
رهبر انقالب پس از کاشت دو اصله نهال:

همه مسئوالن و مردم در مقابل 
تخریب محیط زیست بایستند

رهبر انقالب اسالمی پس از کاشت دو اصله نهال میوه در روز درختکاری تصریح 
کردند: گرانی و مشکل معیشتی مردم راه حل دارد در جلسات متعدد این را به 

مسئوالن تذکر دادیم.

اتالف غذا عامل 
10 درصد انتشار 
گازهای گلخانه ای

 سازمان ملل در گزارشی درباره تاثیر اتالف یک میلیارد ُتن
مواد غذایی بر تغییرات آب وهوایی هشدار داد

  علی یخکشی، پایه گذار دانش محیط زیست در ایران
برنده دوره چهاردهم و پانزدهم جایزه مهرگان علم شد

حفاظت از جنگلحفاظت از جنگل
در کنار مردمدر کنار مردم
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تصمیمات متناقض درباره انجام یا لغو تورهای نوروزی  شرکت های خدمات 
گردشگری را متضرر  و مردم را سرگردان کرده است

مسافران سردرگم
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آگهی تجدید مناقصه  عمومی 
براي رسیدن به فردایي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بیاموزیم.

شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه خرید چراغ الک پشتی بخار سدیم را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 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 . 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز شنبه  مورخ 99/12/16  و حداکثر تا ساعت 19 روزپنجشنبه مورخ 99/12/28خواهد بود  .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 19  روز شنبه  مورخ 1400/01/21 خواهد بود. 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت راس ساعت 10 صبح  روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 خواهد بود
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف  : 

آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 7618815676
تلفن تماس : 5-32110403 داخلی 1063

مبلغ تضمینکد فراخوان در سامانه ستادموضوعشماره مناقصهردیف

20990015740001791/322/100/000خرید چراغ الک پشتی بخار سدیم199-11-133

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

*- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/01/21   
الزامی می باشد .

*- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور 99/12/16  می باشد .

آگهي استعالم عمومي         
شماره 99/21/س

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد" مدیریت محیط زیست و تهیه گزارشات نظارت و بازرسی از 
روند مالحظات زیست محیطی پروژه احداث واحد آبگیری)بازیابی آب( و فیلتراسیون باطله كارخانه كنسانتره ، پروژه 
سولفورزدایی، افزایش ظرفیت كارخانه گندله سازی 1و2 و افزایش ظرفیت كارخانه كنسانتره خطوط7،6،5" را از طریق 
برگزاری استعالم عمومی به شركت پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد 
استعالم به آدرس الكترونیكیWWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابی كیفی و فنی  را به 
همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسمت – مناقصه و مزایده  دانلود نمایند.مهلت تحویل پاكات ساعت 
9 الی 14روز سه شنبه مــورخ 99/12/26 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران 
می باشد.ضمنًا بازدید از محل اجرای پروژه روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 برای متقاضیان بالمانع می باشد ، الزم به 
ذكر است شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز  به ذکر دلیل 

مدیریت قراردادها و معامالت و بدون جبران خسارت مختار می باشد .
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

زمان انتشار درسایت تاریخ :12/16/ 99ساعت :10صبح - مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ :99/12/16 ساعت :13
تاریخ بازدید :  99/12/17- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 99/12/26 ساعت :14 

زمان بازگشایی تاریخ : 99/12/27 ساعت : 10صبح   -زمان اعالم به برنده تاریخ :99/12/27
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد 
مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی 

پاکات ، اعالم برنده ، و واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل 
تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده 

گر « موجود است. 
4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد.
 6- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه و پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد. 

8-شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت واحد کارپردازی :03443210380
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت

آگهی مزایده )اجاره(
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در نظر دارد: محصول نخیالت ومرکبات هنرستان کشاورزی 

شهید مطهری واقع در دوساری   با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) setadiran.ir( و با شماره مزایده: 1006) شماره سیستمی ( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند. 

شهرستان جیرفت شهرستان جیرفت

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه 
می افتد؟  اتفاقی  چه  خوزستان  تعطیلی  با  مگر 
عوض  در  و  تعطیل کنیم  را  خوزستان  هفته  دو 
جان مردم را نجات دهیم، گفت: متاسفانه رفتار 
نیست  ویروس جهش یافته  این  با  متناسب  ما 
محدودیت های  و  نشود  اقدام  موقع  به  اگر  و 
مراقبت  بیشتر  مردم  و  نشود  اعمال  بیشتری 
یک  با  خوزستان  در  آینده  روزهای  در  نکنند، 
ایسنا، دکتر  به گزارش  روبه رو می شویم.  فاجعه 
شکرهللا سلمان زاده اظهار کرد: این مساله نشان 
به  و  بستری  ابتالی سرپایی،  موارد  می دهد که 
نیست.  خوبی  شرایط  در  مرگ  موارد  آن  تبع 
رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: اعالم 
رنگ ها  با  بازی  و  یک کلمه  تنها  قرمز  وضعیت 
نیست و در پی آن باید یک سری اقدامات که 

مشخص هستند، انجام شوند. سلمان زاده گفت: 
می شود  برگزار  مراسم  قرمز  وضعیت  در  هنوز 
جلوگیری  عزاداری  مراسم  برگزاری  از  زور  به  و 
به کرونا  مبتال  بیماران  مرگ  افزود:  او  می شود. 
زجرآور و در پی زجر تنفسی شدید رخ می دهد؛ 
مرگ بر اثر کووید - 19 بسیار ناگوار است اما با 
این وجود شاهد عادی انگاری در مردم، مسئوالن، 
پای  باید  هستیم که  نهادهایی  سایر  و  اصناف 
شهرهای  در  کشوری  پروتکل  طبق  باشند.  کار 
قرمز تنها مشاغل گروه 1 اجازه فعالیت دارند اما 
فعالیت  در حال  مشاهده می شود همه مشاغل 
روی  از  ما  دارد.  وجود  تجمع  و  تردد  و  هستند 
عناد نمی گوییم که محدودیت یا تعطیلی اعمال 
شود؛ ادعای بازگشایی تاالر با رعایت پروتکل های 

است.  شعار  یک  تنها  بهداشتی، 

هشدار دوباره درباره پیامدهای شیوع کرونا در خوزستان

به مناسبت هشتادمین سال زندگی »فاطمه 
قاسم زاده« فعال حوزه کودکان، هشتاد 
درخت در بوستان »هرندی« کاشته شد

 80 نهال 
برای یاریگر کودکان

7 بوم و َبر

7ادامه در صفحۀ

نذر درخت در محله درکه

کوه،  کنار  در  می گذاری  درکه  محله  به  پا  وقتی 
رودخانه و آب و هوای دل چسبش، درختان بسیار 
تنومند و قدیمی اش توجه هر رهگذری را به خود 
صد  چند  قدمتی  قامتانی که  سبز  می کند.  جلب 
ساله دارند و رنگ و روح خاصی را به طبیعت درکه 
بخشیده اند. زندگی مردمان درکه به نوعی به وجود 
این درختان گره خورده است، درختانی که جزوی 
افراد  کنار  در  ابتدا  از  و  شده  محله  این  هویت  از 
آنها عجین  زندگی  با  نوعی  به  و  بودند  محله  این 
شده است. درختانی که همچون شاهدهای مهربان  
آرامش  و  سکوت  در  و  سایه گستراندند  محله  در 
نظاره گر وقایع تاریخی  محله بودند و چه سرما و 
به  بارندگی ها و خشکسالی هایی که  گرماها و چه 

ندیدند. خود 
روز درختکاری در محله درکه حال و هوای دیگری 
درختکاری  می توان گفت  و  است  خود گرفته  به 
بیشتر  برای مشارکت، همدلی و همیاری  بهانه ای 
از  چیز  همه  واقع  شده است.در  یکدیگر  با  افراد 
ناصر  حاج  روزی که  شد،  شروع  پیش  ماه  یک 
افراد فعال  از  محمد حسینی و مجید قاسمی که 
به  اسفند   15 مناسبت  به  تا  خواست  است،  درکه 
بکارند  درکه  محله  در  درختانی  خودشان  هزینه ی 
و از آنجایی که بسیاری از افراد محله در شبکه ی 
مجازی به اسم بچه محله های درکه عضو هستند، 
امر  آنجا مطرح کردند و همین  را در  این موضوع 
باعث شد خیلی از افراد محله از این طرح استقبال 
کنند. این اتفاق تا جایی پیش رفت که کمتر کسی 
پیدا می شد که از کاشت درخت در محله با همکاری 
اقدام  این  اینکه  برای  و  نباشد.  باخبر  افراد محله 
هماهنگ تر و با برنامه ریزی بهتر پیش برود چندین 
جلسه با افراد فعال محله، امام جماعت، شورایاری، 
بسیج محله برگزار شد و کارشناس اجتماعی دفتر 
توسعه محله اوین و درکه هم سعی کرد به عنوان 
باشد.  محله  افراد  کنار  در  کارها  تسهیل کننده ی 
با  مرتبط  می شود کارهای  جایی که  تا  شد  سعی 
تقسیم  محلی  نهادهای  تمامی  بین  درختکاری 

| کارشناس اجتماعی دفتر 
توسعه محله اوین و درکه |

| طاهره جورکش |

  17 درصد از کل مواد غذایی دور ریخته شده در رستوران ها و مغازه ها است. بخشی از مواد 
غذایی نیز در زمین های کشاورزی و در زنجیره های تامین مواد غذایی از بین می رود و این بدان 

معناست که به طور کلی یک سوم مواد غذایی هیچگاه مصرف نمی شود

  رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی:در فاصله یک هفته به آغاز پروازهای نوروزی، 
اعالم کرده اند که سفرهای نوروزی لغو خواهد شد. اشکالی ندارد، سالمت مردم مهمتر است، اما آیا دولت ضرر 

و زیان فعاالن صنعت گردشگری را که بر اساس تصمیم آن ها اقداماتی انجام داده بودند؛ می پردازد؟
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| روزنامه نگار |

| مجتبی پارسا  |

به  در گزارش سازمان ملل آمده است که 
اتالف غذا،  نفر در  طور میانگین، سهم هر 
در جهان، حدود 74 کیلوگرم  در هر سال 
است. در انگلستان که داده های دقیقی در 
این مورد وجود دارد، زباله های غذایی حدود 
8 وعده غذایی در هر خانوار در هفته است.

در گزارش سازمان ملل همچنین داده های 
مربوط به اتالف مواد غذایی در رستوران ها 
و مغازه ها آورده شده است؛ 17 درصد از کل 
مواد غذایی دور ریخته شده در رستوران ها 
و مغازه ها است. بخشی از مواد غذایی نیز 
زنجیره های  در  و  زمین های کشاورزی  در 
این  و  می رود  بین  از  غذایی  مواد  تامین 
بدان معناست که به طور کلی یک سوم مواد 

غذایی هیچگاه مصرف نمی شود.
به  کمک  برای  تالش  به  زباله ها  این 
تهیه  توانایی  که  انسان گرسنه  میلیارد ها 
رژیم غذایی سالم را ندارند، آسیب می رساند 
هم  زیست  محیط  به  دیگر،  سوی  از  اما 
باعث  غذایی  ضایعات  می رساند.  آسیب 
گازهای  انتشار  از  درصد   10 حدود  ایجاد 
گلخانه ای است و کشاورزی متمرکز، علت 
اصلی بحران تنوع زیستی و آلودگی جهانی 

است.
اگر مواد غذایی اتالف شده را یک کشور در 
نظر بگیرید، بعد از آمریکا و چین، سومین 
کشور از لحاظ میزان آالیندگی خواهد بود. 
اما محققان می گویند که کاهش اتالف مواد 

غذایی، یکی از ساده ترین راه ها برای کاهش 
انسان ها  برای  محیطی  زیست  تاثیرات 
است. در گزارش سازمان ملل آمده است: 
استفاده  پتانسیل  این  از  وجود،  این  »با 

نشده است.«
غذایی،  زباله های  که  می شود  تصور 
کشورهای ثروتمند را بیشتر از سایر کشورها 
تحت تاثیر قرار می دهد. اما گزارش سازمان 
زباله های  میزان  که  می دهد  نشان  ملل 
غذایی تولید شده در همه کشورها به طرز 
شگفت انگیزی مشابه است، گرچه داده های 

ندارد. وجود  فقیر  برای کشورهای  کافی 
محققان گفته اند که هیچ کس به قصد دور 
انداختن غذا، آن را خریداری نمی کند، اما 
ممکن است مقادیر غذایی که هر روز ما دور 
می ریزیم در نظرمان بسیار ناچیز برسد. به 
گفته آن ها، از این رو افزایش آگاهی نسبت 
به واقعیت این موضوع و مقیاس واقعی 
این  رفع  کلید  شده،  اتالف  غذایی  مواد 

مشکل خواهد بود
نویسندگان و محققان گزارش سازمان ملل 
مقامات  و  دولت ها  همکاری  که  گفته اند 
اما  است  ضروری  و  الزم  بسیار  محلی 
دارد؛  ویژه ای  اهمیت  فردی  اقدامات 
اقداماتی از قبیل اندازه گیری دقیق برنج و 
ماکارانی پیش از پختن آن، بررسی یخچال 
و فریزر پیش از خرید مواد غذایی جدید و 
افزایش مهارت های پخت وپز برای استفاده 

جالب  نکته  دسترس.  در  غذایی  مواد  از 
این گزارش این است که به نظر می رسد، 
در زمان قرنطینه سراسری در بریتانیا، به 
و  پخت وپز  برای  بیشتر  زمان  وجود  دلیل 
برنامه ریزی برای آن، اتالف مواد غذایی، تا 

است. داشته  درصد کاهش   20
محیط  برنامه  آندرسن«،رئیس  »اینگر 
زیست سازمان ملل، که این گزارش را منتشر 
کرده، می گوید: »کاهش زباله های غذایی 
باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کند 
و  آلودگی  دلیل  به  شدن تخریب طبیعت 
تخریب زمین، افزایش در دسترس بودن 
کاهش  نتیجه  در  و  سایرین  برای  غذا 
گرسنگی در جهان و صرفه جویی در هزینه ها 
در دوران رکود اقتصادی جهانی می شود.«
»کسب وکارها،  می گوید:  آندرسن  خانم 
جهان،  سراسر  در  شهروندان  و  دولت ها 
دهند.« انجام  را  خود  وظیفه  باید  همگی 

»مارکوس گوِور«، رئیس سازمان مردم نهاد 
این گزارش کمک  نوشتن  در  Wrap، که 
کرده، می گوید: »ما چنان به هدر دادن غذا 
عادت کرده ایم که ارزش غذا و هزینه ای را 
که تغذیه جمعیت در حال رشد جهان به 
طبیعت و محیط زیست وارد می سازد، به 
فراموشی سپرده ایم. خوشتان بیاید یا نه، 
خانه هایمان  در  ما  است که  این  حقیقت 
هستیم.«  مشکل  این  بخش  مهم ترین 
این گزارش به منظور حمایت از تالش های 

جهانی برای دستیابی به هدف توسعه پایدار 
اتالف  جهت کاهش  متحد  ملل  سازمان 
مواد غذایی تا سال 2030 تهیه شده است. 
از کل  این گزارش دریافته اند که  محققان 
مواد غذایی فروخته شده به مصرف کنندگان 
در سال 2019،  11 درصد در خانه ها هدر رفته، 
5 درصد در رستوران ها دور ریخته شده و 2 

درصد در مغازه ها از بین رفته است.
زباله های خانگی  داده های خوبی در مورد 
برای کشورهایی که 75 درصد جمعیت کل 
داشت.  وجود  می دهند،  تشکیل  را  جهان 
ضایعات غذایی شامل قسمت های خوراکی 
و غیرقابل خوردن مثل پوست و استخوان 
است. ترکیب آن ها در کشورهای ثروتمند، 
اما اطالعات سایر  تقریبا 50 – 50 است، 

کشورها در دسترس نیست.
»کلمنتاین ُاکونور« در برنامه محیط زیست 
سازمان ملل می گوید: »با این حال حتی 
توسط  نتواند  ضایعات  آن  از  بخشی  اگر 
ارجح  روش های  شود،  مصرف  انسان ها 
از  زیست محیطی وجود دارد که می توان 
مدیریت کرد.  را  ضایعات  این  طریق،  آن 
مثال هدایت این ضایعات غذایی به سمت 
خوراک های دامی یا کمپوست کردن آن.« 
آن  بر  می خواهیم  ما  »آنچه  می گوید:  او 
تاکید کنیم، این است که ما نیاز داریم تا 
زباله ها  دفن  محل  از  را  غذایی  زباله های 

کنیم.« خارج 
او اضافه کرده است: »بریتانیا هم اکنون در 
پیشرویی  کاهش ضایعات غذایی، نقش 
را برعهده گرفته است و این کشور، یکی از 
معدود کشورهایی است که موفق به کاهش 
بر  است.  شده  خود  زباله های  چشمگیر 
بین   Wrap مردم نهاد  سازمان  اساس 
غذایی  ضایعات   ،2018 و   2007 سال های 
خانگی تقریبا یک سوم کاهش یافته است، 
اگرچه در نوامبر 2020 ضایعات مواد غذایی 

به طور کلی 19 درصد بوده است.
اعضای گروه  از  یکی  میلستون،  کارینا 
کمپین غذایی »فیدبک« گفته است که 
گزارش سازمان ملل مهم است و نشان 
اتالف  با  مقابله  برای  اقدام  می دهد که 
اولویت های  از  یکی  باید  غذایی  مواد 
آب وهوایی  نشست  از  قبل  دولت ها 
باشد:  )آبان(  نوامبر  ماه  در   Cop26
»بریتانیا به عنوان میزبان این نشست، 
باید نقش پیشرو را داشته باشد؛ این کار 
را می تواند با اقداماتی به منظور مقابله با 
اتالف مواد غذایی در مزارع و زمین ها و 
همچنین قرار دادن اقدامات الزامی برای 
و کاهش  غذایی  مواد  اتالف  با  مقابله 
انجام  شده کسب وکارها  تعیین  اهداف 
دهد.« حاال سازمان مردم نهاد Wrap به 
این موضوع و  از  آگاهی  افزایش  منظور 
ایجاد انگیزه، تصمیم گرفته روز دوشنبه 
مواد  اتالف  با  مقابله  برای  را  اقداماتی 
»نادیا  کند.  آغاز  انگلیس  در  غذایی 
حسین«، آشپز و مجری تلویزیونی یکی 
او از مردم  از حامیان این برنامه است. 
خواسته که در این هفته، از خرید یا تهیه 
بیش از اندازه یا ذخیره مواد غذایی بیش 
از حد نیاز به منظور استفاده حداکثری از 
از کره زمین،  غذای موجود و محافظت 
اجتناب کنند. مارتینا اوتو از برنامه محیط 
»اگر  می گوید:  ملل  سازمان  زیست 
اقدامی برای مقابله با اتالف مواد غذایی 
خواهیم  شکست  جهت  سه  از  نکنیم، 
ریخته  دور  غذایی که  از  غیر  به  خورد. 
می شود، منابع طبیعی و منابع مالی که در 
تولید این خوراکی ها نقش داشته اند نیز 

می شود.« اتالف 

سازمان ملل در گزارشی درباره تاثیر اتالف یک میلیارد ُتن مواد غذایی بر تغییرات آب وهوایی هشدار داد

 اتالف غذا عامل 10 درصد
 انتشار گازهای گلخانه ای
17 درصد از کل مواد غذایی دور ریخته شده در رستوران ها و مغازه ها است

خنثی سازی توطئه 
هواپیماربایی در مسیر 

اهواز - مشهد
هواپیمایی  حفاظت  سپاه  روابط عمومی 
در  هواپیما  ربایش  توطئه  خنثی سازی  از 
شب  پنجشنبه  در  مشهد،  اهواز-  مسیر 
سپاه  پرواز  امنیت  یگان  نیروهای  توسط 
خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از  سپاه 
نیوز، روابط عمومی فرماندهی سپاه حفاظت 
خنثی سازی  از  اطالعیه ای  در  هواپیمایی 
توطئه هواپیماربایی در مسیر اهواز و مشهد 
در شب پنجشنبه خبر داد. متن اطالعیه به 

است: شرح  این 
بسم هللا الرحمن الرحیم

ایران  قهرمان  و  شریف  ملت  آگاهی  به 
اسالمی می رساند: با الطاف و عنایات الهی، 
توطئه ربایش یک فروند هواپیما فوکر 100 
متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر که پنج 
ساعت    334 شماره  پرواز  با  شب  شنبه 
22 و 10 دقیقه با تاخیر از فرودگاه اهواز به 
سمت مشهد مقدس به پرواز در آمده بود، 
پرواز  امنیت  یگان  پاسداران  هوشیاری  با 
سپاه و با فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه 
اصفهان و دستگیری عامل آن  خنثی شده 
این  عامل  اولیه،  اظهارات  اساس  بر  است. 
پس  را  هواپیما  است  داشته  قصد  توطئه 
کشورهای  از  یکی  فرودگاه  در  ربایش  از 
حاشیه جنوبی خلیج فارس به زمین بنشاند. 
مسافران عزیز هواپیما نیز در سالمتی کامل 
حرکت  مقصد  به سمت  جایگزین  پرواز  با 
حال  در  توطئه  این  زوایای  و  ابعاد  کردند. 

است. بررسی 
روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی

رهبر انقالب پس از کاشت دو اصله نهال:

همه مسئوالن و مردم در مقابل 
تخریب محیط زیست بایستند

نهال  اصله  دو  کاشت  از  پس  اسالمی  انقالب  رهبر 
میوه در روز درختکاری تصریح کردند: گرانی و مشکل 
معیشتی مردم راه حل دارد در جلسات متعدد این را به 
مسئوالن تذکر دادیم. به گزارش ایسنا،  به مناسبت روز 
درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقالب 
نهال میوه  از ظهر روز جمعه دو اصله  اسالمی پیش 
کاشتند. حضرت آیت هللا خامنه ای سپس در سخنانی، 
گیاه و فضای سبز را عاملی مهم در زندگی و در ساخت 
تمدن بشری خواندند و با اشاره به ریشه های معرفتی 
و دینی توجه به محیط زیست، گفتند: کاشتن درخت 
در شرع  است که  از جمله حسناتی  نهال  نشاندن  و 

مقدس اسالم بر آن تأکید شده است.
رهبر انقالب اسالمی به اهمیت محیط زیست در قانون 
فعالیت های  خاطرنشان کردند:  و  اشاره  نیز  اساسی 
انقالبی است و  محیط زیستی، فعالیت های دینی و 

نباید به آن ها نگاه تجمالتی و تزئینی شود.
ایشان تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری مناسب 
برای فعال شدن آحاد مردم و جوانان در زمینه محیط 
زیست خواندند و با ابراز تاسف از تخریب جنگل ها، 
افراد  به دست  زیرزمینی  سفره های  و  طبیعی  منابع 
بالی  زیست  محیط  تخریب  کردند:  تاکید  سودجو، 
بنابراین  می دهد،  هدر  را  بشر  آینده  است که  بزرگی 

مسئوالن و همه مردم باید در مقابل آن بایستند.
مثل  حوادثی  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
یا خشک شدن دریاچه ها و  آتش سوزی جنگل ها و 
است  پیشگیری  قابل  حوادث  این  تاالب ها، گفتند: 
و مسئوالنی که به وظایف خود عمل نمی کنند، دچار 

هستند. تقصیر 
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان به 
مسئله کرونا در آستانه سال نو پرداختند و گفتند: سال 
گذشته در ایام عید، مردم عزیز به توصیه ها کاماًل عمل 
و بالی بزرگی را از سر کشور دور کردند اما امسال خطر 
همگان  هم  امسال  بنابراین  است  فراگیرتر  و  بیشتر 
توصیه ها را رعایت کنند. ایشان تأکید کردند: هر چه 
ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد باید عمل شود. 
اگر سفر را ممنوع کردند، مردم به سفر نروند، بنده هم 
قطعًا مانند سال گذشته به سفر نخواهم رفت. حضرت 
آیت هللا خامنه ای با اشاره به مشکالت معیشتی مردم 
در اثر کرونا، گفتند: اگر کرونا ادامه پیدا کند مشکالت 
همکاری  با  باید  بنابراین  می شود،  بیشتر  معیشتی 

همه، این بیماری هرچه زودتر برطرف شود.
گرانی ها  از  ناخرسندی  ابراز  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
آستانه  در  این وضع  افزودند:  معیشتی،  و مشکالت 
عید غصه بزرگی ایجاد کرده است. البته اجناس مانند 
میوه ها فراوان است اما قیمت ها بسیار باال است که 
سود این قیمت باال هم به جیب باغداران زحمتکش 
سودجو  واسطه های  و  دالل ها  نصیب  بلکه  نمی رود 
می شود و ضرر آن به مردم می رسد. ایشان با تاکید بر 
این که مسئوالن باید مشکل معیشتی و گرانی را حل 
کنند، گفتند: این مشکالت، همه راه حل دارد و بارها در 
جلسات متعدد این نکات را تذکر داده و راه حل های 

مورد نظر کارشناسان را به مسئوالن گفته ایم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
از نتیجه جلسه شورای حکام 

درباره ایران راضی هستیم
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا موضع 
آلمان،  عقب نشینی  درباره  را  کشور  این 
پیش نویس  پیگیری  از  انگلیس  و  فرانسه 
علیه  آن  تصویب  دنبال  به  قطعنامه ای که 
بین المللی  آژانس  حکام  شورای  در  ایران 
گزارش  به  کرد.  اعالم  بودند،  اتمی  انرژی 
المانیتور،  خبری  پایگاه  از  نقل  به  ایسنا، 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  پرایس  ند 
سه  اینکه  درباره  گزارش ها  از  پس  آمریکا 
کشور آلمان، فرانسه و انگلیس پیش نویس 
قطعنامه علیه ایران را که اوایل هفته جاری 
آژانس  حکام  شورای  اعضای  اختیار  در 
بودند،  داده  قرار  اتمی  انرژی  بین المللی 
پس گرفته اند، گفت: تروئیکای اروپا )آلمان، 
انگلیس و فرانسه( با حمایت کامل آمریکا 
به این نتیجه رسیدند که بهترین راه حمایت 
از روند فعالیت های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، خودداری از پیشبرد پیش نویس آن 

بود. قطعنامه 
جلسه  نتیجه  از  آمریکا  که  گفت  پرایس 
شورای حکام »رضایت دارد« و افزود: ما با 
تمایلی زیاد به خواست ایران برای همکاری 
و  معتبر  پیشرفتی  به  منجر  نحوی که  به 

بود.  خواهیم  امیدوار  شود،  عینی 
با  روابط کشورش  درباره  همچنین  پرایس 
وضوح گفته ایم که  به  ما  بیان کرد:  ایران 
آماده مشارکت در گفتمانی سازنده هستیم. 
بوده  میز  روی  که  است  پیشنهادی  این 
پیش نویس  درباره  پرایس  اظهارات  است. 
مطرح  این  پی  در  اروپایی  قطعنامه   این 
می شود که خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش 
از  حمایت  در  اروپا  تروئیکای  بود که  داده 
یک  پیش نویس  ایران،  علیه  آمریکا  طرح 
ارائه  آژانس  حکام  شورای  به  را  قطعنامه 
دادند که در آن نسبت به آنچه عدم شفافیت 
به  شده،  عنوان  ایران  سوی  از  هسته ای 

است. شده  نگرانی  ابراز  شدت 

حضرتی دبیرکل حزب 
اعتمادملی شد 

حزب  دبیرکلی  از  استعفا  بر  مهدی کروبی  تاکید  با 
این  دبیرکل  عنوان  به  حضرتی  الیاس  ملی،  اعتماد 
حزب انتخاب شد.  به گزارش ایسنا، به دنبال استعفای 
حزب  دبیرکلی  از  بار  چهارمین  برای  کروبی  مهدی 
شورای  آرای  اتفاق  به  حضرتی  الیاس  ملی،  اعتماد 
انتخاب  ملی  اعتماد  حزب  دبیرکل  به عنوان  مرکزی، 
ملی،  اعتماد  مرکزی  شورای  دیروز  جلسه  در  شد. 
اعضای حزب با اکثریت آرا، مهدی کروبی را به عنوان 

انتخاب کردند. حزب  معنوی  رهبر 

81 فوتی جدید کرونا در کشور 
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 8هزار و 367 
به گزارش  داد.  خبر  کشور  در  جدید کووید19  بیمار 
ایسنا، دکتر سیماسادات الری گفت: از روز 14 تا 15 
اسفند 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
8 هزار و 367 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 
شدند.  بستری  آن ها  از  نفر   702 شد که  شناسایی 
یک  به  کشور  در  بیماران کووید19  مجموع  او گفت: 

میلیون و 673 هزار و 470 نفر رسید.
 81 مدت،  این  طول  در  متاسفانه  داد:  ادامه  الری   
بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 
نفر   512 و  هزار   60 به  بیماری  این  جان باختگان 
رسید. او ادامه داد: خوشبختانه تا کنون یک میلیون 
یا  و  یافته  بهبود  بیماران،  از  نفر   8 و  هزار   428 و 
وزارت  سخنگوی  شده اند.  ترخیص  بیمارستان ها  از 
بهداشت افزود: سه هزار و 767 نفر از بیماران مبتال به 
کووید19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها 
حال  در  داد:  ادامه  الری  دارند.  قرار  مراقبت  تحت 
حاضر 11 شهرستان قرمز، 32 شهرستان نارنجی، 251 

آبی هستند. و 154 شهرستان  زرد  شهرستان 

سازمان ملل:
مدرکی مبنی بر زنده 

بودن دختر حاکم دبی 
دریافت نکردیم

این  تا  کرد،  اعالم  جمعه  روز  ملل  سازمان 
لحظه هیچ گونه مدرکی مبنی بر زنده بودن 
به  است.  نکرده  دریافت  دبی  حاکم  دختر 
العربی  القدس  روزنامه  ایسنا،  گزارش 
نوشت، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 
لطیفه،  بودن شاهدخت  زنده  بر  ملل گواهی 
بن راشد المکتوم، حاکم  دختر کوچک محمد 
رابرت کولویل،  اما  بود  درخواست کرده  دبی 
در  ملل  سازمان  بشر  حقوق  دفتر  سخنگوی 
شد  ارائه  اثباتی  آیا  سوال که  این  به  پاسخ 
چیزی  هنوز  روزنامه نگاران گفت،  به  خبر  یا 
بی.بی.سی  شبکه  است.  نیامده  دست  به 
انگلیس در ماه فوریه یک فیلم ویدئویی از 
توظ  بود،  آن گفته  در  کرد که  منتشر  لطیفه 
در  لطیفه  است.  پدرش گروگان گرفته شده 
فیلم می گوید که بابت زندگی اش بیم دارد و 

می شود. چه  سرنوشتش  که  نمی داند 

»مارکوس گوِور«، رئیس 
سازمان مردم نهاد Wrap، که در 
نوشتن این گزارش کمک کرده، 
می گوید: ما چنان به هدر دادن 
غذا عادت کرده ایم که ارزش غذا 
و هزینه ای را که تغذیه جمعیت 
در حال رشد جهان به طبیعت و 
محیط زیست وارد می سازد، به 
فراموشی سپرده ایم. خوشتان 
بیاید یا نه، حقیقت این است 
که ما در خانه هایمان مهم ترین 
بخش این مشکل هستیم

وزیر بهداشت: امید است عید 
آینده هم بدون دغدغه کادر 
بهداشت و درمان بگذرد. البته 
خیلی خوشبین نیستیم با آنچه 
در خوزستان می بینیم. با رئیس 
دانشگاه لرستان و بندرعباس 
صحبت می کردم و اگر بی 
توجهی کنیم افق تاریک تری 
می بینم

ساالنه مردم جهان چیزی حدود یک میلیارد ُتن غذا را دور می ریزند. این را گزارش جدید سازمان ملل آشکار کرده است. 
این گزارش  انتشار  است.  قبلی  برآوردهای  بهترین  برابر  دو  حدود  است که  امروز  به  تا  ارزیابی  جامع ترین  گزارشی که 
 ،2020 سال  در  را  جهانی  مرگ ومیر  داللی  مهم ترین  اخیرا   Worldometer وب سایت  می گیرد که  صورت  شرایطی  در 
»گرسنگی« اعالم کرده بود؛ 10.5 میلیون نفر یا به عبارتی 29 هزار نفر در هر روز. با این حال اما مسئله به همین جا ختم 
نمی شود. دور ریختن مواد غذایی، آسیب های زیست محیطی هم به دنبال دارد و در آتش تغییرات آب وهوایی می دمد.
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وزیر بهداشت با اشاره به شرایط خوزستان:

خیلی خوشبین نیستیم

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
با بیان این که عید نوروز در پیش است و 
ما همه نگران هستیم، گفت: مسافرت به 
عنوان اصلی ترین عامل در گردش ویروس 
بسیار موثر است و به عنوان وزارت بهداشت 
نیستیم.  مسافرتی  هیچ  موافق  مطلقا 
در  نمکی  سعید  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
بیستمین آیین پویش ره سالمت که در 
بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد با 
بیان این که امروز 100 هزار مرگ در سال 
از بین 380 هزار مرگ، به علت پرفشاری 
می دهد  رخ  آن  از  ناشی  عوارض  و  خون 
گفت: 313 هزار مرگ غیر از آنچه کووید19 

بیماری های  علت  به  کرد  تحمیل  ما  بر 
و  قلبی  سکته های  که  است  غیرواگیر 
مغزی و بیماری های قلبی در راس آن قرار 

دارند.

93 درصد مرگهای کرونا در 
بیماران زمینه ای و سالمندان

شد  اثبات  هم  کووید19  در  افزود:  نمکی 
اما  بود  ویروس  همه گیری  گرچه  که 
بودند که  افرادی  اقشار،  آسیب پذیرترین 
داشتند. 93 درصد  زمینه ای  بیماری  یک 
بیماری  یا  بوده که  افرادی  در  مرگ ها  از 
زمینه ای داشتند یا سن باالی 65 سال که 
تلنگری به ذهن و روح و رفتار اجتماعی 

ما می زند که به بیماری های غیرواگیر و به 
خصوص بیماری های قلبی و عروقی بیشتر 

توجه کنیم.
اکسیژن  کووید19  بیمار  برای  افزود:  او 
رساندن  است.  حیاتی  رکن  ترین  اصلی 
اکسیژن ساز بخصوص به خوزستان بسیار 
مهم است و روزهای بسیار سختی داریم. 
را  زیرساخت ها  این  کرد  لطف  خداوند 
اضافه کنیم. قرار است بیش از 1000 پروژه 
بهداشتی امسال به بهره برداری برسانیم که 
بسیاری از آن محقق شده است. افتخاری 
بود که در این ایام نصیب ما شد اما دلم 
دل  و  باشم  نداشته  گریزی  نمی خواهد 
را  روزهایی که هست  از  نگرانی همکارانم 

نکنم. اعالم 

در خوزستان صحنه های دردناکی 
می بینیم

مانند  می کنیم  فکر  بهداشت گفت:  وزیر 
سال گذشته که ایستادیم و گفتیم از 25 
بازتوانی کادر  احیا و  برای  اسفند فرصتی 
بهداشت داشته باشیم امسال هم باید از 
درحالی  این  جلوگیری کنیم؛  رفت وآمدها 
است که سال گذشته ویروس ووهان بود 
با قدرت ابتال و کشندگی کمتر، اما اکنون 
در خوزستان صحنه های دردناکی می بینیم. 
در عرض 48 ساعت ریه پر است و فرصت 

به ما نمی دهد.

ناچاریم روی پروتکل ها بایستیم
ازدحام  پر  جاده های  ناز  افزود:  او 
آمیختگی  درهم  و  رویه  بی  ترددهای  و 

جمعیت آلوده از اقصی نقاط و انتقال یک 
ویروس موتاسیون یافته به شدت اضطراب 
است  امید  گفت:  بهداشت  وزیر  داریم. 
عید آینده هم بدون دغدغه کادر بهداشت 
خوشبین  خیلی  البته  بگذرد.  درمان  و 
می بینیم.  خوزستان  در  آنچه  با  نیستیم 
بندرعباس  و  لرستان  دانشگاه  رئیس  با 
صحبت میکردم و اگر بی توجهی کنیم افق 
تاریکتری می بینم. او تاکید کرد: واقعا از 
همه دست اندرکاران درخواست می کنم که 
مجموعه بهداشت ودرمان کشور را که این 
اندازه تحت فشار است بیشتر مورد توجه 
قرار دهند، این ها سرمایه اجتماعی هستند 
و سروقامتانی را از دست دادیم که کسی 
کند. شرمسار  پر  را  آن ها  جای  نمی تواند 

هستم. آن ها  خانواده های 

 چه کسی باید با کسی که ماسک 
نمی زند، برخورد کند؟

با  برخورد  درباره  گفت:  بهداشت  وزیر   
شرمنده  داریم.  اعتراض  شکنی  پروتکل 
به  ندارم  جوابی  و  هستم  همکارانم 
با کسی که  باید  چه کسی  بدهم.  آن ها 
ماسک نمی زند برخورد کند. در گزارش ها 
ایستاده  بازار  در  فردی  که  می بینیم 
خبرنگار  به  خنده  با  و  نزده  ماسک  و 
اعتقادی  ماسک  به  می گوید  صداوسیما 
و  است  پروتکل  یک  ماسک  ندارم. 
است  امید  ندارد.  افراد  اعتقاد  به  ربطی 
بیش از پیش مجموعه ارزشمند سرمایه 

دریابند. را  اجتماعی 



پیامک شما را دربـاره 
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مراسم نهایی جایزه مهرگان علم در دو روز گذشته 
نامزدهای  میان  از  هیات  دیروز  و  شد  برگزار 
نهایی دریافت جایزه دکتر علی یخکشی را به 
اتفاق آرا به عنوان شخصیت برگزیده دوره های 
چهاردهم و پانزدهم جایزه مهرگان علم انتخاب 
تندیس مهرگان علم  کرد و شایسته دریافت 
و لوح تقدیر برای »یک عمر تالش در عرصه 
نام  یخکشی،  علی  دانست.  زیست«  محیط 
مدیریت  و  سیاست  حوزه  در  شناخته شده ای 
منابع طبیعی و محیط زیست، به ویژه دانش 
مدیریت جنگل  است. او در دهستان یخکش 
در شهرستان بهشهر مازندران به دنیا آمد. پس 
ادامه  برای  دبیرستان  تحصیالت  گذراندن  از 
تحصیل عازم کشور آلمان شد و دکترای خود 
را از دانشگاه ژرژ آگوست گوتینگن گرفت. دکتر 
یخکشی در بنیان گذاری رشته محیط زیست در 
ایران نقش ممتازی داشت و دانشکده منابع 
طبیعی را با کمک شش تن از استادان دیگر 
بنیان گذاشت. او به دلیل تحصیل و آشنایی 
در  برجسته ای  نقش  آلمان،  دانشگاه های  با 
اعزام دانشجویان ایرانی به آلمان برای تحصیل 
داشت  زیست  محیط  با  مرتبط  رشته های  در 
تبادل  تا  آورد  پدید  امکانی  زیاد  تالش  با  و 
دانش آموختگان  میان  علمی  دستاوردهای 
محیط زیست ایران و آلمان فراهم شود. سال ها 
در دانشگاه های مازندران و تهران به عنوان استاد 
او  حاصل کار  و   تدریس کرد  زیست  محیط 

شاگردان عالقه مندی هستند که به ادامه راه او 
دل بسته و در مقام کنشگران محیط زیست 
بوده اند.  زیادی  خدمات  منشا  یک  هر  ایران 
سال های طوالنی با مهربانی و مردم دوستی در 
میان روستاییان منطقه یخکش زندگی کرده و 
آن ها را در حفاظت از محیط زیست و حراست از 
منابع طبیعی و حیات وحش یاری رسانده است. 
در تاسیس چند تشکل مردم نهاد زیست محیطی 
میان روستاییان نقش داشته است. یخکشی در 
مقام یک کنشگر محیط زیست بیشتر از 60 سال 
از عمر خود را در راه گسترش آموزه های زیست  
محیطی در میان مردم سپری کرده است. او 
بازنشسته دانشگاه تهران است و در کارنامه خود 
در مقام استادی به جوایز متعددی دست پیدا 
کرده است؛ بیش از 22 کتاب در زمینه منابع 
زبان  چند  به  ایران  زیست  محیط  و  طبیعی 
مختلف منتشر کرده و نزدیک به 100 مقاله علمی 
دارد و در سال 1381 جایزه ملی  و پژوهشی 

محیط زیست را دریافت کرده است.

 روایت یخکشی از حفاظت جنگل
علی یخکشی که سال هاست بینایی اش را 
از دست داده، اکنون ساکن آلمان است. وقتی 
مراسم مجازی جایزه مهرگان برگزار می شد، او 
در پیامی ویدئویی از هیات داوران تشکر کرد که 
»با وجود این همه جوان فعال در حوزه محیط 
»بسیار  و گفت:  نبرده اند  یاد  از  را  او  زیست« 
شادمان شدم.« او در پیامش شرحی از کارهایی 

که در این  سال ها در حوزه محیط زیست کرده 
استخدام  به   1347 سال  در  »من  داد:  بود، 
دانشگاه تهران درآمدم. در سال 1348 پروژه ای 
را در منطقه مازندران به اجرا درآوردم تحت عنوان 
بررسی وضع اجتماعی و اقتصادی روستاییان و 
اثرات آن روی منابع طبیعی محیط زیست که 
خالصه آن در چند سطر این بود که ما نمی توانیم 
در امر حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست 
موفق باشیم تا زمانی که با فقر فرهنگی و فقر 
محیط زیستی مبارزه نشود، تا زمانی که مردم را 
در امور شرکت ندهیم. این ایده سرلوحه کارهای 
آینده من شد. و در تمام این سال ها همیشه 
بر این موضوع تاکید داشتم و می خواستم در 
اما  پیاده کنم  را  پروژه  این  وسیع تری  سطح 
به مسئله  زیاد توجهی  ایران  در  امور  مسئوالن 
در  اجالسی  در  در سال 1379  ندادند.«  نشان 
آلمان یکی از دانشگاهیان از او پرسیده بود که 
»سرنوشت پروژه قبل از انقالب تان چه شد؟« و 
یخکشی جواب داده بود: »وقتی که ایران را ترک 
کردم، پروژه ام دیگر ادامه پیدا نکرد.« مکثی کرده 
و دوباره به او گفته بود که برای پیاده سازی این 
پروژه در ایران کمک می کند. »به اطالع او رساندم 
که عازم ایران هستم و بسیار خوشحال می شوم 
که بتوانم به کمک شما این پروژه را در سطح 
وسیع تر پیاده کنم.« در ایران، کار او در ادارات 
نهایت  »در  و  پیش رفت  خوبی  به  وزارتخانه  و 
خرسندی« به او اعالم کردند که کمکش می کنند، 

هرچند هنوز در مازندران، واکنش ها در مخالفت 
شدید خالصه می شد. »می گفتند که می خواهند 
جنگل های منطقه را در بهشهر، جهت بهره برداری 
به بخش خصوصی بدهند. آقایان مدام در حال 
مبارزه بودند که نگذارند این طرح به اجرا درآید.« 
با هرچه سختی و مخالفت کار فرهنگ سازی او 
در روستای یخکش آغاز شد. »مخالفت چنان 
بود که مجبور شدم طرح UNDP را پس بدهم. 
اما آن ها گفتند که کار را پیش ببرم.« او بنا کرد 
 Agenda21( 21 به اجرای همه  اهداف دستور
مدیریتی  طرح  یک  ارائه  ملل؛  سازمان   )
جنگلی،  عرصه های  احیای  و  حفاظت  جامع٬ 
برنامه ریزی  سرزمین،  آمایش  نقشه  تهیه 
دامداری،  کشاورزی،  مختلف  بخش های  در 
آگروفارستری،توسعه و عمران روستایی، سعی 
در ریشه کنی عوامل اصلی تخریب منابع طبیعی؛ 
بهره  برداری غیر  یعنی فقر مادی و فرهنگی و 
منطقی از سرزمین به خصوص با به کارگیری 
برای  این ها  »همه  روستایی.  جوانان  و  زنان 

حفاظت از جنگل ها بود.«
جوانان،   21 کار  دستور  طبق  پروژه  این  در 
او همکار  با  زنان و مردان روستایی  نوجوانان، 
شدند. »یک سال تمام فرهنگ سازی کردیم و 
اهمیت محیط زیست را برای خود مردم تشریح 
کردیم. کاری که کردیم این بود که در سطح برابر 
با هم نشستیم، باهم درد دل کردیم. حرف آن ها 
این  به  و  را شنیدند  ما  را شنیدیم، حرف های 

سرانجام رسیدیم که اگر این کار انجام بگیرد، 
صحیح خواهد بود. همین طور هم شد. پروژه ما 
بسیار موفق شد و از نظر اقتصادی شغل های 
جدید ایجاد شد و بسیاری از روستاییان که در 
شهرها زندگی می کردند، با زنانشان دومرتبه به 
روستای یخکش برگشتند و در آنجا مشغول به 
کار شدند. این باعث خوشحالی ما بود و نهایتا در 

این زمینه بسیار موفق بودیم.«
در نتیجه همکاری با مردم حفاظت 3200 هکتار 
از جنگل های بهشهر که زادگاه دکتر یخکشی هم 
بود، به عهده روستاییان سپرده شد. در طول این 
دوره پنج ساله، به کمک مردم حفاظت انجام 
شد طوری که »حتی یک درخت قطع نشد« 
توانستند 60 هکتار جنگل کاری  آن  بر  و عالوه 
کنند. دست آخر با رضای کامل این طرح اجرا 
شد، در سطح مازندران جزو پروژه های برتر قرار 
گرفت و در میان 80 پروژه سازمان ملل در ایران 
این  از  شد.  شناخته  نخست  پروژه  سه  جزو 
پروژه 10 پایان نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه 
تربیت مدرس مازندران و گرگان به مرحله اجرا 
درآمد. نتایج در منابع معتبر چاپ شد و همگی 
طرح دکتر یخکشی را تایید می کرد. حتی یک 
پایان نامه دکترا هم از دانشگاه گوتینگن در این 
به مرحله اجرا درآمد که شیوه مدیریت  رابطه 
جنگل را در روستای یخکش و موفقیت آن را 

بررسی می کرد.
مدیریت  طرح  آموخته؛  »درس های  كتاب  در 
تلفیقی در جنگل های خزری شمال با مشاركت 
مردم محلی« که جز خود او، سعید یخکشی، 
حشمت هللا  و  حقیقی  خلیل  داریوش كوهی، 
ناصحی نیز در آن مشارکت داشته اند، تشریح 
نتایج این طرح موفق كه در 10 روستای یخکش، 
پارم،  زلت،  پجیم،  اوارد،  محله،  شیخ  پچت، 
درآمده  اجرا  به  َپركال  و  غریب محله  متكازین، 
تشریح شده است. طرحی كه با حمایت و كمك 
مشاركت  و    UNDP-GEF/SGP بالعوض 
مراتع  و  جنگل ها  تحقیقات  موسسه  مالی 
کشور، استانداری مازندران، سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی مازندران و سفارت سوئیس در تهران 
به اجرا درآمد و توانسته حمایت مطلوب مردم 
یخکش را به دنبال داشته باشد.  یخکشی بعد 
از این همه سال می گوید: »این پروژه یک اصل 
داشت؛ این که در سطح برابر با روستاییان قرار 
بگیریم. اگر مهندس، دکتر یا پروفسور هستیم، 
ما را مغرور نکند و از باال به پایین نگاه نکنیم. 
نه مثل معلم و شاگرد. آن ها هم سه هزار سال 
تجربه تاریخی داشته اند و سینه به سینه دریافت 
این  و  عمل کردیم  برابر  در سطح  ما  کرده اند. 
این  موفقیت  از  بعد  بود.«  اصلی  عامل  خود 
پروژه، بسیاری از کنفرانس ها در خارج از کشور 
و در داخل کشور دانشجویان شرکت کردند این 
طرح را ارائه دادند و بررسی کردند. »همه خیلی 
خوشحال شدند و می گفتند این پروژه خیلی 
خوب است و خیلی موفق بوده منتها پروژه به 
یخکشی خودش  پیشرفت کرد که  دلیل  این 
محلی بود.« یخکشی حاال می گوید: »من انکار 
نمی کنم که محلی بودن و آشنا بودنم با مردم 
نقش داشت اما قائم به فرد نبود، بلکه قائم به 
عشق بود. به عشق وطن، عشق به طبیعت، عشق 
به محیط زیست و عشق به مردم خوب و مهربان 
و صادق منطقه که من را وادار به پیش بردن این 
کار کرد. آن ها هم این عشق را به خوبی احساس 
کردند و با عشق جواب دادند و از خیر عشق بود 
که موفق شدیم و خوشحالم که سربلند از این 
پروژه درآمدیم.« او حاال امیدوار است که نسل 
جوان ایران، به اصل مشارکت مردم برای مبارزه 
با فقر فرهنگی و فقر مادی باور داشته باشد و 
برای آن بکوشد تا »روزی ایران سربلند در میان 
کشورهای جهان بایستد« و »به محیط زیست و 

طبیعت بیش از همیشه توجه شود«.

 علی یخکشی، پایه گذار دانش محیط زیست در ایران، برنده دوره چهاردهم و پانزدهم جایزه مهرگان علم شد

حفاظت از جنگل در کنار مردم
علی یخکشی: انکار نمی کنم که محلی بودن و آشنا بودنم با مردم در موفقیت حفاظت نقش داشت اما کار من قائم به 

فرد نبود، بلکه قائم به عشق بود. مردم این عشق را به خوبی احساس کردند و با عشق جواب دادند 

معاون محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیست خبر داد

پیگیری برای استفاده 
از حکم اجتهاد در زمینه 

مالکیت آب
جدید  الیحه  پیش نویس  تدوین  به دنبال 
زیست  محیط  معاون  کشور،  در  آب  قانون 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  انسانی 
مسئله ای  به عنوان  آب  موضوع  »به  گفت: 
صفر و یکی نباید نگاه نشود یعنی به طور 
انفال هست یا خیر.  مطلق نگوییم که آب 
از این رو با فقه های عظام قم و وزارت نیرو 
این  در  بتوانیم  تا  هستیم  تعامل  درحال 

استفاده کنیم.« اجتهاد  حکم  از  زمینه 
مسعود تجریشی با اشاره به قوانین مختلف 
زیست محیطی از جمله قانون هوای پاک، 
از  حفاظت  قانون  پسماند،  مدیریت  قانون 
به  و...   خاک  از  حفاظت  قانون  تاالب ها، 
ایسنا گفت: »نبود قانون آب از مواردی است 
ضرورت  بنابراین  داشتیم  خال  آن  در  که 
بود.  محسوس  کامال  قانون  این  تدوین 
قوانین زیست  از تصویب  قبلی  تجربه های 
محیطی بیانگر آن است که فرآیند تدوین و 
تصویب قوانین در این حوزه بسیار طوالنی 
قانون  تصویب  و  تدوین  مثال  برای  است. 
کشید.  طول  دهه  یک  حدود  پاک  هوای 
تصویب  فرایند  است که  این  من  برداشت 
قانون آب از سایر قوانین پیچیده تر خواهد 
بود چرا که در بسیاری از آن قوانین منافع 
آب  از  وقتی که  ولی  نداشت  وجود  متضاد 
به میان  منافع  تضاد  پای  می شود،  صحبت 

می آید.«
آب  قانون  تدوین  این که  به  اشاره  با  او 
و  بود  خواهد  قوانین  سایر  از  پرچالش تر 
گفت:  شود،  حل  منافع  تضاد  باید  ابتدا 
به  هنوز  قانون  این  پیش نویس  در  »ما 
نرسیده ایم چراکه مدیریت آب  اقناع سازی 
با یک دستگاه است و مصرف کنندگان سایر 

هستند.« دستگاه ها 
عادالنه  توزیع  »قانون  داد:  ادامه  تجریشی 
آب که چند دهه گذشته تصویب شده بود، 
به محیط زیست توجهی نداشت. ما به دنبال 
مسئله  به  بینابینی  نگاهی  هستیم که  آن 
آب داشته باشیم بنابراین در حال مشورت 
آیا می توان  ببینیم  تا  آگاه هستیم  افراد  با 
گفت که آب انفال نیست و حاکمیت مطلقی 
برای آن در نظر نگیریم؟ اگر آب انفال نباشد 
باشیم  داشته  مشخصی  حق آبه  می توانیم 
آب  مدیریت  و  داد و ستد  آن  اساس  بر  و 
داشته  را  نگاه  این  اگر  اما  دهیم.  انجام  را 
باشیم که آب در کشور متعلق به وزارت نیرو 
برای  نمی تواند  زیست  محیط  پس  است  
مثال با طرح های انتقال آب مخالفت کند. 
در قوانین قبلی این موضوع بالتکلیف و در 
موارد  برخی  در  و  است  انفال  موارد  برخی 
دیگر مالکیت خصوصی دارد. درحال  حاضر 
تکلیف کنیم  تعیین  تا  را  این موضوع  باید 
و حکم فقهی اجتهاد را برای آن بگیریم.« 

رشد 3.5 برابری 
آتش سوزی جنگل های 

نوشهر
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان مازندران منطقه نوشهر 
عرصه های  آتش سوزی   »امسال  گفت: 
جنگلی و مرتعی تحت پوشش این اداره کل 

داشته است.« برابری  افزایش 3.5 
داد:  توضیح  ایرنا  به  عسگری  مهدی 
»امسال علی رغم کاهش حضور گردشگران و 
مسافرت به مازندران ناشی از شیوع ویروس 
کرونا، شاهد افزایش تعداد آتش سوزی ها از 
با  فقره   41 به  هکتار  با سطح 15  فقره   19

بودیم.« هکتار   53.5 سطح 
درصد   90 از  بیش  علت  او  گفته  به 
مرتعی  و  جنگلی  اراضی  آتش سوزی 
با  است که  انسانی  عوامل  مازندران  غرب 
با  باید  جنگل  مجاور  روستا   270 به  توجه 
در  آن ها  همکاری  از  الزم  فرهنگ سازی 
برد. فرمانده یگان حفاظت  بهره  این زمینه 
افزایش  از  منابع طبیعی همچنین  اداره کل 
جرایم  قضایی  احکام  درصدی   41 اجرای 
منابع طبیعی در سال جاری خبر داد و افزود: 
امسال 67 فقره حکم با وسعت 37 هکتار 
شد. اجرایی  مازندران  استان  غرب  حوزه  در 
عسگری به برخورد قاطع با قاچاقچیان چوب 
و جرایم منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: »در 
این راستا امسال 275 نفر دستگیر و 258 

خودرو نیز توقیف شد.«
عرصه های جنگلی  امسال  ماه  بهمن  اواخر 
به دلیل  و  نهررودبار دچار آتش سوزی شد 
باد با سرعت بیش از 100 کیلومتر در ساعت 
خشک  درختان  باالی  تعداد  همراه  به 
موجب آتش سوزی 20 هکتار در آن منطقه 
جنگل های  شد.  شیب دار  و  صعب العبور 
رامسر نیز در دی و بهمن، دچار آتش سوزی 

شد. گسترده 

یخکشی که سال هاست 
بینایی اش را از دست داده، 
اکنون ساکن آلمان است. 

وقتی مراسم مجازی جایزه 
مهرگان برگزار می شد، او در 

پیامی ویدئویی از هیات داوران 
تشکر کرد که »با وجود این 

همه جوان فعال در حوزه محیط 
زیست« او را از یاد نبرده اند و 

گفت: بسیار شادمان شدم

بیست سال پیش علی یخکشی در کنار اهالی روستا نشست و برای حفاظت از جنگل با آن ها همراه شد. او از بنیان گذاران رشته محیط 
زیست در ایران است و به مدد طرحی که اجرا کرد، نام روستای یخکش در بهشهر، به دانشگاه های آلمان هم رسید. علی یخکشی، فوق 
دکترای سیاست و منابع طبیعی از دانشگاه گوتینگن آلمان، استاد دانشگاه گوتینگن، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، نویسنده و ُکنشگر 
محیط زیست است و دیروز وقتی برای یک عمر تالش در عرصه محیط زیست، شخصیت برگزیده جایزه مهرگان علم شد، درباره حفاظت 
از محیط زیست در کنار مردم گفت: »اینکه مهندس، دکتر یا پروفسور هستیم، ما را مغرور نکند و از باال به پایین نگاه نکنیم. روستاییان 

هم هزاران سال تجربه سینه به سینه را در خود دارند و باید برای همکاری آن ها را در سطح برابر خود ببینیم.«

علی یخکشی حاال امیدوار است 
که نسل جوان ایران، به اصل 
مشارکت مردم برای مبارزه با 
فقر فرهنگی و فقر مادی باور 

داشته باشد و برای آن بکوشد 
تا روزی ایران سربلند در میان 
کشورهای جهان بایستد و به 

محیط زیست و طبیعت بیش 
از همیشه توجه شود
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بازیافت  سایت  که  گلستان گفت  استاندار 
با  آزادشهر  در شهرستان  استان  زباله شرق 
درختان  مختلف  گونه های  از  نهال  غرس 
بوی  تا  می شود  تبدیل  بوستان  به  بومی 
آزار  را  نامطبوع این سایت که مردم منطقه 

یابد. کاهش  می دهد، 
داد:  توضیح  ایرنا  به  حق شناس  هادی 
سایت  به  نیاز  گلستان  غرب  و  »شرق 
بازیافت زباله دارد و سایت زباله آزادشهر نیز 
آزار  از سال های گذشته فعال و موجب  که 
اهالی منطقه بوده است، با اقدامات اصالحی 
در حال رفع مشکالت و عوارض آن هستیم. 
مانند  اصالحی  اقدامات  با  که  صورتی  در 
مدرن  تجهیزات  از  استفاده  و  نهال  غرس 
نامطبوع سایت  زباله ها، بوی  برای پردازش 
زباله آزادشهر برطرف نشود، مکان آن جابجا 

می شود.«
ترویج  ضرورت  بر  تاکید  با  همچنین  او 
اضافه  گلستان،  در  درخت  کاشت  فرهنگ 
این  آب و هوایی  و  اقلیمی  »شرایط  کرد: 
در  نهال  غرس  است که  به گونه ای  استان 
همه فصول سال انجام می شود لذا باید این 

نهادینه کنیم. مردم  بین  در  را  فرهنگ 
آن ها  و حیات  زندگی  بدانند که  اگر مردم   
به اکسیژن بستگی دارد و این ماده حیاتی 
در  تردید  بدون  می شود  تامین  درختان  از 

می کردند.«  بیشتری  تالش  درخت  کاشت 
مدیریت  سازمان  مدیر عامل  همچنین 
پسماند گلستان نیز گفت که سایت بازیافت 
با  هکتار   4.5 مساحت  به  آزادشهر  زباله 
مانند  منطقه  بومی  گونه های  از  نهال  غرس 
صنوبر، سرو، بلوط و افرا به بوستان تبدیل 

می شود.
محسن سمیعی با بیان اینکه تاکنون 2 هزار 
و 500 اصله نهال در سایت زباله آزادشهر نهال 
غرس شده و قرار است این تعداد به 6 هزار 
تبدیل  از  »پس  افزود:  یابد،  افزایش  اصله 
این مکان به پارک، حفظ و نگهداری آن به 
بخش خصوصی واگذار می شود تا به مکانی 

مردم  تفریح  و  استراحت  برای  مناسب 
منطقه و مسافران تبدیل شود.«

این  زباله  پردازش  »قسمت  اضافه کرد:  او 
نوین  شیوه های  از  استفاده  با  نیز  سایت 
نصب  حال  در  که  مدرن  دستگاه های  و 
و  داشت  خواهد  ادامه  است،  راه اندازی  و 
می شود.« رفع  آن  نامطبوع  بوی  مشکل 

گفت  نیز  جهاد کشاورزی  وزیر  معاون 
در  درخت  کاشت  پویش  راه اندازی  با  که 
درحال  حوزه  این  در  خوبی  اقدامات  کشور 
شکل گیری است ضمن این که فرهنگ حفظ 
منابع طبیعی و درختکاری در سال های اخیر 

است. داشته  افزایشی  روند 

استاندار گلستان:

سایت زباله آزادشهر، بوستان می شود

شهر

از مجموع عرصه های در 
معرض فرسایش بادی، 

14 میلیون هکتار آن جزو 
کانون بحرانی فرسایش 

است که افت سطح آب های 
زیرزمینی، کشاورزی ناپایدار، 

تخریب پوشش گیاهی و 
گسترش تاسیسات از دالیل 

آن به شمار می رود

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری:
29.7 عرصه تحت فرسایش بادی قرار دارد

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری گفت که ساالنه حدود یک 
میلیون هکتار به مساحت بیابان های کشور 
این  از  جلوگیری  برای  می شود که  اضافه 
پدیده زیست محیطی و پیامدهای ناشی 
از آن باید ساالنه به همین مقدار، طرح های 
جعفریان  وحید  شود.  انجام  بیابان زدایی 
بوته کاری مراتع  از طرح  بازدید  در حاشیه 
مناطق شمالی گنبدکاووس به ایرنا گفت: 
»پیشرفت ساالنه یک میلیون هکتار بیابان 
در کشور به معنی تبدیل جنگل به بیابان 
حاصلخیزی  مصداق کاهش  بلکه  نیست 
خاک و از دست رفتن قابلیت بیولوژیکی 
و ایجاد پوشش گیاهی آن است که تخریب 
سرزمین را به همراه دارد.« مدیرکل دفتر امور 
بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
افزود: »هم اکنون 29.7 میلیون هکتار از 
عرصه های کشور به لحاظ موقعیت خاص 
تحت  زمین شناسی  شرایط  و  جغرافیایی 
آن  به واسطه  دارد که  قرار  بادی  فرسایش 
همه تاسیسات، جاده ها، بناهای مسکونی 
در روستاها و شهرها و اراضی زراعی با وقوع 
طوفان های گرد و غبار دچار آسیب می شود.« 
جعفریان اضافه کرد: »از مجموع عرصه های 
میلیون   14 بادی،  فرسایش  معرض  در 
هکتار آن جزو کانون بحرانی فرسایش است 
که افت سطح آب های زیرزمینی، کشاورزی 

ناپایدار، تخریب پوشش گیاهی و گسترش 
به شمار می رود.«  آن  از دالیل  تاسیسات 
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری با تاکید بر ضرورت اجرای 
بیابان زدایی گفت:  و  احیایی  فعالیت های 
»امسال با استفاده از منابع ملی )صندوق 
توسعه( و استانی در 400 هزار هکتار از اراضی 
بوته کاری،  شامل  بیابان زدایی  طرح   کشور 
آب ها  روان  و  دام  چرای  مدیریت  ُقرق، 
انجام شد و این مقدار برای تعادل بخشی 
بین تخریب و احیا کافی نیست.« به گفته 
او مناطق بیابانی یا در معرض بیابان شدن 
ظرفیت اقتصادی خوبی دارند که می توان با 
تلفیق مدیریت بومی و علمی، این زمین ها 
را به عرصه اقتصادی تبدیل کرد. در همین 
و  طبیعی  منابع  اداره کل  سرپرست  پیوند 
آبخیزداری گلستان نیز گفت که هم اکنون 
300 هزار هکتار از عرصه های مناطق شمالی 
استان اعم از اراضی ملی و زراعی در معرض 
بیابان شدن قرار دارد و برای مقابله با این 
روند 16 هزار هکتار اقدامات احیایی انجام 
شده است. عبدالرحیم لطفی افزود: »برنامه 
امسال منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
عرصه ها،  شدن  بیابانی  از  جلوگیری  برای 
بوته کاری در پنج هزار هکتار از این عرصه ها 
ذی نفعان  و  محلی  جوامع  مشارکت  با 

است.«

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی |
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قصه چشم پر آِب دژ برازجان حکایت مثنوی 
هفتاد من کاغذ است. چه آن سال ها که نگهبان 
رشیدش را دشمنان میهن از پا درآوردند چه 
و  بالتکلیفی  برزخ  در  سال هاست  که  امروز 
به  رو  خشت  به  خشت  محض  بی اعتنایی 
ویرانی می رود. مرمت این بنای تاریخی برای 
تمام  و  همیشگی  امری  به  برازجان  مردم 
برازجانی ها  هنوز  است.  شده  بدل  نشدنی 
و  شده  را کامل  »کاروانسرا«  دیدن  حسرت 
بی منظره دپوی مصالح ساختمانی دارند. در 
سال های اخیر دعوای مالکیت دژ هم بر روند 

مرمت بنای آن اثر گذاشته است.
بنای  این  وضعیت  درباره  گزارشی  در  ایسنا 
تاریخی برازجان نوشته است: مهدی بسارده، 
به  اشاره  با  میراث فرهنگی  حوزه  پژوهشگر 
سال های  از  کاروانسرا  مرمت  که  نکته  این 
ابتدایی دهه هشتاد آغاز شد و از اواسط آن 
دهه با شتاب بیشتری پیگیری شد می گوید: 
»با توجه به آسیب های فراوانی که به دلیل 
پیشین  دهه های  طی  متفاوت  کاربری های 
به این بنای باشکوه رسیده بود، کاروانسرا به 

بود.« رسیده  خطرناکی  بسیار  وضعیت 
بسیار  شکاف های  »ایجاد  می دهد:  ادامه  او 
دیواره  حرکت  باعث  بام کاروانسرا  در  عمیق 
و سقف جبهه شمالی کاروانسرا شده و خطر 
بود.  کاروانسرا جدی  از  بخش هایی  تخریب 
به همین لحاظ در سال های آغازین مرمت، 
هدف عمده و اصلی، حفظ این بنای باشکوه 
و نجات بخشی اضطراری آن بود، از این رو 

تمامی تالش ها و عملیات حفظ و احیا به این 
سو هدایت می شد که با همت مرمت کاران و 
تیم فنی مربوطه استحکام بخشی اضطراری 
و  بخشی  نجات  از  پس  و  پذیرفت  صورت 
استحکام بنا، برنامه مرمت کاروانسرا در سایر 
اضافه  کارشناس  این  شد.«  آغاز  جبهه ها 
محوطه  معماری  بخش  بر  »عالوه  می کند: 
داخلی و بیرونی، طراحی سیستم الکتریکال 
و مکانیکال همراه با ایجاد حفظ حریم منظر 
نیز صورت پذیرفت.« بسارده با تشریح روند 
آغاز  »در  می گوید:  تاریخی  اثر  این  مرمت 
مرمت و تا پیش از ادغام و تشکیل سازمان 
جدید میراث فرهنگی، روند مرمت اصولی تر بود 
و نسبت به پس از تشکیل وزارتخانه، هر چند 
زمان مرمت آثار و ابنیه تاریخی بسیار کندتر 
بود اما کارشناسی تر و اصولی تر انجام می شد.«
وقتی مرمت آثار تاریخی هم سیاسی می شود

این طور که او می گوید پس از ادغام، به علت 
دیدگاه  و  مدیران  انتصاب  شدن  سیاسی 
سیاسی  نگاه  نوعی  آن ها،  غیرتخصصی 
حکم فرما شد و بر اثر این روند در برهه هایی 
تصمیماتی گرفته شد که آسیب های جدی به 
آسیب های  اتفاقات  »این  وارد شد.  سازمان 
نظرات  دادن  دخالت  جمله  از  جدی 
غیر تخصصی در موضوعات تخصصی را به بدنه 
کارشناسی یک سازمان در بخش های مختلف 

می کند.« وارد 
در  دلیل که  این  به  این کارشناس  به گفته 
سطح استان مرمت کار بناهای تاریخی وجود 

نداشت در سال های ابتدایی مرمت کاروانسرا 
و  اصفهان  فارس،  استان های  مرمت کاران  از 
ارومیه استفاده می شد اما بعدها که مرمت به 
پیمانکاران سپرده شد، به علت این که در همان 
ایام تعدادی از بّناها و استادکاران محلی در 
کنار مرمت کاران اعزامی از نقاط دیگر، برخی 
و  آزمون  بودند درصد  فرا گرفته  را  آموزش ها 
خطا کاهش پیدا کرد و پیمانکاران نیز از همان 

نیروها استفاده کردند.

 دردهای تمام نشدنی دژ
که  دژ  مرمت  نشدنی  تمام  داستان  از 
بگذریم اختالف بر سر مالکیت آن هم قصه 
سازمان  که  سال هاست  دارد.  درازی  و  دور 
اوقاف و امور خیریه و سازمان میراث فرهنگی، 
دعوی  درگیر  صنایع دستی  و  گردشگری 
مالکیت آن هستند که این موضوع به تعیین 
مرمت کننده بنا و بهره بردار از آن هم تسری 

است. پیدا کرده 
اما  دژ  اخیر  سال های  و  روزها  این  ماجرای 
سال  چند  همین  تا  است.  دیگری  داستان 
پیش دردهای این عمارت کهنسال هرچه بود 
از جنس تجاوزات و تخریب و تضییع منظر و 
جایگاه تاریخی و معنوی دژ نبود، اما امروز...

 تجاوز به حریم دژ
چندسال پیش بود که المان ها و بناهایی 
در مجاورت و در فاصله چند متری دژ ساخته 
شد که به دلیل نوع معماری و شکل نمای آن 
که تصویر و کیفیت بصری کاروانسرا را تحت 

تأثیر قرار می داد مورد اعتراض مردم برازجان 
قرار گرفت.

عظیم  گنبدی  با  تجاری  بناهای  ساخت 
است  کرده  مخدوش  را  دژ  دورنمای  که 
و  معماری  سبک  از  استفاده  همین طور  و 
مصالحی نامأنوس با معماری دژ هیچ برخورد 
و یا واکنشی را از سوی مسئوالن شهری در 

نداشت. بر 
ساخت وساز  ضوابط  درباره  بسارده  مهدی 
گونه  »هر  می گوید:  تاریخی  آثار  حریم  در 
ساخت وساز در حرایم آثار تاریخی تابع ضوابط 
خاصی است که هدف اصلی آن حفظ حریم 
منظری بنا است و کاروانسرای مشیرالملک نیز 

از این قاعده مستثنی نیست.«

 آیین نامه ها چه می گویند؟!
ارتفاع هر  این پژوهشگر میزان  به گفته 
نوع بنای احداثی تابع دستورالعمل ها و ضوابط 
مربوط به حفظ حریم بنا است. یکی از این 
دستورالعمل ها ارتفاع 5/4متر از کف معبر تا 
بام است که بستگی به این دارد که ساختمان 
یا سازه تازه تاسیس  در کدام حریم واقع شده 
است. »صدور مجوز ارتفاع و یا ساخت منوط به 
این است که هیچ گونه آسیبی به حریم منظر 
کاروانسرا وارد نشود. البته صدور مجوز مجتمع 
تجاری در خیابان شهید چمران در سال های 

گذشته همچنان جای سوال دارد.«
چهارراه  و  بوشهر  ورودی  از  است  کافی 
مخابرات به دژ نگاه کنید، بلندای گنبد مجتمع 
تجاری ساخته شده، هیچ نشانی از شکوه و 
چشم انداز اصیل و رسوب کرده در ذهن مردم 
شهر باقی نگذاشته و این در حالی است که 
در سالیان اخیر اِلمان های نامتجانس شهری 
نیز بر روند رو به زوال کیفیت بصری بنای 

کاروانسرا سرعت بخشیده اند.
این نکته که در گذشته  به  با اشاره  بسارده 
و  منظر  حریم  حفظ  برای  مرمتی  طرح 
بار ترافیکی میدان شهید  همچنین کاهش 
تهیه  غربی کاروانسرا  ضلع  در  واقع  چمران 
شده بود می گوید: »در طرح مذکور بخشی از 
بار ترافیکی به خیابان پشت کاروانسرا هدایت 
شده است و مسیر تردد در ضلع غربی فقط 
به صورت پیاده پیش بینی شده بود که البته 
اجرایی  به دلیل عدم همکاری شهردار وقت 
»اکنون  می کند:  اضافه  همچنین  او  نشد.« 
نیز آن گونه که شایسته است حریم کاروانسرا، 
رعایت  مربوطه  نمادهای  و  شهری  مبلمان 
نشده که این مسئله نیز در پنج سال گذشته 

است.« داشته  چشمگیری  افزایش 

 دردسر تازه ای برای دژ کهن
مبنی  خبرهایی  اما  گذشته  روز  چند  در 
بر ساخت یک کافی شاپ در نزدیکی بنای دژ 
سروصدای بسیاری به پا کرده است. به گفته 
فعاالن حوزه میراث فرهنگی این بنای در دست 
ساخت در حریم کاروانسرا واقع شده و امکان 

آسیب رساندن به منظر و بنای دژ وجود دارد.
در واکنش به این اعتراضات روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان بوشهر در اعالمیه ای هرگونه تجاوز به 
حریم دژ برازجان از سوی سازندگان را رد کرده 

است.
در بخشی از این اعالمیه آمده است: »مجوز 
صادره مطابق با ضوابط عرصه و حریم مصوب 
برازجان( صادر  کاروانسرای مشیرالملک )دژ 
مطابق  می بایست  آن  مجری  و  است  شده 
اقدام کند و هرگونه عملیات  با مجوز صادره 
خارج از موضوع صادره تخطی از قوانین اعالم 
صورت  قانونی  برخورد  نامبرده  با  و  می شود 
می پذیرد. در این مجوز صادر شده برای این 
بنا، نوع سازه و ارتفاع آن نیز طبق مصوبات 
حریم درجه یک کاروانسرای مشیر الملک درج 
شده و نوع آن نیز گفته شده است که باید 
سازه قابل جمع آوری و سبک باشد. همچنین 
در بخشی از مجوز صادره برای رعایت منظر 
کاروانسرا نظر کارشناسان را دخیل دانسته و 
تمامی موارد الزم طبق قانون صورت پذیرفته 
است.« این اعالم نظر در حالی است که نظرات 
متناقضی در باب تهدیدی که متوجه کاروانسرا 
است وجود دارد و هنوز اما و اگرهایی پیرامون 
مطرح  ساخت  حال  در  سازه  و  مجوز  این 
است و زمزمه هایی از تالش برخی دلسوزان 
که  خطر  این  رفع  جهت  در  میراث فرهنگی 

کاروانسرای مشیرالملک را تهدید می کند.

 نماد رنج های یک سرزمین
چه تالش ها برای احیای این بنا به ثمر 
بنشیند و چه ساخت وساز و تهاجم به سیمای 
زجرهای  سمبل  و  نماد  دژ  یابد،  ادامه  دژ 

است.  مردم  این  تاریخی 

زخم خورده از فراموشی ها و بی مسئولیتی ها در 
از خاطره  برازجان بخش مهمی  گذر زمان... دژ 
هویت  ارکان  از  یکی  و  شهر  این  مردم  جمعی 
نماد  این  است.  تفتیده  سرزمین  این  تاریخی 
و  دلسوزانه  نگاه  نیازمند  روزها  این  اما  تاریخی 
کارشناسی است، یادگاری تاریخی که مسئولیت 
حفظ و صیانت از آن بر عهده نسل ماست تا ضمن 
حفظ هویت فرهنگی به نسل آینده واگذار شود.

دومین تابلو از مجموعه »تقالی آمریکایی« 
آمریکایی،  مشهور  نقاش  الرنس،  جاکوب 
مهاجران  پیش روی  سختی های  مورد  در 
نمایشگاه  برگزاری  با  همزمان  کشور  این 

شد. پیدا  مجموعه،  این  از  سراسری 
جاکوب  است  نوشته  گاردین  روزنامه 
2000( نقاش رنگین پوست  الرنس )1917تا 
تاثیرگذار قرن  نقاشان  از  یکی  و  آمریکایی 
این مجموعه را به نام تقال یا تقال: از تاریخ 
 12 تابلوی   60 مردم آمریکا در اصل شامل 
با  سانتی متری(   40 در   30( اینچی   60 در 
تکنیک تمپرا )چسب رنگ( اوایل دهه 60 
در  مدرن  بشر  با جنبش حقوق  و همزمان 
آمریکا خلق کرد؛ غیر از موضوعات مرتبط با 
مهاجران و تالش برای استقرار حقوق بشر، 
جنگ  و  اروپایی  امپراتوری های  استعمار 
شده  منعکس  آثار  این  در  نیز  اول  جهانی 
بود و به گفته خودش با هدف بیان تقالی 
بعد  و  ملت  یک  خلق  برای  آمریکا  مردم 
کشیده  هنر  زبان  با  دموکراسی  تاسیس 

بود. شده 
مجموعه  این  از  گم شده  تابلوی  دومین 
»مهاجران  زیرنویس  با   28 تابلوی  نام  به 
تا   1820 کشورها:  همه  از  شده  پذیرفته 
1840، 115 هزار و 773 نفر« از سال 1960 
دیده نشده بود و تنها کپی سیاه و سفیدی 
دانشگاه  اساتید  و  برای کارشناسان  آن  از 

بود. دست  در 

نمایشگاه سراسری جاکوب الرنس؛ تقالی 
آمریکایی توسط موزه پی بوی شهر اسکس 
اثر   30 نمایشگاهی است که  اولین  آمریکا 
از این مجموعه را کنار هم گرد آورده است. 
انقالب  تاریخ  در  مهم  لحظات  که  آثاری 
آمریکا و دهه های اول جمهوری این کشور 
کرده اند.  منعکس   1817 تا   1770 بین  را 
این نمایشگاه از سوی صندوق خیریه ملی 
هنرهای آمریکا حمایت شده و در شهرهای 
نیویورک،  جمله  از  کشور؛  این  مختلف 
به  نیویورک  و  سیاتل  بیرمنگام،  واشنگتن، 

بود.  خواهد  برپا  ترتیب 
از  یکی  گوردن،  لیدیا  ایرنا  گزارش  به 

در  الرنس  نمایشگاه  نمایشگاه گردان های 
موزه پی بوی در بیانیه ای اعالم کرد: »بسیار 
اعالم کنیم؛  را  مهم  خبر  این  مفتخریم که 
امریکا  مردم  که  زمانی  در  خصوص  به 
استقرار  برای  تالش  حال  در  فعاالنه تر 
این  از  دیگر  تابلوی  هستند.  دموکراسی 
خانه  در  نیز   16 تابلوی  یعنی  مجموعه، 
 )1399 )مهر   2020 اکتبر  ماه  در  دیگری 
پیدا شده بود. مالک این تابلو که نخواسته 
نامش فاش شود آن را به ارث برده بود و 
آمریکاست.  در  مهاجری  آن  موضوع  مانند 
از این مجموعه تابلوهای 14، 20 و 29 هنوز 

هستند.« مفقود 

ساخت یک کافی شاپ در حریم کاروانسرای مشیرالملک، این اثر تاریخی را تهدید می کند

تماشای ویرانی دژ برازجان
بسارده، پژوهشگر میراث فرهنگی: حریم کاروانسرا، مبلمان شهری و نمادهای مربوطه رعایت نشده و این وضعیت در 
پنج سال گذشته شدت بیشتری چشمگیری داشته است

 دومین تابلوی گمشده »جاکوب الرنس« پیدا شد

نشان درجه یک آواز 
مقامی خراسان رضوی 

برای کریم کریمی
استان  مقامی  آواز  یک  درجه  گواهینامه 
کریمی«  »کریم  استاد  به  رضوی  خراسان 
هنرمند تربت جامی اهدا شد. مدیرعامل انجمن 
موسیقی ایران دیروز در مراسمی که به همین 
مناسبت در محل بنای تاریخی »رباط جام« 
شهرستان تربت جام برگزار شد گفت: »شورای 
فعالیت ها  از طرح  ارزشیابی هنرمندان پس 
و سوابق هنری هنرمندان، آثار و فعالیت های 
آن ها را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار 
می دهد و درجات یک، دو و سه هنری به آن 
گروه از هنرمندانی که شایستگی دریافت این 
درجات را داشته باشند تقدیم می شود.« علی 
به  هنری  یک  درجه  »نشان  افزود:  ثابت نیا 
هنرمندانی که به لحاظ سنی دارای فعالیت های 
استاد  اهدا می شود.  باشند  تاثیرگذار  و  ویژه 
محلی  آوازهای  هنر  پیشکسوتان  از  کریمی 
شرق خراسان رضوی است که یک عمر در 
عرصه این هنر فعالیت داشته است. این درجه 
هنری که معادل دکتری است به این هنرمند 
تعلق گرفته و از مزایای آن برخوردار می شود.« 
کریم کریمی کهجه ای در دوم خرداد ماه سال 
1327 در تربت جام متولد شد و معروف به 
رضوی«  خراسان  شرق  موسیقی  »خنیاگر 
است. او که 65 سال است در این عرصه هنری 
فعالیت دارد تاکنون در بیش از 200 جشنواره 

بین المللی شرکت کرده است.

با قرار گرفتن در فهرست میراث 
ناملموس

مراسم »نوبان« ثبت 
ملی شد

بادهای  و  سازها  همراه  به  »نوبان«  مراسم 
مربوط به آن در فهرست میراث ناملموس ملی 
قرار گرفت. به گزارش مهر، به تازگی در جلسه 
ناملموس  میراث فرهنگی  ثبت  ملی  شورای 
کشور، مراسم نوبان، مهارت ساختن و نواختن 
تنبوره، حجله کنگ، ساخت منیور و گبولی و 
شوواری  مراسم  و  باسنک  مهارت  همچنین 
به پیشنهاد منطقه آزاد قشم به ثبت رسید. 
اما برخی تصور می کنند مراسم نوبان همان 
مراسم زار است که ثبت ملی شده در حالی 
که این طور نیست. نوبان در اعتقادات اهل 
هوا نوعی باد است که جسم و روان مبتالیان 
نوبی  فرد  رهایی  برای  و  می کند  تسخیر  را 
)مبتالیان به نوبان( هیچ درمانی جز برقراری 
آوازهای  و  اجرای موسیقی  و  نوبان  مجلس 
تنبوره  وجود  بدون  و  ندارد  وجود  مخصوص 
و منیور، فرد مبتال به نوبان درمان نمی شود. 
در این باره، محمد پرخو پژوهشگر موسیقی 
مراسم  که  می کنند  تصور  »خیلی ها  گفت: 
اشتباه  صورتی که  در  است  زار  همان  نوبان 
متوجه می شوند. من سال ها بر سر تفهیم این 
موضوع کار کرده ام. زار بخش کوچکی از اهل 
زار تحقیق  افراد که درباره  از  هواست. برخی 
کرده اند نزد اهل هوا نرفته اند.« او ادامه داد: 
» زار به معنی زیارت است. در بوشهر معنی 
بیمار می دهد. در واقع 7 نوع روح سرگردان 
بانیان،  نوبان،  مشایخ،  سادات،  دارد.  وجود 
جن نو، مطاری و زار. در برخی از شهرها اینها 
را با هم اشتباه می گیرند. حتی موسیقی و 
آواز زار و نوبان را اشتباه می زنند. اما آنچه که 
است  رسیده  ملی  ثبت  به  اخیر  روزهای  در 
مربوط  موسیقی  و  نوبان  مراسم  به  مربوط 
به آن می شود. نوبان در واقع آالت موسیقی 
با مشایخ و  از زار دارد و  نواهای متفاوتی  و 
سادات خیلی متفاوت است. در پرونده مربوط 
به نوبان نام سازها و بادها نیز آمده است.«

اوقاف کرمانشاه:
 خانقاه مخروبه بود و 
مجوز تخریب داشتیم

به دنبال اعتراض به تخریب بنای خانقاه قدیم 
کرمانشاه در میدان انقالب، مدیر کل اوقاف و 
امور خیریه این استان اعالم کرد که این خانقاه 
جزو آثار ثبت شده میراث فرهنگی نبود. محمد 
در  مخروبه که  خانقاه  »این  صالحی گفت: 
یکی از کوچه های قدیمی محله شریعتی شهر 
حالی  در  اسفند(   14( داشت،  قرار  کرمانشاه 
که تمامی مجوزهای الزم را برای تخریب آن 
گرفته بودیم، تخریب شد. این خانقاه که بنایی 
مخروبه بود، جزو آثار ثبت ملی شده میراث 
فرهنگی نبوده است.« او اضافه کرد: »در چند 
سال گذشته هم بخش هایی از این بنا بر سر 
فردی آوار شده و موجب مرگ او شده بود، 
لذا برای حفظ سالمت مردم منطقه و بنا به  
تکلیف  تعیین  برای  آن ها  مکرر  درخواست  
این بنا، اقدام به تخریب آن کردیم.«صالحی 
همچنین گفت: »این بنا اخیرا به محلی برای 
امنیت  که  بود  شده  تبدیل  معتادان  تجمع 
محله را زیر سوال می برد. این خانقاه در اختیار 
اوقاف بوده و برای حفظ سالمت مردم اقدام 

به تخریب این بنا کردیم.«

کافی است از ورودی بوشهر 
و چهارراه مخابرات به دژ نگاه 
کنید، بلندای گنبد مجتمع 
تجاری ساخته شده، هیچ 
نشانی از شکوه و چشم انداز 
اصیل و رسوب کرده در ذهن 
مردم شهر باقی نگذاشته و این 
در حالی است که در سالیان 
اخیر ِالمان های نامتجانس 
شهری نیز بر روند رو به زوال 
کیفیت بصری بنای کاروانسرا 
سرعت بخشیده اند

اما  بگویند »کاروانسرای مشیرالملک«.  زبانشان نمی چرخد  بود.  برازجان همان دژی است که سنگرِ خان شهیدشان  برای مردم  هنوز 
اختالف نظر و کشمکش بر سر این بنا آن قدر زیاد است که گویی خشت اولی که معمار شیرازی بنا نهاده بر نامرادی و بداقبالی بوده است. 
در کنار همه تهدیدات، در چند روز گذشته خبر ساخت یک کافی شاپ در نزدیکی بنای دژ سروصدای بسیاری به پا کرده است. فعاالن میراث 

فرهنگی می گویند این کافی شاپ درست در حریم کاروانسرا قرار گرفته و امکان آسیب رساندن به منظر و بنای دژ وجود دارد.

تجسمی

گردهمایی توراپراتورهای 
بین المللی در ایران چند 
سال پیش با حضور 135 
توراپراتور از 42 ملیت در 
ایران تجربه شد. حاال 
رئیس هیات مدیره 
جامعه تورگردانان ایران 
می گوید برای اجرای دوباره 
این گردهمایی از دولت 
کمک گرفته می شود و از 
توراپراتورهای خارجی دعوت 
می شود تا دوباره ایران را در 
مسیر سفر قرار دهند

رئیس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران 
می گوید قرار است با سفرنامه های جذاب و 
قیمت های مناسب، شرکت های گردشگری 
ایران  به  دوباره  خارجی  توریست های  و 
برگردند. به گزارش ایسنا، طبق آخرین اعالم 
سازمان جهانی گردشگری )WTO( بحران 
بی سابقه کرونا در سال 2020 سفر گردشگران 
را در سطح جهان با بیش از 70 درصد ُافت 
مواجه کرد و عقب گردی 30 ساله را رقم زد و 
بدترین سال در تاریخ گردشگری بین الملل 
جهانی  سازمان  این  آمارهای  ثبت کرد.  را 
گردشگری  رشد  متوسط  می دهد  نشان 
ایران در هشت ماه نخست سال 2020 به 
منفی 72 درصد رسیده است. معاون وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
نیز آمار داده که در 9 ماه نخست سال 1399 
میزان سفرهای بین المللی به ایران تا 94 
درصد کاهش داشته و در این مدت فقط 
450 هزار نفر با ویزای سالمت و تجاری به 
ابراهیم پورفرج،  اینک  ایران سفر کرده اند. 
رئیس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران 
ـ در پنل گردشگری که در جریان نشست 
تجاری  اروپا و ایران برگزار شد، می گوید: 
سناریوی  دو  قالب  در  دارد  قصد  »ایران 
و  مناسب"  نرخ  با  جذاب  "سفرنامه های 
برگزاری "گردهمایی بین المللی توراپراتورها"، 

کند.«وزارت  زنده  دوباره  را  گردشگری 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به تازگی اعالم کرده که صنعت گردشگری از 
شیوع ویروس کرونا متحمل 22 هزار میلیارد 

تومان خسارت شده است.
رفت و آمد  می کند  پیش بینی  که  پورفرج 
از سال 2022  ایران  به  گردشگران خارجی 
نشست  گردشگری  پنل  در  شود،  عادی 
تجاری اروپا و ایران می گوید: »تالشمان بر 
است گردشگرانی را که قصد سفر به ایران 
با  سال هاست  شرکت هایی که  و  داشتند 
ایران کار کرده اند را با سفرنامه های بسیار 
جذاب و قیمت های خیلی مناسب دوباره به 

جذب کنیم.« ایران 
او درباره گردهمایی توراپراتورهای بین المللی 
در ایران نیز عنوان می کند: »این رویداد چند 
سال پیش با حضور 135 توراپراتور از 42 
ملیت در ایران تجربه شد. برای اجرای آن از 
دولت هم کمک می گیریم. ما از توراپراتورهای 
خارجی دعوت می کنیم تا دوباره ایران را در 
مسیر سفر قرار دهند.«اگرچه ویزای درمان 
و تجاری بدون توقف در حال صدور است و 
تردد از برخی مرزهای زمینی انجام می شود 
اما ستاد ملی مقابله با کرونا هنوز با صدور 
ایران  به  ورود گردشگر  و  توریستی  ویزای 

موافقت نکرده است.

رئیس جامعه تورگردانان ایران:
گردشگران را با قیمت مناسب به ایران برمی گردانیم

در واکنش به اعتراضاتی درباره 
تجاوز به حریم کاروانسرای 
مشیرالملک روابط عمومی 

اداره کل میراث فرهنگی بوشهر 
در اعالمیه ای هرگونه تجاوز 

به حریم دژ برازجان از سوی 
سازندگان را رد کرده است
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پیامک شما را دربـاره 
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تصمیمات متناقض درباره انجام یا لغو تورهای نوروزی  شرکت های خدمات گردشگری را متضرر  و مردم را سرگردان کرده است

مسافران سردرگم
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی: دولت با انجام تصمیمات عجوالنه درباره سفرهای نوروزی 

زیان تازه ای به بخش گردشگری وارد می کند

چطور مسئوالنی که در این 
مدت این حوزه را رصد 

می کردند متوجه نشدند کرونا 
تشدید می شود؟ این امر که 
در حوزه تخصص من نیست، 

پیش بینی این مسائل کار 
ستاد کروناست. بهتر بود صبر 
می کردند و با توجه به شرایط 

با قاطعیت اعالم می کردند 
امسال سفرهای نوروزی کال 

لغو می شود. نه این که چند ماه 
قبل یک حرف بزنند و حاال یک 

هفته مانده به شروع سفرها 
چیز دیگری بگویند

حرمت هللا رفیعی، رییس هیات 
مدیره انجمن صنفی دفاتر 

خدمات مسافرتی: در فاصله 
یک هفته به آغاز پروازهای 

نوروزی، اعالم کرده اند که 
سفرهای نوروزی لغو خواهد 
شد. اشکالی ندارد، سالمت 

مردم مهمتر است، اما آیا دولت 
ضرر و زیان فعاالن صنعت 
گردشگری را که بر اساس 

تصمیم آن ها اقداماتی انجام 
داده بودند؛ می پردازد؟
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رئیس کمیسیون کشاورزی 
مجلس مطرح کرد:

زنگ خطر جدی برای 
امنیت غذایی کشور 

کمیسیون  رئیس  ساداتی نژاد  جواد  سید 
کشاورزی مجلس در مورد کاهش سهمیه آب 
چاه های  آب  پروانه  تعدیل  گفت:  کشاورزان 
کشاورزی توسط شورای حفاظت آب فرمانداری 
بررسی می شود و تا قبل از اجرای الگوی کشت 
تعدیل  هیچ  جهاد کشاورزی  وزارت  توسط 
آب چاهی مورد قبول نیست . به گزارش ایلنا 
که  مصوبه ای  آخرین  طی  گفت:  ساداتی نژاد 
کمیسیون کشاورزی با وزارت نیرو داشته است 
پروانه آب چاه های کشاورزی به شورای حفاظت 
از آب شهرستان و استان واگذار شده است و 
تعدیل پروانه آب چاه را به صورت قبل نداریم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: در 
یک دهه اخیر کاربری بیش از یک میلیون هکتار 
از اراضی کشاورزی و باغی کشور تغییر کرده و 
حدود 200 هزار هکتار آن غیرمجاز بوده که این 
و  حوزه کشاورزی  برای  خطری  زنگ  مسئله 

تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است.
ساداتی نژاد با اشاره به مشکالت متعدد در حوزه 
مشکالت  از  یکی  عنوان کرد:  بیمه کشاورزی 
به  پرداخت خسارت  این حوزه عدم  در  اصلی 
موقع یا عودت کمترین مبلغ است، آن هم به 
دلیل این که بیمه بر اساس تولید تنظیم می شود؛ 
در حالی که کشاورز وقتی دچار خسارت می شود 
عماًل درآمدی هم که دارد از بین می رود، بنابراین 
این مورد یکی از اصلی ترین محورهای بحث در 
این حوزه است. از سال 98-97 بر اساس قانون  
دو هزار و 400 میلیارد تومان برای بیمه کشاورزی 
در نظر گرفته شده بود که سعی می کنیم امسال 

به حداقل دو برابر آن افزایش پیدا کند.

رشد اقتصادی ایران به 
مثبت 0/8 درصد رسید 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پاییز 
امسال رشد اقتصادی کشور، به مثبت 0.8 
درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت 
٠.٢ درصد رسیده است. این در حالی است 
 ٥.٥ مثبت  به  کشاورزی  گروه  رشد  که 
درصد، گروه صنایع و معادن به مثبت ٣.٧ 
و گروه خدمات به منفی ١.٨ رسیده است. 
ثابت  قیمت  به  داخلی  ناخالص  محصول 
سال ١٣٩٠ در 9 ماهه نخست سال ١٣٩٩ 
به 523 هزار میلیارد تومان با نفت و 454 
نفت  احتساب  بدون  تومان  میلیارد  هزار 
رسیده است، در حالی که در مدت مشابه 
سال قبل با نفت 529 هزار میلیارد تومان 
و بدون نفت 459 هزار میلیارد تومان بوده 
رشد  درصدی   1.2 منفی  رشد  از  نشان  که 
درصدی  یک  منفی  و  نفت  با  اقتصادی 
امسال  اول  ماهه   9 در  دارد.  نفت  بدون 
گروه   ،٣ کشاورزی  گروه  فعالیت های 
صنایع و معادن ٠,٨ و گروه خدمات ٣.٣- 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 

است. داشته 

فائو اعالم کرد:

تداوم روند صعودی قیمت 
جهانی مواد غذایی 

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( 
اعالم کرد قیمت جهانی مواد غذایی ماه میالدی 
گذشته تحت تاثیر رشد قیمت اقالمی نظیر شکر 
متوالی  ماه  نهمین  برای  روغن های گیاهی،  و 
شاخص  ایسنا،  به گزارش  پیدا کرد.  افزایش 
قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه سبدی از 
غالت، دانه های روغنی، محصوالت لبنی، گوشت 
و شکر را بررسی می کند، در فوریه به 116 واحد در 
مقایسه با 113.2 واحد در ژانویه افزایش یافت. 
شاخص ژانویه در ابتدا 113.3 واحد گزارش شده 

بود که مورد بازبینی قرار گرفت.
این بازبینی منعکس کننده افزایش 7.5 میلیون 
انتشار  از  پس  جهان  تولید گندم  برآورد  تنی 
اروپا،  اتحادیه  استرالیا،  سوی  از  رسمی  آمار 
قزاقستان و روسیه است. با پیش بینی هند از 
تولید باالتر، پیش بینی تولید برنج جهانی هم 
به میزان 2.6 میلیون تن در مقایسه با برآورد 
ماه پیش افزایش یافت. فائو پیش بینی خود از 
ذخایر جهانی غالت در سال 2021 را به میزان 9 
میلیون تن باال برد و 811 میلیون تن برآورد کرد 
که به معنای کاهش ساالنه 0.9 درصدی است. 
بر اساس گزارش رویترز، این نهاد سازمان ملل 
افزایش  از  فعلی  نشانه های  اعالم کرد  متحد 
اندک تولید جهانی غالت در سال 2021 حکایت 
دارد. اگرچه محصول گندم نیمکره شمالی هنوز 
به مرحله برداشت نرسیده و در نیمکره جنوبی 
هنوز کشت نشده است، اما پیش بینی مقدماتی 
فائو برای تولید جهانی گندم در سال 2021 به 
سومین رشد ساالنه متوالی و رسیدن تولید به 
780 میلیون تن اشاره دارد که رکورد جدیدی به 

شمار می آید.

ابالغیه ای دریافت کردیم که 
می گفت کاربران به سمت 
بسته های اینترنت رایگان شبانه 
سوق پیدا نکنند. بر اساس این 
ابالغیه، منطق زیر پا گذاشته 
شده بود؛ منطقی که ایجاب 
می کند ساعت 1 شب بسته های 
ارزان قیمت ارائه شود

فناوری اطالعات

وزیر ارتباطات:

ابالغیه  مراجع فرهنگی، بسته های اینترنت شبانه را حذف کرد
کانال  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
تلگرامی خود به سواالت مطرح شده از سوی 
مردم و خبرنگاران پاسخ داد و توضیحاتی 
آذری جهرمی  ایرنا  گزارش  به  کرد.  ارائه 
شبانه  بسته های  حذف  دلیل  به  پاسخ  در 
از سوی مراجع  اینترنت گفت: »اعتراضاتی 
شبانه  بسته های  با  رابطه  در  فرهنگی کشور 
بسته ها  این  به حذف  منجر  مطرح شد که 
شد. ارائه بسته های شبانه اینترنت از سوی 
منطقی  و  درست  درخواست  یک  اپراتورها 
این  دنیا  کشورهای  بسیاری  در  است. 
بسته ها ارائه می شود. اما واقعیت این است 
که ما ابالغیه ای دریافت کردیم که می گفت 
کاربران به سمت بسته های اینترنت رایگان 
شبانه سوق پیدا نکنند. چرا که تاثیر منفی 
و  داشت  دانشجویان  و  دانش آموزان  روی 
صبح  و  می داشت  نگه  بیدار  شب  را  آن ها 
بر  شوند.  حاضر  کالس  سر  نمی توانستند 
پا گذاشته  زیر  منطق  ابالغیه،  این  اساس 
شده بود؛ منطقی که ایجاب می کند ساعت 
شود.  ارائه  قیمت  ارزان  بسته های  شب   1
اپراتورها  دوباره  ما  شد  باعث  منطق  همین 
کنیم  توصیه  آن ها  به  و  بخوانیم  فرا  را 
بسته های شبانه را ارائه کنند تا بخشی از بار 
دهند.  انتقال  ساعت های کم باری  به  شبکه 
و  نداریم  موضوع  این  در  دخالتی  ما  البته 

به نظر می رسد اگر یک اپراتور بسته شبانه 
دیگر  اپراتورهای  رقابتی  بازار  در  ارائه کند، 
شبانه  بسته  این که  جز  ندارند  چاره ای  نیز 

کنند.« تعریف 
یکی از سواالتی که بیشترین فراوانی را در 
موضوع  داشت،  شده  مطرح  سواالت  میان 
اپراتورها  سهم  درباره  مجلس  اخیر  مصوبه 
آذری جهرمی  بود،  اینترنت  احتمال گرانی  و 
که پیش از این هم این را اعالم کرده بود، 
تاکید  شده  مطرح  سواالت  به  پاسخ  در 
اینترنت  موجب گرانی  مجلس  مصوبه  کرد 
گفت:  مصوبه  این  درخصوص  او  می شود. 
گفته ایم.  را  گفتنی ها  بمانیم،  منتظر  »باید 
و  وارد کرده  ابهام  قبلی  مصوبه  به  مجلس 
است.  برگردانده  تلفیق  به کمیسیون  را  آن 
زمینه  این  در  تلفیق  قبل کمیسیون  روز  دو 
جلسه ای داشته اند که هنوز اطالع رسمی از 
نتیجه این جلسه اعالم نشده است. مصوبه 
مجلس  صحن  در  باید  تلفیق  کمیسیون 
 10 افزایش  مصوبه  اگر  برسد.  تصویب  به 
درصدی حق السهم اپراتورها در هر شرایطی 
تصویب شود نیازی به این نیست که اجازه 
داده شود  اپراتورها  به  تعرفه  بهای  افزایش 
می شود.  گران  اینترنت  طبیعی  صورت  به 
گیگ  هر  برای  اپراتورها  قیمت  سقف 
مالیاتی  اگر  است،  تومان  هزار   40 اینترنت 

بگیرد  می خواهد  اپراتورها  از  دولت  که 
می توانند  هم  اپراتورها  کند،  پیدا  افزایش 
سقف مجوز تعرفه را باال ببرند و این اتفاقی 
اتفاق  این مصوبه  قانونی شدن  با  است که 
گران  صد درصد  اینترنت  و  افتاد  خواهد 
می شود. در واقع این مصوبه مجلس قطعا 
باعث گرانی اینترنت می شود، قبال هم گفته 
رشد  و  توسعه  اینترنت ضد  بودم که گرانی 

است.« ایران  در  اطالعات  فناوری 
اینترنت  بودن  گران  درباره  ارتباطات  وزیر 
از  یکی  ما  گفت  بتوان  »شاید  گفت: 
اما  داریم  جهان  اینترنت های  ارزان ترین 
است  این  می رسد  نظر  به  گران  که  این 
در  اگر  است  پایین  ایران  ریال  ارزش  که 
دنیا 1 گیگ اینترنت موبایل 2 یورو در نظر 
بگیریم به ریال در نظر بگیریم هر گیگ 60 
هم  ایران  از  خارج  در  می شود،  تومان  هزار 
درآمدهای شان با یورو است و قابل قیاس 
دارد  وجود  دومی که  نکته  نیست.  ایران  با 
یک  در  مقطعی  در  اپراتورها  است که  این 
)پایین  دامپ  را  قیمت ها  منفی،  رقابت 
کردند  غیرعادی(  صورت  به  قیمت  آوردن 
یعنی قیمت ها را پایین آوردند برای این که 
سایت رقبایشان که اینترنت خانگی بود را از 
مدار خارج کنند. این رقابت تا حدی پیش 
عادت  فرایند  این  با  آن ها  کاربر  که  رفت 

کردند و دیگر امکان افزایش قیمت به شیوه 
سایر نقاط دنیا و یا روال منطقی را نداشتند. 
در این شرایط قیمت اینترنت ایران یکی از 

است.« دنیا  اینترنت های  ارزان ترین 
وزیر ارتباطات گفت: »دولت در تعرفه گذاری 
صرفا  و  نیست  دخیل  اینترنتی  بسته های 
قیمت  یکدیگر  با  رقابت ها  در  اپراتورها 
بسته ها را تعیین و آن را ارائه می کنند. آن 
سقف  می کند،  مشخص  دولت  که  چیزی 
کیلوبایت  هر  قیمت  اکنون  است.  قیمت 
مقررات  تنظیم  از سوی کمیسیون  اینترنت 
قیمت گذاری  برای  تصمیم گیر  نهاد  که 
اساس  بر همین  است.  ریال  است، 4دهم 
تلفن  اینترنت  گیگ  هر  برای  قیمت  سقف 
البته  باشد.  تومان  هزار   40 می تواند  همراه 
اپراتورها می توانند در تنوع بسته با یکدیگر 
رقابتی  فضای  و  بازار  شرایط  کنند.  رقابت 

که بین آن ها وجود دارد قیمت را مشخص 
بسته های  چرا  این که  درباره  او  می کند.« 
حذف  اپراتورها  سوی  از  نامحدود  و  شبانه 
شدند، گفت: »این مسئله بیشتر به شرایط 
آن ها  برمی گردد.  اپراتورها  بین  رقابتی 
بسته های متناسب با ساعت ها و شکل های 
سوی  از  بسته ها  حذف  ارائه کنند.  مختلف 
یک اپراتور باعث می شود کاربران به سمت 
اپراتور دیگری که این بسته ها را دارد، بروند. 
ما به عنوان تنظیم گر بازار باید مراقب باشیم 
این  زیرا  نکنند  تبانی  یکدیگر  با  اپراتورها 
مانند  می شود.  تمام  مشتریان  ضرر  به  کار 
اتفاقی که دو ماه قبل رخ داد و دو اپراتور 
با  هماهنگی  یک  در  همراه اول  و  ایرانسل 
یکدیگر قیمت  بسته ها را باال بردند و برخی 
این  حذف کردند.  را  پرطرفدار  بسته های  از 

است« تبانی  مصداق 

متوالی  دومین سال  برای  ممنوعیت های کرونا 
سفرهای نوروزی را تحت تاثیر قرار داده است. 
و  میراث فرهنگی  وزارت  مسئوالن  سال گذشته 
 53 نوروزی  سفرهای  کردند  اعالم  گردشگری 
درصد کاهش داشته است. هر چند در نوروز 99 
کرونا میهمان تازه واردی بود که اطالعات چندانی 
درباره آن نداشتیم، هنوز مرگباری کرونا را لمس 
نکرده بودیم، اما همسویی جهانی با رعایت فاصله 
اجتماعی و قرنطینه خانگی باعث شد بسیاری 
از مردم قید سفر نوروزی را بزنند و امید داشته 
باشند که در تابستان جبران مافات کنند. کرونا اما 
خیال رفتن نداشت. حاال دومین نوروزی است 
که ایرانی ها با چشم نگران در انتظار بهارند و هنوز 
داشته  برنامه ای  چه  تعطیالت  برای  نمی دانند 
باشند. البته به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا 16 اسفند آخرین وضعیت شهرها ارائه 
و براساس آن تصمیم گیری می شود تا شرایط 
سفرهای نوروزی مشخص و مردم تکلیف خود 
را بدانند. ستاد کرونا در حالی همچنان به رعایت 
پروتکل ها در سفر امیدوار است که وزیر بهداشت، 
با ابراز نگرانی نسبت به شیوع کرونا و شرایط کادر 
درمان، مخالفت خود را با انجام هرگونه سفر در 

تعطیالت نوروز اعالم کرده است.

 وزیر مخالف است ستاد کرونا امیدوار
آسودگی خیالی که امسال در مواجهه با سفرهای 
دیده  مردم  و  مسئوالن  از  بعضی  بین  نوروزی 

می شود، شاید ریشه در آغاز واکسیناسیون داشته 
باشد. البته هنوز واکسیناسیون عمومی در ایران 
آغاز نشده و نمی توان چندان امیدی به این امر 
داشت. مینو محرز استاد عفونی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و عضو ستاد مقابله با کرونا در این 
خصوص گفته است: »تحت هیچ شرایطی نباید 
در ایام عید زمینه و مقدمات سفر شهروندان را 
فراهم کرد. سفر در وضعیتی که گونه جهش یافته 
ویروس هم سر برداشته و در کل کشور چرخیده، 
به قیمت جان هموطنانمان تمام می شود. باید 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی کرد که مردم تصور 
نکنند با آغاز واکسیناسیون کار تمام  شده است. 
هنوز اتفاقی نیفتاده، تازه در حال تزریق واکسن 
به کادر درمان هستیم و زمان زیادی تا ایمن شدن 
60 تا 70 درصد جامعه مانده است. رفتن به سفر 
می شود.«  تمام  گران  برایمان  شرایط،  این  در 
این  به  بدون توجه  اما  امر گردشگری  متولیان 
اعالم  امیدوارکننده دادند و  هشدارها، وعده های 
کردند سفرهای نوروزی با رعایت پروتکل ها انجام 

می شود.
ویروس  شیوع  خصوص  در  جدی  هشدارهای 
که  ماههاست  کشور  در  یافته  جهش  کرونای 
مطرح است، هفته پیش وزیر بهداشت با ابراز 
نگرانی نسبت به وضعیت خوزستان اعالم کرد: 
»نمی خواهیم مردم را دچار اضطراب کنیم اما باید 
ویروس جهش یافته کرونا را بسیار جدی بگیرند 
زیرا بسیار خطرناک است.« دیروز هم نمکی با 

تاکید بر این موضوع، به طور صریح مخالفت خود 
را با انجام سفرهای نوروزی در شرایط فعلی اعالم 
کرد و گفت: » صحنه های دردناکی در خوزستان 
می بینیم و در عرض 48 ساعت ریه های یک فرد 
پر از ویروس است. در چنین شرایطی می خواهیم 
مردم خسته  می دانیم  بدهیم.  مسافرت  کوپن 
هستند. ولی ناچار هستیم برای حفظ سالمت 
از این پروتکل های بهداشتی  مردم روی برخی 
بایستیم. یکی از دغدغه های همکاران ما همین 
تعطیالت نوروزی است و پیشنهاد ما این است 
که تردد و مسافرت انجام نشود. این جاده های 
پر ازدحام و ترددهای بی رویه و در هم آمیختگی 
جمعیت و انتقال ویروس جهش یافته سرکش 
به شدت نگران کننده است. به ما گفته می شود 
برای سفر پروتکل طراحی شود. ما می گوییم آب 
آلوده نخورید، اما اگر اصرار می کنید، بجوشانید و 
بخورید. در چنین وضعیتی هستیم. می دانیم با 
گردش ویروس جهش یافته انگلیسی در همه 
کشور، مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل بسیار 
موثر است.« اما باز هم سخن از رعایت پروتکل ها 
در سفر است و لجاجت بر جبران آسیب هایی که 
به بخش گردشگری وارد شده، اما به چه قیمتی؟ 
آیا اتخاذ این تصمیمات ضربه جدیدی به بدنه 

گردشگری کشور نیست؟

آسیب تصمیمات غیر اصولی
 به گردشگری

وزارت گردشگری بهمن ماه اعالم کرد تنها کسانی 

در شهر  بود که  خواهند  نوروز  در  به سفر  مجاز 
مقصد اقامتگاه رزرو کرده باشند و اوایل اسفند هم 
توصیه هایی مبنی بر این که بهتر است مردم نوروز 
1400 در قالب تور سفر کنند و از سفرهای شخصی 
و  فعاالن گردشگری  برخی  سوی  از  بپرهیزند 
معاون گردشگری مطرح شد. بسیاری از دفاتر 
خدمات مسافرتی با توجه به این تصمیمات و 
اظهارات، اقدام به فروش تور و رزرو خدمات در 
مقاصد مختلف گردشگری کردند. حاال اما چند 
دیگری  مواضع  سفرها،  شروع  به  مانده  روزی 
از سوی مسئوالن مطرح است، به نظر می رسد 
متولیان امر گردشگری در اظهار نظر در خصوص 
انجام سفرهای نوروزی شتاب زده عمل کردند و 
از صنوفی  بسیاری  غیراصولی  این شتاب زدگی 
که در یک سال و نیم گذشته ضرر و زیان قابل 

توجهی را تحمل کردند، باز هم متضرر می کند.
انجمن  مدیره  هیات  رئیس  رفیعی  حرمت هللا 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در گفت و گو با 
»پیام ما« در خصوص تصمیماتی که در ماه های 
نوروزی  سفرهای  انجام  چگونگی  برای  اخیر 
نیم  و  ماه  »یک  می گوید:  است،  شده  گرفته 
امسال  کرد  اعالم  رئیس جمهور  آقای  پیش 
نوروز سفر را به گونه ای برنامه ریزی می کنیم که 
ضرر و و زیان یک و نیم سال گذشته بخش 
گردشگری جبران شود. البته اصناف گردشگری 
به قدری در این مدت آسیب و زیان دیده اند که 
حتی اگر تمام نوروز هم بخش گردشگری فعال 

باشد، این ضرر و زیان جبران نمی شود. چند روز 
پیش هم وزیر بهداشت اعالم کرد ما در تالشیم 
سفرهای  که  کنیم  طراحی  را  سازوکاری  که 
گردشگری  وزیر  شود.  انجام  امسال  نوروزی 
بعد از جلسه هیئت دولت می گوید با توافقی که 
صورت گرفته گردشگری در نوروز انجام می شود. 
با توجه به این اظهارات دفاتر خدمات مسافرتی 
اقدام کرده اند، بلیت به مردم فروخته اند، هتل 
رزرو کرده اند، حاال اگر سفرهای نوروزی به کلی 
را چه کسی  این دفاتر  لغو شود، ضرر و زیان 
این  در  مسئوالنی که  چطور  می کند؟  پرداخت 
مدت این حوزه را رصد می کردند متوجه نشدند 
حوزه  در  که  امر  این  می شود؟  تشدید  کرونا 
مسائل  این  پیش بینی  نیست،  من  تخصص 
کار ستاد کروناست. بهتر بود صبر می کردند و 
با توجه به شرایط با قاطعیت اعالم می کردند 
نه  می شود.  لغو  نوروزی کال  سفرهای  امسال 
حاال  و  بزنند  حرف  یک  قبل  ماه  چند  این که 
یک هفته مانده به شروع سفرها چیز دیگری 

بگویند.«
با  هنگفتی که  زیان  و  به ضرر  اشاره  با  رفیعی 
متوجه  کارشناسی،  غیر  و  عجوالنه  تصمیمات 
خدمات  دفاتر  ویژه  به  و  گردشگری  بخش 
مسافرتی که در ماه های گذشته بلیت و خدمات 
گذشته  »سال  می گوید:  می شود،  فروخته اند 
این همه ضرر و زیان بر پیکره بخش گردشگری 
وارد شد. دولت به اندازه ارزنی به فعاالن گردشگری 
سفرهای  اعالم کردند  هم  امسال  نکرد.  کمک 
نوروزی برقرار است، ما هم اقداماتی انجام دادیم. 
نوروزی،  پروازهای  آغاز  به  فاصله یک هفته  در 
اعالم کرده اند که سفرهای نوروزی لغو خواهد شد. 
اشکالی ندارد، سالمت مردم مهمتر است، اما آیا 
دولت ضرر و زیان فعاالن صنعت گردشگری را که 
بر اساس تصمیم آن ها اقداماتی انجام داده بودند؛ 
می پردازد؟ اگر این کار را نکند حتما عواقب بدی به 
دنبال خواهد داشت. با توجه به مواردی که اشاره 
کردم طبیعی است که این ضرر و زیان را دولت 
به این بخش وارد کرده است. بخش خصوصی در 
این 18 ماه توقع کمک از دولت نداشته، کاری هم 
برای ما نکردند. اما اگر با تصمیمات غیراصولی 
ضرر و زیان تازه ای به این بخش وارد کنند، بخش 
خصوصی سکوت نمی کند. حتما مطالبات خود 
را مطرح می کند. دوایر نظارتی هم باید پاسخگو 
باشند. نه تنها حمایت نمی کنند بلکه به راحتی با 
انجام یک تصمیم عجوالنه ضرر و زیان تازه ای به 

فعاالن بخش گردشگری وارد می کنند.«
گذشته  ماه  یک  در  سفرها  پیش خرید  بازار 
حسابی رونق گرفته است، اما در صورت لغو کلی 
تورها  تکلیف  باید کرد؟  چه  نوروزی  سفرهای 
رزرو شده چه می شود؟  هتل های  و  پروازها  و 
در  اعالم کردند  گردشگری  امر  متولیان  بعضی 
صورت لغو سفر ها اعتبار سه ماهه برای تورهای و 
بلیت های پیش فروش شده در نظر گرفته شود، 
رفیعی اما معتقد است: »این سازو کار درستی 
است.  مردم  انداختن  چاه  به  چاله  از  نیست. 
ممکن است عده ای سودجو پول مردم را بگیرند، 
تا سه ماه بعد هم نتوانند به تعهد خود عمل کنند. 

نیست.  این سازوکارها، کارشناسی شده 
نه  می دهند که  انجام  توافقاتی  دور  می نشیند 
و  کرونا  است«  اصولی  نه  و  دارد  اجرا  امکان 
رفتار آن ناشناخته است و شاید این امر امکان 
و  سخت  حدودی  تا  آن را  مورد  در  پیش بینی 
ناممکن کند، اما متولیان امر گردشگری در یک 
در  تنها  نه  دادند که  نشان  نیم گذشته  و  سال 
مواجهه با بحران کرونا توان کافی و درایت الزم 
را ندارند، بلکه با شتابزدگی می توانند در تشدید 
بحران  حتی  و  ایفا کنند  پررنگی  نقش  بحران 
نوروزی  مورد سفرهای  در  ایجاد کنند.  جدیدی 
شاید بهتر بود با صبوری بیشتری تصمیم گیری 
دوباره  آسیب  فعاالن گردشگری  نه  تا  می شد، 

نه مردم سرگردان شوند.  و  ببینند 

|پیام ما| کمتر از دو هفته تا آغاز طوالنی ترین تعطیالت سال باقی مانده و بحث سفرهای نوروزی در روزهایی که کرونا باز هم نمودارهای 
ابتال و مرگ و میر را در کشور صعودی کرده، داغ است. دیروز سعید نمکی در اظهارنظری صریح  اعالم کرد مطلقا موافق هیچ مسافرتی در 
عید نوروز نیست. این اظهارات او همزمان با اتخاذ تصمیماتی در ستاد ملی مبارزه با کرونا بود، بر اساس مصوبه این ستاد تردد و سفر 
به شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. در این بین با تصمیماتی که در ماه های اخیر در خصوص سفرهای نوروزی از سوی 
دولت اتخاذ شد، بسیاری از مردم و دفاتر مسافرتی اقدام به برنامه ریزی در این زمینه کرده اند و حاال در صورت لغو کلیه سفرها، باز هم 

بخشی از فعاالن گردشگری دچار ضرر و زیان می شوند.
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فقی ا
ریوی،  بیماری   - دهن کجی   -  1
 - انگلیسی2  نقشه   - بیمار  نت 
آذرگشسب  آتشکده  موبدان  موبد 
هایی  کار  از   - خاطر3  آسوده   -
کشتی  در  قاضی  با  داور  که 
شن   - بینی   - کند  می  صحبت 
وارونه4 - دو رویی - پایه اداری، 
آب   - رتبه كارمندی  حقوقی،  پایه 
اثری   - رفوزه5  پا،  جای   - دهان 

سنگربان   - جی.ام.کوتسیا  از 
ملی  تیم  و  مونیخ  بایرن  نامدار 
صابون   - وكلك  حقه   - آلمان6 
قدیم7  یونان   - بتونه  خیاطی، گل 
گل   - كاوش  حبیب  از  فیلمی   -
 - گمان   - انگور8  درخت  سرخ، 
کن9  آرد  غله   - فرانسه  دریای 
و كتف،  دوش   - آتش  مخفف   -
 - خیاط10  كار  وسایل  از   - كتف 
های  ساز  از   - ایران  رودهای  از 
بدی11  و  فتنه  بدی،  فتنه،   - زهی 

زبان  به  پول  سرمایه،   - درك   -
رفت12  همراه   - بازاری  کوچه 
دوموریه  دافنه  جاودانه  رمان   -
نفس  ناله،  سودای   - ربا  آهن   -
 - آید13  بر  سوز  پر  دل  از  بلند، 
ترس و بیم - لنا وارونه - شهرت 
NBA14 - فيلم  تیم هیوستون در 
استیل  تیم  سرمربی   - خيالي 
عربی  سپس   - مشك   - آذین15 

دیوار سر  خار   - سنگریزه   -

عمودی
1 - تیر پیكاندار - خداوند، چاشنی 
لذت، كیف كردن، نصیب -  غذا - 
 - یافتن   - همراه مت2   - خالص 
بیباك - صورت، مهره شطرنج3 - 
ویتنام  شدگان،  آفریده  مخلوقات، 
خواب   - شاه  مخفف   - قدیم 
آذری   - خیالی4  آرزوی  شیرین، 
مهربان   - شكاف  رها كردن،  زبان، 
سازهای  از   - مهربان  بسیار  تر، 
تیم  اسبق  بازیکنان  از   - ضربی5 
منجمد،  آب   - ایران  فوتبال  ملی 
آب صفر درجه6 - روش - رودی 
- گل  ناتمام7  یکان   - روسیه  در 
توهین   - خوراکی  دانه   - پخته 
نمودن، خوار كردن8  كردن، تحقیر 
آسمان  بت  پا،  و  بی سر  ولگرد،   -
جل - غربال، سرند، مو بیز - ابزار، 
بگو  معنی  به   - نر9  وسیله - شیر 
- یک صدم فرانک - مو وارونه10 
صادق  از  اثری   - قران  سوره   -

آلمانی  سوار  دوچرخه   - هدایت11 
 - پیچیدن  درهم   - اثر.تاثیر12   -
و  دالور   - مانكل  هنینگ  از  اثری 
13 - بم وارونه - سینمای  شجاع 
ته -  بدون  باران  آبادان -  سوخته 

شخص  دوم  داخل،  داخلی،  ضمیر 
مفرد14 - خرس چینی - خوراک 
رزمی  های  ورزش  در  درجه  طیور، 
مازندران15 - الشه حیوان  اهل   -
سوزن،  رو  دنباله  باریك،  رشته   -

جواب  منفی،  عدد   - سیگار  واحد 
روستایی  عدد  روستا،   - باال  سر 
شهر  آورد  ره  اصفهان،  سوغات   -

ن صفها ا

جدول شماره 1965

مشارکت »داتین« در طرح 
احیای جنگل های زاگرس 

با  زاگرس  جنگل های  احیای  برای  داتین  شرکت 
سازمان های مردم نهاد و دوستداران محیط  زیست 

می کند. مشارکت 
با  داتین  روابط عمومی  مدیر  رضایی،  مژگان 
درختکاری گفت:  روز  مناسبت  به  خبر  این  اعالم 
جنگل های  از  زیادی  بخش  امسال  »متاسفانه 
زاگرس به دلیل آتش سوزی از بین رفت. ما به عنوان 
مشارکت  با  می خواهیم  اجتماعی  مسئولیت  یک 
سازمان های مردم نهاد و دوست داران محیط  زیست 
در طرح احیای جنگل های زاگرس مشارکت کنیم و 
برای کاشتن 500 نهال بلوط در جنگل های زاگرس و 

برداریم.« از آن ها گام  حفاظت و مراقبت 
خردادماه امسال با شعله ور شدن آتش در جنگل های 
جنگل های  در  آتش سوزی  سریال  گچساران، 
آتش سوزی ها  این  ادامه  در  شد.  شروع  زاگرس 
منطقه خائیز در استان کهگیلویه وبویراحمد و برخی 
مناطق دیگر کشور هم طعمه آتش شدند. اگرچه 
بخش هایی از این آتش با کمک دلسوزان طبیعت 
اما  شد  خاموش  زیست  محیط   دوستداران  و 

رفتند. بین  از  این منطقه  از درختان  بسیاری 
جنگل های   « گفت:  داتین  روابط عمومی  مدیر 
جنگلی  رویشگاه های  مهم ترین  از  یکی  زاگرس 
کشور هستند و با 6 میلیون هکتار مساحت در 11 
. ما در مشورت  استان کشور گسترده شده  است 
و دوستداران محیط زیست تصمیم  با متخصصان 
گرفتیم تا با مشارکت سازمان های مردم نهاد، 500 
آن ها  از  و  بکاریم  جنگل ها  این  در  را  بلوط  نهال 

نگهداری کنیم.« و  مراقبت 
نهال  تنها کاشت  بدانیم که  »باید  افزود:  رضایی 
و  مراقبت  اصلی  مساله  و  نیست  مهم  تنهایی  به 
شرکت  عنوان  به  ما  است.  نهال  این  از  نگهداری 
زاگرس  احیای جنگل های  در  داتین قدم کوچکی 
برخواهیم داشت و امیدواریم در این مسیر دیگر 
سازمان ها و نهادهای اکوسیستم فناوری هم با ما 

شوند.« همراه 
از  آرین قشم )داتین(  نرم افزاری داتیس  شرکت 
محصوالت  ارائه  در  پیشرو  نرم افزاری  شرکت های 
الکترونیکی  پرداخت  و  بیمه  بانکداری،  و خدمات 
است که با ارائه راهکارهای نرم افزاری کامال بومی در 
صنعت مالی، بانکی، بیمه و خدمات پرداخت کشور 
به شمار  این صنعت  اصلی  در زمره نقش آفرینان 
می رود. این شرکت، تا پایان سال 1391 به عنوان 
واحد راهکارهای بانکی شرکت فناوری اطالعات و 
می کرد  فعالیت  )فناپ(  آریان  پاسارگاد  ارتباطات 
در  مستقل  شرکت  یک  به صورت  آن،  از  پس  که 
ادامه  فعالیت خود  به  فناپ  زیرمجموعه هلدینگ 

است. داده 

همزمان با گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز 
درختکاری، بعد از ظهر روز گذشته مراسم غرس 
نهال با حضورسمیه رفیعی نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی، نصرهللا پژمان فر رئیس 
اسالمی،  شورای  مجلس  نود  اصل  کمیسیون 
زیست  مدیرکل حفاظت محیط  سعید محمودی 
محیط  تشکل های  هنرمندان،  تهران،  استان 
پارک ملی  زیستی و مسئوالن محلی در حاشیه 

شد. برگزار  حصار  سرخه 
زیست  محیط  حفاظت  روابط عمومی  گزارش  به 
فراکسیون  رئیس  رفیعی  سمیه  تهران،  استان 
محیط زیست مجلس شورای اسالمی در حاشیه 
و  طبیعی  منابع  هفته  این که  بیان  با  برنامه  این 
روز درختکاری یکی از مناسبت های مرتبط با حفظ 
محیط زیست بوده و بسیار ارزشمند است، گفت: 
محیط  حوزه  اهمیت  نشان دهنده  مناسبت  این 
زیست و منابع طبیعی در سابقه ایرانی و اسالمی 
کشور ما بوده و دین مبین اسالم هم بر آن صحه 

است. گذاشته 
او با اشاره به این که این رویداد اهمیت موضوع 
درختکاری را در همه سطوح به مردم و مسئوالن 
حفاظت  موضوع  با  باید  افزود:  می کند،  یادآوری 
از محیط زیست به عنوان اصل اساسی در زمینه 

آرمان شود. پایدار کشور تجدید  پیشرفت 
این که  بیان  با  خود  سخنان  ادامه  در  رفیعی 
زمین  و  هوا  سالم،  زیست  محیط  از  برخورداری 

سالم و پاک حق عامه مردم است و این موضوع 
در قوانین کشور به رسمیت شناخته می شود، اظهار 
داشت: وظیفه همه مسئوالن در کشور اولویت قرار 
دادن احقاق این حق مردم است که پایه سالمت 

نیز هست. اقتصادی  پایداری  و 
نود  اصل  کمیسیون  رئیس  پژمان فر  نصرهللا 
مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم با اشاره 
به این که خوشبختانه موضوع درختکاری در کشور 
ما سنت حسنه ای است که مردم ورود ویژه ای به 
آن دارند، گفت: تالش مردم بر این است که این 
بین  در  عنوان فرهنگ عمومی  به  ارزشمند  اقدام 

و خانواده هایشان حفظ شود. خود 
به  اگرچه  مراسم هایی  چنین  این که  بیان  با  او 
انجام می شود  از طریق مسئوالن  نمادین  صورت 
به جد  نهال  و  اما در کشور روحیه غرس درخت 
باالست، افزود: مردم می توانند درختی را با نیات 
معنوی و براساس اعتقادات و باورهای خود غرس 
کنند و می توانیم طیف گسترده ای از این اقدامات 

را در کشور داشته باشیم.
تالش  باید  این که  به  اشاره  با  ادامه  در  پژمان فر 
کنیم این موضوع در محیط های عمومی با جریان 
بیشتری  عمومیت  و  شود  مواجه  گسترده تری 
و  محافظت  از طرفی  داشت:  اظهار  باشد،  داشته 
با اهمیت است و  نگهداری از درختان هم بسیار 
بررسی و آسیب شناسی شود که در هرسال  باید 
چند  آینده  سال  تا  می شوند  درختانی که کاشته 

می ماند. باقی  آن ها  از  درصد 
زیست  مدیرکل حفاظت محیط  سعید محمودی 
بیان  با  برنامه  این  حاشیه  در  نیز  تهران  استان 
اینکه جنگل های با ارزش در غرب و شمال کشور 
دارند،  مشکالتی  و  شده  تغییراتی  دستخوش 
افزود: کاشت نهال در جنگل های دست کاشت و 
بسیار  اقدامی  کشور  در  درختان  جایگزین کردن 

است. ارزشمند 
و  دست کاشت  جنگل های  باید  داشت:  اظهار  او 
بهتر  برای  را  سرانه فضای سبز جنگلی و شهری 

تولید  افزایش  و  مردم  زندگی  وضعیت  کردن 
دهیم. توسعه  شهرها  در  اکسیژن 

در  تهران  استان  زیست  مدیرکل حفاظت محیط 
باید  برنامه ها  این گونه  این که  به  اشاره  با  ادامه 
بلند  برنامه ریزی های  در  و  قرار گرفته  اساس کار 
مدت نیز مد نظر باشد، گفت: همچنین باید مردم 
آموزش ببینند تا مسئولیت پذیری بیشتری نسبت 
به حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل ها و 

مراتع کشور داشته باشند.
بیان  با  خود  سخنان  ادامه  در  محمودی 
اساس  دانش  و  دانش  اساس  آموزش  این که 
تصمیم گیری های درست است، بیان داشت: اگر 
راستای  در  درست  تصمیم گیری های  بخواهیم 
حفاظت و بهره برداری بهتر از منابع طبیعی کشور 
را شاهد باشیم باید برنامه های آموزشی بیشتری 
در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 

باشیم. داشته 
مراسم  این  حاشیه  در  همچنین  است  گفتنی 
تعدادی پرنده شکاری که آمادگی الزم برای ورود 
داشتند،  را  خود  زیستگاه  و  طبیعی  زندگی  به 
بازگشتند.  طبیعت  آغوش  به  و  شده  رهاسازی 

پایداری اقتصاد نیازمند محیط زیست پاك است

با ارزیابی های انجام شده بر اساس مدل مرجع نوآوری محصول، لوح زرین و 
گواهینامه نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 99 به ذوب آهن اصفهان تعلق 
گرفت. در جشنواره ملی نوآوری و محصول برتر ایرانی که 13 اسفند ماه در 
به  دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، لوح زرین و گواهینامه این جشنواره 

مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت اهدا شد.
 معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت در حاشیه این جشنواره گفت: ذوب آهن 
اصفهان در سال های اخیر با تولید محصوالت استراتژیک نقشی مهم در نوآوری 

محصوالت ایرانی داشته است.
او با بیان این که هدف از حضور در این جشنواره، معرفی محصول جدید ریل 
زبانه سوزن به عنوان یک محصول استراتژیک و مهم در زمینه حمل و نقل ریلی 
اتریشی خریداری  از دو شرکت فرانسوی و  است، افزود: این محصول قبال 
می شد و با توجه به تحریم های وضع شده، شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
برای تهیه این محصول با مشکل مواجه شده بود، در همین راستا درخواست 
با  این شرکت  همت کارکنان  با  و  شد  ابالغ  اصفهان  ذوب آهن  به  آن  تولید 

موفقیت به تولید رسید. 

مدیرکل امور هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه گفت: 
با توجه به قرارگیری در آستانه سال جدید تولید زباله حدود 20 تا 30 درصد 
افزایش یافته است. به گزارش ایلنا حسن مرادی اظهار داشت: در سطح شهر 
انجام می شود  زباله در سه شیفت کاری طی شبانه روز  کرمانشاه جمع آوری 
تا 30  زباله حدود 20  تولید  به قرارگیری در آستانه سال جدید  با توجه  که 
درصد افزایش یافته است. مدیرکل امور هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری 
شهرداری کرمانشاه افزود: برنامه ریزی های الزم انجام شده و از ظرفیت نیروی 
انسانی و ماشین آالت به منظور خدمات رسانی به شهروندان استفاده می شود.

مرادی تصریح کرد: مشکل خاصی در راستای جمع آوری زباله وجود ندارد و با 
همه ظرفیت آماده خدمات رسانی هستیم. او عنوان کرد: طی شبانه روز 700 تا 
900 تن زباله تولید می شود که به منظور بازیافت به شرکت بازیافت انتقال داده 
می شود. مرادی گفت: در سطح کشور با توجه به فرهنگ سازی که در گذشته 
صورت گرفته و مشارکت خوبی که شهروندان دارند زباله یک بار در شبانه روز 
جمع آوری می  شود اما در شهر کرمانشاه شهروندان همکاری الزم را به عمل 
نمی آورند در نتیجه مجبور هستیم در سه شیفت کاری نسبت به جمع آوری 

زباله اقدام کنیم.

سرپرست استانداری ایالم گفت: توسعه و افزایش درختکاری در نوار مرزی با توجه 
به وجود ریزگردها باید بیشتر از گذشته در دستور کار قرار بگیرد. به گزارش ایرنا، 
محمد نوذری روز جمعه در آیین کاشت 300 اصله نهال در محوطه دانشگاه ایالم 
اظهار داشت: وجود درختان و نهال ها در نوار مرزی باعث کاهش نفوذ ریزگردها به 
داخل استان ایالم می شوند. او افزود: با توجه به اهمیت درخت کاری و کاشت 
نهال، باید این موضوع مهم در بین اقشار مختلف جامعه نهادینه و فرهنگ سازی 
شود. سرپرست استانداری ایالم یادآور شد: مردم باید به اهمیت نهال کاری و 
حراست از جنگل ها واقف باشند و مشارکت مردم باید در زمینه درختکاری بیشتر 
از گذشته باشد. ایالم، الگوی استان موفق نهال کاری در کشور است مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان ایالم هم گفت: احساس مسئولیت داشتن در برابر 
عرصه های طبیعی و جنگل ها وظیفه ای همگانی است. رضا احمدی افزود: مردم 
یکی از پایه های اصلی پروژه های منابع طبیعی هستند و از همان لحظه تصمیم 
گیری و طراحی تا اتمام کار حضور و مشارکت مردم لحاظ می شود. او یادآور شد: 
در هفته درختکاری و منابع طبیعی یک میلیون اصله نهال در عرصه های مختلفی 
چون طبیعی، خصوصی، معابر عمومی، محوطه های آموزشی و اداری با همکاری 
مردم و مسئوالن انجام می گیرد. احمدی اضافه کرد: در فصول درختکاری سال 
جاری در عرصه ای به وسعت 20 هزار هکتار 2 میلیون هکتار کاشت شده است.

اهدا لوح زرین نوآوری محصول برتر 
ایرانی به ذوب آهن اصفهان

مدیرکل نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه:

تولید زباله 20  تا 30 درصد افزایش یافته است
 سرپرست استاندارى تاكيد كرد:

لزوم افزايش درختكارى در نوار مرزى ايالم

| اصفهان | | کرمانشاه | | ایالم |

فراخوان - شماره  26-99 /پ
اداره كل نوسازي مدارس استان كرمان  در اجراي آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات  در نظر دارد  اجرای پروژه های به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی  فشرده یک 

مرحله ای ، به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر  واگذار  نمايد. لذا از واجدین شرایط دعوت ميشود از تاريخ چاپ فراخوان به مدت سه  روز به  سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه  مراجعه نمایند روش ارزیابی ساده میباشد. حضور شرکتهایی که سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.

مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سال های آینده
توضیحاتعنوانردیف

مناقصات عمومی پروژه های به شرح ذیلشرح موضوع مناقصه1

از محل اعتبارات مربوطه  تامین  خواهد شداعتبار و موافقتنامه2

به شرح مندرج در دعوتنامه شرایط مناقصه3

عمومی  یک مرحله اینوع مناقصه 4

5
روش ارزیابی  و حداقل امتیاز 

مورد نیاز
ارزیابی به روش ساده می باشد

برنامه زمانی مناقصه 6

شامل زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه)بند13 و 
17( ،مدت اعتبار پیشنهادها) بند 25( و زمان انعقاد قرارداد)بند 
14( مدت 3 روز جهت دریافت اسناد از سامانه و 10 روزجهت  
تکمیل  و درج اسناد در سامانه زمان در نظر گرفته می شود .

برآورد اولیه7
برآورد  که ضرایب و مدت اجرا در آن درج گردیده ، ضمیمه 

می شود

روزنامه و نوبت چاپ8
در اجراي ماده 7 آيين نامه فوق الذكر آگهي مربوطه در 

روزنامه کثیراالنتشار استانی و در دو نوبت چاپ شود

برآورد پروژهردیف
اولیه

اعتبار 
نقدی سال 
مالی1399

مبلغ و تاریخ 
شماره طرحسررسید اسناد

مبلغ 
ضمانت 

نامه فرایند 
ارجاع کار

1

تکمیل 
هنرستان 
افتخاری 

کرمان

5747714000
21100

1402/8/7 
18010270062880

2

تکمیل مدرسه 
عزت آبادی  

سیرجان)محوطه 
سازی(

2549------
  2544
1401/6/21

1801005/300114

وم
ت د

نوب

 امور قراردادهام الف 2050

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

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. و  مالکانه  زرند تصرفات  شهرستان 

اطالع  منظور  به  زیر  بشرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت 
تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند 
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

نماید. تقدیم  تقدیم 
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

از  صادره   114 شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  زرندی  میرزالی  جواد  آقای 
زرند در یک باب خانه به مساحت 367.43 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 
از  زرند خیابان شهید رجایی 4 خریداری  واقع در  از 2368 اصلی  12 فرعی 

سرآسیابی. محمدعلی  آقای  رسمی  مالک 
1 صادره  آقای حمید عرب زاده چاکینی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 
از زرند در یک باب مغازه به مساحت 23.13 مترمربع از پالک 5759 اصلی 
واقع در زرند خیابان سردار جنگل خریداری از مالک رسمی آقای حسینجان 

بهادری
بشماره  سیدحسین  فرزند  تنگلی  باب  پورعلیزاده  سادات  فاطمه  خانم 
 84.75 مساحت  به  مغازه  باب  یک  در  زرند  از  صادره   6494 شناسنامه  
مترمربع از پالک  5825 اصلی واقع در زرند خیابان اقبال الهوری خریداری 

زرندی. نجفی  هللا  آیت  فاطمه  ورثه  رسمی  مالک  از 
 آقای عباس کارگر زرندی فرزند محمد بشماره شناسنامه 4505 صادره از زرند 
در یک باب خانه به مساحت 182.70 مترمربع از پالک 7565 اصلی واقع در 

زرند خیابان صیاد شیرازی کوچه 1
خریداری از مالک رسمی ورثه سیداحمد عمرانی. م الف 192

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/16

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آرا  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
ثبتی شهرستان  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند 
زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
امالک  و  متقاضیان  مشخصات  است.لذا  گردیده 
مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتیکه  نوبت 
متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای هادی حبیب پور زرندی فرزند محمد بشماره 
از  از زرند در سه دانگ مشاع  شناسنامه 60 صادره 
از  مترمربع   178.24 مساحت  به  خانه  ششدانگ 
پالک 5428 اصلی واقع در زرند خیابان اسدآبادی 
علی  و  درویش  وراث  رسمی  مالک  از  خریداری 

زرندی. پور  حبیب 
خانم مریم حبیب پور زرندی فرزند درویش بشماره 
از  مشاع  دانگ  در سه  زرند  از  شناسنامه 63 صادره 
ششدانگ خانه به مساحت 178.24 مترمربع از پالک 
5428 اصلی واقع در زرند خیابان اسدآبادی خریداری 
از مالک رسمی وراث درویش و علی حبیب پور زرندی.

م الف 210
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/16
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اختالف  حل  هیات   1399/8/20  -139960318011010199
فرزند سید  امیرتوسلی  مالکانه  سید  اسنادصومعه سراتصرف  مستقردرثبت 
حبیب  از پالک 31 از 43 اصلی  واقع  در قریه  رونکیان  بخش 22 گیالن  
زمین   یکقطعه   ششدانگ   بعنوان   نظری   عباس   و  ربابه   مالکیت   از 
مذکور   هئیت   از طرف  مربع  متر    330/29 بمساحت  انباری   بر  مشتمل  
احراز  گردیده  و پالک 133 برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 
1 قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت 
باشدازتاریخ  داشته  مذکوراعتراض  بشرح  متقاضی  صدورسندمالکیت  به 
تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  ماه   2 بمدت   انتشارآگهی  اولین 
مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای  پس  صورت  ورسیداخذنمایددرغیراین 
مراجعه  جدیدمانع  میگرددوصدورسندمالکیت  اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت 

نخواهدشد. دادگاه  متضرربه 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/2
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/16

910/924-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی 
پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون 
تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی 

چون دراجرای قانون فوق الذکر و به موجب 
 -139960318011012992 شماره   رای  
اختالف  حل  هیات   1399/10/20
سراتصرف  اسنادصومعه  مستقردرثبت 
گوشلوندانی  نژاد  مهدی  محمد  مالکانه  
از4از13اصلی واقع  در قریه  فرزند گداعلی 
نسق محمد  از  22 گیالن   مرجقل   بخش 
ششدانگ   بعنوان   مرجقل   روحی  ابراهیم 
احداثی  اعیان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  یک 
بمساحت عرصه 197/90 متر مربع  از طرف 
پالک  و  گردیده   احراز   مذکور   هئیت  
1233برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  
نوبت  دو  در  فوق   قانون    3 ماده  مفاد  
به فاصله 15 روز آگهی میشودچنانچه کسی 
به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح  نسبت 
اولین  باشدازتاریخ  داشته  مذکوراعتراض 
انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض خودرابه 
ورسیداخذنمایددرغیراین  تسلیم  اداره  این 
مدت  ازانقضای  پس  صورت 
صدورمالکیت  به  نسبت  مذکوربرابرمقررات 
جدیدمانع  میگرددوصدورسندمالکیت  اقدام 

نخواهدشد. دادگاه  متضرربه  مراجعه 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/2
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/16

910/931رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان 
صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

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

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اختالف  حل  هیات   1399/10/29  -139960318011013458
مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  شرافت محمد علی پور چوبه  
فرزند  نادعلی از 21 از 27 اصلی  واقع  در قریه  چوبه  بخش 22 گیالن  از 
نسق  ناز علی  محمد علی پور  بعنوان  ششدانگ  یکقطعه  زمین  مشتمل 
بر  خانه  و محوطه بمساحت  1130  متر مربع  از طرف هئیت  مذکور  احراز  
گردیده  و پالک 140برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 3 
قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشودچنانچه کسی نسبت 
باشدازتاریخ  داشته  مذکوراعتراض  بشرح  متقاضی  صدورسندمالکیت  به 
تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  ماه   2 بمدت   انتشارآگهی  اولین 
مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای  پس  صورت  ورسیداخذنمایددرغیراین 
مراجعه  جدیدمانع  میگرددوصدورسندمالکیت  اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت 

نخواهدشد. دادگاه  متضرربه 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/2-تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/16

910/932-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی 
پاکدل

مسئولیت اجتمایع



پیامک شما را دربـاره 
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نذر درخت در محله درکه
1ادامه از صفحۀ

شود. به همین منظور تصمیم گرفتیم پوستری 
را به مناسبت پویش درختکاری در محله درکه 
اهالی  از  مناسبت  همین  به  کنیم.  راه اندازی 
درکه خواستیم که در صورت تمایل به همکاری 
نهال،  اهدای  نقدی،  کمک های  با  مشارکت  و 
شناسایی مکان های مناسب برای کاشت درخت 
در محله اعالم آمادگی کنند. سعی کردیم با این 
کار بار دیگر اهمیت و ارزش وجود درختان در 
محله را به مردم یادآور شویم. با توجه به اینکه 
محله درکه بافت بسیار سنتی و مذهبی دارد از 
پویش  این  در  درخت  نذر  با  تا  خواستیم  آنها 
تا  باعث شد  مشارکت داشته باشند. نذر درخت 
بسیاری از خانوادها ی شهدا و یا خانواده هایی که 
عزیزی را از دست داده  بودند به یاد آنها درختی 
نذر کنند و آن را اهدا کنند تا در روز درختکاری 
حساب  شماره  منظور  همین  به  شود.  کاشته 
اختیار  در  محله  معتمد  افراد  تلفن  شماره  و 
محلی ها قرار داده شد تا افراد بیشتری بتوانند 
در این پویش مشارکت داشته باشند. با توجه 
به نوع آب و هوای درکه درختان بسیار زیادی 
خریداری شد که قرار است با توجه به مکان های 
انتخاب و تایید شده با مشارکت و همیاری افراد 

محله در روز درختکاری کاشته شود.
و از آنجایی که بسیاری از باغ های درکه در حال 
خشک شدن است مردم به پویش درختکاری 
در محله درکه توجه بسیار زیادی نشان دادند و 
حتی خواستار این شدند که در کنار کاشت نهال 
و درختان جدید محله به فکر رسیدگی و توجه به 
درختانی که این روزها حال خوبی ندارند باشیم 
و در نوع آبرسانی و نگهداری آنها بازنگری جدی 
مشارکت  با  آینده  در  شده  قرار  همچنین  شود 
توجه  محله  قدیمی تر  درختان  به  محله  افراد 

جدی تری شود.

چند  تاریخی  دیوارکشی  آخرین  پیام ما/از 
سالی است که می گذرد. روزهایی که ترامپ 
تا  ساخت  دیواری  آمریکا  و  مکزیک  بین 
را  آمریکا  به  مکزیک  مردم  مهاجرت  جلوی 
بگیرد. این بار درست در وسط پایتخت ایران، 
تئاتر شهر، میراث معاصر  اطراف  قرار است 
کشیده  حصاری  و  دیوار  تهران  معماری 
و  معتادان  که  بهانه  این  به  این بار  شود. 
کارتن خواب ها فاصله شان با دیواره های تئاتر 
دیوارکشی  این  رمز  اسم  شود.  حفظ  شهر 
طبق  است.  حریم  ایجاد  اما  حصارکشی  و 
آخرین خبرها، مرتضی ادیب زاده، سرپرست 
معاونت میراث فرهنگی استان تهران به ایلنا 
گفته است که یک گروه دانشگاهی در حال 
هستند:»تهیه  شهر  تئاتر  حریم  روی  کار 
حریم تئاتر شهر به صورت کار پژوهشی در 
حال انجام است و هنوز طرح نهایی را به ما 
ارائه نکرده اند. اما باید برای آن تعیین اعتبار 
اعتبارات  محل  از  می رسد  نظر  به  کنیم که 
این  تامین کنیم که  را  آن  بتوانیم   99 سال 
اتفاق بیفتد.« ادیب زاده مساله تعیین حریم 
بناهای ثبت ملی شده را یک قانون مشخص 
می گوید:  و  خوانده  همه  برای  الزم االجرا  و 
»وقتی طرح حریم را تهیه کنیم، همه ملزم 
سرپرست  به گفته  هستند.«  آن  اجرای  به 
طرح   12« تهران،  میراث فرهنگی  معاونت 

تهیه حریم دیگر هم در دست کار بوده و قرار 
بر این است که در جلسه شورای حرائم کشور 
مطرح و مصوب شوند که عالوه بر تئاتر شهر، 
جزو  گمرک  کاروانسرای  و  البرز  دبیرستان 
تعیین  مساله  هستند.«  آنها  شاخص ترین 
مدیران  سوی  از  اما  دیوارکشی  و  حریم 
شهری  امر  متولیان  دارد.  مخالفانی  شهری 
می گویند که با تعیین حریم، استفاده از تئاتر 
شهر محدود می شود و این فضا مانند فضای 
تاالر رودکی دست نیافتنی باقی خواهد ماند. 
پیروز حناچی، شهردار تهران اما روز گذشته 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش 
که برنامه شهرداری همکاری در حریم کشی 

»تئاتر  گفت:  »پیام ما«  خبرنگار  به  است، 
معاصر  دوره  معماری  مفاخر  از  یکی  شهر 
تازگی  به  این مسائلی هم که  درباره  است، 
باشید که کار غیر  مطرح می شود،  مطمئن 
او  نمی شود.«  انجام  بنا  این  در  کارشناسی 
در  که  عملکردهایی  تداخل  »برای  افزود: 
اطراف تئاتر شهر وجود دارد و برای حفاظت 
تاکنون  اما  گرفته  صورت  بحث هایی  آن  از 
از صحبت های  است.«  نشده  انجام  اقدامی 
فرهنگی  میراث  مسئول  و  تهران  شهردار 
دیوار  خاطره  نمی توان گرفت.  خوبی  نتیجه 
دیگر  بار  ترامپ  رفتن  از  بعد  و حصار حتی 

است.  شده  زنده 

به مناسبت هشتادمین سال زندگی »فاطمه قاسم زاده« فعال حوزه کودکان، هشتاد درخت در بوستان »هرندی« کاشته شد

80 نهال برای یاریگر کودکان
قاسم زاده، مشاور شبکه یاری کودکان کار: حضور سازمان های غیر دولتی در جامعه ما یک ضرورت است، اگر شرایط برای 

فعالیت فراهم نباشد، تاثیرات منفی بر جا می ماند، ما در تمام این سال ها با مشکالت متعددی برای ادامه فعالیت 
سازمان های مردم نهاد رو به رو بودیم

شهردار تهران:
در تئاتر شهر اقدام غیر کارشناسی شده اتفاق نمی افتد

قاسم زاده به »پیام ما« 
می گوید: »حضور سازمان های 

غیر دولتی در جامعه ما یک 
ضرورت است، اگر شرایط برای 
فعالیت فراهم نباشد، تاثیرات 

منفی بر جا می ماند، ما در 
تمام این سال ها با مشکالت 
متعددی برای ادامه فعالیت 

سازمان های مردم نهاد رو به رو 
بودیم، از ادامه فعالیت گرفته 
تا مجوز گرفتن.« او می گوید 
که بعد از 18 سال بدون علت 

مشخصی، به شبکه مجوز 
نداده اند.«

شهر

مدیر شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان دنا تاکید کرد که 

بنا به دالیل متعدد، زلزله 
زدگان سی سخت نیاز به 

واکسینه شدن در برابر کرونا 
دارند

زلزله زدگان سی سخت به واکسن کرونا نیاز دارند
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دنا 
تاکید کرد که بنا به دالیل متعدد، زلزله زدگان 
برابر  نیاز به واکسینه شدن در  سی سخت 
کرونا دارند. ظفر پریسای در گفت وگو با ایلنا 
از یاسوج گفت: شرایط کنونی در شهر زلزله 
زده سی سخت ایجاب می کند هرچه زودتر 
واکسن کرونا در بین زلزله زدگان سی سخت 
توزیع و تزریق شود. او گروه های آسیب 
پذیر، بیماری های قلبی و عروقی، بیماران 
ساکنان  سن  بودن  باال  و  العالج  صعب 
شهر سی سخت را از مهمترین دالیل خود 
برای تزریق واکسن کرونا برای زلزله زدگان 
سی سخت عنوان کرد. مدیر شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان دنا افزود: اگرچه تجمعات 
زیادی تاکنون در شهر زلزله زده سی سخت 
با حضور مسئوالن ملی و محلی برگزار شده 
اقالم  البته  و  نداشته ایم  مورد کرونایی  اما 
زلزله  اختیار  در  گسترده  به طور  بهداشتی 
زدگان هم قرار گرفته است. پریسای با بیان 
این که در هر چادر برپا شده در شب دوم 
زلزله تاکنون بسته های ماسک توزیع شده 
است، اظهارداشت: عالوه بر توزیع 72 هزار 
عدد ماسک، داروهای بیماران صعب العالج و 
سایر مواد بهداشتی نیز به مقدار مناسب بین 
زلزله زدگان توزیع شده است. او تاکید کرد 
که بیماری خاصی بین زلزله زدگان تاکنون 
مشاهده نشده اما متاسفانه روند افزایشی 
بیماری اعصاب و روان در بین آنان نگران 

کننده است. مدیر شبکه بهداشت و درمان 
وارده  دنا گفت: حجم خسارات  شهرستان 
باال و بسیاری از  زلزله در شهر سی سخت 
و خانواده های شان  آینده خود  از  ساکنان 
نگران بوده که بسترساز افزایش آمار بیماری 
اعصاب و روان شده است. به گفته پریسای، 
زلزله زدگان مستقر در چادر با عقرب گزیدگی 
نبوده و گزارشی هم مبنی بر سایر  مواجه 
بیماری ها نظیر بیماری اسهال، استفراغ به 
مرکز بهداشت دنا گزارش نشده است. او از 
واکسیناسیون  تزریق  فاز  نخستین  شروع 
کرونا به 20 نفر از پرسنل مرکز بهداشت درگیر 
با بیماری کرونا در شهرستان دنا هم خبرداد. 
مرحله  این  در  افرادی که  پریسای گفت: 
واکسن را دریافت کردند در مرحله دوم و 
دوز  باید  دوز  نخستین  از  بعد  هفته  چهار 
دوم واکسن را هم دریافت کنند. او افزود: 
تزریق واکسن کرونا به دیگر کادر درمان و 
گروه های اولویت دار نیز به تدریج و با ورود 
محموله های جدید این واکسن ادامه خواهد 
برای  پیگیری ها  گفت:  پریسای  یافت. 
زدگان سی سخت  زلزله  به  واکسن  تزریق 
انجام گرفته و منتظر تصمیم نهایی وزارت 
بهداشت در این ارتباط هستیم. به گزارش 
ایلنا، در پی وقوع زلزله 5 و 6 دهم ریشتری 
در چهارشنبه شب  29 بهمن در سی سخت 
مرکز شهرستان دنا به 3 هزار و 700 واحد از 

منازل مسکونی خسارت وارد شد.

همه چیز در ابتدا از عالقه 
شروع می شود، بعد رفته رفته 

از عاطفه فراتر می رود و بعد 
به شناخت می رسد. سی امین 

درخت که کاشته می شود، 
ریشه اش که در خاک فرو 

می رود، جمالت او را هم روی 
شاخه هایش نمودار می کند. 
جمالتی که در پاسخ به این 
پرسش مطرح شدند، که او 

اصال چرا باید در حوزه کودکان 
فعالیت کند

| روزنامه نگار |
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ی |
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بوستان زندگی هرندی، میعادگاه سمن ها 
بود. قرار بود 40 ان جی اوی، عضو شبکه 
مصنوعی،  دریاچه  یاری کودکان کار، کنار 
زیتون  نهال   80 و  شوند  جمع  هم  کنار 
قاسم زاده  فاطمه  سالگی   80 پاس  به 
و  می شوند  سبز  که  درخت هایی  بکارند. 
او  زندگی  از  خاطره ای  هرکدام  احتماال 
اولی  می آوردند.  یاد  به  رهگذران  برای  را 
بود.  او یک سالش شده  که کاشته شد، 
بود.  قزوین  در  تولدش   .1320 اسفند   5
هشتمی.  هفتمی،  چهارمی،  سومی، 
او  می گویند،  زندگی اش  عینی  شاهدان 
درس را دوست داشت. عادت به مطالعه 
میان  از  باید  شد  که  بزرگتر  داشت.  هم 
در  تحصیل  برای  تجربی  و  ادبی  رشته 
رشته روانشناسی یکی را انتخاب می کرد. 
او ادبی را انتخاب کرد. هجدهمین درخت 
علوم  رشته  در  او  می شود.  کاشته  که 
تربیتی در دانشگاه تربیت معلم پذیرفته 
با  همزمان  ارشد،  کارشناسی  می شود. 
خواندن رشته روانشناسی همراه می شود، 
برای  او  بعدی  مقصد  پاریس،  دانشگاه 
بعد  و  است  دکتری  مقطع  در  تحصیل 
و فعالیت در حوزه  ایران  به  بازگشت  هم 

کودکان.

 حق کودکان
شروع  عالقه  از  ابتدا  در  چیز  همه 

فراتر  عاطفه  از  رفته  رفته  بعد  می شود، 
می رسد.  شناخت  به  بعد  و  می رود 
می شود،  کاشته  که  درخت  سی امین 
می رود،  فرو  خاک  در  که  ریشه اش 
جمالت او را هم روی شاخه هایش نمودار 
این  به  پاسخ  در  که  جمالتی  می کند. 
پرسش مطرح شدند، که او اصال چرا باید 
فعالیت کند. »درگذشته  در حوزه کودکان 
محرک  به کودکان،  نسبت  عاطفی  حس 
حوزه  این  در  فعالیت  و  حضور  برای  من 
و  می بینند که کودکان  وقتی  آدم ها  بود. 
اولیه  حقوق  از  که  کودکانی  خصوص  به 
نیستند،  برخوردار  جامعه  در  خودشان 
قرار  بی مهری  مورد  جامعه  در  چطور 
نیروی  می شود  عاطفه  می گیرند، 
جلوبرنده ای برایشان که به کودکان کمک 
می شود  بزرگ تر  آدم  که  بعدها  کنند.« 
تشخیص  هم  از  را  جامعه  واقعیت  و 
احساس  جای  منطقی  دالیل  می دهد، 
را می سازند  آینده  »کودکان  را می گیرند: 
به  باید  هستند،  انسانی  سرمایه های  و 
گروه هایی  خصوصا  شود،  پرداخته  آن ها 
شرایط  و  فقر  در  عمدتا  که  کودکان  از 
او  می شوند.«  بزرگ  اجتماعی   نامناسب 
گرفتنی  حق  گفته اند  قدیم  از  می گوید 
»این  نمی توانند:  کودکان  اما  است، 
نتوانستن ناشی از ضعف و ناتوانی کودک 
اما  توانمندند  هم  خیلی  کودکان  نیست، 

شرایطی  است که  بزرگساالن  وظیفه  این 
بتوانند  آن ها  تا  آورند  پدید  آن ها  برای 

دهند.« نشان  را  خود  توانمندی 

 بیقراری وجه مشترک تمام 
سمن ها

همین  ویژگی شان  مهم ترین  »آرامند، 
است، اما در عین حال بیقرار هم هستند، 
ان جی اوها  همه  نظرم  به  را  بیقراری  این 
نشانه  که  بیقراری  باشند،  داشته  باید 
بدی نیست. نیروی محرکه برای فعالیت 
است.« فیروزه صابر، فعال اجتماعی این 
را که گفت، نهال  دیگری کاشته شد. نهالی 
قاسم زاده.  داوطلبانه  فعالیت های  یاد  به 
در سال هایی که او دانش آموز دبیرستانی 
و  بود  دانشجو  سرخ،  صلیب  عضو  و  بود 
فعالیت  دانشگاه  انتشارات  قسمت  در 
خاطراتش  در  یک بار  خودش  می کرد. 
تربیت  دانشگاه  در  زمان  »آن  بود:  گفته 
از اساتید خوب  آذر رهنما که  معلم خانم 
دانشگاه  انتشارات  قسمت  بودند  من 
در  که  جایی  آن  از  داشتند،  عهده  بر  را 
را  فرانسه  زبان  آموزش  دبیرستان  دوران 
گذرانده بودم، به صورت داوطلبانه بخش 
به  فارسی  به  فرانسه  از  را  ترجمه مطالب 
انجمن  عضو   60 سال  او  گرفتم«.  عهده 
شد.  هم  پویا  آموزشی  پژوهش های 
حوزه  در  پژوهش  وظیفه اش  انجمنی که 
مسائل آموزش و پرورش بوده و کتاب های 

ارزش یابی  و  را هم آسیب شناسی  درسی 
می کرد.

 روزهای خوبی نیست...
»وقتی فهمیده بودند که قرار است چنین 
برگزار  تولدشان  مناسبت  به  مراسمی 
نبودند،  شود، مخالفت کردند. اصال راضی 
مسیر  این  تنهایی  به  که  من  می گفتند 
من  از  تنهایی  بخواهم  حاال  نیامدم که  را 
از  حسینی  شهین  را  این  شود.«  تقدیر 
از  و  قاسم زاده  فاطمه  نزدیک،  دوستان 
یاری کودکان  اعضای هیات مدیره شبکه 
اجرایی  مدیر  وزوایی،  شیما  می گوید. 
که  می گوید  هم  کودکان  یاری  شبکه 
مناسبت  به  80 درخت  ایده کاشت  وقتی 
او  شد،  مطرح  قاسم زاده  فاطمه  تولد 
مخالفت کرده است: »هم روزهای خوبی 
خوبی  اتفاقات  روزها  این  هم  و  نیست 
برای سمن ها نیفتاده و صحبت از انحالل 
هم  دیگری  دلیل  اما  خودش  است.« 
مساله  »تولد  دارد:  مخالفت ها  این  برای 
خصوصی و فردی است، االن در شرایطی 
مشکالت  که  می کنیم  زندگی  جامعه  در 
گرفته،  کرونا  بحران  از  دارد،  وجود  زیاد 
نبود  نبود تجهیزات و  به  مشکالت مربوط 
واکسن و روش قطره چکانی برای کنترل 
مشکالت  به  جمع ها  این  در  باید  کرونا 
انفرادی.«  مسائل  نه  و  پرداخت  کلی 
اسفند   15 جمعه  دیروز،  که  20 انجمنی 

هرندی  بوستان  در  او  تولد  برای  ماه، 
نمی کردند،  فکر  او  مانند  اما  شدند  جمع 
موسسه  شهر،  شورای  سمن های  ستاد 
و  مهر  انجمن  غار،  دروازه  ماندگار  ندای 
علی)ع(  امام  و جمعیت  پویا  ماه، شبکه 

ندارد. خوبی  خاطرات  روزها  این  از  که 

 از کودکان صبر و لبخند بیاموزیم
خودشان  »کودکان  بود.«،  صبور  »باید 
آموختند.«،  ما  به  را  کردن  صبر  و  خنده 
شرایطی  در  باشیم،  داشته  اتحاد  »باید 
باید  واقعا  شده،  زیاد  فقر  متاسفانه  که 
بود.«،  علی  امام  نگران وضعیت جمعیت 
نشان  نامه  با  را  خود  اعتراض  باید   «
در  را  سمن ها  جمالت  درختان  دهیم.«، 
زیتون ها  و ضبط کردند،  ثبت  گوش خود 
مزه  احتماال  میوه ها  بدهند،  میوه   که 

تلخ. می دهند.  را  حرف ها  همین 
می گیرد  شکل  شبکه ای  یا  جمع  »وقتی 
اگر اهدافش مشخص باشد و اگر اصول 
مشترکی  وجه  باشد،  معلوم  آن  کلی 
جمع  فعالیت  ادامه  که  می آید  پیش 
می کند.«  تضمین  را  یکدیگر  با  اعضا  و 
برای  می گوید  »پیام ما«  به  قاسم زاده 
عامل  این  هم  شبکه  یک  فعالیت  ادامه 
و هم شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه 
غیر  سازمان های  »حضور  است:  موثر 
است،  ضرورت  یک  ما  جامعه  در  دولتی 
نباشد،  فراهم  فعالیت  برای  شرایط  اگر 
تاثیرات منفی بر جا می ماند، ما در تمام 
برای  متعددی  مشکالت  با  سال ها  این 
نهاد  مردم  سازمان های  فعالیت  ادامه 
گرفته  فعالیت  ادامه  از  بودیم،  رو به رو 
بعد  که  می گوید  او  گرفتن.«  مجوز  تا 
به  مشخصی،  علت  بدون  سال   18 از 
دلیل  نداده اند. کودکان کار،  مجوز  شبکه 
نهادی  مردم  سازمان های  همه  مشترک 
یاری گرد  شبکه  در  روزها  این  است که 
جمله ای  همان  با  احتماال  آمدند  هم 
بود:  گفته  پیشتر  قاسم زاده  خود  که 
سمت  به  را  آدم  همیشه  کار،  »کودکان 

می کنند.« جذب  خودشان 

 درخت زندگی
کاشته  که  درخت  هشتادمین 
او  که  می کند  باور  کسی  کمتر  می شود، 
گمان  به  علتش  باشد،  شده  ساله   80
اوست:  بودن  فعال  نزدیکش  دوستان 
خودشان  را  خبرها  تازه ترین  »همیشه 
با  و  روزند  به  همیشه  می دهند،  ما  به 
توصیفش  برای  قوی.«  ذهنی  حضور 
»پایزنی«  واژه  از  سمن ها  اعضای  دیگر 

می کنند. یاد 

داشته  استمرار  کارش  در  می گویند،   
بوده،  روشنگرانه  همیشه  فعالیتش  و 
کودکان  کار  که  روزهایی  در  هم  آن 
ندارد  استادی  و  شاگرد  ساختار  دیگر 
است.  شده  محکم  فقر  در  ریشه اش  و 
فعالیت  »قاسم زاده  می گوید:  حسینی 
برای  و  داد  ادامه  را  خود  روشنگرانه 
بازمانده  شناسنامه،  فاقد  کودکان  اینکه 
بیایند،  آمار  در  و کودکان کار  تحصیل  از 
قاسم  نکرد.«   فروگذار  تالشی  هیچ  از 
سیاست گذاران  و  کودکان  برای  زاده، 
ندارد،  کم  مقاله  و  کتاب  کودک  حوزه 
»راهنمای  کودکان«،  نیاز  به  »آری گفتن 
نوجوانان«  برای  کودک  حقوق  آموزش 
اوست.  تالیفات  مهم ترین  جمله  از 
یادآور  حاال  زندگی  بوستان  درخت های 
شبکه  یادآور  است.  قاسم زاده  فاطمه  کار 
این  در  مطالبه گری  و  کار  کودکان  یاری 

. حوزه

شصت و یکمین درخت که کاشته شد، خاطره ایجاد و ساخته شدن شبکه یاری کودکان کار، در ذهن همه حاضرین زنده شد. روزهایی که 
او 61 سال داشت و بعد از سال ها فعالیت در حوزه کودکان، ایده ایجاد شبکه ان جی اوهای فعال برای کودکان را جدی گرفته بود و چه 
چیزی بهتر از این ایده. که شبکه ای همه سازمان های مردم نهاد حوزه کودکان را کنار هم جمع کند و پیمان نامه حقوق کودک را ترویج 
دهد. شبکه یاری که ایجاد شد، نامش دوباره بر سر زبان ها افتاد. فاطمه قاسم زاده، عالوه بر اینکه روانشناس و فعال حقوق کودکان 

بوده، در نهادسازی و تقویت مشارکت های مدنی هم پرفروغ ظاهر شده است.

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی 
شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
اختالف  حل  هیات   1399/11/9  -139960318011014139
مرکیه  توانای  مالکانه   سراتصرف  اسنادصومعه  مستقردرثبت 
فرزند سیاوش از 56 از 88 اصلی  واقع  در قریه  گوراب زرمیخ  
ششدانگ   بعنوان   توانا  سیاوش   نسق   از  22 گیالن   بخش 
بمساحت  ساختمان   یکباب   بر   مشتمل  زمین  قطعه   یک 
و  احراز  گردیده   مذکور   هئیت   طرف  از  مربع   متر   237/80
پالک 1350برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 3 
آگهی میشودچنانچه  روز  به فاصله 15  نوبت  قانون  فوق  در دو 
به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض  کسی نسبت 
اعتراض  ماه   2 بمدت   انتشارآگهی  اولین  باشدازتاریخ  داشته 
پس  صورت  ورسیداخذنمایددرغیراین  تسلیم  اداره  این  خودرابه 
اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت  مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای 
دادگاه  متضرربه  مراجعه  جدیدمانع  میگرددوصدورسندمالکیت 

نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/2
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/16

910/927-رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا 
–علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی 
موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
حل  هیات   1399/11/01  -139960318011013554 شماره   رای  
عادل  مالکانه   سراتصرف  اسنادصومعه  مستقردرثبت  اختالف 
در  واقع   باقیمانده    264 ازپالک  رمضانعلی  فرزند  خوشنویس 
شهر صومعه سرا  بخش 22 گیالن  از مالکیت ستاد اجرائی فرمان 
بمساحت  مغاره  یکباب  ششدانگ   بعنوان   )ره(  امام  حضرت 
پالک  و  احراز  گردیده   مذکور   هئیت   طرف  از  مربع   متر   19
 3 ماده  مفاد   اساس   بر  لذا   شده  منظور   آن  264/19برای  
آگهی میشودچنانچه  روز  به فاصله 15  نوبت  قانون  فوق  در دو 
به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض  کسی نسبت 
اعتراض  ماه   2 بمدت   انتشارآگهی  اولین  باشدازتاریخ  داشته 
پس  صورت  ورسیداخذنمایددرغیراین  تسلیم  اداره  این  خودرابه 
اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت  مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای 
دادگاه  متضرربه  مراجعه  جدیدمانع  میگرددوصدورسندمالکیت 

نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/2
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/16

910/933رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی 
پاکدل کاظمی 

شهردار اهواز برکنار شد 
موسی شاعری شهردار اهواز پس از نشست 
سوی  از  شهر  اسالمی  شورای  فوق العاده 

برکنار شد. از سمتش  این شورا  اعضای 
اسالمی  شورای  رئیس  سنواتی  عبدالزهرا 
کالن شهر اهواز به ایرنا گفت: پس از جلسه 
شورای  اعضای  از  نفر    9 پنجشنبه،  روز 
موسی  برکناری  به  رای  اهواز  شهر  اسالمی 

دادند. شهر  این  شهردار  شاعری 
به گفته او  در یکصد و چهل و سومین نشست 
از  اهواز  شهر  اسالمی  شهر  شورای  اعضای 
ابراهیم  و  جامعی  رسول  گزینه  دو  میان 
 12 با  اهواز  شهرداری  کارمندان  از  نوشادی 
رای ابراهیم نوشادی را بر مسند سرپرستی 

نشاندند. اهواز  شهرداری 
عنوان  به  جاری  سال  در  نوشادی  ابراهیم 
استانداری  شوراهای  شهری  امور  مدیرکل 

شد. منصوب  خوزستان 
وزارت کشور چندی پیش در نامه ای که به 
اعالم  اهواز،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
صالحیت  اهواز  شهردار  شاعری  که  کرده 
حضور در این سمت را ندارد بنابراین جلسه 
برای  بود  قرار  اسفندماه،   13 چهارشنبه  روز 
سرپرست  انتخاب  و  اهواز  شهردار  عزل 
شهرداری برگزار شود که به دلیل غیبت پنج 

نشد. تشکیل  شورا  عضو 
به گزارش ایرنا، شهردار اهواز در یکصدو چهلمین 
جلسه علنی شورای این شهر، برای دومین بار 
از حضور در صحن علنی برای پاسخگویی به 
سواالت اعضای شورای شهر خودداری کرده 
بود و جواب 13 سوال عضو شورای شهر را به 

صورت کتبی ارسال کرده بود.
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جای خالی درخت /مهر

| بازی محلی تنیر خرابک |
 بازیکنان دو دسته اند و هر دسته سالری دارد و با 
قرعه یک دسته تنور می سازند. به این نحو که افراد 
جمع می شوند و دست ها را به گردن هم انداخته، 
سرها را به هم نزدیک می کنند و سالر مراقبت آن ها 
را به عهده می گیرد و دسته دیگر به دور این تنور 
پراکنده می شوند و هر نفر سعی دارد که بر پشت 
افراد تنور سوار شود، ولی سالر تنور دفاع می کند. 
هر فردی توانست، بر پشت یکی از افراد دسته تنور 
سوار می شود و پس از لحظاتی به پایین پریده، 
و  سوارشدن  موقع  در  اگر  ولی  می گیرد؛  فاصله 
پایین آمدن، سالر تنور او را با پای خود زد، دسته 
تنور آزاد می شود و دسته آزاد تنور می سازند و بازی 

به همین نحو ادامه می یابد.
تنور،  درون  و  دور  سریع  های  چرخش  با  ساالر 
سعی می کند مانع نزدیک شدن نفرات گروه مقابل 
به تنور شود. چنانچه بتواند با پا ضربه ای به یکی 
از حمله کنندگان وارد کند آن گروه دور را می بازند و 

باید این بار آن ها تنور را تشکیل دهند .
از آن جا که پریدن بر روی پشت افراد تشکیل دهند 
تنور کار سختی است امکان برهم خوردن تعادل و 

سقوط فرد از روی تنور زیاد است و گاه ساالر منتظر 
بزند.  وی  به  لگدی  و  فرد سقوط کند  تا  می ماند 
اگر فردى از گروه مخالف با همه دشوارى ها بتواند 
تا زمانى که تنور به علت سنگينى  باال برود،  از تنور 
او خراب نشده مى تواند همان جا بماند. البته افراد 
ديگر هم از گروه مخالف مى توانند باالى تنور بروند 

ولى به علت سنگينى افراد، تنور زودتر خراب خواهد 
شد. افراد گروه تنور حق ندارند بدون خود را کج و 
کوله کنند تا گروه مخالف را از تنور پايين بى اندازند. 
زمانى که تنور خراب شود، گروه تنور بازنده و گروه 
تنور  روى  بر  سوار شدن  جز  منظورى  مخالف که 

نداشته، برنده بازى خواهد بود ./سیری در ایران

شرایط کرونایی  دلیل  به  عروسکی  نمایش  هجدهم  جشنواره  هرچند 
فعلی، به صورت ملی در حال برگزاری است، اما در سه روز پایانی آن، دو 
نمایش خارجی از کشورهای اسلوونی و برزیل در کنار نمایش های ایرانی 

در پلتفرم های جشنواره ارایه می شوند./ایلنا

|آب یک کاالی اقتصادی|براساس نوشته های روزهای قبل با اصول دوبلین و 
ارزشمندی اقتصادی آب آشنا شدیم. حال با توجه به مطالب گذشته به ادامه 
بحث پیرامون ارزش اقتصادی مایه حیات می پردازیم. انوش نوری اسفندیاری آب 
را کاالیی اقتصادی می داند  که در مصارف و شرایط اجتماعی متفاوت به درجات 
متفاوتی می تواند کاالی عمومی یا خصوصی تلقی شود.  این تعریف ترکیبی از 
دو تعریف رایج در خصوص آب  است که یکی آب را کاالی اقتصادی عمومی 
می خواند و در نتیجه استفاده از مکانیزم های بازاری را برای مدیریت آن غیرممکن 
می داند و دیگری آن را یک کاالی خصوصی می داند که صرفا باید با مکانیزم های 

بازاری آن را مدیریت کرد./ زیست آنالین

| اهدای خون و فواید آن )قسمت اول(| با اهدای منظم خون، از ابتالی 
خود به هموکروماتوز جلوگیری کنید. این بیماری به واسطه علت های 
ژنتیکی و یا کم خونی ایجاد می شود. اهدای منظم خون به شما کمک 
می کند تا میزان آهنی که در بدن بیش از حد مجاز باال رفته است، تعدیل 

شده و از مبتال شدن به هموکروماتوز دور بمانید./ توانیتو

فیلم سینمایی »مجبوریم« تازه ترین فیلم رضا درمیشیان در تازه ترین 
حضور جهانی خود در شانزدهمین فستیوال تریسور به نمایش درخواهد 
برگزار  کراال  شهر  در  فروردین   5 تا  اسفند   30 از  فستیوال  این  آمد.  
فیلم های  از  پس  درمیشیان  فیلم  پنجمین  »مجبوریم«  می شود. 
»بغض«، »عصبانی نیستم!«، »النتوری« و فیلم به نمایش در نیامده 

است./ایسنا »یواشکی« 

و  ایرانی  80 کارتونیست  حضور  با  طبیعت  پل  عصرانه کارتون  پنجمین 
هنرمندان کشورهایی از قبیل پاکستان، ترکیه، افغانستان، هند، قزاقستان 
و ازبکستان شنبه 16 اسفند ماه به صورت مجازی برگزار می شود. در این 
دوره و در طرح استقبال از نوروز 1400 که پایان سده هم محسوب می شود، 
هنرمندان با محوریت نوروز به ارائه آثار هنری خود خواهند پرداخت./ایسنا

آیین معرفی برگزیدگان دومین دوره جایزه ادبی شیراز با یک سال تاخیر 
به دلیل شرایط ناشی از همه گیری کرونا جمعه در کتابخانه ملی و مرکز 
اسناد استان فارس در شیراز برگزار شد. رمان »بند محکومین« نوشته 
کیهان خانجانی و مجموعه داستان »زخم شیر«به قلم صمد طاهری، 

برگزیدگان دومین دوره این جایزه ادبی شدند./ایرنا

مریخ نورد »استقامت« ناسا که دو هفته را در خانه ی جدیدش 
سپری کرده به تازگی بازوهای رباتیکش را برای اولین بار به حرکت 
درآورده است. این مریخ نورد که در روز 18 فوریه بر روی مریخ 
فرود آمد پیش از آن که جستجویش برای حیات و نمونه برداری 
از سنگ ها و خاک را آغاز کند باید اجزایش را آزمایش و تایید 
کند که در هنگام فرود آسیبی ندیده اند. مقامات ناسا در توییتر 
این سطح نورد نوشتند: این هفته آزمایش های سالمتی زیادی 
تجهیزات،  آزمایش  جمله  از  شوم  آماده ی کار  تا  دادم  انجام 
تصویربرداری و حرکت دادن بازوها. برای یک پیاده روی ماراتن 
علمی آماده می شوم. مقامات ناسا برای به روزرسانی اطالعات 
»استقامت« یک کنفرانس خبری در روز جمعه 5 مارس در 
ایران(  بامداد  ساعت 3:30 عصر منطقه ی زمانی شرقی)00:00 
برگزار می کنند. بازوی رباتیک »استقامت« که برای اولین بار آن 
را با موفقیت در مریخ حرکت داد 7 فوت)2.1 متر( طول دارد 
و دارای مجموعه ای از تجهیزات است. از جمله مهم ترین آن ها 
یک دریل است که نمونه هایی از مریخ به زمین خواهد فرستاد. 
همچنین تجهیزاتی برای ذخیره ی این نمونه ها وجود دارد. این 
دریل سه سری مختلف دارد که با توجه به ماموریت مریخ نورد 
استفاده می شود. این بازو همچنین سه ابزار مهم تحلیلی دارد که 

برای رسیدن به سنگ های مورد هدف نیاز است.
آزمایش حرکت بازوها یکی از بخش های مهمی بود که سطح نورد 
باید در طی 30 روز اول مریخی انجام می داد و هنگامی که این 
مرحله کامل شود، »استقامت« آزمایش بالگرد »نبوغ« را آغاز 

می کند تا اولین پرواز را در سیاره ای دیگر انجام دهد./ایسنا

عشرت خوش است و بر طرف جوی خوشتر است

می بر سماع بلبل خوش گوی خوشتر است

عیش است بر کنار سمن زار خواب صبح؟

نی، در کنار یار سمن بوی خوش تر است

خواب از خمار باده نوشین بامداد

بر بستر شقایق خودروی خوش تر است

روی از جمال دوست به صحرا مکن که روی

در روی هم نشین وفاجوی خوش تر است

آواز چنگ مطرب خوش گوی گو مباش

ما را حدیث همدم خوش خوی خوش تر است

گر شاهد است سبزه بر اطراف گلستان

بر عارضین شاهد گل روی خوش تر است

آب از نسیم باد زره روی گشته گیر

مفتول زلف یار زره موی خوش تر است

گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش

ما را مقام بر سر این کوی خوش تر است

سعدی! جفا نبرده چه دانی تو قدر یار؟

تحصیل کام دل به تکاپوی خوش تر است

سعدی 

| تئاتر | | سینما | | هنرهای تجسمی | | ادبیات |

| مریخ نورد »استقامت« بازوهای 
رباتیکش را به حرکت درآورد |

اندازه ای  امروزی   )Siamese( سیامی  گربه های 
متوسط داشته و الغر هستند با این حال بدنی قوی 
سیامی  ویژگی گربه های  بارزترین  دارند.  عضالنی  و 
وجود نقاط و قسمت های تیره روی بعضی از نواحی 
بدنشان است که از آن ها به عنوان نشانه یاد می شود و 
روی گوش ها، صورت، دم، و پاهای این گونه مشاهده 
می شود. گربه های سیامی که به میزر هم معروفند، 
اصیل  حیوانی  جستجوی  در  اشخاصی که  بین  در 

هستند، محبوبیت بسیار باالیی دارند.
خاستگاه گربه های سیامی کشور تایلند است که در 

گذشته سیام نام داشت. در سال 1880 پادشاه سیام 
دو جفت از این گربه ها را به کنسولگری انگلستان در 
بانکوک داد و او نیز گربه ها را همراه خود به انگلستان 

برد. 
سالمتی  موجب  گربه،  مخصوص  خشک  غذای 
حالی که  در  می شود.  حیوان  لثه های  و  دندان ها 
غذاهای َتر باعث می شوند که گربه شما آب کمتری 
بنوشد. آبی که در اختیار گربه قرار می دهید باید خنک 
و تمیز باشد تا گربه از خوردن آن اجتناب نکند. اگرچه 
اما بعضی  دارند  اعتدال  اکثر گربه ها در خوردن غذا 
زیاده روی  غذا،  به  راحت  دسترسی  صورت  در  دیگر 

petha.ir/.می کنند

گربه سیامی

 تصویر دوریان گری رمانی فلسفی است. اسکار وایلد این 
رمان را برای اولین بار ماه جوالی 1890 در ماهنامه  لیپینکوت 
چاپ کرد. زمان چاپ این رمان، ویراستار مجله درون مایه ی 
داستان را نامتعارف دانست و حدود پانصد کلمه از آن را بدون 
اطالع اسکار وایلد سانسور کرد. با وجود این سانسور و حذف 
بی دلیل، بعد از انتشار رمان تصویر دوریان گری منتقدان ادبی 
ادعا کردند رمان وایلد به شعور و اذهان عمومی توهین کرده 
اتهامات  این  برابر  در  و کتابش  از خود  وایلد  اسکار  است. 
دفاع کرد و برای پایبندی به دفاعیاتش مجبور شد هنگام 
مجدد  چاپ  برای  دوریان گری  تصویر  داستان  بازنویسی 
نسخه ی  حذف کند.  را  آن  از  بخش هایی  قالب کتاب،  در 
طوالنی تر و بازنویسی شده ی داستان تصویر دوریان گری در 

سال 1891 چاپ شد.
نکته ی ویژه ی تصویر دوریان گری مقدمه ای بود که در آن 
اسکار وایلد درباره ی زیبایی شناسی )Aesthetics(، حقوق 
نویسنده و موضوع »هنر برای هنر« توضیحات کاملی نوشت. 
اسكار وایلد رمان تصویر دوریان گری را چند بار بازنویسی کرد.

| تصویر دوریان گری | 
| نویسنده : اسكار وايلدف

مترجم : ابوالحسن تهامی  |
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