مشکالت و قانونی گریزی را با 
شما به عنوان مهم ترین مقام قضایی کشور و 

بگذاریم.« میان  در  قاضی القضات 
)ع(  بقعه شاهزاده حسین  به  نامه  این  در 
اشاره شده و آمده با وجود تاکیدهای شما 
نسبت به حفظ منابع طبیعی، میراث طبیعی 
این استان نیز در سایه زمین خواری و تجاوز 
به طبیعت در حال نابودی است. با گذشت 
عمدی  تخریب  از  سال  یک  به  نزدیک 
میدان  در  جاده کشی  با  الوند  کوهستان 
میشان و پیگیری قضایی، هنوز این پرونده 
گوشه،  در  تخریب ها  و  نرسیده  نتیجه  به 
همچنین  دارد.  ادامه  این کوهستان  گوشه 
همدان  تا  هگمتانه  »از  جهانی  ثبت  پرونده 
با رویکرد منظر فرهنگی شهری« در آستانه 
متاسفانه طرح  اما  است  یونسکو  به  ارسال 
پرونده منطبق  این  با  جامع شهری همدان 
نیست و مدیریت شهری نیز به حفظ بافت 
محوطه  نابودی  و  ندارد  توجهی  تاریخی 
باستانی »حاجی خان« در شهرستان فامنین 
از جمله دیگر موارد اشاره شده در این نامه 
بوده و از رئیس قوه قضائیه درخواست ورود 

داشتند. شده  اشاره  موضوعات  به  جدی 

| روزنامه نگار |
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بختگان  تاالب  خشکیدن  ماجرای  اما 
نیست.  جدیدی  ماجرای  تشنگی اش  و 
 8۵ سال  از  تاالب  این  در  آبی  تنش 
از  بسیاری  هم  زمان  همان  شد.  شروع 
اما  دادند  جان  بی آبی  اثر  بر  فالمینگوها 
را  چندانی  توجه  بود  جدیدی  اتفاق  چون 
خشکسالی  بعد که  سال های  نکرد.  جلب 
و کمی بارش روی خود را بیش از پیش 
برای  سختی  سال های  هم  داد  نشان 
تاالب و این پرندگان بود. سال 94 کمپین 
»بی بختگان، چه بختی؟« از سوی انجمن 
پیشگامان خورشید به راه افتاد و گروهی 
فعال در حوزه محیط زیست در استهبان از 
بختگان  و خشک شدن  نبود  سختی های 
ادامه  بختگان  جان   خشکی  اما  گفتند 
پیدا کرد و سال 96 هم تصاویری از مرگ 
گسترده فالمینگوها منتشر شد که نمک را 

می داد. نشان  پاهایشان  و  بال  روی 

محیط  زیست  فعال  حاجی باقری،  رسول 
و عضو انجمن نجات بختگان در استهبان 
می گوید.  »پیام ما«  به  روزها  آن  از  حاال 
فالمینگوها  تلفات  که   86 سال  روزهای 
باال بود و سال های سخت بعدش. »ابتدا 

انجام گرفت  دست  با  جوجه ها  جابجایی 
هم  بعدها  و  بود  سختی  بسیار  کار  که 
یعنی  شد.  استفاده  کردن  جرگه  روش 
گله  و  می رفتند  راه  فاصله  با  نفر  چند 
جوجه ها را به سمت آب هدایت می کردند 
که این هم بسیار سخت و آسیب زا بود.« 
سال های  در  تاالب  خشکی  می گوید  او 
و  می داد  رخ  ماه  مرداد  و  تیر  در  قبل 
دلیل کاهش  به  اتفاق  این  حاال می بینیم 
است.  داده  رخ  اردیبهشت  در  بارش ها 
»سال 96 هم که گزارشی از تلفات آمد، به 
شمال بختگان رفتیم و الشه های فراوانی 
دیدیم. در آن زمان برای مقابله با کم آبی 
از  و آب  انجام گرفت  زه کشی هایی  تاالب 
به  این آب  آورده شد.  به رو  داخل زمین 
و  امالح  همینطور  و  زیادی  دلیل گرمای 
نمک  و  شد  فاجعه  باعث  فراوانش  نمک 
مرده  فالمینگوهای  پاهای  و  بال  روی 
وجود داشت. آزمایش ها هم در سال 96 
دلیل  به  اغلب  فالمینگوها  مرگ  می گفت 
بلوری شدن نمک در حفره تنفسی و بال 

بوده.« پاها  و 

محیط  اداره کل  به  طرحی  سال  همان 

و  شد  اجرایی  دادند که  پیشنهاد  زیست 
بستر  در  مصنوعی  استخر  آن  اساس  بر 
تاالب ساخته شد. استخرها را عایق کرده 
اطراف  چاه های  از  و  لوله گذاری کردند  و 
شدن  عملیاتی  زمان  اما  شد  برده  آب 
چون شهریور 96 بود دیر بود و در نتیجه 
بهره  آن  از  چندان  نتوانستند  فالمینگوها 
ببرند و بعد هم استخرها جمع شدند. »ما 
از پارسال طرح مطالعاتی جدی ای را برای 
دستور  در  آب رسانی  و  فالمینگوها  نجات 
آمده  پیش  شرایط  با  و  دادیم  قرار  کار 
تجربه های  و  مطالعات  این  از  است  قرار 
به  هنوز  هرچند  شود.  استفاده  گذشته 
پذیرش  مورد  طرح  درصد  صد  صورت 
مشخص نیست اما در نهایت بررسی های 
اطراف  چاه های  از  باید  می گوید که  اخیر 
زندگی  مناطق  به  بختگان  جنوبی  و 
فالمینگوها با لوله آب رسانی کرد و هرچند 
شوند.  پرآب  چاله ها  این  بار  یک  وقت 
ممکن است بازهم از استخر استفاده شود 
و ممکن است در قسمت های گود این آب 
حضور  با  حاضر  حال  در  شود.  رهاسازی 
بررسی  حال  در  منطقه  محیط  زیست 

هستیم و در همین هفته به نتیجه نهایی 
رسید.« خواهیم 

 حقابه امسال تمام شده
خشکی  دالیل  اصلی ترین  از  یکی 
است.  حقابه  نرسیدن  بختگان  تاالب 
حفاظت  مدیرکل  ظهرابی،  حمید 
دیروز  هم  فارس  استان  زیست  محیط 
اصولی ترین راه نجات پرندگان مهاجر این 
را تخصیص حقابه تاالب دانسته و  تاالب 
بارندگی  افزایش  علت  به  »پارسال  گفته: 
تلفات  حقابه،  از  بخشی  رهاسازی  و 
کاهش چشمگیری داشت و در حد نرمال 
حقابه،  رهاسازی  وجود  با  امسال  اما  بود 
در  که  بارندگی،  شدید  کاهش  دلیل  به 
برخی  در  و  بوده  بی سابقه  اخیر  سال   ۵0
درصد   80 حدود  تا  مجاور  شهرستان های 
است،  شده  ثبت  هم  بارندگی  کاهش 

بود.« پیش بینی  قابل  بحران  وقوع 

مکاتبات  وجود  با  که  گفت  همچنین  او 
و  آب  سازمان  با  متعدد  مذاکرات  و 
به  اتفاق  این  از  پیشگیری  درخواست 
وسیله رهاسازی آب، هنوز اقدامی صورت 
این  که  کرد  امیدواری  ابراز  اما  نگرفته 
به  موقع  به  مربوطه  مسئوالن  و  سازمان 
»اگر  عمل کنند.  انسانی  و  قانونی  وظیفه 
و  نیابد  تخصیص  بختگان  تاالب  حقابه 
این  شود  تکرار  مهاجر  پرندگان  تلفات 
اداره کل به ناچار از مسیر حقوقی موضوع 
پیگیری  را  زیست  محیط  به  خسارت 

می کند.«

تخصیص  راه  سر  بر  موجود  مشکالت 
عاملی  ظهرابی  صحبت های  و  حقابه 
دهقانی،  حمیدرضا  گذشته  روز  تا  شد 
در  فارس  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
فالمینگوهای  مرگ  احتمال  به  واکنش 
به  بختگان  تاالب  حقابه  بگوید  بختگان 
پاییز  در  متر مکعب  میلیون   ۵۵ میزان 
رهاسازی  امکان  دیگر  و  شده  رهاسازی 
حقابه  او  گفته  به  ندارد.  وجود  مجدد 
)از  جاری  آبی  سال  در  بختگان  تاالب 
به  اینکه  با   )1400 مهرماه  تا   99 مهرماه 
اما  بود،  مترمکعب  میلیون   40 میزان 
شده  رهاسازی  مترمکعب  میلیون   ۵۵
امسال  حقابه  بختگان  تاالب  بنابراین  و 
اگر  این حال  با  و  دریافت کرده  را  خود 
می بردیم  سر  به  آبی  مناسب  شرایط  در 
نبودیم،  روبه رو  آب  بحران  مشکل  با  و 
زیست،  محیط  اهمیت  به  توجه  با 
بختگان  تاالب  به  را  دیگری  دوباره حقابه 
اثرات  از  یکی  این  و  اختصاص می دادیم 
و  نیرو  وزارت  است که  خشکسالی  شوم 
خصوص  در  منطقه ای  آب  شرکت های 
بودند.  داده  هشدار  قبل  مدت ها  از  آن 
شرایطی  در  را  ما  آب،  بحران  »متاسفانه 
را  آب  تخصیص  اولویت  که  داده  قرار 
دهیم.«  اختصاص  شرب  بخش  به 
صحبت های دهقانی آب پاکی را بر دست 
همه کسانی ریخت که در پی گرفتن حقابه 
دشواری  مسیر  حقابه ای که  بودند؛  تاالب 
را تا رسیدن به مقصد و دهانه تاالب طی 
می کند و در نتیجه حجم بزرگی از آن در 
از بین می رود. حاجی  باقری، فعال  مسیر 
پشت  »فاصله  می گوید:  زیست  محیط 
حدود  در  تاالب  ورودی  تا  درودزن  سد 
را  آب  نیرو  وزارت  است.  کیلومتر   200
می دهد  زیست  محیط  تحویل  سد  پشت 
از  آب  عمده  بخش  طوالنی  راه  این  در  و 
برداشت  را  آن  کشاورزان  و  می رود  بین 
بارها گفته  سال ها  این  تمام  در  می کنند. 
شده محیط  زیست امکانات و نیروی الزم 

برای حفاظت از آب و رساندنش به تاالب 
را ندارد و وزارت نیرو باید وارد کار شود اما 
اتفاقی نیفتاده.« به اعتقاد او وزارت نیرو 
اینکه  یا گفتن  جریمه  اعمال  با  می تواند 
»اگر از آب برداشت کنید حقابه کشاورزی 
را مدیریت کند  این مساله  نمی دهیم«  را 

نمی برد. پیش  از  کاری  اما 

می کند  تاکید  بختگان  نجات  گروه  عضو 
 8۵ نمی تواند  تاالب  به  رسیده  حقابه  که 
مشکل  یا  کند  پر  را  تاالب  هکتار  هزار 
اثری  حتی  یا  کرده  حل  را  فالمینگوها 
باشد،  داشته  زیرزمینی  آب های  روی 
بخشی  کردن  مرطوب  درد  به  فقط  بلکه 
ریزگردها  کردن  کم  و  تاالب  ورودی  از 
رواج کشاورزی  اصلی  »مشکل  می خورد. 
افسارگسیخته در اطراف تاالب و برداشت 

است.« بخش  این  در  آب  بی رویه 

 الگوی کشاورزی 
کند تغییر  باید  منطقه 

منطقه ای  آب  مدیرعامل  قبل،  سال  چند 
اطراف  غیرمجاز  چاه های  از  آماری  فارس 
دهقانی  حمیدرضا  گفته  به  داد.  بختگان 
و  مجاز  چاه  حلقه   400 و  هزار  یک  حدود 
نزدیک به 600 حلقه چاه غیرمجاز در حوزه 
بختگان وجود دارد و برداشت های غیرمجاز 
آبی صورت  متخلفان  توسط  دو صورت  به 
و  تعداد یک هزار  می گیرد. »در سال 93 
64 حلقه و سال 94 تاکنون نزدیک به هزار 
مسلوب المنفعه  و  پر  غیرمجاز  چاه  حلقه 
شده و با توجه به اهمیت تاالب هایی که در 
تاالب  از جمله  استان خشک شده  سطح 
بختگان، تمرکز فعالیت در پرکردن چاه های 
استهبان،  نی ریز،  شهرستان  در  غیرمجاز 
اما  تالش ها  است.«  ارسنجان  و  خامه 
کافی نبود و افزایش کشت برنج که نیاز به 
تاالب ضررهای  اطراف  آب فراوان دارد در 
فراوانی را متوجه منطقه کرد. حاجی باقری 
می گوید در حوضه آبریز بختگان در حدود 
اگر  که  شده  برنج کاری  هکتار  هزار   3۵
کمتری  آب  نیازمند  که  دیگری  کشت 
باشد جایگزینش نشود مشکل منطقه حل 
نمی شود.»مشکل اصلی درباره خشکی این 
در حوزه  اشتباه  مناطق حاکمیت سیاست 
در  چنانچه سیاست های کلی  و  است  آب 
زمینه مدیریت منابع آب و کشاورزی تغییر 

داشت.« بهبود  امید  نمی توان  نکند 

تاالب ها  امور  معاون  اشرفی زاده،  آرزو 
حفاظت  سازمان  زیستگاه های  دفتر  در 
محیط زیست هم در گفت وگو با »پیام ما« 
می گوید  موضوع  همین  بر  تاکید  با 
درست  و  حقابه  اختصاص  هرچند  که 
است  مهمی  نکته  تاالب  به  رسیدنش 
توسعه  نباید  مدت  طوالنی  برای  اما 
برد.  یاد  از  را  کشاورزی  افسارگسیخته 
»کشاورزی بحثی مهم و یکی از مشکالت 
بختگان است. چرا که در سال های  اصلی 
توسعه  تاالب  باالدست  در  و  گذشته 
تاثیر  را تحت  و حقابه  داشتیم  کشاورزی 
قرار داده است. به همین دلیل امسال در 
به  تاالب ها  از  حفاظت  بین المللی  طرح 
موضوع بختگان توجه ویژه ای داشته ایم.« 
پیش  که  طرحی  او  توضیح  اساس  بر 
و  ارومیه  دریاچه  احیای  برای  این  از 
در  باغداری  و  شیوه های کشاورزی  تغییر 
در  است  قرار  شده،  عملیاتی  منطقه  آن 
با  ترتیب  این  به  و  دهد  رخ  هم  بختگان 
الگوی کشت  تغییر  از تجربه های  استفاده 
برای  را  تغییراتی  منطقه  آن  در  توسعه  و 
باشیم. شاهد  بختگان  آینده  سال های 

استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
مرکزی گفت: »ساالنه 90 گونه پرنده مهاجر 

می شود.« وارد  میقان  تاالب  به 
رضا میرزایی به مناسبت روز جهانی پرندگان 
در  میقان  »تاالب  گفت:  ایرنا  به  مهاجر 
دارای آب  تاالب  تنها  مناطق مرکزی کشور، 
مهاجرت  کریدور  در  و  است  پاییز  فصل  در 
پرنده  گونه   90 ساالنه  و  قراردارد  پرندگان 
مهاجر وارد این تاالب می شود که مهم ترین 
آنها درنای خاکستری، چنگر، خوتکا، اردک 
نوک پهن، فالمینگو، غاز خاکستری، هوبره، 

است.« سرسبز  اردک  و  حواصیل  تنجه، 
عنوان  به  تاالب  این  »حفظ  داد:  ادامه  او 
در  مهاجر  پرندگان  راهی  میان  استراحتگاه 
باالیی برخوردار است  از اهمیت  پدیده کوچ 
واز زمان مهاجرت پرندگان و استقرار آنها در 
تاالب گشت های کنترل و محافظت از منطقه 
افزایش پیدا می کند و سال گذشته از همان 
ابتدای نمایان شدن بیماری آنفلوآنزای فوق 
مدیریت  با  میقان،  تاالب  در  پرندگان  حاد 
مهار  و  سریع، کنترل   تشخیص  و  صحیح 
بیماری در تاالب میقان در کوتاه ترین زمان 

ممکن به نحو مطلوب انجام شد.«
پرندگان  جهانی  »روز  افزود:  میرزایی 
در  که  است  بین المللی  رویدادی  مهاجر 
برای  مهاجر  پرندگان  وجود  اهمیت  بر  آن 
انسان  و  اکوسیستم  زمین،  تعادل  حفظ 
برنامه  یک  روز  این  است.  شده  تاکید 

به  نیاز  که  است  ساالنه  آگاهی بخشی 
زیستگاه های  و  مهاجر  پرندگان  از  حفاظت 
این  گستره  می کند.  برجسته  را  آن ها 
ابزاری مؤثر برای کمک به افزایش  رویداد، 
پرندگان  تهدیدات  مورد  در  جهانی  آگاهی 
به  نیاز  و  آنها  اکولوژیکی  اهمیت  مهاجر، 
از  حفاظت  برای  بین المللی  همکاری های 

است.« آنها 
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
پرنده   گونه   ۵3۵  « شد:  یادآور  مرکزی 
تعداد  این  شده که  رصد  ایران  در  تاکنون 
دنیا  کل  پرنده های  از  یک سوم  حدود 
آمارهای  براساس  می دهند.  تشکیل  را 

صدم   12 و  چهار  می توان گفت  بین المللی 
بیشتر  یعنی  دنیا  پرندگان  کل  از  درصد 
انقراض  خطر  با  اکنون  پرنده  192 گونه  از 
دست و پنجه نرم می کنند و بخش بزرگی 
از پرندگانی که در ایران وجود دارد نیز مهاجر 

. هستند
او ادامه داد: »برگزاری روز جهانی پرندگان 
مشارکت  به  مردم  ترغیب  برای  مهاجر 
است  مهاجر  پرندگان  از  حفاظت  در  فعال 
برنامه هایی  و  فعالیت ها  دنیا  سراسر  در  و 
افزایش  ضمن  تا  می شود  اجرا  و  طراحی 
این پرندگان  از  به حفاظت  آگاهی عمومی، 

شود.« آنان کمک  زیستگاه  و 

نگرانی برای مرگ پنج تا ۱۲ هزار جوجه فالمینگو ادامه دارد

شوربختی پرندگان بختگان
حاجی باقری، عضو انجمن نجات بختگان: باید از چاه های جنوبی بختگان به مناطق زندگی فالمینگوها با لوله آب رسانی کرد
معاون امور تاالب ها: طرحی که برای احیای دریاچه ارومیه و تغییر شیوه کشاورزی عملیاتی شده، در بختگان اجرا می شود

اهمیت حفظ تاالب میقان، برای حیات پرندگان مهاجر

شکار غیرمجاز بالی جان 
پرندگان مهاجر در ایران

بگیر،  اوج  کن،  پرواز  بخوان،  آواز  ما|  |پیام 
مثل یک پرنده؛ این شعار امسال روز جهانی 
روز در حالی سر  این  پرندگان مهاجر است. 
مهاجرت  مسیر  در  پرندگان  حیات  رسید که 
و  مسمومیت  پرنده کشی،  دام های  با  خود 
می شود.  تهدید  رفته  دست  از  زیستگاه های 
چه آن که در ماه های گذشته جمعیت پرندگانی 
که به آبگیرهای کشور رسیدند، در استان های 
جمله  از  مختلف  دالیل  به  رسیدند  مختلف 
شکار، دامگاه های هوایی، بیماری بوتولیسم و 

باز هم کوچک تر شد. آنفلوآنزا  همینطور 
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیست به روز جهانی پرندگان 
مهاجر در سال 2021، در پیامی شکار غیرمجاز 
پرندگان دانست و نوشت:  این  را بالی جان 
»مراسم روز جهانی پرندگان مهاجر، هر ساله 
و  )اردیبهشت(  می  ماه  شنبه  دومین  در 
ارتقای  توجه،  با هدف  جلب  اکتبر)مهرماه( 
سطح آگاهی و آموزش در خصوص پرندگان 
آن هاست،  روی  پیش   تهدیداتی که  مهاجر، 
به  نیاز  و  پرندگان  این  اکولوژیک  اهمیت 
همکاری های بین المللی برای حفاظت از آن ها 
برگزار می شود و مهاجرت پرندگان را در تمامی 
می گیرد.  جشن  آن ها  مهاجرتی  مسیرهای 
برنامه های  برگزاری  با  مختلف  کشورهای 
متنوع آموزشی و آگاهی بخشی شامل برگزاری 
سمینارها،  پرنده  شناسی،  جشنواره های 
پرنده نگری  تورهای  نمایشگاه ها،  مسابقات، 
و ... این روز را گرامی می دارند و توجه عموم 
و  مهاجر  پرندگان  از  حفاظت  اهمیت  به  را 

می کنند. جلب  آن ها  زیستگاه های 
و  دلنشین  آواز  زیبا،  چهره های  با  پرندگان 
زیبایی  و  شکوه  به  دل انگیزشان  پروازهای 
هر چه بیشتر مناظر طبیعی کمک می کنند و 
طبیعت  به  عالقه مندان  جان  و  روح  نوازشگر 
پاندمی  شرایط کنونی که  در  به ویژه  هستند. 
کووید 19 بسیاری از مردم جهان را خانه نشین 
کرده و فعالیت ها و سفرها را به حداقل رسانده 
است، صدای پرندگان بلندتر از قبل به گوش 
می رسد و مردم سراسر جهان بیش از پیش به 
آواز دلنوازشان گوش فراداده و به تماشای آن ها 
می نشینند. برای بسیاری از ایشان، آواز و پرواز 
پرندگان آرامش و شادی و به عبارتی سالمت 
روحی و روانی را به همراه داشته و منجر به پیوند 
محکم تر آن ها با یکدیگر و با طبیعت شده است. 
پرندگان همچنین با کنترل آفات، گرده افشانی، 
عملکرد  حفظ  در   ... و  گیاهان  بذر  پراکنش 
ایفا می کنند.«  به سزایی  نقش  اکوسیستم ها 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست، در بخش دیگر پیام کیومرث 
کالنتری آمده است: »شعار امسال روز جهانی 
پرندگان مهاجر بر آواز و پرواز پرندگان تمرکز 
دارد و مردم سراسر جهان را دعوت می کند هر 
کجا که هستند با تماشای آگاهانه و گوش دادن 
به آوای پرندگان با طبیعت ارتباط برقرار کنند و 
در یک تالش همگانی و مشترک جهانی برای 
حفاظت از پرندگان و زیستگاه هایی که آنها برای 
بقا احتیاج دارند، متحد شوند. پرندگان همه جا 
حضور دارند، در شهرها و روستاها، پارک ها و 
حیاط منازل، جنگل ها و کوه ها، تاالب ها و امتداد 
سواحل و به عنوان سفیران جهانی طبیعت، نه 
تنها جای جای کره زمین را به هم پیوند می دهند 
بلکه پیوند مجدد انسان ها با کره زمین، طبیعت 
و دیگر انسان ها را برقرار می کنند.حفاظت هر 
چه بیشتر از زیستگاه ها و سایت های استقرار 
و  شگفت انگیز  موجودات  این  استراحت  و 
جلوگیری از تخریب آن عالوه بر هماهنگی های 
بیشتر بین بخشی، همراهی و مشارکت جوامع 
ساکن در مجاورت این مناطق را می طلبد. ضمن 
گرامیداشت این روز امیدواریم با درایت، تدبیر 
و همراهی و همکاری بخش دولتی، خصوصی 
و جوامع محلی هر سال میزبان تعداد بسیار 
بیشتری از پرندگان زیبای مهاجر و رونق هر 
چه بیشتر طبیعت گردی مسئوالنه و پرنده نگری 

باشیم.«

مشکالت موجود بر سر راه 
تخصیص حقابه و صحبت های 
ظهرابی عاملی شد تا روز 
گذشته حمیدرضا دهقانی، 
مدیرعامل آب منطقه ای فارس 
در واکنش به احتمال مرگ 
فالمینگوهای بختگان بگوید 
حقابه تاالب بختگان به میزان 
۵۵ میلیون متر مکعب در پاییز 
رهاسازی شده و دیگر امکان 
رهاسازی مجدد وجود ندارد

»آواز بخوان، پرواز کن، اوج بگیر، شبیه یک پرنده« این شعار امروز است. روز جهانی پرندگان مهاجر در سال ۲0۲۱ و حاال این روز برای 
تاالب شده اند و  بی آبی  اسیر  آنها در همین هفته ای که گذشت  ندارد.  تعبیر خاصی  استان فارس  بختگان  تاالب  فالمینگوهای مهاجر 
جوجه هایشان در خطر از بین رفتن قرار دارد. آنها در شرایطی هستند که نمی توانند آواز بخوانند؛ پرواز کنند یا اوج بگیرند و برای همین 
جمعی از دوستداران محیط زیست در روزهای اخیر با ایجاد کارزار نجات فالمینگوها در نامه ای به وزیر نیرو خواستار گره گشایی و رهاسازی 
آب از منابع باالدستی شده اند. آنها در نامه شان خطاب به رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفته اند: »اگر اقدام عاجلی در خصوص تاالب بختگان 
صورت نگیرد، یکی از بزرگ ترین فجایع محیط  زیستی ایران رقم می خورد. پنج تا ١٢ هزار جوجه فالمینگو در تاالب بختگان در شرف 
مرگی دردناک بر اثر تشنگی هستند. حقابه تاالب بختگان حدود ۱00 میلیون مترمکعب در سال است که متاسفانه این آب عمدتًا یا پشت 

سدهایی چون سد درودزن مانده است یا سرازیر زمین های کشاورزی باالدست تاالب می شود.«

پایش

در حال حاضر گونه های 
جمع آوری شده از باغ 
پرندگان ایالم به سایت تیمار 
منطقه حفاظت شده مانشت 
و قالرنگ انتقال داده شده 
و در صورت شرایط پرواز 
در یکی از زیستگاه های 
استان رهاسازی می شوند 
اما اگر  قادر به پرواز نبوده و 
شرایط آزادسازی در طبیعت 
را نداشته باشند به مراکز 
مجاز نگهداری حیات وحش 
منتقل می شوند

سال  چهار  ایالم که  پرندگان  ما|باغ  |پیام 
پیش با نمایش 126 گونه پرنده افتتاح شده 
بود، با ادامه شرایط غیر استاندارد نگهداری 
حیوانات، به تعلیق درآمد. در حالی که از 
اواخر فروردین فیلمی از وضعیت نامناسب 
سالمت پرندگان و قفس های غیراستاندارد 
این مجموعه در فضای مجازی دست به 
حفاظت  مدیرکل  دیروز  می شود،  دست 
محیط زیست ایالم خبر داد: »ضمن ابالغ 
اخطاریه های متعدد به مجری باغ پرندگان 
دستورالعمل  رعایت  خصوص  در  ایالم 
در  پرندگان  و  وحش  باغ های  مدیریت 
نهایت فعالیت این مرکز به حالت تعلیق 
درآمد.«اینطور که غالمرضا ابدالی به فارس 
گفته، اخطاریه های متعدد به مجری این باغ 
پرندگان داده شده و کارشناسان اداره حفاظت 
محیط  زیست استان ایالم هم درباره در 
مدیریت  دستورالعمل  رعایت  خصوص 
داده اند  اخطار  پرندگان  و  وحش  باغ های 
دادستان  نکردن شرایط،  پیدا  بهبود  با  اما 
استان دستور به جمع آوری و انتقال پرندگان 
این مجموعه و تعلیق فعالیت های آن داده 
است.بر اساس گفته های مدیر کل محیط 
زیست استان ایالم در حال حاضر گونه های 
سایت  به  پرندگان  باغ  از  جمع آوری شده 
تیمار منطقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ 
انتقال داده شده و در صورت شرایط پرواز 

رهاسازی  استان  زیستگاه های  از  یکی  در 
می شوند اما اگر  قادر به پرواز نبوده و شرایط 
به  باشند  نداشته  را  طبیعت  در  آزادسازی 
مراکز مجاز نگهداری حیات وحش منتقل 
می شوند. ابدالی همچنین گفت: »در حال 
حاضر باغ پرندگان حق فعالیت نداشته و 
در صورت رفع نواقص و ایجاد شرایط مورد 
تایید کارشناسان این اداره کل در خصوص 
می شود.«او  تصمیم گیری  آن  تعلیق  رفع 
پیش از این نیز در مرداد 99، گفته بود که 
این مجموعه »از لحاظ استانداردهای محیط 
زیستی و توجه به حقوق حیوانات بسیار 
ضعیف عمل کرده و در این راستا اخطارهای 
متعددی دریافت کرده است و در صورتی 
نواقص  رفع  درصدد  باغ  این  مالکان  که 
به  اقدام  برنیایند  داده شده  تذکر  موارد  و 
پلمب و تعطیل کردن باغ پرندگان می کنیم 
و این مکان اجازه فعالیت نخواهد داشت«.
در  ایالم  پرندگان  باغ  ساخت  عملیات 
مساحت پنج هزار مترمربع از سال 89 و با 
سرمایه شخصی 36 میلیارد ریالی در محل 
بوستان جنگلی چغاسبز آغاز شد و سال 96 
به بهره برداری رسید. با این همه در نهایت 
نبود دامپزشک ثابت در مجموعه، بیمار شدن 
پرندگان، قفس های غیراستاندارد و کوچک 
و نادیده گرفتن حقوق حیوانات سرانجام آن 

را به تعطیلی کشاند.

به دنبال بی توجهی به اخطارهای محیط زیست
باغ پرندگان ایالم تعطیل شد

|  
سنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

پرندگان، شاخص زیستی 
برای پایش محیط زیست

عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه 
تربیت مدرس گفت: »پرندگان نسبت به مواد 
شیمیایی و زیستی راه یافته به طبیعت حساس 
هستند و به همین دلیل با مطالعه در خصوص 
سالمت پرندگان می توان به یافته های مهمی 
دست  زیست سازگان  یک  سالمت  مورد  در 
نقش  وبینار  در  قاسم پوری،  یافت.«محمود 
پرندگان مهاجر در محیط زیست با بیان اینکه 
دستکاری در زیست سازگان نیز اثرات سوخود 
را بر جمعیت پرندگان نشان می دهد، افزود: 
»چنین معضالتی گاهی موجب هیبرید شدن 
گونه های خالص شده و تنوع زیستی را مورد 
تهدید قرار می دهد.«او تاکید کرد: »پرندگان 
شاخص زیستی برای پایش محیط زیست 
هستند و به همین دلیل دیده بانان طبیعت 
مهاجر  پرندگان  محسوب می شوند؛ چرا که 
و  نیستند  و کشوری  مرز  هیچ  به  متعلق 
جامعه  مشارکت  نیازمند  آنها  از  محافظت 

جهانی است.«



پیامک شما را دربـاره 
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اسناد سازگاری با كم آبی پاسخگوی بحران نیست

ریاضت آبی به جای سازگاری با كم آبی

 در استان البرز به تنهایی 8۵00 
حلقه چاه مجاز  و 13800 حلقه 

چاه غیر مجاز وجود داشته که 
بعضی دارای برداشت غیرمجاز 
و اضافه از سقف تعیین شده 
هستند به نحوی که فقط در 

این استان سالیانه ۵0 میلیون 
متر مکعب به کسری مخازن 

زیرزمینی افزوده می شود

بخش خصوصی باید مشخص 
کند که قرار است در بستر کدام 

جامعه به ایفای مسئولیت 
اجتماعی بپردازد؟ نبود برنامه و 

هدف مهم ترین چالش ایفای 
مسئولیت اجتماعی است

| دکترای تاسیسات آبی |

| محسن موسوی  خوانساری |

در تهران سالیانه افزایش 100 
هزار نفری جمعیت ناشی از 

مهاجرت رخ می دهد که طبیعی 
است مدیریت بخش آب به 

دنبال تامین آب از منابع دیگر 
باشد بنابراین چگونه می توان 

قبول كرد كه در این شرایط 
اهداف صرفه جویی های اعالم 

شده محقق شود 
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ممنوعیت و جریمه های 
سفر در تعطیالت عید فطر 
با آغاز سیر نزولی کرونا در کشور و به منظور 
تثبیت این وضعیت، سفر در تعطیالت عید 
ممنوعیت  این  اما  شد.  اعالم  ممنوع  فطر 
عمومی  حمل و نقل  وسایل  با  سفر  شامل 
محدودیتی  نیز  هتل  در  اقامت  و  نمی شود 

ندارد.
ملی  ستاد  تصمیم  به  بنا  ایسنا،  به گزارش 
با  استان ها  همه  بین  تردد  با کرونا،  مقابله 
خودرو شخصی از ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 
 2۵ شنبه  ظهر   12 ساعت  تا  اردیبهشت   21
این  سخنگوی  است.  ممنوع  اردیبهشت ماه 
ستاد تاکید کرده که سفر از طریق هوایی و 

نیست. ممنوع  ریلی 
جریمه  که  گفته  همچنین  رئیسی  علیرضا 
تومان  میلیون  یک  قرمز  شهرهای  در  تردد 
و در شهرهای نارنجی ۵00 هزار تومان است. 
نداشتند،  قبال جریمه  زرد که  برای شهرهای 
مصوب شد در این تعطیالت، ۵00 هزار تومان 
جریمه درنظر گرفته شود. بنابراین تردد بین 
همه شهرها ممنوع است و اگر تخلفی صورت 

گیرد مشمول جریمه می شود.
طبق آخرین اعالم این ستاد، درحال حاضر 
46 شهر در کشور قرمز و 263 شهر نارنجی و 

139 شهر نیز زرد هستند.
با توجه به شناسایی ویروس های جهش یافته 
در مناطق مختلفی از کشور، نظر ستاد ملی 
مقابله با کرونا بر این است که منع تردد یکی 
از مهم ترین مولفه ها برای کنترل ویروس های 

جهش یافته در کشور است.
وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید کرده که با توجه 
به اتصال شبکه های حمل و نقل ریلی و هوایی 
کرونایی  بیمار  هیچ  »ماسک«،  برنامه  به 
عمومی سفر  وسایل حمل ونقل  با  نمی تواند 
او فروخته نمی شود و  به  بلیتی  برود، چون 
اگر مسافری قرنطینه خود را بشکند، برای او 

پیامک هشدار ارسال می شود.
این درحالی است که ایرج حریرچی، معاون 
وزارت بهداشت در هفته های گذشته از سفر و 
تردد ۵1 هزار مبتال به کرونا خبر داده بود. اما 
وزیر راه در این باره گفته بر اساس ردیابی های 
از  عمدتا  کرونایی  مسافران  صورت گرفته 
شهرشان خارج نشده  و غالبا سفرهای درون 

داشته اند. شهری 
از سوی دیگر، هنوز ممنوعیتی برای سفر با تور 
به آژانس های مسافرتی ابالغ نشده و وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
این باره مواضع و برنامه مشخصی را نیز اعالم 

نکرده است.
حرمت هللا رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر 
ایران   خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی 
نیز به ایسنا گفت که با وجود تصمیم ستاد 
در  بخشنامه ای  و  نامه  هیچ  اما  ملی کرونا، 
ارتباط با ممنوعیت سفر با تور به آژانس های 
اجرای  بنابراین  است.  نشده  ابالغ  مسافرتی 
مشمول  فعال  رسمی  دفاتر  طریق  از  تور 

نمی شود. ممنوعیت 
با این حال، در تعطیالت گذشته که دستوری 
ابالغ  مبدا  از  تور  اجرای  ممنوعیت  درباره 
نشده بود، اما در برخی شهرها مانع اجرای 
تور شدند و اتوبوس بعضی گردشگران نیز از  
اقامتی )شامل  بازگردانده شد. مراکز  مسیر 
هتل، متل، مهمان پذیر، پانسیون و مشاغل 
مشابه( نیز با توجه به این که در گروه شغلی 
یک دسته بندی شده اند، منعی برای فعالیت 
داشته  نباید  پیش  رو  تعطیالت  در  ویژه  به 
جامعه  رئیس  ـ  حمزه زاده  جمشید  باشند. 
هتلداران ایران ـ در این باره به ایسنا گفت: 
مراکز  و  هتل ها  فطر،  عید  تعطیالت  در 
اقامتی رسمی باز هستند و ممنوعیتی شامل 
مسافر  پذیرش  و  نمی شود  آن ها  فعالیت 
درحال حاضر،  اضافه کرد که  او  دارد.  ادامه 
در هیچ شهری با دستور استانی و یا ستاد 
کرونا، هتلی بسته نشده است، مگر این که 

باشد. خودخواسته  تعطیلی 

معاون آب و آبفای وزیر نیرو 
اعالم کرد:

تالش برای کاهش 
وابستگی سیستان 

به رود هیرمند 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از برگزاری 
با  روئین تن سازی سیستان  ملی  کنفرانس 
محوریت دانشگاه زابل و همکاری وزارت نیرو 
خبر داد و گفت: تالش برای کاهش وابستگی 
برنامه های  از  هیرمند  رود  به  منطقه  این 
تقی زاده خامسی  بود.  خواهد  این کنفرانس 
کنفرانس  سیاست گذاری  شورای  رئیس 
جلسه  در  سیستان  روئین تن سازی  ملی 
کنفرانس  این  سیاست گذاری  شورای 
اقلیمی  واقعیت ھای  به  توجه  با  افزود: 
انجام  با  تا  است  منطقه سیستان ضروری 
برنامه ریزی صحیح و با استفاده از ظرفیت ها 
آسیب پذیری  از  موجود  قابلیت های  و 
سیستان و وابستگی این ناحیه از کشور به 

شود. کاسته  هیرمند  رودخانه 

نایب  رئیس اتاق ایران در چهارمین نشست 
و  اجتماعی  مسئولیت  کمیسیون  فصلی 
تشریح  به  ایران،  اتاق  شرکتی  حاکمیت 
اجتماعی  مسئولیت  ایفای  چالش های 
چهارمین  پرداخت.   1400 سال  در  سازمانی 
اتاق  اجتماعی  مسئولیت  فصلی  نشست 
چالش های  و  »فرصت ها  عنوان  با  ایران 
ایفای مسئولیت اجتماعی سازمانی در سال 
حسین  نشست  این  در  شد.  برگزار   »1400
سالح ورزی، نایب  رئیس اتاق ایران، محمود 
مسئولیت  کمیسیون  رئیس  نایب  اولیایی، 
ایران،  اتاق  شرکتی  حاکمیت  و  اجتماعی 
از  انجمن حمایت  قاسم حسنی، مدیرعامل 
کودکان کار و اردشیر گراوند، استاد و محقق 
پرداختند. سخنرانی  به  اجتماعی  مطالعات 

نشست  این  در  ایران  اتاق  نایب  رئیس   
به  دقیق  نگاهی  بخواهیم  اگر  کرد:  اظهار 
باشیم  داشته  اجتماعی  مسئولیت  مفهوم 
که در واقع هدف آن کمک به ایجاد جامعه 
می توانیم  راحت تر  زمان  آن  در  است،  سالم 
چالش ها و فرصت های مسئولیت اجتماعی 
بنگاه های اقتصادی را بررسی کنیم. بسیاری 
از اقتصاددان در طیف های مختلف، همیشه 
شک  با  اجتماعی  مسئولیت  مفهوم  به 
که   دلیل  این  به  می کنند.  نگاه  تردید  و 
بنگاه های  بسیاری معتقدند که هدف اصلی 

و  است  سود  رساندن  حداکثر  به  اقتصادی 
انحراف  نوعی  به  اجتماعی  ایفای مسئولیت 
داد:  ادامه  او  است.  اصلی شان  وظیفه  از 
ایفای  چالش های  مهم ترین  بخواهیم  اگر 
مسئولیت اجتماعی در سال 1400 را بررسی 
بگیریم که  نظر  در  را  نکته  این  باید  کنیم، 
در حال حاضر وضعیت درآمدی شرکت ها و 
همین  و  نیست  پایدار  اقتصادی  بنگاه های 
با  را  اجتماعی  مسئولیت  ایفای  موضوع 

می کند. متاثر  نوعی  به  و  چالش 
سالح ورزی به شاخص فساد در کشور اشاره 
کرد و این موضوع را یکی از مهم ترین موانع 
او  دانست.   اقتصادی  رشد  و  توسعه  عدم 
همچنین با اشاره به بحران آب در کشور، این 
موضوعاتی  مهم ترین  از  یکی  را  چالش  دو 
سال  در  است  ضروری  که  کرد  عنوان 
قرار  اقتصادی  بنگاه های  توجه  مورد   1400
مدیرعامل  حسنی،  قاسم  آن  از  بعد  گیرد. 
سخنرانی  به  کودکان کار  از  حمایت  انجمن 
فعلی  وضعیت  تشریح  ضمن  او  پرداخت. 
نگاه  تاکید کرد:  اجتماعی  مسئولیت  ایفای 
و  کوتاه مدت  نباید  اجتماعی  مسئولیت  به 
حوزه  این  به  ما  نگاه  بلکه  باشد.  مقطعی 
ریشه ای باید باشد تا از ابتدا در فرآیند تولید 

گیرد. قرار  توجه  مورد 
با  رابطه  در  توضیحاتی  ارائه  از  حسنی پس 

زمان  از  تغییر وضعیت معیشت کودکان کار 
تاکید کرد: در شرایط  شیوع ویروس کرونا، 
به  همه  سرنوشت  که  بپذیریم  باید  فعلی 
به جای  باید  و جایی  است  هم گره خورده 
مبنا  ثروت آفرینی  تفکر  ثروت اندوزی،  تفکر 

گیرد. قرار 
اعتماد  ترمیم  است که  معتقد  همچنین  او 
فعلی  شرایط  در  اجتماعی  سرمایه  و 
گروه ها  بین  همه جانبه  همکاری  نیازمند 
و  است  نهاد  مردم  مختلف  سازمان های  و 
ضروری است تا گزارش حمایت از گروه های 
از  به صورت مداوم رصد شود و  آسیب پذیر 
طرفی بخش خصوصی نیز باید مشخص کند 
که قرار است در بستر کدام جامعه به ایفای 

بپردازد؟ اجتماعی  مسئولیت 

نبود برنامه و هدف مهم ترین 
چالش ایفای مسئولیت اجتماعی 

است
مطالعات  محقق  و  استاد  گراوند،  اردشیر 
ایفای  به  متفاوت  نگاهی  با  هم  اجتماعی 
من  نظر  به  گفت:  اجتماعی  مسئولیت 
بخشی از ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی 
این  به  است.  جبرانی  اقتصادی،  بنگاه های 
اقتصادی  بنگاه های  از  بسیاری  که  معنا 
وارد  زیست  محیط  به  را  بسیاری  زیان های 

می کنند و حال با ایفای این نقش، درصدد 
برمی آیند. نیازها  این  جبران 

او افزود: معتقدم بخشی از ایفای مسئولیت 
تکلیفی  باید  اقتصادی  بنگاه های  اجتماعی 
به  ملزم  را  خود  آنها  معنا که  این  به  باشد 
را  آن  طرفی  از  و  بدانند  نقش  این  ایفای 

بدانند. خود  اخالقی  وظیفه 
گراوند، خاطرنشان کرد: امیدوار هستم روزی 
ایفای  اقتصادی  بنگاه های  همه  که  برسد 
اخالقی  وظیفه  یک  را  اجتماعی  مسئولیت 

کنند. قلمداد 
ایفای  چالش های  مهم ترین  از  یکی  او 
مدون  برنامه  نبود  را  اجتماعی  مسئولیت 
بی هدف  برنامه،  نبود  در  و گفت:  عنوان کرد 
می پردازیم  اجتماعی  مسئولیت  ایفای  به 
مورد  نتیجه  می شود که  باعث  امر  همین  و 
نظر را از ایفای مسئولیت اجتماعی دریافت 
در  کرد  تاکید  حال  عین  در  گراوند  نکنیم. 
برنامه ای  نیازمند  شرکت ها  فعلی  شرایط 
برای حفظ نظام خود هستند تا از پا نپاشند 
به  را  خود  اجتماعی  مسئولیت  بتوانند  و 
ضرورت  بر  همچنین  او  کنند.  ایفا  درستی 
اتاق  ویژه  به  بخش خصوصی  مطالبه گری 
در  خصوصی  بخش  از  نمایندگی  به  ایران 
مسئولیت  ایفای  برای  دولتی  نهادهای  برابر 

کرد. تاکید  اجتماعی 

مسئولیت اجتماعی باید در 
کسب وکارها نهادینه شود

کمیسیون  نایب  رئیس  اولیایی،  محمود 
مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق 

ارائه توضیحاتی مختصر در  ایران نیز ضمن 
گفت:  اجتماعی،  مسئولیت  ایفای  با  رابطه 
حوزه  شرکتی  اجتماعی  مسئولیت  امروزه 
و  دربرمی گیرد  را  فعالیت ها  از  وسیعی 
بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان به تدریج 
کنار منفعت و سودآوری  فرامی گیرند که در 
مشتریان  از  وسیع تر  جامعه  قبال  در  باید 
خود نیز مسئول باشند. این مفهوم به تدریج 
ضرورتی  به  توسعه یافته  کشورهای  در 
انکارناپذیر تبدیل شده و صاحبان کسب وکارها 
بلکه  خیرخواهانه  نیت  برای  صرفًا  نه تنها 
از همه  و  برند سازی  و  به منظور حفظ وجهه 
مهم تر توسعه متوازن جامعه ای که خود در 
آن زندگی می کنند، بخشی از منافع اقتصادی 
اجتماعی  مسئولیت  حوزه  به  را  بنگاه ها 
این  اخیر  دهه  دو  طی  می دهند.  تخصیص 
موضوع به قدری اهمیت پیدا کرد که بخشی 
مبنای  به عنوان  تعالی  مدل های  امتیازات  از 
رتبه بندی  و  بنگاه ها  موفقیت  میزان  ارزیابی 
آن ها توسط نهادهای مستقل و حکومت ها را 

است. داده  اختصاص  خود  به 
به  امروز  اجتماعی  مسئولیت  داد:  ادامه  او 
تبدیل  اقتصادی  بنگاه های  از  مهمی  بخش 
به  نوین  بنگاه داری های  نگاه  و  است  شده 
مسئولیت  است که  این  غرب  در  خصوص 
اجتماعی بخش مهمی از سودآوری بنگاه های 
اقتصادی را تشکیل می دهد. به نظر من این 
نگاهی است که باید در ایران هم تقویت شود 
و در همین زمینه اتاق ایران اقدامات موثری 

انجام دهد. می تواند 

نایب  رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

بحران آب، اولویت مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

مسئولیت اجتماعی

مقاله  وسیع  انتشار  از  بعد  تازگی  به 
فضای  و  رسانه ها  در  نیچر  معتبر  مجله 
و  انعكاس  كه  شد  مشاهده  مجازی، 
سطوح  در  مقاله  این  نتایج  تاثیر پذیری 
مختلف جامعه بسیار گسترده و مطلوب 

است. بوده 
از  تن  سه  تحقیقات  به  استناد  با   
کالیفرنیا،  دانشگاه  ایرانی  دانشمندان 
نتیجه  این  به  مقاله  این  نگارندگان 
زیرزمینی  آب های  تخلیه  كه  رسیده اند 
یک  در  و   201۵ تا   2002 سال های  بین 
میلیارد   74 حدود  ساله،   13 دوره 
این  تاثیر  و   شده  برآورد  مترمکعب 
تخلیه بر ذخایر آب های سرزمینی تحت 
حدود  در  مفرط  برداشت  اضافه  عنوان 
در  را  ایران  مساحت  کل  از  درصد   77
این  حاصل  نهایت  در  و  است  گرفته  بر 
افزایش  موجب  بی رویه  برداشت های 
و  کشور  کل  در  خاک  شوری  تصاعدی 
فرونشست  وسعت  و  فراوانی  افزایش 
ایران زمین  از گستره  در مناطق وسیعی 

است. شده 
به عنوان نقطه شروع  اگرچه خشکسالی 
و تشدید کننده تخلیه آب های زیرزمینی 
اما  می شود   محسوب  کشور  پهنه  در 
آب های  حوضه های  در  اصلی  عامل 
توسط  مفرط  برداشت  اضافه  زیرزمینی، 

است. شده  ذكر  انسانی  عامل 
هشدار  پایان  در  مقاله  این  نویسندگان 

ناپایدار  مدیریت  تداوم  که  می دهند 
می تواند  بالقوه  ایران،  در  زیرزمینی  آب 
و  زمین  بر  برگشتی  غیرقابل  تاثیرات 
محیط زیست برجای گذاشته و عالوه بر 
اجتماعی  وضعیت  غذا،  آب،  امنیت  آن 
اندازد.  خطر  به  را  اقتصادی  شرایط  و 
گفتنی است كه در این مقاله 30 حوضه 
کل کشور  در  حوضه  زیر   478 و  آبریز 
رسیده اند  نتیجه  این  به  و  شده  بررسی 
ذخیره  حجم  تغییرات  بیشترین  که 
درصد   2600 منفی  زیرزمینی  آب  منابع 
كاهش  با  قم  نمک  دریاچه  حوضه  در 
کسری  متر مکعب  میلیارد   20 حدود 
موضوع  و  داده  رخ  زیرزمینی  آب  منابع 
از آن جهت قابل اهمیت است که در این 
حوضه بیش از 28 درصد جمعیت کشور 
و كالن شهرهایی چون تهران، كرج، قم و 
قزوین را در خود جای داده و هم اینک 
نیز این شهرها با مشكل كمبود آب جدی 
زیست،  محیط  شرب،  بخش های  در 
در  هستند.  روبه رو  و كشاورزی  صنعت 
آبریز  حوضه  در  اخیر  قرن  نیم  از  بیش 
زمانی  بازه های  در  و  قم  نمک  دریاچه 
روی  بر  قم  خرداد   1۵ سدهای  متفاوت 
روی  بر  ساوه  الغدیر  قمرود،  رودخانه 
بر  ورامین  ماملو  قره چای،  رودخانه 
کرج  امیرکبیر  جاجرود،  رودخانه  روی 
بر  قزوین  نهب  و  رودخانه کرج  روی  بر 
روی رودخانه شور به بهره برداری رسیده 

است و متاسفانه جریان آب های ورودی 
به دریاچه نمک را قطع کرده اند بنابراین 
از  زیرزمینی  آب  منابع  تقویت  و  نفوذ 
منتهی  رودخانه های  آبرفتی  بستر  طریق 
اخیر  دهه  چند  در  نیز  نمک  دریاچه  به 

است. نشده  انجام 
آب كشاورزی   بی رویه  مصرف  طرفی  از 
منطقه  در  فقط  كه  بوده  گونه ای  به 
دریاچه  حوزه  غربی  شمال  و  شمالی 
تهران،  استان های  شامل  كه  قم  نمک 
میلیارد   7/۵ از  می شود  قزوین  و  البرز 
متر مکعب آب مصرف شده در هر سال، 
در  آن  مترمکعب  میلیارد   ۵/2 از  بیش 

می شود. مصرف  کشاورزی  بخش 
ورامین،  دشت های  شامل  منطقه  این   
است  بوده  قزوین  و  ساوجبالغ  شهریار، 
آب  منابع  از  برداشت  اضافه  علت  به  که 
شده  تخلیه  سفره ها  تنها  نه  زیرزمینی 
دشت ها  این  در  فرونشست  بلکه  است 
به  ورامین  و  شهریار  دشت  در  ویژه  به 
می رسد.  سال  در  سانتی متر   30 تا   20
طبق  بر  و  روند  این  ادامه  با  بنابراین 
تدریج  به  آمده  عمل  به  پیش بینی های 
 ، پل ها  تخریب  و  نشست  شاهد  باید 
مناطق  این  در  راه آهن  جاده ها و خطوط 
زمین  فرونشست  باشیم.  كشور  از  مهم 
شدن  خالی  اثر  بر  كه  است  پدیده ای 
زیرین  و الیه های  بافت های متراكم  آب 
نتیجه سطح  در  و  داده  زمین رخ  سطح 

زمین به طور تدریجی و گاهی به صورت 
ناگهانی فرو می نشیند و حتی اگر جبران 
شود  فراهم  زیرزمینی  آب  منابع  كسری 
ولی رسیدن به حالت طبیعی قبلی ده ها 

می انجامد. طول  به  سال  هزار 
با مصوبه هیئت وزیران   1396 در اسفند 
با مسئولیت  با كم آبی  كارگروه سازگاری 
وزارت نیرو و برای انسجام و برنامه ریزی 
منابع و مصارف آب شروع به كار كرد و 
كارگروه های  تشكیل  با  ابتدا  همان  از 
با  سازگاری  سند  تا  شد  تالش  استانی 
كم آبی در تمام استان ها نهایی و منتشر 
خشكسالی  بروز  از  پس  و  اخیرا  شود. 
محترم  وزیر  دستور  با  جاری   سال  در 
 30 آبی  كم  با  سازگاری  اسناد  نیرو 
شده  تهیه  استان ها  در  كه  استان كشور 
بود برای اجرا به استان های مرتبط ابالغ 
است  این  بر  اعتقاد  طوركلی  به  شد. 
وجه  هیچ  به  اسناد  این  مصوبات  كه 
از  غیرمتعارف  برداشت های  پاسخگوی 
سال های  در  زیرزمینی  آب های  منابع 
به  تزریق  اینكه  بر  عالوه  نمی شود  اخیر 
شدت  به  نیز  زیرزمینی  آب  سفره های 

است. شده  محدود 
با كم  به عنوان مثال در اسناد سازگاری 
و  قزوین  البرز،  تهران،  استان های  آبی 
قم برنامه ریزی شده كه ساالنه بین ۵0 
بخش های  در  مترمكعب  میلیون   100 تا 
سبز  فضای  و  شرب  مختلف كشاورزی، 

آب  سفره های  تقویت  برای  استان  هر 
در  آید.  عمل  به  صرفه جویی  زیرزمینی 
این  در  موجود  اطالعات  طبق  حال  عین 
استان ها نه تنها اضافه برداشت از منابع 
بلكه كمبود  داشته  وجود  زیرزمینی  آب 
در  نیز  صنعت  و  و كشاورزی  شرب  آب 
طرف  از  و  بوده  محسوس  حاضر  حال 
به  اضافی  آب  تقاضای  افزایش  دیگر 
علت گسترش شهرها ناشی از  مهاجرت 
كه  حوزه  این  شهرهای  به  گسترده 
سالیانه  فقط  تهران  در  مثال  عنوان  به 
ناشی  جمعیت  نفری  هزار   100 افزایش 
از مهاجرت رخ می دهد که طبیعی است 
مدیریت بخش آب این چهار استان نیز 
به دنبال تامین آب از منابع دیگر باشند 
كه  كرد  قبول  می توان  چگونه  بنابراین 
صرفه جویی های  اهداف  شرایط  این  در 
محقق  استان  چهار  این  در  شده  اعالم 

شود.   
اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی در 
اکنون  این حوضه به حدی است که هم 
جنوب  مناطق  بعضی  در  مثال  عنوان  به 
 400 به  حتی  چاه ها  عمق  مالرد  و  کرج 
است.  رسیده  کف  سنگ  تقریبا  و  متر 
حلقه   8۵00 تنهایی  به  البرز  استان  در 
13800 حلقه چاه غیرمجاز  و  چاه مجاز  
برداشت  دارای  بعضا  که  داشته  وجود 
شده  تعیین  سقف  از  اضافه  و  غیر مجاز 
استان  این  در  فقط  نحوی که  به  هستند 
به کسری  متر مکعب  میلیون   ۵0 سالیانه 
در  می شود.   افزوده  زیرزمینی  مخازن 
وضع  نیز  حوضه  این  دیگر  مناطق  سایر 
است  وخیم تر  حتی  و  گونه  همین  به  
بنابراین با توجه به این شرایط و كسری 
میلیارد   20 از  بیش  زیرزمینی  آب  منابع 
متر مكعب كه هر سال نیز به آن افزوده 
انتظار داشت كه  می شود چگونه می توان 
با برنامه های بسیار سازش كارانه و مالیم 
به  ابالغی  آبی  با كم  سازگاری  سندهای 
استان ها هم کسری منابع آب زیرزمینی 
را جبران کرد و هم از فرونشست هایی كه 
این  و  پایتخت  زیرساخت های  تدریج  به 
می توان  گرفته  هدف  را  حساس  منطقه 

کرد؟  جلوگیری 
به  كارگروهی  سریع تر  هرچه  است  الزم 
نام كارگروه ریاضت آبی در حوضه آبریز 
ارشد  مقامات  نظر  زیر  نمک  دریاچه 
نظام شكل گرفته و با یک بسیج عمومی 
از  روزمره  تمام موارد  کاهش مصرف در 
شرب گرفته تا کشاورزی و فضای سبز را 
اضافه  تنها  نه  به نحوی مدیریت كند كه 
زیرزمینی  و  منابع سطحی  از  برداشت ها 
قطع شده بلكه تا 1 میلیارد متر مكعب در 
بتوان  تا  آمده  به عمل  سال صرفه جویی 
برنامه  یک  در  حداقل  كه  بود  امیدوار 
از  زیرزمینی  آب  منابع  تعادل  ساله   20
حاصل  تجدیدپذیر  منابع  حفظ  جهت 
آگاهی رسانی  با  این خصوص  در  شود.  
مهم  آبریز  حوضه  این  مردم  به  عمومی 
نهایت  در  تا  کرد  عمل  باید  گونه ای  به 
بطور  و  خودجوش  و  داوطلبانه  بطور 
انقالبی تمام آحاد مردم اقدام به کاهش 
تمام بخش ها  در  بسیار گسترده  مصرف 
درصد   100 مصرف  از  طوری که  به  کنند 
حال  در  اینک  هم  که  تجدیدپذیر  آب 
منابع  مصرف  درصد   60 به  است،  انجام 
صورت  آن  در  و  رسیده  تجدیدپذیر  آب 
و  سطحی  آب  منابع  شاهد  ما  است که 
این  توقف  نهایت  در  و  پایدار  زیرزمینی 

بود. خواهیم  ویران گر  فرونشست 

همراه شدن انتشار مقاله مجله نیچر در مورد تخلیه آب های زیرزمینی در ایران با ابالغ اسناد سازگاری با كم آبی در 30 استان کشور از 
سوی وزیر نیرو، سبب شده است که تناسب این دو توسط محسن موسوی خوانساری، دکترای تاسیسات آبی، بررسی شود. او در مطلبی 
که در اختیار »پیام ما« قرار داده است با بررسی این دو، به این نتیجه می رسد که اسناد سازگاری با کم آبی پاسخگوی بحران تخلیه 

آب های زیرزمینی در کشور و جلوگیری از پدیده فرونشست زمین نیست.
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افقی
 1 - بدنیا آوردن - دهان - آزمندی - نت 
ششم موسیقی، نفی عرب، درون چیزی 
- پول ژاپن، پول آسیایی، پول قدرتمند 
 - NBA آسیا2 - شهرت تیم ایندیانا در
آب منجمد، آب صفر درجه3 - ماشین 
نویسی - دسته وگروه - پایین حوض 
لقب   - چوب  روی  كاری  كنده   -  4
پروین شاعره ایرانی - نژاد و تبار، مقابل 
فرع، حقیقی و واقعی۵ - ست وارونه - 

سزای عمل - گل و لجن6 - شیرینی 
فروش - انابت، سوره بدون بسم هللا7 
- جاده، طریق، خوشی - تخلص ایرج 
میرزا - جنگ حضرت علی با معاویه8 
حرف  تکرار   - گوالیدن  كردن،  رشد   -
ضمیر  وی،  غائب،  ضمیر   - دوازدهم 
سوم شخص مفرد - پایان نامه9 - رنج 
و محنت  - یکی از آالت موسیقی، یکی 
از آالت موسیقی شبیه سرنا - مرتب و 
منظم، مرتب كردن10 - الیه جوی، الیه 
سوراخ شده جو زمین - سفید آذری - 

خرس فلكی، خرس آسمان11 - بزرگ و 
با هیبت، عظیم و با شکوه، قربانی شده 
در ماه رجب - فیلمی از رومن پوالنسكی 
انگلیسی12  ضمیر  بیگانه،  شمای   -
پا،  چار  واحد شمارش   - - صاحبخانه 
اشاره  ضمیر  نزدیك،  به  اشاره   - کله 
 - عربی  نیا13 - سپس  بزرگ،  پدر   -
جوان نیست، سالخورده، مسن - ظرف 
استوانه ای شکل14 - اثری از زاپلسکا 
گابریل - جد رستم1۵ - بانگ نزدیک، 
بانگ چوپان، ضمیر عربی - زیر پا مانده 

- بی تجربه 

عمودی
1 - همراه مت - صدای كوبیدن در - 
برج كج فرانسه2 - نیكوتر، خوبتر - گم 
 - بخش3  اثر  كننده،  تأثیر   - وارونه 
حماسی - نوعی یقه - عزیز و گرامی، با 
ارزش، بزرگوار و شریف4 - باالی فرنگی، 
باال به گویش عمو سام - سوا، منفصل 
کشمکش  بازی،  در  زدنی  کشیدن،   -
و  - حرص  پنچری  - صدای  نزاع۵  و 
اضافه  حروف  از  خواهی،  زیاده  طمع، 
رعایت   - عریض6   - رفته  هدر  آب   -
حقوق دیگران - راز نهفته - تپق زدن7 
پیل   - ای  رایانه  شبكه  - کاغذ کاهی، 
الكتریكی8 - از آثار اوهنری - گرداگرد 
لب و دهان - مخفف شاه9 - شیرینی 
عزا، برای خیرات كردن پخته می شود 
مایه  مایه حیات،  بدگویی شعری -   -
روشنایی، مظهر پاكی - پوالد10 - شتر، 
صورت  به   - ریسمان كلفت  ها،  جمله 

قسط بندی11 - شلوار جین، قدم یکپا، 
ژنرال جنگهای انفصال - نومیدی، گلی 
نقطه   - كشتی  انبار   - وخوشبو  سفید 
شرقی12  آذربایجان  در  سدی  خال،  و 
زبان،  عرب  خواهر  شدن،  مأنوس   -

فیلسوف یونانی قرن 3 - رمزینه، پیش 
شماره مخابراتی - عدد کار خراب کن، 
عددی یک رقمی، عدد خیطی13 - گام 
مرغ  مكان،   - ابر  بی  آسمان   - ته  بی 
می رود، رختخواب14 - حرف انتخاب، 

بله آلمانی، حرف گزینش - رده - شهر 
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تبلیغات زودهنگام برای 
انتخابات شورای شهر بندرعباس

در  روستا  و  شهر  اسالمی  شورای  انتخابات  ششم  دوره 
حالی نامزدهای انتخاباتی خود را شناخته است که در این 
رقابت ها حمایت تمام عیار برخی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی از بعضی کاندیداها با تبلیغات زود هنگام مشهود 
است. شورای اسالمی شهر و روستا از دیرباز تا کنون به دلیل 
انتخاب مردمی شان از اهمیت باالیی قرار دارد، چرا که مردم 
با انتخاب اصلح و شایسته، افرادی را از سوی خود وکیل 
به حق و حقوق عامه شان  تا نسبت  قانونی قرار می دهند 
پیگیری کنند. قطعا از قدیم االیام تا کنون افرادی که از سوی 
مردم برای این امر انتخاب می شوند باید معیارهایی را داشته 
باشند که از مهم ترین این معیارها داشتن تخصص کاری، 
روابط اجتماعی باال، مدیریت و همچنین قدرت حل مساله 
است. هر چه دایره شورایی از سطح روستا به سوی شهر 
رفت چرا  باالتر خواهد  نیز  بار مسئولیت ها  پیش می رود، 
بر می گیرد. شهرستان  را در  که منافع جمعیتی بیشتری 
بندرعباس به عنوان مرکزیت پایتخت اقتصادی کشور نیز 
از این موضوع مستثنی نبوده و در طول پنج دوره شورایی 
این شهر، چهره های گوناگونی را به خود دیده است. اما اصل 
ماجرا بر انتخاب افراد و پر کردن صندلی های این جایگاه 
نیست، بلکه اصل بر انتخاب افراد متخصص با این حوزه 
کاری است. متاسفانه طی سال های گذشته تا کنون افرادی 
با حمایت های سیاسی برخی از افراد به این منصب گام 
برداشته اند که تخصص کاری شان در این زمینه نبوده است 
و حضورشان نه تنها تاثیر مثبت در توسعه شهری نداشته، 
بلکه به دلیل عدم مدیریت صحیح در این حوزه کاری برای 
سال ها نیز تصمیات نادرستشان بر عملکرد شهری تاثیر سو 
داشته است. با توجه به شنیده های موثق، کاندیداهای کنونی 
تحت حمایت برخی از نمایندگان که همیشه شعار مطالبه گری 
و احقاق حق را بر سر سایر نمایندگان مانند طبل کوبیدن و 
منت آن را بر سر مردم گذاشتند االن دست کاندیدای خاص 
را محکم گرفته اند و در هر کوی و برزن برای گرفتن رای 
کشان کشان از مساجد گرفته تا محالت داد مطالبه گری سر 
می دهند.  افرادی که حتی در پست های مدیریتی تجربه 
کافی نداشته و برای رسیدن به یک صندلی شورایی، آن هم 
در یک شهر استراتژیک تمام تالششان را با سوءاستفاده 
زودهنگام کرده اند.  تبلیغات  به  اقدام  موجود  موقعیت  از 
بندری  شهر  این  برای  سیاسی  های  جریان  زمانی که  تا 
تصمیم سازی می کنند قطعا نمی توان شاهد حضور افراد نخبه 
بود. برای داشتن شهری پویا آن هم   و الیق این منصب 
با عنوان کالن شهر، بایست برای نخبگانی که در این راستا 
سال ها عمر خود را به مطالعه پرداخته اند و حرفی برای گفتن 
دارند، فضا را ایجاد کرد و از حمایت های سیاسی برخی 
افراد دست کشید، چرا که اگر به دنبال شهری پویا هستیم 
باید بتوانیم افرادی را به این جمع شورایی هدایت کنیم که 
کاری را بتوانند با توجه به تخصصشان پیش برند. الزم است 
مردم نیز در آبادانی این شهر توجه به رزومه  و تخصص کاری 
و مدیریتی کاندیداها داشته باشند و با وعده های توخالی، 
شرکت در میتینگ های انتخاباتی و دریافت شام، کارت شارژ، 
کارت هدیه و حتی فروختن رای باعث نشوند سال های سال 
حسرت یک تصمیم نادرست را بخورند. سرنوشت آبادانی  
و ویرانی این شهر به دست خود مردم رقم می خورد و با 
هر تصمیم نادرست و عدم شناخت از شرایط یک نماینده 
اصلح، می توان دامنه پیشرفت را سالیان متوالی به عقب 
انداخت. امید است با شرایط پیش آمده منافع مردمی را 
فدای جناح بازی های سیاسی برخی از نمایندگان و مدیران 
دارای قدرت در این شهر و استان نکرده باشیم و با انتخاب 
درست  بتوانیم حق شهرمان و حق مردمان ساکن در این 

شهر را به خوبی ادا کنیم.

آب،  ذخیره  اتاق کرمان گفت: کشاورزی،  رئیس 
صنایع  بازیافت،  صنایع  تجدید پذیر،  انرژی های 
پایه  بر  آنها  همه  محصوالت گلخانه ای که  خالق، 
زمینه  می تواند  بود،  خواهد  بنیان  دانش  اقتصاد 

باشد. مجارستان  با  استان  همکاری 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به 
معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده 
در نشست مجازی بررسی همکاری های مشترک 
کرمان و مجارستان افزود: با بررسی ظرفیت های 
کرمان،  بسیار  توانمندی های  وجود  و  مجارستان 
در سطح گسترده  تکنولوژی  و  تبادل کاال  امکان 

بین دو طرف وجود دارد.
اینکه در حال حاضر فقط دو قلم  به  اشاره  با  او 
کاال شامل پسته و خرما و در حجم کم از کرمان 
به مجارستان صادر می شود، افزود: نباید به این 
میزان صادرات بسنده کنیم بلکه باید فعالیت های 
تجاری  تبادالت  افزایش  برای  را  بسیاری 

کرد. برنامه ریزی 
استان  اقتصاد  غالب  وجه  داد:  ادامه  طبیب زاده 
اداره  به  عالقمندی  و  است  کشاورزی  کرمان 
کشاورزی با تکنولوژی جدید و همچنین نوآوری 
مصرف  در  بهره وری  و  کشاورزی  آبیاری  در 
با  ارتباط  در  بتوان  امیدواریم  دارد که  وجود  آب 

کرد. محقق  را  آن  مجارستان 
حوزه  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  اتاق  رئیس   
انرژی های تجدیدپذیر مورد عالقه دو طرف است، 
اظهار کرد: استان از نظر پتانسیل و توانایی نیروی 
نیز  این موضوع  به شدت غنی است که  انسانی 

باشد. همکاری  زمینه های  از  یکی  می تواند 
او خاطرنشان کرد: در کرمان به دلیل محدودیت 
وجود  شیالت  در  فعالیت گسترده ای  آبی  منابع 
برای  موجود  استخرهای  از  می توان  اما  ندارد 
شیالت استفاده کرد که اجرای این طرح نیاز به 

دارد. مطالعاتی  کار 

اتحادیه محصوالت  با  افزود: همکاری  طبیب زاده 
بودن  توانمند  دلیل  به  نیز  مجارستان  گلخانه ای 
و عالقمندی کرمان در این حوزه، می تواند بسیار 

باشد. تاثیرگذار  مفید و 
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: استان کرمان دارای 
قدمت معدنی است اما شیب آن به سمت صنایع 
گرفته  قرار  رقابتی  مزیت های  و  نسبی  مزیت  با 
ارتباطات  دیگر  موضوع  کرد:  تصریح  او  است. 
تفاهم نامه  امضای  و  با سایر کشورها  مجارستان 
تعرفه های ترجیحی با آنهاست که کرمان می تواند 
از این فرصت از مجارستان به عنوان  با استفاده 

دروازه ورود به سایر کشورها کمک بگیرد.
در ادامه این نشست رئیس انجمن ملی خرمای 
ایران با اشاره به اینکه ایران با تولید بیش از یک 
را  دنیا  دوم  مقام  تن خرما   هزار   200 و  میلیون 
داراست، گفت: ایران از لحاظ واریته با بیش از 80 
نوع خرما مقام اول را در دنیا به خود اختصاص 

داده است.
خرمای  میزان  کرد:  اظهار  رشیدفرخی  محسن 
است  ناچیز  بسیار  مجارستان  به  ما  صادراتی 
برداشتن  با  صادرات  میزان  این  امیدواریم  که 
به  او  کند.  تغییر  بزودی  ناعادالنه  تحریم های 
و  مشترک  همکاری  زمینه های  و  فرصت ها 
مراودات تجاری کرمان و مجارستان اشاره و بیان 
کرد: متاسفانه ایران در حال حاضر جزء 20 کشور 
اول صادرکننده و واردکننده به مجارستان نیست.

صنایع  در  مجارستان  کرد:  تصریح  رشیدفرخی، 
وابسته به کشاورزی مانند دام، طیور و آبیاری های 
تحت فشار به ویژه هیدروپونیک فرصت فوق العاده 

برای ایران وکرمان است.
در  نیز  کرمان  اتاق  بازرگانی  کمیسیون  رئیس 
ادامه این نشست گفت: امیدواریم سفیر ایران در 
بازرگانی مجارستان در تهران  مجارستان و رایزن 
در  شرکت  ثبت  زمینه  در  را  الزم  راهنمایی های 
مجارستان به فعاالن اقتصادی استان کرمان ارائه 
دهند. محمدعلی محمدمیرزائیان افزود: در حال 
حاضر  7 تا 8 هزار تن پسته به مجارستان صادر 
می شود که اگر تحریم ها برطرف شود می توان به 

دلیل ارتباطات خوب با مجارستان، از این کشور به 
سایر کشورها نیز کاال صادر کرد.

جمهوری  جدید  سفیر  نشست  این  ادامه  در 
اسالمی ایران در مجارستان گفت: اقدامات خوب 
در زمینه مقابله با کرونا و همچنین واکسیناسیون 
گسترده می تواند به گسترش روابط مجارستان با 
ایران و کرمان کمک کند. حمیدرضا نافذعارفی، به 
ارائه گزارشی از ظرفیت های مجارستان پرداخت و 
افزود: افراد تحصیل کرده بسیاری در بخش های 
که  دارند  فعالیت  مجارستان  کشاورزی  مختلف 
می توان از انتقال این تکنولوژی و دانش به ایران 
و کرمان بهره برد.  او اظهار کرد: در حوزه کمک به 
وبینار   11 دو طرف،  بین  تجاری  مبادالت  توسعه 
داشته ایم  کشور  دو  خصوصی  بخش  حضور  با 
سرمایه گذاری  برای  بسیاری  کارآفرین های  و  
آمادگی  اعالم  ایران  تجدیدپذیر  انرژی های  در 

کرده اند.
گفتنی است در این نشست بخشی از ظرفیت های 
استان مانند انرژی های تجدید پذیر و گلخانه های 
آبی  محدودیت های  همچنین  و  استان  جنوب 

استان گزارش داده شد.

رئیس اتاق کرمان مطرح کرد:

 اقتصاد دانش بنیان زمینه همکاری با مجارستان

معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان با بیان اینکه در سال زراعی جاری، کمتر 
از 20 میلی متر باران در این شهرستان نازل شده است، تامین آب شرب را مشکل 
اساسی تابستان امسال دانست. به گزارش ایسنا، جلیل حسنی در جلسه حفاظت 
از منابع آب و مقابله با تنش آبی الرستان، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه های 
ذی ربط برای مدیریت منابع آب تاکید و خاطرنشان کرد: عمده مشکل تامین 
اقدامات  و  این شهرستان در روستاهاست و علی رغم همه تالش ها  آب شرب 
انجام شده، طی سال های اخیر کماکان برخی از روستاهای شهرستان به دلیل 
خشکسالی دچار کمبود آب هستند. او افزود: باید تمهیدات الزم برای رفع مشکالت 
آب شرب در فصل تابستان انجام شود و تا رفع کامل مشکالت، اداره آبفا با همکاری 
سایر دوایر دولتی موظف به آب رسانی به روستاها با استفاده از تانکر خواهد بود. 
حسنی خاطرنشان کرد: بازسازی شبکه های فرسوده برای جلوگیری از هدر رفت 
آب، کف شکنی چاه ها و پیش بینی تانکرهای آب رسانی باید مورد توجه و اولویت 
کاری قرار گیرد. فرماندار ویژه الرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی و باغداری است، بر لزوم انجام کارهای 
ترویجی در خصوص کاهش سطح کشت در سطح شهرستان تاکید و اضافه کرد: 
باید بر اصالح الگوی کشت مناسب و کم آب بر، توسط جهاد کشاورزی اقدامات 

جدی انجام شود.

رئیس اداره عملیات بهره  برداری شرکت نفت و گاز آغاجاری از تعمیر و ایمن سازی 
خطوط لوله نفت و گاز ورودی و خروجی مخازن بهره برداری و آزمایش واحد شماره 

۵ آغاجاری خبر داد.
منوچهر قنواتی گفت: این اقدام در راستای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و تثبیت 
توان تولید حداکثری انجام شد و طی آن 4 رشته خط لوله 16 اینچ مربوط به نفت 

ورودی و خروجی و گاز خروجی مخازن پیش گفته، تعمیر و تعویض شد.
او افزود: با بهره گیری از فرصت کاهش تکلیفی، تعویض این خطوط لوله بدلیل واقع 
شدن در دیواره سنگی و بتونی و ایجاد خوردگی و کاهش ضخامت در دستور کار قرار 
گرفت و عملیات تعویض و ایمن سازی توسط اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله 

انجام شد.
قنواتی ادامه داد: با اجرای دستورالعمل بازرسی فنی و خوردگی فلزات و اتخاذ و 
اجرای تمهیدات ایمنی الزم از قبیل نصب صفحات انفصالی و شستشوی خطوط لوله، 
خاکبرداری و برچیدن دیوارهای سنگی با انجام پوشش و نوارپیچی حدود 10متر از هر 

کدام از خطوط لوله مذکور انجام شد.
رئیس اداره عملیات بهره  برداری شرکت نفت و گاز آغاجاری گفت: پس از اتمام 
لوله یادشده به همراه مخازن و تفکیک گرهای مربوط،  این عملیات همه خطوط 

گرفتند. قرار  عملیات  در سرویس  اکسیژن زدایی 

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین با انتشار اطالعیه در 
خصوص تزریق واکسن کووید 19 در روزهای ماه مبارک رمضان اعالم کرد: »با توجه 
به اجرای طرح واکسیناسیون سراسری در کشور و همزمانی آن با ماه رمضان، رعایت 
چند نکته برای ایمن بودن در هنگام تزریق واکسن کووید 19 ضروری است : با توجه به 
گزارش های موردی مبنی بر بروز حوادث ترمبوآمبولیک )لخته شدن خون( بعد از تزریق 
واکسن کووید 19 توصیه می شود از داروهای هورمونی مانند داروهای ضد بارداری خوراکی، 
داروهای استروژنی، استروئید های آنابولیک به صورت خودسرانه استفاده نشود.  با توجه 
به احتمال بروز حساسیت بعد از تزریق واکسن توصیه می شود ، بیمار در روز تزریق 
واکسن دهیدراته ) کم  آبی بدن( نباشد و روزه داران قبل از دریافت واکسن حتما سحری 
و آب کافی میل کرده باشند. برای کنترل درد و جلوگیری از تب احتمالی بعد از تزریق 
واکسن کووید 19 روزه داران می توانند از شیاف استامینوفن استفاده کنند قبل از تزریق 
واکسن به جهت پیشگیری از عوارض احتمالی واکسن استفاده از استامینوفن، داروهای 
ضدالتهاب غیراستروئیدی و آنتی هیستامین ها توصیه نمی شود. استامینوفن می تواند 
باعث کاهش پتانسیل ایمنی زایی واکسن و آنتی هیستامین ها باعث پوشانده شدن 
عوارض آنافیالکسی شوند. برای جلوگیری از عوارض نادر احتمالی واکسن ها استفاده از 
هپارین، انوکساپارین، دالتپارین، وارفارین، آنتی کواگوالنت های خوراکی مستقیم مانند 

ریواروکسابان و دابیگاتران ،آسپرین و یا سایر داروهای ضد پالکت توصیه نمی شود.«

فرماندار الرستان هشدار داد:
آب، مشکل اساسی تابستان الرستان

با هدف تثبیت توان تولید مناطق نفت خیز انجام شد؛

تعمیرات در واحد بهره برداری شماره 5 آغاجاری
پیش از دریافت واکسن کرونا 

استامینوفن استفاده نکنید

| فارس | | خوزستان  | | قزوین |

| محمدامین عالی پور |

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  139960319062000891 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی امیرمجاهدی گوکی  
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 266 صادره از گلباف در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر باغ به مساحت 2087.70 متر مربع پالک 
14۵2-  اصلی واقع در گلباف خیابان امام محله مهرابی کوچه شهید کاظمی  خریداری از مالک رسمی مرتضی امیرمجاهدی گوکی 
و فاطمه امیر مجاهدی گوکی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف 168
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/20

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/04
محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلباف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140060319008000260هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرسول 
هنرجو فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 209.20 مترمربع از پالک 7۵66 
اصلی واقع در زرند خیابان عالمه کوچه 11 خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۵1
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/20

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/3
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008000340هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سجاد میرزائی فرزند علی به شماره شناسنامه 3080011937 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 270.3۵ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 230 فرعی از 2368 اصلی واقع در زرند اکبرآباد خریداری از مالک رسمی خانم 
طیبه ذکائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 49
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/20-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/3

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی اصالحی
1400/01/22و2۵02مورخ  2490مورخ  شماره  به  پیشین  های  آگهی  در  که  امالکی 
  ،1400/02/0۵ مورخ  مکران  صبح  1۵8و1۵7  وشماره  نو  بشارت  1400/02/0۵روزنامه 
1400/01/22موضوع قانون تعیین تکلیف اشتباها آگهی وبرابر اختیارات تفویضی هیات های 

. میباشد  ماه  یک  بمدت  انتشار  تاریخ  از  برآنها  اعتراض  ومهلت  تجدید  آنها  های  آگهی  نظارت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی صادقی آرا فرزند درویش بشماره شناسنامه 463۵صادره 
از بندرعباس در یک باب خانه به مساحت 609.34متر مربع پالک 1481فرعی از 497- اصلی مفروز ومجزی 
شده از پالک 13فرعی از 497- اصلی قطعه چهارواقع در قلعه گنج  روبروی بهزیستی خریداری از مالک 

رسمی آقای نورک احمدی که در آگهی قبلی شماره پالک فرعی اشتباها 3490 منتشر شده بود .
اصغر نارویی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج.م الف 69

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960319062000889  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زیبنب باقری گوکی  فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 991 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 6۵3.۵ متر مربع پالک یکفرعی از  2066-  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2066 - اصلی واقع 
در گلباف خیابان جمهوری کوچه شماره ۵ خریداری از مالک رسمی آقای علی صابری گوکی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف 179
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/20-  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/04

محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلباف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008000446هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم اکرم ایزدی همت آبادی فرزند حسین به شماره شناسنامه 4 صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت 278.76 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 18 فرعی از ۵068 اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد 
ع  خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه تهامی سلیمان آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 48

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/3

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1400603190080002۵7هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ابوذر منتظری خادم فرزند جواد به شماره شناسنامه ۵638 صادره از زرند در قسمتی 
از خانه به مساحت 3.۵6 مترمربع از پالک 64۵9 اصلی )جهت ادغام در پالک 3106 فرعی از 6044 اصلی( 
واقع در زرند خیابان شهید صمدانی خریداری از مالک رسمی آقای علی حسن زاده محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۵0
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/20-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/3

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

احضار جهت اجرای حکم
پدر:  نام  گنبدی  چهار  بیگی  بیگلر  حسین  آقای  نام:  حقیقی:  شونده  ابالغ  مشخصات 

المکان مجهول  نشانی  به   31796779۵3 ملی  به کد  خدامراد 
با توجه به محکومیت شما به موجب دادنامه شماره 9909973886100444صادره از شورای 
حل اختالف شماره یک کوهبنان، با موضوع تنظیم و تحویل سند خودرو سواری پژو پرشیا به شماره 
پالک 6۵_۵43 م 26 مقتضی است ظرف 3 روز جهت اجرای رای صادره در این شعبه حاضر شوید 

در غیر این صورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 7
شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان

آگهی ابالغ اجرائیه  کالسه:9900873
بدینوسیله به آقایان پرهام شجاعی برجوئی نام پدر علی تاریخ تولد 1391.09.13 شماره 
به  تولد1384.12.17  تاریخ  علی  پدر  نام  برجوئی  شجاعی  پویا  و  ملی30410807۵3  
شماره ملی3040763210  همگی ورثه مرحوم علی شجاعی به قیمومیت سهراب شجاعی 
اعالمی  ادرس  به  ابالغ  مأمور  گزارش  برابر   1400040190630000۵8.1 اجرایی کالسه  پرونده  بدهکار 
ازدواج صادره به شماره 1618 مبلغ    برابر سند  ابالغ می گردد که  ازدواج شناخته نگردیده  متن سند 
2۵.۵73.873.441 ریال بابت مهریه بدهکار می باشید و خانم فرشته نورمحمدیان بستانکار پرونده 
به کالسه  اجرایی  پرونده  و  اجرائیه صادر  قانونی  تشریفات  از  نموده پس  اجرائیه  درخواست صدور 
1400000۵8 در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به 
شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه چاپ و منتشر میگردد ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت 

بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی خسروانجم

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
  1399/11/05 مورخــه    139960327008000562 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی  اراضــی 
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت و ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک ســلطانیه تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــی  ــنامه 4 کدمل ــماره شناس ــی بش ــد مظفرعل ــی فرزن ــی کوه مرادعل
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــلطانیه شش ــادره از س 5899838213 ص
زراعــی دیمــی تحــت پــالک 263 فرعــی از 62 اصلــی بــه مســاحت 
ــلطانیه  ــاد س ــین آب ــتای حس ــع در روس ــع واق ــر مرب 107904/66 مت
خریــداری از مالکیــت خــود متقاضــی مــراد کوهــی فرزنــد مظفرعلــی  
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  ــذا ب ــده اســت . ل محــرز گردی
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــدت  ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/02/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/20 
524 اصغر بیگدلی – رئیس ثبت اسناد و امالک  
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آگهی فراخوان 

روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

شناسایی و جذب سرمایه گذار ساخت و تامین فضاهای آموزشی و كمک آموزشی 
 )BOT( پردیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از طریق سرمایه گذاری به روش

)نوبت دوم(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتدستگاه سرمایه پذیر

موضوع فراخوان
شناسایی و جذب سرمایه گذار ساخت و تامین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی 
)BOT( پردیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از طریق سرمایه گذاری به روش

1/720/000/000/000 ریال مبلغ برآورد اوليه

مبلغ  28/900/000/000 ریال مبلغ سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار

از تاریخ 1400/02/18 به مدت ۵ روزمهلت دریافت اسناد فراخوان

محل دریافت اسناد  

www.jmu.ac.ir 1(سایت دانشگاه به آدرس
2(جیرفت،میدان انقالب، ستاد مرکزی مدیریت پشتیبانی دانشگاه، اداره امور 

مناقصات
  www.setadiran.ir3(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی

ساعت 14 مورخه 1400/03/01آخرین مهلت تحویل پیشنهادها

میدان  انقالب – ستاد مرکزی دانشگاه -  )دبیرخانه حراست دانشگاه(محل تسلیم پیشنهادها

ساعت 10 صبح مورخه  1400/03/02تاریخ گشایش پیشنهادها

*** در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده می باشد .

حمزی   ) مديريت پشتيباني و امور رفاهي دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
آگهی فقدان سند مالکیت

استشهادیه  استناد  به  نژاد  قاسمی  پوران  خانم  اینکه  به  نظر 
درخصوص   1400/02/0۵ مورخ   2/1942 شماره  بوارده  محلی 
بندرعباس  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1 از  فرعی   12860 پالک 
قریه نخل ناخدا مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ 
آپارتمان تحت شماره چاپی 183202 الف 93 دفتر ۵82 صفحه 
367 ذیل ثبت 104461 ثبت و سند به نام خانم پوران قاسمی 
به علت جابه جایی  مالكيت  است که سند  نژاد صادر گردیده 
المثنی  مالكيت  سند  صدور  تقاضای  نامبرده  و  مفقود گردیده 
نموده است لذا باستناد ماده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره 
ذیل آن بدینوسیله اعالم میشود هر کس مدعی انجام معامله 
نسب به پالک مذکور و وجود اصل اسناد مالکیت در نزد خود 
روز  ده  مدت  ظرف  آگهی  انتشار  تاریخ  از  بایستی  میباشد 
اعتراض خود را ضمن ارائه اسناد مالکیت به این اداره تسلیم 
و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و 
عدم وصول اعتراض و با وصول اعتراض وعدم ارائه اسناد نسبت 
به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهدشد. 

الف 1400/79  م 
تاریخ انتشار: 1400/02/20

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/20-  تاریخ انتشار نوبت دوم: 
140/03/04

اسمعیل ربیع نژاد رئیس اداره کل ثبت اسناد و امالک 
بندرعباس منطقه ۲ 

جغرافیای »واكسن خواری«

رئیس شورای شهر تهران:  
به صورت دقیق  4200 میلیارد 

تومان بدهی شرکت رسا 
تجارت به شهرداری احصا 

شد که باید هر چه سریع تر 
وصول شود

رئیس شورای شهر تهران:
 »رسا تجارت نوین« بیش از 4هزار میلیارد بدهی

 به شهرداری دارد 
رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: بر 
اساس تحقیق و تفحص به عمل آمده از سوی 
شورای شهر میزان بدهی شرکت رسا تجارت 
نوین 4200 میلیارد تومان است. به گزارش 
پیام ما، محسن هاشمی در پایان دویست 
ادامه  شورا گفت:   جلسه  دومین  و  نود  و 
در  امالک  به حسابرسی سازمان  رسیدگی 
سال 94 که مورد تصویب قرار گرفت و ابالغ 
نیز می شود یکی از دستورهای این جلسه 
بود. او در ادامه افزود: در ادامه  نتیجه یکی از 
مصوبات شورا در خصوص تحقیق و تفحص 
در مورد تفاهم نامه و  قراردادهای شهرداری 
و  مالی  تامین  برای  سپاه  تعاون  بنیاد  با 
قراردادهایی که با شرکت رسا تجارت نوین 
الماس در شهرداری  و شرکت رسا تجارت 
گرفت. قرار  موردبررسی  بود،  انجام شده 

هاشمی در توضیح این مورد گفت: از سوی 
این تشکیالت بدهی هایی به شهرداری تهران 
موجود بوده که می بایست، پرداخت می شد 
در  لذا  است  پرداخت نشده  هم  تابه حال  و 
گزارشی که در این خصوص تهیه شده بود، 
موارد غیرقانونی و میزان بدهی این تشکیالت 
به شهرداری مشخص و احصا شد که بر این 
تومان  میلیارد  هزار   ۵ به  نزدیک  اساس 
به  نوین  تجارت  رسا  شرکت  بدهی  میزان 
شهرداری تهران محاسبه  شده است.محسن 

هاشمی در ادامه افزود: این موضوع از ابتدا 
هم  مطرح بود، حتی  از روزهای اول شورا  
شخص من از این بدهی گفتم ولی چون 
پرونده در دادسرای نظامی مطرح بود، قرار 
رسیدگی  نظامی  دادسرای  شد که  این  بر 
کند و حق شهرداری داده شود. اما  بعد از 
مدتی گفتند که دادسرای نظامی به شکایت 
شهرداری کاری ندارد و پرونده مذکور مربوط 
به شکایت  خود سپاه از بعضی افراد در آن 
به سپاه کردند.  تشکیالت است که ظلمی 
در نتیجه روند رسیدگی به موضوع کند شد 
لذا شورای شهر از شهرداری خواست این کار 
زودتر انجام دهد ولی شهرداری این کار را 
به سرعت انجام نمی داد و مشغول  مذاکرات 
و  قراردادها  موارد  همه  کردن  نهایی  برای 
عملیاتی که انجام شده و بعضًا  ثبت نشده و 
نیز راستی آزمایی و حسابرسی بود که سبب 
شد روند رسیدگی به این موضوع به طول 
بیانجامد. رئیس شورای شهر تهران گفت: لذا 
شورا نگران بود و اقدام به تحقیق و تفحص 
کرد که البته همین تحقیق و تفحص هم به 
طول انجامید و در نهایت توانستند با کمک 
شهرداری به اعداد و ارقام برسند که به صورت 
دقیق  4200 میلیارد تومان بدهی شرکت رسا 
تجارت به شهرداری احصا شد که باید هر چه 

سریع تر وصول شود.

مدیرکل محیط زیست شهرداری 
خبر داد: 

تهران بیش از ۲۱0 گونه 
پرنده دارد 

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری 
تهران می گوید که در تهران بیش از 210 گونه 
شینا  پیام ما،  گزارش  به  دارد.  وجود  پرنده 
تنوع  از  تهران  اینکه شهر  به  اشاره  با  انصاری 
تصریح  است  برخوردار  غنی  بسیار  زیستی 
مناطق  جنگلی،  بوستان های  باغ ها،  کرد: 
کوهستانی شمال تهران، تپه های سوهانک، تلو 
و پارک پردیسان در داخل شهر و رود دره ها 
مختلف  گونه های  زیستگاه های  اصلی ترین 
پرندگان  به ویژه  پایتخت  جانوری  و  گیاهی 
امروزه پرنده نگری  اینکه  بیان  با  او  هستند.  
شاخه  پرطرفدارترین   )Bird watching(
گردشگری مبتنی بر طبیعت در دنیاست که در 
جلب توجه اقشار مختلف جامعه به حفاظت 
از زیستگاه های طبیعی پرندگان نقش مهمی 
ایفا می کند، تاکید کرد: منطقه حفاظت شده 
جاجرود، پارک های ملی سرخه حصار و خجیر و 
تاالب های مصنوعی شهری مانند دریاچه چیتگر 
محسوب  پرندگان  جاذب  عرصه های  از  نیز 
و  زیست  محیط  مدیر کل  به گفته  می شوند. 
توسعه پایدار پرنده نگری لذت مشاهده پرندگان، 
بدون تماس و لمس پرنده ها در زیستگاه های 
طبیعی آن ها است. در این شیوه، مخاطبان به 
رصد پرندگان می پردازند و از تماشای آن ها لذت 
می برند. در حال حاضر این صنعت در اغلب 
کشورها رونق پیدا کرده است و افراد برای گذران 
اوقات فراغت به این فعالیت می پردازند و بر 
همین اساس ایجاد اماکن مدیریت شده برای 
تماشای پرندگان و بهره گیری از پتانسیل آن ها 
در تحقیقات، آموزش و گذران اوقات فراغت از 
نیازهای تفرجی به ویژه در کالن شهرها هست.

او با اشاره به راه اندازی سایت پرنده نگری در 
پارک شهر طی سالیان گذشته تاکید کرد: از 
سال گذشته نیز در دریاچه چیتگر، سایت های 
پرنده نگری توسط شهرداری تهران ایجاد شده 
گونه های  انواع  با  شهروندان  آشنایی  است. 
پرندگان بومی و مهاجر و نحوه زیست آن ها از 
قبیل زیستگاه، آشیان گزینی، تغذیه، زادآوری و 
بیان اهمیت و ارزش زیست محیطی پرندگان و 
نقش آن ها در اکوسیستم های شهری و مهم تر 
از همه آرامش روحی و روانی ناشی از مشاهده 
پرندگان در شهری شلوغ و آلوده چون تهران 
اداره  روابط عمومی  به گزارش  است.  نظر  مد 
پایدار شهرداری  توسعه  و  کل محیط زیست 
تهران، انصاری یادآور شد: با توجه به نقش موثر 
پرنده نگری در آگاهی بخشی به شهروندان در 
زمینه محیط زیست و ایجاد ارتباط نزدیک تر 
با طبیعت و حفظ زیستگاه های طبیعی درون 
سایت های  افزایش  موضوع  شهر  پیرامون  و 
دارای  که  تهران  از  مناطقی  در  پرنده نگری 
پتانسیل حضور پرندگان بومی و مهاجر هستند 
در دستور کار اداره کل محیط زیست و توسعه 

پایدار شهرداری تهران قرار دارد.

وضعیت هوای ریگان، 
خطرناک است 

این  در  آلودگی  شاخص  ریگان  فرماندار   
شهرستان را سه برابر حد مجاز اعالم کرد و گفت: 
شرایط کنونی ریگان بسیار خطرناک است.امین 
باقری به مهر گفت: امروز شاهد پدیده گرد و غبار 
در شهرستان ریگان هستیم و شاخص آلودگی 
هوا در این شهرستان سه برابر حد مجاز است. 
است. خطرناک  بسیار  ریگان  کنونی  شرایط 
شهرستان  در  بحران  ستاد  تشکیل  از  باقری 
این  روستای   120 گفت:  و  داد  خبر  ریگان 
شهرستان در محاصره گرد و غبار شدید هستند و 
نیروهای امدادی به این مناطق اعزام شده اند.
فرماندار ریگان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
افزود:  است،  مسدود  روستا   2۵ ارتباطی  راه 
گرد و غبار باعث کاهش میدان دید شده است 
و به همین دلیل تردد در محورهای »ریگان – 
نرماشیر« و »ریگان – چابهار« به کندی انجام 
می شود. او با بیان اینکه ادارات در شهرستان 
ریگان امروز تعطیل شده است، بیان کرد: توصیه 
از  این شرایط حتی االمکان  در  مردم  می شود 

منزل خارج نشوند.

اما موضوع قدری متفاوت  اهواز  در اصفهان و 
در  شهردار  نام  شد که  اعالم  اصفهان  در  بود. 
وجود  کرونا  واکسن  کنندگان  ثبت نام  لیست 
پزشکی  علوم  دانشگاه  روابط عمومی  دارد. 
اصفهان در بیانیه ای تاکید کرد: »در پی انتشار 
اخباری مبنی بر تزریق واکسن کوید 19 به شهردار 
اصفهان در یکی از مراکز درمانی تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موضوع بررسی و 
مشخص شد که نام و شماره ملی او به عنوان 
از  یکی  بین کارکنان  در  واکسن  دریافت کننده 
بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان در سامانه 
سیب ثبت شده است، این مساله در جلسه ای 
نظام  حراست،  دانشگاه،  مسئوالن  حضور  با 
بررسی  بیمارستان  رئیس  و  بازرسی  پزشکی، 
شد و مصاحبه تلفنی با کارشناس بهداشت که 
مشخصات او را ثبت کرده بود، انجام شد.« با 
وجود تکذیب خبر از سوی مدیر روابط عمومی 

شهرداری اصفهان اما تعدادی از دانشجویان در 
واکنش به آن مقابل شهرداری تجمع کردند. در 
و  رفت  پیش  متفاوت  اندکی  ماجرا  هم  اهواز 
سرانجام مشخص نشد، شهردار شهر از سهمیه 
واکسن پاکبانان استفاده کرده یا نه. در ابتدای 
طبق  گفت:  اهواز  شهر  شورای  رئیس  ماجرا 
یکی  روز پیش،  توضیحات شهردار، حدود 20 
از تیم های واکسیناسیون مرکز بهداشت به دفتر 
کار شهردار اهواز مراجعه کرده و از او می خواهند 
پرسنل شهرداری،  و  پاکبانان  ترغیب  برای  که 
واکسن بزند، شهردار از آنها درباره قانونی بودن 
پاسخ  آنها  و  می کند  سوال  واکسن  دریافت 
می دهند که منعی وجود ندارد و شهردار می تواند 
شهردار  اساس  همین  بر  تزریق کند،  واکسن 
می گوید که از واکسیناسیون او فیلمبرداری شود 
ببینند و مطمئن شوند مشکلی وجود  بقیه  تا 
مرکز  رئیس  بعد  چندی  وجود  این  با  ندارد. 

بهداشت شرق اهواز به ایرنا می گوید: شهردار 
و  از سهمیه غسال ها  قاطع،  به ضرس  اهواز، 
پاکبان ها واکسن دریافت نکرده است. تاکنون 
30 هزار دوز واکسن کرونا در اهواز تزریق شده 
و روند بررسی نام دریافت کنندگان واکسن با 
توجه به مشغله بسیار کارکنان مرکز بهداشت و 
همزمانی با اجرای طرح واکسیناسیون، زمان بر 
اهواز  شهردار  نام  بررسی ها  طبق  اما  است، 
واکسن  غسال هایی که  و  پاکبان ها  میان  در 
زیر  اینفوگرافی  است.  نبوده  دریافت کرده اند، 
تنها تعدادی از خاطیان دریافت واکسن کرونای 
آن هایی  است،  کرده  مشخص  را  پاکبانان 
عدم شفافیت  رسانه ای شدند.  که دست کم 
در دریافت واکسن کرونای پاکبانان حتی در 
انتشار خطاها و اشتباهات دریافت کنندگان نیز 
مشاهده می شود. عدم شفافیتی که منجر به 

است.   فساد شده 

----------------

 براساس سند ملی واکسیناسیون وزارت بهداشت، عالوه بر کادر درمان، پاکبانان نیز در لیست دریافت کنندگان واکسن کرونا 
قرار گرفتند. واکسینه شدن آن ها اما منجر به تولد واژه تازه »واکسن خواری« شد. چندی پس از واکسیناسیون مشخص شد که 
گروه هایی در بدنه شهرداری ها نام خودشان را به جای پاکبانان قرار دادند و واکسن کرونا دریافت کردند. ماجرا از آبادان آغاز 
شد. شیرازی، شهردار آبادان اعالم کرد که او به همراه 8 نفر دیگر واکسن کرونا دریافت کردند. او همچنین گفته بود که استفاده 
واکسن صرف ترغیب باقی کارگران خدمات شهری برای دریافت واکسن بوده. بعدتر پای شهر خوی و سمنان هم به ماجرا باز 
شد، آمار سواستفاده از واکسن پاکبانان در شهر خوی هنوز مشخص نیست اما به نظر می رسد که فرد خاطی از کار برکنار شده 
است. در سمنان هم طبق بررسی های دانشگاه علوم پزشکی، مدیرعامل سازمان پسماند و رئیس دفتر او واکسن کرونا دریافت 
کردند. اوضاع در تهران اما اندکی متفاوت تر است. چندی پیش مشخص شد که تنها در منطقه 6 تهران بیش از 70 نفر واکسن 
کرونا دریافت کردند که پاکبان نبودند. بعدتر روابط عمومی شهرداری پذیرفت که تخطی در واکسیناسیون پاکبانان در مناطق 

دیگری نظیر منطقه ۱6 و ۱9 هم مشاهده شده است. 

انحراف واکسیناسیون کرونا در کدام شهرها تایید شد؟
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 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
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رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 0۳  ۳۳۳  8494

|  
وز

یر
 د

ما
م 

پیا
  |

گالری empty circle space میزبان نمایشگاهی از مجموعه آثار دو هنرمند 
ایرانی، شهرام انتخابی و غزاله سیدآبادی است. در این نمایشگاه مجموعه ای 
شامل ویدیوآرت، فوتو استوری و پرچم های سوزن دوزی شده از ایشان به 
نمایش درمی آید. این نمایشگاه که تا 6 جون در نیویورک ادامه دارد، نگاهی 

به تاریخ و فرهنگ غرب آسیا )خاورمیانه( دارد./هنرآنالین

فراخوان پانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در راستای ارتقای تئاتر 
خیابانی ایران و حمایت از تولید آثار نمایشی برای اجرا در خارج از صحنه های 
معمول تئاتر با توجه ویژه به شرایط اجتماعی ناشی از همه گیری »ویروس 
کرونا« و اولویت صیانت از سالمت هنرمندان، مخاطبان و برگزارکنندگان 
منتشر شد. عالقه مندان برای شرکت در جشنواره تا یکم شهریور 1400 فرصت 
دارند و نمایش های برگزیده 2۵ شهریورماه معرفی می شوند. جشنواره از 18 

تا 22مهر 1400برگزار می شود./ هنرآنالین

پیشکسوت  این شاعر  رفت.  دنیا  از  در سن 84 سالگی  اوجی  منصور 
پس از یک دوره بیماری در منزل خود در شیراز درگذشت. منصور اوجی 
متولد نهم آذرماه سال 1316 در شیراز  بود. »باغ شب«، »خواب درخت 
و تنهایی زمین«، »شهر خسته«، »مرغ سحر« از جمله آثار به جامانده از 

این شاعر هستند./ ایسنا

محمدعلی مرآتی دبیر جشنواره موسیقی نواحی کرمان درباره نحوه میزبانی 
دوره چهاردهم جشنواره گفت: موضوع استان محل برگزاری جشنواره در شورای 
سیاست گذاری مطرح و طبق ارزیابی های انجام شده در شورای سیاست گذاری 
چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی، پیشنهاد شد که کرمان میزبان جشنواره 
باشد. به زودی فراخوان جشنواره اعالم و زمان جشنواره نیز پس از هماهنگی 

با استان اعالم می شود./ مهر

| هنرهای تجسمی | | تئاتر | | ادبیات | | موسیقی |

کرمان در گرد و غبار/ عکس از محمدحسین قنبری- میزان 

دیشب خبرت هست که در مجلس اصحاب
تا روز نخفتیم من و شمع جگرتاب
از دست دل سوخته و دیده خونبار

یک لحظه نبودیم جدا ز آتش و از آب
من در نظرش سوختمی ز آتش سینه
و او ساختی از بهر من سوخته جالب
از بسکه فشاندیم در از چشم گهرریز

شد صحن گلستان صدف لؤلؤی خوشاب
در پاش فکندم سرشوریده از آن روی

کو بود که می سوخت دلش برمن از اصحاب
یاران بخور و خواب بسر برده همه شب

وان سوخته فارغ ز خور و چشم من از خواب
او خون جگر خورده و من خون دل ریش
او می به قدح داده و من دل به می ناب
او بر سر من اشک فشان گشته چو باران
و افتاده من دل شده از دیده به غرقاب
من باغم دل ساخته و سوخته در تب
و او از دم دود من دل سوخته در تاب

چون دید که خون دلم از دیده روان بود
می داد روان شربتم از اشک چو عناب

جز شمع جگر سوز که شد همدم خواجو
کس نیست که او را خبری باشد از این باب

خواجوی کرمانی

تاالب های ایران
تاالب سولوکلی گالیکش گلستان

از  گلستان  ملی  پارک  شمال  در  سولوکلی  تاالب 
است.  بوده  گذشته  در  مازندران  ببر  اصلی  زیستگاه های 
چشمه های پارک ملی گلستان مهم ترین منابع آبی پارک 
اما  پراکنده اند  آن  تمام سطح  در  را تشکیل می دهند که 
جنوب غربی پارک از چشمه های بیشتری برخوردار است.

سولوکلی تاالبی طبیعی و موقتی و تنها تاالب از نوع خود 
فعالیت  فشار  کاهش  می رسد،  به نظر  است.  منطقه  در 
به  منجر  موثر،  اقلیمی  رویداد  تغییر  یک  یا  و  انسان 
تضمین کننده  همچنین،  است.  شده  جنگل  توسعه 
6 گونه  تعداد  است.  آبزی  گیاهان  از  76 گونه  زیستگاه 
این  در  ندارد،  وجود  اصال  ایران  مناطق  در سایر  گیاه که 
شیرین  آب  میگو  از  جدید  دارند. گونه ای  رویش  تاالب 
ماه   2 گونه  عمر  طول  می کند.  زندگی  تاالب  این  در  نیز 
به  تابستان  طی  در  تاالب  این  که،  آن جایی  از  است. 
خود  سیست های  یا  تخم ها  میگوها  می گراید،  خشکی 
را در گل والی رها می کنند. میگوی آب شیرین سولوکلی 
جدید  گونه  یک   )Chirocephalus soulukliensis(
و  راجرز  را کریستوفر  میگو  این  ست.  میگوها  پریان  از 
سولوکلی  تاالب  و  ملی گلستان  پارک  از  صوفی  محمود 
در مقاله ای علمی در مجله زوتاگزا )Zootaxa( گزارش 
شاخک  ضمیمه  وسیله  به  آسانی  به  این گونه  کرده اند. 
خود که تک الیه ای یا تک شانه ای است، از هم جنس های 
و  ایران  شیرین  آب  میگوهای  می شود.  جدا  خود 
و  نشده اند  شناخته  صورت کامل  به  همسایه  کشورهای 

هستند. شناسایی  حال  در  هنوز  جدید  گونه های 
و  شیرین  آب  چشمه  یک  وسیله  به  سولوکلی  تاالب 
و  گرم  تابستان هایی  می شود.  تغذیه  فصلی  بارش های 
دارد.  سلسیوس(  درجه   36 تا  سرد)8/1  زمستان هایی 
می کند.  تغییر  میلی متر   ۵8 تا   22 از  آن  بارش  متوسط 

می رسد. متر   1 به  تاالب  این  عمق  حداکثر 
تاالب سولوکلی با 4 هکتار مساحت در ارتفاعات جنگلی 
بیلی در پارک ملی گلستان قرار گرفته است.  عمیق کوه 
از  با گونه هایی  4۵0 هزار سال قبل  تاالب در حدود  این 
درمنه و ریش بز پوشیده بوده است. تاالب سولوکلی در 
استان  در   E۵۵4622  N372933 جغرافیایی  موقعیت 

ایران گلستان واقع است. / سیری در 

سازمان منع سالح های شیمیایی به اختصار »OPCW« یک نهاد بین دولتی است که 
در سال 1997 میالدی و با الزم االجرا شدن کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزار های 
شیمیایی، ایجاد شد. مقر این سازمان در شهر الهه،  هلند واقع شده است و تشکیالت 
آن تحت نظر دولت های امضا کننده کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی اداره می شود. 
سازمان منع جنگ افزار های شیمیایی، در سال 2013 میالدی، موفق به دریافت جایزه 
نوبل صلح به دلیل »تالش های گسترده برای از بین ُبردن جنگ افزار های شیمیایی در 
سطح جهان« شد. سازمان منع تسلیحات شیمیایی از نهاد های وابسته به سازمان 
دارای  متحد  ملل  سازمان  با  جداگانه  قراردادی  اساس  بر  اما  نیست،  متحد  ملل 

همکاری های تنگاتنگ با آن سازمان است. / تابناک

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

مناقصه عمومی شماره1400-4

موضوع مناقصه: واگذاری امور خدمات نقلیه، تأمین خودرو با راننده برای مأموریت های درون شهری و برون  شهری
اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان نواحی ۲،۱ و شهرستان های تابعه استان

مبلغ برآورد شده مناقصه: 48.600.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲.430.000.000 ریال

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز از طریق سامانه ستاد ایران 
جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.irمراجعه شود.

مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

م الف 9091

نصب و راه اندازی ۵ ایستگاه تاكسی در بندرعباس

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بندرعباس، حسین اخالقی در این 
خدمات  ارائه  منظور  به  کرد:  اظهار  ارتباط 
به  اقدام  سازمان  این  شهروندان،  به  بهتر 
نصب و راه اندازی پنج ایستگاه برای توقف 

است. تاکسی ها کرده 
ایستگاه های  افزایش  اینکه  بیان  با  وی 
طی  سازمان  این  برنامه های  از  تاکسی 
گرفتن  نظر  در  با  افزود:  است،  سال جدید 
سطح  ارتقاء  همچنین  و  شهری  سیمای 
جانمایی  شهری،  درون  نقل  و  حمل  کیفی 
این ایستگاه ها در مناطق مختلف قرار گرفته 

است.
بیان کرد: پس  ادامه  در  مقام مسئول  این 
حوزه  در  کارشناسان  میدانی  بازدیدهای  از 
مطالعات و ایمنی ترافیک و همچنین توجه 
برای  مسافران  تجمع  و  ترافیک  به کاهش 
برای  ایستگاه ها  این  تاکسی،  از  استفاده 
پنج مسیر شامل خطوط تاکسی بندر شهید 

ملت،  کوی  شاهد،  متری  بیست  رجایی، 
شده  مشخص  ترمینال  و  دستگاه  ششصد 

است.
بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  رئیس 
کرد:  تاکید  بندرعباس  شهرداری  مسافر  و 
سازمان  این  اساس کار  شهروندان  رضایت 

است.
از  پیش  کرد:  عنوان  نیز  انتها  در  اخالقی 

در  تاکسی  ایستگاه های  طرح،  این  اجرای 
خطوط مختلف، بهسازی و ساماندهی شده 
خدمات  که  تالشیم  در  راستا  همین  در  و 

شود. ارایه  شهروندان  به  مطلوب تری 
دغدغه  کاهش  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
برنامه های  دیگر  جزو  نیز  تاکسیرانان  های 
این سازمان است که ارایه خدمات بیشتر به 
آنها طی سال جاری در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان 
مدیریت حمل و 
نقل بار و مسافر 
شهرداری بندرعباس 
از نصب و راه اندازی ۵ 
ایستگاه جدید خبر 
داد.

اخالقی خبر داد:
سانی

اطالع ر

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری بندرعباس

آبخوان 


