
روحانی:

 دزدان نوار محرمانه
ضد ایران و مردم هستند

در ادامه واکنش ها به سخنان منتشر شده محمدجواد ظریف، رئیس جمهور 
هدف یک  که  هستند  بازو  دو  دیپلماسی  و  میدان  که  کرد   اعالم 

را دنبال می کنند.

طرح تکمیلی خط یک متروی 
اصفهان، گمانه زنی های 

باستان شناسان را زیر می گیرد

 چهارباغ
چشم انتظار کاوش

این روزها ابتدای خیابان شیخ بهایی در چهارباغ، طرح 
و  عمیق  حفاری  با  اصفهان  متروی  خط  تکمیلی 
پیشین  و کاوش های  است  انجام  حال  در  بتن ریزی 
چهارباغ نشان داده که داده های بسیاری حتی در عمق 
چهار متری این خیابان می توان یافت؛ با نگاهی کلی تر 
اما درمی یابیم که نه فقط چهارباغ، بلکه کل این شهر از 
فقدان تحقیقات باستان شناسی هدفمند، رنج می برد.

وزارت نیرو فرسودگی در شبکه توزیع 
را با افزایش تعرفه برق صنایع 

انرژی بر اصالح می کند

کاهش یارانه برای 
مصرف بهینه انرژی 

اسفندماه سال گذشته مجلس در جریان بررسی الیحه 
بودجه مصوبه ای در حوزه انرژی داشت که بر اساس 
آن در سال 1400 یارانه قیمت برق برای صنایع بزرگ 
برق  تعرفه  مصوبه  این  طبق  می کرد.  پیدا  کاهش 
صنایع انرژی بر بزرگ شامل صنایع فلزی، واحد های 
پاالیشگاهی و پتروشیمی، فوالد، مس و آهن که اغلب 

صادرات دارند، در سال جدید افزایش پیدا می کرد. 

 رییس سازمان شهرداری ها
و دهیاری های کشور خبر داد: 

اطلس جامع  پسماند 
کشور تهیه شد

قابل  شمالی کشور  شهرهای  در  پسماند  وضعیت 
زبان  از  بارها  است که  این جمله ای  نیست.  قبول 
مسئوالن شهرهای شمالی منتشر شده است. آن ها 
پسماند  بخش  بودجه  کمبود  را  مشکل  یک بار 
خانگی  پسماند  در  را  مشکل  دیگر  بار  و  می دانند 

جست وجو می کنند.

جهان در حذف زغال سنگ ناکام ماند
  کشورهایی چون بریتانیا و کانادا همچنان به توسعه استفاده از زغال سنگ ادامه می دهند، به شکلی که باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش غلظت کربن می شود 

سازمان »ریِکِلیم فایننس« گزارش داد: 

سازمان جنگل ها جزئیات صدور شناسنامه و حمایت بیمه ای از داوطلبان را اعالم کرد 

امیدواری همیاران طبیعت به حمایت های قانونیامیدواری همیاران طبیعت به حمایت های قانونی
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آهن  راه  به  ریلی  اتصال  با  عراق  دولت  هیات 
 – بصره  خط  طریق  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
به  کرد.   موافقت  کشور  این  جنوب  در  شلمچه 
ایرنا، هیات دولت عراق در جلسه دیشب  گزارش 
خود با اتصال ریلی این کشور با جمهوری اسالمی 
ایران از طریق خط آهن بصره – شلمچه موافقت 
کرد. »حسن ناظم« سخنگوی دولت عراق و وزیر 
فرهنگ این کشور در کنفرانس هفتگی خود گفت 
را  این کشور  نقل  و  وزارت حمل  دولت،  که هیات 
طرف  با  تفاهمی  یادداشت  این  امضای  به  مکلف 

ایرانی کرد. او اتصال ریلی با جمهوری اسالمی ایران 
را در راستای عمل به توافقات توسعه ای دو جانبه 
بین ایران و عراق دانست و افزود که عراق درصدد 
امضای اینگونه یادداشت تفاهم های مشابه با دیگر 
همسایگان است. سخنگوی دولت عراق تاکید کرد 
که طرح اتصال ریلی با جمهوری اسالمی ایران و 
راهبردی  سیاست  چارچوب  در  همسایگان  دیگر 
عراق برای پیشبرد طرح های توسعه ای کشور صورت 
می گیرد. در همین پیوند »طالب جواد الحسینی« 
مدیر کل راه آهن عراق دیروز به خبرگزاری رسمی 

اجرایی  عملیات  شروع  از  پس  گفت:  این کشور 
با طرف  مستقیم  طور  به  فاو«،  بزرگ  »بندر  طرح 
ایرانی مذاکرات فوری به منظور شروع طرح اتصال 
جمهوری  می کنیم.  آغاز  را  شلمچه  به  بصره  ریلی 
آهن  راه   اتصال  طرح   ۹0 سال  در  ایران  اسالمی 
خرمشهر به مرز شلمچه به طول 1۷ کیلومتر را انجام 
۳۲ کیلومتری  قطعه  تاکنون  زمان  آن  از  اما  داد، 
ایران  آهن  اتصال خط  برای  بصره  تا  مرز شلمچه 
به شبکه سراسری راه آهن عراق، در انتظار عملیات 

است. بوده  بغداد  دولت  اجرایی 

تردد  ممنوعیت  اعالم  از  روز  چند  گذشت  از  بعد 
مسافر در مرز پاکستان و البته مسافر از / به هند 
به دلیل شیوع ویروس کرونای هندی، مسئوالن 
گمرک ایران دیروز اعالم کردند که با مصوبه ستاد 
پاکستان  زمینی  مرز  از  تردد  استانی  کرونای 
به کشور  ورود  امکان  اتباع  فقط  و  شده  ممنوع 

دارند.  را  خودشان 
سید روح هللا لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، در 
رابطه با آخرین وضعیت اجرایی شدن ممنوعیت 

تردد مسافر از/ به پاکستان و هند و حتی تردد 
کاال از هند به ایسنا گفت که با وجودی اعالمی که 
چند روز پیش انجام شد تا کنون ابالغیه رسمی 
از سوی ستاد ملی کرونا به گمرک ایران در مورد 
اعمال این ممنوعیت صورت نگرفته ولی بر اساس 
تصمیم ستاد کرونای استان سیستان و بلوچستان 
و ابالغ  آن به اعضای ستاد، ازدیروز)چهارشنبه( 
عنوان  به  پاکستان  میرجاوه  مرز  در  تردد مسافر 

مرز رسمی با ایران ممنوع شده است.

او توضیح داد: بر این اساس ورود مسافر از ایران 
ولی  بود  خواهد  ممنوع  برعکس  و  پاکستان  به 
اتباع هر دو طرف اجازه برگشت به کشور خود را 
خواهند داشت که با رعایت پروتکل های بهداشتی 

می شود. انجام 
پاکستان  و  ایران  بین  کاال  تردد  افزود:  لطیفی 
متوقف نیست و با تدابیر و تمهیدات پیش بینی 
صورت  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  شده 

می گیرد.

آبخیزداری  و  مراتع  ها،  جنگل  سازمان  رییس 
با  جنگلبان  میدان  نامگذاری  آیین  در  کشور، 
شهادت   سالروز  اردیبهشت  هفتم  گرامیداشت 
ماسال  شهرستان  جنگلدار  پیروی  ناصر  شهید 
استان گیالن گفت: نامگذاری میدان جنگلبان به 
ایثار و فداکاری و هویت بخشی  پاس یک عمر 
به جنگلبانان کشور در حفاظت از عرصه های منابع 
طبیعی انجام شده است.  مسعود منصور با بیان 
از جنگل ها در وضعیت  زمینه حفاظت  در  اینکه 
نداریم، خاطر نشان کرد: جنگلبانان  مطلوبی قرار 
باید در دفاع از حریم جنگل از تجهیزات و امکانات 
کافی و حقوق و مزایا برخوردار شوند تا امر حفاظت 
به خوبی اتفاق بیفتد. منصور همچنین یاد آور شد: 
برای  خودرو  و  بی سیم  شبکه  تقویت  زمینه  در 
گشت و مراقبت اقدامات خوبی انجام شده است 
و هفته آینده تجهیزات دفاع شخصی، لباس ضد 
حریق، دمنده و کفش ایمنی به تمامی جنگلبانان 
در سراسر کشور تحویل می شود. رییس سازمان 
در  داوطلبانه  به صورت  افرادی  افزود:  جنگل ها 

اطفای حریق مشارکت می کنند و دچار مصدومیت 
تحت  بر  عالوه  افراد  از  دسته  این  می شوند. 
پوشش بیمه بی نام قرار گرفتن بر اساس ماده ۲0 
به عنوان فداکار خدمت  سازمان مدیریت بحران 
حمایت  آیین نامه  تصویب  او  می شوند.  شناخته 
قضایی از جنگلبان را یک گام به جلو دانست و 
را  اساسی  اقدامات  یادآور شد: سازمان جنگل ها 
برای شفافیت بیشتر با بخش قضایی و مجلس 
پیگیری می کند. رییس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور در ادامه به خشکسالی و وقوع 
با  حریق در جنگل ها و مراتع اشاره کرد و گفت: 
توجه به پیش بینی های انجام شده از اسفند ماه 
سال گذشته در سازمان جنگل ها ستاد مدیریت 
نیروهای  ستاد  با  و  شده  تشکیل  حریق  اطفای 
و  شهرداری ها  و  دهیاری ها  سازمان  مسلح، 
انجام شده و همانند  استانداری ها مکاتبات الزم 
این ستاد تشکیل شده  نیز  سازمان در استان ها 
است. منصور استفاده از بالگرد برای اطفای حریق 
سازمان  اساسی  اقدامات  از  یکی  را  جنگل ها  در 

جاری  سال  در  اظهارکرد:  و  برشمرد  ها  جنگل 
اطفای  برای  مورد  چندین  در  توانست  سازمان 

استفاده کند. بالگرد  از ظرفیت  حریق 
او در پایان بهره مندی از ظرفیت همیاران طبیعت 
برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی را امری 
کرد:  تصریح  و  دانست  طبیعی  منابع  در  الزم 
منطقه ای  به صورت  اکیپ  قالب  در  همیاران  این 
از  یک  هر  ماموریت  و محل  ساماندهی شده اند 

است. شده  مشخص  طبیعیت  همیار  گروه 

قاسم  حاج  شهید  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
سلیمانی فقط یک فرمانده و سردار نظامی نبود 
واقعی  معنای  به  انقالبی  دیپلمات  یک  بلکه 
کلمه بود و حقیقتا در کار دیپلماسی انقالبی اثر 

بود. میدان  در  بخش، گره گشای 
قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  ایرنا  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
ایستادگی  روز چهارشنبه در جمع قضات تهران 
شجاعانه  رسیدگی  در  را  قضات  مجاهدت  و 
پرونده های  ویژه  به  پرونده ها  به  عادالنه  و 
بیت  حقوق  اعاده  و  اقتصادی  فساد  به  مربوط 
تاکید  قضاییه  قوه  رئیس  کرد.  عنوان  المال 

با فساد و اجرای  اقدامات شما در مبارزه  کرد: 
عدالت، اعتماد مردم به سازمان اداری کشور و 
کارآمدی مجموعه نظام به ویژه نظام قضایی را 
افزایش می دهد که این اعتماد پشتوانه امنیت 
شهید  سردار  از  ادامه  در  رئیسی  ماست.  ملی 
ایستادگی  نماد  عنوان  به  سلیمانی  قاسم  حاج 
یک  قاسم  حاج  و گفت:  یاد کرد  مجاهدت  و 
بود که در 40 سال گذشته  استراتژیست بزرگ 
و به ویژه در تحوالت اخیر منطقه نقش بسیار 
روشن و موثر داشت. رئیس قوه قضاییه گفت: 
نظامی  سردار  و  فرمانده  یک  فقط  قاسم  حاج 
نبود بلکه یک دیپلمات انقالبی به معنای واقعی 

انقالبی  دیپلماسی  کار  در  حقیقتا  و  بود  کلمه 
بود. و گره گشا  اثربخش 

دولت عراق با اتصال راه آهن به ایران موافقت کرد

باالخره ورود اتباع پاکستانی متوقف شد

رییس سازمان جنگل ها خبرداد

تجهیزات دفاع شخصی و لباس ضد حریق به جنگلبانان تحویل می شود

رئیس قوه قضاییه:

شهید سلیمانی یک دیپلمات انقالبی به معنای واقعی کلمه بود
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جلسه  در  امروز  صبح  روحانی  حسن 
فایل  انتشار  به  نسبت  دولت،  هیات 
نشان  واکنش  ظریف  سخنان  صوتی 
روحانی  حسن  ایسنا،  گزارش  به  داد. 
گفت: امروز در جامعه ما دشمنان هر روز 
داستانی می سرایند و می خواهند وحدت 
جامعه ما را بهم بزنند. در ماجرای پخش 
دیدید  محرمانه  صوتی  نوار  این  شدن 
و شبکه ای  برنامه  توسط کثیف ترین  که 
است  ایران  و  ضد اسالم  سراسرش  که 
تامین  سعودی  عربستان  را  پولش  و 

صورت گرفت. کار  این  می کند 
 او ادامه داد: آدم هایی که دروغ و راست 
در  اختالف  ایجاد  برای  می بافند  بهم  را 
و  جامعه  وحدت  بردن  بین  از  و  کشور 
اینکه گروهی را مقابل گروهی دیگر قرار 
االن  می دهند.  انجام  را  کار  این  بدهند 
صهیونیستی،  رژیم  عصبانیت  دوران 
آمریکایی  تندروهای  و  منطقه  ارتجاع 
پیش بینی  را که  مسیری  چرا که  است. 

خورد. بهم  بودند  کرده 
با مزدوری  اینکه ترامپ  بیان  با  روحانی 
گفت:  شد،  خارج  برجام  از  اسرائیل، 
کار  هم  سلیمانی  سردار  داستان 
صهونیست ها بود. درست است که قاتل و 
عامر ترامپ است اما کسی که پشت پرده 
آن ها تحریک کرد تا سردار بزرگ ما را که 
همه زندگی خود را به نفع منطقه گذاشته 
صهیونیست ها  برسانند،  شهادت  به  بود 
بودند. روحانی در ادامه تصریح کرد: اما 
امروز هم 1+4 و حتی آمریکایی ها کامال 
فهمیده اند راهی جز تسلیم شدن در برابر 
حقانیت  و  بین المللی  مقررات  و  قانون 

ایران شوند. تسلیم  باید  و  ندارند  ایران 

صحنه  دو  دیپلماسی  و  میدان 
مقابل هم نیستند

یک  دزدیدن  گفت:  ادامه  در  روحانی 
است که  مسئله ای  محرمانه  نوار  و  سند 
در  چرا  گیرد که  قرار  بررسی  مورد  باید 
موضوع  این  و  صورت گرفته  مقطع  این 
بررسی  برمی گردد که  اطالعات  وزارت  به 
می کنند که ریشه هایش چه بوده است؛ 
در  وین  مذاکرات  مقطعی که  در  درست 
اوج موفقیت است آن را پخش می کنند 
در  ایجاد کنند.  تفرقه  درون کشور  در  تا 
حالی که ما با اتحاد می توانیم تحریم ها را 
برداریم و این هایی که این کار را می کنند 
ضد ایران و مردم و مصالح ایران هستند.
روحانی در ادامه با اشاره به گفت وگوهای 
مسئوالن برای بیان مشکالت و فشارها، 
گفت: این یکی از افتخارات بزرگ کشور 
نظرات  آزادانه  قادرند  مسئوالن  است که 
خود را بگویند هر چند برخی از نظراتی که 
بیان می شود به گونه ای نیست که بتواند 
دشمن  است  ممکن  چون  شود  منتشر 
از آن بخش سواستفاده کند که به آن ها 
اینها  می گوییم.  شده  طبقه بندی  اسناد 
باید بماند و به موقع خودش منتشر شود.
دنیا هم  تمام  در  افزود:  رئیس جمهوری 
همین است و استثنایی وجود ندارد... به 
هر حال بنا بوده این فایل صوتی محرمانه 
باشد و بعدا بخشی از آن منتشر شود و 
عنوان  به  اسناد  همه  مثل  آن  از  بخشی 
باقی  تاریخ  و  آینده  برای  محرمانه  سند 
و  جمع  یا  فرد  توسط  اینجا  اما  بماند، 
مسئول  و  انجام گرفته  سرقتی  گروهی 

کار آن وزارت اطالعات است که باید تمام 
توان خود را به کار گیرد و بفهمد چگونه 
سرقت شده است و به هر کسی که قصور 
و تقصیر هم کرده نباید هیچ رحمی شود 

و باید قاطعانه برخورد شود.
رئیس دولت دوازدهم در ادامه بیان کرد: 
به هر حال هر وزیر و مقامی ممکن است 
باشد که بخواهد  نکاتی داشته  نظرات و 
و  بماند  آینده  برای  محرمانه  صورت  به 

اشکالی هم ندارد. 
دیپلماسی  و  اضافه کرد: میدان  روحانی 
دو صحنه مقابل هم نیستند و اگر کسی 
دیپلماسی،  یا  میدان  یا  می کند که  فکر 
پیروزی  یا  خارجی  سیاست  پیروزی  یا 
پیروزی  یا  میدان  پیروزی  یا  دفاعی، 
نیست.  دقیقی  حرف  حرفش  مذاکرات 
سردار  کرد:  بیان  همچنین  روحانی 
سلیمانی تنها در منطقه، فعالیت نظامی و 
دفاعی نمی کرد، بلکه فعالیت دیپلماتیک 
داشت  را  توانایی  این  و  می کرد  هم 
و  دیدار  تقلید  مرجع  یک  راحتی  به  که 
و  رئیس جمهور  یک  با  و  می کرد  بحث 
می کرد.  و گفت وگو  مالقات  خارجه  وزیر 
ویژگی هایی  با  بود  جامعی  او شخصیت 
رئیس جمهور  است.  ما  احترام  مورد  که 
و  سیاسی  مسئوالن  جمله  از  همه،  از 
و  با صبر  تا  نمایندگان مجلس خواست 
ایجاد  اگر گره ای  و  بروند  حوصله پیش 

کنند. باز  با دست  را  آن  شده، 

دل نوشته اینستاگرامی ظریف
ایران، صبح دیروز  امور خارجه  وزیر 
چهارشنبه در یک مطلب اینستاگرامی به 
صوتی  فایل  مورد  در  اخیر  جنجال های 

ظریف  داد.  نشان  واکنش  شده  منتشر 
ویدیویی  انتشار  همراه  به  پست  این  در 
سردار  شهادت  محل  در  حضورش  از 
»به  نوشت:  بغداد  فرودگاه  در  سلیمانی 
هنگام ورود به بغداد بار دیگر در شهادتگاه 
سپهبد  پرافتخار  شهید  دیرینه ام  دوست 
ابومهدی  شهید  سلیمانی،  قاسم  حاج 
پیدا کردم  حضور  یارانشان  و  المهندس 
و  زبونی  نماد  کنار  در  دیگر  بار  یک  و 
استیصال جنایت کارانه ترامپ به دالوران 

کردم. افتخار  مرزوبوم  این 
 ولی بسیار تاسف خوردم که چگونه یک 
ضرورت  پیرامون  محرمانه  نظری  بحث 
هم افزایی دیپلماسی و میدان - به منظور 
تجربیات  از  بعدی  دولتمردان  استفاده 
یک  به   - گذشته  سال   ۸ گرانبهای 
کشمکش داخلی تبدیل می شود و آسیب 
شناسی صادقانه و مشفقانه برخی روندها 
به مثابه انتقاد شخصی معرفی می شود.«
رفاقت  »افتخار  نوشت:  ادامه  در  ظریف 
بیش  قاسم  حاج  با  همکاری  و  عمیق 
و  قلبی  رابطه  و  داشته  ادامه  دهه  دو  از 
کاری ما تا هنگام شهادت ایشان نه تنها 
کمرنگ نشد، بلکه همواره تعمیق یافت. 
بزرگ  مردم  محضر  در  و  امروز  تنها  نه 
ایران، بلکه در بیش از دو دهه گذشته، در 
داخل و یا خارج، در پشت درهای بسته 
صلح  انسانیت،  صالبت،  علن،  در  یا  و 
در  را  سلیمانی  شهید  شجاعت  و  طلبی 
جهان فریاد زده و مکرر یادآوری کرده ام 
عراق  و  افغانستان  در  صلحی  اگر  که 
برقرار شده است و اگر تروریسم داعش 
چیز  هر  از  بیش  است،  خورده  شکست 
مرهون درایت و شجاعت سردار سلیمانی 
سرزمین ها  این  مردم  ایثار  و  رشادت   و 

است.« بوده 
ظریف نوشت که در 40 سال گذشته در 
سیاست های  تابع  همواره  کارگزار  مقام 
مصوب کشور بوده و از آنها با قدرت دفاع 
کارشناسی،  نظر  بیان  در  »اما  کرده ام: 
عافیت طلبی، مماشات و خودسانسوری 

دانسته ام.« خیانت  را 
و  میدان  که  است  نوشته  ظریف   
و  می داند  مکمل  و  مقوم  را  دیپلماسی 
تنظیم  ضرورت  سخنانش،  اصلی  نکته 
و  بال  دو  این  میان  رابطه  هوشمندانه 
ساختارهای  توسط  اولویت ها  تعیین 
قانونی و تحت اشراف عالی مقام معظم 

است. رهبری 

قالیباف: خون حاج قاسم 
غربگرایان را ریشه کن می کند

مجلس  رئیس  قالیباف،  محمدباقر 
شورای اسالمی در همایشی، با اشاره به 
اگر کسانی  روز، گفت:  اتفاقات سیاسی 
از  طلبانه  فرصت  دوگانه  دلیلی،  هر  به 
قدرت میدانی و دیپلماسی معرفی کنند، 
بدانند که این رویکرد ضد منافع ملی، ضد 
هرگونه  ضد  و  ضد علم  بشریت،  تجربه 
فرصت  فقط  آن  دلیل  و  بوده  منطقی 

است. طلبی 
ابتدای  روزهای  همان  در  گفت:  او   
یک  در  سلیمانی،  شهید  شهادت 
سخنرانی به این موضوع اشاره کردم که 
اگر شهادت شهید بهشتی، سیدالشهدای 
انقالب اسالمی در آغاز انقالب در مقابله 
با منافقین موجب رسوا شدن منافقان و 
ریشه کن شدن حضور آنها در کشور شد، 
سلیمانی  شهید  خون  هستیم،  مطمئن 
نیز امروز موجب رسوایی غرب گرایان در 
کشور می شود و ریشه آن ها را از کشور 

می کنند.

روحانی در جلسه هیات دولت:

دزدان نوار محرمانه ضد ایران و مردم هستند
ظریف: در بیان نظر کارشناسی، عافیت طلبی، مماشات و خودسانسوری را خیانت می دانم

درخواست 220 نماینده کنگره 
آمریکا برای اتخاذ رویکرد 
سخت گیرانه در قبال ایران

۲۲0 نماینده کنگره آمریکا با امضای قطعنامه ای 
که در آن ادعاهایی درباره امور داخلی و نقش 
خواستار  است  شده  مطرح  منطقه  در  ایران 
به  ایران شدند.  با  بایدن  دولت  تقابل  تشدید 
گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری عرب نیوز، 
مقامات کنگره آمریکا از جو بایدن رئیس جمهور 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  و  کشور  این 
خواسته اند ایران را برای آن چه سو استفاده از 
آزادی دیپلماتیک در جهت پشتیبانی از خشونت 
خوانده شده، پاسخگو بداند. بیش از ۲۲0 نماینده 
کنگره قطعنامه ای موسوم به HR 11۸ را امضا 
کرده اند که از »خواسته مردم ایران برای داشتن 
و غیر هسته ای  جمهوری دموکراتیک، سکوالر 
ایران« حمایت کرده و در عین حال »نقض حقوق 
بشر و تروریسم دولتی« توسط تهران را محکوم 
آمریکایی  ایرانی های  جوامع  سازمان  می کند. 
روز سه شنبه، یک روز قبل از آن که بایدن قرار 
است در جلسه مشترک دولت و کنگره آمریکا 
سخنرانی کند، میزبان کنفرانسی علنی بود که از 
این قطعنامه حمایت می کرد. تام مک کلینتوک، 
سناتور جمهوری خواه آمریکایی با مطرح کردن 
ادعاهایی علیه ایران درباره این قطعنامه گفت: 
HR11۸ حاوی این پیام فوری به دولت بایدن 
در 100 روز اولش است که کنگره از آن می خواهد 
حکومت ایران را به خاطر جنایتش علیه ملت 
آن و حمایت مداوم از تروریسم جهانی پاسخگو 
بداند. جو ویلسون نماینده دیگر در کنگره آمریکا 
را  قبلی  قطعنامه های  قطعنامه  این  گفت که 
از  استقبال  با  آمریکا  تقابل  که تشریح کننده 
و سراسر  در خاورمیانه  ایران  توسط  تروریسم 
تاکید قرار داده و تقویت  جهان هستند، مورد 
می کند. تیم ِبرِکت نماینده کنگره نیز با ادعای این 
که  نمی توان در متوقف کردن برنامه تسلیحات 
هسته ای یا متوقف کردن حمایت از تروریسم 
باید به رفتار  ایران  ایران اعتماد کرد، گفت:  به 
خصومت آمیزش را در سراسر جهان و گسترش 
تنش در یمن، عراق، مشرق و خلیج فارس پایان 

بدهد. کامال غیرقابل قبول است.

پاسخ رهبر انقالب به نامه شاعران
در شب شعر دیدار ماه که شب گذشته در حوزه هنری برگزار 
شد، متن نامه رهبر انقالب خطاب به حجت االسالم والمسلمین 
محمد قمی خوانده شد. به گزارش ایسنا، متن نامه مقام 

معظم رهبری به شرح زیر است:
بسم هللا الرحمن الرحیم

به جناب آقای قمی بگویید: فروکاستن جلسه شیرین و با 
صفای همیشگی به یک دیدار دورادور تصویری، دل مشتاق 
را که آرام نمی کند، هیچ؛ کام انسان را هم به نحوی تلخ 
می کند، تقدیر الهی فعاًل این است که حقیر از آن دیدار شوق 
انگیز محروم باشم. می توان با نگاه شاعرانه اینجور حوادث 
را ناز دستگاه حکمت الهی شمرد و بر احساس نیاز و اظهار 
نیاز افزود، یا به قول صائب: نسازد لن ترانی چون کلیم از طور 

مأیوسم / نمک پرورده عشقم، زبان ناز می دانم.
چند نفر از شاعران عزیز هم در نامه به این حقیر، اظهار 
لطف فراوان کرده و همان درخواست را مطرح کردند. سالم 

و تشکر مرا به آنها برسانید و همین پاسخ را بدهید.

نیروی دریایی آمریکا اعالم کرد
یک کشتی آمریکایی به سمت 

قایق های تندروی ایران 
تیرهای هشدار شلیک کرد

نیروی  این که  ادعای  با  آمریکا  دفاع  وزارت 
یا  محاسباتی  اشتباه  خطر  ایران  دریایی 
نیروی  اعالم کرد که  داده  افزایش  را  تصادف 
نزدیک  با  فارس  خلیج  در  این کشور  دریایی 
شدن قایق های تندروی نظامی تیرهای هشدار 
به  است.  کرده  شلیک  سمت شان  به  دهنده 
گزارش ایسنا به نقل از نشریه پولیتیکو، وزارت 
این  نیروی دریایی  دفاع آمریکا اعالم کرد که 
به  هشدار دهنده  تیرهایی  دوشنبه  روز  کشور 
قایق های نظامی ایران در شمال خلیج فارس 
شلیک کرده است و این اولین مورد از چنین 
تنشی میان ایران و آمریکا در تقریبا چهار سال 
گذشته بوده است. نیروی دریایی آمریکا اعالم 
کرد: حدود ۸ شامگاه دوشنبه، سه قایق مسلح 
قایق گشت زنی  به  به سرعت  نظامی  تندروی 
گارد ساحلی یو.اس اس.فایربولت و قایق گارد 
غیرضروری  فاصله ای  »تا  بارونوف  ساحلی 
فاصله  به  و  شدند  نزدیک  نامعلوم  قصدی  با 
دریایی  رسیدند.«نیروی  کشتی ها  یاردی   ۶۸
آمریکا همچنین بیان کرد: شناورهای آمریکایی 
انجام  حال  در  حادثه  این  دادن  رخ  موقع 
آب های  در  همیشگی شان  عملیات های  دادن 
دریایی  نیروی  ادعای  به  بودند.  بین المللی 
آمریکا، تیم این شناورها هشدارهای متعددی از 
طریق رادیویی و دیگر طریق ها به قایق ها دادند 
اما قایق ها به مانور هایشان ادامه دادند و بعد گروه 
کشتی فایربولت تیرهای هشداردهنده شلیک 

دور شدند. ایرانی  قایق های  و  کرد 

یک نماینده مجلس عنوان کرد:
نباید شان مجلس صرف دعوت از 
نامزدهای احتمالی انتخابات شود 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
لزوم عدم دعوت نمایندگان از نامزدهای احتمالی انتخابات 
رئیس جمهور  بر  نظارت  مجلس  شان  تاکید کرد:   1400
و دولت است و اگر نامزد دعوت شده رای آورد مجلس 
وکیل الدوله می شود. به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر 
در رشته توییتی نوشت: »به دلیل پیش گفته، امضای بنده 
پای نامه دعوت جمعی نمایندگان از آیت هللا رییسی برای 
اگر  البته  نیست.  جمهوری  ریاست  در  انتخابات  نامزدی 
ایشان، یا در غیاب او هر فرد دیگری، گزینه نهایی جبهه 
نیروهای انقالب شود، وظیفه خود می دانم در رقابت مومنانه، 
پیروزی و ان شاهللا کارآمدی دولتش تالش کنم.« او در ادامه 
در مورد اینکه چرا چرا هویت جمعی نمایندگان نباید صرف 
دعوت از نامزدهای احتمالی شود، نوشت: »1-شان مجلس 
نظارت بر رئیس جمهور و دولت است اگر نامزد دعوت شده 
اگر موفق نشود  و  آورد مجلس وکیل الدوله می شود  رای 
مجلس را هم تضعیف می کند. ۲- مجلس محل اختالف 
طرفداران نامزدها می شود.« در چند روز گذشته بیش از 
۲۲0 نماینده مجلس شورای اسالمی طی نامه ای خطاب 
به ابراهیم رییسی با تشریح وضعیت و شرایط اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تبیین شاخص های 
در  حضور  برای  او  از  آینده،  مطلوب  مجریه  قوه  رئیس 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد دعوت به عمل آوردند.

روانچی: تحریم ها مانع مقابله 
با بحران سالمت است 

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: تحریم ها 
مانع مقابله با بحران سالمت است. به گزارش ایسنا، مجید 
از  در سخنانی گفت: همه کشورهای جهان  تخت روانچی 
جمله جمهوری اسالمی ایران با خطرناک ترین همه گیری 
عصر جدید دست به گریبانند، اقدامات یک جانبه قهریه، 
مانع جدی برای مقابله با این بیماری ایجاد کرده است. او 
افزود: اقدامات یکجانبه ازجمله تحریم های غیرقانونی، به 
طور ویژه، عموم مردم و حق حیات و سالمتی آنها را هدف 

قرار داده است.

هفتمین محموله واکسن 
»اسپوتنیک-وی« امروز در تهران

روسی  واکسن  محموله  هفتمین  پنچ شنبه،  روز 
می شود. کشور   وارد  »»اسپوتنیک-وی« 

ارسال ششمین  از  ایسنا، یک هفته پس  به گزارش   
محموله  ایران،  به  اسپوتنیک-وی  واکسن  محموله 
هفتم واکسن نیز به میزان 100 هزار دوز، بامداد دیروز 

شد. مسکو  در  سفارت کشورمان  نماینده  تحویل 

محمد بن سلمان: 
خواهان روابط خوب

 با ایران هستیم
ولیعهد عربستان گفت که کشورش خواهان 
گزارش  به  است.  ایران  با  خوب  روابط 
ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، 
با بیان  محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
بین  قوی  ارتباط  نداریم که  شک  این که 
اما  گفت:  دارد،  وجود  ایران  و  حوثی ها 
از  قبل  را  یمن  منافع  حوثی ها  امیدواریم 
هر چیزی در نظر بگیرند. ولیعهد عربستان 
هم چنین اظهار کرد کشورش خواهان روابط 
اشاره  با  سلمان  بن  است.  ایران  با  خوب 
»اقدامات  و  موشکی  هسته ای،  برنامه  به 
رفتار  با  ما  »مشکل  گفت:  ایران«  نیابتی 

است.« ایران  منفی 
با این حال او افزود: ما در حال کار با شرکای 
منطقه ای و جهانی خود هستیم تا راه حلی 
امیدواریم  و  بیابیم  مشکالت  این  برای 
همه  خوب که  روابطی  ایجاد  برای  بتوانیم 
بهره مند شوند، بر این مشکالت فائق آییم.

روحانی: دزدیدن یک سند و 
نوار محرمانه مسئله ای است که 
باید مورد بررسی قرار گیرد که 
چرا در این مقطع صورت گرفته 
و این موضوع به وزارت اطالعات 
برمی گردد که بررسی می کنند 
که ریشه هایش چه بوده است؛ 
درست در مقطعی که مذاکرات 
وین در اوج موفقیت است آن را 
پخش می کنند تا در درون کشور 
تفرقه ایجاد کنند.

پاول شرایبر، نویسنده گزارش 
این سازمان می گوید: »اتحاد 
حذف زغال سنگ شاید ُحسن 
نیت داشته باشد اما اقداماتش 
برای رسیدن به اهداف، مناسب 
نیست. اعضای این اتحاد، 
تعهداتشان را دنبال نمی کنند و 
در حقیقت به موتورِ سبزشویی 
برای موسسات مالی تبدیل 
شده اند

و  میدان  اعالم کرد که  رئیس جمهور  دیروز،  ظریف،  محمدجواد  شده  منتشر  سخنان  به  واکنش ها  ادامه  در  ما|  |پیام 
دیپلماسی دو بازو هستند که یک هدف را دنبال می کنند: »اگر کسی فکر می کند که فقط یکی از آن ها باید پیروز شود حرف 
دقیقی نمی زند.« ظریف هم دلنوشته ای را در اینستاگرامش منتشر کرده و از اینکه »یک بحث نظری محرمانه پیرامون 

هم افزایی دیپلماسی و میدان« به یک کشمکش داخلی تبدیل شده، ابراز تاسف کرده است.

محیط زیست 
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سازمان »ریِکِلیم فایننس« گزارش داد: 

جهان در حذف زغال سنگ ناکام ماند
تالش  که  داده  نشان  اخیر  ارزیابی  یک 
دیگر  کشورهای  تشویق  در  انگلیس  دولت 
برای  جهان  سراسر  در  مختلف  مشاغل  و 
برق،  تولید  در  زغال سنگ  گذاشتن  کنار 
شرکت ها  و  حاال کشورها  و  نداشته  تاثیری 
در معرض خطر »سبزشویی« قرار گرفته اند. 
)استفاده از واژه سبزشویی به این معناست 
»سبز  ظاهر  با  می کوشند  شرکت ها  که 
بودن« و »حمایت از محیط زیست« ردپای 
محیط  بر  خود  فعالیت های  منفی  اثرات 

کنند.( پاک  و  بشویند  را  زیست 
زغال سنگ  حذف  اتحاد  به گزارش گاردین، 
عضو   111 با  و کانادا  انگلیس  رهبری  به  که 
شرکت  و  محلی  دولت  دولت،   ۲4 جمله  از 
بوریس  راهکار  اصلی  طرح  افتاده،  راه  به 
هوایی  و  آب  نشست حیاتی  برای  جانسون 
نوامبر  ماه  در  است که  متحد  ملل  سازمان 
برگزار می شود.  انگلیس  )آبان( در گالسکو، 
از  مسیر  در  دهند  نشان  که  موظفند  اعضا 
حرکت  زغال سنگ  نیروگاه های  بردن  بین 
پیش  تا  یافته  توسعه  کشورهای  می کنند؛ 
توسعه  حال  در  و کشورهای   ۲0۳0 سال  از 
توافقنامه  اهداف  به  باید   ۲050 سال  تا 

برسند. پاریس  آب و هوایی 
اما یک ان.جی.او به نام »ریکلیم فایننس« 
دریافته که بعضی از اعضا، از جمله بریتانیا 

از  استفاده  توسعه  به  همچنان  کانادا  و 
که  شکلی  به  می دهند،  ادامه  زغال سنگ 
و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  افزایش  باعث 

می شود. کربن  غلظت  افزایش 
سازمان  این  نویسنده گزارش  شرایبر،  پاول 
حذف  »اتحاد  می گوید:  )ان.جی.او( 
باشد  داشته  نیت  ُحسن  شاید  زغال سنگ 
اهداف،  به  رسیدن  برای  اقداماتش  اما 

نیست.  مناسب 
و  عمل کند، کارآمد  درست  اتحاد  این  اگر 
نیست  اینگونه  امروز  اما  بود  خواهد  مفید 
نمی کند.  کمکی  جهانی  کربن  کاهش  به  و 
دنبال  را  تعهداتشان  اتحاد،  این  اعضای 
سبزشویی  موتوِر  به  حقیقت  در  و  نمی کنند 

شده اند.« تبدیل  مالی  موسسات  برای 
وجود  خال  اعضا،  تعهدات  در  او،  گفته  به 
دارد. به عنوان مثال، گرچه اعضا موظفند که 
برای حذف تدریجی زغال سنگ اقدام کنند، 
زغال سنگ  جدید  معادن  توسعه  به  کانادا 
استخراج  زغال سنگ های  و  می دهد  ادامه 
تا  می کند  صادر  دیگر  به کشورهای  را  شده 

شوند. استفاده  نیروگاه ها  در 
انگلستان  برنامه های  به  همچنین  شرایبر 
زغال سنگ  جدید  معدن  استخراج  برای 
می کنند  استدالل  وزرا  است.  کرده  اشاره 
باعث  صادراتی  زغال سنگ  اگر  حتی  که 

از کشور شود،  گاز در خارج  انتشار  افزایش 
حذف  اتحاد  قوانین  طبق  اقدام  این  باید 
زغال سنگ، مجاز شمرده شود، چون این کار 
تولید  منظور  به  زغال سنگ  تولید کک  برای 

می شود. استفاده  فوالد 
هم  موجود  تعهدات  و  الزامات  همچنین 
بردن  بین  از  تاریخ  آلمان  است.  ضعیف 
فراتر  تعیین کرده که   ۲0۳۸ را  زغال سنگ 
پیشرفته  کشورهای  برای  مقرر  مهلت  از 
نیروگاه  دو  ساخت  حال  در  مکزیک  است. 
عمده  سرمایه گذاری های  و  زغال سنگی 
جدید در این حوزه است؛ از آن سو سنگال 
زغال سنگ  توسعه  بررسی  حال  در  هم 

ست. ا
است:  گفته  انگلیس  دولت  سخنگوی 
ساعت  هزار   5 گذشته،  سال  در  »بریتانیا 
تولید  برای  زغال سنگ  از  استفاده  بدون  را 
تغییرات  با  مقابله  در  و  کرده  سپری  برق 
در  زغال سنگ  تدریجی  و حذف  آب و هوایی 
جهان، پیشرو است. به عنوان بخشی از این 
اتحاد حذف  دولت کانادا،  کنار  در  ما  تعهد، 
زغال سنگ را راه انداختیم تا به سمت تولید 
حرکت  زغال سنگ  از  استفاده  بدون  برق 

» کنیم.
او ادامه داده است: »ما قصد داریم تا اکتبر 
۲0۲4 تمام نیروگاه های سوخت زغال سنگی 

معناست که  بدان  ببریم که  بین  از  را  خود 
به  را  خود  وابستگی  انگلیس  سال،   10 طی 
یک  حدود  از  برق،  تولید  برای  زغال سنگ 
منتشر  گزارش  می رساند.«  صفر  به  سوم 
برخی  که  می دهد  نشان  همچنین  شده 
به  هم  اتحاد  این  عضو  کسب وکارهای  از 
شیوه های  به  زغال سنگ  از  خود  حمایت 

می دهند. ادامه  مختلف 
کسب  یک  کالپرز،  بازنشستگی  صندوق   
آخرین  طبق  که  است  آمریکایی  کار  و 
حدود   ۲01۹ سپتامبر  از  موجود،  اطالعات 
زغال سنگ سرمایه گذاری  در  دالر  میلیارد   ۸
خانه  نام  به  دیگری  است. کسب وکار  کرده 
 5 از  بیش  هم  شرودرز  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  زغال سنگ،  در  دالر  میلیارد 

است. کرده 
در  »ما  است:  گفته  کالپرز  سخنگوی 

از  که  می کنیم  سرمایه گذاری  شرکت هایی 
زغال سنگ استفاده می کنند و از طریق برنامه 
آب وهوایی، به سمت به صفر رساندن خالص 
کربن در حرکتند.« سخنگوی شرودرز نیز گفته 
است: »عضویت ما در اتحاد حذف زغال سنگ، 
تغییرات  خطر  به  نسبت  را  ما  نگرانی 
مقدم  در خط  زغال سنگ  اینکه  و  آب وهوایی 
واضح  می دهد.  نشان  دارد،  قرار  چالش  این 
است که انتشار گازهای گلخانه ای باید کاهش 
بسیاری  در  تغییرات  مستلزم  که  کند،  پیدا 
ما  است که  چندین سال  است.  از شرکت ها 
مربوط  استراتژی های  و  جاه طلبی ها  مورد  در 
شرکت ها  این  با  هوایی،  و  آب  تغییرات  به 
همکاری  مختلف  بخش های  از  بسیاری  و 
کرده ایم و همچنان معتقدیم که تاثیر صنعت 
ما و صدای ما محرکی قدرتمند برای تغییرات 

است.« جهانی  انرژی  بازار  در  ضروری 
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از  از نیروهای داوطلب تا پیش  حمایت 
سازمان های  بود.  همراه  چالش  با  این 
مربوطه با وجود کمبود نیرو و تجهیزات، 
برای حمایت  الزم  قانونی  مواد  و  بودجه 
نداشتند.  را  افراد  این  گرفتن  کار  به  و 
مربوط  تبصره  چون  حتی  پیش  سال 
از  حمایت  الیحه  از  موضوع  این  به 
و  شده  حذف  جنگل بانان  و  محیط بانان 

بود. ناامید کرده  را  همه 
 اما سرانجام همیاران محیط زیست زیر 
و  گرفتند  قرار  بیمه ای  حمایت  پوشش 
همیارانی  و  داوطلبان  به  خدمات دهی 
حضور  زیستی  محیط  حوادث  در  که 
می شوند  سانحه  دچار  و  می کنند  پیدا 
آیین نامه   ۷ ماده  در  سر و شکل گرفت. 
بیمه ای  و  قانون حمایت قضایی  اجرایی 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  ماموران  از 
تصویب  به  بهمن   ١٨ جنگل بان ها  و 
مواردی  در  شده  اشاره  این  به  رسید 
سازمان  مانند  مشمول  دستگاه های  که 
سازمان  و  زیست  محیط  حفاظت 
برای  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
از  استفاده  به  مجبور  بحران  مدیریت 
نهاد، همیاران طبیعت،  مردم  تشکل های 
سایر  و  مردمی  داوطلب  نیروهای 
قانونی،  حمایت های  هستند،  دستگاه ها 
بر  نیروها  این  از  بیمه ای  و  قضایی 
۲0 قانون مدیریت  1۶ و   ،۹ اساس مواد 
بحران کشور مصوب سال 1۳۹۸ به عمل 

آمد. خواهد 

زمان  همان  از  زیست  محیط  سازمان 
خسارت های  این  از  پس  کرد  اعالم 
در  داوطلب  نیروهای  احتمالی 
و  می شود  جبران  مختلف  حادثه های 
در  نام  ثبت  افراد،  این  بیمه شدن  شرط 

است. سامانه  
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  حاال 
از  حمایت  برنامه های  از  هم  آبخیزداری 
طبیعت«  »همیاران  عنوان  با  داوطلبان 

است. کرده  رونمایی 

چند و چون حمایت از همیاران
امور  دفتر  مدیرکل  احمدی،  اصغر 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  حقوقی 
تشریح  با  دیروز  کشور  آبخیزداری 
همیاران  از  بیمه ای  حمایت  شروط 
مردمی  داوطلب  نیروهای  و  طبیعت 
طبیعی  عرصه های  از  حفاظت  برای 
تمامی  که  است  »نیاز  گفت:  ایسنا  به 
نیروهای داوطلب و اعضای سازمان های 
را  نهاد شناسنامه همیاران طبیعت  مردم 
همانی  شبیه  شرط  این  باشند.«  داشته 
در  هم  زیست  محیط  سازمان  است که 
آنها  از  و  نظر گرفته  برای داوطلبانش در 
سازمان  داوطلبان  سامانه  در  خواسته 
آنها  از  حمایت  امکان  تا  کنند  ثبت نام 

باشد. داشته  وجود 
آیین نامه  بر اساس  اینکه  به  اشاره  با  او 
و  محیط بانان  از  حمایت  قانون  اجرایی 
نیروهای  و  جنگل بانان، همیاران طبیعت 
عرصه های  از  حفاظت  امر  در  مردمی که 

سازمان  به  زیست  محیط  و  طبیعی 
محیط  حفاظت  سازمان  و  جنگل ها 
بیمه ای  حمایت  می کنند،  کمک  زیست 
اساس  این  »بر  کرد:  عنوان  می شوند، 
مردمی  و  داوطلب  نیروهای  این  اگر 
طبیعی  عرصه های  از  حفاظت  حین 
غرامت  پزشکی،  هزینه  شوند  مصدوم 
آنان  به  عضو  نقص  و  جسمی  صدمه 

گرفت.« خواهد  تعلق 
بر  بود که  شده  گفته  نیز  این  از  پیش 
اساس این آیین نامه پیش بینی شده که 
در  مردمی  نیروهای  و  طبیعت  همیاران 
صورت مرگ حین حفاظت از عرصه های 
و...  آتش سوزی  اطفای  از جمله  طبیعی 
لقب »فداکار خدمت« بگیرند و حمایت 
مردمی  و  داوطلب  نیروهای  از  بیمه ای 

می شود. انجام  شرایطی  تحت 
حقوقی  امور  دفتر  مدیرکل  گفته  به 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
برای  مردمی  داوطلب  نیروهای  کشور 
آیین نامه  از  بند  این  مشمول  اینکه 
محیط بانان  از  حمایت  قانون  اجرایی 
سامانه  در  باید  شوند  جنگل بانان  و 
دارای  و  نام کنند  ثبت   طبیعت  همیاران 
همه  باشند.  طبیعت  همیاران  شناسنامه 
سایت  به  مراجعه  با  می توانند  داوطلبان 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
نسبت    www.frw.ir آدرس  به  کشور 
طبیعت  همیاران  سامانه  در  نام  ثبت   به 
اقدام کنند. سازمان جنگل ها از نیروهای 

داوطلب و تشکل های مردمی درخواست 
دریافت  به  نسبت  زودتر  هرچه  کرده 
و  کنند  اقدام  طبیعت  همیار  شناسنامه 
اطفای  به ویژه  حفاظتی  امور  انجام  برای 
هماهنگ شوند. استانی  ادارات  با  آتش 
و  داوطلب  نیروهای  احمدی  گفته  به 
ادارات  مدیریت  تحت  باید  مردمی 
در  زیست  محیط  یا  طبیعی  منابع  کل 
به  نسبت  کشور  مختلف  استان های 
خاموش  مراتع،  و  جنگل ها  از  حفاظت 
کردن آتش و... وارد عمل شوند بنابراین 
اطالع  بدون  و  خودسرانه  نیرویی  اگر 
آتش  اطفای  حین  عملیات،  فرمانده 
بیمه ای  عمل شود مشمول حمایت  وارد 

. د نمی شو
این قانون با این همه هنوز کاستی هایی 
از  پیش  که  داوطلبی  نیروهای  دارد. 
یا  دیده   صدمه  آیین نامه  این  تصویب 
مشمول  داده اند،  دست  از  را  خود  جان 

نمی شوند.  قانون  این 

80 هزار همیار ثبت نام کردند
مسعود  امسال  فروردین  نیمه 
خبر  جنگل ها  سازمان  رئیس  منصور، 
داد که ۸0 هزار همیار طبیعت در سامانه 
در  او  کرده اند.  نام  ثبت  طبیعت  همیار 
طبیعی  منابع  کل  ادارات  به  نامه ای 
ظرفیت  از  استفاده  خواستار  استان ها 
حفاظت،  امر  در  طبیعت  همیاران 
پیشگیری و اطفای حریق در عرصه های 
»تاکنون  نوشت:  و  شد  طبیعی  منابع 

در  طبیعت  همیار  هزار   ۸0 از  بیش 
آمادگی  و  نام کرده  سامانه مربوطه ثبت 
خود را در امر حفاظت و ارتقای پوشش 
اعالم  طبیعی  منابع  عرصه های  حفاظتی 
حاضر  حال  در  نیروها  این  که  کرده اند 
هستند.«  آموزش  و  ساماندهی  نیازمند 
برای  که  طبیعت  همیاران  سامانه  در 
در  شده،  راه اندازی  داوطلبان  نام  ثبت 
طرح  است:  آمده  طرح  این  توضیح 
قبلی  تجربه  از  استفاده  با  حاضر 
در  که  طبیعت  همیاران  از  استفاده 
برگیرنده اعضای شورای اسالمی روستا، 
معلمان،  محلی،  بسیجیان  دهیاران، 
مجریان  دانشجویان،  دانش آموزان، 
همه  و  فارغ التحصیالن  بهره برداران،   –
طبیعی  منابع  و  طبیعت  دوست داران 
بهره گیری  با  تا  ارائه شده  و  تهیه  است، 
و  حفاظت  در  مردمی  مشارکت  از 
از  عماًل  بتوان  طبیعی  منابع  احیای 
آموزش  طریق  از  پیشگیرانه  راهکارهای 
مردم  مشارکت  جلب  و  فرهنگ سازی  و 
موجود  ظرفیت های  و  پتانسیل ها  از 

کرد. استفاده 
به کاهش  با توجه  در هفته های گذشته، 
درباره  هشدارهایی  بارندگی،  میزان 
جنگل ها  در  آتش سوزی  وقوع  احتمال 
داده  تابستان  و  بهار  فصل  در  مراتع  و 
طرح  در  هم  جنگل ها  سازمان  است. 
شرایط  این  در  که  کرده  تاکید  جدید 
از  که  مردمی  داوطلب  نیروهای 
می توانند  برخوردارند،  باالیی  ظرفیت 
به  شدن  مجهز  و  الزم  آموزش های  با 
در  تاثیرگذاری  نقش  انفرادی  امکانات 
احتمالی  حریق  اطفای  و  پیشگیری 
باشند. داشته  طبیعی  منابع  عرصه های 

طبیعت با  عهد 
سامانه  در  نام  ثبت  متقاضیان 
همیاران  عهدنامه  به  طبیعت  همیاران 
عهدنامه  این  متن  در  می شوند.  متعهد 
خدای  پیشگاه  در  »من  است:  آمده 
برای  که  می کنم  یاد  سوگند  متعال 
ترویج فرهنگ منابع طبیعی کوشا باشم 
معارف  به  فرهنگ  این  کنم  تالش  و 

شود.« تبدیل  عمومی 
»حرمت  که  می شوند  متعهد  همیاران   
امان دار  باشند و  نگاهبان  را  سبز زمین« 
این  اساس  بر  طبیعی.  منابع  محافظ  و 
تلطیف  برای  هر ساله  همیاران  عهدنامه، 
طبیعت  همیاران  عهد  تجدید  و  هوا 
درختی غرس خواهند کرد. در ادامه این 
می بندم  عهد  »من  است:  آمده  عهدنامه 
افرادی  طبیعی  منابع  حفظ  جهت  در 
قبیل  از  مختلف  روش های  با  که  را 
تخریب  و  درختان  قطع  و  آتش زدن 
آگاه  می رسانند  آسیب  طبیعت  به  خاک 
آشنا  طبیعی  منابع  فرهنگ  با  و  کرده 
صورت  در  می بندم  پیمان  من  کنم. 
منابع  به  خسارت  هرگونه  مشاهده 
با  تماس  طریق  از  را  موضوع  طبیعی 

کنم.« اطالع رسانی   1504 شماره 
طبیعت  همیاران  اخالقی  منشور  در 
اشاره  برنامه هایی  و  اصول  به  هم 
پایبند  آنها  به  باید  اعضا  که  شده 
طبیعی  منابع  از  صیانت  با  و  باشند 
در  کنند.  نقش آفرینی  آن  توسعه  در 
به  طبیعی  منابع  شناختن  منشور  این 
باور  کشور،  سرمایه  بزرگترین  عنوان 
منابع  تشکیالت  با  دوسویه  ارتباط  به 
و  دادن  مشورت  روحیه  تقویت  طبیعی، 
اقدامات  مستند سازی  مشورت پذیری، 
است. شده  تاکید  آموزش  همین طور  و 

جزئیات صدور شناسنامه و حمایت بیمه ای همیاران طبیعت اعالم شد

امیدواری همیاران طبیعت به حمایت های قانونی
سازمان جنگل ها اعالم کرده اگر این نیروهای داوطلب و مردمی حین حفاظت از عرصه های طبیعی مصدوم شوند 

هزینه پزشکی، غرامت صدمه جسمی و نقص عضو به آنان تعلق خواهد گرفت

مخالفت فراکسیون 
محیط زیست با تشکیل 

»وزارت آب، انرژی و 
محیط زیست« 

از  مجلس  زیست  محیط  فراکسیون  رئیس 
مجلس  زیست  محیط  فراکسیون  مخالفت 
انرژی و محیط  با طرح تشکیل »وزارت آب، 

داد. خبر  زیست« 
سمیه رفیعی در حساب کاربری رسمی توییتر 
خود نوشت: »این روزها طرح تشکیل "وزارت 
آب، انرژی و محیط زیست" در مجلس حرف و 
حدیث های زیادی راه انداخته است، طرحی که 
در صحن علنی اعالم وصول شده اما آن را به 
سود کشور نمی دانم. فراکسیون محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی، خود، مخالف جدی این 
طرح است و تشکیل چنین وزارت خانه ای را به 
مثابه تیر خالص بر  پیکر نحیف  محیط زیست 
وزارتخانه های  تشکیل  طرح  می داند.«  کشور 
»انرژی، آب و محیط زیست« از سوی جمعی از 
نمایندگان تدوین و به تازگی نیز در جلسه علنی 
اعالم وصول شد. طبق این طرح دو بخش آب 
و برق در وزارت نیرو جدا می شوند، در واقع حوزه 
آب زیرنظر وزارتخانه »آب و محیط زیست« قرار 
گرفته و حوزه برق آن نیز زیر نظر »وزارت انرژی« 

خواهد رفت.
نمایندگان موافق این طرح می گویند با توجه به 
اینکه کشور با مشکالت جدی در حوزه انرژی 
رو به رو است و اسراف انرژی برای اقتصاد ملی 
و  داشته  دنبال  به  بسیار سنگینی  هزینه های 
در  زیادی  بسیار  مبالغ  از طرفی موجب شده 
انرژی  حوزه  برای  آشکار  و  پنهان  یارانه  قالب 
پرداخت شود، رسیدگی به این طرح را ضروری 

دانسته اند. 

ضرب و شتم جنگل بان 
گالیکشی با تبر 

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
از ضرب و شتم جنگل بان گالیکشی  گالیکش 

توسط قاچاقچی چوب خبر داد.
به گزارش پیام طبیعت صفر سیجانی در توضیح 
مامورا  دوشنبه   روز   »عصر  گفت:  خبر  این 
یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
یک  سوی  از  ماموریت  حین  در  شهرستان 
قاچاقچی چوب با تبر مورد ضرب و شتم قرار 

گرفت.«
که  وظیفه شناس  مامور  »این  داد:  ادامه  او 
روستای  مسیر  در  دارد،  نام  مصیب گرایلی 
دود  متوجه  زینل(  )یورد  منطقه  فارسیان 
آتش در ارتفاعات شده و برای مهار این آتش 
با یکی  بازگشت  اما در مسیر  اقدام می کند، 
برخورد  منطقه  چوب  حرفه ای  قاچاقچیان  از 
می کند. فرد قاچاقچی نیز از سوی یکی از اقوام 
خود از حضور این مامور در آن منطقه مطلع شده 
و از آنجایی که چندین بار دستگیر شده بود و 
علت دستگیری خود را از چشم این مامور یگان 
حفاظت  منابع طبیعی می دید به این مامور 
حمله می کند و با تبری که به همراه داشته 

شروع به ضرب و جرح او می کند.«
سیجانی گفت: »در حال حاضر این مامور از 
قسمت  پهلو دچار جراحات جدی و خونریزی 
داخلی شده و در بیمارستان بستری است.«

او ادامه داد: »دستور قضایی برای دستگیری 
این فرد صادر و چهارشنبه صبح دستگیر شد، 
اما تا زمان بهبود مامور یگان حفاظت اداره منابع 
طبیعی  و مرخص شدن از بیمارستان به قید 

وثیقه آزاد شده است.«

باران بهاری در سراسر 
کشور ادامه دارد 

سازمان  سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
هواشناسی از تداوم وقوع رگبار باران در کشور خبر 
داد و گفت: »طی دو روز آینده وزش باد شدید در 

برخی مناطق کشور دور از انتظار نیست.«
به گزارش ایسنا، صادق ضیاییان گفت: »امروز 
استان های  مناطق  برخی  در  اردیبهشت(   ۹(
غربی،  آذربایجان  شمال  شرقی،  آذربایجان 
قم،  مرکزی،  همدان،  البرز،  جنوبی  دامنه های 
نیمه  شمالی،  خراسان  کرمان،  یزد،  اصفهان، 
خراسان  مناطق  برخی  رضوی،  خراسان  غربی 
ابر،  افزایش  بلوچستان  و  و سیستان  جنوبی 
رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید 
انتظار می رود.« او با اشاره به اینکه روز جمعه در 
مرکز، شرق، جنوب شرق، برخی مناطق شمال 
شرق  در  واقع  البرز  جنوبی  دامنه های  شرق، 
تهران و سمنان رگبار و رعد و برق پیش بینی 
می شود، گفت: »طی این مدت در استان های 
آذربایجان غربی،  یزد، خراسان جنوبی، شمال 
برق  و  رعد  و  رگبار  اردبیل  و  آذربایجان شرقی 
انتظار  از  دور  باد شدید موقت  با وزش  همراه 
نوار شمالی  در  روز شنبه  او  به گفته  نیست.« 
کشور، برخی مناطق استان های اصفهان، یزد، 
کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد 
شدید موقت خواهیم داشت و یکشنبه نیز در 
بیشتر مناطق کشور به جز غرب و جنوب غرب 

می دهد. رخ  پراکنده  بارش 

سازمان جنگل ها تاکید کرده 
که نیروهای داوطلب مردمی 

که از ظرفیت باالیی برخوردارند، 
می توانند با آموزش های الزم و 
مجهز شدن به امکانات انفرادی 
نقش تاثیرگذاری در پیشگیری 

و اطفای حریق احتمالی 
عرصه های منابع طبیعی داشته 

باشند

|پیام ما| تا قبل از این حمایت از نیروهای داوطلب ممکن نبود. سال پیش 5 نفر از آنها که از گروه های مردمی و سازمان های مردم نهاد 
بودند، در راه نجات جنگل ها از آتش، جان خود را از دست دادند و تعداد دیگری مصدوم شدند. سال های قبل هم این اتفاق تکرار 
می شد و دست سازمان های محیط زیست و جنگل ها برای حمایت از نیروها خالی بود . حاال اما پس از به سرانجام رسیدن قانون 
حمایت از محیط بان و جنگل بان، همزمان با آغاز فصل آتش سوزی ها، جزئیاتی حمایت بیمه ای از همیاران طبیعت اعالم شده  است.

پیش از این نیز گفته شده 
بود که بر اساس این آیین نامه 

پیش بینی شده که همیاران 
طبیعت و نیروهای مردمی در 

صورت مرگ حین حفاظت 
از عرصه های طبیعی از جمله 
اطفای آتش سوزی و... لقب 

»فداکار خدمت« بگیرند و 
حمایت بیمه ای از نیروهای 

داوطلب و مردمی تحت 
شرایطی انجام می شود

|  
ما
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و 

دا 
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  |

معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست 
آخرین  »براساس  گفت:  غربی  آذربایجان 
برآورد، ۲۹ راس گوزن زرد ایرانی در جزیره 

اشک دریاچه ارومیه دیده شده است.«
حاضر  حال  »در  افزود:  جباری  حجت 
جزیره اشک که دومین جزیره بزرگ پارک 
یکی  هکتار   ۲۳00 با  ارومیه  دریاچه  ملی 
طبق  که  است  گوزن  نوع  این  زیستگاه  از 
راس   ۲۹ تعداد  شده  انجام  برآورد  آخرین 
دیده شده  این جزیره  در  ایرانی  زرد  گوزن 

است.«
در  ایرانی  زرد  گوزن  اینکه  به  اشاره  با  او 
اتحادیه  طرف  از  شده  ارائه  قرمز  فهرست 
بین المللی حفاظت)IUCN( در رده EN قرار 
تصریح  است،  انقراض  معنی  به  دارد،  که 
کرد: »در سال های گذشته اقدامات مناسبی 
جهت حفظ این گونه توسط سازمان حفاظت 
که  طوری  به  گرفته  صورت  زیست  محیط 
یافت.« نجات  حتمی  انقراض  از  آن  نسل 

او یادآور شد: »از جمله اقدامات مهم صورت 
زیستگاه های  در  گونه  این  معرفی  گرفته 
در  ایرانی  زرد  گوزن  زیست  برای  مناسب 
استان های مختلف کشور بوده که بعضی از 
آنها زادآوری و افزایش جمعیت اتفاق افتاده 

است.«
برخی  »وجود  عنوان کرد:  ادامه  در  جباری 
شرب  آب  منابع  جمله کاهش  از  مشکالت 

و علوفه  و ورود گونه های مهاجم گوشتخوار 
شغال و پلنگ موجب کاهش جمعیت گوزن 

زرد ایرانی در جزیره اشک شده است.«
محیط  کل  اداره  طبیعی  محیط  معاون 
زیست آذربایجان غربی همچنین بیان کرد: 
»هرچند اقدامات بسیار زیادی برای کنترل 
جمعیت شغال در جزایر انجام شده ولی به 
به  تردد  دشواری  و  جزایر  دلیل گستردگی 
آنها و شب زی بودن شغال حذف کامل این 
نشده  امکان پذیر  جزایر  از  مهاجم  گونه های 

است.«
ملی  عملی  برنامه  »برابر  شد:  یادآور  او 
زرد  گوزن  نسل  نجات  جهت  شده  تدوین 
ابالغ  هم  غربی  آذربایجان  به  که  ایرانی 

شده، محوطه ۲۲هکتاری پاسگاه محیط بانی 
شمال  گونه  تکثیر  مرکز  عنوان  به  رشکان 
غرب کشور انتخاب شده که جهت تجهیز آن 
تاکنون نزدیک به 10میلیارد ریال هزینه شده 
و پروژه ۶0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.«

معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست 
پایان گفت: »همچنین  آذربایجان غربی در 
و  انبارها  آب  تعداد  اشک  جزیره  داخل  در 
آبشخورها را برای تامین آب مناسب و کافی 
افزایش دادیم و سیستم دریافت تصاویر به 
صورت آنالین با نصب دوربین در این جزیره 
در حال استفاده است تا هر گونه تهدید و 
تعارضی در منطقه شناسایی و بالفاصله در 

راستای کنترل آن اقدام شود.«

خطر انقراض از سر گوزن زرد ایرانی گذشت
حیات وحش

سازمان حفاظت محیط 
زیست برای نگهداری و 

حراست از محیط زیست 
خلیج فارس در حال تدوین 
»برنامه اقدام ملی حفاظت 

از محیط زیست دریایی« در 
برنامه هفتم توسعه است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

»برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی« تدوین می شود
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز 
اقدامات  بر  تاکید  با  را  فارس  خلیج  ملی 
این  اکوسیستم  برای حفظ  زیستی  محیط 

داشت. ارزشمند گرامی  دریای 
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به 
حفاظت محیط زیست، روز 10 اردیبهشت روز 
ملی خلیج فارس است. به همین مناسبت 
تاکید  با  خود  پیام  در  کالنتری  عیسی 
محیط  لحاظ  از  فارس  دریای  اهمیت  بر 

داشت. گرامی  را  روز  این  زیستی، 
دهم   »روز  است:  زیر  شرح  به  پیام  متن 
دریایی  پهنه  نام  به  سال  هر  اردیبهشت 
است؛  شده  نام گذاری  زمین  فارس  خلیج 
روز » خلیج فارس« نامی است که هویت و 
همبستگی سرزمین کهن ما را تا همیشه با 

دارد. همراه  خود 
و  مهم  ویژه،  اکوسیستم  از  فارس  خلیج 
ارزشمندی در جهان برخوردار است. هرچند 
و  است  شکننده  بسیار  ارزشمند  پهنه  این 
آالینده ها همراه با تغییرات  اقلیمی می تواند 
آسیب جدی به آن وارد سازد همچنین بستر 
دریا محل میدان های نفتی و گازی، و تردد 
کنار  در  دارد که  قرار  نفتکش ها  و  شناورها 
پساب های  آب شیرین کن ها،  پساب های 
صنعتی و شهری، تهدیدی برای اکوسیستم 
آسیب  می شود که  محسوب  فارس  دریای 

است. جبران ناپذیر  آن ها گاهی 

سازمان حفاظت محیط زیست به نگهداری 
فارس  خلیج  زیست  محیط  از  حراست  و 
متعهد است و برای حفاظت از این موهبت 
بی همتا در حال تدوین »برنامه اقدام ملی 
حفاظت از محیط زیست دریایی« در برنامه 
آرزو  بزرگ که  هدفی  است؛  توسعه  هفتم 
دستگاه های  و  افراد  تمام  یاری  با  می کنم 

ذی ربط و ذی نفع  کشور تحقق یابد.
اینجانب روز ملی خلیج فارس را به ایرانیان، 
همکاران سربلندم در سازمان محیط زیست، 
در  گرامی  همسایگان  و  نشینان   ساحل 
و  تبریک  فارس  همیشه  خلیج  حاشیه 
خجسته باد می گویم. باشد که همه با هم 
در حفظ و حراست از این گنجینه تاریخی و 

باشیم.« همنوا  و  هم آهنگ  طبیعی، 
به  فارس  خلیج  دریایی  زیست  محیط 
و  دارد  که  خاصی  اکولوژیک  شرایط  علت 
بهره گیری هایی که از این زیستگاه و منابع 
طور  به  مخاطراتی  معرض  در  می شود  آن 
در  فارس  خلیج  است.  گرفته  قرار  مستمر 
زیست بوم های  ارزش ترین  با  از  یکی  زمره 
وجود  با  که  می شود  محسوب  جهان  آبی 
و  گرمسیری  رویش های  متنوع ترین 
دارای  آبزی  جانداران  مختلف  گونه های 
شرایط بسیار ویژه ای است که محیط زیست 
و  حساس  بسیار  محیطی  به  تبدیل  را  آن 

است. کرده  شکننده 
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ایسنا در گزارشی نوشته است:  دو سال قبل 
به دنبال کاوش های باستان شناسی که در کف 
تاریخی خیابان چهارباغ، صورت گرفت، داده ها 
و مستنداتی متعلق به دوره صفوی از جمله کف 
آجری  سنگ فرش  هم چنین  و  آجری  فرش 
دوره قاجار که روی بخش صفوی اضافه شده 
بود، به دست آمد. در یکی از ترانشه هایی که در 
چهارباغ ایجاد شد، گمانه ای تا عمق چهار متر 
حفر شد که این الیه نگاری عمیق در چهارباغ، 
اطالعات بسیار مهمی را آشکار کرد؛ طی این 
عملیات، بقایایی از هزاره چهارم پیش از میالد، 
یعنی شش هزار سال قبل و همچنین بقایایی 
از دوره ساسانی در چهارباغ کشف شد که برای 
شفاف شدن تاریخ شهرسازی اصفهان اهمیت 
بسیاری دارند، اما این دو کاوش، تنها به محور 
طولی خیابان چهارباغ محدود بود، درحالی که 
کل محدوده چهارباغ و نه فقط محور طولی، به 

کاوش های باستان شناسی نیاز جدی دارند.
تکمیلی  طرح  خیابان  این  در  اما  روزها  این 
حفاری  با  اصفهان  شهری  متروی  یک  خط 
با  و  است  انجام  حال  در  بتن ریزی  و  عمیق 
داد  نشان  چهارباغ  پیشین  اینکه کاوش های 
که داده های بسیاری حتی در عمق چهارمتری 
مسئول  دارد،  وجود  چهارباغ  محدوده 
باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی استان 
ِپی  چقدر  ساختمان  یک  مگر  است:  معتقد 

دارد!؟

مترو به تاریخ اصفهان تیشه می زند
باستان  رشته  دانشجوی  عقیلی،  عقیل 

به  اشاره  با  اصفهان  هنر  دانشگاه  شناسی 
حفاری سازمان قطار شهری در ابتدای خیابان 
شیخ بهایی می گوید: »امروز در اصفهان شاهد 
ابتدای  در  شهری  مترو  حفاری  و  تحرکات 
زیاد  دهانه ای  و  عمق  با  بهایی  شیخ  خیابان 
ریشه  بر  دیگر  تیشه ای  هستیم که  بزرگ  و 
این  است؛  تاریخی  یادگار  این  از  به جامانده  
بار بر روی بقایای یکی از مدخل های ورودی 
از باغ تخت و نسترن. در بدنه  غربی چهارباغ 
که بر اساس تمامی دست نوشته های موجود 
از سیاحان اروپایی نظیر ژان شاردن فرانسوی 
حضور  اصفهان  در  صفوی  عصر  اواخر  در  که 
داشته اند، نقاشی های کمپفر از توسعه  چهارباغ 
تاورنیه،  نوشته های  صفویه  عصر  در  اصفهان 
تاجر و سیاح فرانسوی که او نیز برای مدتی 
وجود  از  می توان  داشته،  حضور  اصفهان  در 
خیابان شیخ  ابتدای  در  زیربنای صفوی  این 
بهایی، همانند باغ خیمه گاه )خرگاه( که اکنون 
مغازه ای  سردر  باالی  در  آن  از  خرابه هایی 
رجایی  شهید  پارک  در  فروشی،  کت وشلوار 
دارد،  قرار  چهارباغ  ابتدای  در  شرقی  بدنه  در 

بود.« مطمئن 
سفرنامه ها  دقیق  مطالعه  »با  می افزاید:  او 
در  سر  هر  دریافت که  می توان  مستندات،  و 
عمارت هایی در باالی خود و عالوه بر آن، یک 
کوشک یا عمارت دیگر نیز در درون خود داشته 
تاریخی  مدارک  این  از  دیگر  دسته ای  است. 
توسط  اصفهان  شهر  نقشه   ترسیم  به  مربوط 
سید رضاخان است که به سال ١٣٠٢ هجری 
شمسی برمی گردد و مکان هر دو باغ تخت و 

است.« آن مشخص شده  در  نسترن 

هر جای اصفهان وارد شوید، 
است تاریخی 

اداره  باستان شناسی  مسئول  علیان،  علمدار 
میراث فرهنگی استان اصفهان اما معتقد است 
اینکه این محدوده، منطقه تاریخی است یک 
موضوع طبیعی است. »در هر جایی از هسته 
اصلی اصفهان وارد شوید، منطقه تاریخی است 
و چهارباغ به نوعی نسبت به تاریخ شهر اصفهان 
تعداد  چهارباغ  منطقه  در  االن  است.  متأخر 
ساز  جدید  و  پهلوی  دوره  ساختمان  زیادی 
یعنی پاساژ و تأسیسات مختلف وجود دارد، 
ولی این ارزش همه این ها برای ما مثاًل مانند 
کاخ هشت بهشت است؟ نه، چون آن فضا کاماًل 
تغییر کرده و بارها در بستر زمینه آنجا دخل و 
تخریب   الیه هایش  و  شده  زیرورو  و  تصرف 
ادامه می دهد: »ما می دانیم  او  است.«  شده 
که مثاًل باغ هشت بهشت و فضای سبز اطراف 
آن اهمیتی برای ما دارد، اما مدرسه چهارباغ و 
بازار هنر یک اهمیتی دارد و پاساژ افتخار هم 
یک اهمیتی. با اینکه هر دو در بدنه چهارباغ 
ما  برای  افتخار هیچ وقت  پاساژ  ولی  هستند، 
داشت.«  نخواهد  را  چهارباغ  مدرسه  اهمیت 
و  بهایی  خیابان شیخ  بحث  علیان  عقیده  به 
بافت آنجا هم همین وضعیت را دارد؛ در بدنه 
چهارباغ لکه هایی از سابقه تاریخی آن موجود 
چهارباغ  خیابان  در  وقتی  اینکه  کما  است 
لوله  آنجا  یک زمانی  دیدیم که  حفاری کردیم 
عبور آب و تاسیسات مخابرات عبور کرده است 

مختلف  دوره های  در  خیابان  کف  کل  یعنی 
بخش هایی  و  واقع شده  تصرف  و  دخل  مورد 
هم همچنان آثار تاریخی اش را دارد؛ یعنی نه 
می شود منکر آن و نه می شود منکر این شد. 
افتاده  اتفاق  اقدامات در تحوالت شهری  این 
است. او می گوید: »حتی وقتی تصاویر دوره 
می بینیم  نگاه می کنیم،  را  این طرف  به  قاجار 
فضاهایی که  و  متروکه شده  که خیلی جاها 
در  توصیف کرده اند،  صفوی  دوره  جهانگردان 
بعد  و  است  نبوده  شکل  آن  به  پهلوی  زمان 
می گیرد  جدید شکل  بافت  و  شهرسازی  هم 
و به خیابان تبدیل می شود و ماشین، تردد و 
... اتفاق می افتد؛ یعنی االن حدفاصل مسجد 
جامع تا میدان نقش جهان هنوز بازار را داریم 
و بناهای تاریخی اش را داریم، ولی چند درصد 
از آن بافت دوره صفوی همچنان وجود دارد؟«

 مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی 
باغ  اینکه خیابان های  بیان  با  اصفهان  استان 
چهارباغ  نشاط،  استانداری،  آمادگاه،  گلدسته، 
باال و خیابان عبدالرزاق، ۶0 تا ۷0 درصد تغییر 
آن صورت  در  و ساخت وسازهای جدید  کرده 
گرفته، می افزاید: »اینکه من بگویم در خیابان 
شیخ بهایی باغ بوده، کاخ بوده، بله بوده، اما 

االن هست؟ بقایا یا آثارش هست؟«
در  جهان نما  کاخ  بقایای  به  اشاره  با  علیان، 
می گوید:  )ع(  حسین  امام  میدان  ابتدای 
نیز  باغ کاخ جهان نما در ورودی چهارباغ  »در 
به دلیل موقعیتش چون در نقطه خاصی قرار 
داشت کمتر دخل و تصرف و حفظ شد البته فقط 
پی های کاخ و در مورد کاخ جهان نما هم کاخ به 
آن معنا که وجود ندارد. بقیه آثار چهارباغ را هم 
یا در حد همین وضعیت کاخ جهان نما می توان 
شناسایی کرد و یا به طورکلی تخریب شده اند.« 
در  قبل  دوره های  کف سازی  درباره  او  نظر 
همین  »در  است:  بهایی چنین  خیابان شیخ 
نوسازی  سازمان  به  اگر  بهایی  شیخ  خیابان 
بهسازی مراجعه و تصاویر این خیابان در زمان 
کف سازی را ببینید، متوجه می شوید که فقط 
آنجا شصت  تا هفتاد سانتی متر آسفالت و بعد 
از آسفالت بتن و بعد هم خاک ریزی های دوره 
پهلوی وجود داشته است و عماًل هیچ الیه ای 
او  بودند.«  تاریخی را حفظ نکرده  از الیه های 
دو سال  یا  نیم  و  ادامه می دهد: »یک سال 
الیه های  بهسازی  نوسازی  سازمان  پیش که 
دیدیم  ما  برداشت  را  آنجا  در  بتن  و  آسفالت 
که در دوره های مختلف تمام الیه هایی که هر 
داشته  آثار  می تواند  اینجا  می کند  فکر  کس 
خودشان  فعالیت  و  شده  زده   شخم  باشد 
می دهد:  ادامه  علیان  داده اند.«  انجام  را 
دسترسی  ایجاد  برای  مترو  که  »لوله هایی 
بود  تاسیساتی  لوله  شاخه  چند  جابه جا کرد 
آنجا  آثار  و کل  گذاشته شده  عمق کار  در  که 
موجود  تصاویر  این  همه  بود.  به هم ریخته  را 
از  قبل  تصاویر  است.  شده  مستندنگاری  و 
خاک برداری و حتی حین خاک برداری همین 
نقطه خیابان شیخ بهایی که االن مترو آنجا کار 
الیه های  می دهد  نشان  و  دارد  وجود  می کند 
خاک چه وضعیتی داشتند که اگر یک زمانی 
منتشر می کنیم.«  به صورت رسمی  باشد  الزم 
مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی 
استان با تأکید بر اینکه در دوره پهلوی بقایای 
باغ های صفوی از بین رفته بوده و مستندات 
»ما  می کند:  عنوان  است،  موجود  آن هم 
اطراف چهارباغ  و  خودمان می گوییم چهارباغ 
همه اش باغ بوده اما بوده، االن هست؟ االن در 
یک سمت خیابان شیخ بهایی پاساژ گاندی و 
سمت دیگرش پاساژ دیگری وجود دارد، ضمن 
وجود  هم  دیگری  تجاری  مغازه های  اینکه 
در  و  هستند  زیرزمین  دارای  همه  دارند که 
همین باغ ها ساخته شده اند یعنی چهار پنج متر 
حفر کرده و پایین رفته اند. اینکه در دوره پهلوی 

یا اوایل انقالب اتفاق افتاده را نمی دانم، ولی 
ساختمان ها در محل باغات ساخته شده اند، اما 
این یعنی االن آنجا باغ داریم؟ مگر یک ِپی 
ساختمان صفوی چقدر می تواند پایین باشد؟ 
فوقش یک یا دو متر پایین تر است.« علیان، 
دولت  دروازه  تا  انقالب  از  که  است  معتقد 
و  است  دوران صفوی موجود  بقایای  یک الیه 
زیر الیه وضع فعلی قرار دارد. او درباره بقایای 
تاریخی کشف شده در خیابان آمادگاه و میدان 
قسمت،  دو  هر  »در  می دهد:  توضیح  انقالب 
نگه داشته شده و در محل  بقایای کشف شده 
حصار  آن ها  از  بخش  دو  و  شده  حفظ   خود 
بازدید عموم  دارد و در معرض  شیشه ای هم 

است.« گرفته  قرار 
مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان تصریح می کند: »الیه تاریخی 
درعین حال  و  داشت  پایین تری  سطح 
فوق العاده فرسوده شده بود و اگر می خواست 
بگیرد  قرار  تردد  معرض  در  کامل  به صورت 
تخریب می شد؛ بنابراین دو بخش از آن در دو 
باکس شیشه ای در معرض بازدید قرار گرفت 
که مردم وقتی روی آن سنگفرش راه می روند 
ببینید که الیه اصلی در پایین و در عمق پنجاه 

دارد.« قرار  سانتی متری 

نشد پیدا  تاریخی  آثار 
مدیرعامل  بنکدار هاشمی،  محمدرضا 
بیان  با  در  نیز  اصفهان  شهری  قطار  سازمان 
با  چهارباغ  تاریخی  موضوعات  مورد  در  اینکه 
میراث فرهنگی هماهنگی وجود دارد، به حفاری 
و  می کند  اشاره   بهایی  شیخ  خیابان  ابتدای 
باقی مانده  مترو  از  قسمت  »این  می گوید: 
آن  روی  تکمیلی  عملیات  است که  یک  خط 
در حال انجام است و تا آنجایی که خبر دارم 
هیچ اثر تاریخی در این نقطه مشاهده نشده 
است، آنجا هیچ بقایای تاریخی یافت نکردیم 
و با میراث فرهنگی هماهنگ هستیم. خودشان 
الحمدهللا  می کنند.  و کنترل  دارند  مقیم  ناظر 
محسن  است.«  نبوده  هم  خاصی  مشکل 
باستان شناسی  هیئت  سرپرست  جاوری، 
احتمال  درباره  اما   1۳۹۸ سال  در  چهارباغ 
وجود الیه های تاریخی صفوی و پیش از آن 
در محل حفاری سازمان قطار شهری اصفهان 
در خیابان چهارباغ می گوید: »تنها چیزی که 
است  این  باشد  حرف ها  ثابت کننده  می تواند 
بگیرد.  باستان شناسی صورت  آنجا کاوش  که 
بنده سال 1۳۹۸ در چهارباغ کاوش داشتم و 
یعنی  پیدا کردیم.  آن  در  را  چهارم  هزاره  آثار 
هزار  چند  دارای  که  است  محدوده ای  اینجا 
سال قدمت است و الیه ها در طول تاریخ در 

شکل گرفته.« آن 

کاوش های  از  اصفهان 
است عاری  باستان شناسی 

خیابان  مورد  در  »اطالعات  می گوید:  جاوری 
حتی  و  زمان  آن  در  اتفاقاتی که  و  چهارباغ 
قبل از آن در این محدوده افتاده بسیار اندک 
است و اصفهان، به شدت از انجام تحقیقات و 

است.« عاری  باستان شناسی  کاوش های 
در  که  »کاوش هایی  می دهد:  توضیح  او 
سطح شهر اصفهان انجام شده یا هیات ایزمئو 
تا گمانه های کوچک  چند  من  یا  داده  انجام 
از  نفر  دو  یکی  یا  و  داده ام  انجام  مقطعی  و 
انجام  مقطعی  به صورت  باستان شناسان  دیگر 
برای پیدا کردن  داده اند، ولی کاوش هدفمند 
اصفهان که  شهر  محدوده  و  واقعی  تاریخچه 
اصفهان  شهرسازی  و  تاریخی  سوابق  بتواند 
باستان شناسی مشخص  اساس شواهد  بر  را 
است.  انجام نشده  شهر  این  در  اصاًل  کند، 
دلیل چیست؟ به خاطر اینکه شهر اصفهان در 
زمینه تحقیقات باستان شناسی بسیار ضعیف 

است.«

تمبر یادبود پیشگامان داستان نویسی معاصر 
»جالل آل احمد«  و  دانشور«  »سیمین  ایران 
به مناسبت یکصدمین سالروز تولد سیمین 

دانشور رونمایی شد.
رئیس کمیته ملی موزه های ایران)ایکوم( در 
این آیین درباره جایگاه تمبر در میان مواریث 
فرهنگی و معنوی سخن گفت و عنوان کرد: 
»تمبر وسیله ارتباط فرهنگی بین نسل ها به 
تمبر شاخصه های  در حقیقت  می آید،  شمار 
فرهنگی هر کشوری را به مردمان آن کشور، 
معرفی  کشورها  سایر  همچنین  و  آیندگان 
به  تمبر  از  محیط طباطبایی  احمد  می کند.« 
و گفت:  یاد کرد  فرهنگی  پدیده  یک  عنوان 
است  مادی  و  فرهنگی  ارزش  دارای  »تمبر 
و نشان قدرت هر حکومتی به شمار می آید، 
توجه به تمبر در فعالیت موزه ها و تاثیرگذاری 
آن نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان حائز 

است.« اهمیت 
بخارا  هنری  فرهنگی  مجموعه  سردبیر 
با  آیین  این  در  نیز  ادبی  پیشکسوت  و 
دانشور  سیمین  جایگاه  اهمیت  به  اشاره 
گفت:  معاصر  ادبیات  در  جالل آل احمد  و 
در  جامعه  متکثر  و  متنوع  »گرایش های 
و  داشتند  رفت و آمد  نویسنده  دو  این  خانه 
این زن و شوهر پناهگاهی برای شنیدن این 
صداها بودند، آنان متجدد و پایبند به سنت 

داشتند  نیز  مدرنی  ادبی  بودند، گرایش های 
تالیف  و  ترجمه  گوناگون  زمینه های  در  و 
این خانه،  در  روشنفکران  از  بسیاری  کردند، 
می توانستند همدیگر را ببینند و زمینه ای برای 
بود.« مختلف  صداهای  شنیدن  به  دعوت 

علی دهباشی با تاکید بر احیای خانه نیما در 
نزدیکی خانه سیمین دانشور و جالل آل احمد 
زمینه گفت وگو  و  ادبی  »نشست های  گفت: 
نسل  و  شود  فراهم  باید  خانه ها  این  در 
جوان در این برنامه ها شرکت کنند و از آثار 
این  آثار  خواندن  از طریق  ما  بیاموزند،  آنان 
نویسندگان می توانیم به ویژگی های انسانی، 
اسالمی، ایرانی و وفاداری آنان به آب و خاک 

ببریم.« پی  این سرزمین 
 پیروز حناچی، شهردار تهران در این مراسم 
گفت: »ثروت یک شهر، ساختمان های بلند 
یک  ثروت  بلکه  نیست  تجاری  برج های  یا 
افراد  این  است،  آن  مشاهیر  و  مفاخر  شهر 
کیفیت شهر را ارتقا می دهند. خانه ها و بناهای 
واجد ارزش های تاریخی با مشارکت صاحبان 
اصلی آنها باید حفظ شود و شهرداری تهران 
آمادگی دارد که در این زمینه پیشقدم شود.«
او ادامه داد: »ایجاد گذر حکمت از خانه موزه 
شهرداری  در  نیما  خانه  و  جالل  و  سیمین 
به  امیدواریم  و  بررسی است  تهران در حال 

شود.« اجرایی  زودی 

طرح تکمیلی خط یک متروی اصفهان، گمانه زنی های باستان شناسان را زیر می گیرد

چهارباغ چشم انتظار کاوش
 جاوری، باستان شناس: وجود الیه های تاریخی صفوی
و پیش از آن در محل حفاری قطار شهری اصفهان در خیابان چهارباغ محتمل است

  رونمایی از تمبر »سیمین و جالل«
در صدمین سالگرد تولد سیمین دانشور

بر اساس بررسی ایکوم
رنگ مو به کتیبه فتحعلی شاه 

نفوذ کرده است

برجسته  نقش  روی  شده  پاشیده  موی  رنگ 
ایران  ایکوم  حفاظت  توسط گروه  چشمه علی 
بررسی و به صورت محدود، پاکسازی شد اما 

به سنگ کرده اند. زیادی  نفوذ  مواد  این 
سه روز پس از مخدوش کردن اثر ملی نقش 
در شهر ری، کارشناسان  فتحعلی شاه  برجسته 
این  از  ایران  ایکوم  مرمت  و  حفاظت  گروه 
اداره کل  هماهنگی  با  و  بازدید  برجسته  نقش 
آن  پاکسازی  به  تهران  استان  میراث فرهنگی 
پرداختند. بهنود گوهربین، سرپرست این گروه 
به مهر توضیح داد: »مشخص شده رنگ ریخته 
روی نقش برجسته فتحعلی شاه از جنس رنگ 
اکسیدان رنگ مو و رنگ خوراکی بوده است. این 
نقش برجسته موقعیت حفاظتی مناسبی ندارد 

به همین دلیل شاهد این اتفاق بوده ایم.«
او گفت: »بعد از پاکسازی سطوح، با دوربین عمق 
نفوذ مواد را بررسی کردیم که متوجه شدیم مواد 
داخل سنگ نفوذ زیادی داشته است. بنابراین 
پاک شدن کامل آلودگی کار مشکلی است. با 
این وجود پاکسازی اولیه انجام شد و باید نهایی 
شود.« گوهربین با اشاره به لزوم حفاظت دائم از 
نقش برجسته ادامه داد: »آنچه ما انجام دادیم 
با همکاری کارشناسان مرمت آثار تنها پاکسازی 
اولیه بود. اما این میراث ملی باید طرح مرمت و 

حفاظت داشته باشد.«

برگزاری مسابقه 
شعرخوانی کالسیک 
فارسی در ارمنستان

رایزنی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی 
با  ماه  »یک  برنامه  چارچوب  در  ایروان  در 
شاعران کالسیک ایران در ارمنستان«، مسابقه 
فضای  در  را  فارسی  کالسیک  شعرخوانی 
مجازی برگزار می کند. به گزارش بنیاد سعدی، 
در حالی که شمار قابل توجه فارسی آموزان در 
و  دانشجویان  و  ارمنستان  مختلف  مدارس 
ایرانشناسی،  پژوهشگران حوزه های مختلف 
شاهکارهای  با  را  کشور  این  آشنایی  زمینه 
ادب فارسی به زبان اصلی فراهم آورده است، 
ایروان در چارچوب  ایران در  رایزنی فرهنگی 
برنامه »یک ماه با شاعران کالسیک ایران در 
ارمنستان« که از روز بزرگداشت سعدی آغاز و 
تا روز بزرگداشت خیام نیشابوری ادامه دارد و 
با هدف معرفی و ترویج ادبیات فاخر کالسیک 
کالسیک  »شعرخوانی  مسابقه  فارسی، 
فارسی« را برگزار می کند. در این مسابقه که 
در فضای مجازی برگزار می شود، یک نمونه 
به  از سروده های فردوسی، سعدی و حافظ 
است  شده  معرفی  مسابقه  موضوع  عنوان 
و عالقه مندان می توانند یکی از آنها را قرائت 
کرده و فایل صوتی یا تصویری خوانش خود 
را در مهلت مقرر به ایمیل و یا فیسبوک رایزنی 
فرهنگی ارسال کنند. همچنین، همزمان با روز 
بزرگداشت فردوسی و خیام از سوی رایزنی 
برگزیده  خوانش های  به  فرهنگی کشورمان 
اعطا می شود. اشعار کالسیک فارسی جوایزی 

این نمایندگی در نظر دارد در آینده و به فراخور 
را  مشابه  برنامه هایی  مربوطه،  مناسبت های 
برای ترویج و معرفی شعر معاصر ایران نیز در 

ارمنستان برگزار کند.

اعتبار مجوزهای تولیدی برای 
صنعتگران پنج ساله شد

مدیرکل حمایت از تولید صنایع دستی اعالم کرد 
که اعتبار مجوزهای تولیدی برای صنعتگرانی که 
مالکیت فضای کارگاهی خود را داشته باشند از 
دو و سه سال به پنج سال افزایش پیدا کرد. 
به  گزارش روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، 
تولید  از  حمایت  مدیرکل  ـ  فالح  فرهاد 
با اعالم این خبر گفت: »این  ـ  صنایع دستی 
اعتبار برای کارگاه های استیجاری مطابق با مدت 
اجاره درج شده در اجاره نامه مشخص می شود. 
در سال جاری با تصویب چارت سازمانی جدید 
این  از وظایف  آموزش  معاونت صنایع دستی، 
اداره کل جدا شد و به وظایف اداره کل آموزش و 

توسعه اضافه شده است.«
او اضافه کرد: »برای توسعه کارگاه ها و توسعه 
تولید و کسب وکار فعال مجوز یک شعبه به غیر 
از کارگاه اصلی صادر می شود و تا پایان نیمه 
نیز  سوم  و  دوم  شعبه  مجوز  اردیبهشت  اول 
فرآیندسازی می شود و قابل بهره برداری است. 
همچنین در راستای مانع زدایی ها و با توجه به 
تولید چند  تقاضاهای مکرر متقاضیان، مجوز 
یک  در  البته  غیرمتمرکز  و  متمرکز  رشته ای 
مدیر  معرفی  با  و  استان  یک  و  رشته  گروه 
فنی برای متقاضیان و سرمایه گذاران در دست 

است.« سامانه  در  بارگذاری  و  فرآیندسازی 

جاوری، باستان شناس: 
اطالعات در مورد خیابان 
چهارباغ و اتفاقاتی که در آن 
زمان و حتی قبل از آن در این 
محدوده افتاده بسیار اندک 
است و اصفهان، به شدت از 
انجام تحقیقات و کاوش های 
باستان شناسی عاری است

این روزها ابتدای خیابان شیخ بهایی در چهارباغ، طرح تکمیلی خط متروی اصفهان با حفاری عمیق و بتن ریزی در حال انجام است و 
کاوش های پیشین چهارباغ نشان داده که داده های بسیاری حتی در عمق چهار متری این خیابان می توان یافت؛ با نگاهی کلی تر اما 

درمی یابیم که نه فقط چهارباغ، بلکه کل این شهر از فقدان تحقیقات باستان شناسی هدفمند، رنج می برد.

یادمان

پیش بینی اداره کل موزه ها 
برای درآمد سال 1400 عدد 
۳00 میلیارد تومان است 
اما به نظر می رسد با وجود 
تجربه سال ۹۹ و با علم 
به ادامه وضعیت کرونا 
پیش بینی درستی صورت 
نگرفته است

آن ها  درآمد  کاهش  و  موزه ها  تعطیلی 
برخی موزه ها را به صرافِت گرانی در دوران 
وجود،  این  با  است.  انداخته  بازگشایی 
نرخ  نیست  قرار  می گوید  موزه ها  مدیرکل 
ورودیه موزه ها در سال 1400 تغییر کند. به 
گزارش ایسنا، موزه ها به علت تعطیلی های 
شدید  افت  با  دوران کرونا  در  پی  در  پی 
درآمد مواجه شده اند. پیش بینی ها بر این 
عدد  به   ۹۹ در سال  موزه ها  درآمد  بود که 
۲00 میلیارد تومان برسد، اما بنا بر آماری که 
داده،  ـ  موزه ها  مدیرکل  ـ  محمدرضا کارگر 
میلیارد  چهار  حدود   ۹۹ آبان ماه  تا  موزه ها 
تومان درآمد کسب کردند و پس از آن تا 
تعداد  شدند.  تعطیل  دوباره   ۹۹ اسفندماه 
بازدیدکنندگان موزه ها در تعطیالت نوروز ۹۹ 
نیز به گفته کارگر، یک هشتم نوروز ۹۸ بوده 
این بخش در حد صفر شمارش  درآمد  و 
درآمد  بیشترین  می گوید  او  است.  شده 
موزه ها از گردشگران خارجی بوده که بیشتر 
از یک سال است آن ها را در ایران نداریم. 
درآمد  برای  موزه ها  اداره کل  پیش بینی 
است  تومان  میلیارد   ۳00 عدد   1400 سال 
اما به نظر می رسد با وجود تجربه سال ۹۹ 
با علم به ادامه وضعیت کرونا در کشور  و 
و توقف سفر گردشگران خارجی به ایران، 
پیش بینی درستی صورت نگرفته است. با 
این حال، وضعیت موزه های دولتی با توجه 
چندان  شاید  گرفته شده  درنظر  بودجه  به 

وخیم نباشد، مگر این که اعتبارات تجهیز و 
تامین امنیت و یا پرداخت حقوق نیروهای 
بدون قرارداد موزه ها و محوطه های تاریخی 
می شده که  تامین  درآمدها  این  محل  از 
و  با کمبود  امسال  قطعا  موجود،  وضع  در 
مدیرکل  گمان  می شوند.  مواجه  چالش 
موزه ها بر این است که موزه های خصوصی 
شوند،  مواجه  بیشتری  کاستی  با  امسال 
چون از بودجه و اعتباری برخوردار نیستند. 
کمبود درآمد در یک سال گذشته، نه تنها 
موزه های  برخی  که  خصوصی  موزه های 
خارج از حوزه اختیار وزارت میراث فرهنگی 
افزایش  را  ورودیه  نرخ  تا  داشته  آن  بر  را 
زیرمجموعه  »مقدم« که  موزه  مثال  دهند؛ 
اسفندماه که  در  دارد،  قرار  تهران  دانشگاه 
باز شد اعالم کرد از سال 1400 قیمت بلیت 
ورودی اش از هشت هزار تومان به 10 هزار 
افزایش خواهد یافت. در تعطیالت  تومان 
شد،  برداشته  سفر  محدودیت  که  نوروز 
موزه های وابسته به سازمان ها و نهادهایی 
موزه های  و  میراث فرهنگی  وزارت  از  غیر 
خصوصی نیز مبلغ ورودیه ها را کمی افزایش 
را  کرونا  خسارت های  از  بخشی  تا  دادند 
موزه ها  مدیرکل  حال  این  با  جبران کنند. 
می کند که  تاکید  تاریخی  منقول  اموال  و 
قرار نیست امسال شاهد افزایش نرخ در 
و  باشیم  تاریخی  اماکن  و  موزه ها  ورودیه 

داشت. نخواهیم  گرانی 

بلیت موزه ها گران نمی شود

|  
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 وزارت نیرو فرسودگی در شبکه توزیع را با افزایش تعرفه برق صنایع انرژی بر اصالح می کند

 کاهش یارانه برای مصرف بهینه انرژی 
سخنگوی صنعت برق: وزارت نیرو از احداث نیروگاه متناسب با نیاز مصرف توسط صنایع بزرگ انرژی بر استقبال  می کند

این اتفاق در تاریخ مجالس 
ایران بی سابقه بوده است، 

این اقدام یک زنگ خطر برای 
دموکراسی، مردم ساالری و 
قانون گذاری در کشور است

محمد حسن متولی زاده، 
مدیرعامل توانیر:

در قانون برای صنایع پر انرژی 
و بزرگ افزایش تعرفه 

پیش بینی و قرار شده یارانه 
پرداختی آنها کاهش یابد منافع 

حاصل از این افزایش قیمت 
صرف توسعه زیرساخت ها و 

شهرک های صنعتی و روستاها 
می شود و تنها هدف این است 
که یارانه پرداختی آنها کاهش 

پیدا کند

مصطفی رجبی مشهدی معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی 

شرکت توانیر:
یکی از محرک های فعلی برای 

استقرار این صنایع در کشور، 
قیمت یارانه ای انرژی است. 
قطعا قیمت پایین انرژی در 

کشور، عالوه بر توسعه کمی این 
صنایع، سرمایه گذاران را از توجه 
به بهره وری و بهینه سازی انرژی 

دور کرده است
|  

دانا
  |

اولتیماتوم مجلس به 
وزیر جهاد کشاورزی 

بر  تاکید  با  رئیس کمیسیون کشاورزی 
محصوالت  قیمت گذاری  شورای  اینکه 
قیمت  آینده  هفته  باید   استراتژیک 
اعالم  و  تعیین  را  تضمینی گندم  خرید 
موضوع  صورت،  این  غیر  در  کند، گفت: 
می دهیم. سید  ارجاع  قضائیه  قوه  به  را 
اقدام  به  واکنش  در  ساداتی نژاد  جواد 
شورای  زدن  دور  در  دولت  غیرقانونی 
تومان  یک هزار  افزودن  و  قیمت گذاری 
به  تحویل  در  تسریع  جایزه  عنوان  به 
شورای  باید  داشت:  اظهار  گندم  قیمت 
که  استراتژیک  محصوالت  قیمت گذاری 
قیمت  شده،  تشکیل  قانون  اساس  بر 
و  کند  تعیین  را  گندم  تضمینی  خرید 
تعیین  عنوان  تحت  نمی تواند  دولت 
گذاری  قیمت  شورای  و  قانون  جایزه، 
در  را  دولت  اقدام  این  بزند.  دور  را 
مگر  نمی دانیم؛  کشور  کشاورزی  شان 
دولت  که  هستند  صدقه بگیر  کشاورزان 
آنها  به  جایزه  تومان  هزار  می خواهد 

بدهد؟!
اینکه کشاورزی  بر  تاکید  با  ساداتی نژاد 
اقتصادی  واحد  و  تولیدی  بنگاه  یک 
شده  تمام  هزینه  گندم  گفت:  است، 
با یک  باید  این اساس  بر  و  دارد  تولید 
خریداری  کشاورزان  از  معقول  سود 
محصوالت  قیمت گذاری  شورای  شود. 
وزیر  آن،  رئیس  که  استراتژیک 
آینده  هفته  باید  است،  جهاد کشاورزی 
چرا  اعالم کند  و  تعیین  را  قیمت گندم 
که برداشت گندم نیز مدتی است که در 

است. شده  آغاز  کشور 

معاون وزیر راه و شهرسازی
 اعالم کرد:

احتمال ورود چینی ها 
به آزادراه تهران- شمال 

احتمال  از  راه و شهرسازی  وزیر  معاون 
ورود یک شرکت چینی برای تامین مالی 
تهران- شمال  آزادراه  قطعه سوم  ساخت 
خبر داد. به گزارش ایلنا؛ طبق گفته وزارت 
مالی،  تامین  صورت  در  شهرسازی  و  راه 
تهران-  آزادراه  دوم  قطعه  از  باند  یک 
بهره برداری  به   دیگر  ماه  سه  تا  شمال 
تونل  بلندترین  مسیر  این  در  و  می رسد 
با مسیرهای  ۸.5 کیلومتر  به طول  کشور 

می رسد.  افتتاح  به  طرف،  دو 
قطعه  برای ساخت  اینکه  بیان  با  خادمی 
خواهد  استفاده  خارجی  منابع  از  سوم 
قطعه سوم  مالی  تامین  برای  شد، گفت: 
چینی  5 شرکت  با  شمال  تهران-  آزادراه 
از  یکی  با  مذاکره  مذاکره شدیم که  وارد 
دور  و  است  جدی  بسیار  شرکت ها  این 
جدیدی از مذاکرات فشرده با این شرکت 

است. انجام  حال  در 

رئیس سازمان امور عشایر:

4300میلیارد تومان 
برای مقابله با خشکسالی 
در مناطق عشایری نیاز 

است 
گفت:  ایران  عشایر  امور  سازمان  رئیس 
بر اساس کارشناسی های صورت گرفته در 
برای مقابله  4۳00 میلیارد تومان  مجموع 
عشایری  مناطق  در  خشکسالی  اثرات  با 
نیاز است. به گزارش مهر، رئیس سازمان 
مقابله  جلسه کمیته  در  ایران  عشایر  امور 
عشایری،  مناطق  در  خشکسالی  اثرات  با 
صورت  کارشناسی های  اساس  بر  گفت: 
تومان  میلیارد   4,۳00 مجموع  در  گرفته 
در  خشکسالی  اثرات  با  مقابله  برای 
مناطق عشایری در سال جاری نیاز است 
جهاد  وزارت  به  سازمان  برنامه های  که 
کشاورزی و هیات دولت پیشنهاد و ارائه 

می شود.
تامین  کرد:  تصریح  عالیی مقدم  شاهپور 
یارانه خرید علوفه دام، تامین مکمل های 
سیار،  آب رسانی  درمانی،  و  خوراکی 
اجرای پروژه های انتقال آب و شبکه های 
آبرسانی، توسعه پوشش بیمه دام، کمک 
به تشکل های عشایری و صندوق حمایت 
عشایری،  کشاورزی  بخش  توسعه  از 
خرد  اعتبارات  صندوق های  از  پشتیبانی 
عشایر  دام  توافقی  عشایری، خرید  زنان 
با  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  طریق  از 
تعاونی  شرکت های  و  اتحادیه  کمک 
پیشنهادی  برنامه های  از  عشایری 
اثرات  با  مقابله  برای  امور عشایر  سازمان 

است. عشایری  مناطق  در  خشکسالی 

بودجه  جداول  تغییر  در  تلفیق  کمیسیون  اقدام 
بدون اطالع دولت و حتی نمایندگان مجلس، مغایر 
ساختار  اصالح  سیاست  ضد  بر  و  شفافیت  اصل  با 

است. بودجه 
احتمال  نشود،  رسیدگی  امر  این  به  صورتی که  در 
در  بودجه نویسی  رویه   به  شده  انجام  بدعت  تبدیل 
آینده دور از ذهن نیست. به گزارش ایرنا، در جریان 
از  یکی  تلفیق  کمیسیون  در  بودجه  الیحه  بررسی 
محتوای  بازگرداندن  کمیسیون  این  اقدام های 
برخی  بودجه  افزایش  به  بود که   1۷ شماره  جدول 

بود.  مربوط  خاص  دستگاه های  و  نهادها 
نهادهای  با  موازی  آنها  فعالیت های  نهادها که  این 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  همچون  دولتی 

می گرفتند. مجزا  بودجه   ردیف  بود،  غیره 
سازمان  رئیس  نوبخت  محمدباقر  زمان  آن  در 
برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی 
به این موضوع اشاره کرد و گفت:   اقتصادی دولت، 
در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، 
از   1۷ جدول  ذیل  در  نهادها  و  مراکز  برخی  بودجه 
کاالهای  ارز  نرخ  افزایش  از  حاصله  منابع  محل 

است. یافته  توجهی  قابل  افزایش  اساسی، 
اقدامی  در  شده  یاد  کمیسیون  اعضای  اکنون 
بودجه  الیحه  تصویب  از  پس  نامتعارف  و  بی نظیر 
در مجلس و قبل از ابالغ به دولت در جداول بودجه 
حذف  شامل  تغییرات  این  داده اند.  تغییراتی   1400
یا  افزایش  و  ردیف ها  برخی  در  بودجه  کاهش  یا 

مختلف  نهادهای  و  گروه ها  به  بودجه  تخصیص 
است. طبق گزارش های موجود در جداول ابالغ شده 

است.  شده  داده  زیادی  تغییرات  دولت  به 
جزئیات این تغییرات هنوز به طور کامل در دسترس 
از  بیش  شده  اعمال  تغییرات  شک  بدون  نیست. 
تلفیق،  کمیسیون  که  می شود  گفته  و  بوده  این 
حذف  کلی  به طور  را  دولتی  نهادهای  برخی  بودجه 
تومانی  میلیارد   50 اعتبار  مثال  برای  است.  کرده 
سازمان برنامه و بودجه برای اصالح ساختار بودجه 

است. خورده  خط  مجلس  توسط  نیز 
اینکه  از  فارغ  که  است  این  اهمیت  حائز  نکته 
کار  این  بوده،  چقدر  اضافه ها  و  حذف  و  تغییرات 
ساختار  اصالح  ضد  بر  دست کم  تلفیق  کمیسیون 

است. بودجه 
شفافیت،  عنصر،  دو  مبنای  بر  بودجه  ساختارهای   
برای  بنابراین،  می گیرد.  شکل   هزینه  و  درآمد 
از هر  باید پیش  بودجه  موفقیت در اصالح ساختار 
و  می آید  کجا  از  درآمد  منبع  شود که  روشن  چیز 
بر  در کجا مصرف می شود؟ وقتی دولت و مجلس 
توافق  به  هزینه  یا  درآمد  از  مشخص  مقداری  سر 
عمل  شفافیت  اصل  اساس  بر  یعنی  رسیده اند 
داده  انجام  تلفیق  کمیسیون  که  کاری  کرده اند. 

است. شفافیت  اصل  با  مغایر 
تلفیق مجلس شورای  در عین حال عضو کمیسیون 
 1400 بودجه  بررسی  در  است  کرده  اعالم  اسالمی 
کمیسیون   اعضای  از  بدون مجوز  تصمیمی،  هیچ 

ادعای  و  نشده  گرفته  صحن علنی  در  نمایندگان  و 
مالک  است.  واقع  خالف  بودجه  جداول  دستکاری 
زمینه  در  در خصوص موضوع مطرح شده  شریعتی 
بررسی  زمان  در  گفت:  بودجه  جداول  دستکاری 
صحن  در  نمایندگان  نظر  با  بندها  بعضی  بودجه، 
علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا بررسی 
را  رویه  این  که  بازگردد  علنی  صحن  به  دوباره  و 
فوق العاده   جلسه  در  سرعت  به  تلفیق  کمیسیون 
تغییر جدی   1۳۹۹ اسفند   1۲ روز  در  انجام می داد. 
تلفیق حذف  را که کمیسیون  تبصره1۹  و  انجام شد 
کرده بود، صحن به نظر کمیسیون تلفیق رای نداد. 
تبصره1۹ حذف  اگر  بودند که  مدعی  نمایندگان  زیرا 
حذف  نیز  شهرستانی  پروژه های  و  جداول  شود، 

می شود.
اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  تلفیق  کمیسیون  عضو   
موارد اصالحی  هیچ ربطی به جابه جا شدن ردیف ها 
تغییری  هیچ  کرد:  خاطرنشان  ندارد،  جداول  و 
شخصی  نظر  با  پروژه ها  و  دستگاه ها  بودجه  در 
میکنم  عرض  قاطعیت  با  و  نداده  رخ  نماینده ای 
کمیسیون  اعضای  از  مجوز  بدون  تصمیمی  هیچ 
از  صحبت  و  نیفتاده  اتفاق  علنی  صحن  یا  تلفیق 

ندارد. وجهی  هیچ  آن،  امثال  و  رانت 
ایرنا  به  هم  مجلس  ادوار  نماینده  قنبری  داریوش 
گفته است: این اتفاق نادر در تاریخ مجالس ایران 
بی سابقه بوده است، اگر تغییر جداول الیحه بودجه 
صحت داشته باشد این اقدام، نوعی بی احترامی به 

تغییرات  است.  مجلس  جایگاه  و  نمایندگان  شان 
در جداول بودجه نشان می دهد که افراد خاصی  در 
مجلس تصمیم می گیرند و ظاهرًا خود را نماینده تر 
است  متداول  واژه  مجلسی ها  میان  در  می دانند 
بخواهد  که  نیست  نماینده تر  دیگری  از  کسی  که 

باشد. داشته  بقیه  از  فراتر  اختیاراتی 
دموکراسی،  برای  خطر  زنگ  یک  اقدام  این   
است، گرچه  کشور  در  قانون گذاری  و  مردم ساالری 
پایین  مشارکت  و  اکثریت ضعیف  با  فعلی  مجلس 
نباید جایگاه قانونی بودجه  اما کسی  انتخاب شدند 
را زیر سوال برده  و به جای دیگر نمایندگان تصمیم 

. بگیرد
برای   مساله  این  توجیه  است:  معتقد  قنبری 
نمی کند  کفایت  تنهایی  به  انتخاباتی  رقابت های 
موضوع  هم  اگر   و  شود  شفاف  باید  موضوع  این 
اذهان  تشویش  باعث  که  است  اساس  و  بی پایه 
که  می شود  محسوب  جرم  نوعی  شده  عمومی 
و در صورت صحت داشتن  برخورد شود  آن  با  باید 
مجلس  قوانین  معاونت  می شود.  بدتر  وضعیت 
این ادعا را خالف واقع دانسته و اعالم کرده است: 
پس  سنواتی  روال  طبق  جاری  سال  بودجه  درباره 
هیئت  نشست های  طی  جداول  قانون،  تصویب  از 
بودجه  و  برنامه  سازمان  با  تلفیق  رئیسه کمیسیون 
کشور بر اساس احکام قانون بودجه مصوب مجلس 
و بندها و اجزای آن اصالح می شود که در خصوص 
قانون بودجه 1400 نیز طبق همین روال اقدام شده 
در  جداول  در  مندرج  ارقام  اصالح  از  پس  و  است 
و  شده  اصالح  جداول  مجلس،  مصوبات  با  انطباق 

شود. ارسال  دولت  برای 

زیر سوال بردن اصل شفافیت با تغییر خودسرانه جداول بودجه
بودجه

افزایش  خصوص  در  مجلس  مصوبه  طبق 
نیرو  وزارت  انرژی بر  صنایع  برق  تعرفه 
برق  انرژی  بهای  متوسط  تا  شد  مکلف 
تحویلی به صنایع فوالدی، آلومینیوم، مس، 
واحد های  فلزی،  اساسی، کانی های  فلزات 
نرخ  مبنای  بر  را  پتروشیمی  و  پاالیشگاهی 
دارای  نیروگاه های  از  برق  انرژی  خرید 
و  محاسبه   )ECA( انرژی  تبدیل  قرارداد 
منابع  باید  اساس  همین  بر  کند.  دریافت 
حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع 
خزانه داری  نزد  توانیر  شرکت  حساب  به 
مجلس  مصوبه  در  شود.  واریز  کشور  کل 
طرح های  صرف  مبالغ  این  شده  پیشنهاد 
به  نیاز  صنعتی که  شهرک های  و  نیمه تمام 
ایجاد زیرساخت دارند و همچنین اصالح و 
نیروگاه های  و  فرسوده  شبکه های  نوسازی 
در  آبی  تنش  رفع  و  برق رسانی  و  قدیمی 

شود. محروم  مناطق 
معاون  رجبی مشهدی  مصطفی  گفته  به 
برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر، 
استقرار  برای  فعلی  محرک های  از  یکی 
یارانه ای  قیمت  کشور،  در  صنایع  این 
در  انرژی  پایین  قیمت  قطعا  است.  انرژی 
صنایع،  این  کمی  توسعه  بر  عالوه  کشور، 
و  بهره وری  به  توجه  از  را  سرمایه گذاران 
بهینه سازی انرژی دور کرده است. از سوی 
این  مصرف  نیاز  به  پاسخگویی  برای  دیگر 
نیروگاه های  احداث  است  الزم  صنایع، 
جدید و شبکه های مورد نیاز صورت گیرد که 

جهت دهی  یا  و  پایدار  مالی  منابع  نیازمند 
احداث  با  خود  برق  تامین  به  صنایع  این 
نیروگاه یا خرید برق مورد نیاز این صنایع از 

بود. خواهد  جدیداالحداث  نیروگاه های 
رجبی  مصطفی  از  نقل  به  ایسنا  خبرگزاری 
شاید  اول  نگاه  »در  است:  نوشته  مشهدی 
از این تبصره، اصالح قیمت برق یا کاهش 
نتیجه گیری  صنایع  این  به  پرداختی  یارانه 
اساسی تر  موضوعات  قانون گذار  اما  شود 
برای  پایدار  برق  تامین  همان  که  کشور 
همه مشترکان است را مدنظر داشته است. 
وزارت  بودجه،  قانون  اساس  بر  آن که  اول 
را  حاصله  منابع  است  شده  مکلف  نیرو 
برق  فرسوده  شبکه  نوسازی  و  توسعه  در 
روستایی،  برق  تیرهای  جابه جایی  و  کشور 
افزایش  یارانه سود تسهیالت جهت  اعطای 
سرمایه گذاری  طریق  از  برق  تولید  توان 
طرح های  تکمیل  و  توسعه  )ایجاد،  در 
همچنین  و  برق  نیروگاه های  نیمه تمام( 
خصوصی  تولیدکنندگان  مطالبات  پرداخت 
به  برق رسانی  برق آبی،  نیروگاه های  و  برق 
و  صنعتی  نواحی  و  صنعتی  شهرک های 
مناطق ویژه اقتصادی صرف کند. جهت دهی 
از یارانه برق به جای  شده است تا بخشی 
تخصیص به این صنایع انرژی بر، به اصالح 
شبکه های فرسوده برق و توسعه نیروگاه ها 
صنعتی  شهرک های  برق  زیرساخت  و 
بند »ز« تبصره  اختصاص پیدا کند. مطابق 
کرد  پیش بینی  مجلس  بودجه،  قانون   15

صنایع  به  اختصاصی  یارانه  از  بخشی  که 
صرف  یارانه  این  و  یافته  کاهش  انرژی بر 
امور مهم و حیاتی صنعت برق کشور شود.«

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت 
بیان  تبصره 15  بند »ز«  توانیر می گوید: » 
می کند که وزارت نیرو مکلف است متوسط 
بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فوالدی، 
آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های 
فلزی، واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی 
برق  انرژی  نرخ خرید  مبنای متوسط  بر  را 
انرژی  تبدیل  قرارداد  دارای  نیروگاه های  از 
)ECA( محاسبه و دریافت کند. وزارت نیرو 
مصرف  نیاز  با  متناسب  نیروگاه  احداث  از 
استقبال  انرژی بر  بزرگ  صنایع  توسط 

 می کند«
این  اینکه  بر  تاکید  با  رجبی مشهدی 
احداث کرده  نیروگاه  خود  می توانند  صنایع 
نیرو  وزارت  به  نیز  را  خود  مازاد  برق  و 
کاهش  با  طرفی  »از  می گوید:  بفروشند، 
مشترکان  از  دسته  این  به  پرداختی  یارانه 
صنعتی و اصالح تعرفه آنها، موضوع انرژی 
بیش  صنایع  این  برای  آن  هزینه های  و 
قطعا  و  بود  خواهد  توجه  مورد  گذشته  از 
توسط  انرژی  بهینه سازی مصرف  طرح های 
صنایع مستقر و قدیمی تر و همچنین توجه 
متقاضیان  برای  پربازده  تجهیزات  خرید  به 
توجیه پذیر می شود« انرژی بر  جدید صنایع 
در  این مصوبه  ابتدایی تصویب  روزهای  در 
افزایش  خصوص  در  نگرانی هایی  مجلس 

همان  شد،  مطرح  صنایع  تمامی  تعرفه 
کرد  اعالم  برق  صنعت  سخنگوی  روزها 
مصوبه  این  مشمول  کوچک  صنایع  که 
محمد حسن  از  نقل  به  ایسنا  نمی شوند. 
آورده  هم  توانیر  مدیرعامل  متولی زاده، 
تعرفه ای  افزایش  هیچ  قانون  »در  است: 
است  نشده  برای صنایع کوچک پیش بینی 
برق صنایع کوچک  تعرفه  نیست که  قرار  و 
افزایش داشته باشد. در قانون برای صنایع 
پر انرژی و بزرگ افزایش تعرفه پیش بینی 
کاهش  آنها  پرداختی  یارانه  شده  قرار  و 
قیمت  افزایش  این  از  حاصل  منافع  یابد 

شهرک های  و  زیرساخت ها  توسعه  صرف 
صنعتی و روستاها می شود و تنها هدف این 
پیدا  کاهش  آنها  پرداختی  یارانه  که  است 
مصرف  مگاوات  دو  زیر  که  صنایعی  کند. 
نمی شوند،  قیمت  افزایش  مشمول  دارند 
دو  زیر  عمدتا  متوسط  و  کوچک  صنایع  
در  حتی  و  دارند  برق  مصرف  مگاوات 
می شود  ندرت  به  نیز  صنعتی  شهرک های 
برسند«افزایش  مگاوات  دو  مصرف  به  که 
تعرفه  افزایش  بهانه  به  محصوالت  قیمت 
برق امری بود که در همان روزهای ابتدایی 
هشدار  آن  مورد  در  برق  صنعت  سخنگوی 
تعرفه شامل  افزایش  این  اعالم کرد  و  داد 
صنایع کوچک نمی شود که بهانه ای برای باال 

شوند. صنایع  این  محصوالت  نرخ  بردن 
در کنار موضوع تعرفه برق صنایع، می توان به 
مقوله یارانه انرژی نیز نگاهی داشت. امری 
انرژی  تعرفه  نرخ  بودن  پایین  کنار  در  که 
می تواند منجر به عدم توجه به مصرف بهینه 
که  سال ها است  ایران  شود.  حوزه  این  در 
جزء کشورهای صدرنشین در زمینه پرداخت 
از  بسیاری  که  امری  است.  انرژی  یارانه 
اقتصاد  در  پنهان  را دشمنی  آن  کارشناسان 
می دانند، شاید با نگاهی دقیق تر بتوان ادعا 
کرد که این امر می تواند در مواردی دشمنی 
پرداخت  باشد.  هم  زیست  محیط  برای 
یارانه انرژی باعث کاهش قیمت انرژی در 
را  زمینه  امر  همین  و  می شود  داخل کشور 
بود که  خواهد  فعالیت ها  از  بسیاری  برای 
اقتصادی  دیگر  بخش های  در  آن  اثرات 

می شود. مشاهده 
موارد  اغلب  در  انرژی  قیمت  بودن  پایین 
همین طور  و  آن  مصرف  افزایش  به  منجر 
در  امر  این  می شود.  بهینه  مصرف  عدم 
که  چرا  می شود،  نمایان  بیشتر  صنعت 
انرژی  حامل های  بودن  ارزان  دلیل  به 
در  آن  بهینه  مصرف  برای  چندانی  دغدغه 
این  و  داشت  نخواهد  وجود  صنایع  میان 
صنایع  صاحبان  برای  چندانی  هزینه  امر 
می تواند  دیگر  زوایای  از  اما  ندارد،  پی  در 
محیط  و  انرژی  حوزه  در  وسیعی  اثرات 
آژانس  طبق گزارش  باشد.   داشته  زیست 
 ۸۶ ایران   ۲01۹ سال  در  انرژی،  بین المللی 
میلیارد دالر به عنوان یارانه انرژی نفت، گاز، 
این  اساس  بر  است.  کرده  پرداخت  برق 
گزارش چین با 1.4 میلیارد نفر جمعیت در 
میلیارد   ۳۲ و  است  فهرست  این  دوم  رتبه 

داده  است.  اختصاص  انرژی  به  یارانه 
کننده  وارد  کشورهای  جزء  هنوز  ایران 
انرژی قرار ندارد، اما بسیاری از کارشناسان 
معتقدند سیاست های کشور در حوزه انرژی 
به گونه ای است که می تواند در آینده نزدیک 
آن را به فهرست کشورهای وارد کننده انرژی 

تبدیل کند. 

|پیام ما| اسفندماه سال گذشته مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه مصوبه ای در حوزه انرژی داشت که بر اساس آن در سال 1400 
یارانه قیمت برق برای صنایع بزرگ کاهش پیدا می کرد. طبق این مصوبه تعرفه برق صنایع انرژی بر بزرگ شامل صنایع فلزی، واحد های 
پاالیشگاهی و پتروشیمی، فوالد، مس و آهن که اغلب صادرات دارند، در سال جدید افزایش پیدا می کرد. بر اساس مواردی که در این 

مصوبه ذکر شده، قرار بر این شد که ماه گذشته هزینه برق صنایع انرژی بر 275 درصد افزایش پیدا کند. 
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افقی
فوتبال هلندی - جوانمرد  باشگاه   - 1
مادر   - جوانمرد  بخشنده،  بخشنده،  و 
عرب، عزیز تازی۲ - آزاد و رها، افسار 
- گربه  فرانسه  در  شهری   - گسیخته 
سانی سنگین وزن - از اجزای وضو۳ - 
عریض - وسیله رفت وروب - مدرسه 
شقی  و  بدبخت   - خانه4  ادب  قدیم، 
ترکی،  - سال  تازی  زبان   - نفقه5   -
حرف   - نفس۶  جمع   - آذری  سال 

 - حرف گزینش  آلمانی،  بله  انتخاب، 
نامی  شعر،  در  قالبی   - ستور  پوشاك 
باز  آسیب، كارتن  و  صدمه   - دخترانه 
نشده۷ - هزارو صدو یازده - دوستی، 
جهت،   - اندک  باران   - ورزی۸  مهر 
دید چشم، نور اندک، در زبان ترکی به 
مدیترانه،  در  آب می گویند - كشوری 
ژست،   - نرمی۹  خواری،   - تب  نوعی 
ادا و اطوار - ضمیر داخلی، داخل، دوم 
 - ته10  بدون  انقیاد   - مفرد  شخص 
دفعه، اجازه گرفتن، مرتبه - شهری در 

فارس - شیر11 - هنوز التین، عالمت 
دوربین  برای  مارکی   - جعلی  مصدر 
سه  وزنی،  ضمیر  خودم،   - عکاسی  
برپا  درنگ كردن،  و  توقف   - کیلو1۲ 
شدن، برخاستن - دست و پای خود را 
گم كردن1۳ - تلمبه - الیه جوی، الیه 
زمین - موی، سخن  سوراخ شده جو 
به نظم درامده، پارچه ابریشمی14 - تو 
بروکسل  در  ورزشگاهی  نام   - بنوش 
وارونه  جبر   - وارونه15  عر   - بلژیک 
بیماری جرب،  اگر،  - مس - مخفف 
دانایی،  معرفت،  و  دانش   - کچل 

معرفت

عمودی
عیدها،   - نر  - شیر  بازی  وسیله   -  1
طاقچه   - تبت  پایتخت   - ها۲  جشن 
باال، بام فرنگی - خط كش مهندسی، 
چای خارجی - دشنام دادن۳ - قلمه 
سفید  خاكستری،   - روییدن  درخت، 
ناپایدار4  عاریت،   - سیاه  خال  دارای 
میدهند  افشاگرانه،  نوعی حلوا، خبر   -
آن می  در  - کاپ، چای  رسوا کنند  تا 
خورند - وابستگی 5 - اجرام كیهانی 
عرب،  نفی  موسیقی،  ششم  نت   -
خشک  ضد  خیس،   - چیزی  درون 
دریا،  آب  آمدن  باال   - حماسی۶   -
برعکس، گه  - گه  روز  باب  الف،  کاله 
برعکس، گه برعکس - نوشابه قدیمی 
- چوب خوشبو، عود - شایعه۷ - لنگر 
 - گوشواره   - پفک۸  نام   - كشتی 
اتومبیل  سوخت  محل  اتومبیل،  معده 

فوتبالیست،  كشوری   - سم۹   -
میزبان  جنوبی،  آمریكای  در  كشوری 
جام جهانی 1۹50 - شمشیر پوالدین10 
آب  جمع،  ضمیر  تو،  و  من   - - کوزه 
تازی - جدید - حیوان وفادار، نگهبان 

گله11 - حیوان باركش - حالل کردن، 
در جایی فرود آمدن - قشون و سپاه، 
سپاه، جند1۲ - چرم نرم  - از مصالح 
تاسیسات  در  دستگاهی   - ساختمانی 
گرمایشی1۳ - كیفر - درویش14 - از 

افعال ربطی - قورباغه درختی - گرگ 
- فرمان اتومبیل، نقش هنرپیشه15 - 
گرفتار، زندانی، گرفتار و زندانی - حاال 

عرب بله  ها،  نعمت   -

جدول شماره 1998

هدف گذاری شیالت
برای صید و تولید 1.5میلیون 

تن آبزی 
سازمان  رئیس  و  جهادکشاورزی  وزیر  معاون 
دریایی  صید  برای  امسال  گفت:  ایران  شیالت 
درکشور  پرورشی  آبزیان  از  1.5میلیون  تولید  و 

است. شده  برنامه ریزی  و  هدف گذاری 
حاشیه  در  خون میرزایی  نبی هللا  ایرنا،  گزارش  به 
این  از  گفت:  خوزستان  شیالت  توسعه  نشست 
تن  ۸00هزار  و  دریایی  صید  تن  ۷00هزار  میزان 
خواهد بود. میگو  و  سردابی   ، گرمابی  پرورشی  آبزیان 

از  پروری  آبزی  توسعه  اینکه  به  اشاره  با  او 
است  ایران  شیالت  سازمان  اصلی  اولویت های 
آبزیان  تن  5۲۹هزار  مجموع  در  پارسال  افزود:  
پرورشی در کشور تولید شد که امسال با بهره برداری 
حدود  با  آبزیان  تولید   ، آبزی پروری  طرح های  از 
و  ۸00هزار تن می رسد  رکورد  به  افزایش  50درصد 
صید دریایی از ۶۹۳هزار تن به حدود ۷00هزار تن 

می رسد.
اینکه  به  اشاره  با  ایران  شیالت  سازمان  رئیس 
زیرساخت های  در  زیادی  گذاری  سرمایه 
آبزی پروری در کشور صورت گرفته و امسال برای 
پیشی  دریایی  از صید  پروری  آبزی  بار  نخستین 
لحاظ  به  آبزی پروری  کرد:  اضافه  گرفت  خواهد 
ارزش افزوده مناسب و اشتغال باال از مزیت نسبی 

است. برخوردار  کشور  در  خوبی 
به  نامگذاری امسال  به  به  اشاره  با  خون میرزایی 
نام "تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها " از سوی 
مقام معظم رهبری و حرکت سازمان شیالت برای 
خوزستان  مخازن سدهای  در  آبزی پروری  توسعه 
اظهار داشت: خوزستان موقعیت و ظرفیت مناسبی 
در  آبزی پروری  و  قفس  در  ماهی  پرورش  برای 
و  اشتغال  برای  این ظرفیت  از  باید  و  دارد  سدها 

آبزیان استفاده کرد. تولید  افزایش 
او گفت: امسال در بخش های پرورش میگو ، خاویار 
و  سردابی  ماهیان   ، خاویاری  ماهیان  گوشت   ،
گرمابی و تولید ماهیان زینتی شاهد افزایش تولید 

بود. خواهیم 
رئیس سازمان شیالت ایران گفت: پارسال 140هزار 
ارزش  به  کشور  از  پرورشی  و  دریایی  آبزیان  تن 

4۳0میلیون دالر به ۲۶کشور جهان صادر شد.
مطلوب  کیفیت  به  اشاره  با  خون میرزایی 
افزود:  کشور  آبزیان  صادراتی  فراورده های 
با  پرورشی  و  دریایی  آبزیان  صادرات  امسال 
خواهد  افزایش  کرونا  از  ناشی  مخاطرات  وجود 

. فت یا
به  اشاره  با  ایران   شیالت  سازمان  رئیس 
توسعه  در  خوزستان  فرد  به  منحصر  ظرفیت های 
گفت:  اشتغال  ایجاد  و  آبزی پروری  صنعت 
خوزستان رتبه نخست کشوری را در رشد تولیدات 

دارد. آبزی پروری 
او گفت: پارسال خوزستان حدود 1۳5هزار تن صید 
دریایی و آبزی پروری داشت و امسال این رقم با 
ماهیان  و  میگو  پرورش  طرح های  از  بهره برداری 

گرمابی و سردابی افزایش خواهد یافت.

کشت برنج در بویراحمد 
ممنوع شد

پدیده  بروز  به  توجه  با  گفت:  بویراحمد  فرماندار 
خشکسالی و تنش آبی کشت برنج به عنوان محصول 
کشاورزی دارای مصرف آب باال در این شهرستان ممنوع 

است.
هیچ  داشت:  اظهار  احمدی  مجید  ایرنا  گزارش  به 
تبعیضی برای کشت برنج در شهرستان بویراحمد وجود 

ندارد و کشت این محصول ممنوع است.
او افزود: شرایط از نظر آب در بویراحمد بحرانی بوده 
زیرا که میزان بارش در استان 40 درصد نسبت به سال 

گذشته کاهش داشته است.
فرماندار بویراحمد تصریح کرد: برای کشت جایگزین در 
این شرایط کم آبی چغندر توصیه می شود زیرا که هم 

از نظر درآمد و همچنین مصرف کم تر آب بهتر است.
برخورد  برای  مختلفی  تیم های  داد:  ادامه  احمدی 
اقدام به حفر چاه های غیرمجاز آب  با متخلفانی که 
می کنند، تشکیل می شود و به جد با این افراد برخورد 

می شود.
کشت،  صحیح  روش های  آموزش  کرد:  عنوان  او 
بهره برداری و برداشت به کشاورزان در دستور کار متولیان 

این حوزه قرار گیرد.
فرماندار بویراحمد تاکید کرد: روش های نوین آبیاری 
مزایای بسیاری دارد که باید کشاورزان استان تشویق به 

استفاده از این شیوه شوند.
سالیانه۹۷۲هزار تن محصول کشاورزی در کهگیلویه و 

بویراحمد تولید می شود.
۲۷۲ هزار هکتار زمین کشاورزی در این استان وجود 

دارد که۸5هزار هکتار آن آبی است.
کهگیلویه و بویراحمد با وجود تولید 10 درصد از روان 
و 400  هزار  یک  طول  به  رودخانه  آب های کشور،5۷ 
ظرفیت های  دارای  آبراه  کیلومتر  هزار   11 و  کیلومتر 

است.  آب  حوزه  در  بی نظیری 
میانگین میزان بارندگی ساالنه در کهگیلویه و بویراحمد 
۶۶1 میلیمتر معادل سه برابر میانگین بارندگی در کشور 

است. 
هشت  کهگیلویه و بویراحمد   تجدیدپذیر  آب  حجم 
میلیارد و 51۳ هزار مترمکعب معادل ۸.5 درصد کل 

است. ایران  آب 
میزان بارندگی سال زراعی جاری در استان  نسبت به 

سال قبل نزدیک به 40درصد کاهش یافته است.

مرکزی

اراک  خوانساری  آیت هللا  بیمارستان  رئیس 
بیماران  واکسیناسیون  دوم  مرحله  گفت: 
کرونا  ویروس  علیه  مرکزی  استان  سرطانی 

شد. آغاز 
به گزارش ایلنا، آذین احمری افزود: در مرحله 
حجم  دلیل  به  واکسیناسیون،  این  نخست 
باالی بیماران سرطانی و تقاضای زیاد، تمامی 
متقاضیان، واکسینه نشدند و حدود ۳00 بیمار 
قرار گرفتند.  انتظار  درخواست کننده در لیست 
این  با  تماس  راستا  این  در  داد:  ادامه  او 
متقاضیان آغاز شده و بیماران می توانند هر روز 
از ساعت ۹ صبح الی 1۳ برای دریافت واکسن 
خوانساری  آیت هللا  درمانی  مرکز  به  کرونا 

کنند. مراجعه 

اراک  خوانساری  آیت هللا  بیمارستان  رئیس 
از ثبت  به هر دلیل  بیمارانی که  اظهار داشت: 
نام اولیه غافل شده و یا اقدام نکرده اند، باید 
نام خود را برای دریافت واکسن ثبت کرده و با 
به همراه داشتن برگه پاتولوژی و گواهی تایید 
بیمارستان  پرستاری  دفتر  به  معالج  پزشک 
واکسن   دریافت  برای  خوانساری  آیت هللا 

کنند. مراجعه 
معنای   به  واکسن  تزریق  افزود:  احمری 
و ترک  علیه کرونا  ایمنی کامل و صددرصدی 
افراد  و  نیست  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
یا  و  زمینه ای  بیماری  افرادی که  به خصوص 
باید  همانند گذشته  دارند،  را  سرطان ها  انواع 

کنند. رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 

آغاز مرحله دوم واکسیناسیون بیماران سرطانی 
استان مرکزی علیه کرونا

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل 
مهندسی  نظام  سازمان  و  صنایع دستی 
توسعه  زمینه  در  کرمان  استان  کشاورزی 
همکاری  تفاهم نامه  کشاورزی  گردشگری 

کردند. امضا 
در  فعالی«  »فریدون  ایسنا،  گزارش  به 
مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  با  نشست 
کرمان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
مزرعه   یا  کشاورزی  گردشگری  کرد:  اظهار 
و  کشاورزان  جدید  فعالیت های  از  یکی 
دامداران است که به  آنها در رسیدن به یک 
می کند. کمک  ثانویه  درآمد  کسب  الگوی 
کشاورزی  بر  مبتنی  فعالیت های  افزود:  او 
انجام  مزرعه  یک  در  هرآنچه  و  دامداری  و 
مورد  گردشگران  جذب  برای  می شود، 
هم  طریق  این  از  تا  می گیرد  قرار  استفاده 
کشاورزی  فعالیت های  از  جدا  درآمدی 
هم  و  شود  روستایی  خانوارهای  عاید 

روحی  نیازهای  تامین  برای  جدید  روشی 
باشد. گردشگران 

تنها  مزرعه   اینکه گردشگری  بیان  با  فعالی 
از مزارع و فعالیت های کشاورزان  بازدید  به 
تصریح  نمی شود،  محدود  دامداران  و 
برای گردشگران  را  فعالیت  این  آنچه  کرد: 
جذاب تر می کند، مشارکت در برداشت میوه 
فرآورده های  تهیه  کشاورزی،  محصوالت  و 
دامی،  و  کشاورزی  محصوالت  از  خوراکی 
مشارکت در جشنواره های فروش محصوالت 

است. و...  روستایی 
با  کرمان  استان  میراث فرهنگی  مدیرکل 
اشاره به توانمندی های این استان در زمینه 
به  تولید محصوالت کشاورزی گفت: کرمان 
شرایط  از  کشور  استان  پهناورترین  عنوان 
است  برخوردار  متنوعی  بسیار  آب و هوایی 
که این مزیت موجب شده استان کرمان از 
بخش  در  برجسته کشور  و  برتر  استان های 

آید. به شمار  کشاورزی 
همکاری  تفاهم نامه  اهداف  به  ادامه  در  او 
بین اداره کل میراث فرهنگی و سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی کرمان اشاره و بیان کرد: 
برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت دستگاه های 
طرف تفاهم نامه به منظور ایجاد فرصت های 
اقتصادی  بهره وری  افزایش  پایدار،  اشتغال 
و تسهیل صدور مجوزهای فعالیت در زمینه 
همچنین گسترش  و  گردشگری کشاورزی 
سطح دانش و استفاده از فناوری های جدید 
در فعالیت های این نوع گردشگری از اهداف 

این تفاهم نامه است.
اشخاص  شناسایی  کرد:  اظهار  فعالی 
در  فعالیت  متقاضی  حقوقی  و  حقیقی 
از  استفاده  و  کشاورزی  گردشگری  زمینه 
غیردولتی  خدمات کشاورزی  مراکز  ظرفیت 
موضوع های  از  زمینه  این  در  استان کرمان 

است. مذکور  تفاهم نامه 

توسعه گردشگری کشاورزی در کرمان

و  بهداشتی، زیست محیطی  فرماندار کاشان گفت: در صورت مشاهده مخاطرات 
اجتماعی در غسالخانه ها، از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری و به کل تعطیل می شوند. به 
گزارش ایلنا از کاشان، علی اکبر مرتضایی در جلسه کمیته ساماندهی آرامستان های 
شهرستان کاشان با اشاره به ممنوعیت تردد خودروهای بلندگودار برای اعالم تشییع 
در سطح شهرستان کاشان اظهار داشت: استفاده از هرگونه تجهیزات صوتی برای 
مراسم های ترحیم نیز در محیط آرامستان ها و بقاع متبرکه داخل شهر ممنوع شد. 
او ابراز داشت: با دستور دادستان، نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی با 
خودروهای متخلف برخورد و ضمن توقیف خودرو تجهیزات صوتی آنها را هم ضبط 
می کنند. رئیس شورای تامین شهرستان کاشان با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل 
وزارت کشور و بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیش فروش قبر در بقاع متبرکه 
شهرستان ها ممنوع است، تصریح کرد: اداره اوقاف نیز موظف است لیستی از قبور 
پیش فروش شده در بقاع متبرکه، که صاحب مدرک و سند معتبر هستند را تهیه و ارائه 
کند تا قبور جدیدی به فروش نرسد. او با اشاره به اینکه مرکز بهداشت کاشان موظف 
شد از غسالخانه های سطح شهرستان بازدید کند، بیان داشت: در صورتی که در این 
غسالخانه ها مخاطرات بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی وجود داشته باشد از ادامه 

فعالیت این  غسالخانه ها جلوگیری و به کل تعطیل می شود.

رئیس هیئت فوتبال استان البرز با اشاره به بازدید نماینده باشگاه رئال مادرید 
از امکانات ورزشی استان البرز، گفت: در صورتی که این موضوع به تفاهم نامه 
و  ایجاد  البرز  در  رئال مادرید  باشگاه  استعدادیابی  دفتر  شود،  منجر  نهایی 

بازیکنان 10 تا 1۷ سال برای تست به اسپانیا اعزام می شوند.
باشگاه  نماینده  امروز  صبح  ایسنا، گفت:  با  گفت و گو  در  بیک وردی  منصور 
رئال مادرید در خاورمیانه به همراه حسین شمس که از مفاخر مربی گری کشور 
ما هستند از ورزشگاه انقالب، ورزشگاه شریعتی، پایگاه قهرمانی استان و ... 
بازدید کردند. بیک وردی افزود: این بازدید به منظور بررسی امکانات ورزشی 
نهایی، دفتر  بودن شرایط و تفاهم  تا در صورت فراهم  استان صورت گرفت 
استعدادیابی باشگاه رئال مادرید در البرز مستقر و بازیکنان 10 تا 1۷ سال برای 

تست به باشگاه رئال مادرید در کشور اسپانیا اعزام شوند.
او ادامه داد: البرز از امکانات خوبی برای این موضوع برخوردار است که توسط 
نماینده باشگاه رئال مادرید هم مورد تایید قرار گرفت. در هر حال این موضوع 
در جلسه بعدی هیئت فوتبال بررسی و در صورت موافقت طرف مقابل و تفاهم 

نهایی، شرایط خوبی برای استعدادهای استان و کشور فراهم می شود.

این   4 مگاواتی شماره   ۳05 واحد  گفت:  اهواز  رامین  نیروگاه  مدیرعامل 
تولید خارج شد. مدار  از  فنی  رفع چالش های  منظور  به  نیروگاه 

فصل  به  شدن  نزدیک  با  گفت:  نیروگاه  این  مدیرعامل  محمدی  خلیل 
رفع  به  اقدام  نیروگاه  این  جنوب،  طاقت فرسای  گرمای  و  تابستان 
سطح  تقویت  منظور  به   4 شماره  مگاواتی   ۳05 واحد  فنی  چالش های 

است. کرده  برق  انرژی  تولید  آمادگی 
شاخه   1۲0 تعویض  را  واحد  این  در  تعمیراتی  اقدام های  مهمترین  او 
بویلر،  رهیت  لوله های  شاخه   50 حدود  تعویض  بویلر،  واتروال  لوله های 
تجهیزات  پیشگیرانه  تعمیر  و  سرویس  شاخه ها،  کندانسور  اسیدشویی 
و   ۶ شماره  خنک کن  برج  اساسی  تعمیرات  پروژه  اتمام  واحد،  جانبی 

کرد. عنوان  شاخه  ایرهیتر  بیرینگ  تراست  تعویض 
ارزشمند  تجربه  و  دانش  بر  تکیه  با  امیدواریم  داشت:  اظهار  محمدی 
اتمام  به  را  عملیات  این  وقت  اسرع  در  بتوانیم  نیروگاه  این  کارکنان 
تولید  روند  تقویت  مگاواتی،   ۳05 واحد  این  راه اندازی  شاهد  و  برسانیم 
رو  پیش  ایام  در  مردم  به  نیروگاه وخدمت رسانی  این  برق  انرژی  پایدار 

شیم. با

فرماندار کاشان خبر داد:
ممنوعیت پیش فروش قبر در بقاع 

متبرکه کاشان
رایزنی برای راه اندازی دفتر استعدادیابی 

باشگاه رئال مادرید در کرج

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز:
واحد شماره 4 نیروگاه رامین 

از مدار خارج شد

| اصفهان | | البرز | | خوزستان |

آگهی مزایده اتومبیل
اجرائی کالسه ۹۹005۹1 یک دستگاه خودرو  پرونده  به موجب 
سواری هاچ بگ پژو MT_i۲0۷ به رنگ سفید روغنی مدل 1۳۹۸ 
بنزین سوز به شماره پالک ۹5۷ س۸5ایران ۷5 دارای بیمه شخص ثالت تا 
تاریخ 1400.05.۲1 متعلق به حمید دفعه جعفری که طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ ۲.۶00.000.000 ریال )دو میلیارد و ششصد میلیون ریال( ارزیابی شده 
،مزایده آن از ساعت ۹ الی 1۲ روز سه شنبه مورخ 1400.0۲.۲1 در محل اداره ثبت 
اسناد و امالک رفسنجان –واحد اجرا،واقع در بلوار شهید شریفی جنب مصلی 
از طریق مزایده از مبلغ پایه ۲.۶00.000.000 ریال )دو میلیارد و ششصد میلیون 
ریال( شروع ،و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته خواهد شد.شرکت در 
جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.چنانچه روز تعیین شده 
با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت 
توانند جهت شرکت در  و مکان تشکیل خواهد شد. طالبین و خریداران می 
مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ 10 درصد قیمت خودرو در جلسه 
مزایده به نشانی فوق شرکت نموده ضمنا بدهی های مربوطه اعم بدهی مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره که اعم از این که رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده 
مازاد وجه  در صورت وجود  مزایده  برنده  و  مزایده است  برنده  به عهده  باشد 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
.نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه 

مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود.

تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز پنجشنبه مورخ 1400.0۲.0۹

علی خسرو انجم_مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی مزایده اموال  غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی 8300521
بدیــن وســیله بــه اطــاع عمــوم میرســاند:1- ششــدانگ پــاک ثبتــی یکصــد و هشــتاد و نــه فرعــی 
از یکصــد و نــه اصلــی )109/189( واقــع در بخــش 8 اهــواز بــه مســاحت 2100 متــر مربــع دفتــر 56 
ــال  ــغ 13/800/000/000 ری ــه مبل ــک 139520317001000436 ب ــر الکترونی ــت 7020 دفت صفحــه 55 ثب

)ســیزده میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال(
ــع در   ــی )109/190( واق ــه اصل ــد و ن ــی از یکص ــود فرع ــد و ن ــی یکص ــاک ثبت ــدانگ پ 2- شش
بخــش 8 اهــواز بــه مســاحت 2100 متــر مربــع دفتــر الکترونیــک 139520317001001906 بــه مبلــغ 

ــال( ــون ری ــد میلی ــارد و هفتص ــج میلی ــال )پن 5/700/000/000 ری
ــه اســناد رســمی 44 اهــواز  ــی 94275-79/10/20 و 86228-76/6/26 دفترخان موضــوع ســند رهن
بــه مالکیــت شــرکت شــهرکهای صنعتــی بــه شناســه ملــی 10420221312 مــورد وثیقــه بــه نشــانی 
ــق  ــه اندیمشــک شــهرک صنعتــی شــماره 2 اهــواز الباجــی طب ــر 10 جــاده اهــواز ب :اهــواز –کیلومت
نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری ملــک ســاختمان ســوله: ســوله قدیمــی ســاز و نیمــه تمــام بــا 
اســکلت تیــر ورق فلــزی و دیوارهــای آجــری و ســقف شــیروانی بــا ارتفــاع دیوارهــای جانبــی 5 متــر 
و ارتفــاع تــاج 7 متــر بــا پوشــش ورق فلــزی عایــق پشــم و شیشــه کــف ســوله ســرامیک پوشــش 
دیوارهــای جانبــی داخلــی از ســرامیک و مســتحدثات و ســاختمان هــای احداثــی و متروکــه و نیمــه 
تمــام و کارگاهــی نیمــه ســاخت و غیــر فعــال و فاقــد تجهیــزات فنــی و تاسیســات در محــل رویــت 
گردیــد ســاختمان اداری شــامل چــن اتــاق و ســرویس دیگــر لوازمــات در قســمت جنوبــی ســوله بــا 
مصالــح آجــر و بلوکهــای ســیمانی و ســقف تیرچــه بلــوک بصــورت نیمــه ســاز و ناقــص و در محــدوده 
پــاک 109/189 احــداث بنــا شــده اســت محــدوده پــاک ثبتــی 109/190 فاقــد هــر گونــه اعیانــی و 
مســتحدثات اســت کل محــدوده دو پــاک دیوارکشــی آجــری بــه ضخامــت ســی ســانتیمتر و بــه 
ــد درب ورودی کارگاهــی  ــده و فاق ــر حصــار کشــی شــده و بصــورت ناقــص رهــا گردی ــاع 2 مت ارتف
اســت محــدوده مــورد بازدیــد فاقــد محوطــه ســازی و جــدول بنــدی و فضــای ســبز و کــف محوطــه 
ــی  ــت بده ــدم پرداخ ــر ع ــه در اث ــل ک ــرق و آب در مح ــتراکات ب ــد اش ــی اســت و فاق ــورت گل بص
شــرکت تعاونــی شــفا بــه بانــک ملــت منجــر بــه صــدور پرونــده اجرائــی مکانیــزه  8300521 بــوده 
ــده  ــت از طریــق مزای ــک مل ــه بســتانکاری بان ــی ب ــه و قطعیــت ارزیاب ــاغ اجرائی اســت .پــس از اب
ــال  ــی 19/500/000/000 ری ــاک ثبت ــره پ ــا دو فق ــه جمع ــغ پای ــده از مبل ــروش مــی رســد مزای ــه ف ب
)نــوزده میلیــارد و پانصــد میلیــون ریال(-)طبــق کارشناســی رســمی دادگســتری( بابــت مطالبــات 

ــوی  ــت اهواز-ک ــرای ثب ــل اج ــی 12 در مح ــاعت 9 ال ــورخ 1400/02/20  از س ــنبه م ــک روز دوش بان
نبــوت جنــب مجتمــع قضایــی شــماره یــک شــهید باهنــر-اداره اجــرای ثبــت برگــزار میگردد.مزایــده 
از مبلــغ اعامــی فــوق شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه 
ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک 
و  مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و  نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض 
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد 
بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای 
فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول 

میگــردد طبــق اعــام بانــک ملــک مــورد وثیقــه فاقــد بیمــه مــی باشــد.
ــی 140085617001000674 -1400/1/25  ــت ثبت ــق وضعی ــورد وثیقه:طب ــک م حــدود و مشــخصات مل
ــهم از 695200  ــدار 4200 س ــه مق ــورد وثیق ــی م ــند رهن ــق س ــا طب ــواز .ضمن ــه 1 اه ــت ناحی اداره ثب
ســهم از 6561775 ســهم پــاک ثبتــی 109/169 بخــش 8 اهــواز میباشــد کــه برابــر اعــام شــرکت 
ــه پــاک هــای 109/189 و 109/190 بخــش 8  شــهرکهای صنعتــی جهــت ســهم مشــاع مــورد وثیق
اهــواز اختصــاص داده شــده اســت و طبــق ارزیابــی کارشــناس رســمی دادگســتری پــاک هــای فوق 
ــوار کشــی و فاقــد محوطــه  الذکــر بصــورت یــک محــدوده تجمیعــی نیمــه محصــور و قســمتی دی

ســازی میباشــد .
حــدود و مشــخصات پــاک 109/189:شــماال پــی اســت بطــول 30 متــر بــه خیابــان شــرقا پــی اســت 
بطــول 70 متــر بــه شــماره 109/190 جنوبــا پــی اســت بطــول 30 متــر بــه خیابــان غربــا پــی اســت 

بطــول 70 متــر بــه شــماره 109/188
حــدود و مشــخصات پــاک ثبتــی 109/190 :شــماال پــی اســت بطــول 30 متــر بــه شــماره 109/540 
شــرقا پــی اســت بطــول 70 متــر بــه شــماره 109/191 جنوبــا پــی اســت بطــول 30 متــر بــه خیابــان 

غربــا پــی اســت بطــول 70 متــر بــه شــماره 109/189
ضمنــا شــرکت در جلســه مزایــده منــوط بــه پرداخــت 10 درصــد مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب 
ــا  ــدار ی ــذا خری ــده اســت ل ــی او در جلســه مزای ــده قانون ــا نماین ــدار ی ــت و حضــور خری ســپرده ثب
خریــداران مــی بایســت تــا قبــل از شــروع مزایــده اصــل فیــش واریــزی پرداختــی 10 درصــد را بــه 
اداره اجــرا تســلیم و مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف مــدت 5 روز پــس از مزایــده بــه حســاب ســپرده هــای 
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آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تفاهم نامه 
پزشکی و مرکز کنترل سرطان ایرانیان »مکسا« 
صبح دیروز امضا شد. این تفاهم نامه در راستای 
همکاری در خصوص تجهیز و راه اندازی مراکز 
به  تسکینی  و  حمایتی  مراقبت های  منتخب 

بیماران مبتال به سرطان است.
محمد جهانگیری، مدیرعامل مرکز کنترل سرطان 
ایرانیان »مکسا« در حاشیه این مراسم گفت:  در 
راستای حرکت ده ساله این مرکز، و همکاری و 
همراهی خیرین، تفاهم نامه ای با وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی امضا شد تا از این طریق 
بخشی از درد و رنج بیماران سرطانی را پوشش 

داده شود.
اینکه مزیت و موضوع مهم در  بر  با تاکید  او، 
مکسا، عدم وجود ارتباط مالی بین موسسه و 
بیماران و خانواده های آن ها است، گفت:  تامین 
بیمه گر  سازمان های  و  خیرین  توسط  مالی 
خواهد بود و هیچ ارتباط مالی با خانواده ها وجود 
ندارد. همچنین ضمن ارائه خدمات در منزل و 
و  موسسه  سوی  از  نیز  تجهیزاتی  بیمارستان، 

ارائه می شود. خیرین در منزل به بیماران 
همچنین مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت 
نیز  بهداشت  وزارت  بیماری ها  درمان  و  پیوند 
همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  آیین  حاشیه  در 

منتخب  مراکز  راه اندازی  و  تجهیز  در خصوص 
با  سرطان  تسکینی  و  حمایتی  مراقبت های 
مراقبت های  برنامه  اجرای  اهمیت  به  اشاره 
به  مکسا  سرطان، گفت:  تسکینی  و  حمایتی 
عنوان اولین مرکز ارائه دهنده طب تسکینی به 
بیماران سرطانی در ایران فعالیت دارد. از آنجایی 
که سرطان یکی از مشکالت اصلی حوزه سالمت 
جهانی است و دولت نیز به میزان توسعه یافتگی 
خود، برنامه های متفاوتی در این زمینه و بیماران 

مبتال به سرطان دارند.
وزارت  دغدغه های  از  یکی  شادنوش،  به گفته 
بیماران است  نوع  این  از  نیز حمایت  بهداشت 

به  نسبت  به سرطان  مبتال  افراد  زیرا جمعیت 
همان طور  و  است  توجه  قابل  بیماری ها  سایر 
که در سایر کشورها نیز دولت ها توان اقدام در 
این زمینه را ندارند و بهترین اقدام قرار گرفتن 
نهادهای مردمی در کنار دولت برای برنامه ریزی 
و اقدام در این زمینه است. شادنوش در ادامه 
با اشاره به تفاهم نامه این موسسه اضافه کرد: 
مکسا تقبل کرد که در گام نخست برای 1۷ مرکز 
منتخب در کشور برای حمایت از بیماران سرطانی 
پیش قدم شود و ضمن تجهیز و اداره این مراکز 
خدمات خود را بدون داشتن هرگونه ارتباط مالی 

با خانواده های بیماران پیش ببرد.

 رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد:

 اطلس جامع پسماند کشور تهیه شد
علی قربانی، معاون امور دهیاری ها و سازمان شهرداری های کشور: معضل زباله در کشور نیازمند مشارکت بخش 

خصوصی و آگاه سازی مردم از طریق  فرهنگ سازی است

تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و موسسه ی »مکسا«

مراقبت های تسکینی و حمایتی برای بیماران سرطانی 
در دستور کار قرار گرفت

هفته گذشته، علی قربانی، 
معاون امور دهیاری ها و 

سازمان شهرداری های کشور 
نیز از تخصیص اعتبار یک 

هزار میلیارد تومانی برای حل 
مشکل پسماند استان ها خبر 

داده بود

سالمت 

رئیس شورای عالی استان ها: 
۶0 پرونده باغات در شورای 

اسالمی شهر تهران در 
دست اقدام بود که ما ثبت 

شکایاتی در این حوزه 
داشتیم مثال فردی اعالم 
می کرد که سند من باغ 
نیست اما زمین من باغ 
اعالم شده. در کمیسیون 

ماده ۷ نیز یک نفر قاضی را 
به عنوان عضو اضافه کردیم 
تا از بعد قضایی نیز مسائل 

مورد بررسی قرار گیرد 

رئیس شورای عالی استان ها: 

اصالح آیین نامه باغات موجب بسته شدن منافذ فساد شد 
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به اصالح 
اصالح  این  گفت:  باغات  حفظ  آیین نامه 

می کند.  را شفاف  آیین نامه مسیر 
به گزارش ایسنا، علیرضا احمدی در نشست 
خبری دیروز خود با اشاره به اصالح آیین نامه 
حفظ باغات و فضای سبز شهرها اشاره کرد 
و  گفت: این آیین نامه یکبار اصالح شد اما 
مشاهده شد که همچنان منافذ تخلف و فساد 
را جمع  افراد خبره  دیگر  بار  لذا  دارد.  وجود 
کردیم و توانستیم منافذ فساد را ببندیم. تا 
کسی نتواند باغات شهر تهران را غیر باغ اعالم 

کند. 
شورای  در  باغات  پرونده   ۶0 داد:  ادامه  او  
بود که  اقدام  دست  در  تهران  شهر  اسالمی 
ما ثبت شکایاتی در این حوزه داشتیم مثال 
فردی اعالم می کرد که سند من باغ نیست 
اما زمین من باغ اعالم شده و مواردی مشابه 
این. در کمیسیون ماده ۷ نیز یک نفر قاضی 
را به عنوان عضو اضافه کردیم تا از بعد قضایی 
نیز مسائل مورد بررسی قرار گیرد. این اصالح 

آیین نامه مسیر را شفاف می کند.
خصوص  در  استان ها  عالی  شورای  رئیس 
برای  المال  بیت  از  سواستفاده  با  مقابله 
تبلیغات انتخاباتی نیز تاکید کرد: برای عدم 
تبلیغات  جهت  در  بیت المال  از  استفاده 
انتخاباتی برابر قانون هیچ فردی حق ندارد از 
این اموال استفاده کند. در صورت بروز تخلف 

حتی صالحیت فرد می تواند زیر سوال برود. 
صورت  در  استان ها  عالی  شورای  در  نیز  ما 
چنین  بروز  بر  مبنی  مردمی  ارسال گزارش 
تخلفاتی به صورت مستند پیگیری و رسیدگی 

می دهیم. انجام  را  الزم 
او  تاکید کرد: عدول از قانون موجب تضعیف 
سکان های  افرادی که  اگر  می شود.  شوراها 
توانمند  و  قوی  دارند  دست  به  را  مدیریت 
باشند و براساس قانون حرکت کنند شوراها 
در حال حاضر  تقویت می شوند.  روز  به  روز 
قوانینی در حوزه شوراها داریم هر چند که خال 
در آن وجود دارد و باید این خالها رفع شود. 
بی تردید رفتارهای پوپولیستی مناسب نیست 
و باید صادقانه به مردم خدمت کرد. در حوزه 
رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها موضوع 
باید در مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد و 
پس از بررسی و اثبات جرم این تخلف اعالم 

عمومی شود.
تخلفات  ثبت  سامانه  آمار  درباره  احمدی 
سامانه  این  گفت:  استان ها  شورای عالی 
ملی روزانه بین 10 تا 15 شکایت را به ثبت 
می رساند که به محض ثبت سریعا رسیدگی 
شکایات  این  میان  در  می شود  آغاز  آنها  به 
کارمندان  تخلفات  رشوه،  مانند  موضوعاتی 
شهرداری و اعضای شورا وجود دارد قطعا تا 
تخلفی به اثبات نرسیده نباید آن را در اذهان 

عنوان کرد.  عمومی 

 اواخر فروردین ماه استاندار 
مازندران اعالم کرد که در 

سه سال گذشته این استان 
اعتباری بالغ بر 150 تا 1۶0 

میلیارد تومان در حوزه پسماند 
دریافت کرده است
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اعالم جرم مرجع ملی 
حقوق کودک از پدر 
کودکی 2 ساله  

از  حقوق کودک  ملی کنوانسیون  مرجع  دبیر 
اعالم جرم این مرجع علیه یک پدر اردکانی خبر 
داد. محمود عباسی به ایرنا گفت: در شبکه های 
مجازی پدری در شهرستان اردکان پسر دو ساله 
خود را تشویق به مصرف قلیان می کند. او ادامه 
داد: طی شکایت به دادستان اردکان داشتیم، 
خواستیم تا این فرد به لحاظ سو رفتار و استفاده 
ابزاری از کودک همچنین در اختیار گذاشتن مواد 
دخانی تحت تعقیب قرار گیرد. براساس ماده ١۶ 
قانون اطفال و نوجوانان این اقدام جرم و قابل 

مجازات است.

اعالم نحوه رسیدگی 
به شکایت داوطلبان 
انتخابات شورای شهر 

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستای استان تهران به ارائه 
به شکایات  توضیحاتی درباره شیوه رسیدگی 
شوراها  انتخابات  شده  ردصالحیت  داوطلبان 
در  گفت:  ایسنا  به  نادری  احمد  پرداخت. 
رد  داوطلبان  شکایات  به  رسیدگی  راستای 
صالحیت شده در هیات های اجرایی و نظارت 
می توانند  مذکور  داوطلبان  کلیه  شهرستا  ن ها، 
از مورخ ۹/۲/1400 لغایت 1۲/۲/1400 در وقت 
تهران،  نشانی  به  الی 14  از  ساعت ۹  اداری 
اتوبان شهدای گمنام، ورودی اتوبان کردستان 
شمس،  ایوان  تاالر  از  بعد  شمال،  سمت  به 
سالن ورزش شهدای کردستان، مراجعه کنید. 
کمیته  در  پرونده ها  بررسی  از   بعد  افزود:  او 
رسیدگی به شکایات، در  هیات استان بررسی 
هیچ  از  حقی  تا  خواهد گرفت  صورت  مجدد 
کس ضایع نشود. نادری تاکید کرد: تمام تالش 
و برنامه ریزی دقیق هیات های نظارت استان 
دقیق  بررسی  به  معطوف  دوره  این  در  تهران 
است. قانون  ُمر  براساس  داوطلبان  وضعیت 

استفاده بیش از 2 هزار 
دوچرخه سوار از مترو

امور  و  ارتباطات  مدیر  و  مدیرعامل  مشاور 
تهران  متروی  بهره برداری  شرکت  بین الملل 
سال  در  سوار  دوچرخه   ۲50۲ حومه گفت:  و 
گذشته با مترو تردد کرده اند. به گزارش سایت 
سال گذشته  محمدیان گفت:  محسن  شهر، 
بیشترین آمار استفاده ســفر ترکیبی مترو و 
دوچرخه به ترتیب در خردادماه  ۷00و تیرماه 
اینکه  به  اشاره  با  او  بود.  دوچرخه سوار   5۶۲
در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ ، 4هزار و ۲۹۸ 
استفاده کردند، گفت:  مترو  از  سوار  دوچرخه 
از  نفر   ۸۷۳  ،  ۹۹ سال  ابتدایی  ماه  سه  در 
ســفر ترکیبی مترو و دوچرخه استفاده کردند.  
محمدیان افزود: در سه ماهه آخرسال۹۸ نیز 
1۶1۶ دوچرخه سوار از مترو استفاده کردند. این 
آمار در سه ماهه آخر سال ۹۹ نیز به 410 نفر 
رسید و کمترین آمار سفر با دوچرخه به ترتیب 
و   15۳ شهریورماه  نفر،   5۳ ماه  فروردین  در 

به ثبت رسید. نفر  مردادماه ۲1۷ 

نیمی از بیمه شدگان 
تاکسیرانی، راننده نیستند  
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری در 
کشور گفت:  از تعدادی که تأمین اجتماعی به 
ما اعالم کرده 50 درصد راننده تاکسی نیستند و 
ما هم درخواست کردیم این افراد از بیمه حذف 

شوند اما با مقاومت وحشتناکی مواجهیم. 
مدیرعامل  ضامنی،  مرتضی  مهر،  گزارش  به 
اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور با برنامه 
»صبح و گفت وگو« در مورد مبنای افزایش نرخ 
کرایه تاکسی در شهرهای مختلف گفت وگوی 

تلفنی کرد.
مبنای  بر  تاکسی  کرایه  نرخ  گفت:  ضامنی 
مصرفی  هزینه های  جمله  از  شاخص هایی 
می شود. تعیین  شده  طی  مسافت  و  خودرو 

شهری  تاکسیرانی های  اتحادیه  مدیرعامل 
کشور با بیان اینکه جور عقب ماندگی در سایر 
حوزه های حمل و نقل عمومی را باید تاکسیرانی 
بر دوش بکشد گفت: تاکسی در همه کشورها 
لوکس  و  خصوصی  نیمه  حمل و نقل  یک 
است. حمل و نقل گرانی  و  می شود  محسوب 

دلیل عدم  به  ما  داد: در کشور  ادامه  ضامنی 
توسعه یافتگی سایر بخش های حمل و نقلی، 
همگانی  حمل و نقل  شبه  ناوگان  به  تاکسی 
تبدیل شده که همین باعث حساسیت بیشتر 
در قیمت گذاری این بخش و تمرکز دولت ها 
و شهرداری ها در این بخش شده در صورتی که 
نباید این چنین باشد و باید یک نفر و دو نفر از 

این ناوگان استفاده کنند.
او در مورد بیمه رانندگان تاکسی گفت: ما برای 
بیمه رانندگان تاکسی اعتبار جدیدی الزم نداریم 
اما متاسفانه از تعدادی که تأمین اجتماعی به 
ما اعالم کرده 50 درصد راننده تاکسی نیستند و 
ما هم درخواست کردیم این افراد از بیمه حذف 

شوند اما با مقاومت وحشتناکی مواجهیم.

و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر  روستایی 
دیروز  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
از  یکی  پسماند  موضوع  اینکه  به  اشاره  با 
دهیاری های  و  شهرداری ها  اولویت های 
روزانه  حاضر  حال  در  گفت:  است،  کشور 
حدود 5۸ هزار ُتن پسماند عادی در شهرها 
سرانه  و  می شود  تولید  روستاهای کشور  و 
تولید زباله در شهرها معادل ۸00 گرم و در 
روستاها 500 گرم است و آنالیز پسماندهای 
تولیدی نشان می دهد که حدود ۶5  عادی 
است.  خشک  درصد   ۳5 و  تر  آنها  درصد 
صحیح  مدیریت  عدم  کرد:  تاکید  او 
قبیل  از  معضالتی  به  منجر  پسماندها 
انتشار و انتقال انواع بیماری ها، ایجاد بوی 
بروز  و  نامناسب  چشم اندازهای  و  نامطبوع 
)آب،  زیستی  محیط  آلودگی های  انواع 

است.  هوا(  و  خاک 
مهدی جمالی نژاد در ادامه با اشاره به تصویب 
پسماندهای  ساماندهی  به  کمک  قانون 
غیردولتی گفت:  بخش  مشارکت  با  عادی 
با هدف   1۳۹۹ در سال  قانون  این  تصویب 
اجرای  شدن  اقتصادی  و  توجیه پذیری 
توسط  پسماند  مدیریت  های  پروژه 
عطفی  نقطه  می تواند  خصوصی  بخش 

پروژه های  واگذاری  و  سرمایه گذاری  در 
باشد. پسماند  مدیریت 

به گفته کارشناسان  است که  درحالی   این 
مخرب  پسماند  تولید  کاهش  هدف  با 
محیط زیست از سال۹۷ در بودجه سنواتی 
این کاالها وضع  تولید  بر واردات و  عوارض 
هیات  تصویب  به  مربوطه  آیین نامه های  و 
دولت رسیده و با تصویب قانون ساماندهی 
بخش  مشارکت  با  عادی  پسماندهای 
و  دائمی  به صورت  موضوع  این  غیردولتی 

است.  شده  پایدار 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس 
اطلس  موضوع  به  اشاره  با  ادامه  در  کشور 
جامع پسماند در کشور گفت: اطلس جامع 
براساس  کشور  عادی  پسماند  مدیریت 
بیش  در  پسماند  مدیریت  جامع  مطالعات 
تهدیدها  معضالت،  با  متناسب  شهر   ۷00 از 
و فرصت های محلی با تایید استانداری ها و 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور تهیه و 
تدوین شده است. در این اطلس، کشور به 
۲۸۳ منطقه تقسیم و پروژه های مناسب هر 

شد. تعریف  منطقه 
اخیر  سال های  در  اینکه  بر  تاکید  با  او   
بودجه ای هم برای سامان دادن به موضوع 

تاکید  است،  گرفته  قرار  مدنظر  پسماند 
 1۳۹۹ خاتمه  تا    1۳۹۶ سال های  طی  کر: 
محل  از  ریال  میلیارد    ۶۷00 بر  بالغ  جمعا 
پسماند  ساماندهی  به  کمک  موافقت نامه 
است  یافته  تخصیص  ساحلی  استان های 
که در نتیجه آن نیروگاه زباله سوز نوشهر در 
به  آتی  راه اندازی شد و در ماه های  آذر ۹۹ 
تولید برق می رسد و پروژه نیروگاه زباله سوز 
دار  اولویت  پروژه های  اکثر  و  ساری، رشت 
فیزیکی  پیشرفت  از  نیز  پسماند  مدیریت 

شده اند. برخوردار  مدت  این  در  مناسبی 

اعتبار و میزان تولید زباله 
در نوار ساحلی کشور 

اعالم  مازندران  استاندار  فروردین ماه  اواخر 
استان  این  گذشته  سال  سه  در  که  کرد 
تومان  میلیارد   1۶0 تا   150 بر  بالغ  اعتباری 
در حوزه پسماند دریافت کرده است. با این 
گفته  فارس  به  حسین زادگان  احمد  حال 
بود، معضل پسماند در مازندران با تفکیک از 
مبدا و فرهنگسازی حل می شود: »موضوع 
زباله را باید از مبدا و با کاهش تولید البته 
تولید کم  تا  پیگیری کرد  فرهنگ سازی  با 
مردم  آگاه سازی  با  بعد  مرحله  در  و  شود 
کار تفکیک از مبدا را انجام داد و در پایان 

از بازیافت و تبدیل به کمپوست و سوزاندن 
تولید  داشت که  توجه  باید  اما  بهره گرفت. 
زباله، ساخت کارخانه کمپوست و زباله سوز 
هنر نیست، باید تولید را کاهش داد، اولویت 
استان  در  پسماند  اجتماعی  مدیریت  بحث 
سازمان  مدیرعامل  پیش  چندی  است.« 
به  که  مازندران  استان  پسماند  مدیریت 
درباره  توضیحاتی  نیز  شده  منصوب  تازگی 
استان  روستاهای  در  زباله  تولید  میزان 

محمد  است،  تاملی  قابل  رقم  بود که  داده 
رسانه های  از  یکی  با  گفت وگو  در  زرودی 
روزانه   « بود:  مازندران گفته  استان  داخلی 
حدود 4۳درصد زباله های مازندران با مقدار 
تقریبی 1۳00 تن، در روستاها تولید می شود 
روستاییان  به  آموزش  با  بتوانیم  اگر  که 
زباله را در خود روستا مدیریت کنیم، حجم 
قابل توجهی از زباله های استان کاهش پیدا 
از  گفت وگو  این  در  همچنین  او  می کند.« 
تقسیم بندی نواحی هشتگانه برای مدیریت 

بود.  داده  خبر  مازندران  پسماند 
مشابه  نیز  گیالن  زباله های  برای  شرایط 
مازندران است، شاید اولین کلمه ای که بعد 
از شنیدن واژه پسماند به ذهن خطور کند، 
که  زباله ای  دفن  مرکز  باشد،  سراوان  نام 
و  داشت  قرار  نامطلوبی  شرایط  در  سال ها 
روستاییان در خطه همواره از بوی نامطبوع 
زباله و حشرات در این منطقه گالیه داشتند. 
استاندار  معاون  اکبری مقدم،  علی اوسط 
جامع  طرح  تصویب  از  سال گذشته  گیالن 
پهنه  هفت  انتخاب  و  شهر  این  در  پسماند 
برای مدیریت زباله در این استان خبر داد. 
زباله  تن   ۲۲00 تا   ۲000 روزانه   تولید  از  او 
وارد  مستقیما  که  بود  داده  خبر  گیالن  در 
مراکز دفن می شوند و شیرابه زباله هایشان 
اشاره  با  او  می ریزد.  رودخانه  در  راحتی  به 
زباله سوز  احداث کارخانه  قرارداد  انعقاد  به 
۶00 تنی در رشت از سال ۹۲، به ایسنا گفته 
نگرفت،  اقدامی صورت  بود: متاسفانه هیچ 
 11۹ اعتبار  بار  نخستین  برای   ۹۸ سال  اما 
میلیارد تومانی برای مدیریت پسماند گیالن 
آن  تومان  میلیارد   ۹1 که  یافت  اختصاص 

بود. زباله سوز  به کارخانه  مربوط 

مدیریت پسماند
فرهنگ سازی می طلبد 

پسماند  بخش  در  مشکالت  تایید  وجود  با 
نوار ساحلی در شمال کشور، هفته گذشته، 
و  دهیاری ها  امور  معاون  قربانی،  علی 
سازمان شهرداری های کشور نیز از تخصیص 
حل  برای  تومانی  میلیارد  هزار  یک  اعتبار 
مشکل پسماند استان ها خبر داده بود. او به 
ایرنا گفته بود: »تنها در سال گذشته بودجه 
یکصد  های کشور  دهیاری  و  ها  شهرداری 
 ۲0 مبلغ  این  که  بود  تومان  میلیارد  هزار 
هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه عمرانی 
کشور است. با این حال طبق گفته مسئوالن 
مشکالت پسماند در شهرهای شمالی کشور، 
تنها با تخصیص اعتبار حل نمی شود، قربانی 
نیز می گوید: »معضل زباله در کشور نیازمند 
آگاه سازی  و  خصوصی  بخش  مشارکت 
است ضمن  فرهنگ سازی  طریق   از  مردم 
اینکه اولین گام در توسعه کشور تمرکززدایی 
و  نظارت  با  به مردم   اختیارات  واگذاری  و 

است.« برنامه ریزی 

|پیام ما| وضعیت پسماند در شهرهای شمالی کشور قابل قبول نیست. این جمله ای است که بارها از زبان مسئوالن شهرهای شمالی 
منتشر شده است. آن ها یک بار مشکل را کمبود بودجه بخش پسماند می دانند و بار دیگر مشکل را در پسماند خانگی جست وجو می کنند. 
حاال در تازه ترین اظهار نظر معاون وزیر کشور از اختصاص بودجه چند میلیاردی برای سامان دادن به پسماند نوار ساحلی کشور و احداث 
چند دستگاه زباله سوز در سال های اخیر خبر داده است. بودجه  و دستگاهی که مشخص نیست می تواند، تصاویر دپوی زباله در شهرهای 

استان گیالن یا مازندران را از حافظه تصویری شهروندانش دور کند. 
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 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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عمارت تاریخی موسسه حکمت و فلسفه تهران/ سرویس عکس تهران

| غار سرد کوه مالیر |
کوه سرده یا سرد کوه به ارتفاع ۲۲40 متر در نزدیکی 
اطراف  در  سردکوه  غار  دارد.  قرار  مالیر  شهرستان 
ارتفاع  در  سلطان آباد  روستای  نزدیکی  در  و  مالیر 

۲۲40 متری کوه سرده مالیر قرار دارد.
دهانه غار ۲5/۲× ۳5/1 متر است که با شیب تندی 
با عبور از مدخلی  انتهای شیب  پایین می رود. در 
راست  اصلی غار می رسیم. کناره  به دهلیز  سنگی 
دهلیز از طریق یک رف سنگی که تخته سنگ های 
واژگون روی آن فرو ریخته است، به شاخه فوقانی 
اتصال می  یابد. شاخه فوقانی، دهلیز گشادی  غار 
است به طول تقریبًا 40 متر با سقفی که از ۳ متر 

تجاوز نمی  کند.
دهلیز اصلی غار که خمیدگی تندی دارد با انتهای غار 
5/4 متر اختالف سطح پیدا می  کند. میانه غار وسیع 
و سقف آن بلند است و از معبر چاه مانندی با دو پله 
سنگی طبیعی می  گذرد و به محوطه ای می رسد که با 

زاویه تندی به سمت باال ادامه دارد و کف آن ناهموار 
است. در کناره چپ این محوطه، و به دنبال دهلیز، 
چند متر جلوتر یک گودال تنگ چاه مانند سر راه 
وجود دارد که در اثر ریزش تخته سنگ ها بر روی هم 
این راه زیرزمینی به وجود آمده است و دهلیز اصلی 

غار را تشکیل می دهد.

غار در طول ۷۳ متری دهلیز پایان می یابد. یک 
ستون سرتاسری ۲ متری استاالگمیت تنها پدیده 
این ستون مدخل  این غار است. در کناره  دیدنی 
تنگ چاه مانندی دیده می شود. در این حفره تنگ 5 
متری حوضچه آب زاللی به درازای 44 و پهنای ۳۸ 

سانتی متر وجود دارد. / سیری در ایران

نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  نوجوان  عکاسان  انجمن 
را   1400 بهار  ویژه  عکس  فصلی  مهرواره  ششمین  در  شرکت  فراخوان 
منتشر کرد. این مهرواره با موضوع های »نیایش«، »رمضان در شهر من« 
و »بهار در شهر من« با توجه به هم زمانی ماه مبارک رمضان و فصل بهار 

می شود./ایلنا برگزار 

 در روز نهم اردیبهشت سال 1۳۹۹ روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با 
عنوان »سبد معاش مزدبگیران گران تر می شود؟« نوشته است، که به نگرانی 
عمده مزدبگیران از سیاست ناگهانِی »کاهش سود بانکی« و افزایش نرخ 
به  نسبت  عنوان »هشدار  با  دیگری  دارد. همچنین گزارش  اشاره   ، تورم 

آتش سوزی در منابع طبیعی« در این روزنامه منتشر شده است.

برنامه محیط زیست ملل متحد با نام اختصاری )UNEP( نهادی وابسته به 
سازمان ملل متحد است که حفظ محیط زیست بشر و تضمین حقوق بشر برای 
برخورداری از محیط زیست سالم وتشویق وترغیب فعالیت های زیست محیطی در 
سطوح بین المللی ومنطقه ای وتوسعه قوانین ومعاهدات بین المللی به منظور کنترل 
 آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی از فعالیت های بشری را همیاری می کند.
 این انجمن در نتیجه کنفرانس سازمان ملل بر روی محیط انسان در سال 1۹۷۳ 
پایه گذاری شد و اداره مرکزی آن در نایروبی، کنیا قرار دارد. بر اساس اعالمیه محیط 
زیست بشر )بیانیه اصولی( که در ژوئن 1۹۷۲ به تصویب کنفرانس جهانی محیط 
زیست انسان در استکهلم رسیده است. حفظ محیط زیست بشر و تضمین حقوق 
بشر برای برخورداری از محیط زیست سالم و تشویق و ترغیب فعالیت های زیست 
محیطی در سطوح بین المللی و منطقه ای و توسعه قوانین و معاهدات بین المللی 
به منظور کنترل آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی از فعالیت های بشری از 

اهداف برنامه است.

فیلم سینمایی »هفت ونیم« جایزه ویژه هیات داوران جشنواره تگزاس 
نوید  و کارگردانی  نویسندگی  به  »هفت ونیم«  دریافت کرد.   را  آمریکا 
از  محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی به همراه 1۶ فیلم دیگر 
داوران مورد  از طرف هیات  و  رقابت کرد  این جشنواره  جنوب آسیا در 

گرفت./مهر قرار  قدردانی 

دبیرخانه سی ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران با هدف 
حمایت و تشویق مؤلفان، مترجمان و مصححان و ناشران سراسر کشور 
و ارتقای فرهنگ جامعه اسالمی ایران از ناشران، پژوهشگران، محققان، 
تارنمای  در  ثبت نام  با  کرده  دعوت  مصححان  و  مترجمان  مولفان، 
اینترنتی www.ketabsal.ir کتاب یا کتاب های پیشنهادی خود را تا ۳1 

شهریورماه سال 1400 به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند./ ایسنا

در هفته  اسالمی  ارشاد  و  وزارت فرهنگ  معاونت هنری  دفتر موسیقی 
سوم فروردین مجوز 1۹5 تک آهنگ و 1۶ آلبوم را صادر کرد. در این هفته 
نوائی،  لو، گرایلی،  درنا، تجنیس،  آلبوم شامل  آلبوم »سبا« و هفت  دو 
سردار عیوض خان و اینجتمه که همگی در حوزه موسیقی نواحی هستند واز 
مقام های موسیقی شمال خراسان است، مجوز انتشار گرفتند./هنرآنالین

ما هم از شب سایبان برآفتاب انداختست

سروم از ریحان تر برگل نقاب انداختست

برکنار الله زار عارضش باد صبا

سنبل سیراب را در پیچ و تاب انداختست

حلقه های جعد چین بر چین مه فرسای را

یک به یک در حلق جانم چون طناب انداختست

تا کند مرغ دلم را چون کبوتر پای بند

برکنار دانه دام از مشک ناب انداختست

آن دو هندوی سیه کار کمند انداز را

هم چو دزدان بسته و برآفتاب انداختست

من که چون زلفش شدم سرحلقه شوریدگان

حلقه وارم بردر آیا از چه باب انداختست

مردم چشم ار ز چشم من بیفتد دور نیست

چون بخون ریزی سپر بر روی آب انداختست

ساقی مستان که هوش می پرستان می برد

گوئیا بیهوش دارو در شراب انداختست

در رهش خواجو به آب دیده و خون جگر

دل چو دریا کرده و خر در خالب انداختست

خواجوی کرمانی

| موسسات فرهنگی | | سینما | | چاپ و نشر | | موسیقی |

آبخوان 

تاالب قوری گل در حدود ۳0 كيلومتری شهر تبريز در 
مسير جاده ترانزيت تبريز به تهران و 1۸ كيلومتری شهر 
بستان آباد قرار دارد. اين تاالب و در شهرستان بستان آباد 
قرار گرفته و وسعت حوضه آبريز آن ۳14۶ هكتار بوده 
كه خود جزئی از حوضه آبريز رودخانه آجی چای بوده 
كه به درياچه اروميه می ريزد. نزديک ترين آبادی ها به 
تاالب يوسف آباد و امناب است. مساحت تاالب بين 
1۶0 تا ۲00 هكتار ذكر شده است. اقليم منطقه سرد و 
خشک است. در حوضه آبريز قوری گل رودخانه دائمی 
وجود نداشته و مقدار زيادی از آبراهه ها به صورت مسيل  
از  زيادی  تعداد  به عالوه  است.  انتهایی  باريكه های  و 
آبراهه ها مخصوصًا شبكه آبراهه های غرب حوزه قبل از 
اين موضوع  و  برسند گم می شوند  به درياچه  اين كه 
مويد اين نظريه است كه در اين حوزه بيشتر جريانات 

از طريق زيرزمينی و زيرقشری صورت می گيرد. بدين 
جريانات  مدت كوتاهی  در  بارندگی  مواقع  در  ترتيب 
سطحي در آبراهه های بزرگ جاری می شوند و در ساير 
مواقع آبراهه هایی كه دارای آب هستند، آب خود را از 
طريق جريانات زيرزمينی و زيرقشری به تاالب منتقل 
می کند. شبكه آبراهه های منتهی به درياچه را می توان 
به شش آبراهه تقسيم کرد. بزرگ ترين آبراهه حدود 10 
كيلومتر طول دارد و در قسمت غرب حوزه قرار گرفته 
است. شيب اين آبراهه در حدود ۷ الی ۸ درصد بوده 
و فرسايش كنار آن زياد است. دو آبراهه ديگر در گوشه 
جنوب غربی درياچه قرار داشته و مجموعًا 11 كيلومتر 
طول دارند. البته اين دو آبراهه در نزديكی درياچه به 
هم پيوسته و در يك نقطه وارد درياچه می شوند. سه 
آبراهه ديگر مجموعًا ۹ كيلومتر طول داشته و در قسمت 
جنوبی درياچه قرار گرفته اند و در قسمت شمال درياچه 
آبراهه های متعدد كوچک و بسيار كوتاهی ديده می شوند 
كه تمامًا فقط در زمان بارندگی آب های سطحی سيالبی 
را به شمال درياچه هدايت می كنند. به علت غيردائمی 

بودن آب تمامی آبراهه ها و زير سطحی بودن باريكه ها 
سنجش ميزان آب بسيار مشكل است. 

 1۶0 حدود  وسعت  گرفتن  نظر  در  با  حاضر  حال  در 
هكتاری درياچه و عمق متوسط 1/۸ متر، ۲/۹ ميليون 
مترمكعب برآورد شد كه پس از رسيدن به سطح ۲00 
هكتار بدون در نظر گرفتن تغييرات عمق متوسط حدود 
۳/۶ ميليون مترمكعب خواهد بود./ طرح حفاظت از 

تاالب های ایران

تاالب های ایران

تاالب قوری گل

معاصرانگی

دارد.  برجسته ای  ویژگی های  حاضر  عصر 
بگوید  تا  داریم  را سراغ  خصوصیاتی که کمتر کسی 
بر  را  ویژگی های  این  تاثیر  یا  است  دور  به  آنها  از 
نمی بیند. شاید  اطرافش  بوم  و زیست  زیست خود 
بتوان همه این ها را در کلمه معاصر گنجاند. فلسفه 
معاصر  فرهنگ  معاصر،  تاریخ  معاصر،  هنر  معاصر، 
در  را  ما  چنین  این  معاصر چیست که  این   .  ... و 

است. برگرفته 
یعنی  معنا کنیم  امروزین  مترادف  را  واژه  این  اگر   
با  ترتیب  این  به  فردا.  نه  است  دیروز  نه  امری که 
موضوعی سروکار داریم که در اینجا و اکنون حضور 
دارد. این امر حاضر گویا به واسطه گذشته و آینده 
تباه می شود. گویا در دل حضور همواره غیابی وجود 
دارد و چه بسا این نگرش دم غنیمتی و زندگی در 
لحظه که در عرفان وجود دارد یا این سفارش علی 
)ع( که فرزند زمانه خود باش به عبارتی توصیه به 
معاصر شدن است. حال این معاصرانگی چیست و 
قواعد آن چگونه بر ما دیکته می شود؟ این هژمونی 
که  است  جمعی  ناخودآگاه  انباشته های  همان  آیا 
نهفته در معاصر  اکنون  این  اعمال می شود؟  بر فرد 
از  کدامیک  دید؟  باید  چگونه  دریدا  ژاک  بقول  را 

این ها:
با  پیوستگی  حالت  در  اکنون  منبسط،  اکنون 
نقطه  مثابه  به  اکنون  یا  پیش نگری،  و  یادسپاری 

بودنش. آغازین  خصلت  با  منشا 
دریدا معروف است به واسازی. اگر چنین خصیصه 
اکنون   ، حال  زمان  به  نسبت  را  ساختارشکنانه ای 
در  که  بفهمیم  و  بدانیم  و  بپذیریم  معاصرانگی  و 
هیچ  نمی توان  حتا  دیگر  داریم  قرار  اکنون  کجای 
را  شده ای  تعیین  پیش  از  برنامه  و  روش  هدف، 
به  پذیرفت.  معاصر  بشر  زیست  سالمت  متضمن 
عبارتی اگر ما به قوانین معاصر تن در دهیم »بعدا« 
تامل  وینگنشتاین  داشت؟  مفهومی خواهد  ما  برای 
غیرطبیعی  مشغولیتی  را  حال  باب  در  چنینی  این 
مقابل  در  این سواالت شما  با  انگار  می داند چرا که 
که  جریانی  می ایستید،  روزمره  زندگی  جریان 
امتیاز  هیچ  البته  و  می شود  سرریز  حال  زمان  از 
ویژه ای نیز ندارد. بنابراین سلسله نوشتارهای آینده 
قبل  ببینیم  پرداخت که  خواهد  موضوع  این  به  من 
فلسفی،  نقد  و  متافیزیکی  تفکر  به  پرداختن  از 
ما  روزمره  تجربه  در  را  خود  حاضر  زمان  چگونه 
از  برنامه ای  شما  که  کنید  فرض  می سازد.  آشکار 

گرفته اید.  نظر  در  فردا  یا  امروز  برای  قبل 
است که  مانعی  نخستین  مقام  این  در  حال  زمان 
همان  »اکنون«  چون  می زند  زمین  بر  را  پروژه تان 
از  ما  مالیم  و  نرم  عبور  جلوی  که  است  چیزی 
گذشته به آینده را گرفته، کارشکنی کرده، ناامیدمان 
می کند و جلوی ما تمام قامت می ایستد و وادارمان 
می کند که بگوییم این پروژه بسیار خوبی است اما 
برای اجرای آن پول نداریم ،وقت نداریم  و یا این 
جذابیتی  دیگر  امروز  اما  است  فوق العاده ای  سنت 
باریکی است که برای  ندارد. گویا زمان حال دروازه 
زد  سرباز  آینده  چشمداشت های  از  باید  آن  از  عبور 
ورطه  به  را  داشتنی گذشته  دوست  سنت های  یا  و 

سپرد.  فراموشی 
رو  جریده  بود:  حافظ گفته  پیش  قرن ها  همان که 

است. تنگ  عافیت  که گذرگاه 
و  کن  سفر  سبک  بار  با کوله  است که  این  منظور 
اینکه  است.  مدرنیته  همیشگی  و  موثر  قانون  این 
بار  هرچه  است،  سنگین  اندازه  از  بیش  آنچه  هر 
اخالقی  سنت های  به  هرچه  دارد،  عمیقی  معنایی 
از  و  بگذار  است کنارش  متعلق  شناختی  زیبایی  و 

بردار.  خود  دوش 
آوردن  تاب  برای  را  خود  تقلیل گرایی که  استراتژی 

می کند. توصیه  حاضر  زمان  دشوار  سفر  در  ما، 
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