
واکنش سازمان محیط زیست به انتشار 
خبر محکومیت »عیسی کالنتری«

به  دنبال انتشار اخباری درباره صدور حکم محکومیت عیسی کالنتری، رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست، مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
»هیچگونه حکم جدیدی درباره پرونده آقای کالنتری به سازمان حفاظت محیط زیست 
ابالغ نشده است.« محمداسماعیل حق پرست در گفت و گو با ایسنا درباره آخرین وضعیت 
پرونده قضایی عیسی کالنتری عنوان کرد: »هیچگونه حکم جدیدی در خصوص پرونده 

آقای کالنتری به سازمان حفاظت محیط زیست ابالغ نشده است.«

  ناقوس تاریخی کاخ گلستان
بار دیگر به صدا در آمد

ساعت کوک شمس العماره
بار دیگر پس از چند سال خاموشی صدای ناقوس 
ساعت شمس العماره، در تهران پیچید. این ساعت 
150 ساله که هدیه ملکه انگلیس به ناصرالدین شاه 
قاجار بوده، قبل از این باز هم در سال های89،  91 
و 97 تعمیر شده بود اما هر بار از کار می افتاد. حاال 
در آخرین سال قرن چهارده، بار دیگر دستی به سر 
و رویش کشیدند تا کسانی که از در شرقی کاخ وارد 
ساعت  به  چشمشان  می شوند،  عمارت  و  حیات 
بیفتد و دلشان کوک شود. باب عالی که همان در 
ویروس  اگر  و  شده  باز  تازگی  به  است  شرقی 
به  را  بیشتری  رام شود، گردشگران  سرکش کرونا 

کاخ جهانی خواهد کشاند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه در 
واکنش به اقدام خرابکارانه در نطنز:

در دام فریب کارانه 
رژیم صهیونیستی 

نمی افتیم
با گذشت یک روز از خرابکاری در سایت نطنز، شواهد و 
قرائن نشان می دهد که اسراییل در پِس خرابکاری در 
این سایت قرار دارد. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران در نشست خبری به خبرنگاران گفت، 
صحبت  مسائل  این  درباره  قبل  از  صهیونیستی  رژیم 
می کرد و این روزها نیز از منابع متعدد شنیده می شود که 
تأیید می کنند این رژیم پشت این داستان بوده است.  بلوای واکسن

  رئیس سازمان نظام پزشکی: اولویت دریافت واکسن با کادر درمان بود، در این میان مقداری به اقشار دیگر داده شد
  وزیر بهداشت با اشاره به مشکالت تهیه واکسن کرونا مطرح کرد: 3 هزار مکاتبه برای خرید واکسن

اولویت بندی و تعداد محدود واکسن های کرونا نارضایتی  پاکبانان، بیماران خاص و کادر درمان را به دنبال داشت

| زلزله شناس و رییس شاخه 
زمین شناسی فرهنگستان علوم  |

| مهدی زارع |

 ضرورت تاسیس
مرکز مطالعات کوهستان 

داده  توضیح  اختصار  به  نوشته  این  در 
پژوهشی  مرکزی  تاسیس  که  می  شود 
برای مطالعات علمی و توسعه فناوری های 
ضروری  ایران  مرکزی  البرز  در  کوهستان 
و  توسعه  هدف  مرکزی  چنین  در  است. 
از  بهره گیری  منابع،  از  بهینه  بهره برداری 
محیط  از  حفاظت  انرژی،  جدید  منابع 
زیست و کاهش ریسک مخاطرات در البرز 
مرکز  است.  ایران  دیگر  کوهستان های  و 
تحقیقات کوهستان یک مرکز بین رشته ای 
است که  فرصت های تحقیقاتی و آموزشی را 
برای دانشمندان، دانشجویان و پژوهشگران 
فراهم  خصوصی  و  دولتی  بخش های 
می  کند. تعامل گسترده با مدیران محلی و 
سیاست گذاران در مورد تعریف برنامه های 
پژوهشی هدفمند برای رفع مشکالت مردم 
و منطقه و توسعه فناوری های مورد نیاز در  

. است  الزامی  منطقه کوهستانی 
برای   مطالعاتی  موسسه ای  مرکز  این 
باشد.  باید  آموزش کوهستان  و  تحقیقات 
هدف توسعه علمی است که مردم منطقه و 
کشور بتوانند از آن برای بهره گیری متناسب 
بدین  کنند.  استفاده  کوهستان  محیط 
ترتیب شهروندان بتوانند به کاربرد معنی دار 
دانش بپردازند که برای بهبود کیفیت محیط 
ضروری  بسیار  آینده  در  و  حاضر  حال  در 
از  البرز  مرتفع  کوهستانی  مناطق  است. 
نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
درصد   25 حدود  که  است  ای  محدوده 
زندگی  آن  پیرامون  در  ایران  جمعیت  از 
زندگی  بر  کوه ها  این  در  تغییر  می  کنند. 
با  مناطق  این  اثر می گذارد.  نفر  میلیون ها 
محیط زیست متنوع، ذخیره مهم زیستی 

هستند. ایران  شمال 
تجدیدپذیر  و  پاک  انرژی  عظیم  منابع 
باد  انرژی  و  گرمایی  زمین  انرژی  مانند 
قابل  منطقه  این  در  دریا  امواج  انرژی  و 
نور  شهربلده  است.  بهره برداری  و  توسعه 
مرکز این پهنه کوهستانی در رقوم ارتفاعی 
بین 2000 تا 2100 متر در مرکز البرز مرکزی 
ایران  شهرهای  مرتفع ترین  از  یکی  ایران، 
مازندران  استان  شهر  سردترین  معموال  و 
است. سامانه آتشفشانی دماوند مهمترین 
مرکزی  البرز  در  ایران  آتشفشانی  سامانه 
واقع است. بررسی ها نشان می  دهد که از 
انرژی  توسعه  برای  می  توان  سامانه  این 
از  بهره گرفت.  منطقه  برای  زمین گرمایی 
انرژی زمین گرمایی به عنوان منبع انرژی 
استفاده  صنعتی  و  خانگی  مصارف  برای 
انرژی  نیروگاه های زمین گرمایی  می  کنند. 
به  تجدیدپذیر  و  طبیعی  منبع  این  از  را 
کاهش  به  و  می  کنند  تولید  پایدار  روش 
با  می  کنند.  کمک  زمین  کره  شدن  گرم 
مناسب  به  نیروگاه ها  کارایی  حال،  این 
انرژی زمین  تولید  برای  بودن یک منطقه 
گرمایی بستگی دارد که ترکیبی پیچیده از 
امروزه،  است.  محیطی  عوامل  از  بسیاری 
نیاز  زمین گرمایی  بودن  مناسب  ارزیابی 
بودجه  بودن  اختیار  در  و  فنی  بازرسی  به 
دارد. بنابراین داشتِن یک نقشه مناسب از 
سایت های زمین گرمایی به عنوان مرجع و 
همینطور استفاده از فرآیندهای جمع آوری 
مبنایی  کارهای  از  داده ها،  آماده سازی  و 
تحقیقات  مرکز  این  در  باید  در  که  است 
کوهستان انجام شود. نتایج این برررسی ها 
و فعالیتهای اولیه می  تواند به دانشمندان، 
سرمایه گذاران صنعتی و سیاست گذاران در 
ارزیابی سایت های زمین گرمایی کمک کند.

برنامه ریزی برای تاسیس »نیروگاه انرژی 
و  البرز  در  به سطح«  نزدیک  زمین گرمایی 
تشویق  برای  دانش  اشتراک گذاشتن  به 
به ادغام در راستای توسعه این فناوری در 
برنامه های انرژی آینده ایران از فعالیت های 
پیش بینی شده این مرکز است. هدف این 
نوع  این  فناوری های  توسعه  با  که  است 
انرژی تجدیدپذیر، به تامین انرژی منطقه 

از طریق این منبع کمک کنیم.
نیز  مختلفی  طبیعی  مخاطرات  با  منطقه 
سیل،  زلزله،  مانند  مواردی  و  است  روبرو 
بهمن و زمین لغزش های بزرگ در بازه های 
و  کوهستان  محیط  بر  گوناگون  زمانی 

 صدور مجوز برای قایق ها و لنج های چابهاری موجی
از خوشحالی برای صیادان و نگرانی برای فعاالن 

محیط  زیست ایجاد کرده است
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آگهی مناقصه عمومی 
مناقصه گزار:  شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

موضوع مناقصه: خرید چوب ایرانی 
)صنوبر پاسپیدار( به میزان کل 9480 
تن مورد نیاز مناطق تابعه به شرح ذيل:

1- معدن همکار 21۶0 تن 
2-معدن پابدانا 3000تن 
3-معدن آبنیل 3۶0تن 

4-معدن اسد آباد 720تن 
5-معدن باب نیزو 240تن 
۶-معدن هشونی 3000تن 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی 
لغایت مورخ 1400/02/02

آیت  شهید  بلوار  اسناد:  دریافت  محل 
زغالسنگ  معادن  شرکت   - صدوقی  ا... 

قراردادها  امور  دفتر   - کرمان 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 

کل 14.۶00.000.000 ریال 
مورخ  ها:  پاکت  تحویل  تاریخ 

1 4 0 0 /0 2 /1 2

مورخ  ها:  پاکت  گشایش  تاریخ 
1400 /02 /13

 300.000 مبلغ  واریز  اسناد:  خرید  مبلغ 
رفاه  بانک   31482107 حساب  به  ریال 

صدوقی  شهید  شعبه 
  www.coal.kr.ir ضمنا این آگهی در سایت

در دسترس می باشد.
 تلفن تماس:0343211772۶

ت دوم
نوب

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی
انجام مطالعات ژئوتکنیك در طراحی پروژه هاي منطقه گل گهر

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر انجام مطالعات ژئوتكنيك در طراحی پروژه هاي منطقه گل گهر را به شرکت های مشاور دارای 
حداقل پایه 3تخصص ژئوتكنيك در گروه تخصص های مشترك می باشند واگذار نماید. لذا از متقاضيان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از 

تاریخ 17 / 01 /1400 به سایت این شرکت به www.ggz.ir   مراجعه نمایند. .

1-آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات : 13:30  مورخ 28 /01 /1400 
2-شرکت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.

3-سپرده شركت در مناقصه: 150،000،000 لاير 
4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

5-کليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
۶-محل تحویل اسناد ،پيشنهادات: سيرجان_کيلومتر 50 جاده محور سيرجان _شيراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه 

،بلوك 5)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر 
7-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420۶42 آقای بلوردی )به غير از ایام تعطيل(

مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر درباره نحوه واکسیناسیون 
کرونا و فقدان توزیع واکسن به این بیماران انتقاد کرد.  
به گزارش ایلنا، حمیدرضا ادراکی افزود: مکاتبات زیادی 
با معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
ملی  برنامه  در  نادر  بیماران  اولویت بندی  خصوص  در 
تنها  همچنان  اما  است  گرفته  صورت  واکسیناسیون 
برای  شده  شناخته  بیشتر  و  بیماری های صعب العالج 
دریافت واکسن در نظر گرفته شده است. او افزود: هیچ 
پروتکل مشخصی برای شیوه اولویت بندی این بیماران 
برای دریافت واکسن کرونا وجود ندارد و با توجه به اینکه 
برخی از انجمن های بیماری های نادر هنوز ثبت نشده اند 

یا تعداد بیماران آنها بسیارکم است صدایشان به جایی 
نمی رسد. ادراکی در ادامه خواستار تهیه واکسن برای این 
بیماران نادر شد و گفت: ضعف سیستم ایمنی و نقص 
ژنتیکی ویژگی مشترک اکثر بیماران نادر است و در این 
وضعیت به توجه ویژه تری نیاز دارند. بر اساس این گزارش، 
انجمن های بیماری های نادر در اعتراض به عدم رسیدگی 
به واکسیناسیون بیماران نادر مقابل بنیاد بیماری های نادر 
تجمع کردند. مدیران و نمایندگان انجمن های ایکتیوز، ای 
بی، نوروفیبروماتوز، آلوپسی، میاستنی گراویس، نقص 
ایمپرفکتا،  استئوژنز  و  فنیل کتونوری  ایمنی،  سیستم 
باتوجه به آسیب پذیری بیشتر این بیماران در برابر ویروس 

کرونا به نامشخص بودن اولویت بندی در واکسیناسیون 
عمومی اعتراض کردند. روابط عمومی بنیاد بیماری های 
نادر همچنین اعالم کرد: بر اساس ابالغیه معاونت درمان 
از  تعدادی  اسفند 1۳99،  تاریخ 2۶  در  بهداشت  وزارت 
بیماران تحت عنوان بیماران خاص شامل بیماران دیالیز 
 MPS، ،خونی، دیالیز صفاقی، هموفیلی، تاالسمی، ام اس
CF، SMA، اتیسم، پیوند اعضا و مبتالیان به سرطان، 
بیماران به نقص سیستم ایمنی بدن )PID( به عنوان 
گروه های پرخطر شناخته شده و در اولویت واکسیناسیون 
قرار گرفتند که از بین آنها فقط بیماران MPS و SMA و 

نقص سیستم ایمنی جزو بیماران نادر هستند.

انتقاد بنیاد بیماری های خاص از نحوه توزیع واکسن 

پروتکل مشخصی برای اولویت بندی این بیماران وجود ندارد 

به  دنبال انتشار اخباری درباره صدور حکم محکومیت 
محیط  حفاظت  سازمان  رییس  کالنتری،  عیسی 
حفاظت  سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل  زیست، 
جدیدی  حکم  »هیچگونه  گفت:  زیست  محیط 
حفاظت  سازمان  به  کالنتری  آقای  پرونده  درباره 
ابالغ نشده است.« محمداسماعیل  محیط زیست 
آخرین  درباره  ایسنا  با  گفت و گو  در  حق پرست 
وضعیت پرونده قضایی عیسی کالنتری عنوان کرد: 
»هیچگونه حکم جدیدی در خصوص پرونده آقای 
ابالغ  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  به  کالنتری 
نشده است و حکمی که پیش از این نیز صادر شده 
بود، بدوی است.« آذر ماه امسال مصاحبه ای تقطیع 
شده از عیسی کالنتری - رییس سازمان حفاظت 
منتشر شد که  مجازی  فضای  در  زیست-  محیط 
خمینی)ره(  امام  به  اهانت  را  آن  محتوای  برخی 
تعبیر کردند. پس از آن طی روز 20 اسفند 1۳99 
خبر محکومیت عیسی کالنتری به حبس، پرداخت 
جزای نقدی و محرومیت از فعالیت حزبی به دلیل 
شد  منتشر  رسانه ها  برخی  توسط  مصاحبه،  آن 

امور مجلس  و  دانشیان، معاون حقوقی  اما اصغر 
گفته  ایسنا  به  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
بود که تاکنون هیچ حکمی برای دکتر کالنتری از 
طریق مراجع ذی صالح یعنی دادگاه های انقالب یا 
دادگاه کارکنان دولت قطعیت نیافته است. به گفته 
دانشیان احکامی که در دادگاه های بدوی رسیدگی 
قطعیت  می تواند  زمانی  و  است  ناپخته  می شود، 
پیدا کند که به دادگاه تجدید نظر برود و این دادگاه 
نظر بازپرسی و نظر دادگاه بدوی را تایید کند. تا قبل 
آبروی  با  نداریم  ما حق  مراحل  این  از طی شدن 
رسانه ها  در  را  موضوعات  این  و  بازی کنیم  افراد 

مطرح کنیم.
در  بحث هایی  که  بود  کرده  تصریح  همچنین  او 
دادگاه کارکنان دولت و یکی از شعب دادگاه انقالب 
مطرح شد و کالنتری درباره آن ها توضیحاتی ارائه 
داده است. اکنون نیز حکمی که در رسانه ها مطرح 
دادگاه  به  باید  و  است  بدوی  بررسی های  در  شده 
تجدید نظر ارسال شود. پس از آن می توان درباره 

بودنشان صحبت کرد. قطعی 

وزیر بهداشت در آستانه ماه مبارک رمضان در نامه ای 
به معاون خود پروتکل های برگزاری مراسم های مذهبی 
در این ماه را توضیح داد.  به گزارش ایسنا،  سعید 
نمکی در آستانه ماه رمضان در نامه ای به علیرضا رئیسی، 
نوشت:» باتوجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و انتظار 
مومنین روزه  دار در اعالم پروتکل های مرتبط با مراسم این 
ماه پرفضیلت الزم است موارد زیر مورد نظر قرار گیرد. 
واقفید همراهی دست اندرکاران ارجمند برگزاری نمازهای 
وعاظ،  مذهبی،  هیئات  مدیران  و  جماعات  و  جمعه 
ذاکران اهل بیت، هیئت امناء مساجد کشور و از همه 
مهمتر مردم شریف کشورمان در سال گذشته حداکثر 
همراهی را در کلیه امور اعمال نمودند. گرچه بعضا توسط 
گروه های افراطی و خارج از دایره مدیریت این عزیزان 
اعمالی غیرمنطبق با شیوه  نامه  ها صورت گرفت و عالوه 
بر رنجش خاطر این عزیزان و همکاران ما که تالش 
کردیم نگذاریم دوگانه دین و سالمت دامن زده شود، 
خوراک تبلیغاتی گروهی در خارج از کشور شد تا بتوانند 
ناجوانمردانه بر احساسات پاک مردم متدین بتازند.« 
در بخش دیگری از این نامه آمده است: ضروری ست 
نظرات اینجانب را در کمیته مربوطه با دوستان عزیزمان 
تا مورد توجه قرار گیرد: 1- گرچه در  مطرح فرمایید 
شهرهای زرد و آبی با رعایت شیوه  نامه  ها برگزاری نماز و 
برگزاری مراسم احیاء بالمانع است مع  الوصف باتوجه به 

شیوع گسترده بیماری با ویروس موتاسیون یافته کمتر 
نقطه  ای حائز شرایط فوق خواهد بود. لذا می طلبد تا با 
تدوین شیوه  نامه  هایی برای برگزاری نمازهای یومیه ماه 
مبارک )یک وعده آنهم بمدت نیم ساعت( با حداقل 
نفرات و در فضای باز با رعایت حداکثر فاصله و ماسک 
و جانماز و سجاده اختصاصی در کلیه شهرها اجازه داده 
شود. بدیهی است اگر شرایط شهری بشدت اضطراری 
و مشمول قرنطینه عمومی و عدم رفت و آمد قرار گرفت 
متفاوت عمل خواهد شد. 2- در مورد شب های پرفیض 
قدر نیز مراسم احیاء می تواند همچون سال گذشته با 
رعایت فاصله و تعداد محدود در فضای مناسب و باز در 
کلیه شهرها حداکثر به مدت 2 ساعت اجرا گردد. لوازم 
کامالً شخصی و ورودی و خروجی  ها متعدد و بدون 
تماس باشد. تجربه و مدیریت سال گذشته عزیزان 
یقینًا در بهتر برگزار شدن مراسم امسال موثر خواهد بود. 
۳- باتوجه به شیوع ویروس سرکش جهش یافته و 
قدرت سرایت و بیماری زایی باال، اطالع  رسانی عمومی 
و ترغیب مردم عزیز به برگزاری مراسم محدودتر و با 
اولویت منازل و استفاده از ظرفیت ارزشمند صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران و فضای مجازی همچون سال 
گذشته نباید مغفول بماند.  وزیر بهداشت در بخش 
دیگری از توصیه هایش بر لزوم رعایت ضوابط بهداشتی 

هم تاکید کرده است.

 واکنش سازمان محیط زیست
به انتشار اخباری درباره محکومیت »عیسی کالنتری«

توضیح وزیر بهداشت درباره چگونگی برگزاری مراسم های ماه رمضان 

اولویت با بودن در منزل و استفاده از فضای مجازی است

3ادامه در صفحۀ

دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری 
پرونده قتل محیط بانان زنجانی

رییسی: کیفر عبرت آموز 
مجرمان به سرعت انجام شود

محیط  شهادت  از  تاثر  ابراز  با  قضاییه  قوه  رئیس 
بانان زنجانی، دستور داد تا رسیدگی سریع و دقیق 

و کیفر عبرت آموز مجرمان به سرعت انجام شود.
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سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که اگر 
هدف این بوده که توان هسته ای ایران محدود 
شود، برعکس باید بگویم تمام سانتریفیوژها 
 IR1 که روز گذشته از مدار خارج شدند از نوع
جایگزین  پیشرفته  سانتریفیوژهای  و  بودند 
نطنز  در  آنچه که  او گفته: هر  آنها می شوند. 
بود سانتریفیوژهای نسل اولی بود که نسبت 
به آنچه که اکنون جمهوری اسالمی ایران در 
بودند. خطیب زاده  ابتدایی  بسیار  دارد  اختیار 
ادامه داد: اگر هدف آنها این بوده که در مسیر 
تالش ها برای رفع تحریم های ظالمانه آمریکا 
علیه ایران خللی ایجاد کنند، باید گفت آنها به 
هدفشان نمی رسند و ما در دام فریب کارانه آن ها 
قرار نمی گیریم. رژیم صهیونیستی با این گونه 
اقدامات خود تالش دارد از مردم ایران انتقام 
صبر و رفتار پرحکمت خود را در برابر ایستادگی 
را  برای رفع آن ها  برابر تحریم ها و تالش  در 
بگیرد. خطیب زاده گفت: »پاسخ ایران انتقام از 
این رژیم خواهد بود در زمان و جای خودش.« 
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ 
به سوالی در مورد میزان خسارت وارد شده به 
سایت نطنز گفت: هنوز زود است که در مورد 
میزان خسارت وارد شده در پی این حادثه اظهار 
نظری صورت بگیرد و تیم هایی در این ارتباط 

مشغول کار و فعالیت هستند.

ظریف: تروریسم هسته ای 
رخ داده است

دیروز همچنین سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس گفت، طبق 
توضیحات وزیر خارجه در نطنز، »تروریسم 

هسته ای« رخ داده و ایران در واکنش به این 
سانتریفیوژهای  جایگزینی  دنبال  به  اتفاق، 
جدیدتر با توان باالتر به جای سانتریفیوژهای 
نسل اول است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 
عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از 
اولیه  ارزیابی های  داده،  ظریف گزارش  قول 
از حادثه نطنز، حاکی از آن است که »اقدام 
جنایتکارانه و تروریسم هسته ای« رخ داده 
او  باشد. گرچه  آسیب زننده  می توانست  که 
گفته که هیچ نشت موادی رخ نداده است. 
در  خرابکارانه  حادثه  به  واکنش  تنها  این 
سایت نطنز نبود. بسیاری از خبرگزاری های 
به  را  این موضوع پرداخته و آن  به  خارجی 
سرویس جاسوسی اسرائیل نسبت داده اند. 
مقامات  از  نقل  به  نیویورک تایمز،  روزنامه 
اطالعاتی گفته که اسرائیل در این حادثه نقش 
داشته است. به نوشته این روزنامه، دو مقام 
انفجاری  با  »این سانحه  اطالعاتی گفته اند: 
بزرگ رخ داده که کامال سیستم برق مستقل 
و شدیدا تحت حفاظت داخلی را که تامین 
است  زیرزمینی  برق سانتریفیوژهای  کننده 
تخریب کرده.« خبرگزاری سی.ان.ان هم از 
گزارش های رسانه های اسرائیلی به این نتیجه 
حادثه  این  در  اسرائیل  احتماال،  رسیده که 
نقش داشته است. خبرگزاری گاردین نیز به 
نقل از منابع اطالعاتی آگاه نوشته، برنامه اتمی 
ایران 9 ماه به عقب رانده شده است. از سوی 
دیگر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
سالگرد  مناسبت  به  سخنرانی اش  در  هم 
تاسیس اسرائیل گفته است: »مبارزه با ایران، 
با هسته ای شدن آن، با نیروهای نیابتی آن و 

مسلح شدن آن، ماموریت بسیار بزرگی است. 
هیچ اطمینانی نیست که وضعیت فردا مانند 
امروز باشد.« اظهاراتی که بسیاری از رسانه ها 
در  داشتن  دست  تلویحی  پذیرش  را  آن 

خرابکاری سایت نطنز توصیف کرده اند.

شناسایی هویت عامل اختالل
رئیس  اول  معاون  اسحاق جهانگیری، 
جمهوری اما شاید متفاوت ترین واکنش را در 
موضوع خرابکاری در نطنز داشت. او  با اشاره 
به حادثه نطنز گفته است: باید دستگاهی که 
مسئول بوده جلوی اقدامات دشمن را بگیرد 
و در این زمینه توفیقی بدست نیاورده است 
بازخواست شود و مردم باید بدانند که منابع، 
اقداماتی  چه  خرج  حیثیت کشور  و  اعتبار 
می شود. از سوی دیگر، یک مقام مطلع در 
هویت  داده،  خبر  نورنیوز  به  اطالعات  وزارت 
برق  در سیستم  اختالل  ایجاد  با  فردی که 
مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن نطنز 
باعث قطع برق رسانی به یکی از سالن های 
این مجتمع شده بود، شناسایی شده است. 
به گفته این مقام مطلع، اقدامات الزم برای 
دستگیری عامل اصلی اختالل در سامانه برق، 
در دست انجام است. او همچنین گفته که 
مجموعه اقدامات الزم برای بازگرداندن سالن 
آسیب دیده به مدار فعالیت مجدد آغاز شده 
است. حادثه خرابکارانه نطنز و اظهارات نتانیاهو 
صورت  حالی  در  اسرائیلی  مقامات  سایر  و 
برجام  و کشورهای طرف  ایران  می گیرد که 
در وین، پایتخت اتریش در حال مذاکره و 
رایزنی در مورد چگونگی بازگشت آمریکا به 

برجام و بازگشت طرفین به تعهداتشان ذیل 
توافق اتمی 2015 هستند. به گفته طرف های 
به خوبی  و  این نشست، مذاکرات، سازنده 
در حال پیشرفت است. چند روز پیش هم 
عباس عراقچی، رئیس هیات ایرانی در وین 
گفته بود که به نتایج این نشست، خوشبین 
است و فکر می کند که می توان پیش از پایان 
به  را  آن  روحانی،  حسن  جمهوری  ریاست 
نتیجه رساند. از سوی دیگر اما نتانیاهو بارها 
اعالم کرده که مخالف شدید بازگشت آمریکا 
به برجام است و گفته بود، اسرائیل خود را 
ملزم به توافقی که راه را برای دستیابی ایران به 
سالح هسته ای هموار می کند، نمی داند. همین 
موضوع و صحبت ها باعث شده تا بسیاری 
انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه بروند 
که سعی می کند با این اقدامات، در مذاکرات 
هسته ای، خلل ایجاد کند. در حالی که یکی 
به واشینگتن  بایدن  ارشد دولت  از مقامات 
پست گفته آمریکا هیچ دخالتی در خادثه نطنز 
نداشته، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
هم گفته امیدوار است، حادثه نطنز، به هدیه 

ای برای دشمنان برجام تبدیل نشود.

صالحی: هر چیزی جای خودش، 
مذاکرات جای خود

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی 
درباره این حادثه گفته است: اقدامی که علیه 
مرکز غنی سازی طنز انجام شد، نشان  دهنده 
صنعتی  پیشرفت های  مخالفان  شکست 
توسعه  از  جلوگیری  برای  سیاسی کشور  و 
و  سو  یک  از  هسته ای  صنعت  چشمگیر 
مذاکرات موفق برای رفع تحریم های ظالمانه 
است. صالحی افزوده: جمهوری اسالمی ایران 
ضمن محکوم کردن این حرکت مذبوحانه و 
تاکید بر ضرورت برخورد جامعه بین المللی 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی با تروریسم 
هسته ای، حق خود را برای اقدام علیه عامالن 
محفوظ  را  اقدام  این  مباشران  و  آمران  و 
می دارد. صالحی همچنین در پاسخ به کسانی 
فعالیت های  ماه   9 می دهند،  گزارش  که 
هسته ای را در نطنز عقب انداخته ایم، گفت: 
»من به شما می گویم، ظرف چند روز آینده 
از  توجهی  قابل  بخش  بود  خواهید  شاهد 
بود،  داده  انجام  دشمن  خرابکاری هایی که 
جبران می شود.« رئیس سازمان انرژی اتمی 
گفت: راه مقابله ما راه شرافتمندانه و کوشش و 
تالش است، ولی راه آنها خبیثانه است. جبران 
اتفاقات روی داده، بازگرداندن گذشته نیست 
اقدامات دیگر  بلکه جبران گذشته به عالوه 
است که بعدا اطالع رسانی می شود. او گفته، 
سانتریفیوژهایی که صدمه دیدند را با هم نوع 
خودش جایگزین می کنیم اما با اصالحاتی که 
کیفیت و کارآمدی سانتریفیوژها را »حداقل 
وزیر  ماس،  هایکو  می برد.«  باال  درصد   59
امور خارجه آلمان نیز در کنفرانسی مطبوعاتی 
گفته، حادثه نطنز، برای مذاکرات هسته ای 
سازنده نیست. برخی از تحلیل گران معتقدند 
تهدیدی  به  می تواند  نطنز  در  خرابکاری  که 
و  هسته ای  مذاکرات  به  دادن  پایان  برای 
تشدید تنش های منطقه ای تبدیل شود؛ اما 
ایران اعالم کرده که در دام فریبکارانه اسرائیل 
نمی افتد و در زمان و مکان مناسب، به این 
اقدام پاسخ می دهد. صالحی اما در این باره 
مذاکرات  »هر چیزی جای خودش.  گفت: 
جای خود. اقدامات ایذایی دشمن نشان از 
هسته ای  صلح آمیز  فعالیت های  توفیقات 
کشور است که به عنوان یک پشتوانه قوی 
فکر  اینها  بود.  کشور  مذاکره کنندگان  برای 
می کردند با این کار می توانند این پشتوانه را 
تضعیف کنند که قطعا اشتباه کردند. پشتوانه 
جای  سر  همه  مذاکرات  و  شد  قوی تر  ما 

است.« خودش 

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام خرابکارانه در نطنز:

در دام فریب کارانه رژیم صهیونیستی نمی افتیم
 جهانگیری: باید دستگاهی که مسئول بوده جلوی اقدامات دشمن را بگیرد
و در این زمینه توفیقی بدست نیاورده است بازخواست شود

نخست وزیر کره جنوبی:
باید دارایی های بلوکه 
شده ایران را سریعا 

بازگردانیم
خبرنگاران  جمع  در  کره جنوبی  نخست وزیر 
از  میلیارد  باید 7  این کشور  تاکید کرد که 
به  سریعا  را  ایران  شده  بلوکه  دارایی های 
نقل  به  ایسنا،  به گزارش  بازگرداند.  تهران 
از هرالد کره، چونگ سای کیون، نخست وزیر 
اینکه 7  با اشاره به  کره جنوبی روز دوشنبه 
میلیارد از دارایی های بلوکه شده ایران باید 
به جمهوری اسالنی بازگردانده شوند، گفت: 
من قبال نیز گفته ام که این پول، پول ایران 
شود.  بازگردانده  صاحبش  به  باید  و  است 
بهتر است برای این کار راهی بیابیم و هرچه 

انجام دهیم. را  این کار  سریع تر 
کاری  چنین  انجام  اینکه  بر  اشاره  با  او 
افزود  است  کره جنوبی  منافع  جهت  در 
بر  غلبه  منظور  به  باید  تالش ها  این  که 
بگیرند.  انجام  مختلف«  »محدودیت های 
چونگ سای کیون نخست وزیر ۶9 ساله کره 
جنوبی به منظور انجام دیدارهای دوجانبه با 
مقامات جمهوری اسالمی ایران روز یکشنبه 
طول  به  روز  سه  او  سفر  و  تهران شد  وارد 

انجامید. خواهد 

 سخنگوی کمیسیون اصل نود
مجلس شورای اسالمی خبر داد:

بررسی نحوه اجرای قانون 
»سامانه ملی امالک و اسکان 
کشور« در کمیسیون اصل نود

شورای  مجلس  نود  اصل  سخنگوی کمیسیون 
برای  کمیسیون  این  امروز  جلسه  از  اسالمی 
بررسی نحوه اجرای قانون »سامانه ملی امالک 
ارائه  در  تعلل  همچنین  و  کشور«  اسکان  و 
سامانه  این  راه اندازی  برای  مورد نیاز  اطالعات 
با  ایسنا  با  داد. علی خضریان در گفت وگو  خبر 
که   90 اصل  کمیسیون  دیروز  جلسه  به  اشاره 
منظور  به  و  دولتی  مسئوالن  از  برخی  با حضور 
و  امالک  ملی  »سامانه  اجرای  نحوه  بررسی 
اسکان کشور« برگزار شد، گفت: اگرچه راه اندازی 
سال  از  اسکان کشور«  و  امالک  ملی  »سامانه 
9۴ به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده اما پس 
از  از چندین سال تعلل در اجرای قانون، اخیرا 
سامانه رونمایی شد. او افزود: طبق قانون اصالح 
تالش کرد  مجلس  مستقیم،  مالیات های  شده 
احتکار خانه های  از  تا  قانون کاربردی شود  این 
اخذ  مالیات  خانه ها  این  از  و  جلوگیری  خالی 
امالک  »سامانه  توسط  باید  مهم  این  شود که 
ملی و اسکان کشور« صورت پذیرید، اما برخی 
اطالعات  و  ندارند  را  از دستگاه ها همکاری الزم 
مورد نیاز برای راه اندازی سامانه را به وزارت راه 
گرفته  صورت  تعلل هایی  و  ندادند  وشهرسازی 

است.
راستا  این  در  شد:  یادآور  مجلس  نماینده  این 
که  دستگاه هایی  به  امروز   90 اصل  کمیسیون 
باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند 2 هفته 
فرصت داد تا دالیل کوتاهی خود را به کمیسیون 
قرار  بررسی  مورد  تعلل  این  علل  تا  دهند  ارائه 
گرفته و در راستای حل مشکالت قدم برداشته 
شود و در نهایت دستگاه ها اطالعات را به سامانه 

دهند. ارائه 
نماینده تهران همچنین اضافه کرد: صحت سنجی 
و  امالک  ملی  »سامانه  به  شده  ارائه  اطالعات 
اسکان کشور« توسط مردم مسئله دیگری است 
که در جلسه مطرح شد، طبق قانون باید امکان 
خانه دار  افراد  تا  شود  فراهم  مردم  خوداظهاری 
اطالعات هویتی، سکونتی و مالکیتی خود را در 
سامانه وارد و تصحیح کنند که خوشبختانه این 
و  است  شده  آغاز  هفته گذشته  از  خوداظهاری 
باید هر سرپرست خانوار، اطالعات مالکیتی خود 

را در سامانه امالک و اسکان ثبت کنند.
خضریان در ادامه تاکید کرد: براین اساس باید 
هر کد ملی به یک کدپستی وصل شود چرا که 
در غیر این صورت، جرایمی برای آن فرد اعمال 
اطالعات سکونتی فرد  اگر  واقع  در  خواهد شد، 
ثبت نشود در پایان سال مالیاتی فراغ از آن که 
آن خانه خالی باشد یا خیر، به عنوان خانه خالی 
شناسایی می شود و صاحب خانه جریمه باالیی 
پرداخت می کند، مثال اگر خانه ای یک میلیاردی 
خالی باشد باید 50 میلیون در سال مالیات دهد.

خالی  خانه های  تعداد  اگر  گفت:  همچنین  او 
خانوار  سرپرست  یا  سازمان ها  و  دستگاه ها 
بیش از 5 خانه باشد این عدد مالیاتی دو برابر 
می شود و کمیسیون اصل 90 پیگیر قانون است 
تا خانه های خالی عرضه شوند. طبق سرشماری 
سال 95 حدود دو و نیم میلیون خانه خالی در 
سراسر کشور احتکار و به بازار عرضه نشده است، 
کمیسیون اصل 90 حل معضل مسکن را پیگیری 
خانه های  عرضه  راه ها  این  از  یکی  که  می کند 
احتکار شده است و یکی از فواید »سامانه ملی 
امالک و اسکان کشور« شناسایی این خانه ها و 

است. بخش مسکن  برای  برنامه ریزی 

فرانسه با قطار به جنگ 
گازهای گلخانه ای می رود

قانون گذاران فرانسوی با هدف کاهش انتشار 
این کشور،  در  و گلخانه ای  گازهای کربنی 
الیحه ای را تصویب کردند که پروازهای کوتاه 
به گزارش  می کند.  ممنوع  را  داخلی  مدت 
یورونیوز، در متن این الیحه تاکید شده که 
اگر سفری داخلی با استفاده از قطار در مدت 
زمانی کمتر از دو ساعت و نیم قابل انجام 
باشد، استفاده از مسیرهای جایگزین هوایی 
باید لغو شود. البته موافقان این الیحه قصد 
ریلی  سفرهای  تا  را  آن  شمول  تا  داشتند 
پایه  بر  اما  تا چهار ساعت گسترش دهند. 
مصوبه صورت گرفته، پروازهای داخلی بین 
جمله  از  پرتردد  شهرهای  برخی  و  پاریس 
موارد  در  تنها  بوردو  و  لیون  نانت،  مانند 

بود. استثنایی مجاز خواهد 
در  را  این الیحه  منتقد، تصویب  نمایندگان 
شرایطی که صنعت هوایی این کشور همچون 
بسیاری دیگر از کشورهای جهان تحت تاثیر 
قرار  کرونا  ویروس  شیوع  از  حاصل  رکود 
گرفته، منطقی ندانستند و تصویب نهایی و 
اجرای آن را عامل وارد آمدن فشار بیشتر بر 
شرکت های متضرر شده هواپیمایی ارزیابی 
کردند. این الیحه پس از تصویب اولیه در 
نشست مجلس نمایندگان فرانسه )مجلس 
شورای ملی( و پیش از رای گیری نهایی باید 
به تایید سنای این کشور نیز برسد. دولت 
شرکت  نیز   2020 سال  مه  ماه  در  فرانسه 
هواپیمایی ایر فرانس را مجبور کرد در ازای 
دریافت حمایت مالی از برخی از مسیرهای 
این  اجرای  و  تصویب  تاثیر  تحت  داخلی 

الیحه چشم پوشی کند.

ارتش میانمار برای تحویل 
هر جنازه  85 دالر می گیرد

برخی از شهروندان میانمار می گویند ارتش 
جسد  تحویل  و  شناسایی  برای  این کشور 
این  تظاهرات  در  خانواده کشته شدگان  به 
کشور، 85 دالر دریافت می کند. به گزارش 
میانمار  در  ناآرامی ها  تازه  دور  در  یورونیوز، 
این  در  نظامی  کودتای  به  اعتراض  در  و 
کشور، روز جمعه دست کم 82 نفر در شهر 
شرقی  شمال  کیلومتری   90 در  که  باگو 
انجمن  شده اند.  شده، کشته  واقع  یانگون 
از  می گوید  سیاسی  زندانیان  از  حمایت 
زمان وقوع کودتای نظامی در میانمار در روز 
اول فوریه، بیش از 700 نفر جان خود را از 
دست داده اند. از آن زمان نیروهای امنیتی 
متشکل از پلیس، سربازان و نیروهای ویژه 
ضد شورش دست به سرکوب سیستماتیک 
تخمین  زده اند.  غیرمسلح  معترضان  علیه 
زده می شود تاکنون دست کم ۳ هزار نفر از 

شده اند. بازداشت  و  دستگیر  معترضان 
اتحادیه دانشجویان دانشگاه باگو با انتشار 
در صفحه فیس بوک خود می گوید  مطلبی 
به  دالر،   85 دریافت  شرط  به  ارتش 
خانواده ها اجازه می دهد اجساد عزیزان شان 
را شناسایی و دریافت کنند. رادیوی آسیای 
برمه آزاد هم در گزارش های خود صحت این 
ادعای اتحادیه دانشجویان باگو را تایید کرده 
این  به  نسبت  واکنشی  هنوز  ارتش  است. 

است. نداشته  گزارش ها 
از زمان وقوع کودتای نظامی در روز نخست 
ادامه  میانمار  در  خشونت ها  فوریه،  ماه 
داشته است. مردم معترض در مخالفت با 
نظامیان  سوی  از  دولت  غیرقانونی  تصرف 
به خیابان های شهرهای مختلف این کشور 
آمده اند. نیروهای نظامی و امنیتی با گلوله 

پرداخته اند. معترضان  با  مقابله  به 

رئیس سازمان انرژی اتمی: 
راه مقابله ما راه شرافتمندانه و 
کوشش و تالش است، ولی 
راه آنها خبیثانه است. جبران 
اتفاقات روی داده، بازگرداندن 
گذشته نیست بلکه جبران 
گذشته به عالوه اقدامات دیگر 
است که بعدا اطالع رسانی 
می شود

برای واکسن بیش از ۳000 
مکاتبه داریم. از اردیبهشت ماه 
گذشته من با وزیر بهداشت 
روسیه صحبت کردم، با چین 
مذاکره کردیم، با کوبا البی 
کردیم و... من می دانستم که 
با توجه به ظرفیت تولید دنیا و 
با توجه به اینکه سرمایه داران 
اصلی و استعمارگران اصلی 
روی این جریان به عنوان یک 
جریان سیاسی افتاده اند، به 
راحتی نمی گذارند که واکسن به 
سایر کشورها برسد

با گذشت یک روز از خرابکاری در سایت نطنز، شواهد و قرائن نشان می دهد که اسرائیل در پِس خرابکاری در این سایت 
قرار دارد. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری به خبرنگاران گفت، رژیم صهیونیستی 
از قبل درباره این مسائل صحبت می کرد و این روزها نیز از منابع متعدد شنیده می شود که تایید می کنند این رژیم 
نیامده گفت:  به وجود  زیستی  محیط  یا  انسانی  آسیب  هیچ  اینکه  بیان  با  است. خطیب زاده  بوده  داستان  این  پشت 
قطعا می توانست به فاجعه ای بیانجامد که جنایت علیه بشریت است و انجام چنین اقداماتی از ذات گردن کش رژیم 

صهیونیستی به دور نیست.«

سالمت
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س
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  |

وزیر بهداشت با اشاره به مشکالت تهیه واکسن کرونا مطرح کرد:

3 هزار مکاتبه برای خرید واکسن
از روسیه به جای 2 میلیون دوز، ۴00 هزار و از چین به جای 2 میلیون دوز، 200 هزار دوز واکسن دریافت کرده ایم

شناسایی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
2۳هزار و ۳11 مبتالی جدید کووید19 و 27۴ 
فوتی در کشور خبر داده است. آماری که به 
سرعت در حال افزایش است و به گفته وزیر 
از قرمز به  ایران را  بهداشت، رنگ شهرهای 

می برد. سیاه  سمت 
بهداشت گفته است: در  سعید نمکی، وزیر 
این مملکت اتفاقی افتاد که اگر دقت می شد 
و اگر نگاه کارشناسی خریدار داشت، ما در 
طوفانی به نام موج چهارم کرونای موتاسیون 
یافته نمی افتادیم. به گزارش ایسنا، نمکی در 
شصت و چهارمین کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، 
صدایی  یک  و  صدایی  دو  حرف  گفت: 
ارزیابی  را  و یک صدا  دو صدا  لفظ  باید  را 
کنیم. در زمینه حرف غیرکارشناسی از محل 
انتظار  اگر  مردم،  کارشناسی  اعتماد  مورد 
حافظ  ما  است.  اشتباه  داریم،  تک صدایی 
بهداشت  وزیر  من  هستیم.  مردم  جان 
مردم ایرانم، اعم از شیعه، سنی، مسیحی، 
محکوم  زندانی  حتی  و  المذهب  زرتشتی، 
مردم  سالمت  با  نمی توانم  من  اعدام.  به 

کنم. مصالحه 
 1۳99 سال  در  ارزی که  ادامه گفت:  در  او 

میلیون   200 و  میلیارد  یک  دریافت کردم، 
یورو کمتر از سال آرام 1۳97 بود، اما آیا شما 
یک مورد صف مرغ را در حوزه دارو دیدید؟
اتفاقی  مملکت  این  در  نمکی گفت:  سعید 
نگاه  اگر  و  می شد  دقت  اگر  که  افتاد 
طوفانی  در  ما  داشت،  خریدار  کارشناسی 
موتاسیون  کرونای  چهارم  موج  نام  به 
دارم  را  زیادی  مکتوبات  نمی افتادیم.  یافته 
بنا  و  است  طبقه بندی شده  اسناد  که جزو 
ندارم منتشر کنم. او در ادامه گفت: من ۳2 
سال است که این موضوعات را در دانشگاه 
درس می دهم. ۳0 سال قبل در این مملکت 
اپیدمی  در  اصال  می کردم...  جمع  اپیدمی 
نداریم، ممکن  آبی  نارنجی و  زرد و قرمز و 
طبقه بندی کنیم،  تعداد کیس  نظر  از  است 
اما مگر می توان به ویروس موتاسیون یافته 
به  را  ویروس  نقطه  از یک  ندارد  گفت حق 
نقطه دیگری ببرد... نمکی افزود: وقتی در 
11 اسفند ماه 1۳99 می نویسم که پروازهای 
خوزستان باید لغو شود، برای این است که 
نقاط  اقصی  به  دارد  ویروس  بمب  می دانم 
کشور می رود. در عین حال حتی اگر بهترین 
تست های دنیا را هم داشته باشم، 25 درصد 
از کیس ها به عنوان منفی کاذب از دستم در 

دارید؛  راه  دو  نوشتم  می رود... من مکتوب 
یا یک برزیل بر گردن من بگذارید یا به من 
مهلت دهید. شما از محتوای این مکاتبات 
پاره  یقه  با  داشتید  اگر خبر  ندارید که  خبر 
ادامه  در  او  از من حمایت می کردید.  کرده 
ویروس  گفتار  من  اگر  »نوشتم  می گوید: 
برزیلی و آفریقای جنوبی و موتاسیون یافته 
جمع  را  کار  نمی توانیم  دیگر  شوم،  هندی 
کنیم. تمام این مکتوبات هست. اگر انتظار 
تک صدایی از وزیر کارشناس این مملکت را 
در جهت حرف غیرکارشناسی داریم، بدانید 

افتاد.« نخواهد  اتفاق  این  که 

بیش از 3هزار مکاتبه
 برای واکسن کرونا

نمکی در ادامه صحبت هایش درباره وضعیت 
از  بیش  واکسن  برای  نیز، گفت:  واکسن 
۳000 مکاتبه داریم. از اردیبهشت ماه گذشته 
من با وزیر بهداشت روسیه صحبت کردم، با 
چین مذاکره کردیم، با کوبا البی کردیم و... 
من می دانستم که با توجه به ظرفیت تولید 
دنیا و با توجه به اینکه سرمایه داران اصلی و 
استعمارگران اصلی روی این جریان به عنوان 
راحتی  به  افتاده اند،  سیاسی  جریان  یک 

نمی گذارند که واکسن به سایر کشورها برسد.

تاخیر در تحویل واکسن های 
خریداری شده ایران

بود ما ۴.5  قرار  از عید  داد: پیش  ادامه  او 
میلیون دوز واکسن دریافت کنیم. دو میلیون 
از روسیه و 2.5 میلیون از سایرین. روس ها 
به جای دو میلیون گفتند یک میلیون و بعد 
یک میلیون را هم کردند ۴00 هزار دوز. خیلی 
هم تالش کردیم. در عین حال هندی ها هم 
گفتند دو میلیون دوز به ما واکسن می دهند 
که بعد شد 500 هزارتا و پولش را پرداختیم، 

125 هزار دوزش را حمل کردند و ۳75 هزار 
دوز در فرودگاه توسط دستور دادستان هند، 
بلوکه شد و گفتند حتی یک واکسن هم نباید 
از هند خارج شود. وزیر بهداشت افزود: قرار 
بود از کوواکس که پولش را داده بودیم برای 
ما سه میلیون و 200 هزار دوز واکسن بیاید 
که این تعداد شد 1 میلیون و 200، اما آنقدر 
قبل 700  روز  توانستیم چند  نهایتا  تعلل که 
هزار دوز دریافت کنیم. از چینی ها به جای دو 
میلیون هم 200 هزار دوز دریافت کردیم. وزیر 
ستاد   52 مصوبه  طبق  داد:  ادامه  بهداشت 
ملی مسئولیت تهیه واکسن خارجی با قرارگاه 
است. من این را نمی گویم که مسئولیت را از 
دوش خودم بردارم اما بدانید که مصوبه 52 
اعالم می کند که مسئولیت تهیه  ستاد ملی 

واکسن خارجی با قرارگاه است.
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 ضرورت تاسیس
مرکز مطالعات کوهستان

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

اثر  آن  اطراف  و  آن  در  ساکن  مردمان 
گذاشته است. آسیب پذیری انسان ها عمدتا 
به شرایط اقتصادی اجتماعی و زیستگاهی 
میزان  از  مستقل  معمواًل  که  دارد  بستگی 
می  یابند.  توسعه  خطر  سطح  و  لرزه خیزی 
عالوه بر این، این مواد تشکیل دهنده ریسک 
و  کوهستان  مردم  با  را  ارتباط  بیشترین 
مناطق کوهستانی دارد: اینکه چه تعداد افراد 
در معرض خطر هستند، چقدر آسیب پذیرند 
و سطح آمادگی آنها چقدر است.   تغییرات 
زیستگاهی،  و  اجتماعی  در  شرایط  سریع 
باعث افزایش اندازه و تغییر اشکال خسارت 
می  شود. خرابی و لغزش مخرب شیب های 
مخاطرات  مهم  شاخص های  از  یکی  تند 
و  مناطق کوهپایه ای  در  است.  کوهستانی 
حاشیه کوهستان بیشترین میزان و شدت 
نوع  رایج ترین  زمین لغزش  در  آسیب ها 
سانحه است که در البرز نیز به فراوانی رخ 

می  دهد.
در  زمین لغزش ها  از  ناشی  تلفات  البته   
آسیب های  ولی  بوده  نادر  اخیر  سال های 
عنوان  به  کوهستانی  جاده های  به  وارده 
از  ناشی  مخاطره  پرخسارت ترین 
زمین لغزش ها در زمین لرزه ها و بارندگی های 
جریان  بر  عالوه  اخیر  دهه های  در  شدید 
آسیب  کوهستانی  مناطق  این  به  سیالب 
در  سیالب  شدن  جاری  است.  رسانده 
می  تواند کرانه های  رودخانه های کوهستانی 
رودخانه ها را با شستن زیر کرانه فرسایش 
به  شود که  زمین لغزش  به   منجر  و  دهد، 
نوبه خود جاده ها را ویران می کند و سدهای 
طبیعی ایجاد می کند. تخریب این سد های 
می  شود.  سیل  شدن  جاری  باعث  طبیعی 
زمین لرزه ها عالوه بر آسیب مستقیم باعث 
از  مکانی  نیز می  شوند.  هیچ  زمین لغزش 
نیست.  امان  در  پالستیک  و  زباله  آلودگی 
حتی منزوی ترین مناطق در البرز، پارک های 
ملی و کوهپایه ها و حاشیه جاده ها و داخل 
مورد  در  پژوهش  رو،  این  از  رودخانه ها. 
از  زباله ها  انواع  از  کوهستان   پاکسازی 
باید  مرکز  این  فعالیتهای  مهم  محورهای 

باشد.

از دیروز صحبت ها درباره بازگشت کشتی های 
ترال شدت گرفته و نگرانی ها افزایش یافته 
است. تسنیم در گزارشی نوشته که موسسه 
عنوان  به  ایران  شیالتی  علوم  تحقیقات 
شیالت،  سازمان  تایید  مورد  علمی  مرجع 
و  مکتوب  صورت  به  مجوزها  این  صدور  با 
به صراحت مخالفت کرده است و مهم ترین 
این مجوزها، فشار  با صدور  دلیل مخالفت 
و  بی رویه  صید  سال های گذشته،  صیادی 
کاهش شدید ذخایر و در خطر انقراض بودن 
ارزشمند  و  اقتصادی  گونه های  از  بسیاری 
تعداد  افزایش  برای  ظرفیت  وجود  عدم  و 
قایق ها و لنج های صیادی در منطقه چابهار 
است. پس از آن هم محمد درویش، فعال 
اینستاگرامش  صفحه  در  زیست  محیط  
قانون  زدن  دور  نامش  این  »اگر  نوشت: 
آقای  قانون چیست  زدن  دور  پس  نیست، 
شیالت؟ مگر قرار نبود دو سال تنفس داده 
بپردازید.  دریایی  ذخایر  پایش  به  و  شود 
هم  آن  صید  جدید  مجوزهای  این  پس 
آیا  چه؟  یعنی  باورنکردنی  تعداد  چنین  در 
سکوت  مجلس  محیط زیست  فراکسیون 

می کند؟«
روابط  اما  دست  این  از  انتقاداتی  وجود  با 
توضیح  »پیام ما«  به  شیالت  عمومی 
می دهد: »شیالت در این مدت تالش کرده  
بایستد  شکایت ها  و  فشارها  این  مقابل  تا 
و هیچ مجوز صید ترالی صادر نشود و اگر 
می گیرد  انجام  شکل  این  به  صیدی  هم 

غیرقانونی است و شیالت و دریابانی با آن 
برخورد قانونی می کنند.« او انتقادات فعلی 
را نادرست می داند و می گوید:  »آنچه ممنوع 
اعالم شده صید ترال بوده و نه صید صیادان 
ساحلی و صیادان محلی و این صیدها در 

می شود.« انجام  مجاز  آب های 
نکته مهم تر اما آن است که محمد شهلی بر، 
مدیرکل جدید شیالت سیستان و بلوچستان 
به »پیام ما« می گوید هنوز هیچ آمار رسمی 
اعالم نشده  استان  این  به  ارائه مجوز  برای 
و آمار و ارقامی که از آن صحبت شده هنوز 
قطعیت ندارد. او می گوید: »راضی کردن همه 
کار سختی است. آنها که مجوز دارند نگران 
سفره شان  می گویند  و  جدیدند  مجوزهای 
مجوز  سال ها  که  آنها  می شود.  کوچک تر 
نداشته اند هم می خواهند مجوز بگیرند. در 
نهایت اما موسسه تحقیقات شیالت ارزیابی 
این موسسه  اساس مطالعات  بر  و  می کند 
صدور مجوز جدید صید صادر می شود.« به 
برای  ابالغیه ای  هیچ  تاکنون  شهلی بر  گفته 
صدور مجوز جدید صادر نشده و در صورت 
موارد  گرفتن  نظر  در  با  چیزی  چنین  ابالغ 

این مجوزها صادر می شود. گوناگون 

صید با مجوز یا بی مجوز 
در حال انجام است

از لنج ها و  تالش برای مجوز گرفتن برخی 
تقریبا  چابهار  در  محلی  صیادان  قایق های 
اجازه  وجود  با  دارد.  ساله  بیست  سابقه ای 

حضور ترال در این سال ها، ندادن مجوز به 
صیادان محلی سبب شد بیش از سه هزار 
بدون  قایق صیادی در سیستان و بلوچستان 
از  یکی  دهند.  ادامه  فعالیت خود  به  مجوز 
از 17 سال  دالیل صادر نشدن مجوز جدید 
قبل برای قایق های صیادی هم این بوده که 
قایق ها در آب های ساحلی عمدتًا تا حداکثر 
12 مایل صید می کنند و ذخایر دریایی در 
این محدوده ساحلی اندک و در برخی موارد 
رو به انقراض اند. همین محدودیت منابع و 
سازمان شیالت سبب  توسط  آبزیان  تهدید 
شده تا صدور مجوز جدید لغو شود. بخشی 
از انتقادات فعاالن به صدور مجوزهای جدید 

هم در همین راستاست.
با این حال خلیل هللا درخشان، نماینده خانه 
صیادان  از  و  سیستان و بلوچستان  کشاورز 
این  »چه  می گوید:  »پیام ما«  به  منطقه 
قاچاق  صید  نه،  چه  و  شود  صادر  مجوزها 
و  است  انجام  درحال  منطقه  در  بی مجوز  و 
چه بهتر است که این مجوزها صادر شود تا 
لنج ها  و  استفاده کنند  امکانات  از  صیادان 
بتوانند به اقیانوس هند بروند و ماهی های 
بزرگ شکار کنند. این قایق ها و لنج ها صید 
چندانی نمی توانند داشته باشند و تنها حرف 
در این است که با این مجوز کار قانونی اداره 
می شود. در حال حاضر صید ترال هم قانونی 
نیست اما شاهدیم به صورت غیرقانونی هنوز 
انجام  را  صید  این  هستند که  کشتی هایی 
در  صید  نوع  این  او  گفته  به  می دهند.« 

سال های گذشته آن قدر برای صیادان محلی 
مخرب بوده که زندگی بسیاری از آنها تحت 
و حاال  قرار گرفته است  این وضعیت  تاثیر 
بلکه  نیست،  ماهی  صید  فقط  دیگر  ماجرا 
محیط  زیست دریایی است که نابود شده و 
دریا دیگر هیچ ماهی ای را نمی تواند در خود 
کارخانه  در  در سال ۶8-۶7  نگهدارد. »من 
در  ماهی  زمان  آن  و  بودم  ماهی  فرآوری 
همین ساحل می گرفتیم که صد کیلو وزن 
داشت االن ماهی های ساحلی ده کیلو وزن 
دارند. این یعنی چیزی از دریا نگذاشته ایم و 

نابود کرده ایم.« را  معیشت محلی ها 
صید  تایوان کل کشتی های  در  او  به گفته 
ترال اوراق شده اند. یعنی حتی کشتی را نگه 
داشته نشده که زمانی بخواهند آن را اجاره 
استفاده  قابل  دیگر  تا  شده  اوراق  بدهند. 
از  بیش  معادل  ترال  کشتی  »هر  نباشد. 
چهل شناور صید می کند. در نتیجه نباید از 
ابراز نگرانی  مجوز دادن به قایق ها و لنج ها 

کرد.«
پیش از این هدایت هللا میرمرادزهی، مدیرکل 
هم  سیستان و بلوچستان  شیالت  پیشین 
شیالتی  فراساحلی  ناوگان  اینکه  اعالم  با 
لنج  فروند  سیستان و بلوچستان حدود 9۳0 
رتبه  »سیستان و بلوچستان  بود:  گفته  دارد 
و  دارد  را  ایران  صیادی  و  صید  میزان  اول 
حدود 75 درصد میزان صید صنعتی ایران از 
این استان توسط همین لنج های فراساحل 
ما  برداشت  میزان  این  اما  می شود،  تامین 
اقیانوس  از محدوده کمیسیون تن ماهیان 
از دیگر کشور ها نظیر  از بسیاری  هند کمتر 
با  و  نوین  روش های  به   که  ژاپن  و  چین 
شناور های نوین به صید می پردارند و اعزام 
کشتی های پشتیبان به همراه لنج ها و اعزام 
آب های  به  را  صنعتی  صید  بزرگ  کشتی 

دارد.« قرار  کار  در دستور  فراساحلی 

روش غیرمتعارف صید اشتباه است
 12 حداکثر  در  قایق ها  صید  از  نگرانی 
نگرانی گسترده ای است که  مایلی ساحلی، 
از  و  اخیر  سال های  در  ترال  وجود صید  با 
بین رفتن بخشی از ذخایر و اکولوژیک دریا 
قوت بیشتری هم گرفته است. با این حال 
احمدرضا الهیجان زاده، معاون محیط زیست 
به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  دریایی 
»پیام ما« می گوید عمده نگرانی این سازمان 
از جمله  غیرمتعارف صید  درباره روش های 
محلی.  صیادان  نه  است،  بوده  ترال  صید 
»صدور مجوزهای صید برای صیادان محلی 
ممنوع  صید  و  است  باقی  خود  قوت  به 
که  نکته ای  اما  است.  ترال  صید  همچنان 
درباره صید صیادان عنوان می شود این است 
که چند گونه خاص در نزدیک ساحل هستند 
و تخم ریزی ها هم عمدتا در نزدیک ساحل 

می گیرد. انجام 
روش های  این  نهایت  در  همه  این  با   
غیرمعمول است که خسارت های گسترده ای 
گفته  به  کرده.«  وارد  اکوسیستم  این  به 
صید  برای  دستورالعمل هایی  الهیجان زاده 
که  شده  صادر  شیالت  تحقیقات  مرکز  در 
باید به کار گرفته شود و گشت های مختلف 
نظامی  و گشت های  شیالت  محیط زیست، 
رعایت  را  موارد  این  که  کسانی  با  باید 
نمی کنند و قوانین را زیر پا می گذارند برخورد 

. کنند

صدور مجوز برای قایق ها و لنج های چابهاری موجی از خوشحالی برای صیادان و نگرانی برای فعاالن 
محیط  زیست را ایجاد کرده است

خوشی صیادان، دلهره ماهی ها
 الهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی: صدور مجوز برای صیادان محلی به قوت خود باقی است و  صید ترال همچنان ممنوع است

شهلی بر، مدیر کل شیالت سیستان و بلوچستان: آمار رسمی برای مجوز صید هنوز به ما اعالم نشده است

با وجود اجازه حضور ترال در 
این سال ها، ندادن مجوز به 
صیادان محلی سبب شد در 

بیست سال گذشته بیش 
از سه هزار قایق صیادی در 
سیستان و بلوچستان بدون 
مجوز به فعالیت خود ادامه 
دهند. یکی از دالیل صادر 

نشدن مجوز جدید در خطر 
بودن ذخایر دریایی در محدوده 

ساحلی بود

از آذر ماه 1399 که با مصوبه  مجلس قرار شد صید ترال در دریای جنوب به مدت دو سال ممنوع شود، صاحبان کشتی های ترال دست 
از شکایت و فشار برنداشته اند. آنها می خواهند باز هم با کشتی ها و دام های بزرگشان به دریا برگردند اما شیالت می گوید مقابل این 
فشارها و شکایت ها ایستاده و هیچ مجوزی برای ترال صادر نشده است. این میان در شلوغی شایعه های بازگشت ترال به خلیج فارس، 
خبر صدور 1598 مجوز صید قایق و 175 مجوز صید لنج صیادی در چابهار هم واکنش های بسیاری به دنبال داشته و عده ای صدور این 

تعداد مجوز را اشتباه دانسته اند.

درخشان، صیاد محلی: صید 
قاچاق و بی مجوز در منطقه 

درحال انجام است و چه بهتر 
است که این مجوزها صادر 
شود تا صیادان از امکانات 

استفاده کنند و لنج ها بتوانند به 
اقیانوس هند بروند و ماهی های 

بزرگ شکار کنند

|  
رنا

 ای
 |

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان 
با اشاره به قابلیت های توسعه اقتصادی پارک 
ملی گلستان  گفت:  »مطالعات طرح توجیهی 
از تفرجگاه های  بهره برداری  اقتصادی  و  فنی 
این پارک با بهره گیری از ظرفیت صندوق ملی 
محیط زیست پایان یافته است و ماه آینده 

وارد مرحله اجرایی می شود«
محمدرضا کنعانی پارک ملی گلستان را جزو 
دانست  شده کشور  حفاظت  مناطق  محدود 
که مکان های تحت عنوان تفرجگاه مصوب با 

زیرساخت های الزم در آن وجود دارد.
او با اشاره به اینکه پنج تفرجگاه مصوب در 
ملی گلستان  پارک  میان گذر  جاده  حاشیه 
عالقه مندان  موقت  اسکان  و  استفاده  برای 
تفرجگاه ها  »این  افزود:  دارد،  وجود  طبیعت 
با هدف هدایت مردم به محل های مشخص 
پسماند  ریختن  از  جلوگیری  و  اسکان  برای 
طبیعی  عرصه های  سایر  در  آتش سوزی  و 
ظرفیت  از  بهره گیری  با  است.  شده  ایجاد 
مطالعاتی  کار  زیست،  محیط  ملی  صندوق 
بهره برداری  اقتصادی  و  فنی  توجیهی  طرح 
بخش خصوصی به ویژه جوامع محلی از این 
تفرجگاه ها با رویکرد خدمات رسانی به مردم 
و حفاظت انجام و گزارش نهایی آن آماده شده 

است.«
برای  محلی  جوامع  »ورود  گفت:  کنعانی 
بهره برداری از تفرجگاه های پارک ملی گلستان 

به توسعه گردشگری سازگار با محیط زیست 
و  می کند  زیست کره کمک  ذخیره گاه  این 
جوامع محلی حاشیه این پارک ملی می توانند 
زیرساخت های گردشگری مثل بوم گردی و یا 
روستاهای  در  را  صنایع دستی  فروشگاه های 
خود برای استفاده گردشگران داخلی و خارجی 
عالقمند به دیدن این ذخیره گاه زیست کره 

ایجاد کنند.«
افرادی که در روستای حاشیه  با  او  به گفته 
اقامت  برای  بوم گردی  گلستان  ملی  پارک 
گردشگران دایر کنند برای گرفتن مجوز بازدید 
از نقاط مختلف این پارک همکاری می شود 
و چنانچه جوامع محلی، بهره برداری پایدار از 

منابع طبیعی حفاظت شده مانند پارک ملی 
گلستان و یا تاالب های بین المللی را در اختیار 
داشته باشند، همکاری بیشتری در حفاظت و 

نگهداری از این مناطق می کنند.
از  یکی  عنوان  به  گلستان  ملی  پارک 
ذخیره گاه های زیست کره ثبت شده در میراث 
جهانی 1۳50 گونه گیاهی و ۳02 گونه جانوری 
ایران  گونه های پستانداران  از  نیمی  از جمله 
جای  مربع گستره  900 کیلومتر  حدود  در  را 
داده است. این پارک از بهترین زیستگاه های 
بخاطر  به ویژه  و  است  بزرگ  پستانداران 
جمعیت فراوان قوچ و میش اوریال معروف 

است.

مطالعات طرح بهره برداری از پارک گلستان پایان یافت
زیستگاه

پایش هوایی جنگل های 
هیرکانی درحالی آغاز شده 

که روز گذشته مسعود 
منصور، رئیس سازمان 

جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور هم درباره وضعیت 
جنگل های کشور گفت: به 

رغم آن که سطح جنگل های 
کشور 1.5 میلیون هکتار 
افزایش یافته، از درون 
شاهد تخریب جنگل ها 

هستیم

پایش هوایی جنگل های هیرکانی آغاز شد
خزری  جنگل های  هوایی  پایش  طرح 
صورت  به  و  بار  نخستین  برای  هیرکانی 
حمیدرضا  شد.  آغاز  مازندران  در  پایلوت 
نوآوری و فناوری  سلیمانی، رئیس مرکز 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  طبیعی  منابع 
و آبخیزداری در آغاز به کار این طرح در 
چالوس گفت: »این طرح طی تفاهم نامه  
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
فاز  و  گرفت  شکل  جنگل ها  سازمان  با 
نخست عملیات آن امروز به شعاع حدود 
شهرستان  شرقی  قسمت  از  100 کیلومتر 
اجرا  آمل  شهرستان  غرب  تا  و  نوشهر 
می شود.« به گفته او طرح پایش هوایی 
جنگل های هیرکانی با تصویربرداری هوایی 
با تصاویر ماهواره ای اجرایی  و تلفیق آن 
می شود و مدت زمان تعیین شده برای 
اجرای فاز نخست حدود شش ماه پیش 
بینی می شود و پس حصول نتایج مورد 
تا  برنامه ریزی ها  طبق  است  قرار  انتظار، 
پایان سال تمام جنگل های هیرکانی ستان 

شوند. پایش 
او هدف از طرح پایش هوایی جنگل های 
هیرکانی را دستیابی به داده های باکیفیت 
جنگل ها  این  پهنه  و  جغرافیا  از  دقت  و 
دانست و افزود: »این مسئله به ما کمک 
خواهد کرد تا نظارت دقیق و اسنادی قابل 
اتکا از وسعت و ویژگی جنگل های هیرکانی 
به  باشیم.«  داشته  اختیار  در  مازندران 

گفته سلیمانی  ویژگی های این ذخیرگاه 
از لحاظ ژنتیکی و تنوع زیستی را تقریبًا 
نادر و منحصر به فرد است و از آنجایی که 
دقت تصویربرداری یا خطای محاسباتی 
یک  از  حدود کمتر  در  چیزی  ماهواره ای 
متر است، بنابراین برای تعمیم این تصاویر 
به نقاط تجاری به منظور اصالح، افزایش 
کیفیت و دقت سعی می شود در نقاطی که 
تصاویر هوایی در اختیار نداریم از تصاویر 

ماهواره ای استفاده کنیم.
هیرکانی  جنگل های  هوایی  پایش 
درحالی آغاز شده که روز گذشته مسعود 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  رئیس  منصور، 
وضعیت  درباره  هم  کشور  آبخیزداری  و 
آن که  رغم  »به  گفت:  کشور  جنگل های 
سطح جنگل های کشور 1.5 میلیون هکتار 
تنگ  شاهد  درون  از  اما  یافته  افزایش 

هستیم. جنگل ها  تخریب  و  شدن 
هوایی  پایش  و  رصد  اینکه  بیان  با  او 
پایلوت  صورت  به  هیرکانی  جنگل های 
در سطح 100 کیلومتر و عرض 10 کیلومتر 
سال  در  طرح  »این  افزود:  شد،  اجرایی 
تبع  به  و  هیرکانی  جنگل های  در  جاری 
آن در جنگل های کشور توسعه می یابد و 
در پروسه طوالنی تر منجر به تقویت یگان 
در  و  می شود  شمال  جنگل های  هوایی 
ارزیابی از واحدهای اجرایی، پیشگیری از 
مؤثر است.«  بیماری ها  و  آفات  و  حریق 

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری 
پرونده قتل محیط بانان زنجانی

رییسی: کیفر عبرت آموز 
مجرمان به سرعت انجام شود 
شهادت  از  تاثر  ابراز  با  قضائیه  قوه  رئیس 
محیط بانان زنجانی، دستور داد تا رسیدگی 
سریع و دقیق و کیفر عبرت آموز مجرمان به 

سرعت انجام شود.
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
ابراهیم رئیسی در  حفاظت محیط زیست، 
جلسه دیروز شورای عالی قضایی با تاکید بر 
رسیدگی سریع و دقیق بر موضوع و روشن 
آن ها که  و کیفر   مجرمان  وضعیت  کردن 
عالوه بر عبرت دیگر متخلفان از حوادث آتی 
بازدارندگی داشته باشد، گفت: »از ابتدای کار 
مسئوالن  ناجا و دادگستری پیگیری هایی 

انجام دادند که باید تشکر کرد.«
او ادامه داد: »باید محیط بانان ما و مامورانی 
دارند،  از محیط زیست  که وظیفه حفاظت 
حمایت قانونی شوند و پشتیبانی و حمایت 
قانونی از این عزیزان امری ضروری است.«
»همکاران  کرد:  تاکید  قضائیه  قوه  رئیس 
را  خودشان  مختلف  بخش های  در  هم  ما 
پشتیبانی  و  همکاری  با  بدانند که  موظف 
جدی همه نیروها و مرزبانان که در میدان 
و  ملی  های  ثروت  از  حراست  و  حفظ 
پشتیبانی  باید  هستند  کشور  مرزهای 
حقوقی، قانونی و قضایی شوند و این قضیه 

است.« ضروری  بسیار  امر  یک 
دیدار کالنتری با خانواده شهدای محیطبان

سازمان  رئیس  همچنین  دیروز  صبح 
با  همراه  هیئت  و  زیست  محیط  حفاظت 
خانواده شهیدان میکائیل هاشمی و مهدی 

کرد. دیدار  مجلل 
اینکه  به  تاکید  با  رئیس جمهوری  معاون 
با همکاری  پیگیر حقوق محیط بانان شهید 
بنیاد شهید است، گفت: »به تازگی قول های 
همکاری بسیار خوبی داده اند. امیدواریم که 

مشکالت قبلی به زودی حل شود.«
عیسی کالنتری همچنین از تخصیص اعتبار 
ساخت دو پاسگاه به نام شهدای محیط بان 
از  مجلل«  »مهدی  و  هاشمی«  »میکائیل 
معاونت  عمرانی  طرح های  اعتبارات  محل 
زیستی  تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط 
در  حضور  با  و  داد  خبر  زنجان  استان  در 
محل مزار دو شهید از مقام شامخ شهدای 

کرد. تجلیل  محیط بان 
مجلل«،  »مهدی  و  هاشمی«  »میکائیل 
دوشنبه شب )1۶ فروردین( حین عملیات 
و  خاطی  شکارچیان  با  گریز  و  تعقیب 
غیرمجاز در منطقه حفاظت شده فیله خاصه 

رسیدند. شهادت  به 
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تعمیرکار می گوید این ساعت قدمتش بیشتر 
این  ویکتوریا  ملکه  وقتی  است.  سال   150 از 
»تحفه فرنگی« را به شاه قاجار هدیه کرد، آن را 
روی برج شمس العماره بردند و نصب کردند که 
خودش بلند باالترین عمارت تهراِن آن روزها بود. 
وقتی درباری ها و اهالی محدوده ارگ سلطنتی 
آرام آرام دیدند که تاب شنیدن صدای دنگ دنگ 
ناقوس ساعت را ندارند، دست به کار شدند تا 
صدای ساعت را کم کنند. اما آن را برای یک قرن 

از کار انداختند.

 یک قرن سکوت
میراث فرهنگی،  سازمان   90 دهه  اوایل 
ساعتچی،  محمد  صنایع دستی،  و  گردشگری 
ساعتکار قدیمی شهرـ  را خبر کرد تا به یک قرن 
سکوت ساعت پیشکشی پایان دهد. سرانجام 
ظهر روز 22 بهمن ماه سال 1۳91 عقربه های ساعت 
می شد  درآمد. گفته  حرکت  به  شمس العماره 
هزینه تعمیر و نگهداری این ساعت ماهانه 500 
هزار تومان بود که هزینه باالی آن، کوک ساعت 
را پس از 10 ماه، دوباره از کار انداخت. هرچند  
مسئوالن کاخ آن زمان گفتند کوک ساعت چون از 
حالت دستی خارج و مکانیکی شده دوام نیاورده 
است. ایسنا نوشته که سال 97 دوباره تعمیرکار 
ساعت را خبر کردند و با او تفاهم نامه ای بستند تا 
هم کل ساعت های کاخ گلستان را کار بیندازد، هم 
هر 15 روز یک بار ساعت شمس العماره را کنترل 
کند تا بار دیگر متوقف نشود. از مدیر وقت کاخ 
نقل شده که هزینه نگهداری و کوک این ساعت 
ماهانه تقریبا 15 میلیون تومان می شد. از به کار 

افتادن دوباره ساعت در آن روزها خبری نشد 
تا این که صبح امروز، دوشنبه 2۳ فروردین ماه 
سال 1۴00، ناقوس ساعت شمس العماره به صدا 
درآمد. تعمیرکاران این ساعت می گویند 18 ماه 
برای به کار انداختن عقربه ها و ناقوس آن  زمان 
گذاشته اند. دیروز، در صبح بهاری 2۳ فروردین، 
سال ها  از  پس  تاریخی  ساعت  این  ناقوس 
خاموشی، به صدا درآمد، گفته شده که این بار 
هزینه تعمیر و کوک آن را شهرداری این منطقه 
پرداخت کرده است اما اگر زیر قولشان بزنند، 

ساعت بار دیگر خاموش می شود.

 به خاطر باب عالی
 12 منطقه  شهردار  سعادتی،  علی محمد 
ساعت  این  دوباره  درآوردن  حرکت  به   علت 
شرقی  درِ  ـ  عالی«  »باب  دوباره  بازگشایی  را 
کاخ گلستان ـ دانسته و به ایسنا گفته است: 
دغدغه  گلستان  کاخ  درِ  این  »بازگشایی 
این  مدیریت  با  بنابراین  بود،  ما  درازمدت 
مجموعه تاریخی و فرهنگی صحبت کردیم و 
مجوزهای الزم را برای مرمت و بازگشایی آن 
ویکتوریا هم  ملکه  راه اندازی ساعت  گرفتیم. 
بخشی از پروژه باب عالی است. این ساعت 
بود که  افتاده  کار  از   1۳89 تا   1۳0۴ سال  از 
پس از این دوره تعمیر شد، ولی دوباره از مدار 
خارج شد تا امسال که دوباره صدای آن شنیده 
می شود و خاطره تهران قدیم را تداعی می کند. 
آموزش  این منظور  به  قرار است کارشناسانی 
ساعت  خاموشی  شاهد  دیگر  تا   شوند  داده 

نباشیم.« شمس العماره 

جهانی  میراث  مجموعه  مدیر  امامی،  آفرین 
درآوردن  صدا  به  مراسم  در  هم  کاخ گلستان 
ایسنا گفت:  به  شمس العماره  ساعت  ناقوس 
»به کار انداختن ساعت شمس العماره پیش نیاز 
بازگشایی »باب عالی« بود که موضوع با شهرداری 
منطقه 12 مطرح و با استقبال و حمایت آن ها نیز 
مواجه شد. هدف مجموعه جهانی کاخ گلستان 
این است که ساعت به صورت متوالی کار کند و 
صدای ناقوس آن در منطقه شنیده شود. اجازه 

نمی دهیم بار دیگر ساعت ساکت شود.«
او در جریان بازدید شهردار منطقه 12 با اشاره به 
پیشنهاد راه اندازی موزه ساعت در شمس العماره 
و موافقت اداره کل موزه ها، افزود: »با وجود حدود 

۴00 ساعت تاریخی در کاخ گلستان که بیشتر 
است،  ناصرالدین شاه  به  پیشکش شده  آن ها 
می توان این عمارت را به موزه ساعت یا زمان 
تبدیل کرد. قرار است طرح محتوایی آن آماده 

شود تا مصوبه را دریافت کند.«

ساعت هر روز کوک می شد
چطور  تهران  عمومی  ساعت  نخستین 
مرمت شده است؟ درباره روش این کار جبار 
آوج، معاون فنی مجموعه جهانی کاخ گلستان 
دو  به  »ساعت  است:  داده  توضیحی  چنین 
این که  یکی  شود؛  مرمت  می توانست  شیوه 
سیستم داخلی آن به الکترونیکی تبدیل شود، 
یعنی با برق کار کند و یا از باتری استفاده شود. 
روش دیگر این بود به سیستم قبلی بماند و 
دستی کوک شود. با مشورت هایی که گرفتیم 
قرار شد آن را به روش مکانیکی مرمت کنیم.« 
از قرار معلوم اینطور که آوج گفته، این ساعت 
با  اما  روز کوک می شده  زمان خودش هر  در 
تغییری که داده شد هر چهار روز به کوک نیاز 
به طور مداوم  نفر  باید یک  »بنابراین  داشت. 
حضور می داشت و آن را کوک می کرد و چون 
سیستم ساعت مکانیکی بود باید هر 15 روز 
روغن کاری و سر هر ماه گریس کاری می شد. 
برای همین باید قرارداد نگهداری می بستیم.« 
به گفته او این اتفاقات در اوایل دهه 90 برای 
است.  انجام شده  جهانی کاخ گلستان  ثبت 
و  ثابت  حضور  برای  مالی  منابع  زمان  »آن 
مداوم فردی که ساعت را کوک و نگهداری کند، 
پیش بینی نشد و ردیف بودجه ای نداشت و 
االن هم به همت شهرداری ساعت تعمیر شده 
است. سالیانه حداقل 50 تا ۶0 میلیون تومان 

برای نگهداری این ساعت نیاز است.«
وعده هایی  شهرداری  سوی  از  که  حالی  در 
برای تامین مالی ساعت شمس العماره داده 
شده، معاون فنی مجموعه جهانی کاخ گلستان 
هشدار داده است که اگر چنین نباشد، دوباره 
ساعت از کار می افتد. »راه اندازی و نگهداری 
غیب زاده،   جمشید  آقا  توسط  ساعت  این 
با  قراردادی که  شاگرد محمد ساعتچی طی 
شهرداری دارد، انجام می شود. اگر شهرداری 
منابع مالی این ساعت را تامین نکند، ممکن 
است دوباره این ساعت تاریخی از کار بیفتد.« 
به گفته او تهران قدیم نشانه های خاص خود را 
دارد که در بسیاری از اذهان و خاطرات مردم 
این عناصر وجود دارد،  اگر این خصوصیات از 
هویت گذشته  تهران  شود،  تهران گرفته  شهر 
مثال شمس العماره  می دهد.  دست  از  را  خود 
در  و  ما  و ضرب المثل های  ادبیات  و  در شعر 
تهران قدیم وجود دارد. همین شمس العماره از 
جزئیاتی تشکیل شده که اگر این عناصر  را از 
آن بگیریم، شیر بی یار و دم می شود. »ساعت 
شمس العماره اولین ساعت عمومی شهر تهران 
بگذریم.  آن  از  به راحتی  نمی توانیم  پس  بود. 
اگر شرایط طوری است که این ساعت عملکرد 

دقیق خود را انجام نمی دهد اشتباه است. اگر 
کاشی بیافتد یا گچ بری بریزد نباید آن را مرمت 
کرد؟ ساعت هم یکی  از آن عناصر است که 

نباید به سادگی از کنار آن بگذریم.«

 برفتم بر در شمس العماره
بنای شمس العماره و ساعت معروف آن از 
بناهای تاریخی و هویتی تهران به شمار می رود 
پایتخت  گردشگری  جذابیت های  از  یکی  و 
است.  شمس العماره در ضلع شرقی مجموعه 
کاخ گلستان قرار دارد و در حد فاصل سال های 
12۴۴ و 12۴۶ ساخته شده است. این بنا در آن 
روزگاران با 5 طبقه و ۳5 متر ارتفاع بلندترین 
ساختمان تهران بود و از قضا آن را ساختند چون 
شاه قاجار تمایل داشت که پایتخت بنایی مرتفع 
داشته باشد، که بشود از بلندای آن، مناظر اطراف 
را تماشا کرد. این بود که معیرالممالک طرح و 
نقشه شمس العماره را ریخت و استاد علی محمد 

کاشی، معمار این برج بلند شد.

بود  ساخت کاخ  روشنی  چشم  هم  ساعت   
بلندای  بنا شد که آن را در  به پادشاه قاجار و 
شمس العماره نصب کنند. برای همین اتاقکی در 
کاله فرنگی سقف جاساز کردند و ساعت تاریخی 
همان جا جا خوش کرد و داستان صدای بلند 
دنگ دنگ و گله درباری ها از شاه پیش آمد و 
به  رسیدن  برای  باید  حاال  دست کاری ساعت. 
باال  را  پله شمس العماره   120 قاجاری،  ساعت 
رفت. زمانی شایعاتی درباره این ساعت دهان 
به دهان می چرخید. مثال بعضی می گفتند یک 
جفت جغد در این ساعت خانه کرده و معتقد 
بودند که اگر این دو پرنده دیده شوند، سلطنت 
شایعات  همین  اساس  بر  می شود.  عوض 
می گفتند که به وقت کشته شدن شاه، جغدها 
سه روز از النه بیرون آمده اند و درست در روز 
سوم شاه تیر خورده و تخت و تاج به مظفرالدین 
بلندای  بر  این ساعت  روی  به هر  شاه رسید. 
ساختمان ها  خیلی  از  امروز  شمس العماره که 
و برج های این شهر کوچ تر است، شاهد وقایع 
بسیاری در کاخ بوده و بعد از این همه مدت، 
همچنان در شمس العماره خوش نشسته است.

باستانی  محوطه  به  تعرض ها  و  تخریب ها 
از  بیش  رامهرمز  در  دولتمند«  »سید محمد 
محوطه  این  نام  است.  شدت گرفته  پیش 
و  آرامگاه  یک  وجود  واسطه  به  باستانی 
گورستانی که روی این محوطه باستانی قرار 

است. شده  دارد گرفته 
کوتاهی های  اگرچه  خبر  میراث  گزارش  به 
اداره کل  و  رامهرمز  میراث فرهنگی  اداره 
میراث فرهنگی خوزستان در تعلل برای ثبت 
دولتمند  محمد  سید  باستانی  محوطه  ملی 
تعرض های  و  متعدد  بدشناسی های  موجب 
بی امان به بخشی از تاریخ پر اهمیت رامهرمز 
شد، اما همه این ها دلیل نمی شود که اداره 
آموزش و پرورش و شهرداری رامهرمز برای 
هیچ  شده  برنامه ریزی  ساخت و سازهای 
محوطه های  از  متولی حفاظت  از  استعالمی 

نگیرد. تاریخی 
شهر  با گسترش  بود که  سالیان گذشته  از 
خانه های  ساخت  برای  پی ریزی  رامهرمز 
مسکونی روی محوطه باستانی سید محمد 
بود  پیش  سال   12 اما  شد.  آغاز  دولتمند 
مدرسه  یک  ساخت  با  آموزش و پرورش  که 
اشکانی  دوره  محوطه  این  از  بخش هایی 
که  بود  پیش  سال   10 کرد.  تسطیح  را 
وسیله  به  محوطه  این  از  بخش هایی 
بیل های مکانیکی اداره آب و فاضالب رامهرمز 

شد. تخریب 
بیل های  و  کارگران  کله  و  سر  که  روزی  از 

روی  سنگین  ماشین آالت  و  مکانیکی 
محمد  سید  نظیر  باستانی  محوطه های 
بیل  چنگال  و  است  شده  پیدا  دولتمند 
فرو  خاک  در  کارگران  بیل  و  میکانیکی ها 
و  سفال  آجر،  خشت،  تکه های  می رود 

می زند. بیرون  استخوان 
تخریب ها  جدید  موج  گذشته  ماه های  در 
ایجاد فضای سبز  و  با تسطیح  و تعرض ها 
آغاز شد. اما در جدیدترین اقدام دیوارکشی 
صورت گرفته توسط یکی از اهالی با تسطیح 
دیگر  دیوارهای  ساخت  و  پی کنی  و  دوباره 

بود. همراه 
محیطی  ساماندهی  و  خانه سازی  منظور 
شد  آغاز  دولتمند  محمد  سید  محوطه  در 
و  آجری  دیوار  یک  بقایای  از  بخش  هایی 

اشکانی  دوران  از  مانده  باقی  باستانی  البته 
در ۳5 سانتی متر  اندازه ۳5  با  آجرهایی  با 

شد. تخریب 
میراث فرهنگی  اداره کل  در  که  حالی  در 
شده  تشکیل  پایش  کمیته  خوزستان 
نواقص  بررسی  ضمن  می رود،  انتظار  است 
برای  را  پیگیری های الزم  ثبتی،  پرونده های 
مسئوالن  به  خطر  معرض  در  محوطه های 

کند. اعالم  ذی ربط 
مکلف  رامهرمز  شهرستان  فرماندار  همچنین 
کهن  میراثی  ظرفیت های  متوجه  که  است 
قانون  ادارات،  به کلیه  و  باشد  رامهرمز  شهر 
اداره  نظیر  دولتی  دستگاه های  از  استعالم 
میراث فرهنگی را برای انجام هرگونه پروژه ای 

شود. یادآور 

 ناقوس تاریخی کاخ گلستان، بار دیگر به صدا در آمد

ساعت کوک شمس العماره
معاون فنی کاخ گلستان: اگر شهرداری منابع مالی این ساعت را تامین نکند، ممکن است دوباره از کار بیفتد

بیل های مکانیکی، باالی سر محوطه باستانی دولتمند

مرمت بازار کبودرآهنگ  
1.5 میلیارد اعتبار 

می خواهد
و  میراث فرهنگی، گردشگری  اداره  مسئول 
گفت:  کبودرآهنگ  شهرستان  صنایع دستی 
»مرمت کامل بازار سنتی کبودرآهنگ  یک و 

نیم میلیارد اعتبار نیاز دارد.«
مهدی غالمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه مرمت بازار قدیمی شهر کبودرآهنگ  
است،  شده  آغاز  سال گذشته  اسفندماه  از 
بازار  درصد   5 تنها  فعلی  اعتبار  »با  افزود: 

می شود.« مرمت 
او با بیان اینکه در حال حاضر قسمت های 
است،  مرمت  دست  در  بازار  اضطراری 
اظهار کرد: »اگر امسال اعتباری به این اثر 
می دهیم.« انجام  را  کار  ادامه  یابد  تخصیص 

گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  مسئول 
در  کبودرآهنگ  شهرستان  صنایع دستی  و 
ادامه با بیان اینکه شهرداری و اداره اوقاف 
شهرستان کبودرآهنگ نیز در این زمینه قول 
»بازار سنتی  یادآور شد:  داده اند،  مساعدت 
سال  ماه  مرداد   20 تاریخ  در  کبودرآهنگ  
و  شد  اضافه  ملی  آثار  فهرست  به  گذشته 
بازسازی  و  ترمیم  جهت  الزم  پیگیری های 

گرفت.« قرار  کار  در دستور  آن 
آثار  از  یکی  کبودرآهنگ   قدیمی  بازار 
سال  در  است که  شهرستان  این  شاخص 
1۳0۴ هجری شمسی با مساحت 1700 متر 
تاسیس شده و نزدیک به 70 واحد تجاری 
دارد. این بازار در گذشته نه  تنها محلی برای 
انجام معامالت اقتصادی، بلکه مکانی برای 
صلح یا آشتی ها و پیمان ها بوده و در زندگی 
دینی مردم  و  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 

است. داشته   موثری  نقش  منطقه 

مهلت بازپرداخت 
تسهیالت فعاالن 

گردشگری تمدید شد
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
ماهه   ۶ تمدید  از  توییتی  در  صنایع دستی 
کرونا  بانکی  تسهیالت  بازپرداخت  مهلت 
برای فعاالن گردشگری تا پایان شهریورماه 

داد. خبر   1۴00
خود  در حساب کاربری  مونسان  علی اصغر 
نوشت: »فعاالن گردشگری سال  توییتر  در 
این  در  گذاشته اند.  سر  پشت  را  سختی 
فعالیت  وزارت تسهیل  در  ما  دوران، تالش 
است.« بوده  عزیزان  این  وضعیت  بهبود  و 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
سال  یک  »طی  کرد:  عنوان  صنایع دستی 
کرونا  بانکی  تسهیالت  بازپرداخت  گذشته 
امهال شده بود و حاال این امر، با پیگیری 
همکارانم در معاونت گردشگری برای ۶ ماه 

است.« شده  تمدید  دیگر 
به گزارش میراث آریا، ولی تیموری معاون 
»با  بود:  گفته  شنبه  روز  گردشگری کشور 
وزارت  سوی  از  شده  انجام  پیگیری های 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
و قولی که به فعاالن حوزه گردشگری داده 
حوزه  بانکی  تسهیالت  بازپرداخت  بودیم، 
بسته های حمایتی  قالب  در  گردشگری که 
بود،  شده  پرداخت  سال گذشته  در  دوگانه 
تا پایان شهریورماه سال جاری امهال شد و 
امهال مالیات و حق بیمه کارفرمایی نیز در 

است.« پیگیری  حال 
با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه  اساس  بر 
کسب وکارهای  تمامی  به  مهرماه  در  کرونا 
بزرگی  فعالیت،  نوع  به  باتوجه  گردشگری 
و کوچکی واحد، درجه و ستاره، تسهیالتی 
با  ریال  9میلیارد  تا  ریال  1۶0میلیون  از 
نرخ سود 12 درصد و با دوره تنفس حدود 
شش ماه اختصاص پیدا کرد که این زمان تا 

شد. تمدید   1۴00 شهریور  پایان 
راهنمایان  برای  تفکیک  به  وام  این  مبلغ 
گردشگری 200 میلیون ریال، دفاتر خدمات 
500میلیون  و  میلیارد  یک  بین  مسافرتی 
شرکت های  ریال،  میلیارد  سه  تا  ریال 
ریال،  800 میلیون  گردشگری  حمل ونقل 
۶00میلیون  گردشگری  آموزش  موسسات 
500میلیون  تطبیق  عامل  ریال، شرکت های 
1۶0میلیون  تطبیق  عوامل  و  ارزیابان  ریال، 
سنتی  و  بوم گردی  اقامتگاه های  ریال، 
براساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد 
بین 800میلیون تا 2میلیارد ریال، هتل ها بر 
حسب ستاره و تعداد اتاق از دو میلیارد تا 
ریال، و هتل آپارتمان ها، متل ها و  9میلیارد 
مهمانپذیرها به تفکیک درجه و تعداد اتاق از 
دو تا سه میلیارد و 500میلیون ریال تعیین 

است. شده 
همچنین سفره خانه های سنتی و واحدهای 
سرگرمی  مراکز  بین راهی،  پذیرایی 
گردشگری  مجتمع های  تفریحی،  و 
وزارت  از  فعالیت  مجوز  دارای  وآب درمانی 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
براساس نوع و درجه واحد بین یک تا سه 
میلیارد و 500میلیون ریال می توانند دریافت 

. کنند

مدیر مجموعه میراث جهانی 
کاخ گلستان: به کار انداختن 
ساعت شمس العماره پیش نیاز 
بازگشایی »باب عالی« بود که 
موضوع با شهرداری منطقه 12 
مطرح و با استقبال و حمایت 
آن ها نیز مواجه شد. هدف 
مجموعه جهانی کاخ گلستان 
این است که ساعت به صورت 
متوالی کار کند و صدای ناقوس 
آن در منطقه شنیده شود. 
اجازه نمی دهیم بار دیگر ساعت 
ساکت شود

|پیام ما| بار دیگر پس از چند سال خاموشی صدای ناقوس ساعت شمس العماره، در تهران پیچید. این ساعت 150 ساله که هدیه ملکه 
انگلیس به ناصرالدین شاه قاجار بوده، قبل از این باز هم در سال های89،  91 و 97 تعمیر شده بود اما هر بار از کار می افتاد. حاال در 
آخرین سال قرن چهارده، بار دیگر دستی به سر و رویش کشیدند تا کسانی که از در شرقی کاخ وارد حیات و عمارت می شوند، چشمشان 
به ساعت بیفتد و دلشان کوک شود. باب عالی که همان در شرقی است به تازگی باز شده و اگر ویروس سرکش کرونا رام شود، گردشگران 
بیشتری را به کاخ جهانی خواهد کشاند.  چنان که عقربه ها برای 90 سال، ساعت ۶ و 10 دقیقه یکی از روزهای سال 1304 را نشان می داد.

محوطه

سنگ یادمان سلطنتی 
آشوری با 2۳ سطر نوشته به 
خط میخی به زمان سارگِن 
دوم، شاه نیرومند آشوری 
مربوط است که به یادبود 
ششمین لشگرکشی او برپا 
شده و حاوی اطالعاتی از 
وقایع تاریخی پنجمین و 
ششمین سال سلطنت او 
)717-71۶ پ. م( است

»کوزران«  باستان شناختی  کاوش های 
سنگ  یک  از  تکه ای  به کشف  کرمانشاه 
یادمان سلطنتی مربوط به زمان سارگن دوم، 
شاه نیرومند آشوری با 2۳ سطر نوشته به 
هیات  سرپرست  شد.    منجر  میخی  خط 
کاوش  این  درباره  کوزران  باستان شناسی 
باستان شناسان  از  متشکل  »هیأتی  گفت: 
ایرانی از اوایل فروردین ماه 1۴00، کاوش های 
تپه کوزران«  »قباق  در  را  باستان شناختی 
در شهرستان کرمانشاه آغاز کرده اند. »قباق 
تپه« بقایای استقرار مهم و وسیعی است 
که حداقل از هزاره سوم پیش از میالد تا 
است.« سجاد  بوده  اسالمی مسکون  دوره 
به  »باستان شناسان  داد:  ادامه  علی بیگی 
آشوریان  حضور  از  سرنخی  کشف  دنبال 
در قباق تپه و برای پاسخ به پرسش هایی 
با  محوطه  قدمت  و  کارکرد  خصوص  در 
موافقت پژوهشکده باستان شناسی و مجوز 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، راهی 
این محوطه باستانی شده اند.« عضو هیات 
رازی  دانشگاه  باستان شناسی  علمی گروه 
افزود: طی بررسی ها و بازدیدهای پیشین 
در این محوطه بخشی از یک »قاب سنگی 
دور پاشنه در« کشف شد که کاماًل به سبک 
و سیاق هنر آشورِ نو حجاری شده و نشان 
می داد که احتمااًل مرکزی اداری یا پایگاهی 
آشوری در این مکان وجود داشته است.« به 
گفته او با توجه به این یافته، اهمیت محوطه 

و موقعیت راهبردی آن در شمال ماهیدشت، 
فصل نخست پژوهش های باستان شناسی 
در این محوطه آغاز شد و در دو گمانه کوچک 
حفرشده در این محوطه، تاکنون بقایایی از 
دوره ساسانی، آشور نو و هزاره دوم پیش از 
میالد و در میان مواد سطحی، سفال هایی از 
دوره اشکانی و سلوکی به دست آمده است. 
این باستان شناس مهم ترین یافته این فصل 
را کشف تکه ای از یک سنگ یادمان سلطنتی 
با 2۳ سطر نوشته به خط میخی  آشوری 
دانست که به استناد آن معتقد است پس 
از فتح این محوطه توسط آشوریان برپا شده 
»این سنِگ  داد:  توضیح  علی بیگی  است. 
یادمان به زمان سارگِن دوم، شاه نیرومند 
آشوری مربوط است که به یادبود ششمین 
لشگرکشی او برپا شده و حاوی اطالعاتی 
از وقایع تاریخی پنجمین و ششمین سال 

سلطنت او )717-71۶ پ. م( است.«
پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 
کشف  این  گردشگری،  و  میراث فرهنگی 
تاریخی دریچه تازه ای را به روی مطالعات 
و  گشود  خواهد  ایران  در  آشورشناسی 
باستان شناسان امیدوارند در فصل های آتی 
عصر  استقرار  از  بیشتری  اطالعات  بتوانند 
آهن III )دوره آشور نو( این محوطه به دست 
بیاورند. این پژوهش با اعتبار دانشگاه رازی 
و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 

است. انجام  حال  در  کشور 

کشف یادمان شاه آشوری در کرمانشاه

برج شمس العماره و ساعت 
معروف آن از بناهای تاریخی و 
هویتی تهران به شمار می رود. 

شمس العماره در حد فاصل 
سال های 12۴۴ و 12۴۶ ساخته 

شده و با 5 طبقه و ۳5 متر 
ارتفاع بلندترین ساختمان تهران 

بود. ساعت هم هدیه ملکه 
ویکتوریا برای کاخ جدید بود که 

باالی برج نصب شد
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پس از بارها شکستن لوله های نفت تصمیم گرفته شد

 الزام برای تعویض خطوط نفت فرسوده
در خلیج فارس

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست: نشت نفت به دریا در سال های 
گذشته بارها رخ داده و منجر به آسیب جدی و غیرقابل برگشت به زیستگاه های حساس آبزیان شده است

زمان تعویض آب در خلیج 
فارس حدود ۳ تا 5 سال است 

که نشان می دهد آالینده ها 
زمان زیادی در آن باقی 

می مانند و همچنین بخش های 
شمالی خلیج فارس به دلیل 

عمق کم، چرخش محدود، 
شـوری و دمـاي بـاال بـه 

میـزان بیشتری تحت تأثیر 
آالینده ها هسـتند

می توانیم همه آن ها را موظف 
کنیم که در کشور مبدا خود 

تست کرونا بدهند و در ایران 
نیز از آن ها تست PCR گرفته 
شود و تا زمانی که نتیجه این 
تست مشخص می شود آن ها 
را در هتلی مشخص قرنطینه 

کنیم که هزینه آن را هم 
خودشان پرداخت کنند

| سمت |

| نویسنده |

شرکت نفت فالت قاره ملزم 
به ارائه گزارش به موقع هرگونه 

نشت نفت به سازمان های 
مرتبط و نظارتی از جمله 

سازمان حفاظت محیط زیست 
و اقدام سریع برای پاکسازی و 
امحای آن با کمک و همکاری 

سازمان بنادر و دریانوردی کشور 
شده است

|  
رنا

 ای
 |

دبیرکل اتاق بازرگانی 
ایران و عراق خبر داد

پول های بلوکه شده ایران 
در عراق آزاد می شود

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق می گوید با 
وجود شرط دشواری که دولت عراق بر سر راه 
شرکت ها گذاشته اما پول های ایران در عراق 
امکان جابجایی پیدا کرده اند. 5سید حمید 
حسینی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در 
سال های گذشته یکی از بهانه هایی که دولت 
عراق در تسویه نکردن پول  حاصل از صادرات 
اما در  ایران داشت، تحریم های آمریکا بود 
هفته های گذشته، گشایش هایی در این زمینه 
رخ داده و حتی صحبت از دادن یک مهلت 
با  او  است.  شده  مطرح  عراق  به  روزه   120
بیان اینکه مذاکرات برای آزادسازی پول های 
ایران در عراق در جریان سفر وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به بغداد نیز دنبال می شود، 
بیان کرد: وزیر اقتصاد عراق در جریان سفر 
آقای شریعتمداری به این کشور نیز صحبت 
را  ایران  پول های  آزادسازی  ممکن شدن  از 
مطرح کرده و از آمادگی دولت این کشور برای 
همکاری در این زمینه خبر داده است. هرچند 
مسیر  این  در  را  دشواری  شرط های  بغداد 
تحریم ها  بهانه  می رسد  نظر  به  اما  گذاشته 
دیگر وجود ندارد. دبیرکل اتاق بازرگانی ایران 
و عراق درباره شرط های دولت این کشور برای 
نیز گفت: شرط ها کار را در  ایران  ارز  انتقال 
دشوار  عراقی  برای شرکت های  عمل  عرصه 
از  نیاز به دریافت مجوز  اینکه  می کند. مثال 
دارد  وجود  ذی ربط  وزارت خانه های  تمام 
عراق  به  ایرانی  باید کاالی  اینکه گفته اند  یا 
منتقل شود و پس از تایید تخلیه، پول جابجا 
شود یا در رابطه با باز کردن ال سی یا نحوه 
پرداخت ارز نیز اما و اگرها وجود دارد اما در 
مجموع هرچند به دشواری اما امکان انتقال 

پول فراهم شده است.

ایرانی ها 5۶ دقیقه در روز 
با کامپیوتر بازی می کنند

در  رایانه ای  بازی های  بازیکنان  از  درصد   20
و 500  بر ۶ میلیون  بالغ  ایران که جمعیتی 
هزار نفر هستند، از پلتفرم رایانه برای بازی 
استفاده می کنند و به طور متوسط 5۶ دقیقه 

در روز با این پلتفرم بازی می کنند.
به گزارش ایسنا، اگرچه واژه »بازی رایانه ای« 
بعضا به کل بازی های ویدئویی اطالق می شود؛ 
اما به شکل تخصصی این واژه برای پلتفرم 
رایانه شخصی  رایانه که شامل دستگاه های 
معاونت  می رود.  کار  به  هستند  لپ تاپ  و 
یا  رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد  پژوهش 
مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال )دایرک( 
در تازه ترین پژوهش خود مبتنی بر پیمایش 
ملی مصرف بازی های دیجیتال در ایران که 
سال 1۳99 انجام شد، شاخص ترین اطالعات 
بازیکنان  میان  در  رایانه  پلتفرم  از  استفاده 
ایرانی را در قالب گزارشی تهیه و منتشر کرده 
است. بر این اساس نتایج این گزارش که با 
عنوان »نمای نزدیک 1۳98- پلتفرم رایانه: 
رسوخ« منتشر شده است، نشان می دهد این 
پلتفرم مسیر پرفرازو نشیبی را در این سال ها 
دادن  از دست  و علی رغم  بوده است  شاهد 
بخشی از بدنه بازیکنان جوان و نوجوان خود؛ 
همچنان بخشی از بازیکنان قدیمی را به خود 
وفادار نگه داشته است. به عبارتی اگرچه رشد 
یافته  افزایش  جهان  در  موبایلی  بازی های 
اما  پیشرفت می کنند؛  روزبه روز  و کنسول ها 

همچنان رایانه به رشد خود ادامه می دهد.
یافته های تازه ترین گزارش دایرک نیز نشان 
ایرانی که  بازیکنان  از  درصد   20 می دهد که 
نفر  و 500 هزار  میلیون  بر ۶  بالغ  جمعیتی 
استفاده  بازی  برای  رایانه  پلتفرم  از  هستند 
می کنند و متوسط سنی بازیکنان رایانه تقریبا 
2۳ سال است و سه ژانر ورزشی، تیراندازی 
و اکشن ماجرایی از ژانرهای پرطرفدار میان 
بازیکنان پلتفرم رایانه در ایران است. بازیکنان 
رایانه به طور متوسط 5۶ دقیقه در روز با این 
پلتفرم بازی می کنند و 21 درصد آنها هرروز 
بازی می کنند. این گزارش همچنین حاکی 
بازیکنان رایانه ای مرد  از آن است که تعداد 
با 85 درصد، نسبت به بازیکنان رایانه ای زن 
با 15 درصد سهم خیلی بیشتری را به خود 
اختصاص داده اند. ضمن اینکه ۳1 درصد از 
بازیکنان رایانه به صورت آنالین بازی می کنند.

این پژوهش در خصوص استفاده بازیکنان 
از لپ تاپ یا رایانه شخصی برای بازی نیز به 
چنانچه 5۶  است.  یافته  دست  جالبی  آمار 
درصد از رایانه شخصی و 51 درصد از لپ تاپ 
دستگاه  دو  هر  از  هم زمان  نیز  درصد   7 و 
یافته های  می کنند.  استفاده  بازی  برای 
بازی های  بازار  می دهد  نشان  گزارش  این 
بالقوه و  با ظرفیت  بازاری  رایانه ای همچنان 
برای  باال  نسبتا  میانگین سنی  با  بازیکنانی 
با اصالحاتی  ایرانی است و  توسعه دهندگان 
سیاست گذاری،  به  مربوط  مسائل  زمینه  در 
افزایش  به  می توان  بازاریابی  و  درآمدزایی 
بود. امیدوار  پلتفرم  این  در  بازی سازان  درآمد 

برخی مسافرانی که در ایام نوروز یا پیش 
کرده اند  مختلف سفر  به کشورهای  آن  از 
جدید  ممنوعیت های  و  محدودیت  با 
ایران  به  نمی توانند  کشور  در  کرونایی 
ترکیه،  خیابان های  در  بعضا  و  بازگردند 
بالتکلیف  کشورها  دیگر  و  انگلستان 
سازمان  مسئوالن  گفته  به  که  هستند 
راهکاری شبیه دیگر  هواپیمایی، می توان 
اندیشید. آن ها  بازگشت  برای  کشورها 

سال  پایانی  هفته  در  ایسنا،  گزارش  به 
زیادی  مسافران  نوروز  ایام  و  گذشته 
نوروزی شان  برای سفر  را  مقاصد خارجی 
یک  گذشت  از  پس  اما  کردند  انتخاب 
و  کرد  تغییر  پروتکل ها   1۴00 از  هفته 
وجود  با  ایرانی  مسافران  از  برخی  حاال 
نوروزی  تعطیالت  رسیدن  پایان  به 
نمی توانند به کشورشان بازگردند و صدای 

است. شده  بلند  آن ها  اعتراض 
مجازی  شبکه های  در  آن ها  از  برخی 
کلیپ هایی  و  تصاویر  اینستاگرام  مانند 
نشان  که  کرده اند  منتشر  خودشان  از 
می دهد در خیابان های کشورهای مختلف 
برای  تکلیف شان  تا  هستند  منتظر 
این  شود.  مشخص  ایران  به  بازگشت 
از کشورها در  در حالی است که بسیاری 

این ایام با وجود شیوع ویروس کرونا در 
با کروناهای جهش  جهان و گسترش آن 
بازگشت  برای  راهکارهایی  مختلف،  یافته 
گرفته اند.  نظر  در  هم وطنان شان  ایمن 
ورود  در صورت  مسافران  مثال  عنوان  به 
داشتن  اختیار  در  وجود  با  به کشورشان 
باید  هم  باز  منفی  نتیجه  با   PCR تست 
با هزینه خودشان تست مجدد در مبادی 
تا مشخص شدن  و  بدهند  ورودی کشور 

شوند. قرنطینه  نتیجه 
در همین راستا تورج دهقان زنگنه رئیس 
ایسنا  به  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
سازمان  اینستاگرام  صفحه  به  اگر  گفت: 
مسئوالن  از  برخی  یا  هواپیمایی کشوری 
متوجه  کنید،  مراجعه  سازمان  این 
به  نسبت  حد  چه  تا  مردم  می شوید که 
حتی  و  می کنند  انتقاد  تصمیمات  این 
ما  به  حالی که  در  می کنند  توهین  ما  به 
ایرانی  شهروندان  از  برخی  ندارد،  ربطی 
در کشورهایی مانند انگلستان و ترکیه در 
می خوابند  استانبول  و  لندن  خیابان های 
ایران که  به  نمی توانند  اما  ندارند  پولی  و 
زمینه  این  در  بازگردند.  است،  کشورشان 
و  خودمان  شهروندان  به  نسبت  باید 
و  کنیم  مسئولیت  احساس  هم وطنانمان 

ویروس کرونا  شیوع  دلیل  به  نمی توانیم 
کنیم. رها  همانجا  را  آن ها 

او افزود: یکی از کارهایی که می توان در 
همه  است که  این  داد  انجام  زمینه  این 
مبدا  کشور  در  که  کنیم  موظف  را  آن ها 
خود تست کرونا بدهند و در ایران نیز از 
آن ها تست PCR گرفته شود و تا زمانی 
می شود  مشخص  تست  این  نتیجه  که 
قرنطینه کنیم  هتلی مشخص  در  را  آن ها 
پرداخت  خودشان  هم  را  آن  هزینه  که 
به  را  خودمان  هم وطنان  نباید  اما  کنند 
رها  مختلف  کشورهای  در  خودشان  حال 

بخوابند. خیابان ها  در  که  کنیم 
که  زمانی  من  کرد:  اضافه  دهقان زنگنه 
را که  مردم  زیاد  انتقادهای  و  اعتراضات 
در انگلستان مانده بودند و هیچ کاری از 
هر  که  گرفتم  تصمیم  نمی آمد،  بر  آن ها 
کاری می توانم انجام دهم و در این راستا 
توانستم  خواهش  و  التماس  هزاران  با 
برای  لندن  به  یک مجوز پرواز فوق العاده 
بازگرداندن این مسافران دریافت کنم. به 
نظر من در چنین شرایط و برهه حساسی 
و  کنیم  عمل  سریع تر  و  عملیاتی  باید 
به  باید  نیز  ابالغی  مصوبات  و  تصمیمات 
و  مسئوالن  همه  از  من  اعالم شود  موقع 

کاری  هر  که  می کنم  خواهش  متولیان 
تا هم وطنانمان  دهند  انجام  که می توانند 

باز گردند. کشورشان  به  بتوانند 
که  مسافرانی  می توان  کرد:  تاکید  او 
مشخص  شان   PCR تست  جواب  هنوز 
که  آن هایی  و  نتیجه  اعالم  تا  نشده 
هزینه  با  را  مثبت شده  جواب تست شان 
هتل های  در  روز   1۴ مدت  به  خودشان 
منزل  در  اگر  یا  کرد  قرنطینه  مشخص 
از  می توان  می شوند،  قرنطینه  خودشان 
چرا که  کنترل کرد  را  آن ها  تلفن  طریق 
و  نیست  افتاده ای   عقب  کشور  ایران 
وجود  کشور  در  آن  زیرساخت های  کاماًل 
دارد اما اینکه گفته می شود وزارت راه یا 

قرنطینه  باید  هواپیمایی کشوری  سازمان 
درست  وجه  هیچ  به  دهد،  انجام  را 

. نیست
محمد  اخیر  اظهارات  به  توجه  با 
مبنی  راه و شهرسازی-  –وزیر  اسالمی 
از  ۳9 کشور  به  تردد  ممنوعیت  ادامه  بر 
پروتکل های  دید  باید  انگلستان،  جمله 
تغییر  خارجی  سفرهای  برای  بهداشتی 
بازگشت  برای  تدابیری  آن که  یا  می کند 
تا  می شود  اندیشیده  مسافران  این 
ایرانی که در کشورهای مختلف  مسافران 
و  قوانین  با  بتوانند  مانده اند  بالتکلیف 
ایران  به  جدید  بهداشتی  پروتکل های 

بازگردند؟

مشکل آفرینی پروتکل های جدید بهداشتی
سردرگمی مسافران ایرانی که نمی توانند به ایران بازگردند

گردشگری

و  سکوها  از  برخی  نفتی  مواد  نشت   
و  خلیج فارس  در  نفت  انتقال  خطوط 
در  مکرر  و  دوره ای  آلودگی های  بروز 
جلسه  که  شد  سبب  اکوسیستم  این 
فوق العاده ای میان دفتر بررسی و مقابله با 
آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط 
در  مرتبط  شرکت های  و  سازمان ها  زیست 
سازمان بنادر و دریانوردی کشور برگزار شود.

و  بررسی  دفتر  مدیر کل  رضایی،  محمود 
سازمان  دریایی  آلودگی های  با  مقابله 
در  که  داد  خبر  زیست  محیط  حفاظت 
این  از  بهره بردار  شرکت های  جلسه   این 
تعویض  و  نوسازی  به  ملزم  تاسیسات 

شده اند. فرسوده  خطوط 
»شرکت های  او  گفته های  اساس  بر   
بهره بردار باید در اسرع وقت نسبت به ارائه 
اقدام کنند  پروژه  اجرای  زمان بندی  برنامه 
اما تا اجرای کامل پروژه بهسازی و تعویض 
منطقه  در  آن  متولی  که  فرسوده  خطوط 
خلیج فارس شرکت نفت فالت قاره است، 
به موقع  گزارش  ارائه  به  ملزم  شرکت  این 
مرتبط  سازمان های  به  نفت  نشت  هرگونه 
محیط  حفاظت  سازمان  جمله  از  نظارتی  و 
و  پاکسازی  برای  سریع  اقدام  و  زیست 
امحای آن با کمک و همکاری سازمان بنادر 

است.« شده  دریانوردی کشور  و 
رضایی با اشاره به آثار مخرب و جبران ناپذیر 
سواحل  و  زیستگاه ها  بر  نفتی  آلودگی های 
در  پدیده  »این  گفت:  فارس  خلیج 

که  است  داده  رخ  بارها  گذشته  سال های 
منجر به آسیب جدی و در مواردی غیر قابل 
آبزیان  حساس  زیستگاه های  به  برگشت 
است.همکاری  شده  سواحل  چشم انداز  و 
به موقع  اطالع رسانی  و  اجرایی  دستگاه های 
نفتی  لکه های  پیشروی  از  جلوگیری  باعث 
زیستگاه های  عنوان  به  سواحل  سمت  به 
است که  شده  مسکونی  مناطق  و  حساس 
نفت  امحای  و  به جمع آوری  کمک شایانی 

می کند.« مبدا  در  شده  تخلیه 

 حادثه تکرار شونده شکست 
لوله های نفت

شدن  تلف  بود که  سال گذشته  اسفند  در 
هزاران ماهی در ساحل عسلویه خبرساز شد 
نشت  را  آن  علت  بوشهر  اداره کل شیالت  و 
مواد نفتی در دریا اعالم کرد. چند ماه پیش 
سرخون  در  نفت  لوله  هم شکستگی  آن  از 
روستاها،  در  نفت  شدن  جاری  سبب 
و  شد  منطقه  آن  روان آب های  و  چشمه ها 
آخر  در  آلوده کرد.  را  مردم  زندگی  محیط 
اسفند 99 و همچنین سال پیش از آن هم  
2 نشتی بزرگ نفت در خارک سبب نگرانی 

شد.
کم  آن  تعداد  که  دست  این  از  خبرهایی 
نیست نشان می دهد که فرسودگی لوله های 
خطر  به  و  آلودگی  سبب  حد  چه  تا  نفت 

شده اند. جانداران  جان  افتادن 
محیط  حفاظت  مدیرکل  پارسال  اسفندماه 
»حوادث  بود:  گفته  بوشهر  استان  زیست 

از  نفت  نشت  از  ناشی  دریا  نفتی  آلودگی 
خطوط انتقال از مهم ترین علت آلودگی های 
نفتی در خلیج فارس در سال های اخیر بوده 
اقدامات  نفتی  شرکت های  است  نیاز  که 
پیشگیرانه را در جهت جلوگیری از این گونه 
اقدامات  متاسفانه  دهند.  انجام  آلودگی ها 
فعلی کافی نیست و سازمان محیط زیست 
این گونه  در  مقررات  و  قوانین  اساس  بر 
به  وارده  خسارت های  و  پیگیری  موارد 
اکوسیستم دریایی در راستای اعمال قانون 
و  محاسبه  را  زیستگاه  احیای  همچنین  و 
نفتی  شرکت های  مسئوالن  و  کند  مطالبه 
اقدامات  مقررات  و  قوانین  اساس  بر  باید 

دهند. انجام  را  الزم 

  ویژگی های  تشدید کننده آلودگی 
در خلیج فارس

 خلیج فارس، حوضه آبی کم عمقی، با عمق 
در  مسـاحتی  و  متـر   ۳5 تـا   ۴0 متوسط 
حدود 2۴0 کیلومتر مربع است با این وجود 
خلیج فارس یکی از بزرگترین ذخایر نفت و 
گاز جهان را در خود جای داده  است و ۳0 
انجام  آن  در  جهان  نفتی  حمل و نقل  درصد 

می شود.
تنگه  طریق  از  خلیج فارس  دیگر  سوی  از 
هرمز به دریای عمان و آب های آزاد متصل 
زمان  است.  بسته  نیمه  واقع  در  و  می شود 
 5 تا   ۳ حدود  حوضه  این  در  آب  تعویض 
سال است که نشان می دهد آالینده ها زمان 
همچنین  و  می مانند  باقی  آن  در  زیادی 

دلیل  به  خلیج فارس  شمالی  بخش های 
و  شـوری  محدود،  چرخش  کم،  عمق 
دمـای بـاال بـه میـزان بیشتری تحت تاثیر 

هسـتند. آالینده ها 
شده  انجام  تحقیقات  اساس  بر  همچنین 
پورمیر  امین  محمد  و  پایان  سمیرا  توسط 
در دانشگاه سیستان و بلوچستان، جنگل های 
مانگرو که در حدفاصل خشکی و دریا قرار 
آالینده های  از  بسیاری  می توانند  گرفته اند 
این  همه  و  دهند  جای  خود  در  را  فلزی 
موارد باعث شده تا خطر آلودگی های نفتی 

باشد. برابر  چند  فارس  خلیج  در 
خلیج فارس دارای  تنوع زیستی ارزشمندی 

خلیج  در  آبزی  گونه   750 تقریبا  است،  
فارس شناسایی شده است و آلودگی خلیج 
آبزیان، مردم ساکن در آن  بر  فارس عالوه 
منطقه و همچنین دیگر انسان ها را به خطر 
عنوان  به  آبزیان  آلودگی  چرا که  می اندازد. 
سبب  می تواند  غذایی  زنجیره  اجزا  از  یکی 

. انسان ها شود  بدن  به  آالینده ها  انتقال 
مهم ترین  کارشناسان  نظر  اساس  بر 
آلودگی های خلیج فارس به دلیل آلودگی های 
از  ناشی  آلودگی های  اگرچه  و  است  نفتی 
صنعت نفت به شکل های مختلف به خلیج 
به  نفت  نشت  اما  می زنند  آسیب  فارس 
درون خلیج فارس مهم ترین عامل آلودگی 
است و مهم ترین راه مقابله با آن  جلوگیری 
از نشت نفت است. این در حالی است که 
برخی از لوله های انتقال نفت در زیر دریا و 
و  هستند  فرسوده  نقاط  دیگر  در  همچنین 
عمر آنها به بیش از 50 سال می رسد. به نظر 
لوله های فرسوده  تعویض  بر  می رسد عالوه 
هم  دیگری  اقدامات  مساله  این  حل  برای 
دکتری  جاوید فر،  میثم  شود.  انجام  باید 
خلیج  خبری  پایگاه  به  شیمی  مهندسی 
تاسیسات  گفته است:»  این باره  در  فارس 
بهره برداری پتروشیمی ها و  پایانه های نفتی 
و  نظارت   دقیق  به صورت  باید  فارس  خلیج 
سهل انگاری  بخشی که  هر  و  شوند  پایش  
کرده است و ایجاد آلودگی می کند با جرایم 
و  نفتی  شرکت های  تا  شود  روبه رو  شدید 
شرکت های نفتکش به فکر استانداردسازی 
تاسیسات و لوازم  و کنترل شناورهای خود 

باشند.«
محل  در  آنالین  آناالیزر  نصب  او  گفته  به 
مستمر  نظارت  دریا،   به  پساب ها  تخلیه 
نظارت  و  دریا  زیر  نفت  انتقال  لوله های  بر 
و  مستمر  ضخامت سنجی  و  حفاظت  و 
همچنین عمل به قانون استفاده از دستگاه 
آب  توازن  دارای  کشتی هایی که  در  تصفیه 
هستند هم  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بهره بردار  شرکت های  شدن  ملزم  اگرچه   
تعویض  و  نوسازی  به  نفتی  تاسیسات  از 
باید  اما  است  خوبی  اتفاق  فرسوده  خطوط 
دید این مساله در برابر اهمیت اکوسیستم 
سالمت  بر  ان  تاثیر  و  فارس  خلیج 
انسان ها  و دیگر جانداران و همچنین حجم 
الودگی های این منطقه  چه میزان می تواند 

باشد. تاثیر گذار 
که  زیست  محیط  کارشناسان  و  فعاالن 
می دهند  هشدار  باره  این  در  سال هاست 
به  جلسات  اینگونه  نتیجه  که  دارند  توقع 
نا  اجرای  ضمانت  با  و  کلی  الزامات  جای 
و  برنامه ریزی ها  به  کم   دسِت  مشخص 
شناسایی  مورد  در  مشخص  زمان بندی های 
نفت  انتقال  فرسوده  لوله های  تعویض  و 

شود. منجر 

پس از آلودگی های فراوان ناشی از نشت نفت به خلیج فارس که آخرین آن در 23 اسفند در نزدیکی جزیره خارک رخ داد، مدیرکل 
دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از الزام شرکت های بهره بردار تاسیسات نفتی به نوسازی و 
تعویض خطوط فرسوده در جلسه ای در سازمان بنادر خبر داد اما این مقام مسئول اطالعاتی در مورد اقدامات مشخص، برنامه ریزی و 

برنامه زمان بندی برای شناسایی و تعویض خطوط نداد.
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افقی
 1 - صنم، خدای دروغین2 - امر از 
نپریدن - پیروزی ورزشی، مقابل 
به  منصوب  كتانی  پارچه  باخت، 
 - بزرگی  وجنات،  مفرد   - یمن۳ 
مایه حیات،  یونانی۴ -  از حروف 
از   - پاكی  مظهر  روشنایی،  مایه 
داد،  و  عدل   - اتمسفر  غالت، 
واقع بینی در عدالت5 - از فراعنه 
شكننده۶   - پزشکی  علم   - مصر 

 - عادت  گرفتن،  انس  الفت،   -
قافیه شعر - نیلوفر هندی - جام 
رنگ  نوعی   - آدمی   - معروف7 
مو، رنگ موی فوری - نهی كننده 
پای  زیر  به  را  آن  قرمز  قالی،   -
بزرگان پهن می کنند، یکی از آثار 
بافته  دست  با  ایرانیان که  هنری 
یازده  صدو  هزارو   - شود8  می 
و  فریاد   - انگلیس  واحد طول   -
حضور   - رنگ  كبود   - خروش9 
لقب   - نروژ  بنادر  از   - داشتن10 

حکیم اوالجوان در NBA - مخفف 
ناگه11 - جدید - طب سوزنی این 
در  كشوری  است،  معروف  كشور 
 - سكسكه  نیستی،   - كهن  قاره 
عدد  نخستین،  عدد  اعداد،  طلیعه 
پیشتاز12 - جمع ناحی - فیلمی 
از همایون اسعدیان1۳ - عدد کار 
خراب کن، عددی یک رقمی، عدد 
خیطی - نیایش، حاجت خواستن 
همه،   - قلیان   - وارونه1۴  سو   -
آقای آلمانی، همه را شامل شود15 
 - ای  رایانه  شبكه  - کاغذ کاهی، 

آوردن بدنیا 

عمودی
گاه   - مختصر  خوب   -  1
استراحت، پایان روز2 - پرتالش 
باشگاه  از  فرانسه،  در  رودی   -
تنفر،  کالم   - فرانسوی۳  های 
برمه  پایتخت   - بیزاری  حرف 
به  اشاره   - درهم  بورس   -  ۴
درك5   - اشاره  ضمیر  نزدیك، 
وارونه - طبیعی - گودتر  - جم 
 - رقمی  یك  عدد   - چاله۶  از 
 - سربها   - پنبه  غوزه  دانه،  پنبه 
شایعه7 - آغوش، میوه، خشكی 
پایتخت   - گستردنی  فرش،   -
نائورو - درخت چنار8 - اثری از 
حرف   - مزه9   - جی.ام.کوتسیا 
 - یونانی  الفبای  از  یونانی،  دوم 

مروارید  گردنبند  بیمار،  سگ 
ساحل   -  10 دخترانه  نام   -
ششم  نت   - چشم  مژه   - دریا 
موسیقی، نفی عرب، درون چیزی 

بله  شیرازی،  بله  جمع،  نشانه   -
شهری   - فیلتر   - ادب11  بی 
ارسکین  از  اثری   - کانادا12  در 
کالدول - صوت - فلز سرخ، فلز 

از  بادیه، فلز رسانا1۳ - دهان - 
 - نفقه   - نفیسی1۴  سعید  آثار 
تعیین   ، معین   - ناتمام15  هکر 

معلوم  شده، 

جدول شماره 1984

احداث 429 سازه آبخیزداری 
برای مهار خشکسالی 

در بوشهر 
و  تدبیر  از  بخشی  آبخیزداری  سازه   ۴29 احداث 
دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  ساله  تالش هشت 
برای مهار خشکسالی و پیامدهای ناگوار آن بر منابع 
طبیعی در استان بوشهر است که اگر با عملکرد همه 
دولت های پس از پیروزی انقالب اسالمی در این 
بخش در این استان مقایسه شود، بازهم افزایش 
و  مهم  منابع  خاک  و  آب  ایرنا،  به گزارش  دارد. 
انسان هدیه کرده  به  ارزشمندی است که طبیعت 
و بدون داشتن  آب و خاک سالم، حیات و زندگی 
روی کره خاکی امکان پذیر نخواهد بود بر همین 
اساس، حفظ آب و خاک و آلوده نکردن آن وظیفه 
نیمه  و  خشک  مناطق  در  است.  انسان ها  همه 
ریزش های  بر  عالوه  بوشهر  استان  مثل  خشکی 
جوی ناچیز و پراکندگی زیاد، بارش های ساالنه آن 
بارندگی در طول یک سال آبی خالصه  در۳ تا 5 
می شود که با شدت زیاد و در زمان کمی انجام و 
منجر به بروز سیالب های مخرب می شود به نحوی 
در ۳0  آمار سیالب های مخرب  در  استان  این  که 
سال گذشته در رتبه پنجم تا هفتم کشور جای دارد.

میانگین بارندگی در استان بوشهر 250 میلی متر در 
سال است که در صورت تحقق این میزان بارندگی، 
این  بارش های  از  ناشی  روان  آب های  مجموع 
استان و استان های همجوار باال دست که به سمت 
از  بیش  مجموع  در  می شود  سرازیر  خلیج فارس 
چهار میلیارد مترمکعب است و با همه تالشی که 
از سوی وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی انجام 
شده است تاکنون فقط بین 10 تا 15 درصد از این 
حجم روان آب مهار و  85 تا 90 درصد از آنها بدون 
اجرای  طرفی  از  می شود.  تخلیه  دریا  در  استفاده 
براینکه  عالوه  آبخوان داری  و  آبخیزداری  عملیات 
را کنترل می کند،  روان آب ها  این  از  زیادی  بخش 
و  کرده  جلوگیری  خاک  تخریب  و  فرسایش  از 
باعث تغذیه سفره های آب های زیرزمینی می شود 
به همین دلیل انجام پروژه های مهم آبخیزداری و 
استحصال حجم قابل مالحظه ای از آب های روان 
خشکسالی   اثر  در  آبی که  بحران  مدیریت  باعث 
این کار  اگر  و  افتاده شد  اتفاق  سال های گذشته 
انجام نمی شد به طور یقین استان بوشهر اکنون با 

شرایط حادتری در زمینه کم آبی روبه رو بود.

قزوین

استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
قزوین گفت: تاکنون ۶ هزار و 51۶ نفر از مبتالیان 

شده اند. واکسینه  استان  در  ویروس کرونا  به 
در  رحمانی  جالل  قزوین؛  از  برنا  گزارش   به 
خصوص آمار واکسیناسیون انجام شده در استان 
اظهارداشت: در نوبت اول تاکنون 2۳0 نفر از کادر 
نظام  کادر  نفر   92 بهداشت،  کادر  نفر   11 درمانی، 
کادر  از  نفر   ۳5 و  زمینه ای  بیمار   ۶0 پزشکی، 

شدند. واکسینه  پزشکی،  فوریت های 
او افزود: در نوبت دوم هم 72 نفر از کادر درمانی، 
و  جانبازان  از  نفر   25 و  بهداشت  کادر  از  نفر   ۳0
دریافت  واکسن  آرامستان  نیروهای  از  نفر  یک 

کردند

طور  به  اول  نوبت  در  کرد:  تصریح  رحمانی 
روزانه  دوم  نوبت  در  و  نفر   ۴28 روزانه  میانگین 

کردند دریافت  واکسن  نفر   128
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
و  هزار   5 تاکنون  مجموع  در  کرد:  بیان  قزوین 
1۴7 نفر در نوبت اول واکسینه شدند و یک هزار 
و ۳۶9 نفر واکسن نوبت دوم را دریافت کرده اند.
نوبت  اظهارداشت: مجموع واکسیناسیون  رحمانی 

اول در استان به ۶ هزار و 51۶ نفر رسیده است
اساس  بر  استان  در  واکسیناسیون  گفت:  او 
اجراست  حال  در  بهداشت  وزارت  دستورالعمل 
واکسینه  نوبت  به  اولویت  دارای  گروه های  و 

. ند می شو

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین:

۶51۶ نفر در استان قزوین واکسن کرونا
 تزریق کردند

رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری گفت: 
سال گذشته حدود ۴7 هزار هکتار از نقاط خسارت 
زون بندی های  براساس  حریق،  از  ناشی  دیده 
انجام گرفته تحت پوشش طرح و برنامه توسعه 
و غنی سازی قرار گرفت. به گزارش ایرنا ، مسعود 
در  خبرنگاران  با  گفت و گو  در  دوشنبه  روز  منصور 
از این میزان یکهزار و 200 هکتار  چالوس افزود: 
مربوط به جنگل های خزری هیرکانی بوده است 
ادارات کل چهارگانه  به  ابالغی  پیرو بخشنامه  که 
شمال کشور خواسته شد که در بخش غنی سازی 
، توسعه و احیای این بخش اقدام کنند. او اظهار 
کرد: در الیحه بودجه سال 1۴00 نیز دولت با پیگیری 
کمیسیون منابع طبیعی و کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی اعتبارات قابل توجهی در بخش حفاظت از 
جنگل ها پیش بینی کرد که نسبت به سال ماقبل 

رشد دو برابری داشته است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: با 
توجه به اقداماتی که در جهت کاهش قاچاق چوب 
در جنگل های شمال کشور صورت گرفت در سال 
گذشته نسبت به مدت مشابه قبل ۳0 درصد قاچاق 
چوب کاهش داشت و در همین مدت هم میزان 

کشفیات 20 درصد کاهش یافت.
بیکاری های  چوبی،  صنایع  واحدهای  نیاز  منصور 
ناشی از ویروس کرونا ، طرح توقف و ممنوعیت 
عوامل  از  را  شمال  جنگل های  از  چوب  برداشت 
دخیل در افزایش قاچاق چوب در جنگل های کشور 
به ویژه شمال برشمرد. این مسئول گفت : اقداماتی 
جمله  از  شمال  جنگل های  تخریب  عوامل  برای 
قاچاق چوب انجام شد تقسیم بندی به چهار حوضه 
آبخیز یکی از این اقدامت بود، ضمن آن که تمام 
نیروهای حفاظتی ملبس به لباس متحدالشکل 
شدند و محل ماموریت آن ها نیز تعیین شد. به 

گفته او ، این اقدامات باعث ساماندهی نیروهای 
عرصه های  از  مراقبت  همچنین  و  حفاظت  یگان 
طبیعی شده است، روند قاچاق چوب در جنگل های 
شمال کشور را نزولی کرد. رئیس سازمان جنگل ها ، 
مراتع و آبخیزداری در مورد افزایش یا کاهش سطح 
جنگل های شمال نیز گفت: برابر تصاویر ماهواره ای 
این  از لحاظ پوشش تاج جنگل های  سال 2019 
خطه شمال کشور شاهد افزایش حدود 5 درصدی 
بوده ایم اما باید گفت که بیشترین تخریب درون 

عرصه های جنگلی رخ می دهد.
منصور توضیح داد : امروز در درون جنگل های حفظ 
شده شاهد کاهش سطح تراکم و یا به عبارتی تنگ 
شدن جنگل هستیم که نیازمند کنترل است و قرار 
است با اجرای طرح پایش هوایی از جنگل های 
هیرکانی بتوانیم از تخریب جنگل های شمال در 

همه بخش ها جلوگیری کنیم.

رئیس سازمان جنگل ها:

47 هزار هکتار از جنگل های کشور در برنامه غنی سازی قرار گرفت

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان از آغاز فاز دوم پروژه مرمت، احیا و ساماندهی قلعه شهرستان منوجان 
خبر داد. به گزارش ایرنا،  مجتبی شفیعی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 
پروژه مرمت و احیای قلعه منوجان از پروژه هایی است که با سرمایه گذاری 
و  میراث فرهنگی، گردشگری  اداره کل  توسط  و  سنگ آهن گهرزمین  شرکت 
صنایع دستی استان کرمان در حال انجام است. او با اشاره به اینکه فاز دوم این 
پروژه از اسفندماه 1۳99 آغاز شده است، اظهار داشت: مرمت و احیای حصار 
جنوبی قلعه منوجان در ادامه فاز اول در حال انجام است که از روند قابل توجهی 
و  میراث فرهنگی، گردشگری  اداره کل  میراث فرهنگی  معاون  است.  برخوردار 
صنایع دستی استان کرمان تصریح کرد: مرمت و احیای این اثر تاریخی عالوه 
بر حفظ آن، سهم قابل توجهی در رونق اقتصاد گردشگری مردم جنوب این 
پایه  کاوش های  بر  شهر  این  اولیه  هسته  داد:  ادامه  او  می کند.  ایفا  استان 
باستان شناسی انجام شده به پیش از اسالم و در دوره ساسانی می رسد که در 
سراسر ادوار اسالمی مسکونی بوده و استقرار در آن انجام گرفته است. شفیعی 
گفت: قلعه منوجان به سبب موقعیت استراتژیک آن در سده های نخست و 
میانی اسالمی تا دوره صفویه مورد توجه بوده و از اهمیت فوق العاده ای در محور 

ارتباطی دریای جنوب به کرمان و خراسان برخوردار بوده است.

و  ارزی  صرفه جویی  منظور  به  گفت:  اهواز  رامین  نیروگاه  مدیرعامل 
یک  از  بیش  بازسازی   ،99 سال  در  مالی  منابع  رفت  هدر  از  جلوگیری 
نیروگاه  این  نیروگاهی به دست متخصصان  120 قطعه و تجهیزات  هزار و 

شد. انجام 
جمله  از  هزینه ها  کاهش  و  تولید  تداوم  اینکه  بیان  با  محمدی  خلیل 
اظهار  هستند،  برق  تولید  نیروگاه های  از  بهره وری  در  اصلی  پارامتر های 
داشت: کارکرد بیشتر قطعات نیروگاهی تحت شرایط سخت کاری از قبیل؛ 
استهالک  و  آسیب دیدگی  باعث  سیال  باالی  کاری  فشار  و  حرارت  درجه 

می شود. قطعات  این  باالی 
 محمدی، عیب یابی به موقع و بازسازی قطعات آسیب دیده و مستهلک 

در کوتاه ترین زمان در امر تولید برق را ضروری برشمرد.
و  هزار  یک  ظرفیت  مجموع  با  و  تولیدی  واحد   ۶ با  اهواز  رامین  نیروگاه 
850 مگاوات ساعت بزرگ ترین نیروگاه بخاری کشور است و ضمن تولید 
پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری، بسیاری از قطعات 
مورد نیاز خود را با تکیه بر دانش، تجربه و تخصص کارکنان خود طراحی 

و مورد ساخت قرار می دهد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
کرج با اشاره به اینکه مشکلی در تامین مرغ نیست، از پیش بینی تمهیدات 

الزم برای ماه رمضان خبر داد.
احمد خیری با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای استقبال از ماه مبارک 
به وجود 20 جایگاه موقت عرضه میوه و محصوالت  با توجه  رمضان، گفت: 
کشاورزی با نرخ مصوب تنظیم بازار در سطح شهر، هفت جایگاه پرتردد تا اول 

ماه مبارک رمضان به فعالیت خود ادامه می دهند.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
کرج با اشاره به قیمت مرغ دولتی با رقم 2۴ هزار و 500 تومان، گفت: به رغم 
اینکه استان البرز وارد کننده مرغ است و تنها 25 درصد از نیاز استان در البرز 
توزیع  و شبکه  در جهاد کشاورزی  انجام شده  پیگیری های  با  تولید می شود؛ 
سازمان صمت، مشکلی برای تامین مرغ مورد نیاز استان وجود ندارد و با توجه 
به توزیع مرغ دولتی در اصناف و بازار روز میادین، مشکلی برای توزیع مرغ 
وجود ندارد و صف به حداقل ممکن رسیده و اگر صفی هم باشد به دلیل 

هم زمانی مراجعه شهروندان و  لزوم رعایت فاصله اجتماعی است.

فاز دوم مرمت قلعه منوجان آغاز شد بازسازی بیش از یک هزار قطعه صنعتی 
در نیروگاه  رامین اهواز

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل:
برای تامین مرغ مشکلی نداریم

| کرمان | | خوزستان | | کرج |

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي 
مناقصه عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 
فاز  به  نسبت   ، شهر  اسالمي  محترم  شوراي   99/12/27 مورخ    1119
شهیدسپهبد  میدان  حدفاصل  طالقانی  بلوار  میانی  رفوژ  بهسازی  اول 
حاج قاسم سلیمانی تا تقاطع 17 شهریور  را از طريق برگزاري مناقصه 
عمومي اقدام نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحيت و دارای شرایط 
الزم که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت 
دريافت وتحويل اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر 
به آدرس رفسنجان خيابان  امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی 
تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را 
تا پايان وقت اداري روز  شنبه مورخ 1400/02/04 به دبيرخانه شهرداري 

مركزي تسليم  نمایند.

  تضمین 5 درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش 
واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی /شعبه شهرداری 
رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز شنبه  مورخ 

1400/02/04 ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ  1400/02/05 می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه 
درج شده است .

شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701

نوبت دوم

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳99۶0۳19008002۳۴5 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
شهین شفیعی بافتی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 175 صادره از بافت در یک باب خانه به مساحت ۳۴۶.7 مترمربع 
مفروز و مجزی از پالک 787 فرعی از 1  اصلی واقع در کوهبنان خیابان پاسداران بخش 1۶ کرمان خریداری از مالک 
رسمی خانم تاج بی بی ذکائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۳
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/1/2۴-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/2/7

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت نام اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی -برابر رای 1۳99۶0۳19005000990 مورخ 1۳99/12/11 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ثبت ملک  شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مطهره سعیدی فرزند محمود بشماره شناسنلمه 121 صادره  از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶2۳ 
متر مربع پالک 1۶02 فرعی مفروز و مجزی از 219 فرعی از ۴7-اصلی واقع در بخش 2۶ کرمان به آدرس سیرچ- رودخانه 
سرو)1( خریداری از مالک رسمی آقای علی حسنی سیرچی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 50
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴00/1/2۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/2/7

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای  شماره  1۳99۶0۳1801101۴1۳۳- 1۳99/11/9 هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  محمد وجدانی گیگاسری فرزند قربانعلی  به شماره  شناسنامه 21۳  صادره از  فومن  در ششدانگ  یکباب  مغازه  
بمساحت 27/۶5  متر مربع  پالک ۶۶  فرعی  از 1۳  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  7 باقیمانده  فرعی  از 1۳  
اصلی  واقع  در قریه  مرجقل  بخش 22 گیالن  خریداری  از مالکیت  ستاد  اجرائی  فرمان  حضرت  امام ) ره( محرز 
گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت 
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  2  
ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض 

مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/1/2۴
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۴00/2/7

910/55- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۳99۶0۳19008002۶۶۶ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایمان زمانی فرزند 
عباس به شماره شناسنامه ۳92 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 2۴8 مترمربع از پالک 2۳90 اصلی واقع در 
زرند خیابان قره نی کوچه ۳0  خریداری از مالک رسمی آقای ابوجعفر ایرانمنش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/1/2۴- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/2/7

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۳99۶0۳19008002۴20 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه رشیدی زرندی 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۳7۳5 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۶8۴.5۳ مترمربع از پالک 1778 
اصلی واقع در زرند اکبرآباد خیابان غدیر کوچه 1 خریداری از مالک رسمی خانم زهرا صالحی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 5
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/1/2۴-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/2/7

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

شماره   رای   موجب  الذکربه  فوق  قانون  دراجرای  چون 
1۳99۶0۳1801101۴119- 1۳99/11/9 هیات اختالف مستقردرثبت 
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه  ولی  اله  کارگر پشت مخی فرزند  نعمت  
اله  از 11۴ از 88  اصلی  واقع  در قریه  گوراب  زرمیخ  بخش 22 گیالن  از 
نسق  ابراهیم  تاج  بخش  بعنوان  سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک 
قطعه  زمین مشتمل بر  یکباب  ساختمان  بمساحت ۳85/17  متر مربع  
از طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک 1۳52 برای  آن منظور  شده 
لذا  بر اساس  مفاد  ماده ۳ قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض 
داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات 
مراجعه  میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع  اقدام  به صدورمالکیت  نسبت 

نخواهدشد. دادگاه  متضرربه 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/1/2۴-تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۴00/2/7

910/52- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

سند رسمی 
برابر رای  شماره  1۳99۶0۳1801101۳557- 1۳99/11/1 هیات 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  جهانگیر جوینده فرزند سلیمان  به شماره  شناسنامه 7 صادره  از 
ماسال  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت  2250/۶1  متر مربع  
مشتمل بر  اعیانات احداثی  بمساحت 15۴  متر مربع  پالک  258  فرعی  از 
۳۳  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک 2 فرعی  از ۳۳  اصلی  واقع  در 
قریه  کلنگستان  بخش 25  گیالن  خریداری  از مالکیت  سلیمان  جوینده  
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
15  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین 
انتشار آگهی به مدت  2  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس 
از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند 

مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/1/2۴-تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۴00/2/7

910/51- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

برابر رای  شماره  1۳99۶0۳1801101۳7۶۴- 1۳99/11/5 هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  فتاح 
عسگری مالسرائی فرزند رضا به شماره  شناسنامه 1 صادره  از صومعه سرا  در  ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت 
709  متر مربع  مشتمل بر  یکباب  ساختمان  بمساحت ۶2  متر مربع  پالک 2۶1 فرعی  از ۳1  اصلی  مفروز  و مجزی  
شده  از پالک 1 فرعی از ۳1  اصلی  واقع  در قریه  ملکسر بخش 25  گیالن  خریداری  از نسق  رضا  علی عسکری  
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به 
مدت  2  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض 
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  

وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/1/2۴- تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۴00/2/7

910/53- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

ــی كامیــون كشــنده سیســتم هــوو فــراز تیــپ 3238 6*4  ســند كمپان
ــماره  ــور WD61596C101007046377  و ش ــماره موت ــه ش ــدل 1390 ب م
شاســی  NAB374505BA001104 و شــماره پــاك 79 ایــران 695 ع 75 
بــه نــام آقــای حســن ســلیمانی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد . 
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معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
از افزایش 10 درصدی فرزندخواندگی در سال 

99 نسبت به سال 98 خبر داد. 
به گزارش ایسنا، مسعودی فرید درخصوص 
اجتماعی  امور  معاونت  شاخص  اقدامات 
بیان کرد:  در سال 1۳99  بهزیستی  سازمان 
سال  که  مهمی  بسیار  موضوعات  از  یکی 
موضوع  شدیم  متمرکز  آن  روی  بر  گذشته 
بود.  فرزندخواندگی  سامانه  راه اندازی 
موضوع فرزندخواندگی از مسائل بسیار مهم 
از  بعد  به ویژه  است،  بهزیستی  سازمان  در 
و  اسالمی  شورای  مجلس   92 سال  قانون 
تصویب  به   9۴ سال  در  که  آیین نامه هایی 
هیات دولت رسید روند فزاینده ای در موضوع 
قانون،  تنها  نه  و  شد  ایجاد  فرزندخواندگی 
بلکه تالش سازمان بهزیستی و همکاران ما 
به تحقق دادن به این شعار اصلی که جای 
باعث شد همکاران  کودک در خانواده است 
دائمی  بررسی  با  و  کنند  بیشتری  تالش 
پرونده های کودکانی که در مراکز شبه خانواده 
حضور دارند، کودکانی که قابل رفتن به عنوان 

کنند.  شناسایی  را  هستند  فرزندخوانده 
سازمان  اجتماعی  امور  معاون  گفته  به 
سامانه  راه اندازی  با  کشور  بهزیستی 
فرزندخواندگی که از اردیبهشت سال گذشته 
رسما شروع به کار کرد، باعث شد مردم بتوانند 
با وارد شدن به این سامانه هم اطالعات خود 

را بیشتر کنند. او گفت: به طور مثال با قانون 
آیین نامه های  و  شوند  آشنا  فرزندخواندگی 
مربوطه را مطالعه کنند و با آگاهی بیشتری 
بتوانند وارد موضوع فرزندخواندگی شوند. در 
آنجا سواالتی از خانواده ها پرسیده می شود و 
این کمک کرد که خانواده ها به طور شفاف تر 
نیازهایشان را مطرح کنند. روند کار به گونه ای 
است که سامانه به افراد پاسخ می دهد و هر 
زمانی که مرحله ای از کار پیش رود می توانند 
پرونده شان را رهگیری کنند و ببینند در چه 

دارد.  قرار  مرحله ای 
فرید با بیان اینکه در سال قبل و امسال که 
هنوز درگیر موضوع کرونا هستیم، جمع بندی 

که داشتیم نشان می دهد فرزندخواندگی در 
سال 99 نسبت به سال 98 حدود 10 درصد 
امیدواری  جای  این  و  است  یافته  افزایش 
دارد، گفت: امید است روزی برسد ما دیگر 
شبانه روزی  نگهداری  مرکز  عنوان  به  جایی 
نداشته باشیم و بتوانیم با روش های مختلف 
در کمترین زمان کودکان را در قالب خانواده ها 
خانواده های  چه  و  دائمی  خانواده های  )چه 
آنجا  در  یا  دهیم  خانواده  آن  به   موقت( 
جانمایی شوند تا بتوانند محبت و عاطفه پدر 
و مادری را از نزدیک احساس کنند که این 
اجتماعی کودکان  و  روانی  رشد  در  می تواند 

باشد. به سزایی داشته  نقش 

اولویت بندی و تعداد محدود واکسن های کرونا نارضایتی  پاکبانان، بیماران خاص و کادر درمان را به دنبال داشت

بلوای واکسن
 رئیس سازمان نظام پزشکی: اولویت دریافت واکسن با کادر درمان بود، در این میان مقداری به اقشار دیگر داده شد 

که ما به موقع واکنش نشان دادیم و جلوی آن را گرفتیم
نوری، رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران: همه کارگران بخش پسماند و 

بخش خدماتی شهرداری در اولویت دریافت واکسن هستند

افزایش فرزند خواندگی در سال 99

رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات 
شهری شورای شهر تهران 

درباره چرایی واکسینه نشدن 
کارگران افغانستانی سازمان 

پسماند گفت: به هرحال 
انسان، انسان است، ارتباطی 
به ملیتش ندارد، این افراد 
مشاغل پرریسکی دارند که 

احتمال ابتالیشان به کرونا باال 
می رود، ایرانی و افغانستانی 

هم ندارد، همه یکسانند، 
احتماال برای نظارت بیشتر و 

اینکه افراد غیر اولویت دار وارد 
چرخه دریافت واکسن نشوند، 
شاخصی مانند کارت ملی در 

نظر گرفته شده است 

تاکنون 200 پاکبان آبادانی، 
12۳0 پاکبان گیالنی، 50 

درصد پاکبانان کرجی، 51 
پاکبان اندیمشکی، 100 

پاکبان چالوسی، 50 پاکبان 
خرمشهری، ۶۶۳ پاکبان 

قمی، 2هزار پاکبان استان 
فارس، 119 پاکبان گرگانی، ۴00 

پاکبان همدانی و تعدادی از 
پاکبان شهرهای دیگر به اضافه 
پاکبانان تهرانی در مناطق 2 و 
9 و 5 واکسن کرونا دریافت 

کردند

جامعه

رئیس اورژانس اجتماعی 
کشور: در رابطه با کودکان 

زباله گرد با قاطعیت می توان 
گفت که این کودکان اکثر 

از اتباع و مهاجر کشورهای 
افغانستان، پاکستان و 

بنگالدش هستند

تهران 4 هزار کودک زباله گرد دارد
رئیس اورژانس اجتماعی کشور می گوید، 
کودک  هزار   ۴ کم  دست  پایتخت  در 

دارد.  وجود  زباله گرد 
به گزارش ایرنا، محمود علی گو در برنامه 
و  کار  »کودکان  موضوع  با  تلویزیونی 
خیابان« افزود: براساس آمار وزارت کار در 
سال 1۳9۶، 500 هزار کودک کار در سطح 
کشور وجود دارد که به سه دسته کودکان 
و  خیابان  در  کودکان کار  کارگاهی،  کار 

می شوند. تقسیم  زباله گرد  کودکان 
او ادامه داد: بیشترین کودکان کار از دسته 
کارگاهی هستند که کمترین میزان توجه 
به آنها شده است. جمعیت کودکان کار در 
خیابان، قابل شمارش نیست و بر اساس 
کودک کار  هزار  بهزیستی حدود 1۴  آمار 
در خیابان در کل کشور تخمین زده شده 
است. تعداد کودکان زباله گرد از دو دسته 
دیگر کمتر است و جزو مشاغل غیرمعمول 
براساس  می آید.  شمار  به  پرخطر  و 
اطالعات سازمان های مردم نهاد )ان جی او( 
در تهران حدود چهار هزار کودک زباله گرد 

دارد. وجود 
رئیس اورژانس اجتماعی کشور به قانون 
حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره کرد و 
گفت: در این قانون اعالم شده که کودکان 
زیر 18 سال منع کار دارند اما در قانون کار 
جمهوری اسالمی عنوان شده که کودکان 
بین 15 تا 18 سال، در صورتی که کار به آنها 

آسیب نرساند، بالمانع است.

کودکانی با ملیت
 افغانستانی و پاکستانی 

کودکان  این  تابعیت  و  ملیت  درباره  او 
زباله گرد گفت: در رابطه با کودکان زباله گرد 
با قاطعیت می توان گفت که این کودکان 
اکثر از اتباع و مهاجر کشورهای افغانستان، 
درباره  هستند.  بنگالدش  و  پاکستان 
کودکان خیابانی نیز پراکندگی نامشخصی 

دارد. وجود 
و  جاری  سال  طی  شد:  یادآور  علی گو 
سال گذشته به مدیریت و ساماندهی ۶00 
کودک کار خیابانی در تهران پرداخته شده 
و قدرت و بودجه کافی برای رسیدگی به 
اهتمام  نیازمند  و  دارد  وجود  این مسئله 

است. مضاعف 
درباره  کشور  اجتماعی  اورژانس  رئیس 
مرزها  وضعیت  گفت:  مهاجر  کودکان کار 
یک مسئله اجتماعی است و بودجه ای که 
برای این منظور در نظر گرفته شده، کافی 

نیست.
او با بیان اینکه بی شک با توجه به قانون 
جای کودک در خیابان نیست، افزود: مدل 
کاهش آسیب باید منجر به این شود که 
و  یابد  پرورش  خانواده  درون  در  کودک 
این موضوع ما را به سمت حل مسئله به 

واسطه خانواده محوری سوق می دهد.

|  
رنا

 ای
 |

بوستان های تهران دو 
هفته تعطیل شدند 

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر 
تهران از تعطیلی بوستان های پایتخت به مدت 
دو هفته بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا خبر 
داد. به گزارش تسنیم، علی مختاری با اشاره 
پایتخت  بوستان های  و  پارک ها  تعطیلی  به 
گفت: بنا بر مصوبه ستاد ملی کرونا و ابالغ آن 
به شهرداری تهران تمام بوستان ها و پارک های 
پایتخت به مدت دو هفته تعطیل خواهند بود.
او گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی 
پارک های پایتخت از روز گذشته به شهرداری 
تهران ابالغ شد و بر اساس آن تمامی پارک ها 

تعطیل شده اند.
مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر 
تهران در پایان گفت: بر اساس مصوبه پارک های 
همچنین  و  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  محلی، 
پارک های جنگلی تعطیل هستند و از شهروندان 
تهرانی نیز درخواست می کنیم در ارتباط با عدم 
با شهرداری  را  الزم  همراهی  پارک ها  به  ورود 

تهران و سازمان بوستان ها داشته باشند.

رفع تصرف 1540 هکتار 
اراضی ملی در خوزستان 
دادستان عمومی و انقالب استان خوزستان از 
رفع تصرف بیش از یک هزار هکتار اراضی ملی 
خبر داد.  به گزارش مهر، عباس حسینی پویا 
در سال گذشته  بیان کرد:  این خصوص  در 
۶00 پرونده مرتبط با تصرف و تخریب اراضی 
ملی و منابع طبیعی در محاکم قضائی استان 
تشکیل شد که برای 70 درصد از این پرونده ها 
حکم صادر شده است.  او با بیان اینکه ارزش 
ریالی اراضی اعاده شده به دولت در خوزستان 
ریال  از ۳0۴ میلیارد  در سال گذشته بیش 
برآورد شده است، گفت: در همین مدت 5۳ 
هکتار اراضی زراعی و باغات استان خوزستان 
به وضع سابق اعاده شد و برای 5۳9 نفر متهم 

نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.

فرشچیان، نام بلواری در 
مشهد شد

تجلیل  برای  شد  مکلف  مشهد  شهرداری 
بر  عالوه  فرشچیان،  استاد  از  قدردانی  و 
نامگذاری یک بلوار به نام او، تندیس این 
استاد نگارگری را به همراه شرح مختصری 

نصب کند. آن  ورودی  در  او  زندگینامه  از 
یکصد  در  دیروز)دوشنبه(  ایمنا،  به گزارش 
شورای  علنی  جلسه  بیست و ششمین  و 
یک  نام گذاری  طرح  مشهد  شهر  اسالمی 
بلوار به نام استاد محمود فرشچیان تصویب 
برای  شد  مکلف  مشهد  شهرداری  و  شد 
نام گذاری  بر  عالوه  او  از  قدردانی  و  تجلیل 
به  را  نگارگری  استاد  این  تندیس  بلوار، 
در  او  زندگی نامه  از  همراه شرح مختصری 

نصب کند. آن  ورودی 

بازگشایی مدارس به 
شرط واکسیناسیون

وزیر آموزش و پرورش با بیان  اینکه بازگشایی 
حضوری  آموزش  خدمات  ارائه  برای  مدارس 
فرهنگیان  واکسیناسیون  به  منوط  ماه  مهر  در 
و دانش آموزان است، تأکید کرد: این وزارتخانه 
متقاضی اولویت فرهنگیان برای دریافت واکسن 
به خانه  کرونا است.  محسن حاجی میرزایی 
ملت گفت: ما به عنوان وزارت آموزش و پرورش 
متقاضی هستیم که اگر بنا باشد از ابتدای مهرماه 
سال جاری، کالس ها به صورت حضوری برگزار 
شوند باید حتما فرهنگیان جزء اولویت دریافت 
واکسن کرونا قرار داده شوند. او یادآور شد: در 
شد  مشخص  دادیم،  انجام  که  بررسی هایی 
در حدود 7۶ کشور  دنیا  از مجموع کشورهای 
فرهنگیان را از اولویت های دریافت واکسن کرونا 
قرار داده اند و در 1۳ کشور نیز اولویت اول خود را 

به این قشر اختصاص داده اند.

دریافت  اولویت   که  می گوید  ظفرقندی 
تعیین  بهداشت  وزارت  را  واکسیناسیون 
گذشته  هفته  پنجشنبه  روز  از  و  کرده 
واکسیناسیون کادر درمان بخش خصوصی 
است.  شده  واگذار  پزشکی  نظام  به 
با  ساعته  سه  گفت وگوی  جریان  در  او 
رسانه ای  فضای  در  مردم  و  رسانه  اصحاب 
واکسیناسیون  از  چندباری  کالب هاوس 
پاکبان ها نام برد و آن را از جمله  اقداماتی 
دانست که باید جلوی آن گرفته می شد زیرا 
درمان  کادر  تمام  به  واکسیناسیون  هنوز 

است. نرسیده 
از  نیز  جلسه  انتهای  در  حاضران  از  یکی   
اولویت های  درباره  تا  خواست  ظفرقندی 
وزارت بهداشت مذاکره کند: »زیرا پاکبانان 
با این  در فضای باز مشغول به فعالیتند.« 
حال واکسیناسیون کرونا در کشور براساس 
سند ملی و طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا از سوی دانشگاه های علوم پزشکی 
انجام می شود. طبق این سند، کادر درمان، 

خانه های  در  ساکن  سالمندان  جانبازان، 
سالمندان و پاکبانان در اولویت قرار دارند. 
پاکبانان  واکسیناسیون  که  امسال  اوایل 
بسیاری  شد،  آغاز  مختلف  شهرهای  در 
نشان  واکنش  آن  به  مجازی  فضای  در 
دادند: »پاکبانان در فضای باز رفت و روب 
است.«،  واجب تر  درمان  »کادر  می کنند«، 
خدماتی  کادر  واکسن  به  اما  عده ای 
در  و  کردند  وارد  شبهه  و  شک  شهرداری 
مانند،  هشتگ هایی  خود  مجازی  فضای 
را  شدند.«  آزمایشگاهی  موش  »آن ها 
سوی  از  که  ادعایی  کردند.  راه اندازی 
مسئوالن رد شد و به طور مثال مدیر روابط 
که  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی 
یکی از شهرهایی بود که رفتگرانش مشمول 
که  کرد  اعالم  شدند،  واکسن  دریافت 
چینی  سینوفارم  آن ها  به  تزریقی  واکسن 
ایرنا گفته  به  حسینی  روح هللا  است.  بوده 
بود که جز این واکسن، واکسن دیگری به 

است.  نشده  تزریق  افراد  این 

چرا پاکبانان مشمول دریافت 
واکسن کرونا شدند؟ 

پاکبان   12۳0 آبادانی،  پاکبان   200 تاکنون 
 51 کرجی،  پاکبانان  درصد   50 گیالنی، 
چالوسی،  پاکبان   100 اندیمشکی،  پاکبان 
قمی،  پاکبان   ۶۶۳ خرمشهری،  پاکبان   50
پاکبان   119 فارس،  استان  پاکبان  2هزار 
از  تعدادی  و  همدانی  پاکبان   ۴00 گرگانی، 
پاکبانان  اضافه  به  دیگر  شهرهای  پاکبان 
تهرانی در مناطق 2 و 9 و 5 واکسن کرونا 
سخنگوی  رئیسی  علیرضا  کردند.  دریافت 
چندی  کرونا  به  مقابله  ملی  ستاد  ملی 
و  واکسیناسیون  اولویت های  درباره  پیش 
چرایی واکسینه شدن پاکبانان توضیح داده 
موضوع  »این  بود:  فارس گفته  به  او  بود. 
از  قشر  این  صدای  نکنید که  فراموش  را 
آنها  در حالی که  نمی رسد  به گوش  جامعه 
زباله های  و  پزشکی  پسماندهای  با  روزانه 
جمع آوری  را  آنها  و  دارند  ارتباط  عفونی 
هستند  افرادی  مصداق  آنها  و  می کنند 

ارتباط  در  با کرونا  مستقیم  صورت  به  که 
در  نیز  بیمارستان ها  خدمتکاران  هستند. 
آنها  برای  و  واکسن هستند  تزریق  اولویت 
نیز واکسن تزریق شده است.« او همچنین 
گفته بود که خودش شخصا پیگیر دریافت 
واکسن این گروه بوده: »یکی از افرادی که 
به طور جدی پیگیر این مطالبه بوده است 
بنده بوده ام به دلیل اینکه این قشر از جامعه 
برای  بنده  و  ندارند  مطالبه  برای  تریبونی 
اصرار  پاکبانان  و  غسال ها  واکسیناسیون 
گروه های  جزو  افراد  این  هرچند  داشتم 
پزشکی نیستند اما به اندازه افرادی که در 
آی سی یو مشغول به کار هستند در معرض 
خطر قرار دارند. بر اساس سند ملی مقابله 
بر مسئوالن  پاکبانان و کادر درمان  با کرونا 
ارجحیت دارند و واکسیناسیون این افراد با 

می شود.« انجام  اولویت 
دوز  هزار   ۳0 حدود  رئیسی  گفته  طبق   
شده  گرفته  نظر  در  پاکبانان  برای  واکسن 
صدرالدین  گفته های  طبق  البته  است. 

مدیریت  سازمان  مدیرعامل  علیپور، 
قرار  واکسن  دوز  هزار   1۴ حدود  پسماند، 
پسماند  کارگران  و  پاکبانان  بین  است 

شود.  توزیع  تهرانی 
صحبت های رئیسی را زهرا صدراعظم نوری، 
زیست  محیط  سالمت،  کمیسیون  رئیس 
نیز  تهران  شهر  شورای  شهری  خدمات  و 
»پیام ما«  روزنامه  به  او  می کند،  تکمیل 
توضیح می دهد که کارگران خدمات شهری 
هستند:  کرونا  ویروس  معرض  در  نیز 
قابل  اصال  و  است  واکسن محدود  »تعداد 
کادر  طبیعتا  نیست،  جمعیت  با  قیاس 
و  می کنند  تحمل  را  فشار  بیشترین  درمان 
بعد از آن ها افرادی که شغل حساسی دارند 
و گروه های  باال می رود  ابتالیشان  میزان  و 
حساسی که دارای بیماری زمینه ای هستند، 
اولویت هایی هستند که بر سایر آحاد جامعه 
ارجحیت دارند و تاکنون این اولویت مبنای 
نیز  اساس  این  بر  و  بوده  بهداشت  وزارت 

است.« شده  عمل 
نیروهای  میان  از  منظور  می گوید  او   
زهرا،  بهشت  نیروهای  شهرداری،  خدماتی 
را  متوفی  دفن  خصوص کسانی که کار  به 
دوز  می دهند،  انجام  مستقیم  صورت  به 
از  »بعد  کردند:  دریافت  را  واکسن  اول 
آن ها واکسیناسیون نیروهای حوزه پسماند 
نوری،  گفته  به  است.«  اقدام  دست  در 
شامل  پسماند،  حوزه  خدماتی  نیروهای 
کارگران بخش پسماند عفونی، بخش دفن 
را  زباله ها  که  آن هایی  و  پردازش  دفع،  و 
خطر  معرض  در  همگی  می گیرند،  تحویل 
آلودگی های  هم  پسماند  زیرا  دارند  قرار 

دارد.  را  خودش  خاص 
ادامه می دهد: »پاکبانان هم بخشی  نوری 
من  که  جایی  تا  البته  که  گروهند  این  از 
واکسیناسیون  هنوز  تهران  در  دارم  اطالع 
کامل  محدودیت ها  دلیل  به  آن ها  همه 

است.« نشده 
 او می گوید گروه هایی که کارهایی خدماتی 
غیر از رفت و روب، نظافت شهری و جمع 
اولویت  در  می دهند،  انجام  زباله  آوری 
دریافت واکسن نیستند، گروه های خدماتی 
معبر،  سد  کارگران  نظیر  شهرداری،  در 
کارگرانی که با ساخت و ساز غیر مجاز مقابله 

می کنند.

افغانستانی ها واکسن کووید 
دریافت می کنند؟ 

پیش  روز  دو  اما  پسماند  بخش  در   
عفونی  قسمت  در  که  کارگر   200 به  تنها 
تزریق  کرونا  واکسن  می کردند،  فعالیت 
معاون  جعفری ورامینی،  امیرحسین  شد، 
سازمان پسماند همان روز به پیام ما گفته 
واکسینه کردن  برای  پروتکلی  هنوز  بود که 
نشده  داده  آن ها  به  افغانستانی  کارگران 
کارت  با  تنها  واکسیناسیون  زیرا  است، 
دراین باره  هم  نوری  می شود.   انجام  ملی 
است،  انسان  انسان،  »به هرحال  می گوید: 
ارتباطی به ملیتش ندارد، این افراد مشاغل 
به  ابتالیشان  احتمال  که  دارند  پرریسکی 
کرونا باال می رود، ایرانی و افغانستانی هم 

یکسانند.« همه  ندارد، 
 او همچنین تاکید می گند که احتماال برای 
اولویت دار  غیر  افراد  اینکه  و  بیشتر  نظارت 
وارد چرخه دریافت واکسن نشوند، طبیعی 
مالک هایی   و  شاخص ها  باید  که  است 
مدرک  و  ملی  از جمله کارت  باشند  داشته 
است  منظر  این  »از  تایید:  مورد  شناسایی 
اتباع  واکسیناسیون  برای  احتماال  که 
اقدامی نشده اما در کل موضوع فرقی بین 

نیست.«  غیر اتباع  و  اتباع 

|پیام ما| »کل محموله واکسنی که به ایران وارد شد، زیر 800 هزار دوز بود که باید بین 400 هزار نفر تقسیم می شد، اولویت با کادر 
درمان بود، در این میان مقداری به اقشار دیگر داده شد که ما به موقع واکنش نشان دادیم و جلوی آن را گرفتیم.« این ها بخشی از 
صحبت های محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی در نشستی آنالین در کالب هاوس بود. مقصود او از اقشار دیگر گروه هایی 
بودند که احتماال آن چنان در معرض کووید نبودند، او از پاکبانانی نام برد که در هفته های گذشته مشمول دریافت واکسن کرونا شدند، 
او گفت که واکنش به موقع باعث شده تا قبل از واکسیناسیون همگانی کادر درمان، اقشار دیگر واکسینه نشوند. با این حال مسئوالن 
وزارت بهداشت و اعضای شورای شهرها می گویند که نیروهای خدماتی شهر هم به دلیل میزان باالی ابتال در اولویت دریافت واکسن 

کرونا هستند. 

اخطاریه 
حسب درخواست وارده بشماره 1۴00/11020/2۳0 مورخه 
1۴00/01/22 باقر مهدوی نیا تقاضای صدور سند مالکیت 
پالک 2900 و 2901 فرعی از 1 اصلی بخش 0۶ کرمان را نموده است 
که بموجب سند انتقال اجرایی بشماره 21۶12 مورخ1۳99/08/01 از 
طرف اجرای احکام دادگاه عمومی ماهان به نامبرده انتقال یافته لذا 
به آقایان محمود و احمد و محمد علی و حسین و خانم ها فاطمه و 
عصمت و عشرت همگی قنبری گوهری فرزندان علی ابالغ و اخطار 
میگردد که ظرف مهلت ده روز جهت تحویل سند مالکیت اقدام در 
غیر این صورت پس از مهلت مقرر اسناد مذکور از درجه اعتبار ساقط 

میباشد ./. م الف 5۴
سید رضا انصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماهان

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده گالسه 9901814 
بدینوسیله به آقای بهروز نام خواه ، فرزند بیوک آقا ، به 
شماره ملی 1۳802۴5۳5۴ تاریخ تولد 1۳59/0۴/22 
بدهکار پرونده  کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ ، ابالغ واقعی  
به آدرس شما شناسائی نگردیده و بستانکار آدرس دیگری از شما 
افشارزاده مبلغ  الهام  به خانم  بابت مهریه  ابالغ میگردد که  ندارد 
2۶/050/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده  
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 
انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف۴0 
علیرضا محمدی کیا- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
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آماده سازی و خزانه گیری برنج در دودانگه ساری /مهر

| کاروانسرای معبودی زنجان |
شهر تاریخی زنجان خاستگاه کاروانسراهای زیادی است 
یکی از این کاروانسراها ، کاروانسرای معبودی در بازار 
بزرگ زنجان است که در قسمت بازار پایین قرار گرفته 
معبودی  معرفی کاروانسرای  به  پست  این  در  است. 
پرداخته ایم.این کاروانسرا در انتهای جنوبی بازار پایین 
و جنوب سرای تخریب شده ناصری بازار پایین واقع 
شده است.کاروانسرای بکندی دارای ۴9 متر طول و ۳8 
متر عرض دارد. این کاروانسرا با پالن چهار ایوانی ساخته 
شده است و درب اصلی آن در شرق و در خیابان فرعی 
شرقی آن واقع شده است. همچنین در بخش شرقی 
آن چایخانه ای ایجاد شده است. این کاروانسرا داری 22 
حجره است که 8 حجره آن برای مهمانان بوده. از بقیه به 
عنوان انبار و محل نگهداری احشام مورد بهره برداری  شده 
است. این کاروانسرا از مصالح خشت و آجر و چوب 

و ساخته شده است. سردر تعدادی از حجره ها قوسی 
شکل با تزیینات آجری محدودی است.

سر درب ورودی این کاروانسرا در دو طبقه ساخته شده 
آن  زیبایی که حجره های  قوس  با  آن  ورودی  است. 
دارای پوشش مسطح با تیرهای چوبی پوشانده شده 
است. دو طرف نمای ورودی این بنا با نیم ستون های 
تزئینی آجری با تزئین کله شیری تزیین شده است. 
بازار  تزئینی سایر سراهای  نیم ستون های  که شبیه 
زنجان است. در دو طرف این داالن ورودی سه حجره 
در طبقه اول و سه اتاق در طبقه باالی هر طرف داالن 
ایجاد شده است. پنجره های اتاق های پایین که رو به 
حیاط مرکزی هستند با قوس های هاللی آجری ایجاد 
شده است. دیگر پنجره ها چوبی بدون قوس به صورت 
مسطح ایجاد شده اند. امروزه اتاق های پایینی دست 
راست داالن محل سرایدار کاروانسرا بوده و دارای اندود 

گچی است. اتاق های دست چپ امروزه برای نگهداری 
گوسفندان مورد استفاده قرار می گیرد. داالن و ورودی 
غربی که بسیار ساده است و در هر طرف این داالن 
ورودی 2 حجره با پوشش مسطح و درب چوبی ایجاد 
شده است این داالن فاقد پوشش است و به خیابان 

عسگریه منتهی می شود. / سیری در ایران

»گفت وگو با شیاطین« نوشته ریکاردو اریزیو با ترجمه خجسته کیهان در 
نشر قطره منتشر شده که نوین کتاب گویا آن را با صدای احمد گنجی، 
گوینده فقید و هنرمند پیشکسوت رادیو، و موسیقی جاوید ارجمندی در 
قالب کتاب صوتی در 9 ساعت و 11  دقیقه تولید و منتشر کرده است./

ایسنا

سال گذشته در چنین روزی روزنامه سراسری »پیام  ما« گزارش هایی با 
عنوان »همه راه ها به سامانه ختم می شود« و »اعتراض خوزستانی ها به 
از سرگیری طرح های انتقال آب«، کارکرده است. این گزارش ها به ترتیب 
به الکترونیکی شدن سامانه های موردنیاز مردم هم در حوزه اقتصادی 

و هم سایر حوزه ها و آغاز فعالیت طرح های انتقال آب اشاره داشت.

سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی IUCN ، نام کامل این سازمان
 The International Union for the Conservation of Nature and «
Natural Resources« است اما بسیاری از سال 1990 به آن » سازمان 
جهانی حفاظت از محیط زیست« گفته اند. این سازمان اتحادی است متشکل 
از 8۳ کشور، 110 آژانس دولتی، بیش از 800 تشکل غیر دولتی و 10هزار دانشمند 
و کارشناس از 181 کشور که به صورت مشارکت جهانی فعالیت می کنند.

ماموریت اصلی این سازمان جهانی تحت تاثیر قرار دادن، تشویق و ترغیب 
جوامع دنیا است تا عالوه بر حفظ تنوع زیستی، روند استفاده از منابع طبیعی را 

بر اساس معیارهای اکولوژیک متعادل کند./فکر سبز

مبارک  ماه  رسیدن  فرا  مناسبت  به   » جان  »نسیم  موسیقی  قطعه 
تک  منتشر شد.  مبارک  و  معنوی  ماه  این  پیشواز  هدف  با  و  رمضان 
آهنگ »نسیم جان« با آهنگسازی  امیرحسین سمیعی، شعر زنده یاد 
شهید مصطفی آژینی، تنظیم حسین پارسافر و خوانندگی سید محسن 

است./مهر گرفت  قرار  مخاطبان  روی  پیش  و  تولید  حسینی 

فیلم کوتاه »خورشید گرفتگی« به کارگردانی رها امیرفضلی و علیرضا قاسمی 
به سی امین دوره جشنواره بین المللی »کوت کورت« فرانسه راه پیدا کرد. این 
جشنواره هر ساله با هدف گسترش زبان سینمایی برگزار می شود. سی امین دوره 
جشنواره »کوت کورت« از 2۶ خرداد تا 1 تیر برگزار می شود. »خورشیدگرفتگی« 
محصول مشترک کمپانی ایرانی ضلع ششم و کمپانی فرانسوی ستاره سفید 

بوده و پخش بین المللی آن فیلم بر عهده کمپانی مانیفست است./مهر

داستان بلند »ضیافت به صرف گلوله« نوشته مجید قیصری منتشر شد. این 
کتاب در 9۶ صفحه در مجموعه »دنیای ما« در انتشارات کتاب کوچه به چاپ 
رسیده است. مخاطب وقتی دیالوگ های این شخصیت ها را می خواند، به یاد 
دردها و خاطرات جنگ می افتد؛ فارغ از هیچ تقدس گرایی یا سطحی دیدن 

آن روزگار. او با حواشی واقعی جنگ مواجه می شود./ ایسنا

از ظهر  بعد   »۴GW2021« به یک سیارک کوچک موسوم 
فاصله  در  فروردین(    2۳  (  2021 آوریل   12 دوشنبه  روز 
نزدیک 19 هزار و 81۶ کیلومتر از سطح زمین که تقریبًا به 
با  نزدیک  بسیار  است  ماه  تا  زمین  فاصله  درصد   5 اندازه 

کرد. عبور  زمین 
ستاره شناسان آماتور با استفاده از تلسکوپ می توانند عبور 
این سیارک را در حالی که کهکشان »مسیه 95« را تحت 

نظر دارند، مشاهده کنند.
روز  است،   شده  تازگی کشف  به  فضایی که  سنگ  این 
دوشنبه 12 آوریل 2021 از کنار سیاره ما عبور می کند و به 
ما نسبت به سیارک های دیگر بسیار نزدیک می شود، حتی 
بسیار نزدیک تر از ماهواره های زمین آهنگ که در مدار ۳5 

از سطح زمین هستند. باالتر  هزار و 78۶ کیلومتری 
این سیارک کوچک به عنوان »۴GW2021«  نام گذاری شده 
و قطر آن حدود 5 متر تخمین زده شده است که می توان 
ستاره شناسان  است.  ون  خودروی  یک  اندازه  به  گفت 
می گویند این یک سنگ فضایی کوچک است و خطر برخورد 
با  زمین  با  مقایسه  در  فضایی  سنگ  این  ندارد.  زمین  با 
سرعت ۳0 هزار و 10۴ کیلومتر در ساعت یا 8.۳۶ کیلومتر 
با چشم  فضایی  این سنگ  عبور  می کند.  حرکت  ثانیه  در 
در   »۴GW2021« نیست.سیارک  مشاهده  قابل  غیرمسلح 
متری   1.5 تلسکوپ  از  استفاده  با   2021 آوریل   8 تاریخ 
»نقشه آسمان کاتالینا« در کوه »لمون« واقع آریزونا آمریکا 

/ایسنا شد.  کشف 

محجوب را ز صحبت جانان چه فایده؟
پوشیده چشم را ز گلستان چه فایده؟
حیرت بجاست حسنی اگر در نظر بود

آیینه را ز دیده حیران چه فایده؟
پیکان بود ز خنده سوفار بی نصیب
دلتنگ را ز چاک گریبان چه فایده؟

آب حیات را نبود نشأه شراب
مخمور را ز چشمه حیوان چه فایده؟

از خنده دل ز خون نتوان ساخت چون تهی
ما را چو پسته از لب خندان چه فایده؟
هر برگ گل بر آتش سوداست دامنی
پروانه را ز سیر گلستان چه فایده؟
خورشید بی نیاز ز سیر ستاره است
خاک شهید را ز چراغان چه فایده؟

با چشم شرمگین نتوان گل ز حسن چید
لب بسته را ز نعمت الوان چه فایده؟
برق فناست حاصل باران بی محل

در عهد شیب دیده گریان چه فایده؟
نشتر سبک عنان نکند خون مرده را
افسرده را ز سلسله جنبان چه فایده؟

چون نیست هیچ کس که به داد سخن رسد
صائب ز جمع کردن دیوان چه فایده؟

صائب تبریزی

| ادبیات | | موسیقی | | سینما | | چاپ و نشر |

یک سیارک از بیخ گوشمان گذشت

بعد از آشنایی با حوضه  آبریز دریاچه ارومیه، 
به اصلی ترین عامل نام گذاری این دریاچه 
و  بزرگ ترين  اروميه  درياچه  می  پردازیم.  
ايران  داخلی  و  دائمی  درياچه  شورترين 
است. بيستمين درياچه دنيا از نظر وسعت و 
دومين درياچه از نظر ميزان شوری آب بعد 

از بحرالميت اردن است.
يک گودی  نتيجه  واقع  در  اروميه  درياچه 
تكنونيكی از دوران سوم زمين شناسی است. 
در طول تاريخ به نام های ريماچست، كبودان، 
ارمين، طسوج، شور، اسالمی، دعا،  كابوتا، 
افول خورشيد و رضائيه ناميده شده است. 
در اوستا و كتب پهلوی و نزهه القلوب به نام 
نام  به  فردوسی  شاهنامه  در  و  چيچست 
در  اروميه  است.  برده شده  نام  جنجست 
لغت از تركيب دو كلمه )اور( به معنای شهر 
و )ميه( به معنای آب تشكيل يافته است.

حد  ايران  غربی  شمال  در  اروميه  درياچه 
و  آذربايجان شرقی  استان های  بين  فاصل 
غربی است كه در جهت شمالی ـ جنوبی 
را  درياچه  اين  است. مساحت  گرفته  قرار 
بين ۴000 تا ۶000 كيلومتر مربع نوشته اند. 
طول آن 1۳0 تا 1۴0 كيلومتر و عرض آن 15 
تا 50 كيلومتر و متوسط ژرفای آن 5 تا 1۶ 
متر است كه در قسمت های شمالی حدود ۶ 
متر و در قسمت های جنوبی از 12 تا 15 متر 
متغير بوده و در برخی نقاط حتی به 20 متر 
هم می رسد. به علت نوسانات شديد آبی كم 
ناشی از وجود جريان های متناوب در كف 
درياچه است مساحت و طول و عرض آن 

هميشه متغير است.
آب درياچه اروميه از 21 رودخانه دائمی ، 7 
رودخانه فصلی، ۳9 مسيل و تعدادی چشمه 
داخل درياچه و بارش های مستقيم باران و 

برف تامين می شود. 
اطراف درياچه زمين های ناهموار و در بعضی 
در  است.  باتالق  صورت  به  پست  مناطق 
بعضي ارتفاعات اطراف آن آب های معدنی 
گرم و سرد نيز ديده می شود. آب درياچه 
فوق العاده شور و ميزان نمک در آن دو برابر 
اقيانوس ها و درياهاست كه به همين علت 
در آن هيچ گونه جانداری به جز گونه هايی از 

تخت پوستان زيست نمی كند.
است كه  دارای 102 جزيره  اروميه  درياچه 
)اسالمی(  شاهی  جزيره  آن ها  مهم ترين 
است. جزاير قويون داغی؛ كبودان؛ اشك و 
بسياری از جزاير ديگر در سازمان يونسكو 
ثبت  به  جهان  طبيعی  اندوخته  به عنوان 
رسيده اند. در بعضی از مناطق سواحل درياچه 
پوشيده از لجن است كه از آن در معالجه 
امراض پوستی، رماتيسم، و نيز بيماری های 
عفونی و ... استفاده می شود. اين درياچه از 
ابعاد مختلف از جمله داشتن انواع مختلف 
گونه های گياهی، ارزش های طبی و درمانی، 

تفريحی، ايجاد  مقاصد  و  توريست  توسعه 
تعادل، طبيعی در منطقه و... می تواند مورد 
توجه قرار بگيرد. مهم ترين سازه مصنوعی در 
درياچه اروميه ايجاد جاده شهيد كالنتری با 
طول حدود 15 كيلومتر و عرض ۳2 متر و 
ارتفاع ۴ متر از سطح درياست كه دو استان 
 ۳10 فاصله  و  وصل  هم  به  را  آذربايجان 
كيلومتری تبريز تا اروميه را به 1۳0 كيلومتر 

كاهش می دهد./ نشریه ۳10 تمآب

ایران آبریز  حوضه های 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه |بخش سوم|

»محمود  از  بلندی  داستان  سرخ یال «  مادیاِن  »آن  کتاب 
درباره ی  که  است  ایرانی  مطرح  نویسنده   دولت آبادی«، 
دوران  عرب  شعرای  معروف ترین  از  یکی  »اِمُرُؤالَقیس«، 
جاهلی است. این نویسنده این اثر تاریخی اسطوره ای را با نثر 
کالسیک و متفاوت از همیشه اش نگاشته و تلفیقی از فضای 
کهنه و نو را به تصویر کشیده است. این کتاب شرح ماجرای 
یک خون خواهی قبیله ای عاطفی است که آن را نویسنده با 
زمان حال پیوند زده است. نویسنده بابیان چندین صحنه ی 
امروزی و جدید داسـتان را بـه عصـر خود پیوند زده و اثری 

کهن در عرصه  ی رمان فارسی معاصر آفریده است.
داستان  نوشتن  از  انگیزه اش  درباره  دولت آبادی«  »محمود 
کتاب »آن مادیاِن سرخ یال « گفته است: »در سلوک رسیدن 
به نام » قیس« بود که برخوردم به شخصیت نسبتًا روشن تری 
از »امروالقیس« شاعری که پنداری گنگ از او داشتم از روزگار 
جوانی خود، هم آن زمان که معلقات سبعه )سبع( را خوانده 
بودم به ترجمه استاد عبدالحمید آیتی، سروده های هفت شاعر 

عرب پیش از اسالم.«

| آن مادیاِن سرخ یال | 
| نویسنده : محمود دولت آبادی

انتشارات: انتشارات نگاه |

آبخوان


