
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شیوع گسترده کرونا:

 بیش از 85 درصد کشور
در شرایط قرمز و نارنجی است

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به فوت 1۹۳ بیمار مبتال به کرونا از 17 تا 18 
فروردین، گفت: با این حساب مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به ۶۳ 

هزار و ۶۹۹ نفر رسید.

بازار داغ رمز ارزها، افزایش مصرف 
 انرژی و نگرانی های محیط زیستی

را در پی داشته است 

تضمین آینده ارزهای 
دیجیتال با انرژی های پاک

اقتصادی  پشتوانه  به  نیاز  دیجیتال  ارز  چند  هر 
حکومت ها ندارد، اما نیازمند یک پشتوانه قدرتمند از 
بعضی  در  دیجیتال  ارزهای  استخراج  است.  انرژی 
انجام  فسیلی  سوختهای  از  استفاده  با  کشورها 
می شود و این امر موجب نگرانی بسیاری از فعاالن 

محیط زیست شده است. 

ادامه روند آزادسازی کاروانسرای 
حبس شده در زندان سمنان

 »کاروانسرای عباسی«
از پشت دیوارها گردن نکشید

و  شوند  خراب  دیوارها  بود،  قرار  امسال  تابستان 
کاروانسرا به شهر بازگردد، وعده ها بی سرانجام ماند، 
را  صفوی  بنای  روی  شهروندان  از  هیچکدام  هنوز 
ندیدند و انگار قرار هم نیست که ببینند، هنوز کسی 
در محوطه و پله های کاروانسرای ۲۰ حجره ای  قدم 
نگذاشته، تنها قدیمی ترها و آن هایی که زندانی در 
کاروانسرا داشتند، از زیر و بم آن خبر دارند و گویی 
قرار است تنها همان ها منبع اصلی خبر باقی بمانند. 

زندگی توفان زده در شرق کرمان
  مدیر کل منابع طبیعی شمال استان کرمان: مردم باید سازگار شوند

پارسال مردم ریگان 13، فهرج 33 و بم 15 روز هوای پاک داشتند
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دبیر شورای نگهبان گفت: وضعیت اقتصادی کشور 
بسیار نگران کننده است. به گزارش ایسنا به نقل از 
احمد  آیت هللا  نگهبان،  شورای  اطالع رسانی  پایگاه 
جنتی دبیر شورای نگهبان صبح دیروز چهارشنبه طی 
سخنانی در نطق پیش از دستور جلسه، با اشاره به 
وضعیت  داشت:  اظهار  کشور،  اقتصادی  وضعیت 
معلوم  و  است  نگران کننده  بسیار  کشور  اقتصادی 
موجود  وضعیت  اصالح  از  مسئوالن  آیا  نیست که 
ندارند؛  اعتنایی  اینکه  یا  هستند  ناتوان  اقتصادی، 
وضعیت برای اقشار کم درآمد جامعه، بسیار سخت 
باید  مسئوالن  می رود،  باال  روز  هر  نرخ ها  و  شده 
رسیدگی کنند. مردم  مشکالت  به  سریعتر  چه   هر 
جمهوری  ریاست  انتخابات  مهم  موضوع  به  جنتی 

پرداخت و گفت: امسال انتخابات ریاست جمهوری، 
میان دوره ای مجلس شورای اسالمی، میان دوره ای 
خبرگان رهبری و همچنین انتخابات شوراهای اسالمی 
همه  امیدوارم که  داریم؛  پیش  در  را  روستا  و  شهر 
مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی و تدابیری که 
باشند  داشته  حداکثری  مشارکت  شده،  اندیشیده 
می زند. رقم  را  کشور  سرنوشت  انتخابات  که   چرا 

او ادامه داد: تمام امور اجرایی و اداره کشور بر عهده رئیس 
جمهور است و اگر فردی توانمند به عنوان رئیس جمهور 
 انتخاب شود، حتمًا می تواند مشکالت مردم را حل کند.
دبیر شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: هر کاری که 
از دست شورای نگهبان برای رفع مشکالت اقتصادی 
و معیشتی مردم برآید، دریغ نخواهد کرد و به نظر 

می رسد وقتی ما در این وضعیت سخت اقتصادی 
همراه و هم درد مردم هستیم، می توانیم مسئوالن امر را 
فراخوانده و از آن ها بابت شرایط فعلی توضیح خواسته 

و تذکرات الزم را بدهیم.

سفر  از  مرحله  سومین  در  ایران  امورخارجه  وزیر  جوادظریف  محمد 
کشورهای  مقامات  با  دیدار  از  پس  و  مرکزی  آسیای  کشورهای  به  خود 
بردی  تیلو  مختار  با  )آستانه(  نورسلطان  در  دیروز  قرقیزستان  و  ازبکستان 
به  و گفتگو کرد.  دیدار  قزاقستان  خارجه  امور  وزیر  و  وزیر  نخست  معاون 
بعنوان  نوروز  تبریک  با  دیدار  این  در  ایران  خارجه  امور  وزیر  ایسنا،  گزارش 
تولید  آغاز  از  خرسندی  ابراز  و  یکدیگر  با  منطقه  مردم  دهنده  ارتباط  عامل 
دو  های  همکاری  از  قزاقستان،  در  روسیه  وی  اسپوتنیک  واکسن  مشترک 
افزایش  و  رضایت کرد  ابراز  اقتصادی  سیاسی،  مختلف  حوزه های  در  کشور 
زمینه های همکاری در بخش های حمل و نقل، خطوط مواصالتی و ترانزیت 
 و همچنین حضور قزاقستان در چابهار و اینچه برون را مورد تاکید قرار داد.
دو  هماهنگی  و  منطقه ای  همکاری های  بخش  در  همچنین  ظریف 
ارزیابی  مثبت  را  همکاری ها  نیز  بین المللی  سازمان های  حوزه  در  کشور 

در  هسته ای  گفتگوهای  در  قزاقستان  تاریخی  و  گذار  تاثیر  نقش  از  و  کرد 
کرد. تشکر  سوریه  بحران  موضوع  در  آستانه  روند  همچنین  و   آلماآتی 
در  نیز  قزاقستان  خارجه  امور  وزیر  و  وزیر  نخست  معاون  بردی  تیلو  مختار 
این دیدار از تداوم همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف ابراز رضایت 
کرد و خصوصا عالقمندی طرف قزاقستان در زمینه همکاری دوطرف در حوزه 
و  ترانزیت  و  نقل  و  حمل  مسیرهای  مشترک،  سرمایه گذاری  آزاد،  مناطق 
همچنین عملیاتی کردن توافقات کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور و 
 همکاری های علمی - پژوهشی در حوزه اسناد تاریخی را مورد تاکید قرار داد.

در  صلح  روند  خزر،  حوزه  به  مربوط  موضوعات  برجام،  تحوالت  آخرین 
افغانستان، روند آستانه، همکاری های منطقه ای در آسیای مرکزی و سیکا از 
دیگر موضوعات مورد گفتگو و تبادل نظر وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی 

ایران و قزاقستان در این دیدار بود.

استاندار تهران از توقف فعالیت مشاغل گروه های 
۲، ۳ و ۴ به مدت دو هفته خبر داد. به گزارش 
ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در پایان جلسه 
خبرنگاران  جمع  در  تهران  استان  اداری  شورای 
گفت:  ویروس جهش یافته انگلیسی قدرت درگیر 
کردن همه سنین را دارد و این ویروس در تمام 
کشور گردش پیدا کرده و در ۳۰ استان روند بیماری 
رشد شتابی گرفته است. لذا الزم است که با اتخاذ 
 تصمیمات، کنترل بیماری را در دستور کار قرار دهیم.
شیوع  روند  تهران  در  تأکید کرد:  تهران  استاندار 
سرپایی،  مراجعات  و  است  فزاینده  بیماری  این 
باید  دارد.  افزایشی  روند  فوتی ها  و  بستری 
و  ملی  ستاد  مصوبات  اجرای  برای  را  خودمان 

 جذب همکاری مردم همچون گذشته آماده کنیم.
مختلف  مشاغل  محدودیت  خصوص  در  او 
دستگاه های  همچون  ضروری  مشاغل  گفت:  
و  زنجیره ای  فروشگاه های  خدمت رسان، 
می کنند  مهیا  را  مردم  مایحتاج  که  مشاغلی 
تاالرها،  پاساژها،  فعالیت  اما  کنند  فعالیت  باید 
حتی  و  ورزشی  مراکز  سینماها،  آموزشی،  مراکز 
فعالیت هایی  جزو  مذهبی  مراسم  برگزاری 
شوند. متوقف  باید  قرمز  شهرهای  در  که   است 

مشمول  صنوف  و  اقشار  سایر  از  داد:  ادامه  او 
صورت  به  می کنیم  درخواست  محدودیت ها 
داوطلبانه این کار را انجام دهند و برای دو هفته 
فعالیت های خود را متوقف کنند. بی تردید چیزی 

اضافه بر مصوبات ستاد ملی قابل اجرا نیست. در 
خصوص فعالیت ادارات نیز تنها باید در شهرهای 
قرمز از یک سوم نیروهای خود به صورت حضوری 
همچون  شهری  نمی توان  قطعا  کنند.  استفاده 
فعالیت های  و  است  پایتخت کشور  را که  تهران 
قرنطینه  است  انجام  حال  در  آن  در  بین المللی 
است. منتفی  تهران  قرنطینه  موضوع  لذا   کرد 

استاندار تهران در خصوص تصمیم گیری در مورد 
سال  گفت:   نیز  تهران  در  ترافیک  طرح  اجرای 
هنگامی  اما  بود  مطرح  موضوع  این  نیز  گذشته 
که کاهش فعالیت ها را داریم قطعا رفت و آمدها 
قانونی  مصوبات  براساس  و  می کند  پیدا  کاهش 

باشد. مواجه  نباید  تراکم جمعیت  با  شهر 

 جنتی:

تمام امور اجرایی و اداره کشور بر عهده رئیس جمهور است 

ابراز  رضایت ایران و قزاقستان از سطح روابط دوجانبه

 استاندار تهران:

قرنطینه تهران منتفی است

تلفن ثابتآدرساستاننام و نام خانوادگیردیف

33233061-045اردبیل - اسماعیل بیک اول کوچه شهید رجب زادهاردبیلکبری سعادتی بنه1

32231100-026میدان والفجر ساختمان خلیج فارس واحد12البرزمچتبی طالبی2

مجید پیشینیان3
 خراسان
شمالی

32243225-058بجنورد خیابان فرهادی 4 - پلک 56

33367786-061اهوازامانیه بین انقالب و عارف کوچه مقدم پالک 40 طبقه همکفخوزستانمهدی یزدانی نورگوانی4

3336226-024خیبان سعدی زینبیه شرقی کوچه مهدیون پالک59زنجانمژده سرداری5

سمنانزهرا میرزائی6
 شاهرود- نبش میدان امام - ره- طبقه اول صندق قرض الحسنه

عصر ولی عج واحد3
023-32233355

حامد کشته گر7
 سیستان و
بلوچستان

33291644-054زیباشهر خ شورا بعد از تقاطع البرز روبروی پارک ویال

فارسالهام فیروزی8
 خیابان سید جمال الدین اسد آبادی -کوچه 3 ساختمان خوارزمی

-طبقه اول واحد 103
071-32330948

33785393-028قزوین خیابان نواب شمالی کوچه عابدینی پالک 5واحد اولقزوینزهره شریفی9

32335066-013رشت خ مطهری کوچه نقی زاده طبقه دوم واحد6گیالنطاهره قاضی ویشکائی10

33310253-066لرستان - خرم اباد خیابان معلم طبقه فوقانی بانک صادراتلرستانفاطمه حافظی11

33344994-011بابل خیابان خدادرهیختگان 17 پالک 173 طبقه همکفمازندرانمائده السادات عقیلی12

32267790-086خیابان قائم مقام بعد از ادبجو بعد از بانک مسکن کوه بوالحسنیمرکزیصبا خایانی13

هرمزگانمعصومه قاسمی14
 بندرعباس بلوار سیدجمال الدین اسدابادی کوه شهید سامپور

ساختمان بها طبقه اول واحد یک
076-32213321

کرمانشاهافشین قهرمانی15
 کرمانشاه خیابان فرهنگیان فاز یک بلوار مصطفی اماما روبروی

بانک سینا نبش کوی علی اشرف سیف
083-38238115

یزدحمید صادقی مقدم16
 یزد ازادشهر نرسیده به فلکه اول کوچه شهید سرتیپ واعظ زاده بعد

از چهارراه اول سمت چپ منزل دوم پالک 131
035-37221608

91090156-077بوشهر - پاساژ عطار، طبقه اول، سمت راست، ابتدای راهرو، مغازه دومبوشهرحمیدرضا عباسی17

همدانسارا پرویزی ساالر18
 همدان خیابان ذوالفقار کوچه فاتح کوچه مختاری مجتمع سران 2

واحد 7 طبقه چهار
081-32531406

32448511-034کرمان - خیابان بهشتی- بهشتی 10 - نبش شرقی 2کرمانشیوا کرمی19

 نشانی تهران: مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک۱۳، واحد۵، طبقه ۲
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فهرست سرپرست های استانی 

 پیکر دو محیط بان شهید در دل خاک آرام گرفت

صبح پژمرده زنجانصبح پژمرده زنجان

ایران بار دیگر شاهد تقابل دولت و 
مجلس در مورد پرونده هسته ای است

»گاندو« بازی مجلسی ها 
همزمان با مذاکرات

بازگشت  بررسی  و  وین  نشست  از  پس  روز  یک 
آمریکا به برجام و رفع تحریم های مرتبط با برنامه 
اتمی ایران، واکنش های متفاوتی به گوش می رسد. 
گرچه سازمان ملل استقبال کرده و مدیرکل آژانس 
این  از  را  خود  حمایت  اتمی  انرژی  بین المللی 
نشست اعالم کرده، ساز مخالفت نمایندگان مجلس 

ایران هم بلند شده است.
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| روزنامه نگار |

| مجتبی پارسا |

طرف  کشورهای  نشست  پایان  با 
آن  برخی  اتریش،  پایتخت  در  برجام 
را سازنده و موفقیت آمیز توصیف کرده 
حمایت  روند  این  از  دیگر  برخی  و 
مدیرکل  گروسی،  رافائل  کرده اند. 
در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
صفحه توییتر خود از دیدار و گفت وگو 
ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  با 
خبر داد و نوشت: »آژانس بین المللی 
ادامه  خود  فعالیت  به  اتمی  انرژی 
می دهد و آماده است از چشم انداز فنی 
ادامه دار  رایزنی های  این  از  بی طرفش 

کند.« حمایت 
سازمان  سخنگوی  دوجاریک،  استفان 
در  رایزنی ها  آغاز  از  دیروز  هم  ملل 
و  استقبال کرده  توافق هسته ای  مورد 
گفته که این، گام نخست در مسیری 
صحیح است. او همچنین گفته است: 
»سازمان ملل از برجام حمایت می کند. 
برجام یک توافق چند جانبه مهم است 
که امیدواریم به مسیر خود بازگردد.«
سیاست  سخنگوی  میان،  این  در 
به  اشاره  با  اروپا  اتحادیه  خارجی 
مشترک  کمیسیون  نشست  برگزاری 
برجام، اعالم کرده که »در ابتدای یک 
داریم« و موفقیت  قرار  مسیر پیچیده 
تالش های  »نیازمند  مسیر،  این  در 
ایران  از  همچنین  او  است.  مشترک« 
و آمریکا خواست »گام های جسورانه« 
امور  وزیر  معاون  ریابکوف،  بردارند. 

اجرای  به  بازگشت  نیز  روسیه  خارجه 
تعهدات طرفین ذیل برجام را مستلزم 
است.  خوانده  سیاسی«  زیاد  »تالش 
عنوان  به  روسیه  او همچنین گفته که 
دارد،  مسئولیت  برجام  در  که  عضوی 
به  رسیدن  برای  را  تالش ها  تمام 
راهکارهای مناسب به کار خواهد بست. 

آب در النه مورچگان
ابراز  و  اظهارنظرها  میان  در 
 1۶۰ ایران،  از  خارج  در  امیدواری ها 
ایران  در  مجلس  نمایندگان  از  نفر 
و  گاندو  سریال  از  بیانیه ای  با  اما 
کرده اند.  حمایت  آن  دست اندرکاران 
سریالی حاشیه ساز با موضوع نفوذ که 
تلویحا دولت حسن روحانی را در مظان 
اعتراض بسیاری  اتهام قرار می دهد و 
داشته  پی  در  را  دولت مردان  جمله  از 

است. 
این سریال  نمایندگان مجلس پخش 
مورچگان«  النه  در  »آب  مثابه  به  را 
توصیف کرده اند که »نوری بر تاریکخانه 
پرده  »پشت  و  تابانده«  نفوذ  جریان 
بسیاری از وقایع تلخ و ناگوار رخ داده 

افشا کرده است«.  را  در کشور 
در این بیانیه آمده، مجموعه تلویزیونی 
علیه  مستند«  »کیفرخواستی  گاندو 
بود که »حتی حل مشکل آب  نگاهی 
کشور  از  خارج  هم  را  ملت  خوردن 
»تصور  این  بر  و  می کرد«،  جستجو 
نخواهد،  کدخدا  تا  که  است  باطل 

کنایه هایی  افتاد.«  نخواهد  اتفاقی 
مستقیم  طور  به  نام،  آوردن  بدون  که 
اشاره به سخنان حسن روحانی پیش 
از مذاکرات با آمریکا و اروپا و امضای 

دارد. برجام 
روز سه شنبه نیز، خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت خارجه در مورد این سریال گفته 
بود، مادامی که این سریال، یک سریال 
»پلیسی و تخیلی« باشد، اصحاب هنر 
نظر  اظهار  آن  مورد  در  باید  رسانه  و 
کنند، اما وقتی سازندگان سریال اصرار 
دارند که این سریال »مبتنی بر اسناد 
است« و از آن »به عنوان مستند« یاد 
می کنند، »باید اسنادشان را در اختیار 
دارند به مراجع ذی ربط ارجاع دهند«. 
شان  »دون  بود که  همچنین گفته  او 
بر  که  است  اسالمی  جمهوری  نظام 
اساس سفارشی پروژه ای ساخته شود 
و تخریب یکی از ارکان حاکمیت ملی 

را هدف داشته باشد.«

روحانی: از واقعیت ها 
فیلم درست کنید

جلسه  در  روحانی  حسن  نیز  دیروز 
سریال  نام  آوردن  بدون  دولت  هیات 
از پول ملت  بناست  گاندو گفت: »اگر 
از  فیلم درست کنید و نمایش بدهید 
واقعیت ها فیلم درست کنید و حقایق 
را به مردم بگویید.« روحانی به صورت 
و  کرد  انتقاد  صدا و سیما  از  تلویحی 
گفت که رسانه های ما، فضای مجازی 

ما و فضای حقیقی ما می خواهند این 
پیروزی  این  و  بپوشانند  را  واقعیت 
از  ملت  پول  با  تحریف کنند: »چرا  را 
شکست آمریکا فیلم درست نمی کنید؟ 
درست  فیلم  ملت  پول  از  بناست  اگر 
کنید و نمایش دهید از واقعیت ها فیلم 
بگویید.  به مردم  را  و حقایق  بسازید 

به  نباید  بگویید.  را  ملت  پیروزی 
نباید  و  بگوییم  را  مردم غیرواقعیت ها 
روحانی  تحریف کنیم.«  را  واقعیت ها 
در ادامه پیشنهاد داد که »مثال از نشاط 
مکران«  سواحل  قدرت  و  حیات  و 
فیلم ساخته شود: »در این هفت هزار 
ببینید  و  بزنید  ورق  ایران  تاریخ  سال 
چه کسی این کار را کرده است. ما در 
را  کار  این  سختی  و  فشار  و  تحریم 
حال کشیدن  در  تحریم  در  و  کردیم 
رساندن  و  زاهدان  به  چابهار  از  راه آهن 
زابل  و  زاهدان  به  فارس  خلیج  آب 
تا  دریای جنوب  از  را  آب  ما  هستیم. 
کرمان، سیرجان، یزد و اردکان رساندیم 
خراسان  و  اصفهان  تا  هم  بعد  و 
می کند.  پیدا  ادامه  مشهد  و  جنوبی 
چرا  انجام گرفت؟  عظیم کجا  این کار 
مکران  سواحل  برای  چرا  نمی گوییم؟ 
بخش  در  روحانی  نمی سازیم؟«  فیلم 
دیگری از سخنانش با اشاره به نشست 
وین گفت: »امروز شاهد فصل تازه ای 
همه  از  و  هستیم  برجام  حیات  از 
کشورها با ترکیب های مختلف از ۴+1 
با حضور ایران تا 1+۴ با حضور آمریکا 
شنیده  واحدی  صدای  نحوی  هر  به 
توافق  این  طرف های  همه  و  می شود 
رسیده اند که  نتیجه  این  به  هسته ای 
هیچ  و  برجام  از  بهتر  راه حلی  هیچ 
مسیری جز اجرای کامل برجام وجود 
ندارد.« روحانی در ادامه بار دیگر تاکید 
کرد که ایران به تمام تعهدات برجامی 
خود برمی گردد، »در صورتی که آمریکا 
هم  عمل  در  ببینیم  و  باشد  برگشته 
به  اشاره  با  روحانی  می کند«.  اجرا 
ایران  هسته ای  صلح آمیز  فعالیت 
پروتکل الحاقی  گفتیم  »اینکه  گفت: 
اینکه گفتیم  یا  نمی کنیم  اجرا  االن  را 
سانتریفیوژهای جدید و مدرن را فعال 
می کنیم، همه این ها موقت است و اگر 
آن ها به کل تعهدات برگردند ما هم به 
کل تعهدات مان برمی گردیم... اگر طرف 
مقابل ما یعنی آمریکا جدیت کافی و 
صداقت الزم از خود نشان بدهد به نظر 
من، ما در یک زمان کوتاهی می توانیم 
با 1+۴ مذاکره کنیم و بدون مذاکره هم 
اجرا  را  خود  تعهدات  می تواند  آمریکا 
می گویند  ندارد که  اشکالی  حاال  کند. 
این ها باید تبیین شود و ما هم حرفی 
نداریم، اما راه ما همانی است که مقام 

کردند.«  تصریح  رهبری  معظم 
از  دیگری  بخش  در  رئیس جمهور 
برجام  مخالفان  به  خطاب  سخنانش 
که  گفتند  مردم  به  دروغ  »به  گفت: 
فناوری  و  امضا کردید  را  برجام  رفتید 

رفت.  دادید  را  هسته ای 
می بینید  را  چیزها  این  که  امروز   
ما  کنید.  اعتراف  دروغ تان  به  حداقل 
IR ۹و   ،IR8 سانتریفیوژهای   امروز 
IR۶ داریم. در اراک مشکلی نداریم و 
درهای فوردو هم باز است و همه آنچه 
مقصد و مقصود ما در فناوری هسته ای 
و  اجرا  توانستیم  مقطع  این  در  بوده 

کنیم. پیاده 

ایران بار دیگر شاهد تقابل دولت و مجلس در مورد پرونده هسته ای است

 »گاندو« بازی مجلسی ها
همزمان با مذاکرات
یک روز پس از نشست کمیسیون مشترک برجام، نمایندگان مجلس ایران از دست اندرکاران سریال گاندو حمایت کردند 

جنیدی تشریح کرد:
حق تحفظ ایران برای 
پیوستن با پالرمو و 

سی.اف.تی
برای  گفت:  رئیس جمهور  حقوقی  معاون 
حق  سی.اف.تی  و  پالرمو  به  پیوستن 
معاهده  دو  هر  در  که  نوشتیم  تحفظی 
اتباع  ایران و  اقدامات  قید می کنیم تمام 
ایران برای کاهش آثار تحریم های یکجانبه 
فراسرزمینی که انجام می دهند مربوط  به 
امنیت ملی ایران و مصالح بنیادین ما است. 
حاشیه  در  جنیدی  لعیا  ایسنا،  به گزارش 
جلسه هیات دولت  در رابطه با دو معاهده 
و  )پالرمو(  یافته  سازمان  جرایم  با  مقابله 
اظهار  )سی اف تی(  تروریسم  مالی  تامین 
پیش  سال   1۲_1۰ از  الیحه  دو  این  کرد: 
مطرح  و نظرات دستگاه های مختلف گرفته 
مجلس  به  را  لوایح  این  دولت  بود.  شده 
تصویب کرد که  را  آنها  مجلس  و  فرستاد 
ایراداتی از سوی شورای نگهبان مطرح شد 
شده،  برطرف  ایرادات  پالرمو  مورد  در  که 
مجلس  سی.اف.تی،  ایرادات  مورد  در  اما 
بر  مواضع خود اصرار کرد. با این حال این 
به مجمع  اختالفی  امر  عنوان  به  دو الیحه 
که  شد  ارجاع  نظام  مصلحت  تشخیص 
مجمع به نظر مشخصی نرسید و زمان یک 

شد. منقضی  مجمع  سال 
دغدغه های  بیشترین  افزود:  ادامه  در  او 
درباره  مصلحت  تشخیص  مجمع  اعضای 
ما  اطالعات  بعضی  افشای  و  تحریم ها 
بود.  این معاهدات مبنای اقدامات جهانی 
و  فراملی است  یافته  علیه جرایم سازمان 
بانکی و مالی  روابط  برای  آنها  به  پیوستن 
برای  این معاهدات  است.  بین المللی الزم 
صادرات،  عایدات  به  دسترسی  صادرات، 
جهش تولید و مانع زدایی از تولید ضرورت 
دارند و برای همین رئیس جمهور درخواست 
دادند که این معاهدات مورد بررسی دقیق 

گیرند. قرار 
او تاکید کرد: برای همین ما تحفظی نوشتیم 
تمام  می کنیم  قید  معاهده  دو  هر  در  که 
برای کاهش  ایران  اتباع  و  ایران  اقدامات 
فراسرزمینی  یک جانبه  تحریم های  آثار 
مصالح  و  ایران  ملی  امنیت  به  مربوط  
واقع  در  افزود:  جنیدی  است.  ما  بنیادین 
ما با پیوستن به این معاهدات هیچ تعهدی 
را نمی پذیریم که محدودیتی از نظر کاهش 
آثار تحریم ها داشته باشد. این اقدامات ما 
احتیاطی است، چون موضوع این معاهدات 
مقابله با تجارت نامشروع مثل تجارت مواد 
مخدر، قاچاق اسلحه و انسان، فساد، رشوه 
در حالی  و  است  تروریسم  مالی  تامین  و 
که مقابله با تحریم، تجارت مشروع است 
و ما دنبال تجارت درباره نفت، گاز و فلزات 
و  بوده  مشروع  تجارتی  هستیم که  ایران 
تحریم ها  و  است  ایران  مردم  قطعی  حق 
نامشروع هستند و تحریم ها خالف تجارت 

است. مشروع 
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تصمیم 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  نهایی 
آنها  و  ندارم  قطعی  جمع بندی  من  گفت: 
با  ما  جلسه  هر  اما  می گیرند،  تصمیم 
فضای  می شود  موجب  مجمع  اعضای 
دارم  امید  من  و  شود  بهتر  فکری  تعامل 
به  پاسخ  در  جنیدی  ندارم.  قضاوتی  ولی 
این پرسش که آیا حق تحفظ ایران پذیرفته 
می شود، گفت: تقریبا تمام کشورهای دنیا 
آنها را  نام  جز چند کشور کوچک که شاید 
هم نشنیده باشید به این معاهدات ملحق 
شده اند و بسیاری از این کشورها حق تحفظ 
گذاشته اند و کنوانسیون، حق تحفظ را منع 
نکرده است و کشورهایی مثل چین، روسیه 
و کوبا که سال ها تحریم بوده اند، تحت این 
حال شرایط  هر  به  می کنند.  معاهدات کار 
ما از این بدتر نمی شود چون ما در لیست 
آنها نمی توانند حق تحفظ  سیاه هستیم و 
ما را نپذیرند. دولت معتقد است برای یک 
یک  است،  ضعیف  آن  احتمال  ضرری که 

نگیریم. نادیده  را  نفع قطعی مسلم 
این  عضو  1۹۰ کشور  از  داد:  ادامه  جنیدی 
معاهدات هیچ کشوری گالیه نداشته است 
که اطالعات امنیت ملی خود را داده است. 
همه کشورهایی که سیستم سوسیالیستی 
یا کاپیتالیستی عضو این معاهدات هستند 
توانسته اند  خود  ملی  امنیت  حفظ  با  و 
از  و  باشند  همکاری معقول جهانی داشته 
هم  ما  صیانت کنند.  خود  بانکی  سیستم 
تامین کنیم. را  منافع ملی خود  می توانیم 
او درباره سند جامع همکاری ایران و چین  
همکاری  برنامه  یک  سند  این  گفت:  نیز 
همکاری  برنامه  که  است  بدیهی  و  است 
نمی تواند تعهدی خالف معاهدات و قوانین 
جاری ایجاد کند و باید این برنامه همکاری 
در چارچوب معاهدات موجود دو کشور ایران 
و چین و براساس قوانین و مقررات جاری 
با  قراردادها  تک تک  بنابراین  باشد،  اجرا 
رعایت معاهدات و قوانین باشد و قراردادی 
دو کشور  معاهدات  و  قوانین کشور  خالف 

نیست.  متصور 

خطیب زاده:

کشتی »ساویز« بر اثر انفجار 
دچار آسیب جزئی شده است

سخنگوی وزارت خارجه گفته است که کشتی تجاری 
ایران با نام ساویز روز سه شنبه ١٧ فروردین حدود 
ساعت ۶ صبح به وقت محلی در دریای سرخ  و در 
نزدیکی سواحل کشور جیبوتی بر اثر انفجاری که منشا 
و شیوه شکل گیری آن در دست بررسی است دچار 
آسیب جزئی شده است. سعید خطیب زاده سخنگوی 
در  خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت 
در  ایران  تجاری  کشتی  به  حمله  اخبار  خصوص 
و  رسمی  قبلی  اعالم  اساس  بر  سرخ گفت:  دریای 
بین المللی  سازمان  با  شده  انجام  هماهنگی های 
غیرنظامی  کشتی  مرجع،  نهاد  عنوان  به  دریانوردی 
ساویز برای برقراری امنیت دریانوردی در مسیر خطوط 
کشتیرانی و مقابله با دزدان دریایی در منطقه دریای 
این کشتی  بود.  شده  مستقر  عدن  خلیج  و  سرخ 
عمال به عنوان ایستگاه لجستیکی )پشتیبانی فنی و 
لذا  و  می کرد  عمل  سرخ  دریای  در  ایران  تدارکات( 
صورت  به  قبال  کشتی  این  ماموریت  و  مشخصات 
خطیب زاده   بود.  شده  اعالم  سازمان  آن  به  رسمی 
خسارت  هیچگونه  حادثه  اثر  در  که  گفته  همچنین 
جانی به وجود نیامده است و بررسی های فنی در مورد 
چگونگی این حادثه و منشا آن در حال انجام است و 
ایران کلیه اقدامات الزم از طریق مراجع بین المللی را 

می دهد. انجام  این خصوص  در 
روز سه شنبه شب اعالم شد که سانحه ای برای کشتی 
ایرانی »ایران ساویز« ناشی از انفجار مین های چسبان 
در بدنه کشتی رخ داده است. کشتی ایران ساویز در 
چند سال گذشته در دریای سرخ به منظور پشتیبانی 
از تکاورهای ایرانی که برای اسکورت شناورهای تجاری 

اعزام می شوند مستقر بوده است.

پنتاگون: آمریکا نقشی نداشته است
آمریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی  حال،  همین  در 
هرگونه دست داشتن نیروهای نظامی این کشور را در 
این حادثه، رد کرده است. به گزارش ایسنا، به نقل از 
پایگاه خبری هیل، جسیکا ال. مک نالتی سخنگوی 
وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای درباره کشتی ایرانی که 
در دریای سرخ هدف قرار گرفته، گفت که آمریکا از از 
گزارش رسانه ها درباره اتفاقی که برای کشتی ساویز 
ما  باره گفت:  این  در  نالتی  مک  است.  آگاه  افتاده 
این  در  آمریکایی  نیروی  هیچ  می کنیم که  تصدیق 
حادثه دست نداشته است. ما هیچ اطالعات بیشتری 

برای ارائه در این زمینه نداریم.
انتشار  با  العربیه  و  تایمز  نیویورک  دیگر،  سوی  از 
به  اشاره  ضمن  خصوص  این  در  گزارش هایی 
ادعا  اسرائیل  و  ایران  میان  اخیر  دریایی  تنش های 
کردند که مین های مغناطیسی اسرائیل منشا انفجار 

است. بوده  ایرانی  کشتی  در 
تایمز گفته  نیویورک  به روزنامه  یک مقام آمریکایی 
که اسرائیل مسئول حمله انجام شده به کشتی ایرانی 
است. به گفته این مقام آمریکایی، اسرائیل این حمله 
را حمله ای تالفی جویانه، پس از آن چه حمله های اخیر 
نیروهای نظامی ایران به کشتی های اسرائیل خوانده، 
نامیده است. نیویورک تایمز همچنین به نقل از همین 
مقام آمریکایی اعالم کرده که اسرائیل، آمریکا را پس 

از انجام این حمله در جریان قرار داده است.

روحانی: چرا با پول ملت از 
شکست آمریکا فیلم درست 
نمی کنید؟ اگر بناست از پول 
ملت فیلم درست کنید و 
نمایش دهید از واقعیت ها فیلم 
بسازید و حقایق را به مردم 
بگویید. پیروزی ملت را بگویید. 
نباید به مردم غیرواقعیت ها 
را بگوییم و نباید واقعیت ها را 
تحریف کنیم

سخنگوی وزارت بهداشت: 
شیب موارد ابتال و بستری 
ناشی از کرونا، در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی به مراتب تندتر 
از خیزهای دوم و سوم است و 
مطمئنا طی روزهای آتی شاهد 
افزایش آمار موارد مرگ و میر 
ناشی از بیماری خواهیم بود

یک روز پس از نشست وین و بررسی بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم های مرتبط با برنامه اتمی ایران، واکنش های 
متفاوتی به گوش می رسد. گرچه سازمان ملل استقبال کرده و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت خود را از 

این نشست اعالم کرده، ساز مخالفت نمایندگان مجلس ایران هم بلند شده است. 

سالمت

|  
رنا

 ای
 |

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شیوع گسترده کرونا:

بیش از 85 درصد کشور در شرایط قرمز و نارنجی است
به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
تا   17 از  کرونا  به  مبتال  بیمار   1۹۳ فوت 
با این حساب مجموع  18 فروردین، گفت: 
جان باختگان این بیماری در کشور به ۶۳ 
سیماسادات  دکتر  رسید.  نفر   ۶۹۹ و  هزار 
قطعی کرونا  مبتالیان  آمار  الری  همچنین 
را در این مدت، ۲۰ هزار و ۹۵۴ بیمار اعالم 
چهارم کرونا  پیک  وارد  ایران  است.  کرده 
وخیم  حال  در  سرعت  به  شرایط  و  شده 

است.  شدن 
بهداشت  وزارت  سخنگوی  که  طوری  به 
تا  درخواست کرد  سنی  همه گروه های  از 
به  بمانند.  خانه  در  دارد  امکان  جایی که 
ابتال  موارد  »شیب  سیماسادات الری  گفته 
و بستری ناشی از کرونا، در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی به مراتب تندتر از خیزهای 
دوم و سوم است« و »مطمئنا طی روزهای 
مرگ و میر  موارد  آمار  افزایش  شاهد  آتی 

بود.« خواهیم  بیماری  از  ناشی 
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از سوی دیگر، ایرج حریرچی، معاون کل 
که  شهرهایی  اسامی  نیز  بهداشت  وزارت 
تعطیل  باید  نارنجی  و  قرمز  شهرهای  در 
عنوان  به  گفت:  و  کرد  اعالم  را  باشند 

در  هنوز  که  داریم  گالیه  ناظر  دستگاه 
اعالم  قرمز  قبل  روز  چند  از  شهرهایی که 
به  و  استان ها  مراکز  خصوصا  شدند، 
پاساژها،  از  بسیاری  هنوز  تهران  خصوص 
باید  که   ... و  امالک  بنگاه  و  رستوران ها 
تعطیل باشند، باز هستند. حریرچی درباره 
قرمز  مناطق  در  اصناف  فعالیت  ممنوعیت 
کشور، گفت: متاسفانه و با کمال تاسف از 
مراکز  تمام  ۲۵7 شهر کشور شامل  امروز 
شهرهای  مجموع  و  شدند  قرمز  استان ها 
قرمز و نارنجی کشور به بیش از 8۵ درصد 
تعداد  به  فقط  ما  آبی  شهرهای  و  رسید 
از چند دهم درصد  11 شهر است که کمتر 
شهرها است. او همچنین گفت که برخی از 
باید در شهرهای قرمز  محدودیت هایی که 
و نارنجی اعمال شود، هنوز به طور مناسب 
است. نشده  اعمال  دوره  این  در  خصوصا 

قرمز محدودیت های شهرهای 
از  برخی  به  اشاره  با  حریرچی 
مثال  عنوان  به  گفت:  محدودیت ها، 
حتما  قرمز  شهرهای  در  دو  مشاغل گروه 
باید به مدت دو هفته از روز اعالم، تعطیل 
و  بوستان ها  شامل  مشاغل  این  باشند. 
پاساژهای  کامل،  طور  به  تفریحی  مراکز 
سرپوشیده،  بازارهای  سربسته،  و  سرباز 

اصطالحا  بزرگ که  فروش  و  خرید  مراکز 
موقت  بازارهای  و  می گویند  مال  آن ها  به 
می شود.  محلی  و  روز  بازارهای  شامل 
کرد:  تاکید  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
اتومبیل،  شماره گذاری  مراکز  همچنین 
آرایشگاه های مردانه و زنانه، مراکز فروش 
فروش  مراکز  بهداشتی،  و  آرایشی  لوازم 
و  حوله  و  خانگی  لوازم  و  موکت  فرش، 
پرده و مبلمان و لوستر و درب و پنجره و 
تزئینات ساختمان، مراکز فروش کادویی، 
لوازم التحریر،  سرگرمی،  اسباب بازی، 
مراکز  فرهنگی،  محصوالت  ظروف، کتاب، 
 ،... و  پوشاک، کیف، کفش  انواع  فروش 
مشاور  آژانس های  عکاسی،  آتلیه های 
مواد  طبخ  و  توزیع  تهیه،  مراکز  امالک، 
و...  کافی شاپ  رستوران،  شامل  غذایی 
باید در شهرهای قرمز کال تعطیل باشند و 

باشند. داشته  نباید  مشتری  پذیرش 
فروش  مراکز  داد:  ادامه  حریرچی 
و  بدنسازی  تجهیزات  و  ملزومات 
 ،... و  جواهر  و  طال  فروشندگان  ورزشی، 
سمساری  و  دوم  دست  کاالهای  فروش 
در  همه   ... و  رانندگی  آموزشگاه های  و 
اینها  باشند.  تعطیل  باید  قرمز  شهرهای 
در  باید  که  هستند  دو  گروه  مشاغل 

باشند. تعطیل  قرمز  شهرهای 
تعطیلی ها  این  بر  نظارت  گفت:  او 
دستگاه  است،  بهداشت  وزارت  برعهده 
اتحادیه ها  و  است  صمت  وزارت  مسئول 
این  همکار  مربوطه  صنفی  انجمن های  و 
موضوع هستند. از مردم خواهش می کنم 
به  می افتد،  اتفاق  تخلفی  که  جا  هر  که 
نظارتی  دستگاه های  و  صمت  وزارت 

کنند. اطالع رسانی 

نارنجی محدودیت های شهرهای 
مشاغل  لیست  گفت:  حریرچی 
باید  نارنجی  شهرهای  در  که  سه  گروه 

پذیرایی،  تاالرهای  شامل  باشند،  تعطیل 
باشگاه های  و  سرپوشیده  استخرهای 
 ... و  قهوه خانه ها  و  چایخانه ها  ورزشی، 
تعطیل  باید  شبانه روز  ساعات  کل  در  که 
موسیقی  آموزشگاه های  همچنین  باشند. 
تئاتر  و  موزه ها  و  نفر  ده  با حضور  زبان  و 
شهرهای  در  باید  که  کودک  مهدهای  و 
گفت:  حریرچی  شوند.  تعطیل  نارنجی 
دستگاه های  به  که  می خواهیم  مردم  از 
تخلف  موارد  سامانه ها  سوی  از  نظارتی 
هم  مسئول  دستگاه های  و  کنند  اعالم  را 

می کنند. قانون  اعمال  حتما 
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اهالی  می کند«.  حمله  ناغافل  سگ  »مثل 
این  با  را  توفان  کرمان  شرقی  روستاهای 
جمله وصف می کنند. می گویند هنگام توفان 
و چشم چشم  می شود  یکباره شب  به  روز 
حتی  می شود  غبار آلود  هوا که  نمی بیند.  را 

نیستند. امان  در  هم  ماشین ها 

پالک ها خوانده نمی شود
مردم  همه  ماشین  عقب  صندوق  در 
است.  ظرفشویی(  )مایع  ریکا  از  پر  ظرفی 
»به  می گوید:  بم  اهالی  از  مسعودی  احمد 
کنار  را  ماشین  شد،  توفان  اینکه  محض 
ریکا  با  را  و سطحش  می کنیم  پارک  جاده 
روز  یک  نکنیم  را  این کار  اگر  می پوشانیم. 

می رود.« ماشین  رنگ  نشده 
از  جزئیاتی  هیچ  سپر  پالک،  چراغ،  بدنه، 
تمامی  روی  ریکا  نیست.   امان  در  توفان 
رنگ  این حال  با  پاشیده می شود.  ماشین 

رفته. خودروها  بیشتر  پالک  شماره  
فقر حتی در شدت خسارت از توفان هم تاثیر 
دارد. افرادی که غنی ترند با شیشه دوجداره 
همواره  اما  دیگران  را می گیرند،  غبار  جلوی 

خانه ها و ریه هایشان غرق خاک است.
ریگان  راهداری  اداره  در  رنجبران که  ایمان 
کار می کند به »پیام ما« می گوید که هر روز 
با  چیز  هر  از  قبل  می شود  اتاقش  وارد  که 
پاک  غبار  از  را  میزش  و  صندلی  دستمال 
می کند: »اگر یک روز این کار انجام نشود، 

می شود.« خاک  غرق  اتاق  کل 
سیستم های  نیست،  صندلی  و  میز  فقط 
الکترونیکی باالترین آسیب را از این گرد وغبار 
باید سیستم ها  بار   ۵  ،۴ می بینند: »ساالنه 
تجهیزات  عمر  چند که  هر  شوند،  سرویس 
در این منطقه یک پنجم سایر نقاط استان 

است.«

مشکل تنفسی، رایج ترین 
بیماری است

محمد برجی یک بازنشسته آموزش و پرورش 
است که توفان جان یکی از اقوامش را گرفته 
است. می گوید به یک اردو رفته بودند که در 
میانه راه درگیر توفان شدند: »از 7 نفر ۵ نفر 
جان سالم به در بردند و دو نفر دیگر روانه 

خاک شدند.«
برجی ساکن فهرج است. او و و خانواده اش 
مثل سایر فهرجی ها درگیر مشکالت تنفسی 
است. می گوید در این منطقه خانواده ای پیدا 

آسم،  دچار  اعضایش  از  یکی  نمی شود که 
مشکالت ریوی و تنفسی نباشد.

نیمی از شرق کرمان بیابان است
از چهار دهه پیش راهکار منابع طبیعی 
بوده.  نفتی  مالچ  پاشیدن  مردم  این  برای 
ریگان،  شهرستان  چهار  شامل  شرق کرمان 
دو  مجموعا  است.  بم  و  نرماشیر  فهرج، 
میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار که  حاال طبق گفته 
منابع طبیعی این استان نیمی از آن بیابان 
است؛ دقیقا  یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار 

بیابان.

نیمی از کانون های حساس 
مالچ پاشی شد

تمرکز منابع طبیعی بر کانون های حساس به 
فرسایش بادی است. مناطق استراتژیکی که 
یا در نزدیکی خانه های مسکونی اند یا نزدیک 
 11 حدود  رابطه  همین  در  مواصالتی.  جاده 
شده  شناسایی  حساس  کانون  هکتار  هزار 
است. تاکنون روی ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از این 
اراضی مالچ نفتی پاشیده شده است و قرار 
است تا سه ماه دیگر این عدد به ۶ هزار و 

۵۰۰ هکتار برسد.
کانون های  از  نیمی  مالچ پاشی  وجود  با 
حساس به فرسایش بادی اما همچنان این 
مردم سهمی از هوای پاک ندارند. به طوری 
که در سالی که گذشت مردم ریگان 1۳ روز، 
را  پاک  هوای  روز   1۵ بم  و  روز   ۳۳ فهرج 
تجربه کردند. این میان شهرستان نرماشیر به 
طور کلی از داشتن دستگاه سنجش کیفیت 

هوا محروم است.

شرق کرمان هوا ندارد
پایش  اداره  رئیس  حیدریان،  مهرانگیز 
»پیام ما«  با  گفت وگو  در  زیست  محیط 
را  شهرستان  سه  این  در   ۹۹ سال  وضعیت 
روز  ریگان، 1۳  »در  این گونه رصد می کند: 
روز   ۵8 قبول،  قابل  روز   1۹1 پاک،  هوای 
روز   17 حساس،  گروه های  برای  ناسالم 
ناسالم برای همه، ۶ روز بسیار ناسالم و 8 
روز خطرناک بود. به طور کلی وضعیت این 
سه شهرستان از نظر گرد و غبار از بدتر به بهتر 
شامل ریگان، فهرج، نرماشیر و در آخر هم 

است.« بم 
نشان  زیست  محیط  پایش  اداره  اطالعات 
می دهد که وضعیت فهرج نیز تفاوت چندانی 
یک  این  زمانی  فاصله  در  ندارد.  ریگان  با 

سال مردم فهرج فقط ۳۳ روز هوای پاک 
تنفس  برای  هوا  از سال  روز  داشتند. ۲۲۵ 
قابل قبول بوده و ۴۰ روز هم برای گروه های 
 1۶ همچنین  است.  بوده  ناسالم  حساس 
روز از سال ۹۹ وضعیت به گونه ای شده که 
هوا برای عموم مردم ناسالم شده و ۶روز در 
وضعیت بسیار ناسالم و 7 روز هم خطرناک 

است. بوده 
به مراتب  بم  اطالعات پایش کیفیت هوای 
کمتر از فهرج و ریگان است. حیدریان علت 
سنجش  دستگاه های  بودن  خراب  را  این 
در  اطالعات  پایش  او  گفته  به  می داند. 
می کرده  کار  سنجش  دستگاه  روزهایی که 
تنها یک روز هوای پاک را در بم نشان داده 

است.
بدین صورت  بم   در  اطالعات  این  جزئیات 
قابل  روز   1۹۵ پاک،  هوای  روز   1۵« است: 
قبول،۴7 روز ناسالم برای گروه های حساس، 
۲7 روز ناسالم برای همه، ۲ روز بسیار ناسالم  

و ۲ روز هم خطرناک.«
نداده  جواب  درحالی  نفتی  مالچ  نسخه 
خشکسالی  سمت  به  استان  این  حاال  که 
پیش بینی های  می دارد.  بر  گام  هم  بیشتر 
هواشناسی سال آبی 1۴۰۰ نشان می دهد که 
کرمان به همراه ۹ استان دیگر در صدر جدول 

دارند. قرار  خشکسالی کشور 
از سوی دیگر محیط زیست این شهرستان 
هشدار  مالچ ها  این  تبعات  بروز  به  نسبت 
»پیام ما«  به  شاکری  مرجان  می دهد. 
اگر  که  نیست  مشخص  »هنوز  می گوید: 
زمانی گرد و غبار به این مالچ های نفتی آلوده 
شود، چه تبعاتی خواهد داشت و چه بالیی 

می آید.« مردم  تنفس  دستگاه  سر 

محیط زیست مجوزی برای 
مالچ پاشی نداده است

بدون  مالچ ها  این  تمامی  شاکری  به گفته 
مجوز محیط زیست در این مناطق پاشیده 
زیست  »محیط  می گوید:  او  است.  شده 
هیچ مجوزی برای پایش این مالچ ها صادر 
نکرده و منابع طبیعی هم اجازه پایش آن ها 
حاضر  طبیعی  منابع  وقتی که  نمی دهد.  را 
نیست که آزمایش های اولیه را انجام دهد، 

نیست.« استاندارد  مالچش  مسلما 
زیست،  محیط  اعتراض  و  تردید  وجود  با 
طبیعی  منابع  مدیرکل  رجبی زاده،  مهدی 

را  مالچ پاشی  کرمان  استان  شمال 
با گرد و غبار  مقابله  شیوه  »ثمربخش ترین« 
می داند. او مدعی است که در تمام مناطقی 
شاهد  مردم  شده  پاشیده  نفتی  مالچ  که 
اطالعات  هرچند  بوده اند.  ریزگردها  کاهش 
دستگاه های سنجش کیفیت هوا، ادعای او 

نمی کند. تایید  را 
مانند  شرق کرمان  نیست  می گوید:»قرار  او 
سازش  با گرد و غبار  باید  مردم  شود،  شمال 
کنند. ما با یک مکان کامال بیابانی و تحت 
تاثیر بادهای شدید سر و کار داریم، به طوری 
که باد در کل 1۲ ماه سال می وزد. ۶ ماه اول 
تحت تاثیر بادهای شمالی و ۶ ماه دوم هم 
بادهای جنوبی.« به گفته او از کل اعتباراتی 
گذاشته  ریزگرد  با  مقابله  برای  تاکنون  که 
فهرج  و  ریگان  منطقه  در  بیشترینش  شده 
و بخشی هم در نرماشیر خرج شده و غالب 
اعتبارت نیز در بخش مالچ نفتی بوده  این 

است.

افزایش گرد و غبار
دلیلی بر بی تاثیری مالچ نیست

استان کرمان  طبیعی شمال  منابع  مدیر کل 
درگیر  روزهای  افزایش   که  است  معتقد 
پاشی  مالچ  بی تاثیری  بر  دلیلی  گرد و غبار 
نیست چرا که تاثیر این مالچ ها بر مهار توفان 
و رمل هاست. »تمرکز ما روی رمل ها و توفان 
است و سعی داریم خسارات را کم کنیم.« 
رجبی زاده مدعی است که به عکس توفان ها، 
منبع گرد و غبار استان بیشتر از آن که داخلی 

است. باشد، خارجی 

صد درصد توفان های کرمان منشا 
داخلی دارد

تا  نیز  مجلس  پژوهش های  مرکز   گزارش 
این  می کند.  تایید  را  موضوع  این  حدی 
گزارش که  در سال ۹8 منتشر شده، نشان 
می دهد که 1۰۰ درصد توفان های گرد و خاک 
در کرمان منشا داخلی دارند. بر اساس این 
 ۳1 استان  این  در  پیش  سال  دو  گزارش 
توفان گرد و خاک ایجاد شده که منشا همه 

است. بوده  داخلی  آن ها 
البته  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش   
شده  اجرا  روش های  و  سیاست ها  منتقد 
در  است.  گرد و غبار  توفا ن های  مهار  در 
که  است  آمده  گزارش  این  از  بخش هایی 
عملکرد دستگاه ها در مهار ریزگردها مطلوب 

تاثیر  و عمال هیچ گونه  نبوده  توجه  قابل  و 
است. نشده  مشاهده  ملموسی 

نیز هویدا  بهمن ۹۹  در  این موضوع  شواهد 
را  ریگان  به  ارتباطی  راه   ۴۳ توفان  بود؛ 
بیمارستان کرد.  راهی  را  نفر   1۹ و  مسدود 
در ۲1 بهمن ماه شدت این توفان به حدی 
شن های  محاصره  در  روستا   1۵۰ رسید که 
ریگان  فرماندار  زمان  آن  گرفتند.  قرار  روان 
از 1۶ روستایی گفته بود که به واسطه همین 

شده اند. سکنه  از  خالی  توفان ها 

تعاملی بین محیط زیست و منابع 
طبیعی نیست

و  زیست  محیط  فعال  عارف کیا،  عیسی 
رئیس پیشین محیط زیست بم علت اصلی 
ناموفق بودن سیاست های مقابله با را ریزگرد 
را ناهماهنگی منابع طبیعی و محیط زیست 
می گوید:  ما«  »پیام  به  عارف کیا  می داند. 
سازمان  و  زیست  محیط  بین  »تعاملی 
جنگل ها وجود ندارد و برای مقابله با ریزگرد 
راهکارهایی به کار می رود که در دنیا منسوخ 

است.« شده 
اشاره اصلی او به استفاده از مالچ نفتی برای 
کنترل ریزگرد است: »مالچ بر پایه مواد نفتی 
است و تابش مستقیم آفتاب باعث می شود 
تبدیل  به گاز  جامد  حالت  از  ماده  این  که 
شود. این فرایند در بلندمدت هم در دستگاه 
افراد تاثیر خواهد گذاشت و هم در  تنفس 

بروز سرطان.«
به گفته او سه عامل کاهش نزوالت آسمانی، 
بی رویه  افزایش  و  »نسا«  سد  ساخت 
این  در  گرد و غبار  پدیده  بروز  در  کشاورزی 
می گوید:  او  است.  موثر  شهرستان  چهار 
ریزگرد  بروز  در  مهم  خیلی  دالیل  از  »یکی 
دولت  ریگان سیاست  و  نرماشیر  فهرج،  در 
بر اشتغال زایی مردم از طریق کشاورزی بود. 
کشاورزی  برای  پمپ  موتور  هزار  از  بیش 
نتیجه اش  و  شده  واگذار  مناطق  این  در 
نخلستان هایی است که روز به روز سفره های 

می کنند.« خالی تر  را  زیرزمینی  آب 
سفره های  از  استفاده  بی رویه  افزایش 
زیرزمینی مسئله ای است که اهالی ریگان نیز 
به آن اشاره دارند. زین العابدین شهمرادزاده 
از اهالی روستای شور آباد ریگان است که 1۰۰ 
درخت نخلش در توفان سال پیش خشکید. 
او به »پیام ما« می گوید: »شن و ریگ به 
قدری زیاد است که سالی یک بار مجبوریم 
خاک جمع شده پشت دیوار باغ و خانه مان را 

با لودر یا تراکتور کنار بزنیم.«
تا  که  منطقه ای  در  شهمرادزاده  گفته  به 
اواسط دهه ۶۰ با یک متر حفر چاه به آب 
می رسیدند حاال با کندن ۵۰ متر هم آب پیدا 
نمی شود. او دلیل این امر را چاه های مجاز و 
غیرمجازی می داند که ۵۰۰ متر به ۵۰۰ متر در 

آبادی حفر شده  است. این  جای جای 
این  که  است  معتقد  هم  عارف کیا 
به  منجر  بلندمدت  در  بی رویه  برداشت های 
کویرزایی شده چون هم رطوبت خاک را کم 
خشک. را  نخلستان ها  هم  و  است  کرده 

سد نسا از دیگر عواملی است که به گفته این 
فعال محیط زیست و اهالی منطقه ریگان با 
مسدود کردن مسیر آب، جلوی سیالب های 
فصلی که کهورهای منطقه را آبیاری می کرد، 
گرفته و رفته رفته پوشش گیاهی را خشک 
رفتن  بین  از  و  خشکیدن  با  است.  کرده 
کاهش  کنار  در  طبیعی  بادشکن های  این 
رطوبت خاک، هم ریزگردها بیشتر شد و هم 

عارضه های همچون خشکیدگی خرما.
و  سرطان  رشد  از  مستندی  گزارش  هیچ 
نشده  منتشر  منطقه  در  تنفسی  مشکالت 
از  نفر   1۳ پیش  روز  سه  همین  اما  است. 
اهالی ریگان به دلیل مشکالت تنفسی راهی 
بیمارستان شدند؛ این پیامد غلظت سه برابر 
حد مجاز ریزگردها در هوا بود. برآورد سازمان 
بهداشت جهانی هم نشان می دهد که ساالنه 
حدود پانصد هزار نفر در اثر مواجهه با ذرات 

معلق هوا دچار مرگ زودرس می شوند.
که  شد  داده  نشان  سازمان  این  نتایج 
صورت  به  میكرون   ۲/۵ از  کوچکتر  ذرات 
مرگ  و  گذاشته  تاثیر  سالمتی  بر  جدی 
و  عروقی  تنفسی،  بیماری های  از  ناشی 
افزایش می دهد. در  را  قلبی و سرطان ریه 
مواجهه های  طوالنی مدت با این ذرات نیز، به 
ازای افزایش هر 1۰ میكروگرم در مترمكعب، 
افزایش می یابد.  ۶ درصد نرخ مرگ و میر 
قلبی-  بیماری های  افزایش،  همین  به ازای 
عروقی به میزان 1۲ درصد و سرطان ریه نیز 

می یابد.  افزایش  درصد   1۴ میزان  به 
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زندگی توفان زده در شرق کرمان
مدیر کل منابع طبیعی شمال استان کرمان: مردم باید سازگار شوند

 پیکر دو محیط بان شهید

در دل خاک آرام گرفت

صبح پژمرده زنجان 
در  زنجان که  استان  محیط بانان  پیکر 
ظهر  شدند،  شهید  وظیفه،  انجام  حین 
و  حزن  میان  در  )چهارشنبه(  دیروز 
اقشار  دیگر  و  همکاران  خانواده،  اندوه 
خاک  به  و  تشییع  مردم،  مختلف 

شد. سپرده 
و   1۳۵8 متولد  هاشمی  میکائیل 
و  خدمت  سابقه  سال   ۲۰ از  بیش  با 
بر  افزون  و   1۳۶۶ متولد  مهدی مجلل 
 1۶( شب  دوشنبه  خدمت،  سال  هفت 
گریز  و  تعقیب  حین  در  فروردین( 
و  درگیری  اثر  بر  غیرمجاز  شکارچیان 
جان  متخلفان،  سوی  از  گلوله  شلیک 
دو  این  غیرمجاز  شکارچیان  باختند. 
از  بعد  شب  تاریکی  در  را  محیط بان 
توقف  و  سازمان  ماشین  به  تیراندازی 
پیکرهای  کشتند.  خالص  تیر  با  آن، 
زهرا  بهشت  در  دیروز  شهیدان  این 

گرفت.  آرام  زنجان،  شهر  )س( 

محیط بانان چرا 
شدند؟ شهید  زنجانی   

زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
شکارچی  دو  دستگیری  اعالم  با  کشور 
محیط بان  دو  شهادت  پی  در  غیرمجاز 
این  جزئیات  درباره  زنجان،  استان  در 

داد. ارائه  توضیحاتی  حادثه 
اینکه  درباره  محبت خانی  جمشید 
محیط بانان  به  کمکی  نیروی  چرا 
محیط بان  دو  »وقتی  گفت:  نپیوسته 
برخورد کردند  منطقه  در  به شکارچی ها 
می شوند  مشکوک  نیسان  یک  به 
فرار  نیسان  اما  می دهند  ایست  و 
آنها  دنبال  به  محیط بانان  می کند. 
با  و  می روند  اصلی  جاده  سمت  به 
استان  زیست  محیط  حفاظت  یگان 
تماس می گیرند تا در جاده اصلی، 1۵ 
پی  در  ببندند.  راه  جاده  بعد  کیلومتر 
همان  در  کمکی  نیروی  تماس،  این 
قبل  کیلومتر   1۰ اما  شد  مستقر  نقطه 
فرعی  جاده  به  نیسان  محل،  آن  از 
جاده  به  محیط بانان  وقتی  و  پیچید 
می شود.  قطع  ارتباط  می پیچند،  فرعی 
اما  می رود  آنها  دنبال  کمکی  نیروی 
راه  محل  به  مانده  کیلومتر   1۰ این 
راه   ۳۰۰  -۲۰۰ حدود  شده،  مسدود 
فرعی دارد و نمی دانستند  به کدام راه 
جواب  نیز  محیط بانان  بپیچند.  فرعی 

نمی دادند.« را  خود  تلفن 
طریق  از  ردیابی  امکان  مورد  در  او 
»همکاران  کرد:  تاکید  سیم کارت 
موبایل  طریق  از  زیست  محیط  یگان 
به  بنا  امنیتی  نیروهای  کمک  با  و 
درخواست محیط زیست، حدود محلی 
که محیط بانان بودند را مشخص کردند 
اما  گشتند  صبح  تا  آن،  اساس  بر  و 

نکردند.« پیدا  را  محیط بانان 
اکیپ   1۲« داد:  ادامه  محبت خانی 
نمی دانستند  و  بودند  دنبال محیط بانان 
شاید  می کردند  گمان  شدند،  شهید 
کمک  نیازمند  و  زنده  محیط بانان 
بودند  جست وجو  حال  در  همه  باشند. 
که  صبح  شش و نیم  ساعت  حدود  تا 
نفر  یک  پیدایشان کرد.  تیم ها  از  یکی 
نیز به محل حادثه آمد. آن فرد مظنون 
بالفاصله  هم  آگاهی  پلیس  و  اول 
همان  طریق  از  بود.  پیدا کرده  حضور 

شد.« کشف  موارد  بقیه  مظنون 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
محلی  شکارچی  که  این  به  پاسخ  در 
محیط بان  دو  کشتن  جرات  چگونه 
داد:  توضیح  داشته،  را  خالص  تیر  با 
خالص  تیر  بگوییم  نمی توانیم  »هنوز 
بی رحمانه  که  بگویید  است  بهتر  زدند. 
این  من  پاسخ  زدند.  تیر  سرشان  به 
فصل  از  خارج  که  شکارچی  که  است 
و  بچه  به  می رود،  منطقه  به  شکار 
بزرگ رحم نمی کند، ماده و نر یا باردار 
برایش مهم نیست، بی رحم  بودن گونه 
راحتی  به  و  دارد  قلبی  قساوت  است، 
مشخص  بزند،  را  گونه  یک  می تواند 
دارد  خشنی  روحیه  فرد  این  است که 
راحت  برایش  هم  انسان  کشتن  و 

است.«
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
خود  سالح  از  شهید  محیط بانان 
برخورد  آمادگی  و  بودند  استفاده کرده 
جای  »بله.  گفت:  داشتند؟  مسلحانه 
پرونده  باید  است.  نیسان  در  تیر  دو 
را  قوت  و  ضعف  نقطه  تا  شود  کامل 
چه  که  کنند  اعتراف  باید  کنیم.  احصا 
کار کردند. انتظار می رود تا هفته آینده 

شود. کامل  پرونده 
مطرح  مشکالت  درباره  محبت خانی 
محیط بانان  حقوق  پیگیری  برای  شده 
شهید و همکاری بنیاد شهید نیز گفت: 
همکاری  قول های  ماه گذشته  دو  »در 
امیدواریم  دادند.  خوبی  بسیار 
شود.« حل  به زودی  قبلی  مشکالت 

 زین العابدین شهمرادزاده از 
اهالی روستای شور آباد ریگان 

که 1۰۰ درخت نخلش در توفان 
سال پیش خشکید می گوید: 

شن و ریگ به قدری زیاد 
است که سالی یک بار مجبوریم 

خاک جمع شده پشت دیوار 
باغ و خانه مان را با لودر یا 

تراکتور کنار بزنیم

می دانید ماهی یک روز هوای پاک داشتن یعنی چه؟ زندگی شرق نشینان کرمان این گونه است اما در خبرها نشانی از آنها و احوالشان 
نیست. مشکالت تنفسی بیداد کرده و تمام روز خانه های اهالی پر از گرد و خاک است. مشکل وقتی حادتر می شود که در فصل برداشت 
تنها محصولشان، توفان حمله کند و در یک روز کل زندگی شان را به باد می دهد. نخلی که زیر بار رمل رفته، آرام آرام خشک می شود و 

خشکیدگی خرما سال به سال محصول بیشتری از مردم می گیرد.

شرق کرمان شامل چهار 
شهرستان ریگان، فهرج، 

نرماشیر و بم است. مجموعا 
دو میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار که  

حاال طبق گفته منابع طبیعی 
این استان نیمی از آن بیابان 

است؛ دقیقا  یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار هکتار بیابان

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |

فقط 4 درصد گاوخونی رطوبت دارد
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
تاالب  درصد  چهار  »فقط  گفت:  اصفهان 
آن  درصد   ۹۶ و  دارد  رطوبت  گاوخونی 

است.« شده  خشک 
گفت:  ایرنا  به  شیشه فروش  منصور 
زیست  حق آبه  نیافتن  »تخصیص 
سال های  در  منظم  به صورت  محیطی 
کاهش  حدودی  تا  البته  و  گذشته 
برای  را  نامناسبی  بارش ها چنین شرایط 
به  گرانبها  زیستی  محیط  عرصه  این 

است.« آورده  وجود 

مهاجر  پرندگان  تعداد  اینکه  بیان  با  او 
قطعه  هزار   ۲ از  کمتر  به  تاالب  این 
»ادامه  کرد:  عنوان  است  یافته  کاهش 
روز  به  روز  را  آن  وضعیت  شرایط  این 
بدتر می کند و جانوران بیشتری را تهدید 

» . می کند
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اصفهان با اشاره به اینکه تاالب گاوخونی 
تاالب های  پوشش  زیر   1۳7۵ سال  در 
گرفت  قرار  رامسر  بین المللی کنوانسیون 
و  یادآور شد: »بر همین اساس حمایت 

توجه به آن نه تنها از بعد استانی بلکه از 
است.« بین المللی ضروری  و  ملی  ابعاد 

شدن  »خشک  داد:  ادامه  شیشه فروش 
انتشار  مانند  متعددی  خطرات  تاالب 
مبنای  بر  دارد.  پی  در  را  ریزگردها 
ریزگردها  این  گرفته  صورت  مطالعات 
بر  افزون  و  کیلومتری  هزاران  شعاع  تا 
هفت استان را تحت تاثیر قرار می دهد.«

رودخانه  سازی دائمی  جاری  او  به گفته 
برداشت های  از  جلوگیری  زاینده رود، 
آبی  منابع  از  غیرقانونی  و  بی رویه 

راستای  در  کمک  و  منطقه  باالدست 
حوضه  به  آب  انتقال  طرح های  اجرای 
معضل  این  چاره ساز  زاینده رود  آبریز 

. ست ا
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گفت:  موارد  این  بیان  با  اصفهان 
»متولیان امر باید برای تخصیص حق آبه 
این  داشتن  نگه  زنده  و  محیطی  زیست 
و  محیطی  زیست  عرصه های  که  تاالب 
گذشته  از  بیش  است  ارزشمند  بسیار 

» . شند بکو
شرق  در  گاوخونی  بین المللی  تاالب 
مهمترین  و  بزرگترین  از  یکی  اصفهان 
در  و  می شود  محسوب  ایران  تاالب های 
فرح  فضای  ایجاد  بر  عالوه  تاریخ  طول 

برای  مامنی  اصفهان،  شرق  در  بخش 
منبع  و  آبی  جانوران  و  مهاجر  پرندگان 
منطقه  این  ساکنان  آسایش  و  درآمد 

است. بوده 
در  غیرقانونی  و  بی رویه  برداشت های 
تغییر  ورودی،  آب  کاهش  باالدست، 
نشدن  تامین  و  خشکسالی  و  اقلیم 
چالش هایی  جمله  از  طبیعی  حق آبه های 
را  تاالب  این  حیات  که  می شود  عنوان 
و  مسئوالن  گفته  به  و  انداخته  خطر  به 
این  ادامه  زیست،  محیط  کارشناسان 
روند می تواند تاالب گاوخونی را به کانون 
شعاع  تا  و  کند  تبدیل  گرد و غبار  تولید 
بنابراین  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  زیادی 

است. ضروری  آن  حق آبه  تامین 

به گفته مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان 
تخصیص نیافتن حق آبه 
زیست محیطی به صورت 

منظم در سال های گذشته و 
تا حدودی کاهش بارش ها 

خشکی ۹۶ درصد تاالب 
بین المللی گاوخونی را رقم 

زده است
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عالقه مندان به جغرافیای شرق و همین طور ایران 
پیگیر  پژوهش و شناخت دانش ها، تاریخ و 
آداب مردم خاور زمین اند. رشته شرق شناسی 
درباره شرق گفتگو می كند، می نویسد و می آموزد 
و ایران شناسی که شاخه ای از این رشته است 
مطالعه تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران را دنبال 
می کند. مطالعات ایران شناسی دو دسته هستند. 
دسته اول مطالعاتی كه بدون دید و نقد علمی 
و غالبًا براساس مشاهدات یا معلومات تألیف 
و تنظیم شده اند و مربوط به دوره پیش علمی 
هستند و دسته دوم شامل تحقیقات و مطالعات 
و اكتشافات مختلفی است با دید انتقادی برای 
آشنایی با تمدن و فرهنگ ایران و معرفی آنها.

گروه  رئیس  عنایتی زاده،  ایرج  که  اینطور 
اسناد  سازمان  اسالم شناسی  و  ایران شناسی 
کرسی های  توسعه  می گوید  ملی  کتابخانه  و 
ایران شناسی در دنیا و توجه به مسائل روز کشور، 
سایر  در  ایران شناسی  مطالعات  شده  موجب 

گیرد. قرار  کار  دستور  در  نیز  کشورها 
سه دسته منبع اصلی در حوزه ایران شناسی و 
اسالم شناسی در کتابخانه ملی ایران وجود دارد. 
نشریات  و  پایان نامه  شامل کتاب،  منابع  این 
اصلی  منابع مهم،  از  و نشریات یکی  می شود 
ایران شناسی  حوزه  در  پژوهشی  ارزشمند  و 
حاوی  نشریات  چراکه  می شوند،  محسوب 
هزار   8۰ اکنون  هم  هستند.  ارزشمند  مقاالت 
نسخه کتاب، سه هزار پایان نامه و 1۰ هزار شماره 
نشریه در حوزه ایران شناسی و اسالم شناسی در 

کتابخانه ملی ایران نگهداری و حفاظت می شود.

 رویکردهای بین المللی
رئیس گروه ایران شناسی و اسالم شناسی 
به  اشاره  با  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
سطح  در  ایران شناسی  پژوهش های  اهمیت 
»پژوهش های  می گوید:  بین المللی،  و  ملی 
و  تحقیقات  همه  ملی  حوزه  در  ایران شناسی 
نهادهای  و  دانشگاه ها  در  که  پژوهش هایی 
فرهنگی مرتبط انجام می شود را در برمی گیرد، اما 
در این بین بخشی از پژوهش های ایران شناسی 
مربوط به نگاه های بین المللی می شود که بسیار 
حائز اهمیت است.« عنایتی زاده با بیان این موارد 
ادامه می دهد: »به همین منظور شاهد گسترش 
مرزهای  از  خارج  در  ایران شناسی  کرسی های 
کشور هستیم، ضمن اینکه تولیدات آثار مکتوب 
داشته  دنیا رشد صعودی  در  این حوزه  در  نیز 
بین  توجهی  قابل  او گرایش  به گفته  است.« 
غربی  پژوهشگران  به خصوص  جهان  محققان 
بر موضوعات  برای تمرکز  از جمله دانشجویان 
ایران شناسی رواج یافته است. این مهم بیانگر 
و  ایران شناسی  پژوهش های  که  مطلب  این 

است. جریان  در  همچنان  اسالم شناسی 

 آغاز جریان ایران شناسی 
و توجه به حافظ

نگاه  با  ایران شناس  این  اساس گفته های  بر 
به سده 18 و 1۹ میالدی می توان دریافت که 
از  مشخصی  متمرکز  جریان  یک  دوره  آن  در 

ایران شناسی در غرب به وجود آمد و به مرور 
گستره این دانش به حوزه های مختلف سرایت 
همین  بر  شد.  دیگری  مقوله های  وارد  و  کرد 
اساس می توان ادعا کرد پس از دوره ای که غرب، 
ایران را شناخت و آثار از طریق سفرنامه ها به 
غرب برده شد؛ مبحث زبان شناسی ایران مورد 
توجه قرار گرفت.او با بیان یک مثال می گوید: 
سفرنامه  در  اولئاریوس  آدام  مثال  عنوان  »به 
خود از حافظ شیرازی در ابیاتی نام برد و همین 
مسئله موجب شد  دانش زبان شناسی در آلمان 
رواج یابد و زبان شناسان آلمانی به اشعار حافظ 
این  دیگر  عبارت  به  شوند،  عالقه مند  شیرازی 

سفرنامه در حافظ شناسی در آلمان بسیار موثر 
شد.« واقع 

عنایتی زاده همچنین درباره اهمیت سفرنامه ها 
می افزاید: »سفرنامه ها منعکس کننده فرهنگ و 
تمدن غنی ایرانی هستند و جاذبه هایی را برای 
غربی ها از گذشته تا امروز به وجود آورده است. 
البته مطالعات ایران شناسی با اهداف مختلفی 
صورت گرفته که بعضا آمیخته با مسائل سیاسی 

نیز بوده است.«

 نوبت اسالم شناسی
ایران شناس  این  توضیحات  اساس  بر 
درست در ادامه این روند، اسالم پژوهی نیز به 
ایران شناسی اضافه شد. چنان که امروز دو شاخه 
مشخص مطالعات ایرانی وجود دارد که آمیزه ای 
از ایران شناسی و اسالم شناسی است و این دو به 
موازات یکدیگر در حال توسعه و گسترش است.
باره می گوید: »در مجموعه  عنایتی زاده در این 
ایران شناسی کتابخانه ملی ایران، تنوع گوناگون از 
زبان ها در منابع تولید شده در حوزه ایران شناسی 
گستردگی  بیانگر  امر  این  و  است  موجود 
با  است.  زمینه  این  در  تحقیقات  و  مطالعات 
کتابخانه  اطالعاتی  بانک  در  ساده  جستجوی 
ملی ایران و لحاظ کلید واژه هایی چون اسالم و 
ایران، هزاران رکورد به زبان های مختلف به دست 
می آید.« در کتابخانه ملی ایران بالغ بر ۵۰ زبان 
دنیا به لحاظ نوع زبانی، منبع وجود دارد. این 
تنوع زبانی به زبان های اروپای غربی و شرقی، 
کشورهای آسیای میانی، آسیای شرقی و موارد 
دیگر تقسیم می شود. عالوه بر اینها به گفته 
اخیر در حوزه اسالم  عنایتی زاده در سال های 
پژوهی تولیدات بیشتری را شاهد هستیم که 
با نگاه کامال آکادمیک و علمی در حال پیشروی 

است.

 ایران شناسی پس از انقالب
رئیس گروه ایران شناسی و اسالم شناسی 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه می دهد: 
»پس از انقالب اسالمی فضای دیگری از ایران 
در میان پژوهشگران جهان به خصوص غرب 
مورد توجه قرار گرفت و این امر باعث شد به 
با  از جمله حکومت دینی  حوزه های مختلف 
زیرمجموعه هایی چون مسائل اجتماعی، زنان، 
آموزش و غیره با نگرش علمی تر توجه شود.«
مطالعات  عنایتی زاده  توضیحات  اساس  بر 
ایران شناسی محققان خارجی از دوره ای به بعد 
ایران  روز  مسائل  متوجه  چیزی  هر  از  بیش 
شد که بخشی از آن مربوط به انقالب اسالمی 
ایران، دوران جنگ و هشت سال جنگ تحمیلی، 
مسائل  دیگر  و  هسته ای  مسائل  و  مباحث 
منطقه ای و بین المللی مرتبط با ایران می شود. 
به  پرداختن  درگذشته  است که  حالی  در  این 
بیشتر  ایران  تاریخی  و  فرهنگی  جاذبه های 
به گفته  بود.  سیاحان  و  محققان  توجه  مورد 
عنایتی زاده، از دوران صفویه به بعد که با ظهور دوره 
رنسانس هنری در ایران همراه شد؛ ابنیه های 

مذهبی شکل گرفت و به طور ویژه مورد توجه 
جهانگردان قرار گرفت اما امروزه علوم سیاسی 
در حوزه مطالعات ایران شناسی نوین مورد اقبال 

بیشتری قرار گرفته است.

 کرسی های ایران شناسی گسترده شده
او با بیان تمامی این موارد ادامه می دهد: 
ایران شناسی  توسعه کرسی های  و  »گسترش 
در دنیا واقعیتی انکارناپذیر است و می توان ادعا 
کرد اکثر کشورهای دنیا مطالعات ایران شناسی 
را در دستورکار خود قرار داده اند.« بر این اساس 
برخی از سفرنامه ها از این جهت اهمیت دارند 
رخداد  یا  دوره  شاهد  نویسندگان کتاب ها  که 
خاصی در ایران بودند که این امر بر اهمیت این 
سفرنامه ها افزوده است. او مثال می زند: »به 
دوره  در  موریه«  »جیمز  سفرنامه  مثال  عنوان 
قاجاریه نوشته شد، در این دوران تاثیر فرهنگ 
غرب و تحوالت اجتماعی در این کشور به لحاظ 
فرهنگی با غرب بیشتر شد که در این سفرنامه 
تحلیل های جالب و قابل توجهی در خصوص 

شرایط ایران در آن دوران شاهد هستیم.«

آثار  و  منابع  همه  اینکه  بیان  با  عنایتی زاده 
ایران شناسی  و  اسالم شناسی  حوزه  در  موجود 
به سفرنامه  به شمار می آیند.  نوعی پژوهش، 
کروسینسکی )کشیش لهستانی( اشاره می کند 
»این  می دهد:  شرح  اینطور  را  آن  ماجرای  و 
سیاح در دوره صفویه در ایران حضور یافت که 
این امر مقارن با پایان حکومت صفوی بود که 
می رود.  شمار  به  تاریخی  مهم  رویدادهای  از 
تسلط  فارسی  زبان  به  فرد  این  آنجایی که  از 
کافی داشت و حدود 1۹ سال در ایران زندگی 
کرده بود و با نگاه عمیق به مسائل نگاه کرده 
بود، یادداشت های جالبی از تحوالت و جریانات 
از  نقل  به  است.«  یادگار گذاشته  به  ایران  روز 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی به اعتقاد بسیاری 
یکی  سفرنامه  این  پژوهشگران  و  محققان  از 
از کامل ترین گزارش هایی است که یک ناظر 
اروپایی در مورد یک دوره تاریخی ایران در زمان 

درآورده است. به رشته تحریر  صفویه 

قبل  وقت  چند  همین  تا  خشتی که  بنای 
نام  به  تاریخ  و کتاب های  میراثی  فعاالن 
جایش  حاال  می شناختند،  پیرنیا«  »حمام 
خالی  پیرنیا  بن بست  به  رو  دیوار  پشِت 

است.
پیرنیا«  نام خانه »هرمز  ایسنا،  به گزارش 
سال  هفت  حدود  آن  مزایده   خبرهای  را 
مالک  وقتی  انداخت،  زبان ها  سر  بر  قبل 
هرمز  خانه   _ »ملک  اعالم کرد  قبلی اش 
پیرنیا _ تخلیه بوده  و قابل تحویل است«، 
آن  و  یکم«  پیرنیا  "تاریخی" کوچه  »بنای 
الله زار  منطقه   مغازه داران  بین  اطالعیه 

شد. چاپ  نیز  روزنامه  چند  در  و  پخش 
تابلو  پنج  ناگهانی  شدن  ناپدید  چند  هر 
نقاشی در باالی ورودی اتاق ها و پنجره های 
را  هشدارها  نخستین   1۳۹1 سال  در  خانه 
مطرح کرده  خانه  این  وضعیت  به  نسبت 
تیر  خانه  مزایده  فراخوان  انتشار  اما  بود، 
نوسازی  سازمان  باالخره  تا  زد  را  نهایی 
آن  سال گذشته  دو  یکی  تهران  شهرداری 
را خرید و از اوایل امسال از آغاز مرمت و 

داد. خبر  تاریخی  بنای  این  احیای 
اما  است،  خوب  خبرها  کار  این جای  تا 
تهران  میراثی  فعاالن  جان  به  دلهره  وقتی 
می افتد که کمتر از یک هفته قبل کامیونی 
در  از  را  خاک  آوارهای  که  می بینند  را 
باز  پیرنیا  به سمت حمام  بزرگی که  آهنی 
می شود، خارج می کنند. و حاال چیزی که 

از  است که  دیواری  نبود  می آید  چشم  به 
خبر  پیرنیا  حمام  باقی مانده های  وجود 

نیست. دیگر  و  می داد 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  شهیدی،  علی 
تهران و استادیار گروه فرهنگ و زبان های 
اهمیت  درباره   ایران شناسی  و  باستانی 
بنا می گوید: »پسران پیرنیا که همان  این 
خانه  اطراف  در  را  خود  خانه های  سال ها 
در  »پیرنیا«  امروزی  بن بست  در  پدری 
از یک حمام  بودند،  خیابان الله زار ساخته 
قبل  واقع  در  می کردند.  استفاده  مشترک 
حمام  شود،  ساخته  خانه ها  آن  این که  از 

اصلی  عمارت  ضمایم  از  یکی  پیرنیا 
پیرنیا  مشیرالدوله  ملک  بود.  مشیرالدوله 
یک حمام اختصاصی داشت که یک گوشه 
معماری  شیوه  به  حمام  این  بود.  حیاط  
بود  ایرانی ساخته شده  حمام های قدیمِی 
حمام  این که  جای  به  می رسد  نظر  به  و 

است.« شده  تخریب  شود  مرمت 
حمام  این  »اگر  می دهد:  ادامه  او 
حمام  نمونه  یک  می توانستیم  ما  می ماند 
تشریفاتی خاندان های تراز اول قاجار را که 
در واقع حمامی شخصی بود داشته باشیم، 

دادیم.« دست  از  را  آن  راحتی  به  اما 

رئیس گروه ایران شناسی کتابخانه ملی می گوید توجه پژوهشگران جهان بر ایران شناسی افزایش یافته است

گرایش محققان غربی به شرق شناسی
در سال های اخیر مطالعات ایران شناسی محققان خارجی بیش از همه متوجه مسائل روز ایران بوده است

حمام تاریخی پیرنیا را تخریب کردند

رئیس سازمان حج انتقاد کرد
اعزام زائران به عراق 

بدون رعایت پروتکل ها
رئیس سازمان حج و زیارت از اعزام زائران 
به عتبات عراق بدون رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، این انتقاد درحالی مطرح 
شده که پیش تر، وزیر بهداشت نیز نسبت به 
سفر با انگیزه زیارت به عراق با توجه به خیز 
ویروس جهش یافته در این کشور تذکر داده 
بود و پس از آن مقرر شد مرزهای زمینی 
این  پروازهای  و  مسدود  عراق  با  مشترک 
نیز محدود شود. سخنگوی سازمان  مسیر 
عراق  پروازهای  که  گفته  نیز  هواپیمایی 
موردی و بیشتر برای انتقال اتباع این کشور 

می شود. برقرار 
رئیس  رشیدیان،  علی رضا  وجود،  این  با 
سازمان حج و زیارت از اعزام گروه هایی به 
عراق با انگیزه زیارت خبر داده است. او به 
اعزام زائران به عتبات در قالب کاروان های 
»متاسفانه  است:  و گفته  اشاره کرده  آزاد 
شماری  هستیم که  این  شاهد  روزها  این 
از هموطنان از طریق برخی افراد به صورت 
کاروان آزاد به عتبات عالیات اعزام می شوند، 
به  بارها  در حالی که سازمان حج و زیارت 
مسئوالن  به  را  موضوع  این  رسمی  صورت 
مربوطه اطالع داده و از آن ها خواسته است 
سفرهای  بهداشتی،  دغدغه های  رفع  برای 
اعالم شده  ضوابط  تمام  رعایت  با  را  زیارتی 
موضوع  این  با  آن ها  اما  دهیم،  انجام 

کرده اند.« مخالفت 
از آغاز موج  این که پیش  بیان  با  رشیدیان 
دستورالعمل های  کشور،  در  کرونا  چهارم 
بهداشتی سفرهای زیارتی تهیه و به وزارت 
بهداشت ارائه شده است، گفت: »مذاکراتی 
با طرف عراقی داشتیم که قرار شد در صورت 
موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا و با رعایت 
سفرهای  بهداشتی  شیوه نامه های  تمام 
زیارتی را به صورت محدود انجام دهیم، اما 

این موضوع محقق نشد.« متاسفانه 
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی حج، کارگروه 
تحقق شعار حج 1۴۰۰ در حالی تشکیل شده 
که عربستان هنوز جزئیات حج پیش  رو را 
زائران  از  دعوت  درباره  تنها  و  نکرده  تعیین 

واکسینه شده برای عمره خبر داده است.

زلزله به 2 اثر تاریخی 
تربت حیدریه آسیب زد

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
»زلزله  گفت:  تربت حیدریه  صنایع دستی 
در  جاری  فرودین ماه   17 شب  سه شنبه 
»تربت حیدریه« به آثار تاریخی این شهرستان 
از جمله مجموعه تاریخی قطب الدین حیدر و 
است.« وارد کرده  آسیب  امینی  تاریخی  خانه 

به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، 
رضوی،  خراسان  صنایع دستی  و  گردشگری 
»بر  افزود:  این خبر  اعالم  با  علی محمدی 
اساس ارزیابی انجام شده از سوی کارشناسان 
اداره شهرستان، مهم ترین بناهای تاریخی این 
شهرستان که در نزدیکی محل وقوع زلزله قرار 

دارند، آسیب دیده اند.«
اثر  بر  شده  وارد  »خسارت  داد:  ادامه  او 
ریال  میلیارد  دو  حدود  گذشته  روز  زلزله 
برآورد می شود.« سه شنبه شب زلزله ای به 
1۰ کیلومتری  عمق  در  ریشتر   ۴.7 بزرگی 
را  شادمهر  حوالی  رضوی،  خراسان  استان 

لرزاند.

دستگیری 85 حفار 
غیرمجاز در سمنان

میراث فرهنگی  حفاظت  یگان  فرمانده 
سمنان از دستگیری 8۵ حفار غیرمجاز در 
داد. خبر  استان  این  در  گذشته  یک سال 

اداره  روابط عمومی  اعالم  اساس  بر 
ابوالقاسم  سمنان،  استان  میراث فرهنگی 
کربالیی غالمی گفت: »با توجه به انجام ۴۵ 
مورد حفاری غیرمجاز در استان در یک سال 
نیروهای  به موقع  حضور  به دلیل  گذشته، 
و  دستگیر  غیرمجاز  حفاران  حفاظت،  یگان 
از آسیب به آثار تاریخی و ... جلوگیری شد. 
دستگاه  شش  حفاران،  این  دستگیری  با 
فلزیاب و ۲۹۳ عدد قلم شی کشف و ضبط 
تاریخی  ارزش  اشیا  این  از  برخی  شد که 
به  دست یابی  به قصد  حفاران  و  نداشتند 
غیرمجاز  حفاری  به  اقدام  عتیقه  اشیای 
کرده بودند.« او اضافه کرد: »نیروهای این 
بازدید   7۵۹ و  ۵۵هزار  مدت  این  در  یگان 
تاریخی  آثار  از  غیرمحسوس  و  محسوس 
 ۵۶۲ ماده  اساس  بر  داشتند.«  استان 
تعزیرات(  )بخش  اسالمی  مجازات  قانون 
به دست  به قصد  کاوش  و  حفاری  هرگونه 
ممنوع  فرهنگی  و  تاریخی  اموال  آوردن 
بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه 
سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 
می شود. محکوم  دولت  نفع  به  حفاری  ادوات 

مطالعات ایران شناسی محققان 
خارجی بیش از همه متوجه 
مسائل روز ایران است؛ انقالب 
اسالمی ایران، دوران جنگ و 
هشت سال جنگ تحمیلی، 
مباحث و مسائل هسته ای 
و دیگر مسائل منطقه ای و 
بین المللی مرتبط با ایران. این 
در حالی است که درگذشته 
پرداختن به جاذبه های فرهنگی 
و تاریخی ایران بیشتر مورد 
توجه محققان و سیاحان بود

|پیام ما| خارج از مرزهای این سرزمین، توجه به ایران شناسی افزایش یافته است. این گزاره ای است که رئیس گروه ایران شناسی و 
اسالم شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی بر آن تاکید دارد. پژوهش درباره شرق، از سال های دور مورد توجه جهان و به ویژه کشورهای 
غربی بوده است. ایران شناسی یکی از شاخه های شرق شناسی است که در غرب طرفدار پیدا کرده و حاال به گفته ایرج عنایتی زاده به دلیل 
توسعه کرسی های ایران شناسی و توجه به موضوعاتی که در کشور رخ می دهد، گرایش به موضوعات این حوزه بین محققان جهان به ویژه 

پژوهشگران و دانشجویان غربی رواج یافته است.

محوطه

به گفته مدیرکل حقوقی و 
امالک وزارت میراث فرهنگی 
پس از ارزیابی روزهای گذشته  
تاکنون اصالت ۳ اثر بررسی 
شده و آزمایش ها و بررسی ها 
نشان داد این سه اصالت 
ندارند. هنوز فرایند ارزیابی ۲۵ 
اثر دیگر به پایان نرسیده و 
ممکن است برخی از این آثار 
اصالت داشته باشند

با آغاز ارزیابی آثار تاریخی که به تازگی از 
شده  مشخص  شده اند،  استرداد  اتریش 
است که سه اثر نخست بررسی شده، اصالت 
فرایند  این در حالی است که هنوز  ندارند. 
ارزیابی ۲۵ اثر دیگر به پایان نرسیده است.
وزارت  امالک  و  حقوقی  مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 
اعالم اصالت نداشتن ۳ اثر بازگردانده شده 
ارزیابی  از  ایرنا گفت: »پس  به  اتریش  از 
روزهای گذشته  تاکنون اصالت ۳ اثر بررسی 
داد  نشان  بررسی ها  و  آزمایش ها  شده. 
این سه اثر اصالت ندارند. البته هنوز فرایند 
ارزیابی ۲۵ اثر دیگر به پایان نرسیده و ممکن 
است برخی از این آثار اصالت داشته باشند. 

ندارد.« قطعیت  نیز  موضوع  این 
پرونده کیفری  به  اشاره  با  ابراهیم شقاقی 
وابسته به این استرداد گفت: »حساسیت و 
اهمیت زیادی برای این پرونده وجود ندارد؛ 
بنابراین قرار است کارشناسان و اساتید فن 
برجسته این حوزه در خصوص اصالت و یا 

نداشتن اصالت این آثار نظر بدهند.«
شقاقی در ادامه با بیان این که هنوز نمی توان 
ارزیابی ها  این  پایان  برای  زمان مشخصی 
در نظر گرفت، گفت: »با پایان زمان ارزیابی 
اصالت و یا عدم اصالت تمام آثار صورت جلسه 
بررسی ها به مراجع قضایی ارجاع می شود تا 

درباره پرونده کیفری تصمیم گیری شود.«  
سفارت ایران در اتریش 1۵ فروردین خبر 
ایران که غیرقانونی  تاریخی  داد ۲8 شیء 
از کشور خارج شده بود، با هماهنگی وزارت 
امور خارجه و وزارت میراث فرهنگی به صورت 
محموله دیپلماتیک از وین به تهران منتقل 
شد. هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل 
ناجا درباره انتقال این اشیا گفته بود: »۲8 
به دوران هخامنشی،  باستانی متعلق  شی  
اشکانی و ساسانی، با پیگیری های پلیس 
وین،  اینترپل  همکاری  و  ناجا  بین الملل 
نماینده  تحویل  گذشته  سال  ماه  تیر  در 
اتریش  کشور  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
شد و با هماهنگی وزارت امور خارجه، وزارت 
میراث فرهنگی، اینترپل تهران و وین، به ایران 
منتقل شد.« این اشیا پس از کشف توسط 
پلیس اتریش در چارچوب همکاری قضایی 
بین دو کشور بر اساس معاضدت قضایی در 
تیرماه سال 1۳۹۹ به سفارت ایران در وین 
تحویل داده شده بود و پس از طی مراحل 
قانونی و اداری، امروز به کشور منتقل شد. آذر 
سال ۹8 بود که رئیس اینترپل ایران از کشف 
و ضبط تعدادی از اشیای تاریخی در صندوق 
امانات یکی از اتباع ایرانی در اتریش خبر داد 
و  کارشناسان در مطالعات اولیه گفتند که این 

آثار به ایران تعلق دارد.

 مدیر کل حقوق و امالک وزارت میراث فرهنگی:
3 اثر مسترد شده از اتریش اصالت نداشت

 آدام اولئاریوس در سفرنامه 
خود از حافظ شیرازی در ابیاتی 
نام برد و همین مسئله موجب 

شد  دانش زبان شناسی در 
آلمان رواج یابد و زبان شناسان 
آلمانی به اشعار حافظ شیرازی 
عالقه مند شوند، به عبارت دیگر 
این سفرنامه در حافظ شناسی 
در آلمان بسیار موثر واقع شد
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کوین اولیری بازرگان و 
نویسنده اهل کانادا:

نباید ارز مجازی استخراج شده 
در چین را بخریم، چرا که این 
ارز با برقی استخراج شده که 

برای تامین آن، زغال سنگ 
سوزانده شده است

| روزنامه نگار |

| فرزانه قبادی |

بیل گیتس، بنیان گذار 
مایکروسافت:

ارز دیجیتال اتفاق خوبی برای 
گرمایش زمین نیست چرا 

که بیش از هر شیوه تراکنش 
مالی، برق مصرف می کند

|  
m

irk
os

m
os

a.
ru

  |

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

برنامه ای برای اصالح 
قانون کار در کمیسیون 

اجتماعِی مجلس نداریم 
و  یازدهم  مجلس  در  گفت:  گودرزی  عباس 
کمیسیون اجتماعی برنامه ای برای تغییر قانون 
کمیسیون  عضو  ایلنا  گزارش  به  نیست.  کار 
به صحبت های  واکنش  در  مجلس  اجتماعی 
یکی از نمایندگان مجلس در خصوص اصالح 
و  یازدهم  مجلس  در  ما  گفت:  کار  قانون 
کمیسیون اجتماعی، برنامه ای برای تغییر قانون 
کار یا اصالح احتمالی آن نداریم. چنین طرحی 

نیست. مطرح  هیچ وجه  به  حاضر  حال  در 
پیشتر ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان در 
مجلس یازدهم قانون کار را ضد تولید و اشتغال 
خوانده بود که این موضوع اعتراض بسیاری از 
کارگران و فعاالن کارگری را به همراه داشت. ناصر 
انجمن های صنفی  عالی  رئیس کانون  چمنی، 
کارگری در واکنش به صحبت های این نماینده 
گفته بود: »وقتی نظارت و میلی برای اجرای مواد 
قانون کار به نفع کارگر وجود ندارد، چطور می توانیم 
بگوییم قانون کار جلوی اشتغال و تولید را گرفته 
و  بنشینیم  مذاکره  میز  یک  دور  باید  است؟! 
کدامیک  ببینیم  و  بگوییم  را  استدالل هایمان 
قضاوت  مردم  نهایت  در  و  می گوییم  درست 
کنند« علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی 
کار نیز در خصوص اصالح قانون کار گفته بود: 
»مقررات زدایی های بسیاری به همین بهانه های 
واهی یعنی رونق تولید و اشتغال رخ داده است. 
با وجود اینکه هیچ کدام از این  قانون زدایی ها به 
هدف اعالمی یعنی رونق تولید نینجامیده، خیز 
برداشته اند که سراغ تنها سند حمایتی از کارگر 
یعنی قانون کار بروند و هزار تاسف که یک سری 
و  صحبت ها  این گونه  با  مجلس  نمایندگان 

تالش ها، همصدایی می کنند«

رئیس سازمان امور عشایر:

عشایر با خشکسالی 
سختی مواجه اند 

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه 
عشایر در برخی از نقاط کشور با خشکسالی بسیار 
سختی مواجه هستند، از دولت خواست در زمینه 
کوچ ماشینی عشایر به این سازمان کمک کند. 
به گزارش مهر، شاهپور عالیی مقدم اظهار داشت: 
برنامه هایی برای کوچ سالم و بهداشتی عشایر 
امیدواریم دولت کمک کند  و  طراحی کرده ایم 
تا عشایر کوچ خود را با کمترین مشکل انجام 
دهند. عالیی با تاکید بر اختصاص یارانه و کمک 
برای کوچ ماشینی عشایر، گفت: با محاسباتی 
تومان  میلیارد  تا ۶۵  با ۶۰  داده ایم  انجام  که 
ماشینی  هزینه های کوچ  از  بخشی  می توانیم 
عشایر را پرداخت کنیم و اگر بخواهیم کوچ به 
خوبی و مدیریت شده انجام شود و کمترین 
هزینه را از نظر مسائل بهداشتی و درمانی برای 
کشور داشته باشد، دولت و مجلس و سازمان 
برنامه و بودجه این بودجه را اختصاص بدهند. 
سال گذشته نیز ما این موضوع را پیگیری کردیم 
اما متاسفانه تاکنون موفق نشده ایم یارانه کوچ 
ماشینی را بگیریم و انتظار ما این است سازمان 

برنامه و بودجه و دولت کمک کنند.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه 
عشایر عزیز در برخی از نقاط با خشکسالی بسیار 
سختی مواجه هستند، گفت: امسال نسبت به 
سال گذشته با دو مولفه یکی کاهش بارش ها 
و افزایش میانگین دما و دوم تشدید بیماری 
کرونا مواجه هستیم. علوفه مرتعی در استان های 
جنوبی کاهش پیدا کرده و میانگین بارش کشور 
نسبت به ۵۰ سال گذشته خیلی کم شده و در 
بعضی از مناطق این کاهش بارش تا 7۰ درصد 

است.

وزیر تعاون خبر داد:

افزایش 39 درصدی حداقل 
پرداختی بازنشستگان 

تامین اجتماعی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل 
پرداختی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال 
منهای  رقم  این  یافت که  افزایش  درصد   ۳۹
مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان 
در روزهای پایانی سال گذشته است. به گزارش 
جلسه  در  گفت:  شریعتمداری  محمد  ایرنا، 
پرداختی  حداقل  شد  مصوب  وزیران  هیات 
بازنشستگان با ۳۹ درصد افزایش از رقم یک 
میلیون و ۹1۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ 
هزار تومان در سال 1۴۰۰ افزایش پیدا کند. این 
به  برای سایر سطوح ۲۶ درصد رشد  افزایش 
اضافه عدد ثابت ۲۴8 هزار و ۳۵۵ تومان است و 
به این ترتیب بازنشستگان در فروردین ماه 1۴۰۰ 
از افزایش دستمزد ۳۹ درصد مطابق حداقل مزد 
کارگران برخوردار می شوند. افزایش ۳۹ درصدی 
حقوق بازنشستگان منهای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی است که مرحله 
دوم آن در روزهای پایانی سال گذشته برای سه 
میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به میزان یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان واریز شد. 

اینکه  بیان  با  راه و شهرسازی  وزیر  معاون 
ملک  اطالعات  ثبت  به  نسبت  افراد  اگر 
ناقص  اطالعات  اینکه  یا  نکنند  اقدام  خود 
درج شود، شامل جرایم مالیاتی می شوند، 
است  باال  آنچنان  مالیاتی  ضرایب  گفت: 
واحدها  داشتن  نگه  خالی  دیگر  که 
ایلنا  گزارش  به  نمی صرفد.  مالکان  برای 
بودن  الزامی  درباره  محمودزاده  محمود 
در  واحد ها  و  اطالعات محل سکونت  ثبت 
نوزدهم  از  اسکان کشور  و  امالک  سامانه 
مالکان  تمام  داشت:  اظهار  فروردین ماه 
نام  به  که  واحدهایی  تمام  اطالعات  باید 
ثبت  اسکان  و  امالک  سامانه  در  را  دارند 
مکرر   ۵۴ ماده  اقدام،  این  مبنای  و  کنند 
سال  مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون 

است.  ۹۴
این سوال که چه  به  محمودزاده در پاسخ 
افراد وجود دارد که بخواهند  برای  اجباری 
این  در  را  خود  به نام  واحدهای  اطالعات 
این  اجرای  ضمانت  و  کنند  ثبت  سامانه 
عوامل  قبلی  قانون  گفت:  چیست،  قانون 
نرخ  نظر  از  هم  قبولی  قابل  بازدارنده 
اجرایی  نظر ضمانت های  از  هم  و  مالیاتی 
موضوع  چند  جدید  قانون  در  اما  نداشت 
شدن  اجرایی  و  اطالعات  ثبت  الزام  برای 

شده است. گرفته  نظر  در  قانون  این 

کرد:   تاکید  راه و شهرسازی  وزیر  معاون 
نشود  ثبت  سکونت  محل  اطالعات  اگر 
کلیه  نکنند،   دریافت  را  یکتا  کد  افراد  و 
دریافت  این  از  پیش  دولتی که  خدمات 
مانند  بانکی  خدمات  از  اعم  می کردند 
تسهیالت،  دریافت  چک،  دسته  دریافت 
برای   ... و  ماشین  پالک  تعویض  یارانه، 
هر  جدید  روش  در  می شود.  متوقف  آنها 
خانواری مکلف است که اطالعات خواسته 
چه  بنابراین  کند  ثبت  سامانه  در  را  شده 
شهری  خانوار  چه  و  مستاجر  چه  مالک 
خدمات  از  بتواند  اینکه  برای  روستایی  و 
دولتی استفاده کند باید اطالعات مورد نظر 

دریافت کند. را  یکتا  و کد  ثبت  را 
 محمودزاده گفت:باید توجه شود که تمام 
این اطالعات وجود دارد بنابراین اگر افراد 
نکنند  اقدام  اطالعات  این  ثبت  به  نسبت 
اینکه اطالعات ناقص درج شود، شامل  یا 
برابر  دو  باید  و  می شوند  مالیاتی  جرایم 
مالیات خانه خالی را بپردازند. اولین برگه 
مالیاتی خانه های خالی احتماال مرداد ماه 
امسال صادر می شود. میزان مالیات برای 
واحد،  آن  ساالنه  اجاره  برابر   ۶ اول  سال 
برای سال دوم 1۲ برابر و برای سال سوم 
برای  اعداد  این  تمام  که  است  برابر   18

است. برابر  دو  حقوقی  شخصیت های 

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

صدور اولین برگه مالیاتی برای خانه های خالی از مردادماه امسال

راه و مسکن

اگرچه بانک مرکزی به 
هیچ عنوان معامالت فعلی 
رمز ارزها در داخل کشور را 

تائید نمی کند اما با ضوابط 
خاصی که تدوین می شود، 

مخالفتی با معامالت آن 
ندارد

مجوز بانک مرکزی برای واردات کاال با رمز ارز 
به زودی صادر می شود

با  بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کاال 
رمز ارزهای استخراج شده داخلی را از طریق 
و  م شود  صادر  مجاز  صرافی های  و  بانک ها 
قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای 
عالی پولشویی به تصویب برساند. به گزارش 
قرار  می گویند،  مرکزی  بانک  مقامات  مهر 
آیین نامه مرتبط  ماه  آخر فروردین  تا  است 
با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب 

برساند.
ایران  در  رمز ارزها  از  استفاده مردم  در  ابهام 
هرگونه  نیز  دولت  و  است  پابرجا  همچنان 
معامله و خرید و فروش با ارزهای دیجیتال 
از مدت ها  البته  را ممنوع اعالم کرده است؛ 
قبل، »تولید« رمز ارز به رسمیت شناخته شده 
و ضوابط تولید آن تدوین و اعالم شده است 
اما این ارزهای تولید شده، تاکنون به هیچ 

عنوان اجازه معامله نداشته اند.
به همین دلیل بانک مرکزی ظرف ماه های 
گذشته تمامی درگاه های پرداخت که عملیات 
مرتبط با معامالت رمز ارز انجام می دادند را 
عملیات  این  صرافی هایی که  با  و  مسدود 
یک  است؛  برخورد کرده  می دادند  انجام  را 
مقام مسئول در نظام بانکی می گوید: اگرچه 
بانک مرکزی به هیچ عنوان معامالت فعلی 
رمز ارزها در داخل کشور را تائید نمی کند اما با 
ضوابط خاصی که تدوین می شود، مخالفتی 

بانک مرکزی  ندارد؛ چرا که  آن  با معامالت 
با  دنیا  اقتصادهای  آینده  است که  معتقد 
راستا،  همین  در  است.  رمز ارزها گره خورده 
برای تولید رمزارز در داخل کشور آیین نامه ای 
تصویب و تولید رمز ارزها قانونی شد؛ اکنون 
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برای  آیین نامه ای  پیگیری تصویب  در حال 
مبادله رمز ارزهایی هستند که در داخل کشور 
نامه  آیین  این  است  قرار  می شود؛  تولید 
)وزارت  پولشویی  با  مبارزه  عالی  در شورای 
این  اساس  بر  برسد؛  تصویب  به  اقتصاد( 
مجاز  صرافی های  و  بانک ها  به  آیین نامه، 
اجازه واردات کاال از محل ارز دیجیتال تولید 

ارائه می شود. شده 
عالی  شورای  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
ماه  فروردین  آخر  تا  پولشویی  با  مبارزه 
به تصویب می رساند. همچنین  را  آیین نامه 
رمز  عنوان  به  ایران  مرکزی  بانک  پول  رمز 
را  انتهایی خود  نیز مراحل  پول ملی کشور، 
سپری می کند؛ پشتوانه آن طال و ارز خواهد 
یا  ریال  قبال  در  می توانند  بانک ها  و  بود 
ارائه  مرکزی  بانک  به  دارایی هایی که  سایر 
می دهند، این رمزپول را برای مبادالت خود 
باورند که  این  بر  استفاده کنند. کارشناسان 
فزاینده  ضریب  باعث کاهش  پول  رمز  این 

می شود. هم  نقدینگی 

برای  پذیر  تجدید  انرژی های  از  استفاده 
استخراج رمز ارزها امری است که این روزها در 
دنیا مورد تاکید و توجه بسیار سرمایه گذاران 
حوزه رمز ارز و حامیان محیط زیست قرار گرفته 
است. نگرانی بسیاری از صاحب نظران در مورد 
سوخت های  از  استفاده  و  زمین  گرمایش 
در  استفاده  مورد  برق  تولید  برای  فسیلی 
اما  است،  جایی  به  نگرانی  ماینینگ  صنعت 
ورود ارزهای دیجیتال به جهان اقتصاد امروز و 

ناگزیر است. امری  آینده هم 
بنیان گذار  گیتس،  بیل  پیش  چندی 
تایمز  نیویورک  با  گفت وگو  در  مایکروسافت 
درباره اثرات مخرب بیت کوین بر محیط زیست 
هشدار داده بود؛ او معتقد است: »ارز دیجیتال 
اتفاق خوبی برای گرمایش زمین نیست چرا که 
بیش از هر شیوه تراکنش مالی، برق مصرف 
مقدار  اگر  می دهد  نشان  بررسی ها  می کند« 
برق مصرفی در صنعت ماینینگ با همین روند 
افزایش پیدا کند، ماینینگ به تنهایی می تواند 
افزایش ۰.۵ درجه ای دمای کره زمین  باعث 
انرژی  نیازمند  بیت کوین  هر  استخراج  شود. 
معادل سوخت 1۰7 بشکه نفت خام یا 1۵۰۰۰ 
بررسی های  است.  طبیعی  گاز  مترمکعب 
دانشگاه کمبریج نشان می دهد شبکه استخراج 

بیت کوین در دنیا ساالنه برقی معادل مصرف 
دیجیتال  ارز  استخراج  برای  آرژانتین  کشور 
استفاده می کند. این موضوع زمانی نگرانی را 
از  از نیمی  افزایش می دهد که بدانیم بیش 
برق مورد مصرف در دنیا در نیروگاه های حرارتی 
تامین  فسیلی  سوخت های  از  استفاده  با  و 
می شود. بسیاری از کشورهای دنیا به سمت 
انرژی های پاک رفته اند اما میزان برق تولید 
در  خورشیدی  یا  بادی  نیروگاه های  در  شده 
مقایسه با برق نیروگاه های حرارتی قابل توجه 
نیست. حجم تولیدات انرژی در نیروگاه هایی 
حدی  تا  هم  می کنند  تولید  پاک  انرژی  که 
ماینینگ  صنعت  در  برق  مصرف  پاسخگوی 
سرمایه گذاران  برخی  تاکیدی که  اما  نیست. 
این صنعت بر استفاده از انرژی های پاک برای 
استخراج رمزارز دارند تا حدودی امیدواری ها 
از  استفاده  در  بیشتر کشورها  تمایل  برای  را 

می دهد. افزایش  پاک  انرژی های 
با  ماینینگ  صنعت  در  انرژی  مصرف  حجم 
ارزهای  به  اقبال  روزافزون  افزایش  به  توجه 
دیجیتال و در نتیجه افزایش استخراج آنها، 
امری است که می تواند در کشورهایی که تنها 
از سوخت های فسیلی برای تولید برق استفاده 
می کنند، تبعات محیط زیستی بسیاری داشته 

باشد. پیشنهادی که برای جلوگیری نسبی از 
آسیب های محیط زیستی صنعت ماینینگ در 
دنیا مطرح و مورد توجه قرار گرفته، استفاده 
از انرژی های پاک و تجدیدپذیر است. کوین 
که  کانادا  اهل  نویسنده  و  بازرگان  اولیری 
را  خود  شخصی  سهام  از  درصد   ۳ می گوید 
دیجیتال  ارزهای  حوزه  در  سرمایه گذاری  به 
اختصاص داده، با تاکید بر نگاه محیط زیستی 
است:  به سی ان بی سی گفته  این صنعت  در 
»من دو نوع ارز دیجیتال می بینم، یک نوع 
نظر من  از  و  استخراج شده  آن که در چین 
خونین است، و نوع دوم که با انرژی پاک و 
تجدیدپذیر تولید شده است. این نوع دوم با 
سوزاندن زغال سنگ تولید نشده. من ارز دوم 
را انتخاب می کنم یعنی رمز ارزهای پاک. این 
موضوعات در خرید بیت کوین موثر است. نباید 
ارز مجازی استخراج شده در چین را بخریم، 
چرا که این ارز با برقی استخراج شده که برای 
تامین آن، زغال سنگ سوزانده شده است. این 
از کشورهایی که  ارز  حساسیت شامل خرید 

تحریم شده اند هم می شود«
میان  در  هم  ضد و نقیضی  فعالیت های  البته 
دیده  دیجیتال  ارزهای  حوزه  سرمایه گذاران 
در  ماسک که  ایالن  مثال  طور  به  می شود، 

ماه های اخیر با هر توییت جنجالی خود درباره 
بیت کوین، قیمت این ارز دیجیتال را در بازار 
جهانی تغییر می داد، اعالم کرد امکان عرضه 
خودروهای الکتریکی تولیدی در شرکت تسال 
ازای دریافت معروف ترین رمز ارز جهان  را در 
خودروهای  است.  کرده  فراهم  )بیت کوین( 
و  زیست  محیط  از  حمایت  شعار  با  تسال 
بدون استفاده از سوخت های فسیلی طراحی 
شده اند و منتقدان می گویند حمایت از ارزهایی 
سوخت های  سوزاندن  از  حاصل  برق  با  که 
افزایش  موجب  می آید،  دست  به  فسیلی 
این  و  می شود  زیستی  محیط  آسیب های 
رفتارهای متناقض به پروپاگاندا شبیه ترند تا 

زیست. محیط  از  حمایتی  فعالیت های 
استفاده از انرژی های پاک در صنعت ماینینگ 
تیم  است.  افزایش  در حال  مرور  به  دنیا  در 
اعالم  اخیر  ماه های  در  کمبریج  تحقیقاتی 
بیت کوین  استخراج کنندگان  درصد   7۶ کرده 
خود  فعالیت  برای  تجدیدپذیر  انرژی های  از 
استفاده می کنند. این گزارش نشان می دهد 
در دنیا مصرف انرژی های پاک برای استخراج 
بیت کوین در مقایسه با سال ۲۰18 حدود 1۰ 
درصد افزایش داشته و در حال حاضر استفاده 
آبی  برق  نیروگاه های  در  شده  تولید  برق  از 

استفاده  مورد  انرژی های  رایج  ترین  از  یکی 
این حال  با  بیت کوین است.  برای استخراج 
تمایل به سمت استخراج رمز ارز در کشورهای 
توسعه نیافته که اغلب از سوختهای فسیلی 
به  می کنند،  استفاده  خود  نیروگاه های  در 
واسطه ارزان بودن هزینه انرژی بیشتر از دیگر 

کشورهاست.

برق  تامین  مقررات  اصالحیه  ابالغ   
مراکز استخراج رمز ارزها

ماجرای رمز ارزها در ایران با فراز و فرودهای 
بوده  روبه رو  اخیر  سال های  در  بسیاری 
 ۹8 سال  در  است.  خبرساز  موضوعی  و 
ارز  کنندگان  استخراج  برای  آیین نامه ای 
دیجیتال تنظیم شد و مجوزهایی برای فعالیت 
قانونی در این حوزه در نظر گرفته شد، اما بر 
اساس اعالم بانک مرکزی استفاده از ارزهای 
ممنوع  ایران  در  مالی  مبادالت  در  دیجیتال 
اعالم شد. در چند ماه اخیر با توجه به افزایش 
بی سابقه ارزش ارزهای دیجیتال گویا مسئوالن 
باالخره به صرافت تصمیم گیری دقیق تر درباره 
این پدیده نوظهور در اقتصاد جهان افتاده اند. 
تامین  مقررات  اصالحیه  نیرو  وزیر  دیروز 
برق مراکز استخراج رمز ارزها را ابالغ کرد. در 
برای  روش  دو  نیرو  وزارت  جدید  اصالحیه 
تامین برق جهت استخراج رمز ارز اضافه شده 
است. در دستورالعمل پیشین این وزارتخانه که 
سال 1۳۹8 ابالغ شد، در خصوص تامین برق 
مراکز استخراج رمز ارز تنها دو روش »اتصال 
به شبکه و خرید انرژی از شرکت های برق« 
و »تامین برق با ایجاد ظرفیت جدید« تعیین 
شده بود. در اصالحیه ای که دیروز از سوی وزیر 
استخراج  مراکز  برق  تامین  شد،  ابالغ  نیرو 
رمز ارزها به یکی از چهار روش »تامین برق 
، »تامین  نیروگاههای تجدیدپذیر«  از طریق 
برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی« ، 
»تامین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای 
حرارتی« و یا »اتصال به شبکه و خرید انرژی 
از شرکت برق« صورت خواهد گرفت. بر اساس 
با  مراکز  استخراج  رمزارز،  نیرو  وزارت  ابالغیه 
هر میزان قدرت،  می توانند  برق  مورد  نیاز  خود 
 را  از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تامین 
انرژی  تمام  تخصیص  حالت،  این  در  کنند. 
تولیدی نیروگاه تجدیدپذیر برای استخراج رمز 
ارز بالمانع است. بر اساس آمار منتشر شده 
نیروگاه های  نیرو ظرفیت کل  وزارت  از سوی 
پایان  تا  مگاوات   8۴۵ پاک،  و  تجدیدپذیر 
آذرماه 1۳۹۹ بود. ظرفیت کل نیروگاه های تولید 
برق در کشور حدود  8۴ هزار و  ۳۶۹ مگاوات 
نیروگاه های  گفت  می توان  نتیجه  در  است. 
تجدیدپذیر و پاک حدود یک درصد از ظرفیت 
اختصاص  خود  به  را  کشور  نیروگاهی  کل 
داده اند. با نگاه به این آمار شاید بتوان گفت 
با  ارزهای دیجیتال  به استخراج  امید بستن 
ایران، حداقل  انرژی های پاک در  از  استفاده 
به  میسر  چندان  مدت  کوتاه  چشم انداز  در 
نظر نمی رسد. اما با ترغیب فعاالن این حوزه 
و در نظر گرفتن مشوق هایی برای کسانی که 
در استخراج رمز ارز از انرژی های تجدیدپذیر 
استفاده می کنند، می توان قدم هایی در زمینه 
صنعت  زیستی  محیط  آسیب های  کاهش 
ماینینگ در کشور برداشت. در حال حاضر با 
در کشور،  انرژی  بودن  قیمت  ارزان  به  توجه 
تمایل به استفاده از برق شبکه انشعاب که در 
نیروگاههای حرارتی و یا برق آبی تولید می شود، 
در میان استخراج کنندگان رمزارز بیشتر است 
زیستی  محیط  تبعات  به  توجه  ضرورت  اما 
صنعت ماینینگ در کشور -که هر روز بیش 
از گذشته توسعه پیدا می کند- امری است که 
متولیان امر انرژی ایران باید آن را در اولویت 

قرار دهند.  

ارزهای دیجیتال بسیار زودتر از آنچه تصور می شد اقتصاد جهان را قبضه کرده اند. این روزها این ارزها که چندان پابند تقسیم بندی های 
قراردادی و سیاسی کشورها و حکومت ها نیستند، تعریف جدیدی از مبادالت را به جهان اقتصاد اضافه کرده اند. هر چند ارز دیجیتال 
نیاز به پشتوانه اقتصادی حکومت ها ندارد، اما نیازمند یک پشتوانه قدرتمند از انرژی است. استخراج ارزهای دیجیتال در بعضی کشورها 
با استفاده از سوخت های فسیلی انجام می شود و این امر موجب نگرانی بسیاری از فعاالن محیط زیست شده است. هرچند بسیاری 
از سرمایه های بزرگ دنیا به بازار ارزهای دیجیتال تمایل پیدا کرده اند، اما رویکردهای محیط زیستی هم هر روز بیش از قبل مورد 
توجه سرمایه گذاران است. بهره مندی از انرژی های پاک برای استخراج ارزهای دیجیتال، همان چیزی است که این روزها مورد تاکید 
سرمایه گذاران بزرگ این حوزه قرار گرفته و توجه به مسائل محیط زیستی در این حوزه امری است که کیفیت حضور در این بازار را تعیین 
می کند. در روزهای اخیر اظهارات کوین اولیری بازرگان و نویسنده اهل کانادا توجه بسیاری از رسانه ها را به خود جلب کرده است. او که 
یکی از سرمایه گذاران بازار رمز ارز در دنیاست، اعالم کرده تنها ارزهای دیجیتالی را خریداری می کند که با انرژی پاک تولید شده باشند. 

بازار داغ رمز ارزها، افزایش مصرف انرژی و نگرانی های محیط زیستی را در پی داشته است 

تضمین آینده ارزهای دیجیتال با انرژی های پاک
کوین اولیری: من دو نوع ارز دیجیتال می بینم، یک نوع آن که در چین استخراج شده و از نظر من خونین است، و نوع 

دوم که با انرژی پاک و تجدیدپذیر تولید شده است



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 1980   | پنجشنبه  19 فروردین 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام  ایران6

افقی
الف،  دریا، کاله  آب  آمدن  باال   -  1 
باب روز - پایین حوض  - نیستان، 
خدای   - سیاه۲  طالی   - بیشه 
و  قدرت   - اعداد  از   - مصری  
اجاق  شکوه،   - نیرو  قدرت،  نیرو، 
کیک پزی، نوعی اجاق گاز۳ - طال، 
 - شطرنج  مساوی   - سیم  همراه 
فدراسیون   - جوشیدن۴  حال  در 
 - راز  شدن  آشکار   - والیبال 

گوناگون۵ - گازی بی رنگ و بی بو 
ابزار  پاك كن،  ماهوت  - شانه سر، 
كامپیوتری۶  دزد   - موها  آراستن 
 - دارویی  - گیاه  انداز  - مردسنگ 
ناپیدا، مفقود7 - از شهر های آلمان 
صنم،   - لجن8  و  - گل  - کشتزار 
رومن  از  فیلمی   - دروغین  خدای 
پی  تلویزیونی  برنامه   - پوالنسكی 
دار۹ - گران مایگی، متانت - دفتر 
یاری،   - فهرست1۰  نمایه،  شاخص، 
متافیزیک،  سر،  پشت   - کمک 

است  معروف  آن  بنفش  ی  اشعه 
سوره  قرآن،  مقطعه  حروف  از   -
ضمیر   - رنگ   - قرآن11  بیستم 
مخاطب عرب - چونكه، برای اینكه، 
از آهن جهت1۲ - دارنده - محصول 
آتش - فرزند - درخت انگور، زینت 
 - عقیم  مرد   - باریك1۳  مظهر  رو، 
 - اشیا  مفرد  چیز،   - برعکس  پار 
آداب   - سر  بی  متد   - نیروها1۴ 
پوالد   - آداب  ها،  آیین  رسوم،  و 
 - گنبد   - استادی1۵  و  مهارت   -
ناز،  همراه   - هوشیاری  و  ذکاوت 

آوردن بجا  اطوار، 

عمودی
 - ثانی  معلم   - وارونه  گم   -  1
روشنایی۲  المپ  برای  جایگاهی 
 - مورد۳  جمع   - استاد  ماهر،   -
به  را  به گرو گرفتن، کسی  را  کسی 
قصد اخاذی کردن به گرو گرفتن - 
ناپاك۴ - همراه لرز، نشانه بیماری، 
باال رفتن حرارت بدن - قبیله عرب 
گرگ،  انصار،  طایفه  جاهلیت، 
طرب،  مجلس   - بخشش  و  عطیه 
محفل شادمانی - دشنام دادن۵ - 
بریان۶  شاتو  از  اثری   - ندا  مورد 
 - رضایت7  با  عمیق،   - گرسنه   -
بازی8  وسیله   - دوزیست  جانور 
هواپیمای  عجول،  هواپیمای   -
سریع السیر - دین و مذهب، دین، 
عدد  ماه،  عدد  آخر،  نت   - مذهب 
ایتالیایی۹ - دو رو  کارمندی، تایید 

خط  یا  شیر  آقا،  جیب  زینت  دارد، 
و  صد   - دهند  می  انجام  آن  با  را 
نمی  دوال  دوال  آن  سواری   - یازده 
شود، سفینه صحرا1۰ - از عدسی ها 
شناسی11  زمین  نوزیست  دوران   -

 - آرگون1۲  گاز  کاشف   - نامه   -
تیم  سرشناس  و  پرآوازه  مربی 
شهرهای  از  روشنایی،   - بارسلونا1۳ 
استان سر سبز مازندران - نومیدی، 
لباس  نوعی   - وخوشبو  سفید  گلی 

 - پرست1۵  یكتا   - بلند1۴  مردانه 
دلخور،  و  آزرده   - شتر  پشم  پارچه 
آزرده، دلخور - اسطوره ی مقاومت 
جنوبی،  امریكای  در  ظلم  علیه  بر 

بولیوی انقالبی 

جدول شماره 1980

مریم گلی، داروی 
شفابخش

خالق  آب و هوایی  تنوع  خاطر  به  ایران 
چیره دست طبیعت در تنوع گیاهان دارویی در 
جهان به گونه ای زبانزد است که صرفا از طریق 
خواهد  قادر  دارویی  گیاهان  از  برداری  بهره 
صادرات  و  اشتغالزایی  از  مهمی  بخش  بود 

بکشد. دوش  به  را  کشور  غیرنفتی 
در شناخت  آگاهی مردم  در سال های گذشته 
افزایش  موثری  نحو  به  دارویی  این گیاهان 
پیدا کرده به طوری که درصدد شناسایی مواد 
کردن  اهلی  و  اصالح  همین طور  و  آن  موثر 

برآمده اند. آن  مهم  گونه های 
نعناعیان  بزرگ  خانواده  از  مریم گلی  جنس 
است که بیشتر در مناطق گرم و گرمسیر رشد 
از هزارگونه  می کند. این خانواده بزرگ بیشتر 
دارد  جغرافیایی  پراکندگی  جهان  سرتاسر  در 
این  گونه های  رویش  منطقه  بزرگترین  اما 

است. آسیا  غربی  جنوب  و  آمریکا  جنس 
این گیاه  اسرار و خواص  از  پرده  زمانی که  از 
جادویی برداشته شد آن را با القاب و عناوینی 
و  احترام  مورد  دارویی  پادشاه گیاهان  چون  
ستایش قرار دادند به طوری که حتی در طب 
چون  بیماری هایی  درمان  برای  هم  سنتی 
سرماخوردگی، آسم، اگزما، سل و بیماری های 
جادویی  گیاه  این  دامان  به  دست  پوستی 

شدند.
محدود  نعناعیان  خانواده  اسرار  و  اعجاب 
رزماری  و  آویشن  نعنا،  مانند  گیاهانی  به 
انکار ناپذیری  قاطعیت  با  بلکه  نمی شود، 
سخن   Salvia limbata مورد  در  می توان 
محسوب  رزماری  دوقلویی  خواهر  که  گفت 
همین  آن  بودن  شگفت انگیز  در  و  می شود 
 »safe« بس که پر مصرف ترین گیاه دارویی

می شود. محسوب 
بنابردالیل بسیار مستحکم و مستدل مشخص 
شده مریم گلی تاثیر مهمی بر بدن انسان دارد 
دستورهای  به  را  خود  راه  دلیل  همین  به  و 
آشپزی در سرتاسر دنیا از امریکا تا خاورمیانه 
سرو  و  طبخ  و  کرده  باز  موثری  نحو  به 
از  استفاده  و  حضور  بدون  غذایی  وعده های 
و  تیز  و  تند  مزه  دلیل  به  جادویی  این گیاه 

است. گرفته  قرار  تحت شعاع  عمال  لذیذ 
در ایران نیز این گیاه از آذربایجان تا لرستان و 

شیراز و کرمانشاه و سمنان و تهران می  روید. 
از  گیاه  این  می دهد  نشان  قرائن  و  شواهد 
قرون  مردم  و  بوده  توجه  مورد  روزگاران کهن 
آن  نوع  ارزش ترین  با  از  خصوص  به  گذشته 
داشته اند  مکرر  استفاده های  مریم گلی  یعنی 
امراض  درمان  برای  درمانی  دارای خواص  که 
از  سنتی  طب  که  جایی  تا  است.  گوناگون 
پرده  آن  و صحت و سقم  این گیاه  و کیف  کم 

است. برداشته 
عوارض  معالجه  برای  موثر  داروی  مریم گلی   
و  سم  ضد  همین طور  بوده  حشرات  نیش 
نوعی  به  و  بدن  و  روح  تقویت  برای  مقوی 
به  عمر  طول  افزایش  برای  شفابخش  اکسیر 
ضد  داروی  شک  بدون  و  است  میرفته  کار 
میکروبی  و  مزمن  دردهای  در  روماتیسم  
از  را  سبقت  و گوی  شده  شناخته  ضد نفخ  و 
رقبای خودش به گونه ای ربوده که حتی اثرات 
پوشی  چشم  و  انکار  غیرقابل  آن  ضدقارچی 

است.

خوزستان

بهره برداری  شرکت  تعمیرات  و  نگهداری  رئیس 
عملیات   1۵۰ از  بیش  انجام  از  آغاجاری  و گاز  نفت 
تعمیر و بازسازی قطعات و تجهیزات فرایندی توسط 
کارشناسان این واحد در ایام تعطیالت نوروز و شرایط 

داد. خبر  ویروس کرونا  شیوع 
این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  دهبان پور  محسن 
اقدامات به دلیل ضرورت حفظ و نگهداشت تولید و 
آمادگی برای بازگشت به تولید حداکثری انجام شد.

او نصب و آماده سازی کمپرسور هوای ایستگاه تزریق 
گاز آغاجاری، آماده سازی ردیف های هفتگانه ایستگاه 
جنوب جهت  و  رینگ شمال  تزریق  چاه های  و کلیه 
راه اندازی، همکاری در راه اندازی توربین سولزر ردیف 
مرحله   ۳ ردیف  گازی  راه اندازی کمپرسور  بوستر،   ۲
مکانیکی،  ادوات  آماده سازی  مارون،   تقویت  چهارم 

و   1۰۰۰ و گازمایع   برقی کارخانه گاز  و  دقیقی  ابزار 
کنترل  ابزاردقیقی  قطعات  مونتاژ  و  نصب  ساخت، 
ولوگس به فلر 8 اینچ کالس 1۵۰۰ خروجی ایستگاه 
ایستگاه جهت  آماده سازی  و  پازنان  با گاز  بازگردانی 
صورت گرفته  اقدامات  برجسته ترین  از  را  راه اندازی 

برشمرد.
دهبان پور همچنین رفع اشکال شیرآالت و تجهیزات 
تاسیسات  و  ایستگاه ها  برقی  قطعات  فرآیندی، 
برق رسانی، انواع کمپرسور و الکتروموتور در واحدهای 
عملیاتی مختلف را از دیگر اقدامات این اداره عنوان 
کرد.  رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری 
سایر  مشارکت  و  همکاری  از  آغاجاری  گاز  و  نفت 
تعطیالت  ایام  در  مهم  امر  این  تحقق  در  ادارات 

کرد. قدردانی  نوروزی 

در تعطیالت نوروز امسال انجام شد؛

انجام 150 عملیات تعمیر و بازسازی در شركت 
نفت و گاز آغاجاری ایالم  جهاد کشاورزی  سازمان  رئیس 

غیر  کشتار  و  مرغ  قطعه بندی  گفت: 
مجاز به دلیل افزایش خودسرانه قیمت 
با  بازار ممنوع و  مرغ و اختالل در روند 

می شود. برخورد  متخلفان 
به گزارش »پیام ما«، محمدعلی اقدسی 
قیمت  رعایت  وجود  با  داشت:  اظهار 
سودجو  افراد  از  برخی  مرغ  مصوب 
بسیار  قیمت  با  را  آنها  قطعه بندی  با 
موجب  که  می کردند  عرضه  باالتری 

می شد. بازار  روند  در  اختالل  ایجاد 
غیر مجاز  همچنین کشتارهای  افزود:  او 
برای  جدی  تهدیدی  اینکه  به  توجه  با 
هم  می روند  بشمار  مردم  سالمت 

شده اند. ممنوع 
ایالم  جهاد کشاورزی  سازمان  رئیس 

مردم  نیاز  مورد  مرغ  گوشت  تامین  از 
و  داد  خبر  رمضان  مبارک  ماه  در 
برای  الزم  پیش بینی های  شد:  یادآور 
شده  اندیشیده  روز  کشتار  مرغ  تامین 
بازار  با  مرغ  تامین  و  تهیه  اولویت  و 

است. استان 
چهار  روزانه  اکنون  کرد:  تاکید  اقدسی 
تولید  استان  در  مرغ  تن   ۵۰۰ و  هزار 
می شود که ۲ هزار تن در استان مصرف 
ارسال  استان  از  خارج  به  مابقی  و 

. د می شو
اینکه مشکالتی در سطح  به  با اشاره  او 
نامناسب گوشت  توزیع  عدم  برای  بازار 
مرغ وجود داشت، گفت: برخی از افراد 
دالل مرغ کشتار روز استان را با قیمت 
استان های  در  و  خریداری  مصوب 

می کردند  عرضه  باالتر  قیمت  با  مجاور 
مراجعه  به  و  افراد خاطی شناسایی  که 

شده اند. معرفی  قضایی 
ایالم  جهاد کشاورزی  سازمان  رئیس 
رئیس جمهور  دستور  با  کرد:  اضافه 
کشور  در  مرغ  ساماندهی  قرارگاه 
نیز  ایالم  استان  در  که  شده  تشکیل 
استاندار  اقتصادی  معاون  ریاست  به 
است. شده  برگزار  آن  نشست  اولین 
این  تصمیم  اساس  بر  گفت:  اقدسی 
تعیین  مرغ  کیلوگرم  هر  قیمت  قرارگاه 
مرغدار،  برای  آن  قیمتی  آنالیز  و 
خرده  و  عمده  توزیع کننده  کشتارگاه، 
است که  اعالم شده  و  محاسبه  فروش 
قیمت ها  شدن  نرخی  تک  با  امیدواریم 
شود. حذف  داللی  و  غیرقانونی  خروج 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم:

عرضه هرگونه مرغ قطعه بندی شده ممنوع است

ظرف  اینکه  به  اشاره  با  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
در  کرونا  شیوع  وضعیت  شدن  قرمز  شاهد  کوتاهی  بسیار  مدت 
وضعیت  اعالم  خواستار  بودیم،  فارس  شهرستان های  دوسوم  حدود 
شد. استان  این  در  بیماری کرونا  مدیریت  ملی  ستاد  سوی  از   فوق العاده 

عبدالرسول همتی در گفت وگو با ایسنا با یادآوری اینکه سناریوهای مختلفی در 
موج چهارم کرونا برای استان فارس تعریف و طراحی شده که طبق آن پیش 
می رویم، افزود: بین موج سوم و چهارم کرونا بسیاری از تخت ها از مدار استفاده 
 خارج شد، اما اکنون این تخت ها مجددا در مدار قرار گرفته و فعال شده است.

بر  عالوه  شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون  گفته  به 
کرونایی  تخت های  اکنون  فقیهی،  شهید  و  علی اصغر  بیمارستان های 
است. یافته  افزایش  اعضا،  پیوند  و  نمازی  چمران،  شهید   بیمارستان های 

همتی با بیان اینکه تمام عمل های غیر اورژانسی در این بیمارستان ها لغو شده تا 
تخت های بیشتری به مبتالیان کرونا تخصیص داده شود، گفت: بیمارستان های 
 خصوصی در مرحله بعدی از سناریوی طراحی شده و در صورت لزوم، اضافه خواهد شد.

او همچنین با بیان اینکه بیمارستان پشتیبان با ظرفیت ١٠٠ تخت نیز راه اندازی 
تخت  تامین  به  موظف  ما  تاکید کرد:  است،  بیمار  پذیرش  حال  در  و  شده 

هستیم حتی اگر بیمارستان صحرایی راه اندازی شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: اگر تعداد بیماران کرونایی شهرستان 
به بیش از 7۰ نفر برسد، ناچاریم که بیمارستان را تخلیه کرده و فقط بیمار کووید 1۹ 
پذیرش کنیم. مجتبی دیده دار در گفت و گو با ایسنا، در باره آخرین وضعیت کرونایی 
شهرستان خمین اظهار کرد: در حال حاضر شمار بیماران بستری در بیمارستان خمین 
بیش از ۵۰ نفر است که عموما وضعیت جسمانی و حال عمومی مساعدی ندارند. او 
با اشاره به اینکه اغلب بیماران به صورت خانوادگی با کرونا درگیر شده اند، گفت: شرایط 
حاکی از آن است که مردم در ایام نوروز دید و بازدید و دورهمی داشته و به جهت عدم 

رعایت پروتکل ها امروز به شکل خانوادگی با ویروس کرونا درگیر شده اند.
دیده دار تصریح کرد: احتمال افزایش این موج از بیماری به شکل وحشتناک وجود 
دارد و پیش بینی می شود تا پایان اردیبهشت ماه با افزایش بیماران بد حال، موارد 
بستری و مرگ و میر مواجه باشیم، در حال حاضر اغلب مردم می توانند با حال عمومی 
خوب ناقل و حامل ویروس باشند به همین دلیل الزم است در این دوران از هر گونه 
تجمع، میهمانی و دورهمی جدا پرهیز کنند و نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی 

حساسیت بیشتری داشته باشند.

ضرب و شتم  از  دهدشت  خمینی)ره(  امام  بیمارستان  عمومی  پزشک 
داد. خبر  بیمار  یک  همراهان  توسط  خود 

ایسنا در خصوص جزئیات  با خبرنگار   »سلمان مهمدی« در گفت و گو 
این خبر اظهار کرد: دو شب قبل در اورژانس شیفت بودم که یک بیمار 

تصادفی را به اورژانس آوردند.
هرگونه  و  ماسک  بدون  بیمار  همراه  نفر   ۹ به  نزدیک  افزود:  او 
مخدوش  را  اورژانس  جو  بی مورد،  خنده های  با  بهداشتی  پروتکل های 

بودند. کرده 
بیمار  همراهان  نزد  صحنه،  این  دیدن  با  ادامه گفت:  در  پزشک  این 
لفظی  درگیری  به  اقدام  ناخودآگاه  دادم که  را  الزم  تذکرات  و  رفتم 
ساعت  دو  حدود  و  زدند  سرم  به  زنجیر  با  و  فیزیکی کردند  نهایتا  و 

شدم. بیهوش 
وضعیت  سی تی اسکن،  انجام  و  مداوا  از  بعد  کرد:  بیان  مهمدی 
و  شد  افرادی  چنین  با  برخورد  خواستار  او  است.  مساعد  عمومی ام 

هستند. بازداشت  در  افراد  همین  از  نفر  دو  کرد:  بیان 

معاون علوم پزشکی شیراز خواستار شد:

وضعیت فوق العاده در فارس اعالم شود 
رئیس علوم پزشکی خبر داد:

احتمال تخلیه تنها بیمارستان خمین به 
دلیل افزایش بیماران کرونایی

ضرب و شتم پزشک عمومی بیمارستان 
امام خمینی)ره( دهدشت

| فارس | | مرکزی | | کهگیلویه و بویراحمد |

| مریم صفاری ها|
دانش آموخته دکتری منابع طبیعی |

مفقودی
ــان  ــتم نیس ــت سیس ــودروی وان ــی و کارت خ ــند کمپان ــبز، س ــرگ س ب
زامیــاد مــدل 1384 بــه شــماره موتــور 277987 و شــماره شاســی 
H00093 بــه شــماره پــاک 913ق88 – ایــران 79 بــه نــام آقــای محمــد 
ــد. 257 ــی باش ــاقط م ــار س ــه ی اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی مفق زمان

)1120213( )1120214(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود طرح نقش آمود بین الملل درتاریخ 
1400/01/17 به شماره ثبت 575686 به شناسه ملی 14009927763 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات معماری و طراحی شهری 
و یا امور مرتبط به آن-ارائه خدمات فنی و مهندسی، طراحی، مدیریت، اجرا 
،پیمانکاری، نظارت بر اجرا ، محاسبه، نظارت فنی و مشاوره اجرای کلیه پروژه 
های عمرانی اعم از فلزی و بتونی، ابنیه سبک و سنگین،آب، راه، خاک ، سازه 
و شبکه فاضالب -اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی، 
چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و 
صنعتی – خرید و فروش و اجاره امالک و اراضی -اجرا، مشاوره و پیمانکاری 
خطوط آب و فاضالب- ارائه خدمات پیمانکاری و ساخت راه و باند ، راه آهن، 
تاسیسات  و  و ساخت سد  پیمانکاری  مراقبت-  برج  فرودگاه،  باند  مترو، 
مربوطه –پیمانکاری و احداث شبکه فاضالب، محوطه سازی ، دیوار حائل- 
احداث کانال- احداث تونل-تامین وخرید و فروش مواد اولیه و مصالح 
ساختمانی-تامین نیروی انسانی برای پروژه های مختلف - بازسازی ابنیه 
-تزیینات داخلی و خارجی ساختمان ها-طراحی داخلی و خارجی ساختمان-
طراحی و فروش محصوالت بسته بندی -انجام کلیه فعالیت های پیمانکاری 
-مشاوره در امور عمرانی و معماری و ساخت و ساز-برگزاری سمینار ها و 
دوره های آموزشی در حوزه فعالیت شرکت و همچنین انجام کلیه فعالیت 
هایی که با موضوع شرکت مرتبط باشد- شرکت در کلیه نمایشگاه های بین 

المللی داخلی و خارجی- مشارکت در سایر شرکت های داخلی و خارجی با 
خرید سهام انعقاد قرارداد- شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی-دریافت 
تسهیالت از بانک ها و موسسات داخلی و خارجی -اخذ نمایندگی از شرکت 
های داخلی و خارجی-خرید و فروش و واردات و صادرات کاالهای مجاز 
بازرگانی- اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، 
شهر تهران، محله بزرگراه رسالت ، خیابان شهید حسین حسین زاده)شانزدهم( 
، خیابان خواجه عبداله انصاری ، پالک 34 ، مجتمع تجاری ومسکونی اختر 
واحد شمالی کدپستی 1661686455 سرمایه شخصیت   ، طبقه ششم   ،
حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقای رامین برنجی به شماره ملی 0068398387 دارنده 5000000 
ریال سهم الشرکه آقای رضا برنجی به شماره ملی 1754321879 دارنده 
95000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای رامین برنجی به شماره 
ملی 0068398387 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای رضا برنجی به شماره ملی 1754321879 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران 

درتاریخ  آریا  آرمان  آرون  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
به شناسه ملی 14009654691  1399/09/26 به شماره ثبت 569890 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
:افزایش میزان صادرات  آگهی میگردد. موضوع فعالیت  اطالع عموم 
غیر نفتی جمهوری اسالمی ایران عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص 
کاال تولید کلیه مواد غذایی و انواع نوشیدنی خرید و فروش و تهیه و 
توزیع و تولید و بسته بندی و پخش واردات و صادرات کلیه کاالهای 
کلیه  ،شرکت در  ایران  اسالمی  تعرفه در جمهوری  بازرگانی طبق  مجاز 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیالت ریالی و 
ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و مالی و داخلی و خارجی اخذ 
نمایندگی از کلیه شرکتها و کارخانجات معتبر داخلی و خارجی و اعطای 
اعم  اشخاص  با کلیه  و مشارکت در سرمایه گذاری  قرارداد  انعقاد  ان 
از گمرکات داخلی  از حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کاال 
کشور و حق العمل کاری و ثبت سفارش در خصوص موضوع فعالیت و 
برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی و ایجاد و تاسیس کارخانجات و 
راه اندازی خطوط تولید و مونتاژ و نصب و تجهیز دستگاه ها و ماشین 
االت تولیدی ، انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت نیاز پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح مشارکت با شرکتهای فنی و مهندسی 
ایرانی برای انجام کارها در کشورهای ثالث ارائه خدمات پس از فروش 
سرمایه  برای  سازی  زمینه  و  بررسی  خارجی  شرکت  خدمات  یا  کاالها 

گذاری شرکت خارجی در ایران انجام عملیات اجرایی قراردادهای بین 
اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می گردد داللی و حق العمل 
کاری و نمایندگی تجاری ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش 
فنی و فناوری بین طرفین درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
، شهر  ، بخش مرکزی  تهران  ، شهرستان  تهران - منطقه 13  استان   :
تهران، محله هاشمی ، کوچه شهید چهاردوری ، بن بست شهید محمد 
مهدی آزاد ، پالک 4 ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستی 1348663864 
نقدی  ریال   1,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسین مهری به شماره ملی 
4270176539 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم فرزانه عظیمی 
به شماره ملی 4270877456 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا 
به  به شماره ملی 4270176539 و  آقای حسین مهری  هیئت مدیره 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود خانم فرزانه عظیمی به شماره ملی 4270877456 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها ، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضا حسین مهری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت تاسیس شرکت
آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه 9900873  

بدینوسیله به خانم ربابه بالرک 
شماره  تولد1۳۳1.۲.۲   تاریخ  اصغر  پدر  نام 
حسین  مرحوم  ورثه  ملی۳۰۵17۰۵۳1۴  
اجرایی  پرونده  بدهکار  سرخانی  مهدویان 
کالسه1۳۹۹۰۴۰1۹۰۶۳۰۰۰8۴۶.1  برابر گزارش 
سند  متن  اعالمی  آدرس  به  ابالغ  مأمور 
که  می گردد  ابالغ  نگردیده  شناخته  ازدواج 
برابر سند ازدواج صادره به شماره۴۵1۴ مبلغ 
بدهکار  مهریه  بابت  ریال   1۶.1۴۲.۰۴۲.۲۴8
می باشید و خانم عصمت آقا علی پور یوسفی 
اجرائیه  صدور  درخواست  پرونده  بستانکار 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و پرونده اجرایی به کالسه۹۹۰۰87۳  در این 
اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین 
نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما اعالم 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت 
1۰ روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 
شما  علیه  مقررات  طبق  اجرایی  عملیات 

تعقیب خواهد شد.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ 
علی خسروانجم



پیامک شما را دربـاره 
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ادامه روند جنجال برانگیز  آزادسازی کاروانسرای حبس شده در زندان سمنان

»کاروانسرای عباسی« از پشت دیوارها گردن نکشید 
یک عضو شورای شهر سمنان می گوید سازمان زندان ها به جای گرفتن ساختمانی از شهرداری 

حاضر به آزادسازی محوطه کاروانسراست

خراسانیان می گوید آن زمان 
مقرر شده بود که در اجرای 

طرح تعریض خیابان سعدی، 
بخشی از زمین سازمان زندان ها 
در اختیار شهرداری قرار گرفت، 

در عوض اداره کل زندان ها 
هم می بایست سند خود را 
به شهرداری نشان می داد: 

»مسئوالن اما آن زمان سندی 
نشان ندادند.سال ۹۶ یعنی 

سه سال بعد، باز هم ماجرای 
غرامت به میان آمد، شهرداری 
هم از سال 8۶ تا االن جریمه 
می شود، جریمه ای حدود ۳ 

میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان.«

 مهدی جمال، مدیرکل 
میراث فرهنگی استان سمنان: 

»سال ۵۹ کاروانسرای شاه 
عباسی به شماره پالک 

ثبتی ۳۶.8 در فهرست آثار 
ملی ایران ثبت شده است. 

حتی  سال 1۳۶۲ اداره کل 
میراث فرهنگی استان در 
محل این کاروانسرا بود، 

تمام برگه های واگذاری این 
کاروانسرا هم موجود است، اما 
اینکه اداره کل زندان ها چطور 
مجوز گرفته که در این محل 

زندانی احداث کند، برای ما و 
سایر مسئوالن میراث فرهنگی 

هم مجهول است.« 

مدیر عامل اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری کشور:  

طبق مصوبه هیات وزیران، 
تاکسی هایی که به سن ده 

سال رسیده باشند، مشمول 
فرسودگی هستند. در حال 

حاضر 1۹۲ هزار دستگاه 
تاکسی به سن فرسودگی 

رسیده است 

| روزنامه نگار |
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آغاز واکسیناسیون 
رانندگان اتوبوس در تهران 
اتوبوسرانی  واحد  شرکت  مدیرعامل 
وضعیت  شدن  قرمز  به  توجه  با  تهران 
منظور،  این  به  گفت:  تهران  در  کرونا 
ناوگان  کردن  ضدعفونی  عملیات  موضوع 
اتوبوسرانی بیش از پیش تشدید و انجام 
مستمر و منظم آن را به صورت ویژه مورد 

داده ایم. قرار  توجه 
عملیات  آغاز  از  همچنین  ترفع  محمود 
اتوبوسرانی  ناوگان  رانندگان  واکسیناسیون 
هزاران شهروند  و  با صدها  روزانه  تهران که 
و  داد  آینده خبر  روز  تا چند  دارند،  سروکار 
افزود: ۵۵۰۰ راننده اتوبوس به منظور در امان 
می شوند. واکسینه  زودی  به  کرونا  از  ماندن 
شرکت  روابط عمومی  گزارش  اساس  بر 
به  اشاره  با  او  تهران،  اتوبوسرانی  واحد 
بخش  راننده  هزار   ۲ واکسیناسیون  اینکه 
خصوصی  بخش  راننده   ۳۵۰۰ و  عمومی 
انجام  مرحله  چند  در  واحد  شرکت 
و  درخواست  با  مهم  این  می شود، گفت: 
مقابله  ستاد  از  شهری  مدیریت  پیگیری 
علوم  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  با کرونا 
ستاد  مساعدت  و  همکاری  با  و  پزشکی 
از  یکی  از سوی  بهداشت  وزارت  و  مذکور 
دانشگاه های علوم پزشکی تهران به زودی 

می شود. آغاز 
تهران  اتوبوسرانی  واحد  مدیرعامل شرکت 
 7 خط  از  بخشی  مسیر  تغییر  درباره 
بی آرتی در محور خیابان حضرت ولی عصر 
ایجاد  دلیل  به  داد:  توضیح  نیز  )عج( 
زرتشت،  خیابان  محدوده  در  سنگ فرش 
خیابان  طریق  از   7 خط  مسیر  از  بخشی 
می شود که  انجام  کشاورز  بلوار  و  فاطمی 
بعد از اتمام عملیات عمرانی به روال قبل 

گشت. خواهد  باز 

یک عضو شورای شهر یزد: 

 بنر »سال 13400 مبارک« 
اقدام تبلیغاتی بود  

درباره  یزد  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
در  نو  سال  تبریک  بنر  نصب  حواشی 

داد. توضیح  یزد،  ابوذر  میدان 
این  در  جورابی،  الهه  ایمنا،  گزارش  به 
خصوص اظهار کرد: یک شرکت تبلیغاتی 
در  نو  سال  تبریک  مناسبت  به  بنری 
روی  بر  نصب کرده که  یزد  ابوذر  میدان 
آن عبارت »سال 1۳۴۰۰ مبارک« نگاشته 

است. شده 
این  شهروندان  از  بسیاری  افزود:  او 
قلمداد کردند  اشتباه شهرداری  را  مسئله 
سوی  از  اساسًا  بنر  نصب  که  حالی  در 

است. نشده  انجام  شهرداری 
عضو شورای اسالمی شهر یزد ادامه داد: 
به  تبلیغاتی  شگرد  یک  تنها  اقدام  این 
منظور جلب توجه شهروندان انجام شده، 
در حالی که به عنوان یک سوژه مبنی بر 
شهرداری  و  شهر  شورای  اشتباه  عملکرد 

در فضای مجازی تبدیل شده است.
او از شهروندان خواست تا براساس این 
و  شهر  شورای  وجه  تبلیغاتی،  فعالیت 

نکنند. مخدوش  را  شهرداری 

خسارت زلزله به 297 
خانه در مریوان 

 ۲۹7 به  مریوان  در  سه شنبه  شامگاه  زلزله 
وارد کرد.  خسارت  مریوان  در  مسکونی  منزل 
مدیرکل  فالحی  محمد  ایلنا،  گزارش  به 
کردستان  استانداری  بحران  مدیریت 
شامگاه  ریشتری   ۵.۳ زلزله  گفت: 
سه شنبه در مریوان، به واحد های مسکونی 
خسارت  شهرستان  این  روستای   ۲۳ در 
وارد کرد. فالحی افزود: مجددا در ساعت 
بزرگی 7/۲ریشتر  به  لرزه ای  ۲1:۴8 پس 
مریوان را لرزاند که مرکز این زمین لرزه ها 
دیشب  داد:  ادامه  او  بود.  عراق  پنجوین 
ارزیاب  تیم های  زلزله،  وقوع  از  پس 
هالل احمر و دیگر دستگاه های مسئول، به 
منطقه اعزام شدند و در بررسی های اولیه، 
 ۲۳ در  مسکونی  واحد   ۲۹7 به  خسارت 
روستای مریوان گزارش داده شد. فالحی 
یادآور شد: در زمین لرزه شامگاه سه شنبه، 
۹ نفر بر اثر ترس و هنگام خروج از منزل، 
سرپایی  صورت  به  و  مصدومیت  دچار 
با  بحران  مدیریت  مدیرکل  شدند.  درمان 
بیان اینکه در روستا های نقطه صفر مرزی 
منازل  خوردگی  ترک  بانه  ننور  بخش 
مردم  کرد:  تاکید  است،  شده  گزارش 
رسانه های  از  را  زلزله  به  مربوط  خبر های 
در  شایعات  به  و  کنند  پیگیری  رسمی 
بیان  با  او  نکنند.  توجه  مجازی  فضای 
 ۶۰ تا   ۳۰ بین  مسکونی  واحد   18 اینکه 
امروز  افزود:  است،  دیده  خسارت  درصد 
انقالب  مسکن  بنیاد  ارزیاب  تیم های 
اسالمی نیز برای ارزیابی خسارات وارده و 

می شوند. اعزام  منطقه  به  آن  جبران 

حمل ونقل عمومی

از سال 95 تاکنون
75 هزار تاکسی نوسازی شدند 

کشور  شهری  تاکسیرانی  اتحادیه  مدیرعامل 
حدود  تاکنون  سال ۹۵  ابتدای  از  داد که  خبر 
نوسازی شده است.   7۵ هزار تاکسی فرسوده 
مرتضی ضامنی با اعالم این خبر به ایرنا گفت: 
طبق مصوبه هیات وزیران، تاکسی هایی که به 
سن ده سال رسیده باشند، مشمول فرسودگی 
هستند. در حال حاضر 1۹۲ هزار دستگاه تاکسی 
به سن فرسودگی رسیده است. او درباره تعداد 
فعال  ناوگان  گفت:  کشور  فعال  تاکسی های 
تاکسیرانی با ۳18 هزار خودرو تاکسی در سطح 
کشور مشغول  ارائه خدمت است که از این تعداد 
فعال  تاکسی  خودرو  هزار   7۶ تهران  شهر  در 
نوسازی  روند  هستند. ضامنی تصریح کرد: در 

تاکسی های فرسوده،  با مشکالتی مثل افزایش 
عدم  بحث  طرفی  از  و  خودرو  قیمت  بی رویه 
پرداخت تسهیالت توسط بانک ها مواجه شدیم 
او  با مشکل مواجه کرد.  را  نوسازی  که فرآیند 
این  تمام  رغم  به  نوسازی گفت:  فرآیند  درباره 
مشکالت در سال گذشته با پیگیری های صورت 
گرفته توانستیم فرآیند نوسازی را دوباره فعال 
کنیم که در ادامه در ابتدای سال ۹۹ به مشکل 
الزام مندرج در آیین نامه قانون هوای پاک مبنی 
تولیدی  خودروهای  آالیندگی  سطح  ارتقای  بر 
که  برخوردیم   ۵ یورو  به   ۴ یورو  استاندارد  از 
خودروساز آمادگی اجرای آن را نداشت. ضامنی 
گفت: با انعکاس موضوع به دولت و همچنین 

موافقت سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز 
نوسازی ۵ هزار دستگاه تاکسی با استاندارد یورو 
۴ صادر شد و با توجه به پیگیری های صورت 
گذشته   سال  ماه  مهر  تا  خوشبختانه  گرفته 
تحویل  و  نوسازی  تاکسی  دستگاه   ۴۹۳۵
متقاضیان شد. مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی 
شهری کشور درباره فرآیند استاندارد یورو۵ گفت: 
فرآیند تحویل خودرو با استاندارد یورو ۵ طبق 
اعالم آمادگی شرکت خودروساز، از 1۵ آبان ماه 
سال گذشته با هدف تداوم نوسازی تاکسی های 
فرسوده دوباره از سر گرفته شد. او افزود: در زمینه 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی  در سال ۹۹، از ۲۴ 
هزارو 7۳۳متقاضیان ثبت نام شده  ۹18۰ پیش 

فاکتور صادر و خودروی جایگزین  7۶۵۹ دستگاه 
تحویل مالکان داده شد و  118۰ دستگاه در روند 
شماره گذاری و تحویل خودرو هستند. مدیر عامل 
اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور تاکید کرد: 
در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد خودروهای فعال 
با کاربری تاکسی شهری دوگانه سوز هستند، برای 
عمومی  حمل و نقل  خودروهای  کردن  سوز  گاز 

آژانس های  اینترنتی،  تاکسی های  کاربری  با 
در  مدارس،  سرویس های  و  تلفنی  تاکسی 
هماهنگی های صورت  و  دولت  راستای مصوبه 
تا مالکان  امکان فراهم شده است  این  گرفته 
این ناوگان بتوانند با نام نویسی در سامانه وزارت 
نفت به صورت رایگان نسبت به دوگانه سوز کردن 

خودروی خود اقدام کنند.

آزاد کردن کاروانسرای حبس شده  در زندان، به 
خیالی خام بدل شده؛ زیرا که مسئوالن سازمان 
زندان ها خیال فرو ریختن دیوارهای بلند را ندارند. 
با اینکه ندامتگاه به زندان تازه ساختی در جاده 
ساختمان  اما  شده  منتقل  دامغان  به  سمنان 
اداری زندان هنوز در محوطه کاروانسرا باقی مانده 
است. تابستان امسال وعده ی فرو ریختن دیوارها 
اداره زندان ها راضی به  به مردم شهر داده شد. 
ترک ساختمان شده بود و قرار بود کاروانسرا یا 
به شهرداری واگذار شود تا در آن گذر فرهنگی برپا 
کند، یا به اداره میراث فرهنگی برگردد تا مرمت 
تا آن  شود و در معرض دید عموم قرار بگیرد. 
زمان البته حرفی از واگذاری و گرفتن زمین یا 
ساختمان معوض به اداره زندان ها هم شده بود. با 
اینکه چندباری مسئوالن شهرداری و شورای شهر 
سمنان و مسئوالن میراث فرهنگی ادعا کرده بودند 
که دادن ساختمان معوض به مثابه فروش این 

کاروانسرای ثبتی است. 
و  این حال سروش هاشمی، مسئول حفظ  با 
احیای بناها در اداره کل میراث فرهنگی سمنان به 
شهروند گفته بود: »به نظر می رسد که اداره کل 
زندان ها نمی خواهد این بنا را به میراث فرهنگی 
واگذار کند و می خواهد آن را به فروش برساند، 
مسأله ای که خارج از چارچوب قانونی است، زیرا 
نمی توان بنای ثبتی را به فروش رساند.«  همین 
هم شد. کاروانسرا قرار بود با ان قولت واگذار شود، 
صحبت از سندی به میان آمد که پیشتر هم وجود 
داشت اما حضورش چندان جدی گرفته نمی شد 
دارد. سندی که  مسئوالن میراث فرهنگی حتی 
خبر نداشتند، چگونه به سازمان زندان ها رسیده 
است. ادعای نه چندان تازه سازمان این بود که 
برای حضور در این بنا سند رسمی دارد. مهدی 
سمنان،  استان  میراث فرهنگی  مدیرکل  جمال، 
مرداد ماه به یکی از رسانه ها گفته بود که فرآیند 
اداره کل زندان ها مجهول  به  واگذاری کاروانسرا 
به  عباسی  شاه  کاروانسرای   ۵۹ »سال  است: 
ملی  آثار  فهرست  در  ثبتی ۳۶.8  پالک  شماره 
ایران ثبت شده است. حتی  سال 1۳۶۲ اداره کل 
میراث فرهنگی استان در محل این کاروانسرا بود، 
تمام برگه های واگذاری این کاروانسرا هم موجود 

مجوز  چطور  زندان ها  اداره کل  اینکه  اما  است، 
گرفته که در این محل زندانی احداث کند، برای 
ما و سایر مسئوالن میراث فرهنگی هم مجهول 

است.« 

 مخالفان واگذاری با شرط و شروط 
همان زمانی که زمزمه های واگذاری کاروانسرا 
سمنان  شهرداری  بدنه  از  عده ای  شد،  مطرح 
خواستار واگذاری این بنا به مدیریت شهری شدند 
تبدیل کنند.  به گذری فرهنگی  را  آن  بتوانند  تا 
مسعود سیادتی، رئیس شورای شهر سمنان گفته 
بود: »برنامه  مدیریت شهری این است که ضلع 
غربی این گذر به خیابان سعدی و ضلع شرقی 
آن متصل به گذر موزه سالمت و بیمارستان تدین 
سابق شود. این گذر از سویی دیگر به باغ راهی 
باغ  محدوده  به  دید  امکان  متصل می شود که 
فیض و امامزاده علی اکبر و میدان ارگ سمنان را 
دارد.« کشمکش میان شهرداری و میراث فرهنگی 
ادامه داشت تا جایی که ابراهیم رئیسی، رئیس 
قوه قضائیه به سمنان آمد و حجت را برهمه تمام 
کرد. او اعالم کرد که بنای تحت مالکیت سازمان 
شهرداری  به  باید  »کاروانسرا  یعنی  زندان ها، 
واگذار شود.« میراث فرهنگی عقب نشینی کرد و 
ادعاهای قبلی دیگی تکرار نشد.  اما دراین میان، 
از بدنه شهرداری و شورای شهر سمنان  عده ای 
می دانستد  زیرا  بودند،  مخالف  واگذاری  این  با 
را  ساختمانی  باید  شهرداری  پرده،  پس  در  که 

به سازمان زندان ها واگذار کند، تا آن ها به آنجا 
از  یکی  خراسانیان«،  »مهدی  مکان کنند.  نقل 
اعضای شورای شهر سمنان،  به روزنامه »پیام ما« 
اطالعات تازه ای از این واگذاری می دهد: »پول 
مردم  مستقیم  اموال  و  امالک  پول  شهرداری 
هزینه  نباید  شهر  مردم  برای  جز  و  است  شهر 
شود، در ثانی شهرداری بودجه دولتی نمی گیرد 
و درآمدش از خود شهر است. درحالی که سازمان 
زندان ها، بودجه جداگانه دارد. بنابراین شهرداری 
و کتابی  حساب  زندان ها  امور  اداره  با  سمنان 
ندارد که بخواهد به ازای ساختمانشان در محوطه 
کاروانسرا به آن ها ساختمان دهد.« او که جزو 
مخالفان اصلی واگذاری با قید و شرط کاروانسرا 
به شهرداری است می گوید که این نهاد فرهنگی 
چون  گیرد  قرار  میراث فرهنگی  اختیار  در  باید 
قانون اینطور نوشته است. او می گوید که مطابق 
قانون شهرداری ها،  و ۳۵   ماده ۳۴  بند ۲1  با 
شهرداری و میراث فرهنگی تنها باید در حفظ و 
نگهداری آثار ثبتی تشریک مساعی داشته باشند: 
»حاال سازمان زندان ها می خواهد ساختمانی از 
شهرداری در خیابان قدس سمنان، نبش میدان 
عدالت بگیرد. اکنون سازمان فرهنگی شهرداری و 
دانشگاه شهرداری آنجا هستند.  یعنی شهرداری 
ملک خودش را که کارکنانش اکنون در آنجا قرار 
دارند را واگذار کند و در عوض کاروانسرا را بگیرد 
و تبدیل به گذر کند.« او می گوید که تا زمانی که 

فرآیند واگذاری انجام نشود هم سازمان زندان ها 
حاضر به فرو ریختن دیوارهای بلند نیست. 

 گروکشی دنباله دار سازمان زندان ها 
گروکشی سازمان زندان ها با شهرداری هم 
ریشه در همان سندی دارد که طریقه واگذاری 
همچنان  میراث فرهنگی  متولیان  سوی  از  آن 
مجهول است. سایت خبری مرآت، رسانه محلی 
استان سمنان شهریور سال گذشته نوشته بود که 
مدیران وقت میراث فرهنگی استان چندباری از 
سازمان زندان ها خواسته بودند که اصل سندی 
را  آن هاست  نام  به  بنا  این  می دهد،  نشان  که 
منتشر کنند: »سال ۹1 حمید یزدانی، مدیر کل 
نامه ای  در  سمنان  استان  میراث فرهنگی  وقت 
دقیق  زمان  اعالم  زندان ها خواستار  مدیرکل  به 
تخلیه کاروانسرا شده بود، سه سال بعد در  سال 
۹۴ نیز حسین خواجه بیدختی، مدیر کل وقت 
سازمان ها  به  نامه ای  در  استان  میراث فرهنگی 
خواستار اصل سند واگذاری این بنا شده بود.« 

 طرح تعریض و سند تک برگ 
سازمان زندان ها و شهرداری اما مسئله دنباله 
دار دیگری نیز دارند که سرنوشت آن به نوعی به 
شرایط امروز کاروانسرا و مساله مجهول سند نیز 
مرتبط است. خراسانیان می گوید ماجرا از سال 
8۶ و همزمان با طرح تعریض خیابان سعدی، 
یعنی همان خیابانی که کاروانسرا در آن قرار دارد، 
آغاز شد. او می گوید آن زمان مقرر شده بود که 

در اجرای طرح تعریض خیابان سعدی، بخشی 
از زمین سازمان زندان ها در اختیار شهرداری قرار 
گرفت، در عوض اداره کل زندان ها هم می بایست 
سند خود را به شهرداری نشان می داد: »مسئوالن 
اما آن زمان سندی نشان ندادند.« سال ۹1 زمانی 
سمنان  شهرداری  سکاندار  خود  خراسانیان  که 
می شود، باردیگر ماجرای غرامت سازمان  زندان ها 
ارائه  بازهم سندی  نیز مطرح می شود، سازمان 
نمی کند. »سال ۹۶ یعنی سه سال بعد، باز هم 
ماجرای غرامت به میان آمد، شهرداری هم از سال 
8۶ تا االن جریمه می شود، جریمه ای حدود ۳ 
میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان.« خراسانیان می گوید 
ارائه  سازمان زندان ها سال ۹۴ سند تک برگی 
داده بود که البته در اصالت همین سند مشکالتی 
مشخصات  گرفتند،  برگی  تک  »سند  هست: 
کروکی سند تک برگی با مشخصات پشت تک 

برگی متفاوت است«

 اما و اگرهای ارزش افزوده 
خراسانیان می گوید در سال ۹۶ هنگامی که 
شهرداری محکوم شد بارها از اعضای مدیریت 
شهری خواست تا تجدید نظر کنند که اگر این 
اتفاق می افتاد، حتی سازمان زندان  ها به شهرداری 
بدهکار می شد: »در قانون مساله ای به نام ارزش 
افزوده وجود دارد، یعنی مثال شما زمینی دارید با 
متراژ ۵۰۰ متر که باید ۲۰ متر مربع عقب نشینی 
کند، اگر شما در طول کوچه ۲ متر عقب نشینی 
وقتی  نگیرید،  شهرداری  از  غرامت  اگر  کنید، 
اصالح سند کنید، شهرداری دیگر ارزش افزوده 
را نمی گیرد چون خودتان کوچه 1۴ متری را دو 
متر عقب رفتید و 1۶ متر شده  است و ارزش 
افزوده ناشی از افزایش عرض را خودتان ایجاد 
کردید. اما اگر از شهرداری غرامت بگیرید، وقتی 
بخواهد اصالح سند شود، یعنی شهرداری نامه 
به ثبت بزند،  طبق قانون شهرداری باید ارزش 
افزوده دریافت کند. ارزش افزوده افزایش عرض 
خیابان. ملک شما اگر به خیابان ۲۰ متری بخورد، 
یک قیمتی دارد و این مسئله ارزش افزوده را 
خود شهرداری تعیین می کند. حاال فرض کنیم 
طبق  باشد،  درست  هم  زندان ها  سازمان  سند 
محاسبات کارشناسان، اکنون سازمان زندان ها در 
فرآیند اصالح سند باید حدود 8 میلیارد تومان 
ارزش افزوده پرداخت کنند و بدهکار شهرداری هم 
می شوند.« او می گوید افرادی از بدنه شهرداری 
از فرجام خواهی و تجدید نظر دادگاه صرف نظر 
کردند به این امید که بتوانند کاروانسرا را بدون 
دادن ملک معوض تملک کنند: »اگر این ارزش 
می توانست  شهرداری  می شد،  مطرح  افزوده 
اکنون طبق  کند.« درحالی که  تهاتر  را  کاروانسرا 
به جای  پیام ما، شهرداری  بررسی های خبرنگار 
حال  در  میلیونی   8۰۰ و  میلیارد  بدهی ۳  این 
زندان هاست.  سازمان  برای  ساختمانی  ساخت 
فارغ از ساختمان معوض کاروانسرا.  اما اینکه 
سند تک برگی یک بنای ثبتی چگونه به سازمان 
زندان ها رسیده همچنان در هاله ای از ابهام است، 
همانطور که اساسا حضور زندانیان در بنایی متعلق 
کهربایی،  امید  حال  این  با  صفویه.  دوران  به 
مدیرکل زندان ها در نشستی خبری اعالم کرده بود 
که  هم ساختمان اداره کل زندان ها سند تک برگی 

دارد و هم ساختمان متعلق به دادگستری. 
از  اعالم کرده که  تازگی  به  اما  شهرداری سمنان 
مرمت بنا هم کناره گیری می کند. شهردار سمنان، 
سید محمد ناظم  رضوی به تازگی گفته دستگاه های 
مختلف برای اجرای طرح گذر فرهنگی همراهی 
نمی کنند. سیادتی هم تاکید کرده که جزئیات و 
این  باید اعالم شود. در میان تمام  دلیل تاخیر 
دعواها و جدل ها کاروانسرای نم کشیده و آسیب 
دیده بر اثر باران و توفان و دستکاری انسان ها، 
همچنان پشت دیوارهای بلند زندان پنهان است 
و مشخص نیست چه زمانی رخ نمایی می کند. 

دیوارهای سفید رنگ هنوز پابرجاست. ایستاده به تماشای میدان اصلی شهر و رهگذرانش. هرچند وجب، تابلوی »تصویربرداری ممنوع« 
روی تنش حفظ شده با سیم های خاردار بلندی روی لبه ها که هوس فرار را از ذهن زندانیان دور می کرد. دیوارهای زندان شهر بلند 
باالست و فکر خراب شدن ندارد. کاروانسرا پشت دیوارهای بلند، پنهان است و دست مردم شهر از آن کوتاه. تابستان امسال قرار بود، 
دیوارها خراب شوند و کاروانسرا به شهر بازگردد، وعده ها بی سرانجام ماند، هنوز هیچکدام از شهروندان روی بنای صفوی را ندیدند و انگار 
قرار هم نیست که ببینند، هنوز کسی در محوطه و پله های کاروانسرای 20 حجره ای  قدم نگذاشته، تنها قدیمی ترها و آن هایی که زندانی 

در کاروانسرا داشتند، از زیر و بم آن خبر دارند و گویی قرار است تنها همان ها منبع اصلی خبر باقی بمانند. 
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کاوش  در »ُتل آجری« ، دروازه ای در ۴ کیلومتری تخت جمشید/ مهر

| مدرسه تومانیان تبریز |
مدرسه تومانیان تبریز، در سال 18۹۵میالدی برابر 
تومانیان  برادران  توسط   ، قمری  هجری   1۳۰۲ با 
به یاد خواهر ناکام خود »تامارا تومانیان«، به عنوان 
ارمنی  دختران  برای  دخترانه  مدرسه  نخستین 
ساکن در تبریز بنا نهاده شد. بنای این مدرسه در 
دو طبقه به همراه زیرزمین با فرمی خطی کامال از 
آجر و با پی سنگی ساخته شده است. پنجره های 
بلند تاقی، دو سنتوری بر فراز ورودی بنا، دو قوس 
هاللی در طرفین آسمان و مجموعه آجرکاری هایی 
که در نهایت بلوک های آجری سه بعدی را به  نمایش 
 می گذارند، نمای کلی این بنا در هر دو جانب آن 
را ساخته اند. کل بنا به گونه ای تداعی گر ترکیبی از 
کلیساهای ارمنی آجری و ابنیه قاجاری سطح شهر 

است.
مدرسه تومانیان یکی دیگر از مدارس تاریخی تبریز 
این  است.  قاجار  به  مربوط  آن  قدمت  است که 

مدرسه در خیابان شریعتی جنوبی )شهناز(، کوچه 
میالدی  سال 18۹۵  در  و  شده  واقع  آواک  بارون 
توسط خانواده ای ارمنی با همین نام ساخته شده 
است. جالب است بدانید اعتبار ساخت این مدرسه 
هزینه ی جهیزیه دختر جوان و ناکام خانواده ارمنی 
تومانیان ساخته شده است. این بنا وقفی بوده و 
مدیریت آن با خلیفه گری ارامنه آذربایجان است.

است  طبقه ساخته شده  در سه  تومانیان  مدرسه 
شده  ساخته  مدرسه  عنوان  به  ابتدا  همان  از  و 
است. از ویژگی های بارز این مدرسه اسکلت بندی 
محکم و آجری آن است. نمای ساختمان آجری 
بوده و قوس های نیم دایره ای در باالی پنجره ها به 
شکل ابرو از زیبایی های این ساختمان است. این 
تاکنون  است که  استوار  محکم  آن قدر  ساختمان 
هیچ نیازی به تعمیرات جدی نداشته است و تنها 
اقداماتی که اخیرا برای آن صورت گرفته نم زدایی 
ورودی ها  برخی  در  سر  در  همچنین  است.  بوده 

نیز تابلوهایی سنگی با خط ارمنی دیده می شود.
مالکیت بنا وقفی و مدیریت آن با خلیفه  گری ارامنه 
آذربایجان است. این اثر، در تاریخ 1 آذر 1۳78، با 
شماره ثبت ۲۵1۹، به  عنوان یکی از آثار ملی ایران، 

ایران به ثبت رسیده  است./سیری در 

فراخوان نوزدهمین دوره جشنواره »کتاب رشد« با هدف معرفی کتاب های 
ناشران و  از  این فراخوان  برگزیده حوزه آموزشی و تربیتی منتشر شد. در 
پدید آورندگان کتاب های آموزشی و تربیتی دعوت شده است تا مشخصات 
کتاب هایی را که در سال های 1۳۹8 و 1۳۹۹ منتشر کرده اند، برای بررسی 
در وبگاه سامان کتاب به نشانی  http://samanketab.roshd.ir/ ثبت و 
نسخه ای از آن را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، به دبیرخانه 

ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ارسال کنند./هنرآنالین

سال گذشته در چنین روزی روزنامه سراسری »پیام  ما« گزارش هایی با 
خطر پیک بیماری در تهران  و بازگشت دوباره »ایران«به توران، کارکرده 
از  بهداشت  وزارت  به گزارش سخنگوی  به ترتیب  این گزارش ها  است. 
تنها  »ایران«  موفق  انتقال  و  تهران  در  بیماری  دوم  موج  بروز  احتمال 
و  سمنان  استان  به  کشورمان  تکثیر  قابلیت  با  اسارت  در  یوزپلنگ 

داشت. اشاره   ، اصلی خودش  زیستگاه 

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد |بخش دوم|
فائو فعالیت ها و برنامه های متعددی در زمینه توسعه، توسعه پایدار، امنیت 
غذایی و مبارزه با گرسنگی انجام داده است. این فعالیت ها، در زمینه های 
این  می گیرد.  انجـام  و کمک رسانی  مراقبتی  اجرایی،  حقوقی،  مختلف 
سازمان در راستای تحقق اهداف خود، ساالنه از طریق حدود ۳۰۰۰ قرارداد 
مشاوره ای و با استفاده از 1۵۰۰ نفر تکنسین و کارشناس کشاورزی، در قالب 

توافق نامه ها، همکاری می کند./ سیاست های کشاورزی

موسیقی  بازار  در  منتشر شده  آثار  تازه ترین  از  یکی  عنوان  »سبزدرسبز« 
است که در قالب یک اثر بی کالم در ژانر موسیقی تلفیقی به سرپرستی و 
آهنگسازی محسن رمضان نژاد منتشر شد. در این اثر موسیقایی گروه اجرایی 
تالش کرده با ترکیبی از سازهای ایرانی و سازهای الکترونیک فضای متفاوتی 

را با الهام از موسیقی ردیف دستگاهی ایران اجرا کند./مهر

عکاسان ایرانی در میان 1۴۰ برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی هنر 
عکاسی یادواره محفوظ هللا بنگالدش حضور دارند که احمد خطیری موفق 
به دریافت مدال طالی FIP بخش مونوکروم شد و همچنین کیارنگ 
عالیی و امیرحسین یوسفی کیاسری روبان افتخار این رویداد را دریافت 

کردند./ایرنا

و  قطبی  حمیدرضا  کارگردانی  به  شب«  آن  »قطار  سینمایی  فیلم 
تهیه کنندگی بهروز رشاد در بخش فیلم های خانوادگی جشنواره بین المللی 
فیلم ُموو بلژیک به نمایش درمی آید. این جشنواره ۳1 فروردین تا 1۳ 
اردیبهشت 1۴۰۰ )۲۰ آوریل تا ۳ ِمی ۲۰۲1( در دو شهر بروژ و تورنه بلژیک 

می شود./ایلنا برگزار 

اخیرا یک عکاس نجومی آماتور موفق به ثبت تصویری با 
شکوه از عبور ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل خورشید 
شده است.  »مهمت ارگون  )Mehmet Ergun( « این 
عکس را در تاریخ ۲ آوریل از آلمان گرفته و به مدت سه 
هفته در حال تالش برای ثبت این عکس بود. او تاکنون 
بین المللی  فضایی  ایستگاه  از  تصویر  موفقیت چندین  با 
در حال عبور گرفته و آن ها را در صفحه اینستاگرام خود 
با بیش از 1۴ هزار دنبال کننده به اشتراک گذاشته است.

 Lunt LS  8۰ DSII او با کمک ابزاری نظیر تلسکوپ خورشیدی
و ... ، توانست دقیقا هنگامی که ایستگاه فضایی بین المللی 
۳۰۰ مایل)۵۰۰ کیلومتر( باالتر از مکان او در شهر آلتزی آلمان 
در حال عبور از مقابل خورشید بود، این تصویر را ثبت کند. 
ارگون در این باره گفت: من برای گرفتن این تصویر از سه هفته 
پیش از آن برنامه ریزی کرده بودم و با کمی خوش شانسی 
توانستم این تصویر را ثبت کنم. این چهارمین عکسی است که 
از عبور ایستگاه فضایی بین المللی ثبت کرده ام و جالب است 
هر بار نیز هیجان زده می شوم. ناسا همچنین عکس من را در 

استوری اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت.
از  باال  وضوح  با  تصاویری  او  نیز  سال گذشته  آوریل  در 
ثبت  مقابل خورشید  در  بین المللی  فضایی  ایستگاه  عبور 
ایستگاه فضایی بین المللی بزرگترین جرمی ایست  کرد. 
که تاکنون توسط انسان به فضا رفته و طول آن ۳۵7 فوت 

ایسنا است./ 

ای دل نگفتمت که ز زلفش عنان بتاب
کاهنگ چین خطا بود از بهر بهر مشک ناب

ای دل نگفتمت که ز لعلش مجوی کام
هر چند کام مست نباشد مگر شراب

ای دل نگفتمت که به چشمش نظر مکن
کز غم چنان شوی که نبینی بخواب خواب

ای دل نگفتمت که ز ترکان بتاب روی
زان رو که ترک ترک ختائی بود و صواب
ای دل نگفتمت که مرو در کمند عشق
آخر بقصد خویش چرا میکنی شتاب
ای دل نگفتمت که اگر تشنه مرده ئی
سیراب کی شود جگر تشنه از شراب

ای دل نگفتمت که منال ار چه روشنست
کز زخم گوشمال فغان میکند رباب

ای دل نگفتمت که مریز آبروی خویش
پیش رخی کزو برود آبروی آب

ای دل نگفتمت که ز خوبان مجوی مهر
زان رو که ذره مهر نجوید ز آفتاب

ای دل نگفتمت که درین باغ دل مبند
کز این مدت جوی نگشاید به هیچ باب

ای دل نگفتمت که مشو پای بند او
زیرا که کبک را نبود طاقت عناب

ای دل نگفتمت که مرو در هوای دل
طاوس را چه غم ز هواداری ذباب

ای دل نگفتمت که طمع بر کن از لبش
هر چند بی نمک نبود لذت کباب

ایدل نگفتمت که سر از سنبلش مپیچ
کافتی از آن کمند چو خواجو در اضطراب

خواجوی کرمانی

| چاپ ونشر | | موسیقی | | هنرهای تجسمی | | سینما |

عبور ایستگاه فضایی بین المللی 
از مقابل خورشید

با مفاهیم اصلی حوضه آبریز و حوضه  پس از آشنایی 
آبریز دریای خزر نوبت به معرفی حوضه آبریز خلیج فارس 
و دریای عمان می رسد. مساحت بخشی از ایران جنوبی 
كه آب های آن به دو دریای جنوب می ریزد، ۴۲۴ هزار 
كیلومترمربع )۲۶% مساحت کشور( برآورد شده است. این 
حوضه  وسیع میان سواحل خلیج فارس و دریای عمان و 
خطی كه خط  الراس كوه های چهل چشمه، پنجه علی، الوند، 
دره بید، كوهرنگ، ازنا، اینار، سبزپوشان )شمال شیراز( 
استهبانات، داراب، كهنوج،  بشاگرد و بم پشت را به هم وصل 
می كند، قرار گرفته است. این منطقه  وسیع از نواحی كم 

باران كشور است.
رودهای این حوضه را می توان بر حسب مصب آن ها به 
دو قسمت تقسیم كرد: اول رودهایی كه آب آن ها پیش 
تمامی  دسته  این  می شود.  خارج  كشور  از  استفاده  از 

رودخانه های زاگرس شمالی را، به جز آنهایی كه در حوضه 
به عبارت دیگر تمامی  كارون قرار دارند، شامل است و 
و  نوسود  فاصله  میان  در ۶۰۰ کیلومتری  را كه  رودهایی 
هورالعظیم جریان دارند، در بر می گیرد، مانند سیروان در 
شمال، كرخه در جنوب و چندین رودخانه دیگر نزدیک 
میان این دو كه آب همه آن ها وارد خاک عراق شده، از 
طریق رود دجله به اروند رود می ریزند. دوم رودهایی كه به 
طور مستقیم با دریاهای جنوب ارتباط دارند كه مهم ترین 
در  از سرچشمه اش  آن  است كه طول  رود كارون  آن ها 
زردكوه تا خرمشهر كه در آن جا به اروند رود متصل می شود  
8۵۰ کیلومتر است و از شاخه های عمده آن دز و خرسان را 
می توان نام برد. كارون در بندقیر كه وارد جلگه خوزستان 
می شود، همیشه پر آب است و میزان تخلیه متوسط آن به 
۶۳۰ مترمکعب در ثانیه می رسد كه در هیچ رود دیگر ایران 

نظیر و مانند ندارد. كارون هنگام طغیان هزاران كیلومتر 
مربع از خاک خوزستان را از سیالب می پوشاند و موجب 
خسارت فراوان می شود. پس از كارون هر چه به سمت 
مشرق پیش می رویم، از اهمیت، اعتبار و مقدار آب رودها 
كاسته می شود و عمده این رودها این ها هستند: جراحی، 
هندیجان، دالكی، مند، مهران، میناب و سرانجام باهوكالت 

در انتهای شرقی بلوچستان./ نشریه ۳1۰ تمآب

حوضه های آبریز ایران

حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان

را  مخاطب  که  است  جذابی  کتاب  عنوان  سوفی  دنیای 
شگفت زده می کند. بیشتر افرادی که به مطالعه در مورد فلسفه 
عالقمند هستند این کتاب را در لیست کتاب های مورد عالقه 
خود قرار داده اند، اما جالب است بدانید دنیای سوفی کتابی 
است که برای افرادی که عالقه زیادی به فلسفه ندارند و تنها 
دوست دارند آشنایی جزئی با فلسفه داشته هم جذاب است. 
همان طور که از جلد کتاب دنیای سوفی مشخص است، این 
کتاب داستانی درباره تاریخ فلسفه کل جهان است. به  قول 
بسیاری از مخاطبان، داستان دنیای سوفی گزیده ای از سخنان 
ارزشمند فیلسوفان مهم دنیا در ۳ هزار سال گذشته را روایت 

می کند.
نویسنده این کتاب با خالقیت هرچه تمام تر فلسفه و نکات 
ارزشمندی که هر کس باید در مورد این علم بداند را با زبانی 
ساده و روان بیان می کند. همین موضوع باعث شده تا دنیای 
سوفی به عنوان یکی از پر فروش ترین کتاب های دنیا همیشه 
حال خوشی را در صف فروش کتاب ها داشته و به ۶۰ زبان 

مختلف در دنیا خوانده شد.

| دنیای سوفی | 
| نویسنده :  یوستین گردر
مترجم : حسن کامشاد |

آبخوان


