
سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد:

 پیگیری برای شناسایی عوامل
حمله خرابکارانه به کشتی ایرانی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گزارش های دریافتی حمله خرابکارانه 
به کشتی کانتینربر ایران که در تناقض آشکار با حقوق بین الملل و حقوق 

دریاها قرار دارد، تایید می کند.

  خسارت ۲ میلیارد تومانی 
توفان به زیرساخت های راور

  گرد و خاک سیستان و 
 بلوچستان ۳۴ نفر  را
روانه بیمارستان کرد

  محاصره ۱۵۰ روستای 
ریگان در توفان شدید شن 

  گزند توفان به دو اثر 

ثبت جهانی فارس رسید

جنوب ایران 
در توفان

خطر موج چهارم کرونا  
  روحانی: مسئوالن و صدا و سیما باید به مردم بگویند که عید دیدنی با ماسک، بدون روبوسی و دست دادن باشد

رئیس جمهور هشدار داد

شکستگی خطوط انتقال نفت در جزیره خارک بار دیگر دریای جنوب را آلوده کرد

از فروردین ۹۲ تا مهر ۹۷ تعداد ۱۴ حادثه نفتی و نشت نفت در خلیج فارس و دریای عمان شناسایی شده است

لکه های سیاه برآبی  خلیج فارسلکه های سیاه برآبی  خلیج فارس
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سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گزارش های 
کانتینربر  کشتی  به  خرابکارانه  حمله  دریافتی 
ایران که در تناقض آشکار با حقوق بین الملل و 
حقوق دریاها قرار دارد، تایید می کند. به گزارش 
وزارت  سخنگویی  امور  و  اطالع رسانی  اداره کل 
در  شنبه  روز  زاده  خطیب  سعید  خارجه،  امور 
پاسخ به سوالی در خصوص حمله به یک کشتی 
کانتینر بر کشورمان در آب های بین المللی دریای 
مدیترانه که منجر به آسیب دیدگی این کشتی 
حمله  دریافتی  داشت: گزارش های  اظهار  شد، 
خرابکارانه به این کشتی که در تناقض آشکار با 
حقوق بین الملل و حقوق دریاها قرار دارد، تایید 
این  محکوم کردن  زاده ضمن  می کند. خطیب 
خصوص  در  الزم  اقدامات  انجام  افزود:  اقدام 
شناسایی عوامل این اقدام خرابکارانه در دستور 
پیگیری های  و  بوده  مختلف  بخش های  کار 
ابعاد مختلف آن به طور  الزم در این زمینه در 
ایرنا،  به گزارش  جدی در دستور کار قرار دارد. 
سخنگوی شرکت کشتیرانی ایران پیشتر اعالم 
به کشتی  انفجاری  شیء  اصابت  پی  در  کرد: 
در  اسفند   ۲۰ در  شهرکرد«  »ایران  کانتینربر 
دچار  بدنه کشتی  از  بخشی  مدیترانه،  دریای 

شد. آسیب 
متعلق  که  شناور  این  افزود:  غیاثیان  علی   
کشتیرانی  کانتینری  نقل  و  حمل  شرکت  به 
جمهوری اسالمی است از ایران به مقصد اروپا 
در حرکت بود که پس از اصابت شیء انفجاری 
به بدنه کشتی، آتش سوزی مختصری در محل 
انفجار رخ داده که با تالش به موقع فرمانده و 
خدمه کشتی، آتش بالفاصله مهار شد و به هیچ 

وارد نشده است. از خدمه آسیبی  یک 
نامه ظریف به بورل حاوی هیچ طرحی نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نامه 
ظریف به بورل تبیین نگرش جمهوری اسالمی 
ایران است و حاوی هیچ طرحی نیست، تاکید 
کرد: ظریف تاکنون نامه های متعددی به بورل 
خصوص  در  موگرینی  فدریکا  وی،  از  پیش  و 
برجام ارسال کرده و این نامه نیز در همین راستا 

تهیه و ارسال شده است. 
سوال  به  پاسخ  در  زاده«  خطیب  »سعید   
خبرنگاران درباره نامه »محمدجواد ظریف« وزیر 
هماهنگ کننده  بورل«  »جوزپ  به  خارجه  امور 
امور  وزیر  گفت:  برجام  مشترک  کمیسیون  
خارجه با هدف تشریح مواضع جمهوری اسالمی 

برجام،  با  مرتبط  تحوالت  خصوص  در  ایران 
هماهنگ کننده  بورل،  به جوزپ  نامه ای خطاب 
کمیسیون مشترک برجام، در مورخ ۲۲ اسفند 
ارسال کرده   )۲۰۲۰ مارس   ۱۲ با  )برابر   ۱۳۹۹

است.  
نامه های  تاکنون  ظریف  البته  داد:  ادامه  وی 
فدریکا  وی،  از  پیش  و  بورل  به  متعددی 
این  و  ارسال کرده  برجام  درخصوص  موگرینی 
نامه نیز در همین راستا تهیه و ارسال شده است.  
در  داشت:  اظهار  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نامه ایران به مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام 
قصد  متحده  ایاالت  »چنانچه  که  شده  اعالم 
برجام  نقض  در  خود  متخلفانه  اقدامات  دارد 
کند،  اصالح  را  ظالمانه  تحریم های  تحمیل  و 
اولین گام ضروری بازگشت به پایبندی کامل به 
عنوان طرف متخلف است.« به گزارش ایرنا، روز 
ایران  امور خارجه  نامه وزیر  از  گذشته رسانه ها 
اروپا خبر  به مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
دادند که در آن، ظریف نسبت به مواضع دولت 
اروپایی  کشورهای  همچنین  و  آمریکا  جدید 
عضو برجام در قبال این توافق انتقاد کرده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد:

پیگیری برای شناسایی عوامل حمله خرابکارانه به کشتی کانتینربر ایران
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

ی 1971
- پیاپ

  99/12/24

م الف ۲75

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
شماره الف-ک-خ-۱-99/12 )نوبت اول(

مشخصات پروژه:
موضوع: تکمیل پروژه ساختمان خوابگاه دانشجویی ۴۰۰ نفر ارگ جدید 

بم 
تیر و ستون و اجرای  تکمیل ساخت و اجرای اسکلت فلزی شامل، 
سقف دال عرشه، عملیات سفت کاری و نازک کاری ابنیه به طور کامل، 
عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی بطور کامل برآورد اولیه اجرای کار : 
برآورد اجرای کار با فهارس بهای سال ۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور 
حدود۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که از این مبلغ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

مربوط به کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد.
مدت زمان اجرای کار: ۱۸ ماه

محل اجرای کار: شهرستان بم - ارگ جدید

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور شهررازپارت
محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
به نشانیwww.setadiran.irدر اختیار مناقصه گران عالقه مند قرار 

داده می شود.
لغايت  تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۲۳  کیفی:از  ارزیابی  اسناد  دریافت  مهلت 

۱۴۰۰/۰۱/۰۷
مهلت تسليم اسناد ارزیابی کیفی: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

محل تسليم اسناد ارزیابی کیفی: عالوه بر بارگذاری در سامانه تدارکات 
فیزیکی  نسخه   ،www.setadiran.ir نشانی  به  دولت  الکترونیکی 
ممهور شده نیز بایستی تحویل دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی بم گردد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد تکمیل پروژه ساختمان خوابگاه دانشجویی ۴۰۰ نفره 
ارگ جدید بم را مطابق نقشه و مشخصاتی که در اسناد مناقصه ذکر گردیده است به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
از پیمانکارانی که دارای حداقل رتبه ۴ ابنیه و حداقل رتبه ۵ تأسیسات و تجهیزات ابنیه بوده و تمایل به شرکت در مناقصه 

فوق را دارند دعوت به عمل می آید .

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

اجرای طرح هادی روستایی 1399

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد اجرای قسمتی از طرح هادی روستای دهنو گنبکی شهرستان ریگان  به شرح 
مندرج در جدول ذیل را بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار 

نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

فراخوان مناقصه:
۱-نوع فراخوان عمومی یک مرحله ای 

۲- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان واقع در کرمان ، انتهای خیابان خواجو، نبش ابوذر 
۳-موضوع مناقصه: اجرای قسمتی از طرح های هادی روستایی به شرح جدول فوق بر اساس شرایط خصوصی و مشخصات فنی 

منضم به اسناد مناقصه . 
۴-مهلت دریافت اسناد از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ تا ساعت ۱۴روز  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

 www.setadiran.ir ۵-محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
۶-آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران: تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

۷-تاریخ و محل بازگشایی پاکات: تا ساعت ۱۰ صبح روز ۱۴۰۰/۱/۲۲ بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان به آدرس فوق . 
۸- شرایط مناقصه گران کلیه شرکتهای )اشخاص حقوقی( دارای گواهینامه صالحیت پایه ۵ و باالتر در رشته راه و باند از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی که در سامانه ستاد ثبت نام نموده و امضای الکترونیکی دریافت کرده اند. 
به حساب  در سامانه ستاد  تعیین شده  درگاه  از طریق  ریال(   میلیون  )یک   ۱.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  پرداخت  با  مناقصه  اسناد  ۹-خرید 

۰۱۰۵۸۴۱۸۹۷۰۰۱ بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان برای مناقصه گران امکان پذیر می باشد.
۱۰-ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۰۳۴۳۲۵۲۷۵۶۲ دفتر امور نظارت عمران روستایی تماس حاصل نمائید. 
۱۱-رعایت بخشنامه های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ظرفیت نهایی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه 

از سوی پیمانکاران الزامی است .

 برآورد اولیه بر اساس فهرستنام روستاشهرستاناستانردیف
بهای راه و باند سال ۹۹

 مبلغ تضمین
 شرکت در مناقصه

مدت اجرای
پروژه

 شماره
مناقصه

۹۰۹۹/۱6 روز5.47۹.۰۱6.5۱5۲74.۰۰۰.۰۰۰دهنو گنبکیریگانکرمان۱

بحران کم آبی را جدی بگیریم

سالنامه »پیام ما« ویژه نوروز ۱۴۰۰ را از دکه های 
مطبوعاتی تهیه کنید یا از طریق پیام به شماره 
۰۹۰۳۳۳۳۸۴۹۴ و صفحه اینستاگرام روزنامه 

payamema @ سفارش خود را ثبت کنید.
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ایرنا،   سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
ملی  ستاد  جلسه  در  روحانی  حسن 
از همه کادر  اظهار کرد:  با کرونا  مقابله 
درمانی نیروهای مسلح سپاه و بسیج، 
ارتش، نیروی انتظامی و همه آن هایی 
بخش های  در  را  نظارت  مسئولیت  که 
و  تشکر  داشتند،  دوش  بر  مختلف 
از  مخصوصًا  می کنم  سپاس گذاری 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بودند؛   کار  پای  شبانه روز  انصافًا  که 
با  مشکل کردند  احساس  روزهایی که 
مردم  با  و  آمدند  صحنه  به  دلسوزی 
روزهای  که  آنجاهایی  و  گفتند  سخن 
از  است،  بوده  مردم  برای  خوشحالی 
پیکی عبور کردیم و شرایط ما بهتر شده 
و یا واکسن در اختیار مردم قرار گرفته 
با لبخند برای مردم توضیح  آن را هم 
چه کار  می دانم  اضافه کرد:  او  دادند. 
یک  از  بیشتر  طول  در  سختی  بسیار 
سال داشتیم. از اواخر بهمن سال قبل 
تا امروز این زحمات باز هم سال آینده 
هم پیش روی ما است و امیدوارم هر 
چه زودتر بتوانیم از این وضعیت عبور 

کنیم.
همه  این که  بیان  با  رئیس جمهوری   
کردند  فداکاری  واقعًا  که  درمان  کادر 
و  تجربه  و  مهارتشان  جانشان،  با  و 
جان  با  و  شان  امکانات  دانش شان، 
گفت:  کردند،  دفاع  مردم  از  خودشان 
مدافعان خالصانه و مومنانه و ایثارگرانه 
در این مقطع بسیار حساس ایستادگی 
پرستار  و  پزشک  از  معموال  ما  کردند. 
سالمت  مدافعان  ولی  می بریم،  اسم 
دایره شان خیلی وسیع تر است و از همه 
خاطرنشان  او  می کنیم.  تشکر  آن ها 

در  که  آن هایی  پاک  روان  به  کرد: 
راه شهید شدند درود می فرستیم  این 
دچار  مدید  مدت های  که  آن هایی  و 
از  پیدا کردند،  عافیت  و  بودند  بیماری 
آن ها هم سپاس گذار هستیم که رنج ها 
سخت  روزهای  این  در  را  سختی ها  و 
دوازدهم  دولت  رئیس  کردند.  تحمل 
افزود: از تولیدگران و اصناف هم تشکر 
می کنم که تولید حتی  یک روز تعطیل 
و  بزرگ  روزها کارخانه های  همه  نشد، 
عظیم، کارگاه های  کوچک که پروتکل ها 
مبتال  تعداد  مراعات کردند،  به خوبی  را 
شده به بیماری در مراکز تولید ما بسیار 
کم بود. برخی جاها انگشت شمار بود و 
بسیاری از مراکز تولید بزرگ الحمدهللا 
که  مراعاتی  و  دقت ها  همه  خاطر  به 

نداشتند. فوتی  دادند  انجام 
فشار  به  اشاره  با  رئیس جمهوری 
گفت:  اخیر  سال  یک  در  اصناف  بر 
در  سال گذشته  مخصوصًا  را  روزهایی 
کردیم.  تعطیل  فروردین  اسفند،  ماه 
امسال فضا، فضای بهتری بود و کسب 
بعد  امیدواریم  و  داشت  رونق  کار  و 
سال،  کل  در  ولی  باشد.  اینچنین  هم 
تحمل  را  فراوانی  مشکالت  هم  آن ها 
کردند و انصافا خوب همراهی و کمک 
هم  صدا و سیما  افزود:  روحانی  کردند. 
از جاهایی است که از روز اول پای کار 
را  مصوبات  خوبی  به  صدا و سیما  بود، 
تبیین و خطرات را گوشزد کردند. نکاتی 
که برای مردم مهم بوده بازگو و بیان و 

کردند. مصاحبه 
سال  یک  در  که  کاری  داد:  ادامه  او 
و  ایران  در  انجام گرفته  هفته  چند  و 
مدون  مجموعه ای  می تواند  دنیا  کل 

باشد.  آینده  برای  راه  نقشه  عنوان  به 
اپیدمی  با  آینده  سال های  در  اگر 
را  آن  دوباره  می توانیم  شدیم  مواجه 
بحران  در  این کارها  دسته بندی کنیم. 
کرونا می تواند منبعی برای کالس های 
درس دانشگاهی باشد. برخی از کارها 
در این مدت صددرصد و برخی بسیار 
ارزشمندی  و کارهای  است  بوده  موفق 
است که در این مدت انجام شده است. 
برای مقابله  به مدلی  این کار می تواند 
کتابهای  وارد  واگیردار  بیماری های  با 
آینده  برای  توجه  مورد  و  شود  درسی 
کرد:  اضافه  رئیس جمهوری  باشد. 
امروز آمار، ارقام و نمودارها در سراسر 
کشورها و استان ها به جز خوزستان که 
چند  هر  است،  و گرفتاری  سختی  در 
خوب  استان  قسمت های  از  برخی  در 
کار کردند و توانستند به نارنجی تبدیل 
می کنیم.  تشکر  هم  آنان  از  و  شوند 
استان ها نسبتا خوب و معمول  باقی 
مراقبت  باید  استان  چند  هستند. 
بیشتری کنند اما همه استان ها شرایط 
را  وضعیت خوب  این  اما  دارند  خوبی 
مراعات  هفته  دو  اگر  داریم.  نگاه  باید 
می کند.  تغییر  آمارها  همه  نکنیم 
خطر  این که  بیان  با  رئیس جمهوری 
موج چهارم منتفی نیست و وجود دارد، 
شده  مراقبت  و  تالش  حاال  تا  گفت: 
اما  نشدیم،  کشور  در  موج  این  وارد  و 
هر لحظه ممکن است این خطر پیش 
بیاید.  ایام نوروز روزهای خاصی است 
و تحرک مردم در داخل و بیرون منزل 
بیشتر می شود. در کوی برزن و بازار و 
دید و بازدید و مسافرت ها هم تحرک 
بیشتر می شود بنابراین به همان نسبت 

و  مسئوالن  برود.  باال  مراقبت ها  باید 
که  بگویند  مردم  به  باید  صدا و سیما 
عید دیدنی با ماسک، بدون روبوسی و 
دست دادن باشد. روحانی اضافه کرد: 
این مدت  آدابی که در  و  این مناسک 
یک  سال تمرین کردیم، حاال عید شد 
نباید آن را کنار بگذاریم و دوباره در کنار 
آلوده  نفر  یک  اگر  و  شویم  جمع  هم 
باشد همه آلوده می شوند. هنوز به یک 
اگر  نرسیدیم.  بخش  اطمینان  نقطه 
چند ماه دیگر واکسن ها تزریق شود و 
آن  است،  موثر  و  مفید  دهد که  نشان 
مراعات ها  این  بگوییم  می توانیم  زمان 
مقداری کم شود خیلی خطر ندارد. اما 
در شرایط فعلی کنار گذاشتن پروتکل ها 
خطرناک است. رئیس دولت دوازدهم 
وزیر  اساس گزارش  بر  این که  بیان  با 
هفته آینده  و  هفته  این  بهداشت 
می شود،  کشور  وارد  بیشتری  واکسن 
با کرونا  مقابله  به مصوبات ستاد ملی 
اشاره کرد و گفت:ما در این ستاد 4۸۱ 
مصوبه داشتیم که ۹۹ درصد اجرا شده 
حال  در  هم  باقیمانده  درصد  یک  و 
اجراست. او با قدردانی از حضور منظم 
با  مقابله  ملی  ستاد  جلسات  در  اعضا 
و  قضاییه  قوه  نماینده  از  افزود:  کرونا 
مجلس شورای اسالمی تشکر می کنم. 
همه دلسوزانه آمدند، حرف زدند، بحث 
انجام شد.  و کمک کردند و کار بزرگی 
قرارگاه هم از وقتی که تشکیل شد به 
را تشکیل می دهد  طور منظم جلسات 
و تالش می شود که از آن ها هم تشکر 
اجرای  به  اشاره  با  روحانی  می کنم. 
کرونا  شرایط  در  جدید  زندگی  مدل 
شدیم  ناچار  ما  کرد:   تصریح  گفت: 
مدل زندگی جدید را اجرا کنیم که برای 
چاره ای  ما  بود.   سخت  بسیار  مردم 
دستورالعمل ها  از  بسیاری  و  نداشتیم 
مردم  و  می دیدند  ضروری  مردم  را 
جدید  زندگی  سبک  زیادی،  میزان  تا 
ایجاد شده را مراعات می کنند. او ادامه 
داد: این رفتار با چیزی که ما همیشه 
اما  عادت داشتیم کمی متفاوت است 
کنند  تالش  باید  همه  و  نبود  چاره ای 
تولید  با  بگیریم  قرار  شرایطی  در  تا 
واکسن ها و با ارتقای رعایت پروتکل ها 
عالی کنیم که  را  خود  شرایط  بتوانیم 
دسترس  در  واکسن  آینده  ماه های 
رئیس جمهوری  گرفت.  خواهد  قرار 
این واکسن ها  آیا  باید دید  اظهار کرد: 
چگونه  یافته  گونه های جهش  برابر  در 
شرایط  امیدواریم  اما  می کند  عمل 
با مشکالت کمتری  طوری باشد مردم 
مواجه شوند. روحانی با اشاره به این که 
مردم و همه کشور از آغاز این اپیدمی 
کرونا یعنی پایان بهمن یک مرجعیت 
وزارت  گفت:  کردند،  قبول  را  واحد 
بهداشت درمان و متخصصان پزشکان و 
مرجع شده اند.   متخصصان صاحب نظر 
اگر مرجعیت تغییر می کرد و هر کسی 
می شدیم.  گرفتار  می گفت،  را  چیزی 
مردم مرجعیت واحد را در کشور قبول 
داد:  ادامه  او  پذیرفتند.  همه  و  کردند 
مقام معظم رهبری بسیار کمک کردند 
چیزی  ستاد  اگر  تاکید کردند  بارها  و 
را ممنوع کرد،  مردم همه گوش کنند و 
خود ایشان شخصًا همه پروتکل ها را به 
طور دقیق مراعات می کردند و همیشه 
توصیه داشتند این همراهی و همدلی 

بود. چنین  است که  موثر  بسیار 

رئیس جمهور هشدار داد:

خطر موج چهارم کرونا
روحانی: مسئوالن و صدا و سیما باید به مردم بگویند که عید دیدنی با ماسک، بدون روبوسی و دست دادن باشد

 سخنگوی شورای نگهبان:
افراد با سابقه نظامی منع 

قانونی برای حضور در 
انتخابات ندارند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصالح 
جمهوری  ریاست  انتخابات  قانون  از  موادی 
جهت اصالح از سوی شورا به مجلس اعاده 
عباسعلی کدخدایی  ایسنا،  به گزارش  شد. 
بیان  ضمن  خود  امروز  خبری  نشست  در 
دولت  و  مجلس  مصوبات  وضعیت  آخرین 
نو   فرا رسیدن سال  تبریک  با  و پیشاپیش 
و  موفقیت  آینده سال  ان شاهللا سال  گفت: 
سالمتی  و بدور کرونا برای مردم جهان باشد. 
او با اشاره به  طرح اصالح موادی از قانون 
انتخابات ریاست جمهوری افزود:  ایرادات قبال 
گفته شده و مغایرت در اصول ۹۹ و ۱۱5 و ۱۱۰ 
بار ذکر  اولین  برای  از موارد  برخی  و  داشت 
شد و  با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و 
جهت اصالح  به مجلس اعاده شد. او افزود: 
ارزش  بر  مالیات  الیحه  به  نگهبان  شورای 
افزوده ایراداتی داشت که به مجلس عودت 
داده شد. کدخدایی درباره بودجه سال  ۱4۰۰  
گفت:  هنوز پاسخ رسمی ما  برای مجلس 
ارسال نشده و مجلس  در اطالع رسانی عجله 
اعالم کردند.  را  ما  غیررسمی  نظرات  و  کرد 
همچنان ممکن است ایرادات تغییراتی داشته 
باشد و متعاقبا نظر رسمی ما اعالم می شود.  
ما از مجلس درخواست داریم جلسات غیر 
رسمی ما را الزم نیست اطالع رسانی کنند و ما  
اگر الزم شد اطالع رسانی می کنیم. همچنان 
کار شورای نگهبان ادامه دارد. او درباره عملکرد 
از مجلس  نگهبان گفت: 6۳ مصوبه  شورای 
دریافت کردیم و 5۰ درصد آن  عدم مغایرت 

داشته و 5۰ درصد مغایرت داشته است. 
از  تا   6 که  داشتیم  نیز  اساسنامه   ۱۲
همچنین   است.  شده   تایید  اساسنامه ها  
۱77 نامه از دیوان عدالت اداری داشتیم  و 
اعالم  مقدس   با شرع  مغایرتش  نامه   7۹
و ۳۳ مورد آن خالف موازین شرعی  تایید 
شد.  همچنین ۳5۰۰ حکم برای اعضای هیات 
نظارت در استان ها صادر شده است. او افزود: 
ها  بررسی  برای  کشور  وزارت  با  هماهنگی 
داشته ایم.  برای انتخابات با توجه به شرایط 
کرونایی پیش بینی هایی شده است و چاپ 
تعرفه ها تعیین و نظارت بر تعرفه ها استمرار 
دارد. او افزود: شورای نگهبان محدودیتی در 
دریافت گزارش درباره فعالیت های انتخاباتی 
ندارد و این گزارش ها در زمان قانونی مدنظر 
قرار خواهد گرفت. واو درباره تبلیغات کاندیداها 
گفت: تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی را در بررسی 

صالحیت ها مدنظر قرار خواهیم داد.
در  تعداد صندوق ها  کدخدایی تصریح کرد: 
درصد   ۱5 حدود  در  چیزی   ۱4۰۰ انتخابات 
پاسخ  در  یافت. کدخدایی  خواهد  افزایش 
آیا دیدگاه  این که   بر  ایسنا مبنی  به سوال 
امام خمینی )ره( در مورد فعالیت سیاسی 
شورا  اعضای  تصمیم  در  تاثیری  نظامیان 
برای بررسی صالحیت کاندیداهایی با سابقه 
سیاسی خواهد داشت؟ گفت: اگر رویه شورا 
را بررسی کنید منع قانونی برای حضور افرادی 
که سابقه نظامی دارند وجود نداشته و در ادوار 
مختلف افراد نظامی حضور داشتند و آنچه 
که قانون لحاظ کرده عدم منع ورود این گونه 
افراد است. البته دخالت نظامیان که سوگیری 
داشته باشند قطعا منع شده است.  صرف 
نامزد شدن برای انتخابات منع قانونی نداشته 
است. کدخدایی درباره تعیین سقف معین 
برای نامزدها گفت: شورای نگهبان هیچ وقت 
نمی تواند سقفی  برای اعداد نامزدها در نظر 
بگیرد و قانون برای ما مالک است. او درباره 
با  انتخابات  برگزاری  برای  اقدامات  آخرین 
شرایط کرونایی، گفت: ما تابع قانون هستیم؛ 
جلسات هماهنگی برای آنچه که در اختیار 
است.  شده  برگزار  وزارت کشور  است،  و  ما 
صندوق ها قریب به ۱5 درصد افزایش خواهد 
داشت.  آنچه که تاکنون ستاد مبارزه با کرونا 
در  بیشتر  ویروس  شیوع  خطر  اعالم کرده 
تجمعات  در  ما  بنابراین  است؛  تجمعات 

داریم. محدودیت 
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره واکنش 
شورا به اظهارات حداد عادل درباره صالحیت 
الزم  و  دادم  پاسخ  من  گفت:  احمدی نژاد 
نیست تکرار کنم حتی بنده نمی دانم افرادی 
که ثبت نام می کنند یا خواهند کرد شورا چه 
باید منتظر ماند بررسی شورا  نظری دارد و 
است.  مالک  شورا  جمعی  نظر  و  چیست 
نسبت به افراد قانون حکم  کرده و ما برای هر 
دو نوع انتخابات بررسی صالحیت را داریم  و  
در همان دور افراد بررسی صالحیت می شود 
و منوط به رفتار افراد و گزارش هاست و تا 
زمانی که کسی ثبت نام نکند نمی توانیم اظهار 

نظر داشته باشیم. 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی  
درباره ممنوعیت ثبت نام سران قوا در انتخابات 
است  نگذاشته  منعی  چنین  قانون  گفت: 
بر  نظارت  و  اجرا  امر  در  افرادی که  فقط  و 
انتخابات مسئولیت مستقیم دارند، باید قبل 
منع  قانون  وقتی  تا  دهند.  استعفا  ثبت نام 
نکرده ما نیز نمی توانیم شخصی را برای حضور 

در انتخابات منع کنیم.

راه اندازی اولین
 کمپ ترک اعتیاد در زندان

با همکاری مشترک سازمان زندان ها و ستاد اجرایی فرمان 
امام اولین کمپ ترک اعتیاد داخل زندان آغاز به کار می کند.

ستاد  اجتماعی  معاون  عسگری  علی  ایسنا،  به گزارش 
اجرایی فرمان امام با اشاره به مطلب فوق افزود: تفاهمنامه 
تخصصی همکاری اجتماعی فی مابین ستاد اجرایی فرمان 
امام، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و 
ستاد دیه در دی ماه سال جاری به امضا رسید و در اولین 
گام آن حدود ۱5۰۰ زندانی که دوره محکومیت آنها به پایان 
رسیده ولی به دلیل فقر مالی و  بدهی های خرد همچنان 
در زندان مانده بودند و نیز زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند 

حمایت اجتماعی، آزاد شدند.
او افزود: کمک به زندانیان معتاد جهت پاکی از اعتیاد و 
بازگشت سالم به خانواده برنامه مشترک دیگر این معاونت و 
سازمان زندان ها بود که با انجام مطالعات الزم و بررسی های 
تخصصی، نخستین کمپ ترک اعتیاد داخل زندان با رویکرد 
علمی و با هدف الگوسازی در زندان یکی از شهرهای بزرگ 
مرکز کشور راه اندازی خواهد شد که برابر پیش بینی های 
زندانیان  تفکیک  براساس  درآن  پذیرش  پذیرفته  صورت 
معتاد که تا کمتر از یکسال دیگر دوره محکومیت را به پایان 
می برند و زندانیان معتاد دارای حبس های طوالنی تر خواهد 
بود. معاون اجتماعی و امور استان های ستاد اجرایی فرمان 
امام خاطرنشان ساخت: در فاز بعدی اجرای تفاهمنامه های 
تخصصی فی مابین، همزمان با آغاز پنجمین مرحله رزمایش 
همدلی و احسان و توزیع یک میلیون بسته معیشتی در 
مناطق محروم سراسر کشور از سوی ستاد اجرایی، در دو 
مرحله جمعًا تعداد 7۰ هزار خانواده نیازمند سرپرست زندانی، 
از سوی بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام سبد کاالی 

ویژه سال نو دریافت خواهند کرد.
او ادامه داد : بی تردید زندان محل قطع چرخه تسلسل 
آسیب های اجتماعی و یا تداوم آن است و از این منظر 
توجه به مسائل اجتماعی خانواده های سرپرست زندانی، 
تاثیر مهمی در کاهش آسیب در سطح جامعه خمی شود، لذا 
معاونت اجتماعی ستاد اجرایی توجه به خانواده سرپرست 
زندانی را در برنامه های حمایتی خود پیش بینی کرده و طی 
سه ماه اخیر نیز برنامه هایی را در این زمینه در سراسر کشور 

اجرا کرده است. 
عسگری توجه به اشتغال زندانیان را نیز جزو دغدغه های 
مشترک سازمان زندان ها و این ستاد عنوان کرد و افزود: 
بنیاد برکت تالش می کند تا با استفاده از الگوهای تخصصی 
خود و با کمک انجمن حمایت از زندانیان سراسر کشور، در 
خصوص اشتغال زندانیان داخل زندان و پس از آزادی اقدام 
کند و جهت کارفرمایانی که زندانیان آزاد شده را به کارگیری 

می کند مشوق هایی را ارائه کند.

کرونا جان ۷۳ نفر دیگر 
را در ایران گرفت 

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »با فوت 7۳ نفر از مبتالیان 
تعداد  شنبه،  به  منتهی  روز  شبانه  در  کووید۱۹  بیماری 
 جان باختگان کرونا در ایران به 6۱ هزار و ۱4۲ نفر رسیده است.«
آمار  آخرین  اعالم  با  الری  ایرنا، سیما سادات  به گزارش 
 ۲4 »در  افزود:  ایران  در  کرونا  جان باختگان  و  مبتالیان 
ساعت منتهی به روز شنبه )۲۳ اسفند ۱۳۹۹( بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیص هفت هزار و ۸۰۲ بیمار جدید 
نفر   4۸5 و  شد  شناسایی  کشور  در  کووید۱۹  به  مبتال 
بیماران کووید۱۹  مجموع  حساب،  این  با  شدند.  بستری 
 در کشور به یک میلیون و 7۳۹ هزار و ۳6۰ نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »تاکنون یک میلیون 
از  یا  یافته  بهبود  بیماران،  از  نفر   ۱7۹ و   هزار   4۸5 و 
بیمارستان ها ترخیص شده اند. همچنین سه هزار و ۸۳6 
نفر از بیماران مبتال به کرونا در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون ۱۱ میلیون و 65۱ هزار و 
 ۹۱7 آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«

الری گفت : »میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 
به پایین ترین میزان خود در چهارماه گذشته رسیده است.«

روحانی: چند استان باید 
مراقبت بیشتری کنند اما همه 
استان ها شرایط خوبی دارند 
اما این وضعیت خوب را باید 
نگاه داریم. اگر دو هفته مراعات 
نکنیم همه آمارها تغییر می کند

تویسرکان منش یادآور شد: 
اولین موج اچ آی وی ایدز که 
در ایران اتفاق افتاد مربوط به 
معتادان تزریقی بود که استفاده 
از سوزن مشترک باعث شد که 
اولین موج و اوج گیری ایدز در 
ایران اتفاق افتد. با برنامه های 
بسیار جدی کاهش آسیبی که 
اتفاق افتاد به گواهی سازمان 
بهداشت جهانی یکی از موفق 
ترین برنامه های کاهش ایدز 
و بیماری های عفونی را ما در 
دنیا داشتیم به طوری که اکنون 
الگوی انتقال اچ آی وی در ایران 
دیگر اعتیاد تزریقی نیست

| پیام  ما| رئیس جمهوری با بیان این که هنوز خطر موج چهارم کرونا منتفی نشده است، گفت: غیر از چند استان که باید 
مراقبت بیشتری کنند، همه استان ها شرایط خوبی دارند و باید این وضعیت خوب را نگاه داریم. اگر دو هفته مراعات 

نکنیم همه آمارها تغییر می کند.
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مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر:
الگوی انتقال HIV در ایران دیگر اعتیاد تزریقی نیست

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر 
ایران مربوط  HIV در  اولین موج  گفت: 
به معتادان تزریقی بود اما با برنامه های 
بسیار جدی کاهش آسیب الگوی انتقال 
HIV در ایران دیگر اعتیاد تزریقی نیست. 
تویسرکان منش  رضا  مهر،  گزارش  به 
اجتماعی  و حمایت های  درمان  مدیرکل 
نشست  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 
این که  بیان  با  خبرنگاران  با  خبری 
از  یکی  ایران  اسالمی  جمهوری 
گسترده ترین شبکه های درمان و کاهش 
آسیب را در دنیا دارد، اظهار کرد: در سال 
۹۹ بیش از 74۲۸ مرکز سرپایی درمان 
اعتیاد در کشور داشتیم و بیش از ۹64 
هزار و ۹۲۲ نفر را تحت پوشش دادند. 
و او افزود: نکته قابل توجه آن مشارکت 
شبکه  این  در  خصوصی  بخش  جدی 

است. خدمات  ارائه  گسترده 
دو  ما  این که  بیان  با  تویسرکان منش 
اطهار  داریم،  ایران  در  درمانی  شیوه 
است  داوطلبانه  درمان  شیوه  یک  کرد: 
آسیب  درمان کاهش  مراکز  به  افراد  که 
نوع   ۸ قانون  طبق  ما  می کنند.  مراجعه 
مرکز داریم و داوطلبانه نیز می تواند این 
درمان ها را دریافت کنند، به طوری که در 
از 74۲۸ مرکز سرپایی  بیش  سال ۹۹ 

و بیش  اعتیاد در کشور داشتیم  درمان 
از ۹64 هزار و ۹۲۲ نفر را تحت پوشش 
دادند و این فقط مراکز سرپایی ماست.

اجتماعی  و حمایت های  درمان  مدیرکل 
داد:  ادامه  مواد مخدر  با  مبارزه  ستاد 
عنوان  تحت  که  داریم  اقامتی  مراکز 
درمان های  چه  می شناسیم که  کمپ ها 
بلند مدت  میان مدت و چه درمان های 
در اختیارشان قرار می دهند. ما هزار و ۹7 
اقامتی میان مدت یا کمپ داریم  مرکز 
ماهه   ۱۱ در  را  نفر  هزار   ۱۹۰ از  بیش  که 
و  دادند  قرار  پوشش  تحت  امسال  اول 
همچنین ۲7 مرکز اجتماع درمان مدار یا 
تی سی داریم که مدت اقامت فرد داخل 
شان بیشتر است و اکنون بیش از ۲۹۰۰ 

دارند. را تحت پوشش  نفر 
مراکز  هم  یک سری  ادامه گفت:  در  او 
کاهش آسیب هم داریم؛ مراکز کاهش 
دلیل  هر  به  که  افرادی  یعنی  آسیب 
به  تمایل  یا  توانایی  جسمی.  یا  روحی 
ترک را ندارند و خودشان هم برای ترک 
مراجعه نمی کنند اما ما می خواهیم این 
کنار  را  خطرناک  مصرف  الگوی  افراد 
گسترش  بتوانیم  نوعی  به  و  بگذارند 
که  کنیم.  کنترل  را  عفونی  بیماری های 
که  است  گذری  مراکز  معروف ترینشان 

افراد  به  زیادی  خدمات  مراکز  این  در 
معتاد ارائه می شود که عمدتًا در پاتوق ها 
شکل می گیرد. افراد می توانند از خدمات 
استفاده  استریل  سوزن  و  سرنگ 

می کنند.
اولین  شد:  یادآور  تویسرکان منش 
اتفاق  ایران  در  که  ایدز  اچ آی وی  موج 
بود  تزریقی  معتادان  به  مربوط  افتاد 
باعث  مشترک  سوزن  از  استفاده  که 
ایدز در  اوج گیری  اولین موج و  شد که 
بسیار  برنامه های  با  افتد.  اتفاق  ایران 
به  افتاد  اتفاق  آسیبی که  جدی کاهش 
یکی  جهانی  بهداشت  سازمان  گواهی 
و  ایدز  برنامه های کاهش  موفق ترین  از 
بیماری های عفونی را ما در دنیا داشتیم 
به طوری که اکنون الگوی انتقال اچ آی 
وی در ایران دیگر اعتیاد تزریقی نیست.

او گفت: اکنون بیش از ۱۹۱ مرکز گذری 
در کشور داریم، بیش از ۳5 هزار نفر را 

دارند. تحت پوشش 
حمایت های  و  درمان  درمان  مدیرکل 
مواد مخدر  با  مبارزه  ستاد  اجتماعی 
 ۳۱4 از  بیش  این که  بیان  با  ادامه  در 
سیار  تیم های  افزود:  داریم،  سیار  تیم 
خدمات را به صورت سیار ارائه می دهند 
و خدمات تغذیه ای و سرنگ و سوزن و 

درمان ها و خدمات حمایتی و مددکاری 
می دهند. ارائه  را 

او افزود: 6۹ سرپناه یا شلتر ویژه معتادان 
داریم که این ها به عالوه خدمات، اقامت 
برای معتادان  بی خانمان را ارائه می دهند 
از  از ۱۰ هزار و 65۰ نفر امسال  و بیش 

این خدمات استفاده کردند.
او در ادامه با بیان اینکه 46 مرکز سیار 
موبایل  صورت  به  مراکز  این  که  داریم 
ون ها هستند، گفت: حدود ۳۲ هزار نفر 

خدمات گرفتند. مراکز  این  از 
اندازی  راه  از  همچنین  تویسرکان منش 
بهزیستی  سازمان  با کمک  ۲6 کانکس 
بهداشت جهانی  و   UNODC و سازمان 
نفر   45۰۰ از  بیش  به  و گفت:  داد  خبر 

دادند. خدمات 
مرکز  عنوان  تحت  مرکز   ۳6 همچنین 
 ۱۱ در  شده که  راه اندازی  سرپناه  گذری 
ماهه امسال به ۲۰ هزار نفر خدمت دادند.
پیش از این هم مسئوالن دیگر در مورد 
بیماری  به  ابتال  از سیر کاهشی  کاهش 
ایدز و ویروس HIV   در میان معتادان 
مدیرکل  نمونه  برای  بودند.  داده  خبر 
آذرماه  در  کرمانشاه  استان  بهزیستی 
سال جاری  گفته بود: در حدود ۲۰ درصد 
معتادان تزریقی استان مبتال به بیماری 
حاضر  حال  در  حالی که  در  بودند،  ایدز 
میزان ابتالی معتادان تزریقی به ایدز در 

است. یافته  به شدت کاهش  استان 
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نشت نفت از خطوط انتقال، در سال  های اخیر از 
مهم ترین دالیل آلودگی های نفتی خلیج فارس 
سکوهای  حضور  است.  بوده  سال ها  این  در 
نفتی فراوانی که در این دریای بزرگ جاگیر 
شده اند و فرسودگی خطوط انتقال نفت و تاثیر 
است.  زده  دامن  نفتی  آلودگی  به  تحریم ها، 
فرهاد قلی نژاد، مدیر کل محیط زیست استان 
این شرایط ضروری  ایسنا گفته در  به  بوشهر 
است که شرکت های نفتی اقدامات پیشگیرانه 
انجام  آلودگی ها  این گونه  از  جلوگیری  برای 
نیست.  کافی  فعلی  اقدامات  که  چرا  دهند، 
»سازمان محیط زیست وفق قوانین و مقررات 
در این گونه موارد پیگیری و خسارت های وارده 
به اکوسیستم دریایی در راستای اعمال قانون و 
همچنین احیای زیستگاه را محاسبه و مطالبه 
بر  باید  نفتی  می کند و مسئوالن شرکت های 
به  را  الزم  اقدامات  مقررات  و  قوانین  اساس 

آورند.« عمل 
١٧ ارگان، شرکت و دستگاه دولتی در دریا کار 
می کنند. نظارت بر تردد کشتی ها و نفت کش ها 
که در حین تردد آلودگی نفتی ایجاد می کنند، 
از مصائب خلیج فارس است. اگرچه بر اساس 
کنوانسیون بین المللی دریانوردی IMO نظارت 
بر محیط  زیست کشتی ها به عهده سازمان بنادر 
نفت کش  ملی  شرکت  و  است  دریانوردی  و 
ایران مستقل از بنادر نظارت می کند و نیروهای 
نظامی هم حضور دارد، اما باز هم آلودگی دور از 
چشم ناظران رخ می دهد و گسترش می یابد.

کرده  تاکید  بوشهر  زیست  محیط  مدیر کل 

و یک  غنی  اکوسیستم  که خلیج فارس یک 
میراث طبیعی ارزشمند است که فواید فراوانی 
منطقه  کشورهای  و  ساحل نشینان  برای  را 
دارد و باید در حفاظت از آن کوشید و جزیره 
مرجانی  آبسنگ های  زیستگاه  هم  خارک 
است  زیستی  ارزش  با  اکوسیستم  یک  و 
این  تهدید  مهم ترین  نفتی  آلودگی های  و 
اکوسیستم به شمار می رود و به همین دلیل 
مسئول  شرکت های  و  دستگاه ها  تمامی  به 
تاکید شده است که این آلودگی گسترده در 
سطح دریا را سریعا پاکسازی کنند و اقدامات 
از  پس  اما  اجرا کنند.  دقت  با  را  پیشگیرانه 
گذشت پنج روز هنوز کاری انجام نشده است.
اکوسیستم  بر  نفتی  آلودگی  مخرب  اثرات 
دریایی آنطور که ایسنا می نویسد زیاد است. 
جوامع گیاهی  روی  بر  نفتی  آلودگی  تاثیرات 
شامل کاهش فتوسنتز فیتوپالنکتون ها به علت 
کاهش میزان نفوذ نور خورشید به اعماق دریا 
فراوان  دریا  روی سطح  نفت  انتشار  علت  به 
است. عالوه بر آن اختالل در انتقال الکترون ها 
و اتصال با پیوندهای فسفراسیون جلبک های 
جوامع  بر  و  آنها،  رشد  از  ممانعت  و  دریایی 
جانوری شامل کاهش بیومس )زیست توده 
یا بقایا و مواد مشتق شده از موجودات زنده( 
نابودی  نفتی،  آلودگی  علت  به  زئوپالنکتون ها 
و  تخم  رفتن  بین  از  جانوری،  پالنکتون های 
زادآوری  آبزیان، کاهش  سایر  و  ماهیان  الرو 
نفتی  مواد  به  آلوده  زیستگاه  ترک  ماهیان، 

و  جگر  در  نفتی  مواد  تجمع  ماهیان،  توسط 
سطح  شدن  پوشانده  آبزیان،  صفرای  کیسه 
آبشش توسط مواد نفتی و ممانعت از تبادل 
گاز اکسیژن و دی اکسید کربن و نهایتا خفگی 
آبزیان و تغییرات ژنتیکی در ماهیان و... است.
از  پیش  وضعیت  همین  از  جلوگیری  برای 
محیط  معاون  الهیجان زاده،  احمدرضا  این 
تاالب های سازمان حفاظت  و  دریایی  زیست 
تدوین  استانداردهایی  از  زیست  محیط 
داده  این وضعیت خبر  با  مواجهه  برای  شده 
محیط  استاندارد  تدوین  اساس  این  بر  بود. 
زیستی تسهیالت دریافت فضوالت نفتی وفق 
قابل  و رودخانه های  از دریاها  قانون حفاظت 
کشتیرانی ایران در مقابل آلودگی نفتی مصوب 
۱۳۸۹، استاندارد آب های محیطی دریای خزر 
آلودگی  از  جلوگیری  آیین نامه   5 ماده  وفق 
آب، استاندارد محیطی آب های خلیج فارس 
و دریای عمان وفق ماده 5 آیین نامه جلوگیری 
برآورد خسارات  آلودگی آب و دستورالعمل  از 
زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی از جمله 
نشت  مدیریت  برای  او  گفته  به  آن هاست. 
از چاه ها و سکوهای نفتی یا تانکرهای  نفت 
سرزمینی،  آب های  در  عبور  حال  در  نفتی 
دور  راه  از  سنجش  تکنولوژی  از  استفاده 
برای تشخیص لکه های نفتی و ایجاد مراکز 
از  ایران  بنادر  در  نفتی  آلودگی های  با  مقابله 
این  با  مقابله  برای  است که  اقداماتی  جمله 
آلودگی های دریایی انجام شده است. اقدامات 

و استانداردها اما گویا همچنان کارایی الزم را 
ندارند و همچنان مقابله با نشت نفت، رسیدگی 
به آن ها و جمع  آوری شان چندان جدی نیست.

 ۱۵ حادثه نشت نفت در سال ۹۸
را   ۹۹ سال  پایانی  روزهای  که  حاال 
در  نفت  نشت  بدانیم  نیست  بد  می گذرانیم 
ماه های گذشته امسال هم مشکالت بسیاری 
را ایجاد کرده بود. نمونه اش نشت نفت شرکت 
نفت و گاز گچساران به داخل رودخانه »بهون « 
گناوه در استان بوشهر که در دی ماه رخ داد. 
نشت نفت لوله های این شرکت در حالی دوباره 
در رودخانه فصلی بهون سرازیر شد و به پوشش 
گیاهی و خاکی دره بهون خسارت زد که پرونده 
شکایت محیط زیست از این شرکت به دلیل 
آلوده کردن این رودخانه در سال ۹7 همچنان 
در جریان است. عالوه بر نشت نفت در سالی 
که رو به پایان است؛ آلودگی نفتی در سال های 
گذشته هم بارها تکرار شده و تاالب هورالعظیم 
هم از شر این آلودگی ها در امان نبوده است. 
در سال ۹5 خط لوله انتقال نفت از هورالعظیم 
به اهواز متعلق به شرکت نفت اروندان )میدان 
نفتی آزادگان جنوبی( دچار شکستگی شد و 
مقدار زیادی نفت از طریق یکی از کانال های 
فرعی وارد بخش جنوبی تاالب هورالعظیم شد 
و به دنبال آن تعداد زیادی از پرندگان و آبزیان 
این تاالب تلف شدند. در روزهای اخیر بار دیگر 
این انتشار نفت رخ داد و حوضچه شماره چهار 
هورالعظیم در سطحی به اندازه ۱۲ هزار مترمربع 

)یک هزار و ۲۰۰ متر در ۱۰ متر( دچار آلودگی 
اشرفی،  محمدجواد  دیروز  همین  شد.  نفتی 
خوزستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
با اعالم این که  میزان نفتی که از لوله انتقال 
شکسته شده نشت کرده بود، مشخص نیست 
هم  زیست  محیط  حفاظت  »اداره کل  گفت: 
اکنون نظارت بر روند پاکسازی را انجام می دهد 
و پس از آن نیز جرایم زیست محیطی را بر 

اساس قانون تعیین می کند.«
عالوه بر این موارد تنها در سال ۹۸؛ ۱5 حادثه 
پیوسته  وقوع  به  خلیج فارس  در  نفت  نشت 
است. ضیاالدین الماسی، مدیرکل دفتر مقابله 
و بررسی آلودگی های دریایی معاونت محیط 
تاالب های سازمان حفاظت  و  دریایی  زیست 
محیط زیست سال گذشته با اعالم این آمار 
گفت که این نشت  نفتی در اثر عوامل مختلف 
از جمله نشت نفت از سکوها، تخلیه نفت و 
هنگام  توسط شناور ها  به طور عمده  گازوئیل 
از  نشت  دستگیری،  از  قبل  سوخت  قاچاق 
شناور های نفتکش و ... رخ می دهد و شرکت 
اپراتور  بزرگترین  عنوان  به  قاره  نفت  فالت 
استخراج کننده نفت جنوب شور و نیز سازمان 
بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان کنشگر، در 
هنگام وقوع نشت نفتی باید وارد عمل شوند و 
اقدامات الزم را جهت پاکسازی انجام  دهند. 
»فرایند امولسیون روغن با استفاده از پراکنده 
ساز های شیمیایی، استفاده از پد های جاذب، 
از  نفت  و جمع آوری  اسکیمر  بوم  از  استفاده 
سطح آب و نیز پاکسازی سنگ ها با استفاده 
از فشار زیاد بخار را از جمله روش های کنترل 
راستای  در  او  به گفته  است.«  نفتی  آلودگی 
خلیج  در  نفت  نشت  کاهش  از  جلوگیری 
بازرسی  است که  سال  سه  از  بیش  فارس، 
از سکو های نفتی خلیج فارس در دستور کار 
گرفته  قرار  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
اتفاق شایعی  نفت  اما همچنان نشت  است. 
است.آمارهایی در سال های گذشته که توسط 
شده  ارائه  نفت  نشت  درباره  مختلف  مراجع 
هم نگران کننده  است. بر اساس اطالعات دفتر 
بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی سازمان 
حفاظت محیط زیست از بهمن ۹۰ تا خرداد ۹7 
تعداد 45 حادثه نفتی و نشت نفت در خلیج 
سرزمینی  آب های  در  عمان  دریای  و  فارس 
 ۲۳ اساس  این  بر  است که  داده  رخ  ایران 
حادثه به شکلی مربوط به سکو یا خطوط لوله 
نفت ابوذر بوده است. همچنین بر اساس آمار 
دریافتی از اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی 
تا  فروردین ۹۲  از  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
مهر ۹7 تعداد ۱4 حادثه نفتی و نشت نفت در 
خلیج فارس و دریای عمان توسط این سازمان 
شناسایی و رفع آلودگی شده است که بر این 
اساس 7 حادثه مربوط به سکو یا خطوط لوله 

نفت ابوذر بوده است.
ارائه می شود که بر اساس  این آمار در حالی 
موارد  در  متقابل  کمک های  مرکز  اطالعات 
اضطراری در دریا »۲۰ سال پیش، آلودگی های 
نفتی ۳۰ درصد آلودگی های جهان را تشکیل 
می داد و میزان و تعداد نشت نفت در منطقه 
دریایی راپمی در دو دهه اخیر به شدت کاهش 
یافته است اما عدم نوسازی و اهمال کاری در 
سواحل  در  نفت  انتقال  لوله  خطوط  تعویض 
نفتی  آلودگی های  و  نشت  موجب  ایران 
نفتی  سکوی  کدام  این که  از  می شود.«فارغ 
نفت  نشت  با  مرتبط  حوادث  مسئول  اکنون 
اخیر  سال های  در  حوادث  این  وقوع  است، 
آنچنان زیاد بوده که حاال الزم است با جدیت 
و توجه بیشتری با آن مواجه شد و مسئوالن 
و  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  نفت،  شرکت 
بیشتری  نگرانی  با  زیست  محیط  همینطور 

به نشت نفت در دریا عمل کنند.  نسبت 

شکستگی خطوط انتقال نفت در جزیره خارک بار دیگر دریای جنوب را آلوده کرد

لکه های سیاه برآبی  خلیج فارس
از فروردین ۹۲ تا مهر ۹۷ تعداد ۱۴ حادثه نفتی و نشت نفت در خلیج فارس و دریای عمان شناسایی شده است

اطالعيه شركت توانير همزمان با 
موج سرما

با صرفه جویی فوری از 
قطع انرژی جلوگیری کنید
|پیام ما| شرکت توانیر در اطالعیه ای بر لزوم 
صرفه جویی فوری مصرف گاز و برق در كشور در 
کشور تاکید کرد. به دنبال استقرار موج جدید 
شمالی  نیمه  در  خصوص  به  کشور  در  سرما 
تامین  در  شده  ایجاد  محدودیت  و  کشور 
سوخت نیروگاه ها، شرکت توانیر در اطالعیه ای 
از هموطنان تقاضا کرد با کاهش فوری مصرف 
همه  برای  انرژی  تامین  امکان  برق،  و  گاز 
هموطنان را فراهم کنند. در این اطالعیه آمده 
است: »بهترین راهکار توصیه شده، کاهش یک 
تا دو درجه ای دمای منزل و محل کار، کاهش 
روشنایی و خاموش کردن وسایل گرمایشی و 
برقی غیرضروری است. با انجام همین چند 
بروز  یا  انرژی  قطع  از  می توان  ساده  راهکار 
خاموشی در کشور به خصوص برای هموطنان 

در نیمه شمالی جلوگیری کرد.«

انتقادات به 
»هتل خرس قطبی« باال گرفت

محوطه  یک  که  چین  در  هتل  یک  ساخت 
نگهداری از خرس های قطبی برای ایجاد »یک 
منظره لذت بخش« در مرکز آن قرار دارد با انتقاد 
سازمان های حفاظت از حقوق حیوانات مواجه 
شده است.به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، 
پارک  از  بخشی  قطبی« که  خرس  »هتل  در 
در  واقع  هاربین«  قطبی  »سرزمین  موضوعی 
شمال شرقی چین است، پنجره اتاق های هتل به 
روی قفس خرس ها باز می شود و این حیوانات 
همسایه ۲4 ساعته بازدیدکنندگان خواهند بود.
سازمان های حفاظت از حقوق حیوانات نسبت 
از مردم خواسته اند از تشکیالتی که به واسطه 
بدبختی حیوانات درآمد کسب می کنند دوری 
بیکر« که یک مقام در گروه  کنند. »جیسون 
محافظت از حقوق حیوانات »پتا آسیا« است 
تعلق  قطب  به  قطبی  »خرس های  بیان کرد: 
شیشه ای  جعبه های  یا  باغ وحش ها  و  دارند 
آکواریوم ها و مطمئنا هتل ها جای این حیوانات 
از  محافظت  شبکه  سخنگوی  نیستند.«یک 
حیوانات در چین در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه 
قوانین  در  »وجود کم و کاستی هایی  بیان کرد: 
حفاظت از حیات وحش در چین به کسب و 
کارها این اجازه را می دهد تا بدون هیچ نگرانی و 
برای شادکامی خودشان از حیوانات سواستفاده 
کنند.«»الجزیره« نیز به نقل از »رویترز« نوشت 
یکی از سخنگوهای این هتل اعالم کرده  است 
از محوطه  فضای سربسته هتل فقط بخشی 
خرس های قطبی است و زمانی که دما و کیفیت 
هوا مناسب باشد خرس ها به فضای باز دست 

پیدا می کنند.

آموزش مدیریت پسماند 
در سریال نوروزی 

نون.خ
سازمان  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون 
مدیریت پسماند گفت: »آموزش غیرمستقیم 
مدیریت پسماند در ساخت سریال نون .خ 
رجایی  نرگس  است.«  بوده  تاکید  مورد 
گفت:  پسماند  مدیریت  آموزش  درباره 
است  اهمیت  حایز  آنچه  فرهنگسازی  »در 
پیوستگی و استمرار آن است به خصوص در 
موضوعات تخصصی، انتقال مفاهیم آموزشی 
بوده و حوصله  بسیار سخت تر  به مخاطبان 
آن  زیرساخت های  تا  و  بیشتری می خواهد 
نتیجه گیری  توقع  نمی توان  نشده،  آماده 
داشت.« او ادامه داد: »کیفی سازی و فراهم 
در  توانمندسازی  برای  الزم  بستر  کردن 
از  دور  به  باید  آموزش های شهروندی  حوزه 
هیجانات لحظه ای و فوری باشد، چرا که فقط 
در یک بستر آرام است که شکل واقعی خود 
درباره  توضیحی  با  رجایی  پیدا می کند.«  را 
مدیریت  موضوع  در  اطالع رسانی  اهمیت 
و  اجتماعی  امور  »معاونت  گفت:  پسماند 
سعی  پسماند  مدیریت  سازمان  فرهنگی 
کرده از همه امکانات، ظرفیت ها و همچنین 
تکنولوژی های نوین آموزشی برای یادگیری و 
آموزش بهره برداری کند. در همین راستا ایجاد 
زیرساخت ها و استفاده از همه ظرفیت های 
قرار  مد نظر  مختلف  حوزه های  در  موجود 
و  تولید  و  کاراکترسازی  جمله  از  گرفت 
شبکه های  و  تلویزیون  از  انیمیشن  پخش 
تولید و پخش موشن گرافی های  اجتماعی، 
آموزشی و راه اندازی کمپین های تبلیغاتی.« 
افزود:  پسماند  سازمان  فرهنگی  معاون 
»یکی از سریال های پرمخاطب تلویزیون که 
می توانست برای یادگیری و آموزش انگیزه 
ایجاد کند، سریال طنز "نون.خ" بود که تولید 
و ساخت فصل سوم آن شروع شده. بنا شد 
بخش هایی  در  مجموعه  این  از  حمایت  با 
آموزشی  مفاهیم  و  نکات  سریال  این  از 
مدیریت پسماند را به صورت غیرمستقیم به 

دهیم.« ارائه  مخاطبان 

مدیر کل محیط زیست زیست 
استان بوشهر:  آلودگی های نفتی 

مهم ترین تهدید اکوسیستم 
خلیج فارس به شمار می رود 

و به همین دلیل به تمامی 
دستگاه ها و شرکت های مسئول 
تاکید شده است که این آلودگی 
گسترده در سطح دریا را سریعا 

پاکسازی کنند

|پیام ما| پنج روز است که لوله های حمل نفت از دریا به ساحل نشتی داده اند و بار دیگر خلیج فارس مانده و لکه های گسترده نفتی بر 
رویش. از پنج روز قبل که خبر نشت نفت در جزیره خارک آمده تا امروز، هنوز آمار دقیقی از حجم نفت رها شده در دریا و گستردگی 
آلودگی در دست نیست. هرچند مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفته که دلیل این نشتی شکستگی خطوط انتقال نفت از 
دریا به خشکی بوده و شرکت نفت فالت قاره و شرکت پایانه های نفتی و اداره کل بنادر و دریانوردی در حال بررسی و همچنین اقدام 

در جهت مهار و پاکسازی آلودگی دریا هستند.

 ۱7 ارگان، شرکت و دستگاه 
دولتی در دریا کار می کنند. 
نظارت بر تردد کشتی ها و 

نفت کش ها که در حین تردد 
آلودگی نفتی ایجاد می کنند، 

از مصائب خلیج فارس است. 
اگرچه بر اساس کنوانسیون 
 IMO بین المللی دریانوردی

نظارت بر محیط  زیست 
کشتی ها به عهده سازمان بنادر 

و دریانوردی است و شرکت 
ملی نفت کش ایران مستقل از 
بنادر نظارت می کند و نیروهای 
نظامی هم حضور دارد، اما باز 

هم آلودگی دور از چشم ناظران 
رخ می دهد و گسترش می یابد |  

سنا
 ای

 |

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد خبر 
»قوپی باباعلی«این  بین المللی  تاالب  داد که 
شهرستان که پاییز سال جاری خشک شده 

بود، دوباره احیا شده است.
»پس  داد:  توضیح  ایرنا  به  سخنور  فاروق 
از  از بارش های مناسب در ماه جاری بیش 
تاالب  این  هکتاری   5۰۰ مساحت  درصد   5۰
آبگیری شده و زمینه حضور و زیست پرندگان 

فراهم شده است.« آن  در 
جاری  سال  پاییز  اواسط  این که  بیان  با  او 
تاالب  این  پاییزه،  بارش های  کاهش  با 
افزود: »با احیا  بود  بین المللی خشک شده 
شدن دوباره این تاالب هم اکنون 5۰۰ بال انواع 
پرندگان مهاجر وارد تاالب "قوپی باباعلی" شده 

افزایش است.« به تدریج در حال  و 
مهاباد  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
اضافه کرد: »این تاالب با ویژگی های طبیعی 
بهترین  از  یکی  خود  خاص  پرندگان  و 
زیستگاه های مهم پرندگان آبزی و کنارآبزی و 
از تاالب های مهم این منطقه محسوب می شود 
که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.«

سخنور گفت: »این تاالب دارای دیپلم افتخار 
و  است  »یونسکو«  متحد  ملل  سازمان  از 
پرندگانی نظیر اردک سرسبز، حنایی، آنقوت، 
زیست  آن  در  تنجه  و  وحشی  غاز  انواع 

می کنند.«
مهاباد  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 

این تاالب  این که  به  اظهار داشت: »با توجه 
در کریدور مهاجرت پاییزی پرندگان قرار دارد 
به  و تخصیص حق آبه  احیا کامل  در صورت 
آن در فصل پاییز میزبان ُکُلنی چند صدتایی 
و کنارآبزی  آبزی  بومی  و  مهاجر  پرندگان  از 

بود.« خواهد 
کانی برازان،  تاالب های  »وجود  گفت:  او 
داشخانه  باباعلی، حسن خان، گروس،  قوپی 
از  یکی  به  را  شهرستان  این  قره قشالق،  و 
زیستگاه های اصلی پرندگان در آذربایجان غربی 

کرده است.« تبدیل 
شهرستان  این  »تاالب های  گفت:  سخنور 
به دلیل امنیت و شرایطی مناسبی که برای 

بسیار  استراحتگاه  آمده،  وجود  به  پرندگان 
است  مهاجری  پرندگان  انواع  برای  مناسبی 
آن ها  وارد  پرواز خود  در مسیر  که همه ساله 

می شوند.«
طبق آخرین بررسی ها  حدود ۲۰ هزار بال انواع 
پرندگان آبزی و کنار آبزی در تاالب های این 
شهرستان مشاهده و ثبت شده که نسبت به 
مدت سال قبل کاهش ۱7 درصدی را نشان 

می دهد.
 ۳۰ در  مهاباد  قوپی باباعلی  بین المللی  تاالب 
مسیر  و  شهر  این  شرقی  شمال  کیلومتری 
نزدیکی  در  و  میاندوآب  به  مهاباد  جاده 
است. شده  واقع  نام  همین  به  روستایی 

تاالب »قوپی باباعلی« احیا شد
زیستگاه

 طبق اعالم فدراسیون 
دوچرخه سواران اروپا، 

شهرهای این قاره در سال 
۲۰۲۰ یک میلیارد یورو 
برای اقدامات مربوط 
به دوچرخه سواری در 
زمان همه گیری کرونا 

هزینه و حداقل 6۰۰ مایل 
مسیر دوچرخه سواری و 
خیابان های بدون خودرو 

ایجاد کردند

دوچرخه سواری در اروپا دو برابر شده است
همه گیری  که  هنگامی  پیش،  سال  یک 
محدودیت های  به  منجر  کرونا  ویروس 
برای  جهان شد، صدها شهر  در  سراسری 
آسان تر کردن قدم زدن و دوچرخه سواری، 
و  اجتماعی  فاصله گذاری  به  کمک  برای 
خود  خیابان های  هوا،  آلودگی  کاهش 
گزارش  به  کردند.  پیکربندی  دیگر  بار  را 
زیست آنالین به نقل از گاردین، طبق اعالم 
 ،)ECF( اروپا  دوچرخه سواران  فدراسیون 
شهرهای این قاره در سال ۲۰۲۰ یک میلیارد 
یورو برای اقدامات مربوط به دوچرخه سواری 
در زمان همه گیری کرونا هزینه و حداقل 6۰۰ 
مایل مسیر دوچرخه سواری و خیابان های 

ایجاد کردند.  خودرو  بدون 
مردم  از  بسیاری  که  شهری  بارسلونا،  در 
هفته ها  آخر  در  تنها  خود  اتومبیل های  از 
کرونا،  شیوع  طی  در  می کردند،  استفاده 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 5۰ 
درصد و اتومبیل های شخصی فقط  درصد ۱۰ 
کاهش یافت، که این، یک فاجعه تراکم بود 
که انتظار می  رفت اتفاق بیفتد. اما با ایجاد 
تشویق  برای  دوچرخه سواری  مسیرهای 
مردم، اکنون استفاده از دوچرخه به ۱۰ درصد 
باالتر از سطح قبل از همه گیری رسیده است. 
برنامه Strade Aperte  در میالن در آوریل 
جدید  مسیر  مایل   ۲۲ پیشنهاد  با   ،۲۰۲۰
مناطق  و  شده  محافظت  دوچرخه سواری 
اولویت برای عابران پیاده، راه اندازی  دارای 

شد. در پاریس، خیابان هایی که زمانی تحت 
سلطه اتومبیل ها بودند پر از دوچرخه هستند. 
 ،۲۰۲۰ سال  بهار  از  می شود  زده  تخمین 
دوچرخه سواری 7۰ درصد رشد کرده باشد و 
۳۱ مایل مسیر موقتی که در اوایل بحران 
آن  مقدار  و  شده  دائمی  بود،  شده  ایجاد 
افزایش پیدا کند. تعداد زنان دوچرخه سوار 
تازگی  به  نظرسنجی  نیز رشد کرده و یک 
نشان داد 6۲ درصد از شهروندان می خواهند 
این مسیرها دائمی شوند. لیسبون نیز در 
برابر کردن شبکه دوچرخه سواری  حال دو 
65 مایلی خود به ۱۲4 مایل در سال جاری 
است. این بخشی از برنامه های بلند مدت 
برای افزایش پیاده روی و دوچرخه سواری، 
مقابله با آلودگی هوا و کاهش تأثیر امواج 
گرما است. طی یک سال، دوچرخه سواری 
در این شهر، ۲5 درصد رشد کرده است. در 
یک نظرسنجی در ۲۱ شهر اروپا، 64 درصد 
از پاسخ دهندگان گفتند که نمی خواهند به 
ویروس کرونا،  از  قبل  هوا  آلودگی  سطح 
که در بسیاری از شهرها به طور غیرقانونی 
باال بود، برگردند. برای رسیدن به این هدف، 
سه چهارم افراد، مایل به تخصیص مجدد 
فعال  سفر  به  اتومبیل  از  عمومی  فضای 
بودند، در حالی که ۲۱ درصد گفتند که بعد 
بیشتری  دوچرخه سواری  محدودیت ها،  از 
روی  پیاده  بیشتر  نیز  درصد  و ۳5  دارند 

می کنند.
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بسیاری  است:  نوشته  گزارشی  در  ایسنا 
کشورهای  و  پزشکی  گردشگری  در  منابع 
کووید-۱۹  بیماری  تاثیر  تحت  مقصد 
درمان  برای  تقاضا  البته  گرفته اند،  قرار 
خارجی  سرزمین های  در  مقرون به صرفه 
برخی  اگرچه  است.  باقی مانده  همچنان 
را  درمانی  اولویت های  و  درمان ها  از 
افراد  و  انداخت  تعویق  به  نمی توان 
هزینه  با  پزشکی  درمان های  دنبال  به 
کمتری هستند، اما بخش عمده ای از بازار 

است. انتخابی  پزشکی  گردشگری 
کشورهای  از  بسیاری  این که  به  توجه  با 
کشورهای  و  پزشکی  گردشگری  مهم 
بیماری  نامطلوب  تاثیر  تحت  مقصد 
کووید- ۱۹  قرار گرفته اند، اکثر کارشناسان 
رعایت  و  مرزها  بازگشایی  زمان  در  حتی 
آینده  به  نسبت  بهداشتی  دستورالعمل های 

هستند. بدبین 
و  پزشکی  جهانی  سفر  گزارش  آخرین 
IMTJ تخمین می زند  گردشگری در مجله 
دالر  میلیارد   ۳.5 پزشکی  گردشگری  که 
می کند  ایجاد  ایاالت متحده  برای  درآمد 
معنی  این  به   ۱۹ ویروس کووید-  تاثیر  و 
است که بسیاری از مقاصد پزشکی در سال 
ساالنه  همچنین  شدند.  فراموش   ۲۰۲۰
به  کره جنوبی  پزشکی  گردشگر  هزار   ۳5۰
می روند که از هر سه نفر گردشگر یک نفر 
بر  از کشور چین است و همه گیری کنونی 

است. داشته  تاثیر  میزان  این 
کووید۱۹  بیماری  کردند:  اظهار  محققان 
و  قلبی  بیماری های  به  مبتال  افراد  برای 
همچنین  و  یا سیستم ایمنی ضعیف  ریوی 
دارد  بیشتری  خطر  مسن  افراد  و  نوزادان 
که  افرادی  و  مسن  افراد  برای  به ویژه  و 
و  است  کشنده  دارند،  زمینه ای  شرایط 
گردشگران  از  بسیاری  این که  به  توجه  با 
پزشکی در گروه های پرخطر قرار می گیرند 
به  ابتال  خطر  معرض  در  بیشتر  بنابراین 

هستند. کووید 
برای  آمریکایی  میلیون ها  دهه،  چندین 
مانند  کشورهایی  به  پزشکی  مراقبت های 
کرده اند،  سفر  سنگاپور  و  برزیل  تایلند، 
گردشگری  به  کرونا  همه گیر  بیماری  اما 
است  کرده  وارد  آسیب  شدت  به  پزشکی 
پزشکی،  انجام گردشگری  عدم  دلیل  به  و 
کرونا  ویروس  شیوع  در  بیمارستان ها 
را  پزشکی  درآمد گردشگری  دالر  میلیاردها 

می دهند. دست  از 

در  تایلند  پزشکی  بخش  موفقیت 
بیماری همه گیر کووید-۱۹ برابر 

برای هر کشوری  تنها  نه  همه گیری جهانی 
و  کرده  ایجاد  نیز  فرصتی  بلکه  چالش، 
این  با  مقابله  برای  فرصت  این  از  تایلند 
است.   کرده  استفاده  بی سابقه  وضعیت 
دیجیتال  فناوری  از  استفاده  با  این کشور 

از  پزشکی  خدمات  بهبود  و  برای گسترش 
راه دور، ایجاد فضای کسب وکار با استقبال 
پزشکی  هدایت سرمایه گذاری  برای  بیشتر 
پیشرفته  زیرساخت های  و  نوآوری  و 
سطح  به  را  خود  بهداشتی  مراقبت های 
سازگار  جدید  محیط  با  و  رسانده  باالتر 

 . می شود
واکنش تایلند به بیماری همه گیرکووید-۱۹ 
پایین  بسیار  تعداد  و  است  بوده  موفق 
مرگ ومیر  میزان  و  عفونت  به  ابتال 
توسط  عملکرد  این  تحسین  باعث  پایین 
و  ملل  سازمان  جهانی،  بهداشت  سازمان 
است.  شده  جهان  سراسر  در  کارشناسان 
بیماری کووید- ۱۹  بهبودی  جهانی  شاخص 
میان  در  ویروس،  با  مقابله  در  تایلند  در 
و  دارد  قرار  ۱۸4 کشور  از  برتر  پنج کشور 
پزشکی  زیرساخت های  انعطاف پذیری  بر 
تاکید می کند. این موضوع برای افرادی که 
اقتصاد  دومین  به عنوان  پزشکی  بخش  با 
هستند،  آشنا  آسیا  شرقی  جنوب  بزرگ 
تعجب آور نخواهد بود. این شهرت به عنوان 
مقصد گردشگری پزشکی پیشرو بر پایه ای 
سطح  در  پزشکی  پرسنل  و  امکانات  از 

است. یافته  شهرت  جهانی 
را  پزشکی  گردشگری  جهانی  همه گیری   
تحت تاثیر قرار داده است، اما مانع ابتکار 
نشده  بهداشتی  مراقبت های  در  تایلند 
در  تایلند  موفقیت  عوامل  مهم ترین  است. 

است: ذیل  موارد  شامل  زمینه  این 

نوآوری انعطاف پذیر و 
سرمایه گذاری

این کشور در حال تبدیل شدن به مقصدی 
فناوری  در  سرمایه گذاری  برای  مهم  بسیار 
شورای  براساس  است.  پزشکی  خدمات  و 
طی  که   )BOI( تایلند  سرمایه گذاری 
را  اقدامات  از  وسیعی  طیف  جاری  سال 
بخش  در  سرمایه گذاری  در  تسریع  برای 
سرمایه گذاری  برای  داده،  انجام  پزشکی 
در  دالر  میلیون   4۰۰ مبلغ  با  پروژه ها  در 
نیمه اول سال ۲۰۲۰ بیش از 5۰ درخواست 
هم  برنامه ها  این  است.  شده  ارسال 
از  هم  و  جهانی  سرمایه گذاران  طرف  از 
برای  بیشتر  داخلی،  سرمایه گذاران  طریق 
برای  تجهیزات  و  پزشکی  تجهیزات  تولید 
بیماری  به  سریع  پاسخ  از  پشتیبانی 

است. بوده  کووید-۱۹ 
بازگشایی  برای  تدریجی  گام های  تایلند 
داده  اجازه  و  برداشته   پزشکی  گردشگری 
تعداد  جوالی۲۰۲۰،  ماه  پایان  از  است 
محدودی از افراد برای درمان به این کشور 
برای  دقیق  دستورالعمل های  شوند.  وارد 
گردشگران پزشکی و حداکثر سه نفر همراه 
بیماری  منفی  آزمایش  شامل  بیمار  با 
عزیمت،  از  قبل  ساعت   7۲ در  کووید 
آزمایش های مکرر در این کشور و قرنطینه 
اقدامات  سایر  و  بیمارستان  در  روز   ۱4

است. شده  اعالم  پیشگیری  برای 

تحول پزشکی به صورت دیجیتالی
بومرونگراد  بین المللی  بیمارستان 
در  تایلند  بانکوک  در   )Bumrungrad(
در  و  است  خارجی  بیماران  پذیرش  حال 
راه  از  پزشکی  مشاوره   ۲۰۱۹ سال  اواخر 
۲۰۲۰ که  ماه مارس  در  و  آغاز کرد  را  دور 
بیماری همه گیر شیوع یافته بود، کار خود 
باعث سهولت  موارد  این  داد.  را گسترش 
در  مراقبت  به  دسترسی  برای  بیشتر 
آزمایش  افراد  زیرا  می شود،  بیمارستان ها 
انجام می دهند، دارو دریافت می کنند و به 

دارند. دسترسی  بسیاری  موارد 
محور  بیمار  طراحی  با  افزودند:  محققان 
برای  حتی  آن  از  استفاده  سرویس،  این 
ندارند  آشنایی  فناوری  با  مسنی که  افراد 
آسیا،  سراسر  از  بیماران  است.  آسان  نیز 
بیماران  بر  ایاالت متحده عالوه  و  خاورمیانه 
از آن استفاده کنند  نیز می توانند  تایلند  در 
و هدف گسترش خدمات پزشکی از راه دور  
از  آن  در  و  است  همه گیر  بیماری  از  بعد 
نیز  درمانی  روش های  و  فناوری ها  آخرین 
به  را  مراقبت  بهترین  تا  می شود  استفاده 

ارائه کنند. کجا  هر  در  بیماران 
از طریق برنامه تلفن همراه بیماران در هر 
مورد  در  مشاوره  طریق  از  می توانند  مکانی 
ارتوپدی،  دستگاه گوارش،  سرطان، مسائل 
و  توان بخشی  روان،  بهداشت  دندانپزشکی، 
متخصص  پزشکان  با  مختلف  موارد  سایر 
به عنوان  پلت فرم  این  کنند.   برقرار  ارتباط 
آسان  تبادل  آنالین،  پزشکی  کمک 
متخصصان  و  بیماران  بین  اطالعات 
می کند.  تسهیل  را  بهداشتی  مراقبت های 
داروخانه ها،  به  دسترسی  امکان  همچنین 
سایر  و  بیمه  خدمات  بیمارستان ها، 
تایلندی  زبان  به  را  پزشکی  خدمات کمک 

می کند. فراهم  انگلیسی  یا 
برای  سالمت،  گردشگری  اجمالی  بررسی 
مثال در کشور ترکیه، هند، تایلند و مکزیک 
اطالعات مهمی از نظر تعداد گردشگران در 
پزشکی  اقتصادی گردشگری  اهمیت  مورد 

می کند. فراهم 

اقتصادی  تالش  یک  پزشکی  گردشگری 
که  است  جهان  سراسر  در  رشد  حال  در 
درمان  و  امکانات  ارائه  توانایی  به  توجه  با 
قابل مقایسه با آنچه در کشورهای با درآمد 
رتبه بندی  دارای  پزشکی  موسسات  و  باال 
برتر در جهان ارائه می شود و می توان موارد 
مرتبط با بستری و هزینه های درمان را  تا 

داد. درصد کاهش   ۹۰
پزشکی  گردشگری  از  تخمینی  درآمد 
جمهوری  برای  دالر  میلیون   54۳ )از 
آمریکا  دالر  میلیارد   ۳.۸ تا  دومینیکن 
می دهد که گردشگری  نشان  تایلند(  برای 
دارای  شدید،  بحران  وجود  با  پزشکی، 
پتانسیل رشد باالیی است. بدیهی است که 
گردشگری پزشکی در سال ۲۰۲۱ صرف نظر 
در  الگویی که  با  رشد،  سرعت  یا  اندازه  از 
خواهد  متفاوت  می شناختیم،   ۲۰۱۹ سال 
بود. گردشگران پس از همه گیری به دنبال 
انجام موارد درمان با رعایت موارد مرتبط با 

هستند. بیشتر  ایمنی  و  سالمتی 
برای  پزشکی  گردشگران  جستجوی 

اما قیمت مناسب  باال  باکیفیت  درمان های 
نظر  به  و  می شود  انجام  موسسات  توسط 
می رسد که همه گیری تعداد این موسسات 
البته  دهد.  افزایش  کشورها  همه  در  را 
گردشگری پزشکی هنوز در مراحل ابتدایی 
ناخالص داخلی  تولید  است و سهم آن در 
نسبتا کم است. بنابراین، با اختالف درآمد 
کیفیت  و  مطلوب  ارز  نرخ  کشورها،  بین 
گردشگری  آینده  مقایسه،  قابل  خدمات 
بیماری  همه گیری  بر  احتماال  پزشکی 
نرخ  از  پایین تر  رشد  نرخ  با  کووید- ۱۹ 

می کند. غلبه  فعلی 

تحول بالقوه در گردشگری سالمت
بسیاری از موارد گردشگری سالمت به 
تاخیر افتاده اند و اولین گردشگران پزشکی 
دنبال سفر درمانی  به  احتماال  در پساکرونا 
با قیمت مناسب، زمان کم انتظار و رعایت 
موارد بهداشتی هستند. البته برای بیمارانی 
که نگران شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ 

هستند، اقامت بسیار مهم است.
شیوع  مفید  اما  ناخواسته  پیامد  مهمترین 
موارد  روی  بر  افراد  دقت  بیماری کووید۱۹ 

است. بهداشتی 
با  است  ممکن  پزشکی  گردشگران   
گواهینامه های  مانند  جدید  ویزای  شرایط 
واکسیناسیون مواجه شوند و با گوشی های 
می توان  پایان  در  شوند.  ردیابی  هوشمند 
به  پاسخی  به عنوان  که  داشت  انتظار 
دست دادن  از  و  انزوا  عمومی  احساس 
در  نفر  میلیون ها  که  اجتماعی  تعامل 
کرونا  خانه نشینی  اثر  بر  جهان  سراسر 
تجربه کرده اند، عالقه به گردشگری سالمت 

شود. بیشتر 

ساسانی  محور  ملی  پایگاه  مدیر 
کرمانشاه از آغاز عملیات کاوش و مرمت 
پنج بنای تاریخی در این محور خبر داد.

تعداد  وجود  به  اشاره  با  قهرمانی  امین 
ساسانی  محور  در  تاریخی  آثار  زیادی 
کرمانشاه، به ایسنا گفت: »از آنجا که قرار 
است طی سال های آینده محور ساسانی 
کرمانشاه را ثبت جهانی کنیم، بر حفظ و 
این  در  موجود  تاریخی  بناهای  نگهداری 

داریم.« زیادی  تاکید  محور 
هرساله  راستا،  این  »در  افزود:  او 
مرمت  و  کاوش  منظور  به  اعتباراتی 
گرفته  نظر  در  بناها  این  از  تعدادی 
مورد  پنج  برای  هم  اخیرا  که  می شود 
مرمتی  و  کاوش  اعتبارات  بناها  این  از 

است.« کرده  پیدا  اختصاص 
ساسانی  محور  ملی  پایگاه  مدیر 
پروژه ها  این  مهم ترین  از  یکی  کرمانشاه 
کرد  اعالم  آنوبانی نی  برجسته  نقش  را 
در  مدرسه ای  داخل  بنا  »این  گفت:  و 
سرپل ذهاب قرار گرفته و طی سال های 
اختصاص  با  پرورش  و  آموزش  گذشته 
محوطه سازی  و  ساماندهی  برای  مدرسه 
اما  نمی کرد  موافقت  برجسته  نقش 
در  مدرسه  حیاط  اخیر  موافقت  با 
تا  می گیرد  قرار  میراث فرهنگی  اختیار 
انجام  را  آنوبانی نی  محوطه سازی  کار 
»همچنین  کرد:  تاکید  او  دهیم.« 

نقش  خود  بازسازی  و  مرمت  عملیات 
آن  فرسایش  به  توجه  با  هم  را  برجسته 
در طول زمان در دستور کار قرار داده ایم. 
تاریخی  اثر  همچنین عملیات مرمت سه 
از  نیز   ۱۳۹6 سال  زلزله  از  آسیب دیده 
ریجاب  منطقه  در  زلزله  اعتبارات  محل 

شده.« آغاز  داالهو 
ابودجانه،  اصلی  مقبره  قهرمانی 
برج  گنبد  و  سی قلی مه  سلطان  مقبره 
اعالم  تاریخی  بنای  سه  را  خاموشی 
بازسازی  و  مرمت  عملیات  که  کرد 
و گفت:  گرفته  قرار  کار  دستور  در  آن ها 
مقبره  مرمت  برای  پارسال  این که  »با 
یافت  اختصاص  اعتبار  ابودجانه  اصلی 
با  اما  شد،  مرمت  آن  از  بخش هایی  و 

و  بیرونی  بخش  مرمت  نیاز  به  توجه 
روشنایی  ایجاد  و  ساماندهی  عملیات 
این  تا  گرفتیم  بیشتری  اعتبارات 

کنیم.« اجرایی  را  پروژه ها 
کاوش  عملیات  اعتبار  اختصاص  از  او 
ساحلی  خیابان  باستانی  محوطه  در 
پیش  دهه  و گفت: »حدود یک  خبرداد 
در شهر  باستانی  از یک محوطه  بقایایی 
زلزله  در  بعدها  و  قصرشیرین کشف شد 
آن  از  دیگری  بخش های   ۱۳۹6 سال 
الزم  اعتبارات  اختصاص  با  شد.  نمایان 
محوطه  این  و گمانه زنی  عملیات کاوش 
بسیار  می رسد  نظر  به  که  باستانی 
قرار  کار  دستور  در  باشد،  هم  گسترده 

است.« گرفته 

کشورهای مقصد درمان های بهداشتی تحت تاثیر بیماری کووید- ۱۹ قرار گرفته اند

گردشگری پزشکی در دوران همه گیری
بسیاری از موارد گردشگری سالمت به تاخیر افتاده اند و اولین گردشگران پزشکی در پساکرونا احتماال به دنبال سفر 
درمانی با قیمت مناسب، زمان کم انتظار و رعایت موارد بهداشتی هستند

آغاز دوباره کاوش و مرمت در محور ساسانی کرمانشاه

 جام »ارجان« نماد 
ایران در المپیک توکیو

جام »ارجان« با قدمتی چند هزار ساله، برای 
نخستین بار به عنوان نشان کاروان ورزشی 
رونمایی  و  طراحی  توکیو  المپیک  در  ایران 
»موتیف  از  که  بصری  هویت  این  شد. 
مشعل« و برگرفته از نقش های جام ارجان 
و با رنگ های پرچم کشورمان طراحی شده 

است.
بود که  بار  نخستین  برای  ایرنا،  به گزارش 
کاروان اعزامی به المپیک به دنبال طراحی 
خرداد  در  بود که  برای کاروان  ویژه  نمادی 
ورزشی که  عالئم  با  نماد  سه  سال گذشته 
قدمت چند هزار ساله دارند، پیشنهاد شد. 
سینی  جامی  زندگی(؛  )جام  ارجان  جام 
گروهی  و  ورزشی  فعالیت های  از  شکل 
ایرانیان در طول تاریخ که ٣٢٥٥ سال قدمت 
دارد، جام حسنلو؛ جامی با قدمتی بیش از 
المپیک یونان باستان، این جام قدمت ٣٢٠٠ 
ساله داشته و داری عالئم ورزشی است و 

لرستان. مفرغ های  جام  همین طور 
بازی های  ستاد  فرهنگی  کمیته  نهایت  در 
»اردشیر  پیشنهاد   به   ۲۰۲۰ المپیک 
یا »جام  »ارجان«  تاریخی  صالح پور« جام 
از موضوعات اصلی  به عنوان یکی  زندگی« 
و محوری کارگروه هویت بصری در دستور 
از  بیش  آن  قدمت  داد. جامی که  قرار  کار 
برگزاری  روشنی  به  و  است  سال  هزار  سه 
یک رویداد گروهی آیینی )چیزی شبیه به 
پیش  سال   ۱۲۳5 در  را  امروزی(  المپیک 
گفته  به  می دهد.  نشان  مسیح  میالد  از 
باستان شناسان بیش از سه هزار سال پیش 
می شده که  برگزار  ایران  در  بزرگ  مراسمی 
تلفیقی از مراسم آیینی رزمی و ورزشی بوده 

است.
بزرگ  مراسم  یک  ارجان  جام  تصاویر 
باستانی را در قالب پنج حلقه متحدالمرکز 
روایت های  و  تصویرها  می کند.  بازنمایی 
این جام ارتباط محتوایی و معنایی در هم 
تنیده ای با یکدیگر دارند به نحوی که وقتی 
می رویم  سوم  و  دوم  به  اول  حلقه های  از 
گویا در زمان سفر می کنیم، حلقه اول و دوم 
گویای این است که مردم این کشور از نقاط 
و  مناطق کوهستانی شمال  از  اعم  مختلف 
و  جنوب  نخلستان های  از  یا  شرق  شمال 
غیره به محل برگزاری مراسم همراه با هدایا 
می توانند  نقوش  این  همچنین  می شتابند. 
گویای آن باشد که چند ملت و قوم در عیالم 

می کردند. زندگی 
جام،  چهارم  حلقه  یعنی  بعدی  حلقه  اما 
نشان دهنده شادی و پایکوبی بعد از اهدای 
پیروزی  و  جشن  شکرانه  به  است.  جوایز 
ورزشکاران و هنرمندان به میدان آمده و بازی 
و هنر و مهارت های ورزشی خود را به نمایش 
ورزش های  جام  این  عبارتی  به  می گذارند 
رایج و مرسوم سه هزار ساله را به نمایش 

گذاشته و آن ها را به ما یادآور می شود.
در حلقه آخر جام چند جاندار دیده می شود 
که این جانوران سمبل ماه و برگزاری مراسم 
و جشن هستند و  در زمره حیوانات مقدس 
ارجان  برکت جام  برای  و  بوده اند  عیالمیان 
در آن، این تصویر هک شده است؛ در مرکز 
جام نقش یک گل لوتوس دیده می شود که 
احتمال دارد نماد سرسبزی و جشن باشد و 

برای برکت جام روی آن ثبت گشته است.
در سال 6۱ به طور اتفاقی آرامگاهی متعلق 
واقع  بهبهان  شهرستان  در  عیالم  دوره  به 
جام  شد.  شناسایی  خوزستان  استان  در 
باستانی ارجان یکی از چند اثر به دست آمده 
از این آرامگاه است که شهرت جهانی یافته 
باستان  تاریخی،  نظر  از  ارجان  جام  است؛ 
و  نمادشناسی  شناسی،  اسطوره  شناسی، 
مردم  و  اجتماعی  مطالعات  رمزپردازی، 

دارد. فردی  به  منحصر  اهمیت  شناسی 
کتیبه  دارای  و  ساده  جام  بیرونی  سطح 
پسر  هوتران  »کیدین  متن  با  کوتاهی 
کورلوش« در نزدیکی لبه است و کنده کاری 
ظریفی تمامی سطح داخلی جام را پوشانده 

است.
این  پیدایش  درباره  مهم  نکات  از  یکی 
برای  نماد  این  از  استفاده  لزوم  و  جام 
کاروان المپیک ۲۰۲۰، وجود بازی  یا ورزش 
باستانی  جام  این  نقوش  در  »الختورن« 
است که  هم اکنون در برخی نقاط ایران از 
جمله خوزستان رایج است. در این ورزش، 
ورزشکار با دست راست خود پای راست را 
گرفته و با استفاده از دست و پای چپ با 

می کند. مبارزه  خود  رقیب 

گردشگری پزشکی یک تالش 
اقتصادی در حال رشد در 
سراسر جهان است که با توجه 
به توانایی ارائه امکانات و 
درمان قابل مقایسه با آنچه 
در کشورهای با درآمد باال 
و موسسات پزشکی دارای 
رتبه بندی برتر در جهان ارائه 
می شود و می توان موارد مرتبط 
با بستری و هزینه های درمان را 
تا ۹۰ درصد کاهش داد

ویروس کرونا تاثیر ناگهانی، شدید و چشمگیری بر گردشگری پزشکی داشته و برای بسیاری از کشورها و مناطق ویرانگر بوده و به طور 
ناگهانی درآمد اختصاص یافته به درمان های بهداشتی و مسافرتی برای نیازهای فوری  تخصیص یافته است؛ برنامه های گردشگری پزشکی 

که برای ۶ ماه اول سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده بود، لغو و یا به طور نامحدود به تعویق افتاد.

محوطه

آسیب اصلی مربوط به 
شکستن حدود ۱۰ شیشه 
حفاظتی در محوطه تخت گاه 
است. گرچه خسارت های 
وارده از نظر مالی چندان 
هزینه بردار نیست، اما 
تامین این نوع شیشه های 
محافظتی دشوار و زمان بر 
است. بنابراین تا زمان 
خریداری و نصب آن ها، باید 
از موانع جایگزین استفاده 
کرد

توفانی که شامگاه جمعه شیراز و برخی 
ثبت  اثر  به  درنوردید  را  فارس  شهرهای 
جهانی باغ ارم و تخت جمشید آسیب هایی 
وارد آورد. قدرت وزش باد که به 5۰ تا 6۰ 
کیلومتر در ساعت می رسید، برای دقایقی 
یادمان  تخت جمشید،  مجموعه  برق 
تاریخی متعلق به دوره هخامنشیان را که 
در فاصله 6۰ کیلومتری شمال شیراز واقع 
شده، قطع کرد، شیشه های محافظتی آن 
را شکست، تعدادی از درختان پردیس این 
اثر ثبت جهانی را خمیده کرد و سه درخت 
باغ ارم را از ریشه در آورد. این رویداد جوی 
افزون بر این، همراه با گرد و خاک فراوان 
بود که باعث شد گل و الی در آستانه نوروز 

بر قامت بناهای تاریخی فارس بنشیند.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در 
این رابطه به ایرنا گفت: »مجموعه جهانی 
برق  قطعی  دچار  دقایقی  تخت جمشید 
شد و به سرعت وصل شد. البته در صورت 
تداوم نیز، با توجه به وجود ژنراتورها در 
وجود  بابت  این  از  نگرانی  مجموعه  این 

ندارد.«
اصلی  »آسیب  عنوان کرد:  فدایی  حمید 
شیشه   ۱۰ حدود  شکستن  به  مربوط 
بوده است  حفاظتی در محوطه تخت گاه 
نوروز  بودن  پیش  در  به  توجه  با  که 
گرچه  شود.  آماده سازی  به سرعت  باید 
چندان  مالی  نظر  از  وارده  خسارت های 

نوع  این  تامین  اما  نیست،  هزینه بردار 
زمان بر  و  دشوار  محافظتی  شیشه های 
است. بنابراین تا زمان خریداری و نصب 
استفاده  جایگزین  موانع  از  باید  آن ها، 

کرد.«
او درباره وضعیت درختان کاج در پردیس 
تخت جمشید نیز گفت: »جز چند درخت 
آسیب  شده اند،  خمیده  که  نیمه خشک 
پوشش  و   نشده  وارد  درختان  به  جدی 
بروز  از  مانع  پهنه،  این  متراکم  گیاهی 
شکستگی یا از ریشه درآمدن آن ها شده 

است.«
رئیس مجموعه باغ گیاه شناسی ارم شیراز 
درخت سروی که  تصویر  به  اشاره  با  نیز 
شکسته شده و حفاظ میله ای باغ ارم را 
شکسته بود، گفت: »درختی که در تصویر 
روی  و  شکسته  وسط  از  می شود،  دیده 
نرده های مجاور باغ افتاده اما چون ریشه 
آن در زمین است، هرس می شود و به رشد 
ادامه می دهد، جز این درخت، یکی دیگر 
از درختان باغ نیز دچار شکستگی شده که 

ترمیم می شود.«
باغ،  افزود: »در سطح  حمیدرضا ستاری 
بین  قدمتی  با  سرو  درخت  سه  توفان، 
۲5 تا 45 سال را از ریشه در آورده است 
این منظر  از  و  احیا هستند  غیرقابل  که 
وارد شده  باغ  به  خسارت شایان توجهی 

است.«

گزند توفان به دو اثر ثبت جهانی فارس رسید

تایلند گام های تدریجی برای 
بازگشایی گردشگری پزشکی 

برداشته  و اجازه داده است از 
پایان ماه جوالی۲۰۲۰، تعداد 

محدودی از افراد برای درمان به 
این کشور وارد شوند
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پیامک شما را دربـاره 
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احتمال اجرای عملیات مگاپروژه انتقال آب به استان های شرقی و مرکزی در هفته پیش رو

انتقال آب از خلیج فارس و عمان 
صرفه اقتصادی ندارد

معموال پروژه های انتقال آب 
نسبت به پروژه های تامین 

آب که عمدتا سدهای مخزنی 
هستند دارای عمر مفید 

کمتری بوده به طوری که غالبا 
در دفاتر مهندسی ، عمر چنین 

خطوط انتقالی حداکثر ۲۰ 
سال تعیین می شود بنابراین 
سوال اینجاست که در گزارش 
توجیهی شرکت مشاور آیا این 

عمر مفید لحاظ شده؟

| دکترای تاسیسات آبی |

| محسن موسوی خوانساری |

در مورد انتقال آب دریای عمان 
با نام خط 4 که برای شرب 

سیستان و بلوچستان مطرح 
است به هیچ وجه اجرای 

چنین خط انتقالی مورد تایید 
نیست زیرا با صرف هزینه ای 

کمتر از نصف آن چیزی که 
برای خط انتقال از دریای عمان 

و شیرین سازی آن هزینه 
می شود می توان نسبت به 

اجرای سدهای مخزنی بر روی 
رودخانه هایی که در بلوچستان 

به دریا می ریزند اقدام کرد

|  
وج

 م
 |

سند برنامه استقرار 
چرخه بهره وری بخش 
کشاورزی در بهار ۱۴۰۰ 

ابالغ می شود 
چرخه  استقرار  عملیاتی  برنامه  سند  تدوین 
بهره وری در وزارت جهاد کشاورزی در بهار ۱4۰۰ 
نهایی و اجرایی می شود. دبیر کمیته بهره وری 
وزارتخانه با اعالم این مطلب گفت: براساس 
۱۰ گام  در  این سند که  اجرایی  دستورالعمل 
پیش بینی  بهره وری  ملی  سازمان  سوی  از 
بخش کشاورزی  بهره وری  سهم  است،  شده 
 4۰ به  باید  اقتصادی کشور  افزوده  ارزش  از 

برسد. درصد 
استقرار  دستورالعمل  افزود:  نیکویی  علیرضا 
چرخه بهره وری توسط سازمان ملی بهره وری 
برنامه  قانون   )5( ماده  الف  بند  براساس 
دستگاه های  از  یک  هر  برای  توسعه  ششم 
اجرایی کشور به طور جداگانه تهیه و در سال 
رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  سوی  از   ۹7
سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابالغ 
جهاد کشاورزی  وزارت  زمان  همان  از  و  شد 
دستور العمل  این  گام های  کردن  اجرایی  به 
اقدام  برنامه،  این  سند  تدوین  جهت  در 
سازمان  اقتصادی  امور  دفتر  سرپرست  کرد. 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان 
از  شش گام  جهاد کشاورزی  وزارت  این که 
اظهار  است،  نهایی کرده  را  دستورالعمل  این 
داشت: 6 گام شامل مواردی همچون تشکیل 
بازبینی  بهره وری،  هسته های کمیته  و  ارکان 
اهداف و مسولیت های ارتقای بهره وری، ارائه 
گزارش عملکرد در راستای ارتقای بهره وری در 
اقتصاد، تعیین وضعیت موجود به لحاظ سهم 
افزوده  ارزش  از  کشاورزی  بخش  بهره وری 
بخش  این  سهم  هدف گذاری  و  اقتصادی 
در آینده، تعیین رشد ساالنه ارزش افزوده و 
بهره وری مربوط به آن، انتخاب و هدف گذاری 
شناسایی  و  دار  اولویت  فعالیت های  رشته 
به  دستیابی  موانع  و  کننده  محدود  عوامل 

است. بهره وری  افزایش 
نیکویی ادامه داد: ما در این سند به دنبال آن 
بخش کشاورزی،  افزوده  ارزش  هستیم که 
در عین حال  و  اضافه شود  درصد  ساالنه ۸ 
4۰ درصد از این میزان افزایش ارزش افزوده، 

مربوط به سهم بهره وری باشد.

سردرگمی صادرکنندگان با صدور 
بخشنامه های پی در پی

صادرات مرغ دوباره 
ممنوع شد 

از  تجاری  سیاست های  مداوم  تغییرات 
باعث  سوی دستگاه های تصمیم گیر دولتی 
تکلیف  صادرکنندگان  از  بسیاری  شده 
در  تناقض  و گاهی  ندانند  بازار  در  را  خود 
باور  غیر قابل  جدید  سیاست های  اعمال 
شده است. به گزارش ایسنا، اتاق بازرگانی 
تناقضی  به  خود،  توییتر  صفحه  در  تهران 
ممنوعیت های  سیاست گذاری  در  عجیب 
نظر  به  و  پرداخته  وارداتی  و  صادراتی 
هماهنگی  هیچ  عمل  عرصه  در  می رسد 
اقتصادی  مختلف  دستگاه های  میان 
ندارد. در شرایطی که وزارت صنعت،  وجود 
وزارت  به  نامه ای  در  تجارت  و  معدن 
واردات  که  کرده  اعالم  جهاد کشاورزی 
برابر  در  تنها  انبه  و  نارگیل  آناناس،  موز، 
اخیرا ستاد  است،    صادرات سیب ممکن 
تنظیم بازار بخشنامه ای جدید صادر کرده و 
صادرات سیب را ممنوع کرده است. به این 
ترتیب تنها راه واردات چند میوه به کشور، 
آستانه  در  است که  دیگری  میوه  صادرات 
ممنوعه  کاالهای  فهرست  به  خود  نو  سال 
از  دیگر  یکی  است.  افزوده  صادراتی 
بازارهایی که در ماه های گذشته با مشکالت 
و  بوده  مواجه  جدی  محدودیت های  و 
را  شرایط  آن  در  قیمت ها  مداوم  افزایش 
دشوار  تولیدکنندگان  و  صادرکنندگان  برای 
نهاده های  هرچند  است.  مرغ  بازار  کرده، 
ارز  دریافت  فهرست  در  همچنان  طیور 
قیمت  اما  دارند  قرار  تومانی   4۲۰۰ دولتی 
پیدا  افزایشی  روند  قبل  ماه  چند  از  مرغ 
کرده و امروز به باالترین سطح خود رسیده 
برای  مردم  از  بسیاری  که  جایی  تا  است 

می ایستند. صف  در  دولتی  مرغ  خرید 
یافت،  افزایش  مرغ  قیمت  که  زمانی  از 
در  و  شد  ممنوع  محصول  این  صادرات 
شرایطی که چند ماه از اعالم این ممنوعیت 
ممنوع  را  مرغ  صادرات  دیگر  بار  می گذرد، 
دفتر  مدیرکل  اخیر،  روزهای  در  کرده اند. 
صادرات  ممنوعیت  ایران،  گمرک  صادرات 
اجرایی  گمرکات  کلیه  به  را  مرغ  گوشت 
است  درحالی  این  است.  ابالغ کرده  کشور 
در  بازار  تنظیم  ستاد  مصوبه  موجب  به  که 
اطالع  تا  مرغ  گوشت  صادرات  آبان ماه، 
نیست  و مشخص  اعالم شد  ممنوع  ثانوی 
از  در شرایطی که پیش  ابالغیه جدید  این 
چه  با  داشت  وجود  ممنوعیت ها  نیز  این 

است. شده  نهایی  هدفی 

مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: با توجه به این که 
کامل  طور  به  بعثت  نیروگاه  بازنشسته کردن  امکان 
مقدور نبود و مکان دیگری را نیز برای ساخت نداشتیم 
امیدواریم که سازمان محیط زیست همکاری کند تا 
مشکلی در اجرای پروژه نیروگاه بعثت نداشته باشیم

ملی  توربین  راه اندازی  و  نصب  قرارداد  گذشته  روز 
MGT_7 امروز بین گروه مپنا و شرکت تولید نیروی 
برق حرارتی روز گذشته به امضا رسید. در قالب این 
قدیمی  نیروگاه  در محل  ملی  توربین  اولین  قرارداد 

نصب می شود. بعثت 
ایلنا، عباس علی آبادی در مراسم امضای  به گزارش 
قرارداد استفاده از پیشرفته ترین توربین تمام ایرانی 
برای ساخت  داشت:  اظهار  مپنا  و  برق حرارتی  بین 
و  شده  انجام  عظیمی  MGT-75 کار  ملی  توربین 
در  بشر  ساخت  مصنوع  افتخارآمیزترین  عنوان  به 
برای  فوق العاده ای  جایگاه  است که  جهانی  مقیاس 

می کند. ایجاد  کشور 
او با بیان این که تمام ویژگی های طراحی و ساخت 
این ماشین برای ایران انتخاب شده افزود: به گونه ای 
طراحی شده که شبکه برق کشور استعداد پذیرش آن 

را داشته باشد.
مقیاس  در  توربین  این که  بیان  با  مپنا  مدیرعامل 
جهانی ساخته شده افزود: سایز ۲۲۰ مگاوات بهترین 
افزایش 6۰ درصد  به  توربین است و می تواند  سایز 

نیروگاه ها کمک کند. راندمان 

او با بیان این که توربین یاد شده از سوخت هیدروژن 
استفاده می کند گفت: بکارگیری این توربین کمترین 
آالیندگی را در تهران به دنبال دارد و در کالس جهانی 
با استفاده از انرژی تجدیدپذیر هیدروژن برق را بدون 

کمترین تولید ناکس وارد شبکه می کند.
مدیرعامل  طرزطلب،  محسن  مراسم  این  ادامه  در 
نیروگاه بخار  این که  بیان  با  نیز  شرکت برق حرارتی 
بعثت قدیمی ترین نیروگاه برق در داخل شهر تهران 
نیروگاه  قرارداد  این  قالب  در  داشت:  اظهار  است 
اولین  و  شده  بازنشسته  دارد  آالیندگی  که  قدیمی 
می شود. نصب  نیروگاه  این  محل  در  ملی  توربین 

او تصریح کرد: یکی از برنامه های شرکت برق حرارتی 
فرسوده  نیروگاه های  بازنشسته کردن  نیرو  وزارت  و 
که  هستیم  این  دنبال  به  تهران  استان  در  و  بوده 
خارج  تولید  مدار  از  بعثت  و  طرشت  ری  نیروگاهی 

شوند. جایگزین  جدید  نیروگاه های  با  و  شده 
مدیر عامل شرکت برق حرارتی گفت: در حال حاضر 
آن  پیمانکار  و  شده  برگزار  طرشت  نیروگاه  مناقصه 
انتخاب شده است. در مورد نیروگاه بعثت اقدام عملی 
منتظر  ری  نیروگاه  مورد  در  و  آغاز می شود  امروز  از 

با نفت هستیم. مصوبه تهاتر 
او خاطرنشان کرد: افزایش توان تولید برق در تهران 
در دستور کار است و با توجه به این که با کسری در 
این شهر مواجهیم الزم است که اقدامات این چنینی 
در  باال(  راندمان  با  جدید  نیروگاه های  از  )استفاده 

دستور کار قرار گیرد.
امضا  تفاهم نامه ای  مپنا  با   ۹5 سال  شد:  یادآور  او 
کردمی که توربین کالس اف وارد کشور شود که قرار 
از  بعد  امروز  و  الزم صورت گیرد  شد سرمایه گذاری 
چهار سال ساخت توربین کالس اف زیمنس در کشور 

است. شده  بومی سازی 
و  طراحی  رسیده که  سطحی  به  مپنا  داد:  ادامه  او 
ساخت توربین های کالس اف را در کشور اجرا می کند.

طرزطلب گفت: قرار بود تامین مالی از طریق فاینانس 
اعتبار  به  نیرو  وزارت  و  مپنا  حمایت  با  که  باشد 
فروشنده روی آوردیم و مپنا سرمایه گذاری را انجام 

داد.
او خاطرنشان کرد: با توجه به این که امکان بازنشسته 
کردن نیروگاه بعثت به طور کامل مقدور نبود و مکان 
امیدواریم که  نداشتیم  ساخت  برای  نیز  را  دیگری 
در  مشکلی  تا  همکاری کند  زیست  محیط  سازمان 

اجرای پروژه نیروگاه بعثت نداشته باشیم.
طراحی   توربین  جدیدترین  که   75-MGT توربین 
شده و ساخت گروه مپنا است، یک ماشین در گروه 
توربین های گازی »کالس F پیشرفته« دنیا است و 
توان رقابت با محصوالت شاخص بین المللی در این 
کالس را دارد. توربین MGT-75 قادر به استفاده از 
است.  اصلی  کنار سوخت های  در  هیدروژن  سوخت 
مصرف  از  ناشی  آلودگی  کاهش  در  ویژگی،  این 

داشت. خواهد  فراوانی  تأثیر  نیروگاه  سوخت 

 75-MGT تمهیدات در طراحی و توسعه توربین گاز
با حفظ قابلیت های  برنامه ریزی شده که  به گونه ای 
ممتاز در حوزه انعطاف پذیری عملکرد و راندمان باال، 
در محدوده توانی ۱۹۰ تا ۲۳۰ مگاوات متناسب با نیاز 

مشتریان عرضه شود.    
ظرفیت نیروگاه های مبتنی بر این توربین در سیکل 
سیکل  سناریو  کمترین  در  و  مگاوات   ۲۲۲ ساده 
در  نیز  نیروگاه  راندمان  ترکیبی ۳۳۰ مگاوات است. 
سیکل ساده ۳۹.۱ درصد و در حالت سیکل ترکیبی 
می رسد.  درصد   6۰ حدود  و  درصد   5۹ از  بیش  به 
شدید  کاهش  باال،  راندمان  این  مزیت  مهم ترین 
مصرف سوخت و جلوگیری از آالیندگی محیط زیست 

است.
در این نیروگاه پیشرفته، عالوه بر توربین گاز، سایر 
بویلر،  توربین بخار، ژنراتورها،  تجهیزات اصلی مانند 
دیجیتال  سامانه  نیز  و  و کنترل  برق  سیستم های 
هوش  بر  مبتنی  بهینه  بهره برداری  و  مانیتورینگ 
و  طراحی  با  بومی  محصوالت  همگی  که  مصنوعی 
مالکیت معنوی ایرانی و ساخت کارخانجات گروه مپنا 

می شود.  استفاده  است، 
سایر  و   75-MGT توربین  توسعه  و  طراحی 
تجهیزات اصلی در گروه مپنا طی 7 سال گذشته با 
رقابت پذیری  و  کشور  زیرساخت های  توسعه  هدف 

است. پذیرفته  صورت  بین المللی 
گروه مپنا پیش از این در اوایل سال ۱۳۹6، در همین 
راستا، توربین MGT-7۰)۳( را در کالس E پیشرفته 
رونمایی و بهره برداری کرد که از آن طرح تاکنون 4۲ 
واحد )۲6 واحد در داخل و ۱6 واحد در خارج کشور( 

عرضه کرده و در حال بهره برداری است.

درخواست همکاری از سازمان حفاظت محیط زیست

مدیرعامل شرکت برق حرارتی: امکان بازنشسته کردن کامل نیروگاه بعثت وجود ندارد

نیرو

رئیس  و  نیرو  صمت،  وزرای  اخیرا 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
گزارشی  رئیس جمهور  در حضور  جلسه ای 
انتقال  و  شیرین سازی  اجرایی  طرح  از 
به  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  از  آب 
ارائه کردند  مرکزی  و  شرقی  استان های 
عملیات  ظاهرا  نیز  آن  دنبال  به  که 
اجرایی قسمتی از این مگاپروژه در هفته 

می شود. آغاز  رو  پیش 
این  آیا  نیست که  مشخص  هنوز  البته   
است که  طرحی  همان  از  قسمتی  پروژه 
برای  نیرو  وزارت  توسط  آن  مطالعات 
انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس  
به ۱7 استان برای اهداف شرب و صنعت 
با  بود و یا طرح های دیگری  انجام شده 
است. جریان  در  صمت  وزارت  مدیریت 

 در ارتباط با مشخصات این طرح عظیم ، 
الزم به ذکر است که در ابتدای امر به نظر 
می رسد اجرای این طرح قدمی مثبت در 
صنعت  و  شرب  آبی  تنش  جهت کاهش 
است  مرکزی  و  شرقی  استان های  در 
روش  اجمالی  بررسی های  از  بعد  ولی 
طرح ،  اجرای  سنگین  هزینه های  و  کار 
هزینه تری  کم  و  آسان تر  راه حل های 

می شود. آشکار 
قالب خط  در  فارس  خلیج  از  آب  انتقال 
و صنعتی  معدنی  اهداف  برای  و صرفا   ۱
به  کیلومتر   ۸۲۳ حداکثر  فاصله  با  و 
معادن گل گهر سیرجان، سرچشمه کرمان 
بهره برداری  به  اکنون  هم  یزد  چادرملو  و 

خط  این  اهداف  مهم ترین  از  و  رسیده 
گسترده  معدنی  ذخایر  وجود  ابتدا  در 
شیرین سازی  ثانیا  و  استان  دو  این  در 
نسبی آب خلیج فارس جهت استفاده در 
بوده که  فرآوری بخش معدن و صنعت  
شده که   فراهم  موقعیتی  ترتیب  این  به 
میلیارد  هزار   ۲6 حدود  هزینه  صرف  با 
قیمت  جهش  از  قبل  )عمدتا   تومانی 
توجیهات  از    ۱ در حال حاضر خط  ارز(، 
و  باشد  برخوردار  الزم  اقتصادی  و  فنی 
سه  طرف  از  نیز  آن  هزینه های  پرداخت 
گل گهر ،  معدنی  مواد  تولید  عظیم  قطب 
است. پذیر  امکان  چادرملو  و  سرچشمه 

انتقال آب از خلیج فارس در قالب خط ۲ 
و با طول ۱55۰ کیلومتر تا خراسان رضوی 
و با هدف شرب و صنعت  به هزینه 47 
هزار میلیارد تومانی به گفته مجری طرح 
قابل انجام بوده که با احتساب تورم طی 
مالی  مدل  قالب  در  و  بهره برداری  دوره 
برگشت سرمایه، هزینه هر متر مکعب آب 
کمتر از ۱۰۰ هزار تومان  نمی شود بنابراین 
آیا  می آید که  پیش  ذهن  در  سوال  این 
این  ایران  شرقی  شمال  مردم  طرف  از 
هزینه برای تهیه آب شرب قابل پرداخت 
خواهد بود؟  متذکر می شود که در شرایط 
آب  متر مکعب  یک  پرداختی  بهای  فعلی 
شرب با یک قیمت واحد در سراسر کشور 
بوده که گاهی قشر کم  ۳۰۰ تومن  حدود 
بعضی  در  آن  پرداخت  از  جامعه  درآمد 
چگونه  پس  هستند  ناتوان  مواقع  از 

کنندگانی  مصرف  داشت  انتظار  می توان 
پرداخت  را  آب  تاکنون حداقل قیمت  که 
هر  در  دالری   4 هزینه  با  حاال  کرده اند 
و  سازی  شیرین  برای  آب  متر مکعب 
شرقی  شمال  تا  عمان  دریای  از  انتقال 

شوند. مواجه  این گونه  ایران 
هزینه های  بررسی  دیگر  طرف  از   
که  می دهد  نشان  طرح  اجرای  واقعی 
و  تهیه  هزینه  فقط  موجود  قیمت های  با 
دریا  از  فوالدی  لوله  انتقال  خط  اجرای 
 ۳۰ حدود  تنهایی  به  مقدس  مشهد  تا 
احتساب   با  و  شده  تومان  میلیارد  هزار 
تاسیسات  ساحلی،  آبگیری  تاسیسات 
پمپاژ،  ایستگاه های  شیرین کن ،  آب 
انتقال  خطوط  برق ،  تامین  نیروگاه های 
برق ، جاده های دسترسی ، ساختمان های 
گسترده  نگهداری  و  تعمیر  و  مورد نیاز 
عملیات  هزینه کل  آب ،  انتقال  خط  این 
اجرایی احتماال به بیش از دو برابر هزینه 
می رسد. صمت  وزارت  طرف  از  اعالمی 

عملیات  سایر  در  معمول که  طبق  زیرا    
رایج است متاسفانه مجریان  نیز  عمرانی 
مشاور ،  مهندسین  شرکت های  و  طرح ها 
دادن  جلوه  کم  با  که  باورند  این  بر 
هزینه های طرح بتوان هم جذب اعتبارات 
را عملی کرد و هم موافقت مدیران ارشد 
اجرایی  عملیات  شروع  برای  را  نظام 
هزینه ها   خاطر   همین  به  و  کرد  کسب 
 47 و حدود  واقعی  مقدار  از  کمتر  بسیار 

است. شده  اعالم  تومان   میلیارد  هزار 

در  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  اجرای 
قالب خط ۳ برای تامین آب  اصفهان نیز 
 ۹۱۰ با طول  نیز  آن  است که  شروع شده 
کیلومتر و هزینه ۳5 هزار میلیارد تومانی 
طبق معمول و با توجه به تورم های حاکم 
برابر  دو  تا  انتهای کار  در  قطعا  کشور  بر 

می رسد. شده  اعالم  هزینه 
دریای  آب  انتقال  مورد  در  ولی   
شرب  برای  که   4 خط  نام  با  عمان 
به  است  مطرح  سیستان و بلوچستان 
انتقالی  خط  چنین  اجرای  وجه  هیچ 
هزینه ای  با صرف  زیرا  نیست  تایید  مورد 
خط  برای  که  چیزی  آن  نصف  از  کمتر 
انتقال از دریای عمان و شیرین سازی آن 
اجرای  به  نسبت  می توان  می شود  هزینه 
رودخانه هایی  روی  بر  مخزنی  سدهای 
اقدام  می ریزند  دریا  به  بلوچستان  در  که 
موسوم  جدید  تکنولوژی  با  حتی  و  کرد 
آب  بیشتر  مقادیر  به  ساحلی  مخازن  به 
کرد.  پیدا  دست  بهتر  کیفیت  با  و  ارزان 
پتانسیل  اکنون  موجود   محاسبات  طبق 
سدهای  احداث  وسیله  به  آب  تامین 
مکران  در  ساحلی  مخازن  و  مخزنی 
متر مکعب  میلیون   5۰۰ حدود  بلوچستان 
که  داشته  دلیلی  چه  بنابراین  بوده 
روستاهای  و  شهرها  می توان کلیه  وقتی 
از  شده  تامین  آب  با  را  بلوچستان 
به  آورد  دست  به  رودخانه ها  مهار  طریق 
متوسل  گزاف  هزینه  صرف  با  و  ناگاه 
دریای  از  آب  پمپاژ  و  شیرین سازی  به 

انتقال  پروژه های  معموال  شویم.  عمان 
که  آب  تامین  پروژه های  به  نسبت  آب 
دارای  هستند  مخزنی  سدهای  عمدتا 
که  به طوری  بوده  کمتری  مفید  عمر 
چنین  عمر  مهندسی ،  دفاتر  بیشتردر 
تعیین  سال   ۲۰ حداکثر  انتقالی  خطوط 
که  اینجاست  سوال  بنابراین  می شود 
آیا  مشاور  شرکت  توجیهی  گزارش  در 
توجه  با  و  شده؟  لحاظ  مفید  عمر  این 
آیا  غیرعامل،  پدافند  به  توجه  لزوم  به 
کنار  در  دوم  که  خط  یک  اجرای  هزینه 
پیش بینی شود  باید  آب  انتقال  این خط 
خط  اجرایی  هزینه های  آیا  آن  بدنبال  و 
شده  منظور  توجیهی  گزارش  در  نیز  دوم 
محاسباتی  چنین  اگر  مسلما  است؟ 
آب  متر مکعب  یک  هزینه  گیرد  صورت 
مصرف  قابل  و  شرب  قابل  شده  شیرین 
در  تومان  هزار   ۲۰۰ تا   شاید  صنعت  در 
برای  کند.  پیدا  افزایش  نیز  مترمکعب 
عنوان  به  جایگزین،   راه حل های  پیشنهاد 
نمونه فقط در دشت مشهد و با یک اقدام 
آب  مدیریت  مجموعه  توسط  ابتکاری که 
با  رضوی  خراسان  استان  کشاورزی  و 
مشارکت کشاورزان برای حفظ و پایداری 
در  شد،  انجام  زیرزمینی  آب  سفره های 
مترمکعب  میلیون   4۰۰ حدود  سال  دو 
شد  مصرف  زیرزمینی کمتر  آب  منابع  از 
بنابراین این سوال مطرح است که وقتی 
آب  مصرف کنندگان  و  مردم  مشارکت  با 
و  صنعت  شرب،  مختلف  بخش های  در 
بیشتر  بسیار  احجام  می توان  کشاورزی 
به  توسل  با  را  مناسب تری  کیفیت  با  و 
و  شرب  چرخه  وارد  مصرف  کاهش 
مدیران  انگیزه ای  چه  واقعا  کرد  تولید 
و  پرهزینه  پروژه  چنین  به  را  نظام  ارشد 
با  حتی  یا  و  است  داده  سوق  بی انتهایی 
شبکه  تعویض  مثل  ساده تری  اقدامات 
آب  جداسازی  و  فرسوده  شهری  آب 
چاه های  خرید  بهداشتی،  آب  از  شرب 
از  بعضی  گسترده  انتقال  و  کشاورزی 
گلخانه ها،  داخل  به  محصوالت کشاورزی 
هزینه تری  کم  و  ملموس تر  نتایج  قطعا 
به  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  به  نسبت 

آمد. خواهد  دست 
  پیشنهاد می شود قبل از شروع عملیات 
صنعت  بخش  با  توافقنامه هایی  اجرایی، 
قالب  در  آب  فروش  بر  مبنی  شرب  و 
منعقد  ساله   ۲۰ مثال  مالی  مدل  یک 
اصوال  آیا  که  کرد  ارزیابی  بتوان  تا  شده 
اقبال  با  پرهزینه ای  آب  چنین  مصرف 
می شود  روبه رو  معدن  و  صنعت  بخش 
توصیه های  رغم  به  اکنون  خیر.   یا 
متاسفانه  اقتصادی  کارشناسان  اکید 
باز  متعددی  فوالد  تولید  کارخانه های 
کم  مرکزی  و  شرقی  استان های  در  هم 
برخوردار از منابع آب در حال ساخت بوده 
که از آن جمله دو کارخانه تولید فوالد در 
 7 ظرفیت  با  تربت جام  و  تربت  حیدریه 

برد. نام  می توان  را  تن  میلیون 
 هم اکنون این دو کارخانه برای استفاده 
برنامه ریزی  دریا  از  شده  منتقل  آب  از 

کرده اند. 
در  فوالد  تن  هر  برای  این که  به  توجه  با 
آب  متر مکعب   ۲۰ حداقل  ایده ال  شرایط 
اینجاست  اصلی  سوال  بود  خواهد  نیاز 
صنعت  بخش  برای  رقابتی  توان  آیا  که 
پرداخت  از  پس  ایران  شرقی  شمال  در 
نقاط  سایر  به  نسبت  آب  گران  هزینه 
ایران باقی خواهد ماند یا این صنایع بعد 

می شوند. حذف  مدتی  از 

اجرای طرح شیرین سازی و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به استان های شرقی و مرکزی اگرچه در نگاه اول اقدام مفیدی 
در جهت کاهش تنش های آبی به نظر می رسد اما در واقعیت محاسبات نشان می دهد که اقدامات دیگر مانند تعویض شبکه آب شهری 

فرسوده می تواند برای تامین آب، به صرفه تر و از نظر محیط زیستی مناسب تر باشد.
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام  ایران6

افقی
 ۱ - نشاط، شادمانی - از ورزشهای صحرایی 
دریاچه   - نیرو۲  قدرت،  نیرو،  و  قدرت   -
سوئد - دریاچه قزاقستان - شیمی كربن، 
از دسته  در شیمی۳ - هر یک  ای  رشته 
های آوندی در یک برگ - دریا - پول خرد 
هندوستان - یازده، دو یار هم قد4 - علم و 
معرفت، خبر و اطالع، اداره تأمینات - جام 
ظرف   - را  آسان گرفتن کاري   - معروف 
 - دهنده  تعلیم   ، نویس  تند   - روغن5 
بله، پاسخ مثبت - دوستی - ضربه سر6 

- عناد، خسته - سنگینی - جاذبه - نام 
جزیره ایرانی، نام جزیره ای در جنوب ایران7 
- هزار كیلو، بدن، ماهی كنسروی - فرزند 
- چك نویس - استخوان پاشنه پا۸ - جلو 
تر - بوته خربزه - ابوالبشر، اشرف مخلوقات، 
اولین پیامبر۹ - کوه های بلند و پابرجا - 
آزاد و رها، افسار گسیخته - استوار ساختن، 
محکم کردن - بی گناه۱۰ - لكه سفید روی 
پوست - حق كسی را ضایع كردن، كار را بر 
كسی تنگ گرفتن، نقصان كردن - آخرین 
ملكه مصر۱۱ - پرستار كودك - داالن - جرم 
دندان - ریه، عدد نفس کش۱۲ - متحیر 

 - عرب  هزار  نخستین،  حرف   - پرچم   -
اندک،  نور  چشم،  دید  جهت،   - قیمت۱۳ 
در زبان ترکی به آب می گویند - بیماری 
كراهت   - جد  بزرگ،  پدر   - ناخوشی  و 
داشتن۱4 - یگانه، یكتا، جنگ صدر اسالم 
- بله تهرانی، وسیله درودگری - بی حس - 
زیرک بودن۱5 - شهر مذهبی، من تبریزی 
- چاشنی اصلی غذا، ملح - کلمه همراهی، 
تكان  و  جنبیدن   - مشایعت  حرف  آش، 
خوردن۱6 - قطعه الكترونیكی - فروشنده 
نام   - اعصاب۱7  خوردگی  بهم   - احشام 
بحری در شعر - فیلمی از مهران فر - سو 

چشم

عمودی
۱ - شهر صنعتی آلمان - به شکل عربان 
ییالق   - می کند  تقلید  عرب  از  درآمده، 
كرج۲ - تصور كردن، پنداشتن، گمان كردن 
- جانوری شبیه سوسمار - پیام آسمانی۳ 
- میدان جنگ - مسافت - ناراست4 - 
شهر استان مركزی - دندان آسیا - تخم 
گیاه - همچنین5 - مخفف گاه - دندانهای 
تیز جلو - تناور شدن6 - کاغذ کاهی، شبكه 
رایانه ای - سنگ زینتی، نوعی جواهر - 
نزاع  و  بازی، کشمکش  در  زدنی  کشیدن، 
- قلعه حكومتی، قلعه كوچك7 - در جواب 
هنرپیشه  نقش  اتومبیل،  فرمان   - هوی 
لقب حضرت عیسی - كلمه پرسشی،   -
مخفف چه چیزی۸ - برج كج فرانسه - 
پادگان تهران، نام قدیمی اصفهان، اصفهان 
قدیم - عالم الهی - ماچ آبدار۹ - سخت و 
دشوار، بحرانی - بدست آوردن - جانب - 
فریب۱۰ - اهلی، مطیع - شوریده كردن كار، 
دل شوره - گرداگرد لب و دهان - خرس 

 - آرایی   خود   - آسمان۱۱  خرس  فلكی، 
پیوند دادن - حرف ندا - ایستگاه راه آهن، 
ایستگاه قطار۱۲ - زمان بی آغاز، روز الست، 
دیرینگی - همه، آقای آلمانی، همه را شامل 
شود - آگاهی، خبر - رودی در فرانسه، از 

باشگاه های فرانسوی۱۳ - بخشش در راه 
خدا، نفقه دادن - باجناق - پول ژاپن، پول 
آسیایی، پول قدرتمند آسیا۱4 - غذای مانده 
- دندان تیز حیوانان - دانش و معرفت، 
دانایی، معرفت - فر گردان نان پزی۱5 - 

حرف پیروزی، ضمیر غایب، جانشین او - 
گناهان - فرسودن۱6 - كاله تركمن - آغاز، 
صحرا - پادشاهی۱7 - زهد، نخست وزیر 
كودتای ۱۳۳۲ شمسی - مدارا و همراهی 

- پیش

جدول شماره ۱۹۷۱

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان اعالم کرد:

بهره برداری بیش از ۴۱۳ میلیارد 
تومان پروژه در سال ۹۹

گفت:  خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 4۱۳ میلیارد 
تومان پروژه در شبکه برق تحت نظارت این شرکت به 

است. رسیده  بهره برداری 
محمود دشت بزرگ با ارائه خالصه آماری از اقدامات 
انجام شده در شبکه برق تحت نظارت این شرکت 
در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در سال 
جاری، بیان کرد: پنج پروژه پست برق انتقال و فوق 
ابتدای سال جاری تاکنون در این شرکت  از  توزیع 
به بهره برداری رسیده که ظرفیت آن ها ۳۲۲ مگاولت 

آمپر بوده است.
به  پروژه  شش  نیز  خطوط  بخش  در  افزود:  او 
بهره برداری رسید که در مجموع ۱۸۹ کیلومتر مدار به 

است. اضافه کرده  شبکه  خطوط  ظرفیت 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: 
عالوه بر افزایش ظرفیت در بخش پست ها و خطوط 
برق، ۹.6 مگاوات به ظرفیت بانک های خازنی و ۱5 
کیلومتر مدار به طول هادی پرظرفیت شبکه اضافه 
شده که در مجموع ارزش سرمایه گذاری این پروژه ها 

4۱۳ میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان بوده است.
دشت بزرگ افتتاح این پروژه ها را حاصل خودباوری 
برق کشور  صنعت  در  بومی  دانش  از  استفاده  و 
دانست و تصریح کرد: این پروژه ها در شرایطی به 
بهره برداری رسیده است که به دلیل بیماری کرونا و 
شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، با مشکالتی رو به رو 

بوده ایم.
او با بیان این که افتتاح این پروژه ها باعث افزایش 
قدرت اطمینان شبکه و باال رفتن قدرت مانور در شبکه 
می شود، افزود: در حال حاضر پروژه هایی با اولویت 
عبور از تابستان ۱4۰۰ در مرحله نهایی شدن است و در 
مجموع ۱۳۱ پروژه بزرگ در برق منطقه ای خوزستان 
فعال بوده که با افتتاح آن ها ۹ هزار مگاولت آمپر به 

ظرفیت شبکه اضافه می شود.

هشدار نسبت به احتمال 
شیوع گسترده کرونای 

انگلیسی در اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 
استان اردبیل روز شنبه با صدور اطالعیه ای نسبت به 
احتمال شیوع گسترده سویه جدیدی از کرونا تحت 

نام کرونای انگلیسی در استان هشدار داد.
شدن  مثبت  پی  در  اطالعیه  این  ایرنا،  به گزارش 
ابتالی کرونای  به  افراد مشکوک  از  نفر  پنج  تست 

است. شده  صادر  اردبیل  استان  در  انگلیسی 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  اعالم  اساس  بر 
خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل، پنج نفر 
انگلیسی  ویروس کرونای  به  استان  این  اهالی  از 
بخش  در  افراد  این  از  نفر  چهار  شده اند که  مبتال 
کرونای بیمارستان امام خمینی  )ره( اردبیل بستری 
نیز در حال پیگیری است. نفر پنجم  بوده و بستری 
ابتالی  تایید دکتر شهرام حبیب زاده، منشاء  به  بنا 
این افراد به ویروس کرونای انگلیسی، کشور عراق 
بوده و به همین علت ستاد کرونای استان اردبیل 
درصدد است تا تمامی افرادی را که از کشور عراق 
یا استان خوزستان وارد اردبیل می شوند، غربالگری 

کند.

زنجان

از  نفر  دو  گفت:  زنجان  استان  کارگر  دبیر خانه 
اخگر« که در آتش سوزی  زنان کارگر شرکت »داو 

کردند. فوت  بودند،  شده  مصدوم 
اصغر نجاری در گفت وگو با ایسنا، با تایید صحت 
علت  به  »داو اخگر«  شرکت  زن  کارگر  دو  فوت 
این  آتش سوزی،  از  پس  کرد:  اظهار  آتش سوزی، 
زنجان  موسوی  آیت هللا  بیمارستان  به  مصدوم  دو 
منتقل و پس از آن به بیمارستان مطهری در بخش 
سوختگی منتقل و بستری شدند. دو روز قبل یکی 
مصدوم  و  اسفندماه(   ۲۱( مصدوم  خانم های  از 
بیمارستان  در  اسفندماه(   ۲۲( گذشته  روز  دیگر 

فوت کردند. تهران  مطهری 
ساله   ۳5 حدودًا  خانم ها  این  این که  بیان  با  او 
از آن دو قرار بود طی روزهای آتی  بودند که یکی 
ازدواج کند و دیگری دانشجو بود، افزود: متاسفانه 
از  می شد  انجام  مدت  این  در  که  پیگیری هایی 
و  گرفته  قرار  بی توجهی  مورد  امر  مسئوالن  جانب 
بی پاسخ می ماند و جواب پاس کاری می شد ولی 
با همه این موارد متاسفانه این دو کارگر جان خود 

دادند. از دست  را 
اشراق  صنعتی  شهرک  داد:  ادامه  مسئول  این 
فضای سبز آتش گرفته بود ولی باالی یک میلیارد 
دوباره  متاسفانه  بود که  شده  وارد  خسارت  تومان 

نهال کاری چندانی در آن منطقه انجام نشده است. 
صنعتی  شهرک  آتش نشانی  تجهیزات  متاسفانه 
مناسب  تجهیزات  که  زمانی  تا  و  نیست  مناسب 
دیده  هم  آموزش  اگر  حتی  آتش نشانان  نباشد، 
آمبوالنس  نبود  و  بکنند  کاری  نمی توانند  باشند 
هنگام  مشکالت  تشدید  بر  نیز  صنعتی  در شهرک 

می زند. دامن  حوادث، 
برای  کرد:  تصریح  زنجان  استان  کارگر  دبیر خانه 
اداره   مسئوالن  وقتی  کارگری  حوادث  کاهش 
بهداشت  اداره  یا  و  رفاه اجتماعی  و  کار  تعاون، 
از واحدهای  بازدید دوره ای که  باید هنگام  محیط 
سخت گیری  و  توجه  دارند،  تولیدی  و  صنعتی 
موارد  برخی  در  چراکه  باشند؛  داشته  بیشتری 
شاهد آن هستیم که کارگران برای معیشت، حاضر 
هستند که  پایه  حقوق  یک  از  کردن کمتر  به کار 
و  قانونی  لحاظ  به  کارفرما  توسط  امر  این  اجبار 

است. نادرست  شرعی 
نجاری خاطرنشان کرد: این که در صنعت خطراتی 
باید  ولی  است  محرز  کاماًل  امری  دارد،  وجود 
تمهیداتی اندیشیده شود که این خطرات به حداقل 
ممکن برسد تا کارگران که در حال حاضر در شرایط 
حقوق  ازای  به  می برند،  سر  به  معیشتی  سخت 
پایه، جان خود را از دست ندهند و یا آسیب نبینند.

مرگ دو کارگر در حادثه آتش سوزی شرکت 
»داواخگر« زنجان

توجه  عدم  گفت:  کرمان  اتاق  رئیس 

نیروگاه های  مشکالت  رفع  به  جدی 

بدهی های  شامل  خصوصی  بخش 

دولت،  از  سنگین  مطالبات  سنگین، 

و  ارز  نرخ  تعدیل  بانکی،  مسائل 

وزارت  در  خصوصی  بخش  بی پناهی 

نیرو، حتما کشور را دچار مشکل می کند.

بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به 

کرمان،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 

نشست  در  طبیب زاده،  سیدمهدی 

وزیر  دستیار  با  اقتصادی کرمان  فعاالن 

از  نمایندگی  به  اوراسیا،  حوزه  در  نیرو 

کرمان  استان  خصوصی  بخش  فعاالن 

انتقاد  نیرو  وزارت  سیاست های  از 

بخش  موجود  شرایط  در  افزود:  و  کرد 

معنای  به  انرژی  تولید  در  خصوصی 

واقعی به خاک سیاه نشسته است و در 

چند سال اخیر هیچ بخش خصوصی در 

احداث نیروگاه ها اقدام نکرده که تبعات 

بر  مصرف  گرفتن  پیشی  و  برق  کمبود 

ناهمگون،  مصرف  رشد  دلیل  به  تولید 

می کند. ایجاد  جدی  مشکالت 

پرداخت  در  وعده  خلف  داد:  ادامه  او 

نیروگاه های  ویژه  به  نیروگاه ها  به  بدهی 

در  سرمایه گذاری  از  مانع  تجدید پذیر 

عنوان  به  که  شده  ضروری  بخش  این 

احداث  متقاضیان  کرمان  در  مثال 

به  خورشیدی  مگاواتی   ۱۰۰ نیروگاه های 

تعهدات  موقع  به  پرداخت  عدم  دلیل 

آن ها، از سرمایه گذاری منصرف شده اند. 

ابراز نگرانی  طبیب زاده، در بحث آب هم 

کرد:  اظهار  و  عنوان  را  شدید کشاورزان 

در  الیحه ای  تنظیم  بر  مبنی  زمزمه هایی 

کردن  مخدوش  زمینه  در  نیرو  وزارت 

بر  کشاورزان  ساله  هزار  چند  مالکیت 

نوعی  به  به گوش می رسد که  آبی  منابع 

در  چپ  تندروانه  سیاست های  تداعی 

است. کشور 

این که  به  اشاره  با  کرمان  اتاق  رئیس 

باشد،  شایعه  موضوع  این  امیدواریم 

پیام  نیرو گفت:  وزیر  دستیار  به  خطاب 

موضوع  این  که  برسانید  وزیر  به  را  ما 

بخش  در  سرمایه گذاری  انگیزه های 

و  به شدت کاهش می دهد  را  خصوصی 

اتاق کرمان با کمک اندیشکده تدبیر آب 

ایران و کامال کارشناسی می تواند نظراتی 

او  عنوان کند.  این الیحه  برای اصالح  را 

مبحث  را  صادرات  دیگری  بخش  در 

ترجیحی  تعرفه  موافقت نامه  و  جدی 

اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  آزاد  تجارت 

توسعه  برای  امید  بارقه های  را  اوراسیا 

تصریح  و  دانست  ایران  محصوالت  بازار 

به  کرمان  خوشنام  صادرکنندگان  کرد: 

سیاست های  از  ناشی  مشکالت  دلیل 

با  صادرات  بیشتر  و  رفته اند  کنار  ارزی 

می شود. انجام  محدود  کارت های 

وجود  با  کرمان  افزود:  طبیب زاده، 

معدن،  حوزه  در  بسیار  ظرفیت های 

شرایط  بهترین  در  صنعت،  و  کشاورزی 

صادرات  دالر  میلیون   ۲۰۰ و  میلیارد   ۲

نیز  صادرات  میزان  این  البته  که  دارد 

محصوالت  صادرکنندگان،  تعداد  نظر  از 

صادراتی و بازارهای هدف بسیار محدود 

کرد:  بیان  کرمان  اتاق  رئیس  است. 

مسئول  عنوان  به  نیرو  وزارت  امیدواریم 

اقتصادی  معین  و  اوراسیا  توسعه 

موفق  صادرات  توسعه  در  استان کرمان 

روش ها،  اصالح  با  بتوان  و  کند  عمل 

دیپلماسی  و  داخلی  باور  سیاست ها، 

استان  ۱۰ میلیارد دالر صادرات  به هدف 

یافت. دست 

در  وزیر  دستیار  نشست  این  ادامه  در   

همكاری های  دائمی  کمیسیون  امور 

اسالمی  جمهوری  اقتصادی  و  تجاری 

گفت:  روسیه  فدراسیون  و  ایران 

ایران  آزاد  تجارت  موقت  موافقت نامه 

و  موقت  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  و 

که  نیست  صادراتی  اقالم  همه  شامل 

البته در آینده تمام اقالم کاالیی را دربر 

به  اشاره  با  میرزاخانی،  داوود  می گیرد. 

را  مشترک  تولید  زمینه  می توان  این که 

اوراسیا  کشورهای  سرمایه گذاران  برای 

با  افزود:  کرد،  فراهم  ایرانی  تجار  با 

تاسیس دفتر مشترک می توان صادرات 

مستقیم و مشترک را انجام داد و سهم 

قابل توجهی از بازار آن را به دست آورد.

از  ایران  واردات  بیشتر  داد:  ادامه  او 

با  و  است  التین  آمریکای  کشورهای 

اوراسیا،  کشورهای  سمت  به  آن  تغییر 

تقویت  به  منجر  مبادالت  حجم  افزایش 

خواهیم  را  جنوب  به  شمال  کریدور 

داشت. میرزاخانی، بحث گواهی مبدا در 

تجارت آزاد را بسیار مهم دانست و اظهار 

داخلی  منشا  احراز  شرایط  این  در  کرد: 

کاال و گواهی مبدا اوراسیا بسیار اهمیت 

در  باید  نیز  استاندارد  و  گمرک  و  دارد 

کنند.  ورود  بحث  این 

دائمی  کمیسیون  امور  در  وزیر  دستیار 

اقتصادی  و  تجاری  همكاری های 

فدراسیون  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

 5۲۰ صدور  با  کرمان  افزود:  روسیه 

از  و  ششم   رتبه  اوراسیا  مبدا  گواهی 

 6۸ با  ها  این گواهی  دالری  ارزش  نظر 

به  صادرات  پنجم  رتبه  دالر  میلیون 

دارد. را  اوراسیا  کشورهای 

رئیس اتاق کرمان:

 توجه نکردن به نیروگاه های بخش خصوصی مشکل ساز است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: سطح زیرکشت گیاهان 
دارویی در این استان امسال یک هزار هکتار افزوده شده و این عرصه به عنوان 
»سعید  می یابد.  توسعه  اشتغال  و  درامدزایی  باارزش  شاخه های  از  یکی 
فرخی« روز شنبه در کارگروه گیاهان دارویی و طب سنتی استان مرکزی افزود: 
اراضی کشاورزی استان مرکزی زیر کشت گیاهان  از  سه هزار و ۳۰۰ هکتار 
دارویی قرار داشته و ساالنه چهار هزار و ۲۰۰ تن گیاه دارویی در این اراضی 
تولید می شود. او ادامه داد: ۲ هزار و ٤٠٠ تن گل محمدی ، یک هزار کیلوگرم 
زعفران و یک هزار و ۸۰۰ تن انواع گیاه دارویی ساالنه در اراضی زیر کشت این 
محصوالت در استان مرکزی تولید می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار مرکزی گفت: گل محمدی، زعفران، زیره سبز، اسطوخودوس، نعناع 
فلفلی، رز ماری و خاکشیر از جمله عمده گیاهان دارویی تولید شده در استان 
مرکزی است. فرخی خاطرنشان کرد: نیاز کم به آب کشاورزی، صادرات محور 
بودن، امکان کشت دیم، درآمد زیاد و اشتغال باال از جمله مهم ترین مزیت های 

کشت گیاهان دارویی در استان است.

شورای  مجلس  مجلس گفت:  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  عضو کمیسیون 
اسالمی آمادگی گردهم آوردن کشورهای زعفران خیز را به منظور اجرایی شدن 
زنگنه  محسن  ایلنا،  خبرنگار  به گزارش  دارد.   OSEC جهانی  سازمان  طرح 
بزرگترین کارخانه  در  جلسه ای که  در  حضور  با  تربت حیدریه  مردم  نماینده 
برخی  و  اطالعات  اداره  رئیس  فرماندار،  حضور  با  و  زعفران  ارزش  زنجیره 
مسئوالن شهرستان در تربت حیدریه برگزار شد گفت: یکی از ضعف هایی که 
در کشور داریم، متاسفانه داشته های خوبمان را درست عرضه نمی کنیم و کار 
بسیار ارزشمندی که برای زعفران توسط اوسک انجام شده، قابل تقدیر است. 
تا کشورهای عضو  باشیم  در مجلس میزبان  داریم  آمادگی  ما  داد:  ادامه  او 
اوسک را دورهم جمع کنیم و زمانی که یک برگه قرارداد و کاغذ بین تمام این 
نماینده مردم  ارزش بیشتری پیدا می کند.  ایده اوسک  کشورها امضا شود، 
تربت حیدریه ادامه داد: باید از طریق ساز و کارهای این حوزه، سند اولیه این 
کار را قبل از این که دیگر کشورها این طرح را از ایران کپی کنند، تهیه کنیم و 

باید این زنجیره را عملیاتی کنیم و شاهد خروجی آن باشیم.

رئیس اداره هواشناسی زاهدان گفت: بیشینه سرعت توفان شن در زاهدان به 
۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید و گردوغبار حاصل از آن شعاع دید افقی در فرودگاه 
بین المللی زاهدان را به صفر رساند. عبدالرضا دهمرده در گفت و گو با ایسنا اظهار 
داشت: توفان شن امروز زاهدان حداقل در ۹ سال اخیر بی سابقه بوده است. 
او افزود: شدت گردوغبار در زاهدان به حدی است که دید افقی در فرودگاه به 
محدوده صفر رسیده و غلظت ذرات غبار در هوا نیز چندین برابر حد مجاز است. 
رئیس اداره هواشناسی زاهدان ادامه داد: از حوالی ساعت ۱۱ صبح امروز که 
باد و گردوخاک در زاهدان به توفان شن تبدیل شد، همچنان توفان ادامه دارد 
و حداقل شش گزارش جوی با کد »توفان شن و گردوخاک« برای مقاصد 
هوانوردی صادر شده است. دهمرده  گفت: عالوه بر زاهدان در شهر نصرت آباد 
در فاصله ۱۰۰ کیلومتری زاهدان نیز وزش باد شدید با سرعت ۹7 کیلومتر بر 

ساعت شعاع دید افقی را به شدت کاهش داده است.
از  مردم  کرد:  توصیه  امشب،  اوایل  تا  توفان  وزش  ادامه  به  اشاره  با  او 
و  زاهدان  در شهرهای  ویژه  به  خانه  از  خارج  به  غیر ضروری  رفت و آمدهای 

کنند. خودداری  نصرت آباد 

معاون استاندار مرکزی:
هزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان 

دارویی استان مرکزی افزوده شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه پیشنهاد داد

گردهم آوردن کشورهای زعفران خیز برای 
OSEC  طرح

سرعت توفان شن در زاهدان
 از ۱۰۰ کیلومتر گذشت

| مرکزی | | خراسان رضوی | | سیستان و بلوچستان |

آگهی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد 

سند رسمی    
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۱  -۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۱۰۱4۸6۹ شماره   رای   برابر 
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه 
به شماره  شناسنامه  متقاضی فردین رضائی کلدهی فرزند محمد حسن 
بمساحت  زمین   قطعه   یک  در ششدانگ   سرا  صومعه  از   صادره   ۱۰۰۱
56۸/۰5  متر مربع  مشتمل بر  اعیان  احداثی  بمساحت ۱5۰/۹5 متر 
مربع  پالک ۳46 فرعی  از ۳۱  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک 
۱ فرعی  از ۳۱ اصلی  واقع در قریه  فشخام  بخش ۲۲ گیالن  خریداری  
از نسق  باقر  احمد میر آب نژاد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  چنانچه 
اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  
دو   مدت   به  آگهی  انتشار  اولین  تاریخ  از  توانند   می  باشند   داشته  
ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  
مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  
قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  
مالکیت   سند  مقررات  مذکورطبق  مدت  اعتراض  وصول   عدم   و  مذکور  

خواهد شد. صادر 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۱۰-تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲4

۹۱۰/۹۶۳- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد 

سند رسمی    
برابر رای  شماره  ۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۱۰۱۲۹۹۳- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد 
مالکانه  سراتصرفات  صومعه  ملک  ثبت  واحد  در  مستقر   رسمی   سند 
متقاضی شهناز نیک سیاکوهی فرزند ابوطالب به شماره  شناسنامه ۳7۸ 
صادره از  صومعه سرا  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت ۱6۱/۸۰  
متر مربع  مشتمل بر ساختمان  ) خانه و محوطه ( بمساحت 6۹  متر 
مربع  پالک ۳4۱ فرعی  از ۸۹ اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک 
۱۲ باقیمانده  فرعی  از ۸۹  اصلی  واقع  در قریه  تطف بخش ۲۲ گیالن  
به  .لذا  است  گردیده  محرز  تطفی  نسق  کاسعلی گلشن   از  خریداری  
منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می 
شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح 
مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  
ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  
سند  مقررات  مذکورطبق  مدت  اعتراض  وصول   عدم   و  مذکور   مدت  

مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۱۰-تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲4

۹۱۰/۹۶۱- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی



پیامک شما را دربـاره 
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آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای- نوبت دوم

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری جنوب کرمان درنظردارد انجام پروژه های آبخیزداری وآبخوانداری به شرح مندرج در جدول ذیل طبق مشخصات فنی کار  را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال۱۳۹۹ آگهی و به پیمانکاران واجد شرایط  و دارای صالحیت واگذار نماید لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران دارای رتبه آب یا کشاورزی که تمایل به شرکت در مناقصه 
مذکور را دارند دعوت می گردد حداکثرتا ۵ روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی مناقصه برای دریافت اسناد)  ۱۲/۲۸ /۹۹( از طریق پایگاه اطالع رسانی مناقصات )سایت : http//iets.mporg.ir(  و درگاه سامانه 
تدارکات  الکترونیک دولت setadiran.ir اقدام و پیشنهادات خود را بر اساس آیین نامه مناقصات دولتی به همراه ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان  از طریق 
سامانه تدارکات  الکترونیک دولت به ترتیب )الف- تضمین شرکت در مناقصه ، ب- اسناد و مدارک  و اسناد مناقصه  ج- برگه پیشنهاد قیمت (را حداکثر تا پایان وقت اداری روز  ۱۴۰۰/۰۱/۰۸  بارگذاری نمایند.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

محل اجرای پروژه عنوان طرحعنوان پروژهردیف
)حوزه آبخیز(

نوع عملیات 
)مکانیکی(

حجم عملیات 
)متر مکعب(

برآورد ریالی براساس فهرست بها 
سال تامین مبلغ ضمانت نامهمنابع طبیعی و آبخیزداری سال ۹۹

اعتبار
توضیحات )مدت 

قرارداد(
6 ماه۱۱5۹5۸۳۰۳۳۸5۹7۲۹۱5۱6۹۲۹۹۹سنگی مالتیخاردانآبخیزداری  وآبخوانداریپروژه آبخیزداری خاردان۱

- دارا بودن کد شناسه ملی برای شرکت در مناقصه الزامی است.
- ارسال اصل ضمانت نامه بانکی در مهلت مقرر به دبیر خانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 

کرمان الزامی است
- ارائه گواهی صالحیت ایمنی کار الزامی است

- مدت اعتبار پیشنهاد ها ۳ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد می باشد.
-رعایت ظرفیت کار مجازمناقصه گران

-ارائه فرم بازدید محل اجرای پروژه تائید شده
- ارائه آنالیز پیشنهاد قیمت براساس فهرست بها۹۹ توسط پیمانکار الزامی است و در صورت عدم ارائه 

انالیز، پیشنهاد قیمت بررسی نمی شود
*الزم به یادآوری است که پیشنهادات بایستی شفاف واضح و عاری از هرگونه ابهام باشد به پیشنهادات 
مخدوش ،مشروط و یا فاقد اسناد کافی فاقد سپرده قانونی و یا پیشنهاداتی که بعد ازمهلت قانونی به 
کمیسیون مناقصه برسد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. جلسه گشایش پیشنهادها راس ساعت ۱۰ صبح 
روز۱۴۰۰/۰۱/۱۰ در محل سالن اجتماعات با حضور اعضائ کمیسیون مناقصات مفتوح میگردد ، حضور 
پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان) بامعرفی نامه رسمی( در جلسه بازگشایی پیشنهادات بالمانع 

می باشد . 
ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده گان مناقصه می باشد .کارفرما در ردیاقبول پیشنهادات مختار است.

آگهی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی    
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۰  -۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۱۰۱۲۹۹۱ شماره   رای   برابر 
و  اراضی   ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین   قانون   موضوع  هیات 
صومعه  ملک  ثبت  واحد  در  مستقر   رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای 
انوش   فرزند  نژاد هفتخوانی   وردی  ولی  متقاضی  مالکانه  سراتصرفات 
قطعه   در  ششدانگ  یک  فومن   از   ۲۲ صادره  به شماره  شناسنامه 
و  ) خانه   بر ساختمان  ۳۲۱/۱۰  متر مربع  مشتمل  بمساحت  زمین  
محوطه ( بمساحت 6۲/۱۰  متر مربع  پالک ۳4۰ فرعی  از ۸۹ اصلی  
مفروز  و مجزی  شده از  پالک ۱۲ فرعی  از ۸۹  اصلی  واقع در قریه  
تطف بخش ۲۲ گیالن  خریداری  از نسق  محمد علی  احمدی محرز 
گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
به  صدور  سند   آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت  ۱5  روز  
مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از 
این   رابه  خود  اعتراض  ماه   دو   مدت   به  آگهی  انتشار  اولین  تاریخ 
اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  
تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  
بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۱۰

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲4
۹۱۰/۹۶۰- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی    
 ۱۳۹۹/۱۱/۱  -۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۱۰۱۳547 رای  شماره   برابر 
و  اراضی   ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین   قانون   موضوع  هیات 
صومعه  ملک  ثبت  واحد  در  مستقر   رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای 
به  محمد  فرزند  راد  خرمی  خسرو  متقاضی  مالکانه  سراتصرفات 
یک  ششدانگ   در   سرا   صومعه   از  صادره   4۰7 شناسنامه  شماره  
۸۹۰  متر مربع  مشتمل بر  سالن  گاوداری   قطعه  زمین  بمساحت 
6۰  اصلی  مفروز  و  ۲۲7  فرعی  از  ۳۱۸ متر مربع پالک  بمساحت 
6۰  اصلی  واقع  در قریه  راسته  5 فرعی  از  مجزی  شده از پالک 
پناه   حقیقت  یوسفعلی  نسق   از  خریداری   گیالن    ۲۲ بخش  کنار 
دونوبت   در  مراتب   عموم   اطالع   منظور  به  .لذا  است  گردیده  محرز 
به   نسبت  اشخاصی   چنانچه  می شود   آگهی   روز     ۱5 فاصله   به  
باشند   داشته   مذکوراعتراض   بشرح  متقاضی   مالکیت  سند   صدور  
اعتراض  ماه   دو   به مدت   آگهی  انتشار  اولین  تاریخ  از  توانند   می 
مدت   ظرف   رسید   اخذ   از   پس  و  تسلیم   اداره   این   رابه  خود 
مراجع   به  را   دادخواست  خود  اعتراض  تسلیم   تاریخ   از  ماه   یک 
انقضای   صورت   در  رسید  و  است  بدیهی   نمایند   تقدیم   قضایی  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند 

مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۱۰-تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲4

۹۱۰/۹۶۲- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــه  ــر درخواســت وارده ب ــژ بخشــی براب ــم گالوی خان
ــم  ــا تقدی شــماره  ۴۵۱۴۶ مــورخ 1399/12/۰۹ و ب
دو بــرگ استشــهادیه مصــدق بــه شــماره ۱۶۴۴۹۱ 
مــورخ 139۹/12/۰۹ اســناد رســمی بشــماره ۳۸ 
کــه مقــدار شــش دانــگ پــالک ۷۶۱ فرعــی 
ــور در  ــد پ ــا محم ــام غالمرض ــه ن ــی ب از ۱۲۸ اصل
ــت ۷۳۸۱۵  ــماره ثب ــر 1/۳۶۹ بش ــه ۲۲۱ دفت صفح
ثبــت ســپس برابــر انتقــال قطعــی بشــماره ۱۷۲۸۰ 
ــناد رســمی شــماره  ــر اس ــورخ 1385/03/۱۰ دفت م
۳۸ بــه نــام خانــم گالویــژ بخشــی منتقــل و ســند 
صــادر گردیــد و ســند بشــماره ۵۰۵۱۲۵ بعلــت 
ــاده ۱۲۰  ــق م ــذا طب ــده ل ــود گردی ــی مفق جابجای
آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی 
شــود تــا چنانچــه فــرد یــا افــرادی مدعــی انجــام 
ــان  ــزد آن ــت در ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــه ب معامل
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار ای میباشــد از تاری
۱۰ روز مراتــب را بــه ایــن اداره اعــالم دارنــد در غیــر 
اینصــورت نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق 
ــه  ــه از درج ــت اولی ــند مالکی ــدام و س ــررات اق مق

ــد شــد . ــال خواه ــار ســاقط و ابط اعتب
ــماره ۷۹۳۲  ــی بش ــند رهن ــر س ــت : براب محدودی
ــماره  ــمی ش ــناد رس ــر اس ــورخ 1381/12/۱۹ دفت م

ــد . ــن میباش ۳۸ در ره
محمد عباسی 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه
9948 .  ناحیه یک  

آب را 
َهدرندهیم

در مراسم انعقاد تفاهم نامه نوسازی چند رام قطار مطرح شد 

کمبود 32۰۰ واگن مترو در تهران 
رئیس شورای شهر تهران: تهران به ۹ هزار اتوبوس برقی نیاز دارد تا بتوان مشکل آلودگی هوا را در آن رفع کرد

شهردار تهران: به علت عجله در بهره برداری از خطوط مترو، به بسیاری از ملزومات توجه نشده است؛ تعدادی از خطوط 
دارای پایانه نیستند

 رئیس سازمان برنامه و 
بودجه: دولت در سال ۱۳۹۹ 

یک هزار  و ۸5۰ میلیارد تومان 
به عنوان بخشی از حمایت 
پشتیبانی مدیریت شهری 
تهران اختصاص داده است

کارشناس اداره کل هواشناسی 
استان بوشهر: گروه های 

حساس باید مراقبت بیشتری 
از خود داشته باشند و در صورت 

امکان از خانه خارج نشوند 

شهردار تهران:  از نگاه 
شهروندان و تجربیات جهانی، 
آلودگی هوا مشکل اصلی همه 
کالن شهرها است. کالن شهرها 

اغلب برای حل این مشکل 
اقدامات کوتاه مدت و بلند 

مدت بسیاری را انجام می دهند 
اما  توسعه حمل و نقل عمومی 
به عنوان یک برنامه عمومی در 

سراسر جهان تعقیب می شود

| سمت |

| نویسنده |

|  
یم

سن
  ت

|

 خسارت ۲ میلیارد 
تومانی توفان به 
زیرساخت های راور

فرماندار راور از خسارت ۲۰ میلیارد ریالی توفان 
دو شب پیش به زیرساخت های شهری این 
شهرستان خبر داد. مالک اژدری به کرمان نو 
گفت: تند باد شب گذشته با سرعت 76 کیلومتر 
در ساعت باعث خساراتی در بخش تاسیسات 
برق از جمله دو پست هوایی )ترانس برق( شد. 
شکستن ۱۸ تیر فشار متوسط و ۳ تیر فشار 
فشار  شبکه  متر   ۱۳۰۰ دیدن  آسیب  ضعیف، 
متوسط و ۸۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هم از 
دیگر مواردی است که فرماندار راور از آن یاد کرد. 
درختان  از  زیادی  تعداد  راور  فرماندار  به گفته 
باغات میوه از قبیل سیب، زردآلو، قیصی، بادام، 
هلو و… و تعدادی از درختان معابر شهری نیز 
در  تاکنون  داد:  توضیح  اژدری  دیدند.  آسیب 
بخش زیرساخت های شهری )برق، مخابرات 
و…( حدود ۲۰ میلیارد ریال خسارت وارد شده و 
میزان خسارات بخش کشاورزی در حال برآورد 

است.

گرد و خاک 
سیستان و بلوچستان ۳۴نفر 

را روانه بیمارستان کرد
استانداری  بحران  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
در  خاک  و  سیستان و بلوچستان گفت: گرد 
شمال سیستان و بلوچستان ۳4 بیمار تنفسی 
را روانه بیمارستان کرد. علیرضا شهرکی با بیان 
اینکه توفان تاکنون خسارت جانی در زاهدان 
نداشته است به ایسنا گفت: گرد و خاک در 
شمال سیستان و بلوچستان ۳4 بیمار تنفسی 
را روانه بیمارستان کرد. او افزود: از این تعداد، 
۳۱ بیمار به صورت سرپایی درمان و سه بیمار 
بحران  مدیریت  شدند.  بستری  هم  تنفسی 
در  گفت:  سیستان و بلوچستان  استانداری 
حوزه زاهدان هم چند تیربرق  و درخت سقوط 
کرده اما منجر به خسارات جانی نشده است. 
مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان 
حال  در  استان  برق  کارشناسان  یادآورشد: 
خدمت رسانی در سطح شهر هستند و خسارت 
ریالی توفان و گرد وخاک پس از برآورد، اعالم 

می شود.

محاصره ۱۵۰ روستای ریگان 
در توفان شدید شن 

گردوغبار  گفت:  ریگان  فرماندار  باقری  امین 
این  محور های  در  دید  کاهش  باعث  شدید 
اکنون  هم  طوری که  است،  شده  شهرستان 
مسدود  ریگان  به  منتهی  محور های  تمامی 
هستند. او با اشاره به ازدحام بیماران تنفسی 
در مراکز بهداشتی درمانی به باشگاه خبرنگاران 
ریگان  بیمارستان  تنها  گفت: گردوغبار شدید، 
را در حالت آماده باش قرار داده است. باقری 
وضعیت ریگان را بسیار خطرناک اعالم و توصیه 
کرد: شهروندان ریگانی تا اطالع ثانویی از منازل 
خود خارج نشوند. او تصریح کرد: ۱5۰روستای 
ریگان در محاصره توفان شدید شن قرار دارند 
که اطالعی از ساکنان آن ها در دست نیست.

باقری با اشاره به وضعیت وخیم ریگان بیان 
داشت: ۱۰تیم هالل احمر به روستا های گرفتار در 

توفان به منطقه اعزام شدند.

محیط زیست شهری 

هوای ۴ شهرستان بوشهر در وضعیت خطرناک 
وضعیت هوای 4 استان شهرستان بوشهر از 
روز پنجشنبه خطرناک است، ذرات گرد و غبار 
رفته  است  قرار  اما  کردند  محاصره  را  شهر 
قلی نژاد  فرهاد  استان خارج شوند.   از  رفته 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
ورود  شاهد  پنجشنبه   روز  از  گفت:  مهر  به 

هستیم که  بوشهر  استان  در  توده گرد و غبار 
کیفیت هوا را در استان کاهش داده و برخی 
نقاط در وضعیت خطرناک قرار گرفته اند. او 
شهرهای  هوای  آلودگی کیفیت  به  اشاره  با 
قرار  و  خورموج  و  گناوه  برازجان،  بوشهر، 
خطرناک  وضعیت  در  مناطق  این  گرفتن 

برخی  در  ریزگردها  غلظت  کرد:  خاطرنشان 
بر  میکروگرم   57۹ به  بوشهر  استان  نقاط 
مترمکعب رسیده است که چهار برابر استاندارد 
جهانی است. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
در  ریزگردها  غلظت  بیان کرد:  بوشهر  استان 
مترمکعب،  بر  میکروگرم   ۱55 بوشهر  هوای 

در  مترمکعب،  بر  میکروگرم   ۲۰۱ برازجان  در 
در  و  مترمکعب  بر  میکرو گرم   ۲5۰ کنگان 
خورموج 57۹ میکروگرم بر مترمکعب است. 
او با اشاره به اینکه دیگر نقاط استان از جمله 
دیلم نیز دیروز در وضعیت ناسالم قرار گرفته 
مراقبت  باید  حساس  افزود: گروه های  بود، 
صورت  در  و  باشند  داشته  خود  از  بیشتری 
اداره  نشوند. کارشناس  از خانه خارج  امکان 

کل هواشناسی استان بوشهر همچنین گفت: 
از روز پنجشنبه  گرد و غبار گسترده و پرتراکم 
وارد استان بوشهر شده است که نقاط مختلف 
به  اشاره  با  او  گرفت.  بر  در  را  بوشهر  استان 
جنوبی  مناطق  از  تدریج  به  این که گرد و غبار 
استان در حال خارج شدن است ادامه داد: 
رفته رفته شرایط هوا در تمامی نقاط استان به 

می  شود. تبدیل  عادی  وضعیت 

بازسازی  نامه  تفاهم  انعقاد  مراسم  دیروز   
رئیس  معاونین  حضور  با  قطار  رام   ۳۱
جمهور، سورنا ستاری، معاون علمی فناوری 
رئیس  نوبخت  باقر  محمد  جمهور،  رئیس 
حناچی،  پیروز  بودجه،   برنامه  سازمان 
تهران  شهر  شورای  اعضای  و  تهران  شهردار 
شرکت  مدیرعامل  امام،  علی  شد.  برگزار 
ابتدای  مراسم  نیز در  مترو تهران و حومه 
قطار  واگن   ۲4۰۰ به  تهران  نیاز  به  اشاره  با 
مترو گفت: با انبوه سازی قطار ملی می توان 
هزینه های توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی 
امام  علی  ایسنا،  به گزارش  داد.  را کاهش 
در این مراسم با اشاره به مشارکت تیم های 
ادامه  پروژه  این  در  فناور  و  بنیان  دانش 
داد: برای اجرای این پروژه ۲۰ میلیون یورو 
پیش بینی شده بود که قسط اول آن در سال 

شد. پرداخت   ۹۸
این  در  داد:  ادامه  مترو  شرکت  مدیرعامل 

قطار تغییرات عمده ای نسبت به سری ۳۰۰ 
به  می توان  آن  جمله  از  شد که  انجام  آن 
مبدل  برای  و قدرت  الکترونیک  کامل  مدار 
کمکی، سیستم ترمز و سیستم کنترل اشاره 
کرد. امام تاکید کرد: در زمان آغاز این پروژه 
داخلی سازی  مترو  قطار  در  درصد   ۳۲ تنها 
دانش  آن  اجرای  با  ولی  بود  صورت گرفته 
واگن  بوژی  و  بدنه  چون  بخش هایی  فنی 

است. کسر شده 
این که  بر  تاکید  با  مترو  شرکت  مدیرعامل 
در این پروژه ۸5 درصد بومی سازی صورت 
گرفته است، تصریح کرد: زیر سیستم های 
این قطار نیز داخلی سازی شده است و ۳۰ 
درصد ارزبری خارجی را کاهش داده است.

او با اشاره به تاثیر این پروژه در تولید انبوه 
 ۲4۰۰ تعداد   ۱4۰۰ سال  تا  گفت:  قطار  این 
این  انبوه سازی  با  داریم که  نیاز  قطار  واگن 
قطار ملی می توان هزینه های توسعه ناوگان را 

کاهش داد، به گونه ای که تولید هر واگن ۱۳۰۰ 
هزار یورو نیاز دارد که با اجرای این طرح ۹7۰ 

یورو برای هر واگن مترویی نیاز است.
مراسم  سخنران  دیگر  هاشمی،  محسن 
به  شبکه ای  عنوان  به  مترو  شبکه  از  نیز 
شبکه  داد:  ادامه  و  کرد  یاد  پیوسته  هم 
شود  شروع  اگر  است که   شبکه ای  مترو 
ادامه  اتمام و تکمیل کل شبکه کار  تا  باید 
بخشی  ساخت  با  این صورت  غیر  در  یابد 
نمی توان  دیگر  بخش  نساختن  و  آن  از 
از سرمایه گذاری که می شود  راندمان کامل 
تهران  انتظار داشت. رئیس شورای شهر  را 
به  مربوط  ساخت  هزینه  درصد   75 گفت: 
می شود  انجام  که  است  ثابت  تجهیزات 
نوبت  وقتی  اما  است  انجام  حال  در  یا  و 
در  می رسد  ریل  روی  واگن  گذاشتن  به 
به   . می شویم  نقصان  دچار  بخش  این 
در  اما  می دهیم  انجام  را  هزینه  بیانی کل 

جای  سر  را  رانش  سیستم  باید  جایی که 
و  نمی کنیم  ظرفیت گیری  دهیم  قرار  خود 
از دست  هم  را  قبل  اینگونه سرمایه گذاری 
رساندن  و  واگن  بنابراین ساخت  می دهیم 
دارای  باید  مترو  خطوط  به  واگن ها  این 
اهمیت باشد. او همچنین با اشاره به این که 
برای تولید یک رام قطار ملی به حدود ۸5 
اگر  داد:  ادامه  رسیدیم،  خودکفایی  درصد 
سفر  میلیون   ۱۰ روزی  تهران  در  است  قرار 
با مترو صورت گیرد باید در ساخت واگن به 
خودکفایی برسیم هر چند در این راه دچار 
مشکل شویم اما باید بدانیم که خود کفایی 
در این عرصه حتی منجر به تقویت امنیت 
اسالمی  شورای  رئیس  می شود.  نیز   ملی 
شهر تهران گفت: در برنامه جامع حمل و نقل ، 
تهران می بایست دارای ۱۲ خط مترو با طول 
45۰ کیلومتر و بیش از ۲۳۰ ایستگاه باشد 
تا جابجایی ۱۰ میلیون مسافر با مترو محقق 

شود و در نهایت منجر به کاهش آلودگی هوا 
واگن   45۰۰ به  ما  چنین شرایطی  در  شود. 
هم  حالی که  در  داشت  خواهیم  نیاز  مترو 
اکنون ۱۳۰۰ واگن در اختیار داریم لذا اینجا 
اهمیت و ضرورت ساخت واگن ملی مشهود 
می شود. تهران همچنین به ۹ هزار اتوبوس 
برقی نیاز دارد و نیز باید تولید تاکسی های 
برقی نیز در دستور قرار گیرد تا بتوانیم مشکل 
آلودگی هوا که اولویت اول شهروندان است 

را رفع کنیم.

 گسترش همکاری دولت و شهرداری
در ادامه مراسم نیز نوبخت از گسترش 
شهری  مدیریت  و  دولت  همکاری  دامنه 
 ۱۳۹۹ سال  در  دولت  تاکید کرد:   و  گفت 
عنوان  به  تومان  میلیارد   ۸5۰ و  هزار  یک 
مدیریت  پشتیبانی  حمایت  از  بخشی 

است. داده  اختصاص  تهران  شهری 
این  آمادگی  اعالم  به  اشاره  با  همچنین  او 
با  همکاری  دامنه  گسترش  برای  سازمان 
برای  گذشته  سال  گفت:  تهران  شهرداری 
تبصره  امکانات  از  از وضعیت موجود  تغییر 
مترو  ساخت  پشتیبانی،  به  معطوف  5 که 
بهره  ایستگاه ها تحت عنوان قطار شهری  و 
تصمیم  امسال  برای  حال  عین  در  برده 
داریم فراتر از تبصره قانونی ۱۸ هم  اقدام 
برای  تبصره  این  منابع  از  بتوانیم  و  کنیم 
اتوبوس های  نوسازی  و  واگن  ساخت  امور 
فرسوده در تهران بهره ببریم.  در کنار تامین 
واگن و ارتقای زیرساخت های ناوگان مترو 
اقداماتی  نیز  اتوبوس  نوسازی  بخش  در 
است.  شده  انجام  اخیر  سال های  طول  در 
به  تومان  میلیارد   ۱۳۰ امسال  همچنین 

می شود. پرداخت  تاکسی  برای  سرعت 
در پایان نیز پیروز حناچی، شهردار تهران از 
اهداف مدیریت شهری گفت: هدف مدیریت 
سفرهای  درصد   5۰ که  است  این  شهری 
درون شهری با مترو صورت پذیرد و فاصله 
از  برسد.  دقیقه  نیم  و  دو  به  قطارها  زمانی 
آلودگی  جهانی،  تجربیات  و  شهروندان  نگاه 
است.  کالن شهرها  همه  اصلی  مشکل  هوا 
مشکل  این  حل  برای  اغلب  کالن شهرها 
بسیاری  مدت  بلند  و  مدت  اقدامات کوتاه 
حمل و نقل  توسعه  اما   می دهند  انجام  را 
در  عمومی  برنامه  یک  عنوان  به  عمومی 
حداقل های  می شود.  تعقیب  جهان  سراسر 
مترو  شبکه  در  عمومی  حمل و نقل  توسعه 
دنبال می شود که این برنامه در کشور ایران 

دارد. وجود  هم 
بهره برداری  با  این که  بیان  با  تهران  شهردار 
هر ایستگاه حدود ۳۰ هزار نفر به مسافران 
ایستگاه  اگر  افزود:  می شود،  افزوده  مترو 
نفر  هزار   5۰ به  عدد  این  باشد  تبادلی 
از  بهره برداری  در  عجله  علت  به  می رسد. 
خطوط مترو، به بسیاری از ملزومات توجه 
نشده است؛ تعدادی از خطوط دارای پایانه 
همین  جزو   7 و   6  ،4 خطوط  نیستند. 
زودی  به   4 خط  پایانه  هستند که  خطوط 
به بهره برداری می رسد و مشکل خطوط 6 و 

می شود. حل   7

آلودگی هوای تهران همچون سایر کالن شهرها برای رفع و رجوع شدن نیازمند توسعه حمل و نقل عمومی است. توسعه ای که بدون شک 
از مترو آغاز می شود. توسعه ای گران قیمت که البته اگر محقق شود می تواند حجم باالی مسافر را جابه جا کند. تهران اما تا رسیدن به 
ایده آل و استاندارد فاصله زیادی دارد.  محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در مراسم انعقاد تفاهم نامه نوسازی چند رام قطار که 

دیروز برگزار شد، گفت که تهران به حدود ۴۵۰۰ واگن مترو نیاز دارد و البته بیش از ۱۴۰ ایستگاه مترو. 



۱۹7۱ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۳۹۹ اسفند   ۲4 یکشنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:موسسه اطالعات  )0۲1۲9999(
چاپ تهران: ایرانیان  )0۲155۲75770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک1۳، واحد5، طبقه 2

/  تماس:  ۳2487477-0۳4نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

 مدیرمسئول: روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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فوران آتشفشان »سینابونگ« کارو در اندونزی/ایسنا

| عمارت پیرآباد ایلخچی |
 ۲۰۰ بر  بالغ  قدمتی  با  ایلخچی  پیرآباد  عمارت 
قاجار  حکومت  اوایل  به  آن  احداث  که  سال 
بخشداری  جنب  ایلخچی  شهر  در  می رسد 
ایلخچی واقع شده است. صاحب این خانه باغ 
و  بی ریا  فردی  یوسف کشتمند  آقای  تاریخی 
مهمان نواز  و  بسیار مردم دوست  و  بی غل و غش 
هست که بدون اخذ هیچ گونه ورودیه یا بلیط 
به زبان ساده و گویا  را  و هزینه ای کل عمارت 
پدر  توسط  پیش  سال   ۸5 می کند که  روایت 
همچنان  و  شده  خریداری  خانه  این  بزرگش 
این میراث فرهنگی بی نظیر نسل به نسل حفظ 

است. شده  نیز  مرمت  حتی  و 
چهار درخت قدیمی موجود در این خانه حدود 
پیرآباد  عمارت  به  روسیه  از  پیش  سال   ۱۲5
توسط  بعدها  مطبخ  کنار  اتاقی  و  شده  آورده 
شد.  افزوده  عمارت  مجموعه  به  هللا قلی خان 
بخش  و  حوض خانه  قسمت  دو  از  بنا  این 
مسکونی تشکیل شده که حوض خانه آن عالوه 
را  آن  اطراف  در  نشیمن  بر حوض، سه فضای 

می شود. شامل  نیز 

انباری،  یک  شامل  نیز  بنا  مسکونی  بخش 
و  همکف  طبقه  در  ورودی  داالن  و  آشپزخانه 
یک اتاق نشیمن و پیش ورودی در طبقه اول 
است. حوض سنگی هشت ضلعی این عمارت 
بسیار زیبا و دارای آب همیشه روانی است که 

می شود. منشعب  باغ  قنات  از 
بنا  که  عمارت  این  منحصر به فرد  معماری 
طراحی های  نوع  از  کشتمند  آقای  روایت  به 
از  بنا  این  معمار  احتماال  و  است  شیخ بهایی 
این  بوده است. همچنین  شاگردان شیخ بهایی 

همانند  کم نظیر  شگفتی هایی  دارای  عمارت 
هم قطر  گوشه  به  گوشه ای  از  صدا  انعکاس 
قناتی  از  آبشارگونه  صدای  یا  و  است  دیگرش 
معین  فاصله ای  به  چاه  حلقه   ۲۸ دارای  که 
آب  عمارت  این  داخل  از  و  گرفته  قرار  هم  از 
زاللش بیرون آمده و خنکی داخل این عمارت 
به  آشپزخانه  هود  یا  و  است  شده  موجب  را 
خیلی  و  است  شده  ساخته  قدیمی ها  مدل 
دیدن  نزدیک  از  باید  که  دیگر  شگفتی های 

ایران در  کنید./سیری 

محسن  شعرهای  مجموعه  از  لب«  تبخیر  »شرایط  صوتی  کتاب 
صدای  با  این کتاب  شنیداری  نسخه   . است  شده  منتشر  ابوالحسنی 
سایت  در  دقیقه   57 زمان  مدت  با  زارع  مهدی  آهنگ سازی  و  شاعر 
نوین کتاب در دسترس عالقه مندان است. نسخه چاپی »شرایط تبخیر 
لب« توسط نشر هونار و نسخه شنیداری آن توسط موسسه نوین کتاب 

است./ایسنا شده  تهیه  گویا 

سال گذشته در چنین روزی روزنامه سراسری »پیام  ما« گزارش هایی با 
عنوان چالش قرنطینه و با فرصت مدیریت آبی سال گذشته خوب برخورد 
نکردیم کارکرده است. این گزارش ها به ترتیب به خلوت سازی خیابان ها 
و فروشگاه ها و از دست رفتن فرصت مدیریت ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب 

در سال آبی گذشته ، اشاره داشت.

در شماره گذشته پیرامون مصرف زیاد استامینوفن صحبت شد که به 
ادامه آن می پردازیم. مصرف بی رویه استامینوفن با دوزهای باال، افراد 
افراد  عالئمی که  از جمله  استامینوفن گرفتار می کند.  اوردوز  دام  در  را 
مبتال به اوردوز استامینوفن تجربه می کنند شامل کاهش اشتها، اسهال 
کارکرد کبد  اختالالت در  استفراغ، تحریک پذیری، زرد شدن پوست،  و 
احتمال کما،  حتی  و  درد های شکمی  تشنج،  قلبی،  مشکالت  و کلیه، 

/توانیتو می شود. 

چهارمین قطعه از پروژه موسیقایی » همساز« به همنوازی سازهای کوبه ای با 
»پیپا« به نوازندگی ژائو ژوچان هنرمند و موسیقی پژوه چینی اختصاص دارد 
و به طور ویژه به مناسبت جشن نوروز و آغاز سال جدید ایرانی روز چهارشنبه 
منتشر می شود تا فرصتی برای معرفی نوروز در کشور چین و مجالی برای 

توسعه دوستی فرهنگی این دو کشور باشد./ایسنا

بخش های  با  دانشگاهی  تئاتر  بین المللی  جشنواره  بیست و سومین 
مختلف ،از جمله صحنه، مناطق، تجربه های اجرا، پژوهش )جایزه فرهاد 
ناظرزاده کرمانی(، نمایشنامه نویسی )جایزه اکبر رادی(  با داوری  غزل 
اسکندرنژاد، اصغر نوری و داوود بنی اردالن اردیبهشت ۱4۰۰ در تهران برگزار 

می شود./مهر

»خورشید« که در بازار جهانی با نام »بچه های خورشید« شرکت کرده، یکی از 
هشت فیلم برتر سینمای جهان در سال ۲۰۲۰ است که در نوزدهمین جشنواره 
بلمونت آمریکا نمایش و اکران مجازی خواهد داشت. این فیلم به کارگردانی 
مجید مجیدی یکی از ۱5 فیلم حاضر در فهرست ابتدایی نامزدهای بهترین 
فیلم بین المللی در نود و سومین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار است و 

شاید یکی از پنج نامزد نهایی هم شود./هنرآنالین

امشب از آسمان دیده تو
روی شعرم ستاره می بارد
در سکوت سپید کاغذها
پنجه هایم جرقه می کارد
شعر دیوانه تب آلودم

شرمگین از شیار خواهش ها
پیکرش را دوباره می سوزد
عطش جاودان آتش ها

آری آغاز ، دوست داشتن است
گرچه پایان راه ناپیداست
من به پایان دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست
از سیاهی چرا حذر کردن

شب پر از قطره های الماس است
آن چه از شب به جای می ماند
عطر سکرآور گل یاس است

آه ، بگذار گم شوم در تو
کس نیابد دگر نشانه من
روح سوزان و آه مرطوبت

بوزد بر تن ترانه من
آه ، بگذار زین دریچه باز
خفته در پرنیان رویاها
با پر روشنی سفر گیرم
بگذرم از حصار دنیاها

دانی از زندگی چه می خواهم
من تو باشم ، تو ، پای تا سر تو

زندگی گر هزار باره بود
بار دیگر تو ، بار دیگر تو

آنچه در من نهفته دریاییست
کی توان نهفتنم باشد

با تو زین سهمگین طوفانی
کاش یارای گفتنم باشد

فروغ فرخزاد

| کتاب | | موسیقی | | تئاتر | | سینما |

طوطی های خاکستری آفریقایی )کاسکو( به عنوان یکی از 
باهوش ترین گونه های پرنده در جهان شناخته می شوند و 
معموال در غرب و مرکز آفریقا یافته می شوند. این طوطی ها 
نقش مهمی در گسترش جنگل ها ایفا می کنند چرا که آنان 
همه دانه های مصرف شده را هضم نکرده و بسیاری از 
آنان در مناطق مختلف پراکنده می شوند. در سال های اخیر 
این گونه به دلیل عمر طوالنی و توانایی خارق العاده خود 
در تقلید صداها و کلمات، به عنوان حیوان خانگی بسیار 

محبوب شده اند. 
رنگ  طوطی ها  این  پیداست  آنان  نام  از  که  همان طور 
با لبه های سفید در  خاکستری نسبتا روشنی دارند که 

سرتاسر بدن کشیده شده و به خصوص در قسمت سر 
به خوبی نمایان است. دم کوتاه و کوچکی دارند که طنین 
قرمز پررنگی در آن دیده می شود. طوطی های خاکستری 
منقار سیاه رنگ، کوتاه و قوی دارند. چشمان آنان می تواند 
زرد کمرنگ یا قرمز باشد. پاهای آنان رنگی مانند پرها 
داشته با این حال تیره تر است. تشخیص جنسیت طوطی 
به کمک  باید  معموال  و  است  دشوار  خاکستری کاری 
متخصص انجام گیرد. طوطی های خاکستری آفریقایی به 
طور کلی هزینه نگهداری باالیی دارند و هنگامی که بحث 
تغذیه آنان به میان می آید، این موضوع مشخص تر نیز 

petha.ir/ می شود. 

طوطی خاکستری آفریقایی

کنش های کش دار ما

  اداره امور جهانگردی در سال ۱۳۱4 برای اولین بار تاسیس 
شد و کارش چاپ نشریاتی به صورت کتابچه های کوچک 
نظر  از  ایران  معرفی  و  توریست ها  راهنمایی  برای  راهنما، 
جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی بود. پس از شهریور ۱۳۲۰ 
این اداره به شورای عالی جهانگردی تبدیل شد که هفته ای 
یک بار در وزارت کشور تشکیل جلسه می داد. در این مدت 
شاید این شورا تنها یک نام رسمی بود چنان که سیزده سال 
بعد در ۱۳۳۳ اهمیت جلب توریست مورد توجه دولت قرار 
گرفته و قوانینی برای ورود و خروج اتباع بیگانه وضع شد و 
دوباره هفت سال بعد در سال ۱۳4۰ شورای عالی جهانگردی 
مرکب از ۱۲ نفر از نمایندگان وزارتخانه ها و موسسات دولتی 
تشکیل  جهانگردی،  امور  در  مطلع  اشخاص  از  نفر  سه  و 
شد که وظیفه آن تعیین خط  مشی و برنامه های اجرایی 
اداره امور جهانگردی وزارت کشور بود .خوب که نگاه کنیم از 
شروع توجه به این مقوله در سال ۱۳۱4  تا نگاه جدی به 
آن بیست و شش سال گذشته است.  عدم وجود وسایل 
پذیرایی مناسب و تجهیزات کافی برای جوابگویی به تقاضای 
جهانگردی ونیاز به اقدامات اساسی در این زمینه باعث شد 
در  در جهانگردی   موثرتر  و  اقدامات جدی تر  برای شروع 
و  هماهنگی  ایجاد  برای  مناسب  سازمانی  نخستین گام، 
نظارت بر کلیه فعالیت های جهانگردی کشور به نام سازمان 
جلب سیاحان در هفدهم فروردین ۱۳4۲ تاسیس شود. در 
سال ۱۳5۳ سازمان جلب سیاحان با وزارت اطالعات وقت 
ادغام شد و این وزارت تحت نام وزارت اطالعات و جهانگردی 
شروع به کار کرد. اداره امور ایرانگردی و جهانگردی توسط  
چهار شرکت سهامی به اسامی شرکت سهامی تاسیسات 
جهانگردی ایران، شرکت سهامی گشت های ایران، شرکت 
سازمان  سهامی  شرکت  و  ایران  خانه های  مرکز  سهامی 
نظارت  تحت  زمستانی  ورزش های  برای  جهانگردی  مراکز 
اداره می شد. در سال ۱۳5۸  وزارت اطالعات و جهانگردی 
به منظور جلوگیری از تداخل وظیفه و هماهنگ نمودن تمام 
فعالیت ها و مسائل مربوط به امر جهانگردی و برای اعمال 
سیاست صرفه جویی، طبق مصوبه   ۱۳5۸/۸/۲۱ شورای 
ادغام شد و تحت  انقالب، چهار شرکت مذکور در یکدیگر 
عنوان سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی با خط  مشی  
جدید و هدف های متمایز از گذشته،  شروع به فعالیت کرد. 
حال اگر نگاهی به ویژگی های ذاتی و بالقوه صنعت توریسم 
در ایران اعم از جاذبه های طبیعی ، تاریخی و مذهبی و نیز 
تاریخ نامه  ای که ضمیمه این نوشتار است بیاندازیم متوجه 
می شویم که چقدر کنش های ما کش دار است. چقدر دیر 
در  به صنعتی که می تواند  بی توجه ایم  و چقدر  می جنبیم 
ایران نقطه پایانی بر اقتصاد تک محصولی و وابستگی ما 
به نفت باشد. واقعیتی که حتا در غیاب کرونا هم چندان 
تغییری در آن نمی توانستیم ببینیم. بیاییم با خود روراست 
باشی، همواره دیگران ما را بهتر از خود ما شناخته اند چرا 
که اطالعات مستشرقین و مستشاران کشورهایی که آ ن ها را 
غرب و شرق می نامیم در مورد ایران از خود ما بیشتر است. 

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز... .

| عبدالرضا عابدیان |


