
حسن روحانی با اشاره به ردصالحیت  گسترده 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری:

 به ناچار به مقام معظم رهبری
نامه نوشتم

مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به تنش آبی:

قطعی آب در ر اه است
کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
گفت: حتما بروز قطعی آب در تابستان وجود دارد اما 
تالش می کنیم با مدیریت فشار شرایط آبرسانی را 
مدیرعامل  جانباز،  ایرنا  گزارش  به  کنیم.  مدیریت 
شرکت مهندسی آب و فاضالب در زمینه آبرسانی به 
مناطق محروم کشور گفت: پیش بینی می کنیم. در 
تابستان گرم امسال، منابع آبی برخی روستاها را از 
به  مجبور  که  روستاهایی  تعداد  و  بدهیم  دست 

آبرسانی سیار و تانکری هستیم افزایش پیدا کند.

نظرخواهی پیام ما از کارشناسان 
درباره روش های کنترل جمعیت 

سگ های ولگرد

 خطاهای کنترل 
برای  بحران  مثابه  به  را  شهری  حیوانات  نمی توان 
کالن شهرها ندید. سگ ها و گربه های ولگرد و رهایی 
که حتی نمی دانیم چه تعدادند این روزها بیشتر از 
تهران  زیست شهری  اخبار محیط  به صدر  گذشته 
بازگشته اند. برای کنترل جمعیت آن ها، وزارت کشور 
در دهه 80 دستورالعمل را تدوین و عملیاتی کرد که 
به نظر در بسیاری از شهرها اجرایی نمی شود، همین 

چند هفته پیش بود که مشخص شد...

انتشار گزارش جدیدی نشان داد:

آثار سهمگین  تغییرات 
آب وهوایی بر سالمت روان

بحران آب وهوایی در حال آسیب رساندن به سالمِت 
روان صدها میلیون نفر از مردم در سراسر جهان است 
است.  مانده  پنهان  چشم ها  از  آن  هزینه  های  اما 
دانشمندان در گزارشی گفته اند، افزایش امواج گرمایی 
فجایع  است،  شده  خودکشی  افزایش  باعث 
آب وهوایی مثل سیل و آتش سوزی جنگل ها و مراتع، 
باعث ضربه های روانی می شود و از بین رفتن امنیت 
غذایی، خانه ها و معیشت مردم، منجر به استرس و 
افسردگی می شود. اضطراِب از آینده هم به سالمت 

روان افراد، خصوصا جوانان آسیب می زند. استخر  اج » ر مزارز « تا پاییز ؛    ممنوع
  سهم استخراج »رمزارز«از 9 هزار مگاوات کسری برق روزانه در کشورحدود 2300هزار مگاوات است

دولت برای حل بخشی از مشکل کمبود برق تصمیم گرفت:

 | زلزله شناس و رئیس شاخه
زمین شناسی فرهنگستان علوم |

| مهدی زارع |

 با کم آبی شدید
باید سازگار شویم

به دلیل افت  شدید  بارندگی در سال آبی 
کم آبی  مشکل  با  تابستان  در   ،  1400-99
تنها   99 سال  پایان  تا  هستیم.  روبه رو 
داشته اند.  نرمال  بارش   استان کشور  چهار 
و  بلوچستان  و  سیستان  استان های 
کاهش،  درصد   8۵ تا   80 بین  هرمزگان 
در  را  نرمال  و  متوسط  بارش  به  نسبت 
سال پیش داشته اند. متوسط بارندگی های 
کشور ما در سال آبی 98- 9۷ با ثبت ۳4۲ 
میلی متر سبب شد این سال رکورد پربارش 
بزند.  گذشته  سال   ۵0 در  را  سال  ترین 
بعد یعنی  99-98 میزان  هرچند در سال 
بارش ۳1۷ میلی متر بود و میانگین کمتری 
خشکسالی  ملی  مرکز  رییس  شد.  ثبت 
در  هواشناسی  سازمان  بحران  مدیریت  و 
بهار  های  بارش  1400 گفت که   فروردین 
نرمال  حد  زیر  درصد   8۵ حدود  امسال 
بارش های بهاری بوده است. براساس آمار 
بلند  بارش های  متوسط  باید  درحالی که 
مدت 1۲۷ میلی متر باشد، این مقدار امسال 
به 4 میلی متر رسیده است. به زبان دیگر در 
فروردین که بارش های بسیار کمی داشتیم.  
روز  خوزستان  جهاد کشاورزی  سازمان    
حدود  نابودی  از  فروردین  هفتم  شنبه 
این  دیم  گندمزارهای  از  هکتار  هزار   100
بارش  و کمبود  خشکسالی  به دلیل  استان 
داد.   خبر   1400-1۳99 زراعی  سال  در 
وضعیت بحرانی آب در استان سیستان و 
روستاها  بعضی  شدن  خالی  از  بلوچستان 
را   از سکنه و موج مهاجرت  این استان  در 
از آن موجب شده است.  یک راهکار مهم 
آن  ذخیره   و  زمین  در  بارش ها  نفوذ  برای 
مواجهه  در  را  اکوسیستم  قدرت  است که 
با  و  می برد  باال  بعدی  خشکسالی های  با 
استفاده از این امکان در ترسالی، خسارت 
آبی  کم  مشکالت  و  خشکسالی  در  سیل 
پایداری  باعث  و  می رساند  حداقل  به  را 
اکوسیستم منطقه می شود. در الیحه بودجه 
و  میلیارد  بودجه ای حدود ۲8   ،1400 سال 
میلیون   1.4 )حدود  تومان  میلیون   ۳00
دالر( برای عملیات آبخیزداری، ایمن سازی 
برابر سیل و حفاظت  در  آبخیز  حوضه های 
از خاک در نظر گرفته شده است. در حال 
حاضر احداث یک مترمکعب سازه مکانیکی 
و سنگی حدود ۵00 هزار تومان هزینه دارد.
پیشگیری،  شامل  ریسک  مدیریت 
اجتناب،  آمادگی، پاسخ  و بازسازی است 
. در  مدیریت آب، مدیریت ریسک  سوانح  
مستلزم شناسایی مناطق مستعد مخاطرات  
و   اقدامات حفاظتی اعم از سازه ای و غیر 
سازه ای با هدف کاهش  معرضیت و  آسیب 
پذیری در برابر مخاطرات است. فرایند برنامه 
ریزی اضطراری افراد ، تیم ها ، سازمان ها 
و جوامع را قادر می کند تا روابط کاری برقرار 
کند که هنگام مواجهه با یک بحران به کار 
و  آب  مخاطرات  اضطراری  مدیریت  بیاید. 
هوایی از جمله سوانح بطئی  )خشکسالی( 
و سریع )سیل( است.  بخشی از عملیات 
اضطراری  استقرار سازه های کنترل موقت 
بطری  و  آب  توزیع  یا  آب  سیالب، مخازن 
آب  تصفیه  دستگاه های  غذایی   مواد  و 
است.  بهداشتی  سرویس های  و  متحرک 
واکنش های اضطراری محدودیت های آب و 

سهمیه بندی نیز هست.
اضطراری  واکنش های  خشکسالی،  در   
محدود  مقررات  و   آب  انتقال  شامل 
نیروگاه هاست.   برای  آب  برداشت  کننده 
برای  باید  مدت  دراز  و  میان مدت  در 
و  معیشت  و  زندگی  جدید  شیوه های 
شدید  کم آبی  با  مناسب  کار  و  کسب 

شویم.  هماهنگ 
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چارسوق

بوم وبر

گذاری  سرمایه  شرکت  و  شستا  سابق  مدیر 
صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه سن 
بازنشستگی در اغلب کشورهای پیشرفته باالی 
ما سن  در کشور  در حالی که  است  ۶۷ سال 
بازنشستگی حدود ۵۵ سال است که شاید در 
اظهار  باشد  هم  این  از  صندوق ها کمتر  برخی 
کرد: امروز کسورپردازان ما شاید به طور متوسط 
حدود ۲۵ و حداکثر ۲۶ سال حق بیمه می پردازد 
اما باالی ۳۵ سال یعنی بیش از 10 سال از زمان 
بهره مند  بازنشستگی  مزایای  از  پرداخت کسور 
می شود.به گزارش ایسنا، عبدالحسین ثابت در 
»ایران 14:  ملی  همایش  رفاه«  »اقتصاد  پنل 
رفاه و تأمین اجتماعی« که به همت موسسه 
شد  برگزار  اجتماعی  تأمین  پژوهش  عالی 
چالشی که صندوق ها  مهمترین  اینکه  بیان  با 
امروز در کشور ما با آن روبه رو هستند کاهش 
گفت:  است  بازنشستگان  به  شاغلین  نسبت 
بازنشستگان کاهش  به  وقتی نسبت شاغلین 
و تعداد بازنشستگان افزایش می یابد، نیروی 
و  عمال صندوق ها  بازار نمی شود  وارد  کار الزم 
به سمت پیری می روند و سرمایه شان تبدیل 

به مرکز هزینه می شود؛ اتفاقی که طی ۲0 سال 
گذشته رخ داده و باعث شده صندوق ها حقوق 
و مزایای بیشتری پرداخت کنند که بزرگترین 
زده  رقم  را  بازنشستگی  صندوق های  چالش 
جلوگیری  روند  این  از  اگر  افزود:  است.او 
جدی تری  چالش های  با  را  صندوق ها  نکنیم 
عمده  مشکل  کرد؟  باید  چه  می کند.  مواجه 
به سرمایه گذاری و قوانینی باز می گردد که به 
خصوص در دو دهه گذشته میزان بازنشستگان 
و سن بازنشستگی را پایین آورده و بر میزان 
این  تصریح  با  است.او  افزوده  بازنشستگان 
برای صندوق ها فاجعه است که ۲0  مطلب که 
سال کسور بگیرند و بیش از ۲۵ سال مستمری 
بپردازند که به نظام اقتصادی کشور لطمه می زند 
و در رفاه اعضای صندوق ها در آینده تاثیر می 
گذارد گفت: باید قوانین مرتبط با صندوق های 
از  انتقاد  بازنشستگی اصالح شود.ثابت ضمن 
سیاست های مرتبط با بازنشستگی های پیش 
از موعد و زودرس گفت: نیروی کاری در سن 
۵0 سالگی و موقعی که بهترین تجربه را دارد 

می شود. بازنشسته 

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی 
وزیر کشور گفت: الیحه درآمد پایدار شهرداری ها 
و دهیاری های کشور فرآیند قانونی خود را طی 
می شود.مهدی  ابالغ  زودی  به  و  است  کرده 
جمالی نژاد گفت: این الیحه پس از ۳۷ سال 
تدوین شد و با تایید هیات وزیران و تصویب 
تایید  به  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
بیان کرد: این الیحه  شورای نگهبان رسید.وی 
دغدغه درآمدی شهرداری ها به ویژه در شهرهای 
کوچک را پاسخگو خواهد بود و برای درآمدزایی 
کمک خواهد کرد.رییس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور با بیان اینکه اجرای این 
دولتی  نهادهای  سایر  حمایت  نیازمند  برنامه 
است، تصریح کرد:  برای توسعه شهرهای میانی 
و کوچک نیازمند زیرساخت ها و ایجاد محرک 
توسعه  در  را  پایدار  درآمد  وجود  هستیم.وی 
موضوع  این  و گفت:  بیان کرد  مهم  شهری 
دغدغه بسیاری از مدیران شهری است و نبود 
منابع تامین مالی قابل برنامه ریزی در اجرای 

پروژه های شهری مشکالتی را ایجاد کرده است.
جمالی نژاد با بیان اینکه اعتبارات دولتی در برابر 
حجم فعالیت های گسترده شهرداری ها ناچیز 
است، خاطرنشان کرد: گره گشایی از  مشکالت 
مالی با حمایت های دولتی و درآمدهای محلی 
برای بسیاری از شهرهای کشور کارساز نیست و 
به درآمدهای جدید نیاز است.او با بیان اینکه 
از محل  ریال  میلیارد  سال گذشته دولت 40 
درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده به 
شهرداری ها کمک کرد، افزود: امسال این اعتبار 
افزایش پیدا می کند و در  زمینه طرح هایی 
سطحی،  آب  پروژه های  ساماندهی  قبیل  از 
و  پسماند  ایمنی،  خدمات  و  نشانی  آتش 
میانی  و  پروژه های شهرهای کوچک  تکمیل 
بیان  با  وزیر کشور  تخصیص می یابد.معاون 
اینکه میزان  اعتبارات دولتی مناسب نیست، 
شده   سعی  محدودیت ها  این  با  یادآورشد: 
در  شهری  مدیریت  فعالیت های  از  تا  است 

کشور حمایت شود.

 دریافت 20 سال حق بیمه
و پرداخت 25 سال مستمری 

 معاون وزیر کشور:
 الیحه درآمد پایدار شهرداری های کشور 

به زودی ابالغ می شود

2 پیام خرب
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معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره 
نام مادر در کارت ملی و مشکالت  به درج نشدن 
ایجاد شده در اثر آن برای مادران به ویژه مادرانی که 
سرپرستی فرزند خود را برعهده دارند، گفت: معاونت 
زنان و خانواده رئیس جمهوری سال گذشته  امور 
طی مکاتبه ای با وزارت کشور و برگزاری نشست های 
تخصصی و طرح موضوع در کمیسیون لوایح دولت 
به  شد که  ملی  کارت  در  مادر  نام  درج  خواستار 
گفته وزارت کشور ، کل مشخصات هویتی در قالب 
تراشه ای می تواند در کارت ملی درج شود. معاونت 
زنان این مساله را با جدیت پیگیری کرد و امیدواریم 

به نتیجه برسد.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در وبینار  خرمشهر، 
زنان، روایت های ماندگار از حماسه آفرینی ها که به 
مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر برگزار شد، اظهار 
کرد: در حالی مسئولیت حضانت فرزندان با مادران 
است که مادران اختیاری ندارند و حتی مشخصات 
هویتی مادر در سامانه الکترونیکی دولت وجود ندارد 
و همین امر مشکالتی را برای زنانی که سرپرستی 

فرزندان خود را بر عهده دارند، ایجاد کرده است. 
ابتکار افزود: درج نام مادر در کارت ملی مطالبه زنان 
و همسران شهدا بود. به طور مشخص همسر یکی 
از شهدای هسته ای در فرودگاه و در حالی که تنها 
کارت ملی به همراه داشت برای اثبات نسبت خود 
با فرزندش مورد بازخواست قرار گرفت و گالیه ای در 

این خصوص ایجاد شده بود. 
وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده رئیس 
جمهوری سه موضوع حقوقی را  در حوزه مطالبات 
زنان ایثارگر و همسران شهدا پیگیری کرد. یکی از 
بود که  زنان  این  پرستاری«  موضوعات »حق  این 
شورای حقوقی معاونت در این زمینه نشست های 
تخصصی برگزار کرد. در کمیسیون دولت این موضوع 
را مطرح کردیم و با دستگاه هایی نظیر سازمان امور 
اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه 

صحبت هایی کردیم و این گفت وگوها ادامه دارد. 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین 
با اشاره به تدوین الیحه ای با موضوع حضانت برای 
تصریح کرد:  شهدا،  همسران  به  اختیاراتی  اعطای 

موضوع حضانت نیز درخواست همسران شهدا بود. در 
این راستا نشست های حقوقی با دانشگاه مفید برگزار 
کردیم و در نهایت دو الیحه در این راستا برای دولت 
ارسال کردیم. این لوایح در کمیسیون فرعی لوایح 
دولت به بحث گذاشته و مطرح می شود. از همسران 
شهدایی که موضوع حضانت مطالبه آنهاست دعوت 

می کنیم که مسایل خود را با ما مطرح کنند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مطرح کرد:

مشکالت مادران سرپرست برای نبود نامشان در کارت ملی فرزندان
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اداره امور قراردادها و پیمانها –  شهرداری کرج

تجدید آگهی مناقصه عمومی
شماره 2000005265000003 )یک مرحله ای(

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه دولتی  پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

1-سپرده شركت در مناقصه به یكی از روشهای ذیل ارائه گردد.
 ضمانت نامه بانكی معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 4081011407970301  و شماره شبا  

مرکزی بانک   IR080100040810114079703010
2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 3- شهرداری كرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.
 4-. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت )ستاد(به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

5- مهلت دریافت اسناد مناقصه از درگاه سامانه تا مورخ 1400/03/13 میباشد.
 6- متقاضیان می توانند پاکت الف )ضمانتنامه یا فیش واریزی( بصورت دستی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/3/25 به آدرس کرج-میدان توحید-بلوار بالل 
دبیرخانه شهرداری کرج تحویل دهند.در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد،مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود. بدیهی است ارسال سوابق و اسناد 

هیچگونه حقی را در واگذاری موضوع آگهی به همراه نخواهد داشت.
7- پیشنهادات رسیده در مورخ 1400/3/26 در كمیسیون عالی معامالت شهرداری كرج)دفتر شهردار(مطرح و پس از بررسی و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد  

*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892701-026  تماس و یا به سایت  www.karaj.ir مراجعه نمائید. 

نوعمبلغ سپرده  به ریالشرح عملیاتردیف
پرداخت در قالب اسناد 
خزانه اسالمی 3ساله با 

سود ساالنه %15 1
خرید تجهیزات زیرساخت سامانه های هوشمند 
ترافیکی شامل کابل فیبر نوری سوئیچ صنعتی و 

متعلقات مربوطه
ارائه رزومه و ۵19/000/000

اساسنامه مرتبط
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دولت  هیات  جلسه  در  روحانی  حسن 
گفته، دلمان می خواست شرایط به گونه ای 
و  می دادند  بیشتری  فرصت  می شد که 
افراد دیگری هم اضافه می شدند؛ چرا که 
مبانی انتخابات و اصل آن رقابت است و 
اگر این جان را از انتخابات بگیریم چیزی 
روحانی  نمی ماند.  انتخابات  کالبد  در 
این زمینه کار  همچنین گفته، دولت، در 
»من  دهد:  انجام  نمی توانست  زیادی 
نسبت به اصل 11۳ قانون اساسی حتما 
ما  منتهی  دارم.  اشکال  و  هستم  متذکر 
نگهبان  شورای  به  را   11۳ اصل  وقت  هر 
می نویسیم آنها تفسیر خودشان را دارند 
و می گویند نمی توانید در این زمینه تذکر 

بدهید.«
اصل 11۳ قانون اساسی می گوید: »پس  
از مقام  رهبری  رئیس  جمهور عالی ترین  
مسئولیت   و  است   کشور  رسمی   مقام  
قوه   ریاست   و  اساسی   قانون   اجرای  
به   مستقیما  اموری  که   در  جز  را  مجریه  
دارد.« عهده   بر  می شود،  مربوط  رهبری  

روحانی همچنین گفته است: »من دیروز 
مقام  به  موضوع  این  درباره   ناچار  به 
را که  آنچه  و  نوشتم  نامه  رهبری  معظم 
در ذهنم بود به ایشان انتقال دادم، حاال 
بنا  و  می دانند  مصلحت  هرچه  ایشان 
خواهند  تصمیم  مردم  مصالح کشور  به 
وارد  موارد کمتر  این  در  آقا  البته  گرفت؛ 
می شوند اما به هرحال مواردی هم بوده 
که ورود پیدا کرده اند و از حکم حکومتی 
این  حال  هر  در  استفاده کرده اند.  خود 
موضوع مربوط به همه مردم است و ما 

ایشان  از  را  تقاضایمان  و  هم درخواست 
انجام داده ایم که اگر صالح می دانند اقدام 
اینکه  با اشاره به  کنند.« رئیس جمهوری 
نمی توانیم صندوق آرا را رها کنیم، گفت: 
خاطر  به  شده  حفظ  تاکنون  نظام  »اگر 
فداکاری  و  و حضور  رای  همین صندوق 
وقتی شکایت  مردم  و  است  بوده  مردم 
می خواهند  تغییری  و  دارند  اشکالی  و 
ایجاد کنند پای همین صندوق می روند.« 
در  شکوهمند  »انتخابات  اضافه کرد:  او 
کشور ضامن مشروعیت نظام است و این 
اما ما این را فراموش  اساس کار است، 
کرده ایم.« رئیس جمهوری در ادامه یادآور 
شد: »مردم بودند که 98.۲ درصد به نظام 
جمهوری اسالمی رای دادند این 98 درصد 
کجا رفت و چرا هی آب می رود؟ آیا هر 
چه زمان می گذرد باید این کم بشود؟ هر 
کسی که می آید می گوییم در اسالمیت، 

تعهد شک می کنیم.« و  ایمان 

پیروزی پرطعنه و کنایه
گسترده  صالحیت  رد  به  انتقادها 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای 
نه تنها  انتقادها  این  دارد.  ادامه  همچنان 
اعالم کرده اند،  اصالح طلبان که  سوی  از 
نامزدی در این انتخابات ندارند و از کسی 
بلکه  می گیرد،  صورت  نمی کنند،  حمایت 
است.  درآمده  هم  اصول گراها  صدای 
همه  دغدغه  که  نمی رسد  نظر  به  گرچه 
باشد،  »جمهوریت«  موضوع  منتقدان، 
هرکس از جنبه ای به رد صالحیت ها نگاه 
می کند. وحید یامین پور که به عنوان یکی 
در  تند شناخته می شود،  اصول گرایان  از 

»پیروزی  است:  نوشته  توییتری  پیامی 
به یک پیروزی پر طعنه و  دلچسب مان 
فرصت شناس  رقیب  شده،  تبدیل  کنایه 
قهر  یک  با  را  شکسِت کمرشکنش  هم 
قهرمانانه بدل زده و قبل از انتشار کامل 
خبر رد صالحیت باعجله بیانیه خداحافظی 

کرده.« منتشر 
به نظر می رسد که منظور او، بیانیه جبهه 
اصالحات ایران و بیانیه حزب اتحاد ملت 
ایران اسالمی باشد که هر دو در دو بیانیه 
جداگانه اعالم کرده اند، در این انتخابات، 
از کاندیدایی حمایت نمی کنند. در بیانیه 
رد  به  واکنش  در  ایران  اصالحات  جبهه 
صالحیت ها آمده است: »جبهه اصالحات 
گرفت  به  کار  را  خود  تالش  تمام  ایران، 
تا انتخاباتی پرشور، رقابتی و مشارکتی با 
حضور نمایندگان جریان های متکثر برگزار 
و زمینه برای حل مشکالت اساسی کشور 
معیشت  و  اقتصادی  ناگوار  وضعیت  و 
بیانیه  این  ادامه  در  فراهم شود.«  مردم 
نمایندگان  نگهبان  »شورای  که  آمده 
احراز  را  جریان  یک  جز  جریان ها  همه 
صالحیت نکرده است« و از میان 9 نامزد 
معرفی شده توسط اعضای مجمع عمومی 
صالحیت  رد  »با  ایران،  اصالحات  جبهه 
برای  نامزدی  جبهه  اینک  آن ها،  همه 
معرفی به مردم در انتخابات 1400 ندارد.«
در  نیز  اسالمی  ایران  ملت  اتحاد  حزب 
و  »جمهوریت  است:  آورده  خود  بیانیه 
و  مجاهدت ها  ثمره  ملی  حاکمیت  حق 
ملت  این  فرزندان  از  بسیاری  جان های 
تا  مشروطه  نهضت  ابتدای  از  که  است 

انقالب اسالمی و تشکیل نظام جمهوری 
بر اساس وعده های بنیان گذار فقید نظام 
در مدت اقامت در پاریس در سال ۵۷ بر 
پای این نهال ریخته شده تا به بار نشیند. 
بر اساس آن وعده ها و آرمان ها قرار بود که 

باشد.« رای ملت  میزان 
ایران اسالمی در عین  اتحاد ملت  حزب 
ششمین  »در  که  این  یادآوری  با  حال 
انتخابات  در  که  کرد  اعالم  خود  کنگره 
معناداری  شرط  به  جمهوری  ریاست 
فعال  مشارکت  سالم  و  آزاد  انتخابات 
افزوده  به مردم  خواهد داشت«، خطاب 
است که این حزب، نامزدی در این دوره 

ندارد.
شورای  می آید که  نظر  به  حال،  این  با 
بر  و  عادالنه  را  صالحیت ها  رد  نگهبان 
سیامک  می داند.  قانونی  ضوابط  اساس 
ره پیک عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر 
شورای نگهبان در یادداشتی نوشته است: 
همچون  آن  اعضای  و  نگهبان  »شورای 
سایر نهادها و اشخاص مصون از اشتباه 
دوره  این  در  به ویژه  اما  نیست،  نقص  و 
را  خود  فوق العاده  تالش  بررسی ها  از 
همه جانبه  و  عادالنه  دقیق،  بررسی  برای 
بکار  شرعی  و  قانونی  ضوابط  براساس 
گرفت تا وظیفه خود در این امر خطیر را 
در برابر خداوند متعال و ملت شریف ایران 

دهد.« انجام  اسالمی 
پرویز امینی، تحلیلگر اصولگرا در توییتر 
نوشته است: »می گویند شورای نگهبان به 
مر قانون عمل کرده است. این کدام قانون 
است که عمل به آن، اعتبار شورای نگهبان 
مردم ساالرانه  داشته های  مخدوش،  را 
ایران را تخلیه، فضای  جمهوری اسالمی 
سیاسی را پژمرده، رقابت سیاسی را کان لم 
انتخاب مردم را بی معنی و  یکن، رای و 
دولت آینده را در موضع تحمیلی بودن قرار 

داده است؟«

جای کاندیداها بودم
 انصراف می دادم

دیروز سید حسن خمینی در سخنانی، به 
و گفت:  تاخت  نگهبان  شورای  به  شدت 
عنصر  نافی  بخواهد  که  حرکتی  »هر 
ضدانقالبی  حرکت  یک  باشد  جمهوری 
نظام  می شود  »مگر  افزود:  او  است.« 
آن  در  مردم  و  باشد  امام  نظام  همان 
بگوید  اینکه کسی  باشند؟!  نداشته  حق 
نکنند هم  انتخابات شرکت  اگر مردم در 
از  ناشی  است  باقی  نظام  مشروعیت 
نشناختن روح و ماهیت جمهوری اسالمی 
است. این فکر ناشی از اندیشه تحجر یا 

غربگراست.« اندیشه 
سید حسن خمینی در ادامه گفته است: 
»اگر کسی جهان را بشناسد، آن را بفهمد، 
فضای جامعه اسالمی و اندیشه ورزیدن 
و مشکالت را دریابد، به راحتی می فهمد 
و  مشروعیت  پایه های  عملکرد  این گونه 
مقبولیت نظام اسالمی را سست می کند.«

حسن خمینی در انتها با بیان اینکه اگر 
»آقایان یک لحظه از کسوت خود بیرون 
می پذیرند؟«  را  خود  عملکرد  آیا  آیند، 
و  زیبا  عبارت پردازی های  »پشت  گفت: 
و  گرفتن  سنگر  مقدس مآبانه  رفتارهای 
پاسخگو نبودن و در عین حال تیشه به 
را نمی دانم چه  انقالب زدن  ریشه اصیل 
بنامم. البته در این میان رقبای انتخاباتی 
هم که سالم از گردنه عبور کردند آسیب 
دیده اند و من اگر جای آنها بودم، انصراف 
این  از  برآمده  دولت  که  چرا  می دادم، 

انتخابات توان حل هیچ مشکلی را ندارد.«

حسن روحانی با اشاره به ردصالحیت  گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری:

به ناچار به مقام معظم رهبری نامه نوشتم
حسن خمینی: دولت برآمده از این انتخابات توان حل هیچ مشکلی را ندارد

عراقچی:
تمامی طرف های مذاکره 
به اندازه کافی جدیت به 

خرج می دهند
معاون وزیر امور خارجه ایران در گفت وگویی 
توافق  احیای  مذاکرات  فعلی  وضعیت  به 
با وجود  هسته ای در وین پرداخته و گفت 
مسائل  هنوز  شده،  انجام  پیشرفت های 
به گزارش  دارند.  وجود  نشده ای  حل  مهم 
ایسنا به نقل از پرس تی وی، عباس عراقچی 
معاون وزیر امور خارجه و سرپرست هیئت 
احیای  مذاکرات  در  ایران  دیپلماتیک 
توافق هسته ای در وین، در پاسخ به سوال 
مسائلی  چه  این که  بر  مبنی  پرس تی وی 
کردن  حل و فصل  برای  مذاکرات  این  در 
باقی مانده اند، گفت: در دور آخر]دور پنجم[ 
پیش رفت های  بودیم  قادر  ما  مذاکرات 
حائز اهمیتی داشته باشیم اما هنوز برخی 
مسائل مهم حل نشده باقی مانده اند. بر این 
مشترک  جلسه کمیسیون  ما  عقیده ام که 
را با عزم راسخ تمامی اعضا شروع کردیم. 
مذاکرات  در  طرف ها  تمامی  می کنم  فکر 
۵+1 و ایران به اندازه کافی جدیت به خرج 
به وضوح  را  و عزمشان  و جدیت  می دهند 
مایلند  طرف ها  تمامی  و  داده اند  نشان 
باقی مانده در اسرع وقت حل  مسائل مهم 
شود و حتی مذاکرات در این دور به نتیجه 
برسند. نمی توانم بگویم که می توانیم  در این 
دور از مذاکرات کارمان را به نتیجه برسانیم، 

دارد. وجود  امکانش  اما 
عراقچی ادامه داد: این موضوع بستگی به 
این دارد که چقدر بتوانیم در زمینه مسائل 
دیگر  طرف های  و  کنیم  پیش رفت  مهم 
سخت  تصمیم های  دارند  آمادگی  چقدر 
را  مسائل  بگذارند  و  بگیرند  را  خودشان 
هستند  مسائلی  اصلی،  مسائل  حل کنیم. 
که پیش رفتی در زمینه آن ها داشته ایم اما 
هنوز نمی توانیم بگوییم که پاسخی شفاف یا 
راهکاری شفاف برایشان داریم اما مطمئنم 
اگر  و  کنیم  پیش رفت  می توانیم  بار  این 
امکانش باشد مذاکرات را تکمیل کنیم که 
باید تکرار کنم که مطمئن نیستم مذاکرات را 
بتوانیم به پایان برسانیم اما امکانش وجود 

دارد.

قالیباف برای دومین سال 
رئیس مجلس شد

رئیس  پیاپی  سال  دومین  برای  قالیباف  محمدباقر 
در  ایسنا،  به گزارش  شد.   اسالمی  شورای  مجلس 
جریان انتخابات هیات رئیسه مجلس برای سال دوم 
به  رای   ٢٣٠ با  قالیباف  محمدباقر  یازدهم،  مجلس 
شد.  انتخاب  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  عنوان 
ریاست مجلس شده  کاندیدای  نیز  عباسی  فریدون 
بعد  قالیباف  محمدباقر  آورد.  بدست  رای   ١٨ بود که 
»به  کرد:  اظهار  رئیسه  هیات  انتخابات  برگزاری  از 
در  شما  نمایندگان  ما  می گویم که  خود  ولی نعمتان 
سال گذشته با همه فراز و نشیب ها همت و توان خود 
را در جهت پیگیری مسائل شما در حدود اختیارات 
و ظرفیت های مجلس به کار گرفتیم. علی رغم اذعان 
نسبت به وجود نقاط ضعف در کارنامه یکساله خود 
را رو سفید  ایران، خود  در محضر خدا و شما مردم 
احساس می کنیم. وجود نقاط ضعف برای هر نهادی 
به خصوص مجلس با قریب به ۲90 نفر تصمیم گیر با 
دیدگاه ها و سالیق مختلف طبیعی است اما علی رغم 
وجود  خصوص  به  موجود  محدودیت های  و  موانع 
سال های  طی  که  ناصوابی   رویه های  و  ساختارها 
متمادی در تار و پود قوه مقننه شکل گرفته، مجلس 
یازدهم توانسته در سال اول فعالیت خود در مسائل 
انجام  درستی  به  را  اصلی اش  وظایف  اساسی کشور 

دهد.«

به یک سیستم 
راستی آزمایی بسیار قوی 
در قبال ایران نیاز است

در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
را  بین المللی  نهاد  این  مواضع  گفت وگویی 
درباره نظارت بر برنامه هسته ای ایران با توجه 
به تحوالت اخیر در سطح غنی سازی اورانیوم 
در ایران و توافق هسته ای بیان کرد. به گزارش 
ایسنا به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، رافائل 
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  گروسی 
اتمی درباره غنی سازی اورانیوم در ایران، با بیان 
این که این که کشوری تا ۶0 درصد غنی سازی 
انجام دهد، موضوعی بسیار جدی است، مدعی 
شد:  فقط کشورهایی که بمب تولید می کنند تا 
این سطح غنی سازی انجام می دهند. شصت 
درصد تقریبا نزدیک به سطح تسلیحات است، 

غنی سازی تجاری دو سه درصد است.
ایران از مه سال ۲019 فعالیت هسته ای  را در 
پاسخ به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور 
پیشین آمریکا برای خروج یک جانبه آمریکا 
از توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی 
و اعمال تحریم های شدید علیه آن، افزایش 
داد. تهران ماه گذشته اعالم کرد که تا ۶0 درصد 
غنی سازی اورانیوم انجام می دهد؛ این باالترین 
سطح غنی سازی اورانیوم ایران بوده است که 
از ۳.۶۷ درصد غنای مجاز در توافق هسته ای 
فراتر می رود. گروسی عالوه بر این، با گفتن 
افزایش  آژانس گفته است  به  ایران  این که 
سطح غنی سازی آن برای اهداف  پزشکی و 
تحقیقاتی است، مطرح کرد: ما با وجود سطح 
فعلی فعالیت صنعتی و پزشکی ایران، نیاز 
زیادی به ]این سطح از غنی  سازی[ نمی بینیم، 
اما تصمیم گیری در این باره بر عهده خود این 

کشور است.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
وقتی که بدانید چطور باید کاری را انجام دهید، 
دیگر می دانید، تنها راه بررسی آن هم از طریق 
ایران  هسته ای  برنامه  است.  راستی آزمایی 
رشد داشته و پیچیده تر شده است، بنابراین 
دیگر  هسته ای  توافق  به  خطی  بازگشت 
امکان پذیر نیست. کاری که می توان انجام داد، 
نگه داشتن فعالیت  آن ها در سطحی پایین تر 
از شاخص های تعیین شده در توافق هسته ای 

است.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این 
زمینه گفت: در حال وارد شدن به مرحله ای 
باید صبر کنیم  بار  هستیم که هفته ای یک 
و ببینیم روند دیگر، ]مذاکرات احیای توافق 
هست ای در وین[ چطور پیش می رود. واضح 
است که با برنامه ای]هسته ای[ با این سطح 
به یک سیستم  دارد،  ایران  پیچیدگی که  از 
راستی آزمایی بسیار قوی و بسیار مستحکم 

نیاز است.

در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان

ظریف: حفظ امنیت و آرامش 
قفقاز مسئله امنیت ملی ایران است

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای دیدار 
و گفتگو با مقامات جمهوری ارمنستان در ایروان به سر 
می برد، صبح دیروز با آرا آیوازیان کفیل وزارت امور خارجه 
ارمنستان دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش ایسنا، وزیر امور 
خارجه ایران سفر به ایروان را فرصت مناسبی برای گفت وگو 
درباره شرایط ویژه منطقه توصیف کرد و با اشاره به سفر 
هفته جاری وزیر راه و شهرسازی ایران به ارمنستان، ابراز 
امیدواری کرد اجرای توافقات انجام شده در این سفر به 

گسترش روابط دو کشور کمک کند.
ظریف قفقاز را منطقه ای حیاتی و حفظ امنیت و آرامش 
آن را مساله امنیت ملی ایران دانست و با اشاره به سیاست 
اصولی ایران در قبال بحران قره باغ از دهه نود میالدی، بر 
احترام به تمامیت ارضی، رعایت حقوق همه مردم منطقه و 

حل وفصل مسالمت آمیز اختالفات تاکید کرد.
ماه های  در  ایران  تالش های  به  ایران  خارجه  امور  وزیر 
اخیر برای کمک به حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات 
اشاره کرد و با ابراز نگرانی تهران از تنش و تشنج اخیر، بر 
ضرورت خویشتنداری همه طرف ها و احترام به تمامیت 
ارضی یکدیگر و تالش برای حل اختالف از طریق گفت وگو 
تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه جمهوری 
اسالمی ایران از هر تنشی در منطقه رنج می برد، بر تالش 
برای کمک به نزدیک شدن دیدگاه های دو کشور تاکید کرد 
و ضرورت احترام به مرزهای بین المللی، تمامیت ارضی 
کشورها و عدم تغییر مرزها به عنوان یک خط قرمز از سوی 

کشورمان را مورد تصریح قرار داد.
بین  و  منطقه  در  اختالفات  کرد  امیدواری  ابراز  ظریف 
جمهوری های آذربایجان و ارمنستان به سمت کاهش تنش 
جریان یافته و کشورهای منطقه به سوی ثبات و افزایش 

ارتباطات مفید برای مردم منطقه حرکت کنند.
آیوازیان کفیل وزارت امور خارجه ارمنستان نیز در این دیدار 
با اشاره به دستور کار همکاری های فی مابین، بر اهمیت 
گفت وگوهای منظم رهبران دو کشور تاکید و ابراز امیدواری 
مختلف گسترش  حوزه های  در  جانبه  دو  روابط  کرد که 
یابد. او با اشاره به اختالف مرزی ارمنستان و آذربایجان 
در هفته های اخیر، این حوادث را با ثبات و آرامش منطقه 

ناهمخوان دانست.

پرویز امینی، تحلیلگر اصولگرا: 
»می گویند شورای نگهبان به 
مر قانون عمل کرده است. 
این کدام قانون است که عمل 
به آن، اعتبار شورای نگهبان 
را مخدوش، داشته های 
مردم ساالرانه جمهوری اسالمی 
ایران را تخلیه، فضای سیاسی 
را پژمرده، رقابت سیاسی را کان 
لم یکن، رای و انتخاب مردم 
را بی معنی و دولت آینده را در 
موضع تحمیلی بودن قرار داده 
است؟«

اگر به علت آتش سوزی، یکی 
از اعضای خانواده تان را از دست 
بدهید یا معیشت شما به علت 
خشکسالی از بین برود، باعث 
شوک و ضربه روانی  می شود 
که در برخی افراد به پریشانی 
طوالنی مدت یا اختالل استرس 
پس از حادثه، اضطراب، 
افسردگی و افزایش خطر 
خودکشی می رسد.

رد صالحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری انتقاد چهره ها و جریان های سیاسی را به دنبال داشته است. 
حسن خمینی، نسبت به رد صالحیت های گسترده به تندی واکنش نشان داده و گفته، اگر جای کاندیداهای تایید شده 
بودم انصراف می دادم. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران هم با اشاره تصمیم شورای نگهبان درباره صالحیت 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفته که به ناچار به مقام معظم رهبری نامه نوشته است و ایشان هم آنچه را که به 

مصلحت می دانند، انجام خواهند داد.

تغییرات آب وهوایی
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 انتشار گزارش جدیدی نشان داد:

آثار سهمگین تغییرات آب وهوایی بر سالمت روان
آسیب  حال  در  آب وهوایی  بحران  |پیام ما| 
نفر  میلیون  روان صدها  به سالمِت  رساندن 
از مردم در سراسر جهان است اما هزینه  های 
آن از چشم ها پنهان مانده است. دانشمندان 
امواج گرمایی  افزایش  گزارشی گفته اند،  در 
باعث افزایش خودکشی شده است، فجایع 
آب وهوایی مثل سیل و آتش سوزی جنگل ها 
و مراتع، باعث ضربه های روانی می شود و از 
بین رفتن امنیت غذایی، خانه ها و معیشت 
مردم، منجر به استرس و افسردگی می شود. 
اضطراِب از آینده هم به سالمت روان افراد، 

خصوصا جوانان آسیب می زند.
روانی  سالمت  شرایط  گاردین،  گزارش  به 
تحت  را  نفر  میلیارد  یک  حاضر  حال  در 
داده و ساالنه هزاران میلیارد دالر  قرار  تاثیر 
اگر  می گویند  پژوهشگران  دارد.  هزینه 
این  جهانی  گرمایش  نشود،  انجام  اقدامی 
پژوهشگران  می کند.  وخیم تر  را  وضعیت 
در  که  کرده اند  توصیف  را  معیوبی  چرخه 
آن، فشارهای آب وهوایی، مشکالت سالمت 
روانی را افزایش می دهد و مردم را در مقابل 
با  می کند.  آسیب پذیرتر  آن،  بعدی  تبعات 
این حال، آنها گفته اند که مقابله با تغییرات 
آب وهوایی می تواند ما را از این چرخه خارج 
کند. اقداماِت افراد، جوامع و دولت ها نه تنها 
اثرات گرمایی را کاهش می دهد، بلکه با دادن 

عامل  و  امیدواری  احساس  زندگی سالم تر، 
بودن، بهباشی روانی افراد را تقویت می کند.

لندن که رهبری  امپریال کالج  از  ِاما الرنس 
می گوید:  داشته،  عهده  بر  را  گزارش  این 
آب وهوایی  تغییرات  تاثیر  حاضر،  حال  »در 
است.  نادیدنی  تاثیری  روان،  سالمت  روی 
افراد  این مشکل بزرگی است که قرار است 
بیشتری را در آینده تحت تاثیر قرار دهد و 
به ویژه، نابرابری ها را تشدید کند. به احتمال 
بسیار  محاسبه نشده  هزینه های  اینها  زیاد، 
»اگر  می افزاید:  الرنس  هستند.«  زیادی 
معرض  در  اگر  دهید،  دست  از  را  خانه تان 
سیِل مکرر باشید، اگر به علت آتش سوزی، 
یکی از اعضای خانواده تان را از دست بدهید 
بین  از  خشکسالی  علت  به  معیشتتان  یا 
برود، باعث شوک و ضربه روانی ای می شود 
پریشانی طوالنی مدت  به  افراد  برخی  در  که 
یا اختالل استرس پس از حادثه، اضطراب، 
خودکشی  خطر  افزایش  و  افسردگی 

می رسد.«
به گفته الرنس، حتی کسانی که هنوز به طور 
مستقیم تحت تاثیر قرار نگرفته اند، اضطراب 
محیط زیستی در مورد آینده، می تواند روی 
نرخ  خالصه،  طور  »به  بگذارد:  تاثیر  آنها 
تعداد  و  است  افزایش  حال  در  پریشانی 
اندوه  خواهد گرفت.  فرا  را  مردم  از  زیادی 

و ترس ناشی از آن، و به ویژه برای جوانانی 
را  آب وهوایی  بحران  مقابل  در  بی عملی  که 
پریشانی  این  واقعا می تواند  شاهد هستند، 
را بیشتر کند.« به گفته ِاما الرنس، حتی در 
جوان  افراد   ،۲0۲0 سال  در  همه گیری  میانه 
در  استرسشان  دادند که  بریتانیا گزارش  در 
مورد تغییرات آب وهوایی بیشتر از کووید-19 
برای  »اقدام  می افزاید:  اما  الرنس  است. 
مقابله با تغییرات آب وهوایی به نظر می تواند 
برای سالمت روان خیلی موثر باشد، چه به 
لحاظ فردی و محلی چه در مقیاس جامعه.« 
او می گوید که نشان دادن هزینه های سالمت 
روان و فوایِد اقدام باید بخشی از کار اصلی در 

باشد. آب وهوایی  بحران  با  مقابله 
روان پزشکان  کالج  رئیس  جیمز،  آدریان 
»این گزارش،  می گوید:  انگلستان  سلطنتی 
خدمات  و  دولت ها  برای  اساسی  چکیده ای 
بهداشتی و درمانی ارائه می دهد. این گزارش 
بحران  فوری،  اقدام  بدون  می کند که  تاکید 
سالمِت  جنبه های  تمام  بر  زمین  سیاره 

بود.« خواهد  تاثیرگذار  بعدی  نسل های 
»بحران  می گیرد:  نتیجه  گزارش  این 
آب وهوایی بر سالمت روان صدها میلیون نفر 
اثرات،  در سراسر جهان تاثیر می گذارد. این 
هستند  پنهانی  هزینه های  حاضر  حال  در 
برنامه ریزی ها،  و  سیاست گذاری ها  در  که 

محاسبه نمی شوند.« پژوهشگران دریافته اند 
در  پزشکی که  مقاله  هزار   ۵4 میان  از  که 
سال های ۲010 تا ۲0۲0 نوشته شده و در آنها 
به تغییرات آب وهوایی اشاره شده، کمتر از 1 
درصد به سالمت روانی اشاره داشته اند. گرچه 
پژوهش های  نیازمند  موضوع،  این  تایید 
مقاله ای  پیش  سال  دو  است،  بیشتری 
نرخ خودکشی  نشان می داد  منتشر شد که 
با افزایش دما، افزایش داشته است؛ به ازای 
یک  از  دما  افزایش  سانتی گراد  درجه   1 هر 
خودکشی  افزایش  درصد   1 خاص،  آستانه 
دارد  وجود  شواهدی  همچنین  داشته ایم. 
مبنی بر اینکه آلودگی هوا و فجایع آب وهوایی 

وقوع  و  مراتع  و  جنگل ها  آتش سوزی  مثل 
گردبادها در افزایش نزخ خودکشی موثر بوده 

است.
ضربه  موارد  تعداد  می گوید،  گزارش  این 
روانی ناشی از حادثه می تواند از آسیب های 
نسبت  با  آن هم  برود،  فراتر  هم  جسمانی 
افزوده  گزارش  این  همچنین  یک.  به   40
استرالیا،  اخیر  آتش سوزی های  از  پس  که 
برای  دالر  میلیون   ۷۶ کشور  این  دولت 
پشتیبانی بهداشت روانی هزینه کرده است. 
با  می تواند  همچنین  آب وهوایی  تاثیرات 
آسیب زدن به عزیزان، از بین بردن خانه ها، 
یا  غذا  و  آب  به  دسترسی  مشاغل، کاهش 
از  مردم  آوارگی  یا  بهداشتی  مراقبت های 
اجتماعشان، به طور غیرمستقیم به سالمت 

برساند. آسیب  روان 
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ابتدا قرار بر این بود که این پروژه در مساحتی در 
حدود 1۵0 هکتار از اراضی اطراف دریاچه عملیاتی 
شود اما با مخالف محیط زیست در نهایت گفتند 
سال  از  و  داده اند  سرمایه گذار  به  را  هکتار   ۵
گذشته هم آنطور که محمد حسن سلیمانی ، مدیر 
انجمن فرهنگی-تاریخی عالی قاپو در قزوین به 
»پیام ما« می گوید توافقی بین میراث فرهنگی 
»این  است.  شده  منعقد  سرمایه گذار  این  و 
مختلف  نقاط  در  است که  فردی  سرمایه گذار 
کشور سرمایه گذاری های کالن داشته و از مشهد 
تا تهران می توان فعالیت هایش را دید. بعد از 
این توافق هم قرار شد در این منطقه هتل و سایر 
تاسیسات گردشگری ساخته شود و آورده این 
طرح هم آنطور که گفته اند در حدود ۲۵0 میلیارد 

تومان خواهد بود.« 
ماجرا سرانجام جدی شد و فعاالن میراث فرهنگی 
آنها  واداشت.  واکنش  به  را  زیست  محیط   و 
گفتند که اقدامات انجام گرفته در این منطقه 
بدون پیوست محیط  زیستی و از سویی شامل 
حفاری ها و کندوکاوهایی است که به اکوسیستم 
منطقه آسیب می رساند. همین هم دلیلی شد 
بخواهند  و  بلند کنند  را  تا محلی ها صدایشان 
از دست رفتن پوشش  باعث  این طرح که  تا 
گیاهی منطقه و تخریب آب و خاک می شود، 
متوقف شود. طرح متوقف نشد و حاال سلیمانی 
در  است  قرار  شنیده ها  اساس  »بر  می گوید: 
همین ماه فعالیت ها با قدرت ادامه پیدا کند اما 
این در حالی است که آنها تاکید دارند که تاالب 
به هیچ  و  دارای حریم 1۵0 متری است  اوان 
عنوان اجازه هیچ گونه فعالیتی را داخل حریم 
این طرح  و  نداده اند  را  آبریز  دریاچه و حوضه 

هم خارج از حریم دریاچه است.« مدیر انجمن 
و  می گوید  را  اینها  عالی قاپو  فرهنگی-تاریخی 
می پرسد: »اما ماجرا اینجاست که پساب ناشی 
از این ساخت و ساز به کجا سرازیر می شود؟ 
تخریب کوه و کندن پوشش گیاهی و ویرانی 
زمین چطور جبران می شود؟ مگر همه این موارد 

تجاوز به رودخانه و طبیعت نیست؟«
این پرسش ها بی پاسخ مانده و در نهایت هم 
میراث فرهنگی  می گوید  سلیمانی  که  آنگونه 
مردم  آن  در  داد که  تشکیل  قزوین کمیته ای 
از  برخی  و   سرمایه گذار  معتمدین ،  و  محلی 
سازمان های متولی... حضور داشتند و قرار شد 
این پروژه با مراقبت و نظارت پیگیری شود و 
باشند.  آن  ناظر  هم  محلی  معتمدان  و  مردم 
مقام  در  می دانیم که  »اما  می گوید:  سلیمانی 
اجرا سرمایه گذار اجازه دخالت نخواهد داد و همه 
این مراسم هم تشریفاتی است. آنها مدام تاکید 
می کنند که این طرح قانونی است و سرمایه گذار 
طرقبه  و  دربند  تله کابین  در  و  است  ملی  هم 
مشهد و نقاط دیگر سرمایه گذاری کرده است و 
حاال می خواهد اینجا آباد شود. اما ما می دانیم با 

نابود می شود.« این طرح ها دریاچه  وجود 
از نگاه این فعال فرهنگی، ابهامات محیط  زیستی 
این طرح زیاد است و ادامه عملیات با این همه 
در  داده  رخ  اتفاقات  نیست.  قبول  قابل  ابهام 
میراثی  تشکل های  تا  بود  دلیلی  اوان  دریاچه 
به  خطاب  بیانیه ای  قزوین  زیستی  محیط  و 
رئیس جمهور بنویسند و نسبت به شرایط موجود 
سرمایه گذار  اقدامات  بگویند  و  کنند  اعتراض 
می زند.  منطقه  بافت  به  شدیدی  خسارات 

سلیمانی می گوید: »اعتراض محلی ها و فعاالن و 
بیانیه اخیر هم همین را می گوید. ما نمی خواهیم 
حریم  از  سرمایه گذار  سرمایه گذاری ،  بهانه  به 
قانونی پا را فراتر بگذارد و اقدام به تخریب کند.«

پیوست محیط زیستی ارائه نشده است
طبیعی  اثر  هشتاد و نهمین  اوان ،  دریاچه 
بهمن  در  را  آن  میراث فرهنگی  بود که سازمان 
ماه سال 89 به ثبت ملی رساند. دریاچه ای در 
الموت و در نزدیکی  بلندی های کوه های  میان 
زرآباد؛  و  زواردشت  وربن،  اوان،  روستای  چهار 
روستاهایی با جمعیت اندک اما حافظ دریاچه 
این  برای  دلشان  می گویند  حاال  مردم  و کوه. 
دریاچه که قرن ها در این منطقه حضور داشته، 
می سوزد و دلشان نمی خواهد شاهد ویرانی اش 
باشند. پیش از این علی حیاتی، دهیار سابق اوان 
هم به فارس گفته بود که اگر این منطقه امکانات 
داشت تاکنون جمعیت چهار روستای مجاور آن 
افزایش پیدا می کرد اما این منطقه گنجایش 
که  سال هاست  و  ندارد  را  بیشتری  جمعیت 
به طوری که  نکرده،  تغییر  روستاها  جمعیت 
جمعیت آن در پاییز و زمستان ۲00 الی ۳00 نفر و 
در تابستان نیز به ۷00 نفر می رسد، اما این پروژه 
سرمایه گذاری درصدد افزایش تعداد گردشگران 
است و ورود بی رویه گردشگران خطرات محیط 

زیستی زیادی را در منطقه ایجاد می کند.
به گفته این دهیار پیش  از این هیچ   یک از اهالی 
روستا اجازه کندن یک بوته گون را هم نداشتند 
به  گونه ای  که اگر در همان منطقه یک چوپان 
چند بوته گون را برای گرم کردن خود می سوزاند 
مواخذه می شد و حتی اجازه کاشت درخت و 

نهال در این منطقه برای افراد بومی وجود نداشت 
و اگر هم فردی یک هفته در جوار این دریاچه 
چادری برپا می کرد با او برخورد می شد، زیرا گفته 
می شد این منطقه حفاظت شده است. اما اکنون 
چه اتفاقی موجب شده که توسعه گردشگری به 
این وسعت در منطقه مجاز شود و زمین های 
زراعی مردم از آنها گرفته شود و راه برای تغییراتی 
که بر محیط زیست هم اثر خواهد گذاشت باز 

شود؟
زمین های زراعی حاال از کشاورزان گرفته شده 
حفاظت  مدیرکل  شنتیائی ،  مهران  که  آنطور  و 
 محیط زیست استان قزوین در روزهای اخیر به 
ایسنا گفته این اتفاق بدون هیچ پیوست محیط  
زیستی بوده و آنها هنوز نمی دانند این پروژه چه 
خواهد  دنبال  به  دریاچه  برای  تخریبی  میزان 
داشت چرا که هنوز پروژه مطالعاتی بر روی آن 

انجام نگرفته است. 
به  توجه  با  قزوین  زیست  محیط  او  به گفته 
موارد قانونی چندین بار به دادگاه الموت موضوع 
را گزارش داده  و معاون اجتماعی و پیشگیری 
قزوین  استان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از 
به شخصه این موضوع را پیگیری کرده است اما از 
نتیجه پیگیری های دادگستری اطالعی در دست 
نیست. »در اجرای این پروژه از لحاظ قوانین 
منعی وجود نداشت که بتوانیم مانع کار شویم و 
تنها توانستیم بر ضوابط موجود پافشاری کنیم تا 
خسارت واردشده به  محیط زیست را به حداقل 
برسانیم. اگر این پروژه طرح توسعه ای داشته 
باشد باید گزارش ارزیابی بیاورند که در آن تمام 
منطقه، روستاهای اطراف و جوامع محلی دیده 

شود تا مطالعات نشان دهد که آیا مجوز باید 
صادر بشود یا نه. در دوره ای فعالیت پروژه متوقف 
شد چرا که ما به صورت دوره ای به دادگاه گزارش 
می دهیم و سیستم قضایی بر اساس مستندات 
موجود دستور توقف عملیات را می دهد، توقف 
پروژه برای مدتی نیز به دلیل گزارش هایی بود 
که قرار بود ارائه بدهند که هنوز هم ارائه نشده 
است.« با وجود آنکه صاحبان پروژه گردشگری 
اوان هنوز پیوست محیط  زیستی را ارائه نداده 
و طرح توسعه آن هم هنوز به دست سازمان 
با  طرح  است  قرار  اما  نرسیده  زیست  محیط 

جدیت وارد فاز عملیاتی شود.
چنانچه علیرضا قاسم زاده ، مدیرکل منابع طبیعی 
روزهای  در  هم  قزوین  استان  آبخیزداری  و 
گذشته درباره این پروژه صحبت کرده و گفته 
با اجرای کمتر از ۵ درصد پروژه موافقت شده 
دولتی  ملی  اراضی  واگذاری  »دبیرخانه  است. 
امور اراضی است و ما صرفًا ازلحاظ محدودیت ها 
می کنیم.  بررسی  را  موضوع  ممنوعیت ها  و 
این طرح گردشگری و با هدف کمک به رونق 
گردشگری واگذار شده است و هیچ تاثیری بر 
حجم آب دریاچه اوان نمی گذارد، اگر قرار باشد 
فاز بعدی پروژه نیز اتفاق بیفتد شرایط بار دیگر 
کارشناسی می شود.« اثر نداشتن اجرای چنین 
اما موردی است  بر آب دریاچه  طرح عظیمی 
نیستند  موافق  آن  با  محلی  مردم  تنها  نه  که 
که کارشناسان بسیاری هم این طرح را باعث 
آسیب جدی به حجم آب و اکوسیستم دریاچه 

می دانند.

دریاچه؛ منبع آب برای ساخت و ساز
»برای اجرایی شدن پروژه ای در این ابعاد نه 
قرار است آب از خارج از محدوده آورده شود و 
نه می توان چنین کاری کرد و در نتیجه منبع آبی 
که برای ساخت قرار است استفاده شود همین 
دریاچه است.« این جمله را محمود داوران ، دبیر 
شبکه  تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی 
تاکید  و  می گوید  »پیام ما«  به  قزوین  استان 
می کند که برای ساخت این پروژه نه با محلی ها 
دریاچه  حریم  درستی  به  نه  و  شده  تعامل 
رعایت می شود. »آب موجود در این دریاچه از 
چشمه های کف دریاچه تامین می شود. آب های 
سطحی تنها بخشی از منبع دریاچه اوان است. 
این منطقه اکوسیستم شکننده ای از نظر آب ، 

پوشش گیاهی و فرسایش خاک دارد.«
این کارشناس محیط زیست معتقد است که 
ساخت این پروژه با نگاه سوداگرانه آغاز شده و 
ادامه یافته و عالوه بر مشکالت زیست محیطی ، 
نظر نیروهای محلی هم در آن دخیل نبوده است 
و مهم ترین روستاهای نزدیک این دریاچه یعنی 
اوان و زرآباد خود را جدا از این طرح می دانند و 
نگرانند. »پروژه های گردشگری بدون نظر مردم 
محلی و حفظ منفعت آنها هرگز با موفقیت همراه 
نخواهد بود. اگر مشارکت محلی ها جلب نشود و 
آنها میزان خسارت را ببینند ،  پروژه در نهایت بر 

زمین خواهد ماند.«
وجود  با  منطقه  این  در  می گوید  داوران 
دامداری  و  باغداری  فراوان ،  کوهستان های 
فعالیت مردم محلی است. مراتع زیاد است و 
حاال با وجود رفت و آمدهای گسترده از سویی 
و از سوی دیگر پساب ناشی از ساخت و ساز 
و حضور گردشگران، این مراتع هم رو به نابودی 
خواهند گذاشت. به گفته دبیر شبکه تشکل های 
هنوز  هرچند  قزوین  استان  زیستی  محیط 
جزئیات دقیق ساخت این پروژه منتشر نشده 
محیط  حوزه  فعاالن  سایر  و  او  برای  آنچه  اما 
زیست و میراث طبیعی مشخص شده این است 
که نگرانی هایشان برای این دریاچه به جا است 
و با عملیاتی شدن طرح هایی از این دست در 
آینده ای نه چندان دور باید شاهد از بین رفتن 
و  الموت  خاطره کوه های  باشند که  دریاچه ای 

دارد. یادش  در  را  قزوین  دشت  

با اوج گرفتن فعالیت پروژه گردشگری در دریاچه جاده الموت، نگرانی فعاالن محیط زیستی شدت یافته است

خطر توسعه گردشگری ناپایدار برای »اوان«
دبیر شبکه تشکل های محیط زیستی استان قزوین: برای اجرایی شدن پروژه ای در این ابعاد قرار نیست آبی از خارج محدوده 

آورده شود، منبع آب ساخت و ساز همین دریاچه است

مدیرکل دفتر حفاظت از 
زیست بوم های دریایی:

با ترال مخالفیم اما 
ممنوعیت آن تبعات 

اجتماعی دارد 
مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی 
و سواحل دریایی با انتقاد از وضعیت صید در 
کشور گفت: با توجه به اینکه اکنون کشتی های 
و کشتی های  لنج  تا  قایق گرفته  از  زیادی 
صنعتی صید ترال انجام می دهند، با وضعیتی 
که کشور دارد ممنوعیت این نوع صید می تواند 
تبعات اجتماعی داشته باشد بنابراین هنوز به 

نتیجه ای نرسیده ایم.
داوود میرشکار با تاکید بر اینکه صید ترال باید 
ممنوع یا مدیریت شود، عنوان کرد: همانگونه که 
برای جلوگیری از خام فروشی نفت برنامه ریزی 
از خام فروشی  برای جلوگیری  باید  می کنند، 
شیالتی نیز برنامه داشته باشیم. در حوزه صید 
ترال بسیار قاطع ایستادیم و گفتیم که صید 
ترال به ویژه در خلیج فارس باید ممنوع شود. 
او تصریح کرد: پیگیری ممنوعیت صید ترال 
به ویژه در خلیج فارس همچنان در دستور کار 
است تا بتوانیم در صورت ناتوانی در توقف این 
صید، حداقل با همکاری سازمان شیالت ایران 
آن را مدیریت کنیم. برای این امر نیز نیاز به 

یک سری مقدمات است.
  او با تاکید بر اینکه ابتدا باید مجلس قانون 
حفاظت و بهره برداری از آبزیان را اصالح کند، 
گفت: نمی شود یک سازمانی هم ارزیابی ذخایر 
را انجام دهد، هم مجوز صادر و هم نظارت کند 
و جلوی تخلفات را بگیرد. این امر کار درستی 
نیست و یقینا سو مدیریت و فسادهای مالی 

رخ می دهد.
زیست بوم های  از  حفاظت  دفتر  مدیرکل   
معتقدیم  افزود:  دریایی  سواحل  و  دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه یگان 
حفاظت محیط زیست را باید توانمند کنیم یا 
اینکه یک یگان مشترک را در کشور ایجاد کنیم 
که به صورت مستقل فعالیت کند و به هیچ 
یک از سازمان ها و دستگاه ها وابستگی نداشته 
باشد، قوانین را در اختیارش قرار دهیم، بتواند 
نظارت درستی انجام دهد و تمام تخلفات را در 

حوزه ساحلی و دریایی کنترل کند.
میرشکار یادآور شد: در کنار بحث نظارت باید 
به سراغ اشتغال های جایگزین برویم، به ویژه 
منطقه  زیستی  ظرفیت  با  که  اشتغال هایی 
و  اقتصاددانان  امر  این  برای  دارد.  همخوانی 
کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، الزم 
اینکه  بر  تاکید  با  او  وارد عرصه شوند.  است 
نیاز است در حوزه امنیت غذایی، تولیدات و 
کشاورزی اشتغال درستی ایجاد شود، گفت: 
الزم است توسعه صنایع در ساحل نیز دقیقا 
گیرد.  صورت  زیستی  ظرفیت  با  متناسب 
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی 
و سواحل دریایی با تاکید بر اینکه عمدتا کشور 
دارد،  را  پایدار  توسعه گردشگری  قابلیت  ما 
توسعه گردشگری  به سمت  باید  کرد:  اظهار 
پایدار برویم، به قدری خدمات درست و پایدار 
ارائه کنیم و قیمت ها متناسب باشد تا دیگر 
گردشگری برای گردشگری خارج از کشور نرود. 
از این ظرفیت ها باید استفاده سپس ظرفیت 
صید و صیادی را کم کنیم یعنی آن هایی که 
و صیادی  در حوزه صید  غیرمجاز  به صورت 
اشتغال دارند و عمدتا نیز غیرمسئوالنه صید 
جایگزین  و شغل  مدیریت کرده  را  می کنند 
برای این افراد در نظر بگیریم. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، 
میرشکار با تاکید بر اینکه شناورهای چینی یا 
حتی شناورهای سایر کشورها نباید حق ورود به 
آب های کشور را برای بهره برداری داشته باشند، 
باید صیادان  دارد  اگر ذخیره ای وجود  گفت: 
خودمان بتوانند صید کنند و آبزیان صید شده 

وارد چرخه شیالتی شود.

کم بارشی حجم آب 
تاالب » قوری گل« 

را کم کرد 
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با 
اعالم این خبر که حجم آب تاالب  بین المللی 
» قوری گل« به علت کاهش بارندگی کم شده 
است، گفت که حجم فعلی آب این تاالب در 
زمان حاضر یک میلیون ۵80 هزار مترمکعب 

برآورد می شود.
مقدار  داد:  توضیح  ایرنا  به  غفارزاده  یوسف 
آب تاالب » قوری گل« نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 4۷ هزار مترمکعب و در مقایسه با 
متوسط درازمدت 100 هزار مترمکعب کاهش 
دارد. تراز سطح آب نیز در زمان حاضر 191۲.۶0 
متر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
تراز  می دهد،  نشان  کاهش  سانتیمتر   ۳4
متوسط  مشابه  با  مقایسه  در  تاالب  کنونی 

درازمدت، هفت سانتی متر کاهش دارد.
به گفته او وسعت تاالب در تراز یاد شده 1.۳4 
کیلومترمربع برآورد شده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل حدود هشت هزار مترمربع 
هزار   ۲ درازمدت  متوسط  با  مقایسه  در  و 

مترمربع کاهش نشان می دهد.

اتفاقات رخ داده در دریاچه 
اوان دلیلی بود تا تشکل های 

میراثی و محیط زیستی 
قزوین بیانیه ای خطاب به 

رئیس جمهور بنویسند و نسبت 
به شرایط موجود اعتراض کنند 
و بگویند اقدامات سرمایه گذار 

خسارات شدیدی به بافت 
منطقه می زند

محلی ها چشمشان به دریاچه است. می گویند اگر »دریاچه اوان« نابود شود این منطقه دیگر جانی برای ادامه نخواهد داشت. دریاچه 
که در منطقه الموت و 75 کیلومتری قزوین قرار گرفته چند سالی است درگیر ساخت پروژه ای گردشگری است و از شش سال قبل 
که صحبت ها درباره ساخت این پروژه شروع شد تا خرداد امسال که وارد فاز عملیاتی شده ، نگرانی محلی ها و  محیط زیست همچنان 

ادامه دارد.

به گفته دهیار اوان پیش  از این 
اگر فردی یک هفته در جوار 

این دریاچه چادری برپا می کرد 
با او برخورد می شد، زیرا گفته 

می شد این منطقه حفاظت شده 
است. اما اکنون چه اتفاقی 

موجب شده که توسعه 
گردشگری به این وسعت در 

منطقه مجاز شود و زمین های 
زراعی مردم گرفته شود و برای 
تغییراتی که بر محیط زیست 
منطقه اثر خواهد گذاشت راه 

باز شود؟
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به دنبال زادآوری گورهای ایرانی در دو استان 
و  اکولوژی  متخصص  یک  سمنان  و  یزد 
مدیریت حیات وحش گفت: الزم است به 
مجدد  معرفی  و  اسارت  در  تکثیر  موازات 
از  حفاظت  مساله  طبیعت،  به  گونه  این 
تهدیدکننده  عوامل  با  مقابله  و  زیستگاه ها 

گیرد. قرار  توجه  مورد  نیز  ایرانی  گور 
ایسنا ضمن  با  گفت وگو  در  عبداله ساالری 
مجدد گور  معرفی  و  ولد  و  زاد  اینکه  بیان 
ایرانی در  پارک ملی کویر خبر بسیار خوبی 
شد  تالش  زیادی  سال های   : است، گفت 
بین  از  منطقه  این  در  که  جمعیت گور  که 
نخستین کره  اکنون  و  احیا شود  بود  رفته 
ملی  این  پارک  در  اسارت  در  تکثیر  نتیجه 

است. شده  متولد 
 اوبا اشاره به اینکه موضوع تکثیر در اسارت 
ظرایف و مطالعات خاصی را می طلبد، اظهار 
کرد: آنچه باید در  طرح های تکثیر در اسارت 
گونه های در معرض انقراض مورد توجه قرار 
باید  است که  زادآوری  این  از  هدف  گیرد 
با محوریت امکان رهاسازی گورهای متولد 

شده در اسارت باشد.
ساالری ادامه داد: معموال اگر زاده اولیه ای 
که در منطقه متولد می شود در اسارت کامل 
باشد، قابلیت بازگشت به طبیعت را نخواهد 
داشت اما کره های بعدی که متولد می شوند 

امکان رهاسازی در طبیعت را دارند و این 
معرفی مجدد نیاز به یک برنامه مشخص و 
از  پیش تعیین شده دارد چراکه صرفا تکثیر 
زیستگاه  به  بازگشت گونه  بدون  اسارت  در 

ارزش حفاظتی باالیی نخواهد داشت.
به گفته او، با توجه به شرایط زیستگاه های 
تکثیر  که  گفت  می توان  کشور  در  گور 
که  است  راه حل هایی  از  یکی  اسارت  در 
گونه  این  جمعیت  افزایش  به  می تواند 
تمام  صرفا  نباید  حال  عین  در  کمک کند. 
زمینه  در  را  اعتبارات  و  تمرکز  توان،  منابع، 
تکثیر در اسارت هزینه کنیم و الزم است به  
موازات آن در زمینه حفاظت از زیستگاه ها 

نیز  می کنند  زندگی  آن  در  که  گورهایی  و 
شود. اقدام 

ممکن  که  متعددی  عوامل  داد:   اوادامه 
است این گونه را تهدید کند باید شناسایی 
در  آن ها  برای کاهش  برنامه ریزی  و  شوند 

گیرد. قرار  حفاظتی  اولویت 
آنچه  کرد:  تاکید  اکولوژی  متخصص  این 
حیات  احیای گونه های  مسیر  در  می تواند 
کمک  ما  به  ایرانی  گور  جمله  از  وحش 
و  بین المللی  ظرفیت های  از  استفاده  کند 
بین المللی  اتحادیه  تخصصی  کارشناسان 
حفاظت از طبیعت )IUCN ( در حوزه های 

است. مختلف 

تکثیر در اسارت کافی نیست

ضرورت حفاظت از  زیستگاه گورهای ایرانی

 پایش

در حال حاضر سهم 
انرژی  های تجدیدپذیر به 
طرز چشمگیری در حال 
افزایش و سوخت  های 

فسیلی به عنوان منبع انرژی 
در حال کاهش است. حال 

اگر ما اقدامی در زمینه 
سوخت  های فسیلی انجام 

دهیم، دچار مشکل می شویم

رئیس دانشگاه خواجه نصیر:

تبعات محیط زیستی نیروگاه های حرارتی را بررسی می کنیم
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
زیست  محیط  تبعات  بررسی  از  طوسی 
نیروگاه های حرارتی توسط این دانشگاه خبر 

داد.
ساالنه  همایش  در  یزدان دوست  فرهاد 
 بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و 
همایش صنعت نیروگاه  های حرارتی گفت: این 
دانشگاه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی بررسی مسائل و تبعات محیط زیستی 
نیروگاه  های حرارتی را متقبل شده و امیدواریم 

در این زمینه نقش محوری ایفا کند.
 او ادامه داد: انتظاری که از انجمن مهندسان 
مکانیک و دیگر انجمن  ها   می رود، این است که 
بتوانند آینده را ترسیم کنند. آینده ای که از این 
قالب  های سنتی فاصله   می گیرد، اما همچنان 
اهمیت، ضرورت و جایگاه این قالب  ها باقی 
باید  شده  پیش گرفته  در  رویکرد    می ماند. 
همه جانبه نگر، بین رشته ای و تعاملی باشد. 
همه مسائل پیش رو همچون اشتغال، محیط 
است که  بشریت شده  ... مسائل  و  زیست 
به عنوان یک موجود  این زمینه دانشگاه  در 
هدفمند و اجتماعی و صنعت به عنوان یک 
بازوی فعال و پشتیبان جبهه توسعه به همراه 
هم  به دست  باید دست  علمی  انجمن  های 

دهند و آینده را به نحو مناسب بسازند.
مهندسان  انجمن  رئیس  عباس   علی آبادی، 
مکانیک ایران و مدیر عامل گروه مپنا نیز گفت: 

الزم است ما وارد یک تغییر رویکرد شویم. در 
حال حاضر سهم انرژی  های تجدیدپذیر به طرز 
و سوخت  های  افزایش  در حال  چشمگیری 
فسیلی به عنوان منبع انرژی در حال کاهش 
است. حال اگر ما اقدامی در زمینه سوخت  های 

فسیلی انجام دهیم، دچار مشکل می شویم.
از  نقل  و  بخش حمل  در  دنیا  داد:  ادامه    او 
خودروهای سنتی بنزینی در حال فاصله گرفتن 
است و ما به این سمت در حرکت هستیم و 
سرمایه گذاری در این حوزه اشتباه است؛ چرا 
که گذشته از اثرات زیست محیطی، هزینه  های 

اقتصادی به دنبال دارد.
وضعیتی که  بهترین  عنوان کرد:    علی آبادی 
  می توان ترسیم کرد، این است که دولت  ها و 
ملت  ها با هم همکاری کنند و بتوانند انرژی 
مورد نیاز را از طریق انرژی تجدید پذیر به دست 
آورند و ذخیره سازی انرژی را به نحو مناسبی 

انجام دهند.
خواجه  دانشگاه  روابط عمومی  از  نقل  به 
نصیرالدین طوسی، علی غفاری، نائب رئیس 
انجمن مهندسان مکانیک ایران و دبیر همایش 
با اشاره به این نکته که مقاالت زیر نظر ۵۲ 
دبیر تخصصی از اعضای هیات علمی در سراسر 
مقاله  های  آمار  شده اند، گفت:  ارزیابی  کشور 
دیگر  انجمن  های  و  انجمن  این  به  ارسالی 
طی بازه زمانی 10-1۲ سال اخیر با سیر نزولی 

بوده است. مواجه 

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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پس از تخریب شیرهای میدان ُحر و پخش 
مجازی،  فضای  و  رسانه ها  در  آن  تصاویر 
معاون میراث فرهنگی استان تهران گفت که 
غالمرضا  استاد  اثر  حر  میدان  مجسمه های  
سال  بهمن ماه  ششم  در  ارژنگ  رحیم زاده 
آثار ملی  با شماره 144۳ در فهرست   1۳98
مجسمه  شامل  که  است  شده  ثبت  کشور 
بنابراین  می شود.  اژدها  با  گرشاسب  نبرد 
شهرداری هر اقدامی با هر عنوانی در محدوده 
کل  اداره  از  باید  دهد  انجام  میدان  میانی 
بگیرد  استعالم  تهران  استان  میراث فرهنگی 
بدون  میدان  این  مجسمه های  مرمت  و 
هماهنگی و اطالع بوده است. به گزارش ایسنا، 
شاپور دیوساالر ـ معاون فرهنگی و هنرهای 
هم  ـ  تهران  شهر  زیباسازی  سازمان  شهری 
بوده است، در پاسخ  که مسؤول این قضیه 
مجسمه های  انتقادها گفته  و  واکنش ها  به 
نیست  ملی  ثبت  اصلی  اثر  اطراف  شیرهای 
و قرار گرفتن این تندیس ها در معرض فعل 
پایدار  چندان  نه  و جنس  جوی  انفعاالت  و 
فایبرگالس به کاررفته در بدنه این آثار، باعث 
ایجاد شود و چهره ای  نامناسبی  شده شکل 
زشت و زننده به این اثر ملی بدهد؛ بر همین 
به وظیفه سازمان زیباسازی  با توجه  مبنا و 
که متولی مرمت و تولید حجم و مجسمه در 
سراسر شهر است، بنا بر این شد که این چند 

شوند. مرمت  مجسمه 
مجسمه هایی  جمله  از  حر  میدان  شیرهای 
بود که پس از انقالب تخریب شد. سال 84 

شیرها توسط همان استادکاری که در ساخت 
مجسمه های میدان نقش داشت، زنده سازی 
شد و حاال بار دیگر به بهانه جایگزین کردن 
شیرهایی با شکلی بهتر، تخریب شده است.
وارد موضوع کرده  را  ماجرا شورای شهر  این 
سخنگوی کمیسیون  ـ  نظری  حجت  است. 
ـ  تهران  شهر  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی 
تاکید کرده است: این شیرها دهه هاست در 
اطراف میدان حر قرار گرفته و در عکس ها و 
تصاویر مربوط به سال های پیش از پیروزی 
انقالب نیز این شیرها در اطراف میدان قرار 
با  نبرد گرشاسب  این رو گرچه پیکره  از  دارد، 
اژدها به شماره 144۳ ثبت شده، اما محیط 
به  تابع مقررات مربوط  باید  نیز  آن  پیرامون 

باشد. تاریخی  آثار  حریم 
او گفته در صورتی که هر گونه تقصیر و کوتاهی 
در این زمینه محرز شود با عامالن آن برخورد 

می شود.

 یکی از مجسمه های تخریب شده 
در میدان حر

اگرچه سازمان زیباسازی قائل بر این است 
ارزش  هم  چندان  حر  میدان  شیرهای  که 
است  قرار  و  نداشته  تاریخی  البته  و  هنری 
اثری با ارزش هنری باال و ماندگار در آن محل 
الریجانی  محمدابراهیم  اما  شود،  جایگزین 
شیر  مجسمه های  شدن  اضافه  زمان  در  که 
زیباسازی  اداره  مسئولیت  حر،  میدان  به 
شهرداری منطقه 11 را داشت، نظر دیگری در 

این شیرها  تاکید می کند که  و  دارد  این باره 
هنر دست استاد میرحسن ارژنگ، پسرخاله 
با  مرحوم غالمرضا رحیم زاده ارژنگ بوده که 
همکاری یکدیگر پیکر نبرد گرشاسب و اژدها 
را در میدان باغشاه )حر( ساختند، که اتفاقا 
ارزش هنری داشت و در تخریب آن اشتباه 

کرده اند.
این گونه  را  حر  میدان  شیرهای  ماجرای  او 
شیرهای  می شود  انقالب که  می دهد:  شرح 
با  همزمان  را  قدیم  باغشاه  یا  حر  میدان 
سال  تا  می کنند،  خراب  دیگر  مجسمه های 
بود  خبری  شیر  از  نه  میدان  این  در   1۳84
ابوالقاسم  دوره  آن  در  آن.  پایه های  از  نه  و 
زیباسازی  سازمان  مدیر  که  اصل  وحدتی 
شهرداری بود، اعتقاد داشت باید آثار تاریخی 
و  بازپیرایی کنیم  و  زنده  را  شهر  فرهنگی  و 
برای  بدهیم.  بها  تاریخی شهر  مکان های  به 
آثار  این  شناسایی  برای  پروژه ای  همین 
بر همین اساس، در منطقه 11  تعریف شد. 
منیریه  میدان  به  ابوالخیر  ابوسعید  مجسمه 
آن  به  را  ایرانی  نامدار  و شاعر  عارف  نام  که 
داده بودند، اضافه شد. دروازه های قزوین در 
از  یکی  گرفتن  قرار  محل  قزوین که  میدان 
شد.  نمادسازی  بود،  تهران  قدیم  دروازهای 
آذربایجان که  و  اسکندری  تقاطع خیابان  در 
به آن سه راه رشدیه گفته می شود سردیسی 
فرهنگی  نهضت  پیشگامان  از  ـ  رشیدیه  از 
ایران و موسس مدارس نوین در ایران ـ قرار 
متوجه  بررسی ها،  همان  جریان  در  گرفت. 

شدیم در میدان حر چند مجسمه شیر وجود 
داشته، با اداره میراث فرهنگی تهران مکاتباتی 
داشتم و یک سری مستندات به دست آمد. در 
عکس های قدیمی تصویر چهار شیر در اطراف 

می شد. دیده  میانی  پیکره 
شیر  روی  زمان،  آن  داد:  ادامه  او 
حساسیت هایی وجود داشت، می گفتند مظهر 
برای همین تحقیق بیشتری  طاغوت است. 
این  به  زیباسازی  سازمان  در  دادیم.  انجام 
دارد؛  بسیار  تعابیر  شیر  که  رسیدیم  نتیجه 
ضمن  است.  )ع(  علی  موال  نماد  جمله  از 
انجام  سیاسی  نداشتیم کار  قصد  ما  این که 
شهر  تاریخی  نمادهای  می خواستیم  دهیم، 
طاغوت  به  ربطی  هیچ  این  و  برگردانیم  را 
زیباسازی  سازمان  در  طرح  این  نداشت. 
تصویب شد و قرار بر این بود که نصف بودجه 
را  بودجه  از  دیگر  نیمی  و  بدهد  سازمان  را 

کنند. تامین  مناطق  شهرداری 
بیشتر، متوجه  الریجانی گفت: در تحقیقات 
رحیم زاده ارژنگ  غالمرضا  استاد  شدیم 
استاد،  همکار  و  پسرخاله  و  است  درگذشته 
میرحسن ارژنگ، خوشبختانه هنوز عمرشان 
مجسمه ساز  نخستین  را  او  است.  دنیا  به 
واقع گرا در ایران می نامیدند. استاد آن موقع 
پیشنهاد  وقتی  داشتند.  سال   80 حدود 
دادیم  را  حر  میدان  شیرهای  زنده سازی 
تا  بودی  تو کجا  و گفت »جوان  بغض کرد 
را  استاد  خواب  است  سال   ۲0 من  حاال. 
درخواست  و  است  غمگین  که  می بینم 
دارد شیرها را که محافظان پیکر گرشاسب 
هستند، دوباره بسازم...«، حتی گفت حاضر 
فقط  و  دهد  انجام  را  این کار  بی مزد  است 
تامین کنیم. ما  را  و کارگاه  مصالح  هزینه 

او اضافه کرد: قرارداد ساخت چهار مجسمه 
میلیون   40 هزینه  با  حر  میدان  غران  شیر 
هزینه صرف کارگاه،  این  بسته شد.  تومان 
مصالح، ساخت چهار مجسمه شیر، تزئینات 
و  گرشاسب(  )نبرد  میانی  مجسمه  پایه 
زنجیره های مسی در اطراف میدان شد. به 
میدان  اولیه  طرح  در  ارژنگ،  استاد  گفته 
را  آن  که  داشت  وجود  مسی  زنجیرهای 
را فضای سبز  میدان  و  بودند  برداشته  هم 
مجسمه ها،  آن  ساخت  فرایند  بودند.  کرده 
جانمایی و اضافه کردن جزئیات دیگر حدود 
سه ماه زمان برد. استاد روی جزئیات دقت، 
ظرافت و حساسیت زیادی داشت. معتقد بود 
مجسمه های شیر دقیقا باید در محل اصلی و 
قدیمی قرار گیرد و چون خیابان ها تغییر کرده 
اصلی  محل  پیدا کردن  بود،  شده  عریض  و 
آقای  کارگاه  در  ارژنگ  استاد  بود.  سخت 
دماوندی کار می کرد، در حالی که طبق گفته 
ایشان، کارگاه اولیه زیر میدان، در فضایی به 
وسعت حدودی ۲00 متر بود که ظاهرا بعدها 

محل آن را پر کرده بودند. 

 مجسمه های شیر و جزئیاتی که در 
)باغشاه(  حر  میدان  در   80 دهه 

زنده سازی شد و اینک حذف شده است
آن  که  است  این  مهم  گفت:  الریجانی 
شیرها را استادی ساخته که قبال در ساخت 
مجسمه های میدان حر نقش داشته است. 
اگر قرار بود سراغ هر هنرمند دیگری برویم 
هم  مجسمه ها  آن  و  داشت  ایراد  قضیه  که 
رفتیم که  نداشت. ما سراغ شخصی  اصالت 
نبود.  پیمانکار  و  بود  حاذق  مجسمه سازی 
خاطرم هست آن موقع که شیرها را به میدان 
زیادی  سر وصدای  روزنامه ها  کردیم،  اضافه 
کردند و علیه این کار مطالب انتقادی تندی 
هم با این مضمون که نماد طاغوت به تهران 
اضافه شده، نوشتند. تحت فشار زیادی قرار 
این  شاید  کرد:  اظهار  ادامه  در  او  داشتیم. 

شیرها  این  که  باشند  کرده  مطرح  را  نظر 
مجسمه هایی تاریخی نیستند، اما سوال این 
است مجسمه ای که حدود 1۵ - 1۶ سال از 
عمرش می گذرد چه نیازی به مرمت داشته 
است؟ به هر حال این شیرها جزء الحاقات 
مرمت  برای  باید  است،  ثبت شده  مجسۀ 
باید  می دادند،  نشان  حساسیت  تخریب  و 
داستان شیرها را پرس وجو می کردند، تحقیق 
می کردند استاد و هنرمند سازنده شیرها چه 
ارژنگ،  میرحسن  استاد  است.  بوده  کسی 
مجسمه ساز بنام و اثرگذاری بودند، نباید اثر 
می ماند  این  مثل  می کردند.  تخریب  را  او 
را   ... که مجسمه فردوسی، آرش کمانگیر و 
و کار هنرمند  انگیزه مرمت تخریب کنیم  به 
مجسمه  مثال  یا  جایگزین کنیم.  را  دیگری 
پنج  بسازیم،  را  مشایخی  جمشید  استاد 
دیگری  مجسمه  تا  کنیم  خراب  بعد  سال 
قبلی  سازنده  استاد  تکلیف  شود؛  جایگزین 

می شود!؟ چه 

 او افزود: اگر پیشینه تاریخی مجسمه شیرها 
که  است  مهم  مساله  این  بگذاریم،  کنار  را 
آن ها را یک هنرمند بااصالت ساخته است. به 
نظرم سازمان زیباسازی در جریان سوابق این 
شیرها  این  نمی داند  و  است  نبوده  مجسمه ها 
اثر هنری استادی است که در دو دوره تاریخی 
فکر  دیگر،  سوی  از  است.  شده  متصل  به هم 
می کردند مجسمه ها کامل از جنس فایبرگالس 
باشد، در حالی که اصل مجسمه از بتن ساخته 
شده، همانند پیکر میانی میدان و فقط روی آن 
و بخش هایی، برای راحتی در نگهداری و نشان 
برای  است.  شده  فایبرگالس  جزئیات،  دادن 
همین وقتی تخریب شده به مشکل برخوردند و 
متوجه شدند بدنه اصلی بتنی بوده است. موقع 
ساخت شیرها، استاد ارژنگ بر این عقیده بود 
که ظرافت و حالت خشم باید روی صورت شیر 
به تصویر کشیده شود و با بتن نمی شد این کار 
را انجام داد، تصمیم گرفتند در بخش هایی از 
استفاده  استفاده کنند.  فایبرگالس  از  مجسمه 
مجسمه  نیست که  آن  معنای  به  ماده  این  از 
باشد.  بی ارزش  یا  و  باشند  را ماشینی ساخته 
استاد میرحسن ارژنگ به معنی واقعی در کارش 
عشق، تعهد و تخصص داشت. الریجانی درباره 
ساخت  برای  میراث فرهنگی  مسئوالن  نظر 
اظهار  تخریب،  از  پس  شیرها،  عین  به  عین 
صاحب  که  دماوندی  آقای  سراغ  باید  کرد: 
خوشبختانه  هم  استاد  بروند،  بود  کارگاه 
موضوع  از  هرچند  است،  دنیا  به  عمرشان 
تخریب مجسمه ها هیچ اطالعی ندارند و من 
در تماسی که با ایشان داشتم نتوانستم این 
دقیق  زمان  آن  استاد  اما  بدهم.  را  تلخ  خبر 
کار می کرد، اتود و نقشه دارد. حتی در آرشیو 
آن  جزئیات  و  اطالعات  زیباسازی،  سازمان 
موجود است، اگر بخواهند می توانند از هنرمند 

استفاده کنند. اصلی  اطالعات  و 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مسئول 
صنایع دستی شهرستان سرایان گفت: تاکنون 
۲ فصل گمانه زنی و سه فصل کاوش باستانی 
کشوری  مطرح  باستان شناسان  حضور  با 
"کله کوب  تاریخی  محوطه  در  خارجی  و 
سرایان" انجام شده و نتایج خوبی به دست 

است. آمده 
تخصیص  با  افزود:  ایرنا  به  عرب  محمد 
400 میلیون ریال اعتبار از محل منابع ملی 
از  قسمتی  در  فنس  نصب  و  حصارکشی 
محوطه باستانی کله کوب به منظور حفاظت و 
جلوگیری از تخریب و ورود غیرمجاز وسایل 

می شود. انجام  نقلیه 
شهر  در  کله کوب  محوطه  داد:  ادامه  او 
به شماره ۲۳00۵  آیسک شهرستان سرایان 
رسیده  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  فهرست  در 
تملک  در  هکتار   9 از  بیش  مساحت  با  و 

است. میراث فرهنگی 
مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی شهرستان سرایان اظهار داشت: این 
از  پیش   محوطه های  معدود  از  یکی  محل 
خراسان  استان  در  شده  شناسایی  تاریخ 
جنوبی بوده که دارای توالی فرهنگی مناسبی 
از هزاره پنجم تا سوم پیش از میالد در این 

است. منطقه 
الیه نگاری  توالی  کرد:  اضافه  عرب 
شناسایی شده بر اساس کاوش صورت گرفته 
و  شهرنشینی  آغاز  مفرغ،  دوره های  شامل 

هزاره پنجم پیش از میالد است که استقرار 
دوره مس سنگی حدود  اوایل  از  محوطه  در 
دوره  در  و  شده  آغاز  قبل  سال  هزار  هفت 
پایان  به  پنج هزار سال پیش  مفرغ حدود 

می رسد.
مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
از  یکی  افزود:  سرایان  شهرستان  دستی 
ویژگی های برجسته محوطه کله کوب حضور 
آغاز  دوره  شاخص  واریخته  لبه  سفال های 
این  در  زیاد  تعداد  به  است که  شهرنشینی 

است. شده  شناسایی  محوطه 
اعتبارات  اختصاص  با  امیدواری کرد:  ابراز  او 
و  پژوهشی  فعالیت های  برای  بیشتر 
باستان شناسی و تداوم کاوش ها در این محوطه 

شود. حاصل  کامل تری  اطالعات  تاریخی، 
باورند که کله کوب  این  بر  باستان شناسان 
استان  در  انسانی  استقرارگاه  قدیمی ترین 
خراسان جنوبی و شرق کشور است و این 
شرق  تاریخ  موزه  سایت  به  باید  محل 

شود. تبدیل 
بررسی ها نشان می دهد حدود ۶ هزار  سال 
داشته  وجود  کله کوب  در  استقرار  دائما 
است و هیچ سایتی در خراسان جنوبی و 
در دوره پیش از تاریخ وجود ندارد که این 

باشد. داشته  را  فرهنگی  توالی 
دارد و مرکز  11 شهرستان  خراسان جنوبی 
کیلومتری   1۶0 در  سرایان  شهرستان 

است. بیرجند 

 تخریب مجسمه ها چه اثر ماندگاری را از شهر کم کرد؟

پشت پرده حذف شیرهای غّران حر
الریجانی، مسئول اسبق اداره زیباسازی شهرداری منطقه 11: این شیرها هنر دست استاد میرحسن ارژنگ، پسرخاله مرحوم 
غالمرضا رحیم زاده ارژنگ بود که با همکاری یکدیگر پیکر نبرد گرشاسب و اژدها را در میدان باغشاه )حر( ساختند

سه فصل کاوش باستانی در کله کوب سرایان انجام شد

سرپرست اداره  میراث فرهنگی 
استان سمنان:

ثبت جهانی کاروانسرای 
میامی پیگیری می شود

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان 
با اشاره به پیگیری ثبت جهانی کاروانسرای شاه 
عباسی میامی، گفت: تابستان امسال میزبان 
هیئتی از یونسکو خواهیم بود.به گزارش مهر، 
حمیدرضا دوست محمدی در نشستی با فعاالن 
گردشگری شهرستان میامی به میزبانی یکی 
از بوم گردی های این شهرستان، با بیان اینکه 
در  خصوص  به  سمنان  استان  کاروانسراهای 
میامی که مهد کاروانسراها است، ثبت جهانی 
این  جهانی  ثبت  پرونده  بیان کرد:  می شود، 
کاروانسراها در دست پیگیری است و مکاتبات 
به کاروانسرای  اشاره  با  او  است.  شده  انجام 
میامی و میاندشت و… به مثابه ظرفیت های 
گفت:  میراث فرهنگی،  و  گردشگری  عالی 
یونسکو  از  ارزیاب  هیئتی  امسال  تابستان 
شش  کم  دست  و  آمده  سمنان  استان  به 
کاروانسرای قدیمی را در این استان مورد بررسی 

برای ثبت جهانی قرار می دهند.

ظرفیت های عظیم میامی 
در بحث گردشگری

با  سمنان  استان  میراث فرهنگی  سرپرست 
دارای ظرفیت های عظیم  اینکه میامی  بیان 
گردشگری است که از جمله آن می توان به 
اشاره کرد،  سمنان  استان  روباز  مسجد  تنها 
گفت: تعامل با نهادهای مختلف به خصوص 
اوقاف و امور خیریه در ثبت جهانی و ملی آثار 
و ابنیه تاریخی ضرورت دارد. دوست محمدی 
دارای  یک کشور  توسعه  برای  اینکه  بیان  با 
سند آمایش سرزمینی است، تاکید داشت: 
مقوله مهم در شهرستان میامی این است که 
بدانیم چه عاملی باعث پیشرفت گردشگری 
می شود؟ در هر جامعه که می خواهد به توسعه 
میراث فرهنگی کمک کند می بایست احترام و 
توجه به زیست بوم محلی و مزیت های آن 
به این  توجه شود لذا در میامی می بایست 
سمت حرکت کنیم تا بتوانیم در این شهرستان 
با  او  دهیم.  صورت  را  اساسی تری  اقدامات 
اشاره به رتبه دوم میامی در بافت تاریخی در 
سطح استان سمنان، گفت: این بافت ارزشمند 
تاریخی نیازمند همراهی و بهسازی است تا 
بتوانیم از آن به مثابه مقصد گردشگری استفاده 
کنیم که در این راه همراهی فعاالن گردشگری 
را نیاز داریم. سرپرست میراث فرهنگی میامی 
نیز در این نشست با بیان اینکه ثبت جهانی 
کاروانسرا میامی باید با جدیت پیگیری شود تا 
شاهد یک جهش در شهرستان میامی باشیم، 
گفت: سه ثبت جهانی در شهرستان میامی 
شده و پیگیر ثبت کاروانسراها هم هستیم اما 
می بایست کاروانسرای میامی از سوی اوقاف 
به میراث فرهنگی واگذار شود. صادق رضویان 
در  اینکه در شهرستان میامی حتی  بیان  با 
آثار ثبتی مهم  روستاهایی مانند فرومد هم 
وجود دارد که این ویژگی سبب شده تا میامی 
بیان کرد:  شود،  محسوب  قطب گردشگری 
تعامل رکن اصلی پیشبرد اهداف عالی در حوزه 

گردشگری شهرستان میامی است.

موزه قند فریمان 
راه اندازی می شود

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس   
صنایع دستی شهرستان فریمان از آماده سازی 
داد.حسن  خبر  فریمان  قند  موزه  راه اندازی  و 
حال  در  فریمان  قند  موزه  گفت:  گیاهی 
تکمیل  و  تجهیز  از  پس  و  است  آماده سازی 
راه اندازی می شود. او افزود: مرمت و بهسازی 
ساختمان قدیمی شش دستگاه کارخانه قند 
قند  موزه  نخستین  به  تبدیل  برای  فریمان 
کشور توسط کارخانه قند فریمان در حال انجام 
است. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
ادامه  فریمان  شهرستان  دستی  صنایع   و 
مجموعه  این  ساختمان  بازدید  از  پس  داد: 
جلسه ای با حضور رئیس گروه موزه های استان 
و قائم مقام اجرایی شرکت قند ثابت خراسان 
برگزار شد.گیاهی تصریح کرد: مقرر شد طراحی 
این  و کارشناسان  مدیران  هم فکری  با  موزه 
شود. کارخانه  دنبال  میراث فرهنگی  و  شرکت 
قند فریمان به عنوان میراث  صنعتی شهرستان، 
دارنده برند عالی ترین قند ایران است که همگان 
فریمان را به این نام می شناسند. رئیس اداره 
دستی  صنایع   و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
شهرستان فریمان تصریح کرد: این ساختمان 
که ۲۵0 مترمربع مساحت دارد، روبروی ورودی 
کارخانه قرار دارد و از موقعیت مکانی بسیار خوبی 
برخوردار است.او از عالقه مندان به فرهنگ و هنر 
دعوت کرد چنانچه شی یا سند و… در رابطه با 
کارخانه قند فریمان در اختیار دارند در صورت 
اداره  یا  قند  به کارخانه  آن را  می توانند  تمایل 
میراث فرهنگی شهرستان تحویل دهند. رئیس 
اداره میراث فرهنگی فریمان گفت: کارخانه قند 
فریمان بیش از ۶0 سال پیش توسط شرکت 
سکوپ )CEKOP( ورشوی لهستان طراحی و 
تجهیز شد و خیلی زود با توجه به کیفیت عالی 
قند آن شهره عام و خاص شد و به اقصا نقاط 

عالم صادر شد.

الریجانی: استاد آن موقع 
حدود 80 سال داشتند. وقتی 
پیشنهاد زنده سازی شیرهای 
میدان حر را دادیم بغض کرد و 
گفت: »جوان تو کجا بودی تا 
حاال. من ۲0 سال است خواب 
استاد را می بینم که غمگین 
است و درخواست دارد شیرها 
را که محافظان پیکر گرشاسب 
هستند، دوباره بسازم...«، حتی 
گفت حاضر است بی مزد این 
کار را انجام دهد و فقط هزینه 
مصالح و کارگاه را ما تامین کنیم

شیرهای میدان ُحر به این بهانه که اثر تاریخی و ثبت ملی نیستند و جنس شان از فایبرگالس بوده، بدون اطالع میراث فرهنگی تخریب 
شدند تا به گفته مسببان این موضوع، شیرهای جدیدتر شکل دیداری بهتری به این میدان بدهند. اما داستان این شیرهای غرّان چه بوده 

و با تخریب آن ها چه اثر ماندگاری از تهران کم شده است؟

باستان شناسی

در حالی که نگاه میراث 
فرهنگی نگرش مرمت و 
احیا میراث فرهنگی است 
دیگر ارگان ها نگاه های 
نوسازی و بازسازی دارند و 
میراث فرهنگی را سدی برای 
توسعه قلمداد  می کنند

اشاره  با  کشور  میراث فرهنگی  معاون 
مردم  ظرفیت  بکارگیری  ضرورت  به 
گفت:  تاریخی  میراث  از  حفاظت  برای 
فعالیت های پژوهشی باید در کنار حفاظت 
و مرمت باشد.به گزارش ایرنا محمدحسن 
سال  صد  یک  مجازی  آیین  در  طالبیان 
با  از میراث فرهنگی )غیرمنقول(  حفاظت 
اشاره به دوره های مختلف حفاظت بناهای 
و  تعمیر  این  ارزش  باید  تاریخی گفت: 
دوره های  در  نکرد.  فراموش  را  حفاظت ها 
مختلف گذشتگان با آنچه برایشان مقدور 
بود، اقدام به حفاظت بناها و محوطه های 
تاریخی کردند.او با بیان این که از دو دهه 
از  حفاظت  برای  مردم  نقش  به  گذشته 
میراث کشور رسیدیم، گفت: نمی توان  بدون 
از تخت جمشید محافظت کرد.  از  مردم 
همچنین حضور رشته های مختلف همچون 
مردم شناسی، باستان شناسی و آب شناسی 
ضرورت  میراث فرهنگی  از  حفاظت  برای 
دارد.طالبیان با بیان اینکه هم اکنون برای 
نگاه  از  تلفیقی  باستانی  آثار  از  حفاظت 
سنتی و مدرن وجود دارد، گفت: مرمت به 
شکل جدید مختص دوره مدرن است. در 
بسیاری از تعمیرهایی که در  آثار باستانی 
که در سال های گذشته انجام می شد، شاهد 

بوده ایم. آسیب 
 او او یکی دیگر از مشکالت میراث فرهنگی 

در سال های اخیر را تفاوت نگرش برخی 
میراث فرهنگی  با  وزارتخانه ها  و  ارگان ها 
نگاه  که  حالی  در  گفت:  و  کرد  قلمداد 
احیا  و  مرمت  نگرش  میراث فرهنگی 
میراث فرهنگی است دیگر ارگان ها نگاه های 
نوسازی و بازسازی دارند و میراث فرهنگی را 

قلمداد  می کنند. توسعه  برای  سدی 
فرهاد نظری، کارشناس میراث فرهنگی نیز 
در این نشست با اشاره به تفاوت مرمت 
امروز و مرمتی که در گذشته انجام  می شد، 
دور  در  میان مرمت  زیادی  تفاوت  گفت: 
پیش و پس از مشروطه  وجود دارد. در 
گذشته همواره حفاظت از آثار باستانی وجود 
داشته و کلمه حفاظت با دوره مدرن فقط 
تفاوت های  بنابراین  دارد،  لفظ   اشتراک 
بنیادی در مرمت برای این دو دوره وجود 
دارد.او یکی دیگر از مشکالت را افتراق میان 
دانست  میراث فرهنگی  و  اوقاف  سازمان 
آثار تاریخی  از  و گفت: در حالی بسیاری 
میراث فرهنگی  که  شدند  اعالم  موقوفه 
هیچ نظارتی به آنها ندارد. به عنوان مثال 
مدرسه چهارباغ دارای رقبات زیادی برای 
هزینه تعمیر و مرمت است، اما امروز آنچه 
شاهد هستیم این است که هزینه مرمت  
رقبات  درآمدی که  و  دولت  می دهد  را  
آن مدرسه داشته اند برای مرمت این اثر 

تاریخی قرار نگرفته است.

معاون میراث فرهنگی کشور تاکید کرد:
ارگان های دیگر میراث فرهنگی را سد توسعه می دانند

آن زمان، می گفتند مظهر 
طاغوت است. برای همین 

تحقیق بیشتری انجام دادیم. 
در سازمان زیباسازی به این 

نتیجه رسیدیم که شیر تعابیر 
بسیار دارد؛ از جمله نماد موال 

علی )ع( است. ضمن این که ما 
قصد نداشتیم کار سیاسی انجام 

دهیم، می خواستیم نمادهای 
تاریخی شهر را برگردانیم و این 

هیچ ربطی به طاغوت نداشت
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دولت برای حل بخشی از مشکل کمبود برق تصمیم گرفت:

استخراج » رمزارز« تا پاییز  ؛ ممنوع
  سهم استخراج »رمزارز«از 9 هزار مگاوات کسری برق روزانه در کشورحدود 2300هزار مگاوات است

وزیر نیرو:
فعالیت تعداد زیاد 

استخراج کنندگان رمز ارزها 
تعجب آور است. اطالعات 

دریافتی نشان می دهد 
این مقدار از مراکز غیر مجاز 
استخراج رمزارز که تاکنون 

کشف شده درصد کمی از آن 
چیزی است که احتمال داده 

می شود فعال باشد

رئیس جمهور:
هر شخصی چند ماینر خریداری 

کرده و در گوشه ای مشغول به 
استخراج است. مراکز غیرمجاز 

با حدود ۲ هزار مگاوات برق 
مصرفی، سهم بیشتری در 

ماجرای قطعی برق دارند. با این 
حال از امروز هر کسی در این 
زمینه کار کند غیرمجاز است، 

حتی کسانی که مجوز دارند هم 
فعالیتشان غیرمجاز است
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 مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی 
امام خمینی مطرح کرد:

کاهش چشمگیر فعالیت 
ایرالین ها و جابجایی مسافر در 
پی سانحه هواپیمای اوکراینی 

محمدمهدی کربالیی درباره ماجرای شلیک به 
هواپیمای اوکراینی گفت: بعد از سقوط هواپیمای 
اوکراینی پرواز ایرالین های خارجی تا اواسط سال 
گذشته متوقف شد. کربالیی درباره اینکه پس 
از سانحه هواپیمایی اوکراین چه تعداد شرکت 
هواپیمایی خارجی ایران را تحریم کردند گفت: 
تمام پروازهای شرکت های هواپیمایی خارجی به 
کشورمان قطع شد و این توقف پروازهای خارجی 
تا اواسط سال 99 ادامه داشت. در اواسط سال 
99 پروازهای ترکیه، قطر و امارات شروع شد اما 
ایران  به  پروازی  اروپایی  ایرالین های  همچنان 
نداشتند. پس از گذشت چندین ماه و گذشت 
نیمه سال 99 شرکت هواپیمایی اتریشی ارتباط 
خود با ایران را از سر گرفت و در حال حاضر 18 
ایرالین خارجی به ایران رفت وآمد دارند که البته 
در سال 99 ما شیوع ویروس کرونا هم مواجه 
بودیم و فقط بحث امنیت هوایی ایران مطرح 

نبود.
کربالیی درباره شلیک به هواپیمایی اوکراینی و 
اینکه آیا شب سانحه اعالم آماده باش به فرودگاه 
شده بود یا خیر؟ گفت: شب سانحه شب بسیار 
تلخ و بدی بود. ما هیچ اطالعی نداشتیم. ساعت 
شش صبح به من اعالم کردند که هواپیما سقوط 
کرده است در همان زمان حدس و گمان های 
تشکیل  و سریعا کمیته ای  مطرح شد  زیادی 
دادیم. من خود را به محل سانحه رساندم، کسی 
به ما علت سقوط را نگفت بالفاصله اوکراینی ها 
هم رسیدند و کمیته سانحه را تشکیل دادیم. 
شرایط بسیار وحشتناک بود برای افراد معمولی 
این  علت  نداشت که  وجود  تشخیص  امکان 
سانحه چیست و تیم اوکراینی از همان ابتدا اصرار 
می کردند که این سانحه عمدی است البته بنده 
همین االن هم اعالم می کنم سانحه هواپیمایی 
نبود. ما فقط وظیفه مدیریت  اوکراینی عمدی 

حادثه را داشتیم.
محدوده  از  اوکراینی  پرواز  می گوید:  کربالیی 
فرودگاه خارج شده بود و برج مراقبت ما پرواز 
را به برج مراقبت مهرآباد تحویل داده بود. اینکه 
گفته می شود پیش از رسیدن مسئوالن فرودگاه 
امام و سازمان هواپیمایی، باقی مانده های قطعات 
جز  به  ندارد  صحت  بود  شده  جابجا  هواپیما 
تیم های سازمان هواپیمایی کشوری هیچکس 
اجازه جابجایی باقیمانده قطعات را نداشت. او 
قربانیان  از  باقیمانده ای  هیچ  اینکه چرا  درباره 
و خانواده های  نشد  داده  تحویل  بازماندگان  به 
لوازم  یا  آنها معترض هستند که چرا چمدانی 
باقی مانده از آنها به خانواده ها داده نشده است 
گفت: متاسفانه چیزی باقی نمانده بود که بتوان 
آن را تحویل داد. بنده در سانحه حضور داشتم 
قابل  لوازم  و  بودند  متالشی شده  و چمدان ها 
تفکیک از هم نبودند که بتوانیم آن را به خانواده ها 

تحویل بدهیم.
فرودگاه  به  ایرالین ها  بدهی  درباره  کربالیی 
امام خمینی گفت: بیش از هزار و ۲00 میلیارد 
تومان بدهی ایرالین های داخلی است اما ما از 
خارجی ها مطالباتی نداریم و معمواًل به سرعت 
بدهی خود را تسویه می کنند. اردیبهشت سال 
گذشته که پروازها از سر گرفته شد تعداد پروازها 
بسیار کم بود و روزانه تا ۳0 پرواز رفت و برگشت 
انجام می شد. از اواخر 99 شرایط بهتر شد و از 
اسفند 99 به 40 تا 4۵ پرواز رفت و برگشت در 
روز و از فروردین ماه امسال تا ۶0 پرواز رفت و 
برگشت در روز در فرودگاه امام انجام می شود 
در حال حاضر روزانه بین ۵0 تا ۶0 پرواز انجام 
می شود. اگر روزانه ۲00 پرواز در روز داشته باشیم 
می توانیم با ظرفیت کامل به فعالیت ادامه دهیم 
در سال 9۶ که اوج کار فرودگاه امام بود روزانه 
۳00 پرواز در این فرودگاه انجام می شد. تعداد 
مسافران نیز کاهش یافته و میانگین هر پرواز 

100 تا 1۵0 مسافر است.
شد:  یادآور  خمینی  امام  فرودگاه  مدیرعامل 
و  مسافری  پرواز  سورتی   8۵00 گذشته  سال 
۲۳00 سورتی پرواز باری در فرودگاه امام به ثبت 
رساندیم و مجموع مسافران تردد کرده در فرودگاه 
امام در سال گذشته تنها یک میلیون نفر بود. 
مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با 
اشاره به آمادگی این فرودگاه به انجام پروازهای 
داخلی گفت: قبل از کرونا اعالم کردیم که آماده 
انجام و انتقال بخشی از پروازهای کرونا هستیم 
انجام  و  کرد  تغییر  شرایط  شیوع کرونا  با  اما 
پروازها به حداقل رسید تا زمانی که نوسازی باند 
فرودگاه مهرآباد آغاز شود و باز هم موضوع انتقال 
پروازهای داخلی به فرودگاه امام مطرح شد. در 
از  داخلی  پروازهای  انجام  آمادگی  حال حاضر 
فرودگاه امام را داریم اما مقاومت هایی وجود دارد 
چراکه برای مسافران نمی صرفد که پرواز تهران-
رشت را از فرودگاه امام انجام دهند. هر چند که 
انگیزه ای برای انجام پروازهای کوتاه از فرودگاه 
امام وجود ندارد اما می توان پروازهای بلند به ویژه 

ترانزیت را از فرودگاه امام انجام داد.
مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی 
سانحه  از  بعد  امام  فرودگاه  پروازهای  گفت: 
هواپیمای اوکراین و شیوع کرونا به شدت کاهش 
یافت. در سال ٩٩ فقط یک میلیون مسافر از 
فرودگاه امام جابه جا شد که آمار حداقلی است. 

از  یکی  مدیرعامل  بازداشت  از  بعد 
فروش  خرید،  پلتفرم های  بزرگترین 
اردیبهشت،   ۲۷ روز  در  رمزارز  تبادل  و 
مسدود سازی  مورد  در  زمزمه هایی 
صرافی های  اینترنتی  پرداخت  درگاه های 
رئیس  چند  هر  شد.  مطرح  ارز دیجیتال 
تکذیب  را  مسدودسازی  مرکزی  بانک 
نامه ای  خرداد  سوم  روز  باالخره  اما  کرد، 
رئیس کل  به  رئیس جمهور  دفتر  از سوی 
آمده  آن  در  شد که  ارسال  مرکزی  بانک 
 ۶0 از  بیش  درخواست  به  توجه  »با  بود: 
کسب وکارهای  و  متعاملین  از  نفر  هزار 
مسدود  از  جلوگیری  جهت  رمزارز  تبادل 
اینترنتی  پرداخت  درگاه های  سازی 
ماینینگ  صنعت  شود«  انجام  الزم  اقدام 
کالفی  به  تبدیل  رمز ارزها  ماجرای  و 
عده ای  شده، کالفی که  کشور  در  پیچیده 
یکی  -صاحب  استوی  سینا  جمله  از 
از  رمزارز-  صرافی های  بزرگترین  از 
آن  در  موجود  بالتکلیفی  و  پیچیدگی 
امید  به  عده ای که  و  می برند  سود کالن 
ظاهرا  بازار  به  بورس  خسارت  جبران 
زیان های  با  آورده اند،  رو  رمز ارزها  پرسود 
به سودجویان  را  توجه، سرمایه شان  قابل 

. ند ز می با
مشغول  هم  برخی  اما  بین  این  در 

رمزارز هستند.  استخراج  در حوزه  فعالیت 
فعالیت هایی که در یک سال اخیر به ویژه 
در زمستان سال گذشته و ابتدای تابستان 
روبه رو  با مشکالت جدی  را  مردم  امسال 
کرده است. قطع برق در شرایطی که شمار 
اکسیژن ساز  دستگاه  به  نیاز  که  بیمارانی 
شیوع کرونا  دلیل  به  دارند،  تنفس  برای 
کردن  بازی  داشته،  چشمگیر  افزایش 
تمام  علی رغم  اما  است.  مردم  جان  با 
از  شده  مطرح  درخواست های  و  تذکرات 
سوی وزارت نیرو، برخی همچنان در حال 
در  رمزارز  گسترده  و  غیرمجاز  استخراج 
برق  رایگان  انشعاب  دارای  مراکز  بعضی 
برخورد  از  نیرو  وزارت  هرچند  هستند. 
به  اما  می گوید  غیرمجاز  مراکز  این  با 
زیاد  تعداد  »فعالیت  نیرو:  وزیر  گفته 
تعجب آور  رمز ارزها  استخراج کنندگان 
می دهد  نشان  دریافتی  اطالعات  است. 
استخراج  مجاز  غیر  مراکز  از  مقدار  این 
درصد  شده  کشف  تاکنون  که  رمزارز 
داده  احتمال  است که  آن چیزی  از  کمی 
می شود فعال باشد« دیروز بعد از اظهارات 
کلیه  توقف  خصوص  در  رئیس جمهور 
و  مجاز  از  اعم  رمزارز  استخراج  واحدهای 
اطالعیه ای منتشر  توانیر  غیرمجاز، شرکت 
کرد که در آن ضمن تاکید بر اینکه مراکز 

مجاز از ابتدای خرداد ماه فعالیت خود را 
متوقف کرده اند، خطاب به مراکز غیرمجاز 
مصرف کنندگان  تمامی  »به  است:  آمده 
و  مخفیانه  صورت  به  که  ارز  رمز  غیرمجاز 
این  مردم،  برق  اشتراک  از  با سواستفاده 
هشدار  اکید  می بلعند  را  حیاتی  انرژی 
فعالیت های خود  به سرعت  داده می شود 
سال  شهریور  پایان  تا  و  متوقف کرده  را 
را  خود  دستگاه های  وجه  هیچ  به  جاری 
در  روحانی  دیروز  چند  هر  نکنند«  روشن 
ماینر  چند  شخصی  »هر  سخنانش گفت: 
به  مشغول  گوشه ای  در  و  خریداری کرده 
استخراج است. مراکز غیرمجاز با حدود ۲ 
بیشتری  برق مصرفی، سهم  هزار مگاوات 
در ماجرای قطعی برق دارند. با این حال 
کند  زمینه کار  این  در  کسی  هر  امروز  از 
مجوز  که  کسانی  حتی  است،  غیرمجاز 
اما  است«  غیرمجاز  فعالیتشان  هم  دارند 
به نظر می رسد ماجرای استخراج کنندگان 
رمزارز که وزارت نیرو توان مقابله با آنها را 
ندارد و از دستگاه های دیگر برای مقابله با 
وسیع تر  دامنه ای  می جوید،  استمداد  آنها 
چند  شخص  هر  که  باشد  داشته  آن  از 
استخراج  به  اقدام  و  خریداری کند  ماینر 
کند. چندی پیش محمدحسن متولی زاده، 
صاحبان  تیراندازی  از  توانیر،  مدیرعامل 

سوی  به  رمزارز  استخراج  مزارع  از  یکی 
جمع آوری  برای  که  نیرو  وزارت  ماموران 
مراجعه  مزرعه  این  غیرمجاز  ماینرهای 
جزئیات  متولی زاده  داد.  خبر  بودند،  کرده 
نکرد  عنوان  حادثه  این  مورد  در  بیشتری 
استان  در  اتفاق  این  اما مشخص شد که 

است. پیوسته  وقوع  به  مرکزی 
می رسد  نظر  به  خبر  این  انتشار  با   
ارزان  یا  رایگان  انشعابات  از  سواستفاده 
تاسیسات  و  کارخانه ها  مراکز،  قیمت 
بهره مند  یارانه  از  که  متروک  صنعتی 
از  تنها  رمزارز  استخراج  برای  هستند، 
رئیس جمهور  به گفته  اشخاصی که  سوی 

به استخراج  اقدام  و  چند ماینر خریده اند 
جای  به  باید  و  نمی افتد  اتفاق  می کنند، 
استخراج  مردمی که  برای  پاداش  تعیین 
کنندگان غیرمجاز را معرفی می کنند، برای 
اطالعات  تامین  در  نیرو  وزارت  ضعف 
مشترکانی که به یک باره مصرف برق آنها 
اثرگذار  اقدامی  است،  پیدا کرده  افزایش 

داد. انجام 
خاموشی های  پی  در  و  گذشته  سال 
کارشناسان  برخی  وقتی  سراسری 
رمزارز  استخراج  داشتن  نقش  موضوع 
کردند،  مطرح  برق  کمبود  جریان  در  را 
را  بخش  این  سهم  نیرو  وزارت  مسئوالن 
به کلی  و  دانسته  درصد(   ۳ )تنها  ناچیز 
اظهارات  با  کردند.  اعالم  مردود  را  آن 
می رسد  نظر  به  اما  رئیس جمهور  دیروز 
برق  شبکه  که  پذیرفت  باالخره  دولت 
صنعت  این  از  پشتیبانی  توان  کشور 
در  او  از  پیش  و  رئیس جمهور  ندارد.  را 
که  کردند  اعالم  نیرو،  وزیر  قبل  روزهای 
 ۳00 ارز  رمز  استخراج  مجاز  مراکز  سهم 
 ۲ حدود  غیرمجاز  مراکز  سهم  و  مگاوات 
مطالعاتی  نتایج  در  است.  مگاوات  هزار 
که در دانشگاه کمبریج در خصوص میزان 
بیت کوین  استخراج  برای  مصرفی  برق 
 10 حدودا  سهمی  شده،  انجام  دنیا،  در 
ایران مشخص شده است.  برای  درصدی 
در این مطالعه برآوردی که برای برقی که 
استفاده  رمز ارزها  استخراج  برای  دنیا  در 
هزار   ۶0 تا   1۵ معادل  میزانی  می شود 

است. مگاوات 
برق  شبکه  می گویند  رسمی  آمارهای 
کشور با کمبود 9 هزار مگاواتی برق مواجه 
صنعت  برای  سهمی  اگر  نتیجه  در  است. 
مقابل  در  شود،  گرفته  نظر  در  ماینینگ 
نیروگاه های  شدن  خارج  جمله  از  عواملی 
برق آبی از مدار تولید انرژی به دلیل انجام 
نشدن تعمیرات ساالنه و همچنین کاهش 
هزار   4( جاری  آبی  سال  در  بارش ها 
مگاوات  هزار  حدود  و  کاهش(  مگاوات 
همسایه  کشورهای  به  برق  صادرات 
سخنان  و  آمارها  در  که  دیگر  موارد  و 
پیدا کرد،  را  آن  ردپای  می شود  مسئوالن 
اینها  تمام  با  نیست.  توجهی  قابل  سهم 
صنعت  به  زدن  ممنوعیت  مهر  با  دولت 
برق  بحران کمبود  از  عبور  برای  ماینینگ 
روحانی  البته  می کند.  تالش  تابستان  در 
در سخنان دیروز خود این قول را هم داد 
دست  در  نیروگاه های  و  اتمی  نیروگاه  که 
را  کشور  برق  و  بازگشته  مدار  به  تعمیر 
او  اتهام  انگشت  هم  باز  اما  تامین کنند، 
به  رمز ارزها  استخراج  غیر مجاز  مراکز  به 
کشور  در  برق  قطعی  اصلی  عامل  عنوان 
بود. مراکزی که تبدیل به مفهومی انتزاعی 
و  وابستگی ها  درباره  کسی  که  شده اند 
و  نمی گوید  چیزی  آنها  ماهیت  و  هویت 
اتفاقات معرفی  به عنوان مقصر تمام  تنها 

ند. می شو

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
تابستان وجود  بروز قطعی آب در  گفت: حتما 
دارد اما تالش می کنیم با مدیریت فشار شرایط 
آب رسانی را مدیریت کنیم. به گزارش ایرنا جانباز، 
در  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
زمینه آب رسانی به مناطق محروم کشور گفت: 
پیش بینی می کنیم در تابستان گرم امسال، منابع 
آبی برخی روستاها را از دست بدهیم و تعداد 
روستاهایی که مجبور به آب رسانی سیار و تانکری 
از  بیش  به  امسال  پیدا کند.  افزایش  هستیم 
۷000 روستا آب رسانی سیار صورت خواهد گرفت. 
تابستان امسال تعداد شهرهای دارای تنش آبی 
به بیش از ۲10 شهر می رسد که از این تعداد 100 
شهر در وضعیت قرمز تامین آب هستند. جانباز 
گفت: همانطور که پیش بینی می شد امسال سال 
بسیار سختی به لحاظ بارشی داریم که جزو کم 

بارش ترین سال های ۵0 ساله اخیر است.
 او ازآغاز پایش و رصد مناطق جمعیتی کشور از 
پارسال خبرداد و گفت: روزانه وضعیت منابع آبی 
و چگونگی تامین آب  این مراکز رصد می شوند و 
با توجه به پیش بینی صورت گرفته درباره افزایش 
آینده تالش می  دمای هوای کشور در روزهای 
شود وضعیت به گونه ای مدیریت شود تا مردم 
متحمل سختی و مشکل نشوند. پایش روزانه 

نشان می دهد در برخی استان ها برای تامین آب 
مورد نیاز با مشکل روبه رو شده و نیز در بسیاری از 
روستاها به دلیل پایین رفتن سطح آب ناگزیر به 

آب رسانی سیار خواهیم بود. 
آبی سدهای کشور  ذخایر  اینکه  بیان  با  جانباز 
نسبت به متوسط دراز مدت و زمان مشابه سال 
گذشته با کاهش قابل توجه مواجه است، گفت: 
فقط در سدهایی که تامین آب شرب می کنند 
با کمبود 40 درصدی ذخیره آب نسبت به سال 
این زمینه وزارت  گذشته مواجه هستیم که در 
و  مهم  در سدهای  آب  تخصیص  اولویت  نیرو 
تاثیرگذار را تامین آب شرب قرار داده است. با 

میزان  به  نرم افزاری  سیستم های  از  استفاده 
مصرف سنوات گذشته مشترکان دسترسی داریم 
و به مشترکان پرمصرف اخطارهایی می دهیم و با 
آنها برخورد می شود. مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور در خصوص احتمال قطعی 
یا جیره بندی آب در تابستان سال جاری گفت: 
حتما بروز قطعی آب در تابستان وجود دارد اما 
سیاست های وزارت نیرو قطعی آب نیست، بلکه 
تالش می کنیم با مدیریت فشار شرایط آب رسانی 
را مدیریت کنیم. پیش بینی می کنیم قطعی  آب 
را بیشتر در 100 شهر دارای وضعیت قرمز تنش 

آبی شاهد باشیم.

مدیرعامل آبفای کشور:

قطعی آب در راه است
بیش از 210 شهر تحت تنش آبی، وضعیت قرمز در 100 شهر

آب و انرژی

در سه ماه پیش رو اگر در 
مناطق مختلف استان منابع 

آب به درستی مدیریت 
نشود، قادر نخواهیم بود 

حتی نیاز شرب و بهداشت را 
تامین کنیم

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل:

امکان تامین آب کشاورزی در دشت اردبیل وجود ندارد
اردبیل  منطقه ای  آب  مدیرعامل شرکت 
آب  تأمین  اولویت  به  توجه  با  گفت: 
نباید  کشاورزان  یامچی،  سد  از  شرب 
خود  مزارع  در  سنتی  آبیاری  منتظر 
باشند چرا که امکان این امر وجود ندارد. 
به گزارش مهر عباس جنگی مرنی گفت: 
در  بارندگی ها  درصدی   ۷0 کاهش  در 
اردبیل  میان مدت و دراز مدت در دشت 
آب پشت سد یامچی به سرعت رو به 
وخیمی  وضعیت  ما  و  کاهش گذاشته 
آب  تامین  به  توجه  با  سد  این  در  را 
سرعین  و  نیر  شهرهای  و  استان  مرکز 

هستیم.  شاهد 
افزایش  سد  این  آب  ورودی  تنها  نه 
سال  ماه  دومین  در  بلکه  نیافته 
لیتر   ۵00 از  کمتر  به  سد  آب  ورودی 
میزان کاهش  این  رسیده که  ثانیه  در 

است. تأمل برانگیز 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل 
گفت: در حالی که در سال های گذشته 
در اواخر مرداد ما با این میزان ورودی 
می شدیم،  روبه رو  یامچی  سد  به  آب 
کاهش  این  زودتر  ماه  دو  امسال 
صدا  به  ما  همه  برای  را  خطر  زنگ 
نداشته  بهینه  مصرف  اگر  که  درآورده 
فصل  در  آب  جیره بندی  امکان  باشیم 

دارد. وجود  تابستان 
جلسات  تشکیل  با  افزود:  جنگی مرنی 
به  نسبت  را  الزم  هشدارهای  مختلف 
مخزن ها  حجم  و  آب  منابع  کاهش 
مصرف کنندگان  امیدواریم  و  داده ایم 
نظر  در  با  و شرب  در بخش کشاورزی 
رو  پیش  گرم  اقلیمی  شرایط  گرفتن 
داشته  حوزه  این  در  را  درستی  مصرف 
باشند. حجم مخزن سد یامچی را ۲8 
میزان  این  است.  متر مکعب  میلیون 
با  مقایسه  در  درصد   ۳۶ مخزن  حجم 
و  شده  تعدیل  سال گذشته  اردیبهشت 
همچنان این روند با سرعت ادامه دارد.
جنگی مرنی در بخش دیگری از سخنان 
کرونا،  کنار  در  کرد:  خاطرنشان  خود 
دو  متوسط  طور  به  هوا  دمای  افزایش 
به سال های گذشته و کم  درجه نسبت 
را  متفاوتی  شرایط  بارندگی ها  شدن 
دقت  با  ما  تا  زده  رقم  اردبیل  شهر  در 
در  کنیم.  صیانت  آب  منابع  از  بیشتر 
سه ماه پیش رو اگر در مناطق مختلف 
مدیریت  درستی  به  آب  منابع  استان 
نیاز  حتی  بود  نخواهیم  قادر  نشود، 
در  تأمین کنیم که  را  بهداشت  و  شرب 
اعالم  است هشدارهای  بهتر  زمینه  این 

شود. گرفته  جدی  شده، 

دیروز رئیس جمهور سرانجام به نقش تاثیرگذار استخراج رمز ارزها در کمبود برق در کشور اعتراف کرد. در حالی که بارها مسئوالن وزارت 
نیرو نقش صنعت ماینینگ را در کمبود برق ناچیز خوانده بودند روحانی دیروز گفت: »مراکز غیرمجاز با حدود 2 هزار مگاوات برق 
مصرفی، سهم بیشتری در ماجرای قطعی برق دارند« هر چند صنعت ماینینگ تنها یکی از عوامل کمبود برق در کشور است و شاید در 
مقایسه با دیگر عوامل اثر گذار در کاهش تولید برق سهم ناچیزی به این صنعت نوپا اختصاص پیدا کند، اما در یک سال گذشته که با 
خاموشی های گسترده در کشور مواجه بودیم، همواره نقش استخراج رمز ارزها از سوی مسئوالن تخفیف داده شده و تاکید بر مجاز بودن 
و غیرمجاز بودن این مراکز بود نه میزان برق مصرفی آنها، دیروز اما روحانی با تاکید بر نقش تاثیرگذار ماینرها بر خاموشی های سراسری 
در کشور، اعالم کرد: »از امروز هر کسی در این زمینه کار کند غیرمجاز است، حتی کسانی که مجوز دارند هم فعالیتشان غیرمجاز است«
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از نظر حقوق حیوانات و اخالق  جان هر حیوانی با 
ارزش است، از دیدگاه زیست محیطی هم این دیدگاه 
اما  را درک می کنم که گونه ها طبقه بندی هایی دارند 
مسئله اینجاست که در مورد حفاظت هم این روزها 
مفاهیم اخالقی ورود کردند و این علم تازه سمت و 
سویی به خود گرفته است. اکنون دانشمندانی هستند که روی رفتار گونه ها فعالیت 
می کنند و بعضی روی مسائل فلسفی گونه ها فعالیت می کنند. اگر ما مفهوم و مقوله 
اخالق را در یکی سری از مفاهیم علمی در نظر نگیریم، به طور کلی کار علمی زیر سوال 
می رود. البته من در جریان این هستم که گاهی در آمریکا به صورت توده ای سگ ها را 
می کشند و از محیط زیست حذف می کنند، حق بدهید که کارشان همیشه هم اشتباه 
نیست، زیرا اگر حذف نکنند، از آن طرف گونه های وحشی از بین بروند در حالی که ما 
باید به آن ها هم توجه کنیم، می خواهم بگویم، بحث های اخالقی پیچیده هستند و 
تک بعدی نیست که یک عده بگویند، حیات وحش مهم است و یک عده بگویند سگ 
مهم است. فرمایش افرادی که موضوع حفاظت را دنبال می کنند صحیح است، زیرا 
ما تعداد محدودی یوز داریم از آن طرف هم آثار اجتماعی تجویز های ما باید در نظر 
گرفته شود، ما نمی توانیم تجویز علمی را در جامعه بلند مطرح کنیم، زیرا مردم علیه 
افرادی که در حوزه حیات وحش و حفاظت فعالیت می کنند، بلند می شوند. از طرف 
دیگر ما آمار درستی از جمعیت سگ ها نداریم، ما اکنون حتی تعداد جمعیت سگ های 
خانگی را هم نمی دانیم که این ضعف بزرگی است ما حتی وقتی از نگاه حفاظتی 
بخواهیم ورود کنیم، وقتی نمی دانیم چه تعداد سگ داریم حتی نمی توانیم برای آن 
برنامه ریزی داشته باشیم. این یک ضعف است. در وهله بیماری ها هم ما گزارشات 
ناقص داریم، قبال گفته بودند که ممکن است از سگ به یوز بیماری منتقل شود. ما 
گزارش مشخص نداریم، اگر ما گزارش مشخص نداشته باشیم، نمی توانیم برای آن 
مدیریت و برنامه ریزی کنیم. از طرف دیگر باید به مساله سگ های گله توجه کرد، سگ 
گله تربیت شده نیستند و اگر هم شدند، حیات وحش را از بین می برند، اتفاقا وقتی 
ماده ای زایمان می کند، گله دار او را در طبیعت رها می کند، آن تبدیل به سگ ولگرد، 
بدون سرپرست یا رها می شود. یعنی ما تا جلوی منبع را نگیریم، با هر اقدامی اعم از 
عقیم سازی، پناهگاه و ... مشکل ادامه پیدا می کند. از آن طرف باید قوانین مشخص 

وجود داشته باشد و جوامع محلی آموزش دیده شوند. 

اینکه گفته می شود ما با بهره گیری از تجارب کشورهای 
دیگر، جمعیت سگ های ولگرد را کنترل کنیم، به گمانم 
به حاشیه راندن مساله در کشور خودمان است. به این 
دیگر  کشورهای  در  است  زیادی  سال های  دلیل که 
براساس فرهنگ بومی خودشان از گذشته الفتی با سگ ها داشتند و نژادهای مختلف 
سگ ها را در منازلشان نگهداری می کردند. معضلی که در کشورهای دیگر وجود دارد، 
بیشتر معضل سگ های بالصاحب است، سگ هایی که بی خانمان شدند. در واقع اینها 
سگ های نژادداری هستند که در منازل نگهداری می شدند و به هر دلیلی حاال بدون 
سرپرست شده است. در کشورهای دیگر این سگ ها زنده گیری می شوند و مدت زمانی 
مشخص می شود تا کسی بتواند سرپرستی حیوان را بپذیرد. اما متقاضیان سرپرستی در 
این کشورها زیاد است، اکنون در کشور آمریکا تعداد سگی که یک خانواده دارد، از تعداد 
بچه هایشان بیشتر است. در کشور ما چنین فرهنگی وجود ندارد. ضمن اینکه سگ هایی 
نه سگ های  ولگرد هستند،  روبه رو هستیم، سگ های  آن ها  با  در کشورمان  ما  که 
بالصاحب و بی خانمان. سگ های ولگرد در واقع نسل دوم و سوم سگ ها یا در واقع 
سگ های گله ای هستند که گله داران ما از نگهداری آن ها سرباز زدند. اما بحث پسماند، 
بحث غذارسانی باعث شده تا ما روز به روز با افزایش تعداد سگ ها مواجه شویم. 
همچنین در کشور ما افرادی که بخواهند این سگ ها را به سرپرستی بگیرند، بسیار ناچیز 
است و این تنها تصور است که ما با تبلیغ به سرپرستی گرفتن سگ ها می توانیم برایشان 
سرپرست پیدا کنیم. همچنین حتی بحث عقیم سازی هم راه حل بحث سگ های ولگرد 
در کشور ما نیست. ما باید به صورت بومی برای حل معضل برنامه ریزی کنیم. برای 
همگان روشن است که گونه اهلی گونه ای نیست که فضای آزادانه در شهر داشته باشد ما 
انتظار این را نداریم که در پارکی گاو و گوسفند ببینیم که مشغول چرا هستند، ما نمی توانیم 
بپذیریم که حیوان اهلی که دست آموز انسان است بخواهیم برایش حق و حقوقی قائل 
شویم که در زیستگاه شهری یا طبیعی بتواند بدون سرپرست زندگی کند. در کشور ما طی 
ده سال گذشته جنبش غذارسانی به اینها شکل گرفته و این باعث افزایش جمعیت اینها 
شده، بی توجه به اینکه همین اقدام منجر به افزایش آمار سگ گزیدگی در سال های اخیر 
شده است. اما قانون کنترل جمعیت سگ های ولگرد کامال ذکر کرده است که مدیریت 

سگ های ولگرد چگونه باید باشد.

ایران  در  ما  کردم  پژوهش  من  که  تاجایی 
نداریم.  شهری  حیوانات  جمعیت  متخصص 
شاهد  اخیر  سال های  در  متاسفانه  بنابراین 
نظرات سلیقه ای و بدون مرجع بودیم که پایبند 
به اخالق پژوهش نبودند. در دنیا این مساله جمعیت حیوانات شهری مساله 
یکی  است.  شده  تشکیل  آن  حل  برای  مختلفی  سازمان های  و  است  مهمی 
است  همدم  حیوانات  مدیریت  برای  جهانی  ائتالف  دنیا،  در  سازمان ها  این  از 
منظور از حیوانات همدم، هم سگ و گربه است. این ائتالف متشکل از چندین 
تا  می کند  تالش  و  فعالیت کردند  حوزه  این  در  سال ها  است که  متخصص 
دستورالعمل جامعی ایجاد کند که کارایی در سطح بین المللی داشته باشد. به 
به  بهداشت حیوانات  و سازمان جهانی  بین المللی  انجمن  مثال چندین  عنوان 
تازگی  دستورالعملی را برای کشورهای عضو الزم االجرا کردند تا از برخوردهای 
سلیقه ای هم جلوگیری کنند. قوانینی که اتفاقا برای کشورهایی مانند ما نوشته 
روش های  عنوان  به  ایران  در  روش هایی که  اتفاقا  تصور  برخالف  است.  شده 
موفق عنوان می شود در آن کشورها به عنوان روش های غلط تاکید شده است، 
در همین راهنمای آی کم، تاکید شده که وقتی جمعیت زیاد سگ داریم و منبع 
این جمعیت کنترل نمی شود، جمع آوری این سگ ها فقط و فقط اتالف هزینه 
است. به عنوان مثال زمانی در اندونزی همین فکر را می کردند و می گفتند این 
روش ها برای کشورهای دیگر است و ما کار خود را می کنیم، آن زمان آمار هاری 
در این کشور بسیار باال رفته بود و آن ها حدود ۷0 درصد از جمعیت سگ ها را 
معدوم کردند، در کمتر از دو سال آمار هاری کم که نشد، بیشتر هم شد. این 
سگ های  جمعیت  سوی  از  می شود  خالی  قلمرو  وقتی  دارد که  علمی  دلیل 
دیگر پر می شود. این راه ها اصولی نیست. یکی از روش هایی که آی کم روی 
آن تاکید کرده، همین عقیم سازی است. مثال در هند حدود ۷0 درصد جمعیت 
ماده ها عقیم شدند و در مدت ۲ و نیم سال، ۳۵ درصد جمعیت سگ ها کاهش 

پیدا کرد و این کاهش پایدار هم است، زیرا قلمرو خالی نمی شود. 

طی سالیان سال در شهر یزد با موضوع سگ های 
بی پناه صرفا با روش معدوم کردن برخورد می شد. تا 
اینکه در سال 9۶ با مطالبه گری انجمن های حامی 
هر  خواست که  انجمن ها  از  پیمانکاری  حیوانات 
برای معدوم کردن سگ ها  هزینه ای که شهرداری 
پرداخت می کند به او دهد تا پیمانکار بتواند سگ را جمع و ساماندهی کند، این مسئله 
در شورا مطرح شد، همراهی شد و حتی ماشینی در اختیار انجمن قرار دادند اما بعد از 
مدتی به دلیل هزینه های باالیی که انجمن داشت نتوانست به نتیجه برسد. شهرداری 
کار را از دست انجمن خارج کرد و متاسفانه تعداد سگ های بی پناه در یزد باال رفت و کار 
به جایی رسید که شورای تامین وارد شد و علی رغم مخالفت های ما مجوزهای زیادی 
برای کاهش تعداد آن ها نیز صادر شد. ما جلسات بسیاری هم با وزارت بهداشت و 
محیط زیست داشتیم اما هیچ کدام خروجی نداشت علت عدم خروجی این بود که 
ما بعد از جمع آوری و پالک گذاری و واکسیناسیون و عقیم سازی نتوانستیم آن ها را در 
سطح شهر رهاسازی کنیم، محیط زیست هم محدوده ای معرفی نکرد زیرا معتقد بودند 
که با رهاسازی سگ ها، گونه های دیگر به خطر می افتند، وقتی ما نه می توانستیم در 
شهر و نه در مناطق حفاظت شده آن ها را رها کنیم، چه ظرفیت دیگری باقی می ماند؟ 
به ویژه اینکه ما اصال کمپ نداشتیم در این خصوص. ما در نهایت با توجه به فرهنگ 
خودمان روشی میانه به کار گرفتیم. در زمینی به مساحت ۵ هزار متر و هزینه تقریبی 
۵ میلیارد تومان کمپ ایجاد کردیم و به تفکیک نر و ماده از بهترین نژاد تا بدترین 
نژاد آن ها را طبقه بندی کردیم و اسم کمپ را هم »پناه« گذاشتیم. اکنون که سگ ها 
جمع آوری می شوند، در قدم اول دامپزشک آن ها را در قفس قرنطینه غربال می شوند 
و در قدم بعدی از میان حامیان حیوانات و داوطلبان آن هایی که تمایل به نگهداری از 
سگ داشتند، با تعهدنامه ای سگ واگذار می شد اما بعد از گذشت زمان چون حامیان 
نمی توانستند سرپرستی برای حیوان پیدا کنند، مجبور به یوتانیز حیوان می شدند که 
این مسئله برای خود ما نیز تلخ است. اما واقعیت این است که نتوانستیم با توجه به 
فرهنگمان به روشی بهتر از این برسیم و حداقل توانستیم به رفتار خشونت آمیز کشتار 

حیوان در معابر خاتمه دهیم.

جمع آوری  مسئولیت  تهران  در 
شرکت  عهده  به  حیوانات 
مشاغل  صنایع  ساماندهی 
به  ما  است،  تهران  شهرداری 
ساماندهی  کارگروه  اعضای  عنوان 
اینکه  بر  مبنی  کردیم  تهیه  دستورالعملی  شهری،  حیوانات 
این  در  متاسفانه  اما  شوند  عقیم سازی  و  جمع آوری  حیوانات 
در  ما  درحالی که  شد.  اشاره  واگذاری  مساله  به  دستورالعمل 
محیط  اداره  همچنین  داریم.  مشکالت  حقیقتا  واگذاری  بحث 
زیست به ما دستوری داده که از سال 9۷ ما ضمن عقیم سازی 
را  طبیعت  به  حیوانات  این  مجدد  واسپاری  اجازه  سگ ها 
تصمیم  این شرکت  مدیریت  تغییر  نداریم. سال گذشته ضمن 
بعد  تا  شود  ساخته  اماکنی  مختلف،  مناطق  در  شد که  این  بر 
از  از عقیم سازی این حیوانات در این اماکن قرار بگیرند. یکی 
معضالتی که االن پیش آمده این است که تعداد سگ ها در این 
اماکن بسیار باال رفته و حدود 4۵00 سگ در سایت آرادکوه، 800 

در سایت سوهانک  ۵00 قالده  و حدود   ۲۲ منطقه  در سایت  تا 
آرادکوه دست حامیان حیوانات  و  البته سایت سوهانک  داریم. 
و  ندارد  اماکن  این  مدیریت  در  دخالتی  شهرداری  و  هستند 
لحاظ  مناقصه  تنها  آرادکوه  سایت  در  می کنند.  هزینه  حامیان 
بحث  در  ما  داریم.  جمع آوری  و  نگهداری  برای  پیمانکار  و  شد 
اولین  داریم که  مشکل  چند  شهری  حیوانات  جمعیت  کنترل 
آن، مساله فرهنگسازی در حوزه حیوانات شهری است، دومین 
بارها  مجموعه ای سپردیم که  به  را  ما کار  است که  این  مشکل 
اعالم کرده به تنهایی از پس کار بر نمی آید و متخصصان دیگر 
داشته  دیگری  متولیان  باید  قطعا  و  بیایند  او  کمک  به  باید 
نکردیم  تعیین  کلی  طور  به  هرگز  ما  درحالیست که  این  باشد. 
که سگ و گربه های سطح شهر زیرمجموعه کدام اداره هستند، 
فقط  و  بهداشت؟  وزارت  یا  هستند،  دامپزشکی  زیرمجموعه 
فعالیت کنند  تا  مکلف کردیم  را  روستا  در  بهیاری  و  شهرداری 
بلد  چون  نیست،  تخصصشان  حوزه  در  چون  گروه  دو  این  و 
داد،  رخ  تبریز  در  آنچه  مانند  فجایعی  رخ دادن  باعث  نیستند، 
بازنگری  روش هایمان  در  باید  ما  می کنم،  تصور  من  می شوند. 
زمینه کنترل جمعیت  در  دیگر هم  تجارب کشورهای  از  و  کنیم 

ببریم. بهره  شهری  حیوانات 

و  می کنیم  صحبت  شهری  حیوان  از  ما  وقتی 
گربه ها،  اثر  می گذاریم،  سگ ها  روی  را  تمرکز 
موش ها و بیماری های آن ها را نادیده می گیریم. 
وقتی  هم  سگ ها  حیطه  همین  در  حتی  اما 
یک  می کنیم،  صحبت  چیزی  چه  درباره  نمی دانیم  صحبت کنیم،  می خواهیم 
نفر درباره حیوان همدم می گوید، یک نفر درباره حیوانی که از خانه فرار کرده و 
رها شده. ما برای اینکه بتوانیم مدیریت درستی روی این گروه ها داشته باشیم 
همکاری  به  نیاز  مساله  این  دارند،  راه حلی  چه  این ها  از  کدام  هر  بدانیم  باید 
وسیع و ضوابط منطقه ای دارد. یکی از مسائلی که باید در این زمینه دانست، 
مسائل آماری است، خاطرم هست که زمانی انستیتو پاستور اعالم کرد که 89 
سگ گزیدگی از سگ داریم و 88 مورد سگ صاحب دار بود. این را باید بدانیم 
که این مساله تنها مساله تهران نیست، در نیویورک که راه می روید زیر پایتان 
»رت« می آید، در مونترال باورکردنی نیست که گله گربه فرال داشته باشیم. یک 
زمانی گفتیم  زنده گیری کنیم یک  زمانی گفتیم  بکشیم، یک  ما گفتیم  زمانی 
عقیم کنیم و یک زمانی گفتیم اینها را بگیریم و ببریم پناهگاه و بعد از مدتی 
خوی وحشی را بگیریم و واگذار کنیم، این ترجمه روشی است که در آمریکا 
در  و  است  تعدادی  را می بینند، چه  رها شده  آمار سگ  آن ها  انجام می شود، 
دستورالعمل می گویند فرصت طالیی بدهیم و سالی ۳0 میلیون سگ را یوتانیز 
)مرگ بدون درد( کنیم، این راه حل را ما ترجمه می کنیم اما چون تفاوت انواع 
سگ را نمی دانیم، بسط می دهیم به سگ های فرال و تصور می کنیم اگر کسی 
آن  تاثیر می گذارد.  یوزپلنگ  این روی جمعیت  برورد  در  را  نیاوران سگش  در 
آمار سگ و گربه  باید  برنامه ای است که  انجام شود،  ایران  باید در  چیزی که 
را بداند و رفتار آن ها را بداند، منبع آن ها را بداند و چند درصد زادآوری درونی 
دارد و برای هرکدام با اصول ریاضی مشخص راه حل اجرا شود، این راه حل یکی 
می رانند  را  اینها  حیواناتی هستند که  حامیان  داخلش،  موثرترین ذی نفعان  از 

ما کمک کنند.  به  درحالی که می توانند 

لزوم آموزش جوامع محلی 

لزوم برنامه ریزی بومی 
برای حل معضل 

کمبود متخصص در ایران تجربه یزد 

تجربه تهران 

کمبود داده های آماری 

نظرخواهی »پیام ما« از کارشناسان درباره روش های کنترل جمعیت سگ های ولگرد 

 خطاهای کنترل 

اهمیت ترویج فرهنگ 
اهدای عضو از سوی 

هنرمندان

اهدای عضو فعلی فداکارانه، که در سایه ای از 
عواطف مغفول مانده است  . هر چند این موضوع 
می شود  مطرح  پراکنده  به صورت  گاه گداری 
اما متاسفانه انسجامی همه جانبه برای نهادینه 
فرهنگ  نمی شود .  مشاهده  بحث  این  کردن 
ریشه  است که  ارزشمندی  هنجار  دگرخواهی 
در تاریخ مدنی ما دارد و به قدمت تاریخ، نوع 
دوستی و مهرورزی را  ارزش انسانی دانسته و 
آموخته ایم  . اما چه سببی موجب می شود تا 
مردمانی با این پیشینه تفکراتی در رابطه با اهدا 
عضو دچار تعارض بین عاطفه و منطق شوند؟ 
تعریف معمول و مرسوم برای اهدا عضو این 
است که » اهدا بافت یا اعضای سالم فردی 
علمی  نظر  از  و  شده  مغزی  مرگ  دچار  که 
امیدی به بازگشت او به حیات موجود نیست، 
و  شانس  اعضا  آن  دریافت  با  بیماری که  به 
امکانی مجدد برای تداوم زندگی پیدا می کند. 
احیای  به  یاری   ، دینی  آموزه های  مطابق   »
حیات دیگران و رقم زدن این اتفاق پسندیده، 
مانند حیات بخشیدن به همه است ؛ لذا عبور از 
خود خواهی »که ریشه در عاطفه های لحظه 
ای دارد« به سمت دگرخواهی، جامعه را سمت 
اتوپیای آرمانی ما نزدیک خواهد کرد. اما با این 
همه گاهی مشاهده می شود که در مرحله عمل، 
حساسیت  به  اشرافیت  و  علم  با  ها  خانواده 
عضو  اهدای  برای  رضایت  پذیرش  از  موضوع 
عزیزان خویش امتناع می ورزند ! که این خود 
درمانی  و  پزشکی  عوامل  برای  بزرگی  چالش 
برای جلب رضایت و اقناع سازی خانواده ها 
برای اهدا عضو به حساب می آید. این ضعف 
ریشه در فرهنگی دارد که نتوانسته تعاملی بین 
احساس عاطفی و تصمیم منطقی برقرار کند. 
ضرورت هایی که ریشه در فلسفه اخالقی جامعه 
رفتارهای  کند گسترش  می  ایجاب  دارد،  ما 
ایثارگرانه را بیشتر مورد توجه قرار دهیم، چرا که 
اگر فداکاری از جامعه رخت ببندد، از نظر اخالق 
به سمت فاجعه افول خواهیم کرد. موکدًا باور 
داریم، افزایش شفقت و مهرخالصانه مستلزم 
پویایی  و  حیات  به  اگر  است.  فرهنگی  کار 
فرهنگ توجه داشته باشیم، نه تنها در اشاعه  
فرهنگ اهدا عضو، بلکه در تمامی چالش های 
عمل  آمیزی  موفقیت  صورت  به  رو  پیش 
خواهیم کرد، چرا که آرمان های فرهنگی نباید 
در میان شلوغی ها و روزمرگی های اجتماعی 
ناپیدا شود. و هنرمندان با ابزار خویش یعنی 
» زبان هنر«  می توانند تغییرات مهمی در نوع 
اندیشیدن انسان ها نسبت به این قضیه  ایجاد 
کنند. غالب افراد جامعه به طریق مختلف با 
هنر درگیرند، پس هنر نقش تعیین کننده ای 
در اعطا و تزریق نشاط و امید به جامعه داشته 
و از یک منظر راه سعادت و آرامش محسوب 
نیکی  ساختن  جاری  هنر  ماهیت  شود.  می 
ها است بنابراین هنرمندان نقش به سزایی در 
انتقال ارزش های اجتماعی دارند. بدین سبب 
ضروری است هنرمندان با یافته های علمی و 
فنی خود در مسیر هنر، در حوزه شناختی و 
فراگیر کردن پارادایم خصلت های نیکو از جمله 
با  اقدام کنند. هنرمندان  اهدای عضو  فرهنگ 
نقش آفرینی های عّلی و شکل دهنده می توانند 
برخی تصورات اجتماعی نادرست را نسبت به 
مسئله اهدا عضو تغییر داده و در جهت نهادینه 

کردن این پدیده مثبت اقدام کنند.

55 درصد بودجه پایتخت 
صرف جنوب شهر شد 

شهردار تهران با اشاره به ظرفیت های گسترده 
را  ری  و گردشگری،  تاریخی  بخش  در  ری 
یکی از نقاط عطف تمدن و شهرنشینی معرفی 
کرد.به گزارش ایسنا، پیروز حناچی با اشاره به 
تکمیل مجموعه گردشگری رازی در شهر ری 
گفت: قطعا ری در تمدن و شهرنشینی یکی 
از  خارج  در  که  آنقدر  اما  بوده  نقاط عطف  از 
کشور، ری شناخته شده در داخل کشور کمتر 
این  در  است. درگذشته  پرداخته شده  آن  به 
محدوده بزرگترین شهر ایران حدود ۷00 هزار 
نفر جمعیت وجود داشته که از آن شهر عظیم 
آثار خیلی زیادی باقی نمانده است. او ادامه 
داد: قطعا یکی از عارضه های شهر تهران فاصله 
تهران جنوب است که تالش کردیم قدری از 
فاصله را کم کنیم. در گذشته ۵۵ درصد بودجه 
مناطق  در  عمرانی  جنس  از  تهران  شهرداری 
 ۳0 این  در  اما  می شد  هزینه  تهران  شمالی 
ماه گذشته ۵۵ درصد بودجه در مناطق جنوبی 
هزینه شده یعنی برخالف گذشته عمل کردیم 
تا فاصله شمال و جنوب در تهران را کاهش 
دهیم. حناچی تاکید کرد: شرایط کرونایی فقط 
در بخش مترو و اتوبوس ماهیانه 100 میلیارد 
تومان هزینه به شهرداری تهران تحمیل کرده 
ماموریت ها  انجام  در  که  است  درحالی  این 
تاکنون ریالی توسط ستاد ملی مقابله با کرونا 

به شهرداری کمک داده نشده است.
 

وزارت کشور در دهه 80 
دستورالعمل را تدوین و 
عملیاتی کرد که به نظر در 
بسیاری از شهرها اجرایی 
نمی شود، همین چند هفته 
پیش بود که مشخص شد، 
در تبریز تنها راه حل مدیریت 
شهری برای کنترل جمعیت 
حیوانات ولگرد، دور کردن آن ها 
از سطح شهر و انتقالشان به 
بیابان ها و دشت های اطراف 
شهر است

نمی توان حیوانات شهری را به مثابه بحران برای کالن شهرها ندید. سگ ها و گربه های ولگرد و رهایی که حتی نمی دانیم چه تعدادند 
این روزها بیشتر از گذشته به صدر اخبار محیط زیست شهری تهران بازگشته اند. برای کنترل جمعیت آن ها، وزارت کشور در دهه 80 
دستورالعمل را تدوین و عملیاتی کرد که به نظر در بسیاری از شهرها اجرایی نمی شود، همین چند هفته پیش بود که مشخص شد، در 
تبریز تنها راه حل مدیریت شهری برای کنترل جمعیت حیوانات ولگرد، دور کردن آن ها از سطح شهر و انتقالشان به بیابان ها و دشت های 
اطراف شهر است. مساله ای که نه طرفداران حقوق حیوانات و نه حتی کارشناسان حفاظت موافق آن نیستند. دستورالعمل، شهرداری ها 
را موظف به جمع آوری و زنده گیری و اسکان در محوطه هایی داده که امروزه به پناه گاه شهره شدند. به گمان کارشناسان اما دستورالعمل 
برای جمعیت افزوده شده سگ های ولگرد کافی نیست، روزنامه پیام ما، سه شنبه شب در کالب هاوس از کارشناسان حوزه حفاظت و 
فعاالن حقوق حیوانات، پرسیده بود که مدیریت شهری به عنوان اهرم اصلی کنترل کننده جمعیت حیوانات شهری که براساس قانون 

این وظیفه به او محول شده، باید چگونه اقدام کند؟ تاکنون چه خطاهایی داشته و چه موفقیت هایی کسب کرده است؟ 

|  
هر

 م
 |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

| کارشناس ارشد حیات وحش |

  | مهدی نبی یان |

| دامپزشک |

  |  مجید ابن النصیر |

 | مسئول کمیته هنری
 انجمن اهدای عضو اردبیل |

  | پریسا نامی |

| رییس کمیسیون خدمات شهری 
شورای شهر یزد |

  | سپنتا نیکنام |

| فعال محیط زیست |

  | امین حکمت |

| فعال حقوق حیوانات |

  | شهرام امیری شریفی |

| پژوهشگر اخالق محیط زیست |

  | مجتبی طباطبایی |



پیامک شما را دربـاره 
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آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9900۵4۵ 
متعهد: محمد دانشپور و حمید دانشپور - 
از ۲۳۳۶  بانک کشاورزی ششدانگ 8 فرعی  متعهدله: 
- اصلی بخش ۲9 کرمان واقع در بم بلوار شهدا - کوچه 
شماره 1۶ - انتهای کوچه سمت راست به شماره پالک ۷و9 
شهرداری با کدپستی ۷۶۶1۷۳۶8۷9 و ۷۶۶1۷۳۶8۷8 
کارشناس  نظر  طبق  که  دانشپور  حمید  آقای  نام  به 
میلیارد  هجده   ( ریال   18/818/000/000 مبلغ  به  رسمی 
دارای  ارزیابی شد   ) ریال  میلیون  و هجده  و هشتصد 
 سند مالکیت تکبرگ بشماره 1۶۲98۵ سری ب 9۳ مورخ
1۳9۵/۶/۳ با عرصه 4۲0 متر مربع و کاربری مسکونی 
به شماره 840۲۶۲۵۵ مورخ 1۳8۵/۵/۲۲ پروانه   دارای 
اسکلت  سازه  و  مربع  متر   ۲۷9 مساحت  به  اعیانی  با 
فلزی ۲ طبقه مطابق پروانه صادر احداث گردیده است. 

طبقه همکف بصورت یک واحد و طبقه اول بصورت دو 
واحدی تکمیل گردیده سیستم سرمایش کولر گازی و 
حال  در  ساختمان  و  بخاری گازی  آبی گرمایشی  کولر 
بهره برداری می باشد نمای آن اجرا نشده بدنه راه پله ها 
محوطه  و  اند  اجرا شده  ها  پله  و سنگ  سیاه  سیمان 
بصورت خاکی بوده دارای سه انشعاب برق یک انشعاب 
در  و  منصوب  شهری که  آب  انشعاب  یک  خانگی  گاز 
و  نخل  اصله  دو  همچنین  باشد  می  برداری  بهره  حال 
با  بهداشتی در حیاط و حصار کامل  باغچه و سرویس 
پیاده  دو درب شامل درب خودرویی و درب مخصوص 
روز   1۲ الی   9 ساعت  از  فوق  پالک  و  است  اجرا شده 
چهارشنبه مورخ 1400/۳/۲۶ در اداره ثبت اسناد و امالک 
به  مزایده  طریق  از  اسالمی  جمهوری  بلوار  بم  در  واقع 
ریال   18/818/000/000 مبلغ  از  مزایده  رسد.  فروش می 
 ) ریال  میلیون  هجده  و  هشتصد  و  میلیارد  هجده   (

فروخته  نقدًا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع 
 می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به
و  اشتراک  یا حق  و  انشعاب  از حق  اعم  برق، گاز  آب، 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
و حق  نیم عشر  و  مزایده مسترد خواهد شد  برنده  به 
مزایده  روز  چنانچه  ضمنًا  می گردد  وصول  نقدًا  مزایده 
تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. شرکت در 
مزایده حضوری و منوط به سپرده نمودن ده درصد پایه 

مزایده به حساب سپرده ثبت میباشد. م/الف۷
ثبت اسناد و امالک شهرستان بم 

آگهی ابالغ وقت تحقیق
رنجبر  علی  محمد  آقای  بدینوسیله 
رنجبر  طاهره  خانم  و  جعفری 
نبودن  معلوم  واسطه  به  جعفری 
آیین  قانون   1۷4 ماده  راستای  در  اقامت  محل 
فیروزه  خانم  شود که  می  ابالغ  دادرسی کیفری 
در  مشارکت  بر  دائر  شکایتی  شما  علیه  ساالرپور 
آدم ربایی مطرح نمود که برای مورخ1400.04.0۵ 
و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  شعبه  در 
شده  تعیین  رسیدگی  وقت  رفسنجان  انقالب 
است لذا ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
انتسابی و آخرین دفاع  اتهام  از  جهت اخذ دفاع 
مقررات  برابر  عدم حضور  نتیجه  می گردد  احضار 
غیابی  تقاضای محکومیت  و  دادرسی  اعالم جلب 

بود. خواهد 

بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان رفسنجان _جواد رضایی

افقی
 1 - دام صیاد - چاه فاضالب - ماست 
مصریان  رب النوع   - رنگ   - چکیده۲ 
 - وارونه  حس   - وگروه۳  دسته   -
پول   - خانه  سقف   - عدالت  جوینده 
ژاپن، پول آسیایی، پول قدرتمند آسیا4 
- از پیامبران، پیامبری كه آب حیات را 
نوشید، پیامبری كه زندگی جاودانه یافت 
- گونه، رژه جنگی - آشکار شدن راز - 
لیوان چایی خوری ۵ - کفر وارونه - كار 

ویزیتور۶ - گوشت آذری، مترادف آشغال، 
اسب ترك - طال، همراه سیم - همدم 
نقل است، ترانه - جدا، برابر۷ - گوارا - 
طلیعه اعداد، عدد نخستین، عدد پیشتاز 
- ناپیدا، مفقود - بطن8 - فرزند زاده - 
نام دیگر كوه، سر كوه - کاله گيس9 - غار 
بعثت - شهری در المان - پول خارجی - 
چند خودمانی10 - پا برجا - جامه صاف 
كن، دستاویز و بهانه، صاف كننده چروك 
الگوی  غربی،  مدل   - دشت   - پارچه11 
اروپایی - نخست، ابتدای هر چیز، آغاز، 

مقام قهرمانی - پایه اداری، پایه حقوقی، 
رتبه كارمندی1۲ - شماره، واحد شمارش 
قلم - اسالم از این سرزمین طلوع کرد، 
قهرمان  )ص(،  محمد  حضرت  زادگاه 
 - لباس1۳  - گریبان  آسیا سال 1984 
هنوز التین، عالمت مصدر جعلی - حرف 
یونانی - آلونك - صد متر مربع، واحد 
 - اگر14  مخفف  فاعلی,  پسوند  سطح، 
همبازی پت - قبا - شیر آغوز1۵ - تیزی 
آقتاب  - نفس سیگاری، به سیگار می 

زنند - روز عرب - قطب مثبت

عمودی
 - اسالمی  خطوط  از  باطل كردن،   -  1
پیامبران  از   - دعاها۲   - پرمصرف  فلز 
تکرار   - معین۳  وقت   - اولوالعزم 
حرف بیست و شش - طاقچه باال، بام 
فرنگی - كمك كننده - صابون خیاطی، 
آشپزخانه  كننده  تصویه   - بتونه4  گل 
عیب   - سوخته  پشم  بوی   - نشین 
گویی مسلمانان - پارچه کهنه، لنگه در۵ 
اعضای  از  آخر -  قرآنی، سوره  - مردم 
 - ها، چرانیدن ستور۶  تنفسی - علف 
عادت و خو - از اخترشناسان لهستانی۷ 
جانشین،   - قلیان   - ریش  هم   -
عوض8 - نوعی ماشین - نوعی كالسور 
فنردار - نامها9 - شمای بیگانه، ضمیر 
حافظ  فروش گردو،  واحد   - انگلیسی 
او  از  و  دهند  سوگند  نبات  شاخه  به  را 
گیرند، فال گیر می گیرد - وسیله داوری، 
صفیر - پرنده دریاچه، معروف است که 
این پرنده تنها می میرد10 - دفعه، اجازه 

گرفتن، مرتبه - سائل، متکدی، نیازمند 
خیابانی - رنگ ناخن، زینت ناخن، خانه 
را گویند،  پرستی  نژاد   - پشت11  سنگ 
نشانه   - نژادی  یا  ملی  جویی  برتری 
 - واسطه  بی  مفعول  عالمت  مفعولی، 

هر چیز که دیر پخته شود1۲ - مالمت 
ضمیر  وی،  غائب،  ضمیر   - وسرزنش 
سوم شخص مفرد - پول سابق اسپانیا  
- آزاد، از بند رسته1۳ - سوسن زرد - 
توت،  شهر   - اطلس  و  دیبا   - پیشکار 

جشنواره معتبر سينمائي، بخیه درشت14 
- سنگ جادوگری  - مهاجرت - چهره 
1۵ - عالمت مال التجاره، مارك تجاری، 
برچسب تهمت - مکانها، جاها - بریدن 

درخت اضافه  های  شاخه 

جدول شماره 2020

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم  
طبق  »پیام ما«گفت:  خبرنگار  با  گفت گو  در 
تولید  ظرفیت  شده  انجام  ریزی های  برنامه 
نهال در نهالستان های استان در سال جاری به 

می رسد. اصله  ۲0میلیون 
به شعار سال  توجه  با  کرد:  اظهار  احمدی  رضا 
منابع  اداره کل  مانع زدایی  و  پشتیبانی  تولید، 
اصله  میلیون   1۲ تولید  ظرفیت  استان  طبیعی 
افزایش  اصله  میلیون   ۲0 به  را  سال  در  نهال 

است. داده 
ایالم  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اداره کل  کارشناسان  تالش  با  کرد:  تاکید 
جنگلی  گونه های  از  گونه   ۶۵ منابع طبیعی 
در  استان  اقلیمی  شرایط  با  متناسب 
در  و  می شود  تولید  استان  نهالستان های 
استان  سطح  در  نهال ها  استانداردترین  کشور 

می شود. تولید  ایالم 
در  شده  تولید  گونه های  برخی  به  احمدی 
تصریح  و  اشاره  استان  سطح  نهالستان های 
زاگرسی  مناطق  بومی  و  سازگار  کرد: گونه های 
بادام  کیکم،  داغداغان،  بلوط،  و  بنه  قبیل  از 
رویشی  نواحی  خاص  گونه های  و  ارغوان  و 
انواع  مثل کنار،  چوبده  و  و گرمسیری  خلیجی 
با توجه  آکاسیا، گز، استبرق و اوکالیپتوس که 
شرایط  با  فراوانی  سازگاری  اقلیمی  شرایط  به 
تولید  دارند،  کشت  قابلیت  استان  آب و هوای 

می شود.
گونه ای  تنوع  به  توجه  با  شد:  یادآور  او 
زمان کاشت،  با  متناسب  و  تولیدی  نهال های 
عملیات  و  نهاده ها  تأمین  بستر،  سازی  آماده 
اواسط  تا  و  آغاز  ماه  اسفند  اواخر  از  اجرایی 

می یابد. ادامه  بهار 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم 
اوکالیپتوس،  زالزالک،  کنار،  بنه،  بلوط،  گفت: 
بادام و تای از جمله مهم ترین گونه های جنگلی 

ایالم هستند. استان 
احمدی بیان کرد: نهالستان های شهرستان های 
در  مادر  نهالستان  دو  عنوان  به  مهران  و  ایوان 
بحث تولید نهال برای استان های کشور از سوی 
سازمان جنگل ها و نهال های استاندارد تولیدی 
و  صادر  کشور  استان   1۵ به  نهالستان ها  این 

می شود. کاشت  
او افزود: خوشبختانه با این جهش قابل قبول 
استان  جنگل های  در  اقتصادی   و  علمی  و 
در  داریم  انتظار  و کشور  استان  جنگل های  و 
سال های آتی شاهد افزایش سطح جنگل های 
استان های  سایر  و  استان  در  کاشت  دست 
باشیم. خلیجی  و  زاگرس  گونه های  با  کشور 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم 
ایوان  و  مهران  نهالستان  دو  در  کرد:  تصریح 
1۵میلیون اصله نهال و در سیار نهالستان های 
استان نیز  و پنج میلیون اصله نهال گونه های 
دارویی  جمله گل محمدی گیاهان  از  اقتصادی 

تولید می شود. و خوراکی  گیاهان صنعتی 
ادامه گفت:  در  ایالم   طبیعی  منابع  کل  مدیر 
در حال حاضر ۶۵ گونه نهال در نهال ستان های 

می شود. تولید  ایالم 
کل  اداره  جاری  سال  در  کرد:  اظهار  او 
میلیون   1۲ تولید  ظرفیت  استان  منابع طبیعی 
اصله  میلیون   ۲0 به  را  سال  در  نهال  اصله 
و  طبیعی  منابع  مدیرکل  است.  داده  افزایش 
آبخیزداری استان ایالم تاکید کرد: ۶۵ گونه از 
اقلیمی  شرایط  با  متناسب  جنگلی  گونه های 
می شود. تولید  استان  نهالستان های  در  استان 
بنه  شامل  گونه ها  این  داد:  ادامه  احمدی 
و  ارغوان  و  بادام  کیکم،  داغداغان،  بلوط،  و 
و  خلیجی  رویشی  نواحی  خاص  گونه های 
گرمسیری و چوبده مثل کنار، انواع آکاسیا، گز، 
شرایط  به  توجه  با  اوکالیپتوس که  و  استبرق 

اقلیمی سازگاری فراوانی با شرایط آب و هوای 
است. دارند،  کشت  قابلیت  استان 

کرد:  اضافه  ایالم  طبیعی  منابع  مدیرکل 
مهران  و  ایوان  شهرستان های  نهالستان های 
تولید  بحث  در  مادر  نهالستان  دو  عنوان  به 
سازمان  سوی  از  کشور  استان های  برای  نهال 
این  تولیدی  استاندارد  نهال های  و  جنگل ها 
و کاشت  استان کشور صادر   1۵ به  نهالستان ها 

. د می شو

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم :

ظرفیت تولید نهال در استان ایالم به 20 میلیون اصله در سال رسید

سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی با اشاره به اینکه در جدول خاموشی های 
هفته آینده، قطعی برق در محدوده بیشتری از مشهد و به صورت گسترده تر 
خاموشی  میزان  خاموشی ها، گاهی  اعمال  اول  هفته  در  است، گفت:  دیده 
خواسته شده از ما بیش از تخمین ها بود. به همین دلیل برای هفته آینده 1۲ 
گروه موجود در جدول به ۶ گروه تقسیم شده و مدت زمان خاموشی ها دو 

ساعت و نیم در نظر گرفته شده است.
هفته  خاموشی های  برنامه  خصوص  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  آذری  عباس 
جدول  در  کرد:  اظهار  مشهد  سطح  در  نامنظم  خاموشی های  دالیل  و  آینده 
به  و  مشهد  از  بیشتری  محدوده  در  برق  قطعی  آینده،  هفته  خاموشی های 
صورت گسترده تر دیده است، تا سطح اجرایی جدول به صورت حداکثر باشد. 
در پیش بینی قبلی مناطق به صورت محدودتر در نظر گرفته شده بود که این 
مساله باعث شده بود در بعضی از مواقع خارج از جدول خاموشی صورت گیرد.

او افزود: در هفته اول اعمال خاموشی ها، گاهی میزان خاموشی خواسته شده 
بیش از تخمین ها بوده است. به همین دلیل در هفته آینده 1۲ گروه موجود در 

جدول به ۶ گروه تقسیم شده است.

کارشناس حافظت محیط زیست شهرستان نور از کشف الشه یک قالده فک خزری 
در سواحل ایزدشهر خبر داد. علی علیزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طی تماس 
تلفنی در خصوص تلف شدن فک خزری در سواحل ایزدشهر ماموران حفاظت محیط 
 زیست به منطقه اعزام شدند و الشه این گونه کمیاب را پس از جستجو پیدا کردند.

قرار  سیاه  لیست  در  که  گونه هایی  جز  فک خزری  این  اینکه  به  اشاره  با  او 
این  درصد   90 حدود  کرد:  تصریح  دارد،  قرار  انقراض  معرض  در  و  گرفته 
است.  مانده  باقی  آن  از  شاید کمتر  حتی  و  درصد   10 تنها  و  رفته  بین  از   گونه 
از  روسیه  مردم  اینکه  بیان  با  نور  شهرستان  زیست  محیط  حافظت  کارشناس 
متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  می کنند،  استفاده  خوردن  برای  فک خزری  گوشت 
بهار،  فصل  در  ارزشمند  گونه  این  تا  شود  می  باعث  روسیه  در  بی رویه  شکار 
شود. پناهنده  خزر  دریای  سواحل  سمت  به  و  کند  فرار  پاییز  و   تابستان 

علیزاده ادامه داد: آلودگی میکروبی شدید دریای خزر حاصل پسماند های صنعتی، 
کشاورزی، فاضالب های خانگی و همچنین برخورد با قایق ها، کشتی ها، افتادن در دام و 
تورهای صیادان می تواند از دالیل مختلف تلف شدن فک خزری محسوب شود.  او بیان 
کرد: الشه فک خزری پیدا شده به اداره کل حفاظت محیط زیست جهن کالبدشکافی توسط 
 دامپزشک استان ارسال می شود تا دلیل تلف شدن این حیوان مورد بررسی قرار گیرد.

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مدیران و شرکت های برتر جهش 
تولید و بهره وری معرفی شدند.

مدیران و شرکت های برتر جهش تولید و  بهره وری  در مراسمی در همایش 
تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر )جهش تولید و بهره وری( با حضور 

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند.
در این مراسم ذوب آهن اصفهان به عنوان بنگاه برتر شستا بر اساس ویژگی ها 
و شاخص های کیفی جهش تولید موفق به کسب نشان ممتاز شد و از منصور 

یزدی زاده مدیرعامل این شرکت تقدیر شد.
میرزایی معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم 
گفت: در صندوق بازنشستگی کشوری و فوالد نیز به رغم تشدید تحریم های 
اقتصادی  سال  سخت ترین  در  قرارگرفتن  و  کرونا  بیماری  شیوع  ظالمانه، 
پس از انقالب بسیاری از پروژه های نیمه تمام تکمیل شدند. در دوران وزارت 
شریعتمداری، سود شستا از مبلغ 1۲00 میلیارد تومان به ۳۲ هزار میلیارد تومان 
رسیده و شفافیت در این هلدینگ و سایر صندوق های وابسته به وزارتخانه در 

اوج خود قرار گرفته است.

سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی خبر داد
اعمال خاموشی های گسترده 

در مشهد از هفته آینده

کشف الشه یک قالده فک خزری 
 در سواحل ایزدشهر

ذوب آهن اصفهان
بنگاه اقتصادی ممتاز  وزارت کار

| خراسان رضوی | | مازندران | | اصفهان |

رئیس سازمان صنعت کرمان اعالم کرد:

حضور40 هزار قالی باف 
واجدشرایط بیمه در کرمان 

از  یکی  به عنوان  دست باف  فرش  صنعت  اقتصاد 
ظرفیت های مهم استان کرمان، دولت و بخش خصوصی 
را بر آن داشت که با حمایت هایی همچون بیمه یکساله 
رایگان قالی بافان، تشکیل کارگروه تخصصی و راه اندازی 
این محصول  تولید  در  را  کارگاه ها، رشد ۳۶0 درصدی 
صادراتی استان رقم بزنند. از صنعت فرش دست باف به 
عنوان هنر ملی یاد می شود، در واقع فرش یک صنعت 
حامل فرهنگ، هنر و تمدن ایرانیان است که تولید این 
محصول عالوه بر مزیت های صادرات فرهنگ و هنر این 
مرز و بوم، در حوزه توسعه اقتصادی و اشتغال کشور نیز 
تاثیر به سزایی دارد. همچنین این صنایع دستی با یافتن 
جایگاهی جهانی از محبوبیت خاصی در داخل کشور و 
حتی خارج از مرزها برای ایران دارد که همین امر بر 
مزیت های بیشمار آن افزوده است.  کرمان نیز به عنوان 
یکی از استان های سرآمد کشور در حوزه صنایع دستی، 
استانی ویژه در تولید فرش دست باف محسوب می شود، 
به نحوی که در ضرب المثل ها قالی و کرمون شهرتی 
جدانشدنی در افکار عمومی بازی می کند و جایگاهی 

خاص را برای این استان کسب کرده است. 
 صنعت فرش دست باف استان کرمان که در دهه های 
اخیر مغفول مانده بود و حمایت چندانی از آن نمی شد، 
با شیوع کرونا و تحریم ها رفته رفته تنزل جایگاه خود 
را در سطح داخلی و بین المللی می دید اما خوشبختانه 
و  دوازدهم  دولت  طی  شده،  انجام  اقدامات  وجود  با 
حمایت های ویژه دولت از این صنعت، به جایگاه واقعی 
یکساله  بیمه  می شود.  نزدیک  خود  سال های گذشته 
رایگان قالی بافان طی طرحی با حمایت های دفتر ریاست 
و  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  جمهوری، 
مرکز ملی فرش ایران، تشکیل کارگروه های تخصصی  و 
راه اندازی کارگاه ها ی متمرکز قالی بافی توسط معین 
اقتصادی، این روزها جانی دوباره به کالبد صنعت فرش 

دست باف استان کرمان دمیده است. 
به گفته متولیان امر در واقع نتیجه حمایت های دولت و 
بخش خصوصی عالوه بر جهش ۳۶0 درصدی در تولید 
فرش کرمان به مرور جایگاه گذشته قالی بافی کرمان را 
به این صنعت بازگردانده است.  همچنین حمایت های 
معین های اقتصادی که خود نمایشگر مشارکت بخش 
خصوصی با دولت است به ویژه در شهرستان راور و دیگر 
مناطق استان، با راه اندازی کارگاه های قالی بافی بسیاری 
و سرمایه گذاری در این حوزه، بر دستاوردهای صنعت 
فرش دست باف استان کرمان افزوده و این اقدامات با 
سیاست گذاری دولت عالوه بر احیای قالی کرمان، در 
استان،  این  اشتغالزایی  و همچنین  اقتصادی  توسعه 
از  حمایت ها  البته  است.  داشته  مناسبی  تاثیرگذاری 
فرش دست باف کرمان به همینجا ختم نمی شود، عالوه 
بر تشکیل کارگروه تخصصی فرش دست باف در استان و 
ایجاد اتحادیه فرش دست باف، مسگر و صنایع دستی، 
به  تاریخی   محصول  این  برای  تخصصی  کمیته ای 
صورت پیشگام در ایران شکل گرفته که می تواند فرآیند 
توسعه این صنعت را بیش از گذشته یاری دهد.  به 
گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان گفت: قالی بافان متقاضی بیمه رایگان که 
در آبان ماه سال 99 با مراجعه به ادارات این سازمان در 
حسینی نژاد  ثبت نام کرده اند.  به  اقدام  استان  سراسر 
با اشاره به پیگیری و رایزنی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان با مرکز ملی فرش ایران و همچنین 
حمایت معاونت اشتغال روستایی ریاست جمهوری از 
این طرح افزود: امکان پوشش حداکثری قالیبافان در 
صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در راستای 
فراهم شده  تولیدکنندگان فرش دست باف  از  حمایت 

است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجانروابط عمومی شهرداری رفسنجانروابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي مناقصه 
عمومی

آگهي تجدید 
مناقصه عمومی

آگهي مناقصه 
عمومی

مصوب  بودجه  اساس  بر  دارد  نظر  در  رفسنجان  شهرداری 
شماره 1119 سال 99/12/27 شورای محترم اسالمی شهر، احداث 
فضای سبز حاشیه ضلع شرقی بلوار آیت هللا هاشمی حدفاصل 
جایگاه CNG  تا میدان آیت هللا هاشمی رفسنجانی  را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
از کلیه شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانایی انجام كار 
را دارند،، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از 
شرایط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری 
مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی 
پایان  تا  را  خود  پیشنهادات  و  مراجعه   www.rafsanjan.ir
وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 به دبیرخانه شهرداری 

مركزی تسلیم نمایند. 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 
1119 سال 99/12/27 شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به جمع 
آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت 
های واجد صالحیت که تجربه و توانایی انجام كار را دارند،، دعوت 
بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در 
مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس 
 www.rafsanjan.ir رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی
مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 

1400/03/17 به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند. 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب 
شهر،  اسالمی  محترم  شورای   99/12/27 سال   1119 شماره 
اجرای عملیا ت پیاده روسازی باند جنوبی بلوار زائر را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
توانایی  و  تجربه  صالحیت که  واجد  های  شرکت  کلیه  از  لذا 
انجام كار را دارند،، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد 
و اطالع از شرایط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع 
در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به 
www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات  نشانی اینترنتی 
خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 به 

دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند. 

تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 1400/03/24 می باشد.
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات 

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

درج شده است.
تلفن های تماس : 34258701-5 -034 

مدت قرارداد از تاریخ ابالغ تا پایان سال جاری می باشد.
ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ 500/000/000 ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی 
معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی 

شعبه شهرداری رفسنجان
از  هریک  یا  تمام  قبول  یا  رد  در  رفسنجان  شهرداری  است  ذکر  به  الزم   (  

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

درج شده است.
تلفن های تماس : 34258701-5 -034 

تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 1400/03/24 می باشد.
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات 

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

درج شده است.
تلفن های تماس : 34258701-5 -034 

 نوبت اول نوبت اول

خودروی  كمپانی  برگ  و  سند 
لوگان  تیپ  رنو  سیستم  سواری 
موتور  شماره  به   1390 مدل    L90
شاسی   شماره  و    W092041
NAPLSRALD01140137  وشماره 
نام  به  ایران 351 ط 42  پالك 79 
آقای علی جهان بخشی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

كارت و برگ سبز موتور سیكلت تندر 
شتاب تیپ 125 مدل 1388 رنگ 
مشكی به شماره موتور 118583 و 
شماره شاسی 8800081 به شماره 
آقای  نام  به   46465/124 پالك 
محمد صالح رجبی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

برگ سبز و كارت خودروی سواری ساینا 
شماره  به   1399 مدل  سایپا  سیستم 
موتور  M15 /9021332  و شماره شاسی  
شماره  به    NAS831100L5890649
پالك 40 ایران 777 ج 32 به نام آقای 
از  و  گردیده  مفقود  خانی  كریم  كریم 

درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی مفقودی 

مفقودی 



۲0۲0 پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       1400 خرداد   ۶ پنج شنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک13، واحد۵، طبقه 2

/  تماس:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891306۵

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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 »فوتَچل« به منظور بازگشت جوانان به شالیزار در گیالن | مهر

رمان »یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ« نوشته الکساندر سولژنیتسین 
به تازگی با ترجمه رضا فرخ فال توسط نشر نو با 1۷1 صفحه، شمارگان هزار 
و 100 نسخه و قیمت ۵۲ هزار تومان منتشر شده است. این کتاب یکی از 
عناوین مجموعه »کتابخانه ادبیات داستانی معاصر« است که این ناشر 
بر  غلبه  برای  انسان  تالش  درباره  پیش رو  رمان  داستان  چاپ می کند. 

طبیعت خشن و مناسبات غیرانسانی دوران استالین است./مهر

نقاط  تمام  در  ايجاد شد كه حقوق بشر  برای محقق کردن جهانی  سازمان ملل متحد 
از شرايطی كه صلح جهانی بر آن حاکم است،  انسان ها  آن مورد احترام قرار گيرد و 
از   )OHCHR( ملل«  سازمان  بشر  حقوق  عالی  »اداره  كميساريای  شوند.  بهره مند 
شاخه های اصلی اين سازمان برای كمک به تحقق چنين جهانی است. اين كميساريا 
و  بين المللی  جامعه   است كه  تالش  در  است،  عمومی  مجمع  زيرمجموعه های  از  كه 
دولت های عضو اين جامعه را تشويق كند كه با وضع معیارهای حقوق بشر جهان شمول 
موافقت كنند. اين كميسيون بر اساس تفسيری كه از حقوق بشر دارد، جامعه بين الملل 
و دولت های عضو آن را تحت فشار قرار می دهد تا از نقض حقوق بشر امتناع كنند و از 
توسعه چنين حقوقی حمايت به عمل آورند. ارتقا بخشيدن به تصویب و اجرای جهانی 
OHCHR است. كميساريای عالی  از جمله فعاليت های اصلی  معاهدات حقوق بشر 

حقوق بشر سازمان ملل در سال 199۳ تشكيل شد./ ایسنا

به  اجتماعی  با سوژه و دغدغه  بلند »ما که هستیم؟«  فیلم سینمایی 
نویسندگی و کارگردانی ابوالحسن کیوان ۲ جایزه اصلی بهترین فیلم و 
اولین  را در  برای فیلمبرداری محمدرضا سجادیان  بهترین فیلمبرداری 
دوره از جشنواره بین المللی فیلم »کانادایین سینماتوگرافی اواردز« در 

تورنتوی کانادا از آن خود کرد./ مهر

موسسه فرهنگی هنری هنر فردا با هدف مرور تجربیات، جریان ها و چهره های 
شاخِص حوزه  فرهنگ و هنر ایران، کارگاِه پژوهشی تاریخِی »یک قرن فرهنگ 
و هنر ایران« را با هدف آشنایی عالقمندان و پژوهشگران با یک قرن فرهنگ 
و هنر ایران برگزار می کند. عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر و یا انجام 

ثبت نام می توانند به نشانی اینترنتی arttomorrow.org مراجعه کنند./ایرنا

نمایشگاه »8۲ میلیون« با حضور بیش از پنجاه کارتونیست و کاریکاتوریست 
ایرانی از سه نسل کاریکاتور ایران به کوشش داوود احمدی مونس )آروین( 
در گالری ثالث برپاست. در این نمایشگاه آثاری از اردشیر محصص، کامبیز 
درمبخش، پرویز شاپور، احمدرضا دالوند، دیده می شود. این نمایشگاه که 
۳1 اردیبهشت آغاز به کار کرده است تا 18 خرداد ادامه دارد. عالقه مندان 

می توانند به گالری ثالث در خیابان کریم خان زند مراجعه کنند./ هنرآنالین

محققان گزارش داده اند که می توانند بارش هایی از آوارهای موجود 
در مسیر دنباله دارهایی که از نزدیک مدار زمین عبور می کنند و هر 
4000 سال یک بار برمی گردند را شناسایی کنند. دنباله دارهایی 
که به دور خورشید در مدارهای بسیار کشیده می چرخند، بقایای 
خود را آنقدر نازک در امتداد مدار خود پخش می کنند یا کاًل آن 
بیرون پرتاب می کنند که به سختی  به  از منظومه شمسی  را 
می توان بارش شهابی آن ها را تشخیص داد. »پیتر جنیسکنز« 
 »SETI« ستاره شناس و نویسنده اصلی این مطالعه از موسسه
گفت: این باعث ایجاد آگاهی موقعیتی برای دنباله دارهای بالقوه 
خطرناکی می شود که آخرین نزدیکی آن ها به زمین حدود ۲000 
سال قبل از میالد رخ داده است. او رهبر پروژه ای موسوم به 
»CAMS« است که شهاب های قابل مشاهده در آسمان شب را 
با استفاده از دوربین های مخصوص برای اندازه گیری مسیر و مدار 
آن ها رصد و ردیابی می کند. »جنیسکنز« می گوید: تا همین اواخر 
ما فقط می دانستیم که پنج دنباله دار مسئول یکی از بارش های 
شهابی است، اما اکنون ما 9 مورد دیگر را شناسایی کرده ایم و 
شاید تا 1۵ مورد نیز پیش برویم. دنباله دارها تنها بخش کوچکی 
از تاثیرگذارها روی زمین را تشکیل می دهند، اما محققان معتقدند 
که آن ها باعث بزرگ ترین حوادث در طول تاریخ زمین شده اند، 
چرا که بعضی از آن ها بزرگ هستند و مدار آن ها به گونه ای است 
که می توانند با سرعت زیاد به زمین برخورد کنند. »جنیسکنز« 
افزود: در آینده با مشاهدات بیشتر ممکن است بتوانیم بارش های 
کم نورتر را شناسایی کرده و مدار دنباله دارهای مولد را در مدارهای 
طوالنی تر نیز ردیابی کنیم. او ادامه داد: این دنباله دارها همان 
ستاره های دنباله داری هستند که با چشم غیرمسلح می بینیم. 
تجزیه و تحلیل داده های جدید نشان داد که بارش های شهابی 
حاصل از دنباله دارهای مدار طوالنی روزهای زیادی ادامه داشته 
است. »جنیسکنز« می گوید: این برای من تعجب آور بود. این 
احتمااًل به این معنی است که این دنباله دارها در گذشته و در 
حالی که مدار آن ها به تدریج با گذشت زمان تغییر می کرده، بارها 
به منظومه شمسی بازگشته اند. داده ها همچنین نشان داد که 
پراکنده ترین بارش های شهابی بیشترین میزان از شهاب های 
کوچک را دربردارد. »جنیسکنز« می گوید: پراکنده ترین بارش ها 
احتمااًل قدیمی ترین بارش ها هستند. بنابراین، این می تواند به 
این معنی بوده که شهاب های بزرگتر با گذشت زمان به شهاب های 

کوچکتر تقسیم می شوند. / ایسنا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خواجوی کرمانی

| چاپ و نشر | | سینما | | ادبیات | | هنرهای تجسمی |

احتمال بارش شهابی توسط دنباله دارهای 
خطرناک 4000 ساله

تاالب هورالدورق در استان خوزستان قرار دارد. هور نسبتا وسیع 
است.  گرفته  قرار  خوزستان  جنوب غربی  محدوده  در  دورق 
می ریزد.  آن  به  )فالحیه(  شادگان  از  عبور  از  پس  جراحی  رود 
همچنین نفوذ آب های سطحی خلیج فارس باعث گسترش این 
ماهی،  از  عبارت اند  هور  این  است. گونه های  شده  ساحلی  هور 
نی )قصب(، لویی. همچنین نوعی گیاه رطوبت پسند معروف به 
استفاده  مورد  می روید که  آن  وسیع  سطح  در  )کوالن(  چوالن 

می گیرد.  قرار  هور  حاشیه نشینان 
انبوهی  و  متنوع  پوشش گیاهی  تاالب،  شیرین  آب   بخش  در 
بسیار  محل  و  بخشیده  آن  به  خاصی  ویژگی  که  یافته  رشد 
منطقه  است.  شده  مهاجر  پرندگان  ایام  برای گذراندن  مناسبی 
تاالب  از  آن قسمت  است.  فاقد پوشش گیاهی  تاالب  آب شور 
نزدیکی  به دلیل  است.  واقع  ماهشهر  آبادان  جاده  جنوب  در  که 
به خلیج فارس و تاثیرات جزر و مد دریا و وسعت شوره زار، دارای 
پوشش گیاهی  فاقد  نقاط  از  بعضی  در  و   %۲۵ پوشش گیاهی 
است. در قسمت جنـوبی گونه های غالب را علف شور و گیاهان 
تیره  گرامینه تشکیل می دهـد و در قسمت شمال جاده آبادان 
ماهشهر پوشش گیاهی مطلوب حدود 90 الی 80 درصد است. بـه 

طور کـلی پوشش گیـاهی داخل تـاالب از گیـاهان هیگروفیت و 
مزوفیت دائـمی و فصلی و پوشش گیاهان اراضی حواشی آن به 
جز نخلستان ها و زمین های زراعی از اجتماعات گیاهان هالوفیت 

است. تشکیل شده 
رویش  از  وسیعی  منطقه  تاالب،  عمده  پوشش 
Shoenoplectus Typha است که دور تا دور آن را به صورت 
آبان  تا  از ماه های اسفند  نواری در برگرفته است. این رویش 
به شرط وجود آب کافی در تاالب فعال است و در بقیه ماه های 
دست  از  را  خود  هوایی  قسمت های  زمستان،  در  به ویژه  سال 
شکل  به  آن  زیرزمینی  قسمت های  یا  ریزوم  فقط  و  می دهد 

می ماند. باقی  غیرفعال 

تاالب های ایران

تاالب هورالدورق

زنان آینده  تجارت آمریکا هستند. بر اساس آخرین تحقیقات 
انجام شده زنان کمتر از یک دهه  کنترل  بیش از دوسوم ثروت 
در حال مصرف آمریکا را بر عهده خواهند گرفت. با این حال 
هم چنان کسب وکارها و ادبیات موفقیت حول محور مردان است 
و زنان در این موفقیت سهیم نیستند. کتاب »زنان بیندیشید 
برجسته   نویسنده   لچتر،  شارون  قلم  با  شوید«  ثروتمند  و 
آمریکایی به زنان اختصاص دارد. او در کتاب خود با صدها زن 
موفق به گفت وگو نشسته است و راهکارهای موفقیت آن ها را 
با زنان دیگر به اشتراک گذاشته است. او معتقد است قوانین 
موفقیت برای مردان بسیار متفاوت از قوانین موفقیت برای 
زنان است. این نویسنده با تکیه بر تجربیات افراد برجسته و 
تصویرسازی های شهودی قوانین جدیدی برای بهبود زندگی 

زنان و کسب موفقیت مطرح کرده است.

| زنان، بیندیشید و ثروتمند شوید | 
| نویسنده : شارون لچتر|

|مترجم : مهدی قراچه داغی |
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