
رئیس قوه قضائیه:

 مسئله پسماندها
در گیالن باید حل شود

بزرگ ترین پروژه ساخت وساز در تاریخ 
 دانمارک برای ایجاد مرکز انرژی پاک

در دریای شمال آغاز می شود

 گام بلندپروازانه دانمارک 
برای تولید برق از باد

در  زیادی  بادی  توربین های  حاضر،  حال  در  گرچه 
سواحل دانمارک در حال چرخیدن هستند، اما این 

کشور همچنان به دنبال تولید انرژی پاک است.

تحقیقات در مورد کووید- 19 به یافته های 
تاریخی جدید درباره مرگ چنگیزخان 

مغول منجر شد

 جهانگشای مغول هم
بر اثر همه گیری مرده  است

 هفته گذشته دو کودک به درون
کانال روباز فاضالب سقوط کردند

تِن »مسجد سلیمان« 
زخمی فاضالب است

بنیانگذار مرکز باستان شناسی 
ایران درگذشت

وداع با فیروز باقرزاده

حقابه هامون در چنگ »کمال خان«
  مجید شفیع پور، استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران: حفظ هامون و تعیین حقابه آن نیازمند مطالبه در سطح بین المللی است

آیا آبگیری سد کمال  خان در افغانستان راه ورود آب هیرمند به ایران را می بندد؟

| روزنامه نگار حوزه بین الملل |

| آرمین منتظری |

 حقابه هامون
به مثابه اهرم فشار افغانستان

آب  امور  تنظیم  ملی  سازمان  مقامات 
از  گذشته  هفته  چهارشنبه  افغانستان 
آب گیری سد کمال خان در والیت نیم روز 
آب گیری  از  هدف  دادند.  خبر  این کشور 
این سد که با هزینه ای بالغ بر 200 میلیون 
دالر ساخته شده، قرار است که آب سرریز 
مدیریت  و  کرده  مهار  را  هیرمند  رودخانه 
که  می رود  آن  بیم  ترتیب  این  به  کند. 
هیرمند  رودخانه  از  ایران  حق آبه  سهم 
قبولی  غیرقابل  میزان  به  نیز  پیشتر  که 
به  سد  این  ساخت  با  می شد،  پرداخت 

برسد. حداقل 
اختالفات افغانستان و ایران بر سر منابع 
پیش  سال   150 در  ریشه  مشترک  آبی 
دارد؛ زمانی افسر انگلیسی مرز میان ایران 
اصلی  شاخه  امتداد  در  را  افغانستان  و 
ده ها  اختالفی  و  هیرمند کشید  رودخانه 
در سال  زد.  کلید  دو کشور  میان  را  ساله 
1317 رضا شاه پهلوی و دولت محمد زائر 
شاه در افغانستان معاهده ای تقسیم آب 
این  اما  کردند  امضا  را  هیرمند  رودخانه 
افغانستانی ها بودند که نتوانستند آن را در 

برسانند. نهایی  تصویب  به  داخل 
حل  برای  دیگری  تالش   1326 سال  در 
اختالفات آبی میان دو کشور، این بار در 
واشنگتن، صورت گرفت. آمریکا به عنوان 
میانجی دو کشور پیشنهاد کرد یک کمیته 
سه نفره از طرف ایران و افغانستان ایجاد 
و  کرده  بررسی  را  موضوع  آن ها  تا  شود 
نهم  در  دهند.  ارائه  را  خود  پیشنهادات 
اسفند سال 1329، کمیته دلتای رودخانه 
ارائه کرده و اعالم  را  هیرمند گزارش خود 
کرد سهم ایران از آب رودخانه هیرمند برابر 
با 22 متر مکعب در ثانیه است. اما ایران 
بیشتری  سهم  و  رد کرده  را  این گزارش 
طوالنی  روند  نتیجه  در  کرد.  درخواست 
مذاکرات آغاز شد. اسد هللا علم، وزیر دربار 
خود  خاطرات  در  پهلوی  شاه  رضا  محمد 
در سال 1347 نوشته افغانستان پیشنهاد 
هیرمند  از  بیشتری  حق آبه  این  به  کرده 
دسترسی  که  بپذیرد  ایران  اگر  بدهد 
را  بندرعباس  و  چابهار  بنادر  به  افغان ها 
تسهیل کرد و در زمینه توسعه اقتصادی به 

کند. افغانستان کمک 
 ،1351 سال  در  یعنی  بعد  سال  چهار 
امیرعباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران 
افغانش  همتای  شفیق  موسی  محمد  و 
آن  طبق  که  کردند  امضا  را  توافقنامه ای 
توافق شده بود آب هیرمند به میزان 22 
سرازیر  ایران  به  ثانیه  هر  در  مکعب  متر 
 4 مقدار،  این  بر  عالوه  شد  قرار  و  شود. 
نرمال  آبی  سال های  در  نیز  مکعب  متر 
پذیرفت  ایران  اما  شود  داده  ایران  به 
مقابل  در  بپردازد.  را  آب  میزان  این  پول 
افغانستان  دسترسی  پذیرفت  نیز  ایران 
به بندر عباس و بندر چابهار را بدون هیچ 
پیش شرطی تسهیل کند. اما این توافق نیز 
در هر دو کشور نه تصویب نهایی شد و نه 
اجرایی.  ابتدا در سال 1351 در افغانستان 
کودتا شد و در سال 1358 نیز ایران شاهد 
شاه  محمدرضا  سقوط  و  اسالمی  انقالب 
اشغال  نیز  بعد  سال های  در  بود.  پهلوی 
پیش  روس  نیروهای  توسط  افغانستان 
آمد و در نهایت در سال 1995 نیز طالبان 
در افغانستان به قدرت رسید و سرنوشت 
خورد. آشوب گره  و  ناآرامی  با  افغانستان 

افغانستان  و  ایران  است که  این  واقعیت 
از  این جنس  باید  همیشه  برای  بار  یک 
دو  فصل کنند.  و  حل  را  خود  اختالفات 
کشور به لحاظ مرزی اختالفی با یکدیگر 

بعد از قطع 1050 درخت و مخالفت محیط زیست، کارگاه تعریض جاده سی سخت بار دیگر تجهیز شد
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خبرگزاری رویترز مدعی شد که سه کشور فرانسه، 
آلمان و انگلیس پیشنهاداتی مطرح کرده اند که بر 
اساس آن ایران در ازی پایبندی به توافق هسته ای، 
از منافع اقتصادی بهره مند شود. به گزارش ایسنا، 
مشخص  هنوز  البته  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به 
به  ایران  اول  که  این  بدون  واشنگتن  که  نیست 
تحریم  لغو  به  راضی  شود،  پایبند  هسته ای  توافق 

ها می شود یا نه. 
گفت:  باره  این  در  اروپایی  ارشد  دیپلمات  یک 
نمی کنیم.  شروع  را  خالی کار  صفحه  یک  از  »ما 
و  توافق  به  بازگشت  مراتب  سلسله  معیارهای 
می دانیم.« را  عمیق تر  توافقی  ایجاد   سپس 
منبع  چهار  بود که  داده  هم گزارش  پیشتر  رویترز 
وزیر  که  داده اند  اطالع  خبرگزاری  این  به  مطلع 
خارجه آمریکا به زودی با همتایان خود در آلمان، 
احیای  چگونگی  خصوص  در  فرانسه  و  انگلیس 

توافق هسته ای با ایران به گفت وگو خواهد پرداخت. 
زمان  فاش شود  نام شان  نخواستند  منابع که  این 
نکرده اند  تعیین  گفت وگو  این  برای  مشخصی 
روز  تا  این گفت وگو  مدعی شدند که  منبع  دو  اما 
ادعا کردند که  جمعه رخ خواهد داد و منابع دیگر 
خواهد گرفت.  انجام  آینده  هفته  در  این گفت وگو 
اظهارنظر درخصوص دیدار  از  آمریکا  وزارت خارجه 
مجازی این چهار وزیر خارجه خودداری کرده است. 
انگلیس  سفارت  و  آلمان  و  فرانسه  خارجه  وزارت 
در واشنگتن نیز به درخواست فوری برای اظهارنظر 
به  ایران  پایبندی  شرط  موضوع  ندادند.  پاسخ 
توافق هسته ای برای بهره مندی از منافع اقتصادی 
بایدن در وعده های  این مطرح می شود که  در پی 
انتخاباتی اش گفته بود »در صورت بازگشت ایران به 
پایبندی کامل به تعهدات هسته ای اش« آمریکا 

باز می گردد. توافق  به  هم 

برنامه  در  که  کرد  تاکید  لندن  در  ایران  سفیر 
انگلیس  از  واکسنی  ایران،  از سوی  واکسن  خرید 
حمید  ایسنا،  گزارش  به  است.  نشده  خریداری 
بهداشتی  توییتی نوشت:  »مقامات  نژاد در  بعیدی 
تهیه  برای  را  خوبی  بسیار  اقدامات  کشورمان 
همزمان  کار  بر  عالوه  برنامه ریزی کرده اند.  واکسن 
بر روی چند واکسن داخلی که در مراحل پیشرفته 
خرید  برای  الزم  اقدامات  هستند،  انسانی  تست 
سازمان  کواکس  برنامه  از  و  روسیه  از  واکسن 
تاکید کرد  او  است.  انجام گرفته  جهانی  بهداشت 
نیست. کار  دستور  در   انگلیس  از  خریدی   که 

تهیه  خوشبختانه  نوشت که  همچنین  نژاد  بعیدی 
پیش  خوبی  مسیر  در  هم  ایران  سوی  از  واکسن 
می رود، چهار میلیون دوز از واکسن اسپوتنیک )که 
واکسن بسیار خوب و موثری است( خریداری شده 
که اولین محموله روز پنجشنبه هفته جاری وارد شد، 
چهار میلیون و دویست هزار واکسن تولید شرکت 
ٓاسترازنکا در چارچوب برنامه کواکس خریداری شده 
و  ارسال گردد  ایران  به  بزودی  قرار است  است که 
همین طور سه واکسن داخلی در مسیر فاز پیشرفته 
تست انسانی هستند که می توانند به مرحله تولید 

برسند.

 پیشنهاد تروئیکای اروپا:
بهره مندی ایران از منافع اقتصادی در ازای پایبندی به برجام

سفیر ایران در انگلستان:
خرید واکسن از انگلیس در دستور کار نیست
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شرکت آب منطقه ای اردبیل ، به نشانی اردبیل میدان ارتشنام و نشانی کارفرما1

مرمت و بهسازی محوطه سد سقزچی موضوع مناقصه2

مناقصه عمومی یک مرحله اینوع مناقصه3

استان اردبیل ، شهرستان نمینمحل اجرای کار4

5 ماه شمسیمدت اجرای کار5

در حدود 6/8 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانیمبلغ برآورد اولیه 6

340/000/000 ریالمبلغ تضمین7

پایه 5 و باالتر رشته ابنیه یا آب رشته و گروه پیمانکار8

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irمحل تهیه اسناد9

از مورخ 1399/11/14 لغایت 1399/11/19مهلت تهیه اسناد10

کلیه مناقصه گران موظفند اسناد ارزیابی را در سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir طبق موعد زمانی ) 1399/11/29 ( مندرج در سایت تکمیل و بارگذاری نمایند . 11

ضمنا هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود . 
نوبت اول : 99/11/15 نوبت دوم : 99/11/18      شناسه آگهی : 1088798

9273

هر قطره صرفه جویی من ، زمینی تشنه را سیراب خواهد کرد .

نوع آگهی : مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت دوم

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل9241

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دومفراخوان مشاوره

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نام
کرمان- بلوار شهید صدوقی – روبه روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596 – شناسه ملی کارفرما

14000275775 نشانی

برآورد )RFP( درخواست پیشنهاد + )RFQ( استعالم ارزیابی کیفی
مبانی مبلغ)ریال( مدت) روز( موضوع شماره فراخوان روش انتخاب

 براساس بخشنامه
شماره 99/142014
مورخ 1399/03/31 5/678/506/800 180

}993281{ تهیه 
نقشه پایه طرح 

توسعه و عمران شهر 
بافت

2099003501000122 مشاور بر اساس تعرفه

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل
دریافت اسناد

از تاریخ نشرآخرین آگهی به مدت حداکثر یک هفته مهلت
www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل

تحویل پیشنهاد ها
مهلت از آخرین روز مهلت دریافت اسناد خرید خدمات مشاوره، به مدت 10 روز

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل
گشایش پیشنهادها

طبق اسناد خرید خدمات مشاوره مهلت

کراچی  زندان  در  که  دیگری   ایرانی  ملوان    17
بازگشتند. کشور  به  و  شده  آزاد  بودند،   پاکستان 

کنسولگری ایران در کراچی اعالم کرد: با پیگیری های 
کنسولگری کشورمان در کراچی، 17 نفر دیگری از ملوانان 

ایران از زندان کراچی  آزاد شده و از طریق پرواز شرکت 
 هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به کشور بازگشتند.
اتهام  به  پیش  ماه  چهار  حدود  ملوانان،  این 
پاکستان  سرزمینی  آبهای  به  غیرقانونی  ورود 

این  دریایی  امنیت  آژانس  نیروهای  دست  به 
بودند. شده  زندان  روانه  و  بازداشت   کشور 
با آزادی این  ملوانان  در مجموع 101 ملوان ایرانی که 
پاکستانی  نیروهای  توسط  مشابه  اتهام  به  نیز  همه 
با پیگیری کنسولگری ایران در  دستگیر شده بودند، 

بازگشتند. آغوش خانواده هایشان  به  و  آزاد  کراچی، 

آزادی 17 ملوان ایرانی از کراچی پاکستان

7ادامه در صفحۀ

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید جلو قاچاق چوب و 
تجاوز به حریم جنگل در گیالن  گرفته شود گفت: »روح قانون 
جلوگیری از تجاوز به ذخایر ملی است و بن بستی برای رسیدگی 
به دادرسی های عادالنه نداریم.«
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این صفحه می خوانیم
پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 40 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 3|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 1944   | شنبه  18 بهمن 1399  |2 اقلیمپیام خرب

است که  موافقت کرده  دانمارک  دولت 
انرژی«  »جزیره  یک  سهام  اکثریت 
مصنوعی 25 میلیارد پوندی را خریداری 
کند. قرار است این جزیره در فاصله 50 
در  ساحل،  از  کیلومتری(   80( مایلی 

شود. ساخته  شمال  دریای  وسط 
به گزارش خبرگزاری گاردین، این جزیره 
در غرب شبه جزیره جوتلند و با مساحت 
اندازه 18  به  اولیه 120 هزار متر مربع – 
زمین فوتبال- ساخته شود و در اولین 
 3 برق  می تواند  جزیره  این  آن،  فاز 
تامین  انرژی سبز،  با  را  خانوار  میلیون 

کند.
که  می دهد  نشان  اولیه  طراحی های 
سه  در  مرتفعی  دیواره های  است  قرار 
طرف جزیره قرار بگیرد تا از این جزیره 
انرژی در برابر طوفان های دریای شمال 
محافظت کند؛ طرف چهارم جزیره هم به 
عنوان اسکله کشتی های خدماتی مورد 

می گیرد. قرار  استفاده 
که  گسترده  و  بزرگ  معامله ای  در 
دولت  شد،  انجام  شب  چهارشنبه 
سوسیال دموکرات دانمارک با پشتیبانی 
احزاب خود و احزاب راست گرا، موافقت 
را  جزیره  این  سهام  درصد   51 کرد که 
خریداری کند و بخش خصوصی نیز، بر 
روی 49 درصد باقی مانده سرمایه گذاری 

کند.
آب وهوای  وزیر  یورگنسن«،  »دان 
است:  اعالم کرده  بیانیه ای  در  دانمارک 
برای  بزرگ  حقیقتا  لحظه  یک  »این 

انرژی  سمت  به  برای گذار  و  دانمارک 
است.« جهانی  پاک 

انرژی  »مرکز  است:  گفته  یورگنسن 
پروژه  بزرگ ترین  شمال،  دریای  در 
است.  دانمارک  تاریخ  در  ساخت وساز 
تحقق  به  بزرگی  کمک  که  پروژه ای 
بادهای  عظیم  پتانسیل  از  استفاده 

می کند.« اروپا  دریایی 
بین  معامله  یک  اساس  بر  پروژه  این 
حزبی صورت می گیرد. معامله ای که در 
ماه ژوئن در زمینه سیاست های انرژی 
منعقد شد و طرفین توافق کردند که دو 
مرکز انرژی باد بسازند؛ یکی مصنوعی و 
دیگری هم در جزیره بورنهولمدر دریای 

بالتیک.
این دو مرکز قرار است در مرحله اولیه 
قدرت  و  کنند  تولید  برق  گیگاوات   5
ساحلی  بادی  توربین های  تولیدی 
موجود در دانمارک را سه برابر کنند. قرار 
است در مرحله بعد، ظرفیت این پروژه 

پیدا کند. افزایش  12 گیگاوات  تا 
در متن توافقنامه، احزاب هشدار داده اند 
که ممکن است سختی های کار مانع از 
پیش  تا  شمال  دریای  جزیره  ساختن 
از سال 2033 شود. این بدان معناست 
که ممکن است دانمارک موفق نشود به 
بلندپروازانه خود – یعنی کاهش  هدف 
نسبت  درصد   70 تا  گازهای گلخانه ای 
 -2030 از سال  پیش  تا   1990 به سال 

دست پیدا کند.
اما در این متن از دولت خواسته شده 

تا با همکاری شرکای بخش خصوصی، 
تالش کند این پروسه را سرعت ببخشد 
این صورت حتی ممکن است که  و در 
این پروژه، زودتر به بهره برداری برسد.

هدف  با  که  است  شده  متعهد  دولت 
مناقصه  برای  قانونی  چارچوبی  ایجاد 
با  را  گفت وگوها  باقی مانده،  درصد   49
سایر  و  بادی  مزارع  توسعه دهندگان 
اسرع  در  سرمایه گذاران،  و  شرکت ها 

کند. آغاز  وقت 
دان یورگنسن، وزیر آب وهوای دانمارک 
به خبرگزاری گاردین گفته است: »این 
ما  است.  دانمارک  برای  بزرگی  اتفاق 
بعدی  عصر  به  برداشتن  گام  حال  در 
هستیم.  دریایی  بادهای  از  استفاده 
سال  در  هستیم که  اولین کشوری  ما 
را  ساحلی  بادی  مزرعه  یک   1991
ساخت و حاال هم داریم قدم بعدی را 

برمی داریم.«
می تواند  برق  گیگاوات   10 تولید 
نیاز 10 میلیون خانوار باشد.  پاسخگوی 
در حالی که جمعیت دانمارک 6 میلیون 
نفر است و در حال حاضر هم این کشور 
روبه رو  مشکل  با  خود  برق  تامین  در 
نیست. به همین دلیل است که دانمارک 
کشورهای  سایر  برق  تامین  فکر  به 

است. افتاده  اروپایی 
به گفته یورگنسن ، »تولید 10 گیگاوات 
برق، در صورت نهایی شدن پروژه، بسیار 
می کند  تولید  برق  چیزی  آن  از  بیشتر 
که ما به عنوان یک کشور تولید می کنیم 

و بنابراین این بخشی از یک استراتژی 
برای  کشورها  سایر  به  کمک  منظور  به 
آن ها  تعیین شده  اهداف  به  رسیدن 

است.«
قرارداد  از  بعد  است که  یورگنسن گفته 
ژوئن، هنوز تصمیمی گرفته نشده که که 
آیا دولت باید نقش پیشرو را در تامین 
بودجه این پروژه به عهده بگیرد یا صرفا 

درگیر ساخت یک جزیره واقعی شود.
او گفته است: »ما در حال گفت وگو در 
این مورد بودیم که آیا باید این سکو را 
بسازیم یا نه و عالوه بر آن، برای قطعی 
این که  مورد  در  بود  الزم  شدن تصمیم، 
داشته  را  جزیره  اکثریت  باید  دولت 

می کردیم.« توافق  نه،  یا  باشد 
»سازش  یک  را  سهام  درصد   51 او 
ورود تخصص  باعث  کامل« خوانده که 
پروژه  این  و  می شود  خصوصی  بخش 
برای  هم  پرسود  تجارت  »یک  به  را 
برای  هم  و  خصوصی  سرمایه گذاران 

می کند. تبدیل  دانمارک«  دولت 
می رود  انتظار  که  گفته  همچنین  او 
آغاز   2026 سال  در  جزیره  ساخت 
ثبت نام  صرف  آینده  سال   5 و  شود 
شرکای بخش خصوصی، ارزیابی اثرات 
زیست محیطی در بستر دریا و امضای 
معامالتی جهت اتصال این دو جزیره به 

بشود. آلمان  و  هلند  بلژیک، 
دان یورگنسن گفته است: »امکان سنجی 
ایجاد  به  وابسته  پروژه ها  اقتصادی 
ارتباطات است، زیرا برق تولیدی بسیار 
خودمان  است که  چیزی  آن  از  بیشتر 

استفاده کنیم.« آن  از  بتوانیم 
حدود  نوین  انرژی های  حاضر  حال  در 
را  اتحادیه  این  برق  نیازهای  یک سوم 
اروپا،  اتحادیه  به گفته  می کند.  تامین 
12 گیگاوات  دریا  در  بادی  توربین های 
از  تولید می کنند که 1.7 گیگاوات  برق 

می کند. تامین  دانمارک  را  برق  این 
اروپا  اتحادیه  گذشته  سال  نوامبر 
کردن  برابر   25 برای  را  طرح هایی 
بادی  توربین های  با  برق  تولید  ظرفیت 

کرد. اعالم   2050 سال  تا  دریا  در 
کشورهای  از  دیگر  یکی  نیز  آلمان 
کاهش  سمت  به  که  است  اروپایی 
و  فسیلی  سوخت های  از  استفاده 
برای  بادی  انرژی  از  استفاده  افزایش 
تولید برق حرکت می کند. سال گذشته 
گزارش هایی منتشر شد مبنی بر این که 
بزرگترین  به  غیرفسیلی  انرژی های 
منبع تأمین انرژی در آلمان تبدیل شده 
نیاز برق  بادی 35 درصد  انرژی  است. 

می کند. تامین  را  کشور 
سه  در  آلمان،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  بیش  میالدی   2020 سال  اول  ماهه 
منابع  از  انرژی  کیلووات  میلیارد   72
وارد  آلمان  برق  شبکه  به  تجدیدپذیر 
برای  زمان،  همین  در  است.  شده 
از تولید برق  اولین بار حدود 35 درصد 
از منبع انرژی بادی تامین شد و بدین 
ترتیب از سال گذشته، این انرژی سالم 
به بزرگترین منبع تامین برق در کشور 

است. شده  تبدیل 
زغال سنگ  کمیسیون  دیگر،  سوی  از 
مد ت ها  از  پس   2019 سال  در  آلمان 
پایان  به  تصمیم  باالخره  مشاجره 
زغال سنگ  از  برق  تولید  به  بخشیدن 
سال  پایان  تا  که  کرد  اعالم  و  گرفت 
به  را  زغال سنگ  از  برق  تولید   ،2038

می رساند. صفر 

بزرگ ترین پروژه ساخت وساز در تاریخ دانمارک برای ایجاد مرکز انرژی پاک در دریای شمال آغاز می شود

 گام بلندپروازانه دانمارک
 برای تولید برق از باد
مرکز انرژی در دریای شمال، بزرگ ترین پروژه ساخت وساز در تاریخ دانمارک است

وزیر خارجه روسیه:

آمریکا در مورد برجام 
زودتر اقدام کند

سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد: 
»برجام به نقطه و زمان حساسی رسیده است، 
آتی  اقدامات  برای  زودتر  آمریکا  امیدواریم که 
خود در مورد این توافق بین المللی به نتیجه گیری 
در  الوروف  ایرنا،  به گزارش  برسد.  مشخصی 
نشست مطبوعاتی مشترک با »جوسپ بورل« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: »ما 
به همکاری در چارچوب برجام برای حل و فصل 
ادامه  ایران  هسته ای  برنامه  پیرامون  وضعیت 
می دهیم.« او افزود: »هم اکنون زمان حساسی 
امیدواریم که در  بار دیگر  ما  فرا رسیده است. 
عنوان کشوری که  به  آمریکا  دولت  این عرصه 
مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران انجام داد 
و برجام را امضا کرد مشخص کند که تا چه اندازه 
می تواند به این سند مهم بین المللی که دستاورد 
دیپلماسی چندجانبه و نمونه ای از تالش های الزم 
برای کاهش تنش ها در مناطق بحرانی و تحکیم 
نظام عدم انتشار سالح هسته ای شناخته شده 

است، بازگردد.«

80 فوتی و 7061 ابتالی جدید 
کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 7هزار و 61 مورد جدید 
کووید19 در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به گزارش 
ایسنا، از روز 16 تا 17 بهمن و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، 7 هزار و 61 بیمار جدید مبتال به کووید19 در 
کشور شناسایی شد که 675 نفر از آن ها بستری شدند. 
او گفت که در این مدت 80 بیمار کووید19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 58 هزار 

و 336 نفر رسید.

بایدن:
آمریکا به دیپلماسی 

بازگشته است
در  با حضور  آمریکا  رئیس جمهوری  بایدن  جو 
وزارت خارجه آمریکا و در جمع کارمندان وزارت 
به صورت مجازی  آمریکا که  خارجه و سفرای 
بازگشت  بر  اصل  تاکید کرد که  داشتند  حضور 
به دیپلماسی است. به گزارش ایسنا، جو بایدن 
گفت: »آمریکا به جهان دیپلماسی بازگشته و نه 
تنها به دنبال ترمیم آسیب های چند سال گذشته 
است، بلکه رو به جلو برای حل مشکالت فعلی 
جهان همچون پدیده گرمایش زمین و تهدیدهای 
چین و روسیه علیه دموکراسی اقدام می کند.« 
بایدن در سخنان خود در وزارت خارجه همچنین 
و گفت  یافتن جنگ یمن شد  پایان  خواستار 
تیموتی لیندرکینگ به عنوان نماینده ویژه آمریکا 
در امور یمن خواهد بود. او از قطع حمایت های 
نظامی و فروش تسلیحاتی به ائتالف عربستان 
خبر داد اما گفت همزمان به ریاض برای دفاع 
»با کمک  برابر حمالت موشکی که  در  از خود 
تسلیحات ساخت ایران« صورت می گیرد، کمک 
خروج  داشت که  عنوان  همچنین  او  می کند. 
نیروهای آمریکایی از آلمان را که دولت دونالد 
تعداد  و  کرده  متوقف  بود،  آن  حامی  ترامپ 
پناهجویانی  را که می خواهند وارد آمریکا شوند 
افزایش می دهد. بایدن اظهار کرد: ما به دنبال 
بازسازی ائتالف های خود هستیم. ما می خواهیم 
تعهد خود را به جهان دوباره نشان دهیم و به 
مقابله با چالش های بزرگی که با آن مواجهیم 
مانند پاندمی و گرمایش زمین بپردازیم و مجددا 
برای دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان به 
پا خیزیم. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ضمن 
»نیواستارت«  توافق هسته ای  تمدید  به  اشاره 
که روز پنجشنبه میان واشنگتن و مسکو امضا 
شد، گفت ضمن این که به دنبال همکاری هایی 
این چنین است از ایستادن برابر والدیمیر پوتین 
به علت »مداخله در انتخابات آمریکا، حمالت 
سایبری و مسموم کردن شهروند این کشور - 

آلکسی ناوالنی- ابایی ندارد.«

فوت ناگهانی پزشک مسئول 
درمان ناوالنی در روسیه 

بیمارستانی  ارشد  پزشک  ناگهانی  فوت  از  سی.ان.ان 
در  مسمومیت  از  بعد  ناوالنی  آلکسی  که  روسیه  در 
آنجا بستری شد، خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از 
اورژانس  بیمارستان  که  بیانیه ای  اساس  بر  سی ان ان، 
اومسک منتشر کرد، سرگئی ماکسیمیشین که به عنوان 
معاون ریاست پزشکی این بیمارستان »به طور ناگهانی« 
در سن 55 سالگی درگذشته است. این بیمارستان در 
بیانیه اش اشاره ای به علت مرگ او نکرده است. آلکسی 
ناوالنی، رهبر مخالفان دولت روسیه در ابتدا در تاریخ 20 
اوت بعد از مسموم شدن در اثر تماس با ماده رده نظامی 
نوویچوک در یک هواپیمایی که از سیبری به مسکو عازم 
اورژانس  بیمارستان  بود، در واحد مسمویت های شدید 
در  ماکسیمیشین  شد.  پذیرش  اومسک  یک  شماره 
مطبوعاتی  مصاحبه  هیچ  ناوالنی  شدن  بستری  زمان 
انجام نداد. او به عنوان معاون ریاست پزشکی بیهوشی 
پزشکان  ارشدترین  از  یکی  بیمارستان  این  احیای  و 
رئیس  وولکوف،  لئونید  می شد.  محسوب  بیمارستان 
دفتر ناوالنی به سی.ان.ان گفت: »سرگئی ماکسیمیشین 
بیشتر از هر کس دیگری درباره وضعیت آلکسی ناوالنی 
اطالع داشت، بنا براین نمی توانم احتمال قتل را رد کنم.«

خبرهای خوبی درباره روابط 
ایران و چین در راه است  

سفیر ایران در چین با بیان این که سالگرد انقالب با عید 
بهاره  چین و آغاز پنجاهمین سال برقراری روابط دیپلماتیک 
دو کشور همراه شده گفت: »خبرهای خوبی در روابط دو 
کشور در راه است.« به گزارش ایسنا، محمد کشاورز زاده در 
توییتی نوشت:  »در وبیناری که به مناسبت چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد، شش اندیشمند 
چینی از تجربه موفق انقالب در  ایران گفتند.  امسال سالگرد 
انقالب با عید بهاره  چین و آغاز پنجاهمین سال برقراری 
روابط دیپلماتیک دو کشور  همراه شده، خبرهای خوبی در 

روابط دو کشور در راه است.«

با رای سنا
سفارت آمریکا در قدس 

اشغالی می ماند
مجلس سنای آمریکا صبح دیروز بدون هیچ گونه اعمال 
تغییری در تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق 
در  آمریکا  سفارت  باقی ماندن  تصمیم  نفع  به  آمریکا، 
قدس اشغالی رای داد. به گزارش ایسنا، شبکه هفتم 
اسرائیل اعالم کرد، 97 تن از اعضای سنا به نفع این 
تصمیم رای دادند و سه تن از حزب دموکرات از جمله 
در  پیشتر  بایدن  مخالفت کردند.  سندرز  برنی  سناتور 
انتخاباتی خود اعالم کرده بود، سفارت آمریکا  کمپین 

را در قدس اشغالی نگه خواهد داشت.

مکرون:
می توانم میانجی گر صادق 

و متعهدی در مذاکرات 
تهران-واشنگتن باشم

داد  پیشنهاد  فرانسه  رئیس جمهور 
»میانجی گری صادق و متعهد« در مذاکرات 
ایران و آمریکا برای احیای توافق هسته ای 
باشد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 
گفت: »هرکاری که بتوانم برای حمایت از هر 
اقدامی از جانب آمریکا برای مشارکت دوباره 
در مذاکراتی دشوار انجام خواهم داد. سعی 
متعهد  و  صادق  میانجی  یک  خواهم کرد 
رئیس جمهور  باشم.«  مذاکرات  این  در 
ترامپ  دونالد  بود  بارها سعی کرده  فرانسه 
پایبند  توافق هسته ای  به  تا  را متقاعد کند 
او همچنین خواستار  نبود.  اما موفق  باشد 
حضور  با  شد که  ایران  با  جدید  مذاکراتی 
عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی باشد 
ایران  موشکی  برنامه  بر  محدودیت هایی  و 
صهیونیستی  رژیم  و  عربستان  اعمال کند. 
سال  در  هسته ای که  توافق  با  سرسختانه 
2015 انجام شد، مخالف بوده و از تصمیم 
توافق  از  آمریکا  کردن  خارج  برای  ترامپ 
حمایت کرده بودند.« مکرون در ادامه اظهار 
کرد: »ما باید راهی پیدا کنیم که عربستان 
مذاکرات  این  در  هم  اسرائیل  و  سعودی 
حضور داشته باشند، چراکه آن ها از شرکای 
نتیجه  در  مستقیما  و  هستند  منطقه  مهم 
منطقه  در  دوستانمان  دیگر  با  ما  اقدامات 

است.« ذی نفع 

 تولید 10 گیگاوات برق می تواند 
پاسخگوی نیاز 10 میلیون خانوار 
باشد. در حالی که جمعیت 
دانمارک 6 میلیون نفر است و 
در حال حاضر هم این کشور 
در تامین برق خود با مشکل 
روبه رو نیست. به همین دلیل 
است که دانمارک به فکر تامین 
برق سایر کشورهای اروپایی 
افتاده است.

گرچه در حال حاضر، توربین های بادی زیادی در سواحل دانمارک در حال چرخیدن هستند، اما این کشور همچنان به 
دنبال تولید انرژی پاک است. حاال مقامات دانمارکی در حال برداشتن گام تازه و البته بلندپروازانه ای هستند: تولید بخش 

قابل توجهی از برق اروپا با استفاده از انرژی بادی.

طالبان دیروز جمعه به آمریکا هشدار داد در 
صورتی که سربازانش تا ماه مه سال جاری 
از  دوحه  توافق  برنامه  با  مطابق  میالدی 
و  بزرگ«  »جنگی  نشوند،  خارج  افغانستان 
»تشدید خطرناک درگیری« رخ می دهد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه »کشمیر واال«، 
طالبان این هشدار را در وب سایتش با این 
تاریخ  اگر  شود  می  »چه  کرد:  منتشر  تیتر 

شود.« تمدید  مهاجمان  خروج 
لغو  دوحه  توافق  »اگر  داد:  هشدار  طالبان 
شود، این منجر به یک جنگ بزرگ می شود 
آمریکا  دوش  به  مستقیم  مسئولیتش  که 
اخیر  گزارش  به  همچنین  طالبان  است.« 
آمریکا  کنگره  افغانستان«  مطالعه  »گروه 
بایدن  جو  دولت  توصیه کرد  داد که  ارجاع 
تاریخ خروج سربازان از افغانستان را تمدید 
نکرده  خدای  »اگر  گفت:  گروه  این  کند. 
توافق دوحه نقض شود، این منجر به تشدید 
مقابل  طرف  که  می شود  جنگ  خطرناک 

بود.« خواهد  مسئولش 

کشته شدن 23 نیروی امنیتی 
افغان در حمله طالبان

منتشر  دیروز  خبری که  در  دیگر،  سوی  از 
خان آباد  منطقه  به  طالبان  حمالت  در  شد، 
والیت قندوز، 18 سرباز محلی تحت حمایت 
نیروهای امنیت ملی افغانستان کشته و دو 
والیت  این  مقامات  دیگر زخمی شدند.  نفر 

خود  با  نیز  را  نفر  سه  طالبان  که  گفته اند 
آفتاش  مسئول  مقام  عمر،  محمد  برده اند. 
قندوز که فرزند و برادرزاده اش در این حمله 
درگیری  بی بی سی گفت،  به  کشته شده اند، 
میان نیروهای طالبان و این سربازان ساعت 
تا  و  محلی شروع  وقت  به  8 شب گذشته 

داشت. ادامه  11:30 شب  ساعت 
 او گفت که در این مدت نیروهای کمکی به 
آن ها نرسید و در نتیجه 18 نفر از آن ها کشته، 
با  نیز طالبان  را  نفر  نفر فرار کرده و سه  دو 
فاریاب  والی  فایق،  هللا  نقیب  برده اند.  خود 
طالبان  نیروهای  ویدیویی گفت،  نشر  با  نیز 

در یک کمین، شماری از نیروهای ارتش را 
گردان  فرمانده  نتیجه  در  که  کرده  غافلگیر 
و چهار  در شمال  ارتش  اول  تیپ  از  ششم 
است  فایق گفته  شدند.  کشته  دیگر  سرباز 
طالبان  افراد  توسط  نیز  سربازان  از  شماری 
اسیر شده اند. او به تعداد آن ها اشاره نکرده 
ولی برخی منابع محلی گفته اند که 12 سرباز 
والی  شده اند.  اسیر  طالبان  توسط  ارتش 
فاریاب مدعی است که طالبان نیز 15 کشته 
و زخمی دادند که جسد پنج نفر از آن ها در 
میدان نبرد باقی مانده بودند. طالبان درباره 

است. نکرده  اعالم  افرادش چیزی  تلفات 

طالبان، آمریکا را به »جنگ بزرگ« تهدید کرد
جهان

رئیس دفتر رئیس  جمهوری: 
ما بارها اعالم کرده بودیم 
که حاضریم در تعامل با 
نمایندگان محترم، نظرات و 
مالحظات آن ها را مورد توجه 
قرار دهیم... متاسفانه نه تنها 
رویکرد تعامل گرایانه دولت 
بی جواب ماند، بلکه در طول 
دو ماه بررسی الیحه بودجه 
در کمیسیون تلفیق مجلس، 
شاهد تغییراتی در این الیحه 
بودیم که دقیقا در جهت 
تقویت نقاط ضعفی بود که 
نمایندگان در ابتدا به بودجه 
نسبت می دادند

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس  جمهوری 
مفاهمه  و  تعامل  مبنای  بر  »دولت  گفت:  
به خواست مجلس احترام گذاشته و برای 
این که مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور 
آسیب نبیند، ظرف زمان تعیین شده بودجه 

می دهد.« اصالحی 
محمود واعظی در گفت وگو با ایرنا گفته است:  
»اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن 
مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از 
الیحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبال 
به  اصالح  برای  بوده که گزارش  این  رویه 
کمیسیون بازگردد، اما دولت بر مبنای تعامل 
و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته 
و برای این که مردم متضرر نشوند و اقتصاد 
کشور آسیب نبیند، ظرف زمان تعیین شده 
اقدام می کند.« رئیس دفتر رئیس جمهوری 
با مرور روند تقدیم الیحه به مجلس، رویکرد 
تقابلی و تبلیغاتی برخی نمایندگان نسبت به 
الیحه دولت را غیرقابل قبول خواند و گفت: 
وجود  با  مجلس  به  الیحه  تقدیم  روز  »از 
حداکثری  همگرایی  دولت  مبنای  این که 
منظور  به  نهاد  این  با  تعامل  و  مجلس  با 
بر  غلبه  و  مردم  معیشتی  مشکالت  حل 
اما در سوی  بود،  اقتصادی دشمنان  جنگ 
مقابل شاهد تقابل و ادبیات غیردوستانه و 
غیرسازنده از سوی برخی نمایندگان مجلس 
بودیم.« او افزود: »استفاده از الفاظ سخیف 

و  توهین آمیز  عبارت های  و  غیراخالقی  و 
غیراسالمی در توصیف الیحه بودجه دولت 
انتساب برخی کلیدواژه های مخرب مثل  و 
به  حالی  در  آن  به  اقتصادی«  »فروپاشی 
دفعات از سوی برخی نمایندگان و اعضای 
الیحه  که  گرفت  صورت  تلفیق  کمیسیون 
بودجه حاصل ماه ها کار کارشناسی در دولت 

بود.«
بودیم  اعالم کرده  بارها  »ما  اضافه کرد:  او 
که حاضریم در تعامل با نمایندگان محترم، 
نظرات و مالحظات آن ها را مورد توجه قرار 
دهیم... متاسفانه نه تنها رویکرد تعامل گرایانه 
بلکه در طول دو ماه  ماند،  دولت بی جواب 
تلفیق  کمیسیون  در  بودجه  الیحه  بررسی 
الیحه  این  در  تغییراتی  شاهد  مجلس، 
بودیم که دقیقا در جهت تقویت نقاط ضعفی 
ابتدا به بودجه نسبت  بود که نمایندگان در 
می دادند.« واعظی ادامه داد: »آن ها در ابتدا 
پیش از بررسی کارشناسی الیحه گفتند که 
غیرواقع بینانه  انبساطی،  تورم زا،  الیحه  این 
و دارای وابستگی باال به نفت است اما در 
طول بررسی ها با ایجاد درآمدهای موهوم که 
مسئوالن ذی ربط بارها اعالم کردند غیر قابل 
حصول است، سقف بودجه را بیش از 130 
این  در  دادند.  افزایش  تومان  میلیارد  هزار 
بررسی ها هم وابستگی بودجه به نفت و هم 

افزایش یافت.« درآمدها و هزینه ها 

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

 قانون و رویه این نیست که بودجه اصالحی بدهیم
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| مجتبی پارسا |

 همه دالیل مخالفت محیط زیست
محور یاسوج-سی سخت جاده ای کوهستانی 
از  آن  عمده  بخش  است که  و گردشگری 
داخل جنگل های بلوط منطقه حفاظت شده 
دنا عبور می کند و بخش دیگر زیر نظر منابع 
حفاظت  کل  مدیر  است.  یاسوج  طبیعی 
بویراحمد  کهگیلویه و  استان  زیست  محیط 
23 مرداد امسال در نامه ای خطاب به مدیر 
این  تعریض  با  استان  و شهرسازی  راه  کل 
آمده  نامه  این  در  بود.  مخالفت کرده  جاده 
است که پیرو نامه 14 مهر 98، درباره عملیات 
با  یاسوج-سی سخت،  محور  تعریض  پروژه 
ادامه اجرای عملیات تعریض از گردنه پلنگی 
بر  می شود.  مخالفت  سی سخت  سمت  به 
)به  طرح  این  اولیه  مجوز  نامه  این  اساس 
عرض  به  مربوط  صرفا   )96 آبان   22 تاریخ 
»ده  روستای  محدوده  در  شده  پاکتراشی 
تا  روستا  کشاورزی  آب  )جدول  برآفتاب« 
گردنه پلنگی( بوده و برای ادامه مسیر معتبر 
خصوص  این  در  مجوزی  هیچ  و  نیست 
صادر نشده است. همچنین در حالی که در 
گزارش ارزیابی پروژه قطع 500 اصله درخت 
در این مسیر پیش بینی شده بود، در محدوده 
قطع  درخت  اصله   1050 تعداد  فوق الذکر، 
احتمال  نامه  این  است.  شده  پاکتراشی  و 
بر  عالوه  می کند:  عیان  را  بحران  یک  وقوع 

1050 اصله درخت قطع شده، در ادامه اجرای 
پروژه و احداث تونل های پیشنهادی از طرف 
قطع  نیز  دیگر  درخت  اصله  مجری، 3367 
شده و از بین می رود. بعد از همه مخالفت ها 
با طرحی که از ابتدا با مجوز سازمان جنگل ها 
کلید خورد و به قطع درختان منجر شد، 13 
آبان پارسال اداره محیط زیست در نامه ای به 
راه و شهرسازی پیشنهاد کرد نقشه را اصالح 
کند و مسیر را تغییر دهد اما مجری پروژه 
هنوز برنامه ای اصالحی ارائه نکرده و به محیط 
نداده  تحویل  بویراحمد  و  زیست کهگیلویه  
اسدهللا  بود که  دلیل  این  به همه  بنا  است. 
»مجوز  عنوان کرد که  نامه اش  در  هاشمی 
مورخ 19 فروردین 97 از درجه اعتبار ساقط 
شد«. با همه این ها چرا ماشین های سنگین 

باز هم به میدان آمدند؟

 محیط زیست: نگران نباشید
اطالعات و تصاویر دریافتی »پیام ما« نشان 
ماشین آالت  حمل  و  کارگاه  تجهیز  می دهد، 
سنگین برای ساخت تونل یا تعریض جاده 
یاسوج-سی سخت در 18 کیلومتر باقی مانده، 
است.  افتاده  اتفاق  گذشته  روز  سه  در 
پیمانکار تونل یک، جهاد نصر کرمانشاه است 
و پیمانکار تونل شماره دو، وزارت دفاع؛ اولی 
در حال تجهیز و دومی تجهیز شده. فعاالن 
درخت ها  دوباره  قطع  نگران  زیست  محیط 

هستند. اما اسدهللا هاشمی، مدیرکل محیط 
»پیام ما«  به  بویراحمد  کهگیلویه و  زیست 
به  شروع  »فعال  بود:  نگران  نباید  می گوید 
کار نکرده اند. حساسیت مردم و اعتراضشان 
پا  از  دست  شده  باعث  مجازی  فضای  در 
خطا نکنند. آن ها در جریان این مخالفت ها 
اجازه  هستند. مقامات قضایی و فرمانداران 
شروع به کار دوباره را نخواهند داد. این فقط 
تجدید کارگاه بوده و مخالفت ما هم همان 
مرداد ماه به آن ها ابالغ شده و راه وشهرسازی 
با  می کند.«  تبعیت  قانون  از  که  گفته  هم 
این همه آن ها که به قانون آگاه اند، چطور بار 
دیگر برای تعریض جاده یا ساخت تونل به 
منطقه آمدند؟ برنامه راه وشهرسازی چیست؟ 
هاشمی در جواب می گوید: »من هم اطالع 
ندارم که حاال کارگاه را جمع کرده اند یا نه اما 
نیروهای محیط زیست در صحنه هستند که 
تخریبی صورت نگیرند. اگر این اتفاق بیفتد 
و جاده را تعریض کنند، حجم تخریب بسیار 
باال خواهد بود. مجوزی وجود داشت که حاال 

لغو شده و باید فکر دیگری بکنند.«

فعاالن محیط زیست: نمی توان 
بی تفاوت بود

زیست  محیط  کل  مدیر  اطمینان  وجود  با 
اما فعاالن محیط زیست نگران اند. آن ها به 
یاد دارند که قطع درختان، با وجود مخالفت 

منابع طبیعی  وقت  مدیر  و  فنی  کمیته 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  مجوز  و  بویراحمد 
پیش تر،  شد.  انجام  کشور  آبخیزداری  و 
آبان ماه 1396 بود که سازمان حفاظت محیط 
بخشی  ایمن سازی  و  تعریض  برای  زیست 
روستای  )از  یاسوج  سی سخت-  جاده  از 
صادر  مجوزی  پلنگی(  تا گردنه  ده برآفتاب 
کرد و بسیاری به گزارش ارزیابی این پروژه 
اطمینان کرده بودند که بر اساس آن حداکثر 
در  می شد.  قطع  بلوط  درخت  اصله  پانصد 
در  این جاده  بانده کردن  پروژه چهار  نهایت 

با کندی پیش می رفت و  مسیر کوهستانی 
انتخابات، از شهریور 98  با نزدیک شدن به 
دوباره آغاز شد و در جریان عملیات پاکتراشی 
در حدود 17 کیلومتر از این محور که در حوزه 
شهرستان بویراحمد قرار گرفته، بر اساس آمار 
بلوط  و کهنسال  تنومند  درخت   1050 رسمی 
قطع شد. آمارهای غیررسمی اما بیانگر قطع 
این عملیات  بلوط در  الی 4 هزار درخت   3
عمرانی است. بعد از این اتفاق و اعتراضات 

اول جاده سازی، متوقف شد. فاز  بود که 

یاسر فاطمی، فعال محیط زیست کهگیلویه 
و بویراحمد به »پیام ما« می گوید: »کسی به 
از  راه وشهرسازی  قصد  نمی داند  قطعی  طور 
تجهیز کارگاه ها چیست. روایت های مختلف 
می گوید.  تونل  ساخت  و  جاده  تعریض  از 
پیش  دفعه  مثل  شاید  نگران اند که  بعضی 
مجوز  تهران  از  استان،  مخالفت  وجود  با 
گرفته باشند. همه این ها نقل قول است اما 
سنگین  ماشین های  نبود.  نگران  نمی توان 

هستند.« منطقه  در  حاال  همین 

یکی دیگر از فعاالن محیط زیست این منطقه 
هم به »پیام ما« توضیح می دهد: »بخشی 
محیط  نظر  زیر  سی سخت  در  جاده  این  از 
زیست و بخش دیگر در سمت یاسوج، زیر 
نظر منابع طبیعی است. همین تصمیم گیری 
و  راه  را مشکل کرده. گویا  جاده  این  درباره 
کاهش  برای  که  شده  مدعی  شهرسازی 
جاده،  تعریض  جای  به  می خواهد  آسیب، 

به هم وصل کنند.« و  تونل هایی ساخته 

توریستی،  مسیر  »این  می دهد:  ادامه  او 
پیچ های  نقاطش  بعضی  است.  کوهستانی 
پروژه  است.  ایمن سازی  نیازمند  و  دارد  تند 
اما  بود  جاده  همین  چهاربانده کردن  قبلی 
تعیین  تونل  می خواهند  که  گفته اند  حاال 
باشد. بعضی  تا آسیب کمتری داشته  کنند 
دنبال  هم  استاندار  و  نماینده  و  اهالی  از 
اولویت  می گویند  و  جاده اند  این  راه افتادن 
است اما آنچه اتفاق می افتد شفاف نیست. 
است؟  قبلی  طرح  اصالحیه  طرح  این  آیا 
نمی دانیم. طرح جدید را هنوز ارائه نداده اند 
اما کارگاه را تجهیز کرده اند. این ها با هم جور 
در نمی آید. قبال 17 کیلومتر را »پاک تراشی« 
کردند و حاال ادوات شان را آورده اند برای 18 
جنگل  باقی  می خواهند  باقی مانده.  کیلومتر 
محیط  بررسی های کارشناسان  بتراشند.«  را 
نشان  را  همین  هم  منابع طبیعی  و  زیست 
می دهد؛ ادامه عملیات عمرانی در 18 کیلومتر 
تونل  به شکل  آن  از  بخشی  که  باقی مانده 
درخت   3367 کم  دست  می شود،  احداث 
بلوط دیگر را از بین خواهد برد و حاال کارفرما 
بدون  سی سخت  تعریض  پروژه  پیمانکار  و 
توجه به اخطار محیط زیست در حال تجهیز 
هزاران  نابودی  و  عملیات  ادامه  برای  کارگاه 

دیگرند. بلوط 

بعد از قطع 1050 درخت و مخالفت محیط زیست، کارگاه تعریض جاده سی سخت بار دیگر تجهیز شد

حیات 3400 بلوط دنا در خطر 
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد: نیروهای ما اجازه تخریب نمی دهند

1300 الشه پرنده در تاالب میانکاله 
و خلیج گرگان جمع آوری شد

بوتولیسم علت اولیه 
تلفات پرندگان مهاجر

معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور علت 
اولیه تلفات پرندگان در تاالب بین المللی میانکاله 
را وجود سم بوتولیسم اعالم کرد.به گزارش مهر، 
بهمن نقیبی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از 
تاالب میانکاله با بیان این که بررسی های اولیه 
احتمال وجود سم بوتولیسم را در الشه پرندگان 
تلف شده افزایش داده است، احیای تاالب ها 
را امری ضروری دانست. او با بیان این که تکرار 
این فاجعه ناشی از کم توجهی به احیای تاالب 
میانکاله بوده است، افزود: »بیشترین تلفات 
در بین گونه چنگر بوده و احتمال تلفات بیشتر 
دارد.«طی روزهای گذشته  نیز وجود  پرندگان 
بیش از هزار و 280 الشه پرنده از نوع چنگر، 
فالمینگو و مرغابی در تاالب بین المللی میانکاله 
نیز  قبل  و خلیج گرگان جمع آوری شد.سال 
40 هزار بال پرنده بر اثر بیماری بوتولیسم در 

میانکاله از بین رفتند.

سازمان هواشناسی اعالم کرد

آخرین وضعیت آب و 
هوایی کشور چهار روز آینده
اداره کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی اعالم کرد از بعدازظهر شنبه و در 
روز یکشنبه در استان های واقع در دامنه های 
وزش  کشور  شرقی  نیمه  و  البرز  جنوبی 
بر  مهر،  به گزارش  می دهد.  رخ  شدید  باد 
آینده نگری  و  همدیدی  نقشه های  اساس 
واقع  استان های  در  بارشی،  سامانه  ورود  با 
جنوب  مناطق  برخی  غرب،  شمال  غرب،  در 
غرب، دامنه های جنوبی البرز و به تدریج در 
استان های واقع در سواحل جنوبی دریای خزر 
بارندگی پیش بینی می  شود. بارش در مناطق 
سردسیر و مرتفع به شکل برف و در مناطق 
جنوبی بارش باران همراه با رعدوبرق، وزش باد 
شدید موقتی و احتمال رخداد تگرگ است. 
ایالم،  استان های کرمانشاه،  در  بارش  شدت 
آذربایجان  لرستان، جنوب  کردستان، شمال 
غربی و ارتفاعات البرز مرکزی خواهد بود.روز 
شنبه )18 بهمن ماه( بارش در شمال غرب 
نیمه غربی  یافته و در سایر مناطق  کاهش 
کشور، سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی 
البرز و شمال شرق کشور ادامه می یابد و شدت 
بارش در شمال و شرق خوزستان، چهارمحال 
لرستان،  بویراحمد،  و  بختیاری، کهگیلویه  و 
ایالم، کرمانشاه و ارتفاعات البرز مرکزی است 
و احتمال رخداد تگرگ در استان های واقع در 
غرب و جنوب دور از انتظار نیست. روز یکشنبه 
)19 بهمن ماه( با حرکت سامانه، فعالیت آن در 
غرب، جنوب غرب، جنوب، مرکز، دامنه جنوبی 
البرز، سواحل شرقی دریای خزر و شمال شرق 
کشور خواهد بود. در این روز شدت بارش در 
استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و 
بختیاری، غرب فارس، جنوب لرستان، جنوب 
خواهد  خوزستان  شرق  و  شمال  و  اصفهان 
بود.همچنین روز دوشنبه )20 بهمن ماه( در 
برخی مناطق شمال شرق بارش پراکنده، در 
نیمه شرقی کشور وزش باد و در سایر مناطق 
کشور آسمانی صاف پیش بینی می شود. روز 
سه شنبه )21 بهمن ماه( نیز در بیشتر مناطق 
کشور جوی به نسبت پایدار حاکم خواهد بود.

گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی پیشنهاد کرد

به جای »یخچال 
طبیعی« بگوییم 

»یخسار«
ادب  و  زبان  فرهنگستان  واژه گزینی  گروه 
واژه  ساخت  نحوه  از  توضیحی  در  فارسی 
»یخچال طبیعی« و برخی واژه های مرتبط 

می گوید. آن  با 
گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
)با عنوان »چشم و چراغ« در فضای مجازی( 
به مناسبت سالروز درگذشت عبدالکریم قریب، 
پدر زمین شناسی ایران نوشته است: »حتمًا 
واژه »یخچال طبیعی« را دیده یا شنیده اید. 
این واژه برای توده بزرگی از یخ به کار می رود 
که روی خشکی تشکیل می  شود و به پاییِن 
شیب می  خزد. اما این اصطالِح مرکب، امکان 
ساخت صورت های ترکیبی و اشتقاقِی دیگر 
را ضعیف می کند و زمین شناساِن فارسی زبان 
مایل بوده اند از واژه دیگری برای این مفهوم 
واژه گزینان،  با کمک  ازاین رو،  استفاده کنند. 
از پسوند کثرِت »سار/زار« استفاده و معادِل 
»یخسار« ساخته شده است. به این ترتیب، 
و  تشکیل  برای  زمین شناسی،  متخصصان 
اصطالح  از  یخسارها،  پسروی  یا  پیشروی 
فرسایش  و  می کنند  استفاده  »یخسارِش« 
ناشی از آنها را »فرسایش یخساری« می نامند. 
  glacier،در ضمن، انگلیسی زبان ها به یخسار

می گویند.«

مدیرکل محیط زیست 
کهگیلویه و بویراحمد: مقامات 

قضایی و فرمانداران اجازه 
شروع به کار دوباره را نمی دهند. 

این فقط تجدید کارگاه بوده و 
مخالفت ما هم همان مرداد 

ماه به آن ها ابالغ شده و 
راه وشهرسازی هم گفته که از 

قانون تبعیت می کند

کارگاه های پروژه تعریض جاده سی سخت را بار دیگر تجهیز کرده اند؛ دو کارگاه در کمین بلوط های منطقه حفاظت شده دنا که یکی 
آماده شده و یکی در حال تجهیز است. پروژه همانی است سال پیش به دنبال اجرای آن، 1050 بلوط سرزنده قطع شد و طول کشید 
تا محیط زیستی های کهگیلویه وبویراحمد حریف اداره راه و شهرسازی شدند. حاال ماشین های سنگین به جاده پیچ در پیچ سی سخت-
یاسوج زده اند تا چند تونل در این جاده حفر کنند. نامه اداره محیط زیست استان برای لغو مجوز این جاده سازی می دهد ادامه پروژه 
3367 درخت دیگر را هم از ریشه خواهد زد اما راه وشهرسازی یک سال بعد از قتل عام بلوط ها، بی توجه به اخطارها به صحنه جرم 

برگشته است.

نامه محیط زیست احتمال 
وقوع یک بحران را عیان 

می کند: عالوه بر 1050 اصله 
درخت قطع شده، در ادامه 

اجرای پروژه و احداث تونل های 
پیشنهادی از طرف مجری، 

3367 اصله درخت دیگر نیز 
قطع شده و از بین می رود
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|

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
نفتی  آلودگی  مورد  در  رامهرمز  شهرستان 
رامهرمز، گفت:  روستاهای  از  یکی  در  آب 
خوردن  با  یک گاو  فقط  »طبق گزارش ها 
آب تلف شده، اما امکان دارد اثرات آن در 
بماند که به شرکت نفت اخطاریه  طبیعت 
پیگیری  را  آن  دادگاهی  موارد  و  دادیم 

» می کنیم .
خبری  به  اشاره  با  مرحمتی  محسن 
در  پرندگان  و  دام   شدن  تلف  مورد  در 
توابع  از  ابوالفارس  آبشدون  روستای 
آب  خوردن  دلیل  به  رامهرمز  شهرستان 
این موضوع  بیان کرد: »ما  نفت  به  آلوده 
آنجا  شد  مشخص  و  کردیم  بررسی  را 
نشت هایی از پیت های نفت وجود داشته، 
اعالم  صراحت  به  بخواهیم  این که  اما 
اتفاق  مسمومیتی که  و  قضیه  این  کنیم، 
نیازمند  بوده،  نفت  نشت  دلیل  به  افتاده 
تا الشه ی  بررسی شبکه دامپزشکی است 
حیوان را کالبد شکافی کند و در مورد این 

کنند.« نظر  اظهار  موضوع 
او ادامه داد: »این اتفاق، یعنی تلف شدن 
حیوان چند روز بعد از اتفاق، به ما اطالع 
توسط  باعث شده الشه ها  و همین  دادند 
از  حیوانات  دیگر  و  مثل شغال  حیواناتی 
اظهار  نمی شود  همین  برای  و  برود  بین 

داشت.« دقیق  نظر 

چه  سوال که  این  به  پاسخ  در  مرحمتی 
»طبق  افزود:  شدند،  تلف  حیوان  تعداد 
یک  فقط  شده  داده  ما  به  که  گزارشی 
گاو تلف شده و شاید قبال هم این اتفاق 
این  بر  مبنی  گزارشی  ولی  باشد  افتاده 

بود.« نرسیده  ما  به  موضوع 
او گفت: »ما مردم را راهنمایی کردیم که 
اگر چنین اتفاقاتی افتاد به سرعت به ما 
تا  آن ها  زندگی  محل  البته  دهند،  اطالع 
فاصله  نیم  و  ساعت  یک  هم  شهرستان 

است.«
باید  نفت  »شرکت  افزود:  مرحمتی 

یک  جلوی  تا  بگیرد  نظر  در  تمهیداتی 
داخل  بگیرد.  هم  را  نفت  نشت  از  قطره 
محدوده ی ابوالفارس حدود 70 حلقه چاه 
آن ها  دارد که قدمت  و گازی وجود  نفتی 
دره وجود  آن یک  است. کنار  زیاد  خیلی 
سرازیر  آنجا  بارندگی  آب های  که  دارد 
خاک  به  چاه ها  از  سری  یک  و  می شود 
اتفاق شده است.  نفوذ کرده و باعث این 
نبوده،  آلوده شده، آب شرب  آبی که  این 
اما امکان دارد اثرات آن در طبیعت بماند 
که به شرکت نفت اخطاریه دادیم و موارد 

می کنیم .« پیگیری  را  آن  دادگاهی 

آلودگی آب روستایی در رامهرمز دام و پرندگان را می کشد
آب

باید جلوی قاچاق چوب و 
تجاوز به حریم جنگل در 

گیالن گرفته شود. روح قانون 
جلوگیری از تجاوز به ذخایر 
ملی است و بن بستی برای 

رسیدگی به دادرسی های 
عادالنه نداریم

رئیس قوه قضائیه:
مسئله پسماندها در گیالن باید حل شود

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که باید 
جلو قاچاق چوب و تجاوز به حریم جنگل 
در گیالن  گرفته شود گفت: »روح قانون 
جلوگیری از تجاوز به ذخایر ملی است و 
بن بستی برای رسیدگی به دادرسی های 
ابراهیم  ایسنا،  نداریم.«به گزارش  عادالنه 
حقوق  احیای  جلسه  در  دیروز  رییسی 
عامه در حوزه انفال، منابع طبیعی و محیط 
زیست که در دادگستری گیالن برگزار شد، 
گفت: »حفظ ذخایر ارزشمند آب، خاک، 
زمین و هر آنچه که به عنوان ثروت ملی 
است از رسالت های مهم، شرعی، قانونی، 
الهی و ملی است.«او تجاوز به جنگل را 
از موضوعاتی دانست که باید با جدیت در 
جلوگیری از آن اقدامات الزم صورت گیرد 
ادامه داد: »اگر نیرو و امکانات کافی نبود، 
می توان از ظرفیت سازمان های مردم نهاد 
که آمادگی نقش آفرینی دارند و همچنین 

نیروهای بسیجی استمداد طلبید.«
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تاالب انزلی 
برای امروز نیست بلکه سال های سال باید 
باقی بماند گفت: »نباید گذاشت تا منابع 
طبیعی مورد تعرض افراد قرار گیرد. از هیچ 
کس پذیرفته نیست که در دوره مدیریتی 
خود کوتاهی کند، زیرا آیندگان عملکردها را 
قضاوت می کنند.«او با تاکید بر اینکه حق 
آزمون و خطا نداریم و باید کار متقن انجام 

دهیم یادآور شد: »موضوع پسماندها در 
گیالن باید حل شود زیرا عالوه بر ایجاد 
مشکالت محیط زیستی، امراض بسیاری 

نیز برای مردم ایجاد می شود.«
اینکه  بر  تاکید  با  قضا  دستگاه  رییس 
راهکارهای حل مشکالت محیط زیستی 
راهکارهای  »باید  شود گفت:  احصا  باید 
آن ها  از  و  آورد  اینجا  به  را  شده  تجربه 

کرد.« استفاده 
جلو  باید  این که  بر  تاکید  با  رئیسی 
قاچاق چوب و تجاوز به حریم جنگل در 
گیالن گرفته شود ادامه داد: »روح قانون 
جلوگیری از تجاوز به ذخایر ملی است و 
دادرسی های  به  رسیدگی  برای  بن بستی 

نداریم.« عادالنه 
او با تاکید بر حفظ کاداستر در استان های 
داد:  ادامه  ضرورت هاست  از  که  شمالی 
رودخانه  حریم  در  تصرف  »هرگونه 
بدون  باید  برخوردها  و  است  غیرقانونی 

شود.« انجام  زمان  گذشت 
رئیسی با بیان اینکه کمیته مربوط به تاالب 
شکل  رئیس جمهور  اول  معاون  نظر  زیر 
گرفته است افزود: »کمیته ها نیز باید فعال 
شود.«او با بیان این که سندهای غیرقانونی 
باید ابطال شود گفت: »باید شجاعانه در 
برابر تخلفات ایستادگی کرد زیرا کار ویژه 

نگاه ویژه می طلبد.«

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی  |
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فرضیه  از  ساینس«  »الیو  اینترنتی  مجله 
مغول  چنگیزخان  مرگ  مورد  در  جدیدی 

است. کرده   صحبت 
چنگیزخان مغول که در سال 1162 میالدی 
به دنیا  در قبیله »بورجیگین« در تموجین 
کشور گشایان  مشهورترین  از  یکی  آمد، 

می آید. حساب  به  تاریخ 
زمانی  در  یعنی  میالدی   1206 سال  در  او 
را  مغول  امپراطوری  داشت  سال   44 که 
اولین فرمانروای این  تاسیس کرد و خود 

شد. امپراطوری 
امپراطوری مغول در زمان مرگ چنگیز در 
قلمرو  برابر  نیم  و   2 میالدی   1227 سال 

بود. روم  امپراتوری 
که  می دهد  نشان  علمی  مطالعات 
جای  بر  بزرگی  جهانی  میراث  چنگیزخان 
گذاشته است، نتایج تحقیقاتی که در سال 
»هیومن  آمریکایی  علمی  مجله  در   2003
می دهد که  نشان  شد،  منتشر  جنتیکس« 
نفر  یک  جهان  در  نفر   200 هر  از  احتماال 

است. چنگیزخان  مستقیم  فرزند 

افسانه های مرگ چنگیزخان
در حالی که نفوذ این فاتح در جهان اکنون 
به خوبی مشخص شده است اما مرگ او 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
به  که  می دهد  نشان  تاریخی  مطالعات   
خانواده چنگیزخان و پیروانش دستور داده 
شده بود که مرگ او را به عنوان بزرگترین 
امپراطوری  که  چرا  دارند  نگه  مخفی  راز، 

ساله   20 مرحله جنگ  مهم ترین  در  مغول 
بود. »شیاغربی«  دودمان  با  خود 

جریان،  این  گذشت  از  بعد  بنابراین 
از  او  مورد مرگ  در  و قصه هایی  افسانه ها 
سوی دوست و دشمن برای گرامیداشت یا 

گفته  شد. او  تخریب 
که  می کند  ادعا  داستان ها  این  از  یکی 
چنگیزخان در شمال غربی چین با ضربات 
تانگوت  قوم  خانم  شاهزاده  توسط  چاقو 
به  و  شده  اخته  تبتی-برمه ای(  )قبیله ای 

می میرد. زیاد  خونریزی  خاطر 
با  نبرد  در  او  که  می گوید  دیگری  قصه 
به  و  می کند  سقوط  اسب  از  چینی ها 
از این زمین خوردن  خاطر جراحات ناشی 

. می میرد
برخی دیگر هم اظهار می کنند که چنگیزخان 
جنگ  آخرین  در  آلوده  تیری  زخم  اثر  بر 
خود با خاندان شیا غربی در گذشته  است.
احتماال  که  می گوید  جدید  مطالعات  اما 
همه این روایات قصه است و پس از مرگ 

شده است. ابداع  چنگیزخان 
»مرگ پادشاهان و امپراتورهای چین بزرگ 
شده  آمیخته  اسطوره  و  افسانه  با  اغلب 
است.« این صحبت های فرانچسکو گلسی، 
دانشگاه  آسیب شناس  دیرین  و  پزشک 

استرالیاست. آدالید  شهر  در  فلیندرز 
زمانی که شواهدی  در  می گوید: »حتی  او 
بیماری های  مانند  شایع تر  مرگ های  برای 
مرگ های  هم   باز  اما  دارد  وجود  عفونی 
هیجان انگیز و خارق العاده  به شخصیت های 

معموال  اما  می شود،  داده  نسبت  معروف 
شواهد کافی برای حمایت از این افسانه ها 

ندارد.« وجود 
نویسندگان  از  دیگر  یکی  یو«  پنگ  »ونگ 
محقق  که  علمی  پژوهش  این 
زیست شناسی انسانی است در مورد مرگ 
چنگیزخان می گوید: »زمانی که چنگیزخان 
و  بود  خود  قدرت  اوج  در  هنوز  مرد، 
و  داشت  قرار  زیردستانش  احترام  مورد 
خادمانش به خوبی از او مواظبت می کردند 

ترور  دلیل  به  او  مرگ  احتمال  بنابراین 
بعید  به عمد بسیار  یا مسمومیت  سیاسی 

می رسد.« نظر  به 

رازی که کووید-19
 باعث کشف آن شد

این مطالعه جدید در مقدمه خود می گوید 
همه گیری  خاطر  به  جدید  تحقیقات  که 
در  تحقیقاتی  انجام  باعث  کووید 19 
باستانی  و  تاریخی  همه  گیری های  زمینه 
حین  همین  در  شد.  جهان  سراسر  در 
بر  دوباره  که  گرفتند  تصمیم  دانشمندان 

کنند. تمرکز  چنگیزخان  مرگ 
همه گیری ها  تاریخ  بررسی  برای  محققان 
»تاریخ  نام  به  تاریخی  به کتابی  چین  در 
کردند.  تمرکز  آن  بر  و  برخوردند  یوآن« 
خاندان  سفارش  به  کتاب  این  نوشتن 

است. شده  انجام  چین  در  مینگ 
 در بخشی از این کتاب که به دوره زمانی 
خاندان  با  خان  چنگیز  جنگ های  آخرین 
از  او  است که  آمده  می پردازد،  غربی  شیا 
و سرانجام  می کرد  ناخوشی  احساس  تب 
ظرف هشت روز پس از شروع بیماری، این 

تب باعث مرگ او شد.
که  بودند  داده  احتمال  قبلی  تحقیقات 
این تب احتماال تب حصبه بوده  است اما 
حصبه  که  می گویند  همکارانش  و  گلسی 
استفراغ  و  شکم  درد  مانند  دیگری  عالئم 
هم دارد که در عالئم ذکر شده برای بیماری 

نیست. خبری  آن ها  از  چنگیزخان، 
بیماری  بالینی  عالئم  اساس  بر  تنها  نه 
چنگیزخان بلکه بر اساس اطالعات موجود 
و  مغول ها  دیگر  بیماری که  یک  مورد  در 
آن  از  زمان  همان  در  هم  آن ها  دشمنان 
رنج می بردند و اطالعات جدیدی که اکنون 
دارد،  وجود  مسری  بیماری های  مورد  در 
احتماال  که  دادند  تشخیص  دانشمندان 
بیماری  عالئم  با  موجود  بیماری  عالئم 
زمان  در  و  دارد  مطابقت  خیارکی  طاعون 
مرگ چنگیزخان این بیماری در آن منطقه 

است. داشته  شیوع 
می گویند  جدید  تحقیق  این  نویسندگان 
از آنجا که محل دفن چنگیزخان ناشناخته 
ندارند  دسترسی  او  بدن  به  آن ها  و  است 
است  محدود  آن ها  تشخیصی  تحقیقات 
مرگ  دقیق  علت  مورد  در  نمی توانند  و 
صحبت  اطمینان  با  درصد  صد  چنگیزخان 
کنند. اما گلکسی می گوید: »این سناریوی 
بالینی نسبت به دیگر فرضیه ها بسیار واقع 

است.« تأمل  قابل  و  بینانه تر 

طاعون خیارکی چیست؟
از  ناشی  سیاه  طاعون  یا  خیارکی  طاعون 
عفونت باکتریایی در دستگاه لنفاوی است. 
مانند  حیواناتی  و  کک ها  باکتری،  این 
صحرایی  خرگوش  و  سنجاب ها  جوندگان، 
را مبتال می کند و می تواند از این حیوانات 
به انسان هایی منتقل شود که توسط آن ها 

شده اند. زخمی  یا  گزیده 
جالب است که بعد از شیوع کرونا، امسال 
خیارکی  طاعون  به  مبتال  افرادی  دیگر  بار 
برخالف  البته  شدند  مشاهده  چین  در 
بسیاری  تلفات  بیماری  این  که  گذشته 
و  درمان  راه  پزشکان  اکنون  داشت  پی  در 

می دانند. را  بیماری  این  از  پیشگیری 

اعتقاد ایرانیان 
در مورد مرگ چنگیز

چنگیز در دوره سلطان محمد خوارزمشاهی 
در همسایگی  او  قلمرو  زمانی که  در  یعنی 
ایران  به  قرار داشت  قلمرو خوارزمشاهیان 
را  بزرگی  و کشتار  خون ریزی  و  حمله کرد 
در ایران به ویژه در خراسان و ماورالنهر به 
وجود آورد. یکی از مهم ترین منابع تاریخی 
تاریخ  کتاب  چنگیز  مورد  در  ایرانیان 
اسناد  بر اساس  جهانگشای جوینی است. 
می شد  این کتاب گفته   از  مانده  جای  به 
621 هجری  در سال  که چنگیزخان مغول 
خراسان  به  حمله  از  آن که  از  پس  قمری 
سرکوب  برای  که  زمانی  در  برمی گشت، 
مرضی که  می رفت،  تبت  به شمال  والیتی 
در  و  شدت گرفت  بود  شده  مبتال  آن  به 

مرد.  624 سال 
یافته های جدید در مورد چنگیزخان مغول 
نه تنها حامل اطالعات تاریخی جدید است 
بلکه نویسندگان این تحقیق و کسانی که بر 
از شیوع  بعد  تاریخی  روی همه گیری های 
کرده  وادار  را  کرده اند  تحقیق  کووید-19 
که  می دهد  نشان  جدید  نتایج  بگویند  تا 
همه گیری ها چطور می تواند بر تغییر مسیر 
بگذارد.  اثر  و سرنوشت حکومت ها  تاریخ 

پیشکسوت  چهره  باقرزاده،  فیروز 
 90 در  میراث فرهنگی  و  باستان شناسی 
کوروش  درگذشت.  پاریس  در  سالگی 
این  اعالم  با  باستان شناس،  محمدخانی، 
به دلیل کهولت  او  ایسنا گفت که  به  خبر 
سن در روز پنج شنبه، 16 بهمن ماه از دنیا 

رفت.
فیروز  مرحوم  این که  بیان  با  محمدخانی 
باقرزاده در طول چند سال گذشته به دلیل 
کهولت سن عمل های جراحی روی چشم 
»به  بود، گفت:  داده  انجام  خود  زبان  و 
دلیل این که او در طول چند دهه گذشته 
خانواده اش  و  می کرد  زندگی  پاریس  در 
این شهر هستند، احتماال پیکرش  نیز در 

به خاک سپرده می شود.« در همان جا 
فیروز باقرزاده نهم خرداد 1309 در تهران 
به دنیا آمد و سال 1344 در رشته ادبیات 
و زبان انگلیسی فارغ التحصیل شد. او در 
زیبای  هنرهای  اداره کل  در   1335 سال 
 1337 سال  در  و  شد  استخدام  کشور 
به آمریکا رفت تا در دانشگاه ایلینوی در 

تحصیل کند. جهان  هنر  تاریخ  رشته 
را  خود  ارشد  مدرک کارشناسی  باقرزاده   
در  ادامه  در  و  دریافت کرد  رشته  این  در 
تاریخ  و  باستان شناسی  رشته  در  پاریس 
در مقطع دکتری تحصیل کرد. ایران  هنر 
در  باستان شناسی  مرکز  پایه گذاری 

از   1351 آذر  در  مشخص  ساختاری 
و  است  باقرزاده  فیروز  مهم  کارهای 
در  میراث فرهنگی  سازمان  می توان گفت 
سال های پس از انقالب بر اساس همان 

کرد. پیدا  ادامه  طرح 
 جلوگیری از خروج آثار باستانی از ایران، 
شکل دهی مناسب بررسی ها و کاوش های 
برگزاری  جوان گرایی،  باستان شناسی، 
ایران  باستان شناسی  همایش های ساالنه 
اقدامات  از  باستان  ایران  موزه  توسعه  و 

اوست. ماندگار  و  مهم 
همراه  به  همچنین  باستان شناس  این   
جهانی  ثبت  پرونده  عدل  شهریار  مرحوم 
تخت جمشید و چغازنبیل و میدان نقش 
برای جهانی شدن  تهیه کردند و  را  جهان 

فرستادند. یونسکو  به 
نخستین  جایگاه  در  باقرزاده  فیروز 
یونسکو،  جهانی  میراث  کمیته  رئیس 
باستان شناسی  مرکز  تشکیل  طرح 
کردن،  قانونمند  هدف  با  ایران 
ساماندهی کاوش ها  و  ضابطه مند کردن 
را  ایران  باستان شناسی  پژوهش های  و 
عملی کرد؛ دوران کاری او در این حوزه 
ایران  باستان شناسی  طالیی  دوران 

می شود. نامیده 
با  طالبیان،  محمدحسن  گذشته  روز 
تسلیت درگذشت فیروز باقرزاده به جامعه 

باستان شناسان،  کشور،  میراث فرهنگی 
موزه داران و شاگردان گفت: »او پایه گذار 
باستان شناسی  مرکز  رئیس  نخستین  و 
تاریخی  آثار  ثبت  پایه گذاران  از  و  ایران 
و  جهانی  میراث  فهرست  در  کشورمان 
میراث  کنوانسیون  در  ایران  آغازگر حضور 
در  مرحوم  آن  اقدامات  است.  جهانی 
بشری  میراث  معرفی  و  صیانت  حفظ، 

است.«  ماندگار 

تحقیقات در مورد کووید- 19 به یافته های تاریخی جدید درباره مرگ چنگیزخان مغول منجر شد

جهانگشای مغول هم بر اثر همه گیری مرده  است
داستان هایی که در همه این سال ها در مورد مرگ چنگیز گفته شده اشتباه است، طاعون خیارکی او را کشت

بنیانگذار مرکز باستان شناسی ایران درگذشت

 در کنوانسیون تاالب های رامسر

اولین شهر ملی تاالبی 
خمیر، عنوان جهانی 

می گیرد
اواخر  است  قرار  که  رامسر  کنوانسیون  »در 
بهمن تا اوایل اسفند برگزار شود، شهر تاالبی 
خمیر عنوان جهانی را از یونسکو می گیرد.«
شهردار بندر خمیر با اعالم این خبر به مهر 
تنها  اوایل  یونسکو  جهانی  »سازمان  گفت: 
این  به  بعدها  اما  می کرد  ثبت  را  تاالب ها 
ثبت کند  را  شهرها  باید  رسید که  موضوع 
چون مردم شهرها، حافظان تاالب ها هستند. 
هزاران سال مردم کنار این تاالب ها زندگی 
کرده و آن را حفظ کرده اند اگر هم که تاالبی 
از بین رفته مردم از بین برده اند. ما کاندید 

شدیم و روی این موضوع کار کردیم.«
او با بیان این که این تاالب حدود 20 درصد 
پوشش جنگلی را دارد ادامه داد: »روی این 
موضوع برای برندسازی شهر کار کردیم. در 
واقع تنها شهری بودیم که به سمت گرفتن 
در کشور هم حمایت  بود.  رفته  عنوان  این 

خوبی از آن شد.«
 97 سال  خمیر  شهر  محمودی  گفته  به 
اولین شهر تاالبی ملی شد و االن هم کاندید 
جهانی  کنوانسیون  در  تاالبی  شهر  جهانی 
رامسر هستیم. پرونده آن را 5 ماه پیش به 
ژنو فرستادیم و اوایل اسفند ماه مشخص 

نه. یا  می شود که جهانی می شود 

با حضور رئیس سازمان برنامه 
و بودجه انجام شد

پالک کوبی سنندج
شهر خالق موسیقی

شهر  عنوان  به  سنندج  پالک کوبی  مراسم 
رئیس  حضور  با  جهانی  موسیقی  خالق 
شد. انجام  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
مراسم  در  پنج شنبه  صبح  سنندج  شهردار 
موسیقی  خالق  شهر  سنندج،  پالک کوبی 
و  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  توسط 
سال  چند  »در  گفت:  کردستان  استاندار 
در  که  شهرهایی  یونسکو  سازمان  گذشته 
در  کرده اند  خالقانه  کارهای  کشور  سراسر 
شهرداری  در  می کند.  معرفی  رشته  چند 
سنندج به جهت وجود بزرگان موسیقی این 
پتانسیل شناسایی شد و کارهای مقدماتی 

شد.« زده  جهانی کلید  ثبت  این 
تدبیر  »با  کرد:  عنوان  صیدی  حشمت هللا 
استاندار و کمیسیون فرهنگی شهرداری بعد 
از دو سال طرح ثبت سنندج به عنوان شهر 
خالق موسیقی را تهیه کردیم.« به گفته او 
به عنوان شهر خالق  در تمام دنیا 30 شهر 
تنها  سنندج  و  شده اند  معرفی  موسیقی 
شهر خالق موسیقی کشور از سوی یونسکو 
شناسایی شده است. صیدی با بیان این که 
برای تکمیل مرکز فرهنگی سنندج 5 میلیارد 
تومان نیاز است گفت که شهرداری سنندج 
داده  یونسکو  به  تعهداتی  آینده  در 4 سال 
که یکی از آن ها تکمیل مرکز فرهنگی است 
که روند اجرایی آن 80 درصد تکمیل شده 

است.

وزیر فرهنگ عراق خواستار 
همکاری ایران در مرمت 

طاق کسری شد
و  گردشگری  فرهنگ،  وزیر  ناظم،  حسن 
آثار باستانی عراق خواستار مساعدت ایران 

شد. طاق کسری  مرمت  در 
پنج شنبه  صبح  دیدار  در  ایرنا،  به گزارش 
مسجدی،  ایرج  با  با  عراق  فرهنگ  وزیر 
محل  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
بغداد،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
طاق کسری،  مرمت  قبیل  از  موضوعاتی 
مشترک  همکاری های  حوزه  در  توافق 
دینی،  گردشگری  توسعه  و  فرهنگی 
تشکیل کمیته فرهنگی دو جانبه، همکاری 
و  بحث  مورد  و..  سینمایی  آثار  تولید  در 

گرفت. قرار  بررسی 
باستانی  آثار  و  گردشگری  فرهنگ،  وزیر 
اقدامات  از  گزارشی  دیدار  این  در  عراق 
صورت گرفته در روند بازسازی طاق کسری 
در  ایران  مساعدت  خواستار  و  کرد  ارائه 
محیط  احیای  و  طاق کسری  اصل  مرمت 

شد. تاریخی  اثر  این  پیرامونی 
سفیر ایران در بغداد نیز با تاکید بر آمادگی 
آثار  مرمت  و  حفظ  کارشناسان  هیات 
وضعیت  تخصصی  بررسی  برای  تاریخی 
انجام  تسریع  خواستار  طاق کسری، 
شد. عراق  در  تیم  این  حضور  برای  مقدمات 
در  ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  رایزن 
عراق نیز با اشاره به پیگیری ها و مذاکرات 
قبلی درباره مرمت و بازسازی طاق کسری، 
بعد  تاریخی  اثر  این  از  و صیانت  بر حفظ 
ایجاد  خواستار  و  تاکید کرده  بازسازی  از 

این موضوع شد. برای  ساز و کاری 

اکنون در مورد بیماری های 
مسری وجود دارد، دانشمندان 
تشخیص دادند که احتماال 
عالئم بیماری موجود با عالئم 
بیماری طاعون خیارکی مطابقت 
دارد و در زمان مرگ چنگیزخان 
این بیماری در آن منطقه شیوع 
داشته است

تحقیق علمی جدیدی نشان می دهد که چنگیزخان مغول احتماال به خاطر بیماری طاعون خیارکی یا همان طاعون سیاه مرده است و 
داستان هایی که در همه این سال ها در مورد مرگ او گفته شده مانند این که او به دلیل خونریزی ناشی از اخته شدن مرده، اشتباه است.

باستان شناسی

اولین پست موزه مدرسه 
جهان امروز در رشت افتتاح 
می شود. در این موزه 
گزیده تمبرهای قبل و بعد 
از انقالب و مجموعه ای از 
پاکت های تمبر و نامه های 
کمیاب خارجی و همچنین 
مجموعه ای از  اقالم قدیمی 
موزه ای در حوزه ارتباطات به 
نمایش گذاشته می شود

رئیس موزه ارتباطات ایران از افتتاح فاز اول 
طرح »پست موزه مدرسه« جهان در رشت 

در روز شنبه شنبه خبر داد.
حسن عمیدی با اعالم این که اولین پست 
موزه مدرسه جهان روز شنبه با معاون وزیر 
ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست 
به استان گیالن در رشت افتتاح می شود، 
گفت: »در این موزه گزیده تمبرهای قبل 
و بعد از انقالب و مجموعه ای از پاکت های 
تمبر و نامه های کمیاب خارجی و همچنین 
مجموعه ای از  اقالم قدیمی موزه ای در حوزه 

ارتباطات به نمایش گذاشته می شود.«
مدیرکل دفتر مدیرعامل، امور استان ها و 
ایران هدف  ارتباطات شرکت ملی پست 
از افتتاح این مرکز را آموزش، پژوهش و 
به  و  فرهنگسازی در حوزه پست و تمبر 
عنوان  ارتباطاتی  مهارت های  بیان کلی تر 
کرد و افزود: »آموزش کودکان و نوجوانان 
در حوزه های مختلف ارتباطات و رسانه از 
جمله ارتقای سواد رسانه ای و مهارت های 
این  در  است که  برنامه هایی  از  ارتباطی 

می شود.« انجام  مجموعه 
اعالم  با  ایران  ارتباطات  موزه  رئیس 
و  عالقه مندان  با  همکاری  برای  آمادگی 
متخصصان حوزه تمبر و فیالتلیک، عنوان 
و  تربیت  برای  اقداماتی  زودی  »به  کرد: 
به  پیوستن  برای  مختلف  اقشار  ترغیب 
تمبر  حوزه  فعاالن  و  مجموعه داران  جمع 

و فیالتلیک در دستور کار این مرکز قرار 
می گیرد.«

عمیدی با بیان این که موزه ارتباطات در نظر 
دارد تمامی آثار مربوط به رشت را به این 
موزه انتقال دهد، ادامه داد: »مجموعه داران 
تمبر و فیالتلیک گیالن و شهرهای اطراف 
به  موزه  این  در  را  خود  اقالم  می توانند 
نمایش بگذارند و در طول روزهای آینده 

فراخوان آن منتشر می شود.«
موزه  »پست  افتتاح  با  او  گفته  به 
مدرسه« ها در کشور عالقه مندان به ویژه 
این  در  حضور  و  مراجعه  با  دانش آموزان 
تخصصی  موزه  یک  از  همزمان   ، مراکز 
ارتباطات بازدید می کنند، آثار قدیمی این 
حوزه را تماشا می کنند و از طرفی با فرایند 
پست و ارسال مراسالت آشنا می شوند و 
می توانند در کالس های دروس ارتباطات 

ببینند. آموزش 
پس از رشت دومین مرکز پست، موزه و 
مدرسه ایران در شهرستان دلگان از توابع 

سیستان و بلوچستان افتتاح می شود.
بخش  دوازده  از  ایران که  ارتباطات  موزه 
تمبر،  رادیو،  مخابرات،  تلفن،  و  »تلگراف 
تمبر،  لمینت  پست،  هدایا، کوچه  اسناد، 
وزیران ارتباطات، شهدای مخابرات، ورودی 
غربی و چاپار« تشکیل شده، در خیابان 
امام خمینی)ره(، همجوار با سردر باغ ملی 

در تهران واقع است.

افتتاح نخستین »پست موزه مدرسه« جهان در رشت

نتایج جدید نشان می دهد که 
همه گیری ها چطور می تواند بر 
تغییر مسیر تاریخ و سرنوشت 

حکومت ها اثر بگذارد
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| فرزانه قبادی |

هیرمند شاهراه آبی افغانستان است. رودخانه ای 
که حدود 40 درصد از آب های سطحی افغانستان 
را تشکیل می دهد، از استان نیمروز سرچشمه 
گرفته و بعد وارد ایران و تاالب هامون می شود. 
چند دهه است که موضوع حقابه هیرمند محل 
سال ها  بوده،  افغانستان  و  ایران  بین  چالش 
افغانستان فقط در مواقعی که توان مهار سیالب ها 
را نداشت، جریان آب هیرمند را به سمت ایران 
نیازمند  زمانی که کشاورزان  در  و  می کرد  روانه 
این جریان آب بودند، آن را محدود می کرد. در 
طول دهه های گذشته قراردادهایی بین ایران و 
افغانستان در رابطه با حقابه هیرمند منعقد شد، 
آخرین آن، قراردادی است که در سال 1351  در 
کابل بین مقامات ایرانی و افغانستانی امضا و 
مقرر شد در هر ثانیه 22 مترمکعب آب )معادل 
826 میلیون مترمکعب در سال( سهم ایران از 
رودخانه هیرمند باشد. با وجود این سهم ایران 
از هیرمند ایران به طور دقیق و کامل محقق نشد 
و در سال های مختلف بسته به میزان بارندگی، 
کمتر یا بیشتر از مقدار تعیین شده در قرارداد 
مذکور، به ایران تعلق گرفت. در سال های اخیر 
بر سر  افغانستان  و  ایران  میان  هم  مذاکراتی 
چگونگی اجرای معاهده و استفاده ایران از آب 
هیرمند در جریان بوده و هنوز هم ادامه دارد. اما 
در یک سال اخیر با خبری شدن ساخت سد 
کمال خان در افغانستان، نگرانی ها در ایران بیشتر 
از این در سال هایی که  هم شده است. پیش 

از  حاصل  آب  بود  خوب  باالدست  در  بارندگی 
سیالب یا به قول محلی ها دشتمال به بخش 
اکنون  اما  می شد  روانه  هامون  تاالب  ایرانی 
بیم  خان  کمال  سد  آبگیری  شدن  خبری  با 
هم  سیالب ها  از  هامون  تاالب  می رود که  آن 
سهمی نبرد. همزمان با شروع بهره برداری از سد 
کمال خان مقامات افغانستان وعده می دهند که 
حقابه ایران طبق قرارداد 1351 به قوت خود باقی 
خواهد بود. هفته گذشته نشست هیئت های فنی 
دو کشور ایران و افغانستان برای دریافت حقابه 
بلوچستان  و  از رود هیرمند در سیستان  ایران 
برگزار شد و دو طرف موافقت کردند در مدت یک 
ماه آینده در یک فعالیت مشترک به میزبانی 
شهرستان زابل نسبت به تهیه نقشه های موردنظر 
اقدام کنند. در جریان این نشست بود که نعیم هللا 
ساالرزی رئیس هیئت 22 نفره افغانستانی گفت: 
»ما یک معاهده تاریخی داریم که در سال ١٣٥١ 
صورت گرفته و مطابق معاهده آب هلمند حقابه 
کشور ایران ثابت شد و امیدوار هستیم از فردا کار 
فیزیکی حقابه ایران آغاز و پس از کار یک ماهه 
حقابه ایران ثابت شود و دولت افغانستان وادار به 

این است که مطابق معاهده عمل کند«.
طبق پیش بینی ها، بند کمال خان باید به 175 هزار 
هکتار از زمین های کشاورزی نیمروز آبرسانی و 
8 مگاوات برق تولید کند. این در حالی است 
که هر بار موضوع تحقق حقابه هیرمند از سوی 
می کرد  اعالم  افغانستان  می شد،  مطرح  ایران 

امکان تخصیص این حقابه را با توجه به کاهش 
چیز  علمی  بررسی های  اما  ندارد.  بارندگی ها، 
پور،  شفیع  مجید  می دهند.  نشان  را  دیگری 
مجید شفیع پور، رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم 
و محیط زیست دانشگاه تهران در گفت و گو با 
»پیام ما« در رابطه با اظهارات طرف افغانستانی 
در رابطه با ناتوانی در تخصیص حقابه و در عین 
حال ساخت سد روی رودخانه هیرمند، می گوید: 
»به نظر می رسد مطالبه گری ایران برای تعیین 
حقابه تاالب های هامون مبدل به اهرمی شده 
افغانستانی  طرف  برای  بیشتر  مذاکرات  برای 
و  تالش ها  که  ببیند  مسیر  این  از  بتواند  که 
اولویت های دیگرشان را به چه ترتیب می توانند 
دنبال کنند. اگر نه پر واضح است اگر آبی وجود 
نداشت، احداث بند کمال خان توجیهی نداشت. 
وقتی می توان توجیهی برای این سرمایه گذاری 
تا در مخزن  باشد  داشت که آب وجود داشته 
شود  می  تالش  وقتی  شود.  ذخیره  سد  این 
اینگونه سدها آب گیری و احداث شود تا بتواند 
به کارکردهای مدنظر بپردازد یعنی آب وجود دارد. 
در نتیجه وجود آب محرز است، در غیر اینصورت 

نمی گرفت« عظیم صورت  سرمایه گذاری های 
بند  از  بهره برداری  و  مورد ساخت  در  شفیع پور 
کمال خان معتقد است: »موضوع بند کمال خان 
عمال تالشی است که شاید قریب به یک دهه 
طرف  نگاه  است.  خود کرده  متوجه  را  اذهان 
افغانی این است که بتواند از این طریق اراضی 

اما  دهد.  توسعه  خود  خاک  در  را  کشاورزی 
سد  احداث  است  مهم  ایران  برای  چیزی که 
نیست، امر مهم آورد حقابه تاالب های هامون 
و جریان آبی است که طبق توافقات قبلی وارد 
برای  شده که  اعالم  صراحتا  و  می شود  ایران 
مصارف کشاورزی مورد استفاده باشد. در آخرین 
قراردادی که بین ایران و افغانستان منعقد شده 
است اشاره ای به تاالب هامون نشده است. اما 
با توجه به این که نزدیک به یک سوم از گستره 
مجموعه تاالب های بین المللی هامون در خاک 
افغانستان و دو سوم آن در خاک ایران است، 
همواره اشاره شده که بقا این زیستگاه که عالوه 
بر اهمیت اکوسیستمی به عنوان محلی برای 
تامین معیشت تعداد بیشماری از ساکنان این 
منطقه در دو سوی مرز است، حصول اطمینان 
از این که حقابه این تاالب ها تخصیص پیدا کند، 

اصول مهمی است که باید به آن توجه شود«
ساخت سد کمال خان اما ابعاد دیگری هم دارد، 
بهره برداری از این سد را می توان از منظر تغییر 
اقلیم که امروز در دنیا مطرح است نیز بررسی 
دانشگاه  زيست  محيط  دانشكده  استاد  کرد. 
تهران  می گوید: »گزارش برنامه محیط زیست 
حدود  بررسی هایی که  و  متحد  ملل  سازمان 
داد که  نشان  رسید  اتمام  به  پیش  سال   5
خوشبختانه گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی 
بر این منبع آب )هیرمند( که سرچشمه آن در 
افغانستان است، تاثیر سو بر جا نگذاشته است. 

به  آنچه بر جریان آب رود هیرمند و ورودش 
خاک ایران اثرگذار بوده، نخست توسعه اراضی 
زیر کشت در خاک افغانستان و دوم انحراف 
جریان آب از رودخانه هیرمند به مجموعه اراضی 
موسوم به »گود زره« در خاک افغانستان است. 
گود زره استعداد رویش هیچ نوع رستنی ندارد، 
هیچ گیاهی در این منطقه رشد نمی کند. آب 
به این منطقه هدایت و جمع آوری می شود و 
نوعی دریاچه طبیعی ایجاد می کند که به شیالت 

اختصاص پیدا می کند.«
نکته مهمی که شفیع پور در خصوص حق ایران 
می کند،  اشاره  آن  به  هیرمند  رود  جریان  از 
بین المللی بودن تاالب هامون است: »مادامی که 
یک اکوسیستم را بین المللی می دانیم، به این 
معناست که یک پدیده متعلق به جامعه بین الملل 
است و هیچ یک از کشورها به تنهایی نمی توانند 
روی آن مسئولیت و حق مالکیت داشته باشند 
و برای آن تصمیم گیری کنند. هامون یک تاالب 
بین المللی است، که توسط کنوانسیون رامسر به 
تا جایی که اطالع دارم  اما  ثبت رسیده است. 
افغانستان کماکان از پیوستن به این کنوانسیون و 
تبعیت از دستورالعمل ها و ضرورت های حفاظت 
از تاالبها چه درون خاک خود و چه تاالب های 
بین مرزی -مثل هامون- تا به حال طفره رفته 
و به این کنوانسیون نپیوسته است. این اقدام 
را  بین المللی  سازمان های  دست  حدودی  تا 
و  هدایت  برای  افغانستان  متقاعد کردن  برای 
حقابه  تخصیص  و  تعیین  و  آب  جاری سازی 
تاالب های بین المللی هامون کوتاه کرده است. 
البته اطالع دارم که بعضی کشورها در اتحادیه اروپا 
به صراحت اعالم آمادگی کرده اند که از کمک های 
توسعه ای خود که بر اساس بودجه های ادواری 
تخصیص داده اند برای توسعه در افغانستان به 
این مهم بگمارند. یعنی اقدامی برای تالش در 
جهت حفظ و احیا و بقای مجموعه تاالب های 
اولویت های دیگر  با  به نظر می آید  اما  هامون، 
نشده  پرداخته  این تالش  به  هنوز  افغانستان، 
این ماجرا سوی دیگری هم دارد،  است« اما 
منافع  و  است  بین المللی  تاالب  یک  هامون 
بین المللی در شفیع پور در این رابطه می گوید: 
»در سهمی که در آخرین قرارداد در سال 1351 
برای ایران در نظر گرفته شده است، به صراحت 
برای مصارف کشاورزی  این آب  ذکر شده که 
خواهد بود. در داخل ایران این سهم را ذخیره 
یا به چاه نیمه ها هدایت می کنند و متناسب 
و گاهی  برای کشاورزی  آب  مورد نیاز  ایام  با 
حقابه  از  هامون  اکوسیستم  حفظ  برای  هم 
کشاورزی ذخیره شده در چاه نیمه ها بخشی 
را هم به تاالب های هامون هدایت کرده اند. اما 
تمامی این تالش ها مقطعی و گذرا بوده و نیاز 
به یک مطالبه بین المللی است که چه از رود 
هیرمند و چه از سرچشمه های باالدست سایر 
رودهای مسیر که در خاک افغانستان جریان 
دارند، حق آبه هایی خاص مجموعه تاالب های 

تعیین شود.« هامون  بین المللی 
در  ايران،  داخلی  آبی  پهنه  مهم ترين  هامون، 
دشت  آنان که  است.  سيستان  بيابانی  ناحيه 
در  را می شناسند می دانند که  وسیع سیستان 
و  است  هامون  به  وابسته  حيات  دشت،  این 
اهميت آن را می شود در تمام بخش های زندگی 
مردم مشاهده کرد. همین است که هر تغییری 
که اثری به وضعیت هامون داشته باشد، برای 
سیستان و برای ایران مهم است. چرا که هامون 
برای ایران تنها یک تاالب نیست، نشانی از حیات 
-به ویژه در جنوب شرق ایران- است. حاال که 
رود منطقه ساخته شده  پر آب ترین  بر  سدی 
است، شاید بتوان قاطعانه گفت که نگرانی ها برای 
هامون و اهالی سیستان و بلوچستان کامال به جا 
است هر چند مقامات در سخنرانی ها و اظهارات 
خود تالش کنند خیال همسایه را از وارد آمدن 

هرگونه آسیب و خسارت آسوده کنند.

آیا آبگیری سد کمال  خان در افغانستان راه ورود آب به ایران را می بندد؟

حقابه هامون در چنگ »کمال خان«
 مجید شفیع پور، استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران: حفظ هامون و تعیین حقابه آن نیازمند

مطالبه در سطح بین المللی است

افغانستان از پیوستن به 
کنوانسیون رامسر و تبعیت از 
دستورالعمل ها و ضرورت های 
حفاظت از تاالب ها چه درون 
خاک خود و چه تاالب های 

بین مرزی -مثل هامون- تا 
به حال طفره رفته و به این 
کنوانسیون نپیوسته است. 

این اقدام تا حدودی دست 
سازمان های بین المللی را برای 
متقاعد کردن افغانستان برای 
هدایت و جاری سازی آب و 
تعیین و تخصیص حق آبه 

تاالب های بین المللی هامون 
کوتاه کرده است

| پیام ما| بند کمال خان باالخره آب گیری شد. سدی که سال ها محل چالش ایران و افغانستان بود، تابستان امسال به طور آزمایشی و روز 
پانزدهم بهمن ماه به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت. به رغم این که مقامات افغانستان تاکید دارند: »بند کمال خان برای ایران هیچ 
مشکلی به وجود نمی آورد« نگرانی هایی درباره وضعیت روابط بین دو کشور و همچنین شرایط تاالب هامون بعد از بهره برداری از این سد 
مطرح است.مجید شفیع پور، کارشناس تغييرات اقليم و محيط زيست به »پیام ما« می گوید امتناع افغانستان از پیوستن به کنوانسیون 

رامسر، موضوع حق آبه هیرمند و در نتیجه وضعیت هامون را تا حدودی پیچیده تر کرده است.

 به نظر می رسد مطالبه گری 
ایران برای تعیین حق آبه 

تاالب های هامون مبدل به 
اهرمی شده برای مذاکرات 

بیشتر برای طرف افغانستانی 
که بتواند از این مسیر ببیند 

که تالش ها و اولویت های 
دیگرشان را به چه ترتیب 

می توانند دنبال کنند. اگر نه 
پر واضح است اگر آبی وجود 
نداشت، احداث بند کمال خان 

توجیهی نداشت
|  

س
فار

  |

خط اول انتقال آب 
خلیج فارس به اردکان رسید

از  بعد  تجارت گفت:  و  معدن  صنعت،  وزیر 
انتقال  اول  مرحله  افتتاح  در  تاریخی  اتفاق 
آب خلیج فارس به جنوب شرقی کشور، بنا به 
دستور رئیس جمهور مقرر شد خط دوم و سوم 
نیز از همان مسیر و از همان مبدا آغاز و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری این 
طرح بزرگ و ماندگار، مسئولیت کار را برعهده 
گیرد و آن را عملیاتی نماید.به گزارش وزارت 
صمت، علیرضا رزم حسینی گفت: امیدواریم تا 
پیش از آغاز سال جدید خط دوم این طرح 
که از استان هرمزگان آغاز می شود و در مسیر 
استان های کرمان، خراسان جنوبی و خراسان 
و  صنعتی  واحدهای  نیاز  مورد  آب  رضوی 
معدنی مناطق را تامین می کند کمک زیادی 
به توسعه این مناطق در بخش های صنعتی 
آب  انتقال  طرح  و کشاورزی کند.  معدنی  و 
بار  اولین  برای  مسیر  طول  و  حجم  این  در 
در این منطقه اجرا می شود که به همت خود 
صنعتگران و معدن داران و با تامین مالی از 
هم  اول  خط  می شود.  عملیاتی  آن ها  سوی 
تا  امیدواریم  و  رسیده  یزد  اردکان  تا  اکنون 
فوالدی  صنایع  برای  آب  انتقال  فروردین ماه 
اردکان اجرایی شود، خط سوم نیز از استان 
استان  به  یزد  و  کرمان  از مسیر  و  هرمزگان 
مورد  آبی  منابع  می تواند  و  می رسد  اصفهان 
نیاز صنایع بزرگ فوالدی و معادن این استان 
بودن  مشترک  به  توجه  با  نماید.  تامین  را 
سه  هر  برای  مبدا،  در  زیرساختی  امکانات 
خط انتقال آب از خلیج فارس می توان گفت 
خطوط دوم و سوم طرح برای انتقال آب به 
مشهدالرضا تا حدود 35 درصد پیشرفت دارند 
و از ابتدای سال آینده کار ادامه خواهد یافت.

جوهای وارداتی در بنادر 
از بین رفت

نهاده های  واردکنندگان  اتحادیه های  بازرس 
دام و طیور با بیان اینکه بی تدبیری دولت در 
واردات جو موجب کمبود  برای  برنامه ریزی 
بازار شده است،گفت: بخشی  در  نهاده  این 
از جوهای وارداتی در بنادر از بین رفتند. به 
گزارش مهر کسری لشکری، با اشاره به کمبود 
متاسفانه  گفت:  بازار  در  دامی  جو  و گرانی 
زمانی که بخش خصوصی قصد داشت برای 
واردات جو اقدام کند، در فرایند ثبت سفارش 
با مشکالت عدیده ای مواجه شد و مسئوالن 
دولتی اعالم کردند که جوی دامی در بحث 
تخصیص ارز در اولویت قرار ندارد چرا که هم 
به  واردات  هم  و  شده  انجام  داخلی  تولید 
اندازه کافی صورت گرفته است. این مباحث 
به  اقدام  کنندگانی که  وارد  تا  شد  موجب 
واردات جو کرده بودند دچار مشکالت زیادی 
بنادر رسوب کند که  شوند و کاالی آن ها در 
برخی از این محموله ها حدود یکسال رسوب 
کردند و بخشی از آن ها نیز از بین رفتند. به 
دلیل افت کیفیت و حشره زدگی حدود 10 
درصد از این محموله ها از بین رفتند و وقتی 
داد،  انجام  را  آن ها  ارز  دولت تخصیص  که 
کاالی کمتری نسبت به آنچه انتظار می رفت، 
محل  از  تامینی که  بنابراین  شد،  ترخیص 
لشگری  نشد.  انجام  بود،  نیاز  مورد  واردات 
نیاز  میزان  از  مسئوالن  ارزیابی  می گوید: 
کشور به جو دقیق و درست نبوده و به همین 
جهت موفق به تامین جوی مورد نیاز کشور 
نشدند و االن با چالش کمبود شدید نهاده 
مسئوالن  اگر  شده ایم.  مواجه  بازار  در  جو 
برنامه ریزی و  به  اقدام  با درایت بیشتری 
واردات جو می کردند در حال حاضر با چنین 
مشکالتی مواجه نبودیم ضمن اینکه در حال 
حاضر قیمت های جهانی نهاده ها نیز افزایش 

یافته است.

قاچاق شیر خشک 
رونق گرفت

از  انجمن تولیدکنندگان شیرخشک  رئیس 
دپوی  و  خام  شیر  خرید  تقاضای  کاهش 
30 هزار تن شیر خشک مازاد در انبار ها خبر 
داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران سیاوش 
تولیدکنندگان  انجمن  رئیس  سلیمی 
صادرات  اینکه  بیان  با  شیرخشک 
ممنوع  سال گذشته   2.5 طی  شیرخشک 
محموله   3 امسال  کرد:  اظهار  است،  بوده 
شیرخشک به بازار های هدف صادر شد که 
یک محموله  و  تنی  هزار   5 آن  محموله   2
اشاره  با  سلیمی  است.  بوده  تنی  هزار   10
شیر  تن  هزار   25 حداقل  ماهانه  اینکه  به 
از  بیش  بیان کرد:  می شود،  تولید  خشک 
اعالم  شیرخشک  موجودی  تن  هزار   30
شده، درحالیکه حداکثر مصرف ساالنه شیر 
رئیس  است.  تن  هزار   70 کشور  خشک 
شیرخشک  تولیدکنندگان  صنفی  انجمن 
اجازه  تولیدی  واحد های  اینکه  بیان  با 
حاضر  حال  در  گفت:  ندارند،  صادرات 
ندارند،  صادرات  اجازه  تولیدی  واحد های 
به همین خاطر قاچاقچیان اقدام به قاچاق 

می کنند. هدف  بازار های  به  شیرخشک 

اتاق بازرگانی  نایب رئیس کمیسیون صنایع 
باید  حتمًا  بزرگ  صنایع  برای  گفت:  ایران 
واقعی  و  جهانی  انرژی  حامل های  قیمت 
متوسط  و  کوچک  صنایع  برای  اما  باشد، 
باید  انرژی  حامل های  برای  این که  بر  عالوه 
سوبسید در نظر گرفته شود باید ارز الزم در 
اختیار آن ها قرار بگیرد. به گزارش ایلنا عباس 
جبالبارزی در مورد تصمیم کمیسیون تلفیق 
برق  و  قیمت گاز  افزایش  بر  مبنی  مجلس 
برای واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار کرد: 
بزرگ  تولیدی  واحدهای  برای  انرژی  قیمت 
است.  ارزان  مواد اولیه  تولید کنندگان  مثل 
مس،  مانند  مواد اولیه  تولیدکنندگان  چرا که 
فوالد و... محصوالت خود را به قیمت جهانی 
ارزان قیمت  برق  و  گاز  از  ولی  می فروشند 
که  می کنم  فکر  بنابراین  می کنند.  استفاده 
واقعی  انرژی  قیمت  باید  واحدها  این  برای 
جهانی  قیمت  به  بزرگ  صنایع  وقتی  باشد. 
خود  خوراک  می فروشند  را  خود  محصوالت 
از جمله انرژی را نیز با قیمت واقعی بخرند 
اما به صنایع کوچک این اجازه داده شود که 
اگر در کشور برای مواد اولیه بازار رقابتی وجود 
در  وارد کنند.  را  خود  مواد اولیه  بتواند  ندارد، 
شرایط فعلی حتی دالالن می توانند از بورس 
مواد اولیه را بخرند و در بازار با قیمت بسیار 
بیشتری به تولید کنندگان بفروشند. پس در 

این شرایط تولیدکنندگان واقعی و خصوصی 
مواد اولیه خود را نه تنها به قیمت جهانی بلکه 
از طریق دالالن به دو برابر قیمت جهانی نیز 
می خرند. بنابراین اگر قرار است قیمت انرژی 
بزرگ  صنایع  برای  اصالح شود  صنایع  برای 
باشد،  جهانی  صورت  به  انرژی  قیمت  باید 
اما برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 
باید  تورم  میزان  به عالوه  نهایتًا  فعلی  قیمت 
باقی بماند. اما می توان گفت که قیمت گاز و 
برق برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 
در قیمت تمام شده چندان نیست.جبالبارزی 
با تاکید بر زیان باالی کشور از محل مصرف 

حامل های انرژی گفت: کشور از طرف قیمت 
چند  در  می شود.  باالیی  زیان  دچار  انرژی 
برق  کمبود  دچار  حتما  کشور  آینده  سال 
می شود ما نه توانستیم در موضوع بهره وری 
نیروگاه های  در  نه  و  برق  تلفات  و کاهش 
نیروگاه های  در  کنیم.  سرمایه گذاری  جدید 
خورشیدی هم که قباًل سرمایه طی 5 سال باز 
می گشت اما االن این رقم به 15 سال رسیده 
و سرمایه گذاری انجام نمی شود. نیروگاه های 
طلبکار  دولت  از  تومان  میلیاردها  خصوصی 
هستند و نمی توانند مطالبات خود را وصول 

کنند و همه زیان ده و ورشکسته هستند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران:
قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی بزرگ ارزان است 

انرژی

بخش اول پروژه گازرسانی به 
شهرک صنعتی خلیج فارس 

تا سه ماهه اول سال 1400 
تزریق گاز شود؛ گازرسانی به 

جزیره قشم نیز تا انتهای 
سال 1400 تکمیل شود

پیوستن قشم به شبکه گاز سراسری 
از  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
افقی  حفاری  عملیات  بزرگترین  اجرای 
برای  جهان  دی. دی«  »اچ.  جهت دار 
ساخت خط لوله گاز »بندرعباس-الفت-
قشم  جزیره  اتصال  هدف  با  گورزین« 
تامین خوراک  و  به شبکه سراسری گاز 
جزیره  بزرگترین  در  پتروشیمی  صنایع 
ایسنا،  به گزارش  داد.  خبر  خلیج فارس 
حسن منتظر تربتی، با اشاره به استفاده 
بودجه سال  قانون   2 تبصره  بند )ق(  از 
هدف  با  شبکه گاز  توسعه  برای   1393
فرآورده های  با  طبیعی  گاز  جایگزینی 
نفتی، گفت: از محل گازرسانی به صنایع، 
نیروگاه های برق، روستاها و شهرها و از 
مازاد،  نفتی  فرآورده های  فروش  محل 

می شود. تامین  گازرسانی  هزینه های 
تربتی با بیان این که یکی از برنامه های 
به  عنوان  قشم  اتصال  اجرا  دست  در 
شبکه  به  خلیج فارس  جزیره  بزرگترین 
سراسری گاز است، گفت: بر این اساس، 
اینچ   30 لوله  خط  ساخت  و  طراحی 
بندرعباس، الفت، گورزین و انشعاب 16 
در  فارس  خلیج  صنعتی  شهرک  اینچ 
گرفته  قرار  گاز  ملی  شرکت  کار  دستور 
جزیره  به  گازرسانی  منظور  به  است. 
 30 لوله  خط  احداث  به  نسبت  قشم 
اینچ بندرعباس-الفت – گورزین )قشم( 
به  سراسری گاز  هفتم  خط  از  منشعب 

سه  )شامل  کیلومتر   58 تقریبی  طول 
روش  به  دریایی  عبور  بخش  کیلومتر 
HDD و انشعاب 16 اینچ شهرک صنعتی 
خلیج فارس به طول 14 کیلومتر آغاز شده 

است.
 25 را  لوله  خط  این  انتقال  ظرفیت  او 
و  عنوان کرد  روز  در  مترمکعب  میلیون 
ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  گفت: 
ساخت این خط لوله گاز و وجه متمایز 
این پروژه مربوط به عملیات HDD برای 
گازرسانی به جزیره قشم و عبور از عمق 
آب های خلیج فارس )انجام حفاری افقی 
جهت دار( است که برای نخستین بار در 
جهان این متراژ طول به میزان 3 کیلومتر 
به صورت حفاری افقی انجام می گیرد.
پیش بینی  نفت  وزیر  معاون  گفته  به 
گازرسانی  پروژه  اول  بخش  می شود 
تا  فارس  خلیج  صنعتی  شهرک  به 
گاز  تزریق   1400 سال  اول  ماهه  سه 
تا  نیز  قشم  جزیره  به  شود؛ گازرسانی 
تاکنون  تکمیل شود.   1400 انتهای سال 
مجوز ساختی برای 5 طرح پتروشیمی 
متانول،  به  متان  گاز  تبدیل  هدف  با 
پروپیلن و پلی پروپیلن از سوی وزارت 
نفت برای احداث در جزیره قشم صادر 
ظرفیت  و  توانایی  جزیره  این  و  شده 
ایران  پتروشیمی  به هاب جدید  تبدیل 

دارد.  فارس  خلیج  در  را 

| رئیس مؤسسه ملی تغییر اقلیم و 
محیط زیست در دانشگاه تهران |

  | مجید شفیع پور |
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 حقابه هامون
به مثابه اهرم فشار 

افغانستان

1ادامه از صفحۀ

آگهی فقدان 
مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  نواب  محمد 
علی زابلی  فرزند غالمرضابه شماره شناسنامه 
رشته  کاردانی  مقطع  در  رودبار  از   195صادره 
الکتروتکنیک صادره از واحد دانشگاه کهنوج 
وفاقد  است  3416مفقودگردیده  شماره  با 
شود  می  تقاضای  یابنده  از  باشد  می  اعتبار 
اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد 
واحد  ازاد  دانشگاه  کهنوج  نشانی  به  کهنوج 
اول  چاپ  .تاریخ  نماید  ارسال  کهنوج  

:99٬٫11٫18-تاریخ انتشار دوم :99٫12٫2

ندارند اما به نظر می رسد که اختالفات طرفین 
رودخانه  آب  از  یک  هر  سهم  خصوص  در 
معضلی  به  شدن  تبدیل  حال  در  هیرمند 
جدی در روابط دو کشور است. هر دو کشور 
تغییرات  آسیب های  و  اثرات  خشکسالی،  از 
آب و هوایی و نبود نظام مدیریت منابع آب 
در  نخستین گام  دو کشور  هر  می برند.  رنج 
مدیریت منابع آب را سد سازی می دانند. هر 
دو کشور به حفر چاه های عمیق بدون داشتن 
پشتوانه پژوهشی روی آورده اند. هر دو کشور 
به سمت انتقال منابع آب رفته اند، هر دو کشور 
روش های  اصالح  خصوص  در  اقدامی  هیچ 
کشاورزی صورت نمی دهند. در چنین شرایطی 
است که طرفین همه توان خود را به بهره کشی 
از آب هیرمند معطوف کرده اند. بدیهی است 
که هر کشور باید سهم عادالنه و منصفانه خود 

را از آب رودخانه هیرمند داشته باشد.
دو  پای  پیش  راهی که  تنها  می رسد  نظر  به 
مدیریت  سوی  به  حرکت  دارد  قرار  کشور 
هوشمندانه منابع آب و استفاده از کمک های 
بین المللی برای حل و فصل اختالفات است. 
در  تنش  می رسد،  نظر  به  این صورت  غیر  در 
افزایش  آبی  منابع  سر  بر  کشور  دو  روابط 
می یابد. در نخستین گام طرفین باید بر روی 
توافقی که میان خود امضا کرده اند به نتیجه 
تثبیت  و  شفاف سازی کرده  را  آن  و  رسیده 
حل  روند  آغاز  برای  حیاتی  این گامی  کنند. 
در  باید  طرفین  ادامه  در  است.  اختالفات 
مدیریت منابع آبی خود نظام مند عمل کنند. 
است  داخل  در  آبی  منابع  در  مدیریت  عدم 
دادن  از  طرفین  از  یکی  می شود  موجب  که 
حقابه به طرف مقابل امتناع کند چرا که تمایل 
دلیل عدم  به  آبی خود  منابع  دارد هدر رفت 
جبران  دیگری  حق آبه  از  را  مدیریت صحیح 
که  برسند  نتیجه  این  به  باید  طرفین  کند. 
راه حلی  آن  اختالف،  این  برای  پایدار  راه حل 
است که منافع هر دو طرف به میزانی متعارف 
داشتن  نظر  در  بدون  تامین کند.  منصفانه  و 
به  بعید  توافق  به  رویکردی، دستیابی  چنین 
در حال حاضر  نظر می رسد  به  نظر می رسد. 
از  یکی  هیرمند،  از  دو کشور  حق آبه  موضوع 
میان  اختالف  مورد  موضوعات  مهمترین 
دو کشور  چند  هر  است.  افغانستان  و  ایران 
با  اختالفاتی  هم  هریرود  آب  خصوص  در 
بستری  در  موضوع  این  چنانچه  دارند.  هم 
آنگونه  کارشناسی و دیپلماتیک حل نشود و 
که افغانستان عمل می کند، به موضوعی برای 
تازه کردن  سیاسی،  شعارهای  رجزخوانی، 
تاریخی  سوءتفاهم های  از  حاصل  زخم های 
بدل شود، هر دو طرف متضرر خواهند شد اما 
در این میان کشوری بیشتر آسیب می بیند که 
است.  برخوردار  ژئوپلیتیکی کمتری  قدرت  از 
از این منظر و در همین راستا اظهاراتی نظیر 
سال  در  احمد زی  غنی  اشرف  آقای  سخنان 
شد،  ایراد  افغانستان  سفارت  در  که   1394
چنانچه مبنای سیاست های افغانستان باشد، 
تنش های آینده میان دو کشور بعید نخواهد 
در  »کابل  بود:  زمان گفته  آن  در  غنی  بود. 
مواجهه با کشورهای همسایه در موضع ضعف 
نیست. کشورهای همسایه هم به افغانستان 
مهاجران  برای حل مشکل  ما  دارند.  احتیاج 
به تهران التماس نکرده ایم. نیازی به التماس 
نیست«. در ادامه غنی نه به موضوع هیرمند 
رودخانه  به موضوع  بلکه در سخنانی عجیب 
ایران  هریرود اشاره کرده و گفت:»اگر دولت 
نکند، کابل  اقدام  مهاجران  معضل  حل  برای 
هم نیازی نمی بیند به خواسته  های ایران در 
رابطه با حق آبه ایران ترتیب اثر دهد. کابل در 
مواجهه با کشورهای همسایه در موضع ضعف 
نیست و کشورهای همسایه هم به افغانستان 
مهاجران  اخراج  به  ایران  اگر  دارند.  احتیاج 
روابط  تمام  افغانستان  بدهد،  ادامه  افغان 
بازرگانی خود با این کشور را قطع خواهد کرد«. 
این سخنان نشان می دهد که آقای اشرف غنی 
ابایی ندارد از اینکه نه تنها در موضوع رودخانه 
هیرمند، بلکه در خصوص رودخانه هریرود نیز 
در  کند.  باز  ایران  مقابل  در  را  دیگر  جبهه ای 
فشاری  اهرم  را  آب  موضوع  افغانستان  واقع 
در روابطش با ایران می بیند و نمی توان از این 

چشم پوشی کرد. برانگیز  چالش  اقدام 

افقی
به  امر   - خشمها  فیلم  - کارگردان   1 
نوشیدن2 - عظمت و شكوه - مفصل 
و  گل   - انگلیسی3  سیاستمدار   -
رایج  از  یكی   - خوانی  نغمه   - لجن 
در  شهری   - نقد4  های  شیوه  ترین 
استرالیا - بیماری قرن، بیماری عصر 
حاضر - مخفف من را5 - اثر معروف 
 - سرپرست   - ابادی  دولت  محمود 
 - انس6  همنشین  نامرئی،  موجود 

گشوده  زنانه،  تعجب  تعجب،  حرف 
ستایش،   - پنهان كردن  خاك  زیر   -
وصف - در حمام بجویید7 - دراز - 
الست8  روز  عشق  باده   - ذهنی  کند 
شهرهای  از   - بدن  ریز  جوشهای   -
منسوب  ها،  دانشکده  از   - خوزستان 
درخت  از  که  ای  میوه   - فن9  به 
چرب   - بگذارند  سبد  در  و  بچینند 
 - معدن   - فرنگی10  لیوان   - زبانی 
 - استفهام  كلمات  از  پرسشی،  كلمه 
آن  سل، کلید  از  قبل  نت  چهارم،  نت 

و  من   - است  معروف  موسیقی  در 
سد   - تازی11  آب  جمع،  ضمیر  تو، 
 - كشور  جنوب  در  سدی  خوزستان، 
زن  دخترانه،  نامی   - كوچك  زبان 
پوست، چین  سرخ روی12 - چروك 
سد   - فریب كار   - پوست  چروك  و 
شده13  بازداشت  شده،  بسته  شده، 
آنچه   - مرکزی  فرنگی،  مرکزی   -
- كشتی  دارد  و شكم جای  در سینه 
جنگی14 - شهری در مشرق آلمان - 
و  - عجیب15 - خسیس  مركبات  از 
آبهای  در  ماهی که  نوعی   - فرومایه 

کند می  زندگی  شیرین 

عمودی
چهره  این  نام   - ترس  و  خوف   -  1
علمی2 - زغال - خوشبوتر، حاللتر - 
آرسنیك3 - بی دین - جهاز عروس 
پشته   - مخرب4  و  جدید  سالح   -
خاك، گیره سر دخترانه، تپه كوچك - 
اسب حضرت علی )ع( - كوره سفال 
راکتی  ورزش   - اسرار، سر5   - پزی 
آرایشگر6  است،  سلمانی  همان   -
غربی  شمال  در  الجزایری  مجمع   -
زمان   - ها  منت  جمع   - اسكاتلند 
باران  و  برف   - مرگ7  هنگام  مرگ، 
- جمع رند - پدر آذری - نت ششم 
چیزی8  درون  عرب،  نفی  موسیقی، 
- خرگوش - مدافع سپاهان - قشر، 
و طبقه9 - حس  رده  پوسته،  و  قشر 
حالل   - ایالت  چراگاه   - وارونه 
است  هم چیزی  جایز،  و  روا  شرعی، 

که ترک و فعلش جایز است - تب10 
- نام شرینگ هام - تکلیف مدرسه، 
برای  ممارست  و  تمرین  تمرین، 
در  مهارت  و  آمادگی  آوردن  بدست 
کاری، نمونه  - زیبا، كشیده11 - نوعی 

 - قایقرانی12  فدراسیون   - سوسمار 
سازمان  جاسوسی،  سازمان   - آتش 
ویژه  محافظین   - آمریکا  جاسوسی 
مرده،  پدر   - میزند13  لنگ  آبکی،   -
دانه  تندی،  مظهر   - پدر  بی  کودک 

روسیه14  دریاچه   - خوراکی  تند 
نام   - شتر  کوهان   - كار  اسراف   -
 -  NBA15 در  آرمسترونگ  کوچک 
اولین فاتح اورست - بجااوردن عهدو 

عهد بجاآوردن  پیمان، 

جدول شماره 1944

برگزاری رزمایش شیفت 
ایثار بسیج کارگری در معدن 

اصلی پابدانا  
کارگران  همکاری  با  ایثار  شیفت  رزمایش 
راستای  در  پابدانا   اصلی  معدن  سخت کوش 
در سال  رهبری  مقام معظم  منویات  به  لبیک 
حضور  با  و  مومنانه،  کمک  و  تولید  جهش 
کار  اداره  مسئول  و  کارگری  بسیج  مسئول 
ایثار  شیفت  معدن  این  ریاست  و  شهرستان 

شد. برگزار 
در  گفت:  اصلی   معدن  مدیر  رنجبر  مجتبی 
شیفت ایثار معدن اصلی بیش از 600 کارگر در 
امر  این  دارند که  مشارکت  شیفت کاری  سه 
زغال سنگ  تولید  درصدی   20 افزایش  موجب 
مدیر  معدن  بود.    تن خواهد   45 در حدود 
معادن  کارگران  داشت:  اظهار  پابدانا  اصلی  
در  تولید  مقدم  خط  در  همواره  زغال سنگ 
اعماق درونی زمین برای گردش چرخ اقتصاد 

دارند. فعالیت  کشور 
کارهای  انجام  و  معادن  در  ایثار  افزود:  او 
ایثار  فرهنگ  از  جلوه ای  حقیقت  در  جهادی 
و  است  کشور  کنونی  شرایط  در  شهادت   و 
بر  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  سالی که  در 
برنامه ریزی های  با  شده  تاکید  تولید  جهش 
در  زغال سنگ  معادن  کارگران  گرفته  صورت 
برگزاری  با  و  دارند  فعالیت  امر  این  تحقق 
تولید عواید  افزایش  بر  نیز عالوه  ایثار  شیفت 
به  مومنانه  کمک  به صورت  آن   از  حاصل 
می شود.   اهدا  معدن  همین  نیازمند  کارگران 
سوی  از  تقدیری  لوح  رزمایش  این  پایان  در 
پاس  به  بسیج کارگری کشور  مسئول سازمان  
این معدن در  خدمات مهندس رنجبر ریاست 
بسیج  مسئول  توسط  ایثار  شیفت  برگزاری 
شد. اهدا  او  به  کوهبنان  شهرستان  کارگری 

اوقاف

متبرکه  بقاع  و  موقوفات  اقتصادی  بهره وری  معاون 
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: در سال جاری 
15 بنای تاریخی وقفی کشور به بخش خصوصی واگذار 

است. شده 
  به گزارش ایرنا، مهدی پندار افزود: شرایط واگذاری 
یک سال  در  سرمایه گذاران  به  وقفی  تاریخی  بناهای 
گذشته تسهیل شده چنانچه در این راستا، کاروانسراها، 
انواع  قالب  در  وقفی  تاریخی  حمام های  و  کوشک ها 

می شود. واگذار  خصوصی  بخش  به  مشارکت 
او ادامه داد: یک تفاهم نامه مشترک بین این سازمان 
و وزارت میراث فرهنگی امضا و ذیل آن یک کارگروهی 
ایجاد شد که بحث واگذاری بناهای تاریخی وقفی به 

بخش خصوصی پیگیری می شود.
2 کمیسیون  تشکیل  قالب  در  همچنین  بیان کرد:  او 
امور  و  اوقاف  سازمان  در  گذاری  سرمایه  و  امالک 
خیریه موضوعات واگذاری و سرمایه گذاری های بخش 

می شود. پیگیری  جدیت  با  خصوصی 
متبرکه  بقاع  و  موقوفات  اقتصادی  بهره وری  معاون   
یک  تصریح کرد:  خیریه کشور  امور  و  اوقاف  سازمان 
تفاهم نامه هم با صندوق احیا داریم که بر اساس آن 
بدون  فرسوده،  بافت های  احیای  به  مربوط  موضوعات 
استثنا برای حضور سرمایه گذاران تسهیل شود به شرطی 
باشد. وزارت میراث فرهنگی  تایید  این طرح مورد  که 

معاون سازمان اوقاف:
15 بنای تاریخی وقفی به بخش خصوصی واگذار شد مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت: طبق برآوردهای 

جهاد کشاورزی  مدیریت  نباتات  حفظ  واحد 
سوسک  خصوص کمین  در  جهرم  شهرستان 
سرخرطومی حنایی به عنوان یکی از آفت  های 
نخل، الزم است نخلداران جهرمی هوشیار باشند.

علی جوکار افزود: سوسک سرخرطومی حنایی، 
نخل  آفت  خطرناک ترین  و  مهم ترین  خرما 
گذشته  سال  چند  طی  و  می شود  محسوب 
شهرستان های  نخل های  به  خسارت  موجب 
همجوار چون قیر و کارزین، خنج، الرستان شده 

است.
با ایرنا ادامه داد:  این آفت با  او در مصاحبه 
خوردن محتویات درون تنه نخل باعث نابودی 
کامل نخل می شود و مبارزه با این آفت بسیار 
مشکل و طاقت فرساست و بهترین راه مبارزه، 

پیشگیری از ورود آن به نخلستان است.
او اضافه کرد: باغداران در خصوص جابه جایی 
و نقل و انتقال پاجوش نهایت دقت را داشته 

باشند و در صورت تمایل به کشت نخیالت، حتمًا 
با کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی یا مرکز 

خدمات منطقه ای خود مشورت کنند.
او بیان کرد: اگر این آفت به شهرستان جهرم 
وارد شود به دلیل سنتی بودن کشت نخل، امید 
آب  بحران  و  خشکسالی  شرایط  در  باغداران 
ناپذیری  و خسارت جبران  رود  برباد  می تواند 

باشد. داشته 
آفت سرخرطومی خرما حشره ای به رنگ قرمز 
متمایل به حنایی رنگ با 30 تا 35 میلی متر 
طول، دارای خرطومی بلند و خمیده است و از 
جوانه مرکزی غالف های تازه تغذیه می کند و در 
نهایت باعث خشک شدن تاج درخت و افتادن 

درختان آلوده می شود.
دوران  در  حنایی  سرخرطومی  سوسک های 
دارند؛  آجری  قرمز  رنگ  و  بزرگند  نسبتًا  بلوغ 
الرو این سوسک می تواند بدون تظاهر بیرونی 
سوراخ هایی به طول یک متر در تنه درخت نخل 

ایجاد کند و در نتیجه باعث تضعیف و مرگ نخل 
شود. معمواًل خسارت این حشره به سادگی قابل 
مشاهده نیست و درختان آلوده در ظاهر کاماًل 
سالم و سبز هستند و نخلداران زمانی متوجه 
حضور این آفت می شوند که درخت بدون هیچ 

دلیل خاصی می افتد.
حشرات بالغ این آفت قدرت پرواز باالیی دارند 
می توانند  نخلستان  یک  نابود کردن  از  بعد  و 
سالم  درختان  سمت  به  کیلومتر  چندین  تا 
ایجاد  جدیدی  چرخه  و  پرواز  دیگر  نخلستان 
تک تک  باید  آفت  این  شناسایی  برای  کنند. 
آلودگی  به  مشکوک  نخلستان های  درختان 
توسط کارشناسان ردیاب بررسی شود که با در 
نظر گرفتن سطح زیر کشت نخیالت در کشور 
این کنترل و مهار هزینه سرسام آوری را به همراه 
دارد. نوع عمده خرماهای این شهرستان شاهانی 

دارد.  نام 

سوسک سرخرطومی حنایی در کمین نخل های جهرم است

خانه سرهنگ خان یا خانه »کلبادی2« که در بافت تاریخی شهر ساری و تحت 
به  از ماه ها پیش  ایران قرار دارد،  بهسازی شهری  مالکیت شرکت عمران و 
دلیل برداشته شدن سقف برای اجرای عملیات مرمت بالتکلیف رها شده و 
به گفته کارشناسان به همین دلیل آسیب های زیادی به این بنای تاریخی و 

با ارزش وارد شده است.
به گزارش ایرنا، خانه های تاریخی شهر ساری که در بافت باارزش مرکزی این 
شهر واقع شده اند، از جاذبه های کم نظیر مرکز مازندران محسوب می شوند که 
در سایه کم توجهی ها نه تنها تا کنون به عنوان یک جاذبه گردشگری معرفی 
نشده اند، بلکه بسیاری از شهروندان امروزی ساری نیز آن ها را نمی شناسند 
و به دلیل برخی بالتکلیفی ها برخی از این بناهای باارزش تاریخی در حال 
تخریب هستند. محدوده مرکزی ساری در حوالی میدان ساعت هسته اصلی 
بناهای  تمرکز  طوری که  به  دهه های گذشته محسوب می شد.  در  این شهر 
تاریخی مرکز مازندران در همین قسمت از شهر مشاهده می شود. خانه سردار 
جلیل، خانه های کلبادی، خانه میرَگتی، خانه صادقیان، خانه ناظری و چندین 
خانه دیگر همراه با تکیه آب انبارنو، تکیه عباسخانی، دو آب انبار تاریخی، حمام 
وزیری، مسجد جامع و مسجد مصطفی خان همگی در همین محدوده از شهر 

ساری قرار دارند.

استاندار کرمان در جریان بازدید از شهر راین گفت: ارگ راین ظرفیت تبدیل 
شدن به یک مکان توریستی اقامتی بی نظیر در کشور را دارد.  »علی زینی وند« 
باالیی داشته و  بسیار  راین ظرفیت های  راین گفت:  به قدمت شهر  اشاره  با 
این  ظرفیت های گردشگری  به  اشاره  با  او  دارد.  این  از  بیش  توجه  به  نیاز 
بخش، بیان کرد: آبشار زیبای راین جز مناطق کم نظیر کشور است و مقرر شد 
سرمایه گذار توانمند برای ساماندهی آن تعیین شود.  زینی وند افزود: برخی 
کارها باید در بافت تاریخی و در ارگ راین انجام شود زیرا این ارگ ظرفیت 
تبدیل شدن به یک مکان توریستی اقامتی بی نظیر در کشور را دارد و مدیرکل 
میراث فرهنگی مامور شد که سریع تر این مکان را به بخش خصوصی توانمند 
بدهد و ساماندهی جدی شود و این ارگ می تواند به یکی از مجموعه های 
بی نظیر کشور تبدیل شود.  او با اشاره به این که بخش راین ظرفیت های بسیار 
به قدمت، فضای طبیعی، آب، سابقه  توجه  با  دارد، تصریح کرد:  بی نظیری 
تاریخی و مردم خوبی که راین دارد به نظرم آینده خیلی خوبی می توانیم برای 
آن رقم بزنیم و ما هم در این حوزه نهایت کمک می کنیم که ظرفیت های آن 

به فعلیت برسد.

اصفهان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: میزان بارندگی 
با بحران آب مواجهیم که  استان از سال گذشته پایین تر بوده است و عمال 
بروند.  از پساب  استفاده  به سمت  باید  برای حفظ فضای سبز  شهرداری ها 
حجت هللا غالمی درباره کمبود آب در استان اصفهان و راهکارهای آبیاری فضای 
سبز گفت: میزان بارندگی استان از سال گذشته پایین تر بوده است و عمال با 
بحران آب مواجهیم.  شهرداری ها برای حفظ فضای سبز باید به سمت استفاده 
از پساب بروند و هم اکنون کل فضای سبز شهر بهارستان با آب پساب آبیاری 
می شود.  غالمی افزود: برنامه ریزی استان به گونه ای است که تا سال 1400 
بتوانیم 200 میلیون متر مکعب آب پساب را تصفیه و وارد سیستم فضای سبز 
و صنعت کنیم تا نیاز به آب خام زاینده رود در این زمینه نداشته نباشیم و در 

این باره بخش صنعت نیز فعال شده است.
او در مورد اعتبارات عمرانی استان اصفهان گفت: سر جمع اعتبارات عمرانی در 
مقیاس ملی حدود 2200 میلیارد تومان است که در سفر اخیر رئیس سازمان 
برنامه و بودجه به استان اصفهان نزدیک به 1600 میلیارد تومان به اعتبارات 

عمرانی استان اضافه شد.

تاریخ مشروطه ساری زیر سقف کیسه ای  استاندار کرمان:
ارگ راین ظرفیت تبدیل شدن به جاذبه 

توریستی بی نظیر در کشور را دارد

معاون عمرانی استانداری اصفهان:
برنامه ریزی برای استفاده از پساب در 

بخش فضای سبز

| مازندران  | | کرمان | | اصفهان |

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

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اختالف  حل  هیات   1399/9/24  -139960318011012019
مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  ندا رضوان پناه  پشته  فرزند علی  
از 20 و 27  متصل بهم  از 7 اصلی  واقع  در قریه  لشمرزمخ بخش 25 گیالن  
از نسق  مسیب  شفقی  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه زمین  مشتمل بر  اعیان 
احداثی بمساحت 2021/22 متر مربع  از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و 
پالک 74 برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  فوق  در دو 
نوبت به فاصله 15 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: 99/11/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/2

910/876-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای  حسین بابائی   با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق 
به مهر دفترخانه 71 همدان    مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 175/5488  واقع در حومه دو همدان  ذیل 
ثبت 62710  صفحه 151 دفتر 290  سابقه ثبت دارد و نزد کسی 
در بیع شرط هست به علت سهل انگاری مفقود گردیده ، لذا 
به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
بدینوسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
طی مدت 10 روز  به  اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض کتبی خود 
را تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن 
اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت 
ارائه نشود سند المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد 
شد .برابر سند رهنی 6571 تاریخ 1393/3/8 دفتر خانه 63 

همدان نزد بانک مسکن در رهن است.
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان اما خمینی )ره(

شماره:  014228
تاریخ : 1399/11/16

م الف : 1590- 99/11/16
موسی حنیفیه 
رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان_ منطقه دو

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای  حمید تشکری   با تسلیم دو برگ استشهاد محلی 
مصدق به مهر دفترخانه 93همدان  به اداره پست همدان برابر 
وارده شماره 99/42608  - 99/10/27   مدعی است که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ  پالک 10/933   واقع در 
حومه/بخش یک همدان   به شماره مسلسل 253199 سری 
به  الکترونیکی شماره 139820326001003967  د 97 و دفتر 
علت نامعلوم  مفقود گردیده ونزد کسی در بیع شرط نیست  
لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
بدینوسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی طی مدت 10 روز  به  اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض کتبی 
خود را تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن 
اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه 
نشود سند المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد . 
مراتب بر اساس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش 

شده است.
شماره:  7537/هـ99/1

تاریخ : 1399/11/12
م الف : 1591-  99/11/16

رضا شیرخانی خرم 
سرپرست   اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان 
همدان

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

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اختالف  حل  هیات   1399/10/07  -139960318011012357
مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  امیر آرشی فرزند توفیق از پالک 
1و2 منصل بهم از5 اصلی  واقع  در قریه  قریه مالسزا 25 گیالن از نسق  نعمت 
شمشادی مالسرائی بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بریکبابخانه 
و محوطه  بمساحت 630متر مربع   از طرف  هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و 
پالک 60 برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  فوق  در دو 
نوبت به فاصله 15 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: 99/11/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/2

910/875رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 

ساختمانهای فاقدسند رسمی
 برابررای شماره 139960319005000581 مورخ 1399/9/19-هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی  صدیقه شاهی حسن آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 17 صادره از رفسنجان در 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 304 مترمربع پالک 1601 مفروز و مجزی شده از 93 فرعی از 47- اصلی 
واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سیرچ – خیابان شهدا – کوچه شهید شاهرخی خریداری از مالک رسمی 
آقای عبدالحسین منصوری سیرچی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف :1389

تاریخ انتشار نوبت اول:99/11/04 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/11/18
ابراهیم سیدی   - رئیس ثبت اسناد امالک 

اگهی مزایده اتومبیل
یک  کالسه9900740  اجرائی  پرونده  موجب  به 
به رنگ  نیسان2400  وانت  دستگاه خودرو سواری 
شماره  با  سوز  دوگانه   1384 مدل  روغنی  آبی 
به  ثالث  شخص  نامه  بیمه  دارای   65 پالک496ی16ایران 
شماره1399.201.1119.274616تا تاریخ1400.02.15 متعلق به ورثه 
مرحوم مرتضی امیریان که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
700.000.000ریال)هفتصدمیلیون ریال(ارزیابی شده، مزایده آن از 
ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ1399.12.04 در محل اداره ثبت 
اسناد و امالک رفسنجان واقع در بلوار شهید شریفی جنب مصلی 
از طریق مزایده از مبلغ پایه700.000.000ریال)هفتصدمیلیون ریال( 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد 
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است فروش منوط به 
پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده 
مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز 
از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریزنکند 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد 
در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد 
روز بعد از تعطیلی جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل 
خواهد شد طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده 
در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ 10 درصد قیمت خودرو در 
جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند ضمنابدهی های مربوطه 
اعم از بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره اعم از اینکه رقم 
قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
برنده مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد و برنده مزایده مسترد خواهد شد نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول می گردد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه 

مفاصا حساب های دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت :روز شنبه مورخ 1399.11.18

علی خسرو انجم 
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

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

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
مستقردرثبت  اختالف  حل  هیات   1399/10/20  -139960318011012997
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه   محمد تقی اخوان  ماوردیانی فرزند محمد از 
پالک  57 از 33 اصلی  واقع  در قریه  خاکیان  بخش 22 گیالن  از نسق  
قربانعلی  وثوقی  نژاد بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان 
احداثی  بمساحت 105/85  متر مربع  از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و 
پالک 2334 برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  فوق  در 
دو نوبت به فاصله 15 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: 99/11/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/2

910/877-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

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

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
مستقردرثبت  اختالف  حل  هیات   1399/10/23  -139960318011013129
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  مرتضی احمدزاده فشخامی فرزند محمد حسن از 
پالک 1از31 اصلی  واقع  در قریه  قریه فشخام 22 گیالن از نسق  داود فیضی زاده 
ایلماسانی بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل یکباب ساختمان )خانه 
و محوطه ( بمساحت 167/44 متر مربع   از طرف  هئیت  مذکور  احراز  گردیده  
و پالک 335 برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 1 قانون  فوق  در 
دو نوبت به فاصله 15 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: 99/11/4
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/18

910/813رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960319012003609   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر حسن زاده قرائی فرزند علی بشماره شناسنامه 1 صادره از سیرجان در 
یک قطعه باغ به مساحت 14454/95 مترمربع پالک 4247 اصلی واقع در حجت آباد بخش 36 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد کاظم امیرزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف 901
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/18

 تاریخ انتشار نوبت دوم:99/12/03
محمد آرمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

رسمی 
اول  هیــات   139960301060004990 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه  ــد هللا وردی ب ــو فرزن ــت هللا قباخل ــای هم متقاضــی آق
ــدانگ  ــار در شش ــادره از گرمس ــنامه 16 ص ــماره شناس ش
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت 
ــع پــالک شــماره 1517 فرعــی از 2 اصلــی  95/97 مترمرب
واقــع در قریــه باغریــن بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن 
ــروز  ــنل هوانی ــکن پرس ــی مس ــرکت تعاون ــت ش از مالکی
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــان مح اصفه
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
ــه صــدور ســند  ــی کــه اشــخاص نســبت ب شــود در صورت
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 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 شــد . 553 
ث / م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/11/18 تاریــخ 

ــت دوم : 99/12/03 انتشــار نوب
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی   9280

آگهی فقدان 
مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  نواب  محمد علی 
غالمرضابه شماره شناسنامه  195صادره  فرزند  زابلی  
از رودبار در مقطع کاردانی رشته الکتروتکنیک صادره 
از واحد دانشگاه کهنوج با شماره 3416مفقودگردیده 
است وفاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضای می شود 
واحد کهنوج  اسالمی  ازاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل 
ارسال  کهنوج   واحد  ازاد  دانشگاه  کهنوج  نشانی  به 
نماید .تاریخ چاپ اول :99٬٫11٫18-تاریخ انتشار دوم 

99٫12٫2:

کانال  به  بچه  پسر  که  پیش  روز  سه   
مسجد سلیمان  نام  کرد،  سقوط  فاضالب 
بار دیگر سر زبان رسانه ها افتاد و یادآوری 
دورود،  شهر  مثل  اولین ها،  شهر  که  کرد 
شبکه  کرج،  از  بخش های  و  بندرعباس 
فاضالب سراسری ندارد. شبکه ای که بتواند 
فاضالب را تصفیه کند یا حتی بازچرخانی. 
راهی  سلیمان  مسجد  در  خانگی  فاضالب 
می شود، کانال ها  روباز  دره های  و  کانال ها 
آب های  بارندگی  فصل  در  دره هایی که  و  
اینبار  می دهند  جا  خودشان  در  سطحی 
بد  بوی  کانال ها،  فاضالب.  مامن  شده اند، 
دارند، مشکالت محیط زیستی ایجاد کردند 
و گاهی هم کودکی را در خودش می کشد. 
بهروز  دو کودک،  انتشار خبر سقوط  از  بعد 
صالحی، مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
مسجد سلیمان در گفت وگویی اعالم کرد که 
و  قدیمی  شهرستان  این  فاضالب  شبکه 
سنتی است و فاضالب از طریق این شبکه 
سرازیر  شهرستان  در  موجود  دره های  به 
می شود. او همچنین گفته بود که برای حل 
این  فاضالب  جامع  طرح  باید  مشکل  این 
گیرد. طرحی  قرار  کار  دستور  در  شهرستان 
تومان هم  میلیارد   400 آن حدود  برای  که 
اختصاص   »با  است:  شده  مصوب  اعتبار 

طرح  اجرای  و  آینده  سال  در  اعتبار  این 
درصد کانال های   60 تا   50 فاضالب  جامع 
روباز در این شهرستان  برداشته می شود.« 
با  دیگری  گفت وگوی  در  همچنین  او 
روزنامه ایران اعالم کرده بود که: »از حدود 
جامع  طرح  برای  مطالعات  قبل  سال  دو 
فاضالب آغاز شد و در حال حاضر وارد فاز 
اجرایی شده است. این طرح در 6 زون به 
اجرا در می آید و اکنون یک زون این طرح 
در حال اجرا است و به زودی وارد مرحله 
می دهد  نشان  »برآوردها  می شود:  اجرایی 
برای تکمیل شبکه فاضالب مسجدسلیمان 
علت  است.  الزم  اعتبار  تومان  میلیارد   700
کندی کار هم البته همین اعتبارات است.«
شهر سخت و طولی کار را مشکل کرده است

نتوانسته  زیادی  تاحد  البته  او  گفته های 
و  جلب کند  را  شهری  مدیریت  نظر  است 
این  رسیدن  سرانجام  به  از  آن ها  نظر  به 
زمان پور،  احمد  ندارد.  چندانی  امید  شبکه 
به  سلیمان  مسجد  شهر  شورای  عضو 
به  »باتوجه  می گوید:  »پیام ما«  روزنامه 
این  مسجدسلیمان،  توپوگرافی  وضعیت 
زیادی  دره های  و  است  کوهستانی  شهر 
دارد  بخش عظیمی از فاضالب با آب های 
سطحی ادغام می شوند و به درون کانال ها 

و دره ها روانه می شود. اداره آب و فاضالب 
در مدت دو سال گذشته شاید تا حدود 20 
باشد.«  برده  پیش  را  پروژه  درصد   30 تا 
تنگ  کوچه های  و  محالت  که  می گوید  او 
را سخت  کار  معابر  از  برخی  بافت گچی  و 
فاضالب  نمی تواند  نظر  به  و  است  کرده 
نمی رسد:  سرانجام  به  زودی ها  این  به 
سکونت گاه  شهر،  این  صاف  »زمین های 

شرکت نفتی ها شده و مردم در جای جای 
جمعیت  خانه سازی کردند،  به  شروع  شهر 
ناکافی.«  و  کم  زیرساخت ها  و  شده  زیاد 
دلیل  به  از سختی کار  بخشی  می گوید:  او 
شرایط جغرافیایی مسجد سلیمان است اما 
ناکافی  بخش دیگر کار مربوط به اعتبارات 
به  چندانی  امید  هم  رو  همین  از  است 
سرانجام رسیدن و ساماندهی فاضالب روباز 

وجود ندارد: »شدنی نیست، فاضالب روباز 
ساماندهی  برای  دارد  دره  سلیمان  مسجد 
این دره ها باید تمام اعتبارات عمرانی کشور 
برسد.«  سرانجام  به  شاید  تا  خرج کرد  را 
او می گوید که حتی اگر جاهایی هم بتوان 
از  چیز  همه  بازهم  هدایت کرد  را  فاضالب 
کانال ها به دره ها ختم می شود. دره هایی به 

زیاد. عمق  و  چند کیلومتر  طول 

 دره سبز بی سرانجام
چند  نفت  شرکت  که  می گوید  زمان پور 
زده  کلید  را  سبز  دره  پروژه  پیش،  سال 
بود، پروژه ای که آن زمان حدود 10 میلیارد 
تومان اعتبار برای آن مصوب شد، اما ناکام 
سلیمان  مسجد  وسط  از  سبز  »دره  ماند: 
آن  برای  تا  بود  شده  مقرر  می کند،  عبور 
دیواره بسازند و روی آن را بپوشانند، دره ای 
به طول بالغ بر 30 کیلومتر که از هر محله 
اما  می کند.  جمع  خود  در  را  فاضالب  هم 
آن هم به سرانجام نرسید.« او می گوید که 
در دو سال گذشته حصاری اطراف کانال ها 
در  لوله گذاری های  تنها  است  نگرفته  قرار 
آن کانال ها صورت گرفته است اما وضعیت 
و  امسال  که  است  گونه ای  به  اعتبارات 
وضعیت  بهبود  توقع  نباید  دیگر  سال  دو 

داشت. را  شهر  فاضالب 

 مردم خودشان ایمن سازی 
می کنند

اقدام  از  اما  سلیمان  مسجد  شهر  فرماندار 
دادن  رخ  از  جلوگیری  برای  ضرب االجلی 
محمد  بود.  داده  خبر  مشابه  حادثه ای 
مسئوالن  که  بود  گفته  ایرنا  به  پاکدل 
این  حصارکشی  با  است  قرار  شهرداری 
روزنامه  به  حاال  او  کنند.  ایمن  را  منطقه 
این  اعتبارات  تنها  که  می گوید  »پیام ما« 
و  مردم  و  شده  گرفته  شهرداری  از  کار 
گروه های جهادی قرار است، منطقه سقوط 
 30 ایمن کنند: »مسجد سلیمان  را  کودک 
شهرداری  به  من  دارد،  روباز  دره  کیلومتر 
گفته بودم که تاحدود 80 سانتی متر اطراف 
آن دیوارکشی کنند تا دیگر کسی به درون 
آن نیفتد، ما مصالح مانند سنگ و سیمان 
قرار  جهادی  گروه های  و  کردیم  تامین  را 
این  اطراف  تا  بیاورند  کارگر  و  بنا  است، 
دره ها دیوار بکشند.« او  می گوید گروه های 
کار حصار کشی  امروز  از  است  قرار  جهادی 
را آغاز کنند: » این اقدام هم کافی نیست 
است  ممکن  هم  دره ها  این  روی  از  زیرا 
مثل  نفتک  بیفتند.«  آن  داخل  بچه ها 
منطقه 4 مسجد سلیمان، هول و والیی به 
هول  است،  انداخته  مادران  و  پدران  جان 
سال  تاچند  مسئوالن  به گفته  والیی که  و 

نمی رسد. پایان  به  دیگر 

پردیس  جدید  شهر  عمران  مدیرعامل شرکت 
 – تهران  مترو  پروژه  سال  دو  از  پس  گفت: 
هیات  در  رئیس جمهوری  حضور  با  پردیس 
ایرنا  به  هدایت  مهدی  شد.  تصویب  دولت 
گفت: این پروژه به طول حدود 25 کیلومتر و با 
برآورد بیش از چهار هزار میلیارد تومان، ایستگاه 
ترمینال شرق در انتهای خط 2 تهران که به زودی 
ساخته می شود را به شهر جدید پردیس متصل 
جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل  می کند. 
پردیس گفت: در مصوبه هیات وزیران آمده؛ با 
تصمیم هیات دولت و به منظور توسعه شبکه 
تخصصی  مادر  شرکت  کشور،  حومه ای  قطار 
وزارت  از  نمایندگی  )به  عمران شهرهای جدید 
با حفظ مالکیت دولت نسبت  راه و شهرسازی( 
به اجرای پروژه احداث قطار برقی شهر جدید 

اقدام می  کند. تهران  به کالن شهر  پردیس 
او شرکت عمران شهر جدید پردیس افزود: بر 
اساس این تصمیم، شرکت طرف قرارداد، عهده 
دار تأمین 30 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای 
تا  آن  خاص  جانبی  تاسیسات  پروژه،  اجرای 
شروع مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل 
هزینه ها خواهد بود، بقیه هزینه ها نیز حداقل 
40 درصد از منابع مالی داخلی شرکت عمران 
قانون  از محل  تا 30 درصد  و  شهرهای جدید 
هدایت گفت:  تامین می شود.  سنواتی  بودجه 
قرارداد  طرف  شرکت  سرمایه گذاری  سود  نرخ 

در دوران احداث و بهره برداری، معادل نرخ سود 
تسهیالت مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار 
به عالوه دو درصد در زمان انعقاد قرارداد صورت 
می گیرد و مبلغ آن تا پایان دوره ثابت و قابل 
افزایش نیست. او افزود: بر اساس تفاهم نامه 
تعلل  اثر  بر  مطالعه،  و  احداث  دوره  چنانچه، 
شرکت طرف قرارداد و پیمانکاران معرفی شده، 
بیش از 60 ماه به طول انجامد،در دوره تاخیر، نه 
تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف 
قرارداد منظور نمی شود بلکه نسبت به استیفای 
اقدامات  پروژه  تکلیف  تعیین  و  دولت  حقوق 
الزم صورت خواهد پذیرفت. به گزارش روزنامه 
محیط  اداره  رئیس  گذشته  هفته  »پیام ما«، 

زیست شهرستان پردیس گفته بود که مترو باید 
پیوست محیط زیستی داشته باشد تا قابلیت 
اجرایی پیدا کند. عزیز میکاییلی، تاکید کرده بود: 
ساخت مترو مجوز سازمان حفاظت از محیط 
زیست را هنوز دریافت نکرده است و تا زمانی 
که نواقص موجود با بازنگری طرح مرتفع نشود 
او گفته  نمی شود.  داده  ساخت  برای  مجوزی 
بود جاجرود در پهنه حفاظتی قرار گرفته است، 
ساخت مترو بر روی آب رودخانه تاثیر می گذارد 
و حریم بستر را نیز تخریب می کند و به همین 
دلیل اصالح طرح در منطقه جاجرود ضرورت 
دارد و پروژه باید پیوست زیست محیطی داشته 

باشد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

هفته گذشته دو کودک به درون کانال روباز فاضالب مسجد سلیمان سقوط کردند

تِن »مسجد سلیمان« زخمی فاضالب است
یک عضو شورای شهر: ساماندهی فاضالب روباز اعتباری به اندازه بودجه عمرانی کل کشور می خواهد

با وجود این که مترو هنوز مجوز محیط زیست را دریافت نکرده است

پروژه متروی تهران- پردیس در هیات دولت تصویب شد

فرماندار شهر مسجد سلیمان: 
»مسجد سلیمان 30 کیلومتر 

دره روباز دارد، من به شهرداری 
گفته بودم که تاحدود 

80 سانتی متر اطراف آن 
دیوارکشی کنند تا دیگر کسی 
به درون آن نیفتد، ما مصالح 

مانند سنگ و سیمان را تامین 
کردیم و گروه های جهادی 

قرار است، بنا و کارگر بیاورند 
تا اطراف این دره ها دیوار 

بکشند.«

 نفتک شده محل دلهره پدران و مادران. سه روز پیش که دو پسر بچه  در کانال فاضالب این منطقه سقوط کرند، نفتک شد بختک 
و افتاد جان پدران و مادران. دیگر دست کودکی از دست پدر و مادر رها نشد تا مبادا پای کودکی سر بخورد و لیز بخورد و درون 
کانال فاضالب خانگی بیفتد. دو روز پیش که دو کودک به درون کانال افتادند، یکی را مادرش نجات داد و دیگری را مردم. منابع 
محلی گفته بودند که دره ها و کانال های فاضالب مسجد سلیمان خاطرات مشترک دیگری از سقوط کودکان دیگر در بسترشان دارند. 
کانال های عریض و طویل، کانال های چند کیلومتری که در بخش های از شهر وجود دارند و همیشه روبازند. منابع محلی گفته بودند 
که دو کودک به بیمارستان 22 بهمن شهر منتقل شدند. منابع محلی گفته بودند که این اولین بار نیست که این اتفاق رخ داده. اولین 
بار نیست که نفتک ترس شده و  به جان مادران و پدران افتاده است. ترسی از کانال های روباز فاضالب در آن که مشخص نیست 

چه زمانی به سرانجام می رسد.

کالن شهر

در بخش عوارض نوسازی، 
شهرداری تهران درآمد یک 

هزار میلیارد تومانی را پیش 
بینی کرده که نسبت به 

بودجه مصوب امسال چیزی 
در حدود 30 درصد رشد را 
نشان می دهد، همچنین 

در سال آینده و در صورت 
موافقت اعضای شورای شهر 

تهران قرار است از فروش 
ملک، 2 هزار و 223 میلیارد 
تومان درآمد کسب شود که 
این میزان نسبت به بودجه 
1399، 32 درصد رشد دارد

بخش عمده ای از بودجه 1400 شهرداری تهران از عوارض ساخت و ساز دریافت می شود
افزایش 70 درصدی عوارض ساخت و ساز در سال آینده

تهران  شهرداری  شهر،  سایت  به گزارش 
بودجه  برای  خود  پیشنهادی  الیحه  در 
1400، نگاه ویژه ای به درآمدهای حاصل از 
عوارض یا همان شارژ شهری کرده است. 
برآوردها از سند دخل و خرج پایتخت در 
سال آینده نشان می دهد، مدیران شهری 
کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را از 
پیش بینی  ساز  و  ساخت  عوارض  بخش 
کرده اند، رقمی که نسبت به بودجه مصوب 
رشد  درصد   70 حدود  در  چیزی  امسال 
عوارض  برای  شهرداری  واقع   در  دارد. 
تومان،  میلیارد   600 و  هزار   2 ساختمانی 
تغییر  و  تومان  میلیارد  هزار   11 تراکم 
کاربری بهینه معادل 6 هزار و 500 میلیارد 
تومان در نظر گرفته  است.این در شرایطی 
است که تعداد پروانه های صادر شده در 
بوده  10 ماه سال 1399، پنج هزار و 500 
پروانه  و 400  به 9 هزار  آن هم نسبت  که 
داشته  درصدی   30 کاهش   1398 سال 
برآورد  پیش بینی کرده اند که  آنان  است. 
با   1400 سال  در  شده  صادر  پروانه های 
توجه به روند گذشته، رکود ساخت  و ساز و 
سال انتخابات، در خوش بینانه ترین حالت 

همان عدد 6 هزار و 500 خواهد بود.
باوجود رکود در بخش مسکن اما مدیران 
پیشتر  دارند.  عجیبی  خوشبینی  شهری 
و  معماری  معاون  گلپایگانی،  عبدالرضا 

 70 تحقق  از  تهران  شهرداری  شهرسازی 
شهرسازی  حوزه  درآمدهای  درصدی 
باتوجه به شرایط کرونا خبر داده بود. اما 
البته آن چیزی که بیش  تفاوت عمده و 
از همه مدیران شهری از آن درباره بودجه 
1400 صحبت می کنند، دریافت عوارض از 
کسانی است که درآمد بیشتری از بخش 
قیمت  افزایش  با  و  دارند  و ساز  ساخت 
می شود. نصیبشان  زیادی  سود  مسکن، 

نوسازی، شهرداری  عوارض  در بخش  اما 
تومانی  میلیارد  هزار  یک  درآمد  تهران 
بودجه  به  نسبت  که  کرده  پیش بینی  را 
مصوب امسال چیزی در حدود 30 درصد 
در سال  نشان می دهد، همچنین  را  رشد 
آینده و در صورت موافقت اعضای شورای 
از فروش ملک، 2  است  قرار  تهران  شهر 
درآمد کسب  تومان  میلیارد   223 و  هزار 
شود که این میزان نسبت به بودجه 1399، 
32 درصد رشد دارد. به تازگی و در 11 بهمن 
امسال هم اعضای شورای شهر تهران، به 
افزایش 50 درصدی میانگین نرخ عوارض 
ساختمانی در سال آینده رای مثبت دادند. 
شهرداری  امسال،  بهمن   5 یکشنبه  روز 
به  را  نهاد  این   1400 بودجه  الیحه  تهران 
شورای شهر ارائه کرد، بودجه ای که در دو 
سطح و با سقف 49 هزار و 961 میلیارد 

است. تدوین شده  تومان 

زمان پور می گوید که شرکت 
نفت چند سال پیش، پروژه دره 

سبز را کلید زده بود، پروژه ای 
که آن زمان حدود 10 میلیارد 
تومان اعتبار برای آن مصوب 

شد، اما ناکام ماند: »دره سبز 
از وسط مسجد سلیمان عبور 

می کند، مقرر شده بود تا برای 
آن دیواره بسازند و روی آن را 
بپوشانند، دره ای به طول بالغ 
بر 30 کیلومتر که از هر محله 
هم فاضالب را در خود جمع 

می کند. اما آن هم به سرانجام 
نرسید.«

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |
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کتاب »مجموعه قوانین در ارتباط با سالمت زنان در ایران« به کوشش 
فرانک فرزدی و بتول احمدی منتشر شد. در معرفی کتاب »مجموعه 
قوانین در ارتباط با سالمت زنان در ایران« عنوان شده است: »محتوای 
وضعیت  »تحلیل  پژوهشی  طرح  دستاوردهای  از  بخشی  این کتاب، 

قوانین مرتبط با سالمت زنان« است ./ایسنا

فیلم کوتاه »آشنا« ساخته مشترک علیرضا حیدریان و داوود میرخان 
به جشنواره اینترنتی "Lift-Off" انگلستان راه یافت. جشنواره  اینترنتی 
“lift off” انگلستان که رویدادی سینمایی و مستقل است، توسط استودیو 
استعدادهای  کشف  منظور  به  انگلستان   ”PINEWOOD“ فیلمسازی 

جوان و مردمی در سطح بین المللی برگزار می شود./ هنرآنالین

تجسمی  هنرهای  زرین سیزدهمین جشنواره  طوبای  بخش  نمایشگاه 
وزارت  هنری  معاون  حضور  با   16 ساعت  بهمن   18 شنبه  امروز  فجر 
شورای  اعضای  تجسمی،  هنرهای  مدیرکل  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
بخش  این  به  یافته  راه  هنرمندان  و  داوران  و  جشنواره  سیاستگذاری 

/مهر می شود.   افتتاح 

نمایش های ششمین روز تئاتر فجر به به پنجمین شهید مدافع سالمت تقدیم شد
 تمامی اجراهای ششمین روز )پنجشنبه 16 بهمن ماه( از اجراهای سی ونهمین 
جشنواره تئاتر فجر به شهید حمید عقیلی پنجمین شهید مدافع سالمت تقدیم شد.

وی از پزشکان اهل مشهد بود که بعد از 23 سال خدمت خرداد ماه امسال بر اثر 
درگیری با بیماری کرونا و در جریان خدمت رسانی به مردم جان خود را فدا کرد./

ایرنا

شرکت "اسپیس ایکس" صبح پنج شنبه 1399/11/16، 

طی ماموریتی که نقطه عطف مجددی در فعالیت های 

این شرکت نیز محسوب می شود،60 ماهواره اینترنتی 

ماموریت،  این  کرد.در  پرتاب  زمین  مدار  به  را  دیگر 

 ،)9  Falcon(  "9 "فالکون  مرحله ای  دو  موشک  یک 

نیروی   "پایگاه  در   "40  Complex" پرتاب  سکوی  از 

هوایی کیپ کاناورال" )CCSFS( به سوی مدار زمین 

شد. پرتاب 

اوایل صبح جمعه  نیز در  60 ماهواره دیگر   قرار است 

شوند.هدف  پرتاب  متفاوت   9 فالکون  موشک  یک  با 

از پروژه پرتاب ماهواره های اینترنتی استارلینک، ارائه 

اینترنتی پیشرفته در جهان است. پیش بینی  خدمات 

پروژه، تحول چشمگیری در  این  اتمام  با  می شود که 

دسترسی به اینترنت پرسرعت فراهم شود و مردم در 

اینترنت دسترسی  به  به سادگی  بتوانند  سراسر جهان 

باشند. داشته 

| کتاب | | سینما | | هنرهای تجسمی | | تئاتر |

| 60 ماهواره اینترنتی دیگر به مدار زمین 
پرتاب شدند |

عجب حلوای قندی تو

طنز  اخبار  حیاتی،  »محمدرضا  نوشته اند :  خبرگزاری ها 
می کند.« اجرا 

واکنش های احتمالی به این خبر به شرح زیر است:
مردم: شنیدی قراره دالر هزار تومن بشه؟ 

صرافی ها: این اخبار خنده داره. اصاًل طنزه! 
مردم: نه بابا طنز نیست. حیاتی گفت. اخم کرده بود. 

خودم  بود،  بلد  خنده  اگر  حیاتی  این  معمولی:  نقی 
می آوردمش پایتخت به جای ارسطو پسر خاله ام بشه. 

مهران مدیری: حیاتی؟ طنز؟ 
خواننده فقید: مهران! تو و خوانندگی؟! تو که می خونی 

من ویبره میرم توی گور. 
تا  می زند  زور  حالی که  در  چشم های گرد،  )با  حیاتی 
خبرگزاری  به گزارش  کند(:  باز  خنده  به  را  لبش  کنج 

سگ...  بوق  دم  دیشب  مماتی،  و  حیاتی 
حسینی بای: بشینم ببینم این ممدرضا چی میگه. چار 

کلوم یاد بگیرم برای روز مبادا. 
جواد خیابانی: خدا شانس بده!

عادل فردوسی پور: عجب! 
دوره  وزارتخونه  بیا  روز  یه  حیاتی!  جواد ظریف:  محمد 

بذارم.  برات  خندیدن  انواع  فشرده 
حتی  دارند.  را  مردم  خنداندن  استعداد  همه  رضا رفیع: 

حیات. 
حلوای  عجب  بسته(:  چشم  معلوم الحال)با  خواننده 

تو! قندی 
کاشکی  بودم.  عالقه مند  شما  به  همیشه  من  حیاتی: 

برگردی! که 

| یاسر سیستانی نژاد| 
)طنزیماتچی(

| جنگل ابر |
از دست  نخورده ترین  ابر شاهرود یکی  جنگل 
جنگل های ایران و از جنگل های زیبا و خوش آب 
و هوای استان سمنان است که در 50 کیلومتری 
شمال شرق شاهرود و در مسیر جاده شاهرود 
به آزادشهر استان گلستان و در روستای ابر قرار 
دارد. از آن جا که فضای این جنگل را پوششی از 
ابر فرا گرفته به همین دلیل این جنگل را جنگل 
سطح  از  ابر  جنگل  زیاد  ارتفاع  می نامند.  ابر 
دریا، پایین بودن درجه حرارت در فصل گرما و 
وجود چشمه سارهای فراوان و پوشش جنگلی 
این  است.  جنگل  این  شاخصه های  از  متنوع 
جنگل در استان سمنان و در نزدیکی روستای 
و  سمنان  استان  مرز  تقریبًا  و  شده  واقع  ابر 
ضخامت  از  که  جایی  است.  گلستان  استان 
البرز کاسته می شود و ابرهای گرفتار  کوه های 
در پشت این دیواره از البه الی دره ها به سمت 
جنوب سرازیر می شوند، به همین خاطر تقریبًا 
از بعدازظهر تا نیمه های شب با سرد شدن هوا 
چنان می نماید که جنگل به روی ابرها سوار شده 
و  دگرگون کرده  را  ابر  اتفاق جنگل  این  است. 

آب و هوایی متفاوت از سراسر سمنان به آن داده 
است. مشهورترین درخت منطقه اورس است. 
درختی با ریشه های بلند که روی زمین می خزد. 
مناطق ابتدایی جنگل ابر ییالق چوپانان گلستانی 
است، اما در عمق جنگل اثری از انسان دیده 
نمی شود. جنگل ابر شاهرود با 35 هزار هکتار 
وسعت به سه دلیل برای دنیا اهمیت دارد. اول 
این که قسمتی از جنگل های باستانی هیرکانی 
است و گیاهان دارویی آن کم نظیر است. دلیل 
می شود؛  ناحیه  این  به»اکوتن«  مربوط  دوم 

یعنی مرز میان بند بین دو اکوسیستم منطقه 
نیمه بیابانی و جنگلی. به طوری که می توان در 
جنگل های این ناحیه درختان سوزنی برگ را در 
کنار درختان پهن برگ مشاهده کرد که این امر 
در گونه های جانوری هم تاثیرگذار بوده است.
خاص  جغرافیای  به خاطر  آن که  سوم  دلیل 
منطقه که دو منطقه کم ارتفاع و بلند را در کنار 
هم قرار داده است، شاهد تشکیل اقیانوس ابر 
در این منطقه هستیم که پدیده کم نظیری در 

دنیا محسوب می شود. / سیری در ایران

سال گذشته در چنین روزی گزارش هایی با مضمون امید زنان به الیحه تامین 
امنیت و سایه مرگ بر سر پرندگان میانکاله؛ شکار تا مسمومیت ، کار شد که به 
ترتیب پیرامون تعیین الیحه مجازات کیفری تامین امنیِت زنان در برابر خشونت 

و آلودگی آب  علت مرگ و میر پرندگان در این منطقه است ، اشاره داشت.

تقسیم  دسته  به 8  بازیافت  امکان  نظر  از  پالستیک ها  می دانید  که  همان طور 
می شوند. نوبتی هم باشد نوبت معرفی پنجمین کد بازیافتی پالستیک ها یا کد 
اس پی آی شده است.مصرف کنندگان کد اس پی آی 5 را در مواد پالستیکی ساخته 
شده از پلی پروپیلن یا پی پی خواهند یافت. پی پی می تواند بازیافت شود اما 
برای بازیافت عمومی مانند پت یا اچ دی پی ای پذیرفته شده نیست. این نوع 

پالستیک قوی است و معموال تاب درجات حرارت باالتر را می آورد.

معلمت همه شوخی و دلبری آموخت 
جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت
غالم آن لب ضحاک و چشم فتانم 

 که کید سحر به ضحاک و سامری آموخت
تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین 
 به چین زلف تو آید به بتگری آموخت

هزار بلبل دستان سرای عاشق را
 بباید از تو سخن گفتن دری آموخت

برفت رونق بازار آفتاب و قمر 
 از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت

همه قبیله من عالمان دین بودند 
 مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

مرا به شاعری آموخت روزگار آن گه 
 که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت

مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من 
 وجود من ز میان تو الغری آموخت
بالی عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع 
چنان بکند که صوفی قلندری آموخت
دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن

 کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت
من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش

 ندیده ام مگر این شیوه از پری آموخت
به خون خلق فروبرده پنجه کاین حناست
 ندانمش که به قتل که شاطری آموخت

چنین بگریم از این پس که مرد بتواند  
در آب دیده سعدی شناوری آموخت

سعدی

| طنزیمات |


