
نماینده دائم ایران در سازمان ملل:
 تمایلی به افزایش

تنش با آمریکا نداریم
در حالی که از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا با ریاست جمهوری جو بایدن، بیش 
از یک ماه می گذرد، هنوز هیچ گونه پیشرفتی در رابطه با برجام به چشم نمی خورد. 
مقامات ایران بار ها گفته اند که آمریکا برجام را ترک کرده و خود باید به این تعهد بازگردد 
و اگر بازگشت آمریکا به برجام در عمل باعث برچیده شدن تحریم  های هسته ای شد، 

ایران نیز کاهش تعهدات برجامی اش را متوقف می کند.

مناقشه دنباله دار هنرمندان و فعاالن 
مدنی بر سر تئاتر شهر ؛

 قلب فرهنگی پایتخت
  حریم می خواهد

نه حصار 

 پاکستان طرح گردشگری منطقه
»قلعه نندانه« را با محوریت ابوریحان 

بیرونی افتتاح کرد

بازسازی محل محاسبه 
شعاع زمین

در اعتراض به طرح
انتقال آب کارون انجام شد؛

شکایت علیه مسئوالن 
وزارت نیرو در دادگاه 

کارکنان دولت

معاون اول رئیس جمهوری:

در حق زنان و اهل 
سنت کوتاهی هایی 

شده است
اینکه اهل سنت همواره در کنار  بر  تأکید  با  جهانگیری 
انقالب بوده اند و دولت مکلف است مسایل آنها را حل 
کند، گفت: در کردستان هم به پاسخ مقام معظم رهبری 
به نامه مولوی عبدالحمید اشاره کردم که فرمودند مردم 
ایران بدون توجه به مذهب و قومیت در حقوق و مسئولیت 
هیچ تفاوتی ندارند و تنها موضوع برای کسب مسئولیت 
شایستگی مدیریتی است، قبول دارم که در حق اهل سنت 

و زنان کوتاهی هایی شده است. 4 هزار بلوط طعمه جاده »وزوه« 
  فرماندار فریدون شهر: پیشنهاد ساخت جاده در شورای ترافیک رد شده و طرح پیشنهادی بودجه ای نگرفته است

منابع طبیعی و بسیج سازندگی اصفهان برای ساخت جاده ای در بلندی های فریدون شهر اختالف دارند

| زلزله شناس و رئیس شاخه 
زمین شناسی فرهنگستان علوم |

| مهدی زارع |

 چرا مردم سوانح طبیعی
را فراموش می کنند؟

سیل  یا  زلزله  مانند  طبیعی  سانحه  وقتی 
آسیب  به کمک  زیادی  مردم  رخ می دهد، 
آسیب  شهروندان  خود  و  می آیند  دیدگان 
دیده نیز تمام هم و غمشان بهبودی و ترمیم 
و بازسازی بعد از سانحه است. بهبود پایدار 
پس از فاجعه به معنای یادگیری از تجربه 
بازآفرینی  از  جلوگیری  منظور  به  گذشته 
آسیب پذیری است. شکل گیری  حافظه هم 
از روند بهبودی و هم از برنامه های توسعه 
خاطره  رو  این  از  می پذیرد.   اثر  مجدد  
سپردن،  خاطر  به  بین  تعادل  از  فاجعه 
فراموش کردن و غیبت عناصر فاجعه ناشی 
ابزاری باشد و هم  می شود و می تواند هم 
حافظه  چگونه  پایدار.   بهبود  برای  مانعی 
جمعی  پس از فاجعه برای پاسخگویی به 
نیازهای این دوره حساس ساخته می شود 
و چگونه آن را بهبود می بخشد؟  مطالعات 
برای کاهش  ملموسی  حل های  راه  اگرچه 
ریسک سوانح  در هنگام و یا پس از فاجعه 
را ممکن است ارایه ندهد اما موانع بالقوه را 
برای یادگیری از یک فاجعه و چگونگی غلبه 
بر آنها برجسته می کند.  به رسمیت شناختن 
موثر  اقدامات  برای  جمعی  حافظه  تکامل 
برای حفظ درک جمعی ریسک و  فاجعه 
در بین نسل ها و گروه های اجتماعی بسیار 
از  آگاهی  به  شکل که  این  به  است.  مهم 
ریسک  سانحه کمک کند. درک مشکالت 
در  بحران  و سازمان های مدیریت  مقامات 
هنگام سوانح مهم قبلی نیز  موجب تشویق 
در بررسی مجدد سانحه در چارچوب  چرخه 
می توان  ترتیب  بدین  می شود.  ریسک 
سوانح  آموخته های  درس  داشت که  امید 
نبایدهای یک جامعه  بایدها و  به سرلوحه 

توحید صدرنژاد: این طرح خواسته قلبی شهرداری هاست  

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران از طرح اصالح قانون مدیریت پسماند انتقاد کرد
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7ادامه در صفحۀ

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

نوبت دوم

  فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای  
همراه با ارزیابی کیفی

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 12/11/ 1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 12/13/ 1399

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ 12/28/ 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14:00 روز پنجشنبه مورخ  12/28/ 1399

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصات و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت و تلفن : 03443317523

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

19/الف/99/46
اجرای عملیات پریمکت و آسفالت )بخش اسفندقه و نراب –رمون 
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21/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور روستایی میجان شهرستان 

جیرفت)تجدید2(
6،450،000،000322,500,000

22/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور روستایی نراب - رمون 

شهرستان جیرفت)تجدید2(
4،002،929،468200,146,473

 

- مدت اجرای کار 12 ماه می باشد. 
 - ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 676/800/000 ریال در وجه شهرداری 

بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
 - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است .
 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/12/04 می باشد. 

مورخ   17:00 ساعت  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   -
99/12/14 می باشد.

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 17:00 مورخ 99/12/24
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت10:00 مورخ 99/12/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس بم بلوار شهید 
رجایی سایت اداری-شهرداری بم امور قراردادها -تلفن:44345214-

 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز 

تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737-85193768 

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری بخشی از فضای سبز سطح شهر طبق مجوز شورای اسالمی به شماره ص/ش/99/35/5 مورخ 
99/1/25را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ،کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

محمد بنی اسدی-شهردار بم

 )نوبت دوم(

مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان 

اصالحیه آگهی  مزایده   
امالک مازاد بانک کشاورزی منتشر 
در شماره ۱۹۵۹ مورخ ۹۹/۱۲/0۹

با توجه به اینکه  مدت زمان بارگذاری اسناد شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت 
www.setadiran.ir :10 روز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

می باشد لذا مفاد اسناد شرکت در مزایده بشرح ذیل اصالح میگردد. 

1- متقاضیان می توانند از تاریخ 99/12/10 لغایت 99/12/14 جهت بازدید و کسب اطالعات بیشتر  به 
نشانی-  جیرفت -خیابان قرنی غربی  مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان طبقه دوم واحد 

خدمات مدیریت مراجعه نمایند.
 2- متقاضیان می توانند از تاریخ 99/12/09 لغایت 99/12/19 نسبت به بارگذاری اسناد شرکت در مزایده 

اقدام نمایند. 
3- متقاضیان باید اصل فیش واریزی و یا چک تضمینی ارائه شده را در پاکت الک مهر شده قرار داده 
و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 99/12/19 به دایره خدمات مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب 

کرمان واقع در خیابان قرنی - طبقه دوم تسلیم و رسید مربوطه را اخذ نمائید. 
4- پاکات  پیشنهادی در تاریخ 99/12/20 راس ساعت 9 صبح در محل مدیریت شعب بانک کشاورزی 

جنوب کرمان بازگشایی خواهد شد. الف 12/10

رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: در صورتی 
که در شورای حکام آژانس قطعنامه ای علیه ایران 

صادر شود واکنش مناسبی نشان خواهیم داد.
به گزارش خانه ملت، علی اکبر صالحی در حاشیه 
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
آژانس  مجلس گفت: در صورتی که شورای حکام 
ایران  اقدام  به  نسبت  اتمی  انرژی  المللی  بین 
علیه  قطعنامه ای  الحاقی  پروتکل  توقف  بر  مبنی 
را  مناسبی  واکنش  ایران  کنند،  صادر  کشورمان 
ارسال  هم  نامه ای  راستا  این  در  و  داشت  خواهد 

شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی در توضیح 
پیوست بیانیه توافق سازمان با آژانس درباره توقف 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی طبق قانون اقدام 
این  پیوست  ها، گفت:  تحریم  لغو  برای  راهبردی 
بیانیه محرمانه است، شروط خاصی در این زمینه 
بنا بر اطالعات دقیقی که درباره فهرست  نیامده و 
تاسیسات و دوربین های نظارتی در این پیوست 
ذکر شده و به دلیل مالحظات حفاظتی و ضرورت 
این  ایران،  تاسیسات کلیدی  مکان  ماندن  پنهان 

ماند. خواهد  محرمانه  پیوست 

 هشدار صالحی نسبت به صدور قطعنامه
ضد ایرانی در شورای حکام
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نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت 
که اجرای تعهدات برجامی از سوی آمریکا 
نیازی به مذاکرات ندارد و واشنگتن باید 
براساس قطعنامه 2231شورای امنیت و 
توافق هسته ای به تعهدات خود عمل کند. 
مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در 
سازمان ملل در گفت وگو با شبکه الجزیره 
گفته است که آمریکا همچنان قطعنامه 
2231شورای امنیت و توافق هسته ای را 
نقض کرده است و »راه آسان آمریکا برای 
تعهدات  اجرای کامل  برجام  به  بازگشت 

خود در رابطه با این توافق است.«
گفته  تخت روانچی  ایسنا،  گزارش  به 
از  بسیاری  در  بایدن  جو  »دولت  است: 
برجام  به  آمریکا  اعالم کرد که  مناسبات 
لحظه  این  به  تا  ما  اما  بازخواهد گشت 
آن ها  سیاست  های  در  تغییری  شاهد 
نبوده ایم.«  هسته ای  توافق  با  رابطه  در 
برجامی  تعهدات  »اجرای  داد:  ادامه  او 
به نظر  ندارد،  به مذاکرات  نیازی   آمریکا 
ما آمریکا باید بر اساس قطعنامه 2231 
تعهدات خود  به  برجام  و  امنیت  شورای 

کند.« عمل 
او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا 
از  بخشی  می توان  را  تحریم  ها  کاهش 
بازگشت واشنگتن به برجام تفسیر کرد، 
از  بخشی  تحریم  ها  »برداشتن  گفت: 

توافق است و باید اجرایی شود تا ایران 
بازگردد.  خود  تعهدات  به  کامل  طور  به 
است  مهم  بسیار  تحریم  ها  لغو  بنابراین 
شاهد  االن  تا  ما  که گفتم  همان طور  و 
برای  آمریکا  سوی  از  تحرکی  هیچ گونه 
نماینده  نبوده ایم.«  توافق  کامل  اجرای 
»چیزی  گفت:  ملل  سازمان  در  ایران 
ایران و جامعه بین المللی می خواهد  که 
در  است که  توافقی  به  آمریکا  بازگشت 
باید  واشنگتن  کرد.  امضا   2015 سال 
برجام  به  می خواهد  که  بگیرد  تصمیم 
پایبند باشد یا خیر و نیازی به مذاکرات 
برای انجام این گام وجود ندارد.« او در 
پاسخ به این سوال که آیا گام  های ایران 
شود  تنش  افزایش  به  منجر  می تواند 
تنش  افزایش  به  تمایلی  »ما  گفت: 
نداریم و حتی در زمان دولت ترامپ که 
انجام  تنش زا  و  تحریک آمیز  اقدامات 
نداشتیم.  امر  این  به  تمایلی  می داد 
ایران سالحی به منطقه ای که از آن دور 
است، ارسال نکرد بلکه این آمریکا است 
ما  منطقه  به  جنگی  و کشتی  که سالح 
فرستاد و آن ها 7هزار مایل با منطقه ما 

دارند.« فاصله 
تمام  »آمریکا  کرد:  تاکید  تخت روانچی 
این اقدامات تحریک آمیز را انجام داد و 
شهید عزیز ما سردار سلیمانی را ترور کرد 

این در حالی است که ایران هیچ تمایلی 
ندارد.«  آمیز  تحریک  عملیات  انجام  به 
او تاکید کرد: »گام هایی که ایران اتخاذ 
تنش  افزایش  به  منجر  نمی تواند  کرد 
برجام  از  ترامپ  دولت  زمانی که  شود. 
ما  از  برجام  دیگر  طرف  های  شد،  خارج 
خواستند که اقدام متقابل اتخاذ نکنیم و 
پی  در  ما گفتند که خسارت هایی که  به 
خروج واشنگتن از برجام به ما وارد شد را 
جبران می کنند، ما یک سال صبر کردیم 
اما هیچ اتفاقی رخ نداد و وعده  های آن ها 

بود.  توخالی 
بنابراین ما هیچ گزینه دیگری نداشتیم و 
گام  های خاصی را اتخاذ کردیم تا توازن 

به برجام بازگردد.«
شورای  مجلس  که  »قانونی  گفت:  او 
اسالمی  صادر کرد، به دلیل عدم جدیت 
طرف  های دیگر برجام در جبران خسارت 
کشور  سه  آمادگی  عدم  همچنین  و 
در  انگلیس(  فرانسه،  )آلمان،  اروپایی 
اجرای تعهدات خود است. اقدامی که ما 
اتخاذ کردیم بر اساس بند 36 برجام و بر 
اساس تعهدات ما به متن و روح برجام 

است.«
رابطه  در  ملل  سازمان  در  ایران  نماینده 
بین المللی  آژانس  بازرسان  کاهش  با 
در  آژانس  »بازرسان  اتمی گفت:  انرژی 

را  خود  ماموریت  و  دارند  حضور  ایران 
انجام می دهند و در سفر رافائل گروسی، 
خوبی  توافق  تهران  به  آژانس  مدیرکل 
انجام شد؛ بنابراین به نظر من ما در مسیر 

می کنیم.« حرکت  درست 
»سخن گفتن  تاکید کرد:  تخت روانچی 
آژانس  بازرسان  ایران  این که  با  رابطه  در 
کرده،  بیرون  را  اتمی   انرژی  بین المللی 
گرفتیم  تصمیم  ما  است،  نادرست 
متوقف  را  الحاقی  پروتکل  اجرای  که 
از معاهده  ما همزمان عضوی  اما  کنیم، 
جمعی  کشتار  سالح  انتشار  ممنوعیت 
ایران  مسئوالن  که  همان طور  و  هستیم 
تاکید می کنند و مقام معظم رهبری فتوا 
ایران  در  جایی  هسته ای  سالح  دادند، 
ندارد و در عقیده دفاعی ما نیست. ایران 
حق دارد فعالیت مسالمت آمیز هسته ای 
داشته باشد و ما تمام اقدامات الزم برای 

داد.« خواهیم  انجام  را  مساله  این 
میان  قطر  میانجی گری  با  رابطه  در  او 
تهران و واشنگتن گفت: »ما روابط خوبی 
با کشور دوست و برادر یعنی قطر داریم 
اما به نظر ما چیزی که اکنون نیاز است 
اجرای کامل تعهدات آمریکا است و این 

ندارد.« میانجی گری  به  نیازی  امر 
»آمریکا  گفت:  تخت روانچی  مجید 
به  بهتر است هرچه سریع تر  می داند که 
تعهدات برجامی خود بازگردد، بهترین راه، 
بازگشت آمریکا به تعهدات خود است و 
بعد از آن ایران نیز به تعهدات کامل خود 
این صورت می توان  در  بازخواهد گشت؛ 
در چارچوب 1+5 در رابطه با امور متعلق به 
توافق هسته ای صحبت کرد. این یک راه 
آسان و دیپلماتیک است و به نظر من در 
این صورت رسیدن به راه حل یک مساله 

آسان خواهد بود.«
گفت:  ملل  سازمان  در  ایران  نماینده 
»بعد از خروج آمریکا از برجام ما اکنون 
مجموعه 1+4 را داریم، ما این مجموعه را 
داریم و نشست  های خود را بر این اساس 
برگزار می کنیم و اگر واشنگتن می خواهد 
به این مجموعه بپیوندد، باید به تعهدات 
ایران  خود عمل کند و تمام تحریم  های 
به  ایران  ببینیم  را  امر  این  اگر  بردارد.  را 
تعهدات کامل خود بازخواهد گشت و در 
آن صورت دیگر مجموعه 1+5 را خواهیم 

داشت.
سخنان  تخت روانچی،  مجید  سخنان 
زمانی  از  ایران  مواضع  نیست.  تازه ای 
آمده،  روی کار  آمریکا  جدید  دولت  که 
زبان  از  حرف ها  همین  و  بوده  همین 
سیاسی  و  دیپلماتیک  شخصیت های 
باید  بنابراین،  است.  شده  تکرار  ایران 
منتظر ابتکار عملی برای حل این مسئله 
شورای  جلسه  می رسد،  نظر  به  باشیم. 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که 
شود،  برگزار  )دوشنبه(  امروز  است  قرار 
راه  سر  از  را  موانع  از  بخشی  می تواند 

بردارد.
در  روسیه  نماینده  اولیانوف،  میخائیل 
نیز  وین  در  بین المللی  سازمان های 
جلسه  »این  که  است  گفته  این باره  در 
تحوالت  زدن  رقم  موجب  می تواند 
و  ایران  هسته ای  برنامه  پیرامون  بعدی 
چشم اندازهای احیای کامل برجام شود.«

نماینده دائم ایران در سازمان ملل:

تمایلی به افزایش تنش با آمریکا نداریم
قانونی که مجلس تصویب کرد، به دلیل عدم جدیت طرف  های دیگر برجام در اجرای تعهدات خود است

گزارش توییتری ظریف 
از دیدار امروزش با وزیر 

خارجه عراق
توییتری  پیامی  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
به محورهای دیدار و گفت وگوی خود با وزیر 
به  اشاره کرد.  تهران  در  عراق  خارجه  امور 
گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه ایران در پی دیدارش با فواد حسین 
با  خوبی  دیدار  نوشت:  عراقی اش  همتای 
فواد حسینی وزیر امور خارجه عراق داشتم. 
درباره گسترش روابط و همکاری منطقه ای 
ادامه  ظریف  بین المللی گفت وگو کردیم.  و 
داد: از تالش های سازنده عراق برای امنیت 
منطقه استقبال کردم، بر تعهد ایران نسبت 
خصومت  و  کرده  تاکید  عراق  ثبات  به 
را  عراقی  نیروهای  علیه  آمریکا  ثبات زدای 

رد کردم.
در   21 عربی  خبری  پایگاه  دیگر،  طرف  از 
عراق  خارجه  وزیر  سفر  نوشت که  گزارشی 
به ایران به منظور دستیابی به دو هدف مهم 
انجام شده است. فاضل البدرانی، تحلیلگر 
می گوید:  رابطه  این  در  عراقی  سیاسی 
اظهارات برخی مسئوالن عراقی نشان دهنده 
فواد  انجام سفر  زمان  و  است  میانجیگری 
حسین نیز موید همین امر است زیرا سفر 
وزیر خارجه عراق به تهران چند روز پس از 
سفرش به ریاض انجام شد. او گفت: سفر 
فواد حسین به تهران دو پیام به همراه دارد؛ 
پیام اول مربوط به کاهش تنش در روابط 
میان تهران و ریاض است که البته شانس 
موفقیت آن بسیار ضعیف است. پیام دوم 
با  رابطه  به تهران هم در  سفر فواد حسین 
آمریکا و تحوالت امنیتی اخیر و حمالت به 
سفارت این کشور در بغداد و پایگاه نظامی 

آن در اربیل است.
این تحلیلگر عراقی در ادامه با بیان این که 
حمله اربیل، آمریکایی ها را بسیار خشمگین 
اخیر  گفت وگوی  کرد:  تاکید  است،  کرده 
عراق  وزیر  نخست  با  آمریکا  رئیس جمهور 
به طور اساسی در رابطه با هدف قرار دادن 
منافع آمریکا در عراق بود زیرا دولت بایدن 
تالش  و  آرام کند  را  اوضاع  تالش کرد که 
کرد در رابطه با پرونده هسته ای با مسئوالن 

برسند.  تفاهم  به  ایرانی 
از سوی دیگر عدنان السراج، دیگر تحلیلگر 
سیاسی عراقی می گوید که بغداد تالش دارد 
و  آرام کند  آمریکا  و  ایران  میان  را  اوضاع 
بازگردد.  به برجام  تمایل دارد که واشنگتن 
به  بازگشت  و  آرام  اوضاع  ایجاد  او گفت: 
این  در  زیرا  است  عراق  سود  به  توافقات 
در  آمریکا  فشارهای  از  نیز  عراق  صورت 
رابطه با واردات انرژی و برق و دیگر موارد 
همکاری های  و  مالی  تبادالت  همچنین  و 
سیاسی و امنیتی با ایران آزاد خواهد بود. 
اما تنش های اخیر بر اوضاع عراق نیز تاثیر 
میدان  به  را  این کشور  و  گذاشت  خواهد 

می کند. تبدیل  حساب  تسویه 

میدل ایست آی:

مشاوران بایدن، مانع تحریم 
بن سلمان شدند

فاش کرد  مقاله ای  در  آی«  ایست  »میدل  سردبیر 
ارتباط  در  امارات  با  بایدن  جو  مشاوران  برخی  که 
در  عربستان  ولیعهد  نشدن  مجازات  در  و  هستند 
پی انتشار گزارش سیا درباره قتل جمال خاشقجی 
هرست،  دیوید  ایسنا،  گزارش  به  دارند.  نقش 
سردبیر روزنامه میدل ایست آی در مقاله ای نوشت: 
با  آمریکا  رئیس جمهور  بایدن،  جو  مشاوران  برخی 
کسانی  همان  مشاوران  این  دارند.  ارتباط  امارات 
محمدبن سلمان،  نشدن  تحریم  در  که  هستند 
در قتل  داشتنش  دلیل دست  به  ولیعهد عربستان 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی که در 
نقش  شد،  ترور  استانبول  در  عربستان  کنسولگری 
بایدن توصیه  به  افراد  داشتند. هرست گفت: »این  
محمدبن سلمان،  علیه  را  تحریم هایی  که  کردند 
او  دستیابی  مانع  نکند که  اعمال  عربستان  ولیعهد 
به ویزای ورود به آمریکا شود. آن ها روابط قوی با 
از  بعد  بود که  اولین کشوری  ابوظبی  دارند.  امارات 
انتشار گزارش آژانس اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( 
با  همبستگی  در  را  بیانیه ای  خاشقجی  قتل  درباره 

کرد. صادر  سعودی ها 
مرکزی  اطالعات  آژانس  سابق  کارمندان  گفت:  او 
خبر  آژانس  این  داخل  گفت وگوهای  از  آمریکا که 
دارند و عربستان را خوب می شناسند مایل به تغییر 
هرگونه  معتقدند  و  نیستند  ریاض  درباره  واقعی 
است.  خطرناکی  ماجراجویی  قبیل  این  از  اقدامی 
ترامپ به یک دلیل در برابر انتشار گزارش سازمان 
بود که در  این  اطالعات مرکزی مقاومت کرد و آن 

تعامل کند. آن  با  باید  دولت  انتشار  صورت 
را  او گزارش  برداشت.  جلو  به  یک گام  بایدن  اما   
این کار  به  ملزم  قانونی  نظر  از  چراکه  کرد  منتشر 
برخورد  نتایج گزارش  با  متناسب  نخواست  اما  بود 
کند. هرست نوشت: این اقدام نه تنها او را در همان 
جایگاه ترامپ و پامپئو قرار می دهد بلکه با این کار 
عمال به پادشاه آتی عربستان مصونیت از مجازات و 
محاکمه را بخشید که مانع برقراری عدالت و احقاق 

می شود. حق 
دولت  هر  برای  ثبات  با  و  امن  موضع  یک  این 
آمریکایی است که به آن پایبند باشد. دولت بایدن 
اکنون با دو پرونده دیگر مواجه است که هر دو برای 
قتل خاشقجی تالش  درباره  اطالعاتی  به  دستیابی 

می کنند.
به نظر می رسد همگان سعد الجبری، مسئول سابق 
وزارت کشور عربستان را که در تورنتو مخفی شده و 
هدف تیم 50 نفره سعودی بود که قصد داشتند او را 

ترور کنند، فراموش کرده اند. 
او می گوید این تیم را محمدبن سلمان برای قتل او 
علیه  و  است  زنده  همچنان  الجبری  بود.  فرستاده 
شکایت  آمریکایی  دادگاه های  به  محمدبن سلمان 
کرده است. او وعده داده که جزئیات بیشتری درباره 
فاش  داده  را  آن  دستور  ولیعهد  زشتی که  عملیات 

کند.
به نظر الجبری و هر مخالف عربستانی که در تبعید 
به سر می برد پیامی که بایدن به کسی که برای قتل 
آن ها نقشه می کشد این است: »آمریکا تحریم هایی 
داده شده،  قتل  دستور  آن ها  به  علیه کسانی که  را 
تحریم  را  تو  شخص  نمی تواند  اما  می کند  اعمال 
کند چراکه تو برای ما مهم هستی.« هرست معتقد 
از  بیش  محمدبن سلمان  نشدن  مجازات  است که 
ترامپ،  دونالد  یعنی  دوستانش  دیگری که  کار  هر 
وزیر  پامپئو،  مایک  یا  آمریکا   سابق  رئیس جمهور 
خارجه سابق آمریکا انجام می دادند، باعث افزایش 
جرات این قاتل می شود و باعث می شود که فکر کند 

می تواند بار دیگر از زیر مجازات در برود.

ادعای بنی گانتس مبنی بر 
دست داشتن ایران در انفجار 

کشتی باری 
که  شد  مدعی  صهیونیستی  رژیم  جنگ  وزیر 
داشتن  دست  نشان دهنده  او«،  اولیه  »ارزیابی های 
ایران در حادثه پیش آمده برای کشتی اسرائیلی در 

است. عمان  دریای 
رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به   
بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بدون ارائه 
حادثه  در  ایران  شد که  مدعی  مدرکی  و  سند  هیچ 
دست  عمان  دریای  در  اسرائیلی  کشتی  در  انفجار 
داشته است. او با طرح این ادعای بی اساس گفت: 
به  فاصله کشتی  بودن  نزدیک  و  اولیه  ارزیابی های 
را  تصور  این  انفجار(  وقوع  )هنگام  ایران  آب های 
دارد.  قرار  ماجرا  این  ایران پشت  تقویت می کند که 
آن ها به دنبال ضربه زدن به زیرساخت های اسرائیل و 

هستند.  ما  شهروندان 
رژیم  به  متعلق  باری  یک کشتی  این گزارش،  بنابر 
صهیونیستی بامداد روز جمعه در حال عبور از دریای 
هنوز  آن  وقوع  دلیل  اما  شد  انفجار  دچار  عمان، 

است. نشده  مشخص 

تهران و آنکارا سفرای 
خود را احضار کردند

رسانه های ترکیه مدعی شدند که سفیر ایران 
این کشور  خارجه  امور  وزارت  به  آنکارا  در 
به  ایسنا،  به گزارش  است.  فراخوانده شده 
فرازمند،  محمد  آناتولی،  خبرگزاری  از  نقل 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در ترکیه روز 
این کشور  خارجه  امور  وزارت  به  یک شنبه 

است. شده  فراخوانده 
 این خبرگزاری دلیل این اقدام وزارت امور 
مسجدی  ایرج  اظهارات  را  ترکیه  خارجه 
است.  کرده  عنوان  بغداد  در  ایران  سفیر 
وزارت  داد:  گزارش  همچنین  آناتولی 
امورخارجه ترکیه تاکید کرده است که آنکارا 
انتظار دارد، ایران به جای مخالفت، از مبارزه 

کند.  حمایت  تروریسم  با  ترکیه 
یک  با  مصاحبه  در  اخیرا  مسجدی  ایرج 
حضور  درباره  عراق  کردستان  اقلیم  شبکه 
گفته  سنجار  منطقه  در  ترکیه  نیروهای 
این  دارد  ترکیه  با  ارتباطی  چه  بود، سنجار 
قضیه کامال داخلی عراق است و باید خود 
جمهوری  کنند.  حل وفصل  را  آن  عراقی ها 
یا  تعرض  هرگونه  مخالف  ایران  اسالمی 
بر  دیگر  هر کشور  یا  ترکیه  از طرف  تهدید 
انتشار  از  بعد  ساعاتی  است.  عراق  ضد 
وزارت  به  ترکیه  ایران در  خبر احضار سفیر 
خارجه این کشور، خبر دیگری منتشر شد 
امور  به وزارت  بر احضار سفیر ترکیه  مبنی 
داده که سفیر  ایسنا گزارش  ایران.  خارجه 
ترکیه در تهران در ارتباط با سخنان غیرقابل 
قبول وزیر کشور ترکیه در خصوص حضور 
وزارت  به  ایران  خاک  در  عناصر پ.ک.ک 
امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی 
اساس  بر  همچنین  شد.  ابالغ  او  به  ایران 
اظهارات  احضار،  این  جریان  در  شنیده ها، 
مورد  و  غیر موجه  نیز  عراق  در  ترکیه  سفیر 
انتقاد قرار گرفته است. سفیر ترکیه در عراق 
مسجدی  ایرج  گفت وگوی  به  توییتی  در 
اقلیم  شبکه  یک  با  عراق  در  ایران  سفیر 

بود. داده  نشان  واکنش  کردستان، 

تخت روانچی: زمانی که دولت 
ترامپ از برجام خارج شد، 
طرف  های دیگر برجام از ما 
خواستند که اقدام متقابل 
اتخاذ نکنیم و به ما گفتند که 
خسارت هایی که در پی خروج 
واشنگتن از برجام به ما وارد 
شد را جبران می کنند، ما یک 
سال صبر کردیم اما هیچ 
اتفاقی رخ نداد و وعده  های 
آن  ها توخالی بود. بنابراین ما 
هیچ گزینه دیگری نداشتیم و 
گام  های خاصی را اتخاذ کردیم 
تا توازن به برجام بازگردد.

جهانگیری: عده ای در بیرون 
از کشور و برخی افراد ناآگاه 
از داخل کشور در این سال ها 
سعی کرده اند مشکالت را 
آنچنان برای ملت ایران بزرگ 
جلوه دهند که ملت تصور کند 
آینده روشنی پیش روی خود 
ندارد

| پیام ما| در حالی که از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا با ریاست جمهوری جو بایدن، بیش از یک ماه می گذرد، هنوز 
هیچ گونه پیشرفتی در رابطه با برجام به چشم نمی خورد. مقامات ایران بار ها گفته اند که آمریکا برجام را ترک کرده و خود باید به 
این تعهد بازگردد و اگر بازگشت آمریکا به برجام در عمل باعث برچیده شدن تحریم  های هسته ای شد، ایران نیز کاهش تعهدات 
برجامی اش را متوقف می کند و از مسیری که در پیش گرفته، بازمی گردد. مقامات آمریکایی اما معتقدند که پیش از برچیده 

شدن تحریم  ها و پیش از آن که آمریکا به تعهداتش ذیل برجام عمل کند، ایران باید به تعهدات خود بازگردد.
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معاون اول رئیس جمهوری:

در حق زنان و اهل سنت کوتاهی هایی شده است
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر 
این که اهل سنت همواره در کنار انقالب 
بوده اند و دولت مکلف است مسایل آن ها 
به  هم  کردستان  در  حل کند، گفت:  را 
پاسخ مقام معظم رهبری به نامه مولوی 
عبدالحمید اشاره کردم که فرمودند مردم 
ایران بدون توجه به مذهب و قومیت در 
ندارند  تفاوتی  هیچ  مسئولیت  و  حقوق 
مسئولیت  کسب  برای  موضوع  تنها  و 
شایستگی مدیریتی است، قبول دارم که 
زنان کوتاهی هایی  و  اهل سنت  در حق 

است. شده 
در  اسحاق جهانگیری  ایسنا،  به گزارش 
و  برگزیدگان  جوانان،  نخبگان،  با  دیدار 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی  فعاالن 
گلستان  استان  گفت:  گلستان،  استان 
به  ظرفیت ها  این  بر  تکیه  با  می تواند 
خصوص با اتکا به نیروی انسانی کارآمد 
و زبده مسیر توسعه استان را هموار کند. 
معاون اول رئیس جمهور افزود: بخشی از 
وظایف مرتبط با توسعه استان بر عهده 
و  حاکمیتی  نهادهای  و  مجلس  دولت، 
بخش زیادی از آن بر عهده خود مردم و 
مدیران استان است تا راهکارها و تدابیر 
الزم را پیدا کرده و مسئوالن کشور را به 
این سمت وادار به حرکت کنند تا توسعه 

شود. محقق  استان 
جهانگیری با تأکید بر این که کشوری در 
مسیر توسعه پیش می رود که متکی به 
سرمایه اجتماعی باشد، خاطرنشان کرد: 
اعتماد  افزایش  یعنی  اجتماعی  سرمایه 
مردم به حکومت و نخبگان کشور. امید 

توسعه  برای  جدی  محرکی  آینده،  به 
است و دشمنان ملت ایران در سال های 
اخیر با شرایطی که برای کشور به وجود 
را در  آینده  به  امید  آوردند تالش کردند 

میان مردم از بین ببرند.
جهانگیری با اشاره به این که تیم جدید 
فشار  می کند  اعالم  صراحتًا  نیز  آمریکا 
شکست  ایران  ملت  علیه  حداکثری 
در  عده ای  کرد:  تصریح  است،  خورده 
از  ناآگاه  افراد  برخی  و  کشور  از  بیرون 
داخل کشور در این سال ها سعی کرده اند 
مشکالت را آنچنان برای ملت ایران بزرگ 
آینده  کند  تصور  ملت  که  دهند  جلوه 
معاون  ندارد.  خود  روی  پیش  روشنی 
خارجی ها  افزود:  رئیس جمهور  اول 
تالش کردند القا کنند مردم با جمهوری 
و  ندارند  روشنی  آینده  اسالمی ایران 
القا  این گونه  نیز  دولت  داخلی  مخالفان 
خوبی  آینده  دولت  این  با  می کردند که 
پیش روی مردم نخواهد بود. جهانگیری 
ادامه داد: مخالفان داخلی مرتکب اشتباه 
با  امر  این  در  ناخواسته  و  بزرگی شدند 
دشمن همصدا شدند و به امید و اعتماد 

زدند. آسیب  ایران  ملت 
بر  تأکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
است  این  نخبگان  امروز  وظیفه  این که 
کنند،  افق گشایی  ایران  ملت  برای  که 
تصریح کرد:  نخبگان باید با ساز و کارها و 
اقدامات الزم آینده ای امیدوار کننده برای 
ملت ایران ترسیم کنند که افق مناسبی 
زیرا  شود  گشوده  ایران  روی  پیش 
وقتی مردم به آینده امیدوار باشند قادر 

خواهیم بود از همه بحران ها عبور کنیم. 
جهانگیری با اشاره به این که اگر نگوییم 
به  نسبت  دوره  این  در  پیشرفت کشور 
دولت های گذشته بیشتر بوده، کمتر هم 
مدیران  به  جفا  این  است، گفت:  نبوده 
ما کاری  کند  فکر  است که کسی  کشور 
می توانستیم در این دولت انجام دهیم و 

دریغ کرده ایم. آن  از 
جهانگیری با تاکید بر این که اهل سنت 
دولت  و  بوده اند  انقالب  کنار  در  همواره 
حل کند،  را  آن ها  مسایل  است  مکلف 
مقام  پاسخ  به  هم  کردستان  در  گفت: 
معظم رهبری به نامه مولوی عبدالحمید 
اشاره کردم که فرمودند مردم ایران بدون 
و  حقوق  در  قومیت  و  مذهب  به  توجه 
تنها  و  ندارند  تفاوتی  هیچ  مسئولیت 
موضوع برای کسب مسئولیت شایستگی 
مدیریتی است، قبول دارم که در حق اهل 

است.  شده  زنان کوتاهی هایی  و  سنت 
معاون اول رئیس جمهور بر تالش دولت 
زنان در پست های  افزایش حقوق  برای 
مدیریتی و استفاده از ظرفیت سمن ها و 
سازمان های مردم نهاد تاکید کرد و گفت: 
در خصوص آسیب های اجتماعی نیز که 
موضوعی جدی است سازمان های مردم 
نهاد حضور و فعالیت جدی داشته باشند.
جهانگیری همچنین با اشاره به موفقیت 
و یا عدم موفقیت دولت گفت: تا جایی 
که می توانیم باید برای حل مشکالت در 
صحنه باشیم حتی اگر بتوانیم به میزان 
و  کشور  نمی توانیم  باشیم،  موثر  کمی 
مردم را رها کنیم، باید از آبرو و توان خود 
باید فدای مردم  آبروی ما  هزینه کنیم؛ 
توانش  در حد  در مجموع  دولت  بشود. 
به  توجه  با  و  زمینه تالش کرده  این  در 

بوده است. شرایط موفق 



پیامک شما را دربـاره 
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فعاالن محیط زیست نگرانند که بار دیگر تجربه 
دهستان  و  »مصیر«  روستای  در  جاده کشی 
»پشتکوه« تکرار شود؛ جاده ای که برای احداثش 
خاک مراتع »سیرک یخچالی« را تراشیدند و یک 
سال بعد جاده نابود شد. با جمع آوری برف در 
زمستان و سپس بارندگی فصل بهار کل خاک 
آورده شسته شد و به رودخانه »یالن« ریخت. این 
جاده  که قرار بود مسیر عبور عشایر و روستاییان را 
هموار کند، سال هاست که به حال خود رها شده 
و حتی عبور و مرور را برای عشایر سخت ترکرده 

است.
زیست  محیط  فعاالن  است که  ماه  یک  حاال 
قرار  دیگری  در جریان جاده کشی  فریدون شهر 
آن  احداث  با  است  قرار  جاده ای که  گرفته اند. 
2هزار درخت بلوط و درختچه جنگلی قطع و 2 
هزار درخت دیگر هم زیر ترانشه ها مدفون شود.

نامه تشکل ها به رئیس سازمان جنگل ها
14 بهمن ماه تشکل های زیست محیطی در 
اعتراض به این موضوع به مسعود منصور، رئیس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نامه نوشتند. 
در متن این نامه آمده است: »احداث جاده 15 
کیلومتری برای روستای وزوه هیچگونه توجیه 
محیط  توجیه  آن  از  مهمتر  و  –فنی  اقتصادی 
زیستی ندارد. چرا که مسیر جاده با انفجارهای 
مهیب و ویرانگر به موازات رودخانه گوکان موجب 
می شود.  رودخانه  حاشیه  جنگلی  دره  نابودی 
همچنین این جاده موجب قطع هزاران درخت 
تنومند بلوط و گردو با قدمت 300 تا 500 ساله 

شن،  زبان گنجشک، کیکم،  مهلب،  درختان  و 
ارزان  درختچه های  و  گالبی  انگور،  داغداغان، 
می شود. درختانی که ارزش اکولوژیک هر یک از 

آن ها ده ها میلیون تومان است.«

 اولویت اول بهسازی مسیر موجود است
و محیط  راهداری  منابع طبیعی،  اداره  سه 
زیست استان اصفهان، مخالفت خود را با احداث 
اما فعاالن محیط زیست  ابراز کردند  این جاده 
می گویند که همچنان تالش هایی برای احداث 
تواضع،  نصرت هللا  است.  جریان  در  جاده  این 
فعال محیط زیست و رئیس نظام صنفی کارهای 
کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان فریدون شهر 
کار  عنوان  با  »گروهی  می گوید:  »پیام ما«  به 
خیر پیگیر ساخت این جاده و در حال رایزنی 
برای اجرای پروژه اند.« اما رضا صفری، فرماندار 
فریدون شهر این طرح را لغو شده می داند و به 
»پیام ما« می گوید رسانه ها بیش از حد به این 

پرداخته اند. موضوع 
به گفته صفری این پروژه از سال گذشته مطرح 
شده و یک ماه و نیم پیش در شورای ترافیک 
شهرستان به دالیل فنی و قانونی رد شده است. 
آن منطقه  این است که  او می گوید: »واقعیت 
نیازمند یک راه دسترسی است چرا که همین االن 
فاصله اش تا مرکز به 9ساعت هم می رسد اما نه 
طرحی که تبعات زیست محیطی باالیی داشته 
باشد و خسارت به بار بیاورد.« صفری اولویت این 
منطقه را بهسازی مسیر موجود می داند. به گفته او 
طرح پیشنهادی بسیج سازندگی هیچ بودجه ای 

دریافت نکرده و همان یک ماه و نیم قبل مردود 
اعالم شده است.

بسیج سازندگی: جاده وزوه از 
اولویت های راهداری است

با این همه چهار روز پیش، حسین انوری، رئیس 
این  اصفهان  استان  سازندگی  بسیج  سازمان 
پروژه را از اولویت های راهداری استان دانست. 
»طراحی جاده توسط اکیپ های ما انجام شده و 
در اختیار اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار 
گرفته است و مقرر شده بعد از استعالم از سازمان 
دستگاه های  و  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط 
ذی ربط، محل احداث جاده به آن ها اعالم شود.«
انوری گفته بود که از دستگاه های مربوطه اصفهان 
خواسته   که تمام زمینه های قانونی را فراهم کنند. 
سعید  شده که  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
ساخت  بر  نظارت  اداره  سرپرست  خدابخشی، 
و  راهداری  اداره کل  روستایی  و  فرعی  راه های 
حمل و نقل جاده ای استان اصفهان این پروژه را 

نمی داند. سازمان  این  اولویت 

 اداره راهداری: این جاده ضرورتی ندارد 
اما بعضی اصرار دارند

هفته گذشته خدابخشی در مصاحبه ای با یکی 
از رسانه ها اعالم کرد: »مسیر در نظر گرفته شده 
پوشش های  سویی  از  و  است  سخت  بسیار 
جنگلی بکری دارد که باید برای احداث این جاده، 
او  به گفته  شود.«  دست خورده  محور  این  کل 
ساخت این جاده اگرچه اولویتی ندارد اما از سوی 

»برخی نهادها« در حال پیگیری است.

گفته  خدابخشی  که  این طور  راهداری،  اولویت 
با  که  تونلی  است.  کلوسه  گردنه  تونل  اجرای 
ساخت آن مشکل جاده قبلی برطرف می شود. 
اداره  کار  دستور  در  تونل گردنه کلوسه  »اجرای 
جاده  اجرای  تونل،  این  احداث  با  گرفته.  قرار 
دوم روستای وزوه چندان توجیهی ندارد، در واقع  
احداث این تونل هم مسیر را ایمن می کند و هم 
مشکل راه بندان زمستان را حل می کند و ارتباط 

بهتر می شود.« و کاهگانگ  وزوه  روستای 

4 هزار درخت بلوط زیر تیغ می روند
استان  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
اصفهان، مدعی است که این مسیر هیچ بافت 
این  نقشه های هوایی  بررسی  اما  ندارد  جنگلی 
ادعا را رد می کند. سرتاسر این مسیر مرتفع عرصه 
جنگلی است. عبدالرضا مهاجری، معاون فنی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان هم 
این را تایید کرده است. به گفته او جاده ای که 
قرار است از کوگان به وزوه کشیده شود و از وزوه 
به کاهگانک برود، جاده میانبری است که  راه 2 
روستا را کاهش می دهد ولی در ازای این جاده که 
از کنار رودخانه گوکان خواهد گذشت، نزدیک دو 
هزار درخت بلوط و درختچه جنگلی باید قطع شود 
و حدود دو هزار درخت هم در زدن این جاده، زیر 

ترانشه ها مدفون می شود.

منابع طبیعی: مخالفیم
که  است  محیطی  زیست  تبعات  همین 
دستگاه هایی چون منابع طبیعی و محیط زیست 
را در صدر مخالفان این پروژه قرار داده. مرتضی 

برزوزاده، رئیس اداره جنگل کاری اداره کل منابع 
طبیعی استان اصفهان 6 اسفند ماه به ایرنا گفته 
بود: »ترانشه هایی که باید برای این جاده بزنند 
درخت های زیادی را در پایین دست نابود می کند، 
در این منطقه رودخانه دائمی گوکان جریان دارد، 
با عملیات عبور این جاده رودخانه و حیات وحش 
آن نابود می شود، آنچه قرار است با احداث جاده 
دوم وزوه رخ بدهد تبعات زیست محیطی فراوانی 
دارد که برای این منطقه هیچ توجیهی ندارد و 
معلوم نیست که با چه هدفی در حال پیگیری 

است.«

 ریزش ها جاده دوم را هم
 غیرکاربردی می کند

 صیف هللا عظیماتی، رئیس انجمن دوستداران 
طبیعت شهرستان فریدون شهر هم معتقد است 
این  احداث  محل  زیاد  شیب  به  توجه  با  که 
جاده، این پروژه کاربردی نخواهد بود. عظیماتی 
به »پیام ما« می گوید: »جاده شیب تندی دارد 
و از دل منطقه جنگلی عبور می کند برای همین 
هم ریزش های زیادی خواهد داشت که ممکن 
است در بعضی از فصول سال جاده را از دسترسی 
خارج کند.« او معتقد است که احداث این جاده 
در نهایت منجر به افزایش شکار خواهد شد چرا که 
مسیر دسترسی را برای شکارچیان فراهم می کند.
نصرت هللا تواضع، فعال محیط زیستی و رئیس 
منابع طبیعی  و  نظام صنفی کارهای کشاورزی 
شهرستان فریدون شهر اما معتقد است که این 
توضیح  او  ندارد.  هم  فنی  توجیه  حتی  جاده 
به وزوه  را  می دهد: »این جاده روستای گوکان 
وصل می کند، اما نکته ای که به آن توجه نشده 
موقعیت گوکان است. این روستا دارای یک تنگه 
باریک است که آب زیادی از آن خارج می شود 
رودخانه  و مجریان طرح می خواهد در حاشیه 
این روستا که پر از پوشش گیاهی و شیب های 
امکان  که  نقطه ای  بسازند؛  جاده  است،  تند 
خاک برداری در آن فراهم نیست. هر جابه جایی 
خاکی از نقاط باالدست در نهایت منجر به ریزش 
این شن و ماسه به رودخانه شده و با برهم زدن 
اکوسیستم و مسدود کردن مسیر رودخانه منجر 

به مرگ آبزیان می شود.«
آنچه مشخص است این جاده کشی منجر به قطع 
باالی   کدام  هر  می شود که  بی شماری  درختان 
100سال سن دارند و زمان زیادی طول کشیده تا 
در کنار هم توده جنگلی فریدون شهر را سرسبز 

کنند.  

درس  پشتکوه  دهستان  جاده کشی  از 
عبرت نگرفتند

این فعال محیط زیستی معتقد است که این 
جاده کشی  بی ثمر  تجربه  تکرار  جاده کشی 
هشت  پروژه  این  است.  مصیر  روستای  در 
و  برای عشایر  با هدف جاده کشی  سال پیش 
روستاییان منطقه کلید خورد و حاال سال هاست 
نمی کند. استفاده  آن  از  و کسی  شده  رها  که 

»آن  می دهد:  توضیح  باره  این  در  تواضع 
شتاب زده  تصمیمی  در  محلی  فرماندار  زمان 
دستور داد راه میانبری از فریدون شهر به مرکز 
دهستان پشتکوه به روستای مصیر بزنند. این 
انجام  مطالعه ای  هیچ  بدون  نسنجیده   طرح 
را هم  راه مالرو عشایر  نهایت حتی  شد و در 

بست.«
دره  تنگه  از  جاده  این  عبور  مسیر  او  به گفته 
نیرگان بوده، تنگه ای که خاکی برای احداث جاده 
نداشته و برای همین هم خاک را از ارتفاع 3هزار 
تامین  باالدست  مراتع  تراشیدن  با  و 600متری 
کردند. با چند بارش کوتاه اما تمام خاک شسته و  

وارد رودخانه »یالن« شد.
فریدون شهر،  زیست  محیط  فعاالن  دید  از 
جاده کشی در وزوه تکرار تجربه مشابه در روستای 
مصیر و تنگه دره نیرگان است؛ جاده ای که پس 
از هشت سال بالتکلیف رها شده و حتی عبور دام 

عشایر از آن به سختی ممکن است.

منابع طبیعی و بسیج سازندگی اصفهان برای ساخت جاده ای در بلندی های فریدون شهر اختالف دارند

4 هزار بلوط طعمه جاده »وزوه« 
فرماندار فریدون شهر: پیشنهاد ساخت جاده در شورای ترافیک رد شده و طرح پیشنهادی بودجه ای نگرفته است

صیادان تنگستانی 
دلفین اسیر در تور را 

نجات دادند 
صیادان دوست دار محیط زیست شهرستان 
دلفین  جان  بوشهر  استان  تنگستان 
گوژپشت اسیر شده در تور صیادی را با پاره 

دادند. نجات  خود  تورهای  کردن 
رئیس اداره محیط زیست دریایی اداره کل 
حفاظت محیط زیست دریایی استان بوشهر 
تنگستانی  صیادان  »اقدام  گفت:  ایرنا  به 
الفت  و  انس  از  جلوه   ای  و  ارزشمند  بسیار 

است.« با محیط زیست  آن ها 
»بیشترین  افزود:  طالب  محمد امین 
تلفات گونه   های دریایی برای دلفین  ها رقم 
می خورد زیرا در بسیاری از مواقع اسیر تور 
می  شوند.« خفه  آب  زیر  در  و  شده  صیادی 
ماندن  زنده  برای  دلفین  این که  بیان  با  او 
آب  سطح  به  را  خود  مکرر  صورت  به  باید 
رسانده و از این طریق اکسیژن مورد نیاز را 
تنفس کنند، گفت: »نجات جان دلفین اگر 
با نیم ساعت تاخیر انجام شده بود دلفین 

از دست می داد.« را  جان خود 
مهر  ماه های  در  امسال  طالب  گفته  به 
آب  های  در  دلفین   2 جاری  اسفندماه  و 
که  نشستند  گل  به  عسلویه  و  تنگستان 
تور  در  افتادن  گیر  بررسی  ها  براساس 
صیادی، ضربه ناشی از تردد شناورها عمده 
می  رود.  شمار  به  دلفین  ها  مرگ  عامل 
دراز  در  نیز  دریایی  آلودگی  های  همچنین 
مدت بر حیات دلفین  ها تاثیر می  گذارد ولی 
در عمده موارد دلفین با توجه به هوشیاری 
می  گیرند. فاصله  شده  آلوده  محدوده  از  خود 
بویژه  و  بوشهر  استان  محدوده  آب های  در 
دلفین  خورها،  و  نایبند  دریایی  ملی  پارک 
وجود  دائم  به صورت  پویز  پور  و  گوژپشت 
بینی  دلفین  مانند  گونه  ها  سایر  و  دارند 
بطری، چرخنده و معمولی مهاجر محسوب 

می  شوند.
دلفین گوژپشت اقیانوس هند از سال 2015 
 )EN(به عنوان  گونه در معرض خطر انقراض
در لیست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت 
از محیط زیست )IUCN(قرار گرفته است 
و به واسطه حضورش در زیستگاه ساحلی 
با عمق کمتر از 25 متر به شدت در معرض 
صیادی  ادوات  مانند  انسانی  عوامل  تهدید 

قرار دارند.

پالستیک هوا 
را آلوده می کند 

اکنون  اقیانوس ها  در  پالستیکی  زباله های 
اما  است  شده  شناخته  کامال  مسئله ای 
داده های جدید نشان می دهد که پالستیک در 
حال اضافه شدن به آلودگی هوا در شهرهای 
برای  آنالین،  زیست  به گزارش  است.  هند 
چندین سال این سوال برای دانشمندان بدون 
پاسخ مانده بود که چرا دهلی نسبت به سایر 
شهرهای آلوده مانند پکن در معرض دود غلیظ 
است. تحقیقات جدید این موضوع را به ذرات 
می کند که  مرتبط  هوا  در  موجود  کلرید  ریز 
به تشکیل قطرات آب کمک می کنند. ذرات 
کلرید در جهان عمدتا در نزدیکی سواحل یافت 
می شوند، اما در هوای دهلی و هند بسیار بیش 

از حد انتظار است.
در ابتدا تصور می شد که منابع آن، واحدهای 
غیرقانونی در اطراف دهلی هستند که وسایل 
اسید  از  یا  می کنند  بازیافت  را  الکترونیکی 
کلریدریک قوی برای تمیز کردن و پردازش 

استفاده می کنند. فلزات 
مطمئنًا این ها بخشی از این مشکل هستند، اما 
آزمایش های جدید، منبع دیگری را نشان داده 
است. محققان، سایر آالینده ها را که همزمان با 
ذرات کلرید، افزایش یافته اند، بررسی کردند. 
این اثر شیمیایی، با سوزاندن زباله های خانگی 
حاوی پالستیک و خود سوزاندن پالستیک ها 

مطابقت دارد.
تخمین زده می شود که این مقادیر زیاد کلرید، 
عامل نیمی از رخدادهای هوای مه گرفته دهلی 

باشد.
در کشورهای کم درآمد، حدود 90 درصد زباله ها 
سوزانده  آزاد  هوای  در  یا  دپو  باز  فضای  در 

می شوند.
اگر پالستیک را آتش بزنید، به سرعت با تولید 
مقادیر زیادی دود سیاه، مواد خام خود را که از 

منشا نفت است، آزاد می کند.
لندن  امپریال  و  کینگ  کالج های  محققان 
محتوای  به  مربوط  داده های  از  استفاده  با 
زباله های در سراسر جهان، تخمین زده اند که 
باز،  فضای  در  زباله  سوزاندن  از  حاصل  دود 
تاثیری معادل 2 تا 10 درصد انتشار دی اکسید 

دارد. بر گرمایش جهانی  کربن 
همچنین  شده،  سوزانده  پالستیک های 
مقادیر زیادی دیوکسین و سایر آالینده های 
بسیار سمی تولید می کنند که می توانند در 
زنجیره غذایی باقی بمانند. زباله سوزهای مدرن 
در انگلیس و اروپا تالش زیادی می کنند تا 
انتشار مواد سمی را کاهش دهند اما هنگام 
سوزاندن زباله ها در خانه یا فضای باز، هیچ 

ندارد. گونه محافظتی وجود 

فعاالن محیط زیست: جاده 
15 کیلومتری روستای وزوه 

توجیه اقتصادی –فنی و مهمتر 
از آن توجیه محیط زیستی 
ندارد. چرا که مسیر جاده با 

انفجارهای مهیب و ویرانگر به 
موازات رودخانه گوکان موجب 

نابودی دره جنگلی حاشیه 
رودخانه می شود

اصرار برای ساخت جاده میانبر »ِوزِوه« که 4 هزار درخت بلوط را نابود می کند، تمامی ندارد. با وجود مخالفت منابع طبیعی، بسیج 
سازندگی اصفهان پیگیر ساخت این جاده در بلندی های فریدون شهر و در نزدیکی رودخانه »گوکان« است. با این جاده 15 کیلومتری، راه 
دسترسی روستای گوکان به »وزوه« و از آنجا به »کاهگانک« فقط یک کیلومتر کمتر می شود. توجیه بسیج سازندگی ریزش های مداوم 
در گردنه »کلوسه« و مسدود شدن جاده قبلی است اما اداره راهداری اصفهان می گوید این مشکل با ساخت یک تونل قابل حل است. 

آن ها تونل را در اولویت کاری قرار داده اند اما پافشاری ها برای ساخت جاده دوم همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی 
استان اصفهان، مدعی است که 

این مسیر هیچ بافت جنگلی 
ندارد اما بررسی نقشه های 

هوایی این ادعا را رد می کند؛ 
سرتاسر این مسیر مرتفع عرصه 
جنگلی است. معاون فنی اداره 

منابع طبیعی استان اصفهان 
هم می گوید در ازای این جاده 

میانبر دو هزار درخت بلوط 
باید قطع شود و حدود دو هزار 
درخت هم زیر ترانشه ها مدفون 

می شود
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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
قزوین از نابودی بیش از 50 تله چوبی در 

این استان خبر داد.
سال  ماه  بهمن  »در  طاهری گفت:  مهدی 
جاری ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
استان در حین گشت و کنترل در مناطق و 
صورت  به  که  وحش  حیات  زیستگاه های 
صورت  به  ماموریت ها  بیشتر  و  شبانه روز 
به  موفق  گرفت  صورت  پیاده  و  میدانی 
دستگیری 42 نفر متهم و تشکیل 35 فقره 
از  شدند.  محیطی  زیست  تخلفات  پرونده 
تخلفات  به  مربوط  پرونده   26 میان  این 
آلودگی های  نیز  16فقره  و   صید  و  شکار 

بود.« زیست  محیط 
اداره کل  روابط عمومی  اداره  گزارش  به 
او  قزوین،  استان  زیست  محیط  حفاظت 
ضمن اشاره به این موضوع عنوان کرد: »از 
قبضه سالح   2 و صید  حوزه شکار  متهمان 
شکاری  سالح  قبضه   17 غیرمجاز  شکاری 
مجاز و بیش از 58 مورد ادوات شکار و صید 
که مبادرت به شکار، صید و زنده گیری بیش 
از 26 عدد از انواع پستانداران و پرندگان که 
بعضی از گونه های شکار شده و صید شده از 
جانوران حمایت شده بودند شده، که در این 
خصوص بیش از  2075000000 ریال مطالبه 
به  ضرر و زیان جانوران شکار و صید شده 
و  متهمان  پرونده  که  بوده  زیست  محیط 

متخلفان در این خصوص به مراجع قضایی 
الزم  اداری  و  قانونی  برخورد  و  ارسال شده 

پذیرفت.«  صورت 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
محیط  حفاظت  یگان  »ماموران  داد:  ادامه 
زیست استان در انجام ماموریت های گشت 
ضمن  تخلفات  از  پیشگیری  و  کنترل  و 
دستگیری 9 نفر قبل از اقدام به شکار و صید 
موفق شدند بیش از 50 عدد تله چوبی کار 
شکار  برای  متخلفین  توسط  شده  گذاشته 
استان  زیستگاه های  در  پرندگان  صید  و 
کنند.«  معدوم  و  جمع آوری  شناسایی،  را 
طاهری در پایان اعالم کرد: »ماموران یگان 

با  قزوین  استان  زیست  محیط  حفاظت 
کمک همیاران و دوستداران محیط زیست 
سرد  ایام  در  مخصوصا  مستمر  صورت  به 
به  وحوش  شدن  نزدیک  به  توجه  با  سال 
شهرها  و  روستاها  اطراف  های  زیستگاه 
پایش  به  نسبت  شبانه روزی  صورت  به 
طبیعی  محیط های  و  زیست  محیط  از 
هرگونه  از  جلوگیری  ضمن  و  کرده  اقدام 
محیط  آلودگی  و  تخریب  و  صید  و  شکار 
زیست نسبت به شناسایی افراد متخلف و 
زیست  محیط  فعالیت مخرب  از  جلوگیری 
برخورد  قانون  برابر  متخلفان  با  و  اقدام 

می کنند.«

تخریب 50عدد تله چوبی در استان قزوین
پایش

اسامی برگزیدگان و 
تقدیرشدگان این دوره جایزه 

مهرگان علم در سه بخش 
بهترین کتاب های علمی- 

زیست محیطی، برترین 
تشکل های زیست محیطی و 
اثرگذارترین شخصیت های 

محیط زیست ایران، 14 
اسفندماه مقارن با روز 

جهانی حیات وحش و اولین 
سالروز درگذشت اسکندر 

فیروز اعالم می شود

نامزدهای نهایی جایزه مهرگان در حوزه محیط زیست اعالم شدند
تشکل  هفت  و  زیست  محیطی  کتاب  هفت 
چهاردهمین  نهایی  مرحله  به  راه یافته  مردم نهاد 
معرفی  علم  مهرگان  جایزه  دوره  پانزدهمین  و 
و  برگزیدگان  اسامی  ایسنا  گزارش  به  شدند. 
تقدیرشدگان این دوره جایزه مهرگان علم در سه 
بخش بهترین کتاب های علمی- زیست  محیطی، 
برترین تشکل های زیست محیطی و اثرگذارترین 
ساعت 14  ایران،  زیست  محیط  شخصیت های 
روز پنجشنبه )14 اسفندماه( مقارن با روز جهانی 
حیات وحش و اولین سالروز درگذشت اسکندر 
علم  مهرگان  جایزه  داوران  هیات  رئیس  فیروز، 
دو  بزرگداشت  برای  هم زمان  می شود.  اعالم 
شخصیت تاثیرگذار محیط  زیست ایران زنده یادان 
اسکندر فیروز، بنیان گذار سازمان محیط زیست 
و هنریک مجنونیان، نویسنده، مترجم، پژوهشگر 
یادمانی مجازی برگزار می شود. داوری این دوره  
جایزه مهرگان علم را هفت تن از برجسته ترین 
کارشناسان محیط زیست ایران متشکل از زنده یاد 
اسکندر فیروز، هوشنگ ضیایی، اسماعیل کهرم، 
زهرا  درویش،  محمد  وهاب زاده،  عبدالحسین 
قلیچی پور و مژگان جمشیدی بر عهده داشتند. 
راه یافته  محیطی  زیست   کتاب  هفت  فهرست 
به مرحله نهایی جایزه مهرگان علم عبارتند از: در 
زیست گرایی  غریزه ی   - طبیعت  جست وجوی 
نوشته ادوارد ویلسون و ترجمه کاوه فیض اللهی، 
و  برداریم...  )مجموعه عکس کودک  را  دیوارها 
طبیعت( کاری از پوریا قلیچ خانی، راهنمای میدانی 
ایران )ویراست نخست(  خزندگان و دوزیستان 
نوشته کامران کمالی، طبیعت از منظر بوم شناسی 

فواید  صفائیان،  نصرت هللا  نوشته  شاعرانگی  در 
تاالب ها )ارزش ها و کارکردهای تاالب ها( نوشته 
هنریک مجنونیان، ناهید احمدی، زهرا قلیچی پور، 
نازنین جامعی، ُقُرق شکسته جنگل های هیرکانی 
کاسپیانی ایران نوشته حنیف رضا گلزار و مارهای 
ایران نوشته مهدی رجبی زاده. پنج نامزد دریافت 
جایزه مهرگان علم در بخش »یک عمر تالش در 
عرصه محیط زیست« )به نظم الفبایی( عبارتند 
از: حسین آخانی سنجابی، استاد دانشگاه تهران 
برای مجموعه آثار و خدمات، مظفر افشار، احیا 
زاگرس  کوه های  رشته  در  بلوط  درختان  کننده 
ترویجی،  و  آموزشی  خدمات  مجموعه  برای 
دانشگاه  از  اکولوژی  دکترای  شیرزادی،  هایده 
کاسل آلمان، برای مجموعه خدمات آموزشی و 
نویسنده،  مجنونیان،  هنریک  زنده یاد  ترویجی، 
کنشگر  و  دانشگاه  استاد  پژوهشگر،  مترجم، 
محیط زیست برای مجموعه آثار و خدمات و علی 
یخکشی، فوق دکترای سیاست و منابع طبیعی از 
دانشگاه گوتینگن آلمان، استاد دانشگاه گوتینگن، 
نویسنده و ُکنشگر محیط زیست برای مجموعه 
راه یافته  مردم نهاد  تشکل  هفت  خدمات.  و  آثار 
نیز به مرحله نهایی جایزه مهرگان علم دوره های 
چهاردهم و پانزدهم )سال های 1397-1396( راه 
دماوندکوه،  دوستداران  انجمن  شامل  یافتند که 
انجمن دوستداران محیط زیست و طبیعت کلمرز، 
انجمن سبز چیا، انجمن سرو سبز داالهو، جمعیت 
دوستداران محیط زیست - طبیعت یاران اصفهان، 
جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود و کمپین مردمی 

از زاگرس مهربان می شوند. حمایت 

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |
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و  شد  افتتاح  دیروز  همین  بیرونی،  »شعاع« 
مراسم  در  پاکستان  نخست وزیر  خان،  عمران 
را  منطقه  این  می خواهد  که  گفت  آن  افتتاح 
تاکید کرد که  و  بدل کند  قطب گردشگری  به 
»میراث فرهنگی پاکستان« باید برای نسل های 
آینده حفظ شود. عمران خان گفت: »ابوریحان 
بیرونی دانشمند بزرگ مسلمان برای اولین بار 
شعاع  محاسبه  برای  را  نندانه  قلعه  بلندی های 
زمین انتخاب کرد و ما امروز از این ویژگی فوق 
و  فرصت گردشگری  فراهم کردن  برای  العاده 
می کنیم.  استفاده  میراث فرهنگی کشور  احیای 
قلعه نندانه به قطب جدید گردشگری در ایالت 
پنجاب تبدیل شده و به نام دانشمند بزرگ اسالم 
ابوریحان بیرونی نامیده می شود، جایی که برای 
جالب  فوق العاده  خارجی  و  داخلی  گردشگران 
خواهد بود.« به گفته او طرح زیباسازی منطقه 
قلعه نندانه از جمله کاشت نهال و درخت زیتون 
روستاهای  بازسازی  و  توریست  جذب  برای 
اطراف آن در دستور کار جدید دولت پاکستان قرار 
گرفته و این طرح ها در اولویت و به صورت فوری 
تکمیل می شود. بر اساس گزارش جیو نیوز، رسانه 
پاکستان، قرار است در این دهکده گردشگری، 
یک رصدخانه هم به نام بیرونی ساخته شود.

حضور  آثار  از  درحالی  پاکستان  نخست وزیر 
اجرای طرح گردشگری  برای  بیرونی  ابوریحان 
چشم پوشی نمی کند و از آن برای احیای بافت 

داخل  در  می کند که  استفاده  تاریخی  قلعه ای 
رازی بحث  زکریای  مزار  بر سر  کشور همچنان 
است. مزار کاشف الکل در شهرری که 13 سال 
شد؛  آغاز  کردنش  پیدا  برای  تالش ها  پیش 
امسال نتایجی داد و حدس ها به محل احتمالی 
مزار او در ری جلب شد. مهدی دانشیار، مدیر 
حضرت  مقدس  آستان  نجوم  مرکز  پژوهش 
عبدالعظیم )ع( پیش از این به ایرنا خبر داده بود 
که اخیرا کتابی با عنوان ری باستان در دسترس 
قرار گرفته که در آن محل دفن محمد بن زکریای 
رازی منطقه امام زاده شعیب )ع( شهرری عنوان 
معلوم  به طور مشخص  او  قبر  ولی  شده است 
نیست. در حالی که بعد از یک هزار و صد سال 
پیداکردن قبری ممکن نیست بنابراین براساس 
این شواهد، قرائن و یافته های تحقیقی محمدبن 
زکریای رازی در این منطقه دفن شده است. اما 
مسئوالن و متولیان باید با کاوش بیشتر در این 
منطقه  این  رونق  و  مقبره  ساخت  برای  زمینه 

اقدام کنند.
پیدا شدن  دوباره  هیاهوی  از  بعد  هفته  چند   
برای  جدی  برنامه ای  هنوز  رازی  مزار  محدوده 
رونق دادن آثار حضور کاشف الکل در امام زاده 
حالی  در  این  و  نگرفته  انجام  نو  قلعه  شعیب 
است که تنها یکی از کارهای ابوریحان بیرونی 
قطب  به  را  منطقه  آن  است  قرار  پاکستان  در 

بدل کند. پنجاب  گردشگری 

یا  ایران  به کمک  بیرونی  مزار  مرمت   
ازبکستان؟

درحالی دولت پاکستان از ایجاد طرح گردشگری 
جدید با محوریت ابوریحان بیرونی خبر داده که 
ماه گذشته علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی 
افغانستان  با کشور  داد هر چه سریع تر  دستور 
هماهنگی های الزم برای بازسازی مقبره ابوریحان 
شهر  در  ایرانی  ریاضیدان  و  دانشمند  بیرونی 
غزنی این کشور انجام شود. مقبره ابوریحان در 
به  بدل  سال هاست که  افغانستان  غزنی  شهر 

ویرانه شده و آن طور که خبرگزاری صدای افغان 
قبل  سال  چند  بار  نخستین  برای  می نویسد 
مقام های دولتی غزنی،  کار بازسازی مقبره این 
دانشمند ارجمند علوم اسالمی و بشری را به یک 
شرکت خصوصی اجاره دادند؛ اما اکنون از این 
قرارداد تنها بازسازی باغ مربوط به مقبره ابوریحان 
بیرونی ساخته شده و خود مزار او همچنان در 

غربت دیرین و همیشگی خود باقی است.
ویرانی مزار و بی  توجهی به آن تاکنون ادامه داشته 
و همین دلیلی بوده که ایران برای بازسازی مزار 
بیرونی ابراز تمایل کند. مونسان درباره این موضوع 
گفته با توجه به این که این مقبره ویران شده و 
در وضعیت بدی قرار دارد با هماهنگی که معاونت 
میراث فرهنگی با کشور افغانستان انجام می دهد 
بزرگ  دانشمند  این  آرامگاه  بازسازی  بخش  در 
ایرانی هر چه سریع تر اقدام می شود. »کشور ما 
دانش خوبی در زمینه مرمت و بازسازی بناها و 
اماکن تاریخی دارد و کارشناسان برجسته ای نیز 
در این حوزه فعالیت می کنند. به همین منظور در 
بازسازی اصولی مقبره ابوریحان بیرونی به کشور 
افغانستان کمک می کنیم تا شاهد مقبره ای در 
خور شأن این دانشمند برجسته ایرانی باشیم.« 
هرچند مونسان از بازسازی مزار ابوریحان بیرونی 
خبر داده اما پیش از این بارها افغانستان از به 
مزار  بازسازی  برای  ازبکستان  مشارکت گرفتن 
این چهره سخن گفته بود. بنا به نوشته ایسنا 
در سال 1388 قرار بود محوطه و دیواری اطراف 
مزار ابوریحان بیرونی ساخته شود. دو سال بعد 
از این تاریخ، اداره اطالعات و فرهنگ شهر غزنی 
از  شماری  اعتراض  به  واکنش  در  افغانستان 
فرهنگیان این منطقه اعالم می کند مزار ابوریحان 
را با هزینه ای بیش از 22 میلیون افغانی بازسازی 
می کند. اما باز هم اتفاقی نمی افتد. حدود سه 
اطالعات  وقت  رئیس  دیگر  بار  پیش  سال 
اعالم می کند که سفیر  غزنی  فرهنگ شهر  و 
ازبکستان در جریان سفرش به غزنی، وعده داده 
است مقبره ابوریحان بیرونی را بازسازی کند. او 
آن زمان گفت که هیاتی از کابل برای ارزیابی 
نهایی آرامگاه ابوریحان به غزنی سفر می کند تا 
در بهار سال آینده، کار ساخت مقبره آغاز و در 
چند ماه تمام شود. اما تصاویر موجود از مزار 
بیرونی نشانی از آبادی ندارد. در نهایت در مهرماه 
99 رئیس اطالعات و فرهنگ غزنی گفت که قرار 
است مقبره بیرونی را با کمک مالی ازبکستان 
بازسازی کنند اما ویروس کرونا باعث تاخیر در 
اجرای این طرح شده است. بازسازی مزار این 
دانشمند تا کنون چند بار به تاخیر افتاده است. 
در این میان مشخص نیست مزار این دانشمند 
با کمک چه کشوری مرمت خواهد  آخر  دست 
شد و اصال عزمی جدی و عملی برای مرمتش 

دارد؟ وجود 

 بیرونی که بود؟
بیرونی  احمد  بن  محمد  ابوریحان 
)352ه.ش. 427 ه.ش( یکی از بزرگترین علمای 

تاریخ ایران است. او ستاره شناس، ریاضی دان و 
با  همراه  خود  اکتشافات  با  بود که  فیلسوفی 
علوم  به  ورود  مقدمات  بنام،  دانشمندان  دیگر 
جدید امروزی را پایه گذاری کرد. بیرونی در شهر 
»کاث« )بیرون( از روستاهای خوارزم )بخشی از 
ازبکستان کنونی( به دنیا آمد. پشتوانه خانوادگی، 
او را عالقه مند به تحصیل علوم زمان خود کرد و 
چنان پیش رفت که به دنبال آن، بیرونی نخستین 
کسی شد که اولین روش ساده اندازه گیری شعاع 
زمین را ابداع کرد. او همچنین گمانه زنی هایی را در 
باب امکان حرکت دورانی زمین به دور خورشید 
بر دوره های مختلف  انجام داد و نظراتی مبنی 

زمین شناسی توسعه داده بود.
پایگاه رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز 
مولف حدود  بیرونی  ابوریحان  است که  نوشته 
145کتاب بود که بیش از 90 مورد آن ها مربوط به 
ستاره شناسی، ریاضی و ریاضیات زمین شناسی 
در  دانشمند  این  دغدغه  بیشتر  اگرچه  است. 
نجوم به محاسبات بر می گشت، با این حال به 
از  است.  پرداخته  نیز  نظری  مباحث  گسترش 
مهم ترین تالیفات بیرونی، می توان به کتاب قانون 
المسعودی اشاره کرد که اگر چه به مسائل بنیادی 
همانند کتاب المجسطی بطلمیوس در آن پرداخته 
شده است، با این حال مطالب جدیدی نیز در 
آن معرفی شده اند و بسیاری از مفاهیم نظری 
می شود. یافت  این کتاب  در  بیرونی  ابوریحان 

شامل  نیز  او  قانون  المجسطی، کتاب  همانند 
استخراج نظری مقادیر نجومی همچنین جداول 
محاسبات  تسهیل  برای  دستورالعمل هایی  و 
موقعیت سیارات است. در واقع تفاوت عمده ی 
کار ابوریحان بیرونی با بیشتر دانشمندان سابق 
برای  مفاهیم  استخراج  به  توجه  معاصرش،  و 
محاسبات بود تا صرفا تهیه جداول برای موقعیت 
سیارات بدون در نظر گرفتن پایه ها و پارامترهای 

الزم برای چنین محاسبی. 
انقالبی  به  در دوران 75 سال زندگی اش موفق 
در روش دانستن بسیاری از مباحث علمی شد. 
فراست و ظرفیت تسلط بیرونی بر بسیاری از 
پیدا کردن  برای  توانایی اش  کنار  در  موضوعات، 
ارتباط بین آن ها برای درک بهتر، او را در ردیف 
تمام  در  ایرانی  مسلمان  دانشمندان  بزرگترین 

است.   داده  قرار  دوران 

دهه  یک  حدود  از  گردشگری  صنعت 
پیش جای خود را در یزد باز کرد و طیف 
در  سرمایه گذاری  به  مردم  از  گسترده ای 
این  همه  و گرچه  آوردند  روی  حوزه  این 
از  و  نبود  میلیاردی  سرمایه گذاری ها 
کافه های سیار تا شال بافی های خانگی در 
می گرفتند  قرار  سرمایه گذاری ها  این  زمره 
سهم  گردشگری،  سفره  از  آن ها  همه  اما 
پیدا  چشمگیری  رونق  و  برداشتند  خوبی 
برخی  اما  کرونا  شیوع  از  بعد  کردند. 
وسایل  فروش  به  صنایع دستی  فعاالن 
حتی  برخی  و  آورده اند  روی  خود  منزل 
آن ها  هنر  زیرا  می کنند  ساختمان  کارگری 
که  آنطور  ندارد.  خریدار  فعلی  شرایط  در 
برای  خوبی  اتفاقات  البته  می نویسد  مهر 
به  آن ها  اهدای  و  هدیه  تامین کارت های 
برخی  و  صنایع دستی  حوزه  صنعتگران 
زنان  جمله  از  عرصه  این  دیگر  فعاالن 
صورت  هتل ها  خانه داری  بخش  در  فعال 
گرفت اما این ها هرگز نتوانست مرهمی بر 
زخم های عمیق کرونا به این بخش باشد. 
و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
این زمینه گفت:  گردشگری استان یزد در 
بودنشان  باز  حتی  اکنون  هتل ها  »برخی 
نرخ  به کاهش  ناچار  زیرا  است  ضرر  نیز 
که  جایی  تا  هستند  خود  تعرفه های 
تأمین  نیز  آن ها  جاری  هزینه های  حتی 
کرد:  تصریح  فاطمی  مصطفی  نمی شود.« 

1400 نیز مانند سال گذشته  »اگر در نوروز 
باشیم، گردشگری  نداشته  استان  به  سفر 
می شود.  ورشکسته  کامل  طور  به  یزد 
و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
این  ما  »پیشنهاد  کرد:  عنوان  گردشگری 
به  امسال  سفر  خدمات  ستاد  که  است 
و  شود  تبدیل  سفر  مدیریت  کمیته های 
نان  ندهیم  اجازه  بخش،  این  مدیریت  با 
و  گردشگری  حوزه  در  گسترده ای  طیف 

شود.« بریده  صنایع دستی 
در  است،  داد: »آنچه مسلم  ادامه  فاطمی 
کنار  در  که  مسافرانی  نباید  کرونا  شرایط 
پارک ها چادر می زدند یا در مدارس اسکان 

باید  راه  اما  باشیم  داشته  را  می یابند 
می توان  و  باشد  باز  مسافران  سایر  برای 
سفر  خطرات  کاهش  برای  راهکارهایی 
تمام  نمونه  عنوان  به  گرفت  نظر  در  نیز 
همراه  به  منفی کرونا  تست  باید  مسافران 

باشند.« داشته 
است که گردشگران سالمت  حالی  در  این 
زمینه  در  بیشتری  خطرات  قطع  طور  به 
مدیریتی  اما  دارند  دنبال  به  شیوع کرونا 
و  بیمارستان ها  و  نمی شود  آن ها  تردد  بر 
شاهد  روز  هر  یزد  ناباروری  درمان  مراکز 
حضور تعداد قابل توجهی گردشگر سالمت 

است. خارجی 

پاکستان طرح گردشگری منطقه »قلعه َنندانه« را با محوریت ابوریحان بیرونی افتتاح کرد

بازسازی محل محاسبه شعاع زمین
ماه گذشته وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران از کمک برای بازسازی مزار بیرونی در غزنی خبر داده بود

خطر ورشکستگی گردشگری یزد

وزیر میراث فرهنگی
مصوبه امحای لنج های 
چوبی، هنر لنج سازی را 

از بین می برد
و  جزایر  بین  دریایی  خطوط  راه اندازی 
چوبی  های  لنج  امحای  مصوبه  اصالح 
وزرای  دیدار  در  بود که  مواردی  جمله  از 
شد.  مطرح  میراث فرهنگی  و  راه  وزارت 
تفاهم نامه  امضای  آیین  مهر،  گزارش  به 
میراث فرهنگی،  وزارت  میان  مشترک 
وزارت  و  صنایع دستی  و  گردشگری 
راه وشهرسازی با حضور وزرای دو وزارتخانه 
این مراسم که  برگزار شد. در  صبح دیروز 
میراث فرهنگی،  وزیر  مونسان  علی اصغر 
گردشگری و صنایع دستی، محمد اسالمی، 
وزیر راه و شهرسازی، ولی تیموری معاون 
مدیرعامل  راستاد،  محمد  و  گردشگری 
بنادر و دریانوردی حضور داشتند،  سازمان 
جانبه  دو  همکاری های  به  مربوط  مسائل 
راهبردی  سند  اهداف  تحقق  راستای  در 
فعالیت های  توسعه  و  گردشگری  توسعه 
شد. مطرح  دریایی  و  ساحلی  گردشگری 
هنر  نماندن  مغفول  میراث فرهنگی  وزیر 
وزارت  دغدغه های  از  یکی  را  لنج سازی 
»هنر  گفت:  و  کرد  مطرح  متبوعش 
لنج سازی در سطح ملی ثبت شده است 
و این نگرانی وجود دارد که مصوبه دولت 
از  موجب  دریایی  ناوگان  نوسازی  درباره 
بین رفتن هنر لنج سازی شود. از این هنر 
اگر  و  پشتیبانی شود  باید  ملی  میراث  و 
نیاز به اصالحی در آیین نامه است این کار 

گیرد.« صورت 
این  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  مونسان 
رونق  وزارتخانه  دو  همکاری  و  توافقنامه 
و توسعه گردشگری دریایی در کشور رخ 
یکی  به عنوان  سواحل  از  استفاده  و  دهد 
از جذاب ترین بخش های گردشگری مورد 

بگیرد. قرار  توجه 
گردشگری  حوزه  در  انجام شده  اقدامات 
بود  نکاتی  از  معدن  و  کشاورزی 
با  و  کرد  اشاره  آن ها  به  مونسان  که 
تجهیزات  افزایش  اهمیت  بر  تاکید 
خوبی  »اقدامات  گفت:  دریایی تفریحی 
سازمان  در  دریایی  گردشگری  حوزه  در 
با  است.  شده  انجام  دریانوردی  و  بنادر 
شمال  در  دریایی  پتانسیل های  به  توجه 
خوبی  امکانات  همچنین  کشور  جنوب  و 
که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، 
می توان موضوع تجهیزات دریایی تفریحی 
را به طور جدی پیگیری و مورد توجه قرار 

داد.«
ساحل  بین  دریایی  خطوط  راه اندازی  او 
نکات  دیگر  از  را  جزایر  بین  و  جزایر  و 
دریایی  گردشگری  توسعه  در  اهمیت  با 
که  داریم  آمادگی  افزود:  و  دانست 
شبانه  اقامت های  برای  هم  را  پکیج هایی 
کنیم.  تعریف  روزانه  ترددهای  هم  و 
و  راه اندازی  را  خطوط  این  بتوانیم  اگر 
کنیم  تامین  را  نیاز  مورد  شناوری های 
کاهش  بر  گردشگری  موضوع  بر  عالوه 
ترافیکی شهرها در ایام پیک کمک زیادی 

. د می شو
دریایی  هتل های  ساخت  از  حمایت 
کروزهای  آمدن  و  جنوب  و  شمال  در 
اشاره  مورد  نکات  دیگر  از  بین المللی 
می تواند  که  بود  جلسه  این  در  مونسان 
و  گیرد  قرار  گردشگران  استقبال  مورد 
شود. کشور  از  ارز  خروج  جلوگیری  موجب 

کشف ارابه باستانی در 
»پمپئی«

تاریخی  شهر  در  که  باستان شناسانی 
یک  با  بودند  کاوش  مشغول  »پمپئی« 
نگارهای  و  نقش  هنوز  تاریخی که  ارابه 
است  مشاهده  قابل  آن  بر  شده  ایجاد 
مواجه شدند. به گزارش ایسنا و به نقل 
از دویچه وله، روز شنبه باستان شناسانی 
واقع  تاریخی  شهر  »پمپئی«،  در  که 
موفق  بودند  کاوش  مشغول  ایتالیا،  در 
با  سالم  تشریفاتی  ارابه  یک  شدند 
کنند.  کشف  را  برنز  جنس  از  تزئیناتی 
ارابه  نخستین  این  به گفته کارشناسان، 
اکتشاف  زمان  در  که  است  تشریفاتی 
است.  مانده  باقی  سالم  حد  این  تا 
زیر  میالدی   79 سال  در  »پمپئی« 
»وزوو«  کوه  فوران  از  ناشی  خاکستر 
این  بقایای  که  زمانی  از  شد.  مدفون 
کشف  میالدی  هجدهم  قرن  در  شهر 
اکتشافات  وقوع  محل  منطقه  این  شد 
سال  اواخر  است.  بوده  حیرت آوری 
باستان شناسان  که  بود  میالدی  گذشته 
را  خیابانی  اغذیه فروشی  یک  پیشخان 
فرهنگ  وزیر  کشف کردند.  شهر  این  در 
ما  همچنان  »پمپئی  می گوید:  ایتالیا 
می کند  شگفت زده  اکتشافاتش  با  را 
کاوش  هنوز  هکتاری که   20 وجود  با  و 
نشده است اکتشاف های بسیاری در راه 

است.«

درحالی دولت پاکستان از 
ایجاد طرح گردشگری جدید با 
محوریت ابوریحان بیرونی خبر 
داده که ماه گذشته علی اصغر 
مونسان، وزیر میراث فرهنگی 
دستور داد هر چه سریع تر با 
کشور افغانستان هماهنگی های 
الزم برای بازسازی مقبره 
ابوریحان بیرونی دانشمند و 
ریاضیدان ایرانی در شهر غزنی 
این کشور انجام شود

|پیام ما| طرح جدید گردشگری پاکستان قرار است منطقه تاریخی »قلعه َنندانه« واقع در ایالت پنجاب را احیا کند. منطقه ای که ابوریحان 
بیرونی، دانشمند و ریاضی دان برای نخستین بار در آنجا شعاع کره زمین را در هزار سال قبل محاسبه کرد. او که می خواست محاسبه شعاع 
زمین را در صحرای گرگان )ترکمن صحرا( انجام دهد به این دلیل که دستیار الیق و قابل اعتمادی نداشت از این کار دست کشید تا این که 
در مسافرتی به شبه قاره در قلعه ای به نام نندانه ساکن شد و با روش جدیدی شروع به محاسبۀ شعاع زمین کرد. او در کتاب »االسطرالب« 
روشی را برای محاسبٔه شعاع زمین ارائه می کند و بعدها در کتاِب »قانون مسعودی« عملی کردن این روش توسط خود را گزارش می دهد. 
اندازه گیرِی او یک درجه سطح زمین را 58 میل بدست آورده  است که با توجه به اینکه هر میل عربی 1973٫3 متر است، شعاِع زمین 
6560 کیلومتر )بر حسِب واحدهاِی امروزی( به دست می آید که تا حِد خوبی به مقدارِ صحیِح آن نزدیک است. او همچنین خورشیدگرفتگی 
هشتم آوریل سال 1019 در کوه های لغمان در افغانستان کنونی را رصد و بررسی کرد و ماه گرفتگی سپتامبر همین سال را در غزنی پژوهید.

گردشگری

 برخی از ویترین های 
موزه دفینه هنوز برچسب 
توضیحات ندارند و در 
ویترین های حاوی نسخ 
خطی رطوبت سنج نصب 
نشده است. در توضیحات 
برخی اشیا نیز اشتباهاتی 
مشاهده می شود؛ مثال در  
کنار آثار دوران پهلوی از 
عبارت »معاصر« استفاده 
شده و هیچ اشاره ای به دوره 
تاریخی آن ها نشده است

موزه »دفینه« پس از پنج سال تعطیلی، 
مجتمع  به  موزه  این  نام  شد.  افتتاح 
فرهنگی موزه ای »سردار آسمانی« تغییر 
کرده و در مراسم افتتاح آن، رئیس دفتر 

داشت. نیز حضور  رهبری  معظم  مقام 
به گزارش ایسنا، ساختمان دفینه در دهه 
و   خصوصی  مالک  یک  سفارش  با   5٠
مکتب  از  برگرفته  »کمال کمونه«  توسط 
معماری »فرانک لوید رایت« طراحی شد 
تا سوپرمارکتی بزرگ در شمال تهران شود، 
اما کار به افتتاح آن نرسید و بعد از انقالب 
این  شد.  آن  مالک  مستضعفان  بنیاد 
به  انقالب،  از  بعد  عمارت حدودا 11 سال 
موزه »دفینه های تاریخی« تبدیل شد که 
حدود هشت سال با این کاربری به حیات 

ادامه داد. خود 
از سال 76 تا 1385 به »تماشاگه پول« 
قطعه   750 و  سکه   1400 شد که  تبدیل 
قطعه   200 تقریبی  تعداد  و  اسکناس 
اشیای موزه ای به غیر از سکه و اسکناس 
را در محوطه ای به وسعت 2000 مترمربع 
از آن، به نمایش گذاشتند. آثار این موزه 
سال 1385 به پارک ارم انتقال داده شد و 
ساختمان را هم به بانک زیرمجموعه بنیاد 

دادند. اجاره  مستضعفان 
از سال 1394 تصمیم  بنیاد مستضعفان 
کند  بازسازی  را  دفینه  ساختمان  گرفت 
و آثار گنجینه از آن فضا تخلیه شد. هر 

چند از 1396 تا آذر سال ٩٨، بازسازی آن 
مستضعفان  بنیاد  رئیس  ماند.  متوقف 
قول داده بود موزه را تا ٢٢ بهمن ٩٩ افتتاح 
کند و سرانجام درهای موزه دفینه، امروز ١٠ 
اسفندماه ١٣٩٩ در حالی که نام آن روی 
سردر ساختمان به »سردار آسمانی« تغییر 
داده شده است، باز شد. در مراسم افتتاحیه 
حجت االسالم والمسلمین  مجموعه  این 
مقام  دفتر  رئیس  گلپایگانی،   محمدی 
معظم رهبری و پرویز فتاح، رئیس بنیاد 
مستضعفان، جمعی  از مقامات لشکری 
و سپاه انصار و نمایندگان شهرداری تهران 

حضور داشتند.
دوران  تازگی  به  که  دفینه  ساختمان 
بوی  هنوز  را پشت سر گذاشته  بازسازی 
رنگ و نوسازی می دهد. داخل بنا به گفته 
اشخاصی که قبال داخل ساختمان دفینه 
داشته  توجهی  قابل  تغییرات  دیده اند  را 
مرمتگران  و  معماران  که  هرچند  است، 
آن منکر این موضوع می شوند. برخی از 
توضیحات  برچسب  هنوز  نیز  ویترین ها 
نسخ  حاوی  ویترین های  در  و  ندارند 
است.  نشده  نصب  رطوبت سنج  خطی 
نیز اشتباهاتی  در توضیحات برخی اشیا 
مشاهده می شود؛ مثال در  کنار آثار دوران 
پهلوی از عبارت »معاصر« استفاده شده و 
هیچ اشاره ای به دوره تاریخی آن ها نشده 

است.

موزه »دفینه« با نام »سردار آسمانی« باز شد

»شعاع« بیرونی، همین دیروز 
افتتاح شد و عمران خان، 

نخست وزیر پاکستان در مراسم 
افتتاح آن گفت که می خواهد 

این منطقه را به قطب گردشگری 
بدل کند و تاکید کرد که »میراث 

فرهنگی پاکستان« باید برای 
نسل های آینده حفظ شود
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پیامک شما را دربـاره 
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رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران از طرح اصالح قانون مدیریت پسماند انتقاد کرد

رقابت بر سر مالکیت طالی کثیف
توحید صدرنژاد: شبکه جمع آوری ضایعات قابل بازیافت و ارزشمند، باید شبکه ای کاماًل مستقل  از نظام جمع آوری 

پسماندهایی باشد که باید دفن یا امحا شوند

شهرداری ها و شبکه ای از 
مدیران وابسته به شهرداری ها 

در دستگاه های اجرایی و 
همچنین سوداگران وابسته 

به شهرداری ها همگی تمایل 
زیادی به تعریف مناسبات 
ارباب-رعیتی میان خود و 

استارت آپ ها و اپلیکیشن های 
فعال در حوزه جمع آوری 

ضایعات قابل بازیافت دارند

قانون فعلی پسماند با تعابیر 
گنگ و دو پهلو سعی در 

نادیده گرفتن حقوق مالکیت 
داشت و مالکیت شهروندان بر 

ضایعات قابل بازیافتی را که 
تحت تملک شان بود را تعریف 
نمی کرد اما زمانی که به تعریف 

پسماند می رسید، ناچار به اذعان 
این حقیقت بود که پسماند 

باید از نظر تولیدکننده اش زائد 
تلقی شود
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روحانی در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت:

قیمت فعلی ارز  با واقعیت 
اقتصاد سازگار نیست

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
گزارشی از برنامه های اجرا شده و در دست 
اقدام دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز از 

ارائه شد. سوی دستگاه های ذی ربط 
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور پس از ارائه 
دولت  دغدغه  این که  بیان  با  گزارش  این 
کاهش و رفع فشارهای معیشتی در زندگی 
مردم است، گفت: در طی سه سال گذشته 
خنثی سازی  و  مبارزه  مقابله،  با  دولت 
هدف  با  که  اقتصادی  جنگ  در  تحریم ها 
ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی بوده است، 
این  ضروری  کاالهای  تامین  با  توانسته 
اگرچه  کند،  خنثی  را  دشمن  شوم  هدف 
روابط  بر  اضافی  هزینه  تحمیل  علت  به 
تحریم کنندگان،  سوی  از  تجاری  و  بانکی 
شدیم  قیمت ها  ناخواسته  نوسانات  دچار 
که عوارض آن باعث فشار بر معیشت مردم 

شد.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی با 
تاکید بر فضای جدید به وجود آمده، افزود: 
دهیم سختی ها  اجازه  نباید  مرحله  این  در 
و فشارها بر زندگی مردم  و معیشت آنان 
تداوم یابد از این نظر باید برای ثبات قیمت 
اصلی  و  عاجل  سیاستی  عنوان  به  کاالها 

دولت، قیمت ها به تعادل برسد.
این که  به  اشاره  با  ادامه  در  رئیس جمهور 
ارز  بتواند  بوده که  آن  دولت همواره در پی 
را به قیمت واقعی آن نزدیک کند و قیمت 
فعلی را به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور 
در  تحریم ها  اخالل  تصریح کرد:  ندانسته، 
و سودجویی  ارزی کشور  و  بانکی  مراودات 
را  اقتصادی  کاسبان تحریم، عوارض جنگ 
حال  در  فضا  این  بحمدهللا  تشدید کرد که 
خاطرنشان  روحانی  است.  شدن  رنگ  کم 
و  اجماع  ایجاد  با  دارد  تالش  دولت  کرد: 
بخش های  و  دستگاه ها  همه  با  هماهنگی 
مختلف کشور و کاستن عوارض غیر اقتصادی 
بازار  و  کشور  اقتصادی  فضای  بر  موثر 
سرمایه و تالش برای آزادسازی منابع ارزی 
به  را  ارز  قیمت  بتواند سریع تر  بلوکه شده، 
قیمت واقعی آن نزدیک کند. رئیس جمهور 
ایجاد  جدید  شرایط  به  اشاره  با   همچنین 
که  کشورهایی  با  مذاکرات  روند  در  شده 
منابع ارزی ایران را با فشار آمریکا مسدود 
امیدواری کرد شاهد روند  ابراز  بودند،  کرده 

باشیم. ارز  نرخ  کاهشی 

ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی 
در راستای اجرای سیاست اقتصاد 

بدون نفت
 ، صنعت  وزیر  مقام  قائم  جلسه  این  در   
معدن و تجارت گزارشی از عملکرد صادرات 
و واردات کشور در یازده ماهه سال 99 ارائه 
کرد که براساس این گزارش آثار منفی کرونا 
به  رو  اخیر  ماه های  در  کشور  صادرات  بر 

است. کاهش گذاشته 
برنامه  بررسی  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به شرایط 
امروز  جلسه  در  بین المللی  روابط  جدید 
تاکید  با  دولت،  اقتصادی  هماهنگی  ستاد 
بر توسعه صادرات غیر نفتی برای تحقق حق 
حضور ایران در اقتصاد جهانی، اظهار داشت: 
از  یکی  عنوان  به  غیر نفتی  توسعه صادرات 
برای  مقاومتی  اقتصاد  توانمند  ابزارهای 
غیرقانونی  و  ظالمانه  تحریم های  با  مقابله 

است. اهمیت  حائز  بسیار  آمریکا 
تولیدی  کاالهای  کیفیت  بهبود  روحانی 
سوی  از  تعهدات  به  پایبندی  همچنین  و 
صادرات  افزایش  در  را  تولیدکنندگان 
دانست  اهمیت  حائز  بسیار  ایران  غیرنفتی 
و تصریح کرد: شرایط جدید ایجاب می کند 
تا سرعت بیشتر در تحقق اهداف دولت در 
کار  دستور  در  را  غیر نفتی  صادرات  توسعه 
از  این جلسه گزارشی  ادامه  در  قرار دهیم. 
تجارت  و  معدن   ، صنعت  وزارت  اقدامات 
عید  تامین کاالهای شب  و  بازار  تنظیم  در 
برای  الزم  ذخیره سازی  شد،  تاکید  و  ارائه 
تامین میوه و مواد پروتئینی صورت گرفته 
است و عرضه ویژه این کاالها به زودی آغاز 
می شود. رئیس جمهور در این زمینه با تاکید 
بر اهمیت تعادل بازار و قیمت کاالها، وزارت 
الزم  ابزارهای  همه  از  مکلف کرد  را  صمت 
برای دسترسی مردم به این کاالها به قیمت 

کند. استفاده  منصفانه 

محیط   و  طبیعت  دوستداران  انجمن  حقوقی  کمیته 
زیست خوزستان علیه طرح سد و انتقال آب بهشت آباد 
بر علیه وزیر نیرو و معاون آبفای وزارت نیرو در دادگاه 

کارکنان دولت اعالم جرم کرد.
که  سال هاست  بهشت آباد  مسئله  ایلنا  گزارش  به 
و  قدرت  و  سرمایه  صاحبان  میان  مناقشه ای  به 
توسعه طلبان صنعتی و کشاورزی با تسهیلگری سازمان 
حفاظت محیط  زیست و پشتیبانی وزارت نیرو از یک  
طرف و فعاالن محیط زیستی، مردم و سایر ذینفعان 
و  چهارمحال و بختیاری  و  خوزستان  استان های  در 
است. تبدیل شده  دیگر،  از طرفی  کارشناسان کشور 

وطن  رودخانه  بزرگ ترین  دلسوزان  و  کارشناسان 
بر  تاکنون  که  آبی  انتقال  طرح های  معتقدند 
سرشاخه های کارون اجرایی شده است نه  تنها اهداف 
رودخانه  بلکه  است  نکرده  تامین  را  انتقال  مقاصد 
و  است   مواجه کرده  به رشدی  رو  زوال  با  را  کارون 
پیامدهای محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی آن به 
طرز غیر قابل جبرانی در استان خوزستان در حال رخ 

است. دادن 
در این میان طناب کشی نمایندگان مجلس استان های 
و  لوایح  و  کارون  بیشتر  تضعیف  سر  بر  مقصد 
تالش های وزارت نیرو در ماه های پایانی دولت به شدت 
دوستداران  و  چهارمحال و بختیاری  و  خوزستان  مردم 

نگران کرده است. را  رودخانه کشور  بزرگ ترین  این 

 پس از اعالم جرم کمیته حقوقی انجمن دوستداران 
طرح،  این  علیه  خوزستان  زیست  محیط   و  طبیعت 
این کمیته در اقدام حقوقی کم سابقه و با استناد به 
به  کیفری)که  دادرسی  آیین   66 ماده  ظرفیت های 
سازمان های مردم نهاد حق اعالم جرم داده است( به طور 
مستقیم شکایت کیفری را بر علیه وزیر نیرو و معاون 

او تسلیم دادگاه کارکنان دولت کرده است.
 حاال با این سطح از مطالبه گری فعاالن مدنی و محیط 
زیستی همه چشم ها به دستگاه قضایی دوخته شده 

است.
دوستداران  انجمن  دبیر  کیانی  هژیر  رابطه  همین  در 
ایلنا،  به خبرنگار  زیست خوزستان  و محیط   طبیعت 
گفت: این شکایت کیفری در ادامه اعالم جرمی است 
که در خصوص پروژه سد و طرح انتقال آب بهشت آباد 
بر سرشاخه های رودخانه کارون در تاریخ  15 تیرماه 
هم  و  اعالم جرم  هم  بود.  انجام  گرفته  جاری  سال 
شکایت کیفری اخیر به جهت پیامدهایی است که این 
طرح برای زیست مندان رودخانه کارون در مبدا دارد و 
هم به جهت این که فاقد ارزیابی محیط زیستی است، 
علیه مسببان این طرح ضد محیط زیستی از سوی 

کمیته حقوقی  انجام شده است.
به گزارش 30  این شکایت کیفری مستند  افزود:  او 
طبیعت  دوستداران  انجمن  حقوقی  صفحه ای کمیته 
علیه  مستقیم  به صورت  خوزستان  محیط  زیست  و 

اردکانیان وزیر نیرو  و تقی زاده خامسی معاون آبفای 
این وزارت خانه در دادگاه کارکنان دولت امروز مورخ 10 

پذیرفته است. انجام  اسفند 
او گفت: در اصل این استدالل که آب مازاد در خوزستان 
وجود دارد به کلی غلط و هیچ مبنای علمی و محیط 
زیستی ندارد و به طورکلی آب مازاد در طبیعت و حیات 
اکوسیستم های آبی چون رودخانه ها معنی ندارد و این 
اصطالح به اشتباه رایج شده است. آبی که از خوزستان 
خارج می شود بخشی از زیست یک رودخانه است و 
حیات زیستمندان نوار حاشیه ای خلیج فارس را تامین 

می کند.
 بنابراین مسئله مخالفت با انتقال آب بین حوضه ای بر 
سرشاخه های کارون یک موضوع تنها محیط زیستی 
می باشد و متولیان آب کشور که سعی می کنند این 
شکل  به  بزنند  مردم گره  میان  مباحث  با  را  مسئله 

غیرمستقیم دارند مسئولیت گریزی می کنند.
کیانی ادامه داد: وزارت خانه ای که نمی تواند برای مصرف 
آب و مدیریت بر مصرف برنامه و طرحی داشته باشد به 
انتقال روی می آورد و سال هاست به خاطر تفکر سازه ای 
و انحصارگرایی بر منابع آب شاهد افزایش بحران ها در 

این زمینه هستیم.
عضو سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور، گفت: 
برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که با اصالح الگوی 
کشت و شیوه های آبیاری در بخش کشاورزی در هر 

استان می توان مشکل کمبود آب شرب آن استان را 
حل کرده و از انتقال آب بی نیاز شد.  وقتی راندمان 
استان های کم  همین  در  حتی  کشاورزی  در  آبیاری 
آب به سختی به 35 درصد می رسد چطور نمی توان با 
مدیریت صحیح از هدر روی این حجم از آب جلوگیری 
کرد؟ بنابراین کشور ما نیازمند یک برنامه جامع ملی 
برای حل مسئله آب است و راهکارهایی چون انتقال آب 
بین حوضه ای تداوم حیات رودخانه ها و زیستمندان آن 

را با خطر مواجه می سازد.
نماد  کارون  رودخانه  کرد:  خاطرنشان  کیانی  هژیر 
تمدن ساز و میراث طبیعی این کشور است و حیات 
و  استان های خوزستان  در  نفر  میلیون  پنج  از  بیش 

بوده  وابسته  رودخانه  این  به  چهارمحال وبختیاری 
و از طرفی بخش مهمی از امنیت غذایی کشور را در 
انتقال  طرح های  و  است  کرده  تضمین  خوزستان 
است  شده  انجام  تاکنون  که  سدسازی هایی  و  آب 
محیط  زیست  حوزه  در  جبران ناپذیری  خسارت های 
انسانی و طبیعی به وجود آورده است. او در پایان گفت: 
بنابراین هرگونه بارگذاری بر روی رودخانه کارون حیات 
آینده مردم این دو استان را با تهدیدات جدی مواجه 
می سازد و توصیه برخی دولت مردان برای تعامل بر سر 
حل مسئله بهشت آباد هیچ پایه علمی و محیط زیستی 
ندارد و یک دولت یا چند استاندار نمی توانند برای این 
و  خوزستان  استان های  در  زندگی  حیاتی  شاهرگ 
چهارمحال و بختیاری تصمیم بگیرند. نکته حائز اهمیت 
این که استان خوزستان یکی از استان هایی است که 
هرساله با قحطی ممتد آب در بسیاری از شهرهای خود 
مواجه است. آبی که در برخی از مناطق به دلیل منازعات 

آبی، هنوز آغشته به خون به دست می آید.

در اعتراض به طرح انتقال آب کارون انجام شد؛

شکایت علیه مسئوالن وزارت نیرو در دادگاه کارکنان دولت

 نیرو

مدیریت  قانون  »اصالح  عنوان  با  طرحی 
 »1383 اردیبهشت   20 مصوب  پسماند 
شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  در 
است، طرحی که  بررسی  حال  در  اسالمی 
این  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعاالن 

دارند. انتقاد  آن  به  حوزه 
صنایع  اتحادیه  رئیس  صدرنژاد،  توحید   
توسعه  کمیسیون  عضو  و  ایران  بازیافت 
پایدار، محیط  زیست و آب اتاق ایران  به 
این طرح  درباره  ایران  اتاق  پایگاه خبری 
را  طرح  این  که  »کارشناسانی  می گوید: 
شدن  تلقی  زائد  رندانه  کرده اند،  طراحی 
متن  از  را  تولیدکننده اش  نظر  از  پسماند 
قانون حذف کر ده اند، گویی با این کار، راه 
برای دست اندازی به کاالهای زائدی که در 
مالکیت  حقوق  و  باز  است  مردم  اختیار 
مدنی  قانون  و  اساسی  قانون  در  مصرح 

بود.« خواهد  قابل نقض 

تضییع حقوق مالکیت در طرح 
اصالح قانون مدیریت پسماند

موضوع  به  قانون گذار  نگاه  مورد  در  او 
شورای عالی  به  اصالحیه  این  در  پسماند 
طرح  این  دهنده  پیشنهاد  که  استان ها 
است  معتقد  و  می کند  انتقاد  است، 
قلبی  خواسته  بیشتر  طرح  این  که 
شهرداری هاست تا قانون گذاران و مدیران 
حاکمیت،  مختلف  بخش های  در  مسئول 
صدرنژاد توضیح می دهد:» متن این طرح 
بر دو محور اصلی استوار است، اول این که 
پسماند  مدیریت  قانون  درصد   70 تقریبًا 

و  اجرانشده  مختلف  دستگاه های  توسط 
ناهنجار  وضعیت  نشدن  اجرا  این  حاصل 
فعلی در حوزه مدیریت پسماند است، در 
بخش بخش این طرح سعی شده تکلیف 
برداشته شده  مسئول  دستگاه  دوش  از 
ذی ربط  دستگاه های  همه  دوش  به  و 

شود.  انداخته 
سال   16 وقتی  که  است  این  تلخ  طنز 
خود  مشخص  تکلیف  به  دستگاه  یک 
آن  سرنوشت  بعد  به  این  از  عمل نکرده، 
افتاد چه  بر گردن همه خواهد  تکلیف که 
می شود؟!محور دوم این است که با تغییر 
به ویژه  مالکیت،  فاتحه حقوق  تعاریف،  در 
مالکیت خصوصی و حقوق رقابت، به طور 
مشخص رقابت میان شهرداری ها و بخش 

شود.« خوانده  خصوصی 
ضعف های  نقطه  مهم ترین  از  یکی 
نادیده گرفتن حقوق  این طرح  در  موجود 
است  معتقد  است صدرنژاد  افراد  مالکیت 
دارد  را  مشکل  همین  هم  فعلی  قانون 
تعابیر  با  هم  فعلی  می افزاید:»قانون  او 
گرفتن  نادیده  در  سعی  پهلو  دو  و  گنگ 
حقوق مالکیت داشت، مالکیت شهروندان 
تحت  که  را  بازیافتی  قابل  ضایعات  بر 
تملک شان بود، تعریف نمی کرد اما زمانی 
به  ناچار  می رسید،  پسماند  تعریف  به  که 
اذعان این حقیقت بود که پسماند باید از 

شود.« تلقی  زائد  تولیدکننده اش  نظر 
اتاق  پایدار  توسعه  کمیسیون  عضو  این 
که  کارشناسانی  می دهد:»  ادامه  ایران 

زائد  رندانه  طراحی کرده اند،  را  طرح  این 
تولیدکننده اش  نظر  از  پسماند  تلقی شدن 
با  حذف کر ده اند، گویی  قانون  متن  از  را 
این کار، راه برای دست اندازی به کاالهای 
زائدی که در اختیار مردم است باز و حقوق 
مالکیت مصرح در قانون اساسی و قانون 

بود.« خواهد  قابل نقض  مدنی 

رابطه ارباب و رعیتی شهرداری ها 
و استارت آپ ها

مربوط  قوانین  کردن  اجرایی  فرآیند  در 
تازه  بخشی  استارت آپ ها  پسماند،  به 
در  بود  قرار  که  بودند  حوزه  این  به  وارد 
زباله های  جمع آوری  و  تفکیک  زمینه 
موارد کمک  دیگر  و  مبدا  از  شده  تفکیک 
است  معتقد  صدرنژاد  اما  باشند  کننده 
این  همکاری  روی  پیش  چالش هایی  که 
دارد:  وجود  شهرداری ها  و  استارت آپ ها 
»شهرداری ها و شبکه ای از مدیران وابسته 
و  اجرایی  دستگاه های  در  شهرداری ها  به 
همچنین سوداگران وابسته به شهرداری ها 
مناسبات  تعریف  به  زیادی  تمایل  همگی 
ارباب-رعیتی میان خود و استارت آپ ها و 
جمع آوری  حوزه  در  فعال  اپلیکیشن های 

دارند.« بازیافت  قابل  ضایعات 
فعاالن  اگر  که  می کند  عنوان  البته  او 
استارت آپی از حقوق خود آگاه باشند اجازه 
این نگاه را به مدیریت شهری نمی دهند و 
و  پایدار  توسعه  مانند کمیسیون  نهادهایی 
صنایع  اتحادیه  ایران،  اتاق  محیط  زیست 

بازیافت، کانون هماهنگی دانش، صنعت و 
بازار و سایر نهادهای اجتماعی مسئول در 
تا  از آن ها حمایت می کنند  این حوزه هم 

این روال مخرب جلوگیری شود. از 

دیگر  تجربه کشورهای 
در مدیریت پسماند

دیگر  تجربه های  مورد  در  صدر نژاد 
آمریکا  و  استرالیا، کانادا  مانند  کشورهایی 
پیدا  گسترش  سطحی  به صورت  شهر  که 
این  در  می دهد:»  توضیح  می کنند،  
کشورها مخازن مختلف در پارکینگ منازل 
قرار گرفته و شهرداری ها ناوگانی جداگانه 
که  دارند  را  امکان  این  و  کرده  تاسیس 
با ضایعات  اگر کسی ضایعات ارزشمند را 
غیر ارزشمند و خطرناک آمیخته کرد، تنبیه 

شود. جریمه  و 
تراکم  با  ژاپن  در  شهرسازی  مهندسی   
مخازن  که  است  به گونه ای  باال  جمعیتی 
خیابان ها  سطح  زیر  زباله  جمع آوری 
آن  از  زباله  کردن  خارج  و  می گیرد  قرار 
تفاوت های  به  توجه  با  است.  غیرممکن 
نیز  و  جغرافیایی  اجتماعی،  فرهنگی، 
با  ایران  شهرسازی  نظام  محدودیت های 
تجارب  تکرار  و  تقلید  دیگر،  کشورهای 
بعضًا  و  پرهزینه  بسیار  ما  کشور  در  آن ها 
ضرورت  امر  این  که  است  بی حاصل 
متناسب  بومی  فرآیند  اجرای  و  طراحی 
را  ایران  جامعه  امروز  واقعیت های  با 

می سازد.« دوچندان 

نیاز به ایجاد شبکه مستقل 
بازیافت جمع آوری ضایعات قابل 

جمع آوری  شبکه  می کند که  که  تاکید  او 
باید  ارزشمند،  و  بازیافت  قابل  ضایعات 
نظام جمع آوری  از  مستقل  شبکه ای کاماًل 
یا  دفن  باید  که  باشد  پسماندهایی 
تمامی  به رغم  اتفاقی  چنین  شوند.  امحا 
مرتبطان  برخی  سوی  از  مخالفت ها 
در  بعد  به  جایی  یک  از  شهرداری ها،  با 
شاهد  به زودی  و  افتاد  خواهد  ما  کشور 
بخش  مشارکت  با  که  بود  خواهیم  این 
زیرساخت هایی  شهروندان  و  خصوصی 
ایجاد می شود  که در آن مردم به سهولت، 
قیمت  ازای  در  را  ارزشمندشان  ضایعات 
واقعی آن ها، به زنجیره بازیافت بفروشند.
حجم  صورت  این  می گوید:»در  او 
زباله  مخازن  در  بازیافت  قابل  ضایعات 
و  دفع  امحا،  و  کاهش یافته  شهری 
شکلی  به  ارگانیک  تر  پسماندهای  دفن 
صورت  شهرداری ها  توسط  حرفه ای تر 
مشکالت  از  قابل توجهی  بخش  و  گرفته 

می شود.« حل  حوزه  این 

مافیای چند الیه پسماند
ایران  بازیافت  صنایع  اتحادیه  رئیس 
آشفته بازار  بر  نظارت  اینکه   بر  تاکید  با 
مناسبات  تنظیم گری  بدون  پسماند 
بدون  بازار  مناسبات  تنظیم گری  و  بازار 
ممکن  جامع ومانع  ابزاری  از  برخورداری 
نیست، می گوید: »واقعیت غیرقابل کتمان 
این است که غفلت یا تغافل دستگاه های 
با  را  کشور  گذشته،  سال   16 در  مسئول 
ساخته  مواجه  پسماند  الیه  چند  مافیای 
است که شبکه های زباله گردی ویترین آن 

است.«
بر  عالوه  شبکه ها  این  که  می افزاید  او 
سواستفاده از کودکان کار و کارگران مهاجر 
از  آسیب پذیر  اقشار  سایر  و  معتادان  و 
می سازند،  پدیدار  کشور  اجتماعی  نظام 
شهرداری ها  منافع  با  مستقیم  تضاد  در 
مدیران  تالش  تمام  »بااین حال  هستند 
برخی شهرداری ها مقابله، رقابت ناسالم یا 
اپلیکیشن هایی  فعالیت  ساختن  محدود 
از  ارزشمند  ضایعات  خرید  با  که  است 
موجب  عمومی،  منابع  صرف  بدون  مردم، 
امر  در  شهروندان  گسترده  مشارکت 
این طرح تالش دیگری  تفکیک شده اند.  
و  صورت مسئله  کردن  پاک  برای  است 
اصرار و پافشاری بر حفظ روش نامناسب 
و  ضایعات  جمع آوری  بر  اصرار  و  فعلی 
آن حفظ  در هم که حاصل  به شکل  زباله 
در  که  است  سوداگری  شبکه های  درآمد 
قیمت  به  شکل گرفته،  شهرداری ها  اطراف 
می دهد:»  ادامه  او  ملی.«  منافع  تاراج 
گروهی  به اتفاق  بازیافت  صنایع  اتحادیه 
محیط  پایدار،  توسعه  کمیته  از  متشکل 
محیط   زیست  و  ایمنی  دفاتر   زیست، 
معدن  صنعت،  و  نفت  وزارتخانه های 
کانون  پلیمر،  ملی  انجمن  تجارت  و 
هماهنگی دانش و صنعت و بازار مدیریت 
محیط  دانشکده های  بازیافت،  و  پسماند 
بهشتی،  شهید  و  تهران  دانشگاه   زیست 
بررسی  و  جلسه  چندین  برگزاری  با 
در  پسماند  مدیریت  نظام  بر  اسناد حاکم 
در  حوزه،  این  در  جهان  موفق  کشورهای 
پیشنهاد  و  اصالحی  نسخه  تهیه یک  حال 
محیط   فراکسیون  و  کمیسیون  به  آن 
زیست مجلس شورای اسالمی هستیم تا 
با کمک نمایندگان بتوانیم طرح موجود را 
به فرصتی برای حل برخی مشکالت حوزه 

کنیم.« تبدیل  کشور  پسماند  مدیریت 

|پیام ما|عضو کمیسیون توسعه پایدار، محیط  زیست و آب اتاق ایران درباره »اصالح قانون مدیریت پسماند« که اکنون در کمیسیون 
کشاورزی مجلس در حال بررسی است، می گوید: کارشناسانی که این طرح را طراحی کرده اند، راه را برای دست اندازی به کاالهای زائدی 

که در اختیار مردم است باز و حقوق مالکیت مصرح در قانون اساسی و قانون مدنی را نقض کرده اند.
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با هدف جلوگیری از آلودگی  های 
محیط زیستی انجام گرفت

اصالح و تعمیر دو خط لوله 
در نفت و گاز آغاجاری

رئیس عملیات بهره برداری شرکت بهره برداری 
اصالحی  عملیات  انجام  از  آغاجاری  نفت و گاز 
راستای  در  جریانی  لوله  خطوط  تعمیر  و 
آلودگی های  از  جلوگیری  و  تولید  پایداری 

داد. خبر  محیطی  زیست 
بهره برداری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
نفت و گاز آغاجاری، مهندس منوچهر قنواتی با 
اعالم این خبر بیان کرد: یکی از مباحث مهم 
از تاسیسات،  در حوزه تولید نفت و گاز صیانت 
محیط  همچنین  و  جریانی  لوله  خطوط 
با  که  است  تاسیسات  این  پیرامون  زیست 
توجه به شرایط عملیاتی، اقدامات اصالحی و 
عملیات  همکاران  سوی  از  متعددی  تعمیرات 
بهره برداری با مشارکت سایر ادارات در شرکت 

می شود. انجام 
بازسازی  و  تعمیر  داد:  ادامه  قنواتی  منوچهر 
بهره  واحد  خروجی  گاز  اینچ   30 لوله  خط 
و  مشارکت  با  آغاجاری  یک  شماره  برداری 
خط  نگهداری  و  تعمیرات  اداره  همکاری 
اینچ   8 لوله  خط  بازسازی  و  تعمیر  لوله، 
اقداماتی  جمله  از  را  آغاجاری  کمربندی  گاز 
شدند. انجام  خصوص  این  در  که  برشمرد 

 8 لوله  بازسازی خط  و  تعمیر  در خصوص  او 
جلوگیری  هدف  با  عملیات  این  افزود:  اینچ 
آغاجاری،  نفتی  میدان  در  تولید  توقف  از 
همچنین جلوگیری از آسیب به محیط زیست 
و مناطق مسکونی مجاور تاسیسات، از طریق 
بحرانی صورت  نقاط  اولویت بندی  و  شناسایی 
ایمن سازی شد. آن  نقطه   18 از  بیش  و  گرفت 
اول  فاز  اجرای  همچنین  قنواتی  منوچهر   
توربین های  ورودی  اینچ   30 لوله  خط  تعمیر 
اقدامات  دیگر  از  را  آغاجاری   3 شماره  واحد 
دلیل  به  عنوان کرد:  و  دانست  مجموعه  این 
امکان  بتونی  با دیواره  لوله  این خط  مجاورت 
اشاره  نقطه  تعمیر  جهت  و  نبود  میسر  تعمیر 
جابه جایی  و  دیواره  تخریب  برنامه  شده، 
با كمك گرفتن  و  گرفت  قرار  برنامه  در  فن ها 
از شرکت های بخش خصوصی و نظارت دقیق 
شد. انجام  موفقیت  با  نیز  اقدام  این  همکاران 
زیست   مباحث  به  اشاره  با  قنواتی  مهندس 
مجموعه  اصلی  اولویت های  از  محیطی گفت: 
محیطی  زیست  مباحث  آغاجاری  شرکت 
بهتر،  شناسایی  جهت  همین  در  که  است 
دقیق و پیدا کردن محل آسیب دیدگی خطوط 
 5 تا   1 شماره  بهره برداری  واحد های  در  لوله 
و  واحدها  سرپرستان  تالش   با  آغاجاری 
نقاط  خطوط  کلیه  پوشش،  تحت  نیروهای 
ریسک و خطر به طور کامل شناسایی شده اند 

دارند. قرار  تعمیر  اولویت  در  و 
تالش  از  قدردانی  ضمن  قنواتی  مهندس 
که  شرکت  مختلف  ادارات  در  همکاران  همه 
عملیات ها  این  اجرای  در  را  الزم  همکاری 
داشتند گفت: کارشناسان اداره بهره برداری در 
رفع  جهت  را  الزم  آمادگی  تاسیسات  تمامی 
راستای  در  رو  پیش  چالش های  و  مشکالت 
تولید  به  بازگشت  و  ایمن  و  پایدار  تولید 

دارند را  حداکثری 

کردستان

تاالب  گفت:  کردستان  استاندار  کردستان 
بین المللی زریوار باید در سطح ملی مطرح و برای 
با  دیدار  در  مرادنیا  بهمن  شود.  تصمیم گیری  آن 
حفاظت  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
با اشاره به این که تاالب بین المللی  محیط زیست 
زیست  اکوسیستم های   مهمترین  از  یکی  زریوار 
تاالب  بیان کرد:   است؛  استان کردستان  محیطی 
زیست  بزرگ  ظرفیت  یک  زریوار  المللی  بین 
محیطی و گردشگری برای استان است و باید در 
شود  تصمیم گیری  آن  برای  و  مطرح  ملی  سطح 
پدیده  این  به  زیست  محیط  سازمان  نگاه  که 
بیان  با  او  است.  اهمیت  بسیار حایز  منحصر به فرد 
ساماندهی  به  نسبت  اخیر  دهه  یک  در  این که 
فراوانی  اقدامات  زریوار  تاالب  مشکالت  رفع  و 
منبع  یک  تاالب  این  بیان کرد:  است  شده  انجام 
درآمدی پایدار برای مردم مریوان و استان است. 
استان کردستان، در ادامه این موضوع به وضعیت 
با  کرد:  تاکید  و  اشاره  هکتاری   15 گردشگری 
می توان  تصمیمات  بودن  یکپارچه  و  هماهنگی 
گردشگری  قطب  مهم ترین  به  را  زریوار  تاالب 
تبدیل کرد. مرادنیا در خصوص معدن  غرب کشور 
مهم ترین  گفت:  قروه  شهرستان  در  زرکوه  طالی 
معدنی  فعالیت های  محیطی  زیست  مشکالت 

باطله ها، پخش  معادن،  اسیدی  زهکشی  از  ناشی 
زاید  تولید مواد  ارتعاش و  و  ذرات گرد وغبار، صدا 
راهکارهای مدیریتی  با  این معدن  جامد است که 
از  استفاده  چون  تمهیداتی  بکارگیری  و  مناسب 
تکنولوژی های مناسب جهت عملیات خاکی و آب 
و  خاک برداری  و  باطله برداری  محدوده  در  پاشی 
زیست  خسارت  از  کرده  سعی  دسترسی  راه های 

بکاهد.  توان  حد  تا  محیطی 
از  بخشی  عنوان  به  رودخانه ها  کرد:  تأکید  او 
اهمیت  از  کشورها  ملی  و  طبیعی  ثروت های 
آبزیانی  دارای  رودخانه ها  برخوردارند،  خاصی 
دارند،  جهانی  اهمیت  اقتصادی  نظر  از  هستند که 
می آیند  شمار  به  کشور  هر  موروثی  ذخایر  جزء  و 
مستثنی  قائده  این  از  نیز  کردستان  استان  و 
حفظ  خاطرنشان کرد:  کردستان  استاندار  نیست. 
بقای رودخانه ها و ماهیان آن جهت  از  و حراست 
استفاده آیندگان یک وظیفه همگانی است و یکی 
از راهکارهای حفاظت از محیط زیست رودخانه ها، 
برقراری حداقل آب مورد نیاز محیط زیست آن ها، 
در زمان احداث و بهره برداری از سدها است و در 
مشخص  رودخانه  حق آبه  محیطی  زیست  ارزیابی 
حق آبه  این  به  نسبت  باید  نیرو  وزارت  و  می شود 

باشد. داشته  رعایت  به  الزام 

استاندار کردستان در دیدار با معاون رئیس جمهور مطرح کرد:

تاالب بین المللی زریوار باید در سطح ملی 
مطرح و برای آن تصمیم گیری شود

انتظار می رود امسال نتیجه 
تالش صیادان  استان صید 350 
تن انواع ماهیان استخوانی باشد

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
استان زنجان گفت: 56 درصد از مساحت 
و  است  ملی  اراضی  استان جزء  این  کل 
با توجه اهمیت حفظ این منابع اعتباراتی 
در  آن  برای  توسعه ملی  از محل صندوق 

است. شده  گرفته  نظر 

به  مطلب  این  بیان  با  آقاجانلو  خلیل 
خبرنگار ایرنا، افزود: کاهش خسارت های 
آب  های  سفره  افزایش  سیل،  از  ناشی 
زیر زمینی و تقویت آن، افزایش پوشش 
از  خاک  فرسایش  کاهش  و  گیاهی 
روش های  از  استفاده  مثبت  اثرات  جمله 

است. مکانیکی  و  بیولوژیکی 
طرح های  اجرای  این که  به  اشاره  با  او 
بهبود  موجب  داری  آبخوان  و  آبخیزداری 
شده  حوزه نشینان  معیشتی  وضعیت 
روستاها  در  امر  این  یادآورشد:  است 
بوده  همراه  نیز  روستاییان  استقبال  با 

ست. ا
پروژه  این که  بیان  با  ادامه  در  آقاجانلو 
بزرگترین  از  یکی  چهره آباد  آبخوانداری 
است  کشور  در  داری  آبخوان  پروژه های 
گفت: در حال حاضر این طرح 30 درصد 

اعتباری  با  و  دارد  فیزیکی  پیشرفت 
اجرا  دست  در  تومان  میلیارد   10 بر  بالغ 
و  طبیعی  منابع  اداره کل  مدیرکل  است. 
اجرای  به  همچنین  استان  آبخیزداری 
اشاره کرد  تداخالت  رفع  و  طرح کاداستر 
این  در  تاکنون   1397 سال  از  گفت:  و 
است  شده  انجام  مثبتی  اقدامات  حوزه 
 ،1399 مالی  سال  پایان  تا  است  قرار  و 

برسد. پایان  به  طرح  این  اجرای 
 پیش از این فرمانده یگان حفاظت اداره 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 
نخست  ماهه   6 طی  بود:  گفته  زنجان، 
اراضی  از  هکتار  و335  هزار   7 امسال 
شد.  تصرف  رفع  و  قلع و قمع  استان  ملی 
در این بازه زمانی 241 فقره پرونده برای 
231 هکتار  از یک هزار و  مساحت بیش 
از اراضی ملی استان تشکیل شده است.

اداره کل  ماهیگیری  بنادر  و  صید  معاون 
حدود  گذشت  با  که  گفت  گلستان  شیالت 
انواع  تن   304 صید  فصل  آغاز  از  ماه  پنج 
ماهی استخوانی از آب های استان صید شد 
میانگین  به طور  تعاونی  شرکت  هر  سهم  که 

بود. تن   18
گلستان،  شیالت  روابط عمومی  گزارش  به 
ماهیان  صید  داشت:  اظهار  یحیایی  محسن 
آب های  در  ماه  مهر   15 از  که  استخوانی 
سال  فروردین  نیمه  تا  شده  آغاز  استان 
این  در  رود  می  انتظار  و  دارد  ادامه  آینده 
نتیجه تالش صیادان پره استان صید  مدت 
او  باشد.  استخوانی  ماهیان  انواع  تن   350
صیادان  تاکنون  صید  زمان  ابتدای  از  گفت: 
پره گلستان 228 قطعه بچه ماهی خاویاری 
صید  استان  آب های  از  که  را  غیراستاندارد 
در  ماهیگیری  بازگردانند.  دریا  به  بود،  شده 

می شود  انجام  "پره"  روش  به  خزر  سواحل 
به این صورت که تورهایی با ارتفاع هفت تا 
به کمک  متر   200 و  هزار  طول  به  و  متر   10
فاصله  در  دایره  نیم  صورت  به  قایق  یک 
عمق  متری   14  ( دریا  ساحل  از  مشخصی 
از  شدن  انباشته  از  پس  و  ( گسترده  دریا 
کفال،  گونه های  شامل  استخوانی  ماهیان 
ساحل  به  تراکتور  وسیله  به  کپور  و  سفید 

می شود. کشیده 
شیالت  ماهیگیری  بنادر  و  صید  معاون 
گلستان پیش از این پس از گذشت  3 ماه 
انواع  تن   209 بود:  صید گفته  فصل  آغاز  از 
استان گلستان  آب های  از  استخوانی  ماهی 

است. شده  صید 
از  استان  در  استخوانی  ماهیان  صید  فصل 
15 مهرماه آغاز شده و به مدت 6 ماه ادامه 

داشت. خواهد 

56 درصد از مساحت استان زنجان جزو اراضی ملی است

امسال 304 تن ماهی استخوانی در گلستان صید شد

جاری  سال  ابتدای  از  بیان کرد:  استان کرمان  شرکت گاز  مدیرعامل 

است  استان جذب شده  در سطح  اشتراک  35 هزار  از  بیش  تاکنون 

10 درصد رشد داشته  به مدت مشابه خود در سال گذشته  که نسبت 

مناطق  برخی  در  توسعه گاز رسانی  است که  معنی  بدان  این  و  است 

است.  گرفته  قرار  عموم  استقبال  مورد  استان 

او میزان مصرف گاز استان در سال جاری را تا پایان بهمن ماه قریب 

به 8 هزار میلیون متر مکعب اعالم کرد.

منوچهر  مهندس  کرمان،  استان  گاز  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 

 1530 تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  افزود:  خبر  این  اعالم  با  فالح 

در  این  و  شده  اجرا  انتقال  خطوط  و  تغذیه  و  توزیع  شبکه  کیلومتر 

ویروس  همه گیری  از  ناشی  تبعات  و  محدودیت ها  که  است  حالی 

این  اجرایی  پیمانکاران  حجم کاری  کاهش  در  به سزایی  تاثیر  کرونا 

است.  داشته  شرکت 

علیرضا رمضانی مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایالم با اعالم این خبر 

اجرای طرح نسخه  استان جهت  تمامی واحدهای مدیریت درمان  گفت: 

به صورت شبانه روزی فعال هستند. الکترونیک 

او افزود: در این راستا تیمی مجرب از کارشناسان این مدیریت مشکالت 

احتمالی را رصد و با پزشکان و موسسات درمانی در تعامل هستند.

مدیر درمان ایالم اظهار داشت: دفترچه های درمانی تا پایان اعتبار معتبر 

هستند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

این  اجرای  در  قرارداد  طرف  مراکز  و  پزشکان  همکاری  از  رمضانی  دکتر 

الزام قانونی است  الکترونیک  ادامه داد: طرح نسخه  طرح ملی خبر داد 

اجتماعی  تامین  درمان  حوزه  در  عظیم  تحولی  باعث  این طرح  اجرای  و 

می شود.

او اظهار کرد: نظارت، رصد و اجرای نسخه الکترونیک در استان  عالوه بر 

ارتقای مطلوب خدمات درمانی  رضایت بیمه شدگان را نیز به دنبال دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به تعداد تلفات جاده ای 
و ترافیکی گفت: ماهانه حدود 70 نفر جان خود را در مسیر جاده ها و شهرهای 

استان تهران از دست می دهند.
 به گزارش ایرنا، عبدالرضا چراغعلی روز یکشنبه در دوازدهمین جلسه هماهنگی 
ترافیک استان تهران گفت: تعداد تلفات جاده ای و در مسیر شهرهای استان 
تهران طی 10ماهه گذشته 670 نفر بوده است. او خواستار تعامل بیشتر بین 
فرمانداران، شهرداران و ناجا برای استفاده از همه ظرفیت ها به منظور کاهش 
تلفات و حوادث ترافیکی در استان تهران شد. چراغعلی خطاب به فرمانداران 
شهرستان های تهران گفت: نقاط حادثه خیز هر شهر را شناسایی و از آن نقاط 

بازدید کنید و  گزارش آن را به ما ارائه دهید.
 او افزود: نصب تابلوهای ترافیکی در دستور کار قرار گیرد و از سوی دیگر ناجا 

نیز نظارت های الزم را داشته باشد.
 چراغعلی همچنین  گفت که طبق آمار 50 درصد مردم تهران حدود 150 دقیقه 
در روز را در مسیرهای ترافیکی هستند و این وقت مفید و موثری است که 

باید با روان سازی ترافیک، آن را به مردم بازگردانیم.

جذب 35 هزار اشتراک گاز 
در استان کرمان

استفاده از نسخه الكترونيك در ايالم تلفات جاده ای و ترافیکی ماهانه جان 
70 نفر را در تهران می گیرد

| کرمان | | ایالم | | تهران |

افقی
چروك  آب،  روی  موج كوچك   -  1 

 - اخم2  كهولت،  اثر  در  صورت 

یازده، دو یار هم قد - ایمان قلبی، 

ضربه   - کردن  نشت   - اعتماد3 

وزیدن   - دوم  حرف  تكرار   - سر4 

سر  شکاف  هست،  هم  شلوار  در   -

داوینچی  لئوناردو  ملیت   - قلم5 

صدای  ارگ،  شهر   - پراکندگی6   -

خیاطی، گل  صابون   - باد   - كلفت 

 - مخالف   - آسان كردن7   - بتونه 

جهانگرد - تکرار حرف دوازدهم8 - 

قالبی  طالی   - خانه  در  شده  تهیه 

تنیس،  بازی  واحد   - روشنایی9   -

از   - وارونه  چو   - عرب  عدد شش 

زندگانی،  توابع مثلثاتی10 - گربه - 

غلیظی  شیر  آغوز،   - ماندن  پایدار 

بعد  روز  چهار  الی  سه  تا  که  است 

بعد از تولدت می آید، اولین ترشح 

غده سینه ی مادر بعد از تولد است 

از   - پروتئین  از  سرشاری  منبع  و 

سابق  رییس   - اتمسفر11  غالت، 

- کیف  المپیک  المللی  بین  کمیته 

جمع   - علفی   - گیاهی  سفری12 

دریا،  آب  آمدن  باال   - مصرف13 

سنتی  - كلوچه  روز  باب  الف،  کاله 

تبریز14 - بسیار گرم، پر حرارت - 

هندوستان،  مردم  زبان   - زنده15 

لشكر زدنی 

عمودی
پیشوای   - معروف2  پرتقال   -  1

کلمه   - دریا3  الهه   - زرتشتی 

مشایعت  حرف  آش،  همراهی، 

رگها4  پریدن  کشیدن،  بیرون   -

دشتی،  کبوتر   - مخلص  دوست   -

آذری،  گوشت   - صحرایی5  کبوتر 

 - ترك  اسب  آشغال،  مترادف 

و  ایتالیا  میان  اروپا  در  دریایی 

 - شدیدتر6  تر،  - سخت  ساردنی  

و  نقش   - روانها  روح،  جمع  جانها، 

لر،  مادر  یا سقف -  دیوار  روی  نگار 

بیماری، تصدیق روسی7 - زمان بی 

آغاز، دیرینگی - نت آخر، عدد ماه، 

عدد کارمندی، تایید ایتالیایی - آواز 

 - کالغ8  بانگ  کالغ،  صدای  کالغ، 

شیمی كره زمین - معدن - فراوانی 

چیزی  روی  اثری كه   - خوشی9  و 

استان  شهرهای  از   - بماند  باقی 

آمیز،  احترام  ضمیر   - مازندران  

قیمت   - آبگیر   - مؤدبانه10  ضمیر 

آغاز   - كبوتر  گرمابه،   - بازاری 

از  فیلمی   - چیزی  آخر   - بامداد11 

محمدرضا اعالمی12 - مردن از غصه 

و  لجوج   - راز  نشین،  باال  عضو   -

ستیزه کار13 - شهر اصفهان، قمشه 

صابون14  و  آب  محصول   - کنونی 

- خط كش مهندسی، چای خارجی 

اثر چربی - ضمیر  - گنجشك15 - 

مفرد شخص  دوم  داخل،  داخلی، 

جدول شماره 1961

گواهی حصر وراثت     
ملی  شماره  حسین  فرزند  آبادی  قطب  اماندادی  صديقه  خانم 
فتوکپی  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه  استناد  به   3110355541
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 760782ف/22 تقدیم شورای حل اختالف 
شعبه دو بروات نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسین اماندادی 
در   1366/05/16 تاریخ  شناسنامه488در  شماره  قدمعلی  فرزند  آبادی  قطب 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حين الفوت وی عبارتند از:
1-صدیقه اماندادی قطب آبادی فرزند حسین با شماره ملی 3110355541متولد 

1351فرزند متوفی
2- زهرا اماندادی قطب آبادی فرزند حسین با شماره ملی 3110358565متولد 

1361 فرزند متوفي
3- فاطمه اماندادی قطب آبادی فرزند حسین با شماره ملى3111277240 متوك 

1359 فرزند متوفي
با شماره ملی 3111586081 متولد  اماندادی قطب آبادی فرزند حسین  4-ثريا 

1365 فرزند متوفی
5-روح هللا اماندادی قطب آبادی فرزند حسین با شماره ملی3111309649متولد 

1363 فرزند متوفي 
6- عباس اماندادی قطب آبادی فرزند حسین با شماره ملی 3110355531متولد 

1350 فرزند متوفي
7- على اماندادی قطب آبادی فرزند حسین با شماره ملی 3110356651 متولد 

1356 فرزند متوفی 
8- مهدی اماندادی  قطب آبادی فرزند حسین با شماره ملی 3110357135متولد 

1358 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفیان نزد او می باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.م/الف273
فاطمه خاقانی- مسئول دفتر شعبه 2شورای حل اختالف بروات

آگهی     
بدین وسیله به آقای محمد ایرجی ، نام پدر : کرامت ، شماره 
شناسنامه : 16759، شماره/شناسه ملی : 3110165988، متولد : 
ابالغ می شود که خانم زهرا سیدی مرغکی جهت  1349/12/21 به آدرس بم 
وصول مبلغ هفت میلیون ریال وجه نقد که به مبلغ 1/435/205/998 ریال بروز 
رسانی گردیده به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 4466 دفتر ازدواج 
36 بم علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9900642 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1399/11/25 مامور، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت.م/الف 35
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بم
محمد برجی و سعید نظری

بــرگ ســبز ، ســند كمپانــی و كارت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ صبــا 
ــور 00243917 و شــماره  ــه شــماره موت ــی ایكــس  مــدل 1380 ب جــی ت
ــه  ــران 439 ط 18 ب ــاك 79 ای شاســی S1412280714517  و شــماره پ
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــی مفق ــدی زك ــی محم ــد حاج ــای حمی ــام آق ن
ــد                                             9755 ــی باش ــاقط م ــار س اعتب
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 چرا مردم سوانح طبیعی
را فراموش می کنند؟

1ادامه از صفحۀ

منسجمی  روش  کنون   تا  شود.   افزوده 
برای مفهوم پردازی، شناسایی و سازماندهی 
کمک  به  که  ندارد  وجود  انسانی  ارزشهای 
آن بتوان به درک فاجعه طبیعی  به کمک 
انسان ها  جان  مانند  متغیرهایی  سنجش 
پرداخت.  بحران  از  مردم  عمومی  درک  و 
از موارد  به آن اهمیت می دهند  آنچه مردم 
انتزاعی تا ملموس متغیر است. ارزش های 
انتزاعی رایج شامل مواردی مانند خیرخواهی 
ارزشمند     صفات  است.  دوستی  انسان  و 

شامل صفات طبیعی  و زندگی و رفاه انسان 
است. افراد با تجربه سانحه کمتر به اهمیت 
طبیعی  ویژگی های  و  طبیعی  مکان های 
اشاره می کنند. در سالهای اخیر بطور مداوم 
سوانحی از جمله زلزله و سیل ، پاندمی کرونا 
را تجربه کرده ایم.   غبار  و  و طوفان های گرد 
در حالی که بسیاری از مناطق کشور به طور 
دارند.  قرار  و سیل  زلزله  تاثیر  تحت  مرتب 
که   شده  داده  نشان  میدانی  مطالعات  در 
بیشتر مردم اعتقاد دارند که خداوند جهان را 
کنترل می کند و ممکن است سوانح مجازات 
خدا باشد. با این حال، این مانع تمایل آنها 
برای آمادگی برای مقابله با سوانح نمی شود. 
همچنین مشخص شده که تجربه مستقیم  
آن  ریسک  درک  بر   الزاما  سوانحی  چنین 
انجام  تحقیقات  یافته های  نمی گذارد.  اثر  
افزایش  زمینه  در  تا  می کند  توصیه  شده  
از  سوانح   ریسک  و  مخاطرات  از  آگاهی 
جمله آموزش، تشویق کار داوطلبانه و بهبود 
دسترسی عمومی به منابع اطالعاتی حیاتی 

شود. تالش 

 100 اعتبار  از  تلفیق مجلس  عضو کمیسیون 
مناطق  برای  اقتصاد  وزارت  ریالی  میلیارد 
مهدی  مهر،  به گزارش  داد.  خبر  زده  زلزله 
روشنفکر افزود: تاکنون 30 میلیارد ریال آن 
برای هزینه های جاری در اختیار استانداری 
نیز  دیگر  ریال  میلیارد   70 و  گرفته  قرار 
همه  داشت:  اظهار  است.روشنفکر  عمرانی 
می دانیم که کرونا حوزه های مختلف از جمله 
در  مردم  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  اقتصاد 
تحمل  را  فراوانی  سختی های  شرایط  این 
مالیاتی  امور  می رود  انتظار  که  می کنند 
فشارها  تا  کند  دقت  مالیات ها  وصول  در 
روش های  با  واقع  در  و  نباشد  مضاعف 
باشد.او   درآمدها  دریافت  دنبال  به  ایجابی 
این شرایط کرونایی  در  بانک ها  اضافه کرد: 
تومانی  هزار   150 حداقلی  قسط   3 برای 
نیست،  معوق  تومان  هزار   500 سرجمع  که 
این  که  می زنند  زنگ  مشتری  به  مستمرا 
فشار روانی به مردم را چندین برابر می کند 
و کاش همین فشارها را بانک ها به کسانی 
که میلیاردی پول مردم را در قالب تسهیالت 
روشنفکر  می آوردند.  برده اند،  قیمت  ارزان 
سیاست های  مهم ترین  از  یکی  کرد:  بیان 
حمایت  حکومت  مجموع  در  و  دولت ها 
با  بانک ها  ولی  بوده،  جوانان  ازدواج  از 
برخی مواقع جوانان  دارند  سختگیری ها که 

تا  می کنند،  مایوس  وام  این  گرفتن  از  را 
ضامن کوچک ترین  اگر  می گویند  جایی که 
بدهی را داشته باشد دیگر نمی تواند ضمانت 
کند، انتظار می رود وزارت اقتصاد و دارایی در 
مردم  نماینده  بیندیشد.  تدبیری  زمینه  این 
افزود:  مجلس  در  مارگون  و  دنا  بویراحمد، 
به  توجه  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
داشته های خداوندی از جمله 20 درصد نفت 
و گاز، 10 درصد آب های سطحی، 2400 گونه 
گیاهی، 20 درصد جنگل های حوزه زاگرس و 
طبیعت زیبا می تواند توسط وزارت اقتصاد به 
شود  انتخاب  سرمایه گذاری  پایلوت  عنوان 
تا حصول  را  موضوع  این  می رود  انتظار  که 
همکاری  آمادگی  ما  و  پیگیری کنند  نتیجه 

اصل  رعایت  شد:  یادآور  داریم.روشنفکر  را 
با حفظ حقوق حقه دولت  انصاف و عدالت 
تسهیل  به  کمک  مالیات ها،  وصول  در 
دستی  صنایع  از  اعم  نفتی  غیر  صادرات 
توسط  استان  تولیدی  محصوالت  سایر  و 
گمرک و تکریم بیمه گذاران در شرکت های 
به  بیمه ای  بهبود کیفیت خدمات  و  بیمه ای 
مردم ضروری است.او عنوان کرد: همکاری 
تسهیالت  پرداخت  به  بخشیدن  سرعت  و 
ویژه  به  روستایی  مشاغل  از  حمایت  قانون 
پرداخت تسهیالت تکمیلی به طرح هایی که 
به دلیل نوسانات ناشی افزایش قیمت های 
بازار به بهره برداری نرسیده و نیاز به تأمین 

است. ضروری  دارند،  مجدد  مالی 

مناقشه دنباله دار هنرمندان و فعاالن مدنی بر سر تئاتر شهر 

قلب فرهنگی پایتخت حریم می خواهد نه حصار 
سخنگوی شورای شهر تهران: برای توجیه حصر تئاتر شهر از تعیین حریم استفاده می کنند 

 یک نماینده مجلس خبر داد
تخصیص اعتبار 10 میلیارد تومانی برای مناطق زلزله زده 

سخنگوی کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای شهر تهران: ما 
نباید فضای شهری را طبقاتی 
کنیم و بخشی از فضای شهر 
را برای قشر مشخص ایزوله 

کنیم. اساسا نمی شود ما 
بخشی از شهر را که سالیان 

طوالنی همه شهروندان 
می توانستند در آن حضور 

داشته باشند و در کنار آن قدم 
بزنند را محدود کنیم و ورود 

همه شهروندان را به آن ممنوع 
کنیم و متعاقبا شعار دهیم 
که تهران شهری برای همه 

تهرانی هاست

یک منتقد تئاتر پیشتر به 
پیام ما گفته بود: »تئاتر شهر 
باید حضور بی واسطه در شهر 
داشته باشد، گیریم که شبانه 
چند معتاد هم شبانه بیایند و 
آنجا آتش روشن کنند، یعنی 

توان دور کردن این افراد وجود 
ندارد؟ پس چرا در آنجا نگهبان 

و دوربین مدار بسته وجود 
دارد؟ حتما باید حصاری که ما 
نمی دانیم چیست، بتن است 
یا سیم خاردار در آنجا کشیده 
شود؟ دسترسی مردم از آنجا 

قطع شود و آنجا هم مانند تاالر 
وحدت به یک فضای الکچری 

تبدیل شود؟

شهر 

فرماندار مشهد: بر اساس 
تصمیم وزارت کشور، 

انتخابات در مشهد مانند 
سایر کالن شهرها به صورت 
الکترونیکی خواهد بود لذا 

در شعب اخذ رای 2 صندوق 
اخذ رای و یک دستگاه 

ثبت رای الکترونیکی مستقر 
می شود

رای گیری انتخابات شورا در کالنشهرها الکترونیکی است 
انتخابات  که  داده  خبر  مشهد  فرماندار 
شوراها در تمان کالن شهرها از جمله مشهد 
به صورت کامال الکترونیکی انجام می شود. 
به گزارش ایلنا، محمدرضا هاشمی در آیین 
آغاز به کار رسمی ستاد انتخابات شهرستان 
مشهد افزود: بر اساس تصمیم وزارت کشور، 
انتخابات در مشهد مانند سایر کالن شهرها به 
صورت الکترونیکی خواهد بود لذا در شعب 
اخذ رای 2 صندوق اخذ رای و یک دستگاه 

ثبت رای الکترونیکی مستقر می شود. 
رای  اخذ  شعب  دیگر  در  داد:  ادامه  او  
شهرستان به جزء شهر مشهد، صندوق های 
رای برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری، دومین میاندوره ای پنجمین دوره 
دوره  ششمین  و  رهبری  خبرگان  مجلس 
روستا  و  اسالمی شهر  انتخابات شوراهای 
قرار خواهد گرفت.فرماندار مشهد بر اجرای 
کامل قانون در فرایند انتخابات تاکید کرد و 
گفت: تنها راه مشارکت حداکثری مردم در 
انتخابات، حفظ اعتماد مردم است و بهترین 
راه جلب اعتماد نیز امانت داری از رای مردم 
انتخابات  در  و کوچکترین شائبه  می باشد 
را  سیاسی  فرایند  این  در  مردم  مشارکت 

تحت تاثیر قرار می دهد.
او با بیان این که دشمن از حضور مردم در 
انتخابات وحشت دارد افزود: دشمن تمام 
امکانات خود را بسیج می کند تا مشارکت 
مردم کاهش یابد ما نیز بر خالف دشمن 

عمل می کنیم لذا به دنبال افزایش اعتماد 
مردم به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی 
هستیم. ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
هاشمی فرماندار را مسئول مطالبه گر از سایر 
دستگاه ها و مدیران شهرستانی در مسائل 
جاری شهرستان دانست و ادامه داد: اما در 
مساله انتخابات فرماندار به عنوان مجری، 
مکلف به پاسخگویی به نهادهای نظارتی در 

انتخابات است. خصوص 
سال  انتخابات  کرونا  ویروس  گفت:  او 
تحت  را  اسالمی  شورای  مجلس  گذشته 
انتخابات  سازماندهی  اما  داد  قرار  تاثیر 
پارسال بدون هیچ مشکلی انجام شد لذا 
برای برگزاری انتخابات سال آینده تمهیدات 

دارد. قرار  کار  دستور  در  الزم 
درصدی   35 افزایش  به  مشهد  فرماندار 
سال  انتخابات  رای  اخذ  شعبات  تعداد 
این  در  اسالمی  شورای  مجلس  گذشته 
شهر اشاره کرد و افزود: در انتخابات پیش 
رای  اخذ  و  داوطلبان  نام  ثبت  شرایط  رو 
مطابق با شیوه نامه های بهداشتی خواهد 
برای  اضافی  مکان  که  ای  گونه  به  بود 
فراهم شده  فرمانداری  در  ثبت نام کنندگان 
و پیگیری برای افزایش تعداد شعب اخذ 
رای به منظور تامین فاصله گذاری اجتماعی 
این  در  همچنین  دارد،  قرار  کار  دستور  در 
رای گیری  می شود،  سعی  انتخابات  دوره 
در فضای باز مدارس و مساجد انجام شود.
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هنرهای  مدیرکل  گفته های  از  ماجرا 
حصار  ایجاد  لزوم  از  شد که  آغاز  نمایشی 
کشی در اطراف تئاتر شهر گفت و ادعا کرد 
است  هنرمندان  خواسته  حصار کشی  که 
حتی  و  است  این کار  موافق  شهرداری  و 
روزنامه  کند.  همکاری  آن ها  با  است  قرار 
»پیام ما« یک روز بعد از این گفته با چند 
اعتماد  گیتی  و  نمایشی  هنرهای  فعال 
گفت وگو  ایرانی  شهیر  شهرسازی  و  معمار 
را  تهران  شهر  شورای  اعضای  نظر  و  کرد 
هم جویا شد. در آن گزارش امید طاهری، 
منتقد تئاتر و نمایشنامه نویس که در فضای 
حوزه  فعال   80 حدود  از  اینستاگرامش 
حصارکشی  با  آیا  بود که  پرسیده  نمایش 
این  در  نه  یا  موافقند  شهر  تئاتر  اطراف 
حضور  باید  شهر  »تئاتر  بود:  گزارش گفته 
باشد، گیریم که  داشته  شهر  در  بی واسطه 
آنجا  و  بیایند  شبانه  هم  معتاد  چند  شبانه 
آتش روشن کنند، یعنی توان دور کردن این 
افراد وجود ندارد؟ پس چرا در آنجا نگهبان 
حتما  دارد؟  وجود  بسته  مدار  دوربین  و 
باید حصاری که ما نمی دانیم چیست، بتن 
است یا سیم خاردار در آنجا کشیده شود؟ 
دسترسی مردم از آنجا قطع شود و آنجا هم 
الکچری  فضای  یک  به  وحدت  تاالر  مانند 
تبدیل شود؟« او همچنین از راه های دیگری 
شهر  تئاتر  حرمت  حفظ  برای  می تواند  که 

لحاظ شود نام برده بود و تاکید کرده بود: 
»اگر می خواستند می توانستند امنیت آنجا 
است،  نگهبانی  آنجا کیوسک  را حفظ کنند، 
نور  می توان  دارد، حتی  نگهبانی  شهر  تئاتر 
آنجا را تامین کرد. به قول اصغر نوری آنجا 
به  اینجا  اگر  اجرا کرد  تئاتر  دائم  می توان 
یک فضای پویا تبدیل شود، مانند روزهای 
تئاتر  مدام  آن  در  فجر  تئاتر شهر  جشنواره 
برای  نگرانی  آن  در  دیگر  اصال  شود،  اجرا 
وجود کارتن خواب و ایجاد بزه وجود ندارد.« 
برجسته  شهرساز  و  معمار  اعتماد،  گیتی 
تا  که  بود  گفته  »پیام ما«  به  هم  ایرانی 
قرار  دقیقا  نکرده اند که  مشخص  مسئوالن 
است چه اتفاقی برای تئاتر شهر رقم بخورد، 
او که یکی از منتقدان اصلی نرده های تئاتر 
تئاتر  اعالم کرد که مشکل  گذشته  در  شهر 
به  این کار  و  نمی شود  حل  حصار  با  شهر 
نوعی پاک کردن صورت مسئله است، زیرا 
تا وقتی مشکالت اقتصادی و اجتماعی در 
را  دردی  حصار  باشد،  داشته  وجود  جامعه 
یک  می گویند،  مدنی  فعاالن  نمی کند.  دوا 
همگان  دسترس  از  نباید  عمومی  فضای 
به  صرفا  آن  به  دسترسی  و  شود  خارج 

شود. داده  تئاتری  جامعه 

 موافقان حصارکشی پای 
پیشکسوتان را وسط کشیدند 

پای  حصارکشی  موافقان  اما  روزها  این   

پیش  را  تئاتر  پیشکسوتان  و  هنرمندان 
کشیده اند. علی نصیریان هنرمند پیشکسوت 
تئاتر و سینما گفته است: »محوطه پیرامون 
و  بناست  این  حریم  جزء  كه  شهر  تئاتر 
باز  و  ولنگ  خیلی  نیست  شهر  به  مربوط 
است و افراد مختلف می توانند به آنجا بیایند 
و هزار كار و حتی كارهای خالف انجام دهند. 
تهران  شهر  مهم  و  رسمی  تئاتر  شهر،  تئاتر 
پایتخت  در  هنری  و  فرهنگی  سمبل كار  و 
وضعیت  كه  نیست  صحیح  است،  ایران 
تئاتر شهر این گونه باشد. وقتی به تماشای 
می رویم،  دیگر  كشورهای  در  اپرا  یا  تئاتر 
نگهداری و محافظت  در  می بینیم كه چقدر 
آن بناها اهتمام شده در صورتی كه ما اصال 
به این موضوع در خصوص تئاتر شهر توجه 
نمی كنیم. من خدمت شهردار محترم تهران 
ارادت دارم و ایشان در موارد متعدد به ویژه 
فوت همسرم به من محبت داشته است. به 
بدهند  استدعا می كنم، دستور  دلیل  همین 
حریمش  به  و  مشخص  شهر  تئاتر  حریم 
رسیدگی شود تا این مجموعه محفوظ بماند« 
رضا بابک دیگر هنرمندی بود که در گفت وگو 
با ایسنا از ایجاد حریم برای تئاتر شهر دفاع 
کرد و گفت: »از هیچ كمک و حمایتی برای 
بنای  این  پیرامون  وضعیت  شدن  بسامان 
فرهنگی هنری دریغ نمی کند.« او همچنین 
از وضعیت پارک مجاور تئاتر شهر نیز انتقاد 

کرده و گفته است: »اسم پارک مجاور تئاتر 
شهر، پارك دانشجوست، ولی عمال به پارک 
معتادان و دیگر اقشار مساله دار تبدیل شده 
كه  نیست  شهر  تئاتر  برازنده  هیچ  این  و 
باشد.«او  داشته  وضعیتی  چنین  اطرافش 
تاکید کرده  و  داشته  نیز  دیگری  نظر  اظهار 
ریشه ای  شهر  تئاتر  پیرامون  مشکالت  حل 
است  و نیازمند بهبود وضعیت اقتصادی و 
برقراری عدالت اجتماعی است اما »تا زمانی 
بنیادین  شكل  به  را  مسائل  نمی توانیم  كه 
حریمی  ایجاد  با  است  الزم  كنیم،  حل 
متناسب با هویت تئاتر شهر از این مجموعه 

محافظت كنیم.« و  مراقبت 
هنرمندان پیشکسوت اما در حالی از حفظ 
در  که  می گویند  سخن  شهر  تئاتر  حریم 
به  نمایشی  هنرهای  کل  مدیر  مصاحبه 
شده  استفاده  حصارکشی  عبارت  از  وضوح 
عبارت  شاید  هم  حریم  تعیین  اما  است. 
به  اخیر  سال  چند  در  زیرا  نباشد،  درستی 
مجموعه  شدن  ساخته  با  طاهری،  قول 
فرهنگی و مذهبی و مترو حریم تئاتر شهر 

است. رفته  بین  از 

 شورای شهر موافق حصارکشی 
تئاتر شهر نیست 

 اعضای شورای شهر تهران به عنوان یکی از 
اصلی ترین افراد در بدنه مدیریت شهری با 
برخالف  آن ها  نیستند،  موافق  کشی  حصار 

متعلق  را  شهر  تئاتر  پیشکسوت  هنرمندان 
خود  گفته  برای  و  می دانند  شهر  تمام  به 
نظری، سخنگوی  دارند.  حجت  توجیهاتی 
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون 
شهر تهران پیش از این به »پیام ما« گفته 
ردیف  هیچ   11 منطقه  شهرداری  که  است 
تئاتر  پیرامون  حصارکشی  برای  بودجه ای 
شهر در نظر نگرفته است و اگر هم بخواهد 
کند،  هزینه  آن  برای  دیگری  محل  از  که 
عقیده  به  نیست.  موافق  آن  با  شورا  قطعا 
تهران  با شعار شهرداری  نظری حصارکشی 
دارد:  تضاد  همه  برای  شهری  تهران  یعنی 
را طبقاتی کنیم و  نباید فضای شهری  »ما 
بخشی از فضای شهر را برای قشر مشخص 
شهروندان  همه  مانع حضور  و  ایزوله کنیم 
شورای  شعار  با  تضاد  در  اتفاق  این  شویم 
پنجم و همین طور شعار شهردار تهران جناب 
نمی شود  اساسا  است.  حناچی  دکتر  آقای 
ما بخشی از شهر را که سالیان طوالنی همه 
شهروندان می توانستند در آن حضور داشته 
محدود  را  بزنند  قدم  آن  کنار  در  و  باشند 
کنیم و ورود همه شهروندان را به آن ممنوع 
کنیم و متعاقبا شعار دهیم که تهران شهری 
همچنین  او  تهرانی هاست.«  همه  برای 
حصار کشی در شرایط فعلی را پیام مثبتی 
چنین  وقوع  با   « ندانست:  جامعه  برای 
کند  تصور  جامعه  است که  ممکن  اتفاقی 
که آدم های شناخته شده ای که در بسیاری 
و  طبیعی  بالیای  در  سختی ها  در  مواقع 
را  مردم  حرف  و  بودند  مردم  حوادث کنار 
فضای  به  اجتماعی  آسیب  زمانی که  زدند، 
دادند که  ترجیح  نزدیک شده  مربوطه شان 
تا  کنند  جدا  جامعه  باقی  از  را  خودشان 
به هیچ وجه فکر  نببینند.  را  این آسیب ها 
موضوعات  طبقاتی کردن  این  که  نمی کنم 
جامعه  برای  خوبی  پیام  جداسازی ها  و 
داشته باشد و همچنین واکنش مثبتی هم 
از سوی شهروندان به دنبال داشته باشد.« 
به  نوبت  بار  این  اظهارنظرات  این  از  بعد 
سخنگوی شورای شهر تهران رسید که ادعا 
قلب  به  خالص  تیر  شهر  تئاتر  حصر  کرد 
فرهنگی پایتخت است. علی اعطا گفته بود:  
ساماندهی  شعار  سو،  یک  از  »نمی شود 
ولیعصر و ثبت جهانی آن را مطرح کرد اما از 
سوی دیگر به تنگ تر کردن عرصه عمومی 
با  این ها  داد؛  بالفصل آن چراغ سبز نشان 
هم نمی خواند اخیرا زمزمه حصر تئاتر شهر 
شنیده می شود و گاهی برای توجیه موضوع 
حریم  تعیین  مثل  زیباتری  تعابیر  از  هم 
تاکید کرد که  هیچ  او  استفاده می شود.« 
اقدامی برای محصور کردن و محدود کردن 
قبول  قابل  شهروندان  آزادانه  دسترسی 
عرصه  تحدید  نوع  هر  با  شخصا  و  نیست 

مخالفم. بهانه  هر  به  عمومی 
امنیت  و  ایمنی  بحث  اگر  گفت:  اعطا    
توسعه  شهرهای  در  مگر  است،  مجموعه 
یافته چه کار می کنند؟ چرخ را الزم نیست 
اگر دستگیره در یک  اختراع کنید؛  ابتدا  از 
به  پارک  یک  وسط  در  ارزشمند  ساختمان 
کشی  حصار  را  پارک  باید  رفت،  سرقت 
کرد؟ او با بیان اینکه اینها امالک خصوصی 
عمومی  فضاهای  کرد:  تاکید  نیستند، 
و  عمومی  عرصه  از  بخشی  به  می تواند 
فضای شهری تبدیل شود و کیفیت فضای 

دهد.  افزایش  عموم  برای  را  شهری 
حصارکشی  مخالفان  و  موافقان 
ادامه  شهر  تئاتر  سر  بر  را  کنش هایشان 
بود  نمایشی گفته  هنرهای  مدیرکل  دادند، 
انجام  حصارکشی  باید  سال  پایان  تا  که 
معلوم  جزئیاتش  هنوز  که  حصاری  شود، 

 . نیست

| پیام ما  | حریم یا حصار؟ این مهم ترین پرسشی است که فعاالن مدنی و شهری این روزها درباره آینده تئاتر شهر پرسیده اند. درست 
از روزی که زمزمه های حصارکشی محدود در اطراف تئاتر شهر شنیده شد، فعاالن مدنی به تکاپو افتادند تا جلوی دور از دسترس قرار 
دادن فضای پیرامونی ساختمان بزرگترین مرکز تئاتر ایران را بگیرند. مرکزی که معماری ويژه ای دارد اما این روزها به سبب آسیب های 
جداره هایش در مرکز توجه قرار گرفته است. مدیرکل هنرهای نمایشی چند هفته پیش از ضرورت حصارکشی گفته بود چند روز بعد 
از گفته هایش فعاالن رسانه ای و موافقان حصارکشی حرف های او را به مثابه موافقت با احیای حریم تئاتر شهر ترجمه کردند و حتی 
پای هنرمندان را هم به ماجرا باز کردند. اما هنرمندان، موافقان و مخالفان حصارکشی چه نقد و نظری درباره این حصار کشی دارند؟ 

اداره ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی      
نظر به اینکه هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

بندرعباس
به شرح رای شماره 139960323054000277 مورخ 99/10/13تصرفات 
مالکانه آقای حبیب اله دیده بان شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر انبار به مساحت 5000 متر مربع قسمتی از پالک 75 فرعی از 46 
اصلی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 بندرعباس ابتدای جاده اسکله شهید 
رجایی واقع در جاده اسکله شهید رجایی قریه نجو بخش 2 بندرعباس 
به استناد بند ت ماده 1 قانون تعیین تکلیف ر اجرای ماده1و 3 قانون 
تعیین تکلیف و کد 977 مجموعه بخشنامه ثبتی و نظر کمیسیون ماده 
12 قانون زمین شهری و ماده 13 آیین نامه اجرایی در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف رای به انتشار آگهی های ماده 3 صادر گردیده است 
را تایید نموده است و به جهت عدم دسترسی به مالکین مشاعی آقایان 
عبدالرضا بازیار و بهزاد انصاری مقرر گردید پس از انتشار آگهی مذکورو 
سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و 
لذا به همین جهت در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه 
ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی 
به اداره ثبت اسناد و امالک بندر عباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر 
اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد 
گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاريخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه 
و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و 
عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور 
سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود م.الف 99/1038
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/27
اسمعیل ربیعی نژاد رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بندرعباس

آگهی فقدان سند مالکیت     
برگ  دو  تسلیم  با  الهیجانی  مهدوی  محمد  آقای   
 53 رسمی  اسناد  دفتر  شده  گواهی  استشهادیه 
رفسنجان مدعی هستند که سند مالکیت ششدانگ خانه پالک 1808 
فرعی از 1818 اصلی واقع در رفسنجان بخش 9 کرمان که به نام آقای 
محمد مهدوی الهیجانی صادر و تسلیم و به علت جابه جایی مفقود 
گردیده  و لذا به دستور تبصره  یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع عموم بک نوبت در روزنامه اگهی تا چنانچه  
شخصی مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد 
می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشارآگهی اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم داردو درغیر این صورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی  بنام مالک صادر خواهد 

شد.م_الف3322
ابولفضل تیموری_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

یکی از مسئوالن شهرداری درباره 
اولویت های واکسن کرونا توضیح داد

 کارگران سازمان پسماند 
و رانندگان حمل و نقل 
عمومی واکسینه شوند 

واکسینه  سالم گفت:  شهر  شرکت  مدیرعامل 
معنای  به  نوعی  به  خطر  در  کردن گروه های 
واکسینه کردن سایر جامعه هم هست، چرا که 
اگر افراد در معرض خطر بیشتر واکسینه شوند 

امکان سرایت به سایر جامعه وجود ندارد.
درباره  چوبینه  حمید  ایسنا،  گزارش  به 
واکسیناسیون پرسنل بهشت زهرا)س( گفت: 
در  که  بود  این  ما  اصلی  تقاضاهای  از  یکی 
کنار کادر درمان که در اولویت دریافت واکسن 
هستند، نیروهای بهشت زهرا نیز در همان سطح 
اصالحاتی که  براساس  گیرند.  قرار  اولویت  از 
سازمان نظام پزشکی ارائه کرد، اولویت هایی را 
با دقت نظر مشخص کردند، اما اگر قسمت هایی 
از قلم افتاده، باید اصالحات را در آن انجام دهند 
که یکی از این اولویت ها کارکنان سازمان بهشت 

هستند. زهرا 
با  که  کسانی  بعدی  مرحله  در  افزود:  او 
پسماندهای عفونی در ارتباط هستند که کارگران 
محترم سازمان پسماند در سطح تهران و سایر 
شهرهای کشور را شامل می شوند در اولویت قرار 
تاکسی که  و  مترو  اتوبوس ،  رانندگان  گیرند. 
مواجه زیادی با مردم دارند نیز باید در اولویت 

گیرند. قرار  دریافت 
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تصویر یکی از نخستین محافظان کرگدن در مرکز نگهداری »Ol Pejeta« در کنار »ناجین«، یک کرگدن سفید ماده،  نانیوکی، کنیا / ایسنا

| خانه تاریخی حاج آقا کمال الدین 
نبوی طباطبایی بروجرد |

خانه تاریخی حاج آقا کمال الدین نبوی طباطبایی ، در 
نزدیکی میدان صفا شهرستان بروجرد قرار دارد که 
همه ساله مسافران و گردشگران زیادی از این مکان 
دیدن می کنند. این بنا در کوچه ای واقع شده که اطراف 
آن خانه های تاریخی و قدیمی با بافت های بسیار 
زیبایی دیده می شود که خانه تاریخی افتخاراالسالم 
طباطبایی یکی از این خانه های تاریخی است. این 
خانه یکی از خانه های مجلل تاریخی شهر بروجرد 
است که توسط سازمان میراث فرهنگی در سال 1384 

خریداری شده است.
ورودی این بنای تاریخی که دارای یک در چوبی بزرگ 
و سردر آجری زیبایی است که پس از عبور از یک 
داالن طوالنی که در انتهای آن نیز دری ساده بنام هرزه 
پوش وجود داشت به حیاط اصلی منتهی می شود. 
درون گرایی و احترام به حریم خانواده از خصوصیات 
منحصر به فرد معماری اصیل ایرانی است که این 
بنا نیز یکی ازنمونه های بارز این موضوع است. برای 
دسترسی به فضای داخلی بنا با عبور از داالنی به حیاط 
دلگشای آن می رسیم. گرداگرد حیاط به جزء نمای 

بخش اصلی به فرم طاق نما همراه با تزئینات متنوع 
آجرکاری و کاشی معقلی شکل گرفته است.

بنا شامل سه طبقه ساختمان، حیاط اندرونی و دارای 
ورودی حیاط است که تمامی طبقات به صورت قرینه 
است که با استفاده از عناصر پنج دری، ارسی و درب 
و پنجره های ساده از یکدیگر متمایز می گردند. طبقه 
اول عمارت دارای دو شبستان زمستانی با پوشش 
سقف طاق گهواره و یک پیچ دری در وسط و پستوی 
بزرگ در انتهای اتاق پنج دری است. در طرفین پنج 
دری پلکان آجری قرینه راه ورود به طبقات اصلی 

ساختمان است. طبقه وسط )دوم( دارای یک تاالر 
پنج دری بر باالی شبستان زیر که در انتهای آن پس 
پیش  و  هنرمندانه، سقف ها  زیبای  درها  با  تاالری 
بخاری نقاشی شده با جلوه بسیار آراسته شده است. 
در طرفین غربی و شرقی تاالر و راه پله در اتاق بزرگ 
با چند بقعه )گنجه( وجود دارد. طبقه آخر که آن را 
شاه نشین می گویند دارای سقف های کوتاه تری نسبت 
به طبقه زیرین است و به لحاظ فرم و فضا نظیر طبقه 
دوم، با این تفاوت که تزئینات آن به  نحوه چشمگیر 

کاسته شده است./ سیری در ایران

اسامی برگزیدگان و تقدیرشدگان این دوره جایزه مهرگان علم در سه بخش 
بهترین کتاب های علمی-زیست  محیطی، برترین تشکل های زیست  محیطی 
و اثرگذارترین شخصیت های محیط زیست ایران، ساعت 14 روز پنجشنبه 14 
اسفند ماه مقارن با روز جهانی حیات وحش در کانال تلگرام جایزه مهرگان به 

نشانی https://t.me/mehreganprize_fa  اعالم می شود./ایسنا

روزنامه سراسری »پیام  ما« گزارش هایی  سال گذشته در چنین روزی 
طوالنی  دوره  از  ایران  آیا  و  تشخیص  کیت  منتظر  استان ها  عنوان  با 
خشکسالی خارج شده است؟  کار کرده است. این گزارش ها به ترتیب 
به شیوع ویروس کرونا و تجهیز کادر درمان به تجهیزات مبارزه با آن 
اشاره داشت. ترسالی،  و  پیرامون خشکسالی  ایران  تعیین وضعیت  و 

با  و کم بینا کمک می کند  نابینا  افراد  به  الفباست که  نوعی  بریل،  خط 
استفاده از حس المسه خود، توانایی خواندن و نوشتن را بازیابی کنند. 
جهت  برجسته  نقاط  و  عالئم  حرف،  از  است که  به گونه ای  بریل  خط 
این  به کمک  می تواند  نابینا  فرد  است.  شده  تشکیل  واژه ها  ساختن 
عالئم برجسته، از طریق انگشتان خود، حروف مختلف را از یکدیگر تمیز 

توانیتو دهد./ 

یک شرکت خالق با هدف ترویج کتابخوانی سامانه جامعی برای ارائه خالصه 
کتاب ها در حوزه های مختلف راه اندازی کرده است. مدیرعامل این شرکت 
خالق گفت: در حال حاضر با پیشرفت فناوری، مردم وقت کمتری برای 
مطالعه کتاب ها، به ویژه کتاب های حجیم دارند. اپلیکیشن ارائه شده از سوی 

ما به مخاطب خالصه صوتی و متنی کتاب ها را ارائه می کند« / ایسنا

مهرداد پازوکی آهنگساز و نوازنده پیشکسوت کشورمان بعد از 19 سال 
دوری از فعالیت حرفه ای در همکاری با محمد یادگار خواننده موسیقی 
به  را،  نکن«  فکر  »به سفر  نام  به  قطعه ای   ، اثرش  ایرانی جدیدترین 
تهیه کنندگی پژمان بلورچی توسط موسسه فرهنگی هنری »نهاله رودکی« 

منتشر کرد./مهر

فیلم کوتاه کالس رانندگی به کارگردانی مرضیه ریاحی از جشنواره جهانی 
فیلم »سینما-سفر« هند، سه جایزه گرفت. داوران در بخش حرفه ای 
بهترین کارگردانی  جایزه  اهدا کردند.  ایرانی  فیلم کوتاه  به  جایزه  سه 
جشنواره به مرضیه ریاحی، جایزه بهترین تدوین به حسین نشاطی و 
جایزه بهترین فیلم نامه به مرجان ریاحی برای فیلم کوتاه کالس رانندگی 

اهدا شد./ایرنا

ایده آب به عنوان یک کاالی اقتصادی در جلسات مقدماتی 
برای برگزاری اجالس سران در ریودوژانیرو در سال 1992 

مطرح شد.
 در کنفرانس بین المللی آب و محیط  زیست در دوبلین 
بر  از 100 کشور جهان  نمایندگان دولت ها  ژانویه 1992،  در 
)موارد  دوبلین  اصول  به  توافق رسیدند که  به  اصولی  سر 

از: عبارتند  اصول  این  مشهور شدند.  ذیل(  چهارگانه 
1- آب شیرین، منبعی محدود و آسیب  پذیر است و برای 

تداوم حیات، توسعه و محیط  زیست ضروری است.
2- زنان نقشی محوری در تهیه، مدیریت و تضمین آب 

می کنند. ایفا 
مشارکتی  رویکرد  بر  بایستی  آب  مدیریت  و  توسعه   -3
در  سیاست  گذاران  و  برنامه  ریزان  مصرف کنندگان،  شامل 

باشد. مبتنی  سطوح  تمامی 
ارزش  دارای  خود  رقیب  مصارف  تمامی  در  آب   -4
به  اقتصادی  عنوان کاالیی  به   بایستی  و  است  اقتصادی 

شود. شناخته  رسمیت 
که در روزهای آینده به تفسیر این چهار اصل و ارتباط آن 
با ارزش اقتصادی آب خواهیم پرداخت./  زیست آنالین

همه ی آسماِن روز
با فقری زیبا همچون کف یک دست

مرا تاج گزاری کرده ست؛
چرا که بر دردی شاهی کردم

که از آن
جز پاره ای خرد
نمی شناختم.

دردی آمیخته با پروازی بی بال
که می خواست به القاِب ناملفوظ چهارصد ملکه ی 

روستایی
که مرصع به خون بودند
مهتاب را به ماه بیاموزد.

تردید یک ستاره
در شبی که با برف مست می کند.

دردی که شما
از من ذهنیتی خواستید که از فضای گرسنگی تان 

ملموس تر بود.
تا خوری که مرگ، سکه های نقره را به صدا در 

می آورد،
یک درد فلس دار که دو رود را بر شرق،

دو مو را بر بدن راست کرده بود؛
دو رود شور بر شانه های لخت تو

که سرت میان ستارگان گیج می رود.
ستارگان به سوی قلبت جاری ست
تا قلبت را از بسیاری فلس بکشد.

بیژن الهی

| علم | | کتاب | | موسیقی | | سینما |

|آب یک کاالی اقتصادی|

برگ  بیدی، نام یک گونه از راسته برگ بیدسانان، تیره برگ 
بیدیان و سرده ترادسکانتیا و بومی ناحیه شرق مکزیک 
و جنوب کانادا تا شمال آرژانتین است. این گیاه به طور 
و  باغ ها  باز،  زینتی در فضای  به عنوان گیاه  گسترده ای 
محوطه ها، به عنوان پوشش زمینی و گیاه آویز و همچنین 
عنوان گیاه  به  زمستان  فصل  در  یا  سردسیر  نواحی  در 
خانگی نگهداری می شود. برگ بیدی به عنوان گیاهچه ای 
که از طریق فرآیند موسوم به ترمیم گیاهی، قابلیت تصفیه 
ترکیبات آلی فرار، برخی آالینده های متداول و محرک های 
تنفسی را دارد، در بهبود کیفیت هوای داخلی بسیار موثر 

است. گیاهی است علفی، زیبا و سریع  الرشد، کم توقع و 
ارزان، به طوری که از یک گلدان آن در یک سال متوالی 
می توان چندین گلدان جدید تهیه و تکثیر کرده. نگهداری و 
تکثیر آن ساده بوده و گیاه مناسبی برای پوشش گلدان های 
بزرگ و کاشت گروهی است. ساقه های آن رونده و برگ ها 
بیضی شکل هستند که در بعضی گونه ها سبز یک دست 
بوده و در بعضی دیگر ابلق با رگه های سفید و به شکل 
برگ بید است. از این گیاه می توان در باغچه به عنوان گیاه 
رونده استفاده کرده، هرچند در زمستان الزم است گیاه از 
کف بریده شود تا دوباره در فصل بهار سبز شود./ باغبون

WANDERING JEW – برگ بیدی

اسطوره سیزیف The Myth of Sisyphus را مهم ترین 
اثر فلسفی آلبر کامو albert camus می دانند. او در 
این جستار، از اندیشه ها و ایدئولوژی های فلسفی خود 
درباره ی پوچی، معناباختگی و شیوه ی مواجهه با آن ها 

نوشته است.
فلسفه  مسئله ی  جدی ترین  خودکشی  کامو،  باور  به   
است و در واقع پاسخ به این سوال است که آیا زندگی 
خودکشی،  و  زندگی  دوقطبی  دارد؟  زیستن  ارزش 
عنوان  با  که  کاموست  آثار  از  بخشی  درون مایه ی 

می شوند. شناخته  پوچی  سه گانه ی 
دغدغه ی کامو در جستار اسطوره سیزیف این است که 
اگر زندگی ارزش زیستن ندارد، پس تنها راه برای آدمی 
خاتمه دادن به آن است. ولی اگر زندگی، ارزش تجربه 
در  نیست.  خودکشی  به  نیازی  دیگر  دارد پس  کردن 
بی معنایی  و  پوچی  درباره ی  نظر خود  این کتاب کامو 

را شرح می دهد. 
او معتقد است نیاز و خواسته  اصلی بشریت در طول 
آثار  تمام  است.  بوده  زندگی  معنای  طلب  تاریخ، 
نویسندگان  جستجوی  از  نشان  نیز  فلسفی  و  ادبی 
در  کامو  دارد.  زندگی  معنای  درباره ی  اندیشمندان  و 
اسطوره سیزیف فقدان ارزش و معنا در زندگی انسان 

می کند.  توصیف  را  خدا  باور  در  او  ناتوانی  و  غربی 

| اسطوره سیزیف | 
| نویسنده : آلبر کامو

مترجم : مهستی بحرینی |

آبخوان


