
 فرهنگیان وزیر پیشنهادی جدید آموزش و پرورش 
را بی تجربه تر از گزینه قبلی رئیسی می دانند

دربرهمانپاشنهمیچرخد
رئیس  هشتمین  رئیسی،  ابراهیم  سید  پیشنهادی  وزرای  اسامی  لیست 
جمهوری ایران برای تصدی 19 وزارتخانه که به یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی معرفی شد، بزرگترین انتقاد، بی تجربگی اکثر چهره ها بود. هیچ کس 

در این میان اما به بداقبالی حسین باغگلی نبود.

گزارشی از تنها موزه میراث روستایی ایران

حیاتیدوبارهبرای
تالرخانههایگیالن

فرونشست زمین هر روز ابعاد 
 گسترده تری پیدا می کند

مقابلهبافرونشستزمین
بودجهندارد

دولت و مجلس بر سر مقابله با انحراف 
بودجه نویسی توافق دارند

انحرافبودجهنویسی
اصالحمیشود؟

واکاویانگیزههایواکسنستیزی
رفیعی راد، جامعه شناس: جنبش ضد واکسن در بسیاری از کشورها وجود دارد، اما با توجه به سابقه  جامعه ما احتماال این موضوع تشدید می شود 

گزارش تحلیلی پیام ما از اعتراض به اجباری شدن واکسن کرونا 

| روزنامه نگار |

| مژگان جمشیدی |

 او همه درختانش
 را تنها گذاشت

کمتر کسی است که دستی در فعالیت های 
را  مالح  مه لقا  نام  و  باشد  داشته  مدنی 
نشنیده باشد. بنیانگذار جمعیت زنان مبارزه 
با  او  از  آلودگی محیط زیست که عمدتا  با 
عنوان مادر محیط زیست ایران یاد می شود. 
زنی توانمند و مصمم و عاشق طبیعت که 
بعد از نیم قرن پژوهش و فعالیت در حوزه 
دهه  هشتمین  در  تازه  اجتماعی،  علوم 
زندگی اش فعالیت های محیط زیستی اش 

را به طور جدی آغاز کرده بود. 
او معتقد بود زنان بیشتر از مردان، می توانند 
در مقابله با بحران های محیط زیستی ایفای 
اطالعات  به  و  آگاه شوند  اگر  و  نقش کنند 
را  زمین  می توانند  یابند  دسترسی  درست 

دهند.  نجات 
افراد تاثیرگذار زندگی اش هم اتفاقا غالبا زن 
بودند. از مادر بزرگش بی بی خانم استرآبادی 
که موسس نخستین مدرسه دخترانه در ایران 
بود و برای آموزش دختران تالش می کرد، 
تا مادرش خدیجه افضل وزیری که دستی 
بر روزنامه نگاری داشته و برای احقاق حقوق 
زنان و برابری تالش می کرده است. اما چه 
شد که او از جامعه شناسی و علوم اجتماعی که 
رشته تحصیلی و شغل و پژوهش اش بود، 
ناگهان در مسیر محیط زیست قرار گرفت؟ 

اتفاقا این بار هم یک زن مسیر زندگی او را 
تغییر می دهد. راشل کارسون، زیست شناس 
آمریکایی و نویسنده کتاب »بهار خاموش« 
که تأثیر شگرفی در آغاز جنبش های محیط 
زیستی آمریکا و اروپا در سال های آخر دهه 
بر زندگی  تأثیر عمیقی  60 میالدی داشت، 
او نیز می گذارد. او تعریف می کرد که وقتی 
خوانده  دانشگاه   کتابخانه  در  را  کتاب  آن 
شروع به جمع آوری اطالعات محیط زیستی 
دیگر کشورها در حوزه سرزمینی شان کرده و 
چند سالی را در حین کار به همین شکل در 
حوزه محیط زیست هم تحقیق کرده است. 
تا اینکه سرانجام به این نتیجه می رسد که 
حال زمین خوب نیست و باید برای اقدام 
جمعی دست به کار شود از این رو در سن 
زن  و چند  با کمک همسرش  78 سالگی 
تشکل  یک  ثبت  به  اقدام  دانشگاه  استاد 
با  مبارزه  زنان  عنوان جمعیت  با  غیردولتی 

آلودگی محیط زیست می کند. 

 گزارشی درباره زندگی و تالش های مه لقا مالح فعال نامدار 
محیط زیست ایران که در 104 سالگی درگذشت
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اینکه  به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر 
گفت:  داریم،  نیاز  کشور  در  کارآفرین  میلیون   ۲
مشکل  می توانند  تولید  در  جهش  با  کارآفرینان 
هللا  حجت  ایرنا،  گزارش  به  کنند.  حل  را  بیکاری 
حدود  کشورمان  در  اینکه  به  اشاره  با  عبدالملکی 
اساس  بر  افزود:  داریم،  کارآفرین  نفر  هزار   ۴00
فعال  کارآفرین  تعداد  این  عمومی  معیارهای 
نفری  میلیون   8۵ بزرگ  اقتصاد  بار  که  داریم 
میلیون   ۲۴ اکنون  دارد.  قرار  آنها  دوش  روی  بر 
اشتغال  تعداد  این  گیری  شکل  که  داریم  شاغل 
است. کارآفرین  هزار   ۴00 این  فعالیت  خاطر   به 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ایران 
در  باالیی  رده بندی های  در  طبیعی  منابع  نظر  از 
ظرفیت های  تمام  کنار  در  دارد،  گفت:  قرار  جهان 
در  نقدینگی  تومان  میلیارد  میلیون  چهار  طبیعی، 
از  مختلفی  عوامل  همچنین  دارد،  وجود  کشور 
جمله فناوری و شرکت های دانش بنیان داریم که 
برد. بهره  اشتغال  توسعه  در  مزیت ها،  این  از   باید 
متاسفانه  اجتماعی گفت:  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر 

متوجه  کنیم  می  صحبت  کارآفرینان  با  وقتی 
هستیم.  پا گیر  و  دست  اداری  نظام  از  آنها  گالیه 
سال های  از  کارآفرین  ضد  شدت  به  اداری  نظام 
در هم  را  آن ساختار  هنوز  گذشته شکل گرفته که 
نشکسته ایم. شرایط نامناسب برای کارآفرین وجود 
دارد، باید قوانین اصالح شود در همین زمینه مساله 
یا تسهیل نظام مجوزها در مجلس رقم  کاهش و 

شد. تصویب  و  خورد 

 وزیر تعاون:

2 میلیون کارآفرین در کشور نیاز داریم
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| پژوهشگر مسائل آب |

| حمید پشتوان |

 غفلت  جهانی
از فرونشست زمین

بر اساس پژوهش جدیدی که با حمایت مالی 
یونسکو انجام شده است، نشست تدریجی زمین 
تا سال ۲0۴0، نزدیک به 19 درصد جمعیت جهان 
اگر چاره اندیشی  داد.  تاثیر قرار خواهد  را تحت 
نشود، بهره برداری بیش از اندازه کنونی از منابع 
و  شمار  افزایش  با  ترکیب  در  زیرزمینی  آب 
را گسترده تر  مشکل  این  خشکسالی ها،  شدت 
خواهد  پی  در  زیان بارتری  پیامدهای  و  ساخته 
دریا که  تراز  افزایش  با  این،  بر  افزون  داشت. 
در اثر گرم شدن زمین تشدید می شود، بسیاری 
خطر  معرض  در  جهان  ساحلی  شهرهای  از 
آب گرفتگی قرار خواهند گرفت. برای نمونه شهر 
متر   ۲/۵ از  بیش  سال گذشته،   10 در  جاکارتا 
نشست کرده و دولت اندونزی را به برنامه ریزی 
برای جابجایی پایتخت کشور به یکی از جزیره ها 

است.  واداشته 

آگهیتجدید
مناقصهعمومی

اداره كل نیروی كشش- راه آهن جمهوری اسالمی ایران
یک مرحله ای)فشرده( شماره 25-00-3

وزارتراهوشهرسازی
شركتراهآهنجمهوریاسالمیاریان)سهامیخاص(

صفحه 6

دوم
نوبت 

مدرسهسازیچادرملودراردکانمرهمزخمکمبودفضایآموزشی
باتوجهبهکمبودفضایآموزشیدرشهرستاناردکان

و  آموزش  مدیر  کارگر،  ابوالفضل 
گفت  در  اردکان  شهرستان  پرورش 
و گو با روزنامه صمت گفت: در چند 
سال اخیر به طور متوسط ساالنه 1۲00 
الی 1۴00 نفر به جمعیت دانش آموزی 
شهرستان اردکان افزوده می شود به 
طوری که در 19 مدرسه با کمبود کالس 

به  را  مدرسه  انباری  و  بودیم  مواجه 
کالس تبدیل کردیم و با این افزایش 
جمعیت دانش آموزی نیازمند کمک 
کارگر  هستیم.  ساز  مدرسه  خیران 
طبق  چادرملو  شرکت  کرد:  تاکید 
آموزش  وزارت  با  ای  نامه  تفاهم 
آن  و طی  بود  امضا کرده  پرورش  و 

احداث  چادرملو  شرکت  شد  مقرر 
درصد  تا ۵0  چهار ساختمان مدرسه 
را  را متقبل شود و ۵0 درصد مابقی 
تکمیل  پرورش  و  آموزش  وزارت 
این  اجرای  خصوص  در  وی  نماید. 
تفاهم نامه گفت: در حال حاضر ۵0 
درصد از یک مدرسه از طرف چادرملو 

در اردکان تکمیل و تحویل داده شده 
و قرار است امسال وزارت آموزش و 
پرورش منابع مالی ادامه ساخت آن 
را تأمین کرده و ساخت آن را به اتمام 
برساند. کارگر گفت: همچنین شرکت 
چادرملو ساخت دومین مدرسه را تا 10 
درصد به پیش برده و سومین مدرسه 
نیز در حال آماده سازی برای ساخت 
بیان  کارگر  است.  چادرملو  سوی  از 
الی  به صورت 1۲  مدارس  این  کرد: 
باالی ۲۵00  با مساحت  1۵ کالسه و 
مترمربع زیربنا احداث می شود. مدیر 
اردکان  آموزش و پرورش شهرستان 
تاکید کرد: با توجه به کمبود فضای 
آموزشی در شهرستان اردکان تا کنون 
هیچ کدام از صنایع این شهرستان به 
موضوع مدرسه سازی وارد نشدند و 
است  شرکتی  تنها  چادرملو  شرکت 
انجام  اقدام عملی  این زمینه  که در 

داده است. 

تا کنون هیچ کدام از صنایع 
این شهرستان به موضوع 
مدرسه سازی وارد نشدند 
و شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو تنها شرکتی است 
که در این زمینه اقدام عملی 
انجام داده است. 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

آکهیمناقصه
عمومی صفحه 3

بحرانکمآبیراجدیبگیریم
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شنیده های  که  بود  شهریور ماه  از  تقریبا 
جسته و گریخته از طرح ریزی برای افزایش 
قیمت بنزین در ایران حکایت داشت. برخی 
نمایندگان مجلس رفته رفته به این جرگه 
پیوستند. قابل حدس بود که کوچکترین 
اظهاراتی درباره افزایش قیمت بنزین آن هم 
در شرایط اوج گیری بحران های اقتصادی در 
ایران و افزایش چند ده برابری قیمت ها، 
با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شود. 
سنتی ترین حامیان دولت سیزدهم و سید 
ابراهیم رئیسی هم به انتقاد از این مساله 
پرداختند. با حمله سایبری به ایران و خروج 
از  تومانی  بنزین 1۵00  عرضه  جایگاه های 
مدار، دوباره زمزمه ها برای افزایش قیمت 
بنزین افزایش یافت. برخی این اقدام را 
قیمت  افزایش  برای  دولت  سازی  زمینه 
بنزین می دانستند اما وزیر کشور صراحتا 
همه این گمانه زنی ها را تکذیب کرد. اظهارات 
نمایندگان  نشد.  متوقف  اما  نمایندگان 
عضو کمیسیون های اقتصادی و سازمان 
سایر  از  بیش  انرژی،  و  بودجه  و  برنامه 
کمیسیون ها به این مساله پرداختند. نقطه 
مشترک اظهارات آنان، اشاره تلویحی شان 
به مساله افزایش قیمت بنزین بود. خبری 
و  نیست  اظهاراتشان  در  لهجه  از صراحت 
دلیلش احتماال نگرانی از واکنش های منفی 
افکار عمومی است. آخرین اظهارنظر به عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه اختصاص دارد. 
او از گرانی بنزین نگفته ولی ارزانی بنزین 
را عامل پرداخت میلیون ها دالر یارانه انرژی 
دانسته و در شرایطی خواستار اصالح آن 
شده که هم او و هم اهل فن می دانند که 
راهی جز افزایش قیمت بنزین برای کاهش 
یارانه پرداختی از سوی دولت وجود ندارد.

گوشه چشم به 
»فوب خلیج فارس«

فوب خلیج فارس کلیدواژه ای است مرسوم 
تا  قیمت کاال  به  اشاره  بازرگانی.  در حوزه 
حوزه  در  دارد.  روی کشتی  تحویل  لحظه 
سال هاست  است.  همینطور  هم  بنزین 
قیمت  رسیدن  لزوم  از  ایرانی  مسئوالن 
خلیج فارس  فوب  به  ایران  در  بنزین 
قیمت  افزایش  خواستار  آنان  می گویند. 
حوزه  کشورهای  به  رسیدنش  و  بنزین 
خلیج فارس اند. این درخواست دیروز هم 
کمیسیون  عضو  قادری،  جعفر  سوی  از 
برنامه و بودجه مطرح شد. او به خبرگزاری 
»فارس« گفت: »متاسفانه سالیانه بین 70 
تا 80 میلیارد دالر انرژی با قیمت پایین تر به 
بخش های مختلف کشور یارانه می دهیم که 
دلیل این کار پایین بودن قیمت حامل های 
انرژی نسبت به فوب خلیج فارس است 
که مشکالتی را ایجاد کرده است. برق، گاز، 
بنزین، گازوئیل، آب و... در مجموع حوزه 
انرژی محسوب می شوند که از یارانه دولتی 
اظهارنظر  آخرین  این  هستند.«  برخوردار 
مطرح  پشتوانه  بدون  اما  است  رسمی 
نشده است. پیگیری های خبرنگار روزنامه 
»پیام ما« حاکی از آن است که دست کم 
درباره  را  طرح هایی  مجلس  نماینده   30
افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری 
معیشتی  وضعیت  بهبود  و  دولت  بودجه 
ایران تهیه کرده اند. یکی از این نمایندگان 
که نخواست نامش فاش شود، دلیل این 
اقدام را جلوگیری از سقوط اقتصادی ایران 
توصیف کرد. او به »پیام ما« گفت: »متوجه 
هستیم که مردم نگرانی هایی درباره افزایش 
قیمت بنزین دارند ولی می توان با اتخاذ 
روش های مناسب از گرانی بیشتر جلوگیری 
کرد و همزمان به دولت هم کمک کرد.« او 
دلیل اعالم نکردن نام خود و حامیان این 

افکار عمومی«  تند  را »واکنش های  طرح 
عضو  مجلس که  نماینده  این  اعالم کرد. 
کمیسیون برنامه و بودجه است، گفت که 
نمایندگان قصد دارند با تقدیم بودجه در 1۵ 
آذر در مجلس و تشکیل کمیسیون تلفیق، 
پیشنهادات خود را به این کمیسیون ارائه 
دهند. به رغم این اظهارات اما چندان فضای 
پارلمان حامی افزایش قیمت بنزین نیست 
هیات  عضو  آزاد،  متفکر  روح هللا  چنانکه 
رئیسه مجلس به خبرنگار »پیام ما« گفت: 
»ادله حامیان افزایش قیمت بنزین محل 
تامل است اما شرایط فعلی کشور ظرفیت 
نماینده  ما  ندارد.  را  قیمت  افزایش  این 
مردم هستیم و نمی توانیم چنین مساله 
را به آنان تحمیل کنیم.« او همچنین تاکید 
کرد که مساله معیشت یکی از مهم ترین 

است. نمایندگان  دغدغه های 

اصالح نظام مالیاتی به جای 
افزایش قیمت بنزین

جبران کسری  راه های  از  یکی  متفکر آزاد 
بودجه را اصالح نظام مالیاتی ایران دانست و 
تاکید کرد که با اصالح روندهای غلط و بهبود 
امور می توان کسری بودجه دولت را جبران 
کرد. او میزان کسری بودجه را حدود ۴00 
هزار میلیارد تومان اعالم کرد. این دیدگاه از 
قرار معلوم در دولت سیزدهم هم خریداران 
از  جمهوری  رئیس  دارد.  را  خود  خاص 
جمله حامیان آن به شمار می رود چنان که 
مالیاتی  فرار  »موضوع  است:  گفته  دیروز 
بودجه  در  مالیات  ناصحیح  محاسبه  یا 
سال 1۴01 رفع شود و درآمدهای دولت از 
این طریق افزایش یابد.« رئیس جمهوری 
برخی  ریالی  هزینه  به  اشاره  با  همچنین 
بنگاه ها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه های 
پنهان و در مقابل درآمد دالری گفت: »این 

بنگاه ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و 
مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه 
مطالبه گری شود.« او با تبیین رویکرد دولت 
به بودجه استان ها گفت: »قصد نداریم در 
جزیی ترین مسائل استان ها دخالت کنیم 
اما نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی در 
استان ها از سوی سازمان برنامه و بودجه 
یابد.«  ادامه  مستمر  پیگیری  صورت  به 
رئیسی با اشاره به ایجاد بار مالی توسط 
دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش 
اوراق اظهار کرد: »وزرا و مدیران در مقابل 
هزینه تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند 
هزینه جاری دستگاه ها بر فعالیت عمرانی و 

محرومیت زدایی سایه بیندازد.«

 تالش برای حذف انحراف
همه  می رسد  نظر  به  ترتیب  بدین 
چیز به تشکیل کمیسیون تلفیق بستگی 
معلوم  قرار  از  هم  دولت  داشت.  خواهد 
پیشنهاداتی  طرح  احتمال  که  می داند 
برای افزایش قیمت بنزین وجود دارد اما 
فعال تالش خود را بر جلوگیری از انحراف 
بودجه 1۴01 با البی ها متمرکز کرده چنانکه 
جلسه  در  دیروز  رئیسی  ابراهیم  سید 
هدف  »مهم ترین  گفت:  دولت  هیات 
دولت اجرای عدالت است لذا بودجه ریزی 
نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت محور 
باشد. یکی از اسناد مهم برای جبران عقب 
لذا  است؛  سالیانه کشور  بودجه  ماندگی، 
این سند باید بخشی از عقب ماندگی های 
اقتصادی  و  اجتماعی  را در عدالت  کشور 
اساس  بر  بودجه ریزی  نظام  جبران کند. 
دیگران  فشارهای  و  رفاقت  چانه زنی، 
بر اساس  باید  بودجه ریزی  بلکه  نباشد، 
نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه زنی 
و بخشی نگری جلوگیری شود.« این مهم 
نمایندگان  نیست.  دولت  مطالبه  تنها  اما 
مجلس هم در نامه ای به رئیس جمهوری 
شده اند.  مساله  این  تحقق  خواستار 
جزئیات  درباره  اهواز  نماینده  یوسفی، 
گفته  فارس  خبرگزاری  به  نامه  این 
است: »پیگیری های جدی مجلس برای 
احکام  اجرای  در  انحراف  از  جلوگیری 
قانون بودجه و نامه نگاری در این زمینه 
اولویت  امروز  داد.  خبر  رئیس جمهور  با 
اصلی کشور رسیدگی به مسائل اقتصادی 
این  ما  انتظار  و  است  مردم  معیشتی  و 
است که دولت هرچه سریع تر تدابیر الزم 
در این زمینه را اندیشیده و اجرایی کند. 
اجرای  در  انحراف  شاهد  ما  متاسفانه 
احکام بودجه و یا عدم اجرای این احکام 
هستیم. از رئیس جمهور خواهیم خواست 
احکام  اجرای  در  انحرافات  جلوی  هم 
بودجه را بگیرد و همین که کمیسیون های 
تخصصی مجلس از هفته آینده جلساتی 
را با وزرای کابینه در رابطه با این موضوع 
خواهند داشت.« باید منتظر ماند و دید در 

می دهد. روی  اتفاقی  چه  ادامه 

بودجه نویسی در مجلس   تجربه سال ها 
نشان می دهد که حذف و افزایش ردیف ها 
و بودجه ها تحت تاثیر رفاقت و البیگری 
توان  مجلس  و  دولت  دید  باید  است. 
خیر.  یا  دارند  را  آن  مقابل  ایستادگی 
انتظار  جز  نیست  ای  چاره  که  همانطور 
برای تعیین تکلیف کسری بودجه دولت. 
با آمریکا و باز کردن شریان های  مذاکره 
نفتی ایران، افزایش قیمت بنزین یا امید 
و  پاستور  مالیاتی؟  درآمدهای  به  بستن 
بهارستان تصمیم می گیرند کدام مسیر را 
انتخاب کنند ولی آنچه عیان است، امکان 
نیافتن ادامه مسیر کنونی است. مسیری 
افسارگسیخته  تورم  جز  نتیجه اش  که 

نیست.

دولت و مجلس بر سر مقابله با انحراف بودجه نویسی بر مبنای رفاقت توافق دارند

انحرافبودجهنویسیاصالحمیشود؟
اظهارات نمایندگان درباره لزوم افزایش قیمت بنزین برای نجات دولت از بحران کسری دوچندان شده است

 تکذیب توبیخ 
 وزیر اقتصاد

 توسط رئیس جمهوری
اخبار منتشر شده درباره توبیخ و بحث لفظی 
رئیسی،  ابراهیم  سید  میان  گرفته  شکل 
وزیر  خاندوزی،  احسان  با  رئیس جمهوری 
اقتصاد و دارایی تکذیب شد. فرشاد فتوت، 
مدیر روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی در 
حساب کاربری خود در توییتر نوشت: »خبر 
منتشر شده در برخی رسانه ها درباره تذکر 
رئیس جمهور و گالیه ایشان از عملکرد برخی 
وزرای اقتصادی دولت کذب محض و شامل 
اطالعات نادرست و جهت دار برای تشویش 
رسانه ها  است  الزم  است.  عمومی  اذهان 
رویکرد  با  که  مستند  غیر  اخبار  بازنشر  از 
تخریب وجهه دولت طراحی و تولید می شود 
خودداری کنند.« پیش از این اعالم شده بود 
که » اخیرا ابراهیم رئیسی در جلسه هیات 
دولت تذکرات شدیدی را نسبت به یکی از 
با  رئیسی  اند .  داشته  اعضای هیأت دولت 
ابراز گله از وضعیت نابسامان بورس و سقوط 
آزاد شاخص در دوره مدیریت خاندوزی بر 
آقای   " خاندوزی گفته  به  خطاب  اقتصاد 
خاندوزی چرا خوابی؟! قبل از وزارت چهارتا 
طرح برای بورس و اقتصاد داشتی ولی االن 
نیست؟!  های شما  و طرح  از شما  خبری 
" گفته می شود تذکر شدید  رئیس جمهور 
نسبت به خاندوزی پس از گزارشی در مورد 
نقش اقدامات اشتباه وزیر اقتصاد در منفی 
است.  شده  داده  بورس  شاخص  شدن 
شنیده شده بعد از تذکر شدید رئیسی برخی 
خاندوزی  توبیخ  گفتند  کابینه  اعضای  از 
دولت  کوتاه  در طول عمر  تذکر  شدیدترین 
سیزدهم در مورد یک وزیر بوده است. گفته 
بیشترین  روزها  این  خاندوزی  می شود 
خود  دوستان  نصب  در  وقف  را  خود  وقت 
می کند  اقتصادی کشور  حساس  مراکز  در 
مالی  و  معیشتی  وضعیت  ساماندهی  تا 

مردم.«

 سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخبار 
رسانه های اروپایی را رسما تایید کرد

تضمین آمریکا؛ شرط توافق
حدود 10 روز پیش بود که وال استریت ژورنال در گزارشی 
در  آمریکا  و  ایران  توافق  مسیر  در  بست  بن  ایجاد  از 
مذاکرات وین نوشت. این روزنامه شرط ایران را دلیل این 
بن بست اعالم کرد. این روزنامه نوشته بود که ایران از 
آمریکا تضمین خواسته که دولت های بعدی این کشور 
همچون دونالد ترامپ به خروج از برجام اقدام نمی کنند. 
هیچ مقام رسمی در ایران و آمریکا این خبر را تکذیب یا 
تایید نکرد ولی دیروز سرانجام سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران در شرایطی از این مهم به عنوان شرط ایران نام برد 
که پیش از او، تد کروز، سناتور جمهوری خواه آمریکایی 
رسما اعالم کرده بود که جو بایدن، رئیس جمهوری فعلی 
آمریکا نمی تواند چنین تعهدی دهد. اعالم این شرط در 
آستانه بازگشت ایران به میز مذاکرات وین از سوی برخی 
فعاالن سیاسی به معنای سنگ بزرگ ایران برای نرسیدن 
به توافق تفسیر شده است. با این حال، مقامات جمهوری 
اسالمی این تضمین را الزمه رسیدن به توافق می دانند. 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی گفته است: »متاسفانه در عمل همچنان می بینیم 
که مقامات آمریکایی اصرار بر این دارند که میراث ترامپ 
را در مورد اعمال تحریم های فراقانونی و فراسرزمینی علیه 
ایران را حفظ کنند.« او متذکر شد: »آنچه برای ما مهم 
از دولت فعلی  و متاسفانه عملی که  است عمل است 
آمریکا می بینیم در خالف جهت اعالمی آن ها بوده است. 
مسیر بازگشت آمریکا به برجام روشن است. آن ها باید 
بپذیرند که به عنوان مقصر اصلی وضعیت فعلی از مسیری 
که رفته اند باید برگردند. باید تحریم های ظالمانه ای که بعد 
از خروج آمریکا از برجام اعمال شده یکجا و به صورت موثر 
برداشته شود و این تضمین را بدهند که هیچ دولتی در 
آمریکا مجددا دنیا و حقوق بین الملل را به سخره نخواهد 
گرفت و آن ها قانون را زیر پا نمی گذارند و شرایط کنونی 

تکرار نمی شود.«

حمایت رئیس قوه قضائیه 
از اقدامات دولت برای 

مقابله با فساد
اسالمی  جمهوری  قضائیه  قوه  رئیس 
عزم  ایران  سیزدهم  دولت  است که  معتقد 
»فوق العاده« برای مقابله با فساد دارد. او در 
نشست دیروز شورای عالی قضایی با اشاره 
به بیانات رهبری در رابطه با مبارزه با قاچاق 
به عنوان یکی از موانع تولید، گفت: »در این 
زمینه قانون تصویب و ستادی با طول و عرض 
نظر  در  ارز  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  برای  زیاد 
گرفته شده که تعدادی قابل توجهی از وزرا، 
از جمله  نمایندگان مجلس، صدا و سیما و 
سه نماینده از قوه قضائیه عضو آن هستند.« 
بر  مبنی  سوال هایی  طرح  با  محسنی اژه ای 
اینکه چقدر ستاد مبارزه با قاچاق کاال موفق 
بوده و تا چه اندازه قانون عملیاتی شده است و 
هر نهاد چه اقداماتی باید انجام دهد، بیان کرد: 
»در همین رابطه دولت سیزدهم حس و عزم 
فوق العاده ای در راستای مبارزه با فساد و حل 
مشکالت داخلی در همه زمینه ها از جمله تولید 
دارد و شخص رئیس جمهور و اعضای دولت بر 
این موضوع اهتمام ویژه دارند، اما این اهتمام 
را باید سه قوه کمک کنند که به حل مسائل 
و  موضوع  طرح  نمی خواهیم  ما  شود  منجر 
مسئله کنیم می خواهیم حل مساله کنیم.«

 تایید سفر احمد مسعود 
به مشهد

نشست  در جریان  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
احمد مسعود،  تلویحا موضوع سفر  خبری دیروز خود 
فرمانده مقاومت افغانستان به ایران و دیدار با اسماعیل 
خان، دیگر چهره مخالفت طالبان که در مشهد حاضر 
است را تایید کرد. او در پاسخ به سوالی در همین زمینه 
موضوعات  با  ایران  به  شده  انجام  »سفرهای  گفت: 
مختلف به صورت عادی و با آگاهی کابل و دوستان مان 
در جهات مختلف جامعه مدنی و گروه های افغانی انجام 
خصوص  در  هفته ای که گذشت  در  می شود.  و  شده 
افغانستان  برشنا  شرکت  و  توانیر  شرکت  میان  توافق 
انجام  افغانستان سفری  به  برق  در خصوص صادرات 
راتکلیف،  ریچارد  غذای  اعتصاب  درباره  شد.«پرسشی 
خبری  نشست  بخش  دیگر  نیز  زاغری  نازنین  همسر 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بود. راتکلیف دیروز 
سر  پشت  را  خود  غذای  اعتصاب  روز  شانزدهمین 
گذاشت. شرط او برای پایان اعتصاب غذایش، آزادی 
در  خطیب زاده  بود.  ایران  زندان های  از  زاغری  نازنین 
پاسخ به خبرنگاری گفت: »موضوع انسانی باید در بستر 
انسانی خود پیگیری شود و متاسفیم که در انگلیس 
و برخی از کشورهای دیگر موضوعات انسانی را درگیر 
برخی از فعالیت ها و اقدامات سیاسی می کنند. دستگاه 
قضایی ما با رافت انسانی با متهمان برخورد می کند و 
تمام  می گذرانند.  را  خود  دوران حبس  منزل  در  آن ها 
طرف ها باید اجازه دهند که مسیر تفکیک قوا مسیر خود 
را طی کند و این موضوعی است که در دیگر کشورها نیز 
به خبرنگار  او همچنین خطاب  است.«  پذیرفته شده 
از  را  این  به  شبیه  سوال  »شما  پرسش کننده گفت:  
خواهند  پاسخ  شما  به  نیز  آن ها  بپرسید  مقابل  طرف 
داد که دادگاه صالحه در کشورشان مستقل و براساس 

مستندات خود عمل می کند.«

شلیک موشک های 
کروز قادر، قدیر و نصر 
در رزمایش مشترک 

ذوالفقار 1400
 1۴00 ذوالفقار  مشترک  رزمایش  سخنگوی 
کروز  موشک های  موفق  شلیک  از  ارتش 
قادر، قدیر و نصر در این رزمایش خبر داد. به 
گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه مراحل اصلی 
رزمایش مشترک ذوالفقار 1۴00 ارتش، عملیات 
انهدام یگان های سطحی و شناوری دشمن با 
استفاده از موشک های کروز ایرانی قادر و نصر 
انجام شد. امیر دریادار سید محمود موسوی 
 1۴00 ذوالفقار  مشترک  رزمایش  سخنگوی 
ارتش گفت: »در این مرحله از رزمایش موشک 
سایت های  از  شلیک  با  قادر  ایرانی  کروز  
نیروی  دریای  به  ساحل  تاکتیکی  موشکی 
دریایی ارتش در سواحل مکران، شناور هدف 
مورد  موفقیت  با  را  فاصله ۲00 کیلومتری  در 
اصابت قرار داد. همچنین انهدام هدف سطحی 
»نصر«  بومی  کروز  موشک  از  استفاده  با 
توسط ناو موشک انداز نیروی دریایی ارتش، 
از دیگر تمرین های انجام شده در این مرحله 
از رزمایش بود.« همچنین در این مرحله از 
رزمایش ناو موشک انداز با شلیک موشک کروز 
برد بلند ایرانی »قدیر« هدف سطحی خود را 
در فاصله 300 کیلومتری مورد اصابت قرار داد.

برخی نمایندگان عضو 
کمیسیون های برنامه و بودجه، 
اقتصادی و انرژی طرح هایی 
را برای افزایش قیمت بنزین 
در 1۴01 آماده کرده اند. توجیه 
آنان جبران کسری بودجه دولت 
است. رئیس دولت و برخی 
دیگر از نمایندگان اما از اصالح 
سازوکارهای مالیاتی ایران برای 
جبران کسری بودجه و خروج 
اقتصاد جمهوری اسالمی از بحران 
ورشکستگی حکایت می کنند

فرج کمیجانی معتقد است 
که شانس رای آوری مسعود 
فیاضی در مجلس کم است 
چرا که او ضعیف ترین فردی 
است که می شد به عنوان وزیر 
پیشنهادی به مجلس معرفی 
شود، محمدعلی ابطحی اما 
معتقد است که فیاضی از 
مجلس رای اعتماد می گیرد چرا 
که هم با علیرضا زاکانی نسبت 
فامیلی دارد و هم رای ندادن 
پارلمان به او، به معنای لجبازی 
با دولت رئیسی است.

از بامداد روزی که دولت دوازدهم بدون اعالم قبلی و پس از تکذیب های فراوان قیمت بنزین را 2 برابر کرد و وعده کنترل 
قیمت ها را داد، زمان زیادی نگذشته است. حاال در دولت سیزدهم شاخص تورم همچنان معنادار است. قیمت کاالها 
و خدمات بعضا تا چند برابر افزایش یافته است.  اما هنوز مساله بنزین داغ است. دولت سید ابراهیم رئیسی با کسری 
بودجه دست به گریبان است. اصولگرایان این کسری را میراث دولت روحانی می دانند اما راهکاری برای رفع آن ندارند. در 
عوض نمایندگان تالش می کنند در میان مخالفت افکار عمومی، از الزام افزایش قیمت بنزین برای حل و فصل مشکالت 

اقتصادی بگویند.

دولت

|  
س

جل
 م

 |

فرهنگیان وزیر پیشنهادی جدید آموزش و پرورش را بی تجربه تر از گزینه قبلی رئیسی می دانند

 در بر همان پاشنه می چرخد
محمد حبیبی: فیاضی تندرو است و در مجالت رشد با لغت موسیقی هم مشکل داشت

سید  پیشنهادی  وزرای  اسامی  لیست 
رئیس جمهوری  هشتمین  رئیسی،  ابراهیم 
به  که  وزارتخانه   19 تصدی  برای  ایران 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
بی تجربگی  انتقاد،  بزرگترین  شد،  معرفی 
میان  این  در  هیچ کس  بود.  چهره ها  اکثر 
اما به بداقبالی حسین باغلگی نبود. سوابق 
او در قیاس با وزیر کار فعلی دولت رئیسی 
به  توجه  با  مجلس  اما  نبود  کمتر  چیزی 
حساسیت جایگاه وزارت آموزش و پرورش از 
یک سو و مخالفت های تند و تیز فرهنگیان 
نشد  او  به  اعتماد  به  دیگر، حاضر  از سوی 
وزارتخانه  بزرگترین  دیروز  تا  زمان  آن  از  تا 
ایران به لحاظ نیروی انسانی بدون مسئول 
رسمی به فعالیت ادامه دهد. در این مدت 
تعلل  از  بارها  و  بارها  مجلس  نمایندگان 
رئیسی و دولتش در معرفی وزیر پیشنهادی 
انتقاداتی که  انتقاد کردند.  آموزش و پرورش 
که  همانطور  و  داد  نتیجه  دیروز  سرانجام 
پیشتر نوشته بودیم، مسعود فیاضی بر دیگر 
رقبای خود پیروز شد و از طرف رئیسی به 
به  آموزش و پرورش  پیشنهادی  وزیر  عنوان 

حداقل  ای که  شد. گزینه  معرفی  مجلس 
روی کاغذ، برتری نسبت به حسین باغگلی 
ندارد و این یعنی، در دولت سیزدهم، در بر 

می چرخد. پیشین  پاشنه  همان 
)متوسطه  دبیرستان  دوره  در  »تدریس 
امور  »مدیر  سال«،   ۴ مدت  به  دوم( 
تهران  آموزشی  فرهنگی مجتمع  و  پرورشی 
متوسطه  انتهای  تا  دبستان  از  )پیش 
انتشارات  کل  »مدیر  سال(«،   3( دوم( 
و  پژوهش  سازمان  آموزشی  فناوری  و 
 36 مسئول  »مدیر  آموزشی«،  برنامه ریزی 
آموزش و پرورش«،  وزارت  رشد  عنوان مجله 
مدرسه  انتشارات  مدیره  هیئت  »رئیس 
»عضو  آموزش و پرورش«،  وزارت  به  وابسته 
)شرکت  افست  شرکت  مدیره  هیئت 
درسی  کتاب های  توزیع کننده  و  چاپ 
»مسئول  آموزش و پرورش(«،  وزارت 
وزارت  به  وابسته   ICDL بنیاد  محتوایی 
جشنواره  علمی  »دبیر  آموزش و پرورش«، 
و  آموزش و پرورش«  وزارت  رشد  کتاب 
اسالمی  انقالب  گفتمان  کارگروه  »رئیس 
سوابق  تنها  تهران«  استان  آموزش و پرورش 

فیاضی  مسعود  آموزش و پرورش  با  مرتبط 
است. سوابقی که فرهنگیان معتقدند او را به 
از سوی  پیشنهاد شده  ترین گزینه  ضعیف 
رئیسی برای اداره یک وزارتخانه به مجلس 
دبیرکل  کمیجانی،  فرج  کند.  می  تبدیل 
معرفی  از  تاسف  ابراز  با  فرهنگیان  مجمع 
آموزش و پرورش  وزیر  عنوان  به  فیاضی 
شبکه  در  »خبرپارتی«  اتاق  در  مجلس  به 
»فعاالن  گفت:  هاوس  کالب  اجتماعی 
حوزه فرهنگیان، از چپ تا راست با فیاضی 
مخالفت هستند چراکه کارنامه عملکرد او از 
بعید  شخصا  است.  تر  ضعیف  هم  باغگلی 
می دانم مجلس به او رای اعتماد دهد مگر 
زاکانی  علیرضا  با  اش  فامیلی  نسبت  آنکه 
او ضعیف ترین  اما در کل  او برسد  به داد 
به  توانست  می  رئیسی  که  بود  گزینه ای 

کند.« معرفی  مجلس 
شهردار  زاکانی،  علیرضا  داماد  برادر  فیاضی 
مجلس  به  حالی  در  او  است.  تهران  فعلی 
محمد  سید  دیروز،  صبح  شده که  معرفی 
بود  رئیسی گفته  پارلمانی  معاون  حسینی، 
سراغ  را  فامیل گرایی  از  مواردی  اگر   « که 

دارند، یا اینکه مسئولی در دولت اقوام خود 
انتصاب  ضابطه  و  شایستگی  از  خارج  را 
پیگیری  حتما  دهند  اطالع  است،  کرده 
دولت  بنای  نکنید  تردید  که  چرا  می شود؛ 
است.«  مداری  قانون  و  شایسته ساالری  بر 
نقض  را  فیاضی  معرفی  سیاسی  فعاالن 
اما  همه  این  با  می دانند.  اظهارات حسینی 
شانس رای آوری او کم نیست. محمدعلی 
مساله  این  تایید  با  فعال سیاسی  ابطحی، 
وزارت  برای  فیاضی  که  »معتقدم  گفت: 
آموزش و پرورش از مجلس رای خواهد آورد 
لجبازی  معنای  به  او  نیاوردن  رای  چراکه 
مجلس با دولت است ولی مجلس یازدهم 
او  اینکه  ضمن  ندارد.  را  چنین کاری  قصد 

نسبت فامیلی با زاکانی دارد و همین مساله 
حبیبی،  محمد  دهد.«  نجاتش  می تواند 
با  هم  معلمان  صنفی  کانون  سخنگوی 
تندروهای  به  نسبت  اما  بود  موافق  ابطحی 

کرد. نگرانی  ابراز  فیاضی 
گفت:  فیاضی  سابقه  به  اشاره  با  او   
کرده اند  کار  فیاضی  با  که  »دوستانی 
مسائل  به  بسته ای  نگاه  او  که  می گویند 
با لغت  فرهنگی دارد. مثال در مجالت رشد 
نظرم  به  داشتند.  مشکل  هم  موسیقی 
میرسد باغگلی به عنوان تندرویی که تجربه 
در  فیاضی که  با  قیاس  در  داشت  کمتری 
دارد، ضرر کمتری  بیشتری  تندروی تجربه 

داشت.« آموزش و پرورش  برای 
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شرکتسرمایهگذاریایرانگردیوجهانگردی

آگهیمزایدهمرحلهدوم
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد یک باب آژانس تاکسی سرویس هتل جهانگردی کرمان شعبه 1 را از طریق مزایده عمومی به 

افراد واجد شرایط به صورت اجاره یکساله واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت ۷2 ساعت جهت رویت و دریافت 
فرم مزایده، به امور اداری هتل مراجعه نمایند. 

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 1400/9/۷ در کمیسیون معامالت شرکت خواهد بود.
 1- تمام هزینه های مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است.

 2- در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی پایین تر باشد ، آگهی تجدید خواهد شد.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان٣- نرخ پایه اجاره بهاء طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به صورت ماهیانه مبلغ 38/500/000 ریال اعالم می گردد.

نوبت اول 

آکهیمناقصهعمومی

توانند پس  لذا كليه شرکت کنندگان واجد شرایط جهت خرید اسناد مناقصه می 
آدرس  به  مناقصه  اسناد  خرید  جهت  روزنامه  در  دوم  نوبت  آگهي  درج  تاريخ  از 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک  بندرعباس –  -آدرس دستگاه مناقصه گزار: 
مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تلفن: 31201529-

0۷6 و 31201526-0۷6، فاکس دبیر خانه: 31201402 - 0۷6
-مشخصات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان: کد اقتصادی: 411143589315   

شناسه شرکت: 101013355۷۷      ش ثبت:1954     کدپستی:۷9136-۷5115
-محل بازگشایی پاکات : شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها

-به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا ء مدت 
مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-آدرس دانلود اسناد: خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)www.setadiran.ir( .میباشد )ستاد(

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به خریدهای مشروحه ذیل از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت کنندگان واجد شرایط اقدام  نماید:

ناریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/08/18-   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/08/19

شماره مناقصهموضوعردیف

1

خرید تعداد هزار )1.000( دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقيم ديجيتالي چند تعرفه هوشمند با ماژول GPRS همراه با رله اصلی طرح 
فهام )فهام یک( جهت تعویض کنتورهای مشترکین پرمصرف مطابق با استاندارد توانیر از محل اعتبارات داخلي )بند د تبصره 1۵ (

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 1.970.000.000 ریال
مدت زمان تحویل کاال: حداکثر  10 روز                         پیش پرداخت: %1۵

1۴00-88

۲

خرید تعداد سه هزار )3.000( دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقيم ديجيتالي چند تعرفه معمولي جهت مشترکین روستا شرق 
و غرب استان هرمزگان مطابق با استاندارد توانیر از محل اعتبارات داخلی

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ۲.090.000.000 ریال
مدت زمان تحویل کاال: حداکثر  ۲ ماه                           پیش پرداخت: %10

1۴00-91

3

خرید مقدار هفتاد و سه هزار )73.000( مترکابل خودنگهدار فشار ضعيف آلومينيوم سه فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح 
مقطع ۲۵+۲۵+70+70×3 مطابق با استاندارد توانیر از محل اعتبارات داخلی )بند ز تبصره 1۵ و بند ج تبصره 6(

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ۲.۴8۲.۴60.000 ریال
مدت زمان تحویل کاال: حداکثر ۲ ماه                           پیش پرداخت: %1۵

1۴00-9۲

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی –کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

زن  بود؛  استرآبادی  خانم  بی بی  نوه  مه لقا، 
روشنفکری که با وجود مقاومت های سنت گرایان 
مدرسه  نخستین  توانست  مشروطه،  دوران 
دخترانه ایران را راه اندازی کند. مادرش خدیجه 
افضل وزیری بود و بعد از راه افتادن مدرسه، در 
طراحی  لباسی  مادرش  می کرد.  تدریس  آن 
کرده بود تا زنان آزادانه تر دست هایشان را حرکت 
دهند. بسیاری تحمل نمی کردند و وقتی مه لقا 
و مادرش در خیابان راه می رفت، به آنها سنگ 
می زدند. افضل خانم می گفت: »گریه نمی کنی ها، 
این کار مبارزه است.« مالح در خاطراتش گفته 
است که مادرش رنج بسیاری تحمل کرده و در 
جواب پرسش او گفته »برای این که تو توسری 
همراه  بسیاری  زنان  سال ها  این  در  نخوری«. 
مالح بودند و با ندای او برای دانستن و حفظ 

برخاستند. محیط زیست 
معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان حفاظت 

محیط زیست با انتشار توئیتی درگذشت مالح 
را تسلیت گفته و نوشته است: »او برای اصالح 
فرهنگ و سبک زندگی ایرانیان لحظه ای قرار و 
آرام نگرفت و عشق به طبیعت را نه با شعار و 
حرف که در لحظه لحظه زندگی جاری کرد؛ از 
ایجاد فعال ترین تشکل محیط زیستی ایران تا... 

یک انسان الهام بخش و امیدوار.«
حفاظت  سازمان  رئیس کنونی  سالجقه،  علی 
محیط زیست هم در پیام تسلیتش نوشته که او 
»نامی جاویدان و شخصیتی بی مانند در محیط 
زیست ایران« بوده و »کوشش های بی دریغش 
برای  الگویی  ایران  زیست بوم  از  حفاظت  برای 
تمامی فعاالن و دوستداران محیط زیست خواهد 
بود«.مه لقا مالح در سال ١٢٩٦، وقتی که پدر و 
مادرش با کاروان برای زیارت به مشهد می رفتند، 
در یک کاروان سرای عباسی در بین راه به دنیا آمد. 
پدر مه لقا، آقابزرگ مالح به دلیل داشتن منصب 

دولتی در شهرهای مختلف ساکن می شد. به 
همین دلیل او در شهرهای مختلفی مانند مشهد، 
کرمانشاه  و  همدان  دامغان،  اصفهان،  قوچان، 
تحصیل کرد. مالح بعد از تحصیل در فلسفه و 
دانشگاه  در  جامعه شناسی  و  اجتماعی  علوم 
تهران مدرک فوق لیسانس علوم اجتماعی گرفت. 
سپس برای ادامه تحصیل به پاریس رفت و از 
دکترای جامعه شناسی  دانشگاه سوربن مدرک 
گرفت و به ایران بازگشت . او پس از مدتی در 
كتابخانه دانشگاه تهران مشغول كار شد و در سال 
تحقیقات  موسسه  ریاست كتابخانه  به   ١٣٤٧

روان شناسی برگزیده شد.
مالح پس از بازنشستگی وقتش صرف مبارزه 
با آلودگی محیط زیست کرد اما همراه با همه 
زنان. سال ١٣٧٢ بود که با همراهی همسرش 
و چندین استاد دانشگاهی عالقمند به محیط 
زیستی  محیط  غیردولتی  سازمان  زیست 

»جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست« 
بنیان گذاشت. لقب »مادر محیط زیست ایران« 
از اینجا بود که رفته رفته به نامش گره خورد. او 
در جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست 
و  خانه دار  زنان  آموزش  صرف  را  وقتش  تمام 
معلمان مدارس برای آشنایی با محیط زیست 
و ضرورت حفظ سرزمین کرد. موفق شده تعداد 
شعبه های جمعیت را در 16 استان گسترش دهد 
و خانه اش در تهران به دفتر کار جمعیت و پاتوق 

طرفداران محیط زیست تبدیل شد.

 اینجا زنی ناله می کند
مالح عمری برای درختان، پاک شدن هوا، 
حفظ گونه های نادر گیاهی و جانوری و هر آنچه که 
با طبیعت و زندگی پیوند دارد جنگید. او در فیلم 
بنی اعتماد،  درختان من )ساخته رخشان  همه 
را  این کشور درخت ها  سال 9۲( می گوید: »در 
حریصانه نابود و روزی یک هکتار به کویرها اضافه 

روزها  این  عباس آباد.  تپه های  مثل  می کنیم. 
فریاد بی آبی مملکت بلند شده.«  این حرف ها 
را مالح  سال ٩٢ گفته است. در این فیلم مالح از 
زمانی می گوید که به ٢٦ هزار خانوار خانه به خانه 
درباره زباله آموزش دادند، با کمک ٣٣دانش آموز 
در پروژه ای که ٣ماه طول کشید: »من پیرزن 
قوزقوزی، تا آخرین لحظه حیات معتقدم که باید 
خدمت کنیم. این از کانال آموزش است، آموزش 
این که من کی هستم و از کجا آمدم. طبیعت 
من را آدم کرده. طبیعت مورد احترام است. یکی 
از کارهای جمعیت قسمت اعظمش درختکاری 
است. اسفندماه می رویم سر وقت درخت. امسال 
١٥٠ تا در تپه عباس آباد درخت کاشتیم.«در مدت 
چهار  سال  ٥٦٠ مدیر مدرسه را آموزش دادند اما 

»بعد دولت عوض شد و نگذاشتند کار کنیم«.
فیلم تصاویری از آلودگی تهران و گم شدن برج 
می گوید  مالح  می دهد.  آلوده  هوای  در  میالد 
آلودگی تهران نخواهد رفت: »برای هر تشریفاتی 
درخت بکارید. وقتی حسین مرحوم شد ما در دو 
پارک درخت کاشتیم. حسین همسرم و رفیقم 
بود.« از  سال ١٣٥٦ گفتند تهران ظرفیت ٤ میلیون 
نفر جمعیت را ندارد. این شهر امروز ١٧ میلیون 
و ٣ میلیون جمعیت متحرک  جمعیت ساکن 
دارد و »پیرزنی اینجاست که ٢٢ سال است ناله 
می کند و سرش را در هر سوراخی می برد و ناله 

می کند«.
مالح در فرانسه دوره کتاب داری نیز در کتاب خانه 
در  ایران  به  بازگشت  در  و  فرانسه گذراند  ملی 
کتاب خانه دانشگاه تهران مشغول کار شد. بعد از 
مدتی در سال 13۴7 به ریاست کتابخانه موسسه 

تحقیقات روان شناسی برگزیده شد.

شبی از شب های بخارا
بخارا،  شب های  از  شبی   ،96 تابستان 
مالح گفتند.  مه لقا  از  همه  مجلس  حاضران 
نوش آفرین انصاری یکی از آنها بود که می گفت: 
کتابخانه  و  با کتاب  بودیم که  نفر  چهار  »ما 
بود.«  مالح  مه لقا  ما  از  یکی  بودیم.  مرتبط 
یعنی خودش، پوری سلطانی، توران میرهادی 
و مه لقا مالح. در این مراسم شیوا دولت آبادی 
نامی به مالح داده بود: انسان توسعه یافته. او 
گفته بود: »نگاه خانم مالح معطوف به آینده 

بر کره خاکی است.  بشر 
یکی دیگر از واژگانی که با به خاطرآوردن آنها به 
یاد مالح می افتم، توانایی مراقبت است. کسی 
که اول از خودش می تواند مراقبت کند یعنی 
سالم زندگی کند و خوب فکر کند و همچنین 
مراقب و نگران دیگران باشد. هیچ چیز به اندازه 
هوا و خاک برایمان ضروری نیست و یکی از 
مسأله  این  به  دیدش  وسعت  با  کسانی که 
توجه می کند، مالح است. او سهم خودش را 
لیوان شخصی  داشتن  همراه  با  قبل  ٣٠ سال 
و کیسه پارچه ای شروع می کند.« پیش از او 
هم علی دهباشی در این مراسم گفته بود که 
بر ما می گذرد و فقط عده ای هستند  »روزگار 
معنا  را  دیگران  نبودن های  بودنشان  با  که 

می بخشند«.

  گزارشی درباره زندگی و تالش های مه لقا مالح فعال نامدار محیط زیست ایران که در 104 سالگی درگذشت

 او همه درختانشجاودانگیمهلقا
را تنها گذاشت

یک  با  هم   13۵6 سال  در  مالح  خانم 
بازرسی  سازمان  در  مطالعاتی  گروه 
آلودگی  پیامدهای  زمینه  در  کشور  کل 
و  بود  کرده  همکاری  تهران  هوای 
از  یکی  شاید  نیز  مطالعه  این  نتایج 
به  شد  باعث  که  بود  دالیلی  مهمترین 
حساس  بسیار  هوا  آلودگی  موضوع 
آلودگی  با  مبارزه  زنان  جمعیت  و  شده 
که  آنجا  از  و  کند  بنا  را  زیست  محیط 
خانواده  در  آموزش  و  آگاهی رسانی 
بود  شده  ماندگار  میراثی  او،  مادری 
گسترش  با  زنان،  جمعیت  در  نیز  او 
کشور،  استان   16 در  جمعیت  شعبات 
برای حفظ محیط  آموزش  تا  تالش کرد 
تالشی  بکشاند.  مدارس  به  را  زیست 
۵00 معلم در اواخر  که منجر به آموزش 
با عدم همکاری وزارت  اما  70 شد  دهه 
مسیر،  این  ادامه  در  آموزش و پرورش 

ماند.  تمام  نیمه 
خانواده ای  در  می گفت  مالح  خانم 
مهریه  عنوان  به  آب  به  که  شده  بزرگ 
بودند  قائل  زیادی  احترام  زهرا  فاطمه 
به  بسیار  و  نداشتند  غذایی  دورریز  و 
معتقد  او  بودند.  عالقه مند  طبیعت 
مطالعات  حاصل  که  دلیل  چهار  به  بود 
زنان نقش  اجتماعی است، معلوم شده 
کلیدی در آلودگی زمین و طبیعت دارند 
بسیاری  شوند  داده  آموزش  اگر  که 
می شود.  کنترل  بحران ها  این  از 
و  زنهاست  با  زایش  اینکه  »نخست 
دلیل  مهم ترین  زمین،  جمعیت  انفجار 
اگر  که  بوده  طبیعی  منابع  نابودی 
می توانند  رود  باال  آگاهی شان  زنان 
دوم  کنند.  کنترل  را  موضوع  این 
پرورش  مادر  دامان  در  فرزندان  اینکه 
است  بالفطره  معلم  یک  زن  و  می یابند 
نسلی  درست،  آموزه های  با  می تواند  و 
جامعه  تحویل  و  تربیت کرده  را  مسئول 
که  هستند  زنان  این  اینکه  سوم  دهد. 
هستند  غذا  تهیه  و  خانه  خرید  مسئول 
اگر  آنهاست که  با  زباله  تولید  عمده  و 
ایجاد  زباله  اینقدر  باشند  داشته  آگاهی 
بیشتر  زنان  اینکه  چهارم  و  نمی شود 
سرمایه داران  دست  ملعبه  مردان  از 
به  عالقه  و  مصرف گرایی  یعنی  هستند 
مردان  از  بیشتر  زنان  در  کردن  خرید 
بین  در  مصرف گرایی  عمده  یعنی  است 
زنان است. و دقیقا به همین دالیل بود 
را  دولتی اش  غیر  سازمان  نام  حتی  که 

برگزید.« زنان  جمعیت  هم 
صدها  عمرش  سال های  طول  در  او 
در  که  زنانی  یاری  با  و  کاشت  درخت 
در  و  بودند  همکار  او  با  زنان  جمعیت 
درخت  نیز  سوگواری  حتی  مناسبتی  هر 
اخیر  دهه  سه  در  شاید  می کاشتند، 
و  گروهی  صورت  به  را  درخت  هزاران 
و  آگاهی رسانی  با  و  کاشتند  جمعی 
اعتراضات  و  پیگیری ها  و  آموزش ها 
از  را  درخت  هزار  صدها  موقع شان  به 
همه  حاال  او  دادند.  نجات  مرگ  خطر 
از  بعد  و  گذاشت!  تنها  را  درختانش 
به  عشق  سراسر  که  زندگی،  سال   10۴
شد.  آسمانی  دیروز  بامداد  بود،  طبیعت 

جاودان. همیشه  نامش  و  یاد 

افضل خانم می گفت: »گریه 
نمی کنی ها، این کار مبارزه 

است.« مالح در خاطراتش 
گفته است که مادرش رنج 

بسیاری تحمل کرده و در جواب 
پرسش او گفته »برای این که 
تو توسری نخوری«. در این 
سال ها زنان بسیاری همراه 

مالح بودند و با ندای او برای 
دانستن و حفظ محیط زیست 

برخاستند

|پیام ما| مه لقا مالح به طبیعت پیوست. صبح دیروز خبر درگذشت او  که »مادر محیط زیست ایران« می خواندندش، میان فعاالن 
محیط زیست و زنان پیچید و بسیاری را متاثر کرد. مالح 104 ساله بود اما فعال و امیدوار. به فکر درختان بود و هوا. از اواسط دهه ۷0 
جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست را راه انداخته بود و بسیاری زنان را به فعالیت برای محیط زیست واداشت. دوست داران 

او حاال باید با زنی توانمند که رد جویبارها در خطوط صورتش پیدا بود و ریشه هایش به درختان سبز گره می خورد، خداحافظی کنند.

علی سالجقه، رئیس کنونی 
سازمان حفاظت محیط زیست 

هم در پیام تسلیتش نوشته که 
او »نامی جاویدان و شخصیتی 

بی مانند در محیط زیست 
ایران« بوده و کوشش های 

بی دریغش برای حفاظت از 
زیست بوم ایران الگویی برای 
تمامی فعاالن و دوستداران 

محیط زیست خواهد بود

|  
کنا

  ر
|

| سمت |

| نویسنده |

1ادامه از صفحۀ

معاون آب و آبفای وزیر نیرو اعالم کرد:

تاثیر یک درصدی بارندگی های اخیر در ورودی سدهای کشور
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: میزان 
دوره  به  نسبت  امسال  مهرماه  در  بارش ها 
بلندمدت ۵3 ساله، کاهش ۴۲ درصدی داشته 
است اما در روزهای اخیر به دلیل بارش ها شاهد 
تغییر شرایط هستیم. به گزارش ایسنا قاسم 
بارش های  اینکه  بر  تاکید  با  تقی زاده خامسی، 
چند روزه نمی تواند بحران آب ۵0 ساله را جبران 
کند، گفت: البته بارش های سه روز گذشته در 

برخی استان ها مثل قم، اصفهان، قزوین، تهران، 
بارندگی را نسبت  مرکزی، یزد و کرمان درصد 
به متوسط ۵۲ ساله که معیار اصلی در مقایسه 
بارش است، افزایش داد و از -۴0 به -7 رسید.
بارندگی ها  این  اینکه  بیان  با  تقی زاده خامسی 
نمی تواند مشکالت کمبود آب را حل کند، گفت: 
آبی جدید می گذرد،  از سال  روزی که  در ۴۵ 
در استان های قم ۲17 درصد، یزد 188 درصد، 

کرمان 71 درصد، اصفهان ۵3 درصد، البرز ۴7 
درصد، گلستان ۴7 درصد، گیالن 33 درصد و 
مازندران 6 درصد نسبت به متوسط ۵3 ساله 
افزایش یافته است. 1۵ استان  بارندگی  اخیر 
دیگر با اینکه نسبت به متوسط دوره ۵۲ ساله 
عقب هستند ولی نسبت به سال آبی پارسال 
بارش بیشتری داشته اند. اما استان های ایالم، 
اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، خراسان 

آبی  سال  به  نسبت  هنوز  و کرمانشاه  جنوبی 
پارسال هم از باران کمتری برخوردار شده اند.

در کشور،  بارندگی ها  درباره وضعیت  خامسی 
  ۲۴0 حدود  کشور  بارندگی  متوسط  گفت: 
 1۵.8 گذشته  روز   ۴۵ در  است که  میلی متر 
مجموع  در  که  داشته ایم  بارندگی  میلی متر 
نسبت به متوسط ۵۲ ساله، 7 درصد کاهش 
و نسبت به سال گذشته 187 درصد افزایش 
آبفای  و  آب  معاون  نشان می دهد.به گفته  را 
وزیر نیرو، برای استان های کردستان، فارس، 
هرمزگان، خراسان رضوی، کرمانشاه و بوشهر با 
اینکه نسبت به متوسط ۵۲ ساله فاصله زیادی 

همین  در  گذشته  سال  به  نسبت  اما  دارند 
این  اثر  است.  بوده  توجه  قابل  بارندگی  دوره 
بارندگی ها در ورودی سدهای کشور که حدود 
یک  می کنند،  تامین  را  شرب  آب  درصد   ۵0

است. نبوده  بیشتر  درصد 
او با تاکید بر اینکه باید به این مسئله توجه 
داشت که رفع بحران آب نیازمند تداوم بارش ها 
حتی در سال های پیش رو است، گفت: برای 
گذر از بی آبی باید مدیریت مصرف در دستور کار 
همگان قرار بگیرد. توسعه متوازن نیازمند آب 
تامین و مدیریت  به درستی  اگر آب  و  است 

نشود، صنعت و اقتصاد درست نمی شود. 

خامسی: متوسط بارندگی 
کشور حدود ۲۴0  میلی متر 
است که در ۴۵ روز گذشته 

1۵.8 میلی متر بارندگی 
داشته ایم.

به  اشاره  با  انزلی  زیست  محیط  اداره  رئیس 
افزایش متوسط سطح تاالب انزلی به یک متر 
به واسطه بارش های اخیر، گفت: در صورت نبود 
مدیریت صحیح وضعیت تاالب انزلی به گذشته 
بازمی گردد. فرشید فالح  با اشاره به اینکه بر 
اثر حجم زیاد بارش های اخیر در گیالن میزان 
سطح آب در تاالب بین المللی انزلی حدود یک 
متر افزایش یافته است، به مهر گفت: با افزایش 
این  از مناطق  انزلی بسیاری  تاالب  سطح آب 
اسپند،  سل که،  پشتان،  چراغ  همچون  تاالب 
آبکنار افزایش یافته و خوشبختانه تا کنون ماندگار 
شده است. فالح ادامه داد: در مناطقی از تاالب 
مانند چوکام که پیش از این کاماًل خشک بود در 
حال حاضر شاهد عمق یک متری آب هستیم.

انزلی  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
انزلی  تاالب  عمق  افزایش  اینکه  به  اشاره  با 
عملیات  انجام  با  اضافه کرد:  است،  مقطعی 
الیروبی، مقابله با گیاهان مهاجم، رسوب زدایی 
از  جلوگیری  و  رسوبات  سطح  برای کاهش 
ورود رسوبات معدنی و فاضالب های صنعتی 
وضعیت  می توان  انزلی  بین المللی  تاالب  به 
فعلی را حفظ کرد و معتقدم در صورت عدم 
انزلی  تاالب  کنونی  اوضاع  صحیح  مدیریت 
باز می گردد. فالح همچنین گفت:  به گذشته 
پیش از بارندگی های اخیر کمترین عمق آب 
تاالب 30 سانتی متر و میانگین عمق آن یک 
بود.رئیس  متر و ۲0 سانتی متر گزارش شده 
ادامه  در  انزلی  زیست  محیط  حفاظت  اداره 

انزلی  از سطح تاالب  به پاکسازی ۲00 هکتار 
اظهار کرد:  آبی اشاره و  از گیاه مهاجم سنبل 
بر اساس قرارداد بین اداره کل حفاظت محیط 
زیست گیالن و بسیج سازندگی سپاه قدس 
گیالن 600 میلیون تومان اعتبار برای پاکسازی 
تاالب انزلی از سنبل آبی در نظر گرفته شد.فالح 
افزود: محیط زیست گیالن با مشارکت بسیج 
تعاونی  همکاری  و  قدس  سپاه  سازندگی 
قایقرانان تا کنون ۲00 هکتار از تاالب بین المللی 
پاکسازی  آبی  سنبل  مهاجم  گیاه  از  را  انزلی 
کردند.گفتنی است، تاالب بین المللی انزلی با 
مساحت حدود ۲۵ هزار هکتار در سال ۵۴ در 
فهرست تاالب های بین المللی کنوانسیون رامسر 

به ثبت رسیده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست انزلی خبر داد
 افزایش یک متری سطح تاالب انزلی  

پایش
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یکی  پیشرفت  بهانه  به  قدیمی  خانه های 
پس از دیگری تخریب می شدند و در این 
هویتی  و  آنها  ساخت  بومی  دانش  میان 
البالی سقف  در  هم  داشتند  همراه  به  که 
خانه  هر  می ریخت.  فرو  آنها  دیوارهای  و 
برای  بود  هویتی  خود  خاص  معماری  با 
آیندگان تا به دانش و مهارت گذشتگان خود 
افتخار کنند. اما چه باید می کرد در مقابل 
سیل بزرگ تخریب این میراث ارزشمند؟ 
یکی از کارهایی که در دنیا هم تجربه های 
موفقی از آن وجود دارد موزه های روستایی 
است که این بار به بازدید تنها نمونه ایرانی 

آن در استان سرسبز گیالن رفتیم.

چرا گیالن؟
میراث  موزه  تنها  حاضر  حال  در 

در  است.  دایر  گیالن  در  ایران  روستایی 
گیالن به علت تنوع اقلیم )ساحل، جنگل، 
جلگه، کوهپایه و کوهستانی(، نوع فعالیت 
سبک های  دارای  فرهنگ  و  کشاورزی 
مناطق  در  که  است  مختلفی  معماری 

است.  مشاهده  قابل  آن  مختلف 
منطقه  برای  سقف  پوشش  مثال  به طور 
پرباران گیالن نکته حائز اهمیتی است که 
موجود  مصالح  به  توجه  با  منطقه  هر  در 
نسبت به تامین آن اقدام می شد. در مناطق 
از تخته های چوبی مقاومی که  کوهستانی 
از مغز درخت بلوط و راش، در مناطق تاالبی 
از گیاه تاالبی گالی و در مناطقی که کاشت 
برنج رونق دارد از کلوش )ساقه گیاه برنج( 

می شود. استفاده 

ایده اولیه ایجاد موزه میراث 
روستایی

سرپرست  و  بنیان گذار  طالقانی،  محمود 
موزه میراث روستایی گیالن در کتاب میراث 
روستایی در مورد ایده اولیه آن می نویسد: 
»اندیشه اولیه ایجاد نخستین موزه میراث 
جریان  در  گیالن،  در  کشور  روستایی 
به  رودبار- منجیل  زمین لرزه خرداد 1369 
ذهن من رسید. با وجود این که بیش از 1۲ 
سال شکیبایی و پیگیری مستمر الزم بود 
تا سرانجام در سال 1381 شرایط مناسبی 
فراهم  آن  مقدماتی  مطالعات  انجام  برای 
آمد و در نهایت در بهار 138۴ اولین کارگاه 
راه اندازی  سراوان  جنگلی  پارک  در  موزه 

شد.« او در مورد نقش آفرینی موزه میراث 
از  یکی  موزه  می گویداین  هم  روستایی 
راه های رفع مشکالت فرهنگی و اجتماعی و 
آشتی دادن مردمان این سرزمین با گذشته 
نزدیک شان است، چرا که از این رهگذر از 
دانش و فناوری بسیار ارزشمند پدران خود 
فرهنگی  مسائل  حوزه  در  می شوند،  آگاه 
آشنا  آنان  ارزش های  و  باورها  اخالق،  با 
از  می شوند و در نهایت آسیب پذیری آنان 
تهاجمات فرهنگی به شدت کاسته می شود.

مشخصات موزه روستایی گیالن
روستایی  میراث  موزه  حاضر  حال  در 
گیالن با ۴۵ هکتار مساحت دارای 9 روستا 
متعلق به 9 حوزه فرهنگی – معماری گیالن 
دایر است. این مجموعه ها از طریق واچینی 
و دوباره چینی ۲7 مجموعه مسکونی و ده ها 
از  بنای عمومی  بازسازی 6  و  سازه جانبی 
موزه  محوطه  در  استان گیالن  نقاط  اقصی 
در  موزه  این  قرارگیری  است.  شکل گرفته 
پارک جنگلی سراوان فضایی زیبا را برای آن 
فراهم کرده است که با طراحی برکه، شالیزار 
در   شده.  افزوده  آن  جذابیت  و  زیبایی  بر 
اطراف تعدادی از این خانه ها زنان گیالنی در 
حال پخت و آماده سازی خوراکی های بومی 
این  در  موسیقی گیلکی  شنیدن  و  هستند 
فضا بازدیدکننده را به فرهنگ بومی نزدیک تر 
عرضه  و  تولید  غرفه های  از  بازدید  می کند. 
تماشای  همچنین  و  گیالن  صنایع دستی 
هنرنمایی هنرمندان گیالنی در بخشی از موزه 
هم لذت این بازدید را دوچندان می کند. با 
توجه به مساحت و تعداد زیاد جاذبه ها شاید 
دیدن کل موزه در یک روز، کار سختی باشد. 
برای همین است تعدادی از بازدیدکنندگان 
می گویند این چندمین بار است که به موزه 

آمده اند تا بتوانند تمام موزه را ببینند.

بازآفرینی خاطرات
تعداد  موزه،  بازدیدکنندگان  بین  در 
افراد محلی بسیار زیاد است که می تواند 
و  مردم  میان  ارتباط  برقراری  از  نشانه ای 
موزه میراث روستایی باشد. در این زمینه 
محمود طالقانی می گوید: »موزه روستایی 
قدیمی  و  باستانی  اشیای  نمایش  محل 
نیست. در این موزه زندگی گذشته نزدیک 
نمایش  به  واقعی  به طور  روستا  مردمان 
گذاشته می شود و درست به همین لحاظ 
یادآور  بازدیدکنندگان  از  بسیاری  برای 
خاطرات دوران کودکی، نوجوانی و جوانی 
برای  افتخار  و  غرور  با  را  آن  که  است 

می کنند.« بازگو  خود  فرزندان 

همزیستی با محیط زیست
معنای  به  روستایی  میراث  موزه های 
و  پدران  واقعیت اند که  این  یادآور  واقعی 
مادران ما می توانستند در حین همزیستی 
شرایط  مطلوب ترین  زیست ،  محیط  با 
زندگی را برای خود فراهم آورند. آنان دانش 
داشتند که  را  خانه هایی  ساخت  تجربه  و 
پس از گذشت بیش از یک قرن و تحمل 
برف  سیل،  زلزله،  مانند  طبیعی  سوانح 
و  بمانند  سالم  و  نریزند  فرو  و...  سنگین 
فرزندانشان آن را به عنوان میراث معماری 
واچینی و در محل موزه دوباره چینی کنند.

اتفاقی بزرگ در سایه کم توجهی
بر  بناهایی  به  موزه  از  بازدید  در 
به  و  دارند  مرمت  به  نیاز  که  می خوریم 
وجود  آنها  از  بازدید  امکان  خاطر  همین 
هم  خانه ها  از  برخی  این  بر  عالوه  ندارد. 
تا  نداشت  آنها وجود  نزدیکی  راهنمایی در 
توضیحاتی به بازدیدکنندگان بدهند و نحوه 
علت  به  شوند.  متذکر  را  خانه ها  به  ورود 
گل آلود بودن زمین محوطه در اکثر اوقات 
سال تابلویی به بازدیدکنندگان تذکر می دهد 
خانه ها  داخلی  بنای  وارد  کفش  با  که 
راهنمایی  بناها که  از  برخی  در  اما  نشوند 
از  تعدادی  بی توجهی  شاهد  ندارد  وجود 
کثیفی  باعث  که  هستیم  بازدیدکنندگان 
شده اند.  حصیری  زیراندازهای  تخریب  و 
یکی از راهنمایان موزه از کم توجهی به این 
از  تعدادی  می کند که  گالیه  موزه کم نظیر 
نبود  دلیل  به  ولی  مرمت اند  نیازمند  بناها 
میزان  و  ندارد  وجود  مرمت  امکان  بودجه 
درباره  او  می شود.  بیشتر  روز  هر  تخریب 
هم  موزه  راهنمایان  تعداد  بودن  علت کم 
و  است  کم  راهنماها  »تعداد  می گوید: 
به  گذشته  سال  تا  هم  کم  تعداد  همین 
پایان  در  حقوق  تسویه  با  روزمزد  صورت 
به  امسال  البته  می کردند.  فعالیت  سال 
ادامه  موزه  با  همکاری  قراردادی  صورت 
دارد اما همچنان تعداد راهنمایان کم است 
تعداد  و  بازدیدکنندگان  تعداد  جوابگوی  و 

نیست.« مجموعه ها 

الگوبرداری از اتفاقات خوب
یک  گیالن،  روستایی  میراث  موزه 
بازدیدکننده  برای  که  است  خوب  موزه 
بازدید کننده  و  است  خاطرات  یادآور  بومی 
این  مردمان  بومی  دانش  با  را  غیربومی 
مناظر  وجود  همچنین  می کند.  آشنا  دیار 
مناسب  فضایی  اصیل  خانه های  و  زیبا 
برای عکاسی در اختیار بازدیدکنندگان قرار 
می دهد. با این همه جای اینگونه موزه ها در 
جای جای ایران خالی است؛ به ویژه که هر 
گوشه این سرزمین معماری منحصر به فرد 
مردمان  دانش  از  نشان  داشته که  را  خود 
این دیار در همنشینی با طبیعت و استفاده 

است. طبیعی  مواهب  از  پایدار 

فعاالن میراث فرهنگی کرمان می گویند سال 
گذشته دست کم 10 خانه  تاریخی در کرمان 
تخریب شده اند؛ بناهایی که نبودن شان امروز 
بافت تاریخی پیوسته این شهر را به لکه های 
تاریخی تبدیل کرده و هیچ نماِد دیگری از 

بافت در دل کرمان باقی نگذاشته است.
بازار،  تاریخی در  لکه  ایسنا، چند  به گزارش 
کاروانسرا و یخداِن کرمان را نشانی از گذشته 
این شهر می دانند و از خانه های تاریخی اسم 
می برند که با عنوان شناسایی نشدن زیر تیِغ 
می ریزند،  فرو  تاریخی  بناهای  مالکاِن  لودرِ 
از خانه »تیمو« گرفته تا خانه  قاجاری قرار 
گرفته در حریم مسجد ملک که بیش از صد 
سال زیر بارِ برف و باران و زلزله سر خم نکرد 
و با تیِغ لودر صاحبش با خاک یکسان شد.
میراث فرهنگی  فعال  ابراهیمی،  امید  اکنون 
کرمان از احتمال تخریِب یکی دیگر از بناهای 
واجد ارزش شهر و در عرصه بازار تاریخی و 

کاروانسرای وکیل کرمان خبر می دهد.

از  یکی  خانه   تخریِب  احتمال  به  نسبت  او 
طالفروشان قدیمِی کرمان که گفته می شود 
جزو نخستین کسانی بوده که در دوره قاجار 
نیز  می کند،  وارد  کرمان  به  را  طال  صنعت 

می دهد. هشدار 
ابراهیمی با تاکید بر این که هنوز برای نجات 
بهتر  می کند:   اشاره  هست،  زمان  خانه  این 
میراث فرهنگی  و  شهری  مدیریت  تا  است 
قبل از تخریب کامِل آن که اکنون در وضعیت 
چندان مناسبی به سر نمی برد، اقدام کنند.

او با اشاره به خانه های تاریخی تخریب شده 
مانند  کرمان،  در  چند سال گذشته  در طول 
خانه منسوب به »تیمو« و خانه کنار مسجد 
سکونت های  نخستین  از  یکی  که  ملک 
داده،  جای  خود  در  را  اولیه  انسان های 
می گوید: هر چند این خانه ها بعضا به گفته 
و  نشده اند  شناسایی  هنوز  حتی  میراثی ها 
به  آثار ملی هم  به همین دلیل در فهرست 
درجه  حریم  در  برخی  اما  نمی رسند،  ثبت 

یک و برخی از آن ها در عرصه بافِت تاریخِی 
دارند. قرار  باقی مانده 

ابراهیمی تاکید می کند: با پشت سر گذاشتن 
سال  چند  طول  در  رخ داده  تخریب های 
گذشته در این شهر و تجربه هایی که متولیان 
و  میراث فرهنگی  از  آورده اند،  به دست  شهر 
که  می رود  انتظار  شهری  مدیریت  حتی 
خانه های  نجاِت  برای  مشخصی  ضوابط 
دچار  دیگر  تا کرمان  باشند  داشته  قدیمی 
و شوکه کننده  ناگهانی  تخریب های  نوع  این 

نشود. دستگاه  این  متولیان  برای 
او ادامه می دهد: خانه  به مرز هشدار رسیده 
در کرمان، اکنون ستون های سنگی خود را از 
دست داده و بخش زیادی از آن دچار تغییر 
حتی  را  تغییرات  این  است،  شده  تحول  و 
از روی نقشه  هوایی هم به راحتی  می توان 

متوجه شد.
مشکالِت  مهم ترین  از  یکی  اما  ابراهیمی 
قصد  مالکان شان  که  را  تاریخی  خانه های 

زیادی  هزینه   دارند،  را  آن ها  از  حفاظت 
می داند که مالکان برای مرمت بناهای خود 
نیاز دارند و می گوید: معموال وام هایی که برای 
بازپرداخت های  می شوند،  پرداخت  مرمت 
دلیل  همین  به  دارند،  استراحت  بدون 
بر  عالوه  بناها  این  صاحباِن  مشکِل  اکنون، 
بناهای  مرمت  برای  مناسب  ساز و کار  نبوِد 
مرمت  برای  سرمایه  و  بودجه  تامین  خود، 
از  این که  به  اشاره  با  ابراهیمی  هست.  نیز 

حدود 10 سال قبل، بافت تاریخی شهر کرمان 
روبه فرسایش رفته و این وضعیت همچنان 
ادامه دار است، ادامه می دهد:  واقعیِت امروز 
که  است  گونه ای  به  کرمان  تاریخی  بافت 
امروز بسیاری از این خانه های نیمه مخروبه 
اغلب  و  داده می شود  اجاره  بیگانه  اتباع  به 
خانه های اعیانی متروکه نیز در دسِت کسانی 
است که ضایعات جمع آوری می کنند و این 

تبدیل کرده اند. انباری  به  را  خانه ها 

گزارشی از تنها موزه میراث روستایی ایران که معماری بومی خانه های شمال کشور را زنده کرده است

حیاتیدوبارهبرایتالرخانههایگیالن
راهنمای موزه میراث روستایی: تعدادی از بناها نیازمند مرمت اند ولی به دلیل نبود 
بودجه امکان مرمت وجود ندارد و میزان تخریب هر روز بیشتر می شود

هشدار برای نجات خانه های تاریخی کرمان

ضرب و جرح تیم 
باستان شناسی در تپه 

تاریخی دهدشت
دادستان عمومی و انقالب دهدشت، شهرستان 
مجازات  اشد  و  پرونده  تشکیل  از  کهگیلویه 
تیم  جرح  و  به ضرب  اقدام  برای کسانی که 

داد. خبر  بودند،  باستان شناسی کرده 
سعید کریمی زاد به ایسنا گفت: در پی اهانت 
و ضرب و جرح به اعضای تیم باستان شناس، 
پس از وصول گزارش، پرونده در این خصوص 
افزود:  او  است.  رسیدگی  حال  در  و  تشکیل 
فرهنگی،  میراث  اداره  کارشناسان  از  نفر  یک 
صنایع دستی و گردشگری و یک نفر از اهالی 
روستا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند اما فعال 
هیچ مستندی در رابطه با کتک کاری و ضرب 
نیست.  در دست  و شتم کارشناسان خارجی 
دادستان عمومی و انقالب دهدشت، شهرستان 
کهگیلویه تصریح کرد: در ساعات اولیه دستورات 
قضایی الزم جهت احضار متهمان صادر شده و 
با متهمان به اشد مجازات برخورد می شود. در 
اجرای قانون با هیچ شخصی تعارف نخواهیم 
داشت. به گفته او تحقیقات در این خصوص 
ادامه دارد و قطعا با متهمان به اشد مجازات 
به تازگی خبر رسیده  قانونی برخورد می شود. 
گروه باستان شناسان آلمانی که طی چند روز 
گذشته به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده بودند 
همراه با کارشناسان باستان شناس پژوهشگاه 
کارکنان  از  تعدادی  و  کشور  فرهنگی  میراث 
میراث فرهنگی شهرستان کهگیلویه برای بررسی 
و بازدید تپه تاریخی )تل کوچک( در یکی از 
سفر  دهدشت  هشت کیلومتری  در  روستاها 
کرده بودند که به دلیل آگاهی نداشتن و توجیه 
نکردن مردم، این گروه با مقاومت و برخورد تند 
و نامناسب برخی از اهالی روستا مواجه شدند 
و عالوه بر این مورد کتک کاری و ضرب و شتم 

قرار گرفتند.

معاون اداره کل میراث فرهنگی 
استان همدان:

هنرهای سنتی فراموش شده 
همدان احیا می شود

معاون صنایع  دستی اداره کل میراث  فرهنگی، 
با  استان همدان  و صنایع  دستی  گردشگری 
تاکید بر احیای صنایع دستی و هنرهای سنتی 
منسوخ شده، گفت: در همین ارتباط هنرصنعت 
فراموش شده »مسگری« در استان احیا شده 
در  مظاهری  هاشم  ایرنا،  گزارش  به  است. 
حاشیه بازدید از کارگاه تولیدی مسگری استاد 
علی اله حاجی شفیعی در شهر قهاوند، افزود: از 
۲67 رشته صنایع دستی شناخته شده کشور، 
8۵ رشته آن در همدان فعال است که ضمن 
اشتغال  زمینه  نیاکان  میراث  احیای  و  حفظ 
بسیاری از مردم را نیز فراهم کرده است. او اظهار 
داشت: مسگری یکی از شعبات فلزکاری است 
و بنا بر حدس باستان شناسان در حدود سه تا 
پنج هزار سال قدمت دارد. اولین اشیای فلزی 
بشر مصنوعات مسی  به دست  ساخته شده 
چکش کاری شده و کوچکی بوده که به نیمه 
اول هزاره چهارم پیش از تاریخ تعلق دارد. به 
گفته مظاهری، مس از همان ابتدا برای ساخت 
سایر  و  سربند  مهره ها،  زینتی،  سنجاق های 
لوازم شکار، تبر، آینه صیقلی و نیز ابزار تدافعی 
نظیر شمشیر، خنجر و کارد مورد استفاده قرار 
می گرفت که نمونه هایی از آنها در حفاری های 

تپه هگمتانه کشف شده است.
عنوان  همدان  استان  دستی  صنایع   معاون 
منسوخ  حال  در  استان  مسگری  رشته  کرد: 
به حمایت  احیا  برای  این هنر  و  شدن است 
و برنامه ریزی نیاز دارد که با وجود این کارگاه 
که یک سالی است فعالیت خود را در روستای 
یکانه آغاز کرده، فعالیت های خوبی برای حفظ و 

انجام شده است. این هنرصنعت  احیای 

کتاب نظام حقوقی حمایت 
از میراث فرهنگی در حقوق 

بین الملل منتشر شد
کتاب نظام حقوقی حمایت از میراث فرهنگی 
در حقوق بین الملل نوشته سارا بلخ توسط مرکز 
معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری چاپ و منتشر شد. این کتاب در 
سه بخش شامل»سنخ شناسی میراث فرهنگی 
در حقوق  میراث فرهنگی  از  مبانی حمایت  و 
بین الملل«،»اشکال حمایت از میراث فرهنگی« 
اعاده«به  از  ناشی  اختالفات  »حل و فصل  و 
موضوعات سنخ شناسی میراث فرهنگی،مبانی 
حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل، 
زمان  در  صلح،حمایت  درزمان  حمایت 
مخاصمات مسلحانه و اشغال،حمایت در برابر 
انتقاالت غیر قانونی، روش های رسیدن به اعاده، 
راه های جبران خسارت و ... پرداخته است. 

پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 
میراث فرهنگی و گردشگری، در مقدمه کتاب 
در  میراث فرهنگی  از  »نظام حقوقی حمایت 
حقوق بین الملل« آمده است میراث فرهنگی 
است که  انسان ها  روزمره  زندگی  از  بخشی 
حاوی  و  گذشته  از  خاطراتی  برگیرنده  در 

است. آینده  برای  ارزش هایی 

موزه های میراث روستایی یادآور 
این واقعیت اند که پدران و 
مادران ما می توانستند در عین 
همزیستی با محیط زیست ، 
مطلوب ترین شرایط زندگی 
را برای خود فراهم آورند. 
آنان دانش و تجربه ساخت 
خانه هایی را داشتند که پس 
از گذشت بیش از یک قرن 
و تحمل سوانح طبیعی فرو 
نریزند و فرزندانشان آن را به 
عنوان میراث معماری واچینی و 
در محل موزه دوباره چینی کنند

موزه ها یادآور گذشته کهن هستند و نمایان گر تاریخ. اما برای اینکه به زمانی لقب تاریخ بدهیم چقدر باید به عقب برویم؟ 
نه  ارزشمندی که  آثار  این میان  بنامیم؟ در  تاریخی  را  آن دوره  آثار  تا  برویم  به عقب  باید  یا چند هزار سال  چند صد سال 
در  آنها  واالی  ارزش  هستند که  جدید  هم  اینقدر  نه   و  شوند  نامیده  »تاریخی«  عامیانه  تعبیر  در  هستند که  قدیمی  آنقدر 

نزدیک« گفت. »تاریخ  آنها  به  می توان  دارند؟  حکمی  چه  باشند  مانده  باقی  ذهنمان 
زندگی  ایجاد مدرنیته شکل  برای  و تالش  بود  ایرانیان همراه  زندگی  از جنبه های  بسیاری  در  تغییر  با   قرن چهارده شمسی 
مسیر  تند  و گاه  آهسته  روستاییان گاه  و  شد  برتری  یک  به  تبدیل  شهرنشینی  تحول کرد. کم کم  دچار  را  ایرانیان  نگرش  و 
آیین ها و  نگاهی سهل انگارانه شده و تخریب و فراموشی سرنوشت  ارزشمندی دچار  آثار  این میان  را در پیش گرفتند.  شهر 
بلوغ فکری و  از  نشانه ای  ایران است که  بومی مناطق مختلف  ارزش ها، هنر معماری  این  از  یکی  بسیاری شد.  آثار قدیمی 

می گوید. نشانه ها  همین  از  روستایی گیالن  میراث  موزه  بوده.  محیط  زیست  با  زمین  ایران  مردمان  سازگاری 
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بنیان ۴گذار موزه میراث 
روستایی گیالن می گوید 

این موزه یکی از راه های رفع 
مشکالت فرهنگی و اجتماعی 

و آشتی دادن مردمان این 
سرزمین با گذشته نزدیک شان 
است، چرا که از این رهگذر از 

دانش و فناوری بسیار ارزشمند 
پدران خود آگاه و در حوزه 

مسائل فرهنگی با اخالق، باورها 
و ارزش های آنان آشنا می شوند

| روزنامه نگار |

| محمدمهدی گوهری |
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 غفلت جهانی
 از فرونشست زمین

در نمونه ای دیگر در اروپا، در اثر نشست زمین، 
اینک ۲۵ درصد کشور هلند زیر تراز دریا قرار گرفته 
است. مناطق هموار ساحلی، و نیز مراکز شهری 
و کشاورزی در اقلیم های خشک، پرخطرترین 
مناطق به شمار می آیند.از یک سو محدوده های 
کشاورزی،  تولید  محدوده های  یا  پرجمعیت 
برای تامین نیازهای آبی، اتکای زیادی به منابع 
آب زیرزمینی دارند، و از سوی دیگر، دوره های 
نتیجه،  در  می کنند،  تجربه  را  طوالنی خشک 
فشار بر منابع آب زیرزمینی با افزایش پمپاژ، 
دوچندان می شود. افزایش پمپاژ در حالی است 
که تغذیه طبیعی آبخوان، کمتر از حجم برداشت 
آب است و بدین ترتیب، خطر نشست زمین 
تشدید می شود.درست است که برداشت آب از 
زیر زمین سبب نشست سطح زمین می شود، 
و  ضعیف،  مدیریت  یا  مدیریت  فقدان  ولی 
افزایش  بنابراین  و  جمعیت  سریع  افزایش 
محتمل ترین  می توان  را  غذا  و  آب  نیازهای 
برشمرد.  فرونشست  افزایش  در  مؤثر  عوامل 
در ایران جمعیت در ۵0 سال گذشته بیش از 
دوبرابر شده است، در حالی که حکمرانی آب 
زیرزمینی همچنان نامطلوب و ناتوان باقی مانده 
است. اکنون شهرهای ایران در زمره سریع ترین 
مراکز شهری در حال نشست جهان قرار دارند، 
و تا ۲۵ سانتی متر در سال نشست می کنند.
مسئله فرونشست در قرن بیستم نیز مطرح 
بود، ولی تا پیش از این، بیشتر در مقیاس و 
شرایط محلی تحلیل شده است.در این پروژه 
جدید که یک تیم بین المللی از متخصصان در 
آن مشارکت داشتند، تالش شد تا پژوهش های 
انجام شده تاکنون تلفیق شوند. تیم متخصصان 
برای پیش بینی اینکه کدام یک از محدوده ها در 
معرض بیشترین ریسک فرونشست قرار دارد، 

یک مدل جهانی طراحی کردند.

نتایج مطالعه
فرونشست  می دهد که  نشان  مطالعه  نتایج 
یک مسئله جهانی است و با گرم شدن زمین 
دارد.  پیوند  ناپایدار  زراعی  شیوه های  نیز  و 
بسیاری از آبخوان های مهم جهان برای مقاصد 
کشاورزی خالی می شوند.منابع آب زیرزمینی در 
کشورهایی مانند ایاالت متحده، مکزیک، چین و 
هند، برای تأمین تقاضای جهانی غذا به سرعت 
در حال خالی شدن هستند. فرونشست مستمر 
در این مناطق بر جمعیت در سطح جهان تاثیر 
خواهد داشت. دستیابی به پایداری در تولید 
جهانی غذا امکان پذیر بود، ولی این مشکل باید 
زودتر مورد توجه قرار می گرفت.افزون بر این، 
پیش بینی می شود گرم شدن زمین، دوره های 
رو  این  از  می سازد،  طوالنی تر  را  خشکسالی 
نرخ فرونشست را افزایش می دهد، چون آب 
این  در  می شود.  پمپاژ  زمین  زیر  از  بیشتری 
میان، انتظار می رود تراز آب دریا در قرن بعدی تا 
یک متر افزایش یابد. این یعنی بیشتر شهرهای 
خواهند  روبرو  مشابهی  مشکالتی  با  ساحلی 
شد.به گفته پژوهشگران این پروژه، فرونشست 
تهدید بزرگی برای محیط زیست به شمار می آید، 
ولی می تواند بسیار آسان تر از تغییر اقلیم رفع 
شود. تکنولوژی هایی مانند ماهواره ها و رادارها 
به سرعت محدوده های فرونشست  می توانند 
را شناسایی کنند، در حالی که مراجع مسئول 
اثربخش«  ابزارهای  و  »سیاست ها  می توانند 
را برای مقابله با این مشکل به کار گیرند. از 
نمونه های موفق می توان ژاپن را نام برد. شهر 
با  بیستم،  قرن  نخست  سال های  در  توکیو 
بود.  روبرو  فرونشست  بزرگ  بسیار  مشکل 
مدیران و برنامه ریزان با سیاست گذاری و وضع 

مقررات مناسب، مشکل را حل کردند.
دیگر تدابیر کاهش و جلوگیری از فرونشست 
از یافتن منابع جایگزین برای تامین  عبارتند 
آب، بهبود کارایی استفاده از آب در کشاورزی، 
و تزریق آب به آبخوان ها. با این همه باید یادآور 
شد که پیاده سازی اثربخش راهکارها مستلزم 
اصالحات نهادی مناسب، و فراهم آوردن ظرفیت 
حکمرانی آب زیرزمینی، به ویژه در کشورهای در 

حال توسعه است. 

 مدیرعامل آب منطقه ای
  سیستان و بلوچستان:

ذخیره سدهای استان 51 
درصد کاهش یافته است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان 
سدهای  فعلی  حجم  بلوچستان گفت:  و 
 ۵1 قبل  آبی  سال  به  نسبت  استان 
گزارش  به  است.  یافته  کاهش  درصد 
آب  حجم  گفت:  دلمرادی  محمد  مهر، 
و  سیستان  سدهای  مخازن  در  موجود 
مخازن  کل  حجم  درصد   3۴ بلوچستان 
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  است . 
میزان  اعالم کرد:  بلوچستان  و  سیستان 
استان  زیرزمینی  آب  منابع  ساالنه  تخلیه 
میلیارد  یک  چشمه(  و  قنات  )چاه، 
میزان  و  مکعب  متر  میلیون   830 و 
زیرزمینی  آب  منابع  مخازن  کسری 
سال  در  که  مکعب  متر  میلیون   ۴30
است. بوده  مکعب  متر  میلیون   600  قبل 

1ادامه از صفحۀ
فرونشست زمین هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند اما همچنان راهکاری برای مهار و کاهش آسیب های 

آن ارائه نشده است

مقابلهبافرونشستزمینبودجهندارد
مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی: در تمام دشت های کشور فرونشست داریم. 410 دشت شرایط بحرانی دارند

| دبیر کارگروه ملی 
سازگاری با کم آبی |

  | بنفشه زهرایی |

| مدیر بخش زلزله و 
خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی |

  | علی بیت اللهی |

|  
منا

 ای
 |

از  ناشی  شکاف های  و  فروچاله ها  روزگاری 
فرونشست در دشت های کشور کارشناسان را 
نگران کرده بود، حاال اما زیرساخت های شهری 
با این پدیده روبه رو شده اند و بیش از همیشه 
فرونشست  اقتصادی  پیامدهای  موضوع 
ملموس  مردم  برای  و  کرده  پیدا  اهمیت 
نشان  اجتماعی  علوم  مطالعات  است.  شده 
از خطرات  بر اساس درکی که  می دهد مردم 
می دهند.  نشان  واکنش  آن  به  نسبت  دارند، 
برجسته بودن خطرات در ذهن مردم احتمال 
می دهد. کف شکنی  افزایش  را  آن  به  پاسخ 
چاه های کشاورزی در نقاط مختلف و آمار قابل 
توجه چاه های غیرمجاز از سویی نشان دهنده 
مشکالت شدید معیشتی در میان این قشر و 
از سویی بیانگر این است که درک صحیحی از 
زلزله خاموشی که تمام مناطق کشور را تهدید 
می کند وجود ندارد. از طرفی مدیریت صحیح 
منابع آب در کشور موضوعی است که در طول 
دهه ها موجب بروز این شرایط شده است. حاال 
دهه ها  مشکل  این  حل  به گفته کارشناسان 
زمان می طلبد، بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی 
سازگاری با کم آبی در گفت وگویی که با اقتصاد 
آنالین داشته اعالم کرده است: »بیش از ۵0 
سال است که افت آب زیرزمینی داریم، آغاز 
این پدیده از دهه ۴0 در کرمان بود. نمی شود 
انتظار داشت این مشکل را در عرض چهار سال 
با  سازگاری  موجود  برنامه های  با  حل کنیم. 

کم آبی حداقل ۵0 سال زمان می برد تا کاهش 
برداشتی که در اثر برنامه های سازگاری اتفاق 
می افتد، منجر به احیای تعدادی از آبخوان های 
کشور شود. در کشور 83 آبخوان داریم که تا 
سال 1۴۵0 قابل احیا نیستند و انتظار می رود 
بحث فرونشست آبخوان ها را تا حد زیادی از 

دسترس خارج کند«
این پدیده تبعات بسیاری دارد. زیرساخت های 
توسعه که برای ساخت بسیاری از آنها به منابع 
زیرزمینی و آب های سطحی متوسل شده ایم 
کارخانه های  هستند.  خطر  معرض  در  حاال 
صنعتی، ساختمان هایی که برای گودبرداری و 
ساخت چند طبقه زیرزمین، چاه ها و قنات های 
حوالی خود را خشکانده اند و بسیاری مصادیق 
فرونشست  خطر  معرض  در  توسعه،  دیگر 
قرار دارند. فریبرز ناطقی، کارشناس مهندسی 
خصوص  در  بحران  مدیریت  و  زلزله  سازه، 
طول  در  پدیده  این  به  مستمر  بی توجهی 
سال ها معتقد است: »ایران در حال گذراندن 
یک دوره خشکسالی شدید است که این امر 
تا برای مدیریت منابع آبی دقت  باعث شده 
کافی انجام نشود. منظور از دقت ناکافی این 
است که مسئله فرونشست هیچ زمانی برای 
مدیران بخش آب مساله حائز اهمیتی نبوده 
است. در حال حاضر هم به اندازه کافی مورد 
مثل  فرونشست  پدیده  نمی گیرد.  قرار  توجه 

سایر خطرات با ریسک باال قابل رویت نیست. 
تا  بین کرج  تصور کنید فاصله 90 کیلومتری 
قزوین یک پهنه وسیعی دارد که هر سال دچار 
چشم  با  مساله  این  می شود که  فرونشست 
قابل رویت نیست مگر در مناطقی که به دلیل 
ساختار فیزیکی خاک و برداشت آب زیرزمینی 
نامتقارن، َتَرکی روی زمین دیده شود. همین 
این  خطر  نباشد،  رویت  قابل  پدیده  این  که 
پدیده را بیشتر می کند. اگر با اهمال کاری باعث 
گسترش فرونشست در شهرهای کشور شویم، 
لوله های گاز، آب و برق شهری و حتی لوله های 
انتقال نفت و فونداسیون ساختمان ها با مشکل 
مواجه می شود و شدت این پیامدها به حدی 
است که کنترل آن از دست همه مدیران شهری 
آرام  زلزله  یک  وقوع  باعث  و  می شود  خارج 
می شود که به تدریج شهر را فرو می ریزد. تا 
زیرساخت های  از  بعضی  هم  امروز  همین 
شهری از این پدیده آسیب دیدند که به مرور 
زمان و در یک بازه زمانی 10 ساله، این آسیب ها 
شدیدتر هم می شوند« زمین زیر پای شهرها 
آرام در هم فرو  و دست های کشور بی صدا و 

می رود و تشنگی امانش را بریده است.
تمامی  در  فرونشست  از  سخن  وقتی 
دشت های کشور است، معنای آن این است که 
فرونشست در کمین لوله های گاز، شبکه توزیع 
ارتباطات  زیرساخت های  برق،  دکل های  آب، 

و حمل ونقل، ساختمان ها و بناهای مسکونی، 
تجاری و صنعتی است. آسیب به هر کدام از 
این موارد تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور دارد. 
تخریب  نتیجه  در  که  کشاورزی  زمین های 
تخریب  می شوند،  کشت  غیرقابل  آبخوان ها 
تاریخی،  بناهای  تخریب  زیست،  محیط 
مهاجرت، تخلیه مناطق روستایی و بخش هایی 
از مناطق شهری، آسیب های اقتصادی به افراد، 
و  شهری  مدیریت  بخش های  و  سازمان ها 
بسیاری آسیب دیگر همه می تواند از پیامدهای 
اقتصادی فرونشست زمین باشد. پدیده ای که 
آبخوان ها و تخریب محیط زیست،  با تخلیه 
سیل  از  ناشی  خطرات  می توان  بلندمدت  در 
از  دهد.  افزایش  هم  را  حدی  پدیده های  و 
اقلیم  تغییر  آثار  با  روزها  این  آنجا که کشور 
پدیده  این  روبه رو است، می توان عواقب  هم 
را بسیار عمیق تر از آن است که مدیران تصور 
می کنند. مدیرانی که به دنبال کف شکنی چاه ها 
و بهره برداری از آب های ژرف هستند و تامین 
راهکارهای  به  اندیشیدن  بدون  کشور  در  آب 
علمی و آزموده شده، برای بهره برداری پایدار از 

منابع آب هستند.
و  زلزله  بخش  مدیر  بیت اللهی  علی  دیروز 
مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  خطرپذیری 
وضعیت  بررسی  نشست  در  شهرسازی،  و 
فرونشست در ایران و جهان و راهکارهای مقابله 

با آن که در اصفهان برگزار شد گفت: »تدوین 
زمین  فرونشست  ملی کاهش خطر  مقررات 
در ایران نقطه شروع برای کنترل فرونشست 
است. اما هنوز مقررات ملی برای فرونشست 
زمین نداریم و در مقررات موجود عمدتا رویکرد 
مقررات  در  فرونشست  حتی  داریم،  زلزله 
در  بودجه ای  تاکنون  است.  نشده  دیده  ملی 
حالی  در  نشده،  داده  تخصیص  زمینه  این 
که یک کار میدانی دقیق نیازمند اندازه گیری 
و هزینه گذاری است که متاسفانه هنوز انجام 
نشده است« بیت اللهی با اشاره به گستردگی 
این  »تدوین  زمین گفت:  فرونشست  پدیده 
مقررات در سه بعد قابل انجام است. بعد اول 
کنترل خطر است یعنی کارهایی انجام دهیم 
ُبعد دوم  را کنترل کنیم،  تا وقوع فرونشست 
این  در  است،  زمین  فرونشست  آثار  کنترل 
نمونه کالسیک است  زمینه دشت مهیار یک 
که در دنیا می تواند بررسی شود. شکاف های 
فرونشست را می توان کنترل کرد. روش هایی 
در نیوزلند، آمریکا، انگلیس و کشورهای مختلف 
انجام شده تا شکاف ها و ساختمان ها به ویژه 
بعد  نکند.  سرایت  تاریخی  ساختمان های  به 
سوم تاب آوری المان ها است، یعنی عالوه بر 
شکاف ها  مثل  آن  آثار  و  فرونشست  کنترل 
و نشست ها و ... چه اقدامی می توانیم برای 
تاب آوری انجام دهیم و سیستم هایی طراحی 
کنیم تا گسیختگی و آثار محیط زیستی نداشته 

باشد.«
در  آب  منابع  وضعیت  تشریح  با  بیت اللهی 
 ۲9 کشور،  آبریز  حوضه   30 »از  گفت:  کشور 
حوضه دچار فرونشست شده است. البته این 
بحران فقط مربوط به کشور ما نیست و طیف 
اما کشور ما یک سوم میانگین  دارد.  جهانی 
جهانی بارش و سه برابر تبخیر دارد و به شدت 
کشور کم آبی هستیم. به طور متوسط از یک 
هکتار باغ پسته در کشورهای پیشرفته 13 تن 
در  حالی که  در  شود،  می  برداشت  محصول 
تن محصول  زمین یک  از یک هکتار  کرمان 
اقتصاد  روی  موضوع  این  می شود.  برداشت 
مرکز  زلزله  بخش  مدیر  می گذارد«  تاثیر  ما 
تحقیقات مسکن و شهرسازی در نشست دیروز 
در شهر اصفهان گفت: »8 میلیون هکتار اراضی 
زراعی در کشور داریم که در تمام آن فرونشست 
افتاده است. 381 سایت توسط  اتفاق  زمین 
زمین  فرونشست  نظر  از  مختلف  های  گروه 
مطالعه و مشخص شده حدود 10 سانتی متر در 
سال در کشور فرونشست زمین داریم. در حال 
حاضر حدود 3۵ درصد از اراضی کشور به شدت 
آب  از  درصد   66 حال  این  با  است.  خشک 
کشاورزی ما از آب زیرزمینی تامین می شود.«
بیت اللهی با اشاره به اینکه در زمانی که درگیر 
آثار و تبعات زلزله بودیم، دنیا به فکر پیامدهای 
تغییر اقلیم بود، تاکید کرد: » به عنوان کسی 
که درگیر این موضوع هستم می گویم وسعت 
زمین،  فرونشست  و  اقلیمی  تغییرات  اثر 
میلیون ها برابر زلزله است. زلزله بعد تخریبی 
و تلفات جانی برای مردم دارد. اما فرونشست 
در  اندک  اندک  که  خون  چربی  مثل  زمین 
به  تا  نیست  رگ ها جمع می شود محسوس 
متاسفانه  دیگر  زمان  آن  و  برسد  بحرانی  حد 
و  اقلیمی  تغییرات  است.  بازگشت  غیرقابل 
خشکسالی باعث فشار بیشتر بر آبخوان ها شده 
است. شرایط اقلیمی و افت و فشار آب های 
زیرزمینی کشور ما را دچار حالتی کرده که در 
همه دشت های کشور فرونشست داریم و در 
۴10 دشت شرایط بحرانی اعالم شده است« 
فرونشست زمین پدیده ای چند وجهی است که 
این روزها سراسر کشور را در معرض تهدیدی 
جدی قرار داده است، اما هنوز راهکاری برای 
و  تدوین  آن  کنترل  یا  و  آسیب ها  کاهش 

است. نشده  مصوب 

نشان کرد:  خاطر  خرما  ملی  انجمن  رئیس   
صادرات  تایید  کنم  را  خبر  این  باید  متاسفانه 
نخل از ایران به  کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در شهرهای جنوبی کشور به ویژه بوشهر، صورت 
گرفته است و هنوز هم ادامه دارد. به گزارش ایلنا 
محسن رشید فرخی، درپاسخ به این پرسش که 
در فضای مجازی ویدیویی منتشر شده است که 
نخل های خرما بعد از کندن از ریشه به کشورهای 
گفت:  می کنند،  صادر  خلیج فارس  حاشیه 
متاسفانه باید این خبر را  تایید  کنم صادرات 
نخل از ایران به  کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در شهرهای جنوبی کشور به ویژه بوشهر، صورت 
گرفته است و هنوز هم ادامه دارد. البته در سطح 
وسیع صادرات نخل صورت نمی گیرد، صادرات 
جهاد  وزارت  محدودیت هایی که  وجود  با  نخل 
کشاورزی اعمال کرده است اجرا می شود. باید 
جلوی این مسئله تا تبدیل به یک شغل نشده 
نکته توجه کنیم که  این  به  است گرفته شود. 
و  رطوبت کم  با  سازگاری  توانایی  نخل  درخت 
کم آبی را دارد.  پس این اظهارات که این درختان 
درست  اساس  از  هستند  غیرمثمر  و  خشک 
نیست اگر چنین است چرا این درختان از ریشه 
کنده می شوند؟ حتی اگر بپذیریم این درخت ها 
غیرمثمر هستند کندن و جابه جا کردن آن نباید 
صورت بگیرد چرا که باعث تخریب محیط زیست 
را  مسئله  این  است که  الزم  این رو  از  می شود 

قاچاق تلقی شود و با کسانی که اقدام به چنین 
کاری می کنند به شدت مقابله کنیم. این فعال 
اقتصادی در پاسخ به این پرسش  که کسانی 
که دست به چنین کاری می زند مدعی هستند 
این رو  از  ندارند  را  باغات خود  آبیاری  توان  که 
نخل های خود را می فروشند آیا این ادعا صحیح 
است؟ بیان کرد: نمی توان منکر خشکسالی کشور 
فراموش  اما  شویم  جنوبی  شهرهای  و کم آبی 
نکنیم که باغات نخل  جزو سرمایه های ملی کشور 
محسوب می شوند و نباید به هر بهانه ای اجازه 
خروج آنها داده شود. باز هم تکرار می کنم اگر 
این مسئله به عنوان شغل تلقی شود مشکالت 
زیادی ایجاد می کند که در سال های بعد نتایج 

آن را مشاهده خواهیم کرد. رشید فرخی با اشاره 
به وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در سامان دادن 
به این مسئله، گفت: اگر کندن نخل از ریشه و 
در  آب  ادعا که شوری  این  با  نخل ها  صادرات 
این منطقه باال رفته است صورت می گیرد این 
وظیفه وزارتخانه است که به میدان بیایید و برای 
رفع این مشکل اقدام کند. این زنگ خطر باید 
جدی گرفته شود چرا که ممکن است در آینده 
به گفته  بهترین درخت های ما فروخته شوند. 
رشید فرخی، کشورهای حاشیه خلیج فارس از 
جمله کویت و قطر خریدار این نخل ها هستند و با 
جدیت باید مانع تردد لنج هایی که این محموله ها 

را حمل می کنند شویم.

 رئیس انجمن ملی خرما:

کویت و قطر خریداران نخل های ایران

کشاورزی

شکاف های بیش از 36 
کیلومتری در دشت نیشابور 

پدید آمده و سالیانه 
86میلی متر کل دشت 

نیشابور در حال نشست 
است که این میزان ۲0برابر 

میانگین  جهانی است

مدیرعامل آبفای نیشابور:

80درصد فضای سبز نیشابور با آب ُشرب آبیاری می شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان نیشابور 
گفت: 80درصد فضای سبز نیشابور به وسیله آب 
بدنی  تربیت  اداره های  و  می شود  آبیاری  شرب 
و شهرداری از چاه های آب شربی که در اختیار 
دارند برای آبیاری فضای سبز استفاده می کنند که 
البته تذکر الزم به آنها داده شده است. به گزارش 
ایرنا علیرضا اخویان گفت: 30درصد از آب ُشرب 
شهرستان نیشابور در شبکه آب رسانی هدر می رود 
و از 7۵0 کیلومتر شبکه آب رسانی این شهرستان 
۲۵0 کیلومتر فرسوده با قدمت بیش از ۴0 سال 
بوده و میزان مصرف آب در نیشابور یک و نیم برابر 
استاندارد کشور است. پارسال به علت فرونشست 
و رانش زمین، چاه های آب روستاهای یک لنگه و 
کاریز صباح در نیشابور از مدار خارج شد و برای 
پیشگیری از این حوادث اکثر چاه های آب نیشابور 
ویدیومتری شده است. طی چند سال گذشته در 
این شهرستان چشمه و قنات هفت روستا خشک 
شده و عالوه بر این پنج روستا هم از آب با کیفیت 

برخوردار نیستند که با تانکر آب رسانی می شوند.
آب  منابع  امور  مدیر  خجسته پور  سعیدرضا 
شهرستان نیشابور هم گفت: پارسال در نیشابور 
توان  تولید آب شرب 7۲0لیتر بر ثانیه بود که با 
حفر پنج حلقه چاه جدید و جا به جایی هشت 
حلقه چاه دیگر این میزان به هزار و ۲0 لیتر در 
ثانیه افزایش یافته اما هنوز با کمبود ۲80 لیتر 
برثانیه رو به رو هستیم و شرایط بسیار شکننده و 
بر ۲هزار  افزون  آمار  ناپایدار است. طبق آخرین 
حلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان نیشابور 

وجود دارد که از این میزان تعداد چاه های غیرمجاز 
608مورد دارای پرونده بوده و از این تعداد 1۲ حلقه 
چاه، نیمه عمیق و عمیق است و بیشترین  تعداد 
بخش  و  بینالود  دهستان  در  غیرمجاز  چاه های 
امور منابع آب شهرستان  سروالیت است. مدیر 
نیشابور با بیان اینکه در10 سال گذشته بیش از 
است  شده  خشک  نیشابور  قنات های  ۵0درصد 
گفت: میزان کسری مخازن آب زیرزمینی نیشابور 
ساالنه 13۴ میلیون مترمکعب است که موجب 
شده هر سال به طور میانگین سطح آب در مخازن 
آب زیرزمینی یک متر و ۲0سانتی متر ُافت کند که 
با تالش های صورت گرفته طی چند سال گذشته 
هوشمند  نصب کنتورهای  و  فرهنگ سازی  برای 
اضافه  برداشت ها حدود ۵0درصد کاهش یافته اما 
با این حال بیش از 17۵ میلیون مترمکعب کسری 

مخزن از محل منابع آب زیرزمینی داریم.
خجسته پور افزود: در نیشابور کل برداشت آب از 
قنوات به کمتر از 1۲درصد و از چشمه ها به کمتر از 
پنج درصد رسیده و موجب شور شدن سفره های 
به شدت  آبخوان  و کیفیت  زیرزمینی شده  آب 
این  تاثیرات سوء  دیگر  از  است.  یافته  کاهش 
اضافه برداشت ها کاهش شدید آبدهی چاه هاست 
چاه  100حلقه  از  بیش  سالیانه  موجب شده  که 
کف شکنی یا جابه جا شود که هزینه سنگینی را 
تحمیل می کند، همچنین شکاف های بیش از 36 
کیلومتری در دشت نیشابور پدید آمده و سالیانه 
86میلی متر کل دشت نیشابور در حال نشست 
است که این میزان ۲0برابر میانگین  جهانی است.

فرونشست زمین امروز دیگر پدیده ای نیست که در دشت های کشور و با تصاویر هوایی بتوان عمق فاجعه بروز آن را نشان داد. این 
پدیده حاال دیگر به حریم مناطق مسکونی، زیرساخت های حمل ونقل، فضاهای شهری و محدوده ها و بافت های تاریخی شهرها خزیده. 
این موضوع نشان دهنده پیشروی پدیده ای است که هم می تواند علت بروز مشکالتی باشد و هم خود معلول علل دیگری است. 
فرونشست زمین، این پدیده غیرقابل پیش بینی که بسیاری آن را زلزله خاموش می نامند، هر لحظه ممکن است زیرپای ریل راه آهن یا 
بنایی تاریخی یا باند فرودگاه و پارکینگ خانه ای را خالی کند. این خالی شدن زیر پای زمین نتیجه تخلیه ذخایر حیاتی زمین است که 
با بی مباالتی و بدون برنامه و نظارت از آنها برداشت شده  تا چرخ توسعه بچرخد. حاال تبعات آن بی مباالتی ها مصادیق توسعه را تهدید 

می کند. 

با برنامه های موجود سازگاری 
با کم آبی حداقل ۵0 سال زمان 
می برد تا کاهش برداشتی که 

در اثر برنامه های سازگاری 
اتفاق می افتد، منجر به احیای 

تعدادی از آبخوان های کشور 
شود. در کشور 83 آبخوان 

داریم که تا سال 1۴۵0 قابل 
احیا نیستند و انتظار می رود 
بحث فرونشست آبخوان ها را 

تا حد زیادی از دسترس خارج 
کند

هنوز مقررات ملی برای 
فرونشست زمین نداریم و در 
مقررات موجود عمدتا رویکرد 
زلزله داریم، حتی فرونشست 

در مقررات ملی دیده نشده 
است. تاکنون بودجه ای در این 

زمینه تخصیص داده نشده، 
در حالی که یک کار میدانی 
دقیق نیازمند اندازه گیری و 

هزینه گذاری است که متاسفانه 
هنوز انجام نشده است
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است که  نفری  میلیون   1۲ از  یکی  علی، 
به  تمایلی  ایسپا  نظرسنجی  براساس 
درصد   1۴.۲ از  یکی  ندارند.  زدن  واکسن 
اعتماد  واکسن  به  یا  که  ایران  جمعیت 
یا  دارند  واهمه  آن  عوارض  از  یا  ندارند 
آن ها  نمی کنند.  نیاز  احساس  واکسن  به 
برای  نباید  واکسن  تزریق  که  معتقدند 
همه مردم اجباری باشد، گروهی از آن ها 
ریاست  دفتر  مقابل  نیز  گذشته  هفته 
دادند:  شعار  و  کردند  تجمع  جمهوری 
آزمایشگاهی.«  موش  نه  برده ایم  »نه 
بهداشت  وزیر  به  خطاب  شعارهایشان 
تجمع  وزارت کشور  مقابل  قبل تر هم  بود. 
و  ماسک  حتی  بعضی شان  بودند،  کرده 
از طرفداران  برخی  دستکش هم داشتند. 
گروه های  درمانی،  انرژی  یا  سنتی  طب 
شاید  علم  به  بی اعتماد  افراد  و  ضد مدرن 
میان  در  که  بودند  گروه هایی  مهم ترین 
می خورند.  چشم  به  واکسن  با  مخالفان 
واکسن  با  مخالفت  هشتگ  با  آن ها 
توجیهات  مجازی  فضای  در  اجباری، 
خودشان را به اشتراک می گذارند. بعضی 
واکسن  تزریق  از  بعد  مرگ و میر  آمار  از 
به  شدن  مبتال  دیگر  بعضی  و  می گویند 
دستاویز  را  واکسن  تزریق  از  بعد  کرونا 
اعالم  بازار  واکسن های  با  مخالفت 
تشدید  جایی  از  مخالفت ها  می کنند، 
و خصوصی  دولتی  ادارات  بعضی  شد که 
کارت  داشتن  به  منوط  را  نزدیک کاری 

زمزمه های  و  دانستند  واکسیناسیون 
وسایل  با  واکسن  با  مخالفان  محرومیت 
نیز  شهری  بین  تردد  و  عمومی  نقلیه 
محروم  حقوق  بسیاری  »از  شد.  عنوان 
سینما،  به  نتوانید  دیگر  شاید  می شوید، 
بروید.«  سربسته ای  مکان  هیچ  و  کافه 
می گوید  پرسش  این  به  پاسخ  در  علی 
سینما  و  کافه  به  را  پایش  سال هاست 
بعد  من  شود،  مجبور  اگر  و  نگذاشته 
باشگاه  و  رستوران  هیچ  به  گذرش  هم 
که  علی  نمی  افتد.  هم  تفریحی  مکان  و 
از  که  اخباری  به  است،  هنری  عکاس 
واکسن  با  مخالفت  در  دیگر  کشورهای 
اشاره می کند:  کرونا مخابره می شود، هم 
واکسن  با  مخالفان  هم  فرانسه  »در 
کشورهایی  حتی  کردند،  تجمع  اجباری 
هم  تولید کردند  را  واکسن  خودشان  که 
آب  که  هم  این ها  بی اعتمادند.  مردم 
و فقط قوت قلب شماست.« مقطر است 
 جنبش های واکسن کروناستیز اول بار از 
همان  در  سال گذشته  شد.  آغاز  انگلیس 
خبرگزاری های  و  روزنامه ها  که  روزهایی 
بزرگ  موفقیت  یک  از  خبر  انگلستان 
می دادند. »واکسن آکسفورد نتیجه بخش 
امیدواری  ابراز  با  همزمان  است.«  بوده 
و  انگلیس  در  شهروندان،  از  بسیاری 
اعالم  عده ای  دیگر،  کشورهای  حتی 
و  بزنند«  واکسن  نیستند  »حاضر  کردند: 
را می کشد  افراد  راحتی  به همین  »کرونا 

کشتن  به  دست  هم  خودمان  حاال  و 
بعد  مدتی  مخالفت ها  بزنیم؟«  خودمان 
ضدواکسن ها  آموزه های  و  شد  جدی تر 
همان  بود.  رسیده  نیز  دیگر  به کشورهای 
دانشگاه  استاد  جانسون،  نیل  روزها 
بود  گفته  یورونیوز  به  واشنگتن  جورج 
ممکن  واکسن  مخالفان  تبلیغات  که 
بیماری  واکسن  کشف  صورت  در  است 
مانعی  آینده  ماه های  در  »کووید-١٩« 
ویروس  مقابل  در  جمعی  ایمنی  برای 
در  اگر  که  بود  معتقد  او  باشد.  کرونا 
جهان کم  در  ویروس کرونا  شیوع  آینده 
این  به  احتماال  واکسن  مخالفان  شود، 
احتمالی  خطرات  که  می رسند  نتیجه 
بیشتر  آن  تزریق نکردن  از  واکسن  تزریق 
که  می دهد  نشان  پزشکان  تجربه  است. 
استفاده   و  کشف  از  اینکه  از  پس  تنها 
تن  مردم  بگذرد،  سال ها  واکسن  یک 
اینکه  ولو  می دهند؛  آن  از  استفاده  به 

باشد. خطر  در  جان شان 
ما  کشور  در  کرونا  واکسن  با  مخالفت 
باشد.  تحلیل  قابل  جنبه  چند  از  شاید 
حوزه  جامعه شناس  رفیعی راد،   علی احمد 
»پیام ما«  روزنامه  با  گفت وگو  در  سالمت 
با  مخالفت هایی  دنیا  کل  در  می گوید 
جنبش  و  دارد  وجود  مدرن  فرآیندهای 
کشورها  از  بسیاری  در  ضد واکسن 
سابقه ای  به  توجه  با  »اما  دارد،  وجود 
احتماال  دارد  وجود  ما  جامعه  در  که 

سازمان  و  می شود  تشدید  موضوع  این 
این  از  نیز  قدرت  از  گروه هایی  و  یافته 
افرادی که  افراد حمایت می کنند، احتماال 
منافعشان  می کنند،  ترویج  را  سنتی  طب 
این  است.«  واکسیناسیون  با  تضاد  در 
باید  اینکه  بر  تاکید  با  جامعه شناس 
که  دانست  گرایی  برساخت  منظر  از 
دعوا  اقامه  موضوع  این  در  کسانی  چه 
افرادی  دنیا  »در  می کند:  تاکید  می کنند، 
موضوع  این  ما  جامعه  در  محافظه کارند 
افراد  زمانی  یک  می کند،  پیدا  تشدید 
فرنگی  گوجه  و  حمام  دوش  به  نسبت 
واکسیناسیون  موضوع  در  بودند،  حساس 
هم  دیگری  افراد  و  قدرت  گروه های 
می توانند  راحتی  به  آن ها  هستند،  دخیل 
کنند.«  اظهارنظر  موضوع  این  درباره 
اعالم  ایسپا  افکارسنجی  مرکز  شهریورماه 
شهروندان  از  درصد   1۴.۲ حدود  کرد که 
زدن  به  تمایلی  اصال  سال   18 باالی 
واکسن ندارند. براساس نظرسنجی ایسپا 
میان  در  واکسن کرونا  تزریق  با  مخالفت 
مردان بیشتر از زنان بود. مجردها بیشتر 
تزریق  به  تمایلی  گفته اند  متاهل ها  از 
واکسن کرونا ندارند. اما نتایج نظرسنجی 
اعالم  گذشته  هفته  که  ایسپا  از  دیگری 
درصد   7۵ حدود  می داد که  نشان  شد، 
مردم کشور موافق اجباری شدن واکسن 
اعالم  درصد   ۲1 تنها  و  هستند  کرونا 
اجباری  نباید  کرونا  واکسن  که  کردند 
شود، این یعنی آمار مخالفان با اجباری 
افرادی  از آمار  شدن واکسن کرونا حتی 
نیز  ندارند  واکسن  دریافت  به  تمایل  که 
پاسخ  در  رفیعی راد  است.  پیشی گرفته 
مخالف  بسیاری  که  پرسش  این  به 
خدمات  از  استفاده  شدن  اجباری 
»حقیقتا  می گوید:  کشورند،  در  پزشکی 
تقلیل  پزشکی  زیست  به  پزشکی  نظام 
هم  جدید  جامعه  در  است،  کرده  پیدا 
پیدا  خدایی  قدرت  مهندسان  و  پزشکان 
درستی  نکات  کدام  هر  این ها  کردند، 
دانش  نظام  به  باید  هم  ما  اما  است 
این  نداریم.«  چاره ای  زیرا  اعتماد کنیم 
پایه های  که  است  معتقد  جامعه شناس 
و  است  شده  متزلزل  جامعه  در  اعتماد 
پیوسته  بهم  الیه  و  دلیل  چند  هم  این 
با واکسن  او درباره جنس مخالفت   دارد، 
می گوید:  دیگر  و کشورهای  ما  کشور  در 
»اعتماد در دنیا به دولت ها تضعیف شده 
انحراف  درصد   10 جامعه  در  اینکه  است، 
من  اما  است  طبیعی  باشد  داشته  معیار 
فکر می کنم چیزی که در جامعه ما رواج 
اعتراض  چه کسانی  است،  متفاوت  دارد، 
افرادی  می زنم  حدس  من  می کنند؟ 
جامعه  در  اعتراض  امکان  که  هستند 

دارند.« 
حوزه  جامعه شناس  خوشنویس،  یاسر 
که  است  معتقد  اما  تکنولوژی  و  علم 
ایران  در  ضد واکسن ها  اعتراض  جنس 
ندارد.  بنیادین  تفاوت  دیگر  با کشورهای 
جدید  »علم  می گوید:  »پیام ما«  به  او 
طب  مانند  معرفت  سنتی  اشکال  تمام 
آلمان،  در  هومیوپاتی  ایران،  در  سنتی 
غیرقابل  را   … و  چین  در  طب سوزنی 
و  می کند  قلمداد  خرافاتی  و  اعتماد 
سنتی  اشکال  می کند  محکوم  را  آن ها 
طرفداران  به  و  می کنند  مقاومت  هم 
یقینی  متقن  تو  می گوید  مدرن  علم 
مخالفان  این  از  بسیاری  اتفاقا  نیستی، 
دست کم  یا  خواندند  علم  فلسفه  یا  هم 
چیزی  هیچ  می دانند  و  شنیدند  را  آن 

»چه  می گویند:  نمی شود.  اثبات  علم  در 
صفر  را  مرگ ومیر  واکسن  گفته  کسی 
حرف  این  به  می کنند  استناد  می کند، 
واکسن  می گویند  دانشگاه  استادان  که 
دقیقا  می کند.«  را کم  مرگ و میر  احتمال 
یک مجادله واقعی را رقم می زنند.« این 
گروه  دو  که  است  معتقد  جامعه شناس 
به  یکدیگر  با  باید  مخالفان  و  موافقان 
می گوید  او  چگونه؟  اما  بنشینند  گفت وگو 
نیاز  آن  به  امروز  دنیای  در  که  ابزاری 
دو  »ببینید  است:  انتقادی  تفکر  داریم، 
ممکن  خودم  من  اشکالند،  دچار  طرف 
است در بعضی بیماری های مزمن از طب 
مداخالت  بعضی  در  استفاده کنم،  سنتی 
از طب  نیز  عفونی  بیماری های  مانند  حاد 
آدم ها  به  من  می کنم.  استفاده  مدرن 
می توان  و  است  فن  یک  طب  می گویم 
شاید  بود.  کارآمد  هم  غلط  نظریه  با 
غلط  امروز  فیزیکی  نظریه های  از  بعضی 
استفاده  آن ها  کاربرد  از  هنوز  اما  باشند 
می شود. این جامعه شناس که از موافقان 
و مخالفان هم زمان ایراد می گیرد، تاکید 
می کند: »بحث دیگری نیز وجود دارد که 
و  دارد  وجود  و سیاسی  اخالق  فلسفه  در 
پرسیده می شود که آیا دولت این اجازه را 
واکسیناسیون  به  مجبور  را  مردم  دارد که 
آن  و  دارد  وجود  میانه ای  راه حل  کند؟ 
به  محدود  را  قرنطینه  است که  این  هم 
را  آن  و  نزدند  واکسن  اشخاصی کرد که 
هوشمند کرد، یا واکسن می زنی و در شهر 
نمی توانی  نمی زنی،  واکسن  اگر  یا  آزادی 

بروی.«  سرپوشیده  اماکن  به 

خوشنویس با اشاره به اینکه »وقتی اعتماد 
متقابل از بین می رود، معموال کلیشه و انگ 
کار می کند تا استدالل و گفت وگو، خروجی 
دعوا  و  جنجال  به  عموما  هم  مساله  این 
ختم می شود.« تاکید می کند: »آن چیزی 
که همه ما به آن نیاز داریم، تفکر انتقادی 
است. ما این موضوع را آموزش نمی دهیم، 
این توقع هم غلط است که ما از فردی ۴0 

ساله بخواهیم استدالل کند.«
بهداشت،  وزارت  آمار  آخرین  براساس 
و  میلیون   ۵۵ حدود  آبان   17 دیروز،  تا 
دوز  نفر دست کم یک   ۵۲8 و  هزار   1۲8
این  و  کردند  دریافت  را  کرونا  واکسن 
یک  هنوز  نفر  میلیون  سی  از  یعنی کمتر 
متخصصان  نزده اند،  را  واکسن کرونا  دوز 
کرونا  ششم  پیک  رسیدن  سر  از  خبر 
به  کمتر  هنوز  آمار  براساس  اما  می دهند، 
۲۵ درصد از افراد باالی ۵0 سال اقدام به 

نکردند.  واکسن  تزریق 

گزارش تحلیلی پیام ما از اعتراض به اجباری شدن واکسن کرونا

واکاویانگیزههایواکسنستیزی

شهردار تهران: 
قطارهای اهدایی به قم، 

امانی است 
اخباری  انتشار  در خصوص  تهران  شهردار 
سوی  از  قطار  رام  دو  اهدای  بر  مبنی 
به قمی ها واکنش نشان  شهرداری تهران 

داد.
صبح   زاکانی  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
 110 از  رونمایی  مراسم  حاشیه  در  دیروز 
سوالی  به  پاسخ  در  اتوبوس  دستگاه 
مبنی بر این که دولت به تعهدات خود در 
حوزه مترو چه زمانی عمل می کند، گفت: 
این   افتخار است  آنچه که مشهود و قابل 
است که دولت در راستای باالبردن سطح 
غیرمستقیم  و  مستقیم  به طور  خدماتش 

می کند. عمل 
عقب  این که  بیان  با  تهران  شهردار 
در  گذشته  سال های  در  ماندگی هایی 
آمده که  وجود  به  مترو  و  اتوبوس  حوزه 
آن  جبران  راستای  در  دولت  می بینید 
است،  تالش کرده  اتوبوسرانی  بخش  در 
سوال  مورد  مترو که  مورد  در  کرد:  اظهار 
تکرار  انتخاب  این  قطعا  نیز  است  شما 

. د می شو
با  امروز  ما  این که  بیان  با  زاکانی 
بحث  در  سنگینی  بسیار  فرسودگی 
اتوبوس  خصوص  به  عمومی  حمل ونقل 
تنها  تهران  کرد:  تصریح  هستیم،  مواجه 
۲۲۲0 اتوبوس در مدار خدمت دارد که در 

می کند. خدمت  ارائه  خط   ۲10
قبل  نیم  و  ماه  یک  این که  بیان  با  او 
قرارداد خرید 17۵ دستگاه اتوبوس منعقد 
شد که امروز در فاز اول 110 اتوبوس وارد 
مدار شد و تا هفته های آینده 6۵ اتوبوس 
دیگر وارد می شود، اظهار کرد: وزیر کشور 
تهاتر  محل  از  اتوبوس   1۲00 داده  قول 
نفت به تهران بدهد و تعهداتش در زمینه  
اورهال را نیز به ۲000 دستگاه افزایش داد 

است. خوبی  امکان  که 
700 دستگاه  با بیان این که  شهردار تهران 
با  گفت:  شده اند،  متوقف  نیز  اتوبوس 
همکاری های انجام گرفته مخازن سوخت 
این اتوبوس ها تامین شده و 300 اتوبوس 
ناوگان می شود  وارد  آینده  طی هفته های 
بر  عالوه  دستگاه   ۴00 میان  این  در  اما 

دارند. بازسازی  به  نیاز  مخزن  نصب 
او با بیان این که به دنبال آن هستیم که 
به روزهای اوج برسیم، اظهار کرد: همزمان 
برقی  اتوبوس های  به کارگیری   سمت  به 
پاک  شهر  سمت  به  را  تهران  تا  می رویم 

دهیم. سوق 
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  زاکانی 
رام  دو  اهدای  برای  قمی ها  به  وعده اش 
قطار تصریح کرد: ما در راستای همکاری 
دبیرخانه  قالب  در  کالنشهرها  سایر  با 
شد  قرار  و  می کنیم  فعالیت  کالنشهرها 
برای  امانی  صورت  به  قطار  رام  دو  این 
تست گرم در اختیار قم قرار گیرد، چرا که 
اگر بحث واگذاری بود نیاز به مجوز شورا 
هستیم. اما در قالب دبیرخانه کالن شهرها 
و  می کنیم  همکاری  کالن شهرها  سایر  با 
کرده  عنوان  حمل ونقل  معاون  تازگی  به 
درخواستی  چنین  نیز  البرز  استان  که 
داشته و به او گفته ام که از کمک به سایر 
کالنشهرها دریغ نمی کنیم، اما این دو رام 
قطار به صورت امانی به قم داده می شود 

برمی گردد. تهران  به  مجددا  و 

علی احمد رفیعی راد، 
جامعه شناس حوزه سالمت: در 
دنیا افرادی محافظه کارند در 
جامعه ما این موضوع تشدید 
پیدا می کند، یک زمانی افراد 
نسبت به دوش حمام و گوجه 
فرنگی حساس بودند، در 
موضوع واکسیناسیون گروه های 
قدرت و افراد دیگری هم 
دخیل هستند، آن ها به راحتی 
می توانند درباره این موضوع 
اظهارنظر کنند

علی واکسن کرونا نمی زند. تابستان امسال که وزارت بهداشت اعالم کرد، متولدین ابتدای دهه 50 می توانند،  برای دریافت واکسن به 
سامانه مراجعه کنند و برای واکسن سینوفارم یا آسترازنکا ثبت نام کنند، علی به همسر و دختر 15 ساله اش اعالم کرد، حاضر نیست واکسن 
بزند. او گفته بود: »واکسن ها آب مقطرند«، »هیچ واکسنی، تضمین نمی کند که من کرونا نمی گیرم.« علی حتی در جواب همسرش که 
گفته بود، به این دلیل که دخترش دیابت دارد، تزریق واکسن برای اعضای خانواده ضرورت دارد، گفته بود: »تا در ذهنم نخواهم که کرونا 
بگیرم، مبتال نمی شوم. کرونا از ذهن آدم ها می آید.« و »مگر شما واکسن نزدید، پس دیگر از چه چیزی نگرانی دارید؟ پس خودتان هم 

به واکسنی که زدید، مطمئن نیستید.
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یاسر خوشنویس، جامعه شناس 
حوزه علم و تکنولوژی: وقتی 
اعتماد متقابل از بین می رود، 

معموال کلیشه و انگ کار می کند 
تا استدالل و گفت وگو خروجی 

هم زد و خورد می شود، آن 
چیزی که همه ما به آن نیاز 
داریم، تفکر انتقادی است. 
ما این موضوع را آموزش 

نمی دهیم، این توقع هم غلط 
است که ما از فردی ۴0 ساله 

بخواهیم استدالل کند

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

آگهیتجدیدمناقصهعمومی

ایران در نظر دارد مناقصه عمومی- یک مرحله ای)فشرده(   اداره کل نیروی کشش  راه آهن جمهوری اسالمی 
)خرید 15 دستگاه شاهنگ جرثقیل کایرو( با کد شماره )200000149800000۷( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است پیشنهاد دهند گان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. انتشار مناقصه در 

سامانه در تاریخ 1400/08/1۷ می باشد.

• مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 16 روز یکشنبه مورخ23/ 1400/08
• مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت  10:30 روز دوشنبه  مورخ 08/ 1400/09  

• هزینه چاپ و نشر آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
• مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1،125،000،000ریال

• زمان و محل قرائت پیشنهادها: ساعت11 روز دوشنبه  مورخ 08/ 1400/09 به آدرس:تهران - م یدان بهمن – بزرگراه بعثت 
– نرسیده به چهارراه چیت سازی – روبروی سیلو – مجنمع کارخانجات راه آهن – اداره کل نیروی کشش – ساختمان شهید 

تاجیک – طبقه دوم  - حوزه مدیریت
• قیمتهای پیشنهادی می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .

• در صورتیکه مدت فرآیند مناقصه بیش از سه ماه به طول انجامد مناقصه گر موظف است نسبت به تمهیدات الزم جهت تمدید 
ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار تا سه ماه دیگر اقدام نمایند.

• اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس : تهران – میدان بهمن – بزرگراه بعثت – روبروی سیلو -  مجتمع کارخانجات 
راه آهن – ساختمان شهید تاجیک – طبقه دوم واحد قراردادها   تلفن :55124250

• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969۷3۷ 
و 85193۷68

اداره كل نیروی كشش- راه آهن جمهوری اسالمی ایران

ت دوم
نوب

یک مرحله ای)فشرده( شماره 25-00-3

شناسه آگهی: 1218638  میم الف: 2۷21

وزارتراهوشهرسازی
شركتراهآهنجمهوریاسالمیاریان)سهامیخاص(

شماره مرجع 84-400/80)چاپ مرحله سوم با اصالحیه(

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن در نظر دارد، مناقصه  های شرح زیر را )به جز مناقصه ردیف 5 آگهی( از طریق سامانه "تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(" برگزار نماید. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از مرحله 
دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پیشنهادها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا ضروری است مناقصه گران محترم در صورت عدم عضویت در سامانه، ابتدا 

مراحل ثبت نام در سایت و دریافت »گواهی امضای الکترونیکی« اقدام و سپس در مناقصه شرکت نمایند. تاریخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه الکترونیکی ستاد 1400/08/13 می باشد.
تبصره: با توجه به عدم امکان برگزاری مناقصه های مشارکت در ساخت )سرمایه گذاری( در سامانه ستاد، مناقصه ردیف 5 آگهی به صورت فیزیکی و خارج از سامانه برگزار خواهد شد. 
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شرح مختصر موضوع مناقصه: 
1. تعریض و ایمن سازی پل چپرپرد زمان زیباکنار                                                                                    با برآورد: ۲۲.69۵.1۲۴.1۲۲ ریال

۲. تعریض و ایمن سازی پل زیباکنار- لشت نشاء                                                                                   با برآورد اولیه: 39.737.۴71.361 ریال
3. احداث سیستم روشنایی نقاط پر تصادف و دوربرگردان های غرب و مرکز حوزه ی استحفاظی استان گیالن             با برآورد اولیه: 1۵.8۲0.۴63.۵10 ریال
۴. احداث سیستم روشنایی نقاط پر تصادف تقاطع و دوربرگردان های محور فومن- شفت- سراوان                        با برآورد اولیه: 1۵.187.391.166 ریال

۵. . طراحی، ساخت و نصب پل های عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی مجاز از پیشانی پل ها برای مدت معین در محور راه رشت-فومن )منطقه کالشم باال(          پروژه مشارکت ساخت با بهره برداری

مهلت خر ید اسناد مناقصه: از تار یخ انتشار در سامانه ستاد لغایت مورخ 1۴00/08/۲0 )زمان دقیق در سامانه مالک می-باشد(2

ق یمت اسناد و نحوه وار یز وجه: پرداخت فقط از طریق سامانه ستاد به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب درآمدی شماره حساب شبا IR 37010000۴00106370۴010676 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران3

4
مهلت و محل تحو یل پ یشنهاد ق یمت: حداكثر تا تاریخ 1۴00/08/30، تحویل پیشنهاد فقط از طریق سامانه ستاد مالک عمل است. در ضمن اصل تضمین شرکت در مناقصه باید روز قبل از زمان بازگشایی پیشنهادها، به صورت حضوری 

تحویل دب یرخانه رشت، خیابان گلسار، روبروی پمپ بنزین. تلفن3311۲۲83 و331101۵۴ کد 013 و نمابر 3311016۴ گردد. )درصورت تغییر زمان، آخرین اطالعات منتشر شده در سامانه ستاد معتبر است(
توجه: جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات مربوط به مناقصه ی ردیف ۵ به صورت حضوری به آدرس فوق، طبقه سوم، آقای حسینی دبیر کمیسیون معامالت اداره کل مراجعه نمایید. 

5

تضمین شرکت در مناقصه: بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402 مورخ 139۴/9/۲۲ به شرح زیر:
الف( اصل فیش وار یزی به حساب 4052063۷0۷5359۷4 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن نزد بانك مل ی شعبه مركز ی رشت )دریافت وجوه سپرده( شماره شبا IR 0۷0100004052063۷0۷5359۷4 ب( یا 
ضمانتنامه بانك ی به نفع اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن یا ضمانتنامه موسسات اعتبار ی غ یربانك ی كه دارا ی مجوز از طرف بانك مركز ی جمهور ی اسالمی ا یران. ضمانت نامه باید فقط بر اساس فرم پیوست آیین 

نامه صادر گردد.( ج( یا وثیقه ملکی معادل 8۵ درصد ارزش کارشناسی رسمی
1. تعریض و ایمن سازی پل چپرپرد زمان زیباکنار                                                                                        به مبلغ: 1.13۵.000.000 ریال
۲. تعریض و ایمن سازی پل زیباکنار- لشت نشاء                                                                                         به مبلغ: 1.987.000.000 ریال

به مبلغ: 79۲.000.000 ریال 3. احداث سیستم روشنایی نقاط پر تصادف و دوربرگردان های غرب و مرکز حوزه ی استحفاظی استان گیالن              
۴. احداث سیستم روشنایی نقاط پر تصادف تقاطع و دوربرگردان های محور فومن- شفت- سراوان                        به مبلغ: 760.000.000 ریال
به مبلغ: 1.۲00.000.000 ریال ۵. طراحی، ساخت و نصب پل های عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی مجاز از پیشانی پل ها برای مدت معین      

6
شرا یط: برای مناقصه های ردیف های 1 و ۲ دارا بودن گواهی صالحیت معتبر حداقل پایه ۵ و ظرفیت کار در رشته راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی الزامی است. برای مناقصه های ردیف های 3 و ۴ داشتن گواهینامه صالحیت معتبر 
حداقل پایه ۵ و ظرفیت کار رشته نیرو یا تأسیسات از سازمان مدیریت و برنامه-ریزی الزامی است و برای در مناقصه ی ردیف ۵، با توجه به مشارکتی بودن کار، متقاضی باید دارای پروانه ی تبلیغاتی معتبر و مجاز از اداره کل ارشاد اسالمی 

استان گیالن یا پروانه ی فعالیت کانون تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد و رعایت شرایط اختصاصی مناقصه الزامی است.

مدت اعتبار پ یشنهادمناقصه: مدت اعتبار پ یشنهادها حداقل 3 ماه پس از تار یخ ابالغ برنده مناقصه و 3 ماه ن یز قابل تمد ید م ی باشد.۷

ساعت روز و محل قرائت پ یشنهادها: ساعت10صبح مورخ 1۴00/09/01 پاکات پیشنهاد قیمت بازگشایی می گردد. در ضمن با توجه به احتمال تغییر زمان، آخرین اطالعات تعیین شده در سامانه ستاد معتبر است.8
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پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲1۴8   | سه شنبه  18 آبان 1۴00  |4 اطالع رساین

افقی
 1 - محکم - جابجایی هوا، هوای متحرك، 
برآمدگی  و  ورم  آماس،  اربعه،  عناصر  از 
روی بدن، نفخ - آغوش، میوه، خشكی - 
کشیش - عدد کار خراب کن، عددی یک 
شطرنج  مساوی   - خیطی۲  عدد  رقمی، 
هارد  آنفرنی  لقب  انگلیس،  خرد  پول   -
جاده   - جالیزی3  تنبل   -  NBA در  اوی 
آمریكا۴  در  ایالتی   - رویی  دو   - شمالی 
وارونه -  ثم  واکسن سرخجه -  - کاشف 

آزمندی - عضو راه رونده۵ - مخفف شاه 
- راندن بی ادبانه، راندن مزاحم - بزرگتر، 
بزرگوارتر - حرف انتخاب، بله آلمانی، حرف 
گزینش6 - خداوند، مالک - فعل نهی از 
دادن - از شهرهای افغانستان7 - گریستن، 
گریه كردن - كشوری عربی، كشور مبارك 
- حرف نداری، كالم فقدان - حرف شرط، 
دوم  داخل،  داخلی،  ضمیر   - چنانچه8 
شخص مفرد - برداشت محصول - اثری 
از ولتر9 - جمع نفقه - صحنه نمایش، آفت 
اتمسفر10  غالت،  از   - اروپایی  رود  غالت، 

- نومیدی، گلی سفید وخوشبو - اثری از 
شاتو بریان11 - فرمانبردار - ماهی فروش - 
اولین مخترع تلگراف، لنگر گاه، میوه ترش 
شگرد،   - ریسمان1۲  و  طناب  شیرین،  و 
صنعت - شیر آغوز - آغل - ضد آشتی13 
-  مرکز جزایر سلیمان  - جلو، نزد - گام بی 
ته1۴ - کوچکترین واحدموجودزنده، یاخته 
- بدن ، تن - در حال لرزیدن1۵ - ترسو - 

برآمدگی پشت شتر - شتابزده 

عمودی
مصالح  از   - شهریار  شاه،  همانند   -  1

امواج  تقویت   - کودک۲   - ساختمانی 

دادن3  دشنام   - فقیری  اثر   - الکتریکی 

- سال گذشته - مالک - هامون - میوه 

پرنده  گشودگی،  دوباره،   - تابستانی۴ 

زدنی  بهم  عدد  مادر،  ورزش   - شكاری 

ابزار  كن،  درو  گندم  كشاورزی،  وسیله   -

درویدن، یكی از انواع سیستم عامل ها - از 

عناصرشیمیای باعدد اتمی ۵۴۵ - گوشت 

به   - ترك  اسب  آشغال،  مترادف  آذری، 

اندازه، زوبین - چراگاه ایالت - ستاره کم 

پیدا، ستاره معروف، نامی پسرانه6 - کهنه و 

پوسیده  - رشد كردن، گوالیدن - ویتامین 

شهر   - جدولی7  ویتامین  خون،  انعقاد 

 - خمیده  مرد   - تبریزی  من  مذهبی، 

خسیس - امید داشتن 8 - پرتوها، جمع 

شعاع، تابشها - همخوان9 - مدل غربی، 

الگوی اروپایی - لذت، كیف كردن، نصیب - 

کلمه همراهی، آش، حرف مشایعت - مادر 

عرب، عزیز تازی - من و تو، ضمیر جمع، 

آب تازی10 - رطوبت، رطوبت ناچیز - بند 

شده، پا بند - پارچه پشمی11 - استفراغ، به 

هم خوردن حال را گویند - نویسنده نامدار 

آلمانی - طایفه چادر نشین، قبیله، عشیره1۲ 

- آموزش دادن - آبرو، مجد و بزرگواری13 

 - آلمانی   فیلسوف   - برزن  و  محله   -

خاور، از جهات اربعه - طال، همراه سیم1۴ 

- گرفتگی راه بینی - دوست و همدم، هر 

یک از بازیکنان یک تیم ورزشی - از دستگاه 

ایرانی1۵ - طرفدار - میوه  های موسیقی 

از مسابقه گرمسیری - دور كرد، دوری 

جدول شماره 2148

سمنان

فصل  به  شدن  نزدیک  به  توجه  با  است  ضروری 
ایمنی  نکات  و  استانی های عزیز هشدارها  سرما هم 
و  وسایل گازسوز  از  استفاده  صحیح  نحوه  زمینه  در 
گرمایشی را برای جلوگیری از وقوع حوادث دلخراش 

بگیرند. جدی 
مدیرعامل  اعوانی  علیرضا  عمومی؛  روابط  به گزارش 
دقت  بر  تاکید  ضمن  سمنان  استان  گاز  شرکت 
باز  و  بخاری های گاز سوز  از  استفاده  برای  شهروندان 
وسیله گازسوز  هر  آن  گفت:  دودکش  مسیر  بودن 
داشته  به خود  و مخصوص  دودکش مجزا  باید یک 
و حداقل یک متر از کف پشت بام و لبه دیوار مجاور 

باشد. داشته  فاصله 
وسایل گازسوز  دقیق  اهمیت کنترل  به  اشاره  با  او 
آنها، گفت: نصب  از صحت کارکرد  اطمینان  به منظور 
به دلیل  دودکش ها  خروجی  مبادی  در   H کالهک 
باد و خروج گازهای حاصل  از فشار جریان  ممانعت 
از سوخت الزامی است. اعوانی افزود: مشترکان گاز از 

قرار دادن خروجی دودکش در داخل راهروها، حیاط 
به صورت  همچنین  و  مسقف  محیط های  و  خلوت ها 
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  کنند.  خودداری  افقی 
دودکش  بدون  بخاری  وجه  هیچ  به  افزود:  سمنان 
نشود  نصب  خواب  اتاق  مانند  بسته  محیط های  در 
انباری،  مانند  مکان هایی  در  آبگرمکن  همچنین  و 
پاسیو  و  رختکن  یا  حمام  کوچک،  آشپزخانه های 
لوله های  از  استفاده  کرد:  تأکید  اعوانی  نگیرد.  قرار 
وسایل  دودکش  عنوان  به  آکاردئونی)خرطومی( 
گازسوز اقدامی خطرناک است و در نصب بخاری باید 
از دودکش های گالوانیزه و ضد زنگ با کمترین تعداد 
مخصوص  و  استاندارد  شیلنگ  و  فلزی  بست  زانو، 

شود. استفاده 
او از مردم خواست ضمن رعایت کامل نکات ایمنی در 
استفاده از وسایل گرمایشی، به منظور استمرار تامین 
انرژی پایدار و بدون قطعی در فصل سرما  در مصرف 

گاز طبیعی صرفه جویی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:

تامین پایدار گاز مستلزم مصرف صحیح و ایمن آن است بخشودگی  ِهبه ها،  فرآیند  کرمان گفت:  شهردار 
و  ساختمانی  پروانه  اعطای  شهرداری،  عوارض 
زمین با هر نسبتی دسته بندی می شود و اطالعات 
گزارش  به  کرد.  خواهیم  اعالم  شفاف  را  آن 
هفدهم  تبریزی،  َشعرباف  سعید  کرمان آنالین، 
آبان ماه در نشست عمومی شورای اسالمی شهر 
شد،  برگزار  شورا  ساختمان  محل  در  کرمان که 
تمام  این پس،  از  است  قرار  اینکه  به  اشاره  با 
و  زمین  اعطای  تخفیف،  به  مربوط  فرآیندهای 
پروانه ساختمانی در قالب »بنیاد خیریه بناهای 
ماندگار شهرداری کرمان« به صورت منسجم آورده 
شود، افزود: قراردادهای مشارکت ساخت اقتصادی 
در حوزه سرمایه گذاری قرار می گیرد، اما اگر قرار 
است تخفیفی در عوارض یا حتی در بهره برداری 
اتفاق بیفتد، در قالب بنیاد خیریه بناهای ماندگار 
شهرداری کرمان انجام می شود و در حال تغییر 
اساس نامه بر همین مبنا هستیم. شهردار کرمان 
موضوع خسارت های تاخیری را نیز مسئله مهمی 
دانست و با اشاره به اینکه رویه هایی که قباًل در 

شهرداری  نفع  به  هرچند  شده،  اجرا  رابطه  این 
است، اما بعضًا اشکال شرعی دارد، افزود: برای 
مثال، شهرداری یک بدهی از سال 1390 دارد که 
علی القاعده اگر امروز بخواهیم پرداخت کنیم یا 
باید به نرخ همزمانی همان سال، زمین معادل 
بدهیم یا براساس نرخ تورم به روز محاسبه کنیم و 
پول بپردازیم. َشعرباف تبریزی با بیان اینکه این 
رویه ای است که در همۀ کشور در مورد طلب ها و 
بدهی ها وجود دارد، ادامه داد: چند بار اتفاق افتاده 
که موضوع از سوی فرمانداری رد شده و من دلیل 
آن را متوجه نمی شوم؛ درست است که شهرداری 
شهردار  شود.  اجرا  باید  شرعًا  اما  می کند،  ضرر 
کرمان با تاکید بر ضرورت رسیدگی جدی نیروی 
انتظامی به موضوع سرقت تابلوهای راهنمایی و 
رانندگی در آرامستان »بهشت کریمان«، بیان کرد: 
به  تابلوها که  این  از  در ۲0 روز گذشته تعدادی 
تازگی هم نصب شده بود، به ارزش حدود 600 
میلیون تومان دزدیده شده است. َشعرباف تبریزی 
ادامه داد: با توجه به اینکه قرار است برخی نقاط 

حادثه خیز در مسیر دسترسی به آرامستان جدید، 
خورشیدی  انرژی  پایه چراغ های  از  استفاده  با 
پایه چراغ ها  این  سرقت  نگران  ما  شود،  روشن 
یک  آنجایی که  از  اوخاطرنشان کرد:  هستیم. 
کیوسک جهت استقرار نیروی انتظامی خریداری 
و نصب شده و بنابراین فضای مناسب وجود دارد، 
تقاضا داریم نیروی انتظامی هرچه سریع تر اقدام 
کند؛ چرا که هرگونه تاخیر موجب از بین رفتن 
هزینه هایی می شود که از بیت المال صرف شده 
است. او در این نشست همچنین درباره واگذاری 
هفت مورد اختیارات شورا به شهرداری، با تاکید بر 
لزوم کاهش رفت  و برگشت  مسائل غیر ضروری 
بین شورا و شهرداری در مواردی که نیاز به پردازش 
چندانی ندارد، افزود: حذف مراجعه حضوری در 
مواردی که فقط نیاز به یک امضا یا بررسی ساده 
دارد، باعث باال رفتن سرعت کار می شود و به این 
ترتیب اعضای شورا می توانند برای مواردی که نیاز 
به پردازش بیشتر دارد، وقت بیشتری بگذارند و با 

دقت بیشتر بررسی شود.

شهردار کرمان:

ببخش های شهرداری شفاف می شود 

با بهسازی ۴ دهنه چشمه  در شهرستان سوادکوه، آب آشامیدنی با دبی 3۵ لیتر در 
ثانیه با کیفیت بهتر وارد مدار بهره برداری بیش از 1630 مشترک شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مازندران؛ مهندس محمدرضا اسماعیلی 
افرا مدیر امور آبفا شهرستان سوادکوه با اعالم این خبر و با اشاره به عملکرد این امور 
طی 6 ماهه ابتدای سال جاری گفت: طی این مدت 19 کیلومتر خط انتقال و شبکه 
اصالح ، 1۵00 فقره انشعابات استانداردسازی و یک مخزن100مترمکعبی در روستای 

جمشیدآباد احداث شد.
او از مهندسی مجدد ۴0 درصد از ایستگاه های پمپاژ خبر داد و افزود: در  شش ماهه 
اول سال فعالیت هایی شامل تعویض 10 دستگاه الکتروموتور پمپ شناور،تعویض 399 
فقره کنتور خراب، واگذاری 3۲۵  فقره انشعاب خانگی و تجاری و نیز 1133 مورد رفع 

شکستگی صورت گرفت.
مهندس اسماعیلی افرا با اشاره به تحویل گیری مدیریت آب  ۵روستا در این شهرستان 
افزود:  از این پس خدمات رسانی  به روستاهای لرزنه، درکا رودبار، دوگل، واله پیش 
واله و کارمزد با 900 خانوار جمعیت توسط شرکت آب و فاضالب مازندران صورت 
می گیرد و تحویل گیری 1۵روستای دیگر نیز در این شهرستان در دست اقدام است.

جعفری  کتاب فروشی  مدیر  پیشه،  جعفر  اصغر  ابولیان نوروزی/  محمد 
آبان ماه  گذشته١۵  شامگاه  بیماری  اثر  بر  سی متری(  )شعبه  اهواز 
در٧٣ سالگی درگذشت. مدیر کتابفروشی جعفری شعبه زیتون درباره 
اثر بیماری در  او از مدت ها پیش بر  درگذشت اصغر جعفرپیشه گفت: 
رنج بود و با یک کلیه زندگی می کرد اما شوربختانه در اثر مبتال شدن 
پیدا کرده  بهبود  ویروس  این  با  مبارزه  روند  اینکه  با  بیماری کرونا  به 
شامگاه  و  انداخت  کار  از  هم  را  او  تنها کلیه   ازمدتی کرونا  پس  بود، 
شنبه ١۵آبان  ماه درگذشت:به گفته بهنام جعفر پیشه، آیین خاکسپاری 
اصفهان  در  آبان ماه  روزدوشنبه١٧  پیشه  جعفر  اصغر  شادروان  پیکر 

می شود. برگزار 
و  سابقه  ۴٠سال  با  اهواز  سی متری  شعبه  جعفری  کتاب فروشی 
و  قدیمی ترین  از  یکی  عنوان  به  پیشه  جعفر  اصغر  یاد  زنده  مدیریت 
روزنامه  به شمار می رود. سرپرستی  اهواز  فعال ترین کتاب فروشی های 
را  حوزه کتاب  در  فرهنگی  فعال  این  درگذشت  خوزستان  در  »پیام ما« 
جعفرپیشه  اصغر  شادروان  خانواده  و  استان  فرهنگی  بزرگ  جامعه  به 

می گوید. تسلیت 

غیر  درصد سهام شرکت   100 به خرید  موفق  آهن گهرزمین  شرکت سنگ 
شد. تومان  میلیارد   3۵0 قیمت  به  نیروگاه  ساخت  مجوز  دارنده  بورسی 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین، این 
مجوز  دارنده  بورسی  غیر  شرکت  سهام  درصد   100 خرید  به  موفق  شرکت 
ساخت نیروگاه به قیمت 3۵0 میلیارد تومان شد که در این راستا برای دو 

روز کاری با توقف نماد روبه رو شد.
شرکت سنگ آهن گهرزمین پس از بررسی های فراوان و طبق اعالم رسمی 
برق  اینکه  به  با توجه  و  برق  1۵ هزار مگاوات  بر کمبود  نیرو مبنی  وزارت 
یکی از مهمترین ابزارهای تولید در صنایع بزرگ و کوچک است و همچنین 
در راستای تکلیف وزارت صمت مبنی بر اینکه شرکت های معدنی و صنعتی 
موظف به سرمایه گذاری در این حوزه جهت تامین مصارف  هستند، خرید 
100 درصد سهام شرکت پرتو انرژی آذر ارس دارنده مجوز ساخت نیروگاه 
با ظرفیت ۵00 مگاوات در منطقه آزاد ارس را به قیمت 3۵0 میلیارد تومان 

خرید.

مدیر امور آبفا سوادکوه خبر داد:
بهسازی 4  دهنه چشمه با دبی 

 35 لیتر آب در سوادکوه

پس از چهار دهه تالش در حوزه نشر؛
مدیر کتاب فروشی جعفری اهواز درگذشت

از سوی شرکت گهر زمین صورت گرفت؛
خرید 100 درصدی سهام دارنده مجوز 

ساخت نیروگاه

| مازندران | | خوزستان | | کرمان |
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های 

نفتی خراسان جنوبی:

100 درصد جایگاه های 
سوخت خراسان جنوبی به 

سامانه هوشمند متصل شدند 
فرآورده های  پخش  شرکت  مدیرعامل  بهنام/  رضا 
نفتی خراسان جنوبی گفت: تمام جایگاه های سوخت 
روز 9  منطقه  و  استان  اولین  عنوان  به  خراسان جنوبی 
آبان ماه ساعت ۲۲ و 39 دقیقه به سامانه هوشمند متصل 
شد. »قربانعلی مردانی« در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
برای  از صدر اسالم  اظهار کرد: دشمن  خراسان جنوبی 
اسالم خط و نشان کشیده و شیطنت هایی را به وجود 
آورده که باید قطعا ما در مقابل شیطنت های دشمن پاسخ 
مورد نیاز بدهیم.  مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های 
به  دشمن  مختلف  حمالت  به  جنوبی  خراسان   نفتی 
سیستم سوخت و فرآورده های نفتی اشاره کرد و افزود: 
از ابتدای انقالب اسالمی نیز دشمن شیطنت های بزرگی 
انجام داده که از جمله آن می توان به جنگ تحمیلی، ترور 
شخصیت ها، جنگ نرم، به وجود آوردن داعش اشاره کرد.
او ادامه داد: حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت 
از چهارم آبان به وجود آمد و تمامی جایگاه های سوخت 
به گونه ای که هیچ گونه  غیرفعال شد  و  کشور مختل 
عملیات سوخت گیری انجام نمی شد و بحث سوخت 
به حمل و نقل و شریان کشور باز می گردد. مردانی عمق 
حمله سایبری به جایگاه های سوخت را بسیار عمیق 
ارزیابی کرد و افزود تاکنون صد درصد اصل این مشکل 
به درستی  بود  اما آنچه وظیفه ما  برطرف نشده است 
انجام شد.  مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه همکاران ما به لحاظ فنی 
کار بزرگی انجام دادند، تصریح کرد: دشمن فکر می کرد 
کشور ایران نیز مانند انگلیس و امثال آن چندین ماه در 
این مشکل باقی می ماند اما با کار جهادی این مشکل 
مرتفع شد. او  خاطر نشان کرد: همان روز اول جلسه 
تیم  پنج  و  عملیاتی  تیم   10 و  برگزار  بحران  مدیریت 
پشتیبانی تشکیل شد. مردانی با اشاره به اینکه برای برون 
رفت از این مشکل ۲ فاز تعریف شده بود، گفت: فاز اول 
فعال شدن جایگاه ها بود و در همان روز اول تا ساعت 
18 تمام جایگاه های پایه و استراتژیک استان را به مرور 
با نرخ دوم فعال کردیم. او ادامه داد: در فاز دوم قرار بود 
بحث سوخت گیری به حالت اولیه برگردد و این مسئله 
با دستور ستاد مرکز کشور قابل انجام بود چراکه سامانه 
استانی آفالین بود. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های 
همان شب  نیز  دوم  فاز  افزود:  خراسان جنوبی   نفتی 
ساعت یک بامداد اجرایی شد و اولین جایگاه در خراسان 
جنوبی به حالت اولیه برگشت. مردانی خاطرنشان کرد: 
تمام جایگاه های سوخت خراسان جنوبی به عنوان اولین 
استان و منطقه روز 9 آبان ساعت ۲۲ و 39 دقیقه به 
سامانه هوشمند متصل شد. به گفته او خراسان جنوبی به 
لحاظ ساختار عملیاتی در بحث برداشت، تخلیه و بارگیری 
فرآورده های نفتی دومین استان کشور است.  مردانی به 
بازدید استانداران برخی مناطق از دست اندرکاران شرکت 
پخش و فرآورده های نفتی اشاره کرد و گفت: گالیه ای از 
عدم حضور استاندار استان برای دیدار با همکاران نیست 
چرا که ما بر اساس وظیفه و برای رضای خدا کار انجام 

دادیم.

اخطار محیط زیست به 2۷2 
واحد تولیدی در شاهین شهر  
زیست  محیط  اداره حفاظت  رئیس  خواهان/  وطن 
ماهه   7 در  میمه گفت:  و  شهر  شاهین  شهرستان 
برای۲7۲  زیستی  محیط  اخطاریه  امسال  نخست 
شد.  صادر  شهرستان  این  در  خدماتی  و  صنعتی  واحد 
به منظور  داشت:  اظهار  باره  این  در  پورقاسم  مهدی 
اول  ماهه   7 طی  ابالغی تان  سیاست های  اجرای 
صنایع  پایش  درزمینهه  مضاعفی  تالش  امسال 

است.  گرفته  صورت  شهرستان 
در  و خدماتی  واحد صنعتی  اینکه ۲300  بیان  با  او 
توجه  با  افزود:  می کنند،  فعالیت  شهرستان  این 
پایش  و  نظارت  بخش  عملکرد  افزایشی  روند  به 
واحدهای  از  شهرستان  محیط زیست  حفاظت 
پایش   تعداد   ،1۴00 سال  اول  ماهه   7 در  صنعتی 
تعداد  این  از  بود که  مورد   88۵ صنعتی  واحدهای 
پایش به عمل آمده برای ۲7۲ واحد متخلف، اخطاریه 
محیط زیستی صادر شد. او تصریح کرد: بر همین 
اساس تعداد 110 واحد صنعتی آالینده در این مدت 
شناسایی و جهت بررسی و تایید نهایی به اداره کل 
است. ارسال شده  استان  محیط زیست   حفاظت 
افزود: در همین راستا تعداد پیگیری های  پور قاسم 
قضایی در مورد تخلفات محیط زیستی صنایع 6 مورد 
بوده که تعداد ۵ مورد منجر به صدور حکم شده است.

دادگستریکلاستانهمدان
شوراهایحلاختالفاستانهمدان

رونوشتآگهیحصروراثت
شرح  به   3 شماره  شناسنامه  دارای  اوشلی  مهرانگیز  خانم 

دادخواست به کالسه1400-605-111 در این حوزه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقامعلی اوشلی  
به شناسنامه شماره  1  در تاریخ  نامعلوم  در اقامتگاه دائمی خود بدورد 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به : 
1-مهرانگیز اوشلی به کد ملی  64۷9832401 فرزند آقامعلی  تاریخ 

تولد 04/ 1318/01 
شماره  به   1322/03/02 تولد  تاریخ  آقامعلی  فرزند  اوجی  2-ربابه 

شناسنامه 356 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه متوفی /متوفیه نزد 
او باشد از تاریخ نشر متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی 

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شورای حل اختالف111 

                                                                    تاریخ : 1۴00/08/16
                                                                 شماره  :111-60۵-1۴00

م الف: 1۴00/08/16-11۴۵

مفقودیکارتهوشمند
ماشینوراننده

اگهیفقدانمدرکتحصیلی

موتور  شماره  به   FH12 ولوو  کامیون کشنده  ماشین  هوشمند  کارت 
524184 و شماره پالک 3۷1ع21 ایران 65 به شماره کارت4253۷33 
تاریخ صدور 139۷/11/28 سال ساخت 1384 و کارت هوشمند راننده به 
شماره هوشمند 22۷4563 بنام جواد عرب پوررق آبادی فرزند علی به 
شماره ملی 30911963۷2 و شماره شناسنامه 300 صادره از زرند مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد حقانی فرزندحسین 
به شماره شناسنامه233صادره ازجیرفت در مقطع کارشناسی 
رشته تکنولوژی مکانیک خودروصادره از واحد دانشگاهی ازاد 
کهنوج با شماره 9558مفقودگردیده وفاقد اعتبار می باشد .از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشکاه ازاد اسالمی 

واحد کهنوج به نشانی        ارسال نمایند .

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۴006031906۲000۲16 هیات اول موضوع قانون 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
تصرفات  ملک گلباف  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
فرزند  وزیری گوکی  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
مهدی بشماره شناسنامه 88 صادره از گلباف در ششدانگ یک 
اصلی  از  فرعی   7 پالک  مترمربع   709 مساحت  به  خانه  باب 
661- مفروز و مجزی شده از پالک 661- اصلی واقع در گلباف 
پشت  چپ  سمت  اول  بست  بن   7 کوچه  عصر  ولی  خیابان 
حسین  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  امیرالمومنین  مسجد 
خواجویی گوکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
ماه  به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسل یم اعتراض، دادخواست خود را به 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 9۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴00/08/03 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/08/18 

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
واقع در حوزه ثبتی راور بخش 18کرمان 

پالک  ساز  نیم  خانه  باب  یک  دانگ  شش  اینکه  به  نظر 
بقائی  محمود  تقاضای  مورد  اصلی   1818 از  فرعی   1 شماره 
 18 بخش  میالنی  اله  آیت  مسجد  کوچه  گلزار  خیابان  راور  در  واقع  راوری 
 1۴006031900۴00066۲ رای  استناد  به  مربع  متر   ۲۵۲.09 مساحت  به  کرمان 
قرار  نامبرده  مالکیت  در  راور  ثبتی  و 1۴006031900۴000661-1۴00.06.10 حوزه 
تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  و  گرفته 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی منتشر و  ثبتی و  تکلیف وضعیت 
دارد  تحدید حدود  به  نیاز  و  است  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر  موعد  در 
استناد  به  آن  حدود  تحدید  آگهی  وسیله  بدین  مالک  درخواست  لذا حسب 
تبصره ذیل ماده 13 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 9 
صبح دوشنبه مورخ 1۴00.9.8 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین 
وسیله به مالک و یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد که در 
عدم  صورت  در  گردند  حاضر  ملک  وقوع  محل  در  آگهی  این  در  مقرر  موعد 
چنانچه شخص  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی  عملیات  مجاورین  مراجعه 
باشند بر طبق  ارتفاقی آن اعتراض داشته  یا اشخاصی بر حدود و حقوق  و  
ماده ۲0 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده 86 آیین نامه قانون ثبت حداکثر 
الزم  دادخواست  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف 
جهت طرح دعوی به مرجع قضایی تقدیم نمایند در غیر این صورت متقاضی 
تقدیم  عدم  و گواهی  مراجعه  دادگاه  به  قانونی وی می تواند  نماینده  یا  ثبت 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک راور تسلیم نماید اداره 
 ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.

تاریخ انتشار روز سه شنبه مورخ: 1۴00.08.18
مرتضی کاربخش راوری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور

آگهیمفقودی
پالك موتور سيكلت سيستم آرشيا 
ليفان تيپ 125CC  مدل 138۷  
به       200802215 موتور  شماره  به 

شماره   تنه  

به   524-86965 پالك  شماره  به 
بابائي  آقا  اسمعلي  صفر  آقای  نام 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود 

ساقط می باشد .

NBD***125A8۷0۷۷29 



۲1۴8 پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       1۴00 آبان   18 سه شنبه   

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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کارزار آبخوان

 موزه خودروهای تاریخی ایران - عکس از شایان محرابی/ آژانس عکس تهران

| خانه ملک مشهد |
خانه ملک مشهد در خیابان امام خمینی مشهد 
واقع شده و یکی از نمونه خانه های زیبا، برجای 
عصر  اواخر  در  معماری  انتقال  دوران  از  مانده 
قاجاریه محسوب می شود. بنای مزبور در گذشته 
بسیار وسیع تر بوده است. اما اکنون تنها بخش 
بیرونی آن مشتمل بر دو طبقه است. طبقه باالی 
دارای سقف مشبک و منبت کاری شده چوبی و 

شومینه گچ بری زیبایی است. 
خانه ملک متعلق به یکی از تجار مشهور مشهدی 
مرکز  امروزه  و  بوده  ملک  نام حاج حسین  به 
آموزش هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی است. 
خانه ملک که به عنوان سرآمد خانه های تاریخی 
خانه  گذشته  در  می شود  شناخته  مشهد  شهر 
مشهدی  نیکوکار  ثروتمند  ملک،  حسین  حاج 
بوده است. حاج حسین ملک را می توان یکی 
از ثروتمندان ایران، طی صد سال گذشته به شمار 
آورد که دارایی او بی نهایت بود. او که در خانواده ای 
و  امالک  اجاره دار  آمد، سال ها  دنیا  به  ثروتمند 
مستغالت آستان قدس رضوی بود و چون از فکر 

اقتصادی خوبی برخوردار بود، توانست از این راه 
ثروت کالنی را به دست آورد. این مکان از لحاظ 
اروپایی  و  سنتی  معماری  از  تلفیقی  معماری، 
است.  سکونت گاه حاج حسین ملک در ضلع 
شرقی خیابان امام خمینی )ره(، مقابل ساختمان 

دارایی واقع شده است.
 این خانه قدیمی با زیر بنای حدود 600 مترمربع 
و در زمینی به مساحت 16۵9 مترمربع ، در اوایل 
این مکان  احداث شد.  قرن چهاردهم شمسی 

و  از معماری سنتی  تلفیقی  از لحاظ معماری، 
طبق  نماسازی ها  که  طوری  به  است،  اروپایی 
معماری سنتی و پالن های اجرا شده بر اساس 
همانند  باالیی  طبقه  است.  اروپایی  معماری 
یک موزه، شامل ویترین هایی از اشیا، تابلوها و 
سازه هایی است که بخشی از آن ها متعلق به خانه 
و بخش مربوط به هنر هنرمندان در کارگاه های 
هنرهای سنتی است که در این بنا به آموزش و 

ساخت مشغول اند. / سیری در ایران

عنوان  با  »پیام ما« گزارشی  سراسری  روزنامه   ،1399 آبان  18ام  روز  در 
»تهدید میراث بشری به بهانه زنبورداری« منتشر کرده است که به نابودی 
»چگاسفلی« با  تکیه به سیاست  تک محصولی نفت و بی اعتنایی به صنعت 
گردشگری اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »جنگل های ایران در 

قرق دام ها« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

آلودگی آب )19(
برای افزایش آب در الیه های آبدار زمین از تغذیه ی مصنوعی استفاده 
چاه ها  حفر  مانند  روش های گوناگونی  با  مصنوعی  تغذیه ی  می شود. 
و گودال ها، پخش آب روی زمین یا تزریق مستقیم آب به الیه های 
رواناب های  از  زیرزمینی  آب های  تغذیه   برای  می شود.  انجام  زمین 
استفاده  شده  تصفیه  فاضالب های  و  کشاورزی  زه آب  سطحی، 
آلودگی شان  سبب  زیرزمینی  آب های  به  آب ها  این  نفوذ  می شود. 
می شود. ممکن است نشت آب از گورستان ها سبب آلودگی آب های 
از  آب  نشت  اثر  بر  زیرزمینی  آب های  آلودگی  شود.  زیرزمینی 
گورستان ها به عوامل بسیاری مانند ویژگی های خاک و عمق آب های 
زیرزمینی بستگی دارد. در مناطقی که بارندگی فراوان است و سطح 
این  از  زیرزمینی  آب های  آلودگی  احتمال  باالست،  زیرزمینی  آب 

زیست محیط  دانشنامه  است./  بیش تر  طریق 

از یک  ارکستر سمفونیک، پس  نوازنده کنترباس  پورنگ پورشیرازی، 
دوره بیماری دارفانی را وداع گفت. به گزارش ایسنا، پورنگ پورشیرازی 
نواختِن  تهران،  موسیقی  هنرستان  به  ورود  با  متولد 13۵3، همزمان 
و  علیرضا خورشیدفر  زنده یاد  استادانی همچون  نزد  را  کنترباس  ساز 
نادر مرتضی پور آغاز کرد. او در سال 1368 به عضویت ارکستر هنرستان 
موسیقی درآمد و یک سال بعد از آن، همکاری خود را با ارکستر زهی 
جوانان آغاز کرد. پورنگ پورشیرازی از سال 1369 به ارکستر سمفونیک و 
ارکستر مجلسی صدا و سیما نیز دعوت شد و به فعالیت حرفه ای خود ادامه 
داد. او ضمن تحصیل موسیقی در دانشگاه، از دهه  1370 در بسیاری از 
آثار ضبط شده ی موسیقی ایران حضور فعال داشت. از دیگر فعالیت های 
هنری پورنگ پورشیرازی می توان به عضویت در ارکستر موسیقی ملی 
ایران، ارکستر سمفونیک فرهنگسرای بهمن، ارکستر فیالرمونیک جوانان به 
رهبری توماس کریستین داوید، ارکستر زهی فرهنگسرای نیاوران، ارکستر 

فیالرمونیک تهران، ارکستر فرهنگسرای هنر و ... اشاره کرد.

فیلم سینمایی »زاالوا« به کارگردانی ارسالن امیری در ادامه  حضور 
جهانی خود در جشنواره ساالنه منتقدین فیلم شیکاگو و سومین دوره 
جشنواره ژانر آنومالی - راچستر نیویورک به نمایش در می آید. به گزارش 
مهر، انجمن منتقدین فیلم شیکاگو به منظور بزرگداشت هنر سینما و 
نقد فیلم،  هر ساله فیلم های برگزیده توسط گروه منتقدین خود را در 
قالب جشنواره ای از تاریخ ۲1 تا ۲3 آبان ماه در شیکاگو برگزار می کند. 
امسال سیزده فیلم در این رویداد حضور دارند و »زاالوا« در نیمه شب 
افتتاحیه جشنواره به نمایش درمی آید. همچنین سومین جشنواره 
آنومالی موسوم به »جشنواره  فیلم های ژانر راچستر« که هرساله در 
نیویورک برگزار می شود، فیلم »زاالوا« به تهیه کنندگی سمیرا و روح هللا 
برادری را در بخش رسمی خود انتخاب کرده است. این جشنواره با 
وحشت،  تمامی گونه های  در  ژانر  مستقل  سینمای  معرفی  رویکرد 
فانتزی، علمی- تخیلی و اکشن، آثاری را از کشورهای مختلف از تاریخ 

13 تا 16 آبان ماه به نمایش درمی آورد.

کارزاری با نام مخالفت با حضوری شدن امتحانات و کالس های 
دانشگاه جامع علمی كاربردی در نیم سال اول 1۴00 در وب سایت کارزار 
در جریان است که با هشتگ #دانشگاه_علمی_كاربردی پیگیری 
می شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری، معاون آموزشی وزارت علوم و ریاست دانشگاه جامع علمی 
کاربردی آمده است: »بسیاری از دانشجویان، مقیم محل تحصیل 
ساعات  با  نمی  توانند  هستند که  برخی کارمندان  و  نیستند  خود 
کالسی از صبح تا شب یک سره در هفته دو تا سه روز مرخصی 
بگیرند و حضوری کردن دانشگاه ها به منزله بازگرداندن آن ها از محل 
زندگی شان است. همچنین وسایل نقلیه عمومی که بخش عمده 
رفت  و آمد دانشجویان را عهده دار است، با حضوری شدن امتحانات و 
کالس ها به شدت شلوغ و ُپرازدحام می شود و این خود عامل شیوع 
ویروس منحوس در فصل پاییز می شود. از طرفی کیفیت ضعیف 
آموزش، قطعی سیستم و اینترنت و جابه جایی سیستم آموزش از 
یک سرور به سرور دیگر مشکالت جدید آموزش را برای دانشجویان 
و استادان دربردارد. عدم دسترسی مستقیم به استادان و همچنین 
منابع محدود، خود باعث کاهش چشمگیر سطح آموزش در کشور 
و  امتحانات  فرمایید  داریم دستور  درخواست  از شما  است.  شده 
کالس های ترم جاری، یعنی نیم سال اول 1۴00 نیز به صورت مجازی 
برگزار شود؛ زیرا کالس های آموزشی تاکنون به صورت مجازی برگزار 
شده اند و حضوری کردن کالس ها و امتحانات پایان ترم کم لطفی در 
حق دانشجویان است. حقیقتًا این درست نیست که در این وضعیت 
که هر یک از ما عزادار عزیزانمان هستیم، مجددًا دغدغه بیماری را 
داشته باشیم.« امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه پیگیر 
»برگزاری مجازی کالس ها و امتحانات پایانی« شوند. این کارزار از٢٢ 
مهر ١٤٠٠ آغاز شده و تا ٢٢ آذر ١٤٠٠ ادامه دارد. همچنین این کارزار 
از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از  10 هزار و ۵38 نفر 

امضا شده است.

موقعیت  در  پاکندس  آبشارهای 
استان  در   E۵۵3۴  N371۴ جغرافیایی 
کیلومتری  سه  در  است.  واقع  گلستان 
آبشارهای  فارسیان  روستای  شمال 
به طول 3 کیلومتر که  پله کانی دره قره قا 
از کوهپایه های منطقه پاکندس سرچشمه 
در  دارد  تداوم  چشمه  دیو  تا  و  گرفته 
خاصی  جلوه  بهار  و  زمستان  فصل  تمام 
از  گذر  از  بعد  است.  بخشیده  منطقه  به 
کیلومتر   3 حدود  و  فارسیان  روستای 
حرکت در جاده سیجان، یک کیلومتر قبل 
از رسیدن به دوراهی سیجان به پاکندس 
به این آبشارها می رسید. با پارک ماشین 
در کنار جاده و 300 متر پیاده روی در راه 
خواهید  آبشارها  این  به  خوب  و  کفی 
توجه  قابل  هم  نکته  این  البته  رسید. 
است که این مکان طبیعی، زیبا و دیدنی 
همچنان بکر مانده و تابلو و راهنمایی برای 
مسافران و افراد در حال گذر از این مسیر 
وجود ندارد.  این آبشارهای زیبا با توجه 
به دسترسی آسان آن ها حتی برای مردم 
منطقه هم شناخته شده نیست و تاکنون 
زیبا و کم نظیر  این مناظر  از  کمتر کسی 

دیدن کرده است. روستای فارسیان در ۲۲ 
کیلومتری شرق شهر گالیکش ، در استان 
گلستان قرار دارد. این روستا در منطقه ای 
به  سر  کوه های  و  دارد  قرار  کوهستانی 
فلک کشیده اطراف آن را فرا گرفته اند . 
کوهستانی پوشیده از جنگل ،  با درختان 
سرسبز بلوط و افرا چهره ی منطقه را بسیار 
سمت  از  فارسیان  است.  کرده  دیدنی 
شرق با روستای کیارام، از جنوب شرقی 
با روستای فرنگ و از جنوب با روستای 
لیرو و از ناحیه شمال با روستای سیجان 
همسایه است. در فصل تابستان به عنوان 
از  برخی  سوی  از  ییالق نشین  منطقه ای 
انتخاب می شود.  گالیکش  ساکنان شهر 
فاصله ای  در  زالل  چشمه سارهای  وجود 
بسیار نزدیک به روستا باعث شده است 
نزدیک  و  دور  نقاط  از  تعطیل  ایام  در  تا 
جمعیت کثیری برای گذران اوقات فراغت 
به این منطقه سفر کنند. دسترسی به این 
ارتباطی گالیکش  جاده  طریق  از  منطقه 
به آب پران و سپس به فارسیان و فرنگ 
بیابان های  و  کویرها  است./  امکان پذیر 

ایران

| موسیقی |

| سینما |

تنها  دارد.  طول  سانتی متر   ۵/1۲ پرنده،  این   
سسک زرد و سبز زرین موجود در منطقه است. 
منقار زرد نارنجی)هنگام آواز خواندن؛ رنگ نارنجی 
منقار دیده می شود.( بال ها بلند و کمرنگ زیتونی 
زرد  زیرتنه  زرد کمرنگ؛  حلقه   با  دور چشم  تیره، 

مایل به نخودی و پاها آبی خاکستری است.
 خط ابرویی گاهی مشخص و تا پشت گوشپرها 
دیده می شود. از سسک های دیگر به واسطه ی سر 
اندکی برجسته و منقار کلفت تر  بزرگ تر و تارک 

متمایز می شود. 
و  زرد  زیر تنه   قهو ه ای تر،  جوان  پرنده   در  رو تنه 
در فصل  والدین،  از  مشخص تری  رنگ  به  بال ها 
با  را  پرنده  این  ندرت  به  می شود.  دیده  پاییز 
شبیه  زیتونی؛  خاکستری  روتنه   و  سفید  زیر تنه  

سسک درختی زیتونی ولی با بال های بلندتر؛ 
بلند  اندکی  پرنده  این  صدای  یافت.  می توان 
و به صورت ۲ یا ۵ بار تکرار و گاهی نیز تقلید 
صدای پرندگان دیگر است و شبیه» د- د ده 
ویت« یا » دجک – هی ی ی« و نیز » دی – 
تی – روی« و هنگام هشدار، شبیه گنجشک به 

ته – تت- ته« شنیده می شود. صورت» 
و  بیشه زارها  پارک ها،  باغ ها،  در  پرنده  این   
و  درخت  محل هایی که  در  عبوری  صورت  به 
بوته ها  و البه الی  برده  به سر  دارد،  بوته وجود 
و  در زیر پرچین ها آشیانه می سازد. در ایران؛ 
عبوری،  مهاجر  به صورت  و  فراوان  تابستان ها 
اغلب زیستگاه های مناسب دیده می شود.  در 
چنین به نظر می رسد که؛ در حال حاضر، نیازی 
بیابان های  و  ندارد./ کویرها  ویژه  حفاظت  به 

ایران

سسک درختی زرد

مخالفت با حضوری شدن امتحانات و آبشارهای پاکندس، گالیکش
کالس های دانشگاه جامع علمی كاربردی 
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