
ذبیح هللا اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس در گفت و گو با »پیام ما«:

فقط یک سوم کشاورزان گندم 
خود را تحویل دولت داده اند

از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۳۶ هزار تن گندم وارد بندر امام شده  
استان  بازرگانی  و خدمات  غله  مدیرکل  است که  آماری  این  است. 

خوزستان دیروز اعالم کرد. 

هوای تهران در تعطیالت 
اخیر آلوده  بود 

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از ناسالم 
بودن هوای پایتخت در سه روز پایانی ماه تیر خبر داد. 
طی شش روز تعطیلی پایتخت آالینده ازن برای چهار 
روز و آالینده ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون برای دو 

روز آالینده شاخص شهر بودند.

 مرگ خاموش 
رودخانه اتر ک

محسوب  کشور  بلند  رودخانه  پنجمین  که  اترک 
شدن  سرازیر  و  خشکسالی  دلیل  به  می شودلاير 
فاضالب های صنعتی، خانگی و سموم کشاورزی به 

داخل آن در خطر قرار گرفته است. سیاستگذار 
کودکان  ر ا   دید

   علی سوند رومی، پژوهشگر اجتماعی:
 شهرها باید به کودکان فرصت آزمون و خطا و تکرار دهند 

الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک در جلسه شورای عالی 
معماری و شهرسازی تصویب شد

 منظر فرهنگی هورامان در کردستان و کرمانشاه در یونسکو ثبت شد 

لبخند لبخند » » هورامانهورامان«« به جهان به جهان
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اقلیم

بر اساس گزارش موسسه نوآوری بهداشت جهانی کالج امپریال لندن 
 تغییرات آب وهوایی سالمت روان را تهدید می کند

 اضطراب آب وهوایی
 بحران انسان معاصر

در میانه آتش سوزی ها، امواج گرمایی و طوفان ها، همه ما نگران آینده ایم. نادیده گرفتن 
 مشکل اما باری را از دوشمان برنمی دارد

آتش سوزی ها، طوفان ها و امواج گرمایی، منجر به افزایش فشار روانی و افسردگی شده است
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بر اساس اظهارات مدیرکل ضدجاسوسی وزارت 
برای  موساد  تروریست های  نقشه  اطالعات، 
خرابکاری و به آشوب کشیدن ایران نقش برآب 
عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش  شد. 
این  جاسوسی  ضد  مدیرکل  اطالعات؛  وزارت 
اطالعاتی  و کنترل  رصد  با  اعالم کرد:  وزارتخانه 
اطالعاتی  گسترده  اقدامات  و  مرزها  از  خارج 
)عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  عملیاتی 
رژیم  جاسوسی  سازمان  عوامل  از  شبکه ای 
صهیونیستی )موساد( به همراه محموله سنگین 
مرزی  مبادی  از  ورود  از  پس  مهمات  و  سالح 
اینکه  بیان  با  او  شدند.  دستگیر  کشور  غرب 

عوامل موساد قصد داشتند از این تجهیزات در 
برداری  بهره  وترور  شهری  اغتشاشات  جریان 
در مقطع  رژیم صهیونیستی  کنند؛ تصریح کرد: 
برگزاری انتخابات نیز در چند نوبت قصد انجام 
اقدامات خرابکارانه در نقاط مختلف کشور داشت 
امام زمان  به موقع سربازان گمنام  اقدام  با  که 
تروریستی  خرابکاری های  این  انجام  از  )عج( 
به  کاری  ضربه ای  و  آمد  علم  به  جلوگیری 
شد.  وارد  منطقه  در  موساد  تروریستی  شبکه 
گفت:  اطالعات  وزارت  جاسوسی  ضد  مدیرکل 
نارنجک،  کمری،  کلت  شامل  تسلیحات  این 
می شود که  جنگی  فشنگ  و  وینچستر، کالش 

نارنجک  و  وینچستر  همچون  آن ها  از  برخی 
برای به آشوب کشیدن اعتراضات مورد استفاده 
ضمن  اطالعات  وزارت  افزود:  او  می گیرد.  قرار 
تشکر از هوشیاری همیشگی آحاد مردم به ویژه 
در  غربی کشور  استان های  در  ساکن  هموطنان 
مواجهه با دشمنان ایران اسالمی، از همه اقشار 
مشکوک  پیشنهادهای  درباره  تا  خواست  مردم 
انجام  درخواست  و  مجازی  فضای  در  ویژه  به 
برخی اقدامات در قبال دریافت مبالغ خارج از 
عمل کنند  بیشتر  آگاهی  و  هوشیاری  با  عرف، 
به  اطالعات  وزارت  خبری  ستاد  به  را  مراتب  و 

رسانی کنند اطالع   ۱۱۳ شماره 

 مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات اعالم کرد

ضربه وزارت اطالعات ایران به موساد
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4ادامه در صفحۀ

| مدیر پایگاه منظر فرهنگی تاریخی هورامانات |

| پویا طالب نیا |

مشارکت جامعه محلی
نقطه عطف ثبت جهانی هورامانات

از  فرآیند ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامانات  
سال 9۵ آغاز شد و روز گذشته به نتیجه رسید. 
نقطه عطف در این پرونده ثبت جهانی  مشارکت 
بسیار ویژه و باالی جامعه محلی بود. با وجود اینکه 
پرونده منطقه گسترده ای شامل ۷00 روستا  این 
و ۷ شهرستان در ۲ استان کرمانشاه و کردستان 
به  این مناطق مردم  را دربر می گرفت در تمامی 
ثبت جهانی هورامانات عالقه مند بودند و همکاری 
میراث  وزارت  کارشناسان  با  را  خوبی  بسیاری 
فرهنگی که در حوزه های تخصصی ثبت این پرونده 
فعالیت داشتند، انجام دادند. از آنجا که مردم خود 
در ثبت جهانی هورامانات دخیل بودند بی شک برای 
پاسداشت این دست آورد هم تالش بیشتری انجام 
می دهند. اکنون که منظر فرهنگی هورامانات به ثبت 
رسیده است مردم جامعه محلی برای حفاظت از آن 

نیازمند برخی زیرساخت ها هستند.

فرا رسیدن عید سعید غدیر  را تبریک می گوییم
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براساس مصوبه روز دوشنبه، 4 مرداد ماه 
شورای عالی معماری و شهرسازی، ضمن 
تایید توجه به نیاز کودکان در محیط شهری، 
بر رعایت چند مورد تاکید شده است. اهمیت 
توجه به نیازهای روانی و جسمانی کودکان و 
تسهیل دسترسی به امکانات محیطی، ایمن 
کردن محیط و ایجاد محیط های شاد برای 
بازی و پرورش خالقیت، تامین سرانه  های 
به  شهری  مرتبط  و کاربری  های  خدماتی 
عنوان تکلیف اجتماعی طرح  های توسعه و 
عمران شهری و روستایی، توجه به مجموعه 
الزامات به عنوان راهنما و رعایت و اعمال 
این الزامات ذیل تمام کاربری  های شهری 
متناسب با فعالیت های کودکان همچنین 
در سطح، سرانه و کیفیت کاربری ها از جمله 
شهری  عمومی  فضاهای  و  سبز  فضای 
»همچون لحاظ زمین بازی به عنوان یکی 
از انواع فعالیت  های کاربری فضای سبز« در 
زمان تنظیم شرح خدمات، تهیه یا بازنگری 
طرح های توسعه و عمران و لزوم مشارکت 
انجمن ها و سمن های فعال در حوزه کودک 
از جمله مواردیند که باید به منظور ارتقای 
شوند.  لحاظ  کودک  دوستدار  شهرهای 
همچنین در این مصوبه آمده که دبیرخانه 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و 
دهیاری  های کشور  و  سازمان شهرداری  ها 
مسئول پایش و نظارت فعالیت  های مرتبط 
در سطح کشور بوده و دوره  های بازنگری سه 

ساله هم پیش بینی شده است. 

شهرهای دوستدار کودک 
چه ویژگی دارند؟

مصوبه روی چند چارچوب کلی تاکید کرده 
اول  مورد  در  خالقیت که  است، کلیدواژه 
آمده است، همان مساله ای است  مصوبه 
که کارشناسان حوزه کودک آن را الزمه ایجاد 
شهر دوستدار کودک می دانند. علی سوند 
مسائل  پژوهشگر  و  جامعه شناس  رومی، 
اجتماعی معتقد است که در فضای شهری 
باید فرصت آزمون و خطا و تکرار و باز تکرار 
به کودک داده شود تا کودک به واسطه آن 
باشد:  داشته  تعالی  و  بتواند فرصت رشد 
موجودات  سایر  برخالف  انسان  »کودک 
اسب  کره  یک  نمی آید،  دنیا  به  رسیده 

بایستد،   از تولد می تواند  چند ساعت بعد 
حرکتی،  سیستم  عبارتی  به  برود  یورتمه 
عمقی  حس  و  بندی  استخوان  عضالنی، 
و دهلیزی اش شکل گرفته است. این کره 
اسب برای رشد نیاز به آزمون و خطا ندارد 
بروز  از خود  تکرار شونده هم  رفتارهای  و 
برای  انسان  کودک  درحالی که  نمی دهد، 
اینکه بتواند روی پای خود بایستد و شروع 
به حرکت کند، حدود یکسال آزمون و خطا 
می کند، فرصت این آزمون و خطا باید در 
محیط اطرافش به او داده شود.« بسیاری 
این روزها یکی از مولفه های شهر دوستدار 
کودک را آشتی با طبیعت می دانند، به گفته 
او،  برای ایجاد چنین شهری که به کودک 
فرصت آزمون و خطا بدهد، نمی توان یک 
طبیعت  »مثال  تعیین کرد:  چارچوب کلی 
محیط غنی  دارد و کودک فرصت تجربه و 
مشاهده بدون محدودیت در طبیعت دارد، 
اما شما نمی توانید کودک را به درون طبیعت 
ببرید و دائم به او بگویید، به چیزی دست 
نزن، به عبارت دیگر هم انسان تسهیل گیر 
و هم محیط غنی مکمل هم شهر دوستدار 
کودک را می سازند.« او در بخش دیگری 
در  دسترسی  موانع  به  صحبت هایش  از 
محیط های شهری اشاره می کند. به عقیده 
او ممکن است یک پارک یا فضای سبز 
و  تعادلی  بازی های  از  انبوهی  با  شهری 
فکری در شهر ایجاد کرد اما موانع زیادی 
پیش روی استفاده از آن در شهر باشد در 
چنین صورتی نمی توان گفت، شهر دوستدار 
از  خیلی  است  ممکن  »ما  است:  کودک 
امکانات را فراهم کنیم اما دسترسی کودک 
برای تکرار و بازتکرار در آن فراهم نباشد. مثال 
باتوجه  ساله  یک کودک ۳  می گوییم  ما 
به تمرکزش روی بازی می تواند 40 دقیقه 
بازی کند،  باید فرصت تکرار و بازتکرار داشته 
باشد، اما ممکن است  کسی در اطراف باشد 
که دائم به کودک بگوید چرا چنین کاری 
انجام می دهی یا کنار برو و کافیست. در 
این صورت نه محیط دوستدار کودک است، 
این پژوهشگر  افراد.«  نه حتی  نه شهر و 
کودک  دوستدار  شهر  می گوید  اجتماعی 
باید پاسخگوی تمام نیازهای کودک باشد، 

نیازهایی نظیر احساس امنیت و تعلق خاطر 
و حفظ شان کودک: »می گوییم کودک نیاز 
به تعلق دارند، این تعلق در محیط اجتماعی 
در گروه همبازیان شکل می گیرد، گروه های 
هماالن اگر باهم تعامل ایجاد کنند می توانند 
احساس تعلق خاطر را ایجاد کنند. یا وقتی 
باید شان  کودک می کنیم  نیاز  از  صحبت 
کودک حفظ شود و نباید چالش هایی پیش 
روی کودک گذاشت که شان کودک را از او 
بگیرد،  مثال ممکن است کودک از دیدن یک 
باید موقعیتی  چشم انداز رنج بکشد و ما 
ایجاد کنیم تا دیگر آن چشم انداز برای کودک 
تکرار نشود، یا مثال استفاده از وسایل ورزشی 
باید متناسب با جثه کودک طراحی شود و 
در فضاهای عمومی وجود داشته باشد.« 

 انتظار شهری امن و آرام برای 
کودکان 

بعد از این مصوبه باید انتظار چه چیزی را در 
شهر داشت، ستاره قدسی، از اعضای هیات 
تیم  در  که  باهمستان  مجموعه  موسس 
تدوین ضوابط شهر دوستدار کودک مشارکت 
و ضوابط  آیین نامه ها  این  می گوید  داشته 
اگر قرار باشد که اثرگذار باشند،  باید جایگاه 
حقوقی و قانونی در سازوکار مدیریتی، نظارتی 
و سیاست گذاری به وجود بیاورند تا بتواند 
باعث  حقوقی  »جایگاه  شود:  بحث  محل 
می شود که در گام های بعدی بتوان به اجرای 
کامل آن نزدیک تر شد. اینکه االن بعد از این 
تصویب چه اتفاقی رخ می دهد، ممکن است 
هیچ اتفاق خاصی نیفتد، اما امکان پیگیری 
و باز شدن این مبحث، مسیری را باز می کند 

او  است.«  بوده  بسته  و  نبوده  پیشتر  که 
می گوید یکی از دالیلی که برنامه های شهر 
ناموفقی  اجرای  تاکنون  کودک  دوستدار 
داشتند هم این مساله بوده که یا ضوابط کلی 
نبوده یا آزمایشی و سلیقه ای اجرا می شدند 
قانونی  پیگیری  قابلیت  رو  همین  از  و 
الهام فخاری، رئیس  نداشتند. گفته ای که 
کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم به 
آن اشاره می کند و در توضیح چرایی عدم 
کودک  دوستدار  شهر  تهران  مصوبه  توفیق 
طی چند سال اخیر در پایتخت می گوید که 
به مصوبه و الگوی شهر دوستدار کودک طی 
چند سال گذشته کم توجهی شده بود: »الگو 
از نظر اجرایی روشن و مشخص نشده بود 
و در سطح مفهوم پردازی مانده بود، طی 
شورای دوره پنجم تالش کردیم آیین نامه 
اجرایی و عملیاتی تنظیم شود و در برخی 
محله ها به صورت آزمایشی تجربه شود اما 
و  دستگاه  چندین  فراموش کرد که  نباید 
واحدهای مختلف شهرداری در این الگو باید 
ایفای نقش کنند، یکی از موانع کار ما نبود 
برنامه اقدام بود و یک مانع دیگر ناآگاهی 
و بی توجهی بخش های مختلف شهرداری 
نسبت به پیشبرد الگو بوده است.« او یکی 
دیگر از موانع اجرای کار را فانتزی تلقی کردن 
موضوع در سطح مدیریت شهری می داند و 
تاکید می کند: »باید معاونت های مختلف به 
الگو و حق کودکان و نوجوانان بر شهر باور 
داشته باشند، دبیرخانه اجرایی این الگو هم 
باید در ساختار جایی فراتر از اداره کل آموزش 
شهروندی و دارای بودجه بسنده باشد نه این 
که یک موضوع فرعی و فانتزی بدون بودجه 

تلقی شود« 

 اولویت های مصوبه تازه 
معماری  عالی  شورای  اجرای  برای 
و شهرسازی، به احتمال بسیار چند گام و 
چند اولویت در نظر گرفته می شود. قدسی 
می گوید الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار 
کودک قرار است در تمام فضاهای شهری 
نخست  گام های  در  نظر  به  اما  شود  اجرا 
خیابان های  عمومی،  فضاهای  با  اولویت 
جلوی مدارس،  فضاهای آموزشی، پارک ها 
و فضاهای بازی خواهد بود: »به نظر می رسد 
در گام اول برای اجرای مصوبه اولویت بندی 
شود. مساله ای که در تمام آیین نامه ها لحاظ 
می شود اما در نهایت باید هر معبر و خیابان 
و همه وسایل نقلیه عمومی و به طور کلی 
همه فضاهایی که کودکان حق استفاده از 
آن را دارند، باید ایمن شوند اما طبیعتا در 
گام اول مناطقی که کودکان بیشترین حضور 
شد.«شهر  خواهند  مناسب سازی  دارند،  را 
ایده آل کودکان عموما دریا دارد، بچه ها در 
دوست  من  که  شهری  نقاشی  مسابقات 
می دارم،  وسط کویر و اتوبان و بزرگراه دریای 

آبی تصویر کردند. 
است،  پاک  هوایش  آن ها  ایده آل  شهر 
آسمانش آبی است. صدرا می گوید همین که 
زمستان ها آلودگی هوا نداشته باشیم، شهر 
خوبی است،  شهر محبوب دنا باید چند موزه 
داشته باشد و اینترنت قوی و البته جریان 
برقی که خصوصا وقت مدرسه آنالین دائم 

قطع نشود. 

 الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شد

سیاستگذار کودکان را دید
علی سوند رومی، پژوهشگر اجتماعی: شهرها باید به کودکان فرصت آزمون و خطا و تکرار و بازتکرار بدهند 

 تغییر اقلیم
 و جمعیت فقیر دنیا

نام  زمین  شدن  گرم  یا  جهانی  گرمایش 
پدیده ای است که منجر به افزایش میانگین 
شده  اقیانوس ها  سطح  و  زمین  دمای 
به  زمین  سال گذشته کره   ۱00 طی  است. 
طور غیر طبیعی حدود ۷4 درجه سلسیوس 
را  دانشمندان  موضوع  این  شده که  گرم تر 
نردبان  از  مردم  هرچه  است.  کرده  نگران 
فعالیت های  روند،  باالتر  ثروت  و  درآمد 

می دهند. انجام  بیشتری  آالینده ای 
اگرچه  است که  این  بی رحمانه  بی عدالتی 
در  نقشی  هیچ  تقریبا  دنیا  فقیر  جمعیت 
بیشترین  ندارند،  اقلیمی  تغییرات  ایجاد 
آسیب را از آن خواهند دید. وضعیت اقلیمی 
برای  که  است  تغییر  حال  در  نحوی  به 
آسیایی  و  آفریقایی  درآمد  کم  کشاورزان 
مهلک خواهد بود .با گرم تر شدن هوا سیل 
و خشکسالی به دفعات بیشتری رخ داده 
می برند.  بین  از  را  بیشتری  محصوالت  و 
نتیجه  در  و  غذای کمتری خورده  حیوانات 
گوشت و شیر کمتری تولید می کنند. هوا و 
خاک رطوبت شان را از دست می دهند و آب 
کمتری برای آبیاری گیاهان باقی می ماند. 
با 4 درجه سانتیگراد گرمایش، اغلب نواحی 
طول  درصدی   ۲0 با کاهش  آفریقای سیاه 
وقتی  می شوند.  مواجه  کار  و  کشت  دوره 
کسی با درآمد اندک زندگی می کند هریک 
از این تغییرات می تواند برایش فاجعه بار 
باعث گران  مشکالت  این  همچنین  باشد. 
درآمد  کم  قشر  برای  خوراکی  اقالم  شدن 
می شوند.به واسطه تغییرات اقلیمی قیمت ها 
برای صد ها میلیون نفری که بیش از نیمی 
از درآمدشان را صرف سیر کردن شکم شان 
می کنند سر به فلک خواهد کشید و به اعتقاد 
بیل گیتس هرچه اقالم خوراکی کمیاب تر 
شوند وضعیت نابرابری بین فقیر و ثروتمند 
از قبل هم بدتر می شود.امروزه کودکی که در 
چاد »یکی از کشورهای آفریقای مرکزی« به 
دنیا می آید، در مقایسه با کودکی که در فنالند 
»شمال اروپا« به دنیا می آید احتمال اینکه تا 
قبل از ۵ سالگی بمیرد ۵0 برابر بیشتر است. با 
کمیاب تر شدن اقالم خوراکی کودکان بیشتر 
دفاعی  می شوند، سیستم  غذایی  فقر  دچار 
بدن شان ضعیف تر می شود و احتمال اینکه 
از اسهال، ماالریا یا ذات الریه و بیماری های 
تضعیف کننده سیستم ایمنی  بمیرند بیشتر 
است  داده  نشان  مطالعه  یک  نتایج  است. 
میر  و  تعداد مرگ  پایان قرن حاضر  تا  که 
مرتبط با گرمای هوا به سالی ۱0میلیون مورد 
می رسد و بخش عمده آن در کشورهای فقیر 
اتفاق می افتد »این تعداد تقریبا برابر است با 
تعداد کودکانی که امروزه از تمام بیماری های 
عفونی جان می دهند« کودکانی که نمی میرند 
هم ممکن است دچار مشکالت رشد جسمی 
یا ذهنی شوند. در نهایت بی رحمانه ترین آثار 
تغییرات اقلیمی در کشورهای فقیر و ضعیف 
وخیم تر شدن وضعیت سالمتی و بهداشت 
مرگ  و  سو تغذیه  آمار  افزایش  یعنی  است 
بیل گیتس که چند  اساس  این  بر  میر.  و 
اقلیمی  تغییرات  دارد در زمینه  سالی است 
پژوهش و تحقیق می کند عقیده دارد ما باید 
و  بهداشت  وضعیت  تا  فقرا کمک کنیم  به 
سالمتی شان را بهبود ببخشند و بهترین روش 
تغییرات  با  وفق پذیری  فقرا  به  برای کمک 
اقلیمی است یعنی اینکه ترتیبی بدهیم که 
جمعیت فقیر آنقدر سالم باشند که بتوانند از 
آن جان سالم به در ببرند و استعدادهای شان 

هم شکوفا شود.

 بررسی فرونشست زمین 
در دشت نجف آباد اصفهان

بیشترین  که  می دهد  نشان  پژوهش  یک  نتایج 
جابه جایی  های رخ داده مربوط به شهرهای تیرانچی، 
که  است  فالورجان  و  گلدشت  قهدریجان،  کوشک، 

می  کند. تأیید  را  آن   نیز  دقیق  ترازیابی  داده های 
و  پسندی  مهرداد  شیرانی،  ایسنا، کورش  به گزارش 
فرونشست  بررسی  به  پژوهشی  در  ابراهیمی  بابک 
زمین در دشت نجف آباد اصفهان با استفاده از تکنیک 

پرداختند. راداری  تفاضلی  تداخل سنجی 
در  زمین  سطح  فرونشست  نرخ  پژوهش  این  در 
پردازش  از  استفاده  با  اصفهان  نجف  آباد  آبخوان 
تداخل  سنجی راداری تفاضلی )DInSAR( داده  های 
توسط  و  تعیین   PALSAR و   ASAR سنجنده های 
آب  سطح  افت  و  ترازیابی  داده های  با  مقایسه 
زیرزمینی اعتبارسنجی شده است. پردازش داده های 
میزان   ASAR سنجنده  راداری  ماهواره  ای  رقومی 
فرونشست زمین در دشت نجف  آباد را با نرخ متوسط 
4۱ سانتی متر  در مجموع  و  سالیانه ۷/۶ سانتی متر 
در مدت شش سال برآورد کرده و پردازش داده های 
سنجنده PALSAR نرخ سالیانه ۷/۷ سانتی متر و در 
مجموع ۳0 سانتی متر فرونشست در مدت چهار سال 

را نشان می  دهد.
بیشترین  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
جابه جایی  های رخ داده مربوط به شهرهای تیرانچی، 
که  است  فالورجان  و  گلدشت  قهدریجان،  کوشک، 
داده های ترازیابی دقیق نیز آن  را تأیید می  کند. داده 
 های سطح آب زیرزمینی آبخوان نجف  آباد همزمان 
با دوره زمانی اخذ داده های تصاویر ماهواره  ای راداری 
افت سطح  میزان  تا ۱۳9۳   ۱۳۸۱ بین سال  های  در 
آب زیرزمینی را در منطقه جنوب، شرق تا شمال شهر 
نجف  آباد متناسب با مناطق برآورد فرونشست زمین 

می  دهد. نشان 
در   PALSAR راداری سنجنده  داده های  کلی  به طور 
پردازش به روش DInSAR از دقت مکانی و کیفیت 
از  حاصل  نتایج  هستند.  برخوردار  تری  مناسب  
داده های ماهواره ای راداری مذکور در زمینه تهیه نقشه 
پهنه  بندی خطر، پیش  بینی و روند فرونشست زمین 
از نظر رخداد مکانی می  تواند به طور مستقیم مبنای 
مدیریت و برنامه  ریزی برای اولویت  بندی اقدامات 

گیرد. قرار  و پیش گیرانه  کنترلی 

سهم 30 درصدی مصرف برق 
خانگی در تهران 

عضو شورای شهر تهران درباره الیحه ساختمان سبز 
مورد  در  نخست  ضرورت  گفت:  پایدار  معماری  و 
انرژی  باالی  مصرف  تهران،  شهر  در  سبز  ساختمان 
و آب در شهر تهران است که الزامی می سازد الگوی 
بهینه سازی  به سمت  بخش خصوصی  در  را  ساخت 

کنیم. هدایت  مصرف 
در  میالنی  حسینی  آرش  سید  پیام ما،  گزارش  به 
شورای  علنی  صحن  جلسه  چهاردهمین  و  سیصد 
معماری  و  سبز  ساختمان  الیحه  درباره  تهران  شهر 
پایدار به مقررات باالدستی اشاره کرد و اظهار داشت: 
قوانین متعددی وجود  و  باالدستی  دستورالعمل های 
ملزم  را  شهرداری  جمله  از  دستگاه ها  دارد که کلیه 
می سازد که گام جدی درباره بهینه سازی مصرف انرژی 

بردارد.  مصرف  الگوی  اصالح  و 
اینکه  بیان  با  شهر  شورای  رئیسه  هیات  عضو  این 
تصریح  بودیم،  روبه رو  برق  قطعی  مشکل  با  امسال 
 ۳0 سهم  تهران  شهر  در  خانگی  برق  مصرف  کرد: 
مصرف  بهینه سازی  سمت  به  هرچه  و  دارد  درصدی 
انرژی در ساختمان ها برویم، به کاهش شدت مصرف 
مسأله  این  و  می کنیم  ساختمان ها کمک  در  انرژی 
شناسنامه  صدور  زمینه  اینکه  جز  نمی شود  میسر 

شود.  فراهم  ساختمان  انرژی  مصرف 
و  دستورالعمل ها  تهیه  به  اشاره  با  حسینی میالنی 
اقداماتی از سوی دستگاه های اجرایی و آمادگی آنها 
خاطرنشان کرد:  سبز  ساختمان  اجرایی کردن  برای 
باید سازوکارهایی برای تشویق رعایت الزامات محیط 
زیستی در حوزه ساخت و ساز فراهم کنیم. اکنون در 
استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان ها ابتکاراتی 
و  حمایت  ابتکارات  آن  از  الیحه  این  دارد که  وجود 
پشتیبانی و این مسأله را نظام مند کرده و کمیته ای 
هم که در این رابطه ایجاد می شود، این مسیر را شتاب 

می دهد. 
او ادامه ادامه داد: با تصویب این الیحه، گام محیط 
اثرات  با  آینده ای که  با  مواجهه  برای  مهمی  زیستی 
می شود.  برداشته  هستیم  روبه رو  اقلیمی  تغییرات 

رییس کمیته محیط  زیست و خدمات شهری در پایان 
از پیگیری های اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار و 
هم چنین اداره کل شهرسازی در تهیه الیحه ساختمان 

سبز و معماری پایدار تقدیر کرد.

بارش ها در شمال ایران 
ادامه دارد 

طی دو روز آینده برای برخی از مناطق استان های 
شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی در بعد از ظهر و 
اوایل شب رشد ابر و بارش پراکنده پیش بینی 
می شود.به گزارش مهر، بر اساس تحلیل آخرین 
نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی دو روز 
آینده برای برخی از مناطق استان های آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیالن، مازندران، 
گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی در بعد از ظهر و 
اوایل شب رشد ابر و بارش پراکنده پیش بینی 
می شود، فردا با شمالی شدن جریانات مرطوب 
روی دریای خزر بارش در استان های ساحلی 

دریای خزر تشدید می شد.
از پنجشنبه تا اواسط هفته آینده برای شمال 
غرب، استان های واقع در سواحل دریای خزر، 
زنجان،  استان های  در  البرز  جنوبی  دامنه های 
قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش باران، گاهی 
وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی 
همراه با کاهش محسوس دما مورد انتظار است.

مصوبه الزامات و ضوابط عام 
شهر دوستدار کودک که دو روز 
پیش در شورای عالی معماری 
و شهرسازی تصویب شد، 
روی چند چارچوب کلی تاکید 
کرده است، کلیدواژه خالقیت 
که در مورد اول مصوبه آمده 
است، همان مساله ای است 
که کارشناسان حوزه کودک آن 
را الزمه ایجاد شهر دوستدار 
کودک می دانند

مسیر هرروزه  خانه تا مدرسه هیچ جاذبه ای برای دنای 14 ساله ندارد. گه گاهی در مسیر آمد و شد، سری به پارک می زد که آن هم 
یک روز ناپدید شد. وسایل بازی، تاب و سرسره را جمع کرده بودند و به جای گل های شمعدانی، کرور کرور خاک در باغچه پارک 
محل باقی گذاشتند. مسیر روزانه مدرسه و کالس فوتبال صدرا هم برهوت بود. همه 11 سالگی او خالصه شده بود در دیدن اتوبان 
امام علی و اتومبیل های تیره ای که او را از مدرسه به مدرسه فوتبال وصل می کردند. صدرا بعد در یک مستطیل سبز رنگ ایزوله با 
حصار و نرده در یک زمین چمن مصنوعی محصور می شد. فردا و پسفردا و روزهای بعدش هم همین بود. صدرا و دنا  تنها دو تن 
از جمعیت کودکان ایرانی اند که معتقدند پایتخت، کودکانه نیست یا دست کم آن ها در آن احساس راحتی نمی کنند. دو نفری که 
براساس پیمان نامه حقوق کودک چون زیر 18 سالند، هنوز کودکند و جمعیتشان روی هم بیش از 14 میلیون نفرِ جمعیت ایران 
است. تاکنون قوانین و دستورالعمل های بسیاری برای کودکانه  کردن شهرها در ایران تصویب و اجرایی شده است. شورای شهر 
تهران سال 88 مصوبه شهر دوستدار کودک را تصویب کرد. سال 94 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد و در دوره شورای پنجم هم 
اصالحاتی در آیین نامه اجرایی آن بازنگری صورت گرفت. سال 97 نیز سازمان همیاری ها و شهرداری های وزارت کشور آیین نامه 
اجرایی شهرهای دوستدار کودک را ابالغ کرد. در سال های اخیر چند شهر هم با همکاری یونیسف  و وزارت کشور به عنوان پایلوت 
شهرهای دوستدار کودک معرفی شدند با وجود مصوبات و آیین نامه های متعدد اما هنوز بر سر کودکانه کردن شهرها مانع فراوان 
است. دو روز گذشته، شورایعالی معماری و شهرسازی حجت را بر شهرداری ها تمام کرد و الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار 

کودک را تصویب کرد. مصوبه ای که براساس آن باید تمام فضاهای عمومی شهر پذیرای جمعیت کودکان باشد. 

رئیس کمیته اجتماعی شورای 
شهر تهران: باید معاونت های 
مختلف به الگو و حق کودکان 
و نوجوانان بر شهر باور داشته 

باشند، دبیرخانه اجرایی این الگو 
هم باید در ساختار جایی فراتر 
از اداره کل آموزش شهروندی و 

دارای بودجه بسنده باشد نه این 
که یک موضوع فرعی و فانتزی 

بدون بودجه تلقی شود

محیط زیست شهری
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هوای تهران در تعطیالت اخیر آلوده بود
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از 
ناسالم بودن هوای پایتخت در سه روز پایانی 
ایسنا  به  شهیدزاده  داد. حسین  خبر  تیر  ماه 
گفت: طی شش روز تعطیلی پایتخت آالینده 
ازن برای چهار روز و آالینده ذرات معلق کوچکتر 
آالینده شاخص  روز  دو  برای  میکرون  از ۲.۵ 
شهر بودند. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه )۳0 
و ۳۱ تیرماه( و شنبه )۲ مردادماه( به علت باال 
تهران  هوای  ازن کیفیت  آالینده  غلظت  رفتن 

در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار 
این  در  ثبت شده  بیشترین شاخص  داشت. 
با  تیرماه(   ۳0( چهارشنبه  روز  به  مربوط  بازه 
عدد ۱۳۲ بوده است. مدیرعامل شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران با اشاره به میانگین دما در 
از ۲9 تیر تا  ۳ مرداد گفت: میانگین دما در این 
شش روز بسیار فراتر از شش روز قبل )۲۳ تا 
۲۸  تیر( بود و از ۳0 به ۳4 درجه سانتیگراد 
افزایش یافته است که با توجه به اهمیت باالی 

به  منجر  واکنش های  در تسریع  دما  افزایش 
تولید آالینده ازن، افزایش غلظت این آالینده 
قابل  کاهش  کرد:  اضافه  بود.او  انتظار  قابل 
نسبت  تعطیلی  دوره  در  باد  سرعت  مالحظه 
به شش روز قبل از ۳.۸ به ۳.۱ متر بر ثانیه 
منجر به ایجاد شرایط سکون نسبی شد و در 
همچنین  بود  مؤثر  ها  آالینده  غلظت  تشدید 
پیش ساز  آالینده های  تولید  الگوی  تغییرات 
آالینده ازن ازجمله اکسیدهای نیتروژن درباره 

تعطیلی نسبت به روزهای با شرایط عادی باعث 
روز،  انتهای  به ویژه  برخی ساعات  در  شده که 
افزایش قابل توجه میزان غلظت و در ساعات 
میانی روز کاهش نسبی این آالینده ها را شاهد 
باشیم.به گفته شهیدزاده ترکیبات آلی فرار نیز از 
پیش سازهای مهم تولید آالینده ازن به حساب 
می آیند که انتظار می روند با افزایش محسوس 
این  انتشار  و  تبخیر  مطالعه  مورد  بازه  در  دما 
آالینده نیز در شهر تهران تشدید شود.او ادامه 
داد: در روزهای ۲9 تیر و ۳ مرداد همزمان با 
افزایش نسبی سرعت باد، از میزان آالینده دی 

اکسید نیتروژن در هوا کاسته شد و در نتیجه 
پیدا کرد. توجهی  قابل  ازن کاهش  شاخص 
تهران  هوای  مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت 
بیشینه  بررسی  مورد  روزهای  همه  در  افزود: 
دمای هوا از ۳۶ درجه سانتیگراد بیشتر بود که 
این عدد در روز ۳ مرداد به 40 درجه سانتیگراد 
نیز رسید. افزایش دما عالوه بر امکان افزایش 
غلظت آالینده ازن در صورت خشکی هوا و عدم 
بارش مناسب می تواند منجر به افزایش گرد و 
غبار و درنتیجه باال رفتن شاخص ذرات معلق 

موجود در هوا شود.

 | مروج علم، دانشجوی موسسه 
آموزش عالی هالل ایران |

| محمد مهدی ابراهیمی |
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از دست دادن خانه اش ضربه بسیار بزرگی بود. 
در  اتفاق ها  این  دادن  روی  می گوید که  او  اما 
محله شان، »او را تا سر حد مرگ ترساند« و از آن 
زمان، نگرانی های جدیِد تغییرات آب وهوایی برای 
آقای کوچانوسکی به وجود آمد. حاال او به آینده 
دختر چهارده ساله اش نگاه می کند و می گوید: 
یعنی  شد؟  خواهد  بزرگ  دنیایی  چه  در  »آوا 
ممکن است وقتی آوا به سن من برسد، جنوب 
کالیفرنیا دیگر قابل سکونت نباشد؟« احساس 
ترسی که در وجود آقای کوچانوسکی ایجاد شده 
آب وهوایی«  »اضطراب  که  است  چیزی  بود، 
نامیده می شود؛ اصطالحی شامل خشم، نگرانی 
و احساس ناامنِی ناشی از آگاهی از گرم شدن 

زمین.
مشاور  و  آب وهوایی  روان شناس  لرتزمن،  رنی 
می گوید:  غیرانتفاعی  سازمان های  و  مشاغل 
افراد  از  بسیاری  فکر می کنم که  واقع من  »در 
در سکوت و به طور شخصی، سال هاست که از 
این اضطراب رنج می برند. اما این موضوع دیگر، 
مسئله ای حاشیه ای نیست. همه جا را فرا گرفته 
است.« بر اساس گزارش اخیِر موسسه نوآوری 
شواهدی  لندن،  امپریال  جهانی کالج  بهداشت 
وجود دارد که نشان می دهد تغییرات آب وهوایی 
به  باالتر  دمای  می کند.  تهدید  را  روان  سالمت 
افسردگی و نرخ باالتر خودکشی گره خورده است. 
آتش سوزی ها، توفان ها و امواج گرمایی، منجر به 

افزایش فشار روانی و افسردگی شده است.
داخلی  فجایع  برنامه های  مجرِی  ریگن،  ِتِرُور 
ناشی  فجایع  می گوید که  آمریکا  صلیب سرخ 
را  آمریکا  سرخ  صلیب  داوطلبان  آب وهوا،  از 
این  در  ماه ها  هفته ها،  به جای  تا  کرده  مجبور 

مناطق بمانند. او می گوید که به دلیل تغییرات 
را  خود  توجه  سرخ، کانون  صلیب  آب وهوایی، 
از فشار روانی فوری به »این وضعیت مزمن تر 
معطوف کرده که نیازمند نوع متفاوتی از مداخله 

است«. روحی  مراقبت  یا  روانی  سالمت 
اضطراب  از  می کنند که  جوانان گزارش  به ویژه 
از  و  می کنند  ضعف  احساس  آب وهوایی، 
نسل های گذشته، ناامید شده اند. آدا کرانداِل ۱۶ 
ساله، فعال آب وهوایی در پورتلند، اورگن می گوید: 
»من به خاطر بی عملِی بزرگساالن در گذشته، از 

می ترسم.« آینده ام 
آقای  می آید،  پایین  هوا  رطوبت  وقتی  امروز، 
کوچانوسکی، اضطراب را در چهره همسایگانش 
سال  بیشتِر  در  داغ،  و  گرم  روزهای  می بیند. 
و صبح های خنک، کمیاب شده اند.  دارد  وجود 
گاهی اوقات او حتی به مهاجرت از این منطقه 
فکر می کند. او می گوید: »نیروهای بزرگ تری را 
درک می کنید که همیشه از عهده شما خارج بوده 
باعث می شود کمی  از درک،  این سطح  است. 

درماندگی کنید.« احساس 
در  که  فنی  کارفرمای  ساله،   49 پوالند  اندی 
نزدیکی دنور زندگی می کند، می گوید که او هم 
اضطراب، اندوه و ترس را درباره سیاره ای گرم تر 
تجربه کرده است: »خوشحالم که عمر من روی 
سوم  یک  می کنم که  فکر  است.  کوتاه  زمین 
زندگی ام مانده است و ناراحت نیستم که فقط 

دارم.« وقت  قدر  همین 
متخصصان اما می گویند که احساسات تاریک 
و  توانمندسازی  برای  پایه ای  می تواند  هم 
مجله  در  اخیرا  پژوهشگران  باشد.  برنامه ریزی 
لنست استدالل کرده اند که اضطراب آب وهوایی 

»چه بسا امتحان سختی باشد که بشر باید از آن 
عبور کند تا انرژی و اعتقادی را که برای تغییرات 

بیاورد«. به دست  نجات دهنده الزم است، 

احساسات شما درباره
 آب وهوا موجه است

به گفته مریت جولیانو، درمانگری در وست پورت، 
حال  در  خطرات  به  عقالنی  واکنشی  اضطراب، 
افزایش تغییرات آب وهوایی است، اما ما نباید 
آن را نادیده بگیریم یا خود را از آن پنهان کنیم. 
مریت جولیانو می گوید: »عواطف و احساسات ما 
چیزی نیست که بتواند حل شود.« او می گوید که 
مردم به جای دور شدن از این نگرانی ها، باید آنها 
را شناسایی کنند و دلیل وجود این نگرانی ها را 
بدانند: »در آغوش گرفتن آنها، ما را بسیار قوی تر 

می کند.«

راه حل، ارتباط با دیگران است
انجمن روانپزشکان آمریکا در نظرسنجی هزار 
نفره ای دریافت، بیش از نیمی از مردم گفته اند 
که آنها نگران تاثیر تغییرات آب وهوایی بر روی 
سالمت روانشان هستند. بریت ری، دانشجوی 
پست داک در دانشگاه استنفورد که تاثیر تغییرات 
مطالعه  را  روانی  بهداشت  روی  آب وهوایی 
می گوید، نیازی نیست که حتما از توفانی جان 
سالم به در ببرید تا اضطراب آب وهوایی را تجربه 
از فصل طوالنی تر  بردن  رنج  او،  به گفته  کنید. 
نهنگ های  شدن  ناپدید  پنسیلوانیا،  در  پشه ها 
قاتل یا حتی مطالعه ساده در مورد سیل ویرانگر 
در آلمان هم می تواند واکنش احساسی عمیقی 

به تغییرات آب وهوایی ایجاد کند.
بحران  این  بودن  نزدیک  از  با کنایه  ری  دکتر 

می گوید: »همه ما می توانیم دستمان را دراز کنیم 
و آن را لمس کنیم؛ مهم نیست که تجربه زندگی 
ما چیست.« دکتر لرتزمن می گوید، همانطور که 
همه گیری این موضوع را وضوح بخشید، وقتی 
مردم از اضطرابشان حرف نزنند، انزوای ناشی از 

آن می تواند منجر به افسردگی شود.
اخیرا دورهمی هایی در آمریکا و برخی دیگر از 
کافه های  نام  به  افتاده  به راه  جهان  کشورهای 
شدن  جمع  هم  آنها گرد  هدف  آب وهوایی که 
مردم و به اشتراک گذاشتن احساسات و عواطف 
است.  آب وهوایی  بحران  به  واکنش هایشان  و 
برخی از این گروه ها، دست به عمل هم می زنند.
شبکه غیرانتفاعی »گود گریف« )اندوه خوب(، 
طریق  از  را  آب وهوایی  پریشانِی  از  حمایت 
فرایندی ۱0 مرحله ای ارائه می دهد که در جلسات 
آن  در  که  جلساتی  می شود.  معرفی  هفتگی 
بحران  با  مقابله  جهت  در  معنادار  تالش  برای 

می شود. داده  تعهد  آب وهوایی، 
می گوید  ساله   4۳ هنرمند  پیتز،  بردلی 
برایش  آب وهوا  با  مرتبط  احساساِت  که 
»فرصت هایی را به منظور مداخله در تصمیمات به 
شکلی متفاوت« ایجاد کرده است. او و همسرش 
پس از شرکت در جلسه »گود گریف« در زندگی 
شخصی شان، شرایط را به سمت سازگاری بیشتر 
آب وهوایی سوق  تغییرات  و کاهش  آب وهوا  با 
ایالت  در  را  قدیمی   تجارِی  مزرعه  آنها  داده اند. 
نیویورک خریداری کردند و متعهد شدند که آن 
را به چمنزار و فضای درختکاری شده تبدیل کنند. 
پیتز پس از تجربه اضطراب آب وهوایی می گوید: 
»کنار نشستن و تماشاچی بودن، دیگر یکی از 

نیست.« گزینه ها 

فعالیت، پادزهر اضطراب است
اجرایی  مدیر  جورنسای-سیلوربرگ،  سارا 
شبکه گود گریف، می گوید که در مقابل اضطراب 
و بی عملِی آب وهوایی، »هیچ رویکرد واحدی را 
به عنوان تنها گزینه نمی بینیم«. در عوض، هدف 
بزرگ،  یا  کوچک  است،  کارهایی  دادن  انجام 
تغییرات  و  است  معنادار  برایتان  که  کارهایی 
درونی تان را در رفتارِ بیرونی تان منعکس می کند. 
برای مثال، مردم معموال با خاموش کردن المپ ها، 
در صرفه جویی انرژی شریک می شوند اما توجه 
نمی کنند که یک بار استفاده از خشک کِن ماشین 
لباس شویی، به اندازه ۱۳ روز چراغ ال ای.دی، برق 

می کند. مصرف 
سازمان »ریوایلد النگ آیلند«، مردم را به کاشت 
گیاهان و افزایش تنوع زیستی، تولید محصوالت 
ارگانیک، کاهش زباله با کمک بازیافت و کمپوست، 
حفظ آب و کاهش انتشار کربن و استفاده کمتر 
از مواد شیمیایی ترغیب می کند. چارلی ساشا، 
داوطلب ۱۷ ساله این سازمان، می گوید که اولین بار 
اضطراب آب وهوایی را در سال ۲0۱۸ تجربه کرد؛ 
زمانی که در جایی خواند، گازهای گلخانه ای باید تا 
سال ۲0۳0 به اندازه 4۵ درصد کاهش پیدا کنند تا 
مانع از افزایش ۲.۷ درجه ای گرمای جهانی شویم.
او می گوید: »من آنقدر قدرت ندارم که در سطح 
جهانی بخواهم کاری انجام دهم. اما شما می توانید 
به سهم خودتان، به اندازه حیاط خانه تان، تغییر 

ایجاد کنید.«
بعضی از افراد به گروه های محلی »چیزی نخرید« 
می پیوندند تا اثرات انتشار سنگین کربنِی ناشی 
از حمل ونقل کاالها را کاهش دهند. دیگران برای 
انتخاب سیاستمداراِن آگاه از شرایط آب وهوایی 

تالش می کنند.
اجتماع آب وهوایِی »I See Change« )تغییرات 
که  می کند  تشویق  را  داوطلبان  می بینم(،  را 
مشاهداتشان در مورد تغییرات محلی را به صورت 
آنالین، ثبت کنند. در نیواورلئان، شرکت کننده ها، 
داده های آب و توفان را برای نشان دادن تاثیر 
سیل فراتر از پیش بینی مدل ها، جمع آوری کردند. 
در نتیجه این فعالیت ها، مقامات محلی حدود ۵ 
میلیون دالر از بودجه فدرال را برای ساخت مخزن 
بزرگتر نگهداری آب در یک محله کم درآمد، صرف 

کردند.

هرکاری می کنید، به آن بچسبید
دکتر ری می گوید، چیزی که به اضطراب شما 
دامن می زند، یعنی همان تخیل شما، می تواند 
قدرتمندترین ابزارتان برای غلبه بر این اضطراب 
هم باشد. آقای کوچانوسکی در کالیفرنیا می گوید 
که آتش سوزی ووسلی فایر و اضظراِب پس از آن، 
کار او را تغییر داد. او که طراِح مناظر طبیعی است، 
حاال در حال ساختن آزمایشگاهی تحقیقاتی برای 
ارتقای طراحی ها و ساختمان هایی است که کامال 

منطبق با آب وهوا باشند.
آقای کوچانوسکی می داند که توجه به آتش سوزی 
در زمین های جنگلِی بلوط در اطراف خانه او بسیار 
ضروری است؛ به خصوص آنکه در دو دهه گذشته، 
خانواده آنها به خاطر آتش سوزی سه بار مجبور 
به تخلیه منطقه شده است. اما آنها این محله را 
دوست دارند و معتقدند که می توانند شرایط را 
برای انطباق با واقعیت جدیِد آب وهوایی تغییر 

دهند.
از مواد غیرقابل احتراق و ایجاد  با استفاده  آنها 
فضای قابل دفاِع پایدار )با ایجاد فضای ۳0 متری 
در اطراف خانه برای مقابله با آتش سوزی(، دوباره 
شروع به ساخت خانه شان کردند. در کنار خانه 
جدید شان هم درخت تیپو کاشتند که به سرعت 
رشد می کند و در عرض چند سال، سایه آن روی 
خانه می افتد. او می گوید: »ایده ما این بود که قرار 

نیست تسلیم شویم.«
*منبع: نیویورک تایمز

نوشته: مولی پیترسون؛ روزنامه نگار تحقیقی

بر اساس گزارش موسسه نوآوری بهداشت جهانی کالج امپریال لندن، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد 
تغییرات آب وهوایی سالمت روان را تهدید می کند

اضطراب آب وهوایی، بحران انسان معاصر
در میانه آتش سوزی ها، امواج گرمایی و توفان ها، همه ما نگران آینده ایم. نادیده گرفتن مشکل اما باری را از دوشمان برنمی دارد

آتش سوزی ها، توفان ها و امواج گرمایی، منجر به افزایش فشار روانی و افسردگی شده است

بزرگترین حریِق کالیفرنیا 
خانه ها را سوزاند 

در  حریق  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
فرانسه در منطقه ای به مساحت ۸ کیلومتر مربع 
گسترش یافته و در برخی مواقع با قطع وسیع 
و  اسپانیا  هم جوار  کشورهای  در  جمله  از  برق 
پرتغال همراه بوده است. به گزارش ایسنا، در 
ناربون و کارکاسوِن فرانسه هزار مامور آتش نشانی 
برای اطفای حریق به خدمت گرفته  شده اند. در 
ایتالیا و اسپانیا نیز تعداد زیادی مامور و امدادگر 
در تالش اند که آتش را فروبنشانند. همچنین 
وزیر کشور فرانسه می گوید که از هواپیماهای 
اطفای حریق برای خاموش کردن آتش سوزی 
گسترده در جنوب این کشور استفاده شده است.
بنابر گزارش دویچه وله، پدیده جنگل سوزی در 
اسپانیا در حدود ۱00 کیلومتری  شمال شرقی 
گفته  به  شد.  خارج  کنترل  از  نیز  بارسلون 
مقام های جنگل داری کاتالونیا، آتش ۱۱00 هکتار 
از جنگل ها و زمین های کشاورزی را نابود کرده 
و این خطر وجود دارد که باد بر شدت حریق  
با آتش نشانان  بیافزاید. سربازان ارتش همراه 
محلی و تیم های اطفای حریِق جنگل ها، دست 
کنند.  مهار  را  آتش  تا  داده اند  هم  دست  به 
همچنین حدود ۸0 نفر از ساکنان این مناطق 

مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند.
ساردینیا  جزیره  غرب  به  آتش  نیز  ایتالیا  در 
گسترش یافته و حدود 400 نفر خانه های خود 
را ترک کرده اند. بنا بر نخستین ارزیابی ها،  آتش 
سوزانده  را  منطقه  زمین های  از  هکتار  هزاران 
است. همچنین بنابر گزارش یورونیوز، بزرگ ترین 
آتش سوزی های  به  کالیفرنیا  آتش سوزی 
کوچک تر دیگر در این منطقه پیوست و خانه ها 
را در مناطق دورافتاده که دسترسی آتش نشانان 
آتش سوزی های  سوزاند.  است،  بوده  محدود 
را تهدید  متعدد همچنان سراسر غرب آمریکا 
از ۱4  دیکسی که  بزرگ  آتش سوزی  می کند. 
ژوئیه آغاز شده، چندین خانه و سازه را تخریب 
کرد و پس از غروب شنبه با آتش سوزی »فالی« 
ترکیب شد و منطقه  کوچک »ایندین فالز« در 

شمال کالیفرنیا را فرا گرفت. 
میزان  از  دقیقی  برآورد  یکشنبه  روز  چه  اگر 
اما  نشد،  ارائه  آتش سوزی  اثر  بر  خسارت ها 
تقریبا  حریق  آتش نشانی گفتند که  مسئوالن 
از درختان را در پلوماس و  ۷۷۲ کیلومتر مربع 

است. زغال کرده  به  تبدیل  بوت 

مرگ خاموش 
رودخانه اترک 

اترک که پنجمین رودخانه بلند کشور محسوب 
می شود به دلیل خشکسالی و سرازیر شدن 
سموم  و  خانگی  صنعتی،  فاضالب های 
گرفته  قرار  خطر  در  آن  داخل  به  کشاورزی 

است.
ایرنا در گزارشی نوشته که تحقق نیافتن حقابه 
منطقه ای  آب  شرکت های  سوی  از  مصوب 
استان های خراسان رضوی، شمالی و گلستان 
و برداشت بی رویه از آب این رودخانه برای 
را  احیا  برای  امید  اندک  مصارف کشاورزی 
به یأس مبدل کرده و زیست آبزیان موجود 
در این منبع آب سطحی را در پیش چشم 
مسئوالن وقت در معرض خطر نابودی شدید 

قرار داده است.
شاهد عینی تهدید جدی در معرض نابودی 
آبزیان در رودخانه اترک  قرار گرفتن زندگی 
را می توان به تلف شدن ده ها قطعه ماهی 
در محدوده روستای اخلی دنگل شهرستان 
بجنورد بیان کرد که ماه گذشته رخ داد. تاکنون 
هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از تکرار این 

حادثه انجام نشده است.
اگرچه در سال گذشته کارگروه احیای رودخانه 
اترک در خراسان شمالی تشکیل شد اما نه 
تنها مصوبات این کارگروه )تخصیص حقابه، 
و  با فاضالب های خانگی و صنعتی  برخورد 
آزادسازی حریم این رودخانه( اجرایی نشد که 
خود کارگروه نیز با کارگروه سازگاری با کم آبی 
استان ادغام شد تا دیگر صدایی از آن برای 

احیای این رودخانه شنیده نشود.
شمالی  خراسان  در  آبی  منابع  کارشناسان 
می گویند رودخانه اترک محل تغذیه سه تاالب 
استان گلستان  در  آجی گل  و  آماگل  آالگل، 
و  نزدیکی دریای خزر محسوب می شود  در 
اترک می تواند محل  خشک شدن رودخانه 
این تاالب ها را به کانون آلودگی محیط زیستی 
و ریزگردها مبدل کند و چندین استان دیگر 
کشور از جمله مازندران و سمنان را نیز درگیر 

این ریزگردها می شوند.
حفاظت  اداره کل  پایش  و  نظارت  معاون 
رهاسازی  شمالی  خراسان  زیست  محیط 
فاضالب های خانگی، صنعتی و ورود سموم 
کشاورزی را مهمترین مشکل رودخانه اترک 
از  جلوگیری  برای  »باید  و گفت:  اعالم کرد 
آلودگی رودخانه تمام عوامل آلودگی جمع آوری 

و با عوامل آن نیز برخورد شود.«
از  حقابه  نیافتن  تخصیص  هراتی  حسین 
و  دانست  اترک  مشکالت  دیگر  از  را  سدها 
افزود: »در سال های خشکسالی شرکت های 
خراسان  شمالی،  خراسان   ( منطقه ای  آب 
رضوی و گلستان( نسبت به ارائه حقابه تعلل 
را دو چندان  رویه مشکالت  این  و  می کنند 

می کند.«

بردلی پیتز، هنرمند 4۳ ساله 
می گوید که احساساِت مرتبط با 
آب وهوا برایش »فرصت هایی را 
به منظور مداخله در تصمیمات 
به شکلی متفاوت« ایجاد کرده 

است. او و همسرش پس از 
شرکت در جلسه »گود گریف« 
در زندگی شخصی شان، شرایط 

را به سمت سازگاری بیشتر 
با آب وهوا و کاهش تغییرات 

آب وهوایی سوق داده اند

سه سال پیش، بعد از آتش سوزی »وولسی فایر«، ِگِرگ کوچانوسکِی 53 ساله به کوهستان سانتا مونیکا بازگشت و بدون آنکه خیابان شان 
را بشناسد، آن را رد کرد. مخرب ترین آتش سوزی در تاریخ لوس آنجلس در محله سمینول اسپرینگز روی داد و بیش از نیمی از خانه ها 

را، از جمله خانه او را سوزاند. او گفت: »آنچه باقی مانده بود، صحنه ای شبیه سطح کره ماه بود: خاکستر و زغال، سیاه و خاکستری.«

جوانان گزارش می کنند که از 
اضطراب آب وهوایی، احساس 
ضعف می کنند و از نسل های 

گذشته، ناامید شده اند. آدا 
کرانداِل ۱۶ ساله، فعال 

آب وهوایی در پورتلند، اورگن 
می گوید: من به خاطر بی عملِی 
بزرگساالن در گذشته، از آینده ام 
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زیست بوم  جانوری  و  ۳۱ گونه گیاهی  طرح 
ایران در قالب تمبر آماده و به تصویب شورای 

تمبر رسید.
این  اعالم  با  تمبر  شورای  در  وزیر  نماینده 
حفاظت  سازمان  درخواست  »با  گفت:  خبر 
عکاسان  همراهی  و  کشور  محیط زیست  از 
حرفه ای حیات وحش ایران تصاویر با کیفیت 
ایران  زیست بوم  جانوری  و  ۳۱ گونه گیاهی 
با نام عملی هر گونه در شورای تمبر  همراه 
و  تایید  از  پس  تا  رسید  تصویب  به  کشور 
توشیح وزیر ارتباطات در زمان مناسب منتشر 

شود.«
داد:  توضیح  هادیان طبائی زواره،  جمال 
گیاهی  گونه های  شامل  مصوب  »تمبرهای 
سوسن چلچراغ، الله واژگون، سرو چهارهزار 
ایرانی،  پلنگ  ایرانی،  یوزپلنگ  ابرکوه،  ساله 
گور ایرانی، گوزن زرد، ُفک خزری، الک پشت 
شنی،  روباه  ترکمنی،  روباه  پوزه عقابی، 
قوچ  قوچ کرمان،  شنی،  پاالس، گربه  گربه 
آبی،  سمور  پاَزن،  اوریال،  قوچ  الرستان، 
َزرده بر، سیاهگوش، کاراکال، شاه بوف ایرانی، 
ماهی خوار،  جغد  تاالبی،  جغد  انبار،  جغد 
جغد شاخدار، چرخ ریسک خزری و زاغ بور، 
شاهین و عقاب طالیی است که تصاویر آنها 
وحش  حیات  حرفه ای  عکاس  سه  توسط 
بابک موسوی، فریبرز حیدری و  ایران سید 

است.« شده  شکار  مهاجران  علی 

پایگاه  آزمایشی  راه اندازی  اعالم  با  او 
نشانی  با  کشور  تمبر  شورای  اطالع رسانی 
عالوه  پایگاه  این  »در  گفت:   irstamps.ir
تمبر،  حوزه  رویدادهای  و  اخبار  تازه ترین  بر 
بررسی  حال  در  تمبرهای  مصوب،  تمبرهای 
و تمبرهای شاخص بین المللی به نمایش در 

می آید.«
»در  افزود:  تمبر  شورای  در  وزیر  نماینده 
برای  درخواست  دریافت  امکان  سایت  این 
تمبرهای سفارشی نیز فراهم است تا از این 
بخش از درخواست ها به صورت الکترونیکی 

شود.« بررسی  و  دریافت 
هادیان خبر دیگری نیز داشت و آن تصویب 
او  بود.  تمبر  آیین نامه جدید شورای  ابالغ  و 

آیین نامه  قبلی  زمینه گفت: »نسخه  این  در 
مقتضیات  و  نیازها  پاسخگوی  تمبر  شورای 
فعلی نبود، از این رو پس از کار کارشناسی، 
نسخه جدید و به روز شده این آیین نامه آماده 
و پس از تصویب در شورای تمبر به تایید وزیر 

ارتباطات رسید و هفته گذشته ابالغ شد.«
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
به گفته  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
نماینده وزیر در شورای تمبر در این آیین نامه 
تعاریف تکمیلی از تمبرهای نکوداشت ملی و 
تمبرهای سفارشی انجام شده است. همچنین 
نمایندگانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
شورای  در  طراحان گرافیک  انجمن  و  تهران 

تمبر حضور خواهند داشت.

تصویب 31 تمبر از گونه های زیست بوم ایران
محوطه

ایستگاه ها با قطعی برق 
از مدار خارج می شوند و 
در صورت قطعی اینترنت 

و تغییر آی پی ها، سیستم 
مختل می شود و به همین 

دلیل دیروز یک ایستگاه 
پایش محیط زیست و 

همه ایستگاه های شهرداری 
اصفهان از مدار خارج شدند

قطعی برق ایستگاه های پایش کیفی هوای اصفهان را مختل کرد

تشدید غبارآلودگی اصفهان
کارشناس امور آزمایشگاه های حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با اشاره به غبارآلودگی 
هوای این کالنشهر، گفت: »به علت در مدار 
هوای  کیفی  سنجش  ایستگاه های  نبودن 

اصفهان قطعی برق است.«
داد:  توضیح  مهر  به  دیروز  مزارع  محمود 
»ایستگاه های پایش هوای شهرداری به علت 
قطعی برق به مدار بازنگشته و اطالع دقیقی 
از وضعیت کیفی هوا نداریم. در صورت قطعی 
مختل  سیستم  آی پی ها،  تغییر  و  اینترنت 
می شود و به همین دلیل یک ایستگاه پایش 
محیط زیست و همه ایستگاه های شهرداری 

اصفهان از مدار خارج شده است.«
به گفته او وضعیت کیفی هوای این کالن شهر 
روز سه شنبه با میانگین شاخص ۱0۷ ناسالم 
برای گروه های حساس تشخیص داده شد و 
»این میانگین براساس داده های کیفی هوا 
از چهار ایستگاه پایش فعال اداره کل محیط 
زیست است در حالی که اگر تعداد ایستگاه ها 
از وضعیت  میانگین دقیق تری  باشد  بیشتر 

کیفی هوای اصفهان می توان ارائه داد.«
محیط  حفاظت  مدیرکل  دیروز  همچنین 
کاهش  اعتبارات  اصفهان  استان   زیست 
استان  در  زیستی  آلودگی های  محیط 
اصفهان که هر ساله از محل اعتبارات تملک 
را  می یابد  اختصاص  سرمایه ای  دارایی های 
بسیار اندک دانست و به ایسنا گفت: »باعث 

اصفهان  اول  رتبه  وجود  با  است که  تأسف 
در   ۱۳99 سال  در  کشور  هوای  آلودگی  در 
اعتبار   ۱400 سال  در  استان  اعتبارات  توزیع 
فصل »کاهش آلودگی« برای اولین بار صفر 
دیده شده است.« ایرج حشمتی با اشاره به 
اینکه اصفهان دومین استان صنعتی کشور 
با بیش از ۱0 هزار صنعت فعال است، گفت: 
»بخش قابل توجهی از این صنایع بدون در نظر 
گرفتن الزامات محیط زیستی طی دهه های 
منطقه  مساحت  درصد   ۸ در  فقط  گذشته 
۵0 کیلومتری  شعاع  به ویژه  استان  مرکزی 
آن بخشی  بر  و عالوه  شهر متمرکز شده اند 
بزرگ مقیاس  صنایع  و  صنعتی  مناطق  از 
و  دارد  قرار  غالب  بادهای  مسیر  در  آالینده 
این باعث تشدید آلودگی در شهرها و مراکز 
سکونتگاهی مجاور و پایین دست جریان باد 
غالب شده است.« بنا بر پیش بینی اداره کل 
باد  وزش  دیروز  اصفهان  استان  هواشناسی 
شدید از سمت شرق کشور، مناطق شرق و 
جنوب شرق و مرکز استان را در بر گرفت و با 
خیزش گرد و غبار، کاهش دید و کیفیت هوا 
به ویژه در شهرهای نائین و ورزنه، روستاهای 
کویری آران و بیدگل و چوپانان همراه بود. 
همچنین در مناطق مرکزی به ویژه کالن شهر 
در   و  شد  تشدید  هوا  غبارآلودگی  اصفهان 
برخی ساعات در شرایط ناسالم برای عموم 

گرفت. قرار  شهروندان 
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1ادامه از صفحۀ

و  »اورامان  اخیر  سال های  در  که  هورامان 
اورامانات« هم خوانده می شود، منطقه ای تاریخی 
با بافت پلکانی و آداب و رسوم منحصر به فردش، 
بخش هایی از شهرستان های سروآباد، سنندج 
و کامیاران در استان کردستان و شهرستان های 
روانسر، پاوه، جوانرود و ثالث باباجانی در استان 
میان  این  می دهد.  در خود جای  را  کرمانشاه 
شامل  هورامان  فرهنگی  منظر  اصلی  بخش 

اورامان تخت و لهون است. دره های ژاوه رود، 
ارزیابان یونسکو یک سال پیش برای بررسی 
به هورامان که ۷00 روستا  این پرونده  میدانی 
دارد، آمدند. آنها بافت روستاها را نقطه به نقطه 
دیدند، در مسیر خود کوه های سر به  فلک کشیده 
و رودهای خروشان را دیدند و با مردم محلی به 
گفت وگو نشستند. هورامان یک منظر فرهنگی، 
تاریخی و طبیعی است. گستره ای وسیع که از 
عراق  به کردستان  و  می شود  شروع  کامیاران 
می رسد. پیش از این فرهاد نظری، دبیر کمیته 
بود:  ما« گفته  »پیام  به  جهانی  حافظه  ملی 
»اینجا نمونه موفق تعامل انسان با محیط است. 
هورامان نشان می دهد که انسان چگونه با محیط 
کنار آمده، از منابع طبیعی استفاده کرده، بدون 

اینکه بر موانع طبیعی غلبه کند.«

توافقی برای حفاظت از هورامان
جهانی،  فهرست  در  ایران  اثر  دو  ثبت  با 
و  شادی  پیام های  از  پر  میراثی  خبرهای 
معاون  طالبیان،  محمدحسن  است.  تبریک 

ثبت  تبریک  با  دیروز  کشور  میراث فرهنگی 
جهانی »منظر فرهنگی اورامانات/هورامان« گفت: 
برجسته  ارزش  های  بر  تاییدی  رویداد  »این 
این سرزمین در مقیاس جهانی و گواه توافقی 
این  پایدار  توسعه  و  حفاظت  برای  بین المللی 

است.« آینده  در  منطقه 
او هورامان را سرزمین مهربانی ها در قلب رشته 
اهورایی،  سرزمینی  خواند؛  زاگرس  کوه های 
برافراشته و آرام نشسته بر بلندای کوهستان که 
مردمانش به دانایی، آداب زیستن در طبیعت 
به کارگیری  و  ابداع  با  و  یافته  را  آن  سخت 
و  آب  و  خاک  مدیریت  خاص  شیوه  های 
ساخت  و  دامداری  ویژه کشاورزی،  سنت های 
به  شیب کوهستانی  پر  بسترهای  در  مسکن 

می  زیند. آن  در  تاریخ  طول  در  زیبایی 
میراث فرهنگی  وزارت  میراث فرهنگی  معاون 
اینطور  را  پیامش  و صنایع دستی  گردشگری 
ادامه داده است: »اورامانات/هورامان که به تعبیر 
ادبیات میراث جهانی، منظری فرهنگی به شمار 
می  رود، سرزمینی پهناور و خاص از ایران عزیز 
است با عناصر فرهنگی و طبیعی ویژه که پایداری 
و پویایی حیات کالبدی اش در پیوستگی تام با 
منطقه  این  مردمان  ناملموس  میراث فرهنگی 

تعریف می  شود.«
طالبیان در پیامش از »مردم پرتالش و جوامع 
محلی« که در رفع موانع ثبت جهانی همکاری 
موثر داشته اند و از کسانی که در طول پنج سال 

تدوین کرده اند  و  تهیه  را  ثبت  پرونده  گذشته 
همچون  »امیدوارم  است:  و گفته  کرده  تشکر 
گذشته مردم و مسئوالن این مناطق در حفظ 
تمام ویژگی های میراث ملموس، ناملموس و 
تنوع  های محیط زیستی و فرهنگی این منظر 
سرزمین  آینده  و  بوده  کوشا  پیش  از  بیش 
هورامان بسان تاریخ با شکوهش، فرازمند و از هر 

امان باشد.« گزندی در 
هم  میراث فرهنگی  وزیر  مونسان،  علی اصغر 
در پیام تبریک این ثبت به مردم کرمانشاه و 
کردستان بیش از همه بر رشد گردشگری تاکید 
کرده است: »این پیروزی فرهنگی نتیجه سال ها 
و  تعامل  پژوهشی،  تالش  و  همت  پیگیری، 
همکاری های بین بخشی ملی و ارتباطات موثر 
بین المللی بوده است و بی تردید نه تنها جایگاه 
میراث فرهنگی ایران را در جهان ارتقا می بخشد، 
بلکه مسیر توسعه گردشگری غرب کشور را هموار 
ساخته و موجب جذب بیشتر گردشگران خارجی 

می شود.«
از نگاه او تکمیل و ارسال پرونده ثبت جهانی 
وزارت  سوی  از  یونسکو  به  هورامان  اورامانات/ 
و  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
به  آن منتهی  از  پیگیری های کارشناسی پس 
نتیجه ای شد که اثرات و مزیت های ماندگار آن 
آتیه غرب کشور به ویژه خطه کردستان و کرمانشاه 
و از منظری فراگیر، چشم انداز گردشگری ایران را 

درخشان تر خواهد کرد.

ساماندهی بافت های روستایی 
باید دنبال شود

مقدمات ثبت جهانی این منظر از پنج سال پیش 
آغاز شد. عالوه بر مطالعه درباره همه آثار فرهنگی 
این منطقه، کارهایی هم در حوزه اجرایی انجام 
به  میراثی  مدیران  مرمتی.  مثل کارهای  شد؛ 
»پیام ما« گفته بودند که در این مدت چهار تا پنج 
روستا، بناهایی مرمت شدند، معابر سنگ فرش 
شدند و یک سری از پل ها و مساجد تاریخی 
مرمت و بازسازی شدند. ساماندهی بافت های 
ثبت  از  پس  حاال  که  است  کاری  روستایی 
جهانی منظر فرهنگی هورامان، باید دنبال شود و 
ایرادهای مبلمان محیطی و مسئله دفع فاضالب 
که پیش از این مطرح شده بود، برطرف شود. 
به گفته پویا طالب نیا، مدیر پایگاه منظر فرهنگی 
این  برای رفع  اعتبار  تامین  اورامانات،  تاریخی 
نواقص با آب و فاضالب روستایی و بنیاد مسکن 
بوده و بخشی از بودجه به استان کردستان و 
تا  اختصاص می یابد  به کرمانشاه  بخشی هم 
هر کدام برای ترمیم و احیای بافت روستایی 
جداگانه اقدام های را انجام دهند یا اینکه اعتباری 

مشترک به پایگاه تزریق خواهد شد.

درباره هورامان و تاریخش
در  جهانی  میراثی  عنوان  به  دیروز  آنچه 
به  قدمتی  گرفته،  جای  یونسکو  فهرست 
در  سکونت  پیشینه  دارد.  تاریخی  بلندای 
هورامان، به پیش از تاریخ برمی گردد. کشف 
آشوریان،  حاکمیت  وجود  هورامان  قباله های 
تأیید کرده  را  یونانیان  و  هخامنشیان  مادها، 
است. به عالوه کهن ترین آثار سکونت انسان 
در بررسی ها و کاوش های باستان شناسی در 
مربوط  و  یافت شده  روستای هجیج  اطراف 
طبق گزارش  است که  پارینه سنگی  دوران  به 
باستان شناسان بیش از 40 هزار سال تا حدود 
۱۲هزار سال قدمت دارند. رودها و کوه های بلند 
در هورامان، دره هایی را شکل داده که ساکنانش، 
هزاران سال در تعامل  با طبیعت زندگی کرده اند.
 امروز این تعامل در باغ های پلکانی، معماری 
پلکانی زندگی هوارنشینی )کوچ گاه های موقت(، 
صنایع دستی  اصیل،  آیین های  و  جشن ها 
منحصربه فرد منطقه و... به روشنی پیداست. 
خانه های  و  تخت  اورامان  پلکانی  معماری 
دیدنی آن، روستا را به شکل هرم گونه درآورده 
است که در راس این هرم قلعه ای باستانی قرار 

دارد.
است که  اثرگذاری  ویژگی های  از  بخشی  اینها 
پرونده منظر فرهنگی هورامان را می سازد. دیروز 
پروتکل های  و  به دلیل شرایط  در جلسه ای که 
برگزار  مجازی  شکل  به  شیوع کرونا  از  ناشی 
می شود و فقط اعضای کمیته بین الدول در فوجو 
چین حضور داشتند، این پرونده بررسی شد. این 
جلسات تا نهم مرداد ۱400 ادامه خواهد داشت 
و در مجموع ۳9 اثر پیشنهادی از سوی اعضای 
کمیته میراث جهانی مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت. البته از این تعداد، ۲۲ اثر آن مربوط به 
آثار پیشنهادی سال ۲0۲0 است که نشست آن 

به دلیل پاندمی کرونا برگزار نشد.
از اجالس چهل و چهارم کمیته میراث  پیش 
جهانی یونسکو، ۲۲ اثر فرهنگی -تاریخی و ٢ اثر 
طبیعی ایران به عنوان آثار فرهنگی ملموس و ١۶ 
اثر و عنصر ارزشمند ایران به عنوان آثار فرهنگی 
ناملموس در فهرست میراث جهانی یونسکو به 
ثبت رسیده بود که در این دور از اجالس راه آهن 
سراسری ایران به عنوان نخستین میراث صنعتی 
اورامانات/  فرهنگی  منظر  همچنین  کشورمان 
هورامان به ترتیب به عنوان بیست و پنجمین 
و بیست و ششمین میراث فرهنگی ملموس در 

این فهرست قرار گرفتند.

نگاهی به میراث جهانی ایران
تا پیش از انقالب اسالمی هیچ کدام از آثار 

فهرست  در  طبیعی کشور  و  تاریخی  فرهنگی، 
میراث جهانی به ثبت نرسیده بود. در سال ۱۳۵۸ 
سه اثر چغازنبیل، تخت جمشید و میدان امام 
)نقش جهان( اصفهان در فهرست میراث جهانی 
قرار گرفت و از آن سال تا قبل از دولت یازدهم 
طی ۳۵ سال، ۱۶ اثر تاریخی جهانی شد و از 
سال 9۲ هم با وجود تعویق اجالس سال ۲0۲0 
یونسکو در دوران شیوع کرونا، هشت اثر ثبت 
جهانی شده است. با ثبت شهر سوخته، منظر 
فرهنگی میمند، محوطه باستانی شوش، بیابان 
لوت، قنات های ایرانی، شهر تاریخی یزد، منظر 
جنگل های  و  فارس  ساسانی  باستان شناسی 
 ،9۸ تا   ۱۳94 سال های  فاصله  در  هیرکانی 
ایران با ثبت ۲4 اثر ملموس فرهنگی، تاریخی 
علمی،  سازمان  جهانی  فهرست  در  طبیعی  و 
فرهنگی وآموزشی ملل متحد )یونسکو( در رتبه 
تاریخ  اثر  این میان ۲  از  دارد.  قرار  نهم جهان 
طبیعی ایران و 4 اثر در گروه منظر باستانی و 
یک اثر بافت معماری و اجتماعی که همچنان 
زندگی در آن جریان دارد و یک سازه مهندسی در 
حوزه آبرسانی است که به دوران باستان مربوط 
خوزستان،  در  چغازنبیل  نیایش گاه  می شود؛ 
تخت جمشید در فارس و میدان نقش جهان 
در   )١٩٧٩( در سال ۱۳۵۸  اصفهان  استان  در 
حافظه میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. از 
آن سال به بعد در حدود ۲4 سال هیچ پرونده ای 
برای ثبت جهانی تشکیل نشد و بعد از بیش از 
در  آذربایجان غربی  در  دو دهه، تخت سلیمان 
بم کرمان  ارگ  و مجموعه  سال۱۳۸۲ )٢٠٠٣( 
در سال  فارس  در  پاسارگاد  و مجموعه   ۱۳۸۲
۱۳۸۳ )٢٠٠4( در یونسکو به ثبت جهانی رسید.
و  پیدا کرد  ادامه  بعد  سال های  در  روند  این   
گنبد سلطانیه در زنجان در سال ۱۳۸4 )٢٠٠۵( 
و محوطه بیستون در کرمانشاه در سال ۱۳۸۵ 
ایران  ملی  اثر  هشتمین  و  هفتمین   )٢0٠۶(

ثبت جهانی شده اند. یونسکو  در  هستند که 

مجموعه کلیساهای آذربایجان شامل قره کلیسا، 
سن استپانوس و ُزر ُزر در سال ۱۳۸۷ )٢٠٠٨( 
و سازه های آبی شوشتر در خوزستان در سال 
۱۳۸۸ )٢٠٠٩( نهمین و دهمین آثار ثبت شده 
ایران هستند که در فهرست جهانی ثبت شده اند 
و در ادامه این روند در سال ۱۳۸9 )٢٠١٠( ایران 
موفق به ثبت دو اثر در فهرست جهانی شد، بازار 
تبریز در استان آذربایجان شرقی و بقعه شیخ 
دلیل  به  اردبیل  استان  در  اردبیلی  صفی الدین 
ویژگی های معماری و تاریخی در حافظه جهانی 
ایرانی  باغ های  مجموعه  ثبت  با  گرفت.  قرار 
شامل 9 باغ پاسارگاد در مرودشت فارس، باغ 
ارم شیراز، چهل ستون اصفهان، باغ فین کاشان، 
اکبریه  باغ شاهزاده کرمان،  بهشهر،  عباس آباد 
بیرجند، باغ دولت آباد یزد، پهلوان پور مهریز یزد در 
سال ۱۳90 )٢٠١١(، مسجد جامع اصفهان و برج 
گنبد قابوس در گلستان در سال ۱۳9۱ )٢٠١٢( و 
مجموعه فرهنگی تاریخی )کاخ( گلستان تهران 
سال ۱۳9۲ )٢٠١٣(، در یونسکو تعداد آثار جهانی 

ایران در طول ۳۵ سال به ۱۶ اثر رسید.

فرهنگی  اداره  کل میراث  معاون گردشگری 
بر  نظارت   تشدید  به  اشاره  با  یزد  استان 
خبر  استان،  تاسیسات گردشگری  فعالیت 
تاسیسات  از  اعم  اقامتی  واحد  داد که ۳۵ 
اقامتی  واحدهای  یا  متخلف  گردشگری 
در  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  غیرمجاز 

است. شده  پلمب   یزد 
عنوان  خبر،  این  تکمیل  در  هما خورشیدی 
استانی  ستاد  مصوبات  به  توجه  »با  کرد: 
بر  نظارت  کرونا،  با  مقابله  و  پیشگیری 
ایام  در  گردشگری  تاسیسات  فعالیت 
بحران کرونا با سخت گیری بیشتری انجام 

می شود.«
او با بیان این موارد اضافه کرد: »بازدیدهای 
مشترک نظارت بر مراکز اقامتی با همکاری 
تیرماه  از  بهداشت  مرکز  کارشناسان 
رعایت  ضرورت  با  رابطه  در  و  شده  تشدید 
داده   الزم  تذکرات  بهداشتی  پروتکل های 

است.« شده 
میراث  اداره  کل  معاون گردشگری  به گفته 
در  بازدیدهایی  چنین  یزد  استان  فرهنگی 
توسط  شبانه  و  روزانه  گشت های  قالب 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  کارشناسان 
به   یزد  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
جامعه،  سالمت  حفظ  هدف  مستمر  طور 

می شود. انجام 
واحدهای  که  این  بیان  با  همچنین  او 
با  جاری،  سال  ابتدای  از  غیرمجاز  اقامتی 

همکاری و گزارش های مردمی شناسایی و 
پلمب  شده اند، گفت: »همشهریان در صورت 
مشاهده فعالیت واحدهای غیرمجاز، مراتب 
با  یا  داده  اطالع   ۳۶۲0۲۷۷۷ شماره  به  را 
در   www.yazdcity.ir سایت  به  مراجعه 
را درج  ثبت شکایات، گزارش خود  قسمت 

کنند.«
»با  کرد:  عنوان  استان  گردشگری  معاون 
یا  قرمز  وضعیت  در  یزد  این که  به  توجه 
هشدار کرونا قرار دارد، مصوبات ستاد ملی 
و استانی مبارزه با کرونا در سطح تاسیسات 
پذیرش  الزم االجراست،  استان  گردشگری 
و  نمی شود  انجام  نیز  گردشگری  تورهای 
اقامتی  اماکن  بر  نظارت  عملیات  همچنین 
پروتکل های  رعایت  بررسی  همچنین  و 

خواهد  ادامه  بیشتر  شدت  با  بهداشتی 
داشت.«

از روابط عمومی  به نقل  ایسنا و  به گزارش 
همچنین  خورشیدی  یزد،  میراث فرهنگی 
یادآور شد: »مه فعالیت های غیرمجاز در امر 
تورهای غیرمجاز  برگزاری  یا  اسکان مسافر 
متخلفان  با  و  می گیرد  قرار  پیگیری  مورد 

می شود.« برخورد  ضوابط  طبق 
میراث فرهنگی  کل  اداره   گردشگری  معاون 
تا به   از مردم خواست  استان یزد در پایان 
منظور حفظ سالمت خود و افراد جامعه از 
ناشناس  افراد  یا  مسافر  اسکان  و  پذیرش 
و  قوانین  رعایت  به  نسبت  و  اجتناب کرده 
بیماری  با  مقابله  استانی  ستاد  مصوبات 

باشند. داشته  را  الزم  اهتمام 

  منظر فرهنگی هورامان در کردستان و کرمانشاه در یونسکو ثبت شد 

لبخند »هورامان« به جهان
معاون میراث فرهنگی کشور: این رویداد تاییدی بر ارزش  های برجسته این سرزمین در مقیاس جهانی و گواه توافقی 
بین المللی برای حفاظت و توسعه پایدار این منطقه در آینده است

کرونا 35 واحد گردشگری یزد را پلمب کرد

مشارکت جامعه محلی 
نقطه عطف ثبت جهانی 

هورامانات
برای نمونه نیاز است که جایابی بهتری برای 
روستاها  برخی  پسماند  دفع  سایت های 
شود  تکمیل  فاضالب  شبکه  بگیرد،  صورت 
پیدا  بهبود  مخابرات  پوشش  و  اینترنت  و 
کند که در این راستا و برای جلب همکاری، 
صحبت هایی با مدیران ارشد این ۲ استان و 
نمایندگان مجلس انجام شده است. مردم 
این مناطق حفاظت را بلدند اما باید کیفیت 
راحت شود  زندگی مردم  و  رود  باال  زندگی 
از  پایدار  بتوانند در راستای حفاظت  آنها  تا 
منطقه حرکت کنند. همچنین برای حفاظت 
باید  هم  منطقه  بومی  و  روستایی  بافت  از 
راستای  در  اگرچه  شود،  تعریف  ضوابطی 
انجام  اقداماتی  جهانی  ثبت  پرونده  تهیه 
شده است اما این اقدامات باید تقویت شود 
طبیعی،  منابع  اداره کل  مانند  ارگان هایی  و 
سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد 
موازی  با هم  بنیاد مسکن که  کشاورزی،  
و هماهنگ شوند.  باید همسو  دارند  کاری 
رونق گردشگری هم بحث دیگری است که 
می کند.  پیدا  افزایش  جهانی  ثبت  از  پس 
در گذشته هم این منطقه برای گردشگران 
پرونده  تهیه  ابتدای  از  و  بود  شناخته شده 
منطقه  این  در  گردشگری  جهانی  ثبت 
افزایش پیدا کرد اما اکنون نمودار صعودی 
خواهد  باال  تندتری  با شیب  ورود گردشگر 
رفت بنابراین نیازمند آموزش جامعه محلی 
هستیم تا شمشیر دو لبه گردشگری عالوه 
بر توسعه اقتصادی با حفظ بافت روستاها و 

آیین ها همراه شود. حفظ 

نخستین موزه حقوق 
ایران راه اندازی می شود

نخستین موزه حقوق ایران همزمان با سالگرد 
این  می شود.  راه اندازی  مشروطه   انقالب 
موزه قرار است محل نگهداری اسناد مهمی 
همچون فرمان مظفرالدین شاه، دستورالعمل 
و  شاه  ناصرالدین  فرمان  با  دولت  تشکیل 
متمم قانون مشروطه باشد.به گزارش روابط 
عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
همزمان با یکصد و پانزدهمین سالگرد انقالب 
مشروطه ایران، نخستین موزه حقوق ایران با 
حضور اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی و لعیا جنیدی معاون حقوقی 
مردادماه(  )ششم  امروز  جمهور،  رئیس 
افتتاح می شود.مراسم افتتاح موزه حقوق در 
ساختمان آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران برگزار می شود. با افتتاح این موزه بیش 
از یک میلیون برگ سند حقوقی در آرشیو 
ایران نگهداری می شود.برخی از اسنادی که در 
این موزه نگهداری می شود شامل نخستین 
قانون مالیات کشور، فرمان مظفرالدین شاه، 
با  دولت  تشکیل  دستورالعمل  و  نظام نامه 
فرمان ناصرالدین شاه، متمم قانون اساسی 
نظام نامه های  و  قوانین  مشروطه، نخستین 
مجلس  مصوب  مطبوعات،  قانون  کشور، 

شورای ملی و نظام نامه انتخابات است.

شهردار منطقه 12 تهران:
سینماهای الله زار 

احیا می شوند
شهردار منطقه ۱۲ از امضای تفاهم نامه همکاری 
مشترک شهرداری این منطقه با آکادمی خانه 
سینما واقع در خیابان الله زار به منظور احیای 
سینماها و مراکز نمایشی این محدوده خبر داد.
مشترک  همکاری  تفاهم نامه  مهر،  به گزارش 
سینما  خانه  آکادمی  و   ۱۲ منطقه  شهرداری 
نمایشی  مراکز  و  سینماها  احیای  موضوع  با 
این  محل  در  تهران  الله زار  خیابان  محدوده 
آکادمی با حضور علی محمد سعادتی، شهردار 
و  فرهنگی  معاون  شاهمیر،  سعید  منطقه، 
اجتماعی منطقه، رامین حیدری فاروقی، رئیس 
شاهسواری،  منوچهر  و  سینما  خانه  آکادمی 

رسید. امضا  به  سینما  خانه  مدیرعامل 
و  احیای شان  را  اقدام  این  از  سعادتی هدف 
منزلت فرهنگی، هنری و اجتماعی محور تاریخی 
الله زار بیان کرد و دراین باره گفت: به موجب این 
تفاهم نامه طرفین توافق خود را برای همکاری 
مشترک در زمینه بهره گیری از امکانات متقابل 
اعالم می کنند تا هم با پشتیبانی شهرداری و 
حضور فعال تر خانه سینما در قلب طهران بتوان به 
سیاق شهرهای ممتاز از فرهنگ و هنر سینمایی 
برای شناخت رابطه انسان و تعلق او به شخصیت 
شهری که در آن شکل می گیرد، بهره برداری شود 
و هم سینمای ایران بتواند منطقه ۱۲ را به مکانی 
امن برای حضور سینماگران تبدیل کند تا به امید 
خدا از این طریق، این عزیزان برای سینماگری 
از ایده تا اجرا در این منطقه حضور پررنگ تری 

پیدا کنند.

ارزیابان یونسکو یک سال پیش 
برای بررسی میدانی این پرونده 
به هورامان که ۷00 روستا دارد، 
آمدند. آنها بافت روستاها را 
نقطه به نقطه دیدند، در مسیر 
خود کوه های سر به  فلک کشیده 
و رودهای خروشان را دیدند 
و با مردم محلی به گفت وگو 
نشستند. هورامان یک منظر 
فرهنگی، تاریخی و طبیعی 
است؛ گستره ای وسیع که از 
کامیاران شروع می شود و به 
کردستان عراق می رسد

|پیام ما| پاییز یک سال پیش، میراثی ها گفته بودند تا ثبت جهانی هورامان، به قدر یک تار مو فاصله مانده. همینطور هم بود و خبر خوب 
عصر دیروز رسید. در چهل وچهارمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو، اعضای این کمیته به ثبت جهانی »منظر فرهنگی اورامانات/ 
هورامان« رای مثبت دادند. این اتفاق دو روز بعد از ثبت جهانی راه آهن سراسری ایران رخ داد و هورامان با روستاهای پلکانی اش، 
در فهرست آثار جهانی ایران، روی پله بیست و ششم قرار گرفت. پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان در استان های کرمانشاه و 
کردستان، حدود 409 هزار هکتار عرصه و حریم قرار دارد که 106 هزار هکتار آن مربوط به عرصه و 303 هزار هکتار نیز جزو حریم است. 

این پرونده یک سال پیش به یونسکو ارسال شده بود و سرانجام به ثمر نشست.

پایش

در جلسه دیروز شورای شهر 
تهران، یک فوریت الیحه 
مکان یابی، تملک و احداث 
آرامستان های جدید در شهر 
تهران بررسی شد

و  تملک  مکان یابی،  الیحه  فوریت  یک 
احداث آرامستان های جدید در شهر تهران 
امروز رای آورد تا برای ایجاد آرامستان های 

محلی مکان یابی شود.
شورای  دیروز  جلسه  در  مهر،  به گزارش 
شهر تهران، یک فوریت الیحه مکان یابی، 
جدید  آرامستان های  احداث  و  تملک 
خال،  سعید  شد.  بررسی  تهران  شهر  در 
تهران  به  زهرا  بهشت  مدیرعامل سازمان 
ابتدای  از  زهرا  بهشت  اینکه  به  اشاره  با 
تاسیس تاکنون، دو بار توسعه پیدا کرده 
است و مساحت بهشت زهرا با این روند 
آینده  سال   ۳ تا  حداکثر  میر  و  مرگ 
بود  خواهد  تهران  شهر  نیاز  پاسخگوی 
است  محلی  پیشرفته  الگوی  »با  گفت: 
اجرا  بعدی  چند  تدفین  و  آرامستان  و 

می شود.«
اجرای گورستان های  طرح  تشریح  به  او 
جدید  »تفکر  گفت:  و  پرداخت  پراکنده 
دوره مدیریت شهری این بود که تیمی را 
مکلف کنند تا بر اساس علمی و کارشناسی 
مکان یابی آرامستان های آینده شهر تهران 
را در دستور کار خود قرار دهد تا با پخش 
پهنه ای آرامستان ها این مسئله حل شود.«
در ادامه الویری در مخالفت با این طرح 
پیدا کنید که  مورد  »اگر یک  عنوان کرد: 
فوریت نداشته باشد همین مسئله است، 

مشمول  آرامستان ها  مکان یابی  چون 
فوریت نمی شود و باید در کمیسیون های 
تخصصی مطرح شود و تعجب می کنم چرا 
در آخرین جلسات شورای شهر که باید به 
موضوعات مهم تر بپردازیم این فوریت چه 

دارد.« لزومی 
هم  دیر  مصوبه  »این  خلیل آبادی گفت: 
به صحن آمده است و این تاخیر را نباید 
خودمان به تاخیر بیندازیم تا وضع بحرانی 
بهشت زهرا با ایجاد آرامستان های جدید 
زودتر به جریان بیفتد و به دلیل ضرورت 

این کار به فوریت آن موافق هستم.«
صدر اعظم نوری نیز گفت: »با توجه به 
گذشته  سال  دو  از  زهرا  بهشت  شرایط 
موضوع  این  روی  بر  سالمت  کمیسیون 
و  داشته  مشاور  با  جلساتی  و  کرده  کار 
کارهای کارشناسی انجام گرفته و از جانب 
مشاور به شهرداری ارائه شده است و به 
دلیل برخی مسائل بروکراسی این مساله 
زهرا  بهشت  سازمان  و  شهرداری  توسط 
شده  و کاماًل کارشناسی  آمده  به صحن 
و محصول تالش های این دوره مدیریت 
شهری است و بالفاصله در یکشنبه آینده 

آورده است.« به صحن 
در  تهران  شهر  شورای  دیروز  جلسه  در 
یک  موافق  رای   ۱4 با  طرح  این  نهایت 

رسید. تصویب  به  فوریت 

در جلسه شورای شهر مطرح شد

ظرفیت بهشت زهرا تا 3 سال دیگر تکمیل می شود

معاون میراث فرهنگی: هورامان 
که به تعبیر ادبیات میراث 
جهانی، منظری فرهنگی به 

شمار می  رود، سرزمینی پهناور 
و خاص از ایران عزیز است با 
عناصر فرهنگی و طبیعی ویژه 

که پایداری و پویایی حیات 
کالبدی اش در پیوستگی تام 
با میراث فرهنگی ناملموس 
مردمان این منطقه تعریف 

می  شود

|  
م 
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|
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ذبیح هللا اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با »پیام ما«:

فقط یک سوم کشاورزان گندم 
خود را تحویل دولت داده اند

نیاز نیست در تولید همه محصوالت به خودکفایی برسیم، کشت کمتر محصوالت آب بر به نفع منابع آبی کشور است

پیش بینی می کنم کشاورزان 
بیش از ۵ میلیون تن گندم 

تولیدی خود را در قالب 
خرید تضمینی به دولت 

تحویل ندهند، در حالی این 
میزان پاسخگوی نیاز ذخایر 

استراتژیک کشور نیست

به عنوان یک استاد دانشگاه و 
متخصص در حوزه کشاورزی با 
توجه به وضعیت بحران آب در 
کشور عقیده دارم نیاز نیست که 

ما همه محصوالت را در داخل 
کشور تولید کنیم. اگر آب های 
زیرزمینی ما ذخیره شود بهتر 

از این است که تمام گندم مورد 
نیاز کشور را در داخل تولید کنیم 

تا خودکفا شویم

| عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس |

  | ذبیح هللا اعظمی |

| نائب رئیس بنیاد ملی 
گندمکاران کشور |

  | علی قلی ایمانی |

|  
س

فار
  |

نائب رئیس کمیسیون 
صنایع اتاق ایران:

قطع برق بهره وری بخش 
صنعت را 30 درصد 

کاهش داد
نائب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره 
به اینکه اغلب صنایع با قطع برق دچار مشکل 
در  برق  قطعی    جریان  در  می گوید:  می شوند، 
روزهای اخیر، راندمان صنایع حدود ۳0 درصد 
افت کرده است. به گزارش پایگاه خبری اتاق 
درصد  می گوید: 99  بصیری طهرانی  نیما  ایران 
کارخانجات با قطعی برق فلج می شوند و این 
کارخانجات  راندمان  درصد   ۳0 حدود  قطعی 
معمولی که در حال فعالیت بودند را کاهش داده 
است. البته کارخانجاتی مثل سیمان و فوالد و 
شیشه و امثال آنها با این این وضع نابود می شوند. 
نمی دانم وقتی سالی را به عنوان سال رفع موانع 
تولید نام گذاری می کنند چرا باید برق صادر کنیم 
و کمبود برق داشته باشیم. ما انرژی اتمی را 
برای چه تولید می کنیم؟ قرار بود تولید انرژی 
اتمی برای برای افزایش سهم تولید برق باشد. 
اما االن انرژی اتمی در هر صنعتی مورد استفاده 
رئیس کمیسیون  برق.   تولید  گرفته جز  قرار 
صنایع اتاق ایران درباره زیان کارخانجات صنعتی 
نمی تواند  برق می گوید: کسی  از محل قطعی 
برآورد عددی از میزان ضررها و زیان ها بدهد. چرا 
که با قطع برق، ساعتی، دقیقه ای و ثانیه ای زیان 
وارد می شود. او درباره زمان اثرگذاری قطعی برق 
صنعتی بر بازار مصرف کنندگان می گوید: سازمان 
یک  قیمت  توانسته  مصرف کننده  از  حمایت 
سری از کاالهایی که اصطالحا به آنها کاالهای 
حدودی کنترل کند.  تا  را  می گوییم  بازار  کف 
اما اثر قطعی برق در مورد یک سری کاالها که 
محصوالت میان دستی هستند )مثل میل گرد 
یا مواد شوینده( و در سبد مصرف کننده دیده 
ماه  سه  تا  روز   4۵ گذشت  از  بعد  نمی شوند 

مشخص می شود.

تحقیق و تفحص از وزارت 
نفت در کمیسیون انرژی 

مجلس تصویب شد 
مجلس  انرژی  رئیسه کمیسیون  هیئت  عضو 
شورای اسالمی از تصویب تحقیق و تفحص از 
وزارت نفت در نشست این کمیسیون خبر داد. 
به گزارش وزارت نفت، عبدالعلی رحیمی مظفری 
از  تعدادی  درخواست  نشست  این  در  گفت: 
نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت 
نفت و اعمال ماده ۲۳4 قانون آیین نامه داخلی 
مجلس درباره توسعه نیافتن و تولید حداکثری 
از میدان های نفتی مشترک بررسی شد. مظفری 
نمایندگان  از  تعدادی  تقاضای  به دنبال  گفت: 
مجلس برای اعمال ماده ۲۳4 قانون آیین نامه 
داخلی مجلس درباره استنکاف رئیس جمهوری 
برنامه  مانند  برنامه  اجرای ۱4  از  نفت  وزیر  و 
پنجم و ششم توسعه، برنامه های ساالنه، برنامه 
اقتصاد مقاومتی و... در بخش توسعه و تولید 
حداکثری از میدان های نفتی مشترک ایران با 
کشورهای عراق و عربستان، این تقاضا بررسی 
شد، اما به دلیل اینکه توضیحات مسئوالن وزارت 
نفت کلی بود، کمیسیون نمی توانست با استناد 
ماده ۲۳4  اعمال  به  نسبت  توضیح ها  این  به 
تصمیم گیری کند، از این رو مقرر شد اطالعات 
بیشتری از وزارت نفت دریافت و با انجام بررسی 
بیشتر، این مهم در فرصت ۱0 روزه دوباره بررسی 
انرژی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  شود. 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تحقیق و 
تفحص از وزارت نفت دستور دوم این کمیسیون 
حذف  همچون  موضوعاتی  کرد:  تصریح  بود، 
واگذاری ها، مشکالت  نفت،  وزارت  در  سمت ها 
پژوهشی،  قراردادهای  سوخت،  پیرامون کارت 
موارد  جمله  از  و...  نفت  وزارت  ساختار  تغییر 
اما در  این تحقیق و تفحص به شمار می آیند، 
ادامه پس از انجام بررسی های الزم، نمایندگان 
را  مربوطه  مسئوالن  توضیح های  کمیسیون 
انجام  از  پس  بنابراین  ندانستند،  قانع کننده 
نفت  وزارت  از  تفحص  و  تحقیق  به  رای گیری 
رای مثبت داده شد و مصوبه کمیسیون به هیئت 
رئیسه و سپس صحن علنی ارسال می شود.

رئیس مجمع نمایندگان یزد:
خشکسالی نباید بهانه ای 

برای عدم مدیریت مناسب 
در حوزه آب باشد 

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه 
مدیریت  عدم  برای  بهانه ای  نباید  خشکسالی 
مناسب در حوزه آب باشد، گفت: برخی مشکالت 
روستاهای یزد تاسف بار است. به گزارش خانه 
ملت، محمدصالح جوکار گفت: واقعا این تاسف 
بار است که پس از چهار دهه ما همچنان شاهد 
آن هستیم که مشکالتی در روستاها وجود دارد 
که نتوانستیم آنها را حل کنیم. بحث خشکسالی 
یک موضوع است ولی مدیریت آب هم بحث 
مهمی است و نمی توان همه موارد را به گردن 
خشکسالی انداخت و از زیر بار مسئولیت شانه 
آن  از  روستاها  قنواتی که  همین  خالی کرد. 
بهره مند هستند و حاصل تالش و ابتکار عمل 
پیشینیان ماست، اگر الیروبی شود بسیاری از 

مسائل برطرف می شود.

خشکسالی در سال جاری خسارات جدی به 
کشاورزی وارد کرده است. کاهش بارش ها 
باعث کاهش میزان محصوالت دیم در نقاط 
ذخایر  چشمگیر  افت  است.  شده  مختلف 
آب زیرزمینی هم در بعضی مناطق کمیت و 
تاثیر  را تحت  کیفیت محصوالت کشاورزان 
قرار داده است. در شرایطی که در سال جاری 
مسئله کمبود آب در کشور بحران های محیط 
داشته  پی  در  را  اجتماعی  حتی  و  زیستی 
است، باز هم این سوال مطرح می شود که 
به خودکفایی  به چه قیمتی در پی رسیدن 
هستیم؟  گندم  مثل  محصوالتی  تولید  در 
کمیسیون  عضو  اعظمی ساردویی  ذبیح هللا  
مسائلی که  در خصوص  مجلس  کشاورزی 
در سال جاری باعث کاهش تولید گندم در 
می گوید:  »پیام ما«  به  است،  شده  کشور 
به  امسال  است که  این  مسئله  »مهمترین 
به  کشور  کل  در  بارندگی ها  کاهش  دلیل 
داشتیم  محصول  کاهش  ما  معمول  طور 
خوبی  عملکرد  هم  دیم  زمینه کشت  در  و 
نداشتیم. ضمن اینکه با توجه به گران شدن 
تضمینی  خرید  نرخ  بودن  پایین  و  علوفه 
از  تعدادی  بود-  تومان  هزار   4 -که  گندم 
علوفه  برای کشت  را  خود  مزارع  کشاورزان 
به گفته  هرچند  کردند«  واگذار  دامداران  به 

فشاری که کمیسیون کشاورزی  با  اعظمی 
مجلس به دولت آورد هزار تومان به قیمت 
بر  اما  شد،  اضافه  گندم  تضمینی  خرید 
قیمتی  گرفته  صورت  بررسی های  اساس 
شده  پیشنهاد  کشاورزی  کمیسیون  در  که 
اعظمی  بود.  تومان  هزار   ۶ از  بیش  بود، 
برای  اعالم شده  نرخ  »با کاهش  می گوید: 
به  توجه  با  دولت،  از سوی  تضمینی  خرید 
بود،  بازار ۶ هزار تومان  اینکه قیمت جو در 
کردند«  جایگزین  را  جو  کشاورزان  برخی 
مطالبات  پرداخت  در  دولت  وعده  خلف 
و  از سویی  در سال های گذشته  گندمکاران 
فاصله بین هزینه تولید و قیمت خرید گندم 
از سوی دیگر باعث شده تا امسال بسیاری 
از گندمکاران محصول خود را ذخیره کرده و 
»بر  اعظمی:  به گفته  ندهند،  دولت  تحویل 
اساس آمار موجود تنها یک سوم کشاورزان 
این  داده اند«  دولت  تحویل  را  خود  گندم 
به سود واسطه هایی است که  تنها  وضعیت 
گندم را با نرخی باالتر از نرخ خرید تضمینی 
از کشاورزان خریداری و با قیمتی که خود 
می فروشند.  کارخانه ها  به  می کنند  تعیین 

و  اساسی  کاالهای  قیمت   افزایش 
افزایش میزان تقاضای گندم

کشور،  در  گندم  تولید  کاهش  بر  عالوه 

اساسی  کاالهای  قیمت  افزایش  پی  در 
و  گندم  زمینه  در  هم  تقاضا  افزایش 
وجود  به  بازار  در  آن  با  مرتبط  محصوالت 
کشاورزی  کمیسیون  عضو  است،  آمده 
»از  می گوید:  موضوع  این  درباره  مجلس 
که  گندمی  تن  میلیون   ۱4-۱۳ مجموع 
باید  امسال  بود،  کشور  ساله  هر  مصرف 
دلیل  این  به  تامین کنیم.  بیشتری  میزان 
مثل گوشت  اساسی  کاالهای  از  برخی  که 
شکل  به  برنج  و  قرمز  گوشت  و  مرغ 
و  داشتند  قیمت  افزایش  بی سابقه ای 
بیشتر مردم میزان نان و محصوالت دیگر 
خود  غذایی  رژیم  در  را  ماکارونی  مثل 
میزان  می توان  این  و  داده اند  افزایش 
افزایش  را  گندم  برای  تقاضا  و  مصرف 
بررسی های  اساس  بر  مجموع  در  دهد. 
میلیون   ۷ تا   ۵ بین  کمیسیون کشاورزی 
حاضر  حال  در  وارد کنیم.  باید  تن گندم 
این میزان به مرور در حال ورود به کشور 

ست« ا
آنچه در شرایط فعلی باید مورد بررسی قرار 
وضعیت  که  گندم  واردات  فقط  نه  گیرد، 
محصول تولید شده در داخل کشور است، 
از  شده  تعیین  نرخ  خصوص  در  اعظمی 
این  در  مجلس  پیشنهاد  و  دولت  سوی 

مجلس  حرف  به  »دولت  می گوید:  رابطه 
قیمت  به  توجه  با  ما  کرد.  بی توجهی 
حمل  مثل  هزینه هایی  و  گندم  جهانی 
عنوان  به  را  تومان  هزار   ۷ ... حدود  و  بار 
امسال  کردیم.   اعالم  پیشنهادی  نرخ 
اما  بود.  تومان  هزار  ده  حدود  قیمت  هم 
شورای قیمت گذاری قیمت ۶۸۵0  را برای 
است.«  کرده  پیشنهاد  آینده  زراعی  سال 
بخش های  مثل  است  معتقد  اعظمی 
مافیا  دامی که  نهاده های  از جمله  مختلف 
بخش  در  می کند  تعیین  ار  نهایی  نرخ 
عضو  دارد.  وجود  مشکل  این  هم  گندم 
بر  تاکید  با  مجلس  کشاورزی  کمیسیون 
اینکه گندم یک محصول استراتژیک است 
تولید  در  خودکفایی  بر  دولت ها  اصرار  به 
می گوید:  و  کرده  انتقاد  محصوالت  برخی 
»به عنوان یک استاد دانشگاه که در حوزه 
به  توجه  با  و  دارد  تخصص  کشاورزی 
دارم  عقیده  در کشور،  آب  بحران  وضعیت 
را در داخل  نیاز نیست ما همه محصوالت 
زیرزمینی  آب های  اگر  کنیم.  تولید  کشور 
تمام  است که  این  از  بهتر  ما ذخیره شود 
تولید  داخل  در  را  کشور  موردنیاز  گندم 
محصول  مورد  در  شویم.  خودکفا  تا  کنیم 
از  درصد   ۶0 حدود  ذرت که  مثل  آب بری 

می کنیم،  تامین  واردات  با  را  کشور  نیاز 
محصول  این  کمتر  تولید  با  می توانیم 
دهیم.  انجام  آب  منابع  نفع  به  اقدامی 
سیزدهم  دولت  جهاد کشاورزی  وزارت 
برنامه ریزی دقیقی  این موضوع  برای  باید 
داشته باشد. ایران کشوری با اقلیم متنوع 
در  متنوعی  محصوالت  می تواند  که  است 
اگر محصوالت  تولید کند.  زمینه کشاورزی 
صادر  و  تولید  کشور  در  اقلیم  با  متناسب 
و  می شود  منتفع  ما  کشاورزی  هم  کنیم 
قرار  خطر  معرض  در  آب کمتر  منابع  هم 
سال ها  این  طول  در  متاسفانه  می گیرند. 
یک برنامه بلند مدت در جهت منافع ملی 

است« نشده  تدوین 

کاهش 35 درصدی گندم تحویل 
شده به دولت 

مدیرعامل  مقام  قائم  حنان،  حسن  دیروز 
خصوص  در  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت 
شده  داده  تحویل  گندم  میزان  کاهش 
است:  گفته  ایلنا  خبرگزاری  به  دولت  به 
با پیش بینی ها در پی خشکسالی  »مطابق 
دولتی  مراکز  به  گندم  تحویل  کاهش  با 
و  میلیون   4 امروز  تا  هستیم.  مواجه 
دولتی  خرید  مراکز  به  تن گندم  هزار   ۲0۶
تحویل داده شده است که نسبت به سال 
نشان  را  درصدی   ۳۵ کاهش  گذشته 
سال  در  مشابه  زمان  مدت  در  می دهد. 
هزار   ۵04 و  میلیون   ۶ گذشته کشاورزان 
تن گندم به دولت تحویل دادند« بسیاری 
تولیدی  از کشاورزان ترجیح داده اند گندم 
بفروشند.  به واسطه ها  یا  و  را ذخیره  خود 
خود  اثرات  می تواند  بلند مدت  در  امر  این 
نان  قیمت  و  غذایی  محصوالت  بازار  در  را 
است  کرده  پیش بینی  حنان  دهد.  نشان 
تضمینی گندم  خرید  پایان  تا  مجموع  در 
تن گندم  هزار   ۶۸0 و  میلیون   4 حداکثر 
این  در حالی  داده شود،  تحویل  دولت  به 
 ۲۲۵ و  میلیون   ۸ گذشته  سال  در  رقم 
به  اقدام  دولت  حاال  است.  بوده  تن  هزار 
نگرانی  شده  اعالم  و  کرده  گندم  واردات 
صنعت  و  نان  مورد نیاز  گندم  تامین  برای 
کشور وجود ندارد، اما اشاره ای به افزایش 
قیمت در زمینه محصوالت ذکر شده نشده 
بنیاد  رئیس  نائب  ایمانی؛  علی قلی  است. 
پیش  چندی  هم  کشور  گندمکاران  ملی 
می کنم  »پیش بینی  بود:  گفته  ایلنا  به 
گندم  تن  میلیون   ۵ از  بیش  کشاورزان 
تضمینی  خرید  قالب  در  را  خود  تولیدی 
این  حالی  در  ندهند،  تحویل  دولت  به 
استراتژیک  ذخایر  نیاز  پاسخگوی  میزان 
کشور نیست« او کاهش تولید گندم در اثر 
خرید  مسیر  از  انحراف گندم  خشکسالی، 
توسط کشاورزان  ذخیره گندم  و  تضمینی 
تضمینی  خرید  آمار  آمدن  پایین  دالیل  از 
است.  کرده  عنوان  جاری  سال  در  گندم 
از مسایل دیگری گله مندند.  اما  کشاورزان 
همواره  برخی کارشناسان  و  دولت  هرچند 
محصوالت  تولید  و  الگوی کشت  تغییر  از 
اما  می گویند،  سخن  اقلیم  با  متناسب 
به  رسیدن  و  تغییرات  این  مقدمات 
این  است  قرار  برای کسانی که  ایده ال ها 
نیست.  فراهم  کنند  اجرایی  را  برنامه ها 
در  کشاورزی،  سموم  گرانی  از  کشاورزان 
ماشین آالن  گرانی  یا  و  نبودن  دسترس 
نبود  همچنین  و  نوین  کشت  تجهیزات  و 
برای  سالم  و  مناسب  فضای  و  حمایت 
خلف  می گویند.  محصوالتشان  فروش 
وعده ها در پرداخت مطالبات آنها تنها یکی 
ادامه  برای  را  آنها  که  است  مشکالتی  از 

کار در حوزه کشاورزی دلسرد کرده است. 

کشور  آب و فاضالب  شرکت  مدیرعامل 
به  توجه  با  تهران  آب  منابع  مدیریت  از 
امسال  پاییز  بودن  بارش  کم  پیش بینی 
خبر داد. به گزارش مهر، حمیدرضا جانباز 
آب  ذخایر  مانیتورینگ  مرکز  از  بازدید  در 
آب  مصرف  اینکه  بیان  با  تهران  استان 
تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  تهران  شهر 
گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در 
گفت:  است،  یافته  افزایش  درصد  یک 
 ۷00 و  میلیون  سه  متوسط  طور  به  روزانه 
هزار مترمکعب مصرف آب تهران است که 
۳۶ هزار بطری آب معدنی  تا  معادل ۳۵ 
می شود  مصرف  تهران  در  آب  ثانیه  در 
سال  است.  توجهی  قابل  بسیار  حجم  که 
مرداد   ۶ در  آب  مصرف  بیشترین  گذشته 
هزار   ۸۱۸ و  میلیون  سه  افتاد که  اتفاق 
درجه  یک  هر  شد؛  مصرف  آب  مترمکعب 
در  ۷0 هزار مترمکعب  تا   ۵0 دما  افزایش 

دارد. پی  در  را  آب 
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه برای ۱۵ تا 
۲4 ساعت ذخیره آب تهران برای محالت 
صورت  در  کرد:  تصریح  داریم،  مختلف 
استفاده  آب  ذخیره  این  از  حادثه  وقوع 
می شود و شهروندان متوجه وقوع سانحه 
از  متر  دو  کاهش  به  جانباز  نمی شوند. 
جاری  سال  در  تهران  آب  سطحی  منابع 

نسبت به سال گذشته اشاره و تاکید کرد: 
خوبی  به  را  مخازن  تهران،  استان  آبفای 
سناریو  بدترین  صورتی که  در  کنترل کرد 
خشکسالی  امسال  زمستان  و  پاییز  برای 
تهران  مردم  که  رفتیم  سمتی  به  باشد، 
تا  باشند  نداشته  پاییز  برای  دغدغه ای 
کنیم.  عبور  خشکسالی  پیک  از  بتوانیم 
کیفیت آب شمال و جنوب تهران با توجه 
به اضافه شدن منابع سد ماملو به تأمین 

است. شده  یکسان  تهران،  جنوب  آب 
آبی  کولرهای  مصرف  درباره  جانباز 
کولرهای  کار  به  آغاز  با  کرد:  خاطرنشان 
آبی در پایتخت ۵00 تا ۶00 هزار مترمکعب 

پایتخت  آب  مصرف  به  روز  شبانه  هر  در 
که  است  حالی  در  این  می شود.  اضافه 
شبانه  هر  در  بندرعباس  آب شیرین کن 
تولید کرده که کل  ۱00 هزار مترمکعب  روز 

می کند. تأمین  را  شهر  آب  مصرف 
روزانه  آب  ذخایر  میزان  آبفا  مدیرعامل 
مترمکعب  میلیون   ۱.۶ تا   ۱.۵ را  تهران 
مشترکان  بازار  رشد  گفت:  و  کرد  عنوان 
 ۲.۵ ساالنه  جدید  مشترکان  افزایش  یا 
درصد  یک  آب  مصرف  اما  است  درصد 
مردم  می دهد  نشان  که  یافته  افزایش 
سال  به  نسبت  امسال  درصد   ۱.۵ تهران 

کردند. مصرف  کمتری  آب  قبل، 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب:

دغدغه ای برای تامین آب مردم تهران در پاییز نداریم

آب و انرژی

سودجویی غیرقانونی از 
محل یارانه ها نیز باعث 

تحمیل هزینه های هنگفتی 
به اقتصاد کشور شده است 
که از جمله آن ها می توان 

به دامن زدن به رکود صنایع 
و تعطیلی کارخانه ها و 

همچنین افزایش بیکاری و 
تورم اشاره کرد

مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز:

رمز ارزهای غیر مجاز روزانه 20 میلیارد به اقتصاد کشور 
خسارت می زنند

از  نجومی  آمارهای  حالی  در  نیرو  وزارت 
انرژی توسط  از یارانه حامل های  سو استفاده 
منتشر  رمزارز  غیرمجاز  کنندگان  استخراج 
می کند که هرگز در مورد هویت این سو استفاده 
کنندگان و ارگان هایی که به تعبیر مسئوالن این 
غارت می برند«  به  را  »منابع کشور  وزارتخانه 
مجری  دیروز  است.  نکرده  منتشر  اطالعاتی 
تامین برق مراکز استخراج رمز ارز از خسارت 
روزانه ٢٠ میلیاردتومانی رمز ارزهای غیرمجاز به 
اقتصاد کشور خبر داد. به گزارش توانیر، محمد 
دستگاه  از  که  سودجویانی  گفت:  خدادادی 
رمزارز غیرمجاز جمع آوری شده توسط وزارت 
نیرو استفاده می کردند روزانه مبلغ ۲0 میلیارد 
تومان از منابع کشور را به غارت می بردند تا 
بدون ایجاد هیچ گونه شغل و ارزش افزوده ای 
یارانه  از  سواستفاده  با  صرفًا  و  کشور  برای 
بپردازند. اندوزی  به ثروت  انرژی  حامل های 
مجری تامین برق مراکز استخراج رمزارز گفت: 
انشعاب  از هرگونه  استفاده  قانون  اساس  بر 
برق  انشعاب  شامل  یارانه ای  تعرفه  با  برق 
خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و … برای 
است.  غیر مجاز  کشور  در  رمز ارزها  استخراج 
انجام این عمل خالف قانون در واقع کسب 
کردن سود نه از طریق یک فعالیت اقتصادِی 
اشتغال زا و مولد بلکه با سواستفاده از یارانه 

حامل های انرژی متعلق به آحاد ملت ایران 
است. سودجویی غیرقانونی از محل یارانه ها نیز 
باعث تحمیل هزینه های هنگفتی به اقتصاد 
کشور شده است که از جمله آن ها می توان به 
دامن زدن به رکود صنایع و تعطیلی کارخانه ها 
و همچنین افزایش بیکاری و تورم اشاره کرد. 
مجموعه  اینکه  بیان  با  خصوص  این  در  او 
صنعت برق تاکنون با همکاری نیروی انتظامی 
و همراهی قضات، موفق به کشف و جمع آوری 
تعداد قابل توجهی دستگاه استخراج رمز ارز 
با ظرفیتی نزدیک به ۶00 مگاوات شده است، 
تعداد  این  که  صورتی  در  کرد:  خاطرنشان 
دستگاه کشف و جمع آوری نشده بود، مالکان 
آن ها با رفتار سودجویانه هم اکنون نیز مشغول 
برای کسب  یارانه ای  برق  از  سواستفاده  به 
ثروت غیرقانونی بودند. سودجویان روزانه مبلغ 
غارت  به  را  منابع کشور  از  تومان  میلیارد   ۲0
می بردند و با سواستفاده از یارانه حامل های 
انرژی به ثروت اندوزی می پرداختند. کلیه این 
افراد متخلف که دستگاه های آن ها کشف و 
ضبط شده است، مکلفند نسبت به بازپرداخت 
یارانه های مورد اشاره اقدام نمایند و عالوه بر 
این، با معرفی به مراجع قضایی توسط وزارت 
نیرو؛ جرایم سنگین دیگری نیز شامل آن ها 

می شود.

از ابتدای سال جاری تاکنون 736 هزار تن گندم وارد بندر امام شده  است. این آماری است که مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان 
خوزستان دیروز اعالم کرد. امسال مثل سال های پیش خبر از برگزاری جشن خودکفایی گندم که همواره دولت ها در پی برگزاری آن 

بودند، نیست. سیاستی که از نگاه بسیاری کارشناسان خطا بوده است اما دولت های مختلف آن را دنبال کردند.
به واردات گندم کرد که  نه تنها دولت را مجبور  با خشک شدن سفره های زیرزمینی و کمبود منابع آب و کاهش بارش ها،   امسال 
کشاورزان را هم به تنگنا گرفتار کرد. سال هاست که به اصرار دولت بر خودکفایی در زمینه تولید گندم نقدهایی وارد می شود، اما دولت ها 
خودکفایی به هر قیمتی را به داشتن نگاه بلند مدت در زمینه ذخایر استراتژیک کشور، ترجیح داده اند و نتیجه اینکه چند سالی است نه 
تنها خبر از جشن خودکفایی گندم نیست، که این سیاست گذاری ها موجب افت چشمگیر ذخایر آبی در کشور و آسیب جدی به کشاورزی 

شده است. 
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را  خود  توان  همه  دولت  ربیعی گفت:  علی 
تا آخرین ساعات کاری به کار خواهد گرفت 
ماه های  آرامش،  با  بتواند  آینده  دولِت  تا 
در  کند.  شروع  را  خود  فعالیت  آغازین 
به  آنان که  ایرانیان، چه  ما  همه  میان  این 
رئیس جمهور منتخب رای داده اند و چه آنها 
که رای  نداده اند،  ضمن درک شرایط موجود 
و  تحریم  از  ناشی  تحمیل شده  مشکالت  و 
کرونا به ملت و دولت، به عنوان یک وظیفه 
ملی، باید همدالنه و با صبوری گام بردارند 

تا جامعه در آرامش از این مقطع عبور کند.
و  کرونا  واکسن  کرونا،  درباره  ربیعی   
و  امیدها  با  کماکان  گفت:  نیز  تحریم 
مواجه  کرونا  با  مقابله  در  زیادی  بیم های 
با  مبارزه  در  ما  موفقیت  الزمه  هستیم. 
سالمت  به  معطوف  رفتار   ، کرونا  ویروس 
تا  فرد  سطح  از  جامعه،  آحاد  همه  توسط 
برنامه  اجرای  و همچنین  نهادهای مختلف  
واکسن  تولید  گسترش  با  واکسیناسیون 
است. سیاست گذاری سالمت در این زمینه، 

چند عرصه دارد که اگر برنامه ریزی و حرکت 
همزمان در هر دو عرصه بطور توامان انجام 
شود، موفق خواهد بود. »کنش معطوف به 
»برنامه ریزی  و   » جامعه  و  مردم  سالمت 
برای ایمن سازی جامعه و »مبارزه با کرونا« 
با  مقابله  و  سالمت  حوزه  مهم  عرصه  سه 
در  که  است  کووید ۱9  ویروس  گسترش 
اجتماعی ،  و  اقتصادی  سیاست گذاری  کنار 
با کرونا  مبارزه  در  پیروزی  می تواند موجب 

باشد.

ویروس  با  مقابله  عرصه  در  گفت:  ربیعی 
یک  در  ابتدا  از  دولت  مردم،  ایمن سازی  و 
آن  صحت  امروز  جانبه که  دو  برنامه ریزی 
تولید  و  واردات  پیگیر  است،  شده  اثبات 
مورد  در  مسیر،  این  در  شد.  واکسن کرونا 
زمان ورود واکسن به کشور، ابهاماتی پیش 
آمده که الزم است توضیحی درباره اش ارائه 
در خرید  پیشگام  ما جزو کشورهای  کنیم. 
و کشورهای  کوواکس  از  بودیم که  واکسن 
روسیه و چین و  هرجایی که امکان خرید 
واکسن  خرید  داشت،  برای  وجود  واکسن 
عدم  و  تحریم  تردید،  بدون  اقدام کردیم. 
به  مانع در دستیابی  بزرگترین  مالی  تبادل 
تحریم گران  باالخره  اینکه  تا  بود.  واکسن 
در  ما  ارزی  منابع  از  واکسن  خرید  اجازه 
در  ما  دیگر  مشکل  کردند.  صادر  را  خارج 
واکسن،  محدودیت کشورهای  خرید  حوزه 
برنامه ریزی های  متاثر شدن  و  تولید کننده 

بود. این کشورها  سیاست های  از  ما 
تالش  تمام  دولت  بنابراین  داد:  ادامه  او 
و  آورد  به عمل  واکسن  برای خرید  را  خود 
شبیه  دنیا  در  هیچ کشوری  اینکه  وجود  با 
واکسن  خرید  موانع  با  که  نیست  ایران 
همه  برغم  تاکنون  اما  باشد،  شده  مواجه 
خبر  را  آنها  از  بخشی  مردم،  مشکالتی که 
این  و  شده  وارد کشورمان  واکسن  دارند، 
بیشتری  سرعت  اخیر،  هفته های  در  روند 

است. یافته 
ظرفیت  خوشبختانه  کرد:  اظهار  ربیعی   
واکسیناسیون  برای  بهداشتی کشور  شبکه 
روز رسیده  در  تا۶00 هزار دوز   ۵00 از  فراتر 
در  واکسن  هزار   4۲4 رکورد  فعال  است. 

بر  عزیز  مردم  امیدواریم  ثبت شده که  روز 
بهداشت  وزارت  صادره  اطالعیه های  اساس 
در  اتفاق  این  با  ثبت نام کنند که  به  اقدام 
هم  واکسیناسیون  سرعت  آتی  روزهای 

می کند. پیدا  افزایش 
 او ادامه داد: خوشبختانه فراهم و دسترسی 
چنانکه  هست  مطلوب  واکسن  به  فعلی 
تکمیل  و  دوم  دوز  برای  حتی  واکسن  ما 
واکسیناسیون گروه های سنی اعالم شده از 
هم اکنون موجود است و فراخوان  ثبت نام 
ای  زمینه  بیماری های  واکسیناسیون  برای 
و بیماران صعب العالج و خاص که تاکنون 
صادر  زودی  به  نیز  اند  نشده  واکسینه 
می شود. شایان ذکر است طی روزهای اخیر 
تولیدی  آسترازنکا  واکسن  محموله  اولین 
ژاپن به کشور وارد شد و انشالله اگر مشکلی 
پیش نیاید با وعده ای که عزیزان در ژاپن 
دادن جمعه هم محموله دوم یعنی مجموعا 
واکسن  این  دوز  هزار  نهصد  و  میلیون  دو 
تکمیل می شود. سبد ۱0 میلیونی واکسن از 

روز گذشته تکمیل شد. نیز دو  چین 
در  امیدواریم  گفت:  همچنین  ربیعی   
کواکس  که  تاخیری  برغم  آتی  هفته های 
مختلف  برای کشورهای  واکسن  ارسال  در 
از جمله کشور ما داشته بتوانیم با توجه به 
محموله های  شده  انجام  خریدی که  پیش 
و  دریافت کنیم  رو  واکسن کووکس  جدید 
به  هفته  و  روز  به  روز  آن  موازات  به  البته 
و  می کند  پیدا  افزایش  داخل  تولید  هفته 
انشالله  ما  داخل  تولید  پلکانی  افزایش  با 
در هفته های آتی هموطنان عزیزمان دغدغه 

داشت. خواهند  کمتری 

توضیحات سخنگوی دولت درباره ادامه روند واکسیناسیون در ایران

هیچ کشوری در خرید واکسن موانع ایران را ندارد

صدور مجوز برگزاری 
آزمون استخدام  25 هزار 

نفر در آموزش وپرورش
وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
توانستیم  اینکه  بیان  با  آموزش وپرورش 
برای سال ۱400 مجوز جذب حدود ۵0 هزار 
نیرو )۲۵ هزار نفر از محل کنکور سراسری 
و ۲۵ هزار نفر از محل ماده ۲۸ اساسنامه 
دریافت  استخدامی(  آزمون  همان  یا 
و  شده  اخذ  اولیه  موافقت  گفت:  کنیم، 
های  آزمون  بخش  در  آن  دفترچه  بزودی 
بارگذاری  سنجش  سایت  در  استخدامی 

می شود.
ترکمن  الهیار  علی  ایسنا،  گزارش  به   
و  مدیران  اجالس  پنجمین  و  سی  در 
که  کشور  سراسر  آموزش وپرورش  روسای 
نقشه  گفت:  شد  برگزار  باهنر  اردوگاه  در 
منابع  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاونت  راه 
و  برنامه ها  »مدیریت  اصل  سه  مبنای  بر 
سیاست های بلند مدت، میان مدت و کوتاه 
منزلت  ارتقای  و  رفاهی  امور  توسعه  مدت 
برنامه،  »مدیریت  فرهنگیان«،  اجتماعی 
»مدیریت  و  راهبردی«  نظارت  و  بودجه 
آمار  فرآیندها،  و  تشکیالت  انسانی،  منابع 
ترسیم  یافتگی«  توسعه  شاخص های  و 

است.  شده 
ایجاد  بر  مروری  ضمن  همچنین  او 
گفت:  فرهنگیان  درمان  و  بیمه  تسهیالت 
برقراری رفاه همکاران فرهنگی  در راستای 
تقویت  نظیر  اقداماتی  کشور،  سراسر  در 
اسکان  طرح  رفاهی،  مراکز  توسعه  و 
بیماران  مراکز  ایجاد  فرهنگیان،  موقت 
اندازی  راه  ها،  استان  در  صعب العالج 
انعقاد  و  فرهنگی  پیشکسوتان  باشگاه 
خدمات  دهنده  ارائه  شرکت  با  تفاهم نامه 
زاگرس، صورت گرفته  همچون  گردشگری 
تأمین  به  اشاره  با  ترکمن  الهیار  است. 
اصل  اجرای  در  مالی  منابع  و  بودجه 
راهبردی  نظارت  و  بودجه  برنامه،  مدیریت 
نیمه  در  معلمان  بندی  رتبه  کرد:  اظهار 
 ۲۲00 بر  بالغ  اعتباری  با  دوم سال ۱۳9۸، 
میلیارد تومان میسر شد و افزایش حقوق 
دانشگاه  دانشجویان   ( خدمت  متعهدین 
پرداخت  و  حقوق  حداقل  تا  فرهنگیان( 
عیدی به آنان برای نخستین بار با اعتباری 
بالغ بر ۶۳0 میلیارد تومان در سال ۱۳9۸ ، 

شد.  اجرایی  و  تصویب 

علی ربیعی سخنگوی دولت اعالم کرد که دولت تمام تالش خود را برای خرید واکسن انجام داد اما با موانع جدی هم برای واردات 
روبه رو بوده است. به گزارش ایسنا، علی ربیعی که نشست خبری او به صورت مکتوب برگزار شد. او با اشاره به مشکالت ناشی از کرونا 
و خشکسالی که در 50 سال اخیرکم نظیر بوده، گفت: اپیدمی کرونا و خشکسالی نیز مساله ای جهانی است و همه کشورهایی که درگیری 
جدی با آن دارند،  با بحران مواجه اند؛ سال ها است که آب، مولفه مهمی در امنیت جهانی محسوب می شود. در همین راستا، ما برای مبارزه 

با خشکسالی و کرونا نیز نیاز به همکاری و همیاری ملی داریم و در صورت بروز رفتار غیرهمدالنه، جامعه  دچار تنش می شود.
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آگهي مناقصه عمومي 
 ) یک مرحله اي – تجدید مناقصه(

-الف ( شرح مختصر كار : 
-گاز رسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی در سطح 

استان زنجان
-مدت انجام كار 365 روز می باشد.

ب ( شرایط متقاضی:
  - دارا بودن رتبه 5 و باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات 

یا رشته نفت و گاز   
-دارا بودن سابقه اجرای یک کار مشابه در حد معامالت 
عمده یا دو کار در حد معامالت  متوسط به همراه حسن 

سابقه در پنج سال گذشته
-دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران و تائیدیه 

صالحیت HSE از شرکت گاز استان زنجان
-درصورت حضور شرکتهایی با هیئت مدیره مشترک یا 

سهامدار مشترک پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد.
به  مناقصه  در  شركت  ضمانتنامه  -ارائه 
و  میلیارد  یک  حروف  به   ( مبلغ1,925,989,000ریال 
نهصدو بیست و پنج میلیون و نهصدو هشتادو نه هزار ریا 

ل  ( شامل یكی ازانواع ذیل:
- ضمانتنامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی 
مؤسسات اعتباری غیربانكی كه دارای مجوز فعالیت از 

سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
شماره  حساب  به  )واریز  نقد  وجه  -واریز 
بنام  مرکزی  بانك   IR260100004101103730230598

شرکت گاز زنجان(.
– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای 

مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی 
بیمه مركزی ایران.

-اوراق مشاركت بی نام تضمین شده بانك ها و دولت 
با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه 

انتشار اوراق مشاركت(.
ارزش  درصد  پنج  و  هشتاد  معادل  ملكی  -وثیقه 

كارشناسی رسمی آن.
-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت 
دولتی كه به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و 

طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
به   ( 38.519.780.000ریال  پروژه:  ریالی  برآورد   -
حروف: سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون و 

هفتصدو هشتاد هزار ریا ل (
-تبصره : طبق نامه شماره 51103/97  مورخ 97/2/10» 
قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت 

ارائه شود.«
ج ( محل زمان و مهلت تكمیل و تحویل مدارك :

از كلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه 
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس

 WWW.setadiran.ir
) بخش مناقصه( نسبت به اعالم آمادگی ، دریافت و 

تكمیل اسناد مناقصه طبق زمانبندی زیر اقدام فرمایند.
لغایت   1400/05/06 : اسناد مناقصه  - مهلت دریافت 

1400/05/12
- مهلت عودت  اسناد مناقصه : تا ساعت  8:30 صبح 

یک شنبه مورخ 1400/05/24
- زمان تاریخ بازگشایی پاكات مناقصه : یک شنبه مورخ 

1400/05/24
- هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500.000  ریال 

)به حروف : پانصد هزار ریال(
** ضمنًا هزینه درج آگهی ) هر دو نوبت ( بعهده برنده 

مناقصه می باشد .
و (مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن33146225-024 واحد تنظیم پیمانشركت 

گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمایند.
اسناد  عودت  جهت  بایست  می  پیمانکاران   : تذکر 
بر  عالوه    ) ج  و  ، ب  الف  پاکات  شامل   ( مناقصه 
 ) ج  و  ب  پاکات   ( مدارک  و  اسناد  کلیه  بارگذاری 
ل  ارسا  و  الکترونیکی  شده  امضاء  و  مهر  صورت  به 
)تضمین  الف  پاكت  صرفا    ، ستاد  سامانه  طریق  از 
سامانه  در  بارگذاری  بر  عالوه  را  مناقصه(  در  شركت 
ستاد  بصورت فیزیكی نیز درمهلت مقرر ) حداکثر تا 
8:30 مورخ 1400/05/24 (  به واحد حراست تحویل 
موارد  وسایر  پكیج  بارگذاری  عدم  درصورت   .، دهند 
خواسته شده درسامانه )حتی یك آیتم( ، مناقصه گر 
از گردونه رقابت خارج میشود. بدیهی است تكمیل و 
ارائه مدارك مناقصه هیچگونه حقی را برای متقاضیان 

ایجاد نخواهد نمود .
-بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضای 

الکترونیکی مورد تایید می باشد .

نوبت دوم

شرکت گاز استان زنجان در نظر دارددر اجرای بند ))ق(( ماده 12 قانون رفع موانع تولید کل کشور جهت پروژۀ گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی سال 1400 
در سطح استان زنجان)مرحله اول( را به شرح ذيل از طريق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 

** توضیح : این آگهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی )) شانا (( به آدرس , www. shana .ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس  
WWW.setadiran.ir  و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http: iets . mporg .ir درج گردیده است.

 -1روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان
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سیاست  اینکه  بر  تاکید  با  آموزش وپرورش  وزیر 
کشور  مدارس  حضوری  بازگشایی  امسال،  قطعی 
از  یکی  معلمان  واکسیناسیون  قطعا  است، گفت: 
راههای کاستن از نگرانی خانواده هاست که بناست از 
عید سعید غدیر خم در سطح کشور با همت وزارت 

شود. آغاز  بهداشت 
تاکید  با  ایسنا، محسن حاجی میرزایی  به گزارش   
بر اینکه سیاست قطعی امسال، بازگشایی حضوری 
دیروز  تا  اگر  داد:  ادامه  است،  کشور  مدارس 
اما  داشت،  وجود  باره  این  در  متفاوتی  دیدگاه های 
یک  بازگشایی،  شده که  حاصل  اجماع  این  امروز 

برای آن  باید  با هر کیفیتی بشود  ضرورت است و 
برنامه ریزی کرد. سیاست قطعی، بازگشایی است، 

است. متفاوت  آن  برای  ریزی  برنامه  اما 
فاصله  الزام  با  اگر  افزود:  آموزش وپرورش  وزیر   
بازگشایی  بر  هم  باز  باشیم،  مواجه  اجتماعی 
بندی  را گروه  آموزان  دانش  طوری  و  داریم  تاکید 
شود.  رعایت  فاصله  این  می کنیم که  ساماندهی  و 
قطعا واکسیناسیون معلمان یکی از راه های کاستن 
عیدسعید  از  بناست  که  خانواده هاست  نگرانی  از 
بهداشت  وزارت  همت  با  سطح کشور  در  خم  غدیر 

شود. آغاز 

دولت  تغییر  آستانه  در  همچنین  اینکه  بیان  با  او 
جابجایی  که  دارد  وجود  نگرانی  این  و  هستیم 
غفلت  موجب  تحصیلی  سال  آستانه  در  مدیران 
شود و فرصت هایی را از دست داده و دانش آموزان 

ببینند. آسیب 
 باید شرایط را برای بازگشایی باشکوه مدرسه فراهم 
کنیم تا این انتقال کوچکترین آسیبی به بازگشایی 
حاجی میرزایی  نکند.  وارد  آسیب  تحصیلی  سال 
برگزاری  از  دوره  این  در  داریم  قصد  داد:  ادامه 
اجالس، مجموعه فهم و برداشتمان را بسته بندی و 
منظم کرده و برای یک حرکت کاملتر آماده شویم.

وزیر آموزش وپرورش

بازگشایی حضوری مدارس، سیاست قطعی امسال است

آموزش 

ربیعی: خوشبختانه ظرفیت شبکه 
بهداشتی کشور برای واکسیناسیون 
فراتر از ۵00 تا۶00 هزار دوز در روز 
رسیده است. فعال رکورد 4۲4 
هزار واکسن در روز ثبت شده که 
امیدواریم مردم عزیز بر اساس 
اطالعیه های صادره وزارت بهداشت 
اقدام به ثبت نام کنند



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
 ۱ - بال، کاهش تدریجی - پوالد - بیماری 
صرع - ریسمان ۲ - دوری و هجران - 
محصول آب و صابون۳ - آب منجمد، آب 
صفر درجه - طرز لباس پوشیدن، واحد 
زنانه،  تعجب  تعجب،  حرف   - نظامی 
نت   - مکعب   - مار4  - صالح  گشوده 
چهارم، نت قبل از سل، کلید آن در موسیقی 
معروف است - نقاش اسپانيايي، نقاش 

اسپانیایی سبك سورئالیسم۵ - نظرات - 
تخم مرغ فرنگی، گندم - ضم وارونه - 
سوره قران۶ - تابلویی از تامس گینزبرو 
- روزگار، زمانه۷ - تکرار حرف دوازدهم 
- برابر ومساوی - ناظر۸ - مطابق رسم و 
وضع حاضر - کندر رومی - بنده و غالم، 
زاویه هدف گیری برای توپخانه9 - امر به 
یافتن، بیهوده - گام بی ته - میوه مربایی، 
میوه نكو، میوه پاییزی۱0 - راه آشکار  - 
ستاره متحرک - سقف دهان۱۱ - گامت 

ماده، تخمك - سوپ وطنی، غذای نذری، 
غذای ایرانی - نیتروژن۱۲ - گران مایگی، 
متانت - از فیلم های پوران درخشنده۱۳ 
- مکیدن چیزی را - به تنهایی تاختن 
- شلوار جین، قدم یکپا، ژنرال جنگهای 
 - عدد   - دوزخ  مالک   - انفصال۱4 
ابریشم  احسنت،  کمان،  وتر   - فیلتر۱۵ 
تابیده - گوسفند جنگی، حركتی در فوتبال 
- جبر وارونه - یادداشت، الفبای موسیقی

عمودی
عموی   - تكیه   - یاب  جاذبه  میوه   -  ۱
و  شعر  با  همراه  نمایش   - پیامبر۲  دلیر 
 - آخر  رمق   - نمایش  نوعی  موسیقی، 
رایگان، پسر طهماسب۳ - قیمت بازاری - 
در بیمارستان خدمت می كند، سر پرستار 
- شهر پاکستان - حرص و طمع، زیاده 
ایرانی،  نژاد   - اضافه4  از حروف  خواهی، 
و  بادام  مغز  با  حلوایی   - آسیایی  نژاد 
گردو۵ - نام بازیگر - رنگی برای فرش۶ 
- امر به پوئیدن، پوئیدن امری - وسیله 
درویدن،  ابزار  كن،  درو  گندم  كشاورزی، 
عدد   - ها  عامل  سیستم  انواع  از  یكی 
منفی، جواب سر باال۷ - پشته خاك، گیره 
سر دخترانه، تپه كوچك - عقیده - آوازی 
سوپ   - - گردنه کوه  شور۸  دستگاه  در 
وطنی، غذای نذری، غذای ایرانی - كمتر، 
خیاطی  چرخ  مارک   - اندازه9  كمترین 
 - است  معروف  گالبش  گالب،  شهر   -
بی   - شادمانی۱0  محفل  طرب،  مجلس 
- کلمه  تازی  عزیز  عرب،  مادر   - تجربه  

بیماری  همراهی، آش، حرف مشایعت - 
 - مرتبه  کار،  مرتبه،  و  قدر   - سگی۱۱ 
 - گله  نگهبان  وفادار،  حیوان   - مخالف 
ریسمان،   - آب۱۲  ریختن   - آرنج  تیزی 
بند ، ریسمان و بند  - هکر ناتمام - طلب 

- سراینده،  چاره جویی۱۳  نمودن،  درمان 
به  را  مایعات   - گویند  را  شعر  سراینده 
می  تنگ  دهان  های  ظرف  در  آن  وسیله 
ریزند۱4 - تردید، دو دلی، از میطالت نماز 
- تکرار حرف بیست و شش - فلز گلوله، 

فلز سنگین - نوای موسیقی  - پول ژاپن، 
پول آسیایی، پول قدرتمند آسیا۱۵ - قاره 
سیاه - واحد مقاومت الكتریكی، مهم تر 

حیوانات پرفسور  احشام،  از   -

جدول شماره 2069

مدیر دفتر بحران و پدافند غیرعامل گفت: طبق 
همه  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  مصوبه 
مولد  به  مجهز  باید  حیاتی  و  حساس  مراکز 

باشند. برق  تامین  اضطراری 
شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت  گزارش  به 
حاشیه  در  اسالمی«  »مهدی   ، کرمان  استان 
کاری  به  آماده  تست  سراسری  رزمایش 
مدیرکل  حضور  با  برق که  اضطراری  مولدهای 
شد،  انجام  استانداری کرمان  غیرعامل  پدافند 
نیاز  که  مراکزی  و  دستگاه ها  برخی  افزود: 
مبرم به برق دارند، هنوز نسبت به تامین مولد 
اضطراری اقدام نکرده اند که باید هرچه سریع تر 

کنند. اقدام  باره  این  در 
از  او اضافه کرد: در شمال استان کرمان بیش 
دارد که  وجود  اضطراری  مولد  دارای  مرکز   ۱۸0

به کاهش  تا ۶۵ مگاوات   ۶0 بار  در زمان پیک 
می کند. پیک کمک 

بندی  سطح  دارای  حساس  مرکز   ۷0 او گفت: 
نانوایی ها   ، بیمارستان ها   ، بنزین ها  پمپ  نظیر 
به حساسیت کار  توجه  با  داشته که  وجود  نیز 
مراکز  سوی  از  نیاز  اعالم  و  اضطرار  صورت  در 

می شود. قطع  کشور  دیسپاچینگ 
ناپایدار  برق  شبکه  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
از  متاثر  شده  ایجاد  ناپایداری  گفت:  است، 
است  بار  افزایش  و  بحرانی  و  جوی  شرایط 
به  ناخواسته  خاموشی های  است  ممکن  که 

شود. تحمیل  مشترکان 
که  مشترکان  کرد:  تاکید  همچنین  او 
به  خسارت  شده  تحمیل  خاموشی های 
باید  می کند  وارد  مرکز  تجهیزات  یا  سیستم ها 

ژنراتور مجهز  دیزل  یا  اضطراری  مولد  به  حتما 
غیرعامل،  پدافند  و  بحران  دفتر  مدیر  شوند. 
به  که  دانست  شبکه هایی  جزو  را  برق  شبکه 
طور معمول مورد انواع تهدیدها قرار می گیرد و 
بنابراین الزم است در این زمینه دقت بیشتری 
به خرج داد. اسالمی توجه به وجود واحدهای 
پراکنده تولید برق و مولدهای اضطراری تامین 
جمله  از  حساس  مراکز  و  سازمان ها  در  برق 
خاطرنشان  و  خواند  ضروری  را  بیمارستان ها 
سال های  این  در  خوبی  فعالیت های  ساخت: 

است. گرفته  صورت  اخیر 
برای  نفت  شرکت  با  نامه  تفاهم  عقد  به  او 
از  افزود:  و  کرد  اشاره  دولتی  سوخت  تامین 
تاریخ 9 خردادماه تا ۲۲ خردادماه سال جاری 
ساعات  در  ژنراتور  دیزل  دارای  مراکز  قطع  با 

پیک بار بیش از ۳4 مگاوات کاهش مصرف را 
پیک  فصل  پایان  تا  مهم  این  بودیم که  شاهد 

داشت. خواهد  ادامه  مردادماه  اواخر 
و  حساس  مراکز  برخی  هنوز  اینکه  بیان  با  او 
اقدامی  اضطراری  مولد  تامین  برای  حیاتی 
که  دستگاه هایی  همه  کرد:  توصیه  نکرده اند، 
نیاز ضروری به برق پایدار دارند، باید نسبت به 

کنند. اقدام  مولد  تامین 
مصرف کننده  واحدهای  هرچه  کرد:  اضافه  او 

شرایط  در  می توانند  بهتر  باشند،  تر  آماده  برق 
تامین کنند. را  خود  برق  بحرانی  و  اضطراری 

تست  سراسری  مانور  پنجمین   ، است  گفتنی 
مراکز  برق  اضطراری  مولدهای  به کاری  آماده 
در  امروز  ظهر  از  پیش  استان  شمال  حساس 
اورژانس  صداوسیما،  احوال،  ثبت  اداره کل 
ایرنا  خبرگزاری   ، انتظامی  نیروی  افضلی پور، 
و مراکز حساس شرکت مخابرات استان برگزار 

. شد

 مدير دفتر بحران پدافند غيرعامل:

همه مراكز حساس بايد مولد اضطرارى برق داشته باشند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: با توجه به کاهش بارندگی ها 
در سال آبی - زراعی جاری، حجم ذخیره آب در سازه های آبخیزداری استان تاکنون 
۷9 درصد کاهش یافته است. علیرضا نصرآبادی گفت: از پاییز سال گذشته تاکنون 
در مجموع ۱۶ میلیون و ۲4۸ هزار متر مکعب روان آب در سازه های آبخیزداری استان 
جمع آوری و ذخیره شده است. او اظهار داشت: میزان ذخیره سازی و کنترل روان آب 
پشت سازه های آبخیزداری استان در سال زراعی ۱۳99-۱۳9۸، معادل ۷۶ میلیون و 
49۶ هزار و ۵۶0 متر مکعب بوده است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۱۵۳ سازه آبخیزداری با ظرفیت ۸0 میلیون و ۷0۵ 
هزار و ۲۶9 متر مکعب در این استان وجود دارد. او عنوان کرد: برای اجرای طرح های 
آبخیزداری سال گذشته در مجموع ۱9۱ میلیارد و ۱۲0 میلیون ریال مصوب شد که ۱4۵ 
میلیارد و ۱۳۵ میلیون ریال به استان تخصیص یافت. نصرآبادی افزود: از این میزان از 
محل اعتبارات استانی 4۱ میلیارد و ۷0 میلیون ریال مصوب شد و ۱۵ میلیارد و ۷۳۵ 
میلیون ریال تخصیص یافت، از محل اعتبارات ملی نیز ۱۵0 میلیارد و ۵0 میلیون ریال 

مصوب و ۱۲9 میلیارد و 400 میلیون ریال تخصیص یافته است.
او بیان کرد: سازه های آبخیزداری استان که سال قبل تا ۸۵ میلیون متر مکعب روان آب 

را ذخیره کردند امسال با کمبود بارندگی ها با افت شدید مواجه شده اند.

 سمیه باقرزاده/ مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان این مطلب که خراسان رضوی با ۳۶ هزار و 
49۳ کیلومتر شبکه گازرسانی دارای بیشترین میزان شبکه گازرسانی در کشور است گفت: از این 
میزان شبکه  ۲۵ هزار و ۱۳۶ کیلومتر معادل ۷0 درصد برای گازرسانی به روستاها و ۱۱ هزار و ۳۵۷ 

کیلومتر)۳0 درصد( هم شبکه شهری است.
حسن افتخاری در ادامه این مطلب افزود: در سه ماه ابتدایی امسال ۳00 کیلومتر شبکه گازرسانی 

جدید در استان اجرا شد که ۲۶ کیلومتر آن شبکه شهری و ۲۷4 کیلومتر روستایی بود.
اوافزود: تا پایان خرداد ماه ۱400،  ۷9 شهر و ۲4۶۷ روستا با یک میلیون و 9۳۲ هزار خانوار شهری و 
روستایی در خراسان رضوی از نعمت گاز بهره مند شدند و عملیات اجرایی گازرسانی در ۱۸۸ روستای 

دیگر هم در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تاکید کرد: روستاهای باقی مانده واجد شرایط فاقد گاز در 
استان، دارای عبورگاه های سخت و صعب العبور بوده و از نظر اجرای شبکه های گازرسانی و مسائل 

فنی و ایمنی نیازمند زمان و بررسی بیشتری است.
افتخاری اظهار کرد: در حال حاضر 99.9 درصد جمعیت شهری و 9۵.4 درصد جمعیت روستایی 
استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند. با اتمام طرح های گازرسانی در حال اجرا در بخش 

روستایی ضریب نفوذ گازطبیعی این بخش هم به باالی 99 درصد ارتقا خواهد یافت.

در نشست صمیمانه داراب بیرانوندی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین با 
سردار رفیعی، فرمانده سپاه صاحب االمر )عج( این استان، مسائل کاری و همکاری 
بررسی  مورد  انقالبی سپاه  نهاد  و  آب و فاضالب  رسان حوزه  بین دستگاه خدمت 
قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی، سردار رفیعی، در این نشست عملکرد شرکت 
آب و فاضالب در ارائه خدمات و کنترل بحران خشکسالی را در سطح استان قزوین 

مطلوب و رضایت مردم در این زمینه را رضایت خدا خواند.
او همچنین اعالم آمادگی کرد تا بر اساس رسالت خدمت به مردم، سپاه در مناطقی 
که به دلیل مسائل تکنیکی و تجهیزاتی و یا دور افتاده بودن و یا سودآور نبودن برای 
پیمانکاران مجری، مشکل تامین آب آشامیدنی وجود دارد، ورود کرده  و پروژه های 

آب رسانی را به انجام برساند.
بیرانوندی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت آب آشامیدنی استان قزوین و نیز 
پروژه هایی که تاکنون به صورت مشترک با سپاه استان که به ویژه در مناطق روستایی 

اجرا شده است، خواستار ادامه این همکاری ها شد.
او مساله آب را با توجه به تغییر اقلیم، خشکسالی بی سابقه و کاهش سالیانه 
بارندگی ها، یک مساله ملی و فرا دستگاهی خواند و همکاری شرکت آب و فاضالب با 
سپاه را الگویی برای سایر دستگاه ها خواند که می تواند برای کنترل بحران و چالش کم 

آبی موثر بوده و امنیت آبی را برای مردم عزیز استان به ارمغان بیاورد.

کاهش 79 درصدی حجم ذخیره آب در 
سازه های خراسان جنوبی 

مدیرعامل شرکت گاز خبر داد:
اجرای بیش از 36 هزار کیلومتر شبکه 

گازرسانی در خراسان رضوی

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب قزوین:
خشکسالی مساله ای فرادستگاهی است

| خراسان جنوبی | | خراسان رضوی | | قزوین |
در جلسه هماهنگی

 با زنجیره توزیع تاکید شد:
استمرار تامین و توزیع پایدار 

سوخت در هرمزگان 

جلسه هماهنگی به منظور استمرار تامین و توزیع پایدار 
سوخت در هرمزگان با حضور نمایندگان شرکت های موزع، 
حمل و نقل و زنجیره توزیع و مسئوالن منطقه هرمزگان 

برگزار شد.
فرآورده  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  به گزارش 
عبدهللا  جلسه  این  ابتدای  در  هرمزگان،  نفتی  های 
احمدی کمرپشتی مدیر منطقه هرمزگان درباره ضرورت و 
اهمیت این جلسه گفت: اگر امروز توانسته ایم بدون تاخیر 
و کم وکاست عالوه بر وظیفه مهم سوخت رسانی به کشور 
و جزایر در استان هم موفق عمل کنیم به دلیل مسئولیت 
شناسی و تالش های جهادگونه همه کسانی است که در 

زنجیره توزیع، شرکت ملی پخش را یاری می دهند.
مدیر منطقه هرمزگان افزود: با تدابیری که در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی شکل گرفته است زیرساخت های تولید 
فرآورده های نفتی به اندازه ای است که نه تنها نیازی به 
واردات نداریم بلکه با افتخار مقدار قابل توجهی از تولیدات 
فارس  خلیج  ستاره  و  بندرعباس  نفت  های  پاالیشگاه 
را صادر می کنیم که موجب ارز آوری و تامین بودجه و 

هزینه های کشور می شود..
فرآورده  تامین  زمینه  در  داد:  ادامه  احمدی کمرپشتی 
داخلی به دلیل وجود ابزارهای ریلی ، جاده ای و دریایی و 
از همه مهمتر خط لوله انتقال فرآورده در کشور، هرمزگان 
توانسته به عنوان مبدا مهم تامین بخش اعظم سوخت 

کشور باشد.
مدیر منطقه هرمزگان با اشاره به اولویت قراردادن وظیفه 
با همه این مسئولیت های بزرگ و  اصل شرکت گفت: 
خطیر همکاران شرکت در منطقه هرمزگان لحظه ای از رصد 
وضعیت سوخت رسانی به نقاط دور افتاده و صعب العبور 
استان فارغ نیستند و در اثر همین تالش جهادی است که 
مردم عزیزمان در حوزه سوخت رسانی دغدغه ای ندارند.

احمدی کمرپشتی در پایان از همه شرکت های حمل و 
نقل زمینی و دریایی و ریلی ، مدیران جایگاه های عرضه 

سوخت و عوامل زنجیره توزیع تشکر و قدردانی کرد.
و  فنی  معاون  عابدینی  مرتضی  نشست،  این  ادامه  در 
وضعیت سوخت  تشریح  به  هرمزگان  منطقه  عملیاتی 
رسانی و انتقال فرآورده از انبار نفت شهید رجایی به کشور 
جاده پیما  نفتکش های  و  سراسری  لوله  خط  طریق  از 

پرداخت و گفت :
صادرات بنزین برای اولین بار از طریق مخزن دار ریلی و 
از مبدا تاسیسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در بندرعباس افتخاری بود که در کوتاه ترین زمان ممکن 
زیرساخت های فنی و عملیاتی آن آماده شد و همکاران 
پخش  ستاد  اشراف  با  عملیات  و  مهندسی  خدمات 

فرآورده های نفتی کشور به خوبی آن را اجرا کردند.
عابدینی با اشاره به ویژگی های مهندسی این طرح گفت: 
وجود  تجربه  این  قبال  نحوی که  )به  پمپ ها  طراحی 
نداشت( توسط جوانان همین شرکت و در کوتاه ترین 
زمان امکان انتقال این فرآورده به مخزنداران ریلی را فراهم 
کرد. در ادامه جلسه محمد ربیعی رئیس تامین و توزیع 
منطقه هرمزگان نیز بیان گزارشی از هماهنگی های بعمل 
آمده با نواحی و جزایر استان در زمینه سوخت رسانی 
دریایی گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و 
مدیریتی که با رهنمودهای ستاد تهران در منطقه هرمزگان 
لحظه ای  نتوانست  جوی  نامالیمات  می شود  پیگیری 
سوخت رسانی دریایی و انتقال فرآورده به جزایر را متوقف 
کند. رئیس تامین و توزیع منطقه هرمزگان افزود: همه 
مخازن در جزایر و نواحی به میزان کافی سوخت و فرآورده 
برای ذخیره و توزیع دارند و سوخت رسانی به شناور های 
متقاضی در دریا و ساحل هم بدون تاخیر انجام می شود.
با  بازرگانی  باقری معاون  احمد  این نشست  انتهای  در 
اشاره به توفان شدید و گرد و خاک و سیل های روزهای 
اخیر در بخش هایی از استان هرمزگان گفت : به گونه ای 
سیل  شدن  جاری  علی رغم  شده است که  برنامه ریزی 
غیرمترقبه در بخش های شمالی و شرقی استان و بسته 
شدن جاده ها،  وقفه ای در سوخت رسانی رخ ندهد. معاون 
بازرگانی منطقه هرمزگان ادامه داد: در ایام سیل و قطعی 
برق بنا به گزارش های دریافتی از روسای نواحی در هیچ 
یک از شهرستان های استان جایگاه خاموشی نداشته ایم.
در خالل این نشست نمایندگان شرکت های حمل و نقل 
از  گزارشی  نیز  سوخت  عرضه  جایگاه های  صاحبان  و 

دادند.   ارائه  خود  مجموعه های  تالش های 

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

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  ماده ۳  اگهی موضوع 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
۱400۶0۳۱900۸000۸09هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نیره بهزاد نیا فرزند احمد به 
شماره شناسنامه ۱99 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۱9۱ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک ۶ فرعی از ۲4۳۱ اصلی واقع در زرند بلوار دانش 
لذا  است.  اشرف موسوی محرز گردیده  مالک رسمی  از  کوچه ۶ خریداری 
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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف ۱۱4
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/4/۲۲
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/۵/۶

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱۳99/0۳/۱۲ مورخه   ۱400۶0۳۱90۷۸00۲۶00 شماره  رای  برابر 
دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
کرمان  از  صادره   9۸۸ شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  جعفری  رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرمان 
۱۶۶0۲ فرعی از ۳9۶۸ اصلی مفروز و مجزی  کدملی ۲99۲۵9۳۸4۲در یک باب خانه به مساحت ۲۲۵ مترمربع پالک 
شهربازی  پشت  بهمن   ۲۲ بلوار  انتهای  کرمان  در  واقع  دو کرمان  بخش  اصلی   ۳9۶۸ از  فرعی   ۸99 پالک  از  شده 
است.  گردیده  محرز  خانم کیاندخت کیانیان  رسمی  مالک  از  خریداری  پنجم  درب  ۵ سمت چپ  جنوبی   ۷ اسدآبادی 
به صدور  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  روز   ۱۵ به فاصله  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا 
را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
به مراجع  را  دادخواست خود  اعتراض،  تاريخ تسليم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  اداره تسلیم و پس  این  به 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

۳۸۲ الف:  صادر خواهد شد. م 
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱400/0۵/0۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱400/0۵/۲0

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱400/04/۱۳ مورخه   ۱400۶0۳۱90۷۸00۳۵94 شماره  اصالحی  رای  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه  تکلیف وضعیت ثبتی 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه بهرامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۶44۲ صادره از کرمان 
کدملی ۲990۵۷۶۷۲۱ در یک باب خانه به مساحت ۲۱9 مترمربع تحت پالک ۱۶00۲ فرعی از ۳9۶۸ اصلی مفروز و مجزی 
۱9 خریداری از  شده از پالک ۸99 فرعی از ۳9۶۸ اصلی بخش دو کرمان واقع در کرمان خیابان اسدآبادی نبش کوچه 
منتشر  مجددا  و  اصالح  متر   ۲۱9 به  متر   ۲۱۳/۷9 از  مساحت  است.  گردیده  محرز  نژاد  احمدی  علی  آقای  رسمی  مالک 
به  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  روز   ۱۵ به فاصله  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  میگردد. 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
به مراجع  را  دادخواست خود  اعتراض،  تاريخ تسليم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف: 4۲4
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱400/0۵/0۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱400/0۵/۲0

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱400/04/۱۳ مورخه   ۱400۶0۳۱90۷۸00۳۵9۶ شماره  اصالحی  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
۱۶44۲ صادره  بشماره شناسنامه  فرزند محمد  بهرامی  مهدیه  متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه 
۳9۶۸ اصلی  از  ۱۶000 فرعی  ۲۵/۸0 مترمربع تحت پالک  به مساحت  باب مغازه  ۲990۵۷۶۷۲۱ در یک  از کرمان کدملی 
از  ۱9 خریداری  اسدآبادی نبش کوچه  واقع در کرمان خیابان  اصلی   ۳9۶۸ از  ۸99 فرعی  از پالک  مفروز و مجزی شده 
و  اصالح  مترمربع   ۲۵/۸0 به  مترمربع   ۲0/4۷ از  مساحت  است. که  گردیده  محرز  نژاد  احمدی  علی  آقای  رسمی  مالک 
مجددا منتشر میگردد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را 

4۲۲ الف:  مالکیت صادر خواهد شد. م 
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱400/0۵/0۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱400/0۵/۲0

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱۳99/0۳/0۲ مورخه   ۱400۶0۳۱90۷۸00۲۲0۲ شماره  رای  برابر 
دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
صادره   ۱۳0 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  فرسنگی  زاده  تقی  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرمان 
با کاربری عرصه مسکونی به مساحت ۳۸0/۸۵ مترمربع تحت پالک  کرمان در یک باب خانه دوبلکس مشتمل بر مغازه 
۱۶۵40 فرعی از ۳9۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4۸۷ فرعی از ۳9۶۸ اصلی بخش دو کرمان واقع در کرمان 
ماشاهللا  آقای  مالک رسمی  از  برق خریداری  ترانس  روبروی  بختیاری  احمدی خیابان شهید  فرسنگی خیابان  سرآسیاب 
احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
اعتراض طبق مقررات  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند.  به مراجع قضایی تقدیم  را  خود 

4۱۸ الف:  سند مالکیت صادر خواهد شد. م 
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/0۵/0۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱400/0۵/۲0

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مآگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
بنا به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ۵9 آئین نامه مذکور اشخاصی که امالک آنها 
در سه ماهه اول سال ۱400 ) فروردین ، اردیبهشت و خرداد ( واقع در حوزه ثبتی شهرستان سیرجان 
قبول درخواست ثبت گردیده اند بشرح ذیل آگهی میگردند لذا نظر به ماده ۱۶ قانون ثبت هرکس نسبت 
به امالک مندرج در این آگهي واخواهی داشته باشد می تواند از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی تا 90 روز عرض حال 
اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم نمایند مطابق با ماده ۸۶ آئین نامه اصالحی معترض باید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسليم اعتراض به این اداره دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت 
تسلیم نماید همچنین چنانچه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین نوبت 
این آگهی دعوی اقامه شده در مراجع قضایی در جریان رسیدگی باشد طرف دعوی بایستی از تاریخ نشر اولین آگهی 

نوبتی ظرف مدت 90 روز تصدیق مراجع قضایی ذیصالح مشعر بر جریان دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نماید .
امالک مورد تقاضا از بخش ۳۶ کرمان

آقای محسن فخرآبادی پور ششدانگ خانه پالک ۱ فرعی از ۵9۵۲ اصلی واقع در دهیادگار به مساحت ۱4۳/۲۸ 
مترمربع.

 خانم ربابه آشیان ششدانگ زمین متصل به پالک ۲۳ فرعی از 490۵ اصلی پالک ۶۲۳۱ اصلی واقع در پرسی گاز 
خیابان سلیمان خاطر به مساحت ۲۸/4۶ مترمربع .

امالک مورد تقاضا از بخش ۳۸ کرمان
آقای ناصر امین عباسی ششدانگ خانه پالک ۱ فرعی از ۶۷۲ اصلی واقع در روستای یحیی آباد قهستان به مساحت 

۵۳9۸/۱۱ مترمربع .
 آقایان مصطفی ، مرتضی ، امین و خانمها صفا، صباح ، حواء همگی ساالری سهم هر یک از آقایان یک سهم و یک 
پانزدهم سهم مشاع از چهل و هشت سهم مشاع از نود و شش سهم و سهم خانمها موازی هشت پانزدهم سهم مشاع 
از چهل و هشت سهم از نود و شش سهم ششدانگ قنات و اراضی مزرعه ده نقدی به استثناء پالکهای یک الی ۳ 
محاط در محدوده دارای پالک ۱۵۲9 اصلی به مساحت ششدانگ ۲۱۱۳9/04 مترمربع و آقایان عرفان و عباس ساالری 
هر کدام هشت پانزدهم سهم مشاع از چهل و هشت سهم از نود و شش سهم ششدانگ قنات و اراضی مزرعه ده 
نقدی به استثناء حدود پالکهای ۱ الی ۳ محاط در محدوده آن پالک ۱۵۲9 اصلی واقع در مزرعه ده نقدی از توابع چهار 

گنبد به مساحت ششدانگ ۲۱۱۳9/04 مترمربع . 
تاریخ انتشار نوبت اول چهار شنبه : ۱400/0۵/0۶

 تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱400/0۶/0۱
محمد آرمان پور - رییس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان



۲0۶9 پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱400 ۶مرداد  چهارشنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
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روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: یاسمن طاهریان
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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خشک شدن نخلستان های شادگان خوزستان/ مهر

هرچند بر اساس آمارها وضعیت تهران از نظر همه گیری کرونا همچنان 
اتمام  با  از گروه های نمایشی تصمیم گرفتند  قرمز است ولی تعدادی 
تعطیالت شش روزه تهران و البرز بار دیگر روی صحنه بروند. نمایش های 
الموزیکا، ببو، شب جنایتکاران، خاک سفید، بازی های کشتار همگانی، 
خوک هندی، مطلق، خدای کشتار، دیوار چهارم و ژاندارک از این قبیل 

نمایش ها هستند./ایسنا

در روز ۶ مردادماه ۱۳99، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان »جنجال بر سر 
وقف دماوند« منتشر کرده است که به خبر وقف یک یازدهم کوه دماوند و اعتراض 
فعاالن محیط زیستی کشور از جمله محمد درویش و ارسال نامه  شکایتی برای روسای 
سه قوه کشور اشاره دارد. همچنین خبری با تیتر »درخواست ورود قوه قضائیه به 
پرونده ۵۶00 هکتاری جنگل های ساری« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده 

است.

آتش سوزی جنگل )بخش دوم(
عوامل جوی مانند رطوبت نسبی، باد، دمای هوا و میزان خشکی منطقه در شروع و گسترش 
آتش سوزی ها به ویژه در مناطق جنگلی، بسیار موثرند. باد و خشکی شرایط مناسبی را 
برای آغاز آتش سوزی پدید می آورند بسیاری از مناطق جهان، که آب وهوا و پوشش گیاهی 
خشک دارند، مستعد آتش سوزی های ناگهانی هستند؛ مثال در منطقه ی مدیترانه، تابستان 
گرم ترین و خشک ترین فصل سال است و تندرهای همراه با برق سبب بروز آتش سوزی های 
ناگهانی می شوند.  همچنین در منطقه ی ساواناهای حاره ای در فصل گرم و بی آبی، شرایط 
آتش سوزی فراهم است. در مناطق سرد و مرطوب پوشیده از گیاهان سبز و نرم آتش سوزی 
اتفاقی روی نمی دهد. از مطالعه ی الیه های خاکستر موجود در رسوبات دریاچه ها چنین بر 
می آید که در جنگل های کاج، حدودا هر ۲00 سال یک بار آتش سوزی رخ می دهد. درباره ی 

دالیل آتش سوزی جنگل ها اتفاق نظر وجود ندارد. / دانشنامه محیط زیست

رمان نوجوان »کمی تا قسمتی معمولی« نوشته باربارا دی به تازگی با 
ترجمه محبوبه نجف خانی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. این کتاب دویست وسی وپنجمین عنوان »رمان نوجوان«  است که 
 ۱00 و  هزار  با ۳04 صفحه، شمارگان  این کتاب  می کند.  این ناشر چاپ 

نسخه و قیمت ۵۵ هزار تومان منتشر شده است./ مهر

فهرست نامزدهای اولیه جایزه ادبی »بوکر« سال ۲0۲۱، یکی از معتبرترین 
جوایز ادبی جهان اعالم شد و نام »کازوئو ایشی گورو«، »ریچل کاسک« 
و »ریچارد پاورز« نیز در بین فهرست ۱۳ نفره این جایزه قرار گرفت.
فهرست شش نفره نامزدهای نهایی این جایزه چهاردهم سپتامبر معرفی 
می شوند و برنده نهایی جایزه ۵0هزار پوندی نیز طی مراسمی در سوم 

نوامبر مشخص می شود./ ایسنا

پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم  رودخانه از ۱ تا ۳0 ژوئیه ۲0۲۱ 
در کشور ایتالیا برگزار شد. در این جشنواره مستند کوتاه »جایی که قصه ای 
ندارد« جایزه گرفت. این فیلم ساخته میترا روحی منش به نمایندگی از 
ایران حضور داشت و جایزه بهترین مستند  GOLDEN RIVER )مجسمه 
شیشه ای مورانو ساخته شده توسط هنرمند ونیزی( را از آن خود کرد./ایرنا

شاید این طلعت میمون که به فالش دارند

در دل اندیشه و در دیده خیالش دارند

که در آفاق چنین روی دگر نتوان دید

یا مگر آینه در پیش جمالش دارند

عجب از دام غمش گر بجهد مرغ دلی

این همه میل که با دانه خالش دارند

نازنینی که سر اندر قدمش باید باخت

نه حریفی که توقع به وصالش دارند

غالب آنست که مرغی چو به دامی افتاد

تا به جایی نرود بی پر و بالش دارند

عشق لیلی نه به اندازه هر مجنونیست

مگر آنان که سر ناز و داللش دارند

دوستی با تو حرامست که چشمان کشت

خون عشاق بریزند و حاللش دارند

خرما دور وصالی و خوشا درد دلی

که به معشوق توان گفت و مجالش دارند

حال سعدی تو ندانی که تو را دردی نیست

دردمندان خبر از صورت حالش دارند

هاتف اصفهانی

| تئاتر | | چاپ و نشر | | ادبیات | | سینما |

جثه کاراکال بزرگ تر از گربه  اهلی است، بدنش 
و  بلند  پا  و  دست  شکل،  استوانه ای  و  کشیده 
بزرگ  گوش های  است.  دست ها  از  بلندتر  پاها 
به  سیاه  موهای  از  دسته ای  با  شکل  مثلثی  و 
طول تقریبی پنج سانتی متر در انتهای آن است. 
سرو  طول  سوم  یک  حدود  باریک  و  دم کوتاه 
رنگ  به  و  انبوه، کوتاه  پشت  موهای  است.  تنه 
متمایل  دارچینی  تا  قرمز  به  متمایل  شنی  زرد 

زیر  است.  رنگ  سیاه  باهاله ای  قهوه ای  به 
و  چشم ها  باالی  است.  سفید  و گلو  چانه  بدن، 
از  باریکی  پشت گوش ها سیاه است. خط سیاه 
طول  دارد.  امتداد  چشم ها  به  دهان  گوشه های 
90 سانتی مترو طول دم  ۶0 تا  سر و تنه کاراکال 

است. سانتی متر   ۳۱ تا   ۲۳
کیلوگرم   ۱9 تا   ۶ جانور  این  وزن  میانگین   
استپی  و  بیابانی  مناطق  اکثر  در  باشد.  می تواند 
توران،  ملی  پارک  ملی کویر،  پارک  مانند  ایران 
یزد،  ساغند  گور،  بهرام  شده  حفاظت  منطقه 
نایبندان،  پناهگاه حیات وحش  نئین،  عباس آباد 

مسجد سلیمان  خراسان،  سیستان وبلوچستان، 
شده  مشاهده  کرمانشاه  در  ذهاب  پل  سر  و 
است. اغلب شب گرد است. اوایل غروب و صبح 
نیز  روزها  گاهی  دارد.  بیشتری  فعالیت  زود 
به  نیز  روزها  زمستان  فصل  )در  می شود  دیده 

می پردازد(.  شکار  جست وجوی 
قلمرو  و  می کند  زندگی  انفرادی  صورت  به 
و  سنگ ها  شکاف  بوته ها،  زیر  در  دارد.  وسیعی 
با  را  آن  و کف  می سازد  النه  طبیعی  حفره های 
بیابان های  و  کویرها   / می پوشاند.  پر  و  پشم 

یران ا

کاراکال

محدود کننده  طرح های  با  مخالفت  نام کامل  با  کارزاری 
در  اجتماعی  شبکه های  فیلترینگ  و  بین المللی  اینترنت 
این  از متن  وب سایت کارزار در جریان است در بخشی 
کارزار آمده است: »مدتی پیش طرحی موسوم به حمایت 
پایه کاربردی فضای مجازی  و خدمات  از حقوق کاربران 
برای بررسی در مجلس شورای اسالمی مطرح شد که به 
عقیده اکثر کارشناسان و متخصصان از جمله سازمان نظام 
صنفی رایانه ای بسیاری از حقوق کاربران را زیر پا گذاشته 
مجازی محدود می کند.  فضای  در  را  بسیاری  و خدمات 
طرحی که اجرای آن با توجه به عدم امکان برقراری ارتباط 
با مدیران شبکه های ارتباطی و اجتماعی خارجی به خاطر 
در  جدی  اختالل  ایجاد  یا  فیلترینگ  به  منجر  تحریم ها 
از  بین المللی  پلتفرم های کاربردی  از  بسیاری  باند  پهنای 

واتساپ می شود.« و  اینستاگرام  جمله 
مخالفت  راه  این  از  می خواهند  کارزار  این  امضاکنندگان 
خود را با طرح »حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه 

اعالم کنند. مجازی«  فضای  کاربردی 
این کارزار از ۱۵ تیرماه ۱400 آغاز شده و تا ۱۵ مهر ۱400 
مردادماه   ۵ سه شنبه  روز   ۱4:4۵ ساعت  تا  دارد.  ادامه 
4۸۷۲90 نفر به این کارزار پیوستند. همچنین این کارزار 
یکی از پربازدیدکننده ترین کارزارها بوده و توسط 4۸ رسانه 

است. شده  منتشر 

| مخالفت با طرح های 
محدودکننده اینترنت | 

آبیاری
)بخش دوم(

روش های گوناگون آبیاری اثر متفاوتی در محیط زیست 
دارند که از این قرارند:

منظور  به  رودخانه ها،  روی  مخزنی  سدهای  ۱.احداث 
نابودی  به  بیش تر،  آبیاری  برای  منابع  این  از  بهره گیری 

می انجامد. مخزن  دست  پایین  در  زیستگاه ها 
۲.بهره گیری از آب رودخانه به منظور آبیاری سبب کاهش 
کیفیت آب رود برای مصرف کنندگان در پایین دست رود 

می شود. 
۳.در محدوده ی طرح های آبیاری، تنوع زیستی و کمیت 
و کیفیت آب در پایین دست منطقه ی آبیاری شده کاهش 

می یابد.
4. در محدوده ی طرح های آبیاری در سواحل، آب شور به 
سفره ی آب زیرزمینی نفوذ می کند و جریان آب در تاالب ها 

کاهش می یابد.
 ۵. در محدوده ی طرح های آبیاری، ممکن است سفره ی 

آب زیرزمینی خشک شود.
۶. اراضی محدوده ی طرح آبیاری به علت افزایش درجه ی 
تخریب  آن  شدن  باتالقی  و  خاک  اسیدی  یا  قلیایی 

می شود.
و گسترش  افزایش  سبب  آبیاری  طرح های  ۷.اجرای   
این  با  این  شیوع  و  می شود  آب  به  مربوط  بیماری های 
تاثیر  منطقه  اقتصادی  اجتماعی  شرایط  در  بیماری ها 

می گذارد.
۸. آبیاری همیشه سبب هدر رفتن بخشی از آب می شود.

9. بر اثر آبیاری، سطح ایستابی به تدریج افزایش می یابد و 
موجب زه دار و مانده آبی شدن اراضی می شود. بنابراین، در 
طرح های گسترده ی آبیاری، مطالعات اولیه باید براساس 
با  پذیرد.  انجام  محیطی  زیست  اثرات  ارزیابی  برنامه ی 
استفاده از این برنامه، می توان آثار مخرب احتمالی ناشی 
از آبیاری را مشخص کرد و برای کاهش این آثار اقدامات 

الزم را انجام داد./ دانشنامه محیط زیست

 آبخوان

کارزار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
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فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای 
پروژه تامین برق کلینیک ویژه بم

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 14:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:00روز شنبه تاریخ 1400/05/23

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 1400/05/24
مکان ارائه پاکت )الف( بصورت فیزیکی : آدرس بم بلوار شهید رجائی دانشگاه علوم پزشکی بم دبیرخانه حراست- 

تلفن 44344601-034 و034-44340316
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 1456 

دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه دو مرحله ای پروژه تامین برق کلینیک ویژه بم به شماره 
ب-ک-1-00/05 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرسwww.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/05/05می باشد.
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