
رهبر انقالب:

روز انتخابات روز ملت ایران است
رهبر انقالب اسالمی روز انتخابات را روز ملت ایران دانستند و تاکید کردند: امروز 
میدان دار و صحنه گردان اصلی مردم هستند. به گزارش ایسنا، حضرت آیت هللا 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز )جمعه ۲۸ خرداد( پس از 
انداختن رای خود به صندوق سیار ۱۱۰ مستقر در حسینیه امام خمینی )ره( 

یادآور شدند: روز انتخابات روز ملت ایران است.

  ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشور 
در معرض تخریب است 

 بیابان زایی
 چالش بزرگ قرن حاضر

تخریب  نیمه خشک  و  خشک  مناطق  در  زمین ها 
این  می شود؛  فروپاشی  دچار  و سرزمین  می شوند  
بیایان زایی است، پدیده ای که به دلیل فعالیت های 
شعار  می دهد.  رخ  آب وهوایی  تغییرات  و  انسانی 
»احیای  بیابان زایی  با  مقابله  جهانی  روز  امسال 
سرزمین، بازسازی بهتر با سرزمینی بدون تخریب« 

نامگذاری شده است.

مینا کامران، موسس استارتاپ 
روستاتیش از اهداف کمپین 4۰ روزه 

محیط زیستی می گوید 

»به هوای زمین« 
 عادت های غلط
 را کنار بگذاریم

اضافه   و  بدی  عادت  هر  ترک  برای  است  مشهور 
کردن هر عادت خوبی به ریتم یکنواخت زندگی باید 
تالش کرد که  روز   4۰ باید  زمان گذاشت.  روز   4۰

عادت بد را رفته رفته از زندگی حذف کنیم

گفت وگو با فاطمه گوارایی، عضو دفتر 
پژوهش های فرهنگی علی شریعتی

آیا شریعتی به تاریخ 
پیوسته است؟

فاطمه گوارایی از جمله زنانی است که دغدغه های 
ملی و مذهبی و نگاهی مبتنی بر توسعه پایدار را 
اندیشه های  را  او  فکری  شالوده  و  می کند  دنبال 
دکتر علی شریعتی شکل داده است. او چهل سال 
از دوران زندگی شصت ساله خود را صرف مطالعه 
و ادامه طریق راه و روش نواندیشان دینی کرده و 
زیست  نیز  سیاسی  سپهر  در  نگاه  این  سرریز  با 

کرده است. تالش برای افزایش مشارکت تا دقایق آخر 
   رئیس جمهوری:ای کاش هیچ مشکلی در روز ثبت نام تا امروز نداشتیم و شاهد حضور بیشتر مردم بودیم

انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دیروز  برگزار  شد 

  پژوهش آکادمی علوم آمریکا  
 درباره منابع آب زیرزمینی ایران نشان داد:  
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عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
بیماری در کشور، در عین  این  تشریح وضعیت 
حال بر رعایت نکات بهداشتی هنگام رای دادن و 
حضور در شعب اخذ رای در انتخابات امروز تاکید 
اشاره  با  مردانی  مسعود  ایسنا،  گزارش  کرد.به 
کشور، گفت:  در  کرونا  بیماری  روند کاهش  به 
درحال  کشور  در  بیماری  وضعیت  خوشبختانه 
کنترل است و موارد بیماری روبه کاهش است و 
همین سبب شده است تا میزان اشغال تخت های 
تعداد  خوشبختانه  یابد.  کاهش  نیز  بیمارستانی 
شهرهای قرمز نیز کاهش یافته است و امیدواریم 

شهرهای نارنجی هم به زرد تبدیل شوند.
بهتر  رعایت  را  بیماری  بار  کاهش  علت  او 
پروتکل ها دانست و افزود: از طرفی بیماری های 
دستگاه  ویروسی  بیماری های  بویژه  اپیدمی 
تنفسی فوقانی در ۳ تا 4 هفته به پیک می رسند 
این هم  به کاهش می کنند که  و سپس شروع 
درباره  مردانی  بازمیگردد.  ویروس  ماهیت  به 
و  آفریقایی  ویروس  به  ابتال  موارد  بروز  میزان 

هندی نیز اظهار کرد: مسلما ابتال به این دو نوع 
جهش یافته در کشور وجود دارد اما مقادیر ابتال 
به حدی نیست که به اپیدمی تبدیل شود. او با 
تاکید بر لزوم رعایت همه پروتکل های بهداشتی 
در روند انتخابات، اظهار کرد: مردم الزم است که 
با در نظر گرفتن نکات بهداشتی، در شعب اخذ 
رای حاضر شوند. توصیه می کنیم وسایل نوشت 
افزار شخصی با خود به همراه داشته باشند، حتما 
فیزیکی  فاصله گذاری  کنند،  استفاده  ماسک  از 
زمان  کوتاه ترین  در  سعی کنند  رعایت کنند،  را 
ممکن رای دهند و از حضور بی جا و طوالنی مدت 
نهایت  در  و  خودداری کنند  رای  اخذ  شعب  در 
بالفاصله پس از بازگشت به منزل دست های خود 

را با آب و صابون به خوبی بشوید. 
نیز  کرونا  مبتالیان  دادن  رای  درباره  مردانی 
گفت: قرار است لیستی از بیمارانی که در مراکز 
دارند توسط  یا در منزل حضور  قرنطینه هستند 
وزارت بهداشت به ستاد انتخابات واصل شود تا با 
تماس با بیماران، به محل رفته و رای آنها نیز اخذ 

پیشتاز  موضوع  این  در  ایران  خوشبختانه  شود. 
است و هیچ جای دنیا این چنین نیست.

او درباره شرایط بیماری در روزهای آتی نیز بیان 
کرد: تاکنون که شرایط بد نبوده است و امیدواریم 
همچنان روند کاهشی بماند ولی مطمئنا در صورت 
عدم رعایت نکات بهداشتی موارد بیماری افزایش 

خواهد یافت.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
باتوجه به مزیت های سوخت  ایران گفت:  نفتی 
سی ان جی، وزارت نفت به دنبال افزایش سهم این 
سوخت در سبد مصرفی انرژی کشور است و طرح 
احداث ۷۰۰ جایگاه سی ان جی را به شورای اقتصاد 
آن هستیم.به  مصوبه  ابالغ  منتظر  و  ارسال کرده 
بیان  با  ده چشمه،  قاسمی  حمید  ایسنا،  گزارش 
روزانه  توزیع  ظرفیت  طرح  این  اجرای  با  اینکه 
می رسد،  مترمکعب  میلیون   4۰ به  سی ان جی 
واقعی جایگاه های  در حال حاضر ظرفیت  گفت: 
کشور برای توزیع سی ان جی حدود ۲۵ میلیون متر 

است. مکعب 
به گفته او قرار است در یک بازه زمانی سه ساله 
۷۰۰ جایگاه احداث شود که حدود یک سوم آن در 
سال ۱4۰۰ اجرا خواهد شد، هم اکنون نیز زمین ۲۵۰ 
جایگاه جدید آماده و در انتظار ابالغ مصوبه است 
تا بعد از آن کمپرسور و تجهیزات آن نصب شوند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران اظهار کرد: راه اندازی یک جایگاه هشت 
نازله بدون هزینه زمین حدود هفت تا ۱۰ میلیارد 

تومان سرمایه نیاز دارد که رقم باالیی برای شهرهای 
بزرگ محسوب می شود. با برنامه ریزی های انجام  
مقیاس،  کوچک   جایگاه های  ایجاد  برای  شده 
مشکل زمین رفع شده و دسترسی این جایگاه ها 
متناسب با نیاز کاربران خواهد بود. به همین دلیل 
پیش بینی می شود این طرح در تهران با استقبال 
خوبی مواجه شود.قاسمی با بیان اینکه قرار است 
راه اندازی جایگاه ها در تهران بر اساس سه مدل 
و جایگاه های  موتوری  مادر دختری، جایگاه های 
کوچک مقیاس انجام شود، گفت: در جایگاه های 
حریم  ذخیره،  مخازن  حذف  با  مقیاس  کوچک  
و  مرور  و  عبور  تنها  و  است  نیاز  ایمنی کمتری 
دسترسی به برق و گاز مدنظر قرار خواهد گرفت. 
ابعاد  جایگاهها  این  در  که  است  حالی  در  این 
بوده  قبل  جایگاه های  پانزدهم  یک   حدود  زمین 
با بیان  و به ۱۰۰ متر مربع کاهش یافته است.او 
از ایستگاه ها  اینکه در مدل مادر دختری بخشی 
ایستگاه ها  این  هستند گفت:  غیرفعال  شب  در 
می توانند مخازن سیاری را پر کنند و این مخازن 
در سطح شهر پخش شوند. این جایگاهها از طریق 

می شوند  تغذیه  مادر  همانند  اصلی  جایگاه های 
و به همین دلیل به آن مدل مادر دختری گفته 
می شود.قاسمی خاطرنشان کرد: با شهرداری برای 
به  و  شده  توافق  نقطه   ۳۱۰ در  زمین  اختصاص 
ابالغ کند،  را  اقتصاد مصوبه  اینکه شورای  محض 

عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای 
افزایش ظرفیت جایگاه های سی ان جی در کشور 
به   سی ان جی  قیمت  کرد:  تصریح  ندارد،  وجود 
صورت میانگین در دنیا حدود یک  پنجم قیمت 
بنزین است. در کشور ما این عدد حدود یک  هفتم 
است که همین موضوع سبب کاهش هزینه های 

حمل ونقل  می شود.
قاسمی با اشاره به سطح پایین آالیندگی سی ان جی 
این  از  استفاده  ازمزیت های  دیگر  یکی  عنوان  به 
در  این سوخت  توسعه  ما  هدف  سوخت، گفت: 
شاهد  نزدیک  آینده  در  امیدواریم  و  است  کشور 
سی ان جی  سوخت  توسعه  چرخ  سرعت گرفتن 

باشیم. 

 عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد:

 روند کاهشی کرونا در کشور 

احداث ۷۰۰ جایگاه سی ان جی منتظر ابالغ شورای اقتصاد
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شرکت سنگ آهن گهرزمین

سایر شرایط 

حداقل شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه: 

آگهی مناقصه عمومی 
 400 / T / 003  به شماره

مورخ 1400/03/29 یک مرحله ای)همراه با ارزیابی کیفی( نوبت دوم

شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد عملیات احداث مجموعه ساختمان های جنبی شماره 2 مجتمع سنگ آهن گهر زمین را با رعایت 
استانداردهای مورد نیاز و مجوزهای الزم از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای )همراه با ارزیابی کیفی( به پیمانکار واجد شرایط به شرح 
ذیل واگذار نماید. عالقمندان به شرکت در مناقصه پس از درج آگهی با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 3.۰۰۰.۰۰۰  ریال به شماره 
حساب ۱۸5462۰۰93965 بانک سپه شعبه بلوار اسفندیار به نام شرکت سنگ آهن گهر زمین با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر برای 

دریافت اسناد به واحد بازرگانی این شرکت به آدرس تهران خیابان نلسون ماندال- بلوار آرش غربی - پالک ۱2 مراجعه فرمایند. 
) commercial-sup@goharzamin.com ایمیل شرکتی(

-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 23.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بیست و سه میلیارد و صد میلیون ریال( است که باید به صورت ضمانت نامه 
بانکی معتبر به نام شرکت سنگ آهن گهرزمین تهیه و همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. مدت اعتبار 

تضمین فوق باید حداقل سه ماه بعد از آخرین موعد تسليم پيشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 
-مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی) 65 امتیاز( را کسب نمایند در فرایند مناقصه شرکت داده شده و پاکت های سایر مناقصه گران 

عودت می گردد. 
-اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده رسمی پیمانکار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. 

-هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰92۱3۰۱4۸3۱ تماس حاصل فرمایند .

-داشتن حداقل گواهینامه صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در پایه 2 رشته ساختمان و ابنیه 
-داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه الزامی است .

- دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر و حداقل ساختار مدیریت HSE با توجه به موضوع پیمان

الزم به ذکر است مهلت تحویل پاکات به دبیرخانه مرکزی تهران تا ساعت ۱4 از روز سه شنبه مورخ ۱4۰۰/۰4/۰۱ به مدت دو هفته تا مورخ ۱4۰۰/۰4/۱5 
می باشد شایان ذکر است شرکت سنگ آهن گهر زمین در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت 

مختار می باشد.

شرح مختصری از کار موضوع مناقصه
عملیات احداث مجموعه ساختمان های جنبی شماره ۲، مجتمع سنگ آهن گهرزمین موضوع مناقصه

کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز مجتمع سنگ آهن گهرزمین محل اجرای کار

۳6 ماهمدت اجرای کار

مبلغ برآورد کار
برآورد اولیه عملیات اجرایی براساس فهارس بهای پایه مورد استفاده سال ۱۳۹۹ به  مبلغ 

ناخالص ۱.۱۳۸.۲۷۱.۲۳۰.4۵4 ریال می باشد.

مبلغ وزمان فروش اسناد مناقصه

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها

تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش، پالک ۱۲، طبقه ۲، شرکت سنگ آهن گهرزمیننشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه

۵۷6۲۳-۰۲۱تلفن تماس
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حسن روحانی روز جمعه پس از انداختن 
انتخابات سیزدهمین  رای خود در صندوق 
دوره  ششمین  جمهوری،  ریاست  دوره 
شوراهای اسالمی شهر و روستا و میاندوره ای 
میاندوره ای  و  اسالمی  شورای  مجلس 
خوبی  به  ما  مردم  رهبری، گفت،  خبرگان 
سرنوشت  برای  انتخابات  این  می دانند که 
چقدر  اسالمی  جمهوری  نظام  و  خودشان 
اهمیت دارد و  ای کاش هیچ مشکلی از روز 
ثبت نام نامزدها تا امروز نداشتیم. به گزارش 
ایسنا، رئیس جمهور گفت: »امروز در سراسر 
کشور و در استان های مختلف لحظه به لحظه 
انتخابات  در  تعداد  چه  است که  مشخص 
شرکت کرده اند و احراز هویت نیز از طریق 
سیستم الکترونیکی به خوبی در حال انجام 
است و شمارش آرا نیز در برخی مراکز استانی 
به صورت مکانیزه انجام می شود و امیدواریم 
انتخابات  مراحل  همه  نزدیک  آینده  در 
الکترونیکی شود که این موضوع در شفافیت 

تاثیرگذار است.« بسیار 
روحانی با اشاره به اهمیت انتخابات ریاست 
جمهوری و اختیارات و مسئولیت های وسیع 
و سنگین مشخص شده در قانون اساسی 
تقاضا  مردم  »از  رئیس جمهور، گفت:  برای 
می کنم امروز پای صندوق آرا رفته و به فرد 
مورد نظر خود در میان نامزدهای انتخابات 
کرد:  تصریح  رئیس جمهور  بدهند.«  رای 
» ای کاش هیچ مشکلی در روز ثبت نام تا 

امروز نداشتیم و شاهد حضور بیشتر مردم 
بودیم. روحانی با تاکید بر اهمیت انتخابات 
جهانی  سطح  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
که  دارد  وجود  کشور  چند  دنیا  در  گفت: 
انتخابات آنها مورد توجه همه جهان قرار دارد 
و یکی از آن کشورها ایران است.« روحانی 
افزود:»امیدوارم مردم به وظیفه ملی، انقالبی 
نحوه  و  عمل کنند  خوبی  به  خود  دینی  و 
برگزاری و حضور مردم به گونه ای باشد که در 

پایان انتخابات همه خوشحال باشند.«
دست  به  توصیه  با  ادامه  در  رئیس جمهور 
اندرکاران برگزاری انتخابات در سراسر کشور، 
اظهار داشت: »از همه عزیزان می خواهم که 
حفظ سالمت مردم در همه مراحل را مورد 
توجه قرار دهند و با دقت مراعات کنند تا 
نیاید  پیش  مردم  سالمت  برای  مشکلی 
و در کنار آن نسبت به حفظ آرای مردم نیز 
توجه جدی داشته باشند تا خدای ناکرده 
حتی یک رای هم جابجا نشود همانطوری 
که در همه انتخابات اینگونه بوده است و باید 

شود.« حفظ  حق الناس 

 مردم ما همواره اشتباه پیشگویان 
سیاسی را ثابت کرده اند

دیروز، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران، نه در کشور خود که در ترکیه رای خود 
را به صندوق انداخت. ظریف گفت که حق 
تعیین سرنوشت یکی از مهم ترین حقوقی 

است که مردم ما با انقالب به دست آوردند 
و جمهوریت یکی از دستاوردهای مهم انقالب 
اسالمی است. او گفت که به سهم خود به 
خاطر مشکالت و کمبودها عذرخواهی می کند 
و امیدوار است که تمام هم وطنان با عالقه 
در انتخابات شرکت کنند: »مردم ما همواره 
اشتباه پیشگویان سیاسی را ثابت کرده اند و 

این بار نیز ثابت شود.«
صالحیت  رد  نامزدهای  از  الریجانی،  علی 
به  را  خود  رای  ساری،  در  انتخابات  شده 
رئیس  الریجانی،  علی  انداخت.  صندوق 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  پیشین 
»اگرچه نابسامانی هایی در دولت و حکومت 
وجود دارد، اما این موجب دلخوری و قهر از 
انتخابات و صندوق نباید باشد. با خودمان 
به  مربوط  کشور  مسائل  کنیم.  قهر  نباید 
خودمان است. اگر اشکالی وجود دارد باید آن 
را رفع کنیم. قهر کردن راه عالج آن نیست.«

 اگر رای نیاورم هم پیگیر شعارهایم 
خواهم بود

که  بازمانده  رقیب  تنها  همتی،  عبدالناصر 
حمایت  او  از  اصالح طلب ها  از  بسیاری 
کرده اند، پس از آنکه رای خود را به صندوق 
انداخت، گفت اگر رای نیاورد، باز هم پیگیر 
جمع  در  همتی  بود.  خواهد  شعارهایش 
خبرنگاران گفت: »ما به انزوای خارجی پایان 
با  و  رفاه  با  دارند  حق  مردم  داد،  خواهیم 

آرامش زندگی کنند. معیشت مردم مسئله 
اول من است، ان شاهللا کاری خواهیم کرد 
حضور مردم در صحنه بیش از پیش باشد. او 
افزود: »اگر هم رای نیاورم باز هم در خدمت 

مردم و پیگیر شعارهایم خواهم بود.«

ایرانی بودن کافیست تا حقوق 
شهروندی تضمین شود

ابراهیم رئیسی، نامزد ریاست جمهوری که 
بسیاری او را پیروز نهایی انتخابات می دادند، 
با حضور در مسجد جامع شهر ری رای خود 
را به صندوق انداخت. او گفت: »رای مردم 
حق الناس است و باید از آن مراقبت کرد و 
حتی یک رای هم نباید  برخالف آنچه مردم 
تصمیم گرفته اند باشد.« رئیسی هم از مردم 
ناامید خواست تا رای دهند: »ناراحتی مردم 
کاستی ها  از  برخی  دلیل  به  و   است  حق 
انتخابات  در  از همه می خواهم  بوده... من 
شرکت کنند تا به نفع مردم و در جهت تغییر 
گیرد.«  صورت  اقدامات  آنها  وضعیت  در 
رئیسی همچنین گفت که »تنها ایرانی بودن 
کافیست تا حقوق شهروندی تضمین شود. 
به  است  مکلف  دولت  و  دارند  حق  مردم 
مردم خدمت کند. من مردم را صاحب حق 

می دانم.«

 نمی خواهیم غفلت برجام تکرار شود
رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب، 
یکی از کسانی بود که دیروز پای صندوق 
است.  انتقاد کرده  روحانی  دولت  از  رای 
ابراهیم  حامیان  از  عادل،  حداد  غالمعلی 
رئیسی، برای شرکت در انتخابات در مسجد 
لرزاده حاضر شده و در گفت وگو با خبرنگار 
تصویب  به  دولت  انتقادات  مورد  در  ایلنا 
نشدن برخی لوایح  FATFگفت: »آقایانی 
را  الیحه  می کنند که  متهم  را  مجمع  که 
این کار  چرا  نمی گویند  است،  داشته  نگه 
انجام داده است. انگار که ما در مجمع لج 
کرده ایم و می خواهیم کار مملکت متوقف 
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  شود.« 
نظام است گفته: »در یک کالم می خواهم 
بگویم دیدگاه اعضای مجمع این است که 
تصویب  در  که  غفلت هایی  نمی خواهیم 
برجام به وجود آمده، در مورد FATF هم 

شوند.« تکرار 

هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و   
روحانی همگی لیبرال بوده اند

در میان منتقدان دولت روحانی و هم فکران 
او، حسن عباسی گوی را از رقبا ربوده است. 
در  قم  فاطمیون  هیات  در  عباسی  حسن 
جلسه ای به نام »بصیرت افزایی انتخابات« 
بانیان  از  یکی  »همتی  است:  گفته 
فعال  این  است.«  جامعه  در  حرام خواری 
اصولگرا گفت: »4۵ درصد مردم  سیاسی 
فرانسه حرامزاده اند. بخاطر همین فرانسه 
مهد لیبرالیسم است، اگر لیبرال ها در جایی 
پیروز شدند یعنی آن جامعه را حرام خواری 
و حرام زادگی فراگرفته است، همتی یکی 
است که  جامعه  در  حرام خواری  بانیان  از 

بانکداری ربوی را دنبال می کند.« قانون 
عباسی همچنین گفته است که از روز شنبه، 
از مجلس  را  روحانی  اخراج حسن  پروژه 
نمایندگان  بر  »وای  می کند:  آغاز  خبرگان 
اخراج  تاکنون  را  او  که  خبرگان  مجلس 
نکرده اند، چنین فردی نمی تواند نائب امام 
زمان را انتخاب کند.« عباسی همچنین با 
یارانه ها،  اجرای  لیبرالیستی خواندن طرح 
و  احمدی نژاد  خاتمی،  گفت که  هاشمی، 
بوده اند: »پس کی  لیبرال  روحانی همگی 
قال الصادق و قال الباقر می خواهد در این 

اجرا شود؟« کشور 

انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دیروز برگزار شد

تالش برای افزایش مشارکت 
 تا دقایق آخر 

رئیس جمهوری:  ای کاش هیچ مشکلی در روز ثبت نام تا امروز نداشتیم و شاهد حضور بیشتر مردم بودیم

در دیدار با مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا مطرح شد
ابراز امیدواری ظریف 
بر نتیجه بخش بودن 

مذاکرات وین
ایران  امور خارجه  وزیر  محمد جواد ظریف، 
در حاشیه اجالس مجمع دیپلماسی آنتالیا، 
مسئول  بورل«،  »جوزپ  با  دیروز  صبح 
به  و  دیدار  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
تبادل نظر پرداخت. به گزارش ایسنا ، در این 
وضعیت  آخرین  مرور  ضمن  ظریف  دیدار 
وین  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مذاکرات 
رفع  لزوم  خصوص  در  رویکرد کشورمان  بر 
مذاکره  امکان  عدم  و  آمریکا  های  تحریم 
امور  وزیر  تاکید کرد.  برجام  مورد  در  مجدد 
مردم  تلخ  تجربه  به  اشاره  با  ایران  خارجه 
زمان  در  آمریکا  عهدشکنی  مورد  در  ایران 
در  مذاکرات  تا  امیدواری کرد  ابراز  ترامپ، 
باشد.  بخش  نتیجه  وین،  در  انجام  حال 
ظریف در ادامه به تشریح وضعیت جاری در 
افغانستان پرداخته و وجود اختالف در بین 
را یکی  دولت و جریان های سیاسی دیگر 
از مشکالت جدی در برخورد با ناامن سازی 
این  در  نیز  بورل  دانست. جوزف  افغانستان 
دیدار ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه 
بخش بودن مذاکرات وین، به مرور آخرین 
آمریکای  و  افغانستان   ، وضعیت خاورمیانه 

پرداخت. التین 

برای رسیدن به توافق به زمان 
بیشتری نیاز است

از سوی دیگر، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی واقع در وین گفت که برای حصول 
نتیجه »موفقیت آمیز« در گفت وگوهای وین 
نیاز  بیشتری  زمان  به  برجام  احیای  بر سر 
روسیه  نماینده  اولیانوف،  میخائیل  است. 
وین  در  واقع  بین المللی  سازمان های  در 
توییتی نوشت: »باور دارم که  روز جمعه در 
تنها کمی  و  نیفتاده اند  پا  از  مذاکره کنندگان 
خسته شده اند. واضح است که مذاکرات وین 
طوالنی  روند  این  موفقیت آمیز  پایان  برای 
است.«  بیشتری  زمان  نیازمند  پیچیده  و 
مشترک  اعضای کمیسیون  میان  مذاکرات 
برجام درباره احیای توافق هسته ای در وین و 
با حضور آمریکا در مقر مذاکرات در هفته های 
گذشته در جریان بوده است. آمریکا و ایران 
نمایندگان  و  نداشته اند  مذاکرات مستقیمی 
دولت آمریکا با نمایندگان سایر اعضای برجام 

در این زمینه رایزنی می کنند.

رهبر انقالب:

 روز انتخابات
 روز ملت ایران است

ملت  روز  را  انتخابات  روز  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  میدان دار  امروز  کردند:  تاکید  و  دانستند  ایران 
ایسنا،  به گزارش  هستند.  مردم  اصلی  صحنه گردان 
حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح امروز )جمعه ۲۸ خرداد( پس از انداختن رای 
امام  حسینیه  در  مستقر   ۱۱۰ سیار  صندوق  به  خود 
ملت  روز  انتخابات  روز  شدند:  یادآور  )ره(  خمینی 
اصلی  صحنه گردان  و  میدان دار  امروز  است.  ایران 
مردم هستند. مردمی که با حضور کنار صندوق های 
اساسی  و  تکلیف کلی  واقع  در  رای  دادن  با  و  رای 

می کنند. معین  آینده  سال های  برای  را  کشور 
است،  مردم  به  متعلق  امروز  اینکه  بیان  با  ایشان 
شب  تا  امروز  ایران  ملت  که  کاری  هر  افزودند: 
دادن،  رای  تا  صندوق  کنار  حضور  از  بدهند  انجام 
این سازنده آینده آنها و تعیین کننده سرنوشت چهار 
ساله آنهاست. درست به همین دلیل است که عقل 
آزمون بزرگ  این  انسان حکم می کند که در  و خرد 

شرکت کنند. همه  سراسری  و  ملی 
حضرت آیت هللا خامنه ای ادامه دادند: اینکه ما مکرر 
این  انتخابات دعوت می کنیم  در  به حضور  را  مردم 
بازمی گردد.  مردم  خود  به  آن  نتیجه  و  اثر  اولین 
البته با حضور مردم، کشور و نظام جمهوری اسالمی 
دست  به  بین المللی  عرصه  در  را  بزرگی  امتیازات 
مردم  خود  می شود  منتفع  اول  آنکه  لیکن  می آورد، 

. هستند
تشخیص  و  بیایید  کردند:  تاکید  ادامه  در  ایشان 
بدهید و انتخاب کنید و رای بدهید. این چیزی است 
اهمیت  دارای  مردم  یکایک  و  آینده کشور  برای  که 
است. حتی یک رای هم مهم است. هیچکس نگوید 
افتاد؟ یک  اتفاقی خواهد  با یک رای من چه  حاال 
یک  رای  یک  و  است  اهمیت  دارای  قطعا  هم  رای 

را تشکیل می دهد. میلیونی ملت  آرای  رای، 
اعتقاد  عنوان کردند:  همچنین  رهبری  معظم  مقام 
من این است که با نیت خدایی وارد شوید و ثواب 
این کار مهم و  این است که  ببرید. توصیه من هم 
الزم را هرچه زودتر انجام بدهید و همان اول وقت 
وجود  زیادی  وقت، ساعات  آخر  تا  بله  بدهید.  رای 
دارد، لیکن هرچه زودتر این وظیفه و تکلیف را انجام 

است. بهتر  بدهید 
ان شاهللا  اینکه  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  ایشان 
خدا به آرای مردم ایران برکت بدهند، تاکید کردند: 
برای  را  خوبی  آینده  خود  آرای  با  بتوانید  امیدوارم 

تهیه کنید. ملت  آحاد  یکایک  و  کشور 
کردند:  تصریح  همچنین  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
ان شاهللا به برکت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
که این ایام متعلق به این بزرگوار است امروز برای 
ملت ایران یک جشن باشد و به توفیق الهی همین 
ان شاءهللا  انتخابات  این  از  طور هم می شود و ملت 

خیر خواهد دید به توفیق پروردگار.
رهبر معظم انقالب اسالمی در پایان با تشکر از همه 
تاکید  کردند:  خاطرنشان  انتخابات  دست اندرکاران 
می کنم همه کار را با اتقان کامل در هر نقطه از کشور 
هم  محترم  عکاسان  و  خبرنگاران  به  بدهند.  انجام 
سالم می کنم و خسته نباشید و خدا قوت می گویم.

 توصیه معاون روحانی
به رئیس جمهور آینده

معاون روحانی به رئیس جمهور آینده توصیه 
بازی های  جناح  و  بندی ها  دسته  وارد  کرد 
معصومه  ایسنا،  به گزارش  نشود.  سیاسی 
انداختن رای خود به صندوق  از  ابتکار پس 
در حسینیه جماران در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: توصیه من به رئیس جمهور آینده این 
است که وارد دسته بندی ها و جناح بازی های 
ایران  همه  رئیس جمهور  و  نشود  سیاسی 
باشد. این انتخابات با دشواری زیادی همراه 
است و متاسفانه در مورد مشارکت مردم و 
نرخ مشارکت شان  نگرانی های زیادی وجود 
دارد، رئیس جمهوری که انتخاب می شود باید 
رئیس جمهور آنهایی که رای نداده اند و به هر 
دلیلی پای صندوق رای نیامدند باشد، یعنی 
رئیس جمهور همه مردم ایران با همه سالیق 
و مذاهب و دیدگاه های فکری و فرهنگی و 
این اولین مسئله است، رئیس جمهور آینده 
وکشور  باشد  مردم  همه  پاسخگوی  باید 
به  ادامه داد: عمل  اداره کند.او  را به درستی 
وعده ها بسیار مهم است. زمان کاندیداتوری 
و تبلیغات افراد وعده های زیادی می دهند که 
باید شرایط کشور را در نظر بگیرند. در دولت 
شرایط  سخت ترین  در  دوازدهم  و  یازدهم 
دوران تاریخ معاصر روحانی توانست سکان  
کشور را به سمتی ببرد که نه فروپاشی کشور 
و نه فروپاشی اقتصادی اتفاق افتد و کشور 
سال  در  حرکت کند که  سمتی  به  توانست 
پایانی با وجود تحریم جنگ اقتصادی و کرونا 
6/۳ درصد رشد اقتصادی را به ثمر برساند، 
رئیس جمهور بعدی هم باید همین مسیر را 
بعدی  رئیس جمهور  گفت:  دهد.ابتکار  ادامه 
باید در سختی ها و دشواری ها و بی انصافی ها 
کار خود را با قدرت انجام دهد و کار خود را 
پیش ببرد و وارد جناح بازی های سیاسی 
نشود و تیم خود را از افراد خاص انتخاب نکند، 
زیرا رئیس جمهورهای موفق از زمان رهبری تا 
روحانی افرادی بودند که تیم خود را از تمام 
جناح ها و افراد پاکدامن انتخاب کردند و به 
نشده  نگاه  خاصی  جریان  و  خاص  سلیقه 
است. این فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
انتقام گیری  وارد  نباید  بعدی  رئیس جمهور 
شود، زیرا خیلی ها لحظه شماری می کنند که 
انتقام بگیرند. انتقام گرفتن نه اخالق پیامبر 
است و نه اخالق دینی، رئیس جمهور باید سعه 
صدر داشته باشد و با همه کار کند تا سکان 

کشور را به سمت تعالی و پیشرفت ببرد.

حسن عباسی، فعال اصولگرا: 
4۵ درصد مردم فرانسه 
حرامزاده اند. بخاطر همین 
فرانسه مهد لیبرالیسم است، 
اگر لیبرال ها در جایی پیروز 
شدند یعنی آن جامعه را 
حرام خواری و حرام زادگی 
فراگرفته است، همتی یکی از 
بانیان حرام خواری در جامعه 
است که قانون بانکداری ربوی را 
دنبال می کند.

عراقچی: مواضع ابراهیم رئیسی 
در مورد برجام و مذاکرات جاری 
نشان دهنده واقع بینی و عملگرایی 
در سیاست خارجی است. 
اطمینان دارم در صورت انتخاب 
ایشان هیچ خللی در مسیر 
مذاکرات ایجاد نمی شود

انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دیروز در حالی برگزار شد که برخی مسئوالن ارشد کشور در پای صندوق رای هم از مردم 
خواستند به رغم انتقادها و گالیه هایشان در انتخابات مشارکت کنند. افراد مشارکت کننده در انتخابات و مخالفان مشارکت 
رئیس جمهور  بودند.  یکدیگر  برای  آوردن  استدالل  روز مشغول  تمام طول  در  اجتماعی هم  انتخابات در شبکه های  در 
انتخابات ریاست جمهوری را از مهم ترین انتخابات کشور دانست و گفت: این انتخابات از اهمیت باالیی برخوردار است و از 
مردم درخواست می کنم که به مشکالت و مسائلی که در مراحل قبل از ثبت نام نامزدها تاکنون وجود داشته توجه نکرده 

و با حضور در پای صندوق های رای به نامزد مورد نظر خود رای دهند.

سیاست خارجی

|  
رنا

 ای
 |

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:
برای احیای برجام باید تا تشکیل دولت جدید ایران صبر کرد

بین المللی  آژانس  رافائل گروسی، مدیرکل 
بلومبرگ گفت  با  مصاحبه  در  اتمی  انرژی 
اراده  نیازمند  برجام  توافق  به  که دستیابی 
احیای  برای  و  طرف هاست  همه  سیاسی 
توافق هسته ای ایران باید تا تشکیل دولت 
جدید این کشور صبر کرد. سعید عراقچی، 
در مذاکرات  ایران  نمایندگی  رئیس هیات 
این  »ناآشنایی«  نشانه  را  این گفته  وین 
توصیف  ایران  با سیاست  بین المللی  مقام 

کرده است.
در مصاحبه  عراقچی  یورونیوز،  به گزارش 
با الجزیره و در واکنش به اظهارات رافائل 
یک  هسته ای  »مذاکرات  گفت:  گروسی 
و  است  خارجی  سیاست  کالن  موضوع 
تصمیم گیری های مربوط به آن در مراجع 
به  رسیدن  می گیرد.  صورت  نظام  عالی 
خواسته های  تامین  به  منوط  توافق 
اصولی  نگرانی های  رفع  و  کلیدی 
جمهوری اسالمی است و هر زمان که ما 
صورت  توافق  برسیم  نقطه ای  چنین  به 
خواهد گرفت، چه در این دولت باشد چه 

آینده.  دولت  در 
از هر زمان  اکنون بیش  بگویم  باید  البته 
هستیم  نزدیک  توافق  یک  به  گذشته  در 
در  توافق  که  امیدوارم  بسیار  شخصا  و 

گیرد.« صورت  دولت  همین 

پیروزی  احتمال  همچنین  عراقچی 
ریاست  انتخابات  در  رئیسی  ابراهیم 
جمهوری ایران را باعث برهم خوردن روند 
»هیچ  گفت:  و  ندانست  مذاکرات  کنونی 
مواضع  ندارد.  وجود  رابطه  این  در  نگرانی 
سیاست  حوزه  در  رئیسی  آقای  جناب 
رقابت های  دوران  در  که  طور  آن  خارجی، 
یک  نشان دهنده  شد،  بیان  انتخاباتی 
است  تعامل گرایانه  و  واقع بینانه  سیاست 
بین الملل  جامعه  با  همکاری  مبنای  بر  که 
دارد.  قرار  اقتصادی  سازنده  تعامل  و 
مذاکرات  و  برجام  مورد  در  ایشان  مواضع 
واقع بینی  همین  نشان دهنده  هم  جاری 
است.  خارجی  سیاست  در  عملگرایی  و 
ایشان  انتخاب  صورت  در  دارم  اطمینان 
ایجاد  مذاکرات  مسیر  در  خللی  هیچ 

» . د نمی شو
انرژی هسته ای مسئول  بین المللی  آژانس 
برجام  به  ایران  پایبندی  راستی آزمایی 
خروج  از  پس  سال  یک  ایران  است. 
اجرای  برجام،  از  متحده  ایاالت  یک جانبه 
توافق  براساس  خود  تعهدات  از  بخشی 
ترتیب  این  به  و  داده  را کاهش  هسته ای 
آب  ذخایر  و  اورانیوم  غنی سازی  میزان 
داده  افزایش  شدت  به  را  خود  سنگین 

است.

صحبتی درباره تمدید توافق موقت با 
ایران انجام نشده است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
به شبکه بلومبرگ گفت که هنوز صحبتی در 
خصوص تمدید توافق موقت با ایران انجام 
تاکید  آقای گروسی همچنین  نشده است. 
تفاهم نامه  برای  توافقی  در صورتی که  کرد 
اطالعات  نگیرد،  صورت  ایران  با  موقت 
پاک  ایران  هسته ای  مراکز  از  شده  ذخیره 
در  ایران  مجلس  مصوبه  از  بعد  می شود. 
داوطلبانه  اجرای  از  دولت  خروج  خصوص 
پروتکل الحاقی، ایران و آژانس به توافقی 
دست یافتند که طبق آن فیلم ها و تصاویر 
ضبط شده از مراکز هسته ای ایران به مدت 
نشود.  داده  تحویل  آژانس  به  ماه  سه 
روند  اگر  توافق  این  اساس  بر  همچنین 
خوبی  به  تحریم ها  رفع  و  برجام  احیای 
پیش رود، این اطالعات بار دیگر در اختیار 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  بازرسان 
اتمام این توافق  از  قرار خواهد گرفت. بعد 
یک  برای  و  دیگر  بار  طرفین  ماهه،  سه 
موقت  توافق  این  ژوئن   ۲4 تا  یعنی  ماه، 
ایاالت  ایران،  بر  عالوه  کردند.  تمدید  را 
ادامه  و  پیشرفت  از  هم  آمریکا  متحده 
خبر  وین  مذاکرات  جریان  در  اختالفات 

وزارت  سخنگوی  پرایس،  ند  است.  داده 
گفت  پنجشنبه  روز  متحده  ایاالت  خارجه 
که مذاکرات وین تا زمانی که سازنده است 
ادامه خواهد یافت. ایران و ایاالت متحده با 
میانجی گری ۵ کشور دیگر حاضر در برجام 
برای بازگشت دو طرف به تعهداتشان وفق 
توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ مذاکره می کنند. 
روز پایانی دور ششم مذاکرات وین از صبح 
و  ایران  هیات های  با گفت وگوی  و  جمعه 
روسیه در پایتخت اتریش آغاز شده است.

امور  وزارت  سخنگوی  پرایس،  ند  همچنین 
کرد که  تکرار  پنج شنبه   روز  آمریکا  خارجه 
از  درباره  وین  مذاکرات  در  پیشرفت هایی 
توافق هسته ای وجود  به  پایبندی  سرگیری 
داشته است، اما چالش ها پابرجا هستند و 

نمی تواند بازه زمانی مشخصی را برای پایان 
پرایس،  ند  اعالم کند.  مذاکرات  ششم  دور 
در یک کنفرانس خبری تلفنی به خبرنگاران 
پیشرفت هایی  به  توانسته ایم  »ما  گفت: 
هستند.  پابرجا  چالش ها  اما  بیابیم  دست 
من بازه زمانی مشخصی ندارم که برای پایان 

ارائه کنم.« مذاکرات  از  دور ششم 
مشترک  کمیسیون  اعضای  میان  مذاکرات 
در  هسته ای  توافق  احیای  درباره  برجام 
مذاکرات  مقر  در  آمریکا  حضور  با  و  وین 
و  آمریکا  است.  شده  برگزار  ماه گذشته  از 
غیرمستقیمی  یا  مستقیم  مذاکرات  ایران 
با  آمریکا  دولت  نمایندگان  و  نداشته اند 
نمایندگان سایر اعضای برجام در این زمینه 

می کنند. رایزنی 
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بیابان زایی ناشی از خشکسالی ها و قحطی های 
شدید در اواخر دهه ۱۹6۰ و اوایل ۱۹۷۰، به عنوان 
در  نیافته  توسعه  معضالت کشورهای  از  یکی 
ژوئن ۱۹۹4  بین المللی مطرح شد. ۱۷  سطح 
نهایی کنوانسیون  تدوین  از  )۲۷ خرداد( پس 
ملل  سازمان  سوی  از  بیابان زایی،  با  مقابله 
گرفت.  نام  بیابان زایی  با  مبارزه  جهانی  روز 
مناطق  در  سرزمین  تخریب  یا  بیابان زایی 
خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب از 
جمله مشکالت پیش روی بشر در قرن حاضر 
پراکنش  و  بارندگی  می شود. کمبود  محسوب 
نامنظم زمانی و مکانی آن، بهره برداری بی رویه 
در  پی  خشکسالی های  زیرزمینی،  آب های  از 
پی، بهره برداری غیر اصولی از معادن موجود در 
و تشدید  به فرسایش  منجر  مناطق و…  این 
این  به  گزارشی  در  ایمنا  می شود.  بیابان زایی 

است. پرداخته  موضوع 

افزایش یک میلیون هکتاری وسعت 
بیابان های کشور

پرویز گرشاسبی، معاون آبخیزداری، امور مراتع 
و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور اظهار می کند: تغییر اقلیم و دخالت های 
وسعت  به  هکتار  میلیون  یک  حدود  انسانی 
اساس  بر  است.  افزوده  کشور  بیابان های 
دستورالعمل های کنوانسیون مقابله با بیابان زایی 
سرزمین  تخریب  و  شدن  بیابانی  مقوله  دو 
اساس  بر  هستند.  یکدیگر  از  جدا  مفاهیمی 

آخرین اطالعاتی که ما به این کنوانسیون ارائه 
داده ایم حدود ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشور 
ما در معرض تخریب سرزمین است که در این 
فرسایش  معرض  در  هکتار  میلیون   ۷۵ بین 
آبی و ۲۵ میلیون هکتار در معرض فرسایش 
با اشاره به موضوع تخریب  او  بادی قرار دارد. 
در کشور  بیابانی شدن، می افزاید:  و  سرزمین 
ما ۳۲ میلیون هکتار بیابان داریم که هم منشأ 
طی  اقلیمی،  منشا  هم  و  دارند  زمین شناسی 
دهه اخیر به دلیل اعمال سیاست های اشتباه 
در زمینه مدیریت منابع آب و کشاورزی و در 
دخالت های  و  اقلیم  تغییر  دلیل  به  مجموع 
انسانی حدود یک میلیون هکتار کانون گرد و غبار 
فعال به آمار بیابان های کشور افزود شده است. 
با وجود این برخی کانون های خطرناک گرد و غبار 
در کشور مانند دریاچه ارومیه، دشت خوزستان 
کنترل  زیادی  حدود  تا  مرکزی  کانون های  و 
شده اند، از سوی دیگر می توان گفت که طی ۵۰ 
سال اخیر حدود ۸ میلیون هکتار از کانون های 

فعال بیابانی و توفان های شن مهار شده اند.

خشکسالی چه اثری
 بر بیابان زایی دارد؟

اقدامات  ضرورت  این  به  اشاره  با  گرشاسبی 
بیابان زدایی در عرصه های بیابانی کشور می گوید: 
و  مرتع داری  طرح های  از  می توان  مثال  برای 
طرح های مدیریت مناطق بیابانی استفاده کرد. 

این است که در سال هایی که  موضوع روشن 
هستیم،  مواجه  خشکسالی  با  امسال  مانند 
نبود رویش  به دلیل  بیابان های کشور  وسعت 
البته  می یابد  افزایش  گیاهی  پوشش  کافی 
دوران  در  بیابان  به  اراضی  از  بخشی  تبدیل 
اراضی  این  و  نیست  ثابتی  پدیده  خشکسالی 
مجددا در دوران ترسالی از حالت بیابانی خارج 

می شوند.
او با اشاره به تأثیر مستقیم خشکسالی روی 
چنانچه  می دهد:  توضیح  بیابان زایی  موضوع 
تغییری در سیاست های فعلی رخ ندهد و ما 
افزایش  سدسازی ها،  گسترش  با  همچنان 
در  آب  مدیریت  نداشتن  و  کشت  زیر  سطح 
کشور مواجه باشیم، در آینده ای نزدیک نه تنها 
به سمت بیابانی شدن حرکت خواهیم کرد بلکه 
دشت های بزرگ و تولیدی کشور نیز از چرخه 

می شوند. خارج 
معاون آبخیزداری با بیان این که اعتبارات دولتی 
هیچ وقت پاسخگوی اقدامات وسیع بیابان زدایی 
نبوده است، تصریح می کند: یکی از مشکالت 
ما در این حوزه این است که می خواهیم تمام 
انجام  دولتی  منابع  با  را  بیابان زدایی  اقدامات 
دهیم این در حالی است که ما باید نگرش خود 
را عوض کنیم. هرچند که بیابان به ظاهر خشن 
و سخت است اما پتانسیل های خاص خود را 
دارد. انرژی خورشیدی، انرژی بادی، اکوتوریسم 
به  باید  و  است  پتانسیل ها  این  از جمله  و… 

سمت مدیریت بیابان های کشور با استفاده از 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم 
حرکت کنیم. از این رو با توجه به محدودیت 
اعتبارات و پتانسیل های بیابان ما باید به سمت 
مدیریت  برای  نوین  روش های  از  استفاده 

بیابان ها و بیابان زدایی حرکت کنیم.

پیشروی  و  زاینده رود  خشکی  تبعات 
بیابان در اصفهان

بیابان زدایی  اداره  رئیس  نریمانی،  حسینعلی 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
اصفهان با گالیه از تخصیص اعتبارات اندک برای 
بیابان زایی  می کند:  اظهار  بیابان زایی،  با  مقابله 
پهنه ای اتفاق می افتد و بیابان زدایی به صورت 
نقطه ای انجام می شود، در این شرایط بیابان زایی 
با شیب تندی در حال پیشروی است. امسال 
اثبات شد که تغییرات اقلیمی واقعی است و در 
کل دنیا اتفاق می افتد؛ مقایسه بارش ها در سال 
۹۸ و بعد از سال ۹۹ با سال های ۹6 و ۹۷ و 
۱4۰۰ به ما ثابت می کند، تغییرات اقلیمی واقعی 
است باید خود را با این شرایط تطبیق دهیم.

اصولی  غیر  صورت  به  اگر  می دهد:  ادامه  او 
افزایش  سمت  به  باید  می کنیم  کشاورزی 
بهره وری حرکت کنیم، همچنین اگر در مناطق 
خشک از معادن سطحی بهره برداری می کنیم 
باید این کار را کنترل کنیم. در مجموع تغییرات 
دیگر  بار  یک  که  می گوید  ما  به  اقلیمی 
فعالیت های خود را مرور کنیم و اقداماتی که 

موجب تشدید بیابان زایی می شود را، متوقف یا 
کنیم. اصالح 

کنترل بیابان زایی و کاهش
 اثرات مخرب آن

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با بیان این که برای کنترل 
بیابان زایی و کاهش اثرات مخرب آن پروژه هایی 
در سطح استان اجرا شده است، می افزاید: این 
انجام و جمعًا  پروژه ها در سال های ۹۸ و ۹۹ 
4۳ پروژه در سال ۹۸ و ۱۷ پروژه در سال ۹۹ 
اجرا شده است، اقدامات بیابان زدایی با اعتبار 
۲۸ میلیارد تومان و 6۰ پروژه انجام شده و در ۲۰ 
هزار هکتار عملیات بیابان زدایی انجام شده است 
که شامل دو هزار هکتار نهال کاری، سه هزار و 
۲۰۵ هکتارجنگل های دست کاشت و مبارزه با 
موش و یک هزار هکتار آبیاری و 6۰۰ کیلومتر 
درخت های  مزارع  دور  یعنی  زنده  بادشکن 
اکالیپتوس کاشته می شود تا از فرسایش بادی 

جلوگیری کند.
شیشه فروش با توضیح این که هر هکتار جنگل 
و  تولید کرده  اکسیژن  تن  دو  می تواند حدود 
هشت تن تصفیه اکسیژن داشته باشد، تصریح 
می کند: هر هکتار جنگل می تواند در یک سال 
6۷ تن گرد را مهار کند، امسال برنامه ریزی شده 
بیابان زدایی  عملیات   ۷۰۰ و  هزار  دو  است که 
شامل نهال کاری، آبیاری و مدیریت روان آب ها 
و بادشکن با ۳۵ میلیارد تومان اعتبار اجرا شود 

که دو هزار و ۵۰۰ هکتار نهال کاری دارد.
به شهرستانی هایی که در مجاورت  با اشاره  او 
می افزاید:  دارند،  قرار  کشور  مرکزی  کویر 
اردستان،  نطنز،  نائین، کاشان،  شهرستان های 
آران و بیدگل، برخوار، خور و بیابانک و اصفهان در 
مجاورت کویر مرکزی ایران قرار دارند و اقدامات 
بیابان زدایی هر ساله به منظور تشکیل شن های 

می شود. انجام  روان 

برای کاهش گردوغبار زاینده رود
 باید جاری شود

با اشاره به این که در خردادماه  شیشه فروش 
تا  اظهار می کند:  داریم،  افزایش دما  دو درجه 
نیمه دوم تیر هم به همین شکل است و این 
هوا نتیجه کم آبی و خشکسالی است و افزایش 
این  در  می شود،  گرد و غبار  افزایش  باعث  باد 
خصوص جلسه ای تشکیل شد که طبق آن منابع 
طبیعی باید اقداماتی در این زمینه داشته باشد، 
درخواست استان اصفهان این است که اقدامات 
انجام شود و وزارت نیرو هم به  داخل استان 
تعهد خود که احیای زاینده رود است عمل کند، 
زیرا با این کار کانون گرد و غبار کاهش می یابد و 
راه نجات زاینده رود تأمین حقابه های کانونی، 
رود  زاینده  برای  محیطی  زیست  و  کشاورزی 
توسط وزارت نیرو است و همچنین جاری شدن 
آب زاینده رود نیز نباید به صورت پایدار باشد 
و محیط زیست کشور از گاوخونی حمایت کند.
و  استان  آب  تامین  منابع  می کند:  عنوان  او 
باید باعث احیای گاوخونی شود،  وزارت نیرو 
اگر گاوخونی با وسعت 4۸ هزار هکتار کانون 
در  را  استان  شش  می تواند  شود،  گرد و غبار 
باید  کشور  زیست  محیط  بنابراین  برگیرد، 
تأمین حقابه ها و احیای رودخانه را پیگیری 
باید  مراتع کشور  و  جنگل ها  سازمان  و  کند 
بپردازد،  بیابان زدایی  موضوع  به  ویژه  طور  به 
کردند،  پیش بینی  امسال  که  اعتباری  زیرا 
ناکافی و وسعت بیابان ها زیاد است و کاهش 
بارش ها و خسارت حاصل از آن نیز بر افزایش 
دارد  ضرورت  پس  می زند،  دامن  بیابان زایی 
میلیارد   ۳۰۰ مراتع کشور  و  جنگل ها  سازمان 
طرح های  تا  بدهد  استان  به  اعتبار  تومان 
کشاورزان  حقابه های  و  اجرا  را  بیابان زدایی 
بیابان زایی  از  پیشگیری  در  و  تامین کرده  را 

کنیم. کمک 

 ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض تخریب سرزمین است 

بیابان زایی؛ چالش بزرگ قرن حاضر
معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها: چنانچه تغییری در سیاست های فعلی رخ ندهد، در آینده ای نزدیک حتی 

دشت های بزرگ و تولیدی کشور نیز از چرخه خارج می شوند

افزایش ۱.5 درجه ای 
 دمای زمین 
تا سال 2۰5۰ 

سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
 ۱.۵ افزایش  از  زیست  محیط  حفاظت 
درجه ای دمای زمین تا سال ۲۰۵۰ خبر داد 
که با این افزایش دما و خشکی هوا، نحوه 
بارش ها تغییر خواهد کرد و به جای برف در 
بود. خواهیم  باران  بارش  شاهد  زمستان ها 

به گزارش ایسنا، مسعود تجریشی در مورد 
خشکسالی ایران، با بیان اینکه کشور ایران 
اقلیم خشکی دارد، گفت: همانطورکه دما طی 
سه دهه اخیر بین ۱.۵ تا ۲ درجه افزایش 
پیدا کرده تا سال ۲۰۵۰ نیز حدود ۱.۵ درجه 

دیگر افزایش دما را خواهیم داشت.
باعث  دما  افزایش  اینکه  به  اشاره  با  او 
تشدید تبخیر و تعرق و خشک شدن هوا 
انجام  مطالعات  اساس  بر  افزود:  می شود، 
شده خوشبینانه ترین حالت حتی اگر میزان 
دلیل خشکی  به  بماند،  ثابت  هم  بارش ها 
به  و  خواهد کرد  تغییر  بارش ها  نحوه  هوا، 
جای برف در زمستان ها فقط شاهد بارش 
باران خواهیم بود. باید توجه کرد که  تغییر 
اقلیم و گرم شدن هوا حتی زمان بارش ها را 
هم تغییر می دهد و بنابراین بیشتر بارش ها 
این  در  و  بود  خواهد  سیالبی  صورت  به 

می رود. از دست  دیم  حالت، 
منابع  به  فشار  اینکه  به  بیان  با  تجریشی 
آب کشور بسیار باالست و به شدت نیازمند 
مدیریت منابع آبی هستیم، گفت: ما جزو 
معدود کشورهایی هستیم که ساالنه حدود 
۱۵ میلیارد متر مکعب از مخازن آب شیرین 

نیستند. برداشت می کنیم که تجدیدپذیر 

افزایش سرعت 
باد و خیزش غبار 
در ۱6 استان کشور 

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
و  باد  وزش  افزایش سرعت  از  هواشناسی 
خیزش گرد و خاک در ۱6 استان کشور در دو 

روز آینده خبر داد.
به گزارش مهر، صادق ضیاییان با اشاره به 
اینکه در طول چهار روز آینده آسمانی صاف و 
آفتابی و جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور 
در  مدت  این  در  کرد:  اظهار  است،  حاکم 
ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات 
با  همراه  گاهی  ابر،  افزایش  مرکزی  البرز 
رعد و برق، احتمال بارش پراکنده و وزش باد 

پیش بینی می شود. موقت  شدید 
و   ۲۸( فردا  و  امروز  طی  اینکه  بیان  با  او 
در  جریانات  شدن  شمالی  با  خرداد(   ۲۹
دمای  اردبیل  و  خزر  ساحلی  استان های 
سانتیگراد کاهش  درجه   6 تا   4 بین  هوا 
دوشنبه  تا  دیروز  از  کرد:  عنوان  می یابد، 
)۲۸ تا ۳۱ خرداد( در شرق و جنوب شرق 
کرمان  جنوبی،  خراسان  خراسان رضوی، 
شدید  باد  وزش  بلوچستان  و  سیستان  و 
همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و 
به ویژه در منطقه زابل طوفان گرد و خاک دور 

نیست. انتظار  از 
به گفته مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی طی امروز )۲۹ خرداد( 
در  باد  وزش  سرعت  بعدازظهر  ساعات  در 
اردبیل،  خوزستان، ایالم، آذربایجان شرقی، 
اصفهان،  مرکزی،  همدان،  قزوین،  زنجان، 
می یابد  افزایش  سمنان  جنوب  و  قم  یزد، 
و سبب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت 

هوا در برخی از این مناطق می شود.
تهران  جوی  وضعیت  درباره  پایان  در  او 
نیز گفت: آسمان تهران امروز )۲۹ خرداد( 
با  و  باد  وزش  ساعات  بعضی  در  و  صاف 
حداقل دمای ۲4 و حداکثر دمای ۳۷ درجه 
خرداد(   ۳۰( یکشنبه  روز  در  و  سانتی گراد 
نیز صاف و در بعضی ساعات وزش باد و با 
حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۷ درجه 

می شود. پیش بینی  سانتی گراد 

وقوع سیل و رانش 
زمین در نپال

زمین  رانش  اعالم کردند که  نپال  مقامات 
ناشی از باران های موسمی و وقوع سیالب 
باعث مسدود شدن یک رودخانه شد و در 
در  سیندوپالچوک  مناطق  سیالب  آن،  پی 
بر گرفت. را در  این کشور  پایتخت  نزدیکی 

پیدا  دیروز یک جسد  تا  ایسنا،   به گزارش 
مسیر  در  دیگر  نفر  هفت  و  است  شده 
طغیان رودخانه مفقود شده اند. با این حال 
گروه های امداد توانسته اند دست کم 6۰ نفر 

دهند. نجات  زده  مناطق سیل  از  را 

موسمی  باران های  یورونیوز،  گزارش  بنابر 
ساالنه در کشور نپال باعث احیای مزارع و 
حال  عین  در  اما  می شود  آبی  مسیل های 
سیل  و  زمین  رانش  مانند  خسارت هایی 

دارد. پی  در  نیز  را  مرگبار 

مدیرکل مدیریت بحران 
اصفهان: هر هکتار جنگل 
می تواند در یک سال 6۷ 

تن گرد را مهار کند، امسال 
برنامه ریزی شده است که دو 

هزار و ۷۰۰ عملیات بیابان زدایی 
شامل نهال کاری، آبیاری و 

مدیریت روان آب ها و بادشکن 
با ۳۵ میلیارد تومان اعتبار اجرا 

شود که دو هزار و ۵۰۰ هکتار 
نهال کاری دارد

زمین ها در مناطق خشک و نیمه خشک تخریب می شوند  و سرزمین دچار فروپاشی می شود؛ این بیایان زایی است، پدیده ای که به دلیل 
فعالیت های انسانی و تغییرات آب وهوایی رخ می دهد. شعار امسال روز جهانی مقابله با بیابان زایی »احیای سرزمین، بازسازی بهتر با 
سرزمینی بدون تخریب« نام گذاری شده است. آسیب پذیری خاک در مقابل فرسایش بادی و آبی، افزایش تعداد و شدت توفان های 
ماسه ای و گرد و خاک، فرونشست زمین، کاهش حاصلخیزی و توان تولید خاک و اختالل در فرآیند بازسازی و بازتولید طبیعی پوشش 
گیاهی از اثرات مستقیم و آنی بیابان زایی است. این اثرات، پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد و بر اساس آخرین 
آمار اعالم شده حدود ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض تخریب سرزمین است که در این بین ۷5 میلیون هکتار در معرض 

فرسایش آبی و 25 میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی قرار دارد.

رئیس اداره بیابان زدایی استان 
اصفهان: تخصیص اعتبارات 

برای مقابله با بیابان زایی اندک 
است. امسال اثبات شد که 

تغییرات اقلیمی واقعی است 
و در کل دنیا اتفاق می افتد؛ 
مقایسه بارش ها در سال ۹۸ 
و بعد از سال ۹۹ با سال های 
۹6 و ۹۷ و ۱4۰۰ به ما ثابت 

می کند، تغییرات اقلیمی واقعی 
است باید خود را با این شرایط 

تطبیق دهیم
|  

سنا
 ای

 |

از آنجا که تصور می شود 
درختان مربوط به زراعت 
چوب را هر زمان می توان 

برداشت کرد، به بهره برداری 
درختان در بخش زراعت 

چوب نظارت کافی نمی شود

آنچه باید درباره »زراعت چوب« بدانید
به  از طرح هایی است که  زراعت چوب یکی 
تامین نیاز چوبی کشور و حفاظت از  پوشش 
آیا  اما  می کند  کمک  جنگلی کشور  محدود 
محدودیت یا دستورالعملی برای برداشت از این 
چوب های زراعی وجود ندارد؟ آیا بهره برداری 
از درختان مربوط به طرح زراعت چوب در هر 
زمانی امکان  پذیر است؟ آیا به دلیل اینکه این 
شده اند،  بهره برداری کاشته  هدف  با  درختان 

اصولی برای برداشت آن ها وجود ندارد؟
از  درصد  فقط ۷  ایران  در  ایسنا،  به گزارش 
پوشش جنگلی تشکیل  را  آن  مساحت کل 
می دهد و این مساله بر اهمیت اکوسیستم های 
جنگلی کشور که دارای انواع گونه های جانوری و 

گیاهی هستند، می افزاید.
 ۱۳ حدود  ایران  در  چوب  مصرف  پتانسیل 
میلیون متر مکعب برآورد شده است بنابراین 
از سال ۱۳۸4 زراعت چوب در دستور کار قرار 

است. گرفته 
طرح های  بزرگ ترین  از  یکی  چوب  زراعت 
آبخیزداری کشور  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
برای حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی است 
که بر مبنای توسعه کشت درختان سریع الرشد 

و زودبازده مانند صنوبر و اکالیپتوس است.
زراعت چوب طرح  برخی مسئوالن،  به گفته 
به  پایدار زیست  محیطی و  راهبردی توسعه 
سبب محدودیت واردات چوب و اجرای طرح 
چوب،  زراعت  طرح  انتخاب  جنگل،  تنفس 
بهترین مسیر برای تامین نیازمندی ها است.

گرچه طرح زراعت چوب به نظر راهکار مناسبی 
اشتغال،  اقتصاد،  مواد اولیه،  تامین  برای 
معیشت و کاهش تخریب جنگل ها می رسد 
اما هر از گاهی شاهد قطع درختان زراعی در 
فصل هایی مانند بهار و تابستان هستیم. در 
فصل زمستان باید از درختان بهره برداری شود 
چراکه برداشت درختان در فصل زمستان باعث 
می شود آفات و بیماری های کمتری طغیان 
حالی که  در  بزند  صدمه  درختان  به  و  کنند 
احتمال گسترش این آفات در فصل هایی مانند 

بهار و تابستان بیشتر است.
درختانی از جمله صنوبر که برای زراعت چوب 
کاشته می شوند  بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال زمان  
می برد تا قابلیت بهره برداری را داشته باشند. 
از درختان در سطح  در منطقه ای که توده ای 
وسیعی کاشته و بیش از ۲۰ سال در آنجا رشد 
می کنند اکوسیستمی ایجاد می شود که محل 
زندگی بسیاری از موجودات و حیات وحش 
است. بهره برداری این درختان در فصل هایی 
مانند بهار و تابستان عالوه  بر اینکه باعث طغیان 
آفات می شود صدمات بسیار مخربی به حیات 
وحش و  پرندگانی منطقه که این توده درختان 
وارد  برگزیده اند،  خود  اکوسیستم  به عنوان  را 

می کند.
به دلیل اینکه تصور می شود درختان مربوط به 
زراعت چوب را هر زمان می توان برداشت کرد، 
به بهره برداری درختان در بخش زراعت چوب 

نظارت کافی نمی شود.

آبهای  گفت:  خوزستان  هواشناسی  مدیرکل 
غرب خلیج  و شمال  استان  مناطق ساحلی 
و  مواج  فردا)۲۹خرداد(  و  امروز  طی  فارس 

است. متالطم 
هواشناسی  عمومی  روابط  از  از  نقل  به 

براساس  افزود:  سبزه زاری  محمد  خوزستان، 
تجزیه و تحلیل نقشه ها و مدل های خروجی 
هواشناسی، طی امروز وزش بادها در مناطق 
غربی و جنوبی و بعضا" مرکزی متوسط خواهد 
برای  موقتی  خاک  و  برخواستن گرد  و  بود 

نیست. انتظار  از  دور  ساعاتی 
محسوس  تغییرات  یکشنبه  روز  تا  او گفت: 
دمایی نخواهد بود و طی روزهای دوشنبه و سه 
شنبه هفته آینده روند افزایش دما در بیشتر 

مناطق استان پیش بینی می شود.

آب های مناطق ساحلی و شمال غرب خلیج فارس مواج است
آب و هوا

آگهی فراخوان
گاهی  تعمیر  خدمات  انجام  دارد  نظر  در  شهرداری کرمان  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان   
اتوبوس های )بنز 355 – 45۷ و رنو( را به بخش خصوصی واگذار نماید.لذا افراد واجد شرایط )تست 
مهارت تعمیرگاهی توسط کارشناس فنی سازمان ( پیشنهادات خود را تا تاریخ )به مدت ۱۰ روز( به دبیرخانه 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر واقع در بلوار 22 بهمن کوچه  شماره 3 ارائه نمایید. الزم به ذکر 
است رشته های مجتمع تعمیرگاهی شامل کارواش تعویض روغن و سرویس کاری - تعمیرات سیستم 
باد اتوبوس – تعمیر موتور گیربکس – تعمیرات رادیاتور – صافکاری – نقاشی و آپاراتی و برق کشی ...( می 
باشد و در مورد جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰9۱3396۱959 با آقای مهندس اسدی تماس حاصل 
نمایند. ضمنا مناسب ترین پیشنهاد مورد قبول سازمان واقع می گردد. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات 

مذکور مختار است و هزینه چاپ روزنامه به عهده برنده می باشد.

مدرییت ارتباطات وامور نیب الملل شهرداری کرمان
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با اندیشه های دکتر  آشنایی شما 
شریعتی از کجا و چطور آغاز شد؟

انقالب  از  پیش  سال های  به  آشنایی  این 
کتاب های  نخستین  من  که  برمی گردد 
جیبی دکتر شریعتی را از طریق برادرم علی 
می خواندم.  و  می کردم  دریافت  گوارایی 
با وجود  و  بودم  انقالب که شد هفده ساله 
جذب  شریعتی  اندیشه های  به  عالقه ام 
نوزده سالگی  در  او شدم.  گروه های هوادار 
رسما عضو گروه موحدین انقالبی -که پیرو 
اندیشه های دکتر شریعتی بود- بودم. و تا 
اندیشه شریعتی  راه  پیرو  را  خود  امروز  به 
می دانم و در این مسیر نه لحظه ای توقفی 
حاصل شده و نه خللی به وجود آمده است. 
تا لحظه مرگ، شریعتی در جان و روح من 

است. شده  تنیده 

دکتر علی شریعتی یک ملی گرا 
بود که قرائت های مذهبی هم داشت 
یا اینکه نواندیش دینی بود که سعی 

می کرد با زبان روز سخن بگوید؟
این  که  بود  نحله ای  به  متعلق  شریعتی 
نواندیشی  ُبعد  دو  از  را  هویتی  ُبعد  نحله، 
ملی گرایی  ُبعد  و  مذهبی(  جنبه  )از  دینی 
بود.  شده  تشکیل  ملی(  هویت  جنبه  )از 
نظر  در  را  ایران  دینی  نواندیشان  نسل  اگر 
مهندس  سحابی،  یدهللا  دکتر  با  بگیرید که 
مهندس  طالقانی،  آیت هللا  بازرگان،  مهدی 
شریعتی  علی  دکتر  و  سحابی  عزت هللا 
دینی  نواندیشان  اصل  در  می شوند،  متمایز 
در  افراد  این  آثار  تمام  در  بودند.  ملی گرا 
ُبعد هویت مذهبی خود از یک نگاه مذهبی 
انسان،  از  معنوی  تفسیر  بودند که  برخوردار 
اصیل  میراث  به  و  داشتند  تاریخ  و  جهان 
تحصیالت  دارای  داشتند.  اعتقاد  سنتی 

را می شناختند  مدرنیته  مبانی  بودند.  عالیه 
و به آن هم نقد داشتند. اما به ایران آباد، 
شدت  به  یافته  توسعه  و  مستقل  آزاد، 
دکتر  حرکت های  در  داشتند.  خاطر  تعلق 
بازرگان  مهدی  مهندس  مصدق،  محمد 
مدرس  می بینید.  مدرس  حسن  سید  و 
ایرانیت  مثل  ما  دیانت  بود  معتقد  اساسا 
یک  شدت  به  اینکه  با  مصدق  ماست. 
اعتقاد  مذهبی  شعائر  به  اما  بود  ملی  رهبر 
از  بزرگی  بخش  مذهبی  اعتقادات  داشت. 
منظر  از  اینها  بود.  هویتی اش  ویژگی های 
نواندیشی دینی سعی می کردند به نیازهای 
دین  می کردند  سعی  بدهند.  پاسخ  جامعه 
بازخوانی  اساس  این  بر  و  و کارا  روزآمد  را 
کنند. با مبانی مدرنیته یک برخورد خالقانه 
داشتند. وجوه مثبت آن را بررسی می کردند 
و در تفکر خود تلفیق و هماهنگ می کردند. 
اما بازوی دیگر هویتی امثال دکتر شریعتی 
هر  بود.  ملیت  دینی،  نواندیشان  بقیه  و 
خواه  شوند،  متصور  می خواستند  را  چیزی 
ناخواه در چارچوب جغرافیایی به نام ایران 
از  دوره ای  در  این حال  با  شکل می گرفت. 
پر رنگ  ملی گرایی  ُبعد  فکری،  طیف  این 
برجسته  مذهبی  ُبعد  دیگر  دوره ای  در  و 
می شود. عالوه بر اینکه در سالروز درگذشت 
سالروز  در  هستیم،  شریعتی  علی  دکتر 
درگذشت زنده یاد مهندس سحابی هم قرار 
دینی  و  ملی  هویت  از  هم  ایشان  داریم. 
یک  عنوان  به  ایرانیت  به  و  بود  برخوردار 
محور همگرایی جامعه ایران اعتقاد داشت. 
مانند  به  هم  شریعتی  علی  دکتر  تفکر  لذا 
دیگر افرادی که نام بردم، بر دو بال هویتی 
به  بنا  حال  است.  استوار  ملی  و  مذهبی 
شرایط روز جامعه، وجوه هر یک در دوره ای 

است. بوده  برجسته تر 

فرازها و نقطه اوج شریعتی در 
کجاست که او را از دیگر اندیشمندان 

جدا می کند؟
شریعتی نیاز و نبض زمان خود را دریافت. 
جامعه  معضالت  به  بود.  روشنفکر  یک  او 
آگاهی داشت. احساس مسئولیت می کرد. 
زمانه  دانش  از  و  ارتباط  در  روز  علوم  با 
می شناخت.  را  مخاطب  زبان  بود.  برخوردار 
دلیل  به  و  ابزار  این  از  گرفتن  بهره  با 
گونه  به  را  خود  پیام  فردی  ویژگی های 
جذاب به مخاطب انتقال می کرد. شریعتی 
و  کالسیک  سنتی،  آموخته های  تمام  از 
را  آنها  و  استفاده  شایسته  شکل  به  مدرن 
دکتر شریعتی  پیام های  بازتاب  تلفیق کرد. 
که  بود  تاثیرگذار  و  گسترده  گونه ای  به 
 ۱۳۵۷ انقالب  تئوریسین  عنوان  به  او  از 
فرآیند  زمان  آن  ایران  چون  می برند.  نام 
یک  به  نیاز  و  می کرد  طی  را  مبارزاتی 
فلسفه  و  هویت  تا  داشت  فکری  دستگاه 
حامالن آن جنبش اجتماعی را در آن زمان 
هویت  آن  طراحی  با  شریعتی  تبیین کند. 
تا نسل آن روز به خوبی خود و  کمک کرد 

بشناسد. را  جامعه اش 

پس دفتر پژوهش های فرهنگی با 
توجه به نقش استراتژی شریعتی در 

تاریخ معاصر ایران شکل گرفت. 
دستاوردهای این دفتر با وجود همه 

فراز و نشیب  ها چه بود؟
از  دعوت  با   ۱۳۷۵ سال  در  دفتر  این 
راستای  در  که  که  کسانی  از  تن  چند 
شریعتی  علی  دکتر  اندیشه های  و  افکار 
هیات  کرد.  کار  به  آغاز  می کردند  فعالیت 
حسن  جمله  از  نفر  ده  شامل  آن  موسس 
امیر  عمرانی،  محمود  یوسفی اشکوری، 

قاسمی،  علی  آذربایجانی،  خسرو  رضایی، 
مقصود  طهماسبی،  علی  توسلی،  ناهید 
بودند.  من  و   شریف  مجید  فراستخواه، 
جدی  نشیب  و  فراز  دچار  بار  دو  دفتر  این 
کرونا هر  از  قبل  تا  اما جلسات حتی  شد. 
ساله ای  از  می شد.  برگزار  یکبار  هفته  دو 
همه  خانگی،  نکوداشت های  و   ۱۳۷۰
حول  پژوهشی  و  مطالعاتی  فعالیت های 
متمرکز  پژوهش ها  دفتر  در  شریعتی  دکتر 
سالگردها  تمامی   ۱۳۸6 سال  تا  عمال  شد. 
و یادمان ها توسط دفتر پژوهش ها پیگیری 
آمدن  با  تدریج  به  می شد.  برنامه ریزی  و 
فرزندان دکتر شریعتی و مشارکت خانواده، 
این  و  می شد  برگزار  مشارکتی  فعالیت ها 
روند سال ها ادامه داشت. دفتر طی سال ها 
شریعتی  اندیشه  حول  را  خود  نشست های 
سایر  با  نظر  تبادل  به  و  می کرد  برگزار 
این  سرریز  همچنین  داد.  ادامه  متفکران 
اندیشه ها در دانشگاه ها و شهرستان ها بروز 
در  همه کالس هایی که  خروجی  و  می کرد 
و  جزوه  و  نوار  به  هم  می شد  برگزار  دفتر 

می شد. تبدیل  کتاب 

با وجود این تالش ها اما بررسی 
آرا و نظرات دکتر شریعتی چه ضرورتی 
داشت؟ مگر در شرایط فعلی ارجاع به 

نظریات دکتر شریعتی می تواند 
راهگشای حل بعضی مسائل باشد؟ 

آیا به نظر شما نسل جدید نیازمند آن 
است که شریعتی بخواند و با او آشنا 

شود؟
خود  فکری  میراث  دارد که  نیاز  ملتی  هر 
را پاس بدارد و با آن میراث در حال بده 
بستان، دیالوگ و رفت و آمد باشد وگرنه 
این نقصان های فرهنگی در تداوم حرکت 
به یک مانع در تحول بنیادی در آن جامعه 
شد؟  غرب  چگونه  غرب  می شود.  تبدیل 
دلیل  این  به  یافته  توسعه  غرب  اینکه 
است که به همه مواریث فکری، فرهنگی، 
دارد  توجه  خود  جامعه  تاریخی  علمی، 
فکری  انباشت  یک  عنوان  به  را  آنها  و 
بررسی  و  بازخوانی  رجوع،  مورد  مرتب 
به  متعلق  شریعتی که  حاال  می دهد.  قرار 
تاریخ  از  هنوز  است.  ایران  اخیر  ۵۰ سال 
نگرفته  آنچنانی  فاصله  ایران  معاصر 
و  پربارترین  از  شریعتی  اندیشه  است. 
مترقی ترین اندیشه ها در رشد و پیشرفت 
عمر  با  شریعتی  هست.  و  بوده  جامعه 
پر  توشه  توانسته  خود  ساله   4۲ کوتاه 
و  مذهبی  علمی،  محافل  برای  را  باری 
چه  بگذارد.  جای  به  ایران  روشنفکری 
باشیم  داشته  دینی  نواندیشی  به  اعتقاد 
تکریم  نیازمند  دائم  طور  به  اما  نه  یا 
چهره های فرهنگی، مذهبی و علمی ایران 
از  یکی  شریعتی  علی  دکتر  پس  هستیم. 
فرهنگی  میراث های  مهم ترین  و  بزرگترین 
او  دینی  نواندیشی  صفت  به  است.  ایران 
حلقه  در  دینی  نواندیش  کلیدی ترین 
روشنفکران معاصر ایران است. باید با متن 
نه  کنیم،  برقرار  خالقانه  دیالوگ  شریعتی 
برای تکرار شریعتی بلکه برای رفع نیازهای 
کنیم.  بازخوانی  را  او  اندیشه  جامعه  روز 
شریعتی از دوره ما جدا نیست. شریعتی با 
تفکر سنتی مواجهه داشته و با اندیشه های 
از  بعد  ما  و  داشت  آشنایی  غرب  نوین 
او  شدیم.  آشنا  اندیشه ها  آن  با  شریعتی 
توجه،  مورد  دارد که  را  این  قابلیت  تنها  نه 
یک  بلکه  بگیرد  قرار  رجوع  و  بازخوانی 
نواندیشان  کار  دستور  در  دائمی  ضرورت 
ما یک  نسل جدید  از  بخشی  است.  دینی 
مشکل اساسی دارد و آن اینکه حافظه شان 
شفاهی است و از کتاب، خواندن و نوشتن 
فقر  یک  با  بابت  این  از  و  فاصله گرفته اند 
فرهنگی بسیار شدید در جامعه و این نسل 

بود. خواهیم  مواجه 

قرائت هایی که از دکتر شریعتی 
ارائه می دهید آیا ممکن است به تصور 

برخی، شخصیت شریعتی را 
مبالغه آمیز و افسانه  ای جلوه دهد؟

هر متفکری در بدو پیدایش اش با استقبال 
وقتی  می شود.  مواجه  زمانه  شدید  بسیار 
همین اقبال به وجود می آید در تصور برخی 
در  فرد  آن  انگار  که  می آید  در  گونه ای  به 
است.  مطلق  کامل  خود  نظریات  و  افکار 
شریعتی  متعصب  طرفداران  است  ممکن 
به  متعصبانه  نگاه  ما  ولی  باشند  اینگونه 
که  همانگونه  را  شریعتی  نداریم.  شریعتی 
بود و هست مورد توجه و بررسی قرار دادیم 

داریم. قبول  و 

با توجه به شناخت شما از 
اندیشه های دکتر شریعتی اگر ایشان 
زنده بودند االن چه دیدگاه و تحلیلی 

از زمانه فعلی می دادند. سمت و 
سویش چگونه بود؟

به  باشد که  زنده  شریعتی  دکتر  خود  باید 
آرا  به  توجه  با  اما  بدهد.  پاسخ  سوال  این 
در  اگر  او  است که  منطقی  ایشان  افکار  و 
زمانه فعلی هم زیست می کرد در کنار مردم 
تردید  بدون  و  نمی شد.  جدا  آنها  از  و  بود 
در  او  می ایستاد.  مذهب  قدرت  مقابل  در 
تمام عمرش صرف تحلیل و تبیین مذهب 
مذهب  دیگر  روی  دادن  نشان  و  سنتی  
بود. از سویی دیگر شریعتی خود را نسبت 
به  همواره  و  می دانست  مسئول  جامعه  به 
دنبال باال بردن سطح آگاهی جامعه بود تا 
مردم در بطن تحوالت اجتماعی قرار بگیرند 
بزنند.  رقم  خودشان  را  اصلی  نقش  و 
ایشان به مصاف اندیشه کسانی می رفت که 
داشتند.  اختیار خودشان  در  را  زمانه  قدرت 
که  است  نیروهایی  الهام بخش  شریعتی 
شمار  به  دموکراسی خواهی  جزء کانون های 
همچنان  شریعتی  دکتر  اگر  پس  می روند. 
هواداران  مانند  به  داشتند  فیزیکی  حضور 
می کردند. مقاومت  انحصار  مقابل  در  خود 

جریان ملی مذهبی از نقد خود و 
آسیب شناسی گریزان نبوده است. 

برای دکتر شریعتی می توان خطا و 
انحرافی به لحاظ فکری متصور شد؟

متصور  فکری  خطایی  نمی توانم  او  برای 
شوم اما می توانیم بگویم وجوهی از اندیشه 
و افکار شریعتی به مانند همه نواندیشان و 
ما  فعلی  زمان  و  جامعه  برای  روشنفکران 
را  شریعتی  اندیشه  اصل  در  ندارد.  کارایی 
می توان به دو دسته مانا و غیر مانا تقسیم 
روشنفکری  هر  که  است  طبیعی  کرد. 
با گذشت  محصول زمانه خویش است، لذا 
اندیشه ها،  از  برخی  است  ممکن  زمان 
راهبردهای  تاکتیک ها،  افکار،  تئوری ها، 
اما  باشند.  نداشته  کارآیی  روشنفکران 
نامیرای  بخش  آن  روی  همیشه  ما  تکیه 
در  پس  است.  شریعتی  دکتر  اندیشه های 
میان آرا و نظرات دکتر شریعتی هنوز موارد 
فعلی  شرایط  در  که  دارد  وجود  بسیاری 
هستند  بازخوانی  و  ارزیابی  و  بررسی  قابل 
و می تواند بسیاری از پرسش ها و چراهای 

دهد. پاسخ  را  امروز 

به نظر شما شریعتی یک چهره 
همچنان مظلوم است؟

متفکرتر  و  قدرتمندتر  شخصیتی  هنوز  ما 
باشد  داشته  فراگیری  تاثیر  شریعتی که  از 
مخاطب ترین  پر  جز  هنوز  او  کتاب های  و 
سراغ  معاصر  تاریخ  در  را  باشد  کتاب ها 

نداریم.

در زمانه کنونی نظریات کدام یک 
از نواندیشان و روشنفکران به 

عقاید و آرا و نظریات دکتر شریعتی 
نزدیک تر است؟

فقط شریعتی مثل شریعتی است.

آیا شریعتی به تاریخ پیوسته 
است؟

من  چون  افرادی  در  شریعتی  اندیشه 
به  نگرش  و  دید  زاویه  یک  به  تبدیل 
این  ما  جامعه  در  است.  شده  هستی 
شریعتی  به  نسبت  ملموس  احساس 
همچنان وجود دارد؛ به گونه ای که پاره ای 
بسیاری  و  ما  است.  شده  ما  وجود  از 
او  اندیشه های  سرریز  از  متاثر  ما  مانند 
زنده  همچنان  شریعتی  پس  هستیم. 

ست. ا

گفت وگو با فاطمه گوارایی، عضو دفتر پژوهش های فرهنگی علی شریعتی در سالروز درگذشت این نواندیش دینی

آیا شریعتی به تاریخ پیوسته است؟
وجوهی از اندیشه و افکار شریعتی به مانند همه نواندیشان و روشنفکران برای جامعه و زمان فعلی ما کارایی ندارد اما 
تکیه ما بر بخش نامیرای اندیشه های اوست
اگر شریعتی در این زمانه می زیست، کنار مردم می ایستاد

نماینده یزد در مجلس:
نمایندگان از گردشگری 
در قانون بودجه حمایت 

می کنند
نماینده مردم یزد و اشکذر و بخش ندوشن 
در مجلس گفت: در قانون بودجه سال ۱4۰۰، 
وزارت  از  ویژه ای  و  خوب  بسیار  حمایت 
و گردشگری  دستی  صنایع  میراث فرهنگی، 
گرفته شد. نظر  در  این صنعت  توسعه  برای 

به گزارش پنجشنبه شب دفتر این نماینده، 
محمدصالح جوکار در دیدار با جمعی از فعاالن 
صنایع دستی استان به تغییر وضعیت سازمان 
میراث فرهنگی به وزارتخانه اشاره کرد و افزود: 
البته این وزارت خانه هنوز نوپاست و ساختار 
کلی آن به صورت کامل شکل نگرفته و شاید 
بودجه ای که در قانون در نظر گرفته شده به 

خوبی برای آن تبیین نشد.
او با اشاره به نکات مطرح شده و مشکالت 
گفته شده در این نشست ادامه داد: صنعت 
گردشگری در کشور ما صنعت نوپایی است 
و کمتر از آن توانستیم بهره برداری کنیم وگرنه 
این صنعت وجوه متعددی در حوزه اقتصاد 
اینکه  به  اشاره  با  نماینده مجلس  این  دارد. 
گردشگری می تواند یک صنعت اقتصاد پایه 
افزود: گردشگری  برای کشور به حساب آید 
دنبال  به  را  اشتغال  ایجاد  ارزآوری،  خود  با 
از  درصد  دنیا ۲۰  از کشورهای  و خیلی  دارد 
به گردشگری  را  ناخالص داخلی خود  تولید 
اختصاص می دهند اما در ایران این رقم فقط 

است. درصد   ۳.۸
جوکار با اشاره به رشد گردشگری در یزد افزود: 
در گذشته یزد اصال برای گردشگران شناخته 
شده نبود و گردشگران تنها استان هایی از جمله 
فارس و اصفهان را می شناختند ولی االن یزد 
به عنوان یکی از مقصد های اصلی گردشگری 

مورد توجه است.
او بر ضرورت شناسنامه دار شدن بافت تاریخی 
مرکز استان برای گردشگران تاکید کرد و افزود: 
هر گردشگری که وارد استان  می شود باید به 
خوبی نسبت به آشنایی و مراجعه به بافت 

بتواند اقدام کند.

درد مشترک راهنمایان 
در ایران و ترکیه

به دنبال ۱۹ ماه بیکاری راهنمایان گردشگری 
در سراسر جهان، در ترکیه راهنمایان گردشگری 
از رئیس جمهور این کشور درخواست کردند، 
حمایت ها را برای بقای شغل ۹ هزار راهنما، 

گسترش دهد.
راهنمای  ایران ۱4 هزار  در  ایسنا،  به گزارش 
گردشگری با همه گیری ویروس کرونا بیکار 
تخصیص  آن ها  از  حمایت  تنها  و  شده اند 
۲۰ میلیون وام با بهره ۱۲ درصد بوده است. 
اکنون که سر رسید بازپرداخت این تسهیالت 
فرا رسیده، بسیاری از آن ها با چالش مواجه 
گردشگری  راهنمایان  از  برخی  شده اند. 
معتقدند این وام بیشتر از آن که جنبه حمایتی 
داشته باشد، بدهکار کرده، در حالی که بیکاری 

دارد. ادامه  آن ها 
مهدی عباسی، کارشناس گردشگری با اشاره 
گردشگری  راهنمایان  مشابه  وضعیت  به 
انجمن  رئیس  اخیر  اظهارات  به  ترکیه  در 
راهنمایان گردشگری ترکیه پرداخت. او گفته 
دلیل  به  ترکیه  راهنمایان گردشگری  است: 
است  از بخش هایی  یکی  کاهش گردشگر، 
که تحت تأثیر اپیدمی کرونا، ۱۹ ماه با بیکاری 

نرم کرده اند. دست  و پنجه 
تورال یادآوری کرد: با توجه به این که در پنج 
ماه آخر سال ۲۰۱۹ فصل گردشگری به پایان 
رسیده بود، در حقیقت روند بیکاری راهنمایان 
گردشگری پنج ماه قبل از همه گیری کرونا 
فعاالن  تفاسیر  این  با  بود.  شده  شروع 
با  که  است  ماه   ۱۹ تقریبًا  ما  گردشگری 

می کنند. نرم  دست وپنجه  بیکاری 
انجمن  تالش های  با  کرد:  اظهار  تورال 
راهنمایان گردشگری ترکیه و حمایت محمد 
و گردشگری  فرهنگ  وزیر  سوی،  از  نوری 
از  راهنمایان  تمامی  بود  شده  مقرر  ترکیه 
راهنمایان گردشگری  به  کمک مالی مربوط 
بهره مند شوند، ولی تداوم کاهش گردشگر 
کسانی  از  سوم  یک  است که  شده  باعث 
برای  پشتیبانی  وام  دریافت  متقاضی  که 
راهنمایان گردشگری در آوریل ۲۰۲۰ بودند، با 
تداوم هفت ماه بیکاری نتوانند اقساط این 

برگردانند. دولت  به  را  وام 
گردشگری  راهنمایان  انجمن  داد:  ادامه  او 
ترکیه در این دوران دریافت هزینه عضویت 
را  گردشگری  راهنمایان  کارت  تمدید  برای 
معلق کرد. آن ها سعی دارند به هر نحوی از 
با کمترین  و  پشتیبانی کنند  خود  همکاران 
منحرف  اصلی شان  حرفه  از  را  آن ها  هزینه 

نکنند.
ترکیه  گردشگری  راهنمایان  انجمن  رئیس 
تأکید کرد: بیشتر راهنمایان گردشگری حرفه 
خود را به عنوان خوداشتغالی انجام می دهند 
و در تعریف اصناف قرار نمی گیرند و بیشتر 
آن ها نیز در چتر تأمین اجتماعی قرار ندارند. 
کمک  از  قشر  این  استفاده  امکان  بنابراین 
هزینه اعالم شده برای اصناف میسر نیست.

اندیشه شریعتی را می توان 
به دو دسته مانا و غیر مانا 
تقسیم کرد. طبیعی است 
که هر روشنفکری محصول 
زمانه خویش است، لذا با 
گذشت زمان ممکن است 
برخی از اندیشه ها، تئوری ها، 
افکار، تاکتیک ها، راهبردهای 
روشنفکران کارآیی نداشته 
باشند. اما تکیه ما همیشه روی 
آن بخش نامیرای اندیشه های 
دکتر شریعتی است

فاطمه گوارایی از جمله زنانی است که دغدغه های ملی و مذهبی و نگاهی مبتنی بر توسعه پایدار را دنبال می کند و شالوده فکری او را اندیشه های دکتر 
علی شریعتی شکل داده است. او چهل سال از دوران زندگی شصت ساله خود را صرف مطالعه و ادامه طریق راه و روش نواندیشان دینی کرده و با سرریز 

این نگاه در سپهر سیاسی نیز زیست کرده است.
گوارایی در تاسیس دفتر پژوهش های فرهنگی علی شریعتی و برگزاری نشست هایی موثر نیز نقش داشته است. در نشست های این دفتر، اندیشه 
شریعتی از افق ها و زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار می گرفت تا از رهگذر آن پرتو جدیدی بر آرا و اندیشه دکتر علی شریعتی افکنده شود. از این رو 
»دفتر« از اغلب صاحب نظران و روشنفکرانی که با افکار و آرای شریعتی به نسبت های مختلف آشنایی یا نسبت  فکری یا افق مشترک داشتند، دعوت 
کرد تا خوانش خود را از اندیشه او، بنا بر تخصص یا عالقه شان، ارائه دهند. از امتیازات این سخنرانی ها، به جز تنوع رویکردها و گرایش ها، »پرسش و 
پاسخی« است که در پایان هر سخنرانی به تفصیل صورت گرفته و این در آشکارسازی نقاط ضعف و قوت نقدها و نظرهای سخنرانان نسبت به آرای 

شریعتی بسیار ثمربخش بوده است.
از خالل نشست های بسیار متعدد دفتر پژوهش های فرهنگی دکتر علی شریعتی، مقاالت مختلفی ثبت و ضبط و نشر پیدا کرد که در این میان می توان 
به نام های حسن محدثی، هاشم آقاجری، رضا علیجانی، امیر رضایی، هدی صابر، حمید احراری، مقصود فراستخواه، محمدجواد غالمرضا کاشی، علی 
قاسمی، محمد محمدی گرگانی، سارا شریعتی، سوسن شریعتی، علیرضا علوی تبار، لطف هللا میثمی، احسان شریعتی، حسن یوسفی اشکوری، حسین 

مصباحیان، علیرضا رجایی، مراد همتی، مجید مرادی، علی قاسمی، سعید مدنی، تقی رحمانی، حبیب هللا پیمان و مینو مرتاضی لنگرودی اشاره کرد.

 او اگر در زمانه فعلی هم 
زیست می کرد در کنار مردم بود 

و از آنها جدا نمی شد. و بدون 
تردید در مقابل قدرت مذهب 
می ایستاد. او در تمام عمرش 
صرف تحلیل و تبیین مذهب 

سنتی  و نشان دادن روی دیگر 
مذهب بود

|  
طنا

 ع
 |

| روزنامه نگار |

| مجتبی گهستونی |

میراث فرهنگی

در نامه هایی از سوی وزیر میراث فرهنگی

ثبت ملی ۱۰ اثر تاریخی فارس ابالغ شد
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
میراث فرهنگی- فهرست  در  اثر   ۱۰ ثبت  مراتب 

کرد. ابالغ  فارس  استاندار  به  را  ملی  تاریخی 
به گزارش میراث آریا، علی اصغر مونسان در نامه ای 
ماده  ج  بند  اجرای  در  نوشت:  رحیمی  عنایت هللا  به 
میراث فرهنگی کشور  سازمان  تشکیل  قانون  واحده 
مصوب ۱۳64 مجلس شورای اسالمی و بند ششم 
میراث فرهنگی  سازمان  اساسنامه  قانون  سوم  ماده 

مبنی  اسالمی  شورای  مجلس   ۱۳6۷ مصوب  کشور 
فرهنگی- غیرمنقول  و  منقول  ارزشمند  آثار  ثبت  بر 
فهرست های  و  ملی  آثار  فهرست  در  تاریخی کشور 
خانه  فرهنگی تاریخی   اثر  ثبت  مراتب  ذی ربط، 
شهرستان  فارس،  استان  در  واقع  تیره گل  جمال 
قدیم  بافت  شیراز،  شهر  مرکزی،  بخش  شیراز، 
شیراز، خیابان کریم خان زند، کوچه ۱۸ که پس از 
طی تشریفات قانونی الزم به شماره ۳۳۱۵۳ مورخ 

۱4/۷/۹۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، 
می شود. ابالغ 

و  حفاظت  تحت  تیره گل(  جمال  )خانه  مذکور  اثر 
نظارت این وزارت است و هر گونه دخل و تصرف یا 
تغییر هویت  یا  به تخریب  اقدام عملیاتی که منجر 
آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵6۹ از کتاب پنجم 
قانون مجازات های اسالمی، تعزیرات و مجازات های 
بازدارنده، جرم محسوب می شود و مرتکب مشمول 
مجازات های قانونی می شود و مرمت و بازسازی اثر 
صرفًا با تایید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.
 ۹ ملی  ثبت  مراتب  همچنین  میراث فرهنگی  وزیر 
فارس  استاندار  به  نیز  را  دیگر  اثر فرهنگی-تاریخی 
ابالغ کرد؛ از جمله بقایای پل آسعدی در شهرستان 

محوطه  شیراز،  شهر  در  آستانه  زورخانه  مرودشت، 
نو  الر  ملی  بانک  المرد،  شهرستان  در  غیاث  قلعه 
الرستان،  شهرستان  در  معاصر(  معماری  )میراث 
شهرستان کازرون،  در  بمشق   آب رسانی  تاسیسات 
قلعه شیریان در شهرستان المرد، قلعه های مسجدو 
سیستم  همینطور  و  المرد  شهرستان  در  لیت  و 

نی ریز. در  ده فاضل  آب رسانی 
شورای  مصوب،  دستورالعمل های  و  آیین نامه  طبق 
ارزش  و  شرایط  تصویب  و  بررسی  آثار،  ثبت  ملی 
)اماکن  غیرمنقول  آثار  حوزه  چهار  در  آثار  ثبت 
و  فرهنگی  )اموال  منقول  آثار  فرهنگی(،  تاریخی 
اشیا تاریخی(، آثار طبیعی )مناظر بدیع جغرافیایی، 
محوطه های طبیعی- تاریخی، پدیده ها و نمونه های 

آثار  و  زیستگاه ها(  و  جانوری  گیاهی،  ارزشمند 
و  معنوی  آیین های  و  مراسم  )رویدادها،  ناملموس 
فرهنگی، آواها و مهارت ها و شیوه های پخت غذاهای 

می گیرد. بر  در  را  ملی  فهرست  در  و...(  سنتی 
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
و  رئیس  نایب  میراث فرهنگی  معاون  شورا،  رییس 
مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی  
و طبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن 
به صورت دوره ای و بر اساس پرونده های موضوعی 
حقیقی  اشخاص  ثابت،  حقوقی  اشخاص  حضور  با 
دستگاه ها  نمایندگان  و  صاحب نظران  از  تعدادی  و 
و سازمان های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر 

می شود. تشکیل 
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پژوهش آکادمی علوم آمریکا در باره منابع آب زیرزمینی ایران نشان داد: 

مدیریت آب های زیرزمینی شکست خورد 
از سال 2۰۰2 تا 2۰۱5 حفر چاه با هدف برداشت از منابع زیرزمینی در ایران ۸4.9 درصد افزایش داشته است

در بسیاری از مناطق منابع 
زیرزمینی تجدیدپذیر، به 
محدودیت های فیزیکی 

رسیده و آبی برای برداشت 
ندارند. و این نشان می دهد 
که برنامه های مدیریت آب 

زیرزمینی تا حد زیادی 
شکست خورده اند. عالوه بر 
این بهره برداری از چاه های 
عمیق و نیمه عمیق ۱۷.۲ 

درصد افزایش داشته و این 
نشان دهنده تالش عمدی برای 
افزایش برداشت آب زیرزمینی 

است

نتایج پیش بینی ها نشان 
می دهد که آینده منطقه 

ترشیز با افزایش شدت تغییر 
کاربری ها و تغییر اقلیم 

نگران کننده خواهد بود و موجب 
افزایش معنی دار فرسایش 

خاک تا پنج برابر میزان موجود 
می شود که این میزان بسیار 

باالتر از آستانه تحمل فرسایش 
خاک در این منطقه است و در 
عمل امنیت غذایی منطقه را به 

شدت تهدید می کند

فرونشست زمین به دلیل 
برداشت آب های زیرزمینی 

یک خطر انسانی در دشت های 
آسیب پذیر محسوب می شود. 

عالوه بر این مشکالت معیشتی 
روستاییان، افزایش تنش بین 
بهره برداران از آبهای زیرزمینی، 
موجب تشدید خطرات مربوط 
به امنیت غذایی و آب می شود
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کاهش 2۱ درصدی 
خرید تضمینی گندم 

منابع  و  کشاورزی  صنفی  نظام  عالی  مشاور 
از کاهش ۲۱ درصدی خرید تضمینی  طبیعی 
گندم خبر داد و گفت: در کنار خشکسالی، تعیین 
قیمت پایین برای خرید گندم، انگیزه کشاورزان 
را تحت تاثیر قرار داده است. به گزارش مهر سید 
جعفر حسینی با بیان اینکه میزان خرید تضمینی 
گندم تا هفته گذشته، به دو میلیون و ۵۹۰ هزار 
به  نسبت  میزان خرید  این  رسیده، گفت:  تن 
کاهش  درصد   ۲۱ گذشته  سال  مشابه  مدت 
داشته است. او درباره آخرین وضعیت پرداخت 
گندم  وجوه  گفت:  نیز  گندمکاران  مطالبات 
کشاورزانی که تا ۱۷ خرداد لیست آنها به بانک 
ارسال شده پرداخت شده است. حسینی با بیان 
اینکه امسال وضعیت اقلیم و خشکسالی آسیب 
جدی به تولید گندم به ویژه تولید گندم دیم وارد 
تعیین  مساله  این  کنار  در  افزود:  است،  کرده 
قیمت پایین برای خرید تضمینی گندم، انگیزه 
کشاورزان را تحت تاثیر قرار داد و پیش بینی ها 
حاکی از این است که برخی از کشاورزان گندم 
خود را تحویل دولت نخواهند داد. در سال جاری 
دولت مجبور است بخش زیادی از منابع ارزی 
را صرف واردات گندم کند، اگر دولتمردان ماه ها 
قبل که بخش خصوصی هشدار می داد در تعیین 
قیمت گندم هوشیارانه عمل می کردند، با چالش 

کمتری مواجه می شدیم.

ورود مسافر بدون تست 
منفی کرونا به هرمزگان 

ممنوع شد 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 
ورود مسافر از مسیرهای هوایی داخلی، راه آهن 
و پایانه های مسافری بدون تست منفی کرونا 
از روز شنبه ۲۹خرداد به هرمزگان ممنوع است. 
اعالم کرد:  فرشیدی  حسین  ایرنا  به گزارش 
یاد  تاریخ  از  پزشکی  علوم  دانشگاه  نیروهای 
شده برای نمونه گیری از مسافران، در فرودگاه ها، 
مسافری  پایانه های  و  راه آهن  ایستگاه های 
استان مستقر می شوند و فقط در صورت منفی 
بودن تست کرونا، به مسافران اجازه ورود داده 
می شود. فرشیدی با تشریح وضعیت بحرانی 
کرونا در استان، اجرای این طرح را بسیار ضروری 
توصیف کرد و خواستار همکاری و حمایت همه 
جانبه سایر نهادها و دستگاه های دولتی و مردم 
برای اجرای آن شد و گفت:  اگر وضعیت کنونی 
ادامه پیدا کند با افزایش موارد فوتی و بستری 
روبه رو خواهیم بود و مرگ و میر ناشی از کرونا 
رسید.  خواهد  ۱۰نفر  باالی  به  روزانه  استان  در 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: این در 
حالی است که اگر رعایت پروتکل ها به ۵۰درصد 
برسد، شیب بیماری در استان پس از یک ماه، 
۵۰درصد کاهش خواهد داشت و چنانچه میزان 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی ۲برابر بیش از 
بیماران  ۱۵تیرماه،تعداد  از  شود،  میزان کنونی 
بدحال و بستری و آمار فوتی ها به شدت کاهش 

خواهد یافت.

کاهش 4۰درصدی تولید 
علوفه بر اثر خشکسالی 

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری از کاهش 4۰درصدی علوفه مراتع 
به دلیل خشکسالی خبر داد. به گزارش ایسنا 
ترحم بهزاد در خصوص اینکه خشکسالی چه 
اثراتی بر مراتع کشور گذاشته است گفت: هر 
یک میلی متر افزایش یا کاهش بارندگی باعث 
افزایش یا کاهش ۰.۸ کیلوگرمی تولید علوفه 
آمارهای  براساس  می شود.  مراتع   عرصه  در 
اعالم شده تا پایان فروردین ماه، 4۳ درصد 
نسبت به درازمدت و ۵۳ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته کاهش بارندگی داشته ایم. 
در شرایط نرمال باید ۱۰.۷ میلیون تن علوفه در 
درازمدت تولید شود ولی در سال  جاری این 
میزان به 6.4۵ میلیون تن رسیده است. در 
حقیقت 4.۲۵ میلیون تن نسبت به شرایط 
نرمال و دراز مدت کاهش تولید علوفه داشتیم . 
جنگل ها،  سازمان  مراتع  امور  دفتر  مدیرکل 
مراتع و آبخیزداری گفت: طرحی تحت عنوان 
کاهش اثرات خشکسالی در مراتع کشور  به 
همچنین  دادیم.  ارائه  جهاد کشاورزی  وزیر 
جلساتی با دستگاه های مرتبط از جمله سازمان 
امور عشایر برگزار شد. در این جلسات سازمان 
امور عشایر پیشنهاد داد برای جلوگیری از ضرر 
و زیان عشایر، دام زنده سبک آنها با قیمت 
هر کیلو 4۵ هزار تومان خرید حمایتی شود و 
همچنین جو با قیمت مصوب در اختیار عشایر 
قرار گیرد که این خرید حمایتی  مورد موافقت 
قرار گرفت و ابالغ شد. بیشتر اقدامات سازمان 
جنگلها در راستای مقابله با خشکسالی حفظ 
مراتع، مدیریت چرا، مدیریت رواناب ها بوده و 
هدف این سازمان نیز انجام پروژه های اصالح 
و احیا و اقداماتی نظیر نهال کاری، بوته کاری، 
بذرکاری، عملیات بیومکانیک با هدف ذخیره 
بارش در راستای استحصال آب باران در سال 
جاری است. تمام استان ها با کاهش بارندگی 
و کاهش تولید علوفه مراتع مواجه هستند که 
البته کمبود آن در برخی استان ها بیشتر و در 

برخی نیز کمتر است.

را  جهان  شیرین  آب های  از  درصد   ۳۰ حدود 
می دهند.  تشکیل  زیرزمینی  آب  سفره های 
برابری  چهار  افزایش  از  جهانی  گزارش های 
برداشت از سفره های آب زیرزمینی در ۵۰ سال 
گذشته خبر می دهند. بر اساس این گزارش ها 
باالترین میزان کاهش آب های زیرزمینی و یا 
چین،  به کشورهای  مربوط  آبخوان ها  برداشت 
هند، پاکستان، ایران، بنگالدش، آمریکا، مکزیک 

است.  اروپا  و 
درصد   6۰ از  بیش  می گویند  رسمی  آمارهای 
آب  از سفره های  ایران  آب  حجم کل مصرفی 
زیرزمینی تامین و بخش عمده آن –حدود ۹۰ 
می شود.  مصرف  بخش کشاورزی  در  درصد- 
نتایج پژوهشی که اخیرا در آکادمی ملی علوم 
روح هللا  جمله  از  پژوهش گرانی  توسط  آمریکا 
مجتبی  میرچی،  علی  مغربی،  محسن  نوری، 
نوری، مجتبی صادقی، علی ترابی حبیبی، کاوه 
بازه  انجام شده نشان می دهد در  مدنی و…  
زمانی انجام این پژوهش )۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵( تعداد 
چاه های استخراج آب زیر زمینی در ایران تقریبا 

۲ برابر شده است.
 این تحقیق نشان می دهد در حالی که تعداد 
 ۵46،۰۰۰ از  زیرزمینی  آب  استخراج  چاه های 
حلقه در سال ۲۰۰۲ به بیش از یک میلیون حلقه 
در سال ۲۰۱۵ افزایش پیدا کرده است، برداشت 
ساالنه آب زیرزمینی با ۱۸ درصد کاهش روبه رو 

بوده که این به دلیل محدودیت های فیزیکی این 
منابع و همچنین کاهش کیفیت )شوری بیش از 

حد آب( آنهاست.
تدوین کرده اند  را  مقاله  این  پژوهشگرانی که 
دهنده  نشان  آن ها،  تحقیقات  نتایج  معتقدند 
و  آب  امنیت  مورد  در  نگران کننده  تهدیدهای 
کاهش مقدار و کیفیت آب زیرزمینی به دلیل 
است.  منابع  این  از  ناپایدار  استفاده  سال ها 
بسیاری از دشت های ایران ممنوعه اعالم شده 
آنها  در  برای مصارف کشاورزی  برداشت آب  و 
غیرمجاز است، اما این سیاست پس از رسیدن 
به مرز بحران در پیش گرفته شد. دشت هایی 
که حاال به آخرین مرحله تخریب اکوسیستمی 
رسیده و دچار فرونشست های گسترده و گرفتار 
ّاز  بی رویه  برداشت های  هستند.  فروچاله ها 
شیوه های  تداوم  بر  اصرار  زیرزمینی،  آبهای 
غیرمجاز،  چاه های  حفر  کشاورزی،  در  سنتی 
و برداشت های بیش از میزان تعیین شده از 
چاه های با پروانه بهره برداری، استفاده از منابع 
دیگر  موارد  بسیاری  و  صنایع  برای  زیرزمینی 
که این سال ها در نقاط مختلف زمینه ساز بروز 
بحران شده اند، همه مصادیقی از برداشت انسانی 
آب های زیرزمینی هستند. منابعی که پس از 
یخچال ها، دومین منبع آب شیرین موجود در 
جهان هستند، با مداخالت بی رویه انسان حاال 
با کاهش سطح کیفیت و همچنین آلودگی هایی 

است. شده  روبه رو 

 چاه های نقاط مختلف کشور با کاهش چشمگیر 
دشت های  از  بسیاری  هستند.  مواجه  آبدهی 
عبور  زمین  فرونشست  در  بحران  مرز  از  ایران 
کرده اند. از طرفی پساب های صنعتی و شهری 
بسیاری،  زعم  به  را که  آب ها  این  باقی مانده 
متعلق به نسلهای بعدی هستند، آلوده و غیرقابل 

استفاده کرده است.
انسانی  »برداشت  عنوان  با  که  مقاله ای  در 
سفره های آب زیرزمینی« توسط آکادمی ملی 
علوم آمریکا منتشر شده، آمده است: » ایران با 
مشکالت و تنش های حاد مدیریت آب دست و 
پنجه نرم می کند. اضافه برداشت آب زیرزمینی 
جمله  از  اجتماعی  معضالت  تشدید  باعث 
توفان های  بیابان زایی،  تاالب ها،  شدن  خشک 
شن و گرد و غبار، پایین آمدن کیفیت آب و 

مهاجرت شده است. فرونشست زمین به دلیل 
برداشت آب های زیرزمینی یک خطر انسانی در 
دشت های آسیب پذیر محسوب می شود. عالوه 
بر این مشکالت معیشتی روستاییان، افزایش 
تنش بین بهره برداران از آبهای زیرزمینی، موجب 
تشدید خطرات مربوط به امنیت غذایی و آب 

می شود«
 مطالعات پژوهشگران در این پژوهش نشان 
داده است: » تعداد چاههای عمیق، نیمه عمیق، 
قنات و چشمه های مورد استفاده برای تامین 
آب به ترتیب ۵۲.4 ، ۸۱.4 ، ۲۲.۲ و ۲۲۱.۷ 
درصد در بازه زمانی مورد مطالعه افزایش داشته 
است. به طور کلی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ حفر 
چاه با هدف برداشت از منابع زیرزمینی در ایران 
۸4.۹ درصد افزایش داشته است« با این وجود 

میزان برداشت از این منابع در همین بازه زمانی 
کاهش داشته است: » مقدار کل برداشت آب 
زیرزمینی از ۷4.6 میلیارد متر مکعب در سال 
۲۰۰۲ به 6۱.۳ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۱۵ 
کاهش داشته است. این امر ممکن است به دو 
دلیل اتفاق افتاده باشد: ۱( افزایش برداشت در 
سفره های زیرزمینی کم عمق که باعث برداشت 
آب های زیرزمینی و کاهش عملکرد و کیفیت 

آب های زیرزمینی کم عمق می شود. 
و  مدیریت  نظارت،  بالقوه  اثربخشی   )۲
زیرزمینی.«   آب های  از  حفاظت  سیاست های 
البته مقاله در ادامه در خصوص مطالعات صورت 
گرفته توضیح بیشتری داده و می گوید: »اگرچه 
دلیل  دو  هر  از  ترکیبی  تأثیر  تحت  روند  این 
در  نشان می دهد  اما مطالعات میدانی  است، 
بسیاری از مناطق منابع زیرزمینی تجدیدپذیر، 
آبی  و  رسیده  فیزیکی  محدودیت های  به 
برای برداشت ندارند. و این نشان می دهد که 
برنامه های مدیریت آب زیرزمینی تا حد زیادی 
از  شکست خورده اند. عالوه بر این بهره برداری 
چاه های عمیق و نیمه عمیق ۱۷.۲ درصد افزایش 
داشته و این نشان دهنده تالش عمدی برای 

است.« زیرزمینی  آب  برداشت  افزایش 
از  برداشت  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر   
چاه های عمیق و نیمه عمیق ایران به ترتیب از 
4۲.۱ به ۵4.۱ درصد و از ۱۸.۷ به ۲۰.۰ درصد 

است.  پیدا کرده  افزایش 
حفر  با  آب  استخراج  چاههای  تعداد  افزایش 
چاه های عمیق همزمان با پایین آمدن سطح 
سفره های آب زیرزمینی باعث کاهش بهره وری 

و قنات ها می شود. چشمه ها 
برداشت گسترده از آب زیرزمینی باعث کاهش 
۵.4 کیلومتر  حدود  خالص  ساالنه  متوسط   
مکعب آب زیرزمینی غیر قابل تجدید )به عنوان 
مثال ، تعادل منفی در سفره های زیرزمینی( در 

سراسر ایران شد. 
تاملی  قابل  نکات  به  همچنین  پژوهش  این 
آب های  مصرف  میزان  کاهش  خصوص  در 
آن  افزایش  و  بخش کشاورزی  در  زیرزمینی 
آب  می کند: »مصرف  اشاره  بخش صنعت  در 
زیرزمینی از 6۰.۷ کیلومتر مکعب در سال ۲۰۰۲ 
به ۵۵.۲ کیلومتر مکعب در سال ۲۰۱۵ کاهش 

است.  یافته 
سهم بخش کشاورزی در مصرف آب زیرزمینی 
از ۹۱ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۸۷.6 درصد در سال 
۲۰۱۵ کاهش پیدا کرده است. در حالی که مصرف 
آب زیرزمینی در بخش خانگی و صنعتی از ۷.۲  

به ۱۰.۲ افزایش داشته است.«
چندی پیش نیز مجله نیچر، پژوهشی در همین 
رابطه منتشر کرد که در نتایج این پژوهش نیز به 
نقش انسان در وضعیت بحرانی آبهای زیرزمینی 

در ایران تاکید شده بود.
 این مطالعات در حالی در خصوص وضعیت 
می دهند  هشدار  ایران  زیرزمینی  آبهای  منابع 
که عده ای در حال تبلیغات گسترده برای حفر 
چاه های عمیق برای برداشت آب ژرف در مناطق 

مختلف هستند.
 امری که بر اساس یافته های این گزارش آماری 
رو به افزایش دارد و تبعات بسیار محیط زیستی 

و اجتماعی نیز خواهد داشت. 

برای  زیرزمینی  آب  بی رویه  برداشت های 
دشت های  وضعیت  سال هاست  کشاورزی 
خراسان را به مرحله بحرانی رسانده و زنگ 
این  در  را  زمین  گسترده  فرونشست  خطر 
کارشناسان  است.  درآورده  صدا  به  منطقه 
باعث  زمین  فرونشست  عوارض  معتقدند 
شکاف   و  آبخوان  ذخیره  ظرفیت  کاهش 
فرونشست  دارای  مناطق  در  است که  هایی 
های  کانال   مزارع،  تخریب  موجب  زمین 
شکاف ها  این  می شود،  سازه ها  و  آبیاری 
راه آهن  خطوط  و  بزرگراه ها  به  همچنین 
استاد  معماریان  هادی  وارد می کند.  آسیب 
بیابان  جهانی  روز  با  همزمان  دانشگاه 
پدیده  بحران گفت:  این  در خصوص  زدایی 
جنوب  در  واقع  ترشیز  منطقه  در  بیابان زایی 
شهرستانهای  شامل  رضوی  خراسان  غرب 
کوهسرخ  و  خلیل آباد  بردسکن،  کاشمر، 
نزدیک  خود  پایان  به  زمین  فرونشست  با 
آمدن  پدید  و  فرونشست   زیرا  می شود 
بیابان زایی  مرحله  آخرین  فروچاله ها 
ایرنا  گزارش  به  است.  زمین شناسی  در 
تخریب  بیابان زایی،  معماریان گفت:  هادی 
و  خشک  نیمه  خشک،  مناطق  در  سرزمین 
نیمه مرطوب است که بر اثر عوامل مختلف 
های  فعالیت  و  اقلیمی  تغییرات  جمله  از 
اکوسیستم های  می آید.  وجود  به  انسانی 
خصوص  به  و  رضوی  خراسان  سرزمینی 

منطقه ترشیز شامل شهرستان های کاشمر، 
برابر  در  کوهسرخ  و  خلیل آباد  بردسکن، 
شرایط بهره برداری نامناسب، بسیار حساس 
معرض  در  بالفعل  یا  بالقوه  و  شکننده اند  و 

دارند. قرار  بیابان زایی  پدیده 
دانشیار  و  خاک  حفاظت  مهندس  این 
براساس  گفت:  کاشمر  عالی  آموزش  مرکز 
کانون های  سطح  شده  انجام  برآوردهای 
کاشمر  منطقه  در  بادی  فرسایش  بحران 
هکتار  هزار   ۱۲ حدود  به  اخیر  سال های  در 
مورد  در  موضوع  همین  که  یافته  افزایش 
است.  صادق  نیز  آباد  خلیل  و  بردسکن 
کانون  سه  شده  انجام  مطالعات  براساس 
گرد و غبار در جنوب کاشمر و بردسکن وجود 
را  بادی  رسوبات  تن  هزاران  ساالنه  دارد که 
روی  بر  کانون   ۲ که  می کنند  اتمسفر  وارد 
اراضی  روی  بر  یک کانون  و  ضعیف  مراتع 
گرفته اند.  قرار  بایر  و  فقیر  عمدتًا  کشاورزی 
سال  در  همکارانم  و  من  تحقیقات  نتایج 
۱۳۹۸ نشان می دهد که حوضه آبخیز دشت 
بازه های  در   ۹۰ و   ۸۰ دهه های  در  کاشمر 
خشکسالی  دچار  ماهه   ۱۲ و   6 زمانی 
سال های  در  روند  این  و  شده  هواشناسی 
خشکسالی  و  است  شده  تشدید  اخیر 
دهه های اخیر به عنوان عامل تشدید کننده 
عمل  منطقه  در  بیابان زایی  افزایشی  روند 

است. کرده 

گفت:  کاشمر  عالی  آموزش  مرکز  دانشیار 
هیدرولوژیک  خشکسالی  روند  تحلیل 
می دهد  نشان  نیز  منطقه  زیرزمینی(  )آب 
تمامی چاه های  در  زیرزمینی  آب  که سطح 
حدود  میانگین  نرخ  با  منطقه  مشاهده ای 
دشت  و کل  داشته  افت  سال  در  متر  یک 
قرار  زیرزمینی  آب  خشکسالی  شرایط  در 

است. گرفته 
های  نقشه  براساس  افزود:  معماریان 
سال  از  کاشمر  دشت  شده،  استخراج 
در شرایط  تدریجی  به طور   ۱۳۹۷ تا   ۱۳۸4
در  طوری که  به  است  گرفته  قرار  خطرناک 
آب  شوری  متوسط  اخیر،  دهه   ۲ از  کمتر 
کاشمر  دشت  شرقی  مناطق  در  زیرزمینی 
بر  )میکروموس  واحد  هزار   ۲ از  بیش  به 
سانتی متر( یعنی ۲ برابر سال ۱۳۸4 رسیده 
شرق گسترش  به  غرب  از  شوری  جبهه  و 
وسعت  بردسکن  دشت  در  و  است  یافته 
از  واحد(   ۲۰۰۰ از  )بیش  زیاد  جبهه شوری 
است.  شده  برابر  دو   ۱۳۹۸ تا   ۱۳۹۰ سال 
هزار  هفت  از  درونه  دشت  شوری  متوسط 
۵۰۰  واحد در سال ۸۸ به حدود ۹ هزار  و 
جبهه  و گسترش  رسیده   ۹۸ سال  در  واحد 
مرور  به  شیرین  آب های  سمت  به  شوری 
زمان موجب بایر شدن اراضی زراعی موجود 
و گسترش کانون های بحران فرسایش بادی 

است. شده  منطقه  در 

نتایج  کرد:  تصریح  دانشگاه  استاد  این 
آینده منطقه  پیش بینی ها نشان می دهد که 
و  کاربری ها  تغییر  افزایش شدت  با  ترشیز 
تغییر اقلیم نگران کننده خواهد بود و موجب 
پنج  تا  خاک  فرسایش  دار  معنی  افزایش 
میزان  این  که  می شود  موجود  میزان  برابر 
فرسایش  تحمل  آستانه  از  باالتر  بسیار 
خاک در این منطقه است و در عمل امنیت 
می کند.  تهدید  شدت  به  را  منطقه  غذایی 
موجود،  بار  اسف  اقتصادی  وجود شرایط  با 
کرونا،  از  ناشی  اقتصادی  رکود  و  تحریم ها 
منابع  به  منطقه  مردم  معاش  اتکای  میزان 
چند  در  و  یافته  افزایش  شدت  به  طبیعی 
برداشت گونه های گیاهی  میزان  اخیر  سال 
و  مراتع  از  صنعتی  و  دارویی  خصوص  به 
همین  و  گرفته  قوت  طبیعی  عرصه های 

۸۰ درصدی مردم  اتکای  موضوع به موازات 
خاک  و  آب  منابع  و  کشاورزی  به  منطقه 
و  اکوسیستم  به  حد  از  بیش  فشار  سبب 
زمینه  خود  است که  شده  آن  شکننده شدن 
می کند.  فراهم  را  بیابان زایی  پدیده  تشدید 
و  من  شده  انجام  مطالعات  جدیدترین 
که  می دهد  نشان   ۱4۰۰ سال  در  همکاران 
 ۲۰۲۱ تا   ۲۰۱۷ سال های  بین  دشت کاشمر 
رو  سانتی متری   ۸۰ فرونشست  بیشینه  با 
به رو بوده است و این یعنی بحران، واقعی 
مانند  عواملی  بین  این  در  مسلمًا  و  است 
تغییر  ناپایدار شهری،  توسعه  فقر،  بیکاری، 
و  مردمی،  پایین  مشارکت  اراضی،  کاربری 
بر  دولتی  چکانی  قطره  ترمیمی  بودجه های 
منجر  و  بوده  مؤثر  منطقه  بیابان زایی  روند 
به شکننده شدن بیشتر اکوسیستم می شود.

بحران فرونشست در منطقه ترشیز خراسان رضوی
آب و انرژی

ایران در ارزیابی های اخیر صورت گرفته در آکادمی علوم آمریکا در میان کشورهایی قرار دارد که باالترین کاهش را در میزان منابع 
آب زیرزمینی در سال های اخیر داشته اند. وضعیت وخیم منابع آب زیرزمینی در کشور با مصادیق بسیاری از جمله نشست زمین و 
بیابان زایی خودنمایی می کند. سال هاست که کارشناسان حوزه آب در خصوص برداشت های بی رویه از این منابع و لزوم مدیریت صحیح 
این منابع که در برخی مناطق تجدیدناپذیر هستند، هشدار می دهند. اما بر اساس مطالعات صورت گرفته همچنان مهم ترین عامل 
کاهش منابع آب های زیرزمینی در ایران، به برداشت انسان از از منابع برمی گردد. انسانی که به دست خود تهدیدی جدی برای زندگی 
خود خلق می کند. در مقاله اخیر آکادمی علوم از » تهدیدهای نگران کننده امنیت آب« سخن گفته شده و بر این موضوع تاکید شده که 

وضعیت منابع آب زیرزمینی در ایران با تغییر در کیفیت آن )باال رفتن درصد شوری آب( بحرانی و نگران کننده است.
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مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد 

آگهي مناقصه عمومي 
احداث سالن دریافت و تکمیل کارخانه کمپوست 

۱(مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 93۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال  مي 
باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2۰9۱52۰۰۷۱ بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب 

مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.
2(مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل  ده درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

3(میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، براساس ماده 36 شرایط  خصوصی  پیوست  دعوتنامه می باشد.
4(نحوه تأمین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال ۱4۰۰ شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود. 

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ ۱4۰۰/۰3/29 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  
محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۰4/۱3 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت   ۱۰  صبح 

روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۰4/۱4 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.
محل انجام كار: کارخانه کمپوست  شهریزد                                

 محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش 
خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 
مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۱.5۰۰.۰۰۰ لاير به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2۰9۱52۱۰۰۰ نزد بانك تجارت  ساير 

اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي  از  به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد 

مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد. 

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معامالت شهرداریهای 

مراکز استانها می باشد.
 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

م الف ۷66/ف
شماره نامه: ۱6۰۰۸593۱۰۰96۰5۰3۰

محمود داودی-سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین
م الف ۱55 شناسه آگهی ۱۱499۰5

م الف ۷6۷/ف

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه یک

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه سه

بموجب تقاضای وارده شماره 9۰۱۱369 مورخ ۱4۰۰/۰3/۱۷ وکیل متقاضی و بموجب 
تکلیف  تعیین  قانون   ۱399/۰۸/25 مورخ   ۱3999۰33۱۰۰9۰۰۱49۸ شماره  رای 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اعیان ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی بمساحت ۸5/5۸ متر مربع تحت پالک ثبتی 55۰۷۰ فرعی مفروز از 
اعیان 3۷3 فرعی از ۱62 اصلی به تملک آقای محمد حسین مایلی فرزند مایل در 
آمده است و چون تحدید حدود اعیان پالک 3۷3 فرعی از ۱62 اصلی بعمل نیامده 
است و برابر ماده ۱5 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا تحدید حدود ملک مزبور 
در روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۰4/26 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک شروع و بعمل 
خواهد آمد بدینوسیله به اطالع کلیه مالکین و مجاورین پالکهای فوق الذکر میرساند : 
در روز و ساعت مقرر در محل وقوع ملک حاضر چنانچه نسبت به تحدید حدود اعتراض 
داشته طبق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 3۰ روز اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک کرج تسلیم و رسید دریافت نماید و اعتراض 
کننده مکلف است در اجرای ماده ۸6 آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت 3۰  روز از تاريخ 
تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت ، دادخواست تنظیمی خود را که به مراجع قضایی 
تقدیم نموده گواهی و رسید دریافت نموده و به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است در 

غیر اینصورت حق واخواهی ساقط خواهد شد.
تاریخ و روز انتشار: شنبه مورخ ۱4۰۰/۰3/29

مالک  وارده  تقاضای  طی  ورامین  قند  خانه  تصفیه  شرکت  میدارد:  اشعار  بدینوسیله 
۱39۸۸56۰۱۰6۰۰۰2625 مورخ ۱39۸/۰3/۰4 به دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده 
ذیل شماره ۱39۸۰2۱539۷5۰۰۰۱32مورخ ۱39۸/۰2/۱5 در دفترخانه اسناد رسمی ۱۷ 
قرچک مالک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده ۱2۰ 

آیین نامه قانون ثبت بشرح ذیل آگهی میگردد.
۱. نام و نام خانوادگی مالک: شرکت تصفیه خانه قند ورامین

2. میزان مالکیت: که سند مالکیت شش دانگ یک بابخانه بمساحت 4۰۷.4۰ متر مربع 
قطعه ۱2 تفکیکی تحت پالک 3۱۰۸ فرعی از ۷ اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 5۰2 
فرعی از ۷ اصلی واقع در کاظم آباد بخش بهنام پازوکی ورامین که در دفتر 424 صفحه 
9۷ ذیل ثبت ۱34399 بنام شرکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت وسند مالکیت بشماره 

چاپی ۱3۷34صادر گردید.
3. علت از بین رفتن: جابجایی

4. بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت معامله ای صورت 
نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذكر و درخواست المثنی مراتب 
اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد 
ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال ، تسلیم نماید 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضي واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون و مقررات 

صادر و تسلیم خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱4۰۰6۰33۱۰۱۱۰۰۰44۰ مورخ ۱4۰۰/۰3/۱۱ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای کریم ترابی اردکانی 
بشناسنامه شماره 3224 صادره از شیراز فرزند خانمیرزا در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن به مساحت ۱9۸3/۸3 متر مربع مفروز از پالک شماره ۱23۰ 
فرعی از ۱4۱ اصلی واقع در البرز و با خریداری از خانم زهرا الجوردی و با مالکیت 
مالک اولیه آقای علیرضا کمال زاده تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰4/۱4

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آگهی فقدان سند مالکیت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان 
وزارت آموزش و پرورش 
درخواست کرده که اگر تصمیم 
بر این شد که آموزش مدارس 
از مهر به صورت حضوری برگزار 
شود، قطعا واکسیناسیون 
رانندگان سرویس های مدارس 
باید در اولویت قرار بگیرد

آموزش 

رانندگان سرویس مدارس باید واکسینه شوند 
وزارت  مربیان  و  اولیا  انجمن  مدیرکل 
آموزش و پرورش درخواست کرده که اگر تصمیم 
بر این شد که آموزش مدارس از مهر به صورت 
حضوری برگزار شود، قطعا واکسیناسیون رانندگان 
سرویس های مدارس باید در اولویت قرار بگیرد. 
»نورعلی عباسپور« مدیرکل انجمن اولیا و مربیان 
پیشنهاد  به  واکنش  در  آموزش و پرورش  وزارت 
معاون بهداشت وزارت بهداشت مبنی بر واکسینه 
کردن رانندگان سرویس مدارس پس از معلمان، 
در راستای برگزاری آموزش حضوری به ایلنا گفت: 
ما به عنوان وزارت آموزش و پرورش قطعا از این 
پیشنهاد استقبال می کنیم.او با اشاره به اینکه 

قطعا واکسیناسیون رانندگان سرویس مدارس 
کمک کننده خواهد بود، گفت: این پیشنهاد و 
انجام آن قطعا به ما کمک می کند. با توجه به 
کشور  در  مدارس که  رانندگان سرویس  شبکه 
آنها  افرادی که مشخصات  مشخص هستند و 
ثبت می شود، اگر تصمیم این شد که آموزش 
مدارس از مهر ماه به شکل حضوری باشد، قطعا 
واکسیناسیون رانندگان به بهتر شدن شرایط کمک 
می کند.عباسپور تصریح کرد: در این زمینه هرگونه 
کمکی از ما بر بیاید، انجام می دهیم. ما می توانیم 
برای تسهیل و سرعت بخشیدن به این پیشنهاد، 
کم کم رانندگانی که با پیمانکاران قرارداد بسته اند 

را  معرفی کنیم و هماهنگی های الزم را انجام 
دهیم تا واکسیناسیون رانندگان صورت گیرد.او در 
پاسخ به این سوال که در حال حاضر آمار رانندگان 
حال  در  است؟ گفت:  چقدر  مدارس  سرویس 
حاضر آمار دقیقی ندارم، زیرا اقدامات مربوط به 
سال جدید در این زمینه تازه شروع شده است 
و هنوز ثبت نام سرویس ها را انجام نداده ایم که 
بخواهیم آماری اعالم کنیم. ضمن اینکه استان ها 
اعالم کنند.مدیرکل  ما  به  را  آمار خود  باید  هم 
آموزش و پرورش  وزارت  مربیان  و  اولیا  انجمن 
گفت: تراکم دانش آموزی در استان های مختلف 
متفاوت است و استان هایی مثل تهران، خراسان 

بیشتری  آموزی  دانش  تراکم  فارس  و  رضوی 
پراکندگی  استان ها  برخی  در  همچنین  دارند. 
مناطق روستایی وجود دارد که برای ارائه سرویس 
مدرسه همه اینها به تفکیک مشخص می  شوند. 
سرویس های  رانندگان  نام  ثبت  اکنون  البته 
مدارس از طریق سامانه سپند  انجام می شود و 
می توانیم افراد را در این سامانه مشخص کنیم.
عباسپور گفت: با توجه به قول های مساعدی که 
داده شده، معلمان و کادر آموزشی بناست تا مهر 
نیز  آموزشی  ماه واکسینه شوند و بخش کادر 
در اولویت هستند. او تاکید کرد: به طور طبیعی 
واکسن  سرویس  راننده  بداند،  والدین  وقتی 
زده با خیال راحت تر و اطمینان خاطر بیشتری 
دارند و این برای خانواده یک امنیت روانی ایجاد 

وزارت  مربیان  و  اولیا  انجمن  مدیرکل  می کند. 
با  سوال که  این  به  پاسخ  در  آموزش و پرورش 
توجه به حضوری بودن آموزش کالس های اول و 
دوم ابتدایی چند درصد از دانش آموزان این پایه 
از سرویس های مدارس استفاده کردند؟ گفت: 
ممکن است برخی ها استفاده کرده باشند، ولی 
به شکل متمرکز گزارش یا درخواستی نداشته ایم 
اینطور نبوده که درخواستی بوده باشد که ما  و 

برایشان سرویس تامین کنیم.
دانش آموزان  استفاده  آمار  به  اشاره  با  عباسپور 
از  پیش  مدارس  سرویس  استفاده  در  کشور 
داریم  آماری که  تاکید کرد: طبق  شیوع کرونا، 
حدود سه میلیون نفر از دانش آموزان سراسر 
می کردند. استفاده  مدارس  سرویس  از  کشور 

»به هوای زمین« ایده شکل گیری کمپینی است 
بین دو رویداد مهم محیط زیستی جهان.  ما 
یعنی ۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست و ۲۱ 
تیر، روز جهانی بدون پالستیک. هدف از این 
کمپین ترغیب هرچه بیشتر مردم برای توجه به 
زمین است. کمپینی که استارتاپ »روستاتیش« 
آن  اصلی  برگزار کنندگان  از  »تیک نیک«  و 
رسانه ای  حامی  »پیام ما«  روزنامه  و  هستند 
کمپین است. مینا کامران، موسس استارتاپ 
می گوید  پیام ما  با  گفت وگو  در  روستاتیش 
هدف اصلی پویش ترویجی »به هوای زمین« 

این بود که به مردم بگوییم در این مقطع، زمان 
بسیاری مهمی برای توجه به سیاره  مان است. 
او تاکید می کند: »خواستیم تا مردم توجه کنند 
برای  انجام می دهند،  کارهایی که  قدر  که چه 
است.  تاثیرگذار  خودمان  آینده  و  زمین  آینده 
از این بابت هم اسم کمپین را به هوای زمین 
گذاشتیم که بگوییم ما به خاطر زمین می توانیم 
خواستیم  دهیم،  انجام  بزرگی  خیلی کارهای 
است  باارزش  زمین  گوشزد کنیم که  دیگر  بار 
و همه عناصر روی آن حق حیات دارند و این 
تنها آدمیزاد نیست که مهم است.« اما برای به 

هوای زمین چه باید کرد، براساس اطالعاتی که 
در پوسترهای کمپین منتشر شده، باید 4۰ روز 
برای ترک یک عادت بد محیط زیستی زمان 
برای ترک  از حرف قدیمی ها  گذاشت. کامران 
عادت کمک می گیرد و می گوید: »فلسفه این 
چهل روز این است که تمرین در این مدت زمان 
می تواند سبک زندگی را تغییر دهد، بنابراین ما 
تشویق می کنیم تا آدم ها در این 4۰ روز یک 
سری کارهای کوچک مفید برای زمین و محیط 
زیست را انجام دهند و عادت بد محیط زیستی 

را کنار بگذارند.« 

 ترک چهل روزه عادت های بد 
ایده اصلی این کمپین از سوی تیم روستاتیش 
شکل گرفت اما برای شرکت در این پویش افراد 
بایستی داخل اپلیکیشن »تیک نیک« در کمپین 
به هوای زمین شرکت کنند. برای شرکت اما چند 
باید  است، نخست  نظر گرفته شده  در  مرحله 
ضمن ترک عادت ها، اقدامات محیط زیستی شان 

را گزارش و در اپلیکیشن به اشتراک بگذارند. 

 ترک پالستیک 
چه  باید  زیستی  محیط  اقدامات  این  اما 
می گوید  کامران  باشد؟  داشته  شاخصه هایی 
اولین آن کاهش مصرف پالستیک است. او با 
مدد گرفتن از آمار می گوید، روزانه بین ۳ تا ۵ 
وارد چرخه مصرف می شوند  کیسه پالستیکی 
و این باعث شده که کشور ایران بین ۱۰ کشور 
این  بیاید.  حساب  به  پالستیک  مصرف کننده 
سایت های  ارقام  دیگر  باید کنار  شاید  را  ارقام 
خبری قرار داد که می گوید در ایران روزانه بیش از 
۵۰ هزار تن زباله تولید می شود که سهم زباله های 
پالستیکی از آن، ۳۵۰۰ تن است. این درحالی 
است که آمار جهانی نیز نشان دهنده فاجعه ای 
ایاالت متحده آمریکا در سال  دیگر است. در 
حدود 4۰۰ میلیارد قطعه پالستیک مورد استفاده 
است که در نهایت چیزی کمتر از ۱۰ میلیارد آن 
بازیافت می شود. یعنی حدودا یک تا دو درصد 
آن. یکی از اهداف این کمپین کاهش مصرف 
ظروف یکبار مصرف و بطری آب معدنی نیز 
است. شاخصه دیگر محیط زیست در کمپین به 
هوای زمین که برای ایجاد کنندگان این پویش 
مسئله مدیریت پسماند است. کامران می گوید 
هرچند که این روزها بسیاری تفکیک پسماند تر 
و خشک می کنند اما همچنان افرادی هستند 

که نمی دانند پسماند خشک را کجا تحویل دهند 
یا چگونه شیرابه پسماند تر را از بین ببرند. او 
ایرانیان است که  می گوید موضوع دیگر عادت 
بحث دور ریختن مواد غذایی است. یکی دیگر از 
اقدامات این کمپین جمع کردن خرده پارچه  و 
دورریزهای خیاطی است. این خرده پارچه ها در 
نهایت به روستاهای مختلف ارسال می شوند تا 

عروسکی از آن ها ساخته شود. 

 شش مرحله در 4۰ روز 
دارد.  قدم  شش  و  مرحله  شش  کمپین 
نه  پالستیکی  به کیسه  خرید کنیم،   »آگاهانه 
بگویم، به بطری پالستیکی و یکبار مصرف ها نه 
بگویم، پسماند خشک را مدیریت کنیم، شیرابه 
کمتری تولید کنیم، مواد غذایی را دور نریزیم.« 
کمپین  این  در  که  کسانی  اما  روز   4۰ پایان 

می کنند.  دریافت  هدایایی  مشارکت کردند، 

اهدای ۲۰  پک محیط زیستی برای ۲۰ نفر از 
دارندگان نشان قهرمان زمین به ترتیب میزان 
اپلیکیشن کسب کردند  این  در  سکه هایی که 
از  نفر  نام 4۰  به  درخت  اهدای  4۰  همراه  به 
کسانی که در کمپین شرکت کردند و از طریق 
قرعه کشی انتخاب می شوند، از جمله هدایایی 
است که به افرادی که در این کمپین مشارکت 
غیر  می گوید  می گیرد. کامران  تعلق  می کنند، 
نظیر  دیگری  استارتاپ های  تیک نیک،  از 
»روستاگل« و »تیرجر« می خواهند به برندگان 
مسابقه درخت اهدا کنند، گروه کارآفرینی مانیز 
و خود روستاتیش، در ایام برگزاری این کمپین، 
با تخفیف ۲۰  را  پک های محیط زیستی خود 
هم  پرسال  شرکت  می کنند.  عرضه  درصدی 
قرار است به پاس فعالیت جمعی ۲۵ درخت 

بکارد.  و  خریداری کند 

مینا کامران، موسس استارتاپ روستاتیش از اهداف کمپین 4۰ روزه محیط زیستی می گوید 

 »به هوای زمین« عادت های غلط
را کنار بگذاریم 
کاهش مصرف پالستیک، مهم ترین عادت بدی است که شرکت کنندگان باید آن را کنار بگذارند 

 کودک آزاری
  رتبه اول تماس

با اورژانس اجتماعی 
اجتماعی  اورژانس  مسئول  کارشناس 
آزاری  گفت: کودک  بهزیستی کشور  سازمان 
با  مردم  تماس  علل  صدر  به  همسرآزاری  و 
اورژانس اجتماعی تبدیل شده است. به گزارش 
باره گفت: دلیل  این  ایسنا،  آمنه سماوات در 
کودک آزاری تنها ناشی از آسیب های اجتماعی 
نیست بلکه گاه به دلیل عدم آگاهی یا نبود 
مهارت در فرزند پروری رخ می دهد. او با اشاره 
به خط تماس ۱۲۳ اورژانس اجتماعی، گفت: 
بیشترین تماس مردم با اورژانس اجتماعی در 
رتبه اول به دلیل کودک آزاری و در رتبه دوم 
به علت همسر آزاری است.به گفته سماوات، بر 
اساس آمار موجود در چند سال اخیر شاهد 
هستیم  اجتماعی  اورژانس  خدمات  افزایش 
که دلیل اصلی آن ، شناخته شدن خط ۱۲۳ و 
اورژانس اجتماعی به عنوان نهاد حمایت کننده و 
اعتماد جامعه به حمایت کنندگی این نهاد است 
و بخشی دیگر نیز به دلیل آسیب نوپدید فضای 

مجازی و اینترنت و ماهواره است.

مرگ یکی از اعضای 
شورای روستای 

برزوهندان بدلیل استرس 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیالن علت 
فوت یکی از اعضای شورای روستای برزوهندان 
شهرستان شفت را تشریح کرد.به گزارش مهر، 
سرهنگ رسول زاده در تشریح این خبر گفت: 
این عضو شورا برای وساطت بین پنج تن از 
لفظی  درگیری  برزوهندان که  روستای  اهالی 
داشتند، وارد ماجرا شده بود که فوت کرده است.

او با بیان اینکه متوفی نامزد دوره جدید شورا 
افزود:  است،  بوده  فعلی  شورای  اعضای  از  و 
این فرد به دلیل قرار گرفتن در فضای پرتنش، 
دچار استرس و اضطراب شده و بالفاصله جهت 
درمان به بیمارستان امام رضا شفت منتقل، اما 
جان باخت. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
گیالن با بیان اینکه علت دقیق فوت این نامزد 
باید توسط پزشکی قانونی تبیین می شود، گفت: 
پنج تن از افراد درگیر این ماجرا توسط نیروی 
انتظامی شفت دستگیر و جهت بررسی و تکمیل 

پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

سرگردانی بیش از 3۷ 
مسافر، در فرودگاه روسیه
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
ایرانی  مسافر   ٣٧ حدود  سرگردانی  از  ایران 
حرمت هللا  داد.  خبر  روسیه  در  فرودگاهی  در 
رفیعی درباره این اتفاق به ایسنا گفت: صبح 
روز گذشته دو پرواز از تهران به مقصد روسیه 
انجام شد، یکی از این پروازها به شرکت روسی 
ایرفلوت تعلق داشت که ٣٧ مسافر آن ایرانی 
بودند و حوالی ساعت 4:۵٠ صبح روز پنجشنبه 
فرودگاه  مقصد  به  را  تهران  خردادماه   ٢٧
شرکت های  کرد.  ترک  روسیه  شرمیتووا 
هواپیمایی خارجی اگر از ویزای مسافر مطمئن 
نمی دهند.او  شدن  سوار  اجازه  هرگز  نباشند 
همان  حوالی ساعت ٧:٣٠ صبح  اضافه کرد: 
روز یک پرواز ایرانی با بیش از ١٧٠ مسافر به 
همین مقصد انجام شد. مسافران هر دو پرواز 
هنگام خروج از فرودگاه دچار مشکل شدند. 
مسافران  تمام  ایران  سفارت  پیگیری  با  اما 
پرواز ایرانی پس از چند ساعت معطلی، اجازه 
مسافر   ٣٧ اما  را گرفتند،  فرودگاه  از  خروج 
است  از ٣٠ ساعت  بیش  پرواز روس  ایرانی 
که در فرودگاه سرگردان و معطل هستند و به 
بخشی انتقال داده شده اند که به هیچ امکاناتی 
دو  بین شان  در  درحالی که  ندارند،  دسترسی 
دارند. افرادکهنسال حضور  و  شیرخوار  کودک 

او درباره علت نگهداری این مسافران ایرانی، 
گفت: همه این مسافران با Fan ID و بلیت 
بازی های جام ملت های اروپا به روسیه سفر 
کرده اند و هیچ کار غیرقانونی هم نه انجام شده 
برخورد  روسیه  اگر  است.  شده  نه گزارش  و 
اگر  حتی  و  دارد  مسافران  با  سختگیرانه ای 
ادعاهایی مطرح شده، سفارت ایران در روسیه 
باشد،  ایرانی  شهروندان  وضعیت  پیگیر  باید 
درحالیکه در پاسخ به پیگیری های آژانسی که 
این مسافران از طریق آن اقدام کرده اند گفته 
درگیر انتخابات است و در نهایت هم پس از 
اعزام یکی از کارمندان خود به فرودگاه، گفت که 
این مسافران با مجوز جعلی آمده اند و آژانس ها 
را مقصر دانست که چرا تور و بلیت فروخته اند 
و مسافر می فرستند.او بیان کرد: اگر سفارتخانه 
معتقد است کار غیرقانونی انجام شده، ملزم 
است پیگیری کند. سوال ما از سفارت ایران 
این است که حامی چه حقوقی از شهروندان 
ایرانی در خارج از کشور است که اجازه می دهد 
به سر  در فرودگاه  نامطلوبی  آن ها در شرایط 
ببرند. در بین مسافران زوج هایی هستن که 
به قصد ماه عسل سفر کرده اند، خانواده و افراد 
به  و ۳۰ ساعت است که  دارند  مسن حضور 

هیچ امکاناتی دسترسی ندارند.

 کمپین شش مرحله و شش 
قدم دارد. »آگاهانه خرید کنیم،  
به کیسه پالستیکی نه بگویم، 
به بطری پالستیکی و یکبار 
مصرف ها نه بگویم، پسماند 
خشک را مدیریت کنیم، شیرابه 
کمتری تولید کنیم، مواد غذایی 
را دور نریزیم.«

مشهور است برای ترک هر عادت بدی و اضافه  کردن هر عادت خوبی به ریتم یکنواخت زندگی باید 4۰ روز زمان گذاشت. باید 4۰ روز 
تالش کرد که عادت بد را رفته رفته از زندگی حذف کنیم یا عادت خوب را کم کم به زندگی اضافه کنیم. این قاعده شامل همه عادت های 
خوب و بد هم می شود. مثال برای تولید زباله کمتر و تبدیل آن به روتین زندگی هم باید 4۰ روز تالش کرد. چند استارتاپ محیط زیستی 
حاال کمپین 4۰ روزه ای میان دو مناسبت محیط زیستی تقویمی تشکیل دادند، کمپینی که هدفش کاهش عادات بد محیط زیستی مثل 

کاهش استفاده از پالستیک است. 
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اصفهان

قطعی های  به  اعتراض  در  فالورجان  نماینده 
مشترکان،  به  قبلی  اطالع  عدم  و  برق  مکرر 
با توجه به سامانه های موجود، پیش بینی  گفت: 
و  است  امکان پذیر  برق  قطعی  زمان  حدودی 
اطالع رسانی شده،  مردم  به  قطعی  از  پیش  باید 
جبران ناپذیر  جانِی  یا  مالی  خسارت های  از  تا 

شود. جلوگیری 
 به گزارش  خبرگزاری خانه ملت، حجت االسالم 
فالورجان  نماینده  الرگانی  موسوی  ناصر  سید 
استان  نمایندگان  مجمع  نشست  پانزدهمین  در 
اصفهان که با حضور تعدادی از نمایندگان استان 

یافت. حضور  شد،  برگزار 
شورای  مجلس  در   فالورجان   مردم  نماینده   
ارائه  غلط  آمارهای  نشست  این  در  اسالمی  
شده به وزارتخانه را یکی از عوامل اصلی کاهش 
و گفت:  دانست  استان  برای  ملی  بودجه  شدید 
رسمی  آمارهای  بنابر  مصداق  یک  عنوان  به 
در  استان  اسبق  مدیران  سوی  از  شده  ارائه 
راه های  ۹۷درصد  حدود  مجلس،  هشتم  دوره 
روستایی استان آسفالت بوده است که این آمار، 
عملکرد  برای گزارش  مدیران  و  است  غلط  کاماًل 

بودند. داده  را  آمارها  این  خود،  بهتر  هرچه 
راه،  وزیر  بودن  اصفهانی  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
اشاره  استان  راه های  به  وزیر  این  توجه  لزوم  بر 
کرد و گفت: استاندار اصفهان هم باید این موارد 
مربوطه  نهادهای  از  و  بررسی  را  بودجه  کمبود 
استاندار  وظایف  از  یکی  این  کند؛  مطالبه گری 
خود  وظیفه  این  به  استاندار  متأسفانه  است که 

نمی کند. عمل  هم 
نماینده فالورجان در نشست مجمع با مدیرعامل 
به  اعتراض  با  اصفهان  استان  برق  شرکت 
به  قبلی  اطالع  عدم  و  برق  مکرر  قطعی های 
موجود،  سامانه های  به  باتوجه  مشترکان، گفت: 

امکان پذیر  برق  قطعی  زمان  حدودی  پیش بینی 
اطالع  مردم  به  قطعی  از  پیش  باید  و  است 
جانی  یا  مالی  خسارت های  از  تا  شود  داده 
در  مثال  برای  شود؛  جلوگیری  جبران ناپذیر 
اخیر،  قطعی های  این  در  فالورجان  شهرستان 
پرورش  استخرهای  از  یکی  در  ۲۰۰۰ماهی  حدود 

شدند. تلف  ماهی 
او همچنین با اشاره به ارقام باالی قبوض برق و 
عدم توان پرداخت بعضی از مشترکان، خواستار 
زمینه  در  و  نحوه صدور قبض ها شد  به  رسیدگی 
کمبود برق هم گفت: بعضًا کم کاری هایی در این 
خود  وظایف  به  مسئوالن  که  میدهد  رخ  زمینه 
نمی پذیرند   را  خود  مسئولیت  بار  و  نکرده  عمل 
را  چاه کشاورزی  و  مثال گاهی کشاورزان  برای 
مقصر می دانند، گاهی برق دزدی ها و گاهی هم 
می دانند  خود  ضعف  عامل  و  بهانه  را  ارزها  رمز 

است. غلطی  بسیار  رویه  این 
در  اصفهان  استان  نمایندگان  مجمع  عضو  این 
استان  بهزیستی  معاونان  و  مدیرکل  با  نشست 
هدفمندسازی  قانون  براساس  اینکه  به  اشاره  با 
یارانه ها باید ۵۰ درصد از درآمد دولت از این راه، 
به افراد آسیب پذیر جامعه پرداخت شود که این 
آینده  دولت  گفت:  نشد،  اجرایی  متاسفانه  امر 
در  اعتبارات کافی  زدایی،  محرومیت  برای  باید 
در  زیادی  معلول  اشخاص  اکنون  بگیرد.  نظر 
بودجه  متاسفانه  هستند که  دریافت کمک  صف 
وجود  افراد  این  به  جهت کمک  اندازه کافی  به 

ندارد.
مدیرکل  با  نشست  در  همچنین  الرگانی  موسوی 
ایجاد  خواستار  استان  امداد  کمیته  معاونین  و 
محل  ایجاد  و  مددجویان  برای  پایدار  شغل 
پرداخت مستمری  بجای  آنان  برای  ثابت  درآمد 

شد. تکدی گری  رواج  و 

نماینده فالورجان خبر داد:

 خسارت سنگین قطعی برق 
به مزرعه پرورش ماهی

خشکسالی  پدیده  بروز  و  بارندگی  کاهش 
و  آبی  منابع  به  توجه  لزوم  اخیر  سال های  در 
جلوگیری از مصرف غیر قانونی منابع زیرزمینی 

است. مطرح کرده  گذشته  از  بیش  را 
به گزارش ایلنا، وجود بی شمار چاه های غیرمجاز 
از مهم ترین  بارش ها  در استان در کنار کاهش 
عوامل کاهش آب های زیرزمینی است به طوری 
که حفر چاه های غیر مجازِ کشاورزی خسارات 
زیادی را به بخش کشاورزی که ۹۰ درصد اقتصاد 

استان را شامل می شود، شده است.
برای   برخوردهایی  اخیر  سال های  در  هرچند 
جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز و انسداد آنها 
در استان شده اما برای از بین رفتن کامل این 
معضل باید دستگاه های مرتبط باحساسیت و 

وارد عمل شوند. قاطعیت 
 بحران کم آبی و کم بارشی در استان از یک سو 
و حفر چاه های غیرمجاز از سوی دیگر موجب 
خسارت به کشاورزان شده به طوری که موجب 
کاهش میزان محصوالت کشاورزی شده است.
اراضی  برخی  در  آبی  منابع  از  بی رویه  استفاده 
و  شده  زمین  فرونشست  موجب  زمین ها  و 
همچون  مربوطه  های  دستگاه  است  ضروری 
جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، دادگستری برخورد 

قاطعی با کسانی که چاه های غیرمجاز مجاز حفر 
باشند. داشته  کرده اند، 

حجت االسالم سید سلمان، ذاکر نماینده ارومیه 
از  پاسداری  اسالمی گفت:  شورای  مجلس  در 
منابع آب های زیرزمینی وظیفه همگان بوده و 
به جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز که آفتی 
برای کشاورزی استان است و همچنین نصب 
کنتور هوشمند باید به عنوان یک سیاست منطقی 

توجه کرد.
مجاز  غیر  چاه های  تصریح کرد: ساماندهی  او 
مهم ترین راهکار برای کاهش بحران آب در بخش 

است. کشاورزی 
حجت االسالم ذاکر یادآور شد : متاسفانه قطعه 
قطعه کردن باغ های استان به ویژه در ارومیه و 
فروش آن دلیل اصلی حفر چاه های غیرمجاز 
با  باید  نیرو  وزارت  نشان کرد:  خاطر  او  است. 
شناسایی چاه های غیر مجاز و مسدود کردن آنها 
و برخورد قاطع با افراد متخلف خسارت وارده بر 

کشاورزی و منابع آبی را جبران کند.
مسعود طالبیان سرپرست شرکت آب  منطقه ای  
آذربایجان غربی  بیان کرد: از سال ۹4تاکنون در 
استان ۵ هزار و ۵۲۹ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی 

و مسلوب والمنفعه شده است.

در سال گذشته 4۰۳ چاه  اینکه  به  اشاره  با  او 
غیر مجاز در استان ُپر و مسلوب والمنفعه شده، 
تصریح کرد: با انسداد این تعداد از چاه های غیر 
مجاز در استان حجم آبی به میزان 4میلیون و 

۲۰۵هزار مترمکعب صرفه جویی شده است. 
تعداد  بیشترین  کرد:  نشان  خاطر  طالبیان   
چاه های غیر مجاز شناسایی شده و مسدود شده 
آذربایجان غربی در مرکز استان بود. سرپرست 
شرکت آب و منطقه آذربایجان غربی اظهار کرد: 
در سطح استان ۵ هزار و ۳4۲حلقه چاه مجهز 
به کنتور هوشمند آب وبرق و هوشمند حجمی 

دارد. وجود 
باتوجه به خشکسالی های  او خاطر نشان کرد: 
اخیر در سطح استان تعداد 6۰ اکیپ گشت و 
بازرسی از منابع آبی وجود دارد که وظیفه اصلی 
در  زنی  و گشت  مداوم   آن ها حضور مستمر، 
دشت های استان،  برخورد و توقیف دستگاه ها و 
ادوات حفاری غیر مجاز و ممانعت  از برداشت های 

غیر مجاز از منابع آبی سطحی استان هستند.
طالبیان ادامه داد: برای مقابله با خشکسالی و 
مصرف بهینه آب بهترین کار فرهنگ سازی و اگاه 
تمامی  در  بهینه آب  برای مصرف  سازی مردم 

بخش ها است.

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
سیستان و بلوچستان از قطع برق ۲۰ دستگاه اداری 

داد. خبر  پرمصرف 
ابالغ  اساس  بر  اینکه  بیان  با  عوض زاده  خلیل 
هیئت وزیران، سازمان های دولتی باید مصرف برق 
خود را ۵۰ درصد کاهش دهند، گفت: با توجه به 
اطالع رسانی گسترده در خصوص لزوم مدیریت 
مصرف برق در بخش اداری، متاسفانه برخی از 
ادارات با وجود تذکر و اخطارهای مکرر، مصرف 
برق خود را به میزان تعیین شده کاهش ندادند 
و پرسنل این شرکت بر اساس دستورالعمل های 
ابالغی اقدام به قطع برق این دستگاه ها کردند.

به  ادارات  از  بازرسی  و  پایش  داد: کار  ادامه  او 
صورت روزانه توسط پرسنل شرکت توزیع نیروی 
برق استان سیستان و بلوچستان انجام می شود 
و  اول تذکر  نوبت  ادارات و مراکز پرمصرف در  و 
در صورت عدم کاهش مصرف تا سقف تعیین 
توزیع  شرکت  مدیرعامل  می شوند.  قطع  شده 
نیروی برق استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: 
تمامی اکیپ های عملیاتی این شرکت در روز ۲۸ 
خرداد ماه ۱4۰۰ به صورت آماده باش کامل بوده 
و تمام توان خود را برای انجام انتخاباتی بدون 

خاموشی به کار گرفتند.
منازل  و  درمانی  مراکز  برق  تامین  داد:  ادامه  او 

مسکونی اولویت اصلی شرکت توزیع نیروی برق 
در جهت  و  بلوچستان است  و  استان سیستان 
پایداری برق این مراکز نیاز است همه ادارات و 
عوض زاده  دهند.  انجام  را  الزم  همکاری  مردم 
اظهار داشت: استفاده از روشنایی طبیعی در طول 
روز، استفاده از دمای ۲6 درجه کولرهای گازی و 
استفاده از دور کند کولرهای آبی از جمله اقدامات 
انرژی  بهینه مصرف  مدیریت  در  مهم  اما  ساده 
است. این گزارش می افزاید، طی هفته های گذشته 
برق ۱۷ سازمان پرمصرف شهرستان های ایرانشهر، 
چابهار، زابل و زاهدان به دلیل رعایت نکردن الگوی 

مصرف اعالم شده، با ابالغ قبلی قطع شد.

 خشکسالی و افزایش چاه های غیرمجاز تهدیدی 
برای کشاورزان آذربایجان غربی

برق 2۰ دستگاه اداری پرمصرف سیستان و بلوچستان قطع شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: باتوجه به ابالغ 
تسهیالت  پرداخت  و  ثبت نام  مهلت  بیماری کرونا  مدیریت  ملی  ستاد 
حمایتی به مشاغل و بنگاه های آسیب دیده از کرونا استان فارس در 

سال ۱4۰۰ تمدید شد.
قرارگاه  ابالغ  اساس  بر  افزود:  خبر  این  اعالم  با  مختاری  سهراب 
و    ۱4۰۰ خرداد   ۱۷ تاریخ   در  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  عملیاتی 
کرونا  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد  جلسه  یکمین  و  هفتاد  مصوبات 
تسهیالت  پرداخت  و  نام  ثبت  مهلت   ۱4۰۰ خردادماه  هشتم  تاریخ  در 
کرونا  از  دیده  آسیب  شدت  به  بنگاههای  بانکی  های  حمایت  سایر  و 

است. شده  تمدید 
نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت  بیان این که مهلت ثبت  با  او 
شهریور  پایان  تا  تسهیالت  این  اخذ  متقاضی  و  کرونا  از  دیده  آسیب 
ماه ۱4۰۰ تمدید شده گفت: بانک ها و موسسات اعتباری فارس نسبت 
تسهیالت  یا  جدید  تسهیالت  از  اعم  کرونایی  تسهیالت  پرداخت  به 

موظف  شده اند.  ۱4۰۰ ماه  آبان  پایان  تا  قبلی  مراحل 

بنا بر اعالم اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بر اساس ثبت 
و  توده گرد  ورود  استان  هوای  آلودگی  سنجش  ایستگاه های  از  داده  ها 
روز  در  استان  شهرهای  از  برخی  در  هوا  آلودگی  موجب  استان  به  غبار 

شد. جمعه 
استان وضعیت  ایستگاه های هوای  داده های  بر اساس  ایسنا،  به گزارش 
در  و  ناسالم  بسیار  بوشهر  در  و  و گناوه در شرایط خطرناک  دیلم  هوا در 

دارد. قرار  ناسالم  در شرایط  و کنگان  عسلویه 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این خصوص گفت: ورود 
از  ناشی  با منشا داخلی و همچنین  و  از استان خوزستان  توده گردوغبار 
از  برخی  در  هوا  آلودگی  موجب  همسایه  کشورهای  کانون های گرد وغبار 

است. استان شده  شهرهای 
افزایش  روند  هواشناسی  پیش بینی  به  توجه  با  افزود:  قلی نژاد  فرهاد 

بود. خواهد  کاهشی  غبار  و  ذرات گرد  غلظت  
از  خروج  هنگام  در  است  تقاضامند  شهروندان  عموم  از  کرد:  عنوان  او 
خانه حتما از ماسک استفاده کنند و سالمندان و بیماران تنفسی مسائل 

رعایت کنند. خانه  از  خروج  هنگام  در  را  بهداشتی 

دستگاه  یک  واژگونی  سمنان گفت:  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
سواری پژو پارس در محور آرادان به سرخه باعث جان باختن یک نفر و مجروح 

شدن ۲ نفر دیگر شد.
به گزارش ایرنا، مظفر محمدخانی اظهار داشت: واژگونی این خودروی سواری 

ساعت ۱۱ و ۱4 دقیقه دیروز و در کیلومتر ۲ محور آرادان- سرخه رخ داد.
او با اشاره به جان باختن یکی از سرنشینان در صحنه، تصریح کرد: ۲ نفر 
مصدوم این سانحه به وسیله عوامل اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان 

سمنان به مرکز درمانی منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان سمنان گفت: رانندگی با سرعت مطمئن 
نکته در کاهش تصادفات و وقوع چنین  ایمنی مهم ترین  نکات  به  و توجه 

است. دل خراش  حوادث 
حدود 6۰ درصد از حوادث رانندگی در استان سمنان از نوع واژگونی است و 
و  از خستگی  ناشی  نقلیه  کنترل وسیله  در  رانندگان  ناتوانی  آن  عمده علت 

است.  خواب آلودگی 

ثبت نام و پرداخت تسهیالت به مشاغل 
 زیان دیده از کرونا تمدید شد

آلودگی گردوغبار بوشهر را فراگرفت
مدیرعامل جمعیت هالل احمر سمنان خبر داد:

یک کشته و 2 مجروح در تصادف محور 
آرادان به سرخه

| فارس | | بوشهر | | سمنان |

در نشست نمایندگان 
و شهردار مطرح شد

ضرورت تعامل بین دستگاهی 
برای تکمیل پروژه های 

نیمه تمام رشت
مجلس  در  رشت  شهرستان  مردم  نمایندگان 
از  قدردانی  ضمن  رشت  شهردار  با  نشست  در 
تکمیل  و  اجرا  جهت  شهردار  مستمر  پیگیری های 
زیباسازی  ضرورت  بر  شهری  نیمه تمام  پروژه های 
شهر رشت، کاهش مشکالت شهری در سایه تعامل 

کردند. تاکید  دستگاهی  بین  هم افزایی  و 
شهردار  احمدی  محمد  سید  مشترک  نشست  در 
رشت که با حضور نمایندگان مردم شهرستان رشت 
در مجلس و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ضرورت  بر  مردم  نمایندگان  شد،  برگزار  گیالن 
زیرساخت های  ایجاد  لزوم  رشت،  شهر  زیباسازی 
مناسب، کاهش مشکالت شهری در سایه تعامل و 
هم افزایی بین دستگاهی و موضوعاتی از این دست 

تاکید کردند.
رشت  شهرستان  مردم  نماینده  آقازاده  علی  سید 
تکمیل  و  اجرا  مورد  در  اسالمی  در مجلس شورای 
پروژه های نیمه تمام شهری اظهار داشت: با ایجاد 
در  موجود  کاستی های  می توان  الزم  زیرساخت 

مرتفع کرد. را  شهری  نواقص  و  پروژه ها  اجرای 

۱۱6 نفر دیگر در استان 
همدان به کرونا مبتال شدند 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت 
که با شناسایی ۱۱6 بیمار جدید مبتال به کرونا در ۲4 
ساعت گذشته منتهی به روز جمعه در این استان، 
مجموع بیماران بستری مثبت به ۱۷ هزار و ۹۵۱ و 
بیماران سرپایی مثبت به 44 هزار و ۳۸6 نفر رسید.

»محمد طاهری« اظهار کرد: همچنین با فوت یک 
آمار  به کووید ۱۹ در ۲4 ساعت گذشته،  بیمار مبتال 
متوفیان کرونایی استان همدان از ابتدای شیوع این 

ویروس تاکنون به ۲ هزار و ۲۳۱ نفر رسید.
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  روابط عمومی  مدیر 
به  سرپایی  مراجعان  تعداد  داشت:  اظهار  همدان 
اورژانس بیمارستان های این استان با عالئم تنفسی 
مشکوک به کرونا در ۲4 ساعت منتهی به روز جمعه 
۳۷6 مورد بود که 6۳ نفر از مراجعان به بیمارستان ها 

در بخش عادی بستری شدند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: 
مراکز  آی.سی یو  بخش  در  به کرونا  مبتال  بیمار   ۱۱
مجموع  در  و  هستند  بستری  استان  این  درمانی 
بیمارستان  در  بستری  بیمار   ۳۱ جسمی  وضعیت 

است. شده  وخیم گزارش  استان  های 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
کرونایی  بیماران  وضعیت  آخرین  درباره  همدان 
بیماران  شمار  گفت:  نیز  استان  شهرستان های  در 
کرونایی بستری )از ابتدای همه گیری ویروس کرونا 
تاکنون( در بیمارستان های اسدآباد ۷۹۵، بهار ۹6۷، 
تویسرکان یک هزار و ۱۳، رزن ۷۵۸، درگزین ۲۸6، 
فامنین ۳۱6 و کبودراهنگ یک هزار و ۱۸ نفر است.

نفر در  تاکنون سه هزار و ۲۳۱  افزود: همچنین  او 
مالیر، ۲ هزار و ۲۸۵ نفر در نهاوند و 6 هزار و ۸۵۹ 
نفر نیز در شهرستان همدان به ویروس کرونا مبتال 

بستری شده اند. و 
استان  شهرستان   ۱۰ مجموع  از  ایرنا،  گزارش  به 
همدان، »فامنین، اسدآباد و تویسرکان« در وضعیت 
زرد و هفت شهرستان دیگر در وضعیت نارنجی کرونا 

دارند. قرار 

افقی
 ۱ - پیشوای زرتشتی - قسمت جلوی 
یافته   ورگا۲ - تماس  اثر  زین اسب - 
در  میدانی   - اندازه  شرعی،  مجازات   -
تهران۳ - شکوه، اجاق کیک پزی، نوعی 
اجاق گاز - مزه خرمالو، مزه دهان جمع 
کن - مترسك - سیلی، آدم بد حساب 
بی محل آنرا می كشد4 - گو وارونه - 
و  خوشی   - شیرین۵  و  ترش  مربای 
خرمی، پاكیزگی - حفر کردن، وضع بدن 

با حرکت رو به جلو و چرخش در کشتی 
- اینه مقعر6 - نت ششم موسیقی، نفی 
حلوا، خبر  نوعی   - درون چیزی  عرب، 
افشاگرانه، میدهند تا رسوا کنند - زمینه 
موسیقی - قصاص۷ -  مرجع مطالعاتی  
خاندان،   - بکت  ساموئل  از  رمانی   -
زائو ترسان، سرخ كمرنگ۸ - شریعت، 
مذهب، قرض و وام - خواب، نام مرغی، 
ابریشم،  نخ   - آتش   - حاجت  و  نیاز 
ابریشم خام، جوانه درخت۹ - بزرگترین 
شاعر روم باستان، اثر پیر كورنی - عدد 

قرن - خانه ها۱۰ - بله بیگانه، سوره سی 
و ششم، از حروف مقطعه قران - جنگ و 
پیكار، حمله - پدر حضرت نوح۱۱ - شی 
وارونه - خرما، سوغات گجرات - چرم 
این حیوان معروف است، حیوان مفید، 
در هند می پرستند و در اسپانیا آن را در 
بازی می کشند - اطالعات رایانه۱۲ - از 
دشمن،  به  حمله   - اشکانی  پادشاهان 
خورشید   - دشمن  به  یورش  و  حمله 
نامعلوم  آینده  دارای   - عالمتاب۱۳ 
وارونه۱4  حس   - سرور  و  شادی   -
- چیز، مفرد اشیا - شیرینی چای - 
حشیش۱۵ - هنوز التین، عالمت مصدر 
جعلی - حشره چسبنده - الل - نشانه 

جمع، بله شیرازی، بله بی ادب

عمودی
۱ - تر و نمناک  - برج كج فرانسه - كافر، 
منكر وجود خدا - سركشی، نافرمانی۲ - 
بچه شیر۳   - آرژانتینی  فوتبال  باشگاه 
اندوه و غصه - مخفف  اندوه، غصه،   -
گاه - نوعی تخت - جسد حیوان مرده4 
- گم وارونه - کاشف واکسن تیفوس - 
بخشی از علم مكانیك، ایستا۵ - قسمت 
زیبایی،  و  عشق  الهه  زهره،   - کننده 
افرودیته - مشک آلود، سیاه رنگ، سیاه 
و تیره6 - شالوده و بنیاد، پایه و مبنا، 
سنگ آسیاب،حرف هیتلری، حرف نازی 
ها - سخن بی پرده - چاشنی غذا - 
صد متر مربع، واحد سطح، پسوند فاعلی, 
مخفف اگر۷ - پسران - نیم - ابر بی 
باران۸ - آهنگر عربی، آهنگر - مقدمات 

دست و پاگیر۹ - از ورزشهای توپ و تور 
- چوبه اعدام، خانه تازی - رود آرام، خم 
بزرگ۱۰ - ویتامین انعقاد خون، ویتامین 
و  هدف  مسلک،  و  عقیده   - جدولی 
مقصود - گنجشك۱۱ - پنج تركی - اثر 

چربی - فیزیکدان فرانسوی که به تئوری 
پایان  استراحت،  گاه   - برد  پی  امواج 
در عهد صفویه - همراه  لقبی  روز۱۲ - 
وطنی،  سوپ   - بزرگ۱۳  مادر   - رفت 
نخست،   - ایرانی  غذای  نذری،  غذای 

قهرمانی -  مقام  آغاز،  ابتدای هر چیز، 
پاک کردن آلودگی های فکری و اخالقی 
- گام بی ته۱4 - همراه خل - هولناك، 
ترسناك - شهر فردوسی۱۵ - پرخور - 

یکدندگی، کار بچه یک دنده - باد گرم

جدول شماره 2۰3۷

آگهی مفقودی
  ۱6۰۰i برگ سبز وسند سواری  وانت پیکان
، مدل   ۱392سفید شیری روغنی  رنگ 
با شماره موتور  ۱۱4F۰۰6۱4۱5  با شماره 
 NAAA36AA3DG624649 شاس 
شماره پالک ۷5ایران ۷25ق۱3 متعلق 
به فرزاد رئیسی مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد .قلعه گنج

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
قانون  موضوع  دوم   ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۰۵هیات  شماره  رای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید جعفری زاده جرجافکی 
باب  یک  در  زرند  از  صادره   6 شناسنامه  شماره  به  اکبر  فرزند 
از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   ۲۵۳.۵6 مساحت  به  خانه 
پالک ۲ فرعی از ۷۵66 اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد 
ع خریداری از مالک رسمی آقای محمدباقر بهرام زاده ابراهیمی  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
از تاریخ  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۰6

تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۳/۲۹
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱4۰۰/4/۱۲

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند



۲۰۳۷ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱4۰۰ خرداد   ۲۹ 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
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سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846
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چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(
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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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پرورش گل رز در کویر/ مهر

| کاخ هدیش تخت جمشید |
مجموعه  کاخ های  از  دیگر  یکی  هدیش  کاخ 
کاخ  می شود  گفته  که  است  تخت جمشید 
شخصی خشایارشا بوده و به دلیل کینه آتنی ها 
از وی اولین مکانی بوده که در حمله یونانی ها به 
ایران به آتش کشیده شده است. کاخ هدیش در 
مرتفع ترین قسمت صفه تخت جمشید قرار دارد. 
کاخ هدیش از طریق دو مجموعه پلکان به کاخ 
ملکه ارتباط دارد. رنگ زرد سنگ ها نشان دهنده 
به خاطر حرارت  درون سنگ ها  آب  تمام شدن 
زیادی  اطالعات  شدید  ویرانی  خاطر  به  است. 
در مورد این کاخ در دسترس نیست خیلی ها از 
اینجا به عنوان کاخ مرموز نام برده اند. هدیش به 
معنای جای بلند است و چون خشایارشا نام زن 
دوم او هدیش بوده است نام کاخ خود را هدیش 
قسمت  جنوبی ترین  در  هدیش  می گذارد. کاخ 
صفه قرار دارد و قسمت های زیادی از کف از خود 
کوه است. محور طولی کاخ، غربی  شرقی بوده و 
مساحت آن تقریبًا ۲۵۵۰ متر مربع )4۰ در ۵۵( 
در سمت غرب  دو طرفه  پلکان  است. یک  متر 
به  را  آن  شرقی،  شمال  سمت  در  دیگر  یکی  و 

دروازه  حیاط کاخ  و  تچر  حیاط کاخ  به  ترتیب 
ملل می پیوندد. در سرتاسر جنوب کاخ،  باالخانه 
از  است که که  لبه کنگره دار موجود  با  ایوانی  یا 
دو طرف شرق و غرب توسط پلکان های باریکی 
به درون قسمت غربی حرمسرا راه داشته است. 
پلکان غربی هنوز موجود است اما پلکان شرقی 
علیرضا  و  است  رفته  میان  از  بوده،  آجری  که 
شاپور شهبازی باستان شناس ایرانی آن را در سال 
بازسازی کرد.  اولیه اش  حالت  به  را  آن   ۱۳۵۷
قسمت اعظم کاخ را یک تاالر مرکزی مربع شکل 
داده   تشکیل  6 تایی  ستون  ردیف  شامل شش 

است. در شمال این تاالر ایوانی ۱۲ ستونی )دو 
درگاه  دو  توسط  داشته که  6 تایی( وجود  ردیف 
بزرگ به تاالر راه می یافته و یک در دیگر، تاالر را 

باریک جنوبی  پیوسته است. باال خانه  به 
دستگاه  دو  تاالر،  غربی  و  شرقی  جانب  دو  در   
اتاق  نگهبانان،  اتاق  از  مرکب  ساختمان، 
چهارستونی، کفش کن و برج محافظ وجود داشته 
شرقی  به کفش کن  را  شرقی،  شمال  پلکان  و 
نقش  بزرگ،  درگاه های  بر  هدایت  کرده  است. 
خشایارشا، با تاج صاف بی کنگره دیده می شود./ 

ایران در  سیری 

 )Donny Moore( یک عکاس حیات وحش کانادایی به نام دانی مور
ماه گذشته برای عکسبرداری از کوچ ساالنه پرندگان راهی طبیعت شده 
بود که دوربینش ناگهان از کار افتاد با این حال تسلیم نشد و برای آن 
که از طبیعت گردی بیشترین بهره را ببرد، تصمیم گرفت با استفاده از 

مدادرنگی های فرزندانش، از حیات وحش نقاشی بکشد!/ایرنا

مریخ نورد استقامت اکنون در منطقه ی »Van Zyl Overlook« در دهانه  
جزرو قرار دارد جایی که دانشمندان معتقدند در گذشته دریاچه ای در 
آن قرار داشته است. این تصویر ۳6۰ درجه توسط دوربین مست کم-زد 
مریخ نورد »استقامت«  در طول ۱۳ روزی که ثابت مانده بود ثبت شده 
است و ۲.4 میلیارد پیکسل دارد. این تصاویر در پنجاه و سومین روز 
زمینی و شصت و چهارمین روز مریخی از حضور این مریخ نورد بر سطح 

سیاره  سرخ ثبت شده اند.
خود  ماموریت  علمی  مرحله   به  ورود  حال  در  »استقامت«  مریخ نورد 
است. تاکنون این مریخ نورد نشان داده که می توان از جو مریخ اکسیژن 
تولید کرد، ۷۵ هزار تصویر ثبت کرده و حتی صداهای سطح مریخ را نیز 

ضبط و به زمین فرستاده است./ ایسنا

یا  طبیعی  سیمای  چند  یا  یک  است که  منطقه ای  ملی  طبیعی  آثار 
طبیعی-فرهنگی دارد. بر اساس تعریف اتحادیه جهانی حفاظت، ارزش 
منحصر به فرد این آثار به سبب کمیاب بودن و کیفیت زیبایی شناسی یا 

آنهاست./ دانشنامه محیط زیست اهمیت فرهنگی 

مونیکا گروترز، وزیر فرهنگ آلمان )۱4 ژوئن( جایزه بهترین فیلمنامه 
آلمان در سال ۲۰۲۱ را به بهروز کرمی زاده فیلمنامه نویس ایرانی اعطا کرد.
در این فیلمنامه که تورهای خالی نام دارد، داستان امیر، جوان ایرانی 
روایت می شود که در دریای خزر ماهیگیر است و تالش می کند هزینه 

ازدواج  خود را تأمین کند./ایرنا

اجرای عمومی نمایش های »مرفی« به کارگردانی نگین ضیایی در تاالر 
سایه و »مرگ گرم« به کارگردانی محمدرضا عطایی فر در تاالر قشقایی 
تئاتر شهر تا روز چهارم تیرماه تمدید شد. این درحالی است که تئاتر 
دوشنبه  روز  یوسفی  میثم  کارگردانی  به  صلح«  و  »جنگ  موزیکال 
سی ویکم خرداد ماه به اجرای خود در تاالر چهارسو پایان می دهد./ایلنا

غیررقابتی  و  رقابتی  مختلف  بخش های  برگزیده  فیلم های  از  مجموعه ای 
هفتادو چهارمین جشنواره کن ماه جوالی در پنج شهر خارج از قاره اروپا برای 
سینما دوستان به نمایش درمی آید. قرار است پنج شهر در مکزیک، استرالیا، 
ژاپن، چین و کره جنوبی میزبان ۲۳ فیلم از بخش های مسابقه رسمی، خارج 
از مسابقه، رونمایی کن، دو هفته کارگردانان، نوعی نگاه، نیمه شب، نمایش های 

ویژه و هفته منتقدان شوند./ هنرآنالین

آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می برد

ترک از خراسان آمدست از پارس یغما می برد

شیراز مشکین می کند چون ناف آهوی ختن

گر باد نوروز از سرش بویی به صحرا می برد

من پاس دارم تا به روز امشب به جای پاسبان

کان چشم خواب آلوده خواب از دیده ما می برد

برتاس در بر می کنم یک لحظه بی اندام او

چون خارپشتم گوییا سوزن در اعضا می برد

بسیار می گفتم که دل با کس نپیوندم ولی

دیدار خوبان اختیار از دست دانا می برد

دل برد و تن درداده ام ور می کشد استاده ام

کآخر نداند بیش از این یا می کشد یا می برد

چون حلقه در گوشم کند هر روز لطفش وعده ای

دیگر چو شب نزدیک شد چون زلف در پا می برد

حاجت به ترکی نیستش تا در کمند آرد دلی

من خود به رغبت در کمند افتاده ام تا می برد

هر کو نصیحت می کند در روزگار حسن او

دیوانگان عشق را دیگر به سودا می برد

وصفش نداند کرد کس دریای شیرینست و بس

سعدی که شوخی می کند گوهر به دریا می برد

سعدی

| هنرهای تجسمی | | ادبیات | | تئاتر | | سینما |

تا ۳6۰ کیلوگرم  به طور معمول  الک پشت های سرخ 
رشد می کنند و ۱.۱ متر قد می کشند. رنگ آن قرمز 
و قهوه ای است و شناخته  شده ترین گونه الک پشت 
حال  در  گونه های  از  الک پشت  این  هستند.  دریایی 
انقراض بوده و ۹۰ هزار الک پشت از آن باقی مانده است. 
زیستگاه اصلی این الک پشت  اقیانوس های اطلس، 
آرام، هند، آب های جنوبی ایتالیا، جزایر یونان و جنوب 
غربی ترکیه است. طول عمر این الک پشت ها حتی از 
۳۰ سال هم فراتر می رود و اغلب قادرند ۵۰ سالگی 
را هم پشت سر بگذارند. در محیط طبیعی بین ۳۰ تا 

6۲ سال عمر می کنند. الک پشت های سرخ گوشت خوار 
نرم تنان، سخت پوستان، ماهی ها، ماهیان  از  هستند. 
ژله ای و سایر حیوانات دریایی که اندازه ای کوچک تا 
متوسط داشته باشند تغذیه می کنند. نکته قابل توجه 
این که فهرست غذاییشان با باالرفتن سن کمی تغییر 
می کند. برخالف سایر الک پشت های دریایی، الگرهدها 
تخم گذاری  استوایی،  مناطق  از  خارج  سواحلی  در 
و گاهی  بار  یک  سال  تا سه   ۲ هر  ماده ها  می کنند. 
تا ۱۲6 تخم  بار، حدود ۱۰۰  تا هر ۷ سال یک  حتی 
می گذارند. بعد از 46 تا ۸۰ روز الک پشت های کوچک 
متولد می شوند که این اتفاق معموال شب هنگام رخ 

می دهد./ کویرها و بیابان های ایران

الک پشت سرخ

نیچه  فریدریش  بین  روابط  از  خیالی  داستان  این کتاب 
فیلسوف و یوزف بروئر یکی از بنیان گذاران علم روانشناسی 
است. نیچه و بروئر در دوره یکدیگر زندگی و کار می کردند، 
اگر چه هیچ شواهدی از مالقات آن ها وجود ندارد، ولی اروین 
یالوم از این دو شخصیت برجسته کتابی منحصر به فرد نوشته 

است.
در کتاب، نیچه و بروئر نه تنها یکدیگر را مالقات می کنند، 
می گیرد.  آن ها شکل  بین  نیز  ذهنی  شدید  جلسات  بلکه 
با  طریق  این  از  تا  می دهد  ترتیب  بروئر  را  جلسات  این 
استفاده روش »گفت وگو درمانی« که به تازگی کشف کرده 
است به درمان سردردهای شدید میگرنی نیچه بپردازد. در 
ابتدا بروئر نیچه جوان را نمی شناخت، ولی او توسط زنی به 
نام »لوسالومه« که عشق فاجعه آمیزی با نیچه داشت، با 
فیلسوف آلمانی آشنا می شود. سالومه برای ترس از خودکشی 
نیچه به بروئر التماس می کند تا او را درمان کند. بروئر موافقت 
می کند، زیرا او به خوبی درباره ترس عشق و تنش های بعد 

از آن آگاهی دارد.
بروئر مدام تالش می کند تا نیچه را به جلسات معاینه پزشکی 
خود بکشاند، ولی نیچه هرگونه تالش او را برای ایجاد مکالمات 
شخصی نمی پذیرد. بروئر درک می کند که او با شخصی بسیار 
باهوش و خوددار طرف است و به راحتی نمی تواند وارد روح و 
روانش شود. در نهایت هر دو به توافق می رسند که بروئر تنها 

عالئم فیزیکی نیچه را بررسی کند.

| کتاب وقتی نیچه گریست | 
| نویسنده: اروین یالوم
مترجم : سپيده حبيب |

دریاچه های ایران
دریاچه سد افوس

واقع است. دریاچه  اصفهان  استان  دریاچه سد افوس در 
قرار گرفته  افوس  افوس در جنوب غربی شهرستان  سد 
 ۲۰۰ آن  عرض  و  متر   ۳۰۰ حدود  در  دریاچه  طول  است. 
متر است و در ارتفاع ۲۵۵۰ متری از سطح آب های آزاد 

دارد. قرار 
بوئین و میاندشت،  از توابع بخش   افوس شهری است 
شهرستان فریدن  که در دهستان گرجی قرار دارد. اکثریت 

مردم افوس گرجی هستند.
 افوس در ۳۸ کیلومتری غرب شهر داران مرکز فرمانداری 
داشکسن  بوئین،  شش جوان،  روستاهای  بین  فریدن 
و خویگان واقع است. افوس در دامنه کوه قوسی شکل 
برف گیر است.  و  بلند  این کوه  ایجاد شده  نام  به همین 
سرچشمه  این کوه  از  زیادی  جویبارهای  علت  همین  به 
سرچشمه  آب  این کوه،  جویبارهای  مجموع  از  می گیرد. 
می شود.  تامین  است  افوس  زراعی  آب  اصلی  منبع  که 
جوی سرچشمه راه خود را در دره ای مشجر و با صفا به 
طرف شمال باز می کند. خانه های افوس در مغرب این دره 
یافته است  به جنوب گسترش  امتداد شمال  در  پردرخت 
توسعه  فوق  دره  جنوب  و  مشرق  در  زراعی  زمین های  و 
است  کوهستانی  معتدل  افوس  آب وهوای  یافته است. 
زمستان آن سرد و پربرف و تابستانی مالیم و مطبوع دارد. 
کوهستانی بودن افوس و تغییرات ناگهانی حرارت سبب 
وزش بادهایی باسامی، باد قبله، باد توغان، وزمه باد، باد 
افوسی ها مفیدترین  نزد  باد مغرب می شود در  و  مشرق 
آن ها وزمه باد است که خوش یمن نیز است. موقع وزش 
آن از اواخر اسفند ماه تا اوایل فروردین ماه است که بیش 
را  سنگین  برف های  باد  این  وزش  دارد.  ادامه  روز   ۲۰ از 
با همت  این سد که  بارور می سازد.  را  درختان  و  می برد 
بهره بردارى،  جهت  مردمى  کمک هاى  و  سازندگى  جهاد 
گردشگرى و کشاورزى ساخته شده است  یکی از مناظر 
و  کویرها  است./  افوس  شهرستان  حاشیه  شهر  زیباى 

ایران بیابان های 

 آبخوان


