
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

عملیات و محل ترور 
شهید فخری زاده
پیش بینی شده بود

رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی:

استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر مغفول مانده 

گفت:   انرژی  مصرف  مدیریت  علمی  انجمن  رئیس 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیردر دنيا رو به افزایش 
است اما اين مهم در ایران مغفول مانده است. به گزارش 
روابط عمومى اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار ؛ " 
جعفر كاظمى" در کارگاه تخصصی وبینار مدیریت مصرف 
انرژی و توسعه انرژی های پاک كه در دومين روز رویداد 
بین المللی كليماتون تهران 2020 برگزار شد با اشاره به اینکه 
هدف از شرکت در این رخداد محیط زیستی استفاده از 
فرصت های موجود برای ارائه یک طرح نوآورانه و پرورش 

و ارائه آن است،

35 شهر و روستا در فهرست 
ثبت ملی صنایع دستی

پرونده ثبت ملی ۳۵ شهر و روستا در چهارمین جلسه 
ملی  روستاهای  و  شهرها  انتخاب  راهبردی  شورای 
صنایع دستی بررسی شده و به گفته پویا محمودیان 
معاون  می شود.  اعالم  زودی  به  نهایی  اسامی 
صنایع دستی و هنرهای سنتی با اعالم این خبر به ایرنا 
گفت: »2۳ شهر و روستا از سال ۹۶ تا ۹۸ ثبت ملی 
از این مجموعه ۱۶ شهر و ۷  صنایع دستی شدند و 
بفرد خود در  بنام و منحصر  با صنایع دستی  روستا 

فهرست ملی قرار گرفته اند.«

از سه دهه پیش
سازه های آبی کویر فراموش شده اند

 آب انبارهای یزد 

نیازمند کاربری های جدید
آب انبارها و بادگیرهای یزد یادگار دوران پرشکوه هنر 
معماری این سرزمین  هستند. یزدی ها خنکای آب و 
نسیم روح بخش را در آفتاب سوزان کویر از یاد نبرده اند 
اما بعضی از این سازه های یزد در بی توجهی به زباله دان 
تبدیل شده اند. آب انبار از سازه های حیاتی کویر است 
که تا قبل از توسعه شبکه  لوله کشی آب از طریق این 
و  مناطق گرم  ساکنان  شرب  آب  قنات ها،  و  سازه 

خشک فالت مرکزی ایران تامین می شده است.   به جای تصفیه فاضالب تونل زدند
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: اشتباه کردیم.  باید آنقدر نامه نگاری می کردیم که قبل از بهره برداری پروژه جلوی آن را بگیریم

پیگیری »پیام ما« نشان می دهد تونل انتقال آب از سد کرج مجوز محیط زیست ندارد

| زلزله شناس و رئیس شاخه 
زمین شناسی فرهنگستان علوم |

| مهدی زارع |

آیا هنوز  یخچال های طبیعی 
 در ایران وجود دارند؟ 

شاخه  رئیس  و  زلزله شناس 
علوم  فرهنگستان   زمین شناسی 
باالی  ارتفاعات  در  طبیعی  یخچال های 
شمال  در  البرز  کوه های  در  متر   ۳۸00
ایران و کوه های زاگرس در جنوب غربی 
پراکنده  صورت  به  نقطه  چند  در  کشور 

می شوند. گزارش 
مرکز  در  ایران  گرفتن  قرار  به  توجه  با 
در  آفریقا  شمال  از  که  خشک،  نوار 
ادامه  شرق  در  مرکزی  آسیای  تا  غرب 
توپوگرافی  دلیل  به  همچنین  و  دارد 
زمین  شدن  و گرم  ایران  خاص  بسیار 
یخچال های طبیعی  اقلیمی  تغییرات  و 
بسیار محدود شده اند. خط برف فرضی 
ایران  برای  بیست ویکم  ابتدای سده  در 
ایران  در   متر   4000 تقریبی  صورت  به 

شود.  می  ارزیابی 
ارتفاع  که  است  حالی  در  این 
مکان  چند  در  فقط  ایران  کوه های 
می رسند. متر   4000 از  بیش   به 

برف  خط  از  ترکیبی  گرفتن  نظر  در  با 
که  شویم  می  متوجه  توپوگرافی  و 
یخچال های طبیعی و توده های یخی در 

هستند.  نادر  بسیار  ایران 
به طور کلی یخچال های طبیعی ممکن 
تعریف  یخی  توده های  عنوان  به  است 
اثر  تحت  ایده آل،  حالت  در  که  شوند 
از  شیب ها  در  آرامی  به  جاذبه  نیروی 
می کنند.  حرکت  فرضی  برف  خط  باالی 
آنها مدیون بارش برفی هستند که تحت 
یا  می شوند  تبدیل  دانه ای  یخ  به  فشار 
زمان طوالنی  برای مدت  ادامه فشار  در 
زالل  یخ  به  الیه ها،  زیاد  ژرفای  در  و 
تبدیل می شوند. یخچال های طبیعی از 
مبدأ برف ممکن است به زیر خط برف 
معمولی  اشکال  و  کنند  پیدا  گسترش 
دهند که  تشکیل  را  ای  زبانه  شکل  به 
مناطق کوهستانی  از  بسیاری  مشخصه 

است. جهان  در  مرتفع 
در البرز  یخچال طبیعی در نزدیكی علم 
كوه )4۸40 متر( در تخت سلیمان،  در 

غرب البرز مرکزی یافت می  شود . 

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان: سازمان برنامه هنوز معادل ریالی
 اعتبارصندوق توسعه ملی برای حل مشکل فاضالب را پرداخت نکرده است

 آبگرفتگی ناشی از بارندگی باز هم برای خوزستانی ها دردسرساز شد
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رییس جمهور اعالم کرد که سامانه جامع تجارت 
می تواند جلوی برخی مفاسد را بگیرد. به گزارش 
ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
)دولت  اطالعات  فناوری  شورای  جلسه  در 
الکترونیک( اظهار کرد: سامانه جامع تجارت کار 
همه  دسترس  در  االن  از  و  است  بزرگی  بسیار 
فعاالن قرار می گیرد. این سامانه می تواند جلوی 
از  ما  افزود: هدف  او  بگیرد.  را  از مفاسد  برخی 
این سامانه این است که جلوی سوء استفاده ها
شفاف  کاماًل  بازرگانی  های  فعالیت  و  گرفته 
افتتاح  امروز  این سامانه جامع  شود. ۷0 درصد 
۱۱ بهمن امسال شامل  شده است. امیدواریم در 
جزو  سامانه  این  باشیم.  سامانه  این  تکمیل 
آرزوهای دولت و مورد تاکید رهبری بود و این 
قاچاق  با  مبارزه  برای  را  کار  تواند  می  سامانه 
وعده  اهمیت  به  اشاره  با  روحانی  کند.  تکمیل 
این  سامانه گفت:  این  اندازی  راه  درباره  دولت 
ما  بازرگانان  و  تجار  که  این  برای  هم  سامانه 
سامانه  همزمان  و  تجارت  سامانه  به  راحتی  به 
امثال  و  بیمه  حتی  و  و گمرکات  مرکزی  بانک 

این ها دسترسی داشته باشند ایجاد شد ما در 
می کنیم. ارائه  را  خدمات  این  واحد  پنجره   یک 

رییس جمهوری افزود: این باعث می شود فردی 
خصوص  به  کند  وارد  را  کاالیی  می خواهد  که 
کاالهای اساسی و ضروری که برای ما مهم است  
ثبت  سامانه  این  به  ورود  با  راحتی  به  بتواند 
سفارش کند و از طریق آن مجوزها و تاییدیه های 
الزم اخذ شود و از طریق همین سامانه تخصیص 
و تامین ارز از بانک مرکزی داده شود و در ادامه 
و  بنادر  به  برای خرید کاال و ورود  اقدامات الزم 
 گمرکات انجام شده و باالخره به بازار عرضه شود.
جامع  سامانه  این  درصد   ۷0 افزود:  روحانی 
۳0 درصد  اختیار است،  در  و  افتتاح شده است 
که بخش بزرگی از آن به سامانه انبارهای کشور 
اعم از انبارهای دولتی، بنادر و گمرکات است به 
انبارهای  برخی  اما  متصل می شود.  این سامانه 
عمومی  نهادهای  و  خصوصی  بخش  به  مربوط 
این  جلسه  این  تصمیم  که  هست  غیردولتی 
تا  انبارها  اتصال  برای  الزم  اقدامات  که  است 

بگیرد. انجام  فجر  مبارک  دهه  در  ماه  بهمن 

رییس جمهوری:

 سامانه جامع تجارت می تواند جلوی برخی مفاسد را بگیرد
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5ادامه در صفحۀ

 آگهی مناقصه آگهی مناقصه

شرکت مخابرات ایران)منطقه کرمان( در نظر دارد نگهداری شبکه کابل وهوایی محور 
شهرستان کهنوج، قلعه پنج و رودبار و توابع  را از طریق برگزاری مناقصه به بخش 
خصوصی واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.Tci.ir  و یا 

به سایت مخابرات منطقه کرمان به آدرس  www.Kerman.tci.ir  مراجعه نمایند.

شرکت مخابرات ایران)منطقه کرمان( در نظر دارد نگهداری شبکه کابل وهوایی ناحیه 
1 کرمان را از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان 
شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت 
شرکت مخابرات ایران به آدرس www.Tci.ir  و یا به سایت مخابرات منطقه کرمان 

به آدرس  www.Kerman.tci.ir  مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

شماره 11/75-35-99 )یک مرحله ای(شماره 11/77-35-99 )یک مرحله ای(
منطقه رکمانمنطقه رکمان

اداره ارتباطات و اطالع رسانی بنادر و دریانوردی هرمزگان

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور
شماره : 3/فنی /99

وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر و دریانوردی

 اداره کل بنادرو دریانوردی استان هرمزگان 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نظر دارد  خدمات مشاوره  با موضوع ذیل را از روش QCBS به مشاور واجدشرایط واگذار نماید .

- برای کسب اطالع بیشتر در خصوص اسناد با تلفن های 32123606-076 و 32123608-076 تماس حاصل فرمایید.

1-کارفرما : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
2-موضوع: خرید خدمات مشاوره فنی تجهیزات خشکی بندر شهید رجایی

3-نوع گواهی نامه رشته ، تخصص و پایه موردنیاز : حداقل پايه 1 تخصص بازرسی 
فنی از گروه تخصص هاي مشترك يا پايه 2 تخصص تأسيسات برق و مكانيك  از 

گروه تخصص هاي مشترك
4-مبلغ برآورد اولیه پروژه : 000ر000ر000ر25 )بيست و پنج میلیارد(لاير

5-مدت اجراي كار : 12 ماه
6-محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی :

مورخ  99/9/18   تا   99/9/11 تاریخ  از  توانند   مي  فراخوان  در  شركت  متقاضیان 
روز سه شنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به 

دريافـت)خرید(رایگان اسناد اقدام نمايند. 
www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.  ضمنًا دريافت آگهی از سايتهای *
mporg.ir نيز  بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان 

پذير است.

7-مهلت و محل بارگذاري اسناد توسط مشاور:
متقاضیان بايد پيشنهـادات خود را  تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مـورخ 99/9/26 در 

سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 

تبصر1 :کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد ارزيابي كيفي تا ارائه پیشنهاد مشاوران 
و گشایش پاكت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مشاوران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند بديهي است در صورت عدم انجام فرایند 

در سامانه مذکور پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.
8-زمان و محل بازگشايي پاكت ارزيابي كيفي :

مهلت بررسی استعالم ها: يك هفته پس از آخرین روز بارگذاري پاکات الكترونيكي در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 ) ستاد ایران( .

شناسه اگهی 1049129

P.M.OP.M.O

 آگهی مناقصه عمومی
 N-A - 99-105 شماره

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر در نظر دارد "انجام خدمات و تعميرات نسوزکاری در کليه نواحی 
کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان" را از طریق برگزاری مناقصه به پيمانکار واجد 
 www.nazmavaranco.ir شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی
بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با آقای مهندس سعادت 
به شماره تماس 09172328580 و 03442255291 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 تماس 

حاصل نمایند.

نحوه تحویل مدارک:
-زمان تحویل پاکات مناقصه: ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 25 /1399/09 می باشد.

- محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت 
نظم آوران نزد آقای مهندس سعادت - کدپستی 7817819489 

واحد امور حقوقی و قراردادها
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اخیر  پیک  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
بیماری کرونا در کشور و با بیان این که 
طوفان سهمگینی بود و خوشبختانه در 
جدید  تعادل  به  داریم  استان ها  اکثر 
بازمی گردیم، گفت: مردم به تله قدیمی 
تصور  با  و  نروند  شرایط  انگاری  عادی 
این که شرایط بهتر شده، ما را از اجرای 
دقیق پروتکل ها دور نکنند. دکتر سعید 
دانشگاه های  روسای  اجالس  در  نمکی 
از  می کنم  تشکر  گفت:  علوم پزشکی 
ویژه  به  عزیزان  شبانه روزی  زحمات 
با  توانستیم  ما  جدید که  پیک  این  در 
عزیزان  شما  بی بدیل  پشتکار  و  همت 
بیاوریم.  فرود  به  سر  را  منحنی  این 
به  منحنی ها که  این  از  میلی متری  هر 
سمت پایین خم می شود، پشت عزیزان 
به  درمانی  بهداشتی  مراکز  در  ما  بردبار 
شدت خمیده می شود. من شاهد تالش 
طوفان  بودم،  عزیزان  شما  شبانه روزی 
سهمگینی بود و با اطالعاتی که از شما 
استان ها  اکثر  در  خوشبختانه  می گیرم 
برمیگردیم.  جدید  تعادل  به  داریم 
دیروز هم از مردم خواستم این کاهش 
مرگ ومیر را به پای بهتر شدن اوضاع و 
قدیمی  تله  به  و  نگذارند  انگاری  عادی 
تصور  با  و  نبرند  شرایط  انگاری  عادی 
را  ما  است،  شده  بهتر  شرایط  این که 
نکنند. دور  پروتکل ها  دقیق  اجرای  از 

اوافزود: اگر توانستیم تعداد مرگ ومیر 
و موارد بستری را کاهش دهیم فقط در 

سایه رعایت دقیق پروتکل ها و زحمات 
است.  کشور  درمان  و  بهداشت  کادر 
پیش بینی های  علی رغم  خوشبختانه 
این  در  که  جهانی  علمی  سازمان های 
ماه و ماه آینده مرگ باالی ۸00 تا ۱000 
بودند  کرده  پیش بینی  ما  برای  را  نفر 
و  آمریکا  مورد  در  آن ها  پیش بینی  و 
کشورهای اروپایی درست از آب درآمد، 
اما این پیش بینی ها به دلیل مداخالت 
عکس  حال  در  ما  کشور  در  موقع  به 

است. شدن 
نمکی ادامه داد: ما اثرات مدودیت ها و 
طرح جدید که مزین به نام شهید حاج 
هفته های  در  را  است  سلیمانی  قاسم 
کاهش ها  این  دید.  خواهیم  آتی 
در  ما  همکاران  قبل  از  است که  اثراتی 
کردند  اجرا  بیمارستان ها  و  دانشگاه ها 
نیز و سایر محدودیت هایی است که در 
کشور اعمال کردند. او با اشاره به طرح 
محله محور شهید حاج قاسم سلیمانی، 
گفت: این طرح با همکاری هالل احمر، 
با  و...  مردم نهاد  سازمان های  بسیج، 
شد.  آغاز  رهبری  معظم  مقام  توصیه 
یکی از این محورهای بسیار مهم محور 
آموزش  نتوانیم  اگر  ما  است.  آموزش 
همگانی را در راستای رعایت پروتکل ها 
و آنچه که ما به عنوان اصلی ترین عامل 
به  می بریم،  اسم  آن  از  بیماری  مهار 
بود.  نخواهیم  موفق  اجرا کنیم،  خوبی 
در حیطه آموزش سازمان صدا و سیما 

در این مدت به خوبی در کنار ما بود و 
از روسای دانشگاه ها هم می خواهم از 
ظرفیت صدا و سیمای استانی استفاده 
آموزش  برای  و کمیته مخصوصی  کنند 
آگاهی  سقف  بتوانیم  تا  کنند  تعیین 
مردم را نسبت به ابعاد مختلف بیماری 

دهیم. افزایش 
بر  نظارت مستمر  لزوم  بر  تاکید  با  او  
اجرای پروتکل های ضدکرونا، اظهار کرد: 
مماشات  هیچکس  با  مرحله  این  در 
مانند  را  زمستانه ای  پیک  ما  نکنید. 
داریم. در  تمام جهان پیش روی خود 
تر  معتدل  هوا  االن  جنوبی  استان های 
است ولی با پیش روی به سمت سرما 
مردم به داخل خانه ها رفته و درب ها و 
پنجره ها را می بندند و شیوع بیماری باال 
رنگ  اعالم  اساس  بر  بنابراین  می رود. 
نارنجی  و  زرد  قرمز،  شامل  منطقه  هر 
را  پروتکل ها  دستورالعمل ها،  بر  منطبق 
افزایش  را  بیشتر رعایت کنند و نظارت 

دهند.
سازمان  از  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
دانشگاه های  کنار  خواستیم  هالل احمر 
علوم پزشکی باشند تا به اتفاق بر اجرای 
پروتکل ها نظارت کنید و بازخورد آن را به 

دهید. ارائه  فرمانداران  و  استانداران 
از  سرپایی  مراکز  توسعه  افزود:  نمکی 
عزیزان  شما  از  که  است  تقاضاهایی 
خواستم، باید به مراکز ۱۶ و 24 ساعته 
حاشیه  در  خصوص  به  شود؛  پرداخته 

شهرها؛ این طرح باید در حاشیه شهرها 
که فضاهای کوچکی برای زندگی دارند و 
در این فضاهای کوچک افراد زیادی کنار 
پوست  زیر  در  افراد  این  و  هستند  هم 
شهر در تردد هستند، بیشتر جدی گرفته 
تمام ظرفیت ها  از  مناطق  این  در  شود. 
استفاده کنید ولی از حاشیه شهرها برای 
ارائه خدمات سرپایی غافل نشوید. اگر 
توسعه خدمات سرپایی نداشته باشیم 
حتما بار آن با تاخیر و مشکالت بیشتر 
در بیمارستان دیده می شود. بنابراین بر 
جمعیت  برای  مناسب  ظرفیت  اساس 
بین ۵0 تا ۱00 هزار نفر حتما باید به فکر 

باشیم. مراکز سرپایی 

کرونا جان 371 نفر دیگر را در 
ایران گرفت

و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
 ۳۷۱ فوت  با  گفت:  پزشکی  آموزش 
بیمار دیگر از مبتالیان قطعی به کرونا در 
جان باختگان  شمار  ساعت گذشته،   24
به  کشور  در   ۱۹ کووید  بیماری  قطعی 
4۸ هزار و 24۶ نفر رسید و 2۷ استان 
همچنان در وضعیت قرمز کرونا هستند.

سادات  سیما  نوشته  ایرنا  که  طور  آن 
آمار  آخرین  اعالم  با  دوشنبه  روز  الری 
ایران  مبتالیان و جان باختگان کرونا در 
افزود: در 24 ساعت گذشته تا ظهر روز 
۱0 آذر ۱۳۹۹ بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۱۳ هزار و ۳2۱ بیمار جدید 
مبتال به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد 
و دو هزار و 2۷۷ نفر بستری شدند. با 
 ۱۹ بیماران کووید  این حساب، مجموع 

در کشور به ۹۶2 هزار و ۷0 نفر رسید.
گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
خوشبختانه تاکنون ۶۶۸ هزار و ۱۵۱ نفر 
از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها 
نفر   ۵۸۵2 همچنین  شده اند.  ترخیص 
از بیماران مبتال به کووید ۱۹ در وضعیت 
قرار  مراقبت  تحت  بیماری  این  شدید 
هزار   ۱2۵ و  میلیون   ۶ تاکنون  و  دارند 
و ۳4۸ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در 

است. شده  انجام  کشور 
تهران،  استان های  افزود:  الری 
شرقی،  آذربایجان  قم،  اصفهان، 
قزوین،  سمنان،  جنوبی،  خراسان 
کرمانشاه،  خوزستان،  اردبیل،  لرستان، 
بوشهر،  گیالن،  کهگیلویه و بویراحمد، 
رضوی،  خراسان  ایالم،  زنجان، 
البرز،  چهارمحال و بختیاری،  مازندران، 
کرمان،  مرکزی،  آذربایجان غربی، 
خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان 

دارند. قرار  قرمز  وضعیت  در 

وزیر بهداشت در جلسه روسای دانشگاه های علوم پزشکی:

پیک زمستانه کرونا در راه است
 مردم با تصور این که شرایط بهتر شده، ما را از اجرای دقیق پروتکل ها دور نکنند

50 درصد زندانیان 
کشور، محکومان جرائم 

مواد مخدر هستند
به ۵0  نزدیک  زندان ها گفت:  رییس سازمان 
درصد آمار زندانیان کشور را محکومان جرائم 
به  می دهند.  تشکیل  مخدر  مواد  با  مرتبط 
حاجی محمدی  مهدی  محمد  ایلنا،  گزارش 
رئیس سازمان زندان ها در جلسه شورای عالی 
قوه قضاییه که در اجرای پروتکل های بهداشتی 
مقابله با کرونا در دو سالن جداگانه و از طریق 
ارتباط تصویری برگزار شد، با اشاره به اجرای 
طرح سراسری پایش زندان ها به ارائه گزارشی 
در این زمنیه پرداخت و تأکید کرد: وضعیت 
زندان ها باید به صورت مستمر توسط سازمان 
زندان ها و قضات رصد و نتایج حاصل از آن 
نسخه های تأدیبی و تربیتی ارزیابی شود؛ لذا 
ریاست قوه قضاییه به منظور توجه دادن به این 
مهم بخشنامه پایش وضعیت زندانیان را صادر 
کردند.رئیس سازمان زندان ها اظهار داشت: از 
الزامی  مالقات  بخشنامه،  این  مترقی  شقوق 
قضات با زندانیان است و در مواردی که قضات 
مخالف تغییر وضعیت زندانیان هستند، باید با 
زندانی مالقات کنند و از دیگر موضوعات مهم 
ارفاقات  از  زندانیان  بهره مندی  این زمینه  در 
قانونی است. رئیس سازمان زندان ها گفت که 
از ابتدای سال تاکنون که کشور درگیر بیماری 
دادرسی  جلسه   ۳۱4 و  هزار   ۳۱ بوده،  کرونا 
الکترونیکی برگزار شده که از این تعداد، حدود 
2۸ هزار و ۱۱4 مورد یعنی بیش از ۸۹ درصد از 

ابتدای تیر ماه تاکنون برگزار شده است.

بی تحرکِی خطرناک ایرانیان 
در بحران کرونا

به  ایران  ورزشی  پزشکی  علمی  انجمن  دبیر 
عدم  میزان  است که  داده  نشان  آمارها  ایرناگفت: 
فعالیت فیزیکی در طی کرونا 20 تا ۳0 درصد بیشتر 
نفر  سه  نفر  چهار  هر  از  طوری که  به  است؛  شده 
ورزش نمی کنند.در عین حال دو توصیه داریم؛ اوال 
جایشان  از  یک بار  دقیقه   ۳0 هر  روز  طی  در  افراد 
بلند شوند و دو تا سه دقیقه داخل خانه یا محل 
بدن  متابولیسم  افزایش  به  پیاده روی کنند که  کار 

می کند. کمک 
توصیه دیگر آن است که فرهنگ فعالیت فیزیکی 
خانوادگی باید در خانواده ها ایجاد شود و خانواده ها 
برای خودشان زنگ ورزش خانوادگی تعریف کنند.
و زنگ ورزش در خانواده ها  باید ورزش خانوادگی 
نهادینه شود. صدا و سیما هم صبح و ظهر برنامه های 

ورزش دارد که باید مردم آن را دنبال کنند. 
بیشتر  را  ورزشی  فعالیت  زمان  هرچه  شده  ثابت 
می شود. بیشتر  روان  و  جسم  برای  آن  منافع  کنیم، 

فرمانده عملیاتی قرارگاه کرونا:
3 درصد مردم 

درگیر کرونا هستند
فرمانده عملیاتی قرارگاه ستاد ملی مبارزه با 
کرونا گفت: مجموعه افرادی که در باالترین، 
بدترین و پرریسک ترین حالت مبتال به کرونا 
تخمین می زنیم شامل ۳ درصد مردم می شود 

و ۹۷ درصد مردم سالم و پاک هستند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »عبدالرضا 
رحمانی فضلی« روز دوشنبه در حاشیه نشست 
کمیته اطالع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا 
که به طور مشترک با کمیته آموزش برگزار شد، 
گفت: در این جلسات عالوه بر هماهنگی های 
و  توصیه ها  مصوبات،  پیگیری  و  بیشتر 
نهایتًا  می شود.  بررسی  جدید  پیشنهادهای 
آن قسمتی که به صورت اجرایی هست برای 
اجرا ابالغ می شود و قرارگاه پیگیری می کند و 
بخش هایی که باید تصمیم گیری شود به ستاد 
آن تصمیم گیری  در  ارجاع می شود که  ملی 
شود. وزیر کشور ادامه داد: در باالترین تخمین 
و بدترین و پرریسک ترین نگاه به این موضوع 
۳ درصد مردم درگیر کرونا هستند و ۹۷ درصد 
مردم در این خصوص هیچ نگرانی ندارند سالم 

و پاک هستند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: تمام هم و غم ما 
باید این باشد که این ۳ درصد را مراقبت کنیم، 
خود این سه درصد از خودشان مراقبت کنند تا 
آن ۹۷ درصد بتوانند به راحتی به زندگی خود 
ادامه دهند و بدون دغدغه و استرس واقعًا 

زندگی کنند.

محکومیت قابل اجرای 
نجفی 5 سال است

حدود  تاکنون  گفت:  نجفی  محمدعلی  مدافع  وکیل 
۱۸ ماه از محکومیت پنج ساله موکل گذشته است و 
طبق قانون یک سوم مدت محکومیت باید طی شود 
تا بتوان تقاضای آزادی مشروط کرد. حمیدرضا گودرزی 
در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت 
محمدعلی نجفی، اظهار کرد: آقای نجفی در حال تحمل 
حبس در زندان اوین هستند. محکومیت موکل برای 
قتل پنج سال و برای اسلحه شش ماه است و آنچه 
قابل اجراست محکومیت پنج سال قتل عمد است که 
اکنون حدود ۱۸ ماه آن گذشته است. او افزود: یک سوم 
محکومیت که مهلت قانونی است و قانون پیش بینی کرده 
است، باید طی شود تا بتوان تقاضای آزادی مشروط 
کرد که هنوز نگذشته و تمام نشده است. الزم به ذکر 
است، میترا استاد همسر محمدعلی نجفی ۷ خردادماه 
سال ۹۸ با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز 
نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختالفات 

خانوادگی عنوان کرد. 

نگران میزان یادگیری 
در پایه اول هستیم

درباره  آموزش و پرورش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
ما  اولی ها گفت:  برای کالس  برگزاری کالس حضوری 
می دانیم همه دانش آموزان، آموزش را دریافت می کنند، 
از  اطمینان  نداریم،  رو  در  رو  ارتباط  آن ها  با  چون  اما 
یادگیری آن ها یک چالش اساسی است که باید به آن 
توجه شود.»رضوان حکیم زاده در واکنش به توصیه وزیر 
آموزش و پرورش مبنی بر آموزش حضوری برای کالس 
اولی ها گفت: موضوع آموزش کالس اولی ها خیلی حائز 
اهمیت است، زیرا دانش آموزان کالس اولی برای اولین 
بار است که با دنیای مدرسه آشنا می شوند و مهارت های 
پایه خواندن، نوشتن و حساب کردن را در همین پایه 
پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون  می آموزند.  تحصیلی 
افزود: با توجه به این که شرایط کرونا قابل پیش بینی 
نیست و ما خیلی نگران میزان یادگیری کالس اولی ها 
را  این هستیم شرایطی  دنبال  به  ما  بنابراین  هستیم، 
فراهم کنیم تا از طریق آن مطمئن شویم، دانش آموزان 

کالس اول برای یادگیری مشکلی ندارد. 

بیانیه شورای روابط خارجی 
اروپایی درباره بازگشت 
دولت بایدن به برجام

 اعضای ارشد شورای روابط خارجی اروپایی 
از  مشترکی  بیانیه   صدور  با  دوشنبه  روز 
همکاری  با  تا  خواستند  اروپایی  دولت های 
بایدن  جو  دولت  بازگشت  زمینه  یکدیگر 
به برجام را فراهم کنند. به گزارش ایرنا، در 
اندیشکده شورای  بیانیه  که در تارنمای  این 
آمده  شده،  منتشر  اروپایی  خارجی  روابط 
است: پیروزی جو بایدن زمینه  تقویت روابط 
حیاتی  مسائل  خصوص  در  را  فراآتالنتیک 
امنیتی از جمله ایران فراهم می کند. در این 
بیانیه اضافه شده است: با توجه به تالش های 
سختی که در رابطه با حفظ توافق هسته ای 
در چهار سال گذشته صورت گرفته، دولت های 
اروپایی و اتحادیه اروپا باید از دولت بایدن و 
ایران بخواهند تا بدون فوت وقت به اجرای 
کامل این توافق بازگردند و همچنین بازیگران 
هماهنگ  و  فعاالنه  صورت  به  باید  اروپایی 
این  از  حمایت  برای  را  معتبری  راه  نقشه 
تالش ها ترسیم کنند. او با بیان این که امروز 
ارائه شد،  گزارشات متعددی در ستاد کرونا 
گفت: گزارشی از روند درمان و اقداماتی که 
طی ۹ ماه در حوزه درمان و مراقبت از بیماران 
انجام شده، ارائه شد که این اقدامات جای 
زمینه  در  هم  دیگری  دارد. گزارشات  افتخار 
دارد  جا  و  شد  انجام  محدودیت ها  ارزیابی 
سپاسگزاری کنم که  مردم مان  از  صمیمانه 

بسیار با دقت رعایت کردند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
تاکنون ۶۶۸ هزار و ۱۵۱ نفر 
از بیماران، بهبود یافته یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند. 
همچنین ۵۸۵2 نفر از بیماران 
مبتال به کووید ۱۹ در وضعیت 

شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند و تاکنون 

۶ میلیون و ۱2۵ هزار و ۳4۸ 
آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در 

کشور انجام شده است

امید  روندی که  به خود گرفته اند.  نزولی  روند  آمارهای کرونایی   و  ایجاد محدودیت ها در کشور می گذرد  از  روز   10
با  تا دوباره  از رعایت پروتکل ها شود  باعث غفلت ما  نباید  آمار  این  اما  به شمار می روند.  بخش و خوشحال کننده 
موج بعدی کرونا مواجه شویم. همان گونه در اواخر تابستان وقتی که فکر می کردیم توانستیم بر کرونا پیروز شویم 
با موج سهمگین تری روبرو شده ایم. موجی که باعث تعطیلی های گسترده در کشور شد. موضوعی که وزیر بهداشت 

هم به آن اشاره کرده وخواستار توجه جدی مردم به پیک بعدی کرونا شده است.

نمکی گفت:در این مرحله با 
هیچکس مماشات نکنید. ما 
پیک زمستانه ای را مانند تمام 
جهان پیش روی خود داریم. 
در استان های جنوبی االن هوا 
معتدل تر است ولی با پیش روی 
به سمت سرما مردم به داخل 
خانه ها رفته و درب ها و پنجره ها 
را می بندند و شیوع بیماری باال 
می رود

| وزیر بهداشت  |

  | سعید نمکی  |

به  اشاره  با  ملی  امنیت  شورای عالی  دبیر 
و  دستگاه ها  گفت:  فخری زاده  شهید  ترور 
رسیدند  اطالع  این  به  اطالعاتی  سیستم های 
که ایشان هدف است و در همین نقطه ای که 
ایشان به شهادت رسید، قرار است اقدامی علیه 
ایشان صورت بگیرد، تمهیدات ایمنی الزم هم 
در ارتباط با حفاظت ایشان صورت گرفت، اما 
این بار دشمن از سبک و شیوه ای کامال حرفه ای، 
تخصصی و جدید استفاده کرد و متاسفانه موفق 

شد.
امیر دریابان علی شمخانی  ایسنا،  به گزارش 
دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم 
امامزاده  در  تدفین شهید محسن فخری زاده 
صالح )ع( تهران با بیان این که »به غمناک و 
غصه دار شدن ملت ایران نسبت به از دست 
دادن چنین فرد صالح، توانمند و موثری سر 
تعظیم فرود می آورم و متعهد شوم که ما اشک 
غم را از چشمان مردم پاک کنیم« اظهار کرد: 20 
سال است که شهید فخری زاده را میشناسم و 
در جریان جزئیات فعالیت های او بودم؛ او به 

معنای واقعی کلمه فردی بی بدیل بود.
فناوری  حوزه  در  فخری زاده  شهید  افزود:  او 
بود و همیشه  صاحب سبک، خالق و مبتکر 
محل خدمت او نوک پیکان خدمت به ملت 
ایران بود؛ در حاشیه نبود اما گمنام بود.  خدمات 

شهید مهندس هسته ای سردار فخری زاده قابل 
دشمن 20  بگویم که  همین قدر  نیست؛  بیان 
سال به دنبال به شهادت رساندن ایشان بود، اما 

تا به حال ناکام بود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: این بار هم 
سیستم های اطالعاتی کشور با دقت احتمال 
بروز حادثه برای ایشان و محل بروز احتمالی 
دلیل  به  اما  بودند،  پیش بینی کرده  را  حادثه 
متاسفانه  سال   20 این  طول  در  اخبار  تواتر 
آن ها  بار  این  و  نشد  اعمال  نیاز  مورد  جدیت 
موفق شدند، و اگر نه عملیات های ناکام فراوانی 
داشتند. دریابان شمخانی افزود: دستگاه ها و 

رسیدند  اطالع  این  به  اطالعاتی  سیستم های 
که ایشان هدف است و در همین نقطه ای که 
ایشان به شهادت رسید، قرار است اقدامی علیه 
ایشان صورت بگیرد، تمهیدات امینی الزم هم 
در ارتباط با حفاظت ایشان صورت گرفت، اما 
این بار دشمن از سبک و شیوه ای کامال حرفه ای، 
تخصصی و جدید استفاده کرد و متاسفانه موفق 
شد. او خاطر نشان کرد: از دیدگاه من او یک 
دانشمند هسته ای بی بدیل است؛ بسیار هستند 
کسانی که با سو تفاهم می توان گفت دانشمند 
هسته ای هستند اما شهید فخری زاده دانشمند 

هسته ای بود. 

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

عملیات و محل ترور شهید فخری زاده پیش بینی شده بود

نظامی

سیاست خارجی ایران 
در قبال همسایگان خود 
مبتنی بر منطق، واقعیت ها 
و مصالح منطقه بوده، این 
سیاست دچار تغییر نخواهد 
شد و ادامه خواهد یافت. 
نگاه جمهوری اسالمی 
ایران به همه همسایگانش 
مبتنی بر حفظ امنیت، صلح 
و برقراری همکاری های 
روزافزون بوده است

کرد:  تاکید  خارجه  وزارت  سخنگوی 
قبال  در  ایران  خارجی  سیاست 
منطق،  بر  مبتنی  خود  همسایگان 
این  بوده،  منطقه  مصالح  و  واقعیت ها 
ادامه  و  نمی شود  تغییر  دچار  سیاست 

. فت هد یا ا خو
در  خطیب زاده  سعید  ایسنا،  به گزارش 
پی سفر به افغانستان در یادداشتی که 
در روزنامه آرمان ملی افغانستان منتشر 

نوشت: شده، 
برای  عبارات  و  کلمات  بستن  جمع 
صحبت از هم خویشی جان های ایرانی 

نیست. ساده ای  کار  افغانستانی  و 
حمالت  از  خبری  هر  سال هاست 
افسار  های  خشونت  تروریستی، 
تجاوزات  و  جنایات  و  جنگ  گسیخته، 
ایران  گوِش  به  افغانستان  از  نظامی 
درد  به  را  ایرانیان  تک تک  دل  می رسد 

می آورد.
به  تروریستی  حمله  از  پس  روزهای 
شدن  دست  به  دست  کابل،  دانشگاه 
پیام های  و  متن ها  نوشته ها،  عکس 
سوگواری با جمله  “جان پدر کجاستی”؟ 
هم کیشان  و  دوستان  بود که  شاهدی 
دل  و  داغدار  عزیز،  افغانستاِن  ایرانی 
آشوب این حجم از غمی است که روی 
دِل مردم افغانستان سنگین شده است.

چند هزار سال پیوندهای تاریخی، دینی 

افغانستان،  و  ایران  میان  فرهنگی  و 
دل های ما را همدرد رنج ها و زخم های 
شما کرده است. ریشه های درهم تنیده 
ایران و افغانستان باعث شده، سرنوشت 
یکدیگر  برای  مرز  دو سوی  همسایگان 
روابط  از  فراتر  باشد.  داشته  اهمیت 
انسانی و مردمی، در ابعاد حکومتی نیز 
جمهوری اسالمی ایران  همواره خواهان 
است.  باثبات  و  مستقل  افغانستان 
ملی  امنیت  دائمی  موضوع  افغانستان، 
جمهوری اسالمی ایران و موضوع دائمی 
خارجی  سیاست  ماست.  همسایگی 
مبتنی  خود  همسایگان  قبال  در  ایران 
منطقه  مصالح  و  واقعیت ها  منطق،  بر 
بوده، این سیاست دچار تغییر نمی شود 
جمهوری  نگاه  یافت.  خواهد  ادامه  و 
همسایگانش  همه  به  ایران  اسالمی 
مبتنی بر حفظ امنیت، صلح و برقراری 
است. بوده  روزافزون  همکاری های 
همگان  بر  همواره  ما  اصولی  موضع 
جمهوری  خواسته  است.  بوده  آشکار 
قانونی  دولت  خواسته  ایران،  اسالمی 
با  است؛  افغانستان  مردم  و  مشروع  و 
دیدگاه  نزدیک ترین  ایران  رویکرد،  این 
به دولت افغانستان را داشته و از مواضع 
این دولت مبنی بر روند صلح به رهبری 
و مالکیت مردم افغانستان حمایت کرده 

است.

سیاست خارجی ایران در قبال همسایگانش تغییر نمی کند
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 تونل انتقال آب از سد کرج به تهران نه 
طرح ارزیابی دارد، نه مجوز محیط زیست.  
این  کدام  هیچ  به  هم  پیش  ۱۵سال 
حسین  این  از  پیش  نشد.  توجه  مسائل 
محیط زیست  کمیسیون  رئیس  محمدی، 
»پیام  با  گفت وگو  در  کرج  شهر  شورای 
ما« گفته بود که در سازمان محیط زیست 
این  این که  بر  دال  مجوزی  هیچ  البرز 
یا  و  شده  محیط زیستی  ارزیابی  پروژه 

ندارد. وجود  گرفته  مجوز 

ارزیابی  دفتر  مدیرکل  جاللوندی،  حمید 
حفاظت  سازمان  محیطی  زیست  اثرات 
تونل  این  این که  درباره  محیط زیست 
و  ندارد  اطالعی  هیچ  نه،  یا  گرفته  مجوز 
»پیام ما« می گوید که حتی داشتن طرح 
نیست:  مهم  پروژه  این  برای  ارزیابی هم 
برای  کبیر  امیر  سد  از  آب  انتقال  »تونل 
محیطی  زیست  ارزیابی  به  نیاز  تهران 
انتقال  پروژه های  فقط  قانون  طبق  ندارد. 
ارزیابی  طرح  مشمول  حوضه ای  بین  آب 
این  او  به گفته  زیست محیطی هستند.« 
اما  نیست  ارزیابی  مشمول  اگرچه  تونل 
اجرا  برای  را  محیط زیست  مجوز  باید 

می گرفت.

ارزیابی نشد بود،  پروژه قدیمی 
شورای  محیط زیست  کمیسیون  رئیس 
دفتر  مدیرکل  حرف های  کرج،  شهر 
رد  را  محیطی  زیست  اثرات  ارزیابی 
می کند. او می گوید: »این پروژه شاید از 

است،  دولت  مصوبه  آنچه  و  مقررات  نظر 
و  نباشد  محیطی  زیست  ارزیابی  مشمول 
در تعریف انتقال آب بین حوضه ای نگنجد 
اما به قدری مهم و ارزشمند بوده که باید 
ارزیابی می شده چرا که در منطقه حفاظت 
شده اجرا شده است.« اشاره مستقیم او 
این  محیط زیستی  پیامدهای  و  آثار  به 
آلودگی  و  رودخانه  خشکی  است؛  طرح 
از محیط زیست  باید  آب. »مجری طرح  
محیط زیست  مطمئنا  و  می گرفت  اجازه 
انجام  ارزیابی  مطالعات  یک  باید  هم 
آثار  و  عظمت  این  با  پروژه ای  می داد. 
گزارش  اگر  محیط زیستی  پیامدهای  و 
گزارش  کم  دست  نمی خواست،  ارزیابی 

می خواست.« اجمالی 

در  اطالعاتی  هیچ  که  است  واضح  پر 
کرج  سد  از  آب  انتقال  تونل  خصوص 
نیست.  موجود  محیط زیست  سازمان  در 
این  در  البرز  محیط زیست  کل  مدیر 
و  نیست  مصاحبه  به  حاضر  خصوص 
باید  باالتر  مقامات  که  است  معتقد 

باشند. پاسخگو 

معاون  تجریشی،  مسعود  سرانجام 
سازمان  انسانی  محیط زیست 
ما«،  »پیام  با  وگو  گفت  در  محیط زیست 
تایید می کند.  را  تونل  این  نداشتن  مجوز 
تجریشی به »پیام ما« می گوید: »من با 
هم  ایشان  کردم،  صحبت  حکیمی  آقای 
مستنداتی نداشت. در سیستم ما هم که 

بررسی کردند، گفتند اصال چیزی درتهران 
پروژه های  از  تونل  این  که  چرا  نیست؛ 
مشمول ارزیابی نبوده است.« او می گوید 
پروژه ها مشمول  از  پیش خیلی  ده سال 
ارزیابی محیط زیست نشده اند: »ما خیلی 
پیش گفتیم که  ده سال  از  را  پروژه ها  از 
مشمول ارزیابی می شود؛ یعنی اگر پروژه 
هم  ارزیابی  مشمول  اصال  باشد  قدیمی 

است.« نبوده 

عامل  محیط زیست  کوتاهی 
اجرای پروژه بود

محیط زیست  سازمان  کوتاهی  تجریشی 
»ما  می پذیرد:  را  پروژه  این  خصوص  در 
باید  محیط زیست  سازمان  عنوان  به 
قبل  که  می کردیم  نامه نگاری  اینقدر 
برسد  بهره برداری  به  پروژه  این که  از 
ما  اشتباه  این  بیفتد.  اتفاق  این  نگذاریم 
بوده است. هیچ کس به فکر نسل بعدی 
اکنون   فکر  به  همه  و  نیست  کشور  در 
خودشان  روز  مسائل  می خواهند  هستند. 
حل شود. بنابراین نگاه نمی کنند که نسل 

می شود.« چه  بعدی 

از سال  از سد کرج  آب  انتقال  تونل  حفر 
بعد  ۶ سال  تا  این حال  با  آغاز شد.   ۸4
این  در  اقدامی  هیچ  محیط زیست  آن  از 
بحث هایی   ۹2 سال  است.  نکرده  رابطه 
محیط زیستی  حقابه  میزان  درباره  صرفا 
مطرح شد. محمدی که آن زمان مدیرکل 
درباره  بوده  البرز  استان  محیط زیست 

زمان  از  »قبل  می گوید:  پیگیری هایش 
مدیرکلی بنده این پروژه اجرا شده بود. آن 
زمان ما به حقابه محیط زیستی که وزارت 
کردیم.  اعتراض  بود  گرفته  نظر  در  نیرو 
محیط زیست،  سازمان  در  من  یعنی 
این  پیگیر  ابتکار  خانم  و  وقت  استاندار 
موضوع شدیم و جلساتی را با وزارت نیرو 
و  کردیم  برگزار  محیط زیست  سازمان  در 
تهران  دانشگاه  را  مطالعاتی  تا  شد  قرار 
مطالعات  دهد.«  انجام  خصوص  این  در 
مکعب  متر  میلیون   ۱۸۳ تهران  دانشگاه 
را برای حقابه محیط زیست در نظر گرفت، 
شده  داده  تخصیص  آب  برابر  سه  دقیقا 
از سمت وزارت نیرو. حقابه ای که تاکنون 
سال  از  است.  نکرده  پیدا  تخصیص 
مستنداتی  گونه  هیچ  هم  بعد  به   ۹۳
وجود  محیط زیست  پیگیری های  درباره 
انسانی  محیط زیست  معاون  ندارد. 
می گوید:  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
»دانشگاه تهران مشاوری بوده که عدد را 
مشخص کرده، ولی وزارت نیرو و سازمان 
نهایی  را  عدد  وقت  هیچ  محیط زیست 
به  عدد  این  روی  طرف  دو  باید  نکردند. 
می کردیم  پیگیری  باید  ما  برسند.  توافق 
و روی همان عدد ۱۸۳ حداقل ده نامه به 
وزیر و آقای رییس جمهور می زدیم، ولی 

نکردیم.« را  این کار 

حقابه  گرفتن  بر  او  اصلی  تاکید 
نیرو  وزارت  است. »مطمئنا  محیط زیستی 

و  است  مهم  شرب  آب  این که  بهانه  به 
باید آب داشته باشد تا چمن  شهر تهران 
بشویند.  خیابان  مردم  و  کند  آبیاری  را 
نیرو  وزارت  منتقل کند.  را  آب  می خواهد 
مردم  تا  بیاورد  فشار  که  نیست  حاضر 
و  باشند  داشته  را  آب  مصرف  مدیریت 
او  بدهد.«  را  محیطی  زیست  نیاز  این 
البرز  در  ما  كل  »اداره  می دهد:  ادامه 
که  بگوید  مردم  به  و  کند  پیگیری  باید 
و  دارد  وجود  آبی  نیاز  پایین دست  در 
را  مردم کرج  آب  دارند  تهران  مردم شهر 
انسانی  محیط زیست  معاون  می برند.« 
بعدی  هفته های  در  تا  می دهد  وعده 
سازمان  سمت  از  جدیت  با  موضوع  این 

شود. پیگیری  محیط زیست  حفاظت 

فاضالب  تصفیه 
نرسید سرانجام  به 

تونل  احداث  کار  که  است  سال  هشت 
تا  زمانی  فاصله  دلیل  رسیده.  اتمام  به 
برداشت آب، آماده نبودن تصفیه خانه ای 
بار  این  است.  شده  آماده  حاال  که  بود 
بر  محیط زیستی  فعاالن  اصلی  بحث 
بیلقان  تا  سد کرج  2۵ کیلومتری  فاصله 
است. دو طرف این فاصله 2۵ کیلومتری 
خدماتی  مراکز  و  رستوران ها  از  است  پر 
اقتصاد  سد  پایین دست  در  و گردشگری. 
آبی  اما  است.  کشاورزی  پایه  بر  مردم 
 ۶4 تنها  داده  تخصیص  نیرو  وزارت  که 
در  نکته  دو  است.  مکعب  متر  میلیون 
تامین  اول  دارد؛  وجود  خصوص  این 
و  دست  پایین  مردم  آبی  نیاز  نشدن 
به رودخانه.  دوم ورود فاضالب روستایی 
کمتری  آب  این  از  بعد  که  رودخانه ای 
غلظت  امر  همین  و  دارد  جریان  آن  در 

می کند. برابر  چند  را  آالیندگی ها 

ورود پساب به رودخانه از همان دو دهه 
می گوید:  تجریشی  بود.  مسئله ساز  پیش 
آب  در  بوده که  افتاده  اتفاق  بار  »چندین 
رودخانه کرج از فاصله رهاسازی سد کرج 
تا بندی که به سمت تهران می آورده، نفت 
و فاضالب دیده شود. همین مسئله عامل 
پشت  از  آب  انتقال  طرح  اجرای  اصلی 

سد بوده است.«

مشاور  توکلی،  سعید  این  از  پیش 
کمیسیون محیط زیست شورای شهر کرج 
تعدادی  فقط  بود که  ما« گفته  »پیام  به 
این  مراکز  و  رستوران ها  از  محدودی 
وصل  فاضالب  تصفیه  سیستم  به  منطقه 

ند. شده ا

امیر  دانشگاه  به  وابسته  مهندسی  شرکت 
جمع آوری  طرح  پیش  سال  چند  از  کبیر 
خدماتی  مجتمع های  تمام  فاضالب 
سیستماتیک  صورت  به  را  چالوس  جاده 
و  بزرگ  واحدهای  قانون  طبق  زد.  کلید 
به  ملزم  منطقه  در  مستقر  رستوران ها 
شدند.  فاضالب  تصفیه  سیستم  نصب 
تا  بود  قرار  هم  کوچک  رستوران های 
فاضالبشان  می شود   پر  تانکر شان  وقتی 
طرح هایی  این  کنند.  منتقل  تانکر  با  را 

نرسید. اجرا  مرحله  به  هیچکدام 

منطقه  رستوران  چند  فقط  توکلی  به گفته 
بخش  و  کردند  رعایت  را  الزامات  این 
تصفیه  به سیستم  نیز  روستاها  از  زیادی 
فاضالب مجهز نشده اند :» ۱۵ سال پیش 
تصفیه  سیستم  به  روستاها  بود  قرار 
پنج روستای  مجهز شوند. فاضالب چهار، 
طرح  اما  شد  مجهز  تصفیه  به  هم  بزرگ 

شد.« متوقف  و  خورد  مالی  مشکل  به 

پیگیری »پیام ما« نشان می دهد تونل انتقال آب از سد کرج مجوز محیط زیست ندارد

به جای تصفیه فاضالب تونل زدند
تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست: باید آن قدر نامه نگاری می کردیم که قبل از این که پروژه 

به بهره برداری برسد جلوی آن را بگیریم، این اشتباه ما بود

تزار دریاچه ارومیه 
افزایش یافت 

دریاچه  احیای  استان های ستاد  رئیس دفتر 
ارومیه از افزایش 4 سانتی تراز دریاچه ارومیه 
در 20 روز گذشته خبر داد.به گزارش ایرنا، فرهاد 
تراز دریاچه در حال  این که  بیان  با  سرخوش 
حاضر به یک هزار و 2۷۱ متر و 22 سانتی متر 
ارومیه  دریاچه  آب  »وسعت  گفت:  رسیده، 
هم اکنون به 2 هزار و ۷۶۷ کیلومتر مربع رسیده 
و میزان آب دریاچه نیز به بیش از سه میلیارد 
او  به گفته  است.«  مترمکعب  میلیون   2۱0 و 
دریاچه ارومیه یک حوضه آبی بسته است و با 
اتمام فصل گرما و آغاز بارش ها، تراز آن افزایش 
داد:»هرچند  ادامه  یافت.سرخوش  خواهد 
ارومیه  دریاچه  به  آب  انتقال  مهم  طرح های 
هنوز به بهره برداری نرسیده ولی اقدامات ستاد 
احیا نظیر الیروبی و آبیاری مدرن در کاهش 
مصرف آب و تثبیت دریاچه ارومیه، نگین آبی 

آذربایجان را نجات داده است.«

مدير عامل سازمان مديريت 
پسماند شهردارى تهران:

در بازیافت و استحصال 
انرژى از پسماند 

به نوآوری نیازمندیم 
مديريت  سازمان  عامل  مدير  |پیام ما| 
پسماند شهردارى تهران، با تاكيد بر اين كه 
استحصال انرژی و بازیافت مواد پسماند از 
مهم ترین مسائل در حوزه تفکیک است از 
در  خواست  رویداد کلیماتون  پردازان  ایده 
این حوزه به کمک سازمان مدیریت پسماند 
كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  بیایند.به 
صدرالدين  پايدار،  توسعه  و  زيست  محيط 
پسماند  تخصصی کاهش  کارگاه  در  علیپور 
)کاپ( كه در دومین روز رویداد بین المللی 
»خالف  گفت:  شد،  برگزار   2020 کلیماتون 
نگاه های مقطعی گذشته، در این دوره تالش 
تا  خانه ها  در  پسماند  تولید  مبدا  از  داریم 
انرژی  استحصال  و  دفن  محل  مقصد که 
باشیم.« داشته  متصل  هم  به  ارتباط  است 
او با یادآوری این که با نگاه به فعالیت های 
اهدافی  کلیماتون،  رویداد  مثل  جهانی 
همچون جلب اقشار مختلف و متخصصان 
و کارشناسان اجرایی به فعالیت های موثر بر 
ادامه  کیفیت محیط زیست تحقق می یابد 
کاهش  می توانیم  نگاه کالن  این  »با  داد: 
گلخانه ای  گازهای  تولید  کاهش  آلودگی، 
دست  به  را  زیست  محیط  ارتقا کیفیت  و 
امسال در کلیماتون  آوریم.«به گفته علیپور 
2020 با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا 
به  بیشتری  نیاز  پسماند  مدیریت  در حوزه 
رسد تجربه های مختلف دنیا داریم و باید در 
کنار مدیریت پسماند به محیط زیست توجه 
پسماند  این که کاهش  یادآوری  با  کنیم.او 
و شیرابه و رفع آلودگی های محیط زیستی 
کلیماتون  رویداد  ایده پردازان  نظر  مد  باید 
این  شرکت کنندگان  »از  گفت:  بگیرد،  قرار 
پیشنهادات  با  تا  دارم  خواست  در  رویداد 
آلودگی های  کاهش  حوزه های  در  اجرایی 
زیست محیطی پسماند ما را کمک کنند تا 
ظرفیت  نوآوری ها،  و  طرح ها  از  استفاده  با 
این رویداد شاهد تحقق مدیریت پسماند و 

باشیم.« طرح کاپ  اجرای 

بارش ها تا جمعه ادامه دارد 
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی از ورود دو سامانه بارشی جدید به 

کشور خبر داد.
از  بعد  »از  ایسنا گفت:  به  ضیائیان  صادق 
ظهر امروز )۱۱ آذر( با ورود سامانه بارشی از 
جنوب و جنوب غرب کشور بارش در خوزستان، 
چهارمحال وبختیاری،  بویراحمد،  کهگیلویه و 
غرب فارس، شمال بوشهر و شمال خلیج فارس 
چهارشنبه  روز  در  او  گفته  می شود.«به  آغاز 
)۱2 آذر( این سامانه تقویت می شود و مناطقی 
از جنوب غرب، غرب، جنوب، مرکز و دامنه های 
ادامه  می گیرد.ضیائیان  دربر  را  البرز  جنوبی 
داد: »در روز پنجشنبه )۱۳ آذر( این سامانه 
عالوه بر مناطق ذکر شده سواحل شمالی و 
شمال شرق کشور را تحت تأثیر قرار می دهد 
و به  تدریج از بعدازظهر روز جمعه )۱4 آذر( از 
شمال شرق کشور خارج خواهد شد.«به گفته 
او در روز چهارشنبه )۱2 آذر( شدت بارش ها 
در استان های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
ایالم، غرب  لرستان،  بختیاری،  و  چهارمحال 
بود.  خواهد  بیشتر  اصفهان  غرب  و  فارس 
همچنین تا آخر هفته شمال و مرکز خلیج 

فارس مواج پیش بینی می شود.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی با بیان این که در بیشتر نقاط کشور 
هفته شاهد خواهیم  آخر  تا  را  دما  افزایش 
بود، گفت: »طی روزهای پنجشنبه و جمعه 
در شمال شرق، شرق و بخش هایی از جنوب 
شرق کشور کاهش دما رخ می دهد همچنین 
درجه   ۶ تا   ۳ حدود  دمایی  نوسانات  این 

بود.« سانتیگراد خواهد 

چندین بار اتفاق افتاده بوده که 
در آب رودخانه کرج از فاصله 

رهاسازی سد کرج تا بندی که 
به سمت تهران می آورده، نفت 
و فاضالب دیده شود. همین 

مسئله عامل اصلی اجرای طرح 
انتقال آب از پشت سد بوده 

است لقمه را دور سر چرخاندند. گفتند فاضالب وارد آب می شود و آب آلوده است. همین شد که تصمیم گرفتند آب را از 25 کیلومتر باالتر 
بردارند، درست از پشت سد کرج. مجریان طرح انتقال آب کرج به تهران، چراغ خاموش پیش رفتند و تا مدت ها حتی محلی ها متوجه 

اجرای تونل انتقال آب نشدند. قرار بود فکری هم برای تصفیه فاضالب رستوران ها و مراکز خدماتی اطراف بکنند، اما نکردند.

| معاون محیط زیست 
انسانی سازمان حفاظت 

محیط زیست ایران  |

  | مسعود تجریشی |

|  
سنا

 ای
  |

میلیون   4۵ حدود  ساالنه   | سلیمی  سپهر 
آمریکا  در  شکرگزاری«  »روز  برای  بوقلمون 
کشته می شود. پرندگان بیچاره قربانیان بزرگ 
سنتی ملی مذهبی Thanksgivingهستند که 

عنوان »جشن« نیز بر  خود دارد.
در  بوقلمون  فرد  میلیون   2۵0 حدود  ساالنه 
 ۱۹۷0 سال  از  می شود.  داده  پرورش  آمریکا 
پرورش بوقلمون بیش از ۱00٪ در این کشور 

امریکایی ها  افزایش داشته است. همچنین 
به مناسبت کریسمس و عید پاک به ترتیب 
را  پرنده  این  از  فرد  میلیون  و ۱۹  حدود 22 

می خورند.
طنز ماجرا اینجاست که ژوئن، »ماه دوستداران 
بود  بهتر  است،  شده  نام گذاری  بوقلمون« 
نام   بوقلمون«  مزه گوشت  دوستداران  »ماه 
می گرفت! هر سال در کشتارگاه های صنعتی 

درستی  به  بوقلمون که  میلیون  یک  حدود 
در  پرکنی  مرحله  به  ورود  از  پس  نمرده اند 
دردناکی جان  به شکل  دیگ های آب جوش 

می دهند.
حیوانات  حقوق  حامیان  اخیر  سال های  در 
برای  نمادین  مراسم  برگزاری  با  کوشیده اند 
بوقلمون ها گامی در جهت آگاهی رسانی عمومی 
به منظور کاهش قتل عام بوقلمون ها بردارند.

قربانیان جشن آمریکایی
حقوق  حیوانات

دلیل موافقت سازمان 
محیط زیست با آب 

شیرین کن این بود که فشار 
باال بر منابع آب باعث شور 

و آلوده شدن آب خوان ها 
شده بود و از طرف دیگر آب 

شرب کافی برای مردم کم 
شده است اما از این پس 

مجوز آب شیرین کن از سوی 
سازمان محیط زیست داده 

نمی شود

محیط زیست دیگر به آب شیرین کن ها مجوز نمی دهد
سازمان  انسانی  محیط زیست  معاون 
حفاظت محیط زیست دلیل موافقت های 
را  شیرین کن  آب   با  سازمان  پیشین 
تامین آب شرب دانست و گفت: »دیگر 
نمی شود.« داده  شیرین کن  آب  مجوز 

مسعود تجریشی به تسنیم گفت: »دلیل 
با  محیط زیست  سازمان  در  ما  موافقت 
این طرح این بود که فشار باال بر منابع 
آب باعث شور و آلوده شدن آب خوان ها 
شرب  آب  دیگر  طرف  از  و  بود  شده 
از  اما  است  مردم کم شده  برای  کافی 
از سوی  آب شیرین کن  مجوز  پس  این 
نمی شود.« داده  محیط زیست  سازمان 

آب  انتقال  طرح  اجرای  به  اشاره  با  او 
مرکزی کشور،  مناطق  به  فارس  خلیج 
گفت: »امروزه تمامی کشورهای حاشیه 
و  عمان  دریای  آب  از  خلیج فارس 
دستگاه های  طریق  از  خلیج فارس 

می کنند.« برداشت  آب شیرین کن 
در  آیا  این که  به  پاسخ  در  تجریشی 
از طریق  فارس  آب خلیج  انتقال  طرح 
زیست محیطی  جوانب  شیرین کن  آب 
رعایت می شود و سازمان محیط زیست 
آن را تأیید می کند؟  گفت: »از گذشته 
طبق  خلیج فارس  در  نقاط  از  تعدادی 
سازمان  بین  گرفته  صورت  توافق 
برای  نیرو  وزارت  و  محیط زیست 

طبق  بود.  شده  مشخص  آب  برداشت 
سازمان  و  نیرو  وزارت  بین  توافقی که 
محیط زیست در انتقال آب خلیج فارس 
از  مجموعه ای  نیرو  وزارت  شده،  انجام 
خلیج فارس  از  آب  برداشت  برای  نقاط 
مشخص  را  آب شیرین کن ها  طریق  از 
سازمان  ارزیابی های  از  پس  و 
تضمین کرد که کمترین  محیط زیست، 
این نقاط  آسیب های زیست محیطی در 
داد:  توضیح  می شود.«تجریشی  وارد 
برای  محیط زیست  سازمان  »شرط 
نقاطی که  این  از  انتقال آب  و  برداشت 
وزارت نیرو تعیین کرده بود، وارد شدن 
زیست محیطی  آسیب  میزان  کمترین 
با این شرط و تحت  تعیین و قرار شد 
برداشت  محیط زیست  سازمان  نظارت 
فالت  به  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  و 

گیرد.« صورت  کشور  مرکزی 
زیست محیطی  الزامات  تشریح  در  او 
و  فارس  خلیج  از  آب  برداشت  برای 
انتقال آن به فالت مرکزی کشور گفت: 
برداشت  در  زیست محیطی  »الزامات 
آب از خلیج فارس یعنی این که در چه 
عمقی آب برداشت و در چه عمقی نمک 
به دریا برگردانده شود تا کمترین آسیب 
به محیط زیست و چرخه آبی کشور وارد 

شود.«

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |
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در  آب انبارها  بعضی  است که  دهه  چند  اکنون 
سراسر کشور متروک مانده و راه پله و پاشیر آن 
محل انباشت زباله و خاکروبه اهالی محل شده 
و محلی برای بروز انواع بیماری های مسری و 
ویژه  به  میکروب  ناقل  و  حشرات گزنده  رشد 
معتاد  افراد  استقرار  محل  همچنین  و  ماالریا 
با  از این روی شهرداری ها  ناباب شده است.  و 
بناهای  این  ورودی،  راه های  اندود  یا  در  بستن 
تاریخی را از چرخه  استفاده، خارج کرده اند. این 
میان بعضی هم تالش کرده اند تا این مکان ها 
را با بهانه خطر آفرینی و حوادثی مانند سقوط 
کودکان یا گازگرفتگی و خفگی افرادی که به درون 
مخزن آن می روند و با هدف افزایش فضاهای 
عمومی تخریب کنند. از میان 400 آب انبار موجود 
در استان یزد، حدود ۱20 آب انبار ظرفیت الزم برای 
بازدید گردشگران را دارد، اما تنها برای پنج آب 
انبار آماده سازی شرایط برای کاربری های جدید 

صورت گرفته است.
حسین مسّرت، نویسنده و محقق فرهنگ پژوه 
طراحی  لزوم  درباره  ایرنا  در  گزارشی  در  یزد 
کاربری های جدید برای آب انبارهای فراموش شده 
در  است:  آمده  گزارش  این  در  است.  نوشته 
نبود  دلیل  به  ایران،  آب  روستاهای کم  برخی 
محل  بهترین  آب انبارها  لوله کشی، کماکان  آب 
ذخیره سازی آب باران، قنات و سیالب است و در 
برخی شهرها و روستاهای کرانه های دریای جنوب 

نیز به دلیل شور، تلخ و بدمزه بودن آب چاه ها، 
هنوز برکه ها و آب انبارها مناسب ترین راه دسترسی 
به آب شیرین و گواراست، زیرا آب های شور پس 
از مدتی انباشته شدن در آب انبار، نمک و دیگر 
امالح آن ته نشین شده و قابل آشامیدن و گوارا 
می شود، بزرگ ترین عیب این برکه ها، سرباز بودن 
و رسوخ گرد و غبار و دیگر عناصر آالینده است که 
با افزودن کلر تا اندازه ای رفع می شود.  با این همه 
هنوز برخی پیرمردهای مشهدی می گویند: »آب 
تصفیه شده مانند آب آب انبارها گوارا و خوش طعم 

نیست.«

آب انبارهای ویران شده، آب انبارهای زنده
مانند  آب انبارها  از  بسیاری  دهه،  چند  این  در 
و  شده  ویران  دیگر  برخی  و  یزد  رشید  آب انبار 
برخی دیگر نیز بخشی از فضای آن ها ویران و 
به فضاهای عمومی افزوده شده که گنبد و ساقۀ 
آب انبار یهودی ها در خیابان مسجد جامع که اکنون 
کف خیابان شده، گنبد آب انبار چهارسوق شاهی 
که مخزن کتاب و حیاط کتابخانه ی وزیری یزد 
شده، گنبد آب انبار حاج علی صادقیان نعیم آباد که 
پس از تخریب در جهت توسعۀ مسجد جوار آن 
استفاده شده و آب انبار گلشن مهرجرد که پس از 
تخریب در اختیار هیأت محل گذاشته شده است.
و  معماران  کارشناسان،  اقدامات،  این  پی  در 
دوستداران آثار تاریخی ایران به واسطۀ کاربری 
و دانش و مهارت معماران و مهندسان ایرانی که 

در آب انبارها به کار گرفته شده و سال به سال با 
افزودن آزموده های جدید به بهترین شکل ممکن 
از آغاز تا اواسط دوره  پهلوی دوم، توسعه و تکامل 
یافته، در اندیشه بازسازی، پایداری و باززنده سازی 
این بناها برآمده اند و بر این اعتقادند که اگر به 
هر دلیل، امکان بهره وری دوباره از آب انبارها، به 
سان سده های گذشته نیست، حداقل از امکانات 
فضایی آن به نحو شایسته استفاده شود تا از این 
طریق به کوشش و همت پیشینیان ارج نهیم و 

تالششان را پاس  داریم.

در این گزارش به نمونه هایی از تغییر کاربری در 
آب انبارها اشاره کرده است؛ آب انبار سید اسماعیل 
در  تبدیل شده،  غذاخوری  تاالر  به  تهران که  در 
شهرهای بندرعباس و سمنان و در شهر یزد در 
سده های گذشته حّتی فضایی در ورودی آب انبار 
دروازۀ مهریز به چایخانه اختصاص یافته است یا 
آب انبار زیر تکیۀ امیرچخماق که بخشی از موزۀ 
برهان  شیخ  آب انبار  دارد.  جای  آن  در  یزد  آب 
یزد  در  بود که  آب انباری  نخستین  ُبندرآباد هم 
به زورخانه تبدیل شد:  »با نصب سقف کاذب در 
میانه ی مخزن، فضایی برای گود زورخانه ایجاد و 
از طریق دیواره ی مخزن راهی برای ورود به آن 
گشوده شد. همین تدبیر سالیان بعد برای آب انبار 
امیر چخماق یزد اندیشیده شد و به زورخانه ی 
صاحب الزمان تبدیل شد. در شهرستان بافق هم 
دو حوض )آب انبار( به نام های آقامحمدتقی و 
رحیم به زورخانه پهلوان علی عسکر و رحیم تبدیل 
شده است. )کارگران: 2۱۱( و نیز حوض حاجی 
ابوالقاسم بافق به باشگاه فرهنگی ورزشی تبدیل 
شده و در شهر گرمسار نیز همین اقدام انجام 

یافته است.«

برای بهره وری از فضای آب انبارها
بهره وری  برای  پیشنهادهایی  گزارش  این  در 
است:   شده  پیشنهاد  آب انبارها  فضای  از 
و  عکس  نّقاشی،  خط،  کتاب،  نمایشگاه های 
اشیای قدیمی؛ موزه های مردم شناسی و صنایع 
برپایی  و  تجارتی  خدماتی،  فضاهای  دستی؛ 
خاص؛  موضوعی  در  هفتگی  نمایشگاه های 
تئاتر؛ کارگاه های  آمفی  کودکان،  تئاتر  سینما، 
آموزشی؛ قهوه خانه، چایخانه و غذاخوری؛ فضای 
ورزشی؛ تاالر سخنرانی و گردهمایی؛ کتابخانه، 
مکان بازدید گردشگر، ایستگاه آتش نشانی و انبار 
ذخیرۀ آب برای خودروهای آتش نشانی و انبار 
ذخیرۀ آب برای مواقع ترکیدگی لوله در زمستان، 

و جنگ. زلزله  قحطی،  خشکسالی، 
پی  در  سال ۱۳۷۳  در  این گزارش  اساس  بر 
احساس نیاز به بهره وری از این فضاهای آماده 
و تاریخی از سوی حوزه هنری یزد، پیشنهادی 
به میراث فرهنگی یزد رسید که چندین آب انبار 
مناسب را برای انجام کارهای هنری و فرهنگی 
این  پاسخ  در  و  کند  معرفی  یزد  حوزه  به 
آب انبارها معرفی شد: رستم گیو، تخت استاد، 
فهادان، طاهری )خیابان انقالب(، رستم دستور 
)آتشکده( که برای انجام عملیات آن پیگیری 

نشد.

نهضت زنده کردن آب انبارها
هنوز هم برخی اهالی یزد معتقدند، آب آب انبارها 
در موقع قطع آب شهر، بهترین گزینه برای تامین 
بمباران  و  جنگ  مواقع  در  آب انبارها  است،  آب 
شهرها و تخریب منابع و یا مسموم شدن آب 
می تواند  خرابکاران،  و  دشمن  نیروهای  توسط 

بهترین جایگاه آبرسانی به مردم شهر باشد.
در این گزارش اقداماتی ضروری برای احیای و 

کاربری دوباره آب انبارها نیز پیشنهاد شده است: 
احیا، بهینه سازی، مرمت و نگهداری آب انبارها به 
عنوان نمادی از فرهنگ و هنر معماری ایران، توجه 
به شیوه های بومی نگهداشت آب و دستیابی به 
پایداری به منظور فرهنگ سازی حفظ منابع آب 
در سرزمین کم آب ایران، تهیه شناسنامه جامع 
آب انبارها، شناسایی موقوفات، واقفان و متولّیان 

در  خاص  مردمی  الگوی  عنوان  )به  آب انبارها 
حمایت مستمندان(، تعیین افرادی جهت تولّیت 
و  دولتی  مسئوالن  مردم،  مشارکت  آب انبارها، 
کارشناسان در حفظ این سازه بومی، فرهنگ سازی 
شبکه  عنوان  به  آب انبار  از  استفاده  در  عمومی 
آبگیری  دوم آب شهری، ساماندهی شیوه های 
آب انبارهایی که هنوز مورد استفاده مردم است، 
ایجاد محل هایی در مدخل آب انبارها برای استفاده 
عمومی )مثاًل استفاده از الکتروپمپ برای انتقال 
آب به ورودی آب انبار(، تجهیز آب انبارها با استفاده 

از تجارب نواحی دیگر.
آب انبارهای شهر  یزد،  استان  میان شهرهای  از 
از  زیرا  هستند،  استفاده  قابل  کماکان  اردکان 
بسیاری  شهرداری،  همت  به  پیش  سال  چند 
استفاده شده، چنان چه  قابل  و  مرمت  آن ها  از 
اکنون از ۱4۷ آب انبار این شهر ۱0۵ مکان آن قابل 
بهره برداری شده است. بیشتر آن ها کنتور آب و 
برق موقوفه دارند و درون مخزن آنها تلمبه برقی 
کار گذاشته شده و در کوچه، شیر برداشت آب 
دارند. برای ساخت یک آب انبار ساده باید صدها 
میلیون تومان هزینه شود و این سازه ها در جذب 

توریست و ایجاد اشتغال موثر است.
اکنون زمان آن فرارسیده تا به آب انبارها هویتی 
فناوری،  پیشرفت  اگرچه  بخشیده شود،  دوباره 
اجازه ی بهره وری دوباره از آن را نمی دهد، اما زمان 
این اسناد  از تن  را  آن است که غبار فراموشی 
زنده تاریخ بزداییم و اگر آبی در آن نمی ریزیم، 
حداقل غبار آن ها را پاک کنیم و درهایشان را برای 

درس آموزان نسل کنونی باز بگذاریم.

در  روستا  و  شهر   ۳۵ ملی  ثبت  پرونده 
انتخاب  راهبردی  شورای  جلسه  چهارمین 
صنایع دستی  ملی  روستاهای  و  شهرها 
محمودیان  پویا  گفته  به  و  شده  بررسی 

می شود. اعالم  زودی  به  نهایی  اسامی 
با  هنرهای سنتی  و  صنایع دستی  معاون   
شهر   2۳« گفت:  ایرنا  به  خبر  این  اعالم 
ملی  ثبت   ۹۸ تا   ۹۶ سال  از  روستا  و 
 ۱۶ مجموعه  این  از  و  شدند  صنایع دستی 
و  به نام  صنایع دستی  با  روستا   ۷ و  شهر 
قرار  ملی  فهرست  در  خود  به فرد  منحصر 

ند.« گرفته ا
 ۹۸ سال  »از  داد:  ادامه  محمودیان  پویا 
مدارک  و  اطالعات  مستندات،  مجموع  در 
شورای  به  استان   2۱ از  روستا  و  شهر   4۶
ملی  روستاهای  و  شهرها  انتخاب  راهبردی 
در  و  اجالس  چهارم  دور  در  شد که  ارسال 
 ۱۷ از  پرونده   ۳۵ فشرده،  جلسه کاری   ۷

شد.« بررسی  استان 
شهرهایی  این که  بیان  با  محمودیان 
را  مشهد  و  همدان  اصفهان،  تبریز،  مانند 
قبل  سال  صدها  از  دنیا  کشورهای  بیشتر 
می شناسند، گفت: »ثبت جهانی این شهرها 
کار زیاد پیچیده و سختی نبود، ما از سال 
۹۶ تالش مضاعف خود را بر معرفی و ثبت 
مناطق کمتر شناخته شده گذاشتیم و روند 
را  امکان  این  روستاها  و  شهرها  ملی  ثبت 

فراهم کرد.« ما  برای 

»یکی  گفت:  میراث فرهنگی  وزیر  معاون 
بود  این   ۹۶ تا   ۹4 سال  از  ما  مشکالت  از 
در  اجرایی  دستگاه  ماموریت  و  وظایف  که 
و  روشن  صنایع دستی  جهانی  شهرهای 
میراث  ماموریت های  جزو  و  نبود  شفاف 
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی )سازمان 
مسیر  یک  ما  نداشت،  قرار  هم  وقت( 
قانونی ایجاد کردیم و همراهی دستگاه های 
حوزه  با  را  روستا  و  شهرها  این  در  اجرایی 

کردیم.« تثبیت  صنایع دستی، 
 ۹۶ سال  در  میراث فرهنگی  عالی  شورای 
دستگاه های  »همه  تصویب کرد که  طرحی 
قانون   ۵ ماده  موضوع  کشور  اجرایی 
مدیریت خدمات کشوری در اجرای تکالیف 
قانونی خود نسبت به تامین زیرساخت های 

صنایع دستی  جهانی  روستاهای  و  شهرها 
میراث فرهنگی،  سازمان  هماهنگی  با 
اقدام  )وقت(  دستی  صنایع  و  گردشگری 
کنند و گزارش را به شورای راهبردی ارسال 
دیگری گفت:  بخش  در  محمودیان  کنند.« 
روستای صنایع دستی،  و  پرونده شهر   4۶«
ثبت شده  میزان  به  نسبت  برابری   2 رشد 
آینده  برای  می دهد.  نشان  را   ۹۸ سال  تا 
شهرهای ملی و جهانی انواع دستورالعمل ها 
برای  برنامه هایی  هم  ما  اما  دارد،  وجود 
دستگاه های  اقدامات  زیرساخت ها،  توسعه 
حفظ  چگونگی  پایدار،  توسعه  برای  مستقر 
حقوق معنوی آثار  و نحوه برندسازی شهرها 
پیش بینی  سمن ها  تقویت  و  روستاها  و 

کردیم.«

از سه دهه پیش بسیاری از سازه های آبی کویر به دلیل غیربهداشتی بودن و پیدایش یخچال های برقی فراموش شده اند

آب انبارهای یزد؛ نیازمند کاربری های جدید
از 400 آب انبار یزد، 120 مورد ظرفیت الزم برای بازدید گردشگران را دارد، اما فقط در پنج آب انبار آماده سازی 
شرایط برای کاربری های جدید صورت گرفته است

35 شهر و روستا در فهرست ثبت ملی صنایع دستی

عبای بوشهر، صنایع دستی 
برتر جهان شد

معاون صنایع دستی استان بوشهر از انتخاب 
برتر،  دستی  صنایع  عنوان  به  بوشهر  عبای 
توسط شورای جهانی صنایع دستی خبر داد.

معاون صنایع دستی استان بوشهر،  با اعالم 
این خبر گفت: »عبای بوشهر که در روستای 
ملی عبابافی بحیری تولید می شود به عنوان 

صنایع دستی برتر جهانی انتخاب شد.«
صنایع  جهانی  »شورای  افزود:  رحیمی  لیال 
دستی با برگزاری یک دوره مسابقه در بین 
صنعتگران ۱2 کشور، صنایع دستی ایران را 
دیگر  تولیدات  بین  در  برتر  عنوان  شایسته 

دانست.« کشورها 
اضافه  بوشهر  استان  دستی  صنایع  معاون 
کرد: »محصول ارسالی بوشهر عبا بود که از 
مراحل  تمامی  و  می شود  تولید  شتر  پشم 
در  پارچه  بافت  و  اولیه  مواد  تهیه  از  تولید 

می شود.« انجام  بحیری  روستای 
بحیری ۳۸  »روستای  اضافه کرد:  رحیمی 
بانوی فعال دارد که در ۱۸ کارگاه مشغول به 
تولید صنایع دستی در رشته عبابافی هستند 
رویداد،  این  در  کننده  شرکت  صنعتگر  و 
توانست  بود که  ساله   2۳ شاکری  فاطمه 

را کسب کند..« برتر  عنوان 
به گفته معاون صنایع دستی استان بوشهر، 
کشور  سوی  از  جهانی  رویداد  این  جوایز 
به سفارت کشورمان،  ارسال  با  ازبکستان و 

می شود. اعطا  برتر  صنعتگر  به 

مقدمات ثبت جهانی 
چگاسفلی فراهم شود

احتمال  بر  مبنی  مختلفی  اخبارِ  انتشار  با 
در  چگاسفلی  تاریخی  محوطه  تخریب 
مجیدزاده،  یوسف  سال گذشته،  یک  طول 
باستان شناس پیشکسوت و کاوشگر محوطه 
به فاصله  چند  نامه  تاریخی جیرفت در دو 
روز، خطاب به محمدحسن طالبیان، معاون 
فرهنگی،  میراث  وزارتخانه  فرهنگی  میراث 
گردشگری و صنایع دستی درخواسِت توجه 
و حفاظت بیشتر از این محوطه تاریخی را 
مطرح کرد. او همچنین خواست تا هر چه 
چگاسفلی  جهانی  ثبت  مقدمات  سریع تر 

شود. فراهم 
نخستین  در  مجیدزاده  ایسنا،  گزارش  به 
که  »آن گونه  نوشت:  این طور  خود  نامه 
مطالعات میدانی باستان شناسان شما نشان 
می دهد، چگاسفلی محوطه ای است وسیع 
 4۷00 زمانی  بازه  به  متعلق  و  در خوزستان 
دور  دلیل  به  که  میالد  از  پیش   ۳۸00 تا 
بودن از کانون پژوهش های باستان شناسان 

بود.« مانده  ناشناخته 
چند روز بعد مجیدزاده بار دیگر در نامه  دوم 
خود به طالبیان این موضوع را گوشزد کرد:  
با  ارتباط  نامه ای که چند روز پیش در  »در 
چگاسفلی برایتان ارسال داشتم در اصل قرار 
به  را  بی نظیر  محوطه  این  جهانی  ثبت  بود 
اختیارات  زمره  در  تاکید کنم که  جنابعالی 
معاونت میراث فرهنگی است. اما، به خاطر 
تخریب  و  غارت  از  همواره  که  دغدغه ای 
خصوصا  باستان  شناسی،  محوطه های 
دارم،  هستند  دست کاوش  در  آن هایی که 
افتاد.« قلم  از  جنابعالی  از  اصلی ام  درخواست 

دستگیری حفاران 
غیرمجاز در سرچهان

استان  میراث فرهنگی  حفاظت  یگان  فرمانده 
فارس از دستگیری حفاران غیرمجاز به همراه 
استان  سرچهان  شهرستان  در  حفاری  ادوات 
فارس خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
استان فارس، محمدرضا بهمنی نژاد، توضیح داد: 
»در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت تعدادی 
از حفاران غیرمجاز در منطقه گلپای سرچهان، 
ماموران یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان 
سرچهان با همکاری نیروی انتظامی به محل 
مورد نظر رفتند که موفق به دستگیری سه نفر 
حفار غیرمجاز در حین حفاری و کشف ادوات 

حفاری از متهمان شدند.«
بهمنی نژاد ادامه داد: »بر اساس موادی از فصل 
نهم قانون تعزیرات، هرگونه حفاری غیرمجاز و 
خرید و فروش اشیا و اموال فرهنگی تاریخی 
جرم محسوب شده و ضمن ضبط اشیا و اموال 
مرتبط، مجازات حبس و جریمه نقدی در پی 
میراث فرهنگی،  مسئول  زارع،  دارد.«فرهنگ 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرچهان 
نیز درباره این خبر گفت: »هر سه متهم پس 
از مشاهده ماموران از صحنه جرم فرار کردند که 
در یک عملیات در همان منطقه دستگیر و به 
مراجع قضایی معرفی شدند.  پیرو پایش یگان 
تاریخی  آثار  تمامی  فرهنگی  میراث  حفاظت 
شهرستان سرچهان به  طور کامل رصد و با هر 
گونه تخلف و تجاوز به حریم آثار تاریخی برخورد 

قاطع می شود.«

در این چند دهه، بسیاری از 
آب انبارها مانند آب انبار رشید 
یزد ویران شده و برخی نیز 
بخشی از فضای آن ها ویران 
و به فضاهای عمومی افزوده 
شده است. مثل گنبد و ساقۀ 
آب انبار یهودی ها در خیابان 
مسجد جامع که اکنون کف 
خیابان شده، گنبد آب انبار 
چهارسوق شاهی که مخزن 
کتاب و حیاط کتابخانه  وزیری 
یزد شده، گنبد آب انبار حاج 
علی صادقیان نعیم آباد که پس 
از تخریب برای توسعه مسجد 
جوار آن استفاده شده و آب انبار 
گلشن مهرجرد که پس از 
تخریب در اختیار هیأت محل 
گذاشته شده است

آب انبارها و بادگیرهای یزد یادگار دوران پرشکوه هنر معماری این سرزمین  هستند. یزدی ها خنکای آب و نسیم روح بخش را در آفتاب 
سوزان کویر از یاد نبرده اند اما بعضی از این سازه های یزد در بی توجهی به زباله دان تبدیل شده اند. آب انبار از سازه های حیاتی کویر است 
که تا قبل از توسعه شبکه  لوله کشی آب از طریق این سازه و قنات ها، آب شرب ساکنان مناطق گرم و خشک فالت مرکزی ایران تامین 
می شده است. اما اکنون در حدود سه دهه است که به دالیلی چون غیربهداشتی بودن، پیشرفت دانش و پیدایش یخچال های برقی به 
جای یخدان های گلی و کوزه های سفالی، بسیاری از آب انبارهای ایران به ویژه در نواحی کرانه  کویر کاربری اصلی خود را از دست داده اند 

و در پهن دشت کویر تنها چند آب انبار بیابانی و میان راهی در مسیر یزد به مشهد و یزد به ابرقو کماکان استفاده می شود.

صنایع دستی

معاون توسعه مدیریت 
و منابع سازمان حج و 
زیارت توضیح داده، که این 
حسابرسی هر سال صورت 
می گرفته است و به نظر 
نمی رسد اتفاق تازه ای بوده 
باشد

پیامک سازمان حج و زیارت، زائران حج ۹۸ 
راهی  و حساس کرونا،  تعطیل  هفته  در  را 
بانک ها کرد. سازمان حج و زیارت، خبر داد 
که مازاد هزینه حج ۹۸ به حساب زائران واریز 
می شود؛  مبلغی در حدود ۱20 هزار تومان تا 
۱۶0 هزار تومان.به گزارش ایسنا معاون توسعه 
مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت  گفته 
هزینه  ساله  همه  این که  به  توجه  »با  بود: 
سفر زائران براساس نرخ تمام شده و مصوبه 
به  تشرف  متقاضیان  از  نرخ گذاری  کمیته 
التفاوت  مابه  می شود،  دریافت  تمتع  حج 
که  حال  می شود.  واریز  زائران  حساب  به 
حسابرسی حج تمتع ۹۸ به پایان رسیده، بنا 
به دستور رییس سازمان حج و تایید نماینده 
ولی فقیه در امور حج و زیارت مقرر شد به 
تناسب گروه قیمتی کاروان ها، مازاد دریافتی 
به حساب زائرانی که در سال ۹۸ به سرزمین 

وحی مشرف شده بودند واریز شود.«
روابط عمومی این سازمان نیز یک روز بعد، 
پیامکی را به زائران با این مضمون فرستاد: 
»احتراما، با توجه به اتمام حسابرسی مالی 
عملیات حج تمتع سال ۹۸، مازاد دریافتی 
به میزان حداقل مبلغ یک میلیون و ۶00 هزار 
تا یک میلیون ۶00 هزار ریال به تناسب گروه 
قیمتی کاروان، به حساب جنابعالی در بانک 

ملی واریز شد.«
در پیام دیگری که با فاصله زمانی، از طرف 
روابط عمومی سازمان حج و زیارت بدست 

زائران رسید، تکرار و تاکید شد: »احتراما، به 
اطالع می رساند مازاد هزینه های حج ۹۸ به 
حساب مشرف شدگان به سرزمین وحی واریز 
شد. در صورتی که جنابعالی تا کنون دریافت 
نکرده اید، خواهشمند است برای دریافت وجه 
مذکور با همراه داشتن کارت ملی به یکی از 

شعب بانکی ملی مراجعه فرمایید.«
سازمان حج و زیارت، این پیام را درست در 
محدودیت های کرونا  و  ممنوعیت ها  هفته 
فرستاده است و زائران را در چنین شرایط 
بانک،  به  مراجعه  در  تعجیل  به  حساسی، 
برای دریافت ۱20 تا ۱۶0 هزار تومان انداخته 
روزهای  در  زائران که  این  از  برخی  است. 
گذشته برای پیگیری پیامک سازمان حج و 
زیارت به بانک مراجعه کرده اند، اطالع دادند 
که شاهد حضور تعداد قابل توجهی از افراد 
کهنسال در بانک ها برای دریافت مبلغ اعالم 
شده از سوی این سازمان، بوده اند. آن چنان 
که معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
حج و زیارت توضیح داده، این حسابرسی هر 
سال صورت می گرفته است و به نظر نمی رسد 
دلیلی  چه  پس  باشد،  بوده  تازه ای  اتفاق 
داشته در وضع موجود که بیشتر فعالیت ها و 
ترددها برای کاهش تعداد مبتالیان ویروس 
کرونا، متوقف و یا محدود شده است، این 
همه فراخوان داده شود تا زائرانی که اتفاقا 
در گروه حساس کرونا دسته بندی می شوند، 

برای مراجعه به بانک شتابزده شوند!؟

پیامک دردسر ساز  سازمان حج و زیارت

هنوز هم برخی اهالی یزد 
معتقدند، آب آب انبارها در موقع 

قطع آب شهر، بهترین گزینه 
برای تامین آب است، آب انبارها 
در مواقع جنگ و بمباران شهرها 

و تخریب منابع و یا مسموم 
شدن آب توسط نیروهای 

دشمن و خرابکاران، می تواند 
بهترین جایگاه آبرسانی به مردم 

شهر باشد

|  
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 |
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1ادامه از صفحۀ

یك زبانه یخچالی و هشت تا ده میدان 
های  یخچال  صورت  به  كوچك   یخی 
در  یخچالی(  )سیرک  ای  دایره  كوچك 

دارند.  وجود  علم کوه 
یخچال ها  کل  مساحت  اخیر   سده  در 
شده  کوچک  مربع  کیلومتر   20 حدود 

است. 
تخت  طبیعی  یخچال  بزرگترین  طول 
بوده   ۷ کیلومتر  نام سرچال  به  سلیمان 
سنگ  بقایای  با  آن  سطح  که  است 
شرقی  کوه های  در  است.  شده  پوشیده 
قله  در  البرز مرکزی، دو یخچال کوچک 
زاگرس  کوه های  در  است.  واقع  دماوند 
نیز  پنج یخچال وجود دارد که بزرگترین 
ارتفاع  و  ۵00 متر عرض دارد  آنها حدود 
منطقه  این  است.  متر   ۱۵0 حدود  آنها 
دارای هفت یخچال طبیعی است که در 
غربی  و  شرقی  قله های  شمالی،  دامنه 
پلیستوسن  دوران  در  است.  شده  واقع 
میلیون  دو  حدود  از  کواترنری  )دوره 
سال قبل تا ۱۱ هزار سال قبل، و تا پایان 
ایران  در  یخبندان  یخ(  عصر  آخرین 

بود.  گسترده تر  بسیار 
 ۶00 و هوایی  آب  برف  زمان خط  آن  در 
برآورد  فعلی  از سطح  کمتر  متر   ۱۱00 تا 
درجه   ۵ تا   4 حرارت   درجه  می شود.  
سانتیگراد کمتر و نسبت بارش به تبخیر 
 ۱۹۳0 از سال  قبل  است.   بوده  بیشتر  
یخچال های  که  بود  این  در  نظر  اتفاق 
اولین  ندارد.  وجود  ایران  در  طبیعی 
اروپایی که حضور یخچال های طبیعی در 
البرز را تشخیص داد، داگالس  کوههای 
بوسک کوهنورد انگلیسی در سال ۱۹۳۳ 
را گزارش  بود که یخچال تخت سلیمان 

داد. 
با  اتریشی  جغرافیدان  بوبک،  هانس 
و  داد  ادامه  را  بوسک  کارهای  جدیت 
ایران  سراسر  در  را  زیادی  سفرهای 
انجام داد. او مطالعاتی را در مورد میزان 
نتایج  و  داد  انجام  معاصر  یخچال های 

كرد.  منتشر  را  خود  مطالعات  
در طی ۹0 سال گذشته و از ابتدای دهه 
۱۹۳0 ، اندازه یخچال های طبیعی، ایران 
کاهش یافته است اما هنوز هم در همان 
چهار منطقه اصلی واقع شده است:  علم 
و  البرز،  غرب  در  سلیمان  تخت  و  کوه 
سبالن  مرکزی،  البرز  شرق  در  دماوند 
زردکوه،  و  غرب  شمال  در  آذربایجان 
زاگرس در جنوب غرب ایران. در  چندین 
و  زار  الله  کوه های  جمله  از  دیگر  نقطه 
 ۳000 از   بیش  ارتفاع  در  کرمان  جوپار 
قبال  یخچال هایی که  از  نشانه هایی  متر 

می شود.  دیده  بوده  موجود 
حداقل بارندگی ساالنه در کوهپایه جنوب 
البرز  از 20 تا ۳0 سانتی متر در سال در 
تهران،  تا ۳0 تا ۵0 سانتی متر در سال 
در  ۱۵0 سانتی متر  تا  و   البرز  میانه  در 
در شمال  مازندران  در دشت های  سال  
رشته کوه های البرز  متغیر است. بادهای 
غالب از جنوب و تابش شدید خورشید ، 
مانع جمع شدن برف در دامنه های رو به 
جنوب می شود. در نتیجه، مقادیر بیشتر 
از برف و یخچال های طبیعی و تکه های 
شمال  شمال،  به  رو  دامنه های  در  برف 
شرق و شمال غرب البرز جمع می شود. 
انباشت زیاد برف، موجب امکان سقوط 

بهمن های مهم و مخرب می شود. 
ایران  در  غربی  آذربایجان  استان  غرب 
در  سلیمانیه  و  اربیل  استان های  و 
کوهستانی  منطقه ای  با  همزمان  عراق 
با خط الراس شمال به جنوب است که 
اساس  بر  می شود.  نامیده  قندیل  کوه 
منوچهر  مهندس  یاد  زنده  تحقیقات 
پدرامی تنها یک قسمت از کوه قندیل در 
کنار رودخانه زاب کوچک قابل دسترسی 
تعیین  اصلی  دلیل  فرسایش  است. 
سطح مناطق تحت پوشش یخچال های 

است.  طبیعی 
ویژه  به  و  ایران  امروز  اقلیمی  شرایط 
اقلیم  تغییر  و  زمین  شدن  مساله گرم 
علت شکل های بسیار خاص یخچال های 
پدیده های  و  یخی  توده های  طبیعی، 
آنها  کلی  ویژگی های  است.   یخبندان 
در  منطقه ای  تمرکز   )۱( از  عبارتند  را 
مکان های بسیار کم  )  )2 مشاهده شدن  
به صورت اشکال ابتدایی یخچالی و )۳( 
و   یخچالی  پدیده های  پیچیده   ترکیب 
قابل  یخچال های  حاشیه-یخچالی.  
مشاهده همچنان در سه منطقه عمومی  
کوههای  رشته  دارند:   وجود  ایران  در 
البرز، آتشفشان های شمال غربی ایران 

زاگرس. رشته کوه های  و 

آیا هنوز یخچال های 
طبیعی در ایران 
 وجود دارند؟ 

در ماه های اخیر قیمت بسیاری از کاالهای 
اساسی افزایش داشته است؛ در غالب این 
کاالهایی که با افزایش قیمت مواجه شدند، 
ردپایی از ارز 4200تومانی دیده شد و قیمت 
ارز  از این قاعده مستثنی نماند و  مرغ نیز 
ترجیحی آثار خود را بر این کاال نیز نشان داد. 
امسال جهشی شدید  پاییز  در  مرغ  قیمت 
به خود دید و حتی در برخی فروشگاه ها به 
با این وجود مرغ  40هزار تومان هم رسید؛ 
دولتی با قیمتی نصف قیمت بازار آزاد توزیع 
مردم  تجمع گسترده  سبب  امر  این  و  شد 
شیوع  شرایط  در  دولتی  مرغ  خرید  برای 

کرونا شد.

آن طور که اقتصاد آنالین نوشته تولیدکنندگان 
تامین  و  توزیع  از وضعیت  یک سال است 
نهاده ها که تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده 
مرغ و تخم مرغ دارد، گله می کنند و حال 
دولت به جای حل مشکالت پیشین، مانعی 
بر  دستوری  قیمت گذاری  لباس  در  جدید 
است. طیور  داده  قرار  تولیدکنندگان  راه  سر 
برای رشد و تغذیه، نیازمند نهاده ها هستند 
است؛  وارداتی  نهاده ها  این  اعظم  بخش  و 
نهاده های دامی  بر  ارز ترجیحی  از سال۹۷، 
افراد  برهه  همان  در  که  یافت  تخصیص 
زیادی نسبت به عواقب آن هشدار دادند؛ اما 
توجهی به این هشدارها نشد و از یک سال 
پیش تامین نهاده ها به یکی از مصیبت های 

تولیدکنندگان مرغ تبدیل شد؛ البته به گفته 
نهاده ها  تامین  از  مشکل  مربوطه  مسئوالن 
نیست؛ بلکه ریشه مشکالت به توزیع آن باز 

می گردد.

بر  زیادی  تاثیر  دامی  نهاده های  قیمت 
قیمت نهایی مرغ و تخم مرغ دارد؛ باتوجه 
ایراداتی که سیستم توزیع  ناکارآمدی و  به 
برای  تولیدکنندگان  داشت،  دامی  نهاده های 
سرپا نگه داشتن تولید، چاره ای جز تامین 
این موضوع  و  نداشتند  آزاد  با قیمت  آن ها 
باعث شد قیمت تمام شده تولید برای آن ها 
افزایش  شاهد  نهایت  در  و  یابد  افزایش 

باشیم. این کاال  در  قیمت 

واکنش ها به افزایش قیمت مرغ در 
هفته های اخیر چه بود؟

هرچند افزایش قیمت مرغ از پاییز امسال 
نایب  بود که  ماه  ۱۳آبان  اما  شدت گرفت، 
گوشتی  مرغداران  سراسری  کانون  رییس 
واحدهای  این که  بر  مبنی  پیشنهادی 
مرغداری که در ۱۵روز آخر دوره پرورش مرغ 
قرار دارند، در الویت دریافت نهاده ها باشند را 
مطرح کرد و دو روز بعد خبر از بازگشت ثبات 

داد. پروتینی  این ماده  بازار  به 

همچنان  مرغ  قیمت  اظهارات  این  از  پس 
۳۳هزار  و   2۷  ،24 به  و  داشت  افزایش 
هر  قیمت  آذرماه  دوم  در  و  رسید  تومان 

کیلو مرغ به ۳۵هزار تومان رسید. روز بعد 
و  ۱۸هزار  نرخ  با  دولتی  مرغ  توزیع  شاهد 
تجمع  اقدام سبب  این  و  بودیم  ۵00تومان 
در  آن هم  برای خرید مرغ  گسترده مردم 
مرغ  توزیع  از  پس  بودیم.  کرونا  شرایط 
و ۵00تومان، مدیر  با قیمت ۱۸هزار  دولتی 
کل تعزیرات حکومتی تهران در چهارم آذر 
ماه فروش مرغ با قیمتی بیش از 20هزار و 
400تومان را گران فروشی و تخلف محسوب 
رو  همچنان  مرغ  قیمت  حال  این  با  کرد؛ 
به افزایش بود. در همان روز محسن زنگنه، 
نماینده مجلس، در توییتی علت مرغ ۳۵ و 
40هزار تومانی را در ارز 4200تومانی دانست 
یازدهم  رانتی در مجلس  ارز  برای حذف  و 
صنایع  انجمن  رییس  امیدواری کرد.  ابراز 
خوارک و دام و طیور کشور نیز با انتقاد از 
تخصیص ارز 4200تومانی به نهاده ها، گفت: 
بازار  تا  شده  سبب  دولت  غلط  سیاست 

شود. دامی کوچک  نهاده های 

پس از این واکنش ها و در حالی که قیمت 
طی  را  خود  صعودی  روند  همچنان  مرغ 
می کرد، پنجم آذر ماه رییس اتحادیه پرنده 
و ماهی از کاهش ۷0درصدی تقاضای مرغ 
به  اشاره  با  نیز  مجلس  رییس  داد.  خبر 
گرانی های اخیر عنوان کرد: قیمت مرغ امروز 
تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی 
است.  شده  سیاست گذاری  اجرای  در 

همچنین علیپور، یکی از نمایندگان مجلس، 
نشان دهنده  را  مرغ  تخم  و  مرغ  گرانی 
بی تدبیری دولت دانست.در همان روز مقرر 
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  تا  بود  شده 
با  را  اضطراری  نشست  اسالمی،  شورای 
حضور وزاری جهاد کشاورزی، صمت، رییس 
گمرک و مسئوالن بانک مرکزی تشکیل دهد 
و در این نشست به بررسی دالیل افزایش 
حضور  عدم  شود که  پرداخته  مرغ  قیمت 

وزیر صمت و جهاد کشاورزی، سبب لغو این 
شد. نشست 

ششم آذر ماه، دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره 
بر این که به علت وارد نشدن نهاده های دامی، 
جوجه ریزی به اندازه کافی انجام نشده است، 
گفت: قیمت مرغ کمتر از یک هفته دیگر به 
روال سابق باز می گردد. با این اوصاف، در روز 
گذشته وزیر جهاد کشاورزی، قیمت مرغ را 

کیلویی ۱۸هزار تومان عنوان کرد.

قیمت گذاری دستوری؛ 
خاموشی چراغ تولید

غالب  ریشه  شده،  اشاره  که  همان طور 
مشکالت تولیدکنندگان مرغ به بحث تامین 
و توزیع نهاده های دامی باز می گردد و عدم 
تخصیص به موقع این نهاده ها باعث شده تا 
چیزی جلودار قیمت مرغ نباشد؛ مشکالت 
نهاده ها هنوز حل نشده و دولت نیز هنوز بر 
تخصیص ارز ترجیحی بر این نهاده ها مصر 
به  دست  دولت  مسائل  این  همه  با  است؛ 
قیمت  تعیین  و  دستوری  قیمت گذاری 
مصوب مرغ کرده است؛ قیمت مصوبی که 
می تواند چراغ تولید را خاموش کند و کشور را 

با کمبود این محصول رو به رو سازد.

در  را که  نمی توانند محصولی  تولیدکنندگان 
بازار آزاد خریداری کرده اند، با قیمت مصوب 
در  حتی  این  بر  عالوه  برسانند؛  فروش  به 
صورت رفع موانع تخصیص ارز و حل مسایل 
با  دولتی  ارز  با  که  نهاده هاست  تنها  آن، 
تولیدکننده  و  اختصاص می یابد  تولیدکننده 
باید مکمل ها و... را با ارز آزاد خریداری کند و 
تعیین قیمت مصوب سبب ضرر تولیدکننده 

اقتصادی تولید می شود. و عدم صرفه 

نهاده ها  جهانی  قیمت  آینده  ماه های  در 
افزایش می یابد و در صورت تداوم وضعیت 
با نرخ  نهاده ها همراه  افزایش قیمت  یعنی 
توجیه  مرغداران  برای  دیگر  تولید  مصوب، 
اقتصادی ندارد و اگر تولید برای تولیدکننده 
به صرفه نباشد، تولید را رها خواهند کرد و 
با کمبود عرضه، عالوه بر وابستگی به سایر 
با  اساسی،  کاالی  این  تامین  برای  بازارها 
آینده مواجه  افزایش شدید قیمت مرغ در 
می شویم. در پایان باید گفت؛ تداوم شرایط به 
بحران افزایش قیمت ها عمق خواد بخشید. 
به نظر می رسد که دیگر وقت آن رسیده است 
که دولت به جای اتخاذ تصمیمات غلطی که 
شرایط را روز به روز سخت تر می کند، باید به 
جای ریشه دادن به مشکالت، این ریشه ها 
را قطع کند تا مشکالت این چنینی تبدیل به 

نشود. آینده  بحران های 

قیمت مرغ در روزها و هفته های اخیر روندی صعودی به خود گرفته است

ارز ترجیحی نهاده ها، بالی خانمان سوز صنعت مرغداری
قیمت دستوری؛ فرمانی به افزایش مجدد قیمت مرغ

تولیدکنندگان نمی توانند محصولی 
را که در بازار آزاد خریداری کرده اند، 

با قیمت مصوب به فروش 
برسانند؛ عالوه بر این حتی در 

صورت رفع موانع تخصیص ارز و 
حل مسایل آن، تنها نهاده هاست 

که با ارز دولتی با تولیدکننده 
اختصاص می یابد و تولیدکننده 

باید مکمل ها و... را با ارز آزاد 
خریداری کند

قیمت مرغ در روزها و هفته های اخیر روندی صعودی به خود گرفته است. مشکالت تامین و توزیع نهاده های دامی، علت اصلی افزایش 
قیمت این کاالی اساسی از سوی فعاالن صنعت مرغ و تخم مرغ یاد شده است. دولت نیز در واکنش به افزایش قیمت مرغ، دست به 
قیمت گذاری دستوری آن زده است که عالوه بر آن که مشکالت حتی به صورت موقت هم حل نشده است، ممکن است در آینده قیمت 

مرغ سر به فلک بکشد.

ششم آذر ماه، دبیر ستاد تنظیم 
بازار با اشاره بر این که به علت 

وارد نشدن نهاده های دامی، 
جوجه ریزی به اندازه کافی 

انجام نشده است، گفت: قیمت 
مرغ کمتر از یک هفته دیگر به 
روال سابق باز می گردد. با این 

اوصاف، در روزهای گذشته وزیر 
جهاد کشاورزی، قیمت مرغ را 

کیلویی ۱۸هزار تومان عنوان کرد
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انرژی  مصرف  مدیریت  علمی  انجمن  رئیس 
گفت:  استفاده از انرژی های تجدیدپذیردر دنيا 
رو به افزایش است اما اين مهم در ایران مغفول 

مانده است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل محيط زيست و 
توسعه پايدار ؛ جعفر كاظمى در کارگاه تخصصی 
وبینار مدیریت مصرف انرژی و توسعه انرژی های 
پاک كه در دومين روز رویداد بین المللی كليماتون 
تهران 2020 برگزار شد با اشاره به این که هدف از 
شرکت در این رخداد محیط زیستی استفاده از 
فرصت های موجود برای ارائه یک طرح نوآورانه 
ارائه آن است، گفت: امروز الزم و  و پرورش و 
ضروی است که نگاه جدیدی به سیاست های 
باشیم  داشته  نقاط کشور  اقصی  به  گازرسانی 
چرا که بخش عمده ای از کشور تحت پوشش 
از هر زمان  این حوزه بیش  شبکه گاز است و 
است. نوآورانه  های  ابده  نیازمند   دیگری 

او با ابراز نگرانی از این که استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر کشور در نگاه مسئوالن مغفول مانده 
است، خاطر نشان کرد: کشور ما ایران پتانسیل 
بسیار باالیی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
دارد اما مسئله ای که در این جا مشکل ساز است 
 غفلت از توجه و پرداختن به این حوزه است.

مصرف  جهان  در  این که  بر  تاکید  با  کاظمی 
انرژی رو به رشد است در حالی که در بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته درصد مصرف انرژی ها 
در برخی زمینه ها کم شده است، بیان کرد: در دنیا 

استفاده از انرژی های تجدیدپذیردر حال افزایش 
ایران این مهم مورد غفلت است. اما در   است 
سایر  میان  در  ایران  این که  از  انتقاد  با  او 
کشورها در زمینه مصرف انرژی وضعیت خوبی 
شاخص های  زمینه  در  ایران  داد:  ادامه  ندارد، 
انرژی برای شدت مصرف انرژی در میان ۱40 
نیست.  مناسب  اصال  دارد که  رتبه ۱2۵  کشور 
مقرر  از سال ۸۹  انرژی  طبق سند  هرچند که 
شده که مصرف انرژی کم شود اما نه تنها کم 
 نشده بلکه رشد قابل توجهی نیز داشته است.
کاظمی با یادآوری این که ایران در دنیا رتبه هفتم 
در تولید دی اکسید کربن دارد که این میزان تولید 
گاز کربن اصال خوب نیست، بیان کرد: در دنیا 

آلودگی هوا چهارمین علت مرگ است که متاسفانه 
این معضل در شهر تهران همچنان دامن گیر هوا و 
فضای سبز است و رفع این معضل تنها با حمایت 
است.  پذیر  امکان  تجدیدپذیر  انرژی های   از 
انرژی  مصرف  مدیریت  علمی  انجمن  رئیس 
ایران کاهش پیماند، مدیریت مصرف و توسعه 
انرژی های پاک، استفاده بهینه از منابع آبی و 
بازچرخانی آب، حمل و نقل پایدار و ارتقا کیفیت 
هوا و توسعه ساخاتمان های سبز را راهکار موثری 
در زمینه حل مشکالت زیست محیطی و کاهش 
آهنگ تغییر اقلیم شهرها مطرح کرد و بر اهمیت 
انرِژی های تجدیدپذیر برای تقویت  از  استفاده 

فضای سبز کالن شهرها تاکید کرد. 

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مغفول مانده
انرژی های تجدید پذیر

براساس بند»ت«ماده)۳۸( 
قانون رفع موانع تولید، به 

گمرک اجازه داده شده است 
تحت شرایطی از جمله با 

اخذ ضمانت بانکی، بیمه نامه 
هرگونه اوراق بهادار و یا 

نگهداری برخی کاال و اموال 
و سایر وثایق و تضمین های 

معتبر به تشخیص گمرک 
حداکثر به مدت یک سال 

برای حقوق ورودی، نسبت 
به ترخیص کاال اقدام کند

ترخیص مشروط کاالی بدهکاران مالیاتی
ایران،  گمرک  فنی  معاون  اعالم  طبق 
اولیه  مواد  و  اساسی  کاالی  صاحبان 
بدهکار به سازمان امور مالیاتی و سازمان 
تامین اجتماعی می توانند به شرط تعهد 
تسویه بدهی تا حداکثر شش ماه نسبت 

اقدام کنند. خود  ترخیص کاالی  به 
مهرداد جمال ارونقی در گفت وگو با ایسنا، 
به گمرک  شده  ابالغ  مالیاتی  امتیاز  دو 
مواد  و  اساسی  کاالهای  صاحبان  برای 
اولیه تولید را تشریح کرد و گفت که این 
می شود.  اجرایی  از)۱0آذرماه(  تصمیات 
تحریم های  به  توجه  با  که  گفت   او 
بین المللی و محدودیت های ایجاد شده 
برای واحدهای تولیدی، گمرک می تواند 
با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
امور  سازمان  توافق  با  و  یک بار  برای 
مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی نسبت 
به ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی 
که به این دو سازمان بدهی دارند، اقدام 
کنند. ارونقی ادامه داد: ترخیص کاالهای 
مربوط به بدهکاران سازمان امور مالیاتی 
به  مشروط  اجتماعی  تامین  سازمان  و 
تا  آن ها  بدهی  حساب  تسویه  به  تعهد 

است. ماه  حداکثر شش 
شرایط  به  ادامه  در  فنی گمرک  معاون 
ارزش  مالیات  پرداخت  برای  دیگری 
و  کرد  اشاره  واردکنندگان  به  افزوده 
)۳۸( ماده  »ت«  بند  استناد  به  گفت: 

قانون رفع موانع تولید و همچنین ماده 
)۶( امور گمرکی این مجوز به وزارت امور 
مالیاتی  امور  )سازمان  دارایی  و  اقتصاد 
جبران  جهت  که  شده  داده  گمرک(  و 
کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و وارد 
کنندگان کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات 
و  آالت  ماشین  اولیه،  مواد  پزشکی، 
دریافت  برای  تولید،  خطوط  تجهیزات 
مالیات ارزش افزوده نیز همانند نحوه ی 
دریافت حقوق ورودی اقدام کنند.به گفته 
برای  مجوز  این  اساس  براین  ارونقی، 
سازمان امور مالیاتی و گمرک وجود دارد 
که مبالغ ارزش افزوده و عوارض متعلقه 
را به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد 
خزانه تا سررسید تعیین شده و به عبارتی 
پایان سال مالی اخذ کند. براساس ماده 
)۶( قانون امور گمرکی واردات قطعی کاال 
متعلقه  ورودی  حقوق  پرداخت  مستلزم 
است و گمرک می تواند کاالی متعلق به 
وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مشروط 
با  باشد  نداشته  تجاری  جنبه  این که  بر 
با  مربوطه  سازمان  مالی  مسئوالن  تعهد 
سایر  به  متعلق  کاالی  و  مهلت  تعیین 
و  بانکی  ضمانت  اخذ  با  را  اشخاص 
یک  از  بیش  حداکثر  مهلتی که  تعیین 
سال نباشد، برای پرداخت حقوق ورودی 

ترخیص کند. قطعی  طور  به 
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افقی
 - یكتا2   - خیزابه   - زیبایی   -  ۱ 

 - جویبار  نهر،   - عالمتاب  خورشید 

عدد  اعداد،  طلیعه   - عمل۳  سزای 

پوشش،   - پیشتاز  عدد  نخستین، 

دو  جانور  قورباغه،  دیگر  نام   - پرده 

زیست - شهر توت، جشنواره معتبر 

خنثی   - درشت4  بخیه  سينمائي، 

- نوعی لباس مردانه بلند - درخت 

كاج۵ - سفیدی آخر شب، در ایران 

موج   - است  معروف  آن  ی  دهه 

صورت  چروك  آب،  روی  كوچك 

پیچ  تحمل،   - اخم  كهولت،  اثر  در 

زنخدان  چانه،   - توان۶  شكن،  و 

 - حیله  زیركی،  حیله،  و  مكر   -

زیاده  طمع،  و  حرص   - لباس۷ 

قهار   - اضافه  حروف  از  خواهی، 

خرس  فلكی،  خرس   - کاره  نیمه 

و  صد   - میان  وسط،   - آسمان۸ 

 - وام   - انگلیسی۹  سگ   - یازده 

 - زده  جن   - نرم۱0   - دادن  بیم 

زشت۱۱  و  بد  چیز  هر   - آذری  تازه 

برای پای لنگ، وقار  - پژمردگی - 

طبی،  کمربند   - چابك  پوست،   -

عرب  قبیله   - طبی۱2  بند  شکم 

عطیه  انصار، گرگ،  طایفه  جاهلیت، 

به  ناگهانی،  طور  به   - بخشش  و 

پروتئین   - غذای گیاه۱۳   - یكباره 

پنیر - گرو گذاشتن - امر به نمردن

عمودی
۱ - نانی كه از جو تهیه می شود، نان 

جو - گذشته موضوع2 - استخوانی 

و  بت  بدن - کمتر، سیم ساز -  در 

بلند،  نفس  ناله،  سودای   - صنم۳ 

بحری  نام   - آید  بر  سوز  پر  دل  از 

در شعر - پخته شدن چیزی - نت 

تایید  عدد کارمندی،  ماه،  عدد  آخر، 

گویند  ننر  بچه  به  ننر،   - ایتالیایی4 

گرداگرد   - بریان  شاتو  از  اثری   -

لب و دهان۵ - بستن - سید شهید 

این  آثار  از  فتح  روایت  قلم،  اهل 

وام،  بهره   - است۶  بزرگوار  شهید 

دریاچه   - هامون   - نامشروع  پول 

پرچانه  زدني  گویی،  پر   - لرستان۷ 

كلمه   - صفت  اژدها   - طرف  ها، 

گاو  گردن  روی  چوب   - شگفتی۸ 

نهان  تمام،  نا  نهان  تمام،  نا  نهان   -

- کاپیتان  - گوشه خلوت۹  تمام  نا 

نامدار و اسبق تیم ملی برزیل - نیم 

از  الستیکی،  مرتجع   - زنانه۱0  تنه 

الفبای  از  مرتجعین - حرف یازدهم 

 - حرف  سه  و  حرف  یک  فارسی، 

به  سفر  عبادات،  از   - اول۱۱  بعد 

خانه خدا - خوردنی دردناک - گیاه 

 - غنیمتی۱2  نفس  خون،  نفس،   -

صورت  بیشه،  شیر   - قراول  پیش 

عار،  و  عیب   - فلکی  صور  از  پنجم 

 - اشتراوس  اپراهای  از   - آبرو۱۳ 

تکاور سزباز 

جدول شماره 1889

احتمال جمع آوری
 2500 معتاد متجاهر و 

کارتن خواب در شیراز
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر شیراز 
به  متجاهر  معتادان  اجباری  نگهداری  به  اشاره  با 
مدت هفت یا هشت ماه در کمپ های ترک اعتیاد، 
از احتمال جمع آوری 2۵00 معتاد متجاهر و کارتن 

 خواب ها در این کالن شهر خبر داد.
آغاز  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  دودمان  لیال 
عملیات جمع آوری معتادان متجاهر و کارتن خواب ها 
از سطح شهر شیراز از روز گذشته ٩ آذرماه، از احتمال 
جمع آوری ٢٥٠٠ معتاد در سطح این کالن شهر خبر 
این  ساماندهی  برای  مدت ها،  از  پس  و گفت:  داد 
موضوع توافق و هماهنگی مشترکی در سطح کالن 
مدیریتی این کالن شهر ایجاد شده که جای امیدواری 
دارد که هم دغدغه مردم  برای ساماندهی معتادان 
و رسانه هاست و جزو هم مطالبات مردم محسوب 

می شود.
او افزود: طبق همکاری ایجاد شده بین ستاد مبارزه 
شیراز،  شهرستان  فرمانداری  فارس،  مخدر  مواد  با 
اداره  شیراز،  شهرداری  اجرایی  خدمات  معاونت 
بهزیستی  و  شیراز  شهرداری  اجتماعی  آسیب های 
براساس  این که  به  توجه  با  که  است  شده  مقرر 
پروتکل اعالمی وزارت کشور و بهزیستی کشور مبنی 
ایام بحران شیوع کرونا عملیات جمع  در  این که  بر 
دلیل  به  گرمخانه ها  در  آنها  تجمع  و  معتادان  آوری 
سرایت این بیماری امکان پذیر نیست، لذا نسبت به 
جمع آوری و نگهداری آنها در کمپ های ترک اعتیاد 

شود. اقدام 
براساس  خاطرنشان کرد:  شیراز  شهر  شورای  عضو 
همکاری ایجاد شده بین نهادهای حاکمیتی شهری، 
انجام  انتظامی  نیروی  توسط  معتادان  آوری  جمع 
جداسازی ها،  و  تست  گرفتن  از  پس  و  می شود 
معتادان در مراکز ماده ١٥ و ١٦ نگهداری می شوند. 
معتادان  نگهداری  هزینه  این که  اعالم  با  دودمان 
شهرداری  توسط  چهارماه  مدت  به  این کمپ ها  در 
تامین  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  توسط  مابقی  و 
تحت  اعتیاد  ترک  تخصیص 44 کمپ  از  می شود، 
نظارت بهزیستی به این طرح خبر داد و گفت: در کنار 
بینی شده که  این کمپ ها، سه گرمخانه هم پیش 
دارد. وجود  آنها  از  استفاده  امکان  پروتکل  رعایت  با 

حوادث

 دختر ۸ساله ساکن بندرعباس با همکاری دوست ۱2 
ساله اش با انگیزه مشکالت خانوادگی بر اثر حلق آاوز 

شدن فوت کرد.
این  تشریح  در  آذرماه(   ۱0( جعفری  غالمرضا  سردار 
خبر به ایسنا گفت: در پی اعالم کالنتری ۱۷ شهرستان 
واقع  آاوزی  حلق  فقره  بریک  مبنی  در  بندرعباس 
بیمارستان،  به  فرد  انتقال  و  بندرعباس  شهرستان 
انتظامی جهت بررسی موضوع به بیمارستان  ماموران 

شدند. اعزام 
اظهاراتش  در  مأموران  با حضور  متوفی  پدر  افزود:  او 
به  بازی  برای  دخترهمسایه  با  دخترم  داشت  اعالم 
پشت بام منزل رفته و وقتی صبح از خواب بلند شدم 
دیدم دخترم در منزل حضور ندارد به پشت بام رفته 
کرده  آاوز  حلق  را  خود  طناب  با  مشاهده کردم که  و 
است.سردار جعفری عنوان کرد: با هماهنگی به عمل 
آمده اکیپی ازکارآگاهان مجرب پلیس آگاهی متشکل 

با  مبارزه  اداره  رئیس  و  بررسی صحنه  کارشناسان  از 
از  تحقیقات  و  اعزام  حادثه  محل  به  جنایی  جرائم 
انتظامی  مقام  شد.این  آغاز  او  دوستان  و  خانواده 
موضوع  وحساسیت  اهمیت  لحاظ  به  کرد:  تصریح 
دستورکارقرار  وجدی  اوژه  صورت  به  پرونده  پیگیری 
نسبت  درصحنه  مجدد  باحضور  کارآگاهان  و  گرفت 
با  افراد که  از همسایگان، دوستان و تمام  به تحقیق 

اقدام کردند. بودند،  نزدیک  ارتباط  در  متوفی 
طی  مأموران  کرد:  بیان  استان  انتظامی  فرمانده 
که  متوفی  دوستات  از  یکی  به  پلیسی  اقدامات 
ابتدا منکر  نامبرده  دختری ۱2 ساله است مظنون که 
ادله  مشاهده  با  اما  میشد  حادثه  صحنه  در  حضور 
بازی  منظور  به  حادثه  شب  داشت که  بیان  پلیسی 
با توجه اختالفات شدید  به باالی پشت بام رفتیم و 
از  یکی  تاثیرخودکشی  تحت  آنجا که  از  و  خانوادگی 
دوستان خود بودیم، تصمیم گرفتیم خودکشی کنیم.

جزئیات مشارکت دختر 12 ساله بندرعباسی 
در خودکشی

مرادی، با بیان این که استان 
گیالن 2۵ راهدارخانه ثابت و 
شش راهدارخانه سیار فعال در 
سطح محورهای کوهستانی دارد، 
خاطرنشان کرد: امسال ۹000 تن 
مخلوط شن و نمک خریداری و 
در محل های مورد نظر دپو شده 
است و در حال استفاده هستیم

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن گفت: 
با توجه به شیوه کرونا و اعمال محدودیت های 
تردد، طی هفته گذشته ۱۳۱ هزار و ۷۵۱ دستگاه 
وسیله نقلیه وارد استان شدند که در مقایسه با 
نشان  را  قبل تر 4۸ درصد کاهش ورودی  هفته 
با  ایسنا،  با  در گفت وگو  مرادی  فریبرز  می دهد. 
اشاره به وقوع بارش های زمستانه در محورهای 
اکیپ   ۵۹ کرد:  اظهار  استان گیالن،  کوهستانی 
انواع  دستگاه   ۳۵0 از  بیش  با  همراه  راهداری 
سنگین  و  نیمه سنگین  سبک،  ماشین آالت 
عملیات راهداری زمستانه را آغاز کردند.او با اشاره 
به عمر باالی ماشین آالت راهداری استان، افزود: 
انتظار داریم از امکانات بخش خصوصی به اوژه 
در عملیات های برف روبی و استفاده کنیم.مدیرکل 
مردم  از  گیالن،  جاده ای  حمل و نقل  و  راهداری 
خواست همکاری الزم را با راهداران داشته باشند 
و تصریح کرد: در حال حاضر محورهای کوهستانی 
برف دارند و لذا رانندگان ترددهای غیر ضروری 

نکنند. همچنین در صورت لزوم باید زنجیر چرخ 
داشته  همراه  به  لباس گرم  و  سوخت کافی  و 
 2۵ استان گیالن  این که  بیان  با  باشند.مرادی، 
راهدارخانه ثابت و شش راهدارخانه سیار فعال در 
سطح محورهای کوهستانی دارد، خاطرنشان کرد: 
امسال ۹000 تن مخلوط شن و نمک خریداری 
در  و  است  شده  دپو  نظر  مورد  محل های  در  و 
حال استفاده هستیم. او در ادامه از راه اندازی ۱۱ 
دوربین جدید نظارت تصاوری در سطح محورهای 
استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۵2 سامانه 
مدیرکل  است.  فعال  تصاوری  نظارت  هوشمند 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن، همچنین 
از فعالیت ۸4 سامانه ترددشمار در محورهای رفت 
و برگشت استان خبر داد و اضافه کرد: با توجه 
به شیوه کرونا و اعمال محدودیت های تردد، طی 
هفته گذشته ۱۳۱ هزار و ۷۵۱ دستگاه وسیله نقلیه 
وارد استان شدند که در مقایسه با هفته قبل تر 4۸ 

درصد کاهش ورودی را نشان می دهد.

کاهش 48 درصدی ورود مسافران به گیالن

سید محمد احمدی شهردار رشت با علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی 
گیالن و رضا قنبرپور سرپرست مدیریت درمان این سازمان دیدار و در خصوص 

گسترش همکاری های فی مابین گفتگو کرد.
احمدی در این دیدار با تاکید بر لزوم تعامل میان سازمان ها و دستگاه های 
اجرایی، از گسترش همکاری شهرداری رشت با سازمان تامین اجتماعی گیالن 

در توسعه مراکز درمانی تحت پوشش این سازمان در سطح شهر خبر داد.
دولتی  موسسات  و  نهادها  اجرایی،  دستگاه های  همه  این که  بیان  با  او 
افزود:  انجام وظایف سازمانی خود در زمان تعیین شده هستند،  به  موظف 
این مسئولیت پذیری موجب رفع مشکالت و موانع در صورت بروز بحران و 
تعامل  و  همکاری  عدم  از  انتقاد  با  او  می شود.  مطلوب  خدمات رسانی  ارائه 
زیرساخت های  ایجاد  در  شهری  مدیریت  مجموعه  با  دولتی  دستگاه های 
دستگاه های  تعهدات  و  وظایف  برخی  متاسفانه  کرد:  اظهار  شهر  تاسیساتی 
خدمات رسان در زمان تعیین شده انجام نمی شود.احمدی اضافه کرد: عدم 
هماهنگی بین این دستگاه ها ، موجب مشکالتی نظیر آبگرفتگی برخی معابر 
در پی بارش های شدید باران و بروز مشکالت ناشی از آن می شود که در مسیر 

می کند. ایجاد  اختالل  به شهروندان  رسانی  خدمت 

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از افزایش 20 درصدی مصرف گاز در ۷ ماهه 
اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: مشترکین 
در بخش های خانگی، صنعتی و تجاری در ۷ ماهه منتهی به پایان مهرماه 
عباس  مصرف کردند.  طبیعی  مترمکعب گاز  میلیون   ۳04 بیش  سال جاری 
شمس الهی" با بیان این که مصرف گاز طبیعی و محاسبه گاز بهاء براساس 
فصل سرد و گرم صورت می گیرد،او افزود: طول مدت زمانی فصل سرد از 
۱۵ آبان ماه شروع و ۱۵ فروردین ماه به اتمام می رسد و در طول فصل سرد 
مشترکین گاز طبیعی از یارانه بیشتری برخوردار می شوند. او از بهره مندی ۹۹ 
درصدی جمعیت شهری و ۹4 درصدی خانوار روستایی استان از نعمت گاز 
طبیعی خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۳۳ درصد مصرف گاز استان در ۷ ماهه 
سال جاری بخش خانگی مصرف شده است. مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: 
مصرف کل استان در ۷ ماهه منتهی به پایان مهر ماه سال جاری در تمامی 
بخش ها ۳04 میلیون مترمکعب بوده که میزان مصرف نسبت به دوره مشابه 
در سال ۹۸ افزایش 20 درصدی دارد. شمس اللهی افزود: در بخش مصارف 
صنعتی، کارخانه سیمان ایالم با ۱۷ درصد و شرکت پتروشیمی ایالم با ۳0 

درصد کل گاز مصرفی استان، بزرگترین مصرف کننده گاز در استان هستند

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: به دلیل نبود زیرساخت هایی 
از قبیل اینترنت، مخابرات و عدم آنتن دهی کانال های تالوزیونی و نیز به دلیل 
تعداد اندک دانش آموز در مناطق روستایی با مجوز ستاد کرونا، مدارس در 

۸۳0 روستا به صورت حضوری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، جعفر پاشایی در گفت وگو با خبرنگاران با اعالم 
این خبر اظهار داشت:دانش آموزان با کمترین تعداد در هر کالس و با رعایت 

کامل پروتکل ها در کالس حضور می یابند تا از یادگیری محروم نباشند.
او با اشاره به جذب :و پوشش حداکثری نوآموزان و نحوه دسترسی آن ها به 
روش های آموزشی حضوری، شبکه شاد و مدرسه تالوزیونی، گفت: 2۶ هزار 
»یاریگر«  معلمان  آموزشی  از خدمات  نیز  استان  مناطق محروم  دانش آموز 
بهره مندند.او با اشاره به بهره مندی ۸۸ درصدی دانش آموزان استان از شبکه 
آموزشی »شاد«، گفت: ۱2 درصد مابقی نیز از بسته های آموزشی و یارگیران 
خدمات  حداکثری  پوشش  خصوص  در  می شوند.پاشایی  بهره مند  آموزشی 
آموزشی برای دانش آموزان مناطق دور دست و محروم، اظهار کرد: 4۱۱ درس 
نامه توسط یک هزار و۸00 معلم یاریگر بین دانش آموزان آذربایجان شرقی در 

این قبیل مناطق توزیع شده است.

گسترش و توسعه 
مراکز درمانی رشت

افزایش 20 درصدی 
مصرف گاز در ایالم

مدارس 830 روستای 
آذربایجان شرقی دایر است

| گیالن | | ایالم | | آذربایجان |

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 

شماره   رای   موجب  الذکربه  فوق  قانون  دراجرای  چون 
۱۳۹۹۶0۳۱۸0۱۱0۱0۶۸4- ۱۳۹۹/۸/2۵ هیات اختالف مستقردرثبت 
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  سید  محمد  موسوی  فرزند  سید  بهاء  از پالک  ۱ 
از  ۱۶  اصلی  واقع  در قریه  پشتیر  بخش  2۵ گیالن از نسق  غالم  پورنصراله مطلق 
اباتری  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان  احداثی  بمساحت  
۱۵00/4۱  متر مربع  از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک 2۵۳ برای  آن 
منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده ۱ قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض 
داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به 
صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه 

نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۱۱

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۹/2۵
910/673-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــاک 2590 فرعــی از 
417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام احمــد ترابــی فرزنــد غامعلــی 
صــادر گردیــده در صبــح روز  چهارشــنبه مــورخ 1399/10/03 رأس ســاعت 10 
در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 
مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه 
تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد 
ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد 
شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا 
حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره 
ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه 
ــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه  اصاحــی قان
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح 
قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در 
غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه 
ــه اداره  ــم دادخواســت را دریافــت و ب مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدی
ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض 

عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1399/09/11

سرپرست اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان
8055 اكبر یزدانی  

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390

ــاب  ــی ششــدانگ یكب ــد حــدود قانون چــون تحدی
ــاك  ــماره پ ــه ش ــان ب ــه فارس ــع در ابنی ــه واق خان
قســمتی  اصلــی   416 از  فرعــی   3436 ثبتــی 
از پــاك 623 فرعــی بخــش ده چهارمحــال و 
بختیــاری تــا كنــون بعمــل نیامــده اســت و طبــق 
پرونــده ثبتــی ششــدانگ پــاك فــوق متعلــق بــه 
آقــای منوچهــر عبداللهــی پبدنــی فرزنــد حیاتقلــی 
تعلــق دارد در جریــان ثبــت مــی باشــد اینــك بنــا 
بــه درخواســت مالــك و بــا عنایــت بــه دســتور ذیل 
ــاده  ــل م ــت و تبصــره ذی ــون ثب ــاده 14 و 15 قان م
13 قانــون تعییــن تكلیــف اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی تحدیــد حــدود پــاك مرقــوم 
رأس   1399/10/02 مــورخ  شــنبه  ســه  روز  در 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه كلیــه مالكیــن 
ــه در روز و  ــردد ك ــی گ ــار م ــاور اخط ــای مج پاكه
ــانند  ــم رس ــه ه ــور ب ــل حض ــرر در مح ــاعت مق س
ــاده 20 از  ــق م ــاور مطاب ــن مج ، اعتراضــات مالكی
ــا ســی  ــدی ت ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی تاری

ــد شــد. ــه خواه روز پذیرفت
تاریخ انتشار: روز سه شنبه  مورخ  1399/09/11                   
رییس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان                     
8056 اكبر یزدانی سودجانی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــاک 1924 فرعــی 
ــد  ــام زهــرا بهرامــی خــواه فرزن از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بن
ــورخ 1399/10/03 رأس  ــح روز  چهارشــنبه  م ــده در صب ــی صــادر گردی براتعل
ســاعت 8 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 
در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت اســناد وامــاک 
چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش حاضــر 
نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد 
خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد مجــاوری کــه نســبت بــه 
حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط 
تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را 
ــاده  ــق م ــد و مطاب ــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمای ــه اداره ثب ــا ب کتب
86 اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف 
ــه  ــی دادخواســت ب ــه مرجــع ثبت ــراض ب ــخ تســلیم اعت مــدت یکمــاه از تاری
مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل 
ــی وی  ــده قانون ــا نماین ــت ی ــر اینصــورت متقاضــی ثب ــد در غی تســلیم  نمای
مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را 
دریافــت و بــه اداره ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون 
توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 

تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1399/09/11
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان

8057 اكبر یزدانی  

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
ــاک 3420  ــماره پ ــاختمان ش ــاب س ــدانگ یكب ــی شش ــدود قانون ــد ح تحدی
ــیاوش اســماعیلی  ــام س ــان بن ــع درفارس ــال واق ــی چهارمح ــی از 417 اصل فرع
فارســانی فرزنــد روزعلــی صــادر گردیــده در صبــح روز  چهارشــنبه مــورخ 
1399/10/03 رأس ســاعت 12 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا 
بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در 
روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون 
ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا 
نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف 
مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد مجــاوری 
کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی 
توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض 
ــق  ــد و مطاب ــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمای ــه اداره ثب ــا ب خــود را کتب
ــد  ــت اســناد و امــاک معتــرض بای ــون ثب ــن نامــه اصاحــی قان ــاده 86 ایی م
ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل 
ــی وی  ــده قانون ــا نماین ــت ی ــی ثب ــورت متقاض ــر اینص ــد در غی ــلیم  نمای تس
ــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را  ــد ب مــی توان
ــدون  ــاک ب ــناد و ام ــت اس ــت محــل تســلیم واداره ثب ــه اداره ثب ــت و ب دریاف
ــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد.  توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ب

تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1399/09/11
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان

8058 اكبر یزدانی  

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
ــاک 2028 فرعــی  ــه شــماره پ ــاب خان ــی ششــدانگ یكب ــد حــدود قانون تحدی
از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام نیــك زاد صفــدری ده چشــمه 
ــورخ 1399/10/03  ــنبه م ــح روز  چهارش ــده در صب ــادر گردی ــا ص ــد حیدرآق فرزن
رأس ســاعت 9 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
ــون ثبــت اســناد  ــق مــاده 15 قان ــه هــم رســانند مطاب مقــرر در محــل حضــور ب
وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش 
ــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن  حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا ب
تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد مجــاوری کــه نســبت 
بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط 
ــراض خــود را  ــد حــدود اعت ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــا ســی روز از تاری ت
کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 
اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت 
ــع  ــه مرج ــت ب ــی دادخواس ــع ثبت ــه مرج ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری یکم
ــت اســناد محــل تســلیم   ــه اداره ثب ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی ذیصــاح قضای
نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه 
ــه  ــم دادخواســت را دریافــت و ب ــه و گواهــی عــدم تقدی دادگاه مربوطــه مراجع
اداره ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض 

عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
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سرپرست اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان
8059 اكبر یزدانی  

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــاک 2757 فرعــی 
ــادی  ــام یاســر داودی عیســی آب از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بن
ــده در صبــح روز  چهارشــنبه مــورخ 1399/10/03  ــد ســیاوش صــادر گردی فرزن
رأس ســاعت 11 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا بموجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت اســناد 
وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود یــا نماینــده اش 
حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن 
تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد مجــاوری که نســبت 
بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط 
تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را 
کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 
اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت 
ــه مرجــع  ــی دادخواســت ب ــه مرجــع ثبت ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری یکم
ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  
نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه 
ــه  دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
اداره ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتراض 

عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
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سرپرست اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان
8060 اكبر یزدانی  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139960301060003490 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای 
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
خدیجــه بیکــم حســینی نیــا فرزنــد میــرزا حســن بــه شــماره 
ــگ مشــاع از  ــورد در ســه دان شناســنامه 1184 صــادره از بجن
ــه  ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
مســاحت 51/93 مترمربــع پــالک شــماره 473 فرعــی از 111 
ــی از قطعــه دوم تفکیکــی از صورتمجلــس 6962 مــورخ  اصل
1341/11/30 واقــع در شــهر ورامیــن تهــران بخــش حــوزه ثبــت 
ــده  ــرز گردی ــه مح ــر قاجاری ــت صف ــن از مالکی ــک ورامی مل
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس از  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
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مدیر کل مدیریت بحران خوزستان به رسانه ها 
گفته است، بیشترین آب گرفتگی در مناطقی 
شده  مشاهده  امیدیه  و  ماهشهر  و  اهواز  از 
وقوع  با  همزمان  پیش  روز  دو  البته  است. 
خیابان های  سیالب  آسا،  سیل  بارندگی های 
شهر آبادان را هم نشانه گرفته بود و آب روان 
در سطح شهر جاری بود. امید بن عباس، مدیر 
استانداری خوزستان در  بحران  کل مدیریت 
آخرین آمارهایی که به خبرگزاری ایسنا ارائه 
وضعیت  حاضر  حال  در  اعالم کرد که  داده، 
بندر  به  نسبت  چمران  شهر  در  آبگرفتگی 
امام)ره( بهتر است و بخش زیادی از آب از 
شهر چمران خارج شده است. تجهیزات مورد 
نیاز توسط شرکت ملی حفاری و دستگاه های 
اجرایی در اختیار این شهر قرار گرفت تا آب با 
سرعت تخلیه شود.« او درباره آخرین وضعیت 
آبگرفتگی در شهر اهواز نیز گفته بود: »به جز 
منطقه ۶ و ۸ و بخشی از منطقه 4، در سایر 
آبگرفتگی  از  خاصی  مورد  اهواز  شهر  نقاط 
تنها  نقاط  سایر  در  و  نداریم  اصلی  معابر  در 

دارد.« وجود  آبگرفتگی کاسه ای 

میزان نقاط بحرانی
 بیشتر می شد اگر ...

این نخستین بار نیست که خوزستان را آب بر 
می دارد، استانی که سال ها درگیر خشکسالی 
باران های سیل آسا  است که  بود، حاال مدتی 

را تاب ندارد، هم در سیل دو سال گذشته و 
هم در اتفاق کنونی دالیل مختلفی برای این 
بی تابی عنوان شده است. از جمله جای خالی 
نظام مدیریت و جمع آوری آب های سطحی که 
درباره اش حرف زیاد زده شده است. عبدالزهرا 
سنواتی، رئیس شورای شهر اهواز بر این نظر 
این  در  آبگرفتگی  بحران  برای حل  است که 
مقطع زمانی نباید پاسکاری کرد. او به ایسنا 
می گوید: » مشکل فاضالب و آب های سطحی 
اهواز یک مشکل دیرینه است، شرکت آبفا در 
قدرت  حتی  خود  عادی  بودجه  و  توان  حد 
زمانی  ندارد.  را  خود  فعلی  شبکه  نگهداشت 
بارندگی 400  بدون  و  تابستانه  در شرایط  که 
فاضالب  پس زدگی  و  گرفتگی  اهواز  خیابان 
دارند، در ایام بارندگی چه انتظاری باید از این 

شرکت داشته باشیم؟«
صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  او 
شهرداری را هم مبرا دانسته و گفته: »علی رغم 
این  اما  به عملکرد شهرداری  انتقادات  وجود 
نهاد عمومی غیردولتی در قالب طرح مصوب 
شورا و در چارچوب بودجه مصوب خود عملکرد 
 20 از  بیش  برای  شهرداری  و  داشته  خوبی 
پروژه که به آن متعهد شده بود بدون دریافت 
یک  ریال از دولت و از جیب مردم به کمک 
آبفا آمد. اگر این تالش های مدیریت شهری و 
زحمات مجموعه آبفا در طول این مدت نبود، 
میزان نقاط بحرانی و مانده آب ها و ورود آب 

به منازل از سال گذشته هم بیشتر می شد.«

شهرداری بیش از این 
در توانش نیست

فاضالب و شبکه جمع آوری آب های سطحی 
در شهر آبادان هم متهم اصلی سیل روزهای 
خاتم  قرارگاه  بود که  ماه  آبان  اواخر  اخیرند. 
آزاد  منطقه  سازمان  مشارکت  با  االنبیا)ص( 
عمران  پروژه  چند  اجرای  تفاهم نامه  اروند، 
از  یکی  گفته  به  که  کردند  امضا  را  شهری 
این  از  یکی  آبادان،  شهر  شورای  اعضای 
پروژه  ها به شرکت آب و فاضالب مربوط است، 
آرش بهفر، عضو شورای شهر آبادان به روزنامه 
به  باید  »پیام ما« می گوید: »کارهای اجرایی 
منطقه آزاد واگذار شود، چون شهرداری توان 
ورود  زمان  در  شهرداری  می گوید،  او  ندارد.« 
او به شورای شهر حدود 2000 نفر نیرو داشته 
که تاکنون ۳00 نفر را بازنشسته کردند و فرد 
بتوانند  تا  نکردند  استخدام  هم  را  جدیدی 
همین  کنند.»اما  برطرف  را  مالی  مشکالت 
مساله حقوق و دستمزدها هزینه های باالیی 

دارد.« شهرداری  برای 
بهفر البته علت دیگری را هم برای آبگرفتگی 
او،  علتی که  می کند،  عنوان  آبادان  معابر  در 
خیابان ها  در  آب  حجم گسترده  برای  را  آن 
مکفی می داند: »مثال در شهری مانند تهران 
مالیم  و  نم نم  باران  است،  سبک  بارندگی 

می زند اما در آبادان باران به شدت می بارد و 
همین باعث می شود که خروج آب به سرعت 
اتفاق نمی افتد و پمپ ها هم با حداکثر توان 

می کنند.« کار 
در  شهر  اوضاع  اما  آبادان  شهر  شورای  عضو 
کنترل  تحت  را  سطحی  آب های  محاصره 
فروکش  آبادان  مناطق  اکثر  در  می داند:»آب 
کرده ما نسبت به سایر شهرستان های استان 
را  آب  مناطق  بیشتر  در  و  عمل کردیم  بهتر 

کردیم.« تخلیه 
او در میانه های صحبتش به اتصال فاضالب 
به سیستم دفع آب های سطحی هم به عنوان 
یکی از عوامل کندی در تخلیه آب های سطحی 
اشاره می کند، سیستم آب های سطحی منظور 
روزهای  اغلب  در  باید  که  است  کانال هایی 
بارندگی  باشند و فقط در زمانه  سال خشک 
پر آب باشند اما اینگونه نیستند، همان طور که 
به گواه اویس ترابی، مهندس عمران آب در 
تهران نیز شرایط مشابه است و کانال ها عموم 
آن ها  به  فاضالب  چون  آب هستند  پر  اوقات 

متصل است.

تقصیر آب و فاضالب نیست
صادق حقیقی پور، مدیرعامل آبفای خوزستان 
این  مقصر  را  فاضالب  و  آب  شرکت  اما 
آبگرفتگی ها نمی داند، او به روزنامه »پیام ما« 
جمع  وظیفه  فاضالب  و  »آب  می گوید: 

نه جمع آوری  دارد  را  خانه ها  فاضالب  کردن 
آب های سطحی.« او که آب باران را مهمان 
ناخوانده ای برای شبکه آب و فاضالب شهری 
می داند، ادامه می دهد: »متولی اصلی جمع 
آوری آب های سطحی شهرداری است، شبکه 
که  منهول هایی  است  ناچار  فاضالب  و  آب 
اصال برای آب باران نیستند را برای باران باز 
لوله های  وارد  باران  می شود که  همین  کند، 
برای خود  دیگر هم جا  و  فاضالب می شود 
فاضالب  و  آب  وقت  آن  و  نیست  فاضالب 

می شود.« متهم 
به  خوزستان  در  اگر  شهری  فاضالب  شبکه 
به  شود  تجهیز  هم  و کامل  اصولی  صورت 
عقیده مدیر عامل آبفا نمی تواند تاثیر قطعی 
در جلوگیری از آبگرفتگی معابر داشته باشد: 
فاضالب  شبکه  اجرای کامل  برای  ما  »افق 
شهری، برای سال ۱42۵ است و این ربطی 
آقایان  ندارد،  آبگرفتگی  مشکل  رفع  به  هم 
بهتر  بود،  فاضالب  شبکه  اگر  می گویند 
می توانستند برای مقابله با آب های سطحی 
ایجاد  هم  یکپارچه  شبکه  اگر  کنند.  اقدام 
فاضالب  شبکه  است که  این  ما  افق  شود، 
داشته  ظرفیت  مکعب  متر  هزار   4۶0 حدود 
باشد، از دیروز تا االن حدود ۱0 میلیون متر 
ظرفیت  از  باالتر  یعنی  و  آمده  باران  مکعب 
پس مشخص است که حتی شبکه فاضالب 
هم کاری از پیش نمی برد، در ثانی در ایران 
تنها حدود ۳00 شهر هستند که شبکه مدرن 

دارند.« را  فاضالب 
رفع  برای  اعتباری  رهبری،  اما  سال گذشته 
برای  دیرینه  مشکل  که  فاضالب  مشکل 
شهری مانند اهواز است، دادند. اعتباری که 
شود.  پرداخت  توسعه  صندوق  از  بود  قرار 
که  پروژه  پیمانکار  است  قرار  پول  این  با 
را  اهواز  فاضالب  شبکه  است،  خاتم  قرارگاه 
تکمیل کند.  حقیقی پور می گوید: »اعتباری 
بودند،  تعیین کرده  رهبری  معظم  مقام  که 
حدود ۵0 میلیون یورو بود، که بعد سازمان 
ملی برنامه و بودجه معادل آن را حدود ۵۷0  
میلیارد تومان تعیین کرد، البته ما نفهمیدیم 
محاسبه  یورویی  نرخ  چه  به  مقدار  این  که 
شد، این درحالی است که تکمیل کل طرح 
تومان  میلیارد  هزار   4 حدود  اهواز  فاضالب 
بودجه می خواهد، این پول معادل هم هنوز 
شفابخش  نسخه  است.«او  نشده  پرداخت 
ایجاد شبکه  را  آبگرفتگی  از  برای جلوگیری 
جمع آوری آب های سطحی می داند، شبکه ای 
که ایجاد آن خودش حدود ۱0 هزار میلیارد 
»امسال  دارد:  شهرداری  برای  هزینه  تومان 
البته برای انجام حدود ۵۶ پروژه کوتاه مدت 
رسیدیم همین  تفاهم  به  اهواز  با شهرداری 
هم شد که امسال باتوجه به شدت بارندگی 
اما وضعیت بسیار خوبی داشتیم و اقداماتی 
نظیر ایجاد پمپ و ... اجرا شد همین هم شد 
که نقاط کمی دچار آبگرفتگی شدند و تردد 
منطقه ۶  تنها  نشد،  دچار مشکل  مردم هم 
کوی علوی بود که آبگرفتگی شدیدی در آن 
مشاهده شد.«مرد جوانی میان خانه ای که تا 
کمرش را آب گرفته نشسته است، وسایلش 
را به گوشه ای رانده، زنی میانسال روبه دوربین 
است.  آب مشکل  در  زندگی کردن  می گوید 
دختر بچه ای عروسکش را نشان می دهد که 
خیس آب شده. صدای قدم های شهروندان 
خوزستان در فیلم هایی که از آبگرفتگی ارسال 
کردند، پیداست، انگار نه انگار که خانه است، 
با رودخانه کم عمق تقاوتی ندارد. مقصر باران 
باشد، آبفا یا شهرداری تفاوتی ندارد، تصاویر 
تکرار می شوند و چهره مردم در عکس ها و 
ویدیوها تکرار. خوزستان را هربار آب می گیرد، 

بدون آن که کسی تقصیراتش را بپذیرد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
گفت: خسارت اقتصادی آلودگی هوا در جهان 

همه ساله حدود ۵ میلیارد دالر است.
به گزارش روزنامه »پیام ما« حسین شهیدزاده 
رویداد کلیماتون تهران 2020 به موضوع ارتقای 
اگر  و گفت:  اشاره کرد  تهران  هوای  کیفیت 
نکند،  تغییر  تهران  در  شهری  زیست  نحوه 
گسترش  و  اقلیمی  سریع  تغییرات  شاهد 
روزافزون مسائل و مشکالت موجود خواهیم 
بود که افزایش دمای هوا در این کالن شهر از 
جمله آثار و تبعات آن برای سال ها و دهه های 
تسریع  عمده  دالیل  درباره  او  است.  آینده 
تغییرات اقلیمی در تهران، ادامه داد: افزایش 
گازهای گلخانه ای به دلیل ازدیاد استفاده از 
و  سبز  فضای  تبدیل  فسیلی،  سوخت های 
به کاربری های  شهر  داخل  و  اطراف  باغات 
صنعتی، مسکونی و اداری و تولید روزافزون 
گاز متان به علت دفن انبوه زباله های تولید 
شده از جمله عوامل سرعت گرفتن تغییرات 

اقلیمی در تهران است. 
کاهش  راهکارهای  خصوص  در  شهیدزاده 
سرعت تغییرات اقلیمی در تهران، تاکید کرد: 
ایجاد محدودیت برای تغییر کاربری اراضی، 
افزایش  شهر،  محدوده  توسعه  از  جلوگیری 
اجرای طرح های  پوشش گیاهی، جدیت در 

ترافیکی کاهش و کنترل آلودگی هوا، توسعه 
حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و جایگزینی 
وسایل نقلیه پاک به جای وسایل نقلیه آالینده 
از راه حل های کاستن از تغییر سریع اقلیمی 
تهران است. او درباره ارتباط تغییر اقلیمی با 
فسیلی،  سوخت های  گفت:  نیز  هوا  آلودگی 
گازهای CO و CO2 تولید می کنند که اولی 
باعث گرمایش  دومی  و  هوا  آالیندگی  باعث 
زمین می شوند و گرم ترشدن هوا نیز به نوبه 
بیشتر می شود که  ُازون  تولید  موجب  خود، 
آلودگی بیشتر هوا را در پی دارد و عالوه بر همه 
این ها، منجر به آتش سوزی جنگل ها می شود 
که آخرین نمونه اش در استرالیا اتفاق افتاد و 

آلودگی هوای زیادی هم ایجاد کرد. 
از سخنان خود  دیگری  در بخش  شهیدزاده 
و گفت:  اشاره کرد  هوا  آلودگی  خسارات  به 
خسارت اقتصادی آلودگی هوا در جهان نزدیک 
به ۵ هزار میلیارد دالر است. او درباره جایگاه 
تهران و ایران در بین کالن شهرها و کشورهای 
آالینده  به  توجه  با  هوا  آلودگی  نظر  از  جهان 
گفت:  میکرون،  نیم  و  دو  زیر  معلق  ذرات 
ایران در  این نظر در رده بندی سال 20۱۹،  از 
رده 2۷ کشورهای دنیا و تهران در ردیف 24 
و دهلی هند  دارند  قرار  کالن شهرهای جهان 
و داکای بنگالدش به ترتیب در رتبه های اول 
آلوده جهان ایستاده اند.  و دوم پایتخت های 

 آبگرفتگی ناشی از بارندگی باز هم برای خوزستانی ها دردسرساز شد 

زندگی روی آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان: سازمان برنامه هنوز معادل ریالی اعتبارصندوق توسعه ملی 

برای حل مشکل فاضالب را پرداخت نکرده است

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران:

خسارت 5 هزار میلیارد دالری آلودگی هوا در جهان

عضو شورای شهر آبادان: 
کارهای اجرایی باید به 

منطقه آزاد واگذار شود، چون 
شهرداری توان ندارد

خوزستان باز هم در باران غرق شد. برای چندمین بار در سال های اخیر آب باران به خانه های مسکونی، مراکز تجاری و حتی بیمارستان ها 
راه پیدا کرد. آب تا کمر خانه ها و خیابان ها رسیده، شهرداری مطابق با ماده 55 قانون مدیریت شهری موظف به ایجاد معابری برای دفع 
آب سطحی است، اداره آب و فاضالب هم باید برای جلوگیری از آبگرفتگی از ورود فاضالب به کانال ها جلوگیری کند، در این چهار روز که 
باران بارید اما هر سازمان علتی برای مقصر ندانستن خودش پیدا کرده است. یکی توان مالی ندارد و دیگری متولی اصلی را خودش 

نمی داند.

هوای پاک

نماینده استان اصفهان در 
شورای عالی استان ها: 

 تأمین نشدن آب آشامیدنی 
در صورتی است که غرب 

استان اصفهان منطقه پر آبی 
بوده و بخشی از حوضه آبریز 
زاینده رود را تشکیل می دهد

ساکنان غرب اصفهان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند
شورای  در  اصفهان  استان  نماینده 
دسترسی  عدم  از  استان ها  عالی 
آب  به  اصفهان  غرب  شهروندان 

داد. خبر  آشامیدنی 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای 
صالحی  محمد  عباس  استان ها،  عالی 
اصفهان  استان  مشکالت  اشاره  با 
شهرستان های  عمده  مشکل  گفت: 
فریدن،  جمله  از  اصفهان  استان  غرب 
بوئین  و  چادگان  فریدون شهر، 
میاندشت عالوه بر اشتغال و مهاجرت 
نبود دسترسی به آب آشامیدنی سالم 

است.
در  اصفهان  غرب  این که  بیان  با  او 
مشکل  آشامیدنی  آب  تأمین  زمینه 
آب  نشدن  تأمین  داد:  ادامه  دارد، 
غرب  که  است  صورتی  در  آشامیدنی 
و  بوده  آبی  پر  منطقه  اصفهان  استان 
را  زاینده رود  آبریز  حوضه  از  بخشی 

می دهد. تشکیل 
این  از  کرد:  تصریح  صالحی  محمد 
میلیون   400 حدود  سال  در  منطقه 
زاینده رود،  رودخانه  به  آب  مترمکعب 
وارد  آب  مترمکعب  میلیون   400
میلیون   ۱۵0 و  کارون  رودخانه 
رود  قم  رودخانه  وارد  آب  مترمکعب 
 ۷0 آبی  منابع  این  باوجود  می شود. 
استان  غرب  شهرستان   4 روستای 

می شود. تأمین  تانکر  با  اصفهان 
نماینده استان اصفهان در شورای عالی 
چندین  مسئله  این  گفت:  استان ها 
پیگیری  دولت  در  که  است  سال 
میلیون  شش  هم  دولت  می شود. 
شهرستان  چهار  این  به  آب  کیلومتر 
این طرح هیچ گاه  اما  داده  اختصاص 

است. نرسیده  اجرا  مرحله  به 
او اضافه کرد: سه سال از صدور مجوز 
اما  دولت گذشته  سوی  از  آب  انتقال 
تاکنون هیچ اقدام عملی نشده است. 
وزارت نیرو و حتی هیئت وزیران اعالم 
می کنند که در بحث آب رسانی اولویت 
آشامیدنی، کشاورزی  با آب  ترتیب  به 
می بینیم  عمل  در  اما  است  صنعت  و 
کاربری  می شود  افتتاح  که  سدهایی 
اولویت های  به  و  دارد  کشاورزی 

نمی شود. توجهی  شده  مطرح 
شورای  در  اصفهان  استان  نماینده 
عالی استان ها ادامه داد: درست است 
کمبود  نیز  ایران  مرکزی  کویر  در  که 
اینجاست  مشکل  اما  دارد  وجود  آب 
منطقه  اصفهان  استان  غرب  که 
از سال  ماه  است و شش  سردسیری 
و  می برند  سر  به  سرما  در  مردم  را 
با  اما  زیاد است  این منطقه  در  بارش 
این وجود به آب آشامیدنی دسترسی 

رند. ندا

رییس اداره آب و فاضالب 
خوزستان:  اعتباری که مقام 

معظم رهبری تعیین کرده 
بودند، حدود ۵0 میلیون یورو 

بود، که بعد سازمان ملی برنامه 
و بودجه معادل آن را حدود 
۵۷0  میلیارد تومان تعیین 
کرد، البته ما نفهمیدیم که 

این مقدار به چه نرخ یورویی 
محاسبه شد، این درحالی است 

که تکمیل کل طرح فاضالب 
اهواز حدود 4 هزار میلیارد 

تومان بودجه می خواهد، این 
پول معادل هم هنوز پرداخت 

نشده است

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

|  
رنا

 ای
 |

 پسماند در کمین 
ساحل سرخ رود

مسئول واحد محیط زیست شهرداری سرخ رود 
مازندران درباره خطر رهاسازی پسماندها در 

رودخانه ها و سواحل این شهر هشدار داد.
ایمنا گفت:  به  رابطه  این  در  طاهری  کامیار 
و کانال های  رودخانه ها  در  زباله ها  رهاسازی 
سالمت  سرخ رود،  سطحی  آب های  هدایت 
می کند. تهدید  را  منطقه  این  زیست  محیط 
او  اضافه کرد: با بارش باران و سرازیر شدن آب 
رودخانه ها و سیالب های به دریا، مقدار  زیادی 
سرازیر  دریا  به  آلوده  پساب  و  پسماندها  از 
می شود. مسئول واحد محیط زیست شهرداری 
سرخ رود با بیان این که اغلب پسماندها توسط 
شهروندان در مسیر رودخانه ها ریخته می شود، 
تاکید کرد:  انباشت پسماند در ساحل سبب 
می شود  ناخوشایند  و  زشت  محیطی  ایجاد 
که خطر جدی برای  محیط زیست به همراه 
کردن  آلوده  خاطرنشان  کرد:  طاهری  دارد.  
شهر  به خصوص  شمال کشور  محیط زیست 
ساحلی محمودآباد معضلی است که در صورت 
بی توجهی به آن، فاجعه زیست محیطی را در 
پی دارد. او ادامه داد: سهل انگاری و بی توجهی 
نکته  خود،  پیرامون  محیط  به  نسبت  مردم 
بسیار  مهمی است که حتمًا باید برای اصالح 

آن فرهنگ سازی شود. 

متروی تهران امکان 
شناسایی مبتالیان 

به کرونا را ندارد
تهران  مترو  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
شخصی سازی بلیت مترو برای شناسایی افراد 

مبتال به کرونا را زمانبر دانست.
»فرنوش نوبخت« در همین رابطه به خبرنگار 
ایلنا گفت: امکان شناسایی افراد مبتال به کرونا 
را نداریم. ستاد کرونا باید درباره آن توضیح 

دهد، چرا که اطالعات فنی درباره آن ندارم. 
فاقد  مسافران  شناسایی  اما  افزود:  نوبخت 
اما  انجام می شود،  نرم افزارها  ماسک توسط 
تقریبا همه مسافران مترو از ماسک استفاده 

می کنند. 
تهران  مترو  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
افزود: کارت ملی باید در ارتباط با گیت های 
مسافری باشد و این اقدام نیازمند کارشناسی 
بیشتر است، اما براساس برنامه های گذشته 
در  را  ملی  کارت های  شخصی سازی  قصد 
کارت های  شخصی سازی  داریم.  کار  دستور 
مترو برای شناسایی مشتریان خوش حساب 
در گذشته مطرح شده بود، اما باید در این مورد 
خاص نیز برای آن کار کنیم و به همکارانمان 
ارجاع داده ام تا در این زمینه بیشتر کار کنند. 
او در پاسخ به این سوال که گفته می شود، 
از  کرونا  به  مبتال  مسافران  از  تعدادی 
برای  اقدامی  چه  بوده اند؛  دستفروشان 
جلوگیری از حضور بیماران کرونایی در واگن ها 
مساله  دستفروشی  می گیرد؟ گفت:  صورت 
سطح  در  دستفروشان  و  است  اجتماعی 
خیابان نیز وجود دارند. آن ها از سطح جامعه 
و خیابان وارد مترو می شوند. این افراد برای 
ما حکم مسافر را دارند نه دستفروش و اگر 
خرید  آن ها  از  باشند  عالقه مند  شهروندان 

نمی کنند.  خرید  نباشند  اگر  و  می کنند 
دستفروشان  برای  اقدام  این که  بیان  با  او 
نیازمند مشارکت سازمان های مختلف  مترو 
است، گفت: انتظار داریم سازمان ها و نهادهای 

اجتماعی بیشتر به ما کمک کنند. 

تهران باید 5 آرامستان 
جدید داشته باشد

در  تهران  استان  نمایندگان  مجمع  اعضای 
مجلس شورای اسالمی دیروز از سازمان بهشت 
زهرا)س( بازدید کردند و پیشنهاداتی به رئیس 
این سازمان داشتند. سیدعلی یزدی خواه یکی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی که در این 
دیدار حضور داشت با اشاره به مسائل و مشکالت 
ترافیکی ناشی از تردد زیاد آخر هفته و روزهای 
پایانی سال به آرامستان بهشت زهرا)س( گفت: 
یکی از مطالبات جدی ما از شهرداری این است 
که ۵ آرامستان در نقاط مختلف تهران ایجاد تا از 
حجم ترافیک سنگین آخر هفته در این محدوده 
جلوگیری شود. یزدی خواه از مدیرعامل سازمان 
بهشت زهرا)س( به دلیل اقدامات شایسته در 
زمینه کاهش ترافیک و گرفتن مشاور متخصص 
در این زمینه و آغاز مطالعات کاربردی در این 
حوزه تقدیر کرد. عضو مجمع نمایندگان استان 
تهران در مجلس یازدهم از مدیرعامل سازمان 
بهشت زهرا)س( خواست تا آماری از نحوه ارائه 
قبر به افراد بی بضاعت ارائه دهد. اقبال شاکری، 
دیگر نماینده تهران در مجلس نیز پیشنهادی 
به مسئوالن این سازمان داد: یکی از مشکالتی 
دارد  وجود  زهرا)س(  بهشت  محوطه  در  که 
جاهای  در  مسیریاب  تابلوهای  است که  این 
مناسب قرار نگرفته که باید در این زمینه تدبیری 

بیندیشید. 
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صفحه آرایی: 
فاطمه خواجویی، ندا صفاری

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

ُفِک پلنگی گونه ای خوک دریایی گوشتخوار است که پس 
از فیل دریایی جنوبی، دومین جانور بزرگ در قطب جنوب 
به شمار می رود. این جانور بیشتر در کرانه های یخی قطب 
جنوب یافت می شود ولی در کرانه های جنوبی استرالیا، 
جزیره  کوک،  جزایر  زالندنو،  جنوبی،  آفریقای  تاسمانی، 
نیز  جنوبی  آمریکای  اطلسی  اقیانوس  کرانه  هاوو،  لرد 
دیده می شود. فک پلنگی همچنین نزدیک به 2۶ سال 
زندگی می کند. فک پلنگی به همراه نهنگ قاتل اصلی ترین 
مهاجمان در زنجیره غذایی قطب جنوب هستند و هر دو به 
شکار خوکان دریایی و پنگوئنها می پردازند. تنها مهاجمان 
بزرگ  کوسه های  و  قاتل  نهنگان  را  جانور  این  طبیعی 

در  جنبنده ای  هر  تقریبًا  پلنگی  فک  می دهند.  تشکیل 
اقیانوس منجمد جنوبی را طعمه خود می کند، به استثنای 
آب بازسانان بزرگ جثه. آن ها تعداد زیادی از بچه فک های 
خزدار را در فصل زایش می کشند. دندان های این جانور 
و خرد کردن ساخته  پاره کردن،  برای گرفتن،  و  بزرگند 
شده اند. آن ها به ویژه خوکان دریایی خرچنگ خوار و خوکان 
دریایی خزدار را شکار می کنند. فک های پلنگی همچنین 
همه انواع پنگوئن و انواع گوناگونی از ماهی و ماهی مرکب 
و کریل را نیز طعمه خود می کنند. گمان بر این می رود که 
این جانوران هر جنبنده ای را که از جلوی خط دیدشان 

بگذرد شکار کنند. 
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|ایرنا| »هدا زرباف« هنرمند مجسمه ساز و چند رسانه ای که به دلیل توجه به روح اشیا در آثارش شناخته می شد، درگذشت. نگاه و جهان بینی این هنرمند در آثارش به 
مسائل، پوچ و پیچیده بود، از آرزو و درد سخن می گفت. او در آثارش به مسئله حافظه و روح اشیا اشاره دارد.

| قره کلیسا |
|کجارو| قره کلیسا ماکو، کلیسای تادئوس مقدس یا 
کلیسای طاطاووس که به عنوان اولین کلیسای جهان 
مذهبی  جاذبه های  از  می شود،  شناخته  مسیحیت 
آذربایجان غربی است که در 20 کیلومتری چالدران 
واقع است و به همراه دو کلیسای »زور زور« و »سن 
محسوب  ایران  جهانی  میراث  جزو  استپانوس«، 
می شوند. قره كليسا يكی از زيباترين و پر نقش و 
نگارترين كليساهای ارمنيان در ايران است که به عنوان 
اولین کلیسای جهان مسیحیت شناخته می شود. این 
کلیسا روی مزار تاتائوس؛ یکی از حواریون حضرت 
مسیح )ع( احداث شده است و تاریخچه ساخت آن 
بر اساس اسناد موجود، به بعد از شهادت تاتائوس 
مقدس توسط جانشین پادشاه ارمنستان می رسد. 
این كلیسا در دل شهرها و روستاهای ترک نشین و 
مسلمان نشین قرار دارد و تجمع ساالنه مسیحیان 
برای برگزاری مراسم مذهبی با استقبال قابل توجه 
شیعیان منطقه همراه بوده و برخی از مردم منطقه نیز 
میزبان مسافران این آیین مسیحی هستند. اين بنای 
تاريخی و مذهبی به دلیل داشتن معماری بی نظیر 
نشست  دومين  و  سی  در   ۱۳۸۷ سال  تيرماه  در 

دو  به همراه  كبک كانادا،  در  يونسكو  جهانی  ميراث 
کلیسای سن استپانوس و زور زور در فهرست میراث 
جهانی به ثبت رسید. از جمله مهم ترین شاخصه های 
به  باستانی  اثر  این  تزیین  به  می توان  قره كلیسا 
داستان های شاهنامه اشاره كرد كه زیبایی خاصی به 
این اثر بخشیده است. تکنیک و حجم پردازی این 
کلیسا نیز در نوبه خود از کم نظیرترین پرداخت های 
هنرهای تجسمی است. نقش برجسته های کلیسا در 
نهايت زيبايی، ظرافت، تناسب و با مضامين مرتبطی 
به دست هنرمندان باذوق، باتجربه و با مهارت اجرا 

شده اند. با توجه به اینکه این منطقه در فصل های 
پاییز و زمستان آب و هوای سردی دارد؛ بهترین زمان 
سفر به قره کلیسا فصل های بهار و تابستان است. 
نکته ای در انتخاب زمان برای از این کلیسا باید در 
نظر بگیرید این است که در روزهایی که مراسم آیینی 
مسیحیان در این مکان برگزار می شود امکان بازدید 
برای غیر مسیحیان وجود ندارد. برای دیدن کلیسای 
طاطاووس باید راهی شمال غرب ایران و استان زیبای 
آذربایجان غربی شوید. از طریق دو مسیر تبریز و 

ارومیه می توانید به این کلیسای تاریخی بروید.

|ایرنا| »مهدی غالمی« مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی کبودراهنگ گفت: عبور خودروها و ادوات سنگین از روی پل تاریخی 
کوریجان در این شهرستان ممنوع شده است مهمترین تهدید برای پل 
کوریجان تردد خودروها و ادوات سنگین به دلیل نبود راه دسترسی مناسب 
در منطقه است که به دلیل حفاظت از این اثر تاریخی ارزشمند، تردد این قبیل 

ادوات بر روی آن ممنوع شده است.

سن  موضوع کاهش  »پیام ما«  روزنامه  روزی  چنین  در  سال گذشته 
همچنین  و  جنسی  خطر  پر  رفتارهای  افزایش  و  روانگردان  مصرف 
فرسایش خاک ایران که 4 برابر باالتر از میانگین جهانی است را بررسی 

کرد.

از  شیشه های نوشیدنی و مواد غذایی که به طور روزانه تعداد زیادی 
آن ها دور انداخته می شوند می توانند با استفاده ای خالقانه تر قدمی در  

راستای حفظ محیط زیست باشند.

از انتشار  |ایرنا| هرویه روپچیچ موسیقیدان و جهانگرد مشهور کرواسی بعد 
کتابش با عنوان از سرزمین مردم نجیب که روایت او از دو ماه موتورسیکلت 
سواری در سراسر ایران به اتفاق همسرش بود تنها در عرض دو روز پس از 
انتشار در فروشگاه اینترنتی VBZ، در جایگاه اول فروش قرار گرفت و حتی 
رکورد نویسنده بزرگترین کتاب پرفروش قرن 2۱ جهان »راز داوینچی« را پشت 

گذاشت. سر 

 The Croods: A New( ایرنا| انیمیشن خانواده کرودها: عصر جدید|
Age( شروعی طوفانی در گیشه پساکرونا داشت و توانست در تعطیالت 
پنج روزه روز شکرگزاری در آمریکا، ۱4 میلیون و 200 هزار دالر فروش 

کند.

|ایسنا| در طول جنگ جهانی دوم تابلو نقاشی »هنرمند در جاده به سمت 
تاراسکون« )۱۸۸۸( اثر »ون گوک« ارزشمندترین اثر موزه »ماگدبورگ« در 
آلمان محض احتیاط در معدن نمک قرار داده شده بود. احتمال داده می شود 
آتشی که در آخرین روزهای بقای نازی ها در محل نگهداری این اثر به وقوع 
پیوست به عنوان روشی برای غارت گنجینه های هنر توسط غارتگران مورد 

استفاده قرار گرفته است.

کتاب:  از  بخشی  قطره|  نشر  شیرمرز،  رضا  |مترجم: 
فرمان  سربازان  به گروه  سرجوخه  و  ایستاده  سروان 
به  بایست! گروهان  سرجوخه: گروهان  دهد.  می  رژه 
راست راست! گروهان آزاد! ) سالم نظامی می دهد.( 
قربان، گروهان به حالت آماده باش دراومده و منتظر 
دستورات شماس. سروان: ) سالم نظامی می دهد. ( 
ممنونم سرجوخه! به سربازهات آزادباش بده! ) گروهان 
به حالت آزادباش درآمده است. ( آذوقه مواد غذایی، رو 
به اتمامه و وضعیت، روز به روز خراب تر میشه. قحطی 
در میون جمعیت شهرنشین بیداد می کنه. این چیزا رو 
بهتون میگم تا گوشی دستتون بیاد و انقد راجع به غذای 
رستوران پادگان شکایت نکنین. طبق قوانین اضطراری 
دولت، شهروندان غیرنظامی از مواد از مواد غذایی کم 
تری برخوردار خواهند بود تا به مفاد برنامه بازیافت، موبه 
مو عمل کرده باشن. توی کشور تعداد جوانانی که باید 
جایگزین از کارافتاده ها بشن محدوده. حقیقت گزنده 
اینه که بیشتر این عناصِر از کارافتاده به خاطر سوء تغذیه 

در کوتاه ترین مدت می میرن. 

lمهر| چین قصد دارد با پرتاب یک ماهواره ای تازه 
به فضا، تلسکوپ فضایی جدیدی را به خارج از جو 
کره زمین منتقل کند و دامنه تحقیقات علمی خود 
را گسترش دهد. این تلسکوپ به پیشبرد تحقیقات 
چین در حوزه بررسی ویژگی های الکترومغناطیسی 
امواج گرانشی کمک خواهد کرد. پرتاب این تلسکوپ 

به فضا در ماه دسامبر انجام می شود.
چین،  فضایی  علوم  ملی  مرکز  اعالم  اساس  بر 
و  دارد  نام   GECAM تلسکوپ فضایی جدید چین 
از مرکز پرتاب ماهواره شیچانگ به فضا منتقل می 
استان  در  و  چین  غربی  جنوب  در  مرکز  این  شود. 

است. واقع  سیچوآن 
به  نیز  ماهواره کوچک  دو  ماموریت  این  جریان  در 
فضا منتقل می شود. این ماهواره ها برای شناسایی 
پرانرژی، پرتوهای متنوع  رادیویی سریع و  پرتوهای 
در  مغناطیسی  تشعشعات  انواع  دیگر  و  اشعه گاما 

خواهند کرد. تالش  فضا 
به کشف  منجر  ها  بررسی  این  است  امیدوار  چین 
اشیایی  شناسایی  و  هستی  عالم  از  جدیدی  اسرار 
همچون ستاره های نوترونی، سیاه چاله ها و غیره 
شود. این کشور اعالم کرده طی سه تا چهار سال آینده 
باز هم ماهواره ها و تلسکوپ های فضایی تازه ای را 
برای انجام اکتشافات علمی به فضا پرتاب می کند.

| مولوی |
 بشنو این نی چون شکایت می کند

 از جداییها حکایت می کند

 کز نیستان تا مرا ببریده اند
 در نفیرم مرد و زن نالیده اند

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
 تا بگویم شرح درد اشتیاق

 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
 باز جوید روزگار وصل خویش

 من به هر جمعیتی ناالن شدم
 جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم

 هرکسی از ظن خود شد یار من
 از درون من نجست اسرار من

 سر من از نالٔه من دور نیست
 لیک چشم و گوش را آن نور نیست

 تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
 لیک کس را دید جان دستور نیست

 آتشست این بانگ نای و نیست باد
 هر که این آتش ندارد نیست باد

 آتش عشقست کاندر نی فتاد
 جوشش عشقست کاندر می فتاد

 نی حریف هرکه از یاری برید
 پرده هااش پرده های ما درید

 همچو نی زهری و تریاقی کی دید
 همچو نی دمساز و مشتاقی کی دید

 نی حدیث راه پر خون می کند
 قصه های عشق مجنون می کند
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| صلح بزرگ |
| ادوارد باند |

| پرتاب تلسکوپ فضایی چین |
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