
گفت وگوی »پیام ما« با بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه 
ملی سازگاری با کم آبی

وزار ت کشاورزی با کشاورزان 
خوزستان  هماهنگ نیست 

برنج کاری  مساحت گسترده ای  در  ممنوعیت  وجود  با  خوزستانی  کشاورزان 
کردند و با وجود مصرف بسیار زیاد آب در این کشت برنامه ای برای راضی کردن 

کشاورزان به تغییر الگوی کشت وجود نداشت. 

فعالیت مدنی در ایران، در نخستین 
رویداد ساالنه کنشگری بررسی شد

 باید بر مطالبه گری
 اصرار کنیم

موضوع  کنشگری،  ساالنه  رویداد  نخستین  در 
نظر  تبادل  و  بحث  به  ایران  در  مدنی  فعالیت های 
گذاشته شد. چند تن از فعاالن محیط زیست، میراث 
فرهنگی و زنان عصر جمعه ۲۵ تیر در برنامه ای که به 
بهانه چهار سالگی پلتفرم جمع آوری امضای »کارزار« به 
بدون  باید  برگزار شد. گفتند کنشگران  آنالین  صورت 
جنس  باشند،  داشته  روادارانه  زبان  چشم داشت 
فعالیتشان باید مطالبه گرانه باشد، مطالبه گری باید با 

دانش رخ دهد.

 مدیرعامل اتحادیه دامداران 
استان عنوان کرد

 کمبود تانکر برای 
حمل آب در خوزستان

مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان گفت: اگرچه 
دامداران  به دست  نظر  مورد  و  میزان کافی  به  آب 
حدودی  تا  دامداران  به  ارسالی  آب  اما  نمی رسد 
جوابگوی نیاز آن ها است.جواد ابراهیمی با بیان اینکه 
حدود ۹۰ درصد از دامداری ها در خوزستان به صورت 
وسعت  گفت:  ایسنا  به  می کنند،  فعالیت  سنتی 

خوزستان بسیار زیاد است.

چرا بیمه زنان خانه دار  باید به عنوان 
سیاست رفاهی جدی گرفته شود؟

 گره کور بیمه 
زنان خانه دار

یافتن  اهمیت  و  مدرن  جوامع  شکل گیری  با 
بیمه های اجتماعی، قوانینی برای حمایت از حقوق 
کارگران وضع شد. در این میان، زنان نیز بی نصیب 
نماندند و قوانین حمایتی مشمول کار آنان نیز شد. 
اما مساله ای که در خصوص زنان وجود داشت این 
و  خانه  در  زنان  نقش  مانند گذشته  هنوز  بود که 

خانواده بسیار پررنگ تر از مردان بود. چار ه جویی برای حل   بحران خوزستان
انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان درباره تامین آب شرب برای 30 هزار نفر از مردم 110 روستا و شهر دهدز گزارشی خطاب به گروه اعزامی قوه قضاییه ارایه کرد

»پیام ما« از آخرین وضعیت اعتراض ها به کم آبی در خوزستان گزارش می دهد

| روزنامه نگار |

| سینا قنبرپور |

 بدهی انباشته نظام
به خوزستان

زیان  یا  بدهی  حکم  خوزستان  مسائل 
جمهوری  حساب  حسابداری  در  انباشته 
نیست  اغراق  است.  یافته  ایران  اسالمی 
سردرگم  به کالفی  خوزستان  بگوییم  اگر 
را  سردرگم  کالف  است.  شده  تبدیل 
اشتباه  کرد.  باز  سادگی  به  نمی توان 
تابستان  که  ببریم  گمان  اگر  است 
بودن  بی برکت  سبب  به  امسال  خشک 
سال آبی جاری چنین وضعی را رقم زده 
مردم  قبل  سال   ۲۱ از  دست کم  است. 
آب  نداشتن  سبب  به  خرمشهر  و  آبادان 
به  لب  شرب  قابل  بهداشتی  و  سالم 
را  آب  زمان گفتند  آن  اعتراض گشودند. 
لوله  با  شوشتر  از  خوزستان  باالدست  از 
انتقال می دهیم و مشکل  پایین دست  به 

نشد. ولی  می شود.  برطرف 

سیل تابستانه کشور تاکنون 6 کشته بر جای گذاشته است
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که  حالی  در  »متاسفانه  گفت:  جمهور  رییس 
است  آرامش  سمت  به  شرایط  می شد  فکر 
مراسم  و  طرف  یک  از  انتخابات  با  همزمان 
به  دست  همه  تابستانی  سفرهای  و  فطر  عید 
ویروس  ورود  مهم تر  آنها  از  و  داد  هم  دست 
از مرزهای شرقی و جنوبی وارد  هندی بود که 
شد و کار را به مراتب سخت تر کرد و در نتیجه 
کشور  سراسر  در  صعودی  خیز  یک  با  امروز 

هستیم.« مواجه 
جلسه  در  روحانی  حسن  ایسنا،  گزارش  به 
به  اشاره  با  بیماری کرونا  مدیریت  ملی  ستاد 
کشور  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  سطح 
 ۴۸ کشور  در  متوسط  طور  »به  داد:  توضیح 
رقم  این  می شود که  عمل  پروتکل ها  به  درصد 
پروتکل  است  این  توقع  است.  پایین  خیلی 
عمل  کشور  در  درصدی   ۹۰ و  درصدی   ۸۵
افزود: رعایت پروتکل ها پایین است،  او  شود. 
هم  تابستان  شده،  وارد  هم  هندی  ویروس 
و  باشد  هم  همی ها  دور  و  اجتماعات  هست. 
شرایط  این  با  نشود،  مراعات  رستوران ها  در 

وجود  به  مردم  برای  مشکالتی  چه  پیداست 
می آید.«او با تاکید بر اینکه راه حل اصلی برای 
حفاظت از جان مردم، فاصله گرفتن از ویروس 
به  باید  همیشه  موضوع  »این  گفت:  است، 
واکسن  شود.  مراعات  مهم  دستور  یک  عنوان 
را هر چه بیشتر وارد کنیم می تواند موثر باشد. 
تاکنون بیش از ۷ میلیون واکسن تزریق شده 
دو میلیون دیگر هم توزیع شده است که اینها 

شد.« خواهد  تزریق  تدریج  به  هم 
به گفته رییس جمهوری در این هفته شش تا 
در  می شود.  وارد کشور  دیگر  دز  میلیون  هفت 
مرداد ماه مقداری تولید داخلی هم می توانیم 
هفته   دو  یکی  در  ترتیب  بدین  استفاده کنیم. 
آینده حدود ده میلیون دز در دسترس داشته 
و تزریق می کنیم و اگر در اختیار باشد تزریق 
انجام  می تواند  هفته  سه  دو  ظرف  در  هم  آن 

شود.
اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
تصریح  کشور،  در  کرونا  شیوع  وضعیت  به 
مازندران،   کرمان،  مانند  استان ها  برخی  کرد: 

و  بلوچستان  و  سیستان  و  هرمزگان،  گلستان 
مناسبی  شرایط  بستری،  زمینه  در  تهران  حتی 
ندارند و تعداد بستری ها رو به افزایش است. 
هستند  خیز  مسیر  در  استان ها  برخی  بنابراین 

کنیم. بیشتری  مراقبت  باید  که 
ماه   ۱۷ این  در  ویروس کرونا  افزود:  روحانی 
غیر  وارد کرد.  جامعه  و  مردم  بر  زیادی  فشار 
این  که  روانی  آثار  مردم،  سالمت  موضوع  از 
ویروس در جامعه داشت، چالش ها و خسارت 
وارد  ما  بر  فرهنگی  و  اقتصادی  فراوان  های 
در  و  مردم  خدمات  و  معیشت  زمینه  در  کرد. 
و گردشگری  نقل  و  مانند حمل  برخی مشاغل 

شدیم. خسارت  دچار  ورزشی  زمینه  در  و 
موضوع  برای  شد:  یادآور  جمهوری  رییس 
باشد  شرایطی  امیدواریم  مدارس  بازگشایی 
واکسن  گیرد،  صورت  گشایش  مهرماه  در  که 
مدنظر  هم  معلمان  و  پرورش  و  آموزش  برای 
و همچنین  دانشگاه  استادان  برای  دادند،  قرار 
از  نیز  اعالم شده  و گروه هایی که  برای عشایر 

شد. خواهد  استفاده  واکسن 

 ۱۷۵ بیمار کووید۱۹ طی ۲۴ ساعت منتهی به شنبه 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۸۶ هزار و ۹۶۶ نفر رسید.به گزارش 
وبدا، طبق آنچه روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی اعالم کرده، از روز جمعه تا شنبه ۲۶ 
تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
در  به کووید۱۹  مبتال  جدید  بیمار   ۱۳۹ و  هزار   ۱۵
کشور شناسایی شد که یک هزار و ۷۲۵ نفر از آنها 
در  بیماران کووید۱۹  مجموع  شدند.اکنون  بستری 
کشور به سه میلیون و ۵۰۱ هزار و ۷۹ نفر رسیده 
است. همچنین مجموع جان باختگان این بیماری به 
۸۶ هزار و ۹۶۶ نفر رسید.این شرایط در حالی است 
که اکنون تندترین شیب ابتالی کرونا در کشور به 

کرمان اختصاص دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان با اشاره با وضعیت پرخطر و نگران کننده موج 
پنجم کرونا گفت: »هفته گذشته روند رو به رشدی 
در همه گیری این ویروس در استان داشتیم و در 
گزارش های کشوری تندترین شیب کرونا به کرمان 
اختصاص داشت.« او دیروز در نشست ستاد استانی 
کرونا توضیح داد: »تعداد بیماران بستری، بدحال و 
فوتی های این پیک)اوج( از سایر پیک ها باالتر است 
و اگر روند صعودی کرمان ادامه یابد با کمبود تخت 
مواجه خواهیم شد. براساس گزارش ها، این هفته و 
هفته گذشته یک شهرستان زرد، ۶ شهرستان نارنجی 
و ۱۶ شهرستان در استان کرمان در وضعیت بسیار 
می افزاید  نیز  وبدا  دارند. گزارش  قرار  قرمز  پرخطر 

تاکنون سه میلیون ۱۱۸ هزار و ۳۴۸ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

چهار هزار و ۲۳۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند.تاکنون ۲۴ میلیون و ۹۶۸ هزار و 
۴۴۳ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام 
شده است.تا کنون ۵ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۳۸۵ نفر 
دز اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۲۵۲ هزار و ۲۱ 
نفر نیز دز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
های تزریق شده در کشور به ۸ میلیون و ۱۴۳ هزار 
ُدز رسید.در حال حاضر ۱۶۹ شهر کشور در  و ۴۰۶ 
وضعیت قرمز، ۱۶۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۱۳ شهر 

در وضعیت زرد قرار دارند.

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا:

بعضی استان ها برای بستری، شرایط مناسبی ندارند
کرونا جان 1۷5 نفر دیگر را گرفت
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2ادامه در صفحۀ

سالروز شهادت امام پنجم شیعیان حضرت باقر العلوم)ع( تسلیت باد

آگهی مزایده 
اجاره گلخانه سال 1400 

مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

) هزینه های مربوط به درج آگهی و ارزیابی محصول بعهده برنده مزایده می باشد.(

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان به استناد آیین نامه مالی و معامالتی 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال 1400 در نظر دارد یک هکتار گلخانه جالیزی واقع در مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی علی آباد را برای یک فصل زراعی 1401-1400 اجاره دهد متقاضیان می توانند همه 
به آدرس جیرفت کیلومتر 15 جاده عنبرآباد  از گلخانه  بازدید  لغایت 1400/5/5 جهت  تاریخ 1400/4/2۷  از  روزه 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  مراجعه و برای دریافت فرم شرایط مزایده و سایر مدارک  به سامانه تدارکات 
را در سامانه  تاریخ 1400/5/5پیشنهادات خود  تا  Setadiran.ir مراجعه و حداکثر  به آدرس  الکترونیک دولت 

مذکور بارگذاری نمایند.

پیشنهادات در روز چهارشنبه مورخ  1400/5/6 راس ساعت 8 صبح در محل مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی قرائت خواهند شد.
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با کم  سازگاری  برنامه  آیا  زهرایی  خانم 
آبی در خوزستان اجرا شده و با توجه به 
وضعیت موجود در خوزستان و نارضایتی 
مردم از کم آبی میزان اثرگذاری آن چقدر 

است؟  بوده 
برنامه سازگاری با کم آبی استان خوزستان 
در فروردین ۱۴۰۰ به تصویب رسید و قرار 
بوده  اجرای آن تازه از امسال آغاز شود، 

بنابراین هنوز پیشرفت زیادی ندارد.
استان  آبی  کم  با  سازگاری   برنامه  در 
محیط  آبی   نیاز  باالیی  حجم  خوزستان 
زیستی دیده شده بود و قرار بود مصرف در 
بخش آب های سطحی کاهش پیدا کند و  
همین کاهش مصرف سبب احیا تاالب ها 

و تامین حق آبه محیط  زیست شود .

برنامه سازگاری با کم آبی تا میزانی 
که قرار بود در بهار و ابتدای تابستان 

1400 اجرا شود، انجام شده است؟
در  برنامه  این  اجرای  چقدر  اینکه  از 
اطالعی  است  کرده  پیشرفت  خوزستان 
می شد  اجرا  برنامه  اگر  بی شک  ندارم، 
امسال  اما  باشد  موثر  بسیار  می توانست 
جدی  خوزستان  در  کم آبی  بحران  آنقدر 
است که بیشتر از آنکه سازمان آب و برق 
خوزستان به فکر مدیریت وضعیت باشد 
به  جوابگویی  و  اختالفات  حل  حال  در 

است.  نارضایتی 
در دستگاه های دولتی خوزستان این درک 
به وجود آمده است که  صرفه جویی در نظر 
با کم آبی  گرفته شده در برنامه سازگاری 
به دلیل  البته متاسفانه  اجرا شود.  باید  
خوزستان،  در  شده  ایجاد  سدهای  تعدد 
توان تنظیم جریان آب در این استان باال 
بوده است به همین خاطر، مردم استان 
خوزستان به اندازه دیگر ستان ها آمادگی 
ندارند و  را  با شرایط خشکسالی  مواجهه 
ایجاد  تصور می کنند خشکسالی هایی که 
است  مدیریتی  از ضعف  بیشتر  می شود 
اگرچه  صورتی که  در  طبیعی.  مسائل  تا 
اگر  اما  دارد  وجود  مدیریتی  مشکالت 
در  داشت  وجود  مردم  در  امادگی  این 
برنج کاری  حوضه کرخه  در  خشک  سال 
است  مشخص  شرایط  این  در  نمی شد. 
که آب به انتهای مسیر و تاالب نمی رسد. 

آیا راهی برای تغییر الگوی کشت به 
ویژه در مورد برنج در خوزستان در 
شده  دیده  کم آبی  با  سازگاری  برنامه 

است؟
در این بخش برای خوزستان انتقال کشت 
روباز به گلخانه، جایگزینی ارقام فعلی گندم 
با گندم زودرس، اصالح روش آبیاری ذرت، 
آبیاری تحت فشار و بهسازی انهار و تجهیز 
و نوسازی دیده شده است،  تغییر برنج به 
سایر کشت ها به معنایی که شما گفتید در 

برنامه نیست.

وزارت  نمایندگان  اینکه  وجود  با 
کارگروه  در  هم  کشاورزی  جهاد 
این  چرا  هستند  کم آبی  با  سازگاری 
نشده  پیگیری  آنها  سمت  از  مساله 

است؟
کم آبی  با  سازگاری  برنامه  جلسات  در 
عنوان  هم  جهادکشاورزی  نمایندگان 
می کردند که عالوه بر اینکه برنج کاری نیاز 
باالیی به آب دارد محصول هم از کیفیت 
خوبی هم برخوردار نیست و اینگونه نیست 
که خیلی هم درآمد قابل توجهی از کاشت 
می شود کشت  و  باشند  داشته  هم  برنج 
متاسفانه  اما  کرد  جایگزین  را  دیگری 
هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و بدنه 

ندارد. وجود  خوزستان  کشاورزان 
نمایندگان کشاورزان خوزستان در جلسات 
نگاه  کم آبی  با  سازگاری  برنامه  تصویب 
مثبتی به برنامه سازگاری نداشتند و فکر 
می کردند که بحث صرفه جویی به این بهانه 
است که آب در اختیار بخش کشاورزی کم 
شود در صورتی که برنامه سازگاری برای 
واقعیت کم آبی منطقه  تدوین شده و برای 
سازگاری با این واقعیت است. بسیاری از 
بهره برداران کشاورزی واقعا به این کم آبی 
مصرفی  آب  مسئله  ندارند.  اعتقادی 
سال هاست  خوزستان  در  برنج کاری  در 
مورد بحث است، بسیار عجیب است که 
به این مسئله دربرنامه سازگاری  اشاره ای 
انتظار  است،  شده  خوزستان  کم آبی  با 
این  برای  جدی  برنامه ریزی  می رفت 

مساله در نظر گرفته شود.
اجرای مصوبه محدودیت  اول  در سال  ما 

کشت برنج که در کارگروه ملی سازگاری با 
کم آبی و بعد در هیات وزیران مصوب شد. به 
سیالب های شدید در نوار غربی و دیگر نقاط 
کشور برخورد کردیم که باعث   زه دار شدن و 
آبگرفتگی زمین های کشاورزی شد به نحوی 
که امکان کشت هیچ چیز به جز برنج نبود.
آن موقع سطح نارضایتی اجتماعی هم باال 
برای  خوزستان  استاندار  شد  باعث  و  بود 
و  اجتماعی  وضعیت  باالخره  بتواند  اینکه 
سیاسی خوزستان را مدیریت کند امتیازی 
را از دولت بگیرد و اجازه کشت برنج را به 
استان خوزستان بدهد. این مصوبه از هيات 
دولت گرفته و در سال های بعد هم پادار 
شد. اگر امسال کشت برنج در خوزستان 
انجام نمی شد بحران های محیط زیستی و 

اجتماعی به مراتب کمتر بود.

در برنامه سازگاری با کم آبی 
خوزستان مصرف آب چقدر باید 

کاهش پیدا کند؟
که  است  کرده  توافق  خوزستان  استان 
 ۱.۶  ،  ۱۴۰۵ تا   ۱۴۰۰ ساله   ۵ برنامه  در 
سطحی  بخش  در  مترمکعب  میلیارد 
بخش  در  مکعب  متر  میلیون   ۲۵۰ و  
زیرزمینی در مصرف آب صرفه جویی کند 
و ۲۱۹ میلیون مترمکعب هم  برنامه برای 
این هدف  برای  است.  آب  منابع  کیفیت 
خوزستان برنامه ای آورده و تصویب شده 
میزان  با  چه  تصمیم گرفته اند  اینکه  اما 
تولید کشاورزی این برنامه را انجام دهند 
می شود  چه  مردم  معیشتی  وضعیت  و 
جزئیاتی است که وزارت جهاد کشاورزی و 
خود استان باید پیگیری شود و ما به این 

نمی کنیم. پیدا  ورود  جزئیات 

خوزستان  استان  مردم  از  بخشی 
اما  دارد  آب  خوزستان  معتقدند 
دولت آن را به استان های دیگر می دهد. 
پروژه های انتقال آب چقدر در به وجود 

آمدن این مساله موثرند؟
ولی حجم  دارد  اثر  هم  آب  انتقال  باالخره 
از  آبی که  منابع   با  مقایسه  در  انتقاالت 
استان های باالدست و در نهایت به خوزستان 
می رسد، قابل توجه نیست .  این انتقال ها 
آنقدر نیست که عمق این بحرانی که استان 

با آن مواجه است را پاسخگو باشد.  انتقال 
اما  انجام می شود  بسیاری کشورها  در  آب 
سعی می شود مکانیسم هایی در نظر گرفته 
شود که توافق حوضه گیرنده و دهنده جلب 
شود، گاهی از طریق خرید آب یا مکانیسم ها 

مختلف اقتصادی  و...  .
اما از آنجا که این نوع طرح ها در ایران توسط 
آن  اجتماعی  تبعات  می شود  انجام  دولت 
درست مدیریت نمی شود. من  باز هم تاکید 
می کنم که در خوزستان الگوی مصرف آب، 
به ویژه در بخش کشاورزی الگوی مناسبی 
نیست و جای ارتقا بسیار زیادی دارد. اگر 
منتقل  می شود  منتقل  اکنون  آب هایی که 
نمی شد چند ده هزار هکتار به شالی کاری های 
فعلی اضافه می شد و همین بحران ها باز هم 

به وجود می آمد.

به هر حال به نظر می رسد که اعتماد 
میان مردم و دولت به عنوان یک 
است.  دیده  آسیب  اجتماعی  سرمایه 
را  دولت  صحبت های  مردم  انگار 

نمی پذیرند؟ 
عوامل  از  ملغمه ای  است که  این  واقعیت 
باعث شده این بی اعتمادی در طول زمان 
ایجاد شود. بخشی این است که ما اطالعات 
را گزینشی در اختیار مردم قرار دادیم و همه 
داده ها را شاید هیچ وقت اعالم نکردیم. 
ما بیشتر سعی کردیم موفقیت ها را نشان 
وجود  آب  در حوزه  و مشکالتی که  دهیم 
باعث  و همین  پررنگ کرده ایم  دارد کمتر 
استان ها  مردم  آگاهی  دراز مدت  در  شده 
به  شود.  کم  مختلف  آبی  حوضه های  و 
همین دلیل زمانی که مشکل خشکسالی 
به گردن دولت  را  پیش می آید همه چیز 
بوده  مشکلی  اگر  می گویند  و  می اندازند 
باید قبال گفته می شد.  در فرآیند توسعه ای 
هم که در استانش های مختلف رقم زده 
شده اگر با میزان آب تجدیدپذیر آن منطقه 
نامتناسب بوده متهم ردیف اول خود دولت 
در نظر گرفته می شود.  به همین دلیل هم 
بی اعتمادی وجود دارد و در مشکالت این 
چنینی مردم، دولت را مقصر می دانند.  نباید 
فراموش کنیم که شکلی از مصرف آب در 
از  از خوزستان و برخی دیگر  بخش هایی 
استان ها شکل گرفته که با واقعیت مساله 
آب در آن جا تطابق ندارد. در بسیاری مناطق 
در استان خوزستان از شبکه آب شرب برای 
حالی که  در  می کنند  استفاده  دام  شرب 
مساله ای  چنین  برای  شرب  آب  شبکه  
طراحی نمی شود. فعالیت های کشاورزی و 
دام پروری در مناطقی توسعه پیدا کرده که 
منابع آبی الزم برایشان در اختیار نیست. از 
آنجا که در گذشته راه حل های  فناورانه نبود 
که بتوانیم آب را از هر جایی به جای دیگر 
از هر عمقی آب  و  در هر فصلی  و  ببریم 
را پمپ کنیم،  توسعه دامداری، کشاورزی 
و جمعیتی متناسب با آب هر منطقه بود 
شیوه های  با  کرده  کمک  تکنولوژی  اما 
غیرطبیعی آب را به جاهای مختلف برسانیم 
و  توسعه  این  میان  تناسبی  حالی که  در 
توان تکنولوژی وجود ندارد. تکنولوژی هم 
محدودیت هایی دارد، ما که نمی توانم آب 
مصنوعی تولید کنیم. هر منطقه توان آب 
مشخصی دارد میزان آب را نمی توان چند 

برابر کرد.

سرانجام برای خوزستان چه 
باید کرد؟

در خوزستان مصرف آب با میزان آبی که 
در اختیار است و ناشی از خشکسالی های 
شدید و پدیده تغییر اقلیم و توسعه هایی 
است که در باالدست اتفاق افتاده، تناسب 
ندارد. منابع آب کاهش یافته اما مصرف 
پیدا  کاهش  مساله  این  با  متناسب 
پیدا کرده است.  افزایش هم  بلکه  نکرده 
خوزستان  آب  کننده  مصرف  بزرگترین 
نیاز  همچنین  و  است  کشاورزی  بخش 
خوزستان  در  زیادی  زیستی  محیط 
وجود دارد. به دالیل متنوع حجم حق آبه 
و  باالست  خوزستان  در  زیستی   محیط 
اگر تامین نشود مشکالت زیادی را ایجاد 
است که  این  هم  دیگری  نکته  می کند. 
اجتماعی  و  سیاسی  مختلف  دالیل  به 
و  دارد  وجود  متنوعی  نارضایتی هایی 
این  بروز  برای  بهانه ای  هم  آب  باالخره 
مشکالتی  همه  واقع  در  نارضایتی هاست. 
کرده  پیدا  بروز  خوزستان  در  اکنون  که 

نیست. کم آبی  از  متاثر  فقط  است، 

 گفت وگوی»پیام ما« با بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

 وزارت کشاورزی با کشاورزان خوزستان هماهنگ نیست 
زهرایی: استاندار سابق خوزستان برای اینکه بتواند وضعیت اجتماعی و سیاسی را مدیریت کند
 اجازه کشت برنج را از دولت گرفت

بدهی انباشته نظام 
به خوزستان

اصولگرای  نماینده  انصاری  سعید  محمد 
آبادان در مجلس هفتم ابتدای سال ۱۳۹۱ 
به  سفرش  در  احمدی نژاد  آقای  بود :  گفته 
آبادان گفت: »اگر تا فالن زمان مردم آبادان 
باشند،  فتاح وزیر  آب تصفیه شده نداشته 
وقت نیرو را می گذارم در لوله، اما نه فتاح را 
در لوله گذاشت و نه آب را در لوله جاری کرد. 
مردم این منطقه تا این لحظه از آب صاف و 

تمیز برای آشامیدن محروم هستند.«
اجرایی  ساده  کار  یک  وقتی   ۱۳۹۵ بهمن 
برق  تأسیسات  در  مقره  شستشوی  یعنی 
انجام  درستی  به  خوزستان  ایستگاه های 
آن نشسته  ریزگردهایی که روی  بود  نشده 
بود با آب باران ترکیب شد و حادثه آفرید. 
برق خوزستان به طور کامل قطع و به تبع آن 

آب هم قطع شد.
از سال های کم بارش  در یکی  بعد  دو سال 
۵۰ سال  اخیر بار دیگر مسئله آب در آبادان 
همان  در  بحران شد.  به  تبدیل  و خرمشهر 
صهیونیستی  رژیم  وقت  نخست وزیر  روزها 
با انتشار ویدیویی با نوشیدن یک لیوان آب 
سعی در پاشیدن نمک بر زخم مردم تشنه 
خوزستان کرد. در تابستان ۱۳۹۷ قرار شد با 
لوله گذاری و تسریع انتقال آب از ام الدبس 
همان  یابد.  بهبود  آن ها  شرب  آب  وضع 
و  دامداران  از  غریبی  و  عجیب  اخبار  سال 
کشاورزان پایین دست کرخه و کارون منتشر 
طرز  به  گاومیش هایی که  از  مثاًل  می شد. 
هم  هنوز  زمان  آن  بودند.  سوخته  عجیبی 
داد  تشخیص  واقعیت  از  را  دروغ  می شد 
می کردند که عکس های  قبول  هم  مردم  و 
منتشر شده از گاومیش های سوخته مربوط 
به کم آبی نبوده است ولی حاال امسال دیگر 
در  نیست.  گذشته  سال های  مثل  شرایط 
وزیر  آقای  نوشتیم  طعنه  به   ۱۳۹۷ سال 
کردیم  پیشنهاد  خورده اید.  »ُصُبور«  ماهی 
و  آبادان  مردم  میان  در  مرتبط  مسئوالن 
صیادانی  دل  درد  و  شوند  حاضر  خرمشهر 
که دیگر نمی توانند ماهی صبور صید کنند را 
بشنود. این ماهی در آب شیرین تخم گذاری 
می کند و بعد به دریا برمی گردد. وقتی آورد 
برای  نمی تواند  باشد  کم  کارون  رودخانه 
تخم گذاری وارد شود و همین سبب می شود 
صیدی هم برای صیاد آبادانی و خرمشهری 

ننشیند. تور  به 
تغییر  به  اعتراض ها   ۱۳۹۸ آبان  در  وقتی 
بهای بنزین ناآرامی هایی رقم زد و ماهشهر 
باز هم  و شادگان در صدر اخبار قرار گرفت 
زیرخاکستر  آتش  خوزستان  که  نوشتیم 
یک  با  وقتی  پارسال  همین  حتی  است. 
آبگرفتگی  دچار  بندرامام  مردم  بارندگی 
شدند. ولی خبری از هیچ اقدام موثری که 

نبود. هم  شنوایی  حتی گوش  هیچ  نبود 
خوزستان  از  خوبی  خبرهای  روزها  این 
گاومیش هایی  دادن  دست  از  نمی شنویم. 
آب می دادند  به  تن  باید  هورالعظیم  در  که 
در  شاید  کنند.  چنین  که  نبود  آبی  ولی 
همان روزهایی که دامداران اصفهانی گاوهای 
عمومی  انظار  در  اعتراض  نشانه  به  را  خود 
عرب  عشایر  گاومیش های  کردند  ذبح 
بستان و هویزه و سوسنگرد یکی یکی تلف 
وقتی  نکرد.  توجه  بازهم کسی  ولی  شدند 
در  »زهیریه«  در  دلگیر  غروب  عکس  آن 
جوار تأسیسات نفتی آزادگان در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد و عشایر عرب 
منطقه بشکه به دست می رفتند که آب را از 
تانکر بگیرند باز هم ته دل کسی آب تکان 
نخورد. هیچکس با آن دامدار خوزستانی که 
دامش را از دست داده بود هم دردی نکرد، 
خوزستانی  دل کشاورز  درد  پای  هیچ کس 
ایرانی ها  ما  عمده  مشکل  شاید  ننشست. 
نیستیم!  بلد  همدردی کردن  باشد که  این 
مسئوالن ما که اصاًل این کار را بلد نیستند. در 
همدردی کردن باید صبور هم بود و ما کمتر 
صبوریم. حاال باز هم خبرهای ناخوش تری 
دادن  دست  از  می شنویم.  خوزستان  از 
خشم  شعله های  می تواند  هم وطنانمان 
زبانه  بی برقی  و  بی آبی  گرما،  از  مردمی که 
از هر  روزها بیش  این  بیفزاید.  را  می کشد 
زمان دیگری نیازمند شنیده شدن خوزستان 
و خوزستانی ها هستیم. برای حل مشکالتی 
که به اندازه ۴ دهه انباشته شده اند با یک 
هم  سال  و  ماه  وعده  یا  روز  یک  و  شب 
الزم  زمان  داشت.  بهبود  انتظار  نمی توان 
است و تدبیر. این دو فقط صبوری می طلبد 
و در این شرایط که گرما و شرجی هم تاب 
هر کسی را کم می کند الزم است به بهترین 
شکل ممکن آرامش را به این خطه بازگرداند 
افتاد.  نخواهد  بهتری  اتفاق  هیچ  وگرنه 
زمانی با سفر »علی شمخانی« به خوزستان 
و دیدار او با عشایر عرب می شد انتظار ایجاد 
اینک که مردم روزهای  اما  آرامش داشت. 
سخت دهه های قبل را پشت سر گذاشته اند 
همه  اما  است.  الزم  موثرتری  راهکارهای 
راهکارهای موثر، یک فصل مشترک دارند؛ 
بازگشت آرامش به خوزستان. کمترین کاری 
بکنند  روزها  این  در  می توانند  مسئوالن  که 
این است که بی هیچ تکلفی فقط پای حرف 

بشنوند. خوب  و  بنشینند  خوزستان  مردم 

محسنی اژه ای:

قوه قضائیه با مظاهر فساد 
در همه حوزه ها برخورد می کند

اقتصادی  فساد  با  مبارزه  قضائیه گفت:  قوه  رئیس 
دوره  در  قضا  دستگاه  اما  است،  ضروری  و  واجب 
با همه مظاهر فساد در همه حوزه ها  تحول و تعالی 
برخورد می کند. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه،  
اژه ای  حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی 
اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  با  در دیدار 
به  سیاسی  فساد  زیان  و  ضرر  اوقات  گفت: گاهی 
با برخی  یا  اقتصادی است و  از فساد  مراتب بیشتر 
مفاسد فرهنگی مواجه هستیم که خود زمینه ساز فساد 
فساد  نوع  این  از  خطرناک تر  مراتب  به  و  اقتصادی 
هستند. او بر همین اساس خاطر نشان کرد: مبارزه با 
فساد اقتصادی امری ضروری الزم و واجب است اما 
باید به مبارزه با همه مظاهر فساد توجه داشت و قوه 
قضائیه در دوره تحول و تعالی این مسأله را در دستور 

کار خود قرار داده است.
و  دوگانگی ها  برخی  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
چندگانگی ها در برخورد با مسائل و پدیده ها، گفت: اگر 
نتوانیم این پراکندگی ها را جمع کنیم محصول و نتیجه 
کار ما کاریکاتوری می شود که بخشی متورم و بخش 
دیگر کوچک تر می شود و کارایی الزم را نخواهد داشت.
با  مبارزه  موارد  این  از  یکی  افزود:  اژه  ای  محسنی   
در  نارسایی ها  اگر  بی تردید  و  است  اقتصادی  فساد 
اداری  مختلف  الیه های  و  اقتصادی  فعالیت های 
نمی برد.  به جایی  راه  با فساد  برخورد  نشود،  برطرف 
او با بیان اینکه فساد پدیده ای مسری است، تأکید 
و  ریشه ها  بسترها،  باید  فساد  ریشه کنی  برای  کرد 

برد. بین  از  را  آن  گلوگاه های 
رئیس قوه قضائیه گفت: باید در کنار مبارزه با کسانی 
سازمان  طور  به  و  برنامه ریزی  و  قانون گریزی  با  که 
یافته مرتکب فساد می شوند راه های فساد را ببندیم 
شود.  فراهم  کشور  در  سالم  سرمایه گذاری  زمینه  تا 
کنار  در  شد که  متذکر  را  نکته  این  اژه ای  محسنی 
می شوند  تخلف  و  فساد  مرتکب  تعمدًا  که  کسانی 
می کنند  خالف  اشتباه  و  غفلت  روی  از  هم  کسانی 
بازار و سومدیریت ها و  نوسانات  به خاطر  یا حتی  و 
تغییرات مکرر بخشنامه ها و مقررات برخی مشکالت 
سه گروه  این  حساب  باید  می آورند که  وجود  به  را 
افراد  برخی  با  گاهی  افزود:  او  باشد.  جدا  هم  از 
بانک ها و شورای پول  مواجه می شویم که نمی دانند 
و اعتبار چه بخشنامه ای دادند یا چه تصمیم گرفتند 
دچار  و  عمل کنند  تعهد کرده اند  آنچه  نمی توانند  و 

می شوند. بدهی  و  بانکی  معوقات 
رئیس قوه قضائیه افزود: در کنار این افراد ما درگیر 
مرتکب  هستیم که  با کسانی  اقتصادی  جنگ  یک 
فساد و قاچاق و رانت می شوند و ما باید با این افراد 
اما در جای خود صرف  ارز دریافت کردند  که پول و 
نکرده اند به گونه ای دیگر عمل کنیم.  محسنی اژه ای با 
اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم گفت: قوه قضائیه 
به تنهایی نمی تواند از وقوع جرم پیشگیری کند و یکی 
از عوامل بروز جرم کم کاری ها در دیگر حوزه هاست که 

منجر به معضالتی چون بیکاری می شود.

مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز 
 بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

برجام هنوز یک توافق قابل 
دفاع است 

مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری با بیان این که آینده برجام کامال بستگی 
دارد به این که در ایران و آمریکا چه ارزشی برای برجام 
هنوز  انتقادها  همه  رغم  به  برجام  باشند، گفت:  قائل 
یک توافق قابل دفاع است و می تواند سنگ بنا برای 
توافق های آتی باشد و انتظارات طرفین را برآورده کند. 
دیاکو حسینی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص روندی 
که مذاکرات برجام تا به امروز داشته و آینده ای که برای 
با توجه به این که طی  آن می توان تصور کرد گفت: 
سالهای گذشته بعد از خروج آمریکا از برجام طبعا بخش 
بسیار بزرگی از مزایای اقتصادی که ایران انتظار داشت 
از برجام به دست آید محقق نشده است، امروز صحبت 
درباره  منافعی که برجام برای ایران داشت از دیدگاه افکار 
عمومی که چندان آشنایی به مسائل فنی ندارند دشوار 
انجام  اما بزرگترین اقدامی که برجام  او افزود:  است. 
داد در کنار سایر منافعی که می توانست داشته باشد، 
تالش بسیار موفق و بزرگی بود برای غیر امنیتی کردن 
پرونده هسته ای ایران که تا پیش از آن ذیل فصل هفت 
منشور سازمان ملل بود. موضوعی که همه قدرتهای بزرگ 
جهانی بر آن اجماع داشتند. این پژوهشگر ارشد مسائل 
استراتژیک همچنین بیان کرد: در واقع برجام این کار 
مهم را انجام داد و با خارج شدن ایران از ذیل فصل 
۷ منشور سازمان ملل کمک بزرگی کرد که برنامه هسته 
ای ایران به وضعیت  عادی خودش برگردد گرچه می 
توانست باعث مزایای اقتصادی برای ایران باشد اما به 
دالیلی که می دانیم در طرف مقابل توافق از جمله بخش 
تندرو جامعه سیاسی در واشنگتن ، عربستان سعودی، 
مخالفت هایی هم وجود داشت. حسینی خاطر نشان 
کرد: صرف این که می بینیم برجام هنوز نتوانسته مزایای 
اقتصادی در خصوص رفع تحریم ها را عملیاتی کند نباید 
باعث شود که اصل موضوع را در روند تمام شدن مساله 
هسته ای ایران نادیده بگیریم. مدیر برنامه مطالعات 
جهانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
همچنین درباره ی آینده ای که برجام می تواند داشته 
باشد، گفت: این موضوع کامال بستگی به این دارد که در 
ایران و آمریکا چه ارزشی برای برجام قائل باشند، هیچ 

سرنوشت مقدری برای برجام وجود ندارد.

متاسفانه هماهنگی میان 
وزارت جهاد کشاورزی و بدنه 
کشاورزان خوزستان وجود ندارد، 
نمایندگان کشاورزان خوزستان 
در جلسات تصویب برنامه 
سازگاری با کم آبی نگاه مثبتی 
به برنامه سازگاری نداشتند و 
فکر می کردند که صرفه جویی به 
این بهانه است که آب در اختیار 
بخش کشاورزی کم شود 

چند روزی است که مردم در خوزستان نسبت به کم آبی معترض اند. امسال سال خشکسالی است بنابراین کم آبی در 
خوزستان و نقاط دیگر کشور اتفاق غیرقابل پیش بینی نبود اما اقدام کارسازی هم صورت نگرفت تا از تبعات خشکسالی 
بکاهد. کشاورزان خوزستانی با وجود ممنوعیت در مساحت گسترده ای برنج کاری کردند و با وجود مصرف بسیار زیاد آب در 
این کشت برنامه ای برای راضی کردن کشاورزان به تغییر الگوی کشت وجود نداشت. بنفشه زهرایی مدیرکل دفتر مدیریت 
مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو در گفت وگو با پیام ما به این تناقض پاسخ داده است. بر اساس گفته های 
او این مشکل به سال ها قبل بر می گردد که دولت برای کاهش نارضایتی های اجتماعی و سیاسی، به کشاورزان خوزستان 
امتیاز کاشت برنج را داد و حاال تغییر این شرایط با مشکل روبرو شده است. البته دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 

معتقد است کم آبی می تواند بهانه ای برای اعتراض به دیگر نارضایتی ها در خوزستان هم باشد.

|  
سنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

1ادامه از صفحۀ

معاون دادستان کل کشور خبر داد

برخورد قضایی با کشت غیرمجاز شلتوک در خوزستان
اشاره  با  دادستان کل کشور  معاون 
در  شلتوک  غیرمجاز  کشت  به 
قضایی  دستگاه  گفت:  خوزستان، 
شرع  خالف  مجرمانه  رفتار  این  با 

می کند. برخورد 
رضا خشنودی در پایان جلسه شورای 
بحران خوزستان  مدیریت  هماهنگی 
تامین  مشکالت  بررسی  موضوع  با 
 ۲۵( روز  که  خوزستان  استان  آب 
خوزستان  استانداری  در  تیرماه( 

مردم  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
باشند  داشته  استحضار  خوزستان 
زمانی که با بحران به ویژه آب ناشی 
مدت  طوالنی  خشکسالی های  از 
به  باید  هستیم،  مواجه  ساله  چند 
احترام  اجرایی  مدیران  تصمیمات 

ریم. بگذا
شلتوک  کشت  که  زمانی  افزود:  او 
غیرمجاز اعالم می شود باید کشاورزان 

رعایت کنند. را  موضوع  این 

گفت:  کشور  کل  دادستان  معاون 
کالن  برنامه ریزی  به  کشاورزان 
می کارند  شلتوک  و  نمی کنند  توجه 
مواجه  مشکل  با  آب  تامین  برای  و 
و  سهمیه  کشاورزان  این  می شوند. 
بنابراین  ندارند  آب  برداشت  مجوز 
خالف  و  مجرمانه  آنها  عمل  این 

است. قانون  و  شرع 
استاندار  کرد:  بیان  خشنودی 
باید  قضایی  دستگاه  و  خوزستان 

شرع  خالف  مجرمانه  رفتار  این  با 
منابع  می خواهند  زیرا  کنند  برخورد 
آب  تا  کنند  صیانت  را  آبی  محدود 
دام های  تلفات  از  و  تامین  شرب 
زیست  فاجعه  وقوع  و  سنگین 

کنند. جلوگیری  محیطی 
این  در  افزود:  او  ایسنا،  به گزارش 
قضایی  دستگاه  باید  خصوص 
مقابله کند که این موضوع در دستور 
نیز  خوزستان  استاندار  است.  کار 
برنامه ها  رسیدن  نتیجه  به  برای 
سازمان  به  که  دارد  نیاز  بودجه  به 

شد. اعالم  بودجه  و  برنامه 
تصور  انجام شده،  اقدامات  با 
می شود در روزهای آتی خبر خوشی 

این  از  تا  باشیم  داشته  مردم  برای 
بحران عبور کنیم و مشکالت استان 
خوزستان را یک بار برای همیشه به 
حل کنیم.  منطقی  و  معقول  صورت 
اشاره  با  دادستان کل کشور  معاون 
ستاد،  این  مصوبات  پیگیری  به 
منظر  از  را  مصوبات  این  بیان کرد: 

می کنیم. پیگیری  عامه  حقوق 
موظف  نیز  خوزستان  استاندار   
جلسه،  مصوبات  اجرای  برای  است 
دستگاه های  با  را  الزم  مکاتبات 
را  آن  رونوشت  و  دهد  انجام  ملی 
نیز  ما  تا  کند  ارسال  دادستانی  به 
دهیم. انجام  را  الزم  پیگیری های 

| بنفشه زهرایی |
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را  شهروندان  جان  حالی  در  کرمان  سیل 
غرب  در  دورتر،  بسیار  جایی  که  گرفته 
آلمان، بارندگی های سیل آسایی که از عصر 
را  آغاز شده، شمار کشته شدگان  چهارشنبه 
مقامات محلی  است؛  رسانده  تن   ۱۳۳ به 
باعث  را که  پدیده  این  روزهای گذشته  در 
به  از همه  نفر شده، بیش  مفقودی صدها 
مدیر  حاال  داده اند.  ربط  اقلیمی  تغییرات 
به  هم  هواشناسی  سازمان  پیش بینی  کل 
سبب  که  می گوید  تغییراتی  از  »پیام ما« 
پیدا  افزایش  تعداد حالت های جوی  شده 
رعدوبرق  و  بارش  پدیده هایی چون  و  کند 
با شدت و قدرت تکرار شود و جان ها را به 

بیندازد. خطر 
عصر دیروز باران سیل آسا و رگبار گسترده 
کرده  پا  به  سیل  که  کیسکان  منطقه  در 
این  از  برد که  خود  با  را  خودرو  سه  بود 
سه خودرو، سرنشینان یک خودرو نیسان 
را  دادند و آب خودرویشان  را نجات  خود 
هم  دیگر  خودرو  سرنشینان  برد.  خود  با 
پیدا  نجات  صحنه  در  حاضر  افراد  توسط 
کردند اما یک خودرو پژو با سرنشینانش 
دست  در  اطالعی  آنها  دقیق  تعداد  از  که 
خودروهای  شدند.  سیالب  گرفتار  نیست 
پنج  تا  چهار  حدود  سیالب  در  گرفتار 
نهایت  در  و  غوطه خوردند  آب  در  کیلومتر 
شب گذشته  خودروها  این  از  قطعه هایی 
مختلف  مناطق  در  جست و جو  تیم  توسط 

آمد. دست  به 
کرمان  بافت  فرماندار  زند اقطاعی،  مجید 

اعالم کرد که تیم های جست وجو همچنان 
سیل  مفقودان  سایر  پیکر  یافتن  درصدد 
هستند  کیسکان  منطقه  گذشته  روز 
هشدارهای  تا  خواست  هم  مردم  از  و 
و  بگیرند  جدی  را  مسئوالن  و  هواشناسی 
توقف و گذر در محل  از  و فردا  امروز  طی 

کنند. خودداری  مسیل ها 
بافت اسیر سیل  بر پنج جان که در  عالوه 
در  اسکو  شهرستان  در  بارش ها  شدند؛ 
آذربایجان شرقی جان یک مرد ۸۰ ساله را 
ستاند، در  ۱۲ روستای بخش انزل ارومیه و 
پنج روستای بخش صفاییه خوی سیل به 
راه انداخت، در استان سیستان وبلوچستان 
۴۳ روستا در شهرستان های سرباز، چابهار 

و قصرقند دچار سیل و آبگرفتگی شدند.
بحران  مدیریت  مدیرکل  هنربر،  محمدباقر 
خسارات  از  شرقی  آذربایجان  استانداری 
دام ها گفت  و  سیب  باغ های  به  گسترده 
در  ساله   ۳۵ مردی  مرگ  از  همچنین  و 
اثر  بر  اسکو  شهرستان  آمقان  روستای 

داد. خبر  زدگی  صاعقه 
در آذربایجان غربی هم خسارت ها کم نبود 
و ۴۵۰ هکتار زمین زراعی و ۵۵۰ هکتار از 
ارومیه دچار  انزل  باغات کشاورزی بخش 

خسارت باالی ۸۰ درصد شدند.
با  هشدارهای هواشناسی در روزهای اخیر 
سازمان  این  و  بود  نارنجی  و  قرمز  رنگ 
وضعیت ۱۱ استان را در معرض سیل اعالم 
کرد. آنطور که در اطالعیه این سازمان برای 

ابرهای  رشد  سامانه  آمده  اخیر  روزهای 
و  بعدازظهر  ساعات  در  به ویژه  همرفتی 
آذربایجان شرقی  استان   ۱۱ در  اوایل شب 
و غربی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، 
فارس،  هرمزگان،  بلوچستان،  و  سیستان 
خواهد  مشاهده  مازندران  و  کرمان، گیالن 

شد.
رگبار،  جمله  از  مخاطراتی  سامانه  این 
و  باد شدید، گرد و خاک  رعدوبرق، وزش 
تگرگ را در مناطق مستعد موجب می شود 
جاری  موجب  می تواند  شدت  درصورت  و 
شدن رواناب در مسیل ها، احتمال برخورد 
آب  سطح  ناگهانی  آمدن  باال  و  صاعقه 

شود. رودخانه ها 
کرده  توصیه  کشور  هواشناسی  سازمان 
در  پرمخاطره  نقاط  شهروندان  که  است 
و  تردد  مسیل ها  و  رودخانه ها  حاشیه 
توقف نکنند، محکم کردن سازه های موقتی 
را در اولویت قرار دهند و هنگام چرای دام 
در مسیل ها و مناطق مرتفع و فعالیت هایی 
احتیاط  طبیعت گردی  و  کوهنوردی  مانند 

. کنند
این در حالی است که در هرمزگان هشدار 
این  بلکه  نشده،  صادر  سیالب  برای  فقط 
استان در دریا هم ممکن است دچار موج 
مدیرکل  مهرداد حسن زاده،  شود.  توفان  و 
به  هرمزگان  استانداری  بحران  مدیریت 
دریایی  نارنجی  هشدار  گفته  همشهری 
بحران  ستاد  اعضای  و  فرمانداران  همه  به 

این  براساس  است.  شده  اعالم  استان 
شرق  جنوب  در  شدید  باد  وزش  هشدار 
تا  دریا  موج های  طول  افزایش  و  استان 
به  هرمز  تنگه  در  به ویژه  سانتی متر   ۲۰۰
باشد  خطرناک  می تواند  جنوب  سمت 
به ویژه  دریایی  مناطق  کلی  به طور  و 
قشم، جاسک، سیری، کنگان،  بندرعباس، 
الرک، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک 
همین  به  و  دارند  بیشتری  حساسیت 
آنها  خدماتی  دستگاه های  همه  به  دلیل 

است. شده  داده  آماده باش 
 ۱۱ به  آماده باش  و  اخیر  سیالب های 
استان در حالی است که سال گذشته هم 
زمانی  بازه  همین  در  تابستانی  بارش های 
به  گسترده ای  خسارات  ماه  تیر  اواخر 

کرد. وارد  مختلف  استان های 
سال گذشته ۱۳ استان و ۵۸ شهر و روستا 
 ۴ اتفاقی که  شدند.  تابستانه  سیل  درگیر 
کشته برجای گذاشت. بنا بر اعالم سازمان 
یک  احمر،  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد 
مرد ١٩ساله در آمل در اثر رعد و برق، یک 
نوجوان  و دو پسر  تالش  در  ۶۵ ساله  زن 
۱۲ ساله در اردبیل بر اثر سیل فوت کردند. 
تهران،  اردبیل،  غربی،  و  شرقی  آذربایجان 
خراسان جنوبی و شمالی، زنجان، سمنان، 
گلستان،  قزوین،  بلوچستان،  و  سیستان 
بودند که  استان هایی  از  مازندران  و  گیالن 
از سیل و آبگرفتگی متاثر شدند و خسارت 

گسترده مردم را در تنگنا قرار داد.

تابستان،  بارش های موسمی 
پدیده جدیدی نیست

ایران،  تنها گریبان  نه  حاال  تابستانه  سیل 
هم  را  اروپا  از  گسترده ای  بخش های  که 
گرفته است و تخریب و مرگ و میر ناشی 
از سیل به خبر روز جهان بدل شده. با این 
پیش بینی  مدیرکل  وجود صادق ضیاییان، 
به  هواشناسی  سازمان  سریع  هشدار  و 
بارش های  پدیده  می گوید  ما«  »پیام 
موسمی در تابستان پدیده جدیدی نیست 
سرزمین  این  در  قبل،  سال  سالیان  از  و 
حاال  اما  بوده ایم  بارش هایی  چنین  شاهد 
شدت  و  شکل  در  تفاوت هایی  شاهد 
می دهد:  توضیح  او  هستیم.  بارش ها 
همیشه  موسمی  تابستانی  »بارش های 
تحت  را  ما  کشور  شرق  جنوب  و  جنوب 
تاثیر قرار می داد اما تغییرات اقلیمی باعث 
شد تا تعداد حالت های جوی افزایش پیدا 
برق،  و  رعد  سهمگین،  بارش های  و  کند 
تگرگ و ... آنچنان با شدت و قدرت شوند 
در  که  دستکاری هایی  سایر  کنار  در  که 
طبیعت کرده ایم عامل جاری شدن سیالب 

باشند.«
اقلیمی که حاال  به گفته ضیاییان تغییرات 
هستیم،  آن  تبعات  مشاهده  ابتدای  در 
عامل  می توانند  دور  نسبتا  آینده ای  در 
این  و  باشند  گسترده ای  تخریب های 
نخواهد  تاثیر  بی  هم  را  ما  وضعیت کشور 
گذاشت. بر اساس توضیح او شرایط فعلی 
هرمزگان،  استان های  برای  هم  بارش ها 
فارس  و  بلوچستان  و  سیستان  کرمان، 
از  و  داشت  خواهد  ادامه  دوشنبه  روز  تا 
سویی بوشهر هم دچار این وضعیت بارشی 

می شود. تابستانه 
سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
پاسخ  در  همچنین  هواشناسی  سازمان 
مونسون  جوی  پدیده  درباره  سوالی  به 
و  سیستان  سمت  به  هند  دریای  از  که 
»این  می گوید:  هم  می آید  بلوچستان 
هوایی  و  آب  تغییرات  دلیل  به  پدیده 
و  کرده  نزدیک تر  ما  کشور  به  را  خودش 
تحت  را  کشور  از  بخش های گسترده تری 
به سمت مرکز کشور  قرار می دهد و حتی 
تراز  عوامل  گسترش  با  می شود.  کشیده 
بیشتری  وسعت  بارش ها  این  جو،  میانی 
دامنه  این  بر  عالوه  و  داشت  خواهند 

می کنند.« متاثر  را  کشور  از  بیشتری 
همواره  آنچه  اما  موارد  این  کنار  در 
وضعیت  پیش بینی  برای  را  نگرانی هایی 
تجهیزات  و  امکانات  می کرد، کمبود  ایجاد 

است. بوده  روز  به 
هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل  نکته ای که   
سریع سازمان هواشناسی هم به آن اشاره 
مناطقی  از  برخی  »در  می گوید:  و  کرده 
حتی  و  رصد  ایستگاه  داشتیم  بارش  که 
چنانچه  و  ندارد  وجود  هواشناسی  رادار 
وجود  پردازشی  سیستم  در  این کاستی ها 
راحت تر  و  بهتر  می توانیم  باشد  نداشته 
او  کنیم.«  پیش بینی  را  جوی  اوضاع 
به  هواشناسی  امکانات  چند  هر  می گوید 
کاستی هایی  پیشرفته  کشورهای  نسبت 
فعلی  شرایط  در  وجود  این  با  اما  دارد 
و  کند  صادر  را  الزم  هشدارهای  توانسته 
گرفتن  جدی  با  هم  عملیاتی  نیروهای 
این هشدارها تا حدودی به موقع و خوب 
است  الزم  همه  این  با  و  شده اند  حاضر 
پایه ای  امکانات  بحث  به  بیشتری  توجه 

گیرد. صورت  حوزه  این 

 سیل تابستانه کشور تاکنون6 کشته بر جای گذاشته است

بحران اقلیمی پشت نقاب سیل
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی: بارش های تابستانی موسمی همیشه جنوب و جنوب شرق کشور ما 

را تحت تاثیر قرار می داد اما تغییرات اقلیمی باعث شد تا تعداد حالت های جوی افزایش پیدا کند

دو توله شیر باغ وحش 
تبریز تلف شدند 

معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست 
آذربایجان شرقی از مرگ دو توله شیر تازه 
متولد شده در باغ وحش باغالرباغی تبریز 

خبر داد.
حفاظت  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
محیط زیست استان آذربایجان شرقی، داود 
غنی پور عصر دیروز با تایید این خبر گفت: 
زودهنگام  تولد  علت  به  شیرها  توله  این 
و  نکردند  پیدا  حیات  ادامه  توان  نارس  و 

شدند. تلف  گذشته  روز  متاسفانه 
او افزود: اداره کل دامپزشکی استان موضوع 
تبریز  باغالرباغی  توله شیرهای  تلف شدن 
را بررسی و علت دقیق و نهایی آن را اعالم 

می کند.
بنا بر این گزارش، دو سال پیش نیز دو توله 
شیر در این باغ وحش متولد شدند و اکنون 

در وضعیت سالمی به سر می برند.

انجمن حشره شناسی آمریکا:

اسامی نامناسب حشرات 
تعویض می شوند

آمریکا  حشره شناسی  انجمن  کارشناسان 
و  نامناسب  اصطالحات  بررسی  از  پس 
حشره  گونه  دو  نام  منفی،  کلیشه های  با 
 )gypsy ants( »موسوم به »مورچه کولی
عوض  را   )gypsy moth( »بید کولی«  و 

می کنند.
حشره شناسی  انجمن  ایسنا،  گزارش  به 
بر اسامی عام حشرات  آمریکا )ESA( که 
این  که  کرد  اعالم  می کند،  نظارت  موذی 
تغییر در راستای ارزیابی مجدد اصطالحات 

است. شده  اعمال  »مسئله دار« 
نباید  این انجمن تاکید کرد: اسامی جدید 
نژادی  یا  قومی  منفی  کلیشه های  حاوی 

باشد.
انجمن  که  است  بار  نخستین  این 
نامناسب  دلیل  به  آمریکا  حشره شناسی 
موارد  در  می کند.  عوض  را  آن  نامی  بودن 
قبلی، اسامی را به علت نداشتن دقت علمی 

بودند. داده  تغییر 
میشل اسمیت، رئیس این انجمن می گوید: 
و کولی ها  بودند  قومی  توهین  اسامی  این 
بودند.  اعتراض کرده  آن   به  پیش  مدت ها 
یک  با  ندارد  دوست  قومی  هیچ  طرفی  از 

باشد. نام  زیان باری هم  و  حشره موذی 
بید  اسامی  آمریکا  حشره شناسی  انجمن 
خود  فهرست  از  را  کولی  مورچه  و  کولی 
حشرات  عام  اسامی  فهرست  به  موسوم 
این  است.  حذف کرده  مرتبط  جانداران  و 
انجمن از مردم خواست کمک کنند و برای 
این بید که در مرحله پیله مخرب و مزاحم 
است و برای این مورچه کمتر شناخته شده، 

کنند. پیشنهاد  دیگری  نام های 
می گوید:  اسمیت  ایندیپندنت،  گزارش  به 
برقرار  ارتباط  عام،  اسامی  انتخاب  از  هدف 
مخاطب  و  محققان  بین  آسان تر  کردن 
انجمن  فهرست  در  کل  در  است.  معمولی 
حشره شناسی آمریکا، اسامی عام حشرات 
شناخته شده از این لحاظ موفق بوده اند ولی 
حاشیه  به  جوامع  برای  ناخوشایند  اسامی 
رانده شده و در نتیجه چنین هدفی را نقض 

می کند.

اهداف جدید اتحادیه اروپا 
برای محافظت از جنگل ها 

مطالب  رئوس  جمعه  روز  اروپا  کمیسیون 
پیشنهادی خود در مورد چگونگی بهبود سالمت 
جنگل های این قاره و استفاده از توانایی آنها 
در مبارزه با تغییرات آب و هوایی، از جمله از 
بازیابی  برای  قانونی  الزام آور  اهداف  طریق 
کرد. منتشر  را  تخریب شده  اکوسیستم های 

به گزارش زیست آنالین، این پیشنهاد چند روز 
پس از رونمایی این کمیسیون از بسته گسترده 
جمله  از  اروپا،  اتحادیه  اقلیمی  سیاست های 
اهداف الزام آور برای کشورها برای رشد جنگل ها، 
پیتلند ها و سایر مخازن طبیعی کربن داده شده 
است. این کمیسیون دیروز اعالم کرد که اهداف 
اکوسیستم های  بازسازی  برای  را  الزم  قانونی 
می کند  پیشنهاد  اروپا  در  آسیب دیده  جنگلی 
را  توسعه می دهد که کشورها  را  و سیستمی 
ملزم به استفاده از اطالعات مختلف برای رصد 

وضعیت سالمت جنگل های خود می کند.
این هدف، کمک به کشورها برای پاسخگویی به 
فشارهایی است که جنگل های اروپا با آنها روبه رو 
برای سوخت زیست  تقاضا  از جمله  هستند، 
توده مورد استفاده برای تولید انرژی و تاثیرات 
تغییر اقلیم مانند الگوی های آتش سوزی جدید 
یا افزایش احتمال گسترش آفات اگر جنگل ها 
به خوبی مدیریت شوند می توانند با جذب باران 
اضافی و خنک سازی مناطق در دوره های گرم، 
به آنها کمک کنند تا با تاثیرات تغییر اقلیم کنار 

بیایند.

سیل کرمان در حالی جان 
شهروندان را گرفته که جایی 
بسیار دورتر، در غرب آلمان، 

بارندگی های سیل آسایی که از 
عصر چهارشنبه آغاز شده، شمار 

کشته شدگان را به ۱۳۳ تن 
رسانده است؛ مقامات محلی 
در روزهای گذشته این پدیده 

را که باعث مفقودی صدها نفر 
شده، بیش از همه به تغییرات 

اقلیمی ربط داده اند

کرمانی ها حاال عزادار پنج نفرند که سیل تابستان آنها را با خود برده و تنها جسم بی جان دو نفرشان را پس داده است. این آبگرفتگی ها 
که چند روزی است بخش بزرگی از کشور را در بر گرفته روز جمعه در استان کرمان و شهر بافت خسارت های گسترده ای بر جای گذاشت 
و در نهایت پیکر بی جان یک مرد و زن که در روستای میانده کیسکان درگیر سیل شده بودند، در حوالی روستای ده زارچی و بیدشک 

با فاصله 2 کیلومتر از یکدیگر پیدا شدند.

صادق ضیاییان: در برخی از 
مناطقی که بارش داشتیم 
ایستگاه رصد و حتی رادار 
هواشناسی وجود ندارد و 
چنانچه این کاستی ها در 

سیستم پردازشی وجود نداشته 
باشد می توانیم بهتر و راحت تر 
اوضاع جوی را پیش بینی کنیم

|  
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ام 
 پی

 |

مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان گفت: 
به  نظر  مورد  و  میزان کافی  به  آب  اگرچه 
ارسالی  آب  اما  نمی رسد  دامداران  دست 
نیاز آن ها  تا حدودی جوابگوی  به دامداران 
است. جواد ابراهیمی با بیان اینکه حدود ۹۰ 
درصد از دامداری ها در خوزستان به صورت 
گفت:  ایسنا  به  می کنند،  فعالیت  سنتی 
در  و  است  زیاد  بسیار  خوزستان  وسعت 
غرب استان از هور تا جفیر، هویزه، شوش، 
دامداری ها  پراکندگی  مناطق  دیگر  و  رفیع 

است. باال  بسیار 
او افزود: با توجه به پراکندگی و وسعت زیاد 
دقیق  آمار  نمی توان  استان  در  دامداری ها 
بر  دامداری ها  به  وارده  تلفات  و  خسارات 
اثر بحران آب را برآورد کرد اما به دامداران 
سازمان  به  مراجعه  با  که  شده  اعالم 
به  نسبت  پرونده  تشکیل  و  جهاد کشاورزی 

اقدام کنند. خود  خسارت  برآورد  و  اعالم 
خوزستان  دامداران  اتحادیه  مدیرعامل 
گفت: با همکاری جهاد کشاورزی خوزستان 
شده اند،  خشک  که  رودخانه هایی  کنار  در 
حمیدیه  هورالعظیم،  در  استخر  تعدادی 
ایجاد  گاومیش ها  برای  آزادگان  دشت  و 
رودخانه ها  آب  زمانی که سطح  تا  می شود 
کاهش می یابد، آب به صورت ذخیره در آن 
مدتی  برای  و  باشد  داشته  وجود  استخرها 

باشد. آن ها  نیاز  پاسخگوی 
دریچه  شدن  باز  با  داد:  ادامه  ابراهیمی 
مجدد  شدن  جاری  و  و کرخه  دز  سدهای 
به  آب  مناطق،  این  رودخانه های  در  آب 
تا  می شود  هدایت  استخرها  این  طرف 
دامداران  آبی  مشکالت  تاحدودی  بتوان 
استخرها  این  و  برطرف کرد  را  مناطق  این 
به عنوان یک منبع ذخیره برای مدتی باقی 
حوزه  برای  روزانه  اینکه  بیان  با  او  بمانند. 
حمیدیه حدود ۲۰ تا ۳۰ دستگاه تانکر آب 
ارسال می شود، گفت: در خوزستان با کمبود 
شده ایم.  مواجه  آب  جابه جایی  برای  تانکر 
خوزستان  در  آب  نقل  و  حمل  برای  تانکر 

باید  و  نیست  نیاز  جوابگوی  و  است  کم 
اگر  شود.  کمک گرفته  دیگر  استان های  از 
حمل  تانکر  خوزستان  به  دیگر  استان های 
آب ارسال کنند مشکل آب برطرف می شود.
از  بسیاری  کنونی  شرایط  در  افزود:  او 
سواستفاده  شرایط  از  تانکرها  رانندگان 
آب  از  گرفتن  ماهی  دنبال  به  و  می کنند 
را  نقل  و  و کرایه های حمل  گل آلود هستند 
افزایش می دهند؛ باید از استان های مجاور 
شود  ارسال  ما  برای  آن ها  آب  تانکرهای 
آب  تانکر حمل   ۳۰ تا   ۲۰ استان  هر  اگر  و 
برطرف  مشکل  کند  ارسال  خوزستان  برای 

می شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان عنوان کرد

کمبود تانکر برای حمل آب در خوزستان

پایش

به دلیل اینکه مطالعات 
مجری طرح کافی نیست، 

فعال تصمیمی نمی گیریم تا 
مجری مطالعاتی که گفته 
است را انجام دهد و برای 
صدور مجوز، مجری طرح 
باید بر اساس موافقتی که 
اعالم کردیم، سیمای طرح 

را ارائه کند و تعهدات زیست 
محیطی الزم را بدهد تا مجوز 

صادر شود

تکذیب صدور مجوز محیط زیستی برای طرح »بهشت آباد«
 مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست 
حفاظت  سازمان  خاک  و  آب  محیطی 
هیچ  اینکه  بر  تاکید  با  زیست  محیط 
بهشت آباد  آب  انتقال  طرح  برای  مجوزی 
صادر نشده است، اظهار کرد: هنوز به سد 
مجری  به  تنها  و  نداده  مجوز  بهشت آباد 
این  برای  را  خود  موافقت  شرایط  طرح 
آن  اساس  بر  که  کرده ایم  اعالم  طرح 
تنها  آب  انتقال  نخست  بخش  در  مجری 
منتقل  را  آب  لوله  خط  طریق  از  می تواند 
تونل  طریق  از  آب  انتقال  به  مجاز  و  کند 

. نیست
هیچ  اینکه  بر  تاکید  با  مریدی  علی 
بهشت  آب  انتقال  طرح  برای  مجوزی 
نامه ای  است، گفت: طی  نشده  آباد صادر 
تقسیم  قسمت  سه  به  را  طرح  سیمای 
کردیم. برای احداث سد بهشت آباد هنوز 
دست  در  مساله  این  و  نشده  داده  مجوز 
بهشت آباد  تونل  طرح  »در  است.  بررسی 
در  است.  شده  گرفته  نظر  در  ۶۰ کیلومتر 
بررسی هایی که انجام دادیم، مسیر انتقال 
قسمت  است.  شده  تقسیم  بازه  سه  به 
مربوط  و  اصفهان  استان  در  انتهایی 
تا  تونل(  )خروجی  چرمهین  منطقه  به  
نزدیک  و  اصفهان  استان  مرز  محدوده 
حفاظت  سازمان  است.  فرخ شهر  شهر  به 
محیط زیست اعالم کرده است که به دلیل 
اینکه در قطعه انتهایی تونل از لحاظ فنی، 

نمی گذارد،  زیست  محیط  بر  حادی  اثر 
یا خط  تونل  به صورت  می تواند  قطعه  این 
طرح  مجری  که  طور  هر  شود؛  اجرا  لوله 

بخواهد.«
ابتدایی  قسمت  اینکه  بر  تاکید  با  مریدی 
حدود  تا  بهشت آباد  سد  محل  از  تونل 
گرفته  نظر  در  انتقال  مسیر  کیلومتر   ۱۲
این  در  مسیر  جای  حساس ترین  شده، 
مهم  بسیار  چشمه های  است، گفت:  طرح 
وجود  بخش  آن  در  آب کارستی  منابع  و 
محیط  نگرانی های  اصل  واقع  در  دارد. 
سازمان  بنابراین  اینجاست  زیستی مان 
محیط زیست عنوان کرد که به هیچ عنوان 
حتما  و  نمی کند  موافقت  تونل  احداث  با 
از  آب  انتقال  فکر  به  طرح  مجری  باید 

باشد. لوله  خط  طریق 
در  زیست  یادآور شد: سازمان محیط  او  
تا   ۳۵ حدود  طرح که  وسط  مسیر  مورد 
شلمزار  دشت های  محل  از  و  ۴۰ کیلومتر 
چهارمحال وبختیاری  استان  دشت های  و 
دلیل  به  که  است  کرده  اعالم  می گذرد، 
اینکه مطالعات مجری طرح کافی نیست، 
مجری  تا  نمی گیریم  تصمیمی  فعال 
و  دهد  انجام  را  است  مطالعاتی که گفته 
بر  باید  طرح  مجری  مجوز،  صدور  برای 
سیمای  اعالم کردیم،  موافقتی که  اساس 
طرح را ارائه کند و تعهدات زیست محیطی 

شود. صادر  مجوز  تا  بدهد  را  الزم 

| روزنامه نگار |
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پیام  جامعه

تجربه های  به  که  رویداد  این  پنل  اولین  در 
بیدی،  حامد  داشت  اختصاص  کشنگری 
حوزه  ارشد، کنشگر  لیلی  با   مدیرعامل کارزار 
خورشید،  خانه  موسسه  مدیرعامل  و  زنان 
برای  کتابخوانی  کنشگر  آذری نژاد،  اسماعیل 
پژوهشگر  درویش،  محمد  روستایی،  کودکان 
کنشگر  گهستونی،  مجتبی  و  زیست  محیط 

پرداخت. گفت وگو  به  میراث فرهنگی 

در پرورش نسل دغدغه مند، ناتوان 
بودیم

محیط  پژوهشگر  و  کنشگر  درویش،  محمد 
زیست در شروع صحبت های خود در این پنل 
در پاسخ به این پرسش که آیا کنشگران باید 
در کمیته ها و شوراهای دولتی و حاکمیتی هم 
شرکت کنند، گفت: من در شروع کارم دیدم که 
دولتمردان ما چقدر از نگاه محیط زیستی دورند 
و بنابراین تصمیم گرفتم کارم را به عنوان فعال 
هیچگاه  چرخه  این  کنم.  آغاز  زیست  محیط 
در هر دو طرف  اینکه  نمی رسد مگر  نتیجه  به 
اینجاست  پیدا کند. مشکل  افزایش  آگاهی ها 
دهیم که  پرورش  را  نسلی  نتوانستیم  ما  که 
نگرانی های محیط زیستی را درک کند. با این 
همه سطح آگاهی و حساسیت مردم نسبت به 

افزایش پیدا کرده است. گذشته 
یادآور شد:  داوطلبانه هم  اهمیت کار  درباره  او 
کسی که به فهم لزوم انجام کار داوطلبانه می رسد 
آدم ثروتمندی است. ما باید به سمت شادی 
است که  این  و شرطش  جمعی حرکت کنیم 

بی منت برای طبیعت و آدم ها گام های داوطلبانه 
و موثر برداریم. این می تواند به ما حسی بدهد 

که از آن به عنوان رضایت یاد می کنیم.
انجام  را  باید کاری  ما  اضافه کرد:  ادامه  در  او 
در  اگر  نمی توانیم  داریم.  باور  آن  به  دهیم که 
جنبش نفی دخانیات شرکت می کنیم خودمان 
درگیر دخانیات باشیم. رفتار یک کنشگر خیلی 

مهم تر از حرف هایی است که می زند.
درویش به کنشگران جوان توصیه کرد: دانش 
خود را در حوزه مورد عالقه شان توسعه بدهند. 
از مردم طلبکار نباشند و تالش کنند به مردم 
مردم  از  اینکه چیزی  بدون  بدهند  یاد  چیزی 
بخواهند. کنشگران باید بدون چشم داشت زبان 

باشند. داشته  روادارانه 
از  ناامیدی  درباره  زیست  محیط  فعال  این 
بیفتد که  باید  اتفاق  کنشگری هم گفت: چند 
پرچم امید در اهتزاز بماند. بخشی به رفتار ما 
کنشگران برمی گردد. بخشی به حکومت و دولت 
به حد  باشد و بخشی دیگر  پاسخگو  باید  که 
واسط ها برمی گردد مانند سایت کارزار. مثال کارزار 
می تواند آماری از پاسخگویی مسئوالن ارائه کند 
تا مشخص شود کدام مطالبات موفق بوده یا 

بوده اند.   کدام مسئوالن پاسخگو 
با  می توانند  حکومت ها  اینکه  به  اشاره  با  او 
پاسخگو بودن امید را در دل جوانان زنده نگه 
دارند، اضافه کرد: کنشگران باید به یاد داشته 
باشند که جنس فعالیت آنها باید مطالبه گری 
که  می دهد  پاسخ  زمانی  مطالبه گری  باشد. 

باشیم. داشته  حوزه  آن  در  را  الزم  دانش 

ارائه  توصیه کنشگران  چند  نهایت  در  درویش 
راهی  است که  این  من  توصیه  و گفت:  کرد 
اینکه راهی  پیدا کنیم برای کار کردن به جای 
پیدا کنیم برای گیر دادن. کنشگر محیط زیست 
زمانی می تواند کار کند که تجربه داشته باشد و 
این تجربه از سفر و مطالعه و شنیدن می تواند 

کسب کند.

 در مقابله دلسردی ها باید تالش کرد
حوزه  فعال  گهستونی،  مجتبی 
میراث فرهنگی هم در این پنل با اشاره به اینکه 
جدید  جریان  یک  پلتفرم کارزار  است  معتقد 
در کنشگری در ایران ایجاد کرده، گفت: برخی 
طول  در  من  نیست.  شنوایی  می گویند گوش 
فعالیتم به فراوانی با این موضوع مواجه شدم. 
سماجت و اصرار ما به کاری که انجام می دهیم 
می تواند تاثیرگذار باشد. بارها شده دلسردی های 
زیادی ایجاد کردند اما باید تالش کرد. باید بر 

کنیم. اصرار  خودمان  مطالبه گری 
حوزه  در  کنشگری  تاثیرگذاری  درباره  او 
مشکالت  همه  وجود  با  میراث فرهنگی گفت: 
این  از تخریب ها در  توانسته ایم مانع بسیاری 
حوزه شویم و یا روند تخریب را کند کنیم. از 
اداره  و  باستان شناسی  اداره  تشکیل  زمان 
تالش کردند  خیلی ها  امروز  تا  عتیقه شناسی 
این غیرقابل  اما  تاریخی دفاع کنند  آثار  از  که 
تحمل است که یک کنشگر مورد اتهام قرار بگیرد 
یا مورد ضرب و شتم قرار بگیرد یا از ورود به 

شود. منع  میراث فرهنگی  اداره های 

نهایی  نسخه ای  نمی توان  امید،  برای 
داد

لیلی ارشد در این پنل درباره اثربخشی کنشگری 
دروازه  در  فعالیتم  سال هایی  در  مدنی گفت: 
یا  دارند  اعتیاد  زنانی که  برای  پرونده  غار ۶۰۰ 
آنها  و  دادیم  تشکیل  می کردند  خودفروشی 
بهتری  زندگی  حاال  اعتیاد  ترک  با  توانستند 

باشند. داشته 
از  اینکه  به  اشاره  با  زنان  حوزه  کنشگر  این 
ابتدای فعالیتش معتقد به توانمندسازی بوده، 
را که  اضافه کرد: ما تالش کردیم که زن هایی 
گرفتار اعتیاد بودند نسبت به شرایط خودشان 
توانمندتر کنیم تا شهروند بهتری باشند و بتوانند 
سالم زندگی کنند. ما در خانه خورشید به زنان 
حرفه های مختلف آموزش دادیم و حتی برای 
بهبود زندگیشان دو کلینیک دندانپزشکی داریم 
کار  ما  با  داوطلب  دندانپزشکان  آنجا  در  که 

می کنند.
اینکه چه کنیم جو یاس و  به  ارشد در پاسخ 
در  امید  ایجاد  ببریم، گفت:  بین  از  را  انفعال 
دارد.  اتفاق  از  مجموعه ای  به  نیاز  جوان ها 
باید  ابتدا  داد.  نهایی  نسخه  یک  نمی توان 
باید  شود.  برطرف  انسان ها  اولیه  نیازهای 
ببینیم که چه کرده ایم که جوان ها به ظرفیت ها 
و مهارت های خود پی ببرند. انسان ها تا زمانی 
و  زندگی  ابعاد  با  و  نشناسند  را  که خودشان 
عواطفشان آشنا نشوند نمی توانند کار داوطلبانه 
کنند و به هم نوعان خود کمک کنند و به محیط 

بورزند.  عشق  زیست 

خدمت  در  نمی توان  خانه نشینی  با 
مردم بود

در این پنل همچنین اسماعیل آذری نژاد، کنشگر 
کتابخوانی برای کودکان روستایی هم شرکت 
فعالیت های خود گفت: ۱۳  درباره  او  داشت. 
هزار کودک تحت پوشش قصه خوانی هستند 
داریم در روستاهای مختلف کار  و ۵۰ مربی 
می کنند و هفته ای حداقل ۲ کتاب به دست 
که  است  این  ما  شعار  می رسانیم.  بچه ها 
بهترین و با کیفیت ترین کتاب ها را در کمتر از 
یک ماه به دست بچه های کهکیلویه وبویراحمد 

برسانیم.
پیامبر  می گویند  اینکه  به  اشاره  با  آذری نژاد 
اسالم طبیب دوره گرد بود، اضافه کرد: معتقدم 
بیاید  ما  تا کسی سراغ  بنشینیم  خانه  در  اگر 
نمی توانیم در خدمت مردم و ایران باشیم. این 
کار سختی هایی دارد اما لذت کار بسیار بیشتر 

است.

بعضی مطالبه ها مبنای علمی ندارند
کنشگری  ساالنه  رویداد  اولین  دوم  پنل 
موثر  راهکارهای کنشگری  موضوع  با  ایران  در 
در ایران برگزار شد. در این پنل سمیه رفیعی، 
الهه  و  مجلس  زیست  محیط  فراکسیون 
محمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان حضور 

داشتند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس درباره 
سازوکار قانونی کنشگری در ایران گفت: ساز و کار 
قانونی برای فعالیت های سازمان های مردم نهاد 
و نهادهای مدنی وجود دارد و حتی بر حمایت 
از آن هم تاکید شده اما مانند بسیاری قوانین 

دیگر به صورت کامل اجرا نمی شود.
او با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مولفه های 
حکمرانی خوب که در سال های اخیر مکرر درباره 
آن حرف می زنیم فعالیت نهادهای مدنی است، 
بهترین  قانونی  گفته ام  بارها  من  کرد:  اضافه 
قانون است که باید مشارکت ذی نفعان نوشته 
شود و حضور و نفع آنها را به صورت همه جانبه 
قانون  نباشد  اینطور  اگر  باشد.  گرفته  نظر  در 
می رود لب طاقچه و در دنیا متهم می شویم که 
بی قانون هستیم یا اینکه قوانین متناقض داریم.

آنها  با  امروز  افزود: پدیده هایی که  ادامه  او در 

نتیجه  که  است  عجیب  بسیار  روبه روهستیم 
و مجری های  قانون گذار  به صورت  ما  عملکرد 
پر  زمانی  خوزستان که  در  مثال  است.  قانون 
آب ترین استان ایران بود و االن آب خوردن هم 
وجود ندارد می توان عمق فاجعه را فهمید. برای 
این استان یک زمانی کسانی تصمیم گرفته اند 
اشتغال  یا  و  شود  بهتر  مردم  وضعیت  که 
آن  از  زمانی  اما حاال که  ایجاد شود  توسعه  و 
تنها  که  شده  مشخص  تصمیم گیری گذشته 

است. مردم  رضایت  ندارد  وجود  چیزی که 

با  مجلس  زیست  محیط  فراکسیون  رئیس 
ما  کشور  در  اشکال کنشگری  اینکه  به  اشاره 
کنشگری  بحران  ایجاد  از  بعد  که  است  این 
آغاز می شود، گفت: باید پیش از بحران مردم 
آگاه شوند اما مدیر تصمیم گیر می ترسد که اگر 
آگاه کند سنگی  درباره تصمیم هایش  را  مردم 
با تاکید بر  او  جلوی این تصمیم ها بیاندازند. 
تصمیم ها  درباره  مردم  نظر  باید  حتما  اینکه 
پرسیده شود اضافه کرد: در ارزیابی های محیط 
زیستی فرایند کارشناسی کامل تعریف نمی شود 
در  و تصمیمی گیری ها  است  ناقص  معموال  و 
اتخاذ  غیرشفاف  مکانیزم  با  و  بسته  اتاق های 
می شود و مردم نسبت به این تصمیم ها آگاه 
نمی شوند و تازه بعد از اجرای تصمیم تبعات آن 
مشخص می شود. رفیعی همچنین افزود: درباره 
مطالبه گری باید از قبل آموزش هایی ارائه شود. 
برخی از مطالبه ها مبنای علمی ندارند و برخی در 
جو احساسی پیش می روند. البته باید بگویم 
که این آموزش وظیفه دولت و حاکمیتی است.
در  مجلس  زیست  محیط  کمیسیون  رئیس 
ادامه گفت: من اعتقاد دارم که مدیریت در کشور 
باید با مشارکت مردم باشد و این با شعار محقق 
تصمیم گیری  در  را  ذی نفعان  باید  و  نمی شود 

شرکت داد.

مردم صدای هم را پیدا می کنند
حقوق  فعال  و  روزنامه نگار  محمدی،  الهه 
زنان هم در این پنل با اشاره به نقش فزاینده 
کنشگری  در  اجتماعی  و چشمگیر شبکه های 
و  اخیر  در دو سال   ایران  در  گفت: کنشگری 
بعد از اتفاقات سال ۹۸  تغییرات زیادی کرده 
است. حاال مردمی که بیرون گود نشسته بودند 

درگیر موضوعات کرده اند. بیشتر  را  خودشان 
او با اشاره به اینکه نسخه واحدی برای کنشگری 
در ایران نمی توان نوشت، اضافه کرد: مردم با همه 
فعالیت  دارد  ایران  در  مخاطراتی که کنشگری 
می کنند. حساسیت به موضوعات مختلف مانند 
زنان، محیط زیست و حقوق حیوانات افزایش 
پیدا کرده است. مردم شاید عضو یک سازمان 
مردم نهاد نشوند اما با امضا کردن یک کارزار یا 
نوشتن یک پست در شبکه های اجتماعی نقش 
خود را ایفا می کنند. محمدی با اشاره به جنبش 
آزار جنسی گفت:  موضوع  و  ایرانی   Me Too
وقتی این موضوع در شبکه های اجتماعی مطرح 
می شود بسیاری از مردم وارد ماجرا می شوند. 
حرف زدن از آزارهای جنسی و آزارهای خیابانی 
این است  و خشونت های خانگی نشان دهنده 
که مردم صداهای مشترک هم را پیدا می کنند.

وحش  حیات  عکاس  فرزانه«  »کاوه 
سن  در  پژوهشگر،  و  میراث فرهنگی  و 
کرونا  بیماری  به  ابتال  اثر  بر  سالگی   ۵۴

رگذشت. د
تایید  با  عکاس  زنده روح کرمانی،  مسعود 
شدم که  مطلع  ایسنا گفت:   به  خبر  این 
 ۲۳ کرونا  به  ابتال  از  پس  فرزانه  آقای 
دنیا  از  قلبی در منزل  ایست  اثر  بر  تیرماه 
 ۲۴ ایشان  پیکر  تشییع  مراسم  و  رفته اند 
انجام  مهرشهر  عبدهللا  امامزاده  در  تیرماه 
شد؛ اما از آنجا که تمام اعضای خانواده به 
امکان اطالع رسانی  بودند  کرونا مبتال شده 

نبود.
فقید  فرزانه  کاوه  درباره  کرمانی  زنده روح 
در  را  زیادی  شاگردان  فرزانه  آقای  گفت: 
عرصه عکاسی تربیت کردند و در یک سال 
با  را  آنالین خود  نیم گذشته کالس های  و 
بگویم  می توانم  فقط  دادند.  ادامه  جدیت 
خود  اجتماعی  سرمایه های  از  دیگر  یکی 
افراد مدام همانند  این  از دست دادیم.  را 

باید کاری کرد. و  می ریزند  درخت  برگ 
هم  میراث فرهنگی  عکاسی  انجمن  دیروز 
درگذشت »کاوه فرزانه« محقق، مدرس و 
میراث فرهنگی،  وزارت  عضو شورای عکس 
جامعه  به  را  دستی  صنایع  و  گردشگری 
تسلیت گفت. او  خانواده  و  عکاسی کشور 
در این پیام آمده است: باورمان نمی شود، 
عکس  شورای  عضو  فرزانه،  کاوه  استاد 

و  میراث فرهنگی،گردشگری  وزارت 
مترجم،  مدرس،  محقق،  صنایع دستی، 
بست.  بر  رخت  ما  میان  از  عکاس 
از  و  ما  از  را  او  کرونا  بیماری  متاسفانه 

گرفت. عکاسی  جامعه 
عکاسی  انجمن  اعضای  و  مدیره  هیأت 
به  تسلیت  عرض  ضمن  میراث فرهنگی 
جامعه عکاسی و اعضای انجمن، در غم از 
آموزگاران  و  فرزانگان  از  یکی  دادن  دست 
سوگ  به  مدیره  هیأت  عضو  و  عکاسی 
و  اندیشمند  مهربان،  فرزانه ای  می نشیند، 

تالش. پر 
نزدیک  و  بود  مهاباد  متولد  فرزانه  کاوه 
او  داشت.  عکاسی  سابقه  دهه  سه  به 
متعدد  نمایشگاه های  برپایی  بر  عالوه 

داوری  سابقه  گروهی،  و  انفرادی 
جمله:  از  عکاسی  مختلف  جشنواره های 
عکاسی  مسابقه  دوره  سومین  و  دومین 
جشنواره  چهارمین  فیزیکی،  پدیده های  از 
عکس  دوساالنه  اولین  عاشورایی،  عکس 
آب،  عکس  سراسری  مسابقه  نگاه،  و  نور 
و  ویرا  عکس  ملی  جشنواره  نخستین 
بر  را  حیران  عکس  ملی  جشنواره  اولین 

داشت. عهده 
عکاسی ماکروگرافی و کلوزآپ«، از آشوب 
ترنگ  )ترنگا  تصویر  ستایش  تا  ادراک 
و  اسطوره  ساختارهای  واکاوی  اندیشه(، 
الگو )نقد اسطوره ای - کهن الگویی  کهن 
عکس(،  رویاهای مشترک خدایان و آیینه 

اوست. تالیفات  جمله  از  آیین  مهر 

فعالیت مدنی در ایران، در نخستین رویداد ساالنه کنشگری بررسی شد

باید بر مطالبه گری اصرار کنیم
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس: اشکال کنشگری در کشور ما این است که بعد از ایجاد بحران، کنشگری آغاز می شود
محمد درویش، فعال محیط زیست: رفتار یک کنشگر خیلی مهم تر از حرف هایی است که می زند

کاوه فرزانه درگذشت

بررسی بقایای 1600ساله 
یک گوسفند در معدن 

نمک زنجان
پس از کشف یک ساق پای گوسفند مدفون 
شده در معدن تاریخی نمک چهرآباد زنجان در 
سال ۹۶، مطالعه و بررسی روی این مومیایی 
نمکی ۱۶۰۰ ساله با مشارکت محققان داخلی و 

خارجی انجام و نتایج آن منتشر شد.
در  نمکی  مردان  پژوهشی  پایگاه  سرپرست 
زنجان با بیان این خبر به ایرنا گفت: این مورد 
جزو یافته های ارزشمند در سایت معدن تاریخی 
نمک چهرآباد است. از آنجا که کار مطالعه بر روی 
اشیای تاریخی مستمر و زمان بر است، از این 
نتایج مطالعات  از  رو در مقطع کنونی بخشی 
روی بقایای ۱۶۰۰ساله این گوسفند، از سوی تیم 
تحقیقاتی در قالب یک مقاله منتشر شده است.
ابوالفضل عالی با بیان اینکه  بقایای ۱۶۰۰ساله 
در  اکنون  هم  چهرآباد  گوسفند  شده  کشف 
انبار موزه باستان شناسی این استان نگهداری 
می شود، افزود: از آنجا که این یافته، جذابیت 
چندانی برای بازدید کنندگان ندارد از این رو در 
معرض نمایش عموم قرار ندارد و صرفا به واسطه 

ارزش مطالعاتی از آن حفاظت می شود.
و  ژنتیک  متخصصان  از  تیمی  است  گفتنی 
باستان شناسی از ایرلند، فرانسه، آلمان، اتریش 
باستانی  گوسفند  ژنوم  توانسته اند  ایران  و 
کشف شده را توالی یابی کنند، امری که اطالعات 
از  منطقه  این  در  گوسفندان  نوع  از  تازه ای 
خاورنزدیک و پرورش آن ها توسط مردم محلی 
را آشکار کرده است. در جریان این تحقیق یک 
تیم از متخصصان ژنتیک کالج ترینیتی دوبلین 
در ایرلند با استخراج ژنوم از یک برش کوچک 
پوست ساق پای گوسفند، آن را مورد مطالعه 
قرار دادند. در حالی که ژنوم حیوانی و انسانی 
تکه تکه  و  آسیب دیده  معموال  باستان  دنیای 
باعث شده است  یافت می شود، معدن نمک 
تا بافت نرم و مواد بیولوژیکی جسد به صورت 
خوبی حفظ شده و ژنوم این گوسفند به شکلی 
یکپارچه و مناسب حفظ شود. محققان می گویند 
این گوسفند از نظر ژنتیکی شبیه به نژادهای 
از  می دهد  نشان  است که  منطقه  گوسفندان 
دست کم ۱۶۰۰ سال پیش تداوم این نسل از 

ایران وجود داشته است. گوسفندان در 
پژوهشگران با مطالعه ژن های مرتبط با پشم 
شدند که  متوجه  مومیایی  تکه  دم  چربی  و 
این گوسفند دارای ژن مرتبط با نژاد گوسفندان 
دم چربی پوشیده از پشم هستند که امروزه نیز 

دیده می شوند. ایران  در 

ابالغ نقشه محدوده 
عرصه و حریم 5 اثر به 

استاندار خوزستان
صنایع   و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
دستی در نامه هایی به استاندار خوزستان نقشه 
و  حفاظتی  و ضوابط  عرصه، حریم  محدوده، 
معماری پنج اثر فرهنگی تاریخی در این استان 
را ابالغ کرد. در نامه علی اصغر مونسان به قاسم 
سلیمانی دشتکی نقشه محدوده عرصه، حریم 
آثار  به  مربوط  معماری  و  و ضوابط حفاظتی 
ملی فرهنگی تاریخی »چغاتپه« در شهر گتوند 
نقشه  دیگر  نامه  در سه  همچنین  ابالغ شد. 
و  حفاظتی  ضوابط  و  حریم  عرصه،  محدوده 
معماری مربوط به چهار اثر ملی فرهنگی تاریخی 
پل صیحه )آباره عباس خان( و تپه چغا پهن 
و  حجاری ها  و  تنگه  همچنین  و  دزفول  در 
کتیبه های سنگی کول فرح در ایذه به استاندار 

ابالغ شد. خوزستان 

شعار  روز جهانی 
گردشگری اعالم شد

»گردشگری برای رشد فراگیر« به عنوان شعار 
روز جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۱ انتخاب شد.
به گزارش ایسنا، همه گیری ویروس کرونا با تاثیر 
گسترده اجتماعی و اقتصادی همراه بوده و به 
اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه آسیب 
وارد کرده و در این میان گروه های حاشیه نشین 
و آسیب پذیر بیشترین زیان و صدمه را متحمل 
شده اند. آغاز دوباره گردشگری به شروع بهبود و 
رشد کمک می کند و ضروری است همگان به 
شکلی گسترده و منصفانه از مزایای آن بهره مند 
گردشگری  جهانی  سازمان  بنابراین  شوند. 
رشد  برای  »گردشگری  شعار   )  UNWTO(
فراگیر« را به عنوان شعار روز جهانی گردشگری در 
سال ۲۰۲۱ انتخاب کرده است. این فرصتی است 
تا فراتر از آمار گردشگری نگاه کنیم و تصدیق 
کنیم که در پشت هر  آمار و ارقامی، یک شخص 
قرار  دارد. سازمان جهانی گردشگری از کشورهای 
عضو خود و همچنین آژانس های خواهر سازمان 
ملل متحد، مشاغل و افراد مختلف دعوت کرده 
تا این قابلیت منحصر به فرد صنعت گردشگری 
را جشن بگیرند که بر اساس آن هیچکس پس 
از شروع دوباره گردشگری  و نگاه به آینده، عقب 
نخواهد ماند. روز جهانی جهانگردی هرساله در 
تاریخ ۲۷ سپتامبر و با هدف افزایش آگاهی 
و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  ارزش های  از 
اقتصادی این صنعت و سهم آن در دستیابی 
به اهداف توسعه پایدار، جشن گرفته می شود.

لیال ارشد: ایجاد امید در 
جوان ها نیاز به مجموعه ای از 
اتفاق دارد. ابتدا باید نیازهای 
اولیه انسان ها برطرف شود. 
انسان ها تا زمانی که خودشان 
را نشناسند و با ابعاد زندگی 
و عواطفشان آشنا نشوند 
نمی توانند کار داوطلبانه کنند و 
به هم نوعان خود کمک کنند و 
به محیط زیست عشق بورزند

در نخستین رویداد ساالنه کنشگری، موضوع فعالیت های مدنی در ایران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. چند تن از فعاالن محیط 
زیست، میراث فرهنگی و زنان عصر جمعه 25 تیر در برنامه ای که به بهانه چهار سالگی پلتفرم جمع آوری امضای »کارزار« به صورت آنالین 
برگزار شد، گفتند کنشگران باید بدون چشم داشت زبان روادارانه داشته باشند، جنس فعالیتشان باید مطالبه گرانه باشد، مطالبه گری باید 

با دانش رخ دهد.

یادبود

این که ردی از میکل آنژ 
تا به امروز در موم باقی 
مانده باشد، چشم انداز 
هیجان انگیزی است. این 
دست نشانه ها از ماهیت 
مادی فرآیند خالقانه در کار 
یک هنرمند حکایت دارد

آلبرت«  و  »ویکتوریا  موزه  کارشناسان 
لندن روی یک پیکره مومی به اثرانگشتی 
برخوردند که به احتمال زیاد به »میکل آنژ«، 
هنرمند معروف دوره رنسانس، تعلق دارد.

اسمیتسونین،  مجله  از  ایرنا  گزارش  به 
مدتی  در  آلبرت  و  ویکتوریا  موزه  کارکنان 
که موزه به دلیل شیوع کرونا تعطیل بود، 
یک  عنوان  با  میکل آنژ  مومی  مجسمه 
برده )A Slave( را به یک انبار زیرزمینی 
یک  ماه  چند  از  پس  و  کردند  منتقل 
اثرانگشت روی این مجسمه ظاهر شد که 
داشته  تعلق  میکل آنژ  به  می رود  احتمال 

باشد.  
پتا متوره از متصدیان ارشد موزه ویکتوریا 
و آلبرت در گفت وگو با روزنامه تایمز لندن 
رفتن  باال  با  مومی  مجسمه های  گفت: 
دما شروع به آب شدن می کنند. بنابراین 
نگرانی هایی  هوا  شدن  گرم  با  معموال 
هنری  آثار  از  دست  این  وضعیت  درباره 
این  به  توجه  با  ویژه  به  می شود  ایجاد 
جنوب  سمت  به  موزه  نگارخانه های  که 
آنها  در  تابستان گرما  دارند، در فصل  قرار 
همین  به  بود.  خواهد  مداوم  و  طوالنی 
زیرزمینی  انبار  به  دلیل مجسمه میکل آنژ 
از گزند گرما  تا  و خنک موزه منتقل شد 

بماند. امان  در 
با گذشت ۵ ماه، کارکنان موزه متوجه ظهور 
یک اثر انگشت کوچک در بخش تحتانی 

مجسمه شدند. به گفته دانشمندان، تغییر 
سطح دما و رطوبت ساختار شیمیایی موم 
را  اثرانگشت قدیمی  این  و  داده  تغییر  را 

برجسته و آشکار کرده است.
از این کشف هیجان انگیز در قسمت اول 
از فصل جدید مجموعه مستند اسرار موزه 
شبکه   )Secrets of the Museum(

شد.  رونمایی  بی بی سی 
باره  این  در  بیانیه  یک  انتشار  با  متوره 
گفت: این که ردی از میکل آنژ تا به امروز 
چشم انداز  باشد،  مانده  باقی  موم  در 
نشانه ها  این دست  است.  هیجان انگیزی 
از ماهیت مادی فرآیند خالقانه در کار یک 
جایی  همان  این  دارد.  حکایت  هنرمند 
هم  با  نوعی  به  دست  و  ذهن  است که 
انگشت  اثر  یک  کشف  می کنند.  تالقی 
ارتباطی  مثابه  به  می توان  را  میکل آنژ  از 

گرفت. نظر  در  هنرمند  این  با  مستقیم 
تندیس  این  آرت نیوز، میکل آنژ  از  نقل  به 
طراحی  برای  الگویی  عنوان  به  را  مومی 
یک مجسمه مرمر بزرگتر ساخت که برای 
از  دوم،  ژولیوس  پاپ  نیمه کاره  مقبره 
پاپ های کلیسای کاتولیک، سفارش داده 
شده بود. کارشناسان قرار است اثرانگشت 
دقیق تر  بررسی های  مورد  را  شده  کشف 
قرار دهند با این امید که بتوانند با تایید 
هویت صاحب آن، اصالت مجسمه مومی 

تایید کنند. نیز  را 

شناسایی اثر انگشت میکل آنژ  پس از  450 سال

رئیس فراکسیون محیط زیست 
مجلس: اشکال کنشگری در 
کشور ما این است که بعد از 
ایجاد بحران کنشگری آغاز 
می شود. مدیر تصمیم گیر 

می ترسد که اگر مردم را درباره 
تصمیم هایش آگاه کند سنگی 
جلوی این تصمیم ها بیاندازند
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 چرا بیمه زنان خانه دار  باید به عنوان سیاست رفاهی جدی گرفته شود؟

گره کور بیمه زنان خانه دار

در طرح بیمه کردن یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار نفر که امسال مطرح 

است؛ مجددا موضوع بیمه 
شدن ۲۰۰ هزار زن سرپرست 
خانوار هم طرح شده اما فعال 

به دلیل تامین نشده منابع 
مالی اجرایی نشده است

خرید ۴.۲۵  میلیون مترمکعب 
آب )چهار میلیون و ۲۵۰ هزار 

مترمکعب( در سال  توسط 
منطقه ویژه اقتصادی المرد 
تعهد شده که سازمان این 

منطقه، آب را به صورت پلکانی 
از سرمایه گذار بخش خصوصی 

خریداری می کند

| سحر توکلی راد |

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد 

پیش بینی افزایش 3 هزار مگاواتی مصرف برق از روز دوشنبه
به  توجه  با  برق گفت:  صنعت  سخنگوی 
هفته  دوشنبه  روز  از  هوا  دمای  افزایش 
برق  مصرف  می شود  پیش بینی  جاری، 
به  یابد.  افزایش  مگاوات  هزار  سه  تا 
گزارش ایرنا، »مصطفی رجبی مشهدی« 

شرایط  اکنون  اینکه  بیان  با  دیروز 
بسیار  پایداری  در  کشور  برق  شبکه 
اساس  این  بر  افزود:  دارد؛  قرار  خوبی 
شده  ریزی  برنامه  خاموشی  هیچ گونه 
برق  صنعت  سخنگوی  داشت.  نخواهیم 

خاطرنشان کرد: طبق پیش بینی سازمان 
دوشنبه  روز  و  هفته  این  از  هوا شناسی 
این  یافت که  افزایش خواهد  دمای هوا 
خواهد  برق  مصرف  رفتن  باال  به  امر 
بنابراین  گفت:  مشهدی  رجبی  انجامید. 

بزرگ،  مشترکان  بیشتر  همکاری  به  نیاز 
خصوص  به  و  بخش کشاورزی  صنایع، 
برای  پایدار  برق  بتوان  تا  است  مردم 
اشاره  با  او  کرد.  فراهم  مشترکان  همه 
مبنی  نیرو  وزیر  گذشته  روز  سخنان  به 
و  دوشنبه  روز  از  هوا  دمای  افزایش  بر 
با  مردم  بیشتر  همکاری  بر  او  تاکید 
سخنان  این  از  داد:  ادامه  برق  صنعت 
آن  و  گرفته  صورت  اشتباه  برداشت 

دوشنبه  روز  از  خاموشی ها  پایان  را 
برق  صنعت  سخنگوی  منعکس کرده اند. 
داریم  رو  پیش  را  روزهای گرمی  افزود: 
نیاز  بنابراین  آینده  این هفته و هفته  در 
این  از  عبور  برای  همگانی  همکاری  به 
برق  مصرف  داشت.  خواهیم  شرایط 
تیرماه(   ۲۵ )جمعه،  گذشته  روز  کشور 
با کاهش بیش  از آم  نسبت به روز قبل 

شد. روبه رو  مگاواتی  هزار   ۶ از 
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هشدار نسبت به وضعیت 
واردات برنج 

در تازه ترین مکاتبه گمرک ایران با وزارت صمت، 
به  توجه  با  آن  ذخایر  و  برنج  واردات  وضعیت 
بالتکلیفی  و  واردات  فصلی  ممنوعیت  اعمال 
کشتی های حامل برنج برای ورود به ایران مورد 
تاکید قرار گرفته و خواستار بازنگری در تاریخ 
ممنوعیت فصلی واردات این کاال جهت جلوگیری 
از کمبود برنج یا افزایش قیمت آن در ماه های 
آتی شده است. به گزارش ایسنا، طی روزهای 
اخیر معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد که چند 
کشتی، برنج را به مقصد ایران بارگیری یا در حال 
بارگیری هستند اما مسئله اینجاست که زمانی به 
بنادر می رسند که ممنوعیت فصلی واردات برنج 
آغاز شده است و دیگر امکان ترخیص نخواهند 
داشت. این در حالی است که ممنوعیت فصلی از 
ابتدای مرداد ماه تا پایان آبان ماه اعمال می شود 
برنج هایی که  تنها  وزارت صمت،  اعالم  و طبق 
قبل از ۳۱ تیرماه دارای قبض انبار و اعالمیه ورود 
و همچنین ثبت سفارش باشند امکان اظهار و 
ترخیص دارند و خارج از آن به بعد از ممنوعیت 
می رسد. اما ظاهرا وضعیت ذخایر برنج و اهمیت 
واردات آن به صورتی بوده که ارونقی معاون فنی 
گمرک ایران روز شنبه طی مکاتبه ای با قبادی  
معدن  صنعت،  وزارت  داخلی  بازرگانی  معاون 
آنچه  است.  داده  هشدار  رابطه  این  تجارتدر  و 
درباره جریان واردات برنج در سال جاری در این 
مکاتبه اعالم شده، نشان می دهد که از ابتدای 
فروردین ماه تا ۱۵ تیرماه فقط ۸۶.۳ هزار تن به 
ارزش ۷۸.۱ میلیون دالر برنج وارد و از گمرک 
ترخیص شده است. در حالی که در مدت مشابه 
سال قبل میزان برنج چندین برابر بوده است؛ به 
طوری که ۲۲۷.۶ هزار تن به ارزش ۲۴۹.۱ میلیون 
دالر وارد کشور شده بود.براین اساس واردات برنج 
در سال جاری از نظر وزنی ۶۹ درصد و ارزش نیز 
به همین میزان کاهش داشته است. از سوی 
و  گمرک  در  موجود  وارداتی  برنج  میزان  دیگر 
بنادر به حدود ۳۷.۱ هزار تن می رسد و صرفا یک 
شناور حاوی ۱۵.۱ تن برنج وارداتی در حال تخلیه 
این کاال در بندر چابهار بوده و از ۲۶ فروند کشتی 
منتظر در لنگرگاه هیچ کدام حاوی برنج نیست.

معاون فنی گمرک به معاون همچنین بارگیری 
کشورهای  از  برنج  فروند کشتی   ۱۰ تا  هشت 
مختلف جهت حمل به ایران را نیز مورد اشاره 
قرار داده و گفته که با توجه به تصمیم اتخاذ شده 
و ابالغی به گمرک ایران مبنی بر این که صرفا 
آن بخش از محموله های برنج وارداتی که قبل از 
۳۱ تیرماه دارای اعالمیه ورود و قبض انبار بوده 
باشند  سفارش  ثبت  دارای  این که  به  مشروط 
امکان ترخیص دارند، در نتیجه صاحبان کاال به 
دلیل تاریخ رسیدن کشتی های بارگیری شده بعد 
از تاریخ ممنوعیت فصلی که عدم امکان ترخیص 
برنج های حمل شده و رسوب این کاال در گمرک 
را به همراه خواهد داشت، از ارسال محموله های 

خریداری شده امتناع کرده اند.
ارونقی تاکید کرده که با توجه به شرایط موجود و 
خشکسالی سال جاری به نظر می رسد که جهت 
جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود برنج یا افزایش 
قیمت آن در ماه های آتی، تصمیم ابالغ شده نیاز 
به بررسی مجدد و بازنگری فوری خواهد داشت.

ذیل  مندرجات  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
یادداشت های کتاب مقررات صادرات و واردات، 
هرسال جهت حمایت از محصول داخل، از ابتدای 
مرداد تا پایان آبان ماه، ممنوعیت فصلی واردات 
برنج اعمال و بعد از چهار ماه لغو می شود، در این 

فاصله  ترخیص آن از گمرک ممنوع است.
این در حالی است که برای امسال با توجه به 
شرایط خشکسالی و محصول داخلی، از مدتی 
پیش انجمن واردکنندگان برنج درخواست لغو 
ممنوعیت واردات را مطرح کرد و حتی در ستاد 
تنظیم بازار نیز به منظور تامین امنیت غذایی این 
موضوع مورد بررسی رار گرفت که در مقرر شد 
اعمال ممنوعیت از ابتدای مرداد ماه در دستور کار 
قرار گیرد ولی طبق شرایط تعیین شده، امکان 

واردات نیز وجود داشته باشد.

موج گرما در چین
زغال سنگ را گران کرد 

استان های  بزرگترین  از  بعضی  در  موج گرما 
صنعتی چین، مصرف برق محلی را به سطوح کم 
سابقه ای رسانده و باعث جهش بهای معامالت 
زغال سنگ حرارتی شد. به گزارش ایسنا، شبکه 
برق دولتی در روزنامه اش اعالم کرد بار برق در 
استان شرقی ژیجیانگ در نزدیکی شانگهای روز 
سه شنبه برای نخستین بار از ۱۰۰ میلیون کیلووات 
ساعت عبور کرد. میزان مصرف برق در جیانگسو 
به ۳۷  و منطقه جنوبی گوانگ دونگ که دما 
 درجه افزایش یافته بود، به رکورد باالیی رسید.
تقاضای بیش از حد برای برق از بهای معامالت 
زغال سنگ حرارتی چین پشتیبانی کرده و به 
صعود بها به ۹۰۰ یوان در هر تن در معامالت روز 
جمعه منتهی شد که باالترین قیمت در دو ماه 
اخیر بود. همزمان تالش های چین برای محدود 
کردن استفاده از این سوخت فسیلی کثیف به 
مانع برخورد کرده زیرا هوای گرم نیاز به استفاده 
است.  داده  افزایش  را  تهویه  دستگاه های  از 
فشار بر منابع برق چین در شروع تابستان که 
هواشناسان پیش بینی کردند ممکن است دمای 

هوا گرمتر از حد معمول باشد، ظاهر شد.

هر چند در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی 
مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن آحاد مردم و 
برای حفظ کرامت، امنیت و استقالل مالی؛ زنان 
خانه دار نیز باید از بیمه اجتماعی برخوردار باشند 
اما بر اساس آمار ۶۲ درصد از زنان کشور خانه دار 
هستند و جمعیتی نزدیک به ۲۰ میلیون نفر را 
تشکیل می دهند و بیش از ۷۵ درصد از آن ها 

فاقد بیمه مستقل هستند.
از اواسط دهه هفتاد شمسی بحث بیمه زنان 
 ۱۳۸۱ سال  در  شد.  مطرح  کشور  در  خانه دار 
سازمان بهزیستی کشور طرح »بیمه اجتماعی 
حضرت زهرا )س(« را مطرح کرد. این طرح 
امنیت  فاقد شغل  زنان خانه دار  برای  بود  قرار 
براساس  و  ایجاد کند  اجتماعی  و  اقتصادی 

آن ۵۰ درصد حق بیمه بر عهده فرد متقاضی 
بهزیستی  سازمان  عهده  به  دیگر  درصد  و ۵۰ 
کشور به نمایندگی از دولت قرار می  گرفت. در 
این طرح زنان خانه دار پس از ۲۰ تا ۲۵ سال 
مستمری دریافت می کردند. طرح در نیمه راه 
اثر  بر  و  اعتبارات  نیافتن  تخصیص  دلیل  به 
اجرای ضعیف، متوقف شد. در بند »ی« ماده 
طرح  تدوین  و  تهیه  بر  چهارم  برنامه   )۹۷(
و  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  جامع 
خودسرپرست تأكید شده بود ولی تا آخرین 
روزهای عمر این قانون، طرحی در این راستا به 
تصویب نرسید. در دولت نهم بیمه زنان خانه دار 
و سرپرست خانوار عنوان شد و حتی در برخی 
سال ها برای آن بودجه هم در نظر گرفته شد اما 

هیچگاه در سطح وسیع عملیاتی نشد.
در آذرماه سال ۸۷ با ابالغ بخشنامه ای سازمان 
تامین اجتماعی بیمه زنان خانه دار، این گروه 
آزاد  را در زمره بیمه صاحبان حرف و مشاغل 
مبلغ  داد.  قرار  پوشش  تحت  فرما  و خویش 
زنان  بیمه  حق  پرداخت  مبنای  پرداختی 
سرپرست خانوار بر اساس ۱۸ درصد »حداقل 
تعیین  کار«  عالی  شورای  مصوب  دستمزد 
شد. پرداخت ۱۸ درصد سهم حق بیمه در کنار 
محدودیت سنی اعمال شده، موجب شد تا از 

نشود. استقبالی  بیمه  این 
در انتخابات دهم ریاست جمهوری، طرح بیمه 
زنان خانه دار جزیی از شعارهای تبلیغاتی هر 
به ویژه  بیمه کلیه آحاد ملت  بود.  نامزد  چهار 

سالمندان و زنان سرپرست خانوار، بیمه زنان 
خانه دار و »تشکیل صندوق بازنشستگی« برای 
آنان، »تصویب شغل خانه  داری و پرداخت حقوق 
ماهانه« به زنان خانه دار ، طرح بیمه شدن زنان 
خانه دار و سرپرست خانوار از جمله وعده های 
انتخاباتی مطرح شده در این دوره بود که البته 

هیچ یک محقق نشد.

زنان سرپرست خانوار نیازمند توجه
بیمه زنان سرپرست خانوار شاید بیش از 
همه اقشار باید مورد توجه قرار گیرد. مقابله با 
فقر و حمایت از نیازمندان در جهان امروز برای 
جلوگیری از گسترش ناهنجاری و آسیب های 
اقتصادی  و  اجتماعی  اجتماعی یک ضرورت 
به شمار می رود. به دالیل متعددی باید زنانی را 

که سرپرستی خانوار را برعهده دارند جزو اقشار 
آسیب پذیر در نظر گرفت. از جمله این دالیل 
می توان به فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب و 
مشکالت اجتماعی و فرهنگی و... این زنان و 
خانواده های آنان اشاره کرد که آنان را در مواجهه 
می دهد.  قرار  تهدید  مورد  واقعی،  زندگی  با 
زیرا فشارهای ناشی از فقر و تنگدستی و نیاز 
شدید و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی 
می تواند احتمال نافرمانی از خداوند و پذیرش 
سلطه دیگران را بیشتر کرده و زمینه های وقوع 

جرم و بزهکاری را فراهم سازد.

صندوق روستاییان راهکاری مناسب
از نظر قانونی برای حمایت از زنان اصولی در 
قانون اساسی به چشم می خورد كه این رویكرد 
موجب طراحی قوانین در این راستا شده است. 
عمده  دسته  دو  به  زنان  موجود  قوانین  در 
تقسیم می شوند: دسته اول زنان دارای درآمد 
)زنان شاغل، بازنشسته و زنان وظیفه بگیر( كه 
نیستند. دسته  قرار  قوانین حمایتی  مشمول 
زنان  قوانین،  در  كه  درآمد  بدون  زنان  دوم 
قوانین  و مشمول  یاد می شوند  بی سرپرست 
حمایتی قرار می گیرند. در حقیقت قانون در 
خصوص زنان خانه دار کامال سکوت کرده است. 
استثنائا این شرایط را در برخی سال ها در قانون 

بوده ایم. بودجه شاهد 
بیمه  صندوق   ۱۳۹۲ سال  بودجه  قانون  در 
اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر مکلف 
شد در ازای دریافت ۵  درصد  حق بیمه، نسبت 
تعداد  به  متاهل  خانه دار  زنان  بیمه کردن  به 
نداشت  ضرورتی  و  کند  اقدام  نفر  هزار   ۲۰۰
در  این حکم  باشند.  روستا  زنان ساکن  این 
حوزه بیمه زنان بسیار کارگشا بود چرا که زنان 
از  برخورداری  بیمه کم و  با حق  می توانستند 
کمک دولت نسبت به بیمه خود اقدام کنند. 
اما این حکم قانونی هم در سالیان بعد تکرار 
نشد. البته اکنون بیمه زنان خانه دار در قالب 
بیمه خویش فرما در سازمان تامین اجتماعی 
انجام می شود که هزینه آن برای افراد متقاضی 
ماهیانه بیش از ۶۰۰ هزار تومان است. در چنین 
برای  اجتماعی  بیمه  صندوق  شرایطی حضور 
ارائه خدمات به زنان خانه دار شهری و روستایی 
اجتماعی  بیمه  صندوق  افتد.  موثر  می تواند 
کشاورزان روستاییان و عشایر، نهادی است که 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ساز وکار این 
صندوق به گونه ای است که  افراد می توانند بر 
اساس سطوح درآمدی میزان پرداختی خود را 
انتخاب کنند. فرد بیمه شده تنها پنج درصد در 
پرداخت حق بیمه خود سهم دارند و ۱۰ درصد 
حق بیمه از سوی دولت پرداخت می شود. این 
صندوق ۳ خدمت تعهدی اصلی بازنشستگی، 
فوت و از کارافتادگی را دارد. در طرح بیمه کردن 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر که امسال مطرح 
است؛ مجددا موضوع بیمه شدن ۲۰۰ هزار زن 
به  فعال  اما  شده  طرح  هم  خانوار  سرپرست 
تامین نشده منابع مالی اجرایی نشده  دلیل 
)فارغ  زنان  برای عضویت  اگر مجوری  است. 
بیمه  به صندوق  یا روستا(  از زندگی در شهر 
اجتماعی داده شود می توان امیدوار بود گره کور 

بیمه زنان خانه دار بعد از چند دهه گشوده شود.

آب خلیج  انتقال  لوله گذاری طرح  عملیات 
فارس به شهرستان المرد در جنوب استان 
فارس در آیینی با حضور مسئوالن کشوری و 

استانی آغاز شد.
آیین که در منطقه  این  ایرنا، در  به گزارش 
نخستین  عنوان  به  المرد  اقتصادی  ویژه 
انتقال آب خلیج فارس به استان  ایستگاه 
و  صمت  وزیر  معاون  شد،  برگزار  فارس 
رئیس هیات عامل ایمیدرو، استاندار فارس، 
اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  برخی 
خلیج  آب  انتقال  راهبردی  شورای  اعضای 
محلی  و  استانی  مسئوالن  دیگر  و  فارس 

داشتند. حضور 
بلند  افق  در  طرح  این  اجرایی  عملیات 
تامین آب شرب، کشاورزی  با هدف  مدت 
و صنعت استان فارس در اول اسفند ۹۷ با 
آغاز  اطالعات  و  نیرو  وزیران صمت،  حضور 
مترمکعب  میلیون  تاکنون۲.۲  بود که  شده 
مترمکعب  میلیون   ۷.۵ از  خاکبرداری 

است. شده  انجام  پروژه  خاکبرداری 
هم اینک، حدود ۳۰ کیلومتر )از سمت المرد 
به پارسیان( از ۶۷ کیلومتر )کل مسیر( خط 
برای  کانال زنی  اجرای  آماده  آب،   انتقال 
تیرماه  امروز شنبه ۲۶  از  است.  لوله  گذاری 
یک  حدود  در  لوله گذاری  عملیات  جاری 

ادامه خواهد یافت. آغاز شد که  کیلومتر 

در فاز نخست بهره برداری، آب خلیج فارس 
اسمز  روش  به  شیرین سازی  از  پس 
معکوس )RO( از آبگیر ساحل بندر پارسیان 
پارسیان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  واقع 
)به  لوله  خط  توسط  هرمزگان(  )استان 
طول ۶۷ کیلومتر( به منطقه ویژه اقتصادی 
المرد منتقل می  شود و با طراحی این خط 
نیز انتقال آب به دیگر مناطق استان فارس 

است. امکان پذیر 
با  پروژه  مجری  و  سرمایه گذار  درحالی 
اطمینان خاطر، عملیات اجرایی  لوله گذاری 
انتقال آب را آغاز می کند که در تاریخ  خط 
خرید  قرارداد  الحاقیه  جاری،  تیر  هشتم 
صنایع  برای  سرمایه گذار  از  آب  تضمینی 
امضای  به  المرد  اقتصادی  ویژه  منطقه 
آبرسان  فرا  )شرکت  پروژه  سرمایه گذار 
المرد  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  سرزمین( 
نوسازی  و  توسعه  سازمان  از  نمایندگی  به 
)ایمیدرو(  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن 

رسید.
  ۴.۲۵ خرید  قرارداد،  این  الحاقیه  برپایه 
میلیون مترمکعب آب )چهار میلیون و ۲۵۰ 
هزار مترمکعب( در سال  توسط منطقه ویژه 
این  تعهد شده که سازمان  اقتصادی المرد 
منطقه، آب را به صورت پلکانی از سرمایه گذار 

بخش خصوصی خریداری می کند.

حمایت  برای  المرد  اقتصادی  ویژه  منطقه 
سه  مبلغ  خصوصی،  بخش  سرمایه گذار  از 
هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را برای پیش خرید 
به سرمایه گذار  مدت ساخت  طول  در  آب 

می کند. پرداخت 
عالوه  شده  یاد  قرارداد  الحاقیه  امضای 
و  سرمایه گذار  بیشتر  خاطر  اطمینان  بر 
فارس  آب خلیج  انتقال  شتاب بخشی خط 
متقاضیان  اعتماد  نیز  فارس  استان  به 
و  پتروشیمی  احداث  سرمایه گذاری 
این کانون  در  حضور  برای  آن  پایین دست 
نخست  مقصد  و  می شود  جلب  صنعتی، 
المرد  اقتصادی  ویژه  منطقه  به  آب  انتقال 
خرید  تضمین  به  مربوط  مباحث  است که 

است. شده  متعهد  را  آب 
براساس جزئیات فنی و طراحی پروژه، قطر 
 ۶۰ خط  ظرفیت  و  میلی متر  هزار  لوله  خط 
میلیون مترمکعب در سال است و حجم کل 
سرمایه گذار،   سوی  از  پروژه  سرمایه گذاری 
ریال  میلیارد  هزار   ۷( ریال  میلیارد  ۱۷هزار 
انتقال آب و ۱۰ هزار میلیارد ریال آب  خط 

شد. اعالم  شیرین کن( 
مدت  اجرایی،  پیمانکار  اعالم شرکت  بر  بنا 
 ۳۰۰ که  است  سال   ۲ پروژه  اجرای  زمان 
دوران  در  نفر   ۶۰ و  ساخت  دوران  در  نفر 

می شوند. کار  به  مشغول  بهره برداری 

مساحت  در  کن  شیرین  آب  تاسیسات 
ویژه  منطقه  سایت  در  هکتار   ۶.۳ تقریبی 
واقع  هرمزگان(  )استان  پارسیان  اقتصادی 
است که ظرفیت شیرین سازی سالیانه ۱۵ 
دارد. را  نخست  فاز  در  مترمکعب  میلیون 

پیش از این در جلسه ای که با حضور جعفر 
مردم  نمایندگان  عزیزی  ابراهیم  و  قادری 
محمدرضا  و  مجلس  در  زرقان  و  شیراز 
و  آب  شرکت  سابق  مدیرعامل  رضازاده 
نیروی ایران و استاندار اسبق فارس با وزیر 
درباره  شد،  برگزار  تجارت  و  معدن  صنعت، 
پروژه  در  صمت  وزارت  مشارکت  موضوع 
انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس و 

نیز موضوعات صنعتی استان بحث و بررسی  
بود.. شده  رایزنی  و 

زرقان  و  شیراز  مردم  نماینده  قادری  جعفر 
جلسه  این  در  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
از وزیر صمت درخواست مشارکت ۲۰ تا ۳۰ 
مجری  شرکت  سهام  در  وزارتخانه  درصدی 
خط انتقال آب به فارس شد که وزیر موضوع 
مکتوب  و  ارجاع  ایمیدرو  مدیرعامل  به  را 
کردند که شما به هر جمع بندی با مدیرعامل 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
را  آن  من  برسید  )ایمیدرو(  ایران  معدنی 

می کنم. تایید 
 در ادامه این جلسه از وزیر صمت، درخواست 
شتاب بخشی به انعقاد خرید تضمینی آب 
در حال انتقال به منطقه ویژه اقتصادی المرد 
شد که این درخواست هم توسط وزیر برای 

اقدام به ایمیدرو ابالغ شد.

عملیات لوله گذاری طرح انتقال آب دریا به فارس آغاز شد
آب

روزهای گرمی را پیش 
رو داریم بنابراین نیاز به 

همکاری همگانی برای عبور 
از این شرایط خواهیم داشت

با شکل گیری جوامع مدرن و اهمیت یافتن بیمه های اجتماعی، قوانینی برای حمایت از حقوق کارگران وضع شد. در این میان، زنان 
نیز بی نصیب نماندند و قوانین حمایتی مشمول کار آنان نیز شد. اما مساله ای که در خصوص زنان وجود داشت این بود که هنوز مانند 
گذشته نقش زنان در خانه و خانواده بسیار پررنگ تر از مردان بود و به دلیل ویژگی های ذاتی زن و نقش او در به دنیا آوردن و بزرگ 
کردن فرزندان، نیاز بود که قانون از زنان شاغل بیشتر حمایت کند. بیمه زنان خانه دار فرصتی است برای آن دسته از زنان خانه داری 
که در جایی مشغول به کار نیستند، اما با پرداخت حق بیمه می توانند در دوران میانسالی و کهنسالی از مزایای بازنشستگی و دریافت 
مستمری برخوردار شوند. کارشناسان معتقدند بیمه اجتماعی می تواند آثار مثبتی بر تقویت امید به زندگی و انگیزه زنان خانه دار شود. 
زنان خانه دار بدون نیاز به خارج شدن از منزل می توانند به وظیفه مادری و همسری خود بپردازند و هم بازنشسته شده و از مزایای 

بازنشستگی مانند سایر مشاغل بهره مند شوند.
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»پیام ما« از آخرین وضعیت اعتراض ها به کم آبی در خوزستان گزارش می دهد

چار ه جویی برای حل   بحران خوزستان

آگهي فراخوان 
ارزیابی تأمین کنندگان مالي براي اجرای براي احداث باقیمانده محور بیرجند- قائن،  مشمول و دارای مجوز ماده واحده 

قانون اصالح ماده)56( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)مصوب سال 1387(

وزارت  راه وشهرسازي-شركت  ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور در نظر دارد براي تأمين بخشي از نياز مالي پروژه  براي احداث 
باقیمانده محور بیرجند- قائن به شماره طبقه بندی 1303016190، از تسهيالت مالي كه در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده 
واحده قانون اصالح ماده 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب 138۷ )به شماره 

69454/ت50913 هـ مورخ 1393/06/20( توسط تأمين كننده مالي فراهم مي شود، استفاده نمايد:

1.  موضوع فراخوان: تأمین مالی برای تكمیل / احداث باقیمانده محور بیرجند- قائن 
2.  بازپرداخت تسهیالت دریافتی: بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پس از طی شش ماه از اتمام عملیات اجرایی با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و طی مدتی 

که سازمان یاد شده اعالم می نماید بازپرداخت خواهد شد. 
تبصره:  محاسبه سود، دریافت و بازپرداخت تسهیالت درچارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب 1362 و اصالحات بعدی آن و با رعایت عقود اسالمی مندرج در 

آن خواهد بود.
3.تأمین كننده مالی باید مستنداتی اعم از 1( وجه نقد یا اسناد مالكیت با قابلیت نقدشوندگی باال 2( تائید اعتبار غیرمشروط از سوی بانك ها یا موسسات مالی و اعتباری 
معتبر 3( باالترین درآمد خالص سالیانه در اظهارنامه مالیاتی در یكی از پنج سال گذشته  4( ارزش دارائی های ثابت  ) منقول و غیر منقول ( كه دال بر توانایی او در تأمین 

مالی تسهیالت تعهد شده می باشد را برای بررسی ارایه كند.
4.شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل كشور پس از دریافت مدارک و مستندات نسبت به ارزیابی پیشنهادات اقدام ، و از حائزین شرایط جهت حضور در فرایند 

انتخاب سرمایه گذار بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه دعوت بعمل می آورد .
5.از عالقمندان دعوت می شود برای دریافت فرم های مربوطه و اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز با همراه داشتن معرفی نامه رسمی به طبقه ششم 

اطاق 614  این شرکت به نشانی بزرگراه مدرس _ خیابان شهید وحید دستگردی)ظفر( _ خیابان شهید فرید افشار_ تقاطع بلوار آرش غربی مراجعه نمایند.
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اداره كل ورزش و جوانان استان قزوين

آگهي مزایده
اداره كل ورزش و جوانان استان قزوين در نظر دارد در اجراي ماده5 قانون الحاق برخي مواد به قانون  تنظیم بخشی از مقررات 

مالی دولت 2 و آيین نامه اجرايي آن اماكن ذيل را از طريق مزايده به  اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضیان الزم است از تاريخ 
1400/04/2۷ تا تاريخ 1400/05/06 با مراجعه به سایت سامانه تداركات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدس setadiran.ir نسبت به 
دریافت  اسناد شرکت در مزايده اقدام نمايند. متقاضیان محترم جهت كسب اطالعات بیشتر میتوانند به  دبیرخانه كمیسیون ماده 5 

قانون الحاق اداره كل ورزش و جوانان استان قزوين مراجعه نمايند. 
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شناسه آگهی ۱۱۶۵۳۹۲

اداره کل ورزش  و جواانن  استان قزویناداره کل ورزش  و جواانن  استان قزوین

با وجود این که اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری و غالمحسین محسنی اژه ای، 
رئیس قوه قضائیه ۲۵ تیرماه دستور رسیدگی 
به شرایط خوزستان را داده بودند و دو هیات 
هم به این استان اعزام شدند اما اعتراض ها 
نسبت به کم آبی در استان خوزستان تا جمعه 
شب ادامه پیدا کرد. معترضان که بنابر تصاویر 
جوانان  عموما  شده،  منتشر  ویدیوهای  و 
آب  و  شرب  آب  نبود  از  هستند،  خوزستانی 
از  شعارهایشان  در  و  دارند  کشاورزی گالیه 
که  مساله ای  می گویند.  تشنگی  و  عطش 
قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان هم 
در جلسه ای به مدیران استان به آن واکنش 
نشان داده و در گفت وگو با فارس تامین آب 
شرب استان را را اولویت اول دانسته است. او 
دیروز در مصاحبه ای تلویزیونی از تنش آبی و 
نبود آب در ۷۰۰ روستای استان سخن گفت و 
اعالم کرد که تا پیش از تنش آبی هم این ۷۰۰ 

روستا با تانکر آب رسانی می شدند. 

 راه هایی برای کاهش بی آبی در استان 
در میان این تنش ها پرسش این است که 
برای حل مساله کم آبی در خوزستان چه باید 
لجام گسیخته،  کرد؟ خشکسالی، سدسازی 
برنج  فصل کشت  تغییر  غلط،  الگوی کشت 
از عوامل کم آبی این روزهای خوزستان تلقی 
گزارش  در  عواملی که کارشناسان  می شوند. 

خوزستان  »مطالبه  تیتر:  با  پیام ما  دیروز 
فیصل  داشتند.  تاکید  آن  روی  بشنوید«  را 
زیست گفته  فعال محیط  و  عامری، کشاورز 
تشنه  زمین  در  بود شلتوک کاری  بنا  بود که 
مالی  مشکالت  اما  شود  محدود  خوزستان 
در  آن ها  خسارت  جبران  عدم  و  کشاورزان 
سیل و شلتوک کاری مدیران جهاد کشاورزی 
در اطراف کارون منجر به افزایش برنج کاری، 
این محصول آب بر در خوزستان شده است. 
او یکی از راهکارهای موثر در جدال با کم آبی 
را کاهش وسعت شالی ها و تغییر فصل کشت 
اهوازی  خبرنگار  گهستونی  مجتبی  می داند. 
مساله را وسیع تر دیده بود و از الگوی کشت 
غلط و از بین رفتن هور که این روزها منجر به 
از بین رفتن دام هم شده گفته بود و فعاالن 
دیگر استان به سدسازی و طرح های انتقال 
آبی که باعث خشک شدن کارون و کرخه شده 
است، اشاره کردند و توقف آن ها را باعث بهتر 
شدن شرایط دانسته بودند. هژیر کیانی، دبیر 
زیست  محیط  و  طبیعت  دوستداران  انجمن 
یک  ایجاد  به  این گزارش  در  هم  خوزستان 
کمیته حقیقت یاب اشاره کرده بود، کمیته ای 
وضعیت  و  هورالعظیم  درباره  اقدامات  که 
سلیمانی  بررسی کند.  را  روستاها  آب شرب 
دشتکی، نیز در حاشیه جلسه نشست ستاد 
استانی کرونا در جمع خبرنگاران چند راهکار 

مسئله  حل  برای  میان مدت  و  کوتاه مدت 
عنوان کرد: اولویت بعدی ما کشت های فصلی، 
جایگزین و تابستانه بوده و در مرحله بعد آماده 
کشت پاییزه هستیم. افراد زیادی شروع به 
برنج کاری و شلتوک  کاری کردند همچنین در 
فراوانی  شلتوک کاری  هورالعظیم  خود  کنار 
در  است.  بسیار خطرناکی  انجام شد که کار 
این بحران آب الزم برای کشت ها و مصارف 
مختلف را با توجه به موجودی آب پشت سدها 

دادیم. اختصاص 

 تلنبار شدن مسائل در خوزستان 
استان  در  عمومی  اعتماد  کاهش 
خصوصا در جامعه کشاورزان و تلنبار شدن 
از  استان شاید یکی  مسائل حل نشده در 
دالیل اعتراضات این روزها باشد. مساله ای 
اعتماد  بتواند  آن  به  پرداختن  شاید  که 
عمومی را افزایش دهد و اندکی التیام بخش 
مردم خوزستان باشد. قاسم آل کثیر، فعال 
اجتماعی در خوزستان از عقبه اعتراضات و 
تلنبار مسائل حل نشده در خوزستان تاکید 
می کند. او به روزنامه پیام ما می گوید بخش 
اعظمی از جامعه خوزستان کشاورزند و اتفاقا 
اولین  جزو  سیل ۹۵  جریان  در  این گروه 
آسیب دیدگان سیل بودند. به گفته آل کثیر 
این گروه قرار بود از بیمه خسارت بگیرند اما 
بخشی نتوانستند: »مساله به طور کامل حل 

نشد و حتی به فراموشی سپرده شد، بعد 
از مدتی سیل ۹۸ آمد، سیلی که فراگیرتر 
و جبران خسارت  این سیل  بود، معضالت 
آبی  به طور کامل برطرف نشد، کم  آن هم 
اضافه  قبلی  این مساله  به  را هم  روستاها 
آب  ساعت   ۴ بود  ممکن  روستاها  کنید، 
داشته باشند و ۱۰ ساعت آب نداشته باشند، 
اکنون هم خشکسالی ایجاد شده است، این 
مسائل روی هم تلنبار شدند.« مساله دیگری 
که این فعال اجتماعی روی آن تاکید می کند 
و شاید در بازگشت اعتماد عمومی هم موثر 
کثیر  آل  است.  آب  انتقال  مساله  باشد. 
می گوید: خوزستانی ها در مدیریت منابع آب 
نقشی ندارند و این ضعف نمایندگان ماست. 
ببینید اکنون دغدغه ما این نیست که آب 
بخواهیم شکاف  یا  اصفهان می رود  به  چرا 
اجتماعی ایجاد کنیم، تمام دنیا اکنون به این 
نتیجه رسیده است که منابع محیط زیستی 
نداریم که  ما کاری  شوند،  دستکاری  نباید 
این آب به کجا می رود تجربه جهانی نشان 
می دهد که این دستکاری باعث بروز آسیب 
روزی  و  رزق  می گوید  آل کثیر  می شود.« 
تحمل  آستانه  است،  خطر  در  اکنون  مردم 
نقد  این  »همچنان  است:  شده  مردم کم 
وجود دارد که وقتی آب به سمت نیشکرها 
و پتروشیمی ها سرازیر می شود، بخشی از 

این آب را به سوی مردم صادر کنید.« 

 حل مشکل جیره بندی دهدز 
محیط  و  طبیعت  دوستداران  انجمن 
بحران  حل  برای  اما  خوزستان  زیست 
ضرورت  به  خوزستان  در  کم آبی  ریشه ای 
تامین آب شرب برای ۳۰ هزار نفر از مردم 
است.  اشاره کرده  دهدز  و شهر  روستا   ۱۱۰
اعزامی  آن هیات  نامه که مخاطب  این  در 
قوه قضائیه به خوزستان است، آمده است:  
آوارگی  و  كارون٣  سد  آبگیری  از  »پس 
بیش از ١٠ هزار نفر و از بین رفتن ٦٣ پارچه 
روستا و آبادی، بزرگترین كوچ اجباری تاریخ 
سدسازی ایران در منطقه دهدز رخ داد. از آن 
زمان تا كنون همانند جزیره ای تشنه در میان 
دو دریاچه ٥ میلیارد متر مكعبی سدهای 
كارون٣ و ٤ قرار گرفته است. از سال ١٣٨٣ 
تاكنون مردم این منطقه در رنج جیره بندی 
آب به سر می برند. هم اكنون جیره بندی آب 
و تنش شدید آبی ١١٠ روستا و شهر منطقه 
دهدز با جمعیتی بالغ بر ٣٠ هزار نفر به مرز 
موجود  وضع  بررسی  های  و  رسیده  هشدار 
نشان دهنده زنگ خطر جدی برای وقوع یک 
بحران در سال ١٤٠٠ در این منطقه است. «

در این نامه همچنین آمده است: عدم چاره 
موجود  وضع  از  رفت  برون  برای  اندیشی 
و  اجتماعی  پیامدهای  و  عمومی  نارضایتی 
بهداشتی خطرناك در پی خواهد داشت. در 
حال حاضر مردم دهدز هیچ گونه امنیتی در 

ندارند.  بهداشت  و  آب شرب  زمینه 
بحران  حل  برای  هم  راهکاری  نامه  این  در 

در  نیرو  وزارت  از  و  است  شده  پیش بینی 
نسبت  خود  اجتماعی  مسئولیت  راستای 
به   تامین مایحتاج و ملزومات اجرای این 
طرح اقدام کند: »تنها راهكار پایدار حل مسئله 
آب در منطقه دهدز برای پیشگیری از بحران 
جدی قطعی آب شرب و جلوگیری از به خطر 
افتادن سالمت و بهداشت ٣٠ هزار نفر مردم 
منطقه دهدز، آبرسانی و تامین آب از محل 
دریاچه سد كارون ٣ و در نقطه ای موسوم به 
ایستگاه ركعت است. برای اجرای این طرح 
بحران، مطابق  این  از  منطقه دهدز  نجات  و 
مطالعات انجام شده، تامین فوری تجهیزات 
و لوازم طرح آبرسانی ایستگاه پمپاژ و خط 
لوله انتقال از محل ایستگاه موسوم به اسكله 
ركعت در دریاچه سد كارون ٣ به دهدز است. 
 mm این خط به طول ١٥ كیلومتر لوله فلزی
٣٥٠،  ایستگاه پمپاژ شناور، احداث ساختمان 
كمكی،  پمپاژ  ایستگاه  دو  و  اصلی  ایستگاه 

تصفیه خانه و اتاق كلر زنی احتیاج دارد.« 

 اعتباراتی برای کاهش تشنگی 
برای حل بحران کم آبی و خشکسالی در 
خوزستان اما مسئوالن دیگر نیز دست به کار 
اظهار نظر شدند و تامین اعتبارات برای کاهش 
نجار،  اسماعیل  گفتند.  استان  در  تشنگی 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به ایسنا 
گفته است:  ۱۹۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
اردیبهشت   ۱۲ تاریخ  در  خشکسالی  برای 

امسال مصوب شده بود است. 
او با اشاره به کاهش ۵۴ درصدی بارندگی در 
سال  جاری نیز گفته است: عالوه بر خساراتی 
که به کشاورزان وارد شده است، مقادیری از 
خسارت کشاورزان در سال ۹۸ نیز مانده بود 
که به دولت پیشنهاد شده تا این مبالغ نیز 

سریع تر تسویه شود.
از  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
برای کاهش  تومان  میلیارد   ۲۰۰ اختصاص 
تنش آب شرب در این استان خبر داد و گفت:  
۷۰ میلیارد تومان به سازمان جنگل ها و مراتع 
برای رسیدگی به کانون ریزگردها و ۱۰۰ میلیارد 
آبی  مشکالت  که  پروژه هایی  برای  تومان 
کشاورزان را کمتر کند، اختصاص پیدا می کند.

بحران عظیم تر نشود 
بسیاری از نخبگان استان در روزهای اخیر 
به  اعتراضات مردمی  را داشتند که  بیم آن 
قومیتی  تسویه حساب های  برای  محلی 
تبدیل شود. چنانچه اشکان زارعی، دانشجوی 
دکترای تاریخ نیز در گفت وگو با روزنامه پیام 
ما به این مساله اشاره کرد و گفت: مشکالت 
قومی نیست و ریشه در بی کفایتی مدیران 
متوجه  خوزستان  در  مشکالت  این  است. 
عرب های خوزستان نیست، این گروه تصور 
کوچانده  خوزستان  از  است  قرار  می کنند، 
آن ها هشدار  به  پیشتر  در حالی که  شوند، 
مبنی بر بی آبی در صورت کشت شلتوک داده 

بود.  شده 

رئیسی در نشست با مسئوالن 
حوزه واکسن:

میزان واکسیناسیون 
کافی نیست

با  مبارزه  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور منتخب 
بی وقفه  و  معطلی  بدون  باید  کرونا  بیماری 
پیگیری شود، گفت: »در کنار تولید داخل باید 
سرعت  با  هم  معتبر  خارجی  واکسن  خرید 
پیگیری شود«.به گزارش مهر، ابراهیم رئیسی 
حوزه  و کارشناسان  مسئوالن  با  نشستی  در 
واکسن و واکسیناسیون کرونا با تقدیر از کادر 
گفت: »ورود متخصصان داخلی به عرصه تولید 
واکسن کرونا که قابل رقابت با انواع واکسن 
خارجی باشد، باعث افتخار است«.او با تاکید 
بر حمایت عملی از شرکت ها و تولید کنندگان 
واکسن کرونا گفت: »نوع حمایت ها نباید در 
حد حرف باشد و دولت سیزدهم ضمن دقت 
و تسریع در صدور مجوزهای الزم، اختصاص 
اعتبارات و بودجه را در اولویت قرار می دهد«.
رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه اقدامات 
الزم در زمینه مبارزه با بیماری کرونا باید بدون 
معطلی و بی وقفه پیگیری شود، گفت: »بی تردید 
آنچه تاکنون در زمینه واکسیناسیون انجام شده 
الزم بوده اما قطعًا کافی نیست و اعداد و ارقام 
کرد:  عنوان  کند.«او  قانع  را  ما  نباید  موجود 
»مالک و محور اصلی، تولید داخلی واکسن 
و حمایت از تالش متخصصان ایرانی در این 
زمینه است که باید به دقت و سرعت، مشکالت 
و موانع موجود در این مسیر برطرف شود. البته 
در کنار تولید داخل باید خرید واکسن خارجی 
معتبر هم با سرعت پیگیری شود«.رئیسی با 
تاکید بر اهمیت واکسیناسیون عمومی و تأثیر 
آن بر زندگی روزمره، معیشت و اقتصاد، گفت: 
»آرامش خاطر و مصونیت بخشی مردم برای 
ورود به فصل پاییز و زمستان اهمیت ویژه ای 
دارد لذا باید با استفاده از تمام ظرفیت ها زمان 
واکسیناسیون عمومی را کاهش دهیم«.او با 
تاکید بر تأثیرات واکسن کرونا از لحاظ روحی و 
روانی و نیز کاهش تلفات انسانی، اظهار داشت: 
»باید مبنای کار را بر هر چه کمتر شدن تلفات 
هموطنان مان بر اثر ابتالی به کرونا قرار دهیم 
و در این راستا حتی جان یک نفر هم اهمیت 
دارد زیرا خانواده های بسیاری عزادار می شوند. 
رئیسی با طرح این سوال که آیا آنچه تاکنون 
انجام شده نهایت استفاده از ظرفیت کشور در 
راستای واکسیناسیون است، تصریح کرد: به 
نظر بنده این طور نیست و ظرفیت های زیادی 
در عرصه تولید و واردات وجود دارد که باید فعال 
شود و در این زمینه اختصاص بودجه و انجام 
حمایت الزم از طرف دولت، دارای اولویت است.
رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه باید نسبت 
به واکسن تولید داخل، تشویق و حمایت های 
ضروری  بگیرد، گفت:  قرار  عمل  مالک  الزم، 
است مشوق های ویژه ای برای تولیدکنندگان 
داخلی واکسن در نظر گرفته شود و از طرف 
دیگر باید بتوانیم تا قبل از رسیدن فصل سرما 
رئیسی  دهیم.  انجام  متفاوتی  و  جدی  کار 
همچنین استفاده از نیروهای مردمی، بسیج و 
جمعیت هالل احمر را در واکسیناسیون عمومی 
تولید  به  توجه  داد.اهمیت  قرار  تاکید  مورد 
صدور  در  تسهیل  و  تسریع  واکسن،  داخلی 
مجوزهای مرتبط، ارائه مشوق و دریافت تضمین 
از شرکت های تولید کننده واکسن،حمایت ارزی 
و ریالی از تولید کنندگان واکسن، انتقاد از نبود 
واکسن،  تولید  از  دولت  ارزی  و  ریالی  کمک 
تالش برای جلب اعتماد آسیب دیده مردم، از 
جمله مهمترین محورهای مطرح شده در این 

نشست بود.

خشکسالی، سدسازی لجام 
گسیخته، الگوی کشت غلط، 
تغییر فصل کشت برنج از 
عوامل کم آبی این روزهای 
خوزستان تلقی می شوند. 
عواملی که کارشناسان در 
گزارش دیروز »پیام ما« با تیتر: 
»مطالبه خوزستان را بشنوید« 
روی آن تاکید داشتند

 اعتراض های مردمی در استان خوزستان به کم آبی دو شب گذشته هم ادامه پیدا کرد. دو شب پیش 25 تیرماه مردم در اعتراض به 
کم آبی  به خیابان ها آمدند. جمعیت معترضان در اهواز، کوت عبدهللا، خرمشهر، سوسنگرد، ماهشهر،  جراحی و شادگان اینبار با شعارهایی 
نظیر »خوزستان تشنه است«، »عطشان الشط راید مائه« از مسئوالن مطالبه گری کردند و این بار مسیر شهر شوش به اهواز را بستند. به نظر 
می رسد که اعتراض ها نسبت به کم آبی از چند هفته گذشته آغاز شده است. بسیاری آن را بی ارتباط با طرح های انتقال آب کارون، کمبود 
آب شرب و کشاورزی و خشک شدن هورالعظیم و مرگ ماهی ها و گاومیش ها بی ارتباط نمی دانند. قطعی مکرر آب و برق در بسیاری از 
روستاهای شمال خوزستان هم وضعیت را بغرنج تر کرده است و مردم را ناامید و نگران. در جریان تجمعات روز 25 تیرماه یک جوان 30 
ساله شادگانی کشته شده است. رسانه های رسمی تا این لحظه کشته شدن مصطفی نعیماوی را تایید کرده اند. امید صبری پور، سرپرست 
فرمانداری شادگان درباره علت کشته شدن این جوان شادگان که منابع محلی او را  »مصطفی نعیماوی« معرفی کردند، به ایسنا گفته 
است: »در جریان تجمع، افراد فرصت طلب و اغتشاشگر به سمت ماموران نیروهای امنیتی و تجمع کنندگان تیراندازی کردند که تیر به 

یک رهگذر که جوانی 30 ساله بود، اصابت و منجر به مرگ او شد«. 
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افقی
۱ - گرما - جواهر، اصل و نژاد - آشکار 
 - راز  نشین،  باال  عضو   - تواضع۲   -
سیاه  خال  دارای  سفید  خاكستری، 
- شلوار جین، قدم یکپا، ژنرال جنگهای 
انفصال - شمای بیگانه، ضمیر انگلیسی۳ 
آهو۴   - گوشی  در  - سخن  حال  بد   -
تیم  آقتاب -  تیزی  بندگی -  وال -   -
فوتبالی در یونان۵ - قفل کمربند - جبر 
وارونه - از ورزشهای صحرایی۶ - در رهن 

مذهبی،  شهر   - بزه۷   - معلم   - بودن 
من تبریزی - آمیختگی، اختالط - دیر 
الستیکی،  مرتجع   - دیر  مقابل  نیست، 
پهلوان -  از مرتجعین۸ - مادر وطن - 
زغال - پایتخت سوئیس۹ - مروارید - 
پسوند صفت ساز - ادب كردن۱۰ - بی 
مو - عاطفی - زندگی کن، طرف، جانب۱۱ 
- از اسطوره های خط حمله لیورپول - 
قسمت سخت افزار رایانه - بر جستگی 
زیر گونه، گونه۱۲ - برهنه - ویتامین انعقاد 
خون، ویتامین جدولی - متری - عدد 

عدد  رقمی،  یک  عددی  خراب کن،  کار 
چشم   - حرف  یک  تکرار   - خیطی۱۳ 
داشتن، دیده بانی كردن - دورشدن ۱۴ - 
اگردوتاشوندبازهم به هم نمیرسند - تلخ، 
پیمانه ، اندازه ، شماره و حساب ، گذشتن 
بر چیزی - تنظیم موتور، از اصطالحات 
مكانیكی۱۵ - شرح و تفصیل خبر یا کاری 
که انجام گرفته - فیلسوف اهل چک - 

قلم واحد شمارش  شماره، 

عمودی
۱ - بازی قهوه خانه ای - اگر با دست باز 
نشد با دندان باز کنید، واحد اندازه گیری 
سرعت در دریا - نشت کردن۲ - محرمانه، 
مخفی، محرمانه و مخفی - صد و یازده۳ - 
خطیب - کوزه - پوست قیمتی۴ - حزب 
سیاسی کوچک - زر خالص، سنگ چاقو 
تیز کنی - چراگاه ایالت۵ - سنگریزه - 
ناشنوا،  درازی راه - سرود دسته جمعی، 
آب شرعی۶ - گه برعکس، گه برعکس، 
گه برعکس - مقابل سرما، حرارت باالی 
هوا - احد وارونه - شهر قرقیزستان۷ - 
پاداش   - اکوادور۸  پول  واحد   - محلی 
فراوان - ابزارها، ادوات۹ - به شوق آورده 
آورنده  سرشوق  بر  کننده،  تشویق  شده، 
اصفهان  آورد شهر  ره  اصفهان،  - سوغات 
- درخت تسبیح، سهولت و آسانی - هم 
در آسمان است و هم اسمی زنانه، نامی 
برای دختران۱۰ - آزاد، از بند رسته - مدیر 
عامل پرسپولیس - انقالبی فرانسه که در 

حمام کشته شد۱۱ - تیر پیكاندار - قدرت و 
نیرو، قدرت، نیرو - زیر پا مانده - دوستان 
خاموش، کتابها۱۲ - سایبان - بدنیا آوردن 
- جوان نیست، سالخورده، مسن - عید 
ویتنامی ها۱۳ - عضو صورت، برگزیده هر 

چیز - نا مباركی - از توابع مثلثاتی۱۴ - 
چه وقت؟، چه کسی؟ - لوله گیاهی، ظرف 
- حرص و طمع، زیاده خواهی، از حروف 
اضافه - عداوت۱۵ - ارث برنده - جانشین 
- فرمانبردار۱۶ - گیاه مرداب، ساز موالنا، 

ساز شاکی - رمزینه، پیش شماره مخابراتی 
- ناشنوایی - پشت سر، عقب - تشك 
ماوس، درخت بی میوه۱۷ - ارزومندی و 
رغبت - از ایام هفته - آخرین نازی، دستیار 

هیتلر، معاون هیتلر

جدول شماره 2062

خراسان

سمیه باقرزاده / در نخستین روز از آیین گشایش همایش 
بین المللی گفت وگوهای بینا فرهنگی که در دانشکده ادبیات 
دانشگاه فردوسی در پنل اول با محوریت زبان و ادبیات 
افغانستان،  کشورهای  از  نمایندگانی  شد  برگزار  فارسی 
ازبکستان، تاجیکستان، بنگالدش )به صورت وبینار( و ایران 

سخنرانی کردند.  
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد و اسالمی خراسان رضوی 
در ابتدای این همایش گفت: برگزاری همایش با محوریت 
زبان وادبیات فارسی و الگوهای فرهنگی پیرامون خراسان 
و آسیای مرکزی اقدام ارزشمندی برای باز خواهی این امور 
است لذا سزاوار است از برگزار کنندگان در این همایش تقدیر 

و تشکر کرد.
 یوسف امینی افزود: قبل از اسالم این آب وخاک مورد 
تعرض اسکندر مقدونی قرار گرفت و قشقاییان برخاسته 
از خاک خراسان بودند که بساط سلوکیان و اسکندریان را 
برچیدند همچنین مردمان پاک نهاد خراسان بودند که بعد از 

اسالم در قرن دوم هجری با اعتقاد به شعار حضرت محمد 
)ص( بنیاد خالفت ساز مانی اسکندریان را برکندند و سپس 

میزبان های شایسته امام رضا)ع( در غرب شدند.
در ادامه رئیس دانشگاه فردوسی در همایش گفت وگوهای 
بینا فرهنگی اظهار داشت: چیزی که باعث نزدیکی افراد 
می شود فرهنگ آن هاست و برگزاری این همایش ها و 
تجمیع ظرفیت های مستقر در استان خراسان رضوی که 
در نوع خودش بی نظیر است باعث ارتقای این گفتگوها 

می شود.

همایش بین المللی گفت وگوهای بینا فرهنگی 
خراسان بزرگ افتتاح شد شهردار پرند گفت: این شهرداری درصدد است تا 

بتواند بهترین خدمات را به شهروندان ارائه دهد. 
به همین منظور  افزود:  مهندس علیرضا عرب 
وظیفه  حسب  بر  شهرداری  این  پرسنل  کلیه 
ذاتی خود در راستای پیشبرد اهداف و فعالیت ها 
قدم بر می دارند و در این روند نیز سعی شده 
شود.  شهروندان کسب  رضایت  تاکنون  است 
شهردار پرند گفت: دور جدید عملیات بهسازی و 
کف پوش معابر شهر پرند با نظارت کارشناسان 
حوزه معاونت عمران شهرداری آغاز شده است. 
به گفته او معابر فرسوده و پیاده راه های بلوار 
امام خمینی )ره( مورد بهسازی قرار می گیرند. 
گفتنی است این طرح کلیه معابر تحت مدیریت 
شهرداری را شامل می شود. مهندس عرب افزود: 
پرند،  اقدامات عمرانی شهرداری  تازه ترین  در 
پروژه کفپوش معابر در بلوار عالمه طباطبایی و 

محله الوند در دست اجرا است.
شهردار پرند اظهار کرد:  این پروژه در کلیه معابر 

این  از  پیش  تا  شهرداری که  مدیریت  تحت 
خاکی و فاقد کفپوش بوده و همچنین معابری 
که نیاز به ترمیم و بازسازی دارند، اجرا می شود. 
مهندس عرب بیان کرد: عملیات کفپوش محله 
الوند با نظارت کارشناسان فنی معاونت عمران 
شهرداری پرند در حال اجرا و بیش از ۵۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. شهردار پرند تصریح کرد: 
در این پروژه قریب به ۱۰۰۰ متر مربع از معابر 
محله الوند که پیش از این خاکی بود، کف پوش 
عملیات  اجرای  به  همچنین  عرب  شود.   می 
کفپوش رفیوژ بلوار انقالب اسالمی پرند اشاره و 
عنوان کرد: پس از اتمام عملیات بهسازی رفیوژ 
میانی بلوار انقالب اسالمی حدفاصل میدان سپاه 
و میدان شهید چمران، پروژه کفپوش این بلوار 
در دستور کار معاونت عمران شهرداری پرند قرار 
این  اجرایی  عملیات  کرد:  تصریح  او  گرفت. 
پروژه با حدود ۲۰۰۰ متر مربع از هفته گذشته 
داشته  مطلوبی  پیشرفت  تاکنون  و  شده  آغاز 

یافت.  خواهد  پایان  به  نیز  به زودی  و  است 
شهردار پرند در بخش دیگری از صحبت هایش 
مجموعه  این  کار  دستور  در  اقدامات  دیگر  به 
شهرداری اشاره کرد و ادامه داد: در جلسه ای با 
حضور اعضای شورا و معاونان؛ لوایح مهمی برای 
توسعه زیرساخت ها در فاز های مسکن مهر به 
تصویب رسید. او ادامه داد: یکی از این لوایح ؛ 
احداث یک مجموعه ورزشی مجهز و همچنین ۲ 
بازار روز جهت رفاه شهروندان گرامی در فازهای 
مسکن مهر با برآورد اولیه ۳۴ میلیارد تومان به 
تصویب رسید که عملیات احداث آنها به زودی در 
دستور کار شهرداری قرار می گیرد. مهندس عرب 
اظهار کرد: شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند 
تاکنون پروژه  های عمرانی متعددی در راستای 
توسعه و آبادانی شهر در حوزه های مختلف به 
اجرا رسانده اند که این امر با نگاه جامع مدیریت 
شهر  جانبه  همه  و  متوازن  توسعه  به  شهری 

محقق شده است.

تحول در پرند با پروژه های در دست اجرا

معاون بین الملل بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد این بانک، تنها بانک ایرانی 
است که در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۸۰ میلیون دالر برای تامین مالی صادرات در قالب 

اعتبار خریدار تخصیص داده است.
حمیدرضا معبودی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز درباره تامین مالی 
انجام شده توسط بانک توسعه صادرات ایران، گفت: در سال گذشته قراردادهای 
اعتبار خریدار به مبلغ بالغ بر ۱۱۰۰ میلیون دالر جهت تامین مالی صادرات به همراه 
قرارداد چهارجانبه با شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد، صندوق ضمانت صادرات 
ایران و یک بانک ایرانی در خصوص همکاری در زمینه تامین مالی صادرات امضا 

شده است.
او ادامه داد: از سوی دیگر بیش از ۲۸۰ میلیون دالر تسهیالت در قالب »اعتبار 
خریدار« به عنوان یکی از ابزارهای منحصر به فرد و کارآمد در حمایت از صادرکنندگان 

جهت توسعه صادرات کاالها و خدمات در سال ۱۳۹۹ پرداخت شده است.
معاون بین  الملل بانک توسعه صادرات ایران همچنین گفت: در سال گذشته حدود 
۲۰ میلیون دالر بابت خسارت اقساط بازپرداخت نشده اعتبار خریدار از صندوق 
ضمانت صادرات ایران در رابطه با تسهیالت اعطایی به کشورهای کوبا، سری النکا و 

سودان در راستای برنامه تداوم آزادسازی منابع دریافت کردیم.

مبارکی / رئیس امور بازرسی فنی شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه بیش از یک هزار کیلومتر 
شبکه و خطوط تغذیه در اقصی نقاط مختلف استان ایالم نشت یابی شده است، گفت: در سه ماهه 
نخست سال جاری یک هزار و ۲۹۷ کیلومتر شبکه و خط تغذیه و ۴۶۰۰۰ انشعاب علمک در نقاط 
مختلف شهری و روستایی استان توسط واحد بازرسی فنی این شرکت نشت یابی شده است.   به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ مجتبی بهادری با بیان اینکه واحد بازرسی فنی این 
شرکت با استفاده از علم روز، دانش و تخصص ، سالمت تجهیزات را برای پایداری توزیع گاز در 
سطح استان دو چندان می کند، افزود: با استفاده از سیستم های کنترلی، نظارتی، ایمنی و تست 
سالمت تجهیزات، راه برای توزیع مستمر و پایدار گاز مشترکان هموار می شود.  او اظهار داشت: در 
سه ماهه اول سال جاری واحد بازرسی فنی این شرکت از ۷۷ هزار متر لوله پلی اتیلن، دو هزار و ۷۰۰ 
متر لوله فلزی، ۷ هزار و ۲۰۰ قلم اتصاالت پلی اتیلن و ۲۰۰ قلم اتصاالت فلزی بازدید کرده و صحت 
و سالمت کاالهای خریداری شده را از جنبه های مختلف تضمین و تُایید کرده است.   رئیس امور 
بازرسی فنی شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۴۵۷ کیلومتر 
شبکه و خط تغذیه و ۱۱۲۰۰۰ انشعاب علمک نشت یابی شده است، اظهار داشت: بازرسی فنی با 
اعمال بازرسی های کنترلی در مراحل خرید تجهیزات و قطعات و نیز انجام تست های عملکردی در 
زمان نصب، حضوری فعال دارد و به همین سبب احتمال بکارگیری و استفاده از تجهیزات و قطعات 

غیر استاندارد به حداقل می رسد.

کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور، در »آیین تقدیر از یاوران اشتغال محرومین« 
از بانک سپه به منظور اعطای تسهیالت به مددجویان تحت پوشش این کمیته با 
اهدای لوح سپاس، قدردانی کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، در 
همایشی که تحت عنوان " آیین تقدیر از یاوران اشتغال محرومین " در بانک 
مرکزی و به میزبانی کمیته امداد امام خمینی)ره( با حضور دکتر جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور، رئیس هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل نظام بانکی 
کشور برگزار شد، دکتر سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
از محمدکاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه که جزو بانک های برتر در اعطای 
تسهیالت به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( است، با 
بانک  عملکرد  از  قدردانی  بنابراین گزارش،  قدردانی کرد.  سپاس،  لوح  اعطای 
سپه به پاس ایجاد فرصت های شغلی جدید میان مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، توفیق خدمت به قشر محروم و نقش موثر این بانک در توانمندسازی 
مددجویان و افزایش تولید صورت گرفت. شایان ذکر است محمدکاظم چقازردی 
مدیرعامل بانک نیز ضمن آرزوی سالمتی و توفیقات مستمر این بانک بزرگ 
در مسیر تعالی، کسب موفقیت حاصله را به همه همکاران تبریک و تقدیم کرد.

اقدامات بین المللی 
بانک توسعه صادرات ایران

بیش از یک هزار کیلومتر شبکه و خط تغذیه گاز 
در استان ایالم نشت یابی شد

با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی 
صورت گرفت

قدردانی کمیته امداد امام خمینی)ره( از بانک سپه

| بانک | | ایالم | | بانک |
از سوی  بانک کارآفرین انجام شد

اهدای دستگاه ویژه بیماران 
تنفسی و کرونایی به 

بیمارستان کودکان مفید

»ُاسیلومتری«  دستگاه  یک  اهدای  با  بانک کارآفرین 
به بیمارستان کودکان مفید، امکان تشخیص آسان تر 
و سریعتر بیماری های تنفسی و عوارض ریوی ناشی از 
ویروس کرونا را برای کودکان مراجعه کننده و سایر بیماران 
کارآفرین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به  کرد.  فراهم 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان و نوزادان 
مفید با حدود نیم قرن سابقه، بیشترین مراجعه کننده را 
در میان بیمارستان های ایران در حوزه کودکان دارا است. 
به نحوی که روزانه بین ۷۰۰ تا هزار کودک برای دریافت 
خدمات درمانی به آن مراجعه می کنند. برخی از این کودکان 
به بیماری های تنفسی مبتال هستند که تا قبل از اهدای 
امکان  کارآفرین،  بانک  توسط  »ُاسیلومتری«  دستگاه 
تشخیص میزان درگیری ریوی آنها با سختی هایی همراه 
بود. مدیر بیمارستان مفید با بیان این که برای تشخیص 
اسپیرومتری  دستگاه  از  معموال  ریوی  های  بیماری 
استفاده می شود که احتیاج به همکاری بیمار دارد، گفت: 
باید نفس عمیق  از این دستگاه، بیمار  »برای استفاده 
بکشد و در دستگاه فوت کند اما این کار برای کسانی که 
مشکل ریوی دارند، سخت و دشوار است. به خصوص 
اگر کودک باشد، نمی تواند همکاری مناسبی داشته باشد 
به همین دلیل به یک دستگاه ویژه احتیاج داشتیم که 
راحت تر بتواند ما را در تشخیص بیماری های تنفسی و 
عوارض ناشی از ویروس کرونا کمک کند.« دکتر شریف 
ترکمن نژاد ضمن تشکر از اقدام بانک کارآفرین در اهدای 
دستگاه »ُاسیلومتری« به بیمارستان مفید، ادامه داد: »با 
استفاده از این دستگاه، فقط کافی است کودک به طور 
طبیعی نفس بکشد تا اگر مشکل ریوی داشت، تشخیص 
داده شود. تهیه این دستگاه خیلی برای ما اهمیت داشت 
چون با دستگاه های قدیمی معموال میزان درگیری ریه به 
شکل دقیق تشخیص داده نمی شود و نیاز به آزمایش 
های بیشتری وجود دارد اما دستگاه جدید، تمام این 
فرآیند را تسریع و تسهیل می کند. ما از بانک کارآفرین 
بسیار ممنونیم که این خدمت ارزشمند را انجام دادند.« 
دستگاه »ُاسیلومتری« قابلیت های مهمی دارد که یکی از 
مهمترین آنها، کمک به تشخیص صحیح و سریع عوارض 
ریوی ناشی از بیماری کرونا است. سید احمد طباطبایی، 
فوق تخصص ریه کودکان بیمارستان مفید با تاکید بر این 
موضوع گفت: »برای استفاده از دستگاه های قدیمی باید 
به بیمار آموزش هایی داده شود اما با دستگاه جدید با 
یک تنفس معمولی، اطالعات مورد نیاز استخراج می شود 
و در اختیار پزشک قرار می گیرد. وجود این دستگاه برای 
تشخیص عوارض تنفسی ناشی از ویروس کرونا هم بسیار 
مهم است؛ به خصوص در دوران پسا کرونا چون در آن 
زمان با بیماری های تنفسی خیلی جدی مواجه خواهیم 
بود.« بانک کارآفرین در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی 
و ترویج فرهنگ انسان دوستی، دستگاه »ُاسیلومتری« را 
به بیمارستان مفید اهدا کرده است و براساس برنامه ریزی 
های انجام شده، در این مسیر به حرکت خود ادامه خواهد 

داد. 

فرشاد شهسواری شهردار نصیر شهر

نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی نصیرشهر اجرای پروژه کفپوش 

بر اساس طرح ابالغی در روفیوژ میانی جاده ساوه )فاز سوم( را با اعتباری تا سقف پانزده میلیارد 
ریال از محل اعتبارات داخلی و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای 
گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، واگذار 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت 
اسناد مناقصه و ارائه اسناد و مدارک شرکت و رزومه کاری به امور مالی شهرداری نصیرشهر مراجعه 
و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06 به دبیرخانه 

شهرداری تحویل نمایند ضمنا هزينه جب گھی به عهده برنده مناقصه می باشد.

•داشتن حداقل پایه پنج رشته ابنیه جهت شرکت در مناقصه الزامی است 
•شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است 

•سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد
تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/04/20

تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/04/2۷

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۵۸۸  هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اسماعیلی  فرزند نجف بشماره 
شناسنامه ۲۳۴ صادره از نی ریز در یک باب خانه به مساحت ۲۲۹.۹۲  متر مربع پالک ۵۸۸ اصلی  واقع در آباد بخش ۳۶ کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی یزدانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 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 ۱۱۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۴/۱۲-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۱۱۱هیات 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 کبری محمدی هنجروئی فرزند حسن به 
شماره شناسنامه ۸ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲۹۶.۷۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۵۲ فرعی از ۲۳۶۸ 
اصلی واقع در زرند خیابان پزشک خریداری از مالک رسمی خانم فخریه موسوی زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 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 ۱۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۴/۲۷-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۵/۱۱

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۹۱۰  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدجواد خوشبخت  فرزند 
محمد بشماره شناسنامه ۳۴۳۵ صادره از سیرجان در یک قطعه باغ  به مساحت ۳۸۵۱۸.۱۳  متر مربع پالک ۳۴۰۸ اصلی  واقع 
درهللا آباد بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد خوشبخت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 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 ۱۱۰۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۴/۱۲-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۹۰۵هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد اثناعشری کهنوجی فرزند 
اکبر به شماره شناسنامه ۱ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۳۳۲.۳۵ مترمربع از پالک ۲۲۸۶ اصلی واقع در زرند شهرک 
امام سجاد کوچه ۵ خریداری از مالک رسمی آقای حاجی ابولی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند.  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۴/۲۷-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۵/۱۱

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

برگ سبز خودروي سواري – هاچ بك 
سيستم سايپا تيپ تيبا 2 مدل 1400 به 
شماره موتور M15/9193044  و شماره 
شاسي  NAS821100M1309234   به 
شماره پالك 40 ايران 421 س 9۷ به 
نام خانم زهرا كريمي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد .

مفقودی 



۲۰۶۲ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ تیر   ۲۷ یک شنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   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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جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب در اردبیل/ مهر

| قلعه ملکی هرات |
قلعه های  بزرگ ترین  از  یکی  هرات،  ملکی  قلعه 
در  »ُملکی«  نام  با  است که  یزد  استان  تاریخی 
شهرستان خاتم واقع شده و مربوط به اواخر دوره 
شهرستان  در  و  است  زندیه  دوره  اوایل  و  افشار 
خاتم، بخش مرکزی، شهر هرات واقع شده است. 
این قلعه در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ با شماره ثبت 
۲۴۴۹۵ به  عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده است. هم اکنون موزه مردم شناسی خاتم 

در این قلعه دایر است.
و  افشاریه  دوره  قلعه  های  از  یکی  ملکی  قلعه 
نظامی  و  مسکونی  است که کاربری  زندیه  اوایل 
داشته و با توجه به فضاهای داخلی مانند هشتی 
 ۲ در  مسکونی  کلنی های  شاه نشین،  ورودی، 
جبهه، برج های دیده بانی و تیرکش ها، سیلوهای 
اصطبل  نگهبانان،  استقرار  محل  غله،  نگهداری 
اضطراری  فضاهای  و  حیوانات  مسقف  و  روباز 
و  بزرگ ترین  از  یکی  کشاورزی  و  زراعت  برای 
کامل ترین قلعه های منطقه و استان یزد به شمار 
هزار  پانزده  حدود  قلعه  این  زیربنای  می رود. 
مترمربع بوده و ساختمان های داخل آن سالم و 

قابل استفاده است. قلعه ملکی در فاصله دویست 
گرفته  قرار  خاتم  شهرستان  فرمانداری  متری 
آخرین  نام  به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم  است. 
نموده  احیا  پیش  سال  صد  را  قلعه  شخصی که 
است این بنا را قلعه ابوالفتح خانی نیز می گویند.
تقسیم  فضای  یک  ورودی،  درگاه  از  گذر  از  بعد 
دارد که  قرار  چهاربخش  طاق  پوششی  با  هشتی 
فراهم  را  ورودی  نزدیک  فضاهای  به  دسترسی 
عرض  با  داالنی  تقسیم،  فضای  از  پس  می آورد. 
به  دسترسی  امکان  که  دارد  وجود  زیاد  نسبتًا 
فضاهای سکونتی درون قلعه، طبقه دوم یا همان 
حاکم نشین قلعه و نیز دو اصطبل دو طرف داالن 
که  ورودی  مجاور  فضاهای  می سازد.  فراهم  را 
یا مکان  انبار  را می توان  نور هستند  بدون  عمومًا 

کرده. تصور  قلعه  نگهبانان  استقرار 
طبقه دوم قلعه ملکی در قسمت ارگ شامل یک 
فضای چهار صفه ای با چهار اتاق در چهار کنج آن 
بوده  قلعه  خان   سکونت  جهت  فضایی  است که 
است. در میان این چهار صفه، گنبدی با روزنه ای 
در میان آن ساخته شده است. در پیرامون حیاط 
رعایا  یا  عادی  مردم  سکونتی  فضاهای  جنوبی 
وجود دارد که عمومًا از یک الگو تبعیت می کنند؛ 

دارای  ابتدا  در  آن ها  از  یک  هر  ترتیب که  بدین 
یک فضای کشیده با طاق آهنگ و طاقچه های در 
جداره های دو طرف است. بعد از فضای اول یک 
دارد که  قرار  شکل  مربع  پالنی  با  پشتی  فضای 
پوشش آن ها یا طاق آهنگ و یا طاق فیل پوش 
است. تمامی این فضا از روزنه های موجود در بام، 
نور مورد نیاز را تامین می کنند./ سیری در ایران

که  محمدی نوترکی«  »سارا  داستان  مجموعه  اسم«  بدون  رنگی  »با 
انتشارات نصیرا  شامل ۱۱ داستان کوتاه است که در ۸۱ صفحه توسط 
که  است  ادبی  ذوق  با  نویسنده ای  محمدی نوترکی  سارا  شد.  منتشر 
داستان هایش در سبک واقع گرایی و فراواقع گرایی رنگ و بویی دلپذیر 

می گیرند. خود  به  ماندگار  و 

به تخریب  آبزیان می توان  نابودی  یا  از عوامل اصلی کاهش   / آبزیان 
زیستگاه های حساس آنان، صید بی رویه، آلودگی آب ها و احداث نواحی 
توجه  با  می دهد که  نشان  شواهد  اشاره کرد.  وسیع  مقیاس  در  صید 
به افزایش روزافزون جمعیت، فشار بر مناطق ساحلی در آینده بیشتر 
در  شده  صید  تجاری  ماهی های  از  بسیاری  آمار،  اساس  بر  می شود. 
سراسر کره  زمین در آب های مصب ها و مناطق ساحلی زندگی می کنند و 
طیف گسترده ای از آن ها مراحل زندگی و رشد خود را در آب های کم عمق 
حساس مانند بستر علف های دریایی، مرداب های ساحلی، مانداب های  
مانگرو و کفه های گلی سپری می کنند. اما بسیاری از این زیستگاه ها، به 

شکل روزافزون در معرض خطر تخریب و انهدام قرار دارند.
تولید  طبیعی،  آبی  زیستگاه های  رفتن  بین  از  و  تخریب  صورت  در 
نوزاد جانداران دریایی  آبزیان کاهش خواهد یافت، زیرا تخم و الرو و 
زیستگاه ها  این  به کیفیت  آبزی  و گیاهان  پالنکتون ها  از  بسیاری  و 
در  آبی  زیست  محیط  از  حفاظت  سبب،  همین  به  بسیار حساس اند. 
برابر انواع آلودگی ها و دیگر فعالیت های منهدم کننده ی محیط زیست 
ضروریست. صید بی رویه ی تهدیدی بزرگ برای آبزیان به شمار می رود؛ 
مثال بهره برداری بی رویه سبب کاهش جمعیت بسیاری از گونه ها ویرون 
از جمله میگوها، در آسیای جنوب شرقی شده است. صید بی رویه عالوه 
ویرگول الک  وال ها  نرم تنان،  و  ماهی ها  از  بسیاری  آبزیان،  کاهش  بر 
پشت ها و دوگانگی ها)گاوهای دریایی( را نیز با خطر انقراض روبه رو کرده 
است. آلودگی های زیست محیطی نیز آبزیان جزایر و مصب ها و نواحی 
ساحلی را با خطر کاهش روبه رو کرده است./ دانشنامه محیط زیست

پویانمایی »خرچنگ« اثر شیوا صادق اسدی تولید کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان به بخش مسابقه رسمی هشتمین جشنواره بین المللی انیمیشن 
اینسومنیا روسیه راه یافت. این پویانمایی ۱۱ دقیقه ای داستان پسربچه ای 
خجالتی و منزوی را که به عضویت در گروه تئاتر مدرسه عالقه دارد، روایت 
می کند، هر چند تنها نقشی که به او پیشنهاد می شود نقش یک خرچنگ 

است./ هنرآنالین

خود،  فعالیت  جدیدترین  در   ، سنتی خوان  خواننده  اسدی  حسین رضا 
بازار  روانه  و  منتشر  منظمی  شهرام  آهنگسازی  به  را  »آگرآباد«  قطعه 
موسیقی کرد. این قطعه لکی بر روی شعری از مرتضا خدایگان طراحی 

و با آهنگسازی ارکستر شهرام منظمی اجرا شده است./ مهر

مراسم اختتامیه پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران برگزار 
شد. در این مراسم در بخش ورزشی آریا جعفری و فرشته اصالنی، در 
بخش پرتره حامد ملک پور و آرمین کرمی، در بخش محیط زیست احمد 
ظهرابی و زهره صباغ نژاد، در بخش  مسائل معاصر مجید خواهی و فاطمه 
عابدی و در بخش عکس خبری مهشاد جاللیان و امین نظری به ترتیب 

نشان تک عکس و مجموعه عکس را دریافت کردند./ ایسنا

شود شود که دلم سوی حق ربوده شود

به جذبه همه اخالق من ستوده شود

شود شود که روان سوی حق روان گردد

بساق عرش دو دست امید سوده شود

شود شود نفسی دیده دلم در عرش

بناز بالش برد الیقین غنوده شود

شود شود که رسد بوی حق ز سوی یمن

چنان که هوش ز سر جان ز تن ربوده شود

شود شود که به جایی رسم ز رفعت قدر

که آسمان و زمینم چو دود توده شود

شود شود که مصیقل شود به  علم و عمل

غبار شرک ز مرآت جان زدوده شود

شود شود که عبودیتم شود خالص

به صدق بندگی اخالصم آزموده شود

شود شود که نسیمی ز کوی دوست وزد

ز روی چهره جان پرده ها گشوده شود

شود شود که برافتد حجاب ناسوتم

جمال شاهد الهوتیم نموده شود

شود شود که به مفتاح عشق و دست نیاز

دری ز عالم غیبم بدل گشوده شود

شود شود که کشم سرمه ز نور یقین

بود که بینش چشم دلم فزوده شود

شود شود که شود فیض یک نفس خاموش

بود ز عالم باال سخن شنوده شود

فیض کاشانی

| چاپ و نشر | | انیمیشن | | موسیقی | | هنرهای تجسمی |

این حیوان شباهت زیادی به آهو دارد. تفاوت ظاهری آن 
وجود شاخ های نازک و بلند در ماده ها است، در صورتی که 
در آهو ماده ها معمواًل شاخ ندارند. شاخ جبیرهای نر قوس 
زیادی ندارد و قدری موازی به نظر می رسند خمیدگی انتهای 
شاخ نیز به طرف جلو متمایل است بر روی شاخ های آهو 
و جبیر نرگره هایی وجود دارد ولی نمی توان به وسیله آن ها 
سن حیوان را تشخیص داد )بلند ترین شاخ که مربوط 
به استان فارس است ۳۲ سانتی متر طول دارد(. موهای 
کوتاه به رنگ زرد تیره متمایل به قرمز زیر بدن و کفل ها 
سفید است. موهای دم نسبتًا بلند و سیاه رنگ است. طول 
سر و تنه این جانور ۹۰ تا ۱۱۰سانتی مترو طول دم آن ها ۱۵ 

تا ۲۰ سانتی متر است. وزن جبیر ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم است. 
در مناطق بیابانی و نیمه استپی معمواًل تپه ماهورهای کوتاه 
اطراف رودخانه های خشک شکسته ها قیچ زارها تاغ زارها 
و بوته زارهای بلند را به دشت های صاف ترجیح می دهد. 
جبیر روزگرد است. گاهی شب ها نیز به چرا می رود و بیشتر 
به صورت جفت یا دسته های کوچک )پنج تا ۲۵ راس( 
دیده می شوند. حیوان پرطاقتی است. شرایط سخت مناطق 
کویری را به خوبی تحمل می کند. به آب کمی احتیاج دارد. 
در بعضی از مناطق آب مورد نیاز بدن خود را از گیاهان تامین 
می کند. جبیر از شترها ترس چندانی ندارد معموالً  در جوار 
آن ها در حال چرا مشاهده می شود. برخی از شکارچیان در 
پناه شترها و هماهنگ با گام های شتر به جبیرها نزدیک 
می شوند و آنها را شکار می کنند./ کویرها و بیابان های ایران

جبیر

است.  مرز  و  بی حد  تراژدی  یک  کشوری،  هر  در  جنگ 
اتفاقی که آسیب های جبران ناپذیرش چه در طول وقوع آن 
و چه سال ها پس از پایانش ادامه دارد؛ صدماتی سنگین 
بر روح و جسم انسان که حقیقی بودن آن روشن است و 
نیازی به اغراق ندارد. می توان ردپای جنگ را در بسیاری 
از آثار ادبی و هنری دید. آثاری که بعضا به خروجی های 
در  مرعشی  شده اند.  تبدیل  تاثیرگذاری  و  تامل برانگیز 
دومین کتاب  خود هرس، شرایط پس از جنگ در جنوب 
به  را  بازمانده  مرداِن  و  زنان  بر  رخداد  این  تاثیر  و  ایران 

است. داده  روشنی شرح 
ایران  ایران و عراق در جنوب  از دل جنگ  هرس روایتی 
است. جایی که بیشترین آسیب ها را در طول هشت سال 
این   مردمان  برای  ماندگار  فجایعی  و  شد  متحمل  جنگ 
شهرها به جا گذاشت. روایتی پرکشش و رازآلود که اندوه 
و سنگینی بار زندگِی پس از جنگ را از زبان سوم شخص 
تایید  و  قضاوت  بدون  مرعشی  نسیم  می کند.  بیان 
شخصیت های داستانش شرایط زندگی در جنگ و تاثیر 

از آن را به خوبی به تصویر می کشد. روانی پس 

| هرس | 
| نویسنده : نسیم مرعشی |

آب سنگ مرجانی
کم عمق  آب های  بوم سازگان های  از  مرجانی  آب سنگ 
جنگل های  از  بعد  مرجانی  سنگ های  آب  استوایی اند. 
می روند.  شمار  به  زیست بوم کره  زمین  دومین  حاره ای 
برای گونه های مرجانی و  تنها  نه  آب سنگ های مرجانی 
می کنند؛  زندگی  سنگ ها  آب  در  زنده ای که  موجودات 
آزاد  آب های  گونه های  از  فراوانی  شمار  برای  بلکه 
که  طوری  هستند؛  مناسبی  زیستگاه  اقیانوس ها  و 
در  دریا  ماهی های  از  درصد   ۶۵ حدود  می توان گفت 
آب سنگ های  به  خود  زیستی  چرخه ی  از  بخشی 

وابسته اند.  مرجانی 
به  دریا؛  یک نواخت  گستره ی  در  را  مرجانی  جزایر 
بی مانندی  اما  کرده اند،  تشبیه  بیابان ها  در   واحه هایی 
این جزایر مرجانی نتوانسته انسان را وادار تا در حفاظت 
امروزه  بکوشد.  بیشتر  ارزشمند،  بوم سازگان های  این  از 
تهدید  بی شماری  خطرات  را  مرجانی  آب سنگ های 

می کند.
بسیار  دامنه ی  گرم،  مناطق  دریایی  گونه های  بیشتر   
محدودی از تغییرات دما و اکسیژن را تحمل می کنند. به 
انواع  با  همین دلیل، اجتماعات آب سنگ ها در مقایسه 
آسیب پذیرند.  تصور  حد  از  بیش  بوم سازگان ها،  دیگر 
هرگونه اختالل زیست محیطی، که غلظت اکسیژن آب 
باال ببرد، آثار بسیار زیان باری  را کم کند یا دمای آن را 

دارد.  آب سنگ ها  بر 
اجتماعات  بر  آالینده ها  آثار  آب،  دمای  افزایش  با 
پدید  تنشی  و  می شود  مضاعف  مرجانی،  آب سنگ های 
این  زنده ی  موجودات  تحمل  حد  از  فراتر  می آورد که 
بوم سازگان هاست. به همین علت، موجودات آب سنگ ها 
حساسیت  می شوند.  روبه رو  نابودی  خطر  با  سرعت  به 
مرجان ها به حدی است که امروزه به شاخص سنجش 

شده اند.  تبدیل  اقلیمی  تغییرات  و  دریا  آلودگی 
مرگ سفید یا مرگ مرجان ها بر اثر افزایش دمای آب، 
از این پدیده است. صید بی رویه و غیرقانونی  نمونه ای 
و نشت نفت هنگام تردد نفتکش ها از عمده ترین عوامل 
تهدیدکننده ی آب سنگ های مرجانی هستند./ دانشنامه 
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