
مخالفت تلویحی رئیس  جمهور  با FATF ادامه دارد 

انتقاد رئیسی از دولت روحانی 
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اگر بر توان داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی از 
بعضی ها  بودیم که  شاهد  متاسفانه  داشت:  اظهار  شد،  خواهد  ممکن  کارها 
بر  متوقف  را  شانگهای  سازمان  به  پیوستن کشور  حتی  یا  واکسن  واردات 
خود  موضع  بر  نیز  رسمی  جلسات  در  حتی  و  بودند  FATF کرده  پذیرش 

پافشاری می کردند.

ایران باالترین میزان یارانه انرژی در جهان 
را پرداخت می کند اما درباره اثربخش 

بودن آن تردید جدی وجود دارد

یارانه هایی که فقیر 
می کنند

زمزمه هایی از افزایش نرخ حامل های انرژی به گوش 
را  آن  مجلس  نمایندگان  غالب  هرچند  می رسد. 
تکذیب کرده و اعالم کرده اند مجلس هیچ برنامه ای 
برای افزایش نرخ حامل های انرژی ندارد، اما به نظر 

می رسد باید منتظر تغییراتی در این زمینه باشیم.

نگاهی به گفته های شهردار تازه تهران 
پیرامون قیمت واقعی بلیط مترو 

 چوب جادویی 
حمل و نقل عمومی

قیمت بلیط مترو هر از چندگاهی با حرف یکی از 
نقل  روزی  چند  شورا  اعضا  یا  شهرداری  مدیران 
محافل می شود و بعد آن مدیر یا عضو شورا خبر 
بقیه هم کمی غرغر  انکار می کند،  را  بلیط  افزایش 
می کنند و همه چیز به حالت قبلی برمی گردد. بلیط 
می کند،  پیدا  مالیم  افزایشی  اتوبوس  یا  مترو 
در  مترو  است،  برقرار  تهران  خیابان های  ترافیک 
ساعت های زیادی از روز شلوغ و به هم فشرده است

 مدیرکل زمین شناسی اصفهان:

جاری نبودن زاینده رود 
 حیات یک تمدن

 را به خطر انداخته
مدیرکل زمین شناسی استان اصفهان گفت: »زاینده 
رود دیگر مسئله کشاورزان اصفهان و صنعت نخواهد 
و  تمدن  یک  حیات  زاینده رود  نبودن  جاری  بود، 
اجتماع ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفری را به خطر انداخته 
دامنه های  اینکه  بیان  با  اسالمی  رضا  است.« 
فرونشست از شمال به سمت جنوب شهر در حال 

نفوذ است. سر نوشت میر اث در دست مدیر تلویزیو نی
الیار عاصمی، فعال میراث فرهنگی: نگرانیم که حتی نتوانیم با مسئوالن فعلی تعامل کنیم 

انتصاب علی دارابی به سمت معاونت میراث فرهنگی چه پیامدهایی دارد؟

| مهدی زارع |

 پیامدهای تغییر اقلیم
بر آینده ایران

پیامدهای تغییر اقلیم در بین کشورهای 
خاورمیانه و به ویژه ایران شدید است. 
ایران  خاورمیانه،  کشورهای  میان  در 
سانتی گراد  درجه   ۲.6 متوسط    دمای 
بارندگی  کاهش  درصد   3۵ و  افزایش 
خواهد  تجربه  آینده  دهه های  در  را 
انتشار گازهای گلخانه ای  با  ایران  کرد.  
 CO۲ میلیون تن  6۰۰ هزار   به  نزدیک 
در  اقلیم  تغییر  مسئول  کشور  اولین 
است.  جهان  هفتمین  در  و  خاورمیانه 
انتشار  در  ایران  باالی  سطح  سهم 
توجه  قابل  تولید  به  گازهای گلخانه ای 
و  ناپایدار  صنعتی  توسعه  و  گاز  نفت ، 
شهرنشینی سریع مربوط است. کاهش 
غیرعادی  افزایش  و  بارش  غیرعادی  
دما اثرهای گرمایش جهانی و تغییرات 

می کند. تأیید  را  اقلیمی 

  مظفر شیروانی، مشاور  بین المللی جنگل و محیط زیست
 در گفت وگو با »پیام ما«

 ایده وار دات چوب ایده وار دات چوب
فرار از پاسخگویی استفرار از پاسخگویی است
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اوتیسم  انجمن  حمایتی  خدمات  واحد  مدیر 
ایران از اختصاص یک هزار ساعت طرح ترافیک 
و  داد  خبر  شرایط  واجد  اوتیسم  خانواده های  به 
گفت: برای برخورداری از این سهمیه، خانواده های 
اوتیسم باید ابتدا در سایت »تهران من« ثبت نام 

بپردازند. را  خود  خودروی  عوارض  و  کرده 
برای  اوتیسم  خانواده های  افزود:  پیکانی  لیال 
سایت  به  ورود  با  باید  ابتدا  سهمیه  این  دریافت 
کنند،  صفر  را  خودرو  مالیاتی  عوارض  من،  تهران 
با  اوتیسم  انجمن  واحد مددکاری  به  باید  سپس 
شماره ۴۸۰۸۵۰۰۰ تماس بگیرند و خود را معرفی 
کنند. این خانواده ها برای دریافت این سهمیه یا 
باید مدرکی بیاورد که از مرکز درمانی یا توانبخشی 
دریافت  ترافیکی،  خدمات  طرح  منطقه  در  واقع 
که  بیاورد  ای  قولنامه  و  سند  اینکه  یا  کرده اند 
دارد  سکونت  ترافیک  طرح  منطقه  در  خانواده 
همچنین وسیله نقلیه خانواده حتما باید به نام پدر 

باشد. اوتیسم  فرزند  مادر  یا 
اقدامات،   این  انجام  از  بعد  براینکه  تاکید  با  وی 
می گیریم،  را  ترافیک  طرح  ساعت  ها  آن  برای 
اضافه کرد: این سهمیه ها برای خانواده های تحت 

بضاعت  که  خانواده هایی  است؛  انجمن  پوشش 
مالی پرداخت هزینه طرح ترافیک را ندارند چون 
از یک سو باید هزینه توانبخشی و از سوی دیگر 
هزینه طرح ترافیک را بپردازند.مدیر واحد خدمات 
حمایتی انجمن اوتیسم ایران یادآور شد: مدت ها 
اغلب خانواده های دارای فرزند اوتیسم در مناطق 
این  طرح ترافیک مشکل تردد داشتند و سال ها 
برطرف  بهزیستی کشور  سازمان  طریق  از  مشکل 
اعالم  و  مراجعه  بهزیستی  به  خانواده ها  می شد. 
که  درمانی  مرکز  یا  ها  آن  خانه  که  می کردند 
ناگزیرند به طور هفتگی آنجا بروند در منطقه طرح 
به آن ها کارت  ترافیک واقع شده است و سپس 

می شد. داده  ترافیک  طرح 
وی ادامه داد: از آنجا که خانواده های بسیاری برای 
اخذ طرح ترافیک به بهزیستی مراجعه  می کردند، 
امکان اخذ طرح ترافیک برای بسیاری از خانواده ها 
ویژه  اختصاص سهمیه ای  بنابراین  نمی شد  میسر 

برای خانواده های اوتیسم احساس می شد.
اوتیسم  انجمن  حمایتی  خدمات  واحد  مدیر 
اوتیسم  خانواده های  از  بسیاری  گفت:  ایران 
توانبخشی  و  درمانی  خدمات  از  بهره گیری  برای 

یا  اقامت سرا  می آمدند که  تهران  به  شهرستان  از 
قرار  ترافیک  مناطق طرح  در  ها  آن  درمانی  مرکز 
داشت،  از سوی دیگر فرزندان دارای اوتیسم دارای 
مشکالتی مانند بی تابی و بی قراری هستند بنابراین 
حتما برای تردد آن ها باید یا از اسنپ یا وسیله 

کرد. استفاده  شخصی 
سازمان  با  مذاکراتی  با  رو  این  از  افزود:  پیکانی 
طرح   ساعت  هزار  یک  ترافیک،  و  نقل  و  حمل 
اختصاص  اوتیسم  خانواده های  برای  ترافیک 
نفر در تهران  به گفته وی، سه هزار و ۲۰۰  یافت. 
در  افراد تحت پوشش  احتساب  با  در مجموع  و 
پوشش  تحت  نفر   ۵۰۰ و  هزار  پنج  شهرستان ها، 
یا  اوتیسم  دارند.  قرار  ایران  اوتیسم  انجمن 
با  رشدی  عصبی  اختالل  یک  درخودماندگی 
ارتباط اجتماعی، رفتارهای  شاخص های نقص در 
خزانه  و  شناختی  درک  مشکالت  کلیشه ای، 
به گفته  است.  محدود  و کالمی  حرکتی  رفتاری، 
کارشناسان، ۷۵ تا ۸۸ درصد کودکانی که در طیف 
اوتیسم قرار دارند، عالمت هایی از این اختالل را در 

می دهند. نشان  زندگی   نخست  سال   ۲

فرماندار ریگان گفت: این شهرستان رتبه نخست دارا بودن کانون های فرسایش 
جنگلبان  از  تجلیل  آیین  در  دوشنبه  روز  باقری  امین  دارد.  کشور  در  را  بادی 
نمونه کشوری افزود: افزایش فرسایش بادی در شهرستان ریگان موجب شده 
پیشروی بیابان را در این شهرستان داشته باشیم. او ابراز کرد: فرسایش بادی 
در این شهرستان مشکالتی را برای ساکنان روستاهای ریگان ایجاد کرده که 
شاهد مهاجرت اهالی این روستاها هستیم.فرماندار ریگان تصریح کرد: طرح 
در  ریگان  شهرستان  در  بادی  فرسایش  از  پیشگیری  ملی  المللی  بین  های 
بیان  نیست.باقری  جوابگو  منطقه  وضعیت  به  توجه  با  اما  است  انجام  حال 
دارد و شرایط  ریگان  در  قبولی  قابل  نمره  استان کرمان  داشت:منابع طبیعی 

با مشکالتی مواجه کرده است. را  این شهرستان توسعه ریگان  محیطی 
سبز  فضای  ایجاد  و  درختان  کشت  در  کرد:مردم  تصریح  ریگان  فرماندار 
مشارکت جدی داشته باشند.باقری عنوان کرد: کشت و احیا جنگل های دست 
کاشت با مشارکت مردم وایجاد اشتغال در این شهرستان در حال انجام است.  
او افزود: دانش آموزان می توانند سفیران منابع طبیعی در شهرستان ها باشند.
فرماندار ریگان با اشاره به اینکه اکنون جایگاه ریگان در کشور شناخته شده 
ریگان  از  کشور  شرق  جنوب  از  کشوری  نمونه  جنگلبان  داشت  بیان  است 

شد. انتخاب 
باقری گفت: بزرگترین جنگل کهور منحصر به فرد ایرانی در ریگان وجود دارد. 
او تصریح کرد: این جنگل کهور منحصر به فرد ایرانی صدها روستا را از هجوم 
شن های روان نجات می دهد. در این مراسم  از عباس علیزاده جنگلبان نمونه 

کشوری تجلیل شد.

آموزش کشور  سنجش  سازمان  از  تفحص  و  تحقیق  هیات  رئیس 
این  و گفت که  داد  خبر  سازمان  این  در  تفحص  گروه  استقرار  از 
دارد.احمد  را  دستگاهی  و  مردمی  دریافت گزارشات  آمادگی  گروه 
آموزش و تحقیقات  نایب رئیس کمیسیون  و  تهران  نماینده  نادری 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به صدور اطالعیه شماره یک هیئت 
این  گفت که  آموزش کشور  سنجش  سازمان  از  تفحص  و  تحقیق 
و  سنجش  سازمان  در  تفحص  گروه  استقرار  به  مربوط  اطالعیه 
توضیح  است.وی  دستگاهی  و  مردمی  گزارشات  دریافت  آمادگی 
و  شریف  ملت  حقوق  احقاق  راستای  در  هیئت  این  اعضای  داد: 
داوطلبین و مخاطبین عزیز این سازمان، نهایت تالش و اهتمام خود 
را خواهند داشت. در حال حاضر محورهای متعددی در خصوص این 
سازمان و عملکرد رئیس آن در دستور کار رسیدگی این هیئت و گروه 
های  راه  نادری،  دارد.به گفته  قرار  سازمان،  این  در  مستقر  بررسی 
مردمی  مستندات  و  نظرات، گزارشات  نقطه  دریافت  برای  ارتباطی 
این سازمان در نظر گرفته شده که مخاطبین  با  ارتباط  نهادی در  و 
به  را  خود  مستندات  مبادی  این  طریق  از  توانند  می  ذینفعان  و 
 ،۰۹۱۰۰۲۰۹۲۰ ارتباطی  خط  افزود:  منعکس کنند.وی  تفحص  هیئت 
دفتر  به  پستی  ارسال  یا   reportsanjesh@gmail.com رایانامه 
رئیس هیئت تفحص از سازمان سنجش در مجلس شورای اسالمی 
، راه های ارتباطی برای دریافت نقطه نظرات، گزارشات و مستندات 

است سازمان سنجش  درباره  نهادی  و  مردمی 

اختصاص سهمیه طرح ترافیک به خانواده های دارای فرزند اوتیسم

 ریگان رتبه نخست
 فرسایش بادی کشور را دارد

 استقرار هیات تفحص
از سازمان سنجش در این سازمان
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2ادامه در صفحۀ

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه )طراحی ساخت و نصب کانکس تجهیزات فرماندهی مدیریت بحران بر روی کفی تریلر( به شماره 
2000093164000071 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/06/30 می باشد. 

اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از 
طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 1400/07/07
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 1400/07/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن 

- حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه شماره تماس: 31326000-034 شماره 
فکس:034-33239661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )00-36(  نوبت اول
  )طراحی ساخت و نصب کانکس تجهیزات فرماندهی مدیریت بحران بر روی کفی تریلر  (

2000093164000071کد فراخوان1400/06/30تاریخ چاپ نوبت اول90مدت زمان اجرا)روز(

۹۰6/۰۰۰/۰۰۰مبلغ تضمین)ریال(۱۴۰۰/۰6/3۱تاریخ چاپ نوبت دومدو تعداد مرحله

شناسه آگهی : ۱۱۹3۹۸۲
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 پیامدهای تغییر اقلیم

 بر آینده ایران
شواهد تغییرات آب و هوایی و محیطی مرتبط 
با گرمایش جهانی در کوه های البرز ایران به طور 
فزاینده ای در تغییرات دمای بلند مدت کوهستانی، 
میزان بارش ، از بین رفتن پوشش یخچال طبیعی 
این  دائمی  مشاهده می شود.  یخبندان های  و 
است  موثر  زمین  سطح  ناپایداری  بر  تغییرات 
مخاطرات  اندازه  و  فراوانی  افزایش  به  منجر  و 
طبیعی مانند زمین لغزش ها، ریزش سنگ، جاری 
شدن بهمن و سیل می شود. این مخاطرات بر 
زیرساخت ها و فعالیت های اقتصادی اجتماعی و 
فرهنگی در مناطق کوهستانی اثر گذاشته است. 
فعالیت های بشری از طریق صنعتی شدن و تغییر 
کاربری زمین اثر زیادی بر محیط زیست و چشم 
انداز های طبیعی داشته است ، که منجر به تغییر 
آب و هوا ، جنگل زدایی ، بیابان زایی ، تخریب زمین 
و آلودگی هوا و آب شده است.  آثار گرمایش 
زمین بر تکامل شکل زمین به صورت  تغییرات 
محیطی معمولی در کواترنر خودنمایی می کند و 
البته عواقب تغییر لزومًا مضر نیست. به احتمال 
زیاد آب و هوای جهانی در دهه های آینده تغییر 
قابل مالحظه ای خواهد داشت،  حوادث شدید 
آب شناختی )نظیر سیل و خشکسالی( بیشتر 
می شود . یخبندان دائمی تنها در مواردی برقرار 
می ماند که میانگین دمای ساالنه منفی باشد. 
بنابراین ، با افزایش دما ، یخبندان های دائمی در 
ارتفاع به سمت قطب و عرض های شمالی  باالتر 
عقب نشینی می کنند .با چنین شرایطی کشورهای 
خاورمیانه در مواجهه با اثرهای تغییرات اقلیمی  
ترتیب  همین  به  و  هستند  آسیب پذیر  بسیار 
در  اقلیم  تغییر  پیامدهای  پیش بینی شده که 
از شدیدترین میزان در منطقه خاورمیانه  ایران 
برخوردار باشد.در برخی از مناطق جنوبی و جنوب 
بارش ها در  از کل  نیمی  از  ایران ، بیش  شرقی 
فصل زمستان اتفاق می افتد.  به سمت شمال 
بارش های  سهم  مازندران ،  دریای  سواحل  و 
پاییزی در مجموع بیشتر از بارش های زمستانی 
بارشی مناطق شمال غربی  اوج رژیم  می شود. 
ایران در فصل بهار است. بارش های تابستانی در 
قسمت های جنوبی دریای مازندران قابل توجه 
است .ایستگاه های اقلیمی و سینوپتیک در سراسر 
کشور  در یک دوره بلند مدت ، توزیع فضایی بارش 
ساالنه  را  با روند نزولی در شمال غربی و جنوب 
شرقی ایران نشان می دهد.    تحت اثر تغییرات 
اقلیمی، تمام ویژگی های هواشناسی ایران تغییر 
کرده است. به عنوان مثال ، نقش افزایش فشار 
سیبری در آب و هوای ایران از لحاظ مکانی و 
زمانی از نوسان دما به کنترل خشکسالی تغییر 
کرده است . از این رو ، یکی از حقایق تغییر آب 
و هوا در ایران ، افزایش روند شدت خشکسالی 
همراه با روند کاهش بارندگی و افزایش شدت 
سیالب است . این موضوع به تدریج  بر منابع 
آب ، کشاورزی ، محیط زیست ، بهداشت عمومی ، 
با  مقایسه  می گذارد.در  اثر  اقتصاد  و  صنعت 
ایران   ، ۱۴3۰  -۱۴۰۰ دوره  در  دهه گذشته ،  چهار 
به احتمال زیاد دوره های طوالنی تری از حداکثر 
درجه حرارت را در قسمت جنوبی کشور و دوره های 
طوالنی تر خشک )بارندگی  کمتر از ۲ میلی متر در 
چهار ماه( و همچنین مرطوب ) مجموع بارش 
بیش از  ۱۱۰ میلی متر در سه روز( شدت و تکرار 
بیشتر سیالب را  تجربه خواهد کرد.  آب و هوای 
دوره های خشک طوالنی   با بارش های  متناوب 
به افزایش احتمال وقوع سیالب می انجامد.  بدون 
اقدامات سازگارانه ، برخی از مناطق کشور  در آینده 

با محدودیت سکونت مواجه می شود.

پیام خرب

1ادامه از صفحۀ

انرژی برای کاهش مصرف، آب برای 
سازگاری است

ثروتمند  کشورهای  اقلیمی  کمک های 
تقریبا چهار پنجم میزانی است که وعده 
داده اند. از این میزان تنها ۲۰ درصد برای 
اختصاص  آب وهوا  تغییرات  با  سازگاری 
داده شده است. پروفسور هوک می گوید 
این  اگر  است«.  ناکافی  کامال  »این 
حال  در  کشورهای  شود،  حل  مشکل 
یافته  توسعه  به کشورهای  فقط  توسعه 
که  ندارد  را  این  »ارزش  گفت:  خواهند 
در مورد هر چیزی با شما صحبت کنیم، 
زیرا حرف شما مهم نیست – شما تعهد 
عمل  خود  تعهد  به  سپس  و  می دهید 
مدیر  ورکوئین،  پاتریک  نمی کنید«. 
می گوید،  سازگاری  جهانی  مرکز  اجرایی 
قرار دادن سازگاری آب وهوایی با کاهش 
موفقیت  برای  کربن یک محک جدی  
مذاکرات خواهد بود. به اعتقاد وی، هیچ 
نمی شود  حاصل   COP۲6 از  نتیجه ای 
انتشار  کاهش  با  سازگاری  اینکه  مگر 
گازهای گلخانه ای برابر شود. ما نیاز به 
میز  روی  تا  داریم  برنامه جسورانه  یک 

شود. گذاشته 

آفریقا در پی جذب کمک های مالی
یکی از نمونه های چنین برنامه ای، برنامه 
تسریع سازگاری در آفریقاست که هدف 
آن جذب ۲۵ میلیارد دالر برای سازگاری 
آب  سازگاری  موضوع  جمله  از  آب وهوا، 
است. نیمی از این مورد قبال انجام شده 
و ورکوئین می گوید که انتظار دارد تعهدات 

قابل توجهی در COP۲6 ارائه شود و طرح 
آن در COP۲۷ که سال آینده در آفریقا 

برگزار می شود، ارائه شود.
در  هلند  ویژه  نماینده   اوینک،  هنک 
امور بین المللی آب، می گوید که تصمیم 
گیران چالش های مربوط به آب را نادیده 
می گیرند. حتی اگر ۹۰ درصد از تغییرات 
شدید،  بارندگی های  باشد.  آب  از  ناشی 
فرونشست های  ها،  سونامی  ها،  طوفان 
خاک، خشکسالی های شدید، کمبود آب 
و غیره همه از اثرات تغییرات آب وهوایی 

است .
 ۴۸ در  آبی  استرس  از  ویژه ای  نگرانی 
کشورهای  گروه  که  دارد  وجود  کشور 
را  آب وهوا  تغییر  برابر  در  پذیر  آسیب 
تشکیل می دهند، گروهی که ۱.۲ میلیارد 
را شامل می شود،  از جمعیت جهان  نفر 
را  جهانی  انتشارت  از  درصد  تنها ۵  ولی 

دارد. برعهده 
ارتفاع  شامل کشورهای کم  مجمع  این 
مانند مالدیو و گامبیا است که در معرض 
دارند،  قرار  دریا  سطح  افزایش  خطر 
همچنین کشورهایی مستعد خشکسالی 
در  این کشورها  و سودان.  اتیوپی  مانند 
میان بیش از ۱۰۰ اقتصاد در حال توسعه 
هستند که در ماه ژوئیه از رهبران غربی 
خواستند تا به وعده سال ۲۰۰۹ برای ارائه 
برای  اقتصادی  کمک  دالر  میلیارد   ۱۰۰
عمل   ۲۰۲۰ سال  تا  آب وهوایی  تغییرات 
کنند. این حمایت برای کمک به کشورها 
برای تامین بودجه کم کردن انتشار کربن 
این کشورها ضروری  برای  امر  این  بود. 

تغییرات  اثرات  گرفتار  که  چرا  است 
اند. شده  آب وهوایی 

حال  در  سوی کشورهای  از  پیغام  این 
توسعه به کشورهای غربی در پی انتشار 
سازگاری  جهانی  مرکز  ساالنه  گزارش 
داده  هشدار  گزارش  این  شد.  ارسال 
افرادی که حداقل یک ماه  تعداد  بود که 
از  نمی کنند  دریافت  آب کافی  سال  در 
3.6 میلیارد نفر در سال ۲۰۱۹ به بیش 
افزایش  تا سال ۲۰۲۵  نفر  میلیارد  از ۵ 
نفر  میلیارد  از ۲  بیش  امروزه  یابد.  می 
به  ندارند.  دسترسی  سالم  آب  منابع  به 
 ،WaterAid غیر دولتی  سازمان  گفته 
کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۸، 
۷۴ میلیارد دالر بودجه بین المللی برای 
تغییر آب وهوا دریافت کرده اند. بسیاری از 
کمک ها تاکنون به صورت وام بوده است، 

نه به عنوان کمک های بالعوض. این بدان 
معناست که استفاده محدودی از آن برای 
کشورهایی که قبال با بدهی دست و پنجه 
این،  بر  عالوه  دارد.  وجود  می کردند  نرم 
WaterAid میگوید که تنها ۸.۷ درصد از 
بودجه آب وهوا در آن سال به پروژه هایی 
اختصاص داده شد که به جوامع در برابر 
تنش های آبی کمک می کند. کمتر از یک 
مردم  فقیرترین  به  کمک  برای  درصد 
فاضالب  و  آب  به  دسترسی  در  جهان 

است. شده  هزینه 
باعث  که  کشورهایی  بین  نابرابری 
کسانی  و  می شوند  آب وهوا  تغییرات 
سال  در  می برند  رنج  آن  تاثیرات  از  که 
۲۰۱۷ در موزامبیک به وضوح نشان داده 
مربوط  آب وهوایی  تغییرات  اثرات  شد. 
میشود  تشدید  واقعیت  این  با  آب  به 
که بسیاری از مناطق ساحلی کم ارتفاع 
اوینک  هستند.  زیادی  جمعیت  دارای 
افزایش  با  مناطقی  چنین  در  می گوید: 
سطح آب دریا، آب های زیرزمینی نه تنها 
می شوند. هم  شورتر  بلکه  می شود  کم 

این نگرانی وجود دارد که عدم برخورد با 
مشکالت آب می تواند توانایی کشورهای 
به گرمایش  واکنش  در  توسعه  حال  در 
زمین را مختل کند. این امر در حال حاضر 
و  می اندازد  خطر  به  را  معیشت  و  جان 
آینده کم  ایجاد  برای  می تواند تالش ها 
دولت ها،  زیرا  اندازد.  خطر  به  را  کربن 
پیچیده  بحران های  به  و مشاغل  جوامع 
بوید،  هوارد  اما  نشان می دهند.  واکنش 
بریتانیا  زیست  محیط  آژانس  رئیس 
دلیل  به  نتوانند  اگر کشورهای  می گوید، 
تالش  دهند،  انجام  بودجه کاری  کمبود 
صفر  انتشار  به  رسیدن  برای  جهانی 
ممکن   ۲۰۵۰ سال  تا  گازهای گلخانه ای 

بیفتد. خطر  به  است 
و  آب  خدمات  از  حفاظت  خوشبختانه 
فاضالب در برابر شرایط آب وهوایی بسیار 
ازای هر یک  به  است.  به صرفه  مقرون 
زیرساخت های  ارتقاء  برای  هزینه  دالر 
در  دالر   6۲ سیل،  برابر  در  مقاوم 
جویی  صرفه  سیل  ترمیم  هزینه های 
می شود. آگاهی از نیاز به مقابله با مسائل 
مربوط به آب در حال افزایش است. ورود 
آب به دستور کار COP۲6 گامی مهم در 
میلیون  اقلیمی  تاب آوری  بهبود  برای 
اما  بود.  خواهد  جهان  در سراسر  نفر  ها 
آنچه واقعا مهم خواهد بود این است که 
دولت ها و مشاغل کشورهای ثروتمند به 
تعهدات مالی خود عمل کنند. زیرا ما در 
چالش  این  به  جهانی  پاسخگویی  حال 

هستیم.   تاریخی 
منبع: »آخرین اخبار محیط زیستی جهان« 

Financial Times به نقل از

توجه به مساله آب، کلید موفقیت مهم ترین اجالس آب وهوایی جهان است

دشواری های جهان برای ساز گاری با کم آبی

 غریب آبادی به نقل از اسالمی: 
آمریکا سیاست های 

اشتباهش را اصالح کند
اظهارات  بازنشر  با  وین  در  نماینده کشورمان 
ایران در نشست  اتمی  انرژی  رئیس سازمان 
ساالنه مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بر مصمم بودن ایران در ادامه دادن برنامه 
هسته ای صلح آمیزش تاکید کرد. به گزارش 
کشورمان  نماینده  غریب آبادی  کاظم  ایسنا، 
نزد سازمان های بین المللی در وین در صفحه 
توییترش درباره نشست ساالنه مجمع عمومی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی که امروز در وین 
آغاز شده است، نوشت: رئیس سازمان انرژی 
مجمع  ساالنه  نشست  در  امروز  ایران  اتمی 
عمومی آژانس گفت،  »زمان آن رسیده است 
که آمریکا سیاست های اشتباه را اصالح کرده 
و در ابتدا همه تحریم ها را به شیوه ای عملی، 
موثر و قابل راستی آزمایی لغو کند«. غریب آبادی 
به نقل از محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی 
نتیجه  مذاکرات  دنبال  به  ایران  افزود:  اتمی 
محور است که هدف لغو تحریم های غیر عادالنه 
اعمال شده علیه ملت ایران را دنبال کند. نماینده 
کشورمان در وین همچین مطرح کرد: ایران مهد 
تمدن و کشوری دوستدار صلح است که در طی 
به دانش و فناوری جهانی کمک کرده  تاریخ 
است. ما مصمم هستیم که برنامه هسته ای 
و فعالیت های هسته ای صلح آمیزمان را دنبال 
فعالیت های  نمی تواند  چیز  »هیچ  و   کنیم 

هسته ای صلح آمیز ایران را متوقف کند«. 

قدردانی رهبر انقالب
 از تیم ملی والیبال

ملی  تیم  از  پیامی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
والیبال کشورمان که در بیست و یکمین دوره مسابقات 
تشکر  یافت،  قهرمانی دست  مقام  به  آسیا  قهرمانی 
کردند. به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری، متن پیام حضرت آیت هللا خامنه ای به 

این شرح است:
بسمه تعالی

ایران  ملت  برای  والیبال  ملی  تیم  پیروزی درخشان 
مربی  و  عزیز  جوانان  شما  از  است.  شیرین  بسیار 

می کنم. تشکر  صمیمانه  ایرانی تان 
سّیدعلی خامنه ای

۲۹ شهریور ۱۴۰۰

 مخالفت تلویحی رئیس  جمهور
   با FATF ادامه دارد

 انتقاد رئیسی
 از دولت روحانی

توان  بر  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
ممکن  کارها  از  خیلی  انجام  تکیه کنیم،  داخلی 
خواهد شد، اظهار داشت: متأسفانه شاهد بودیم 
پیوستن  حتی  یا  واکسن  واردات  بعضی ها  که 
کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش 
FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز 

می کردند. پافشاری  خود  موضع  بر 
المسلمین  و  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار جمعی 
امیدواری  اظهار  با  شهدا  خانواده  و  فرزندان  از 
به  شکل دهی  در  بتواند  دولت  اینکه  به  نسبت 
افزود:  باشد،  داشته  مثبتی  تاثیر  زندگی  سبک 
خیلی  گذشته  با  جامعه  ارتباطی  فضای  امروز 
بسیار  افراد  ارتباطات  دایره  و  کرده  تفاوت 
ارتباطی  فضای  این  نمی توان  و  شده  گسترده تر 

کرد. محدود  را 
عرصه  این  امکان  حد  تا  تالش کنیم  باید  لذا   
مختلف  آحاد  و  جوانان  تا  مصون سازی کنیم  را 
شوند،  بتوانند  متاثر  صرفًا  آنکه  به جای  جامعه 
مؤثر واقع شوند. رئیس جمهور در ادامه با تاکید 
انجام  تکیه کنیم،  داخلی  توان  بر  اگر  اینکه  بر 
اظهارداشت:  شد،  خواهد  ممکن  کارها  از  خیلی 
واردات  بعضی ها  که  بودیم  شاهد  متاسفانه 
سازمان  به  کشور  پیوستن  حتی  یا  واکسن 
کرده   FATF پذیرش  بر  متوقف  را  شانگهای 
موضع  بر  نیز  رسمی  جلسات  در  حتی  و  بودند 
کرد:  تصریح  رئیسی  می کردند.  پافشاری  خود 
سیزدهم  دولت  از  شده  سپری  فاصله کوتاه  در 
واردات  افزایش  باعث  نیفتاده که  خاصی  اتفاق 
در  کشورمان  عضویت  پذیرش  یا  و  واکسن 
کشورهای  اینکه  اال  بشود،  شانگهای  سازمان 
ما  توجه  دیگر  دیدند که  ما  دوست  و  همسایه 
و  همسایگان  با  ارتباط  و  نیست  غرب  به  صرفًا 
ایران  اولویت سیاست خارجی  کشورهای منطقه 

است. شده 

خوشبختانه حفاظت از خدمات 
آب و فاضالب در برابر شرایط 
آب وهوایی بسیار مقرون 
به صرفه است. به ازای هر 
یک دالر هزینه برای ارتقاء 
زیرساخت های مقاوم در برابر 
سیل، 6۲ دالر در هزینه های 
ترمیم سیل صرفه جویی 
می شود. آگاهی از نیاز به مقابله 
با مسائل مربوط به آب در حال 
افزایش است

سرلشکر باقری: افغانستان 
نمونه روشنی از سرانجام دولت 
وابسته ای است که بدون اتکا 
به مردم خود و با اعتماد به 
آمریکا و با پشت کردن به 
تمامی همکاری ها و رویکردهای 
منطقه ای و همسایگان به این 
روز افتاد

 تقریبا نیمی از جهان برای دسترسی دائمی به آب به کمک نیاز دارند. مقابله با این مشکل می تواند برای اقدام در مورد 
 )COP26( تغییرات آب وهوایی بسیار مهم باشد. آب در ماه نوامبر در کنفرانس تغییرات آب وهوایی سازمان ملل متحد
یک موضوع کلیدی خواهد بود، زیرا کشورهای در حال توسعه به سمت اقدامات بیشتر در زمینه سازگاری با آب وهوا حرکت 
می کنند.  پروفسور سلیم الحق، مدیر مرکز بین المللی تغییر آب وهوا در داکا – بنگالدش گفت: »اقتصادهای نوظهور بر 
کشورهای ثروتمند فشار خواهند آورد تا به تعهد خود برای تحویل 100 میلیارد دالر کمک تا سال 2020 عمل کنند«.  او 
می گوید که آنها می خواهند نیمی از این مبلغ به اقدامات سازگاری با آب وهوا، با تمرکز بر مسائل مربوط به آب مانند 

خشکسالی و جلوگیری از سیل اختصاص یابد.
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سرلشکر باقری: 

سرانجام افغانستان نمونه روشن از دولت های وابسته است
مسلح گفت:  نیروهای  ستاد کل  رئیس 
سرانجام  از  روشنی  نمونه  افغانستان 
به  اتکا  بدون  است که  وابسته ای  دولت 
با  و  آمریکا  به  اعتماد  با  و  خود  مردم 
به همکاری ها و رویکردهای  پشت کردن 
افتاد  روز  این  به  و همسایگان  منطقه ای 
و ارتش و حاکمیت خود را در طی ۱۰ تا 

داد. از دست  روز   ۱۱
ایرنا  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
سرلشکر پاسدار محمد باقری روز دوشنبه 
قدیم  روسای  معارفه  و  تکریم  آیین  در 
عالی  پژوهشگاه  و  دانشگاه  جدید  و 
در  که  راهبردی  تحقیقات  و  ملی  دفاع 
برگزار  دانشگاه  این  همایش های  سالن 
مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  با  شد، 
ادغام  با  ملی  دفاع  دانشگاه  گفت: 
و  مقدس  دفاع  پژوهشی  مجموعه های 
مجموعه ای  به  تبدیل  ستاد کل  راهبردی 
پژوهشی  و   تربیتی  آموزشی،  از  ترکیبی 
و  شده است  مسلح  نیروهای  عالی 
مسئولیت  سال  پنج  طی  وحیدی  برادر 
با  بود  تحویل گرفته  را که  آنچه  توانست 
وضعیت  به  و کیفی  ارتقاء کمی  و  رشد 
پرچمدار  تحویل  را  آن  و  برساند  امروز 
بعدی سردار اسماعیل احمدی مقدم کند.

مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس   
سنگینی  مسئولیت های  داد:  ادامه 
آموزشی  راهبردی  عالی  مجمع  این  در 
عهده  بر  مسلح  نیروهای  پژوهشی  و 
آموزش،  مسئولیت  است.  آن  مسئوالن 
فرماندهان  و  مدیران  تعالی  و  تربیت 
این  عهده  بر  کشوری  و  لشکری  عالی 

دارد. قرار  دانشگاه  
با  کرد:   اظهار  باقری  پاسدار  سرلشکر   
اتفاق  موثری که  تالش های  تمام  وجود 
این  رو  زیادی پیش  راه  افتاده همچنان 
دانشگاه قرار دارد که همه ارکان دانشگاه 
و مدیریت ریاست جدید دانشگاه باید با 

را طی کنند. این مسیر  توان  تمام 
مسائل  به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  او   
هرم  وضعیت  و  اخیر  دهه های  راهبردی 
قدرت در جهان اظهار کرد: در همین سه 
سالگرد  سی امین  حدود  در  اخیر  دهه 
شوروی  فروپاشی  جهان  بزرگ  حادثه 
هستیم.  آن  از  پس  دهه  سه  دیدن  و 
آمریکا  شد  باعث  که  بزرگی  حادثه 
احساس کند می تواند جهانی تک قطبی 

بزند. رقم  خود  رهبری  به  را 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس    
و  تهاجم ها  جنگ ها،  آمریکا  داد:  ادامه 

ویژه در منطقه  به  را  تجاوزهای متعددی 
و  عراق  به  نسبت  آسیا  غربی  جنوب 
و  همراهان  مباشرت  با  و  افغانستان 
از  بسیاری  و  لبنان  یمن،  در  اذنابش 
به  آسیا  غرب  جنوب  منطقه  ذیل  مناطق 

رساند. انجام 
 سرلشکر باقری افزود: آمریکا در ابتدای 
تک  جهانی  ادعای  ساله   3۰ دوره  این 
داشت.  را  جهانی  نوین   نظم  و  قطبی 
تالش  بود.  آن  خالف  بر  الهی  اراده  اما 
محور مقاومت و تالش های تمامی قوای 
جهان اسالم واقعیتی بر خالف آن را رقم 
حوادث  آمده ایم  هم  که گرد  امروز  و  زد 
نشان  اخیر  ماه های  ویژه  به  و  سال ها 
و  راهبرد  این  قطعی  شکست  دهنده 
دوران  فکر می کرد  قدرتی است که  افول 
خواهد کرد. رهبری  را  جهان  از  طوالنی 

اخیر  تحوالت  به  اشاره  با  ادامه  در  او   
باید  حادثه  این  گفت:  افغانستان 
که  باشد  منطقه  کشورهای  روی  پیش 
آمریکا  قدرت  به  اتکا  با  می کردند  فکر 
اتکا  بدون  وابسته  حکومتی  تشکیل  و 
به  توجه  بدون  و  خودشان  مردم  به 
می توانند  منطقه  درون  رویکردهای 
قدرتشان  اقتدار  و  آرامش  ثبات،  شاهد 

نیروهای مسلح  رئیس ستاد کل  باشند. 
از  روشنی  نمونه  افغانستان  کرد:  اضافه 
سرانجام دولت وابسته ای است که بدون 
با اعتماد به آمریکا  اتکا به مردم خود و 
همکاری ها  تمامی  به  کردن  پشت  با  و 
به  همسایگان  و  منطقه ای  رویکردهای  و 
این روز افتاد که ارتش و حاکمیت خود 
با  ۱۱ روز از دست داد و  ۱۰ تا  را در طی 
و  آمریکا  خفت بار  فرار  کردند.  فرار  قوت 
دور  است که  این  نشانگر  پایانی  چنین 
از  بسیاری  در  سرنوشتی  چنین  نیست 
اتفاق  وابستگی  از  این سطح  با  کشورها 

. بیفتد
دیگری هم وجود  اتفاقات  داد:  ادامه  او 
جهان  که  است  این  نشانگر  که  دارد 
نخواهد  و  نگرفته  شکل  قطبی  تک 
قطبی  چند  جهانی  برعکس  بلکه  گرفت 
باقری  سرلشکر  بود.  خواهیم  شاهد  را 
مهم  بسیار  اتفاق  یا  حادثه  یادآورشد: 
و  شانگهای  پیمان  به  ایران  پیوستن 
دارد  وجود  پیمان  این  در  که  قدرتی 
دیگری  قطب های  وجود  دهنده  نشان 
آمریکا  قدرت  افول  موازات  به  است که 
گیری  قدرت  و  سربرآوردن  حال  در 
و  ما  منطقه  جهان،  صحنه  در  مداوم 
مانند  وجود کشورهایی  با  هستند.  آسیا 
و  کشورها  سایر  و  روسیه  چین،  هند، 
قطعا  مجموعه  این  به  ایران  پیوستن 
رئیس  داد.  خواهد  روی  مهمی  اتفاقات 

ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: یک 
و  داریم  منطقه  در  هم  استثنایی  رژیم 
با  که  است  صهیونیستی  رژیم  هم  آن 
می کرد  فکر  فلسطین  سرزمین  غصب 
آمریکا  قدرت  به  اتکا  با  که  می کند  و 
می تواند دارای مسیر رو به رشد و قدرت 
می کند  دلخوش  و  باشد  بیشتری  گیری 
کشورهای  از  تعدادی  با  ارتباط  ایجاد  به 
باز  هم  آن  منطقه که  در  مزدور  و  حقیر 
در  حوادث  سایر  و  افغانستان  حادثه 
پی در پی  شکست های  و  مقاومت  محور 
این  نشان دهنده  کودک کش  رژیم  این 
است که عاقبت خوشی هم در انتظار آنها 
نیست. او عنوان کرد: در این ایام شاهد 
بودیم که مقامات این رژیم یکی پس از 
از  التماس  با  و  رفتند  آمریکا  به  دیگری 
رویکرد  اتخاذ  خواستار  آمریکا  مقامات 
مقاومت  محور  و  ایران  علیه  جدی تری 
شدند  مواجه  پاسخ  این  با  اما  شدند. 
خودتان  حال  به  فکری  خودتان  باید  که 
کرد:  خاطرنشان  باقری  سرلشکر  کنید. 
سه گانه ای  می زنند  سناریوهای  از  حرف 
خود  اما  می کنند  مطرح  را  تهدیداتی  و 
به  تعرض  هرگونه  می دانند که  خوبی  به 
آنها  اسالمی  جمهوری  منافع  یا  سرزمین 
و  خواهد کرد   مواجه  قاطع  پاسخ  با  را 
حتی در محور مقاومت در برابر گروه های 
جهاد  و  حماس  مانند  شده ای  محاصره 
اسالمی در غزه هم تاب مقاومت ندارند.



پیامک شما را دربـاره 
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ششم  برنامه  قانون  تصویب  از  بعد 
توسعه در سال 1395 و توقف فعالیت 
شاهد  شمال کشور،  جنگلداری  طرح های 
ورود فراورده های چوبی از خارج از شمال 
کشور به استان های شمالی و به ویژه برای 
مواد اولیه صنایع سلولزی هستیم؛ نظر شما 
به عنوان مشاور بین المللی جنگل و محیط 
زیست در باره این رخداد چیست؟ آیا در این 
باره آیین نامه ای وجود دارد و استانداردهایی 

برای آن تعیین شده است ؟
اتفاقا در هفته های اخیر ویدیویی به طور گسترده 
در فضای مجازی منتشر شده و در آن تریلرها و 
کامیونهای بسیاری را در حرکت به سمت یک 
کارخانه در شمال کشور به تصویر کشیده و به 
و  مبدا  درباره  بسیاری  پرسش های  آن  دنبال 
این چوب ها مطرح شده است. درمورد  مقصد 
یا  و  باغی  محصوالت  ها  چوب  این  آیا  اینکه 
جنگلی هستند؟ برخی افراد آنها را محصوالت 
باغی دانسته اند که از فواصل دور به شمال کشور 
حمل می شود. برای پاسخ بهتر به پرسش شما 
این نکته را باید یادآور شد که بیشتر این چوب ها 
آنچنان که در تصاویر قابل مشاهده است کم قطر 
و از انواع به اصطالح کاتینی و هیزمی بوده است 
که معموال به مصرف سوخت می رسیده و اینک 
به یمن وجود صنایع سلولزی با قیمت نسبتا 
به احسن می شود.  تبدیل  افزوده  ارزش  باال و 
اما نکته ای که در پرسش شما مهم است حمل 

دور  مسافت های  از  و  پوست  با  چوب ها  این 
است. به طور کلی پوست کندن این نوع چوب ها 
غیر اقتصادی، غیر ضروری و حتی در اکثر مواقع 
هم غیر ممکن است. اینکه گفته میشود با توقف 
این  شمال کشور  جنگلداری  طرحهای  فعالیت 
نوع چوبهای نامرغوب از خارج از کشور وارد شود؛ 
صرف نظر از غیر اقتصادی بودن به علت احتمال 
دستورالعمل های  مغایر  امراض  و  آفات  انتقال 
نیز  بیماری های گیاهی کشور  آفات و  موسسه 
است زیرا معموال تخم الرو ، شفیره ، حشره بالغ   
و سایر عوامل بیماری زای قارچی ،  باکتریایی و 
 ویروسی  در پوست این چوب ها هستند که اغلب 
با چشم های غیر مسلح به آسانی دیده نمی 
شوند و سبب انتقال آن به مقصد شده و پس از 
آن به علت نداشتن دشمنان طبیعی طغیان کرده 
و خسارات جبران ناپذیری را به جنگل ها ، باغات 
و غیره وارد می کنند. در اینکه آیا این نوع چوب ها 
از خارج کشور و یا از ناحیه های رویشی خارج از 
شمال کشور به ناحیه رویشی هیرکانی در شمال 
آفات  انتقال  امر  ماهیت  در  شوند  آورده  کشور 
و امراض از طریق پوست تفاوت قابل توجهی  
وجود نخواهد داشت. متاسفانه یک اشتباه و یا 
یک بی احتیاطی می تواند برخی از بیماری های 
که تاکنون  فقط به عنوان مثال در جنوب کشور 
و یا منحصر به نقاط محدود دیگری هستند  به 
اپیدمی در مناطق جدید  زودی به صورت یک 
جنگل های وسیعی  را مورد تهدید قرار دهند.  
بنابراین توصیه میشود تا سرحد امکان از حمل 

اتخاذ  بدون  دار  پوست  چوبی  فرآورده  نوع  هر 
تدابیر حفاظتی، بهداشتی به شمال کشور اکیدا 

جلوگیری به عمل آید.

بنا به گفته شما بیشترین نیاز چوب   
صنایع سلولزی کشور همین چوب های 
و  هستند  هیزمی  اصطالح  به  و  نامرغوب 
خریداران آنها هم اصراری برای پوست کندن 
آنها ندارند و از طرف دیگر امکان واردات آنها با 
پوست از خارج کشور نیز به سادگی میسر 
نیست پس به چه دلیل در ماده 38 قانون 
برنامه ششم  واردات چوب از خارج به منظور 

تامین نیاز بازار توصیه شده است؟
فوق که گاه  قانون  در  اشاره کردید  که  همانطور 
نامیده  هم  جنگل  استراحت  یا  جنگل  تنفس 
عنوان  به  خارج کشور  از  چوب  واردات  میشود 
صنایع  نیازمندی های  رفع  حل  راه  مهمترین 
چوب  منجمله کارخانه های سلولزی  پیشنهاد 
شده است . البته این کارخانه ها بیشترین مصرف 
ساالنه چوب را در کشور دارند و وارادت چوب با 
توجه به دستورالعمل های حفاظتی که از طرف 
سازمان آفات و بیماری های گیاهی وابسته به 
آزاد  شده  تعیین  جهاد کشاورزی کشور  وزارت 
توسعه   ششم  برنامه  قانون  در  چه  اگر  است. 
تامین نیازمندی های چوبی کشور از طریق واردات 
چوب مصوب شد ولی به هر دلیل در طی این 
چندین سالی  که از عمر این قانون میگذرد مقدار 
چوب وارداتی به کشور افزایش چندانی نداشته 

است. یکی از دالیل اصلی عدم واردات این قبیل 
چوب های کاتینی و به اصطالح هیزمی که معموال 
از صنایع  بسیاری  اصلی  نیاز  و  بوده  پوست  با 
سلولزی به شمار می رود همین مشکل مسئله با 

پوست بودن این نوع چوب ها است.
و  مشاوران  استادان،  چرا  اینجاست  پرسش 
کارشناسانی که در تهیه پیش نویس این قانون 
مشارکت داشته و واردات چوب را به عنوان یک 
راه حل اساسی برای جبران کمبود چوب مورد نیاز 
کشور عنوان و به تصویب رساندند به این امر توجه 
نکردند که چوب مورد نیاز کارخانه های سلولزی 
دقیقا همان چوب درختان سر و شاخه شکسته 
شده، قارچ زده و هیزمی جنگلهای تخریبی است 
که انبوهی ازآنها در جنگل های پایین و میان 
بند هیرکانی بخش مهمی از معضالت این جنگل 
های تخریب شده است.  ایده واردات چوب آن 
هم چوب های کم کیفیت و با پوست که عمال 
امکان وارد کردن آن به دالیل فنی، بهداشتی و 
یخ کردن  روی  سنگ  نیست  میسر  اقتصادی 
تامین  چگونگی  به  پاسخ  از  فرار  و   جامعه 

نیازمندی های بازار چوب در کشور است .

آقای شیروانی؛ شما با توجه به تجارب 
از  یکی  عنوان  به  و  جهانی  گسترده 
اقتصادی  جنگل شناسی  نظران  صاحب 
همگام با طبیعت در شرایط کنونی و با توجه 
به محدودیت های واردات چوب های ارزان 
قیمت هیزمی ، کاتینی که مورد نیاز فوری 

 MDF و  نئوپان  سازی،  کارخانه های کاغذ 
را برای حل مشکالت  هستند چه راه حلی 

جنگل و صنعت در کشور پیشنهاد می کنید؟
امروزه بیش از یک و نیم الی دو میلیون هکتار از 
جنگل های تخریب شده کشور پوشیده از درختان 
و درختچه های کج و معوج، پوسیده و معیوب 
است. کیفیت چوب اکثر درختان این جنگل های 
تخریبی مشابه و شاید هم بدتر از کیفیت همین 
به کارخانه های سلولزی  چوب های حمل شده 
است . انبوهی این درختان و درختچه ها در این 
جنگل ها توام با حضور فعال دام یکی از مشکالت 
دیگر این منابع به حساب می آیند . اکثر این 
درختان مانند ممرز ، لیلکی، انجیلی، توسکا ، لرگ 
و غیره با توجه به سال های متعدد بذردهی و 
به  قادرند  دارند،  اکولوژیکی که  ناچیز  توقعات 
سرعت فضای خالی  جنگل را پر کرده و مانع از 
استقرار گونه های نخبه )الیت( شوند . امروزه با 
توجه به فلسفه جنگل شناسی اقتصادی همگام 
با طبیعت برای احیای این جنگل های مخروبه 
راهی به جز خارج کردن بخشی از این درختان که 
حضور و عملکرد آنها در جنگل تهاجمی شده و از 
آنها از نظر علمی به عنوان گونه های زیاد شونده 

یاد می شود متصور نیست.
از این درختان  کم کردن حجم و تعداد برخی 
استقرار  برای  را  مناسبی  فضای  درختچه ها  و 
افرا ،  راش،  بلوط،  مانند  )الیت(  نخبه  گونه های 
فراهم  غیره  و  بارانک  نمدار ،  گنجشک ،  زبان 
می سازد. قانون برنامه ششم )استراحت جنگل( 
امری ضروری  را  پرورشی  احیایی  دخالت های 
دانسته و سازمان جنگل ها را ملزم به اجرای آن 
کرده است . احیای جنگل های تخریب شده کشور  
قانونی و الزم االجرا است . اجرای این وظیفه باید 
بدون اما و اگر  هرچه زود تر عملی شود. درختان 
رشد  از  مانع  آنها  انبوهی  هایی که  درختچه  و 
افزاینده کمی و کیفی سایر درختان مخصوص 
باید تحت نظر  آن رویشگاه در جنگل هستند 
پرورشی  دستورالعمل های  طبق  و  کارشناسان 
از جنگل خارج  برداری قرار گرفته و  بهره  مورد 
شوند . این محصوالت که اکثرا نیز هیزمی، کاتینی  
و خارج از رده هستند  خوراک مناسبی  برای 
کارخانه های سلولزی به شمار می آیند و می توانند 
بیشترین هزینه های حفاظت و مدیریت جنگل از 
جمله عملیات احیایی، پرورشی را نیز تامین کنند.

به  توجه  با  هم  من  پرسش  آخرین   
تخصص و تجارب گسترده جنابعالی در 
اروپا ، آسیا و همچنین در جنگل ها و صنایع 
صنعت  و  جنگل  رابطه  درباره  چوب کشور 
است؛ این رابطه را چگونه توصیف و ارزیابی 

می کنید؟
جنگل های   در  دخالت  کنیم  فراموش  نباید 
تخریبی تنها منجر به پرورش و احیای این منابع 
خارج  چوب های  بلکه  نمی شود،  شده  تخریب 
شده از این جنگل ها چرخ اقتصادی صنایعی 
را نیز به گردش در می آورند. محصوالت صنایع 
سلولزی اعم از کاغذ، نئوپان، MDF  فیبر و غیره  
آورده  بر  باید  جامعه هستند که  نیازمندی های 
یکدیگر  ملزوم  و  الزم  و صنعت  جنگل  شوند. 
هستند. احیا و توسعه هرکدام از آنها مستلزم 
توسعه و پایداری دیگری است . از این وابستگی 
تخریبی  جنگل های  احیای  موانع  رفع  در  باید 
جامعه   نیازمندی های  برداشتن   میان  از  و 
استفاده الزم انجام شود. امروزه در جهان جنگل 
مخروبه ای احیا نمی شود مگر اینکه از پشتیبانی  
صنایع چوب و کاغذ برخوردار باشد . الزم است که 
از این فرصت ها به نحو صحیح استفاده شود. 
البته صنایع در مدیریت جنگل ها دخالتی نداشته 
و صرفا از عملکرد این مدیریت برخوردار شده و 
متقابال با پشتوانه ارزش افزوده ای که در فرآورده 
را  بهتر  مدیریت  امکان  می کنند  ایجاد  چوبی 

می کنند. فراهم 

مظفر شیروانی، مشاور  بین المللی جنگل و محیط زیست در گفت وگو با »پیام ما«:

 ایده وار دات چوب  فر ار از پاسخگویی است
در جهان جنگل مخروبه ای احیا نمی شود مگر اینکه از پشتیبانی  صنایع چوب و کاغذ برخوردار باشد اما صنایع نباید در مدیریت 

جنگل ها دخالتی داشته باشند

رهاسازی پساب  صنعتی 
آلوده دو واحد آبکاری را 

به تعطیلی کشاند 
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
بهارستان از جمع آوری دو واحد آبکاری آالینده در 
حوزه این شهرستان خبر داد. علیرضا فاضلی با 
اعالم این خبر اظهار کرد: »این واحدهای آبکاری 
محیط  پایش کارشناسان  و  جریان گشت  در 
زیست در منطقه شناسایی شده است و به علت 
به محیط  آلوده  پساب های صنعتی  رهاسازی 
زیستی،  محیط  تمهیدات  پیش بینی  بدون  و 
پس از صدور اخطاریه قانونی ملزم به تعطیلی 
شدند.« او در ادامه گفت: پس از پایان مهلت 
مقرر قانونی با پیگیری محیط زیست این دو 
واحد در این هفته جمع آوری و تعطیل شد.  
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
بهارستان با اشاره به اینکه این واحدهای آبکاری 
در فرآیند تولید محصوالت خود از مواد شیمیایی 
و فلزات سنگین همچون نیکل و کروم استفاده 
می کردند، اظهارکرد: »متاسفانه تعدادی از این 
سیستم  از  استفاده  بدون  آبکاری  واحدهای 
 تصفیه فاضالب، پساب صنعتی حاصل از آبکاری 
را که حاوی مقدار زیادی از این فلزات و مواد 
چاه های  در  مستقیم  به طور  است  شیمیایی 
پذیرنده محیط زیست تخلیه  و منابع  جاذب 
می کنند و به این ترتیب موجبات آلودگی های 
شدید آب و خاک و به خطر انداختن سالمت 
ساکنین منطقه را فراهم می کنند.« فاضلی در 
پایان خاطرنشان کرد: به منظور بررسی عملکرد 
محیط زیستی، همه واحدهای مستقر در این 
شهرستان به صورت منظم و دوره ای مورد پایش 
قرار گرفته اند و از خروجی سیستم های تصفیه 
فاضالب آن ها نمونه برداری انجام می شود و در 
صورت نامناسب بودن عملکرد و خروجی پساب 
برخورد  واحدها،  این  آالیندگی  شدن  محرز  و 

قانونی الزم می شود.

هشدار طغیاِن طویل ترین 
دریاچه آب شیرین جهان 

در قاره آفریقا 
بر اساس گزارش موسسه خیریه "صندوق نجات 
بریتانیا،  کودکان" )Save the Children( در 
از ۱۰۰  اخیر بیش  بالیای طبیعی در سال های 
هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان در کشور 
"بوروندی" در مرکز آفریقا کرده است. بیشتر مردم 
"تانگانیکا"  دریاچه  سواحل  در  بوروندی  کشور 
زندگی می کردند، جایی که در سال های اخیر 
سطح آب این دریاچه به دلیل توفان های شدید 
باال رفته و باعث سیل و رانش زمین شده است. 
از بین  این حوادث طبیعی موجب تخریب و 
از مزارع و خانه های بومی در  رفتن بسیاری 
حاشیه ساحلی این دریاچه که دومین دریاچه 
عمیق جهانی نیز محسوب می شود، شده است. 
به گفته موسسه خیریه "صندوق نجات کودکان" 
این یک "بحران فراموش شده" است. دریاچه 
تانگانیکا از کشور بوروندی و چندین ایالت دیگر 
در آفریقا عبور می کند. این دریاچه طوالنی ترین 
دریاچه آب شیرین جهان است که سطح آب آن 
در آوریل به ۷۷6.۴ متر از سطح دریا در مقایسه 
با میانگین طبیعی آن یعنی ۷۷۲.۷ متر افزایش 
یافته است. عوامل زیادی در جاری شدن سیل 
دخیل هستند اما جو گرم ناشی از »تغییرات 
را  شدید  بارندگی  احتمال  جهان«  آب وهوایی 
بیشتر می کند. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه 
خبری بی بی سی، جهان از زمان شروع انقالب 
سانتی گراد  درجه   ۱.۲ حدود  تاکنون،  صنعتی 
گرم تر شده است و این روند افزایش دمای کره 
زمین همچنان ادامه می یابد مگر اینکه مقامات 
کاهش  اقداماتی،  انجام  با  جهان  کشورهای 
چشمگیر انتشار گازهای گلخانه ای را اعمال کنند.

ماموران منابع طبیعی 
ضابطان خاص دادگستری 

می شوند 
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور گفت: »ماموران منابع  طبیعی 
بر اساس ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری 
محسوب  دادگستری  خاص  ضابط  ردیف  در 
می شوند و هر گونه تخریب و تصرف در اراضی 
ملی و منابع طبیعی را می توانند با نظر دادستان 
متوقف و نسبت به تشکیل پرونده و معرفی 
فرد خاطی اقدام کنند.« به گفته اصغر احمدی 
ضابط  عنوان  به  طبیعی  منابع   ماموران  گفت 
باید  کارت نخست  دریافت  برای  دادگستری، 
آموزش های الزم را زیر نظر دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان فرا بگیرند و پس از گذراندن 
دوره آموزشی کد ویژه دریافت کنند. »کارت برای 
ماموران منابع  طبیعی با امضای باالترین مقام و 
مسئول در منابع طبیعی صادر می شود و منقوش 

به آرم سازمان و شناسه قوه قضائیه است.«
اطالع رسانی سازمان جنگل ها  مرکز  به گزارش 
احمدی از ویژگی های یک ضابط منابع طبیعی 
در دادگستری را توانمندی در تنظیم گزارش موثق 
به دور از هرگونه اغراض شخصی و یا منفعت 
»برای کسانی که  و گفت:  برشمرد  خصوصی 
وثاقت آن ها احراز و در دوره آموزشی نمره قبولی 
اختصاصی سپس کارت  شناسه  کسب کنند، 

ضابطان دادگستری صادر می شود.«

ایده واردات چوب آن هم 
چوب های کم کیفیت و با 
پوست که عمال امکان وارد 

کردن آن به دالیل فنی، 
بهداشتی و اقتصادی میسر 
نیست سنگ روی یخ کردن 

جامعه و  فرار از پاسخ به 
چگونگی تامین نیازمندی های 

بازار چوب در کشور است

بارها و بارها تصویر کامیون های حمل چوب خبرساز شده است. کامیون هایی که تنه بی جان درختان را برای انجام کارهای مختلف 
صنعتی با خود به راه های دور و نزدیک می برند. همین اواخر هم بار دیگر بحث قاچاق چوب و تصویر این کامیون های چوب بر خبرساز 
شده و همین هم دلیلی بود تا از مظفر شیروانی، مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست درباره تبعات چنین فعالیت هایی نپرسیدیم. 
او گرچه دهه هاست در ایران زندگی نمی کند و ساکن اتریش و شهر وین است ، با این حال تجارب گسترده ای در جنگل های هیرکانی و 
زاگرس داشته و  با کارشناسان داخل کشور هم ارتباط زیادی دارد. همین موضوع سبب شده هر جا بحث به جنگلداری اقتصادی همگام 

با طبیعت برسد نامی از او به عنوان یکی از پایه گذاران این ایده به میان آید. در ادامه صحبت های او را می خوانید.

اینکه گفته می شود با توقف 
فعالیت طرح های جنگلداری 

شمال کشور این نوع چوب های 
نامرغوب از خارج از کشور وارد 

شود؛ صرف نظر از غیراقتصادی 
بودن به علت احتمال 

انتقال آفات و امراض مغایر 
دستورالعمل های موسسه آفات 

و بیماری های گیاهی کشور 
است 

|  
انا

 ای
 |

عملکرد  به  نسبت  انتقاداتی  که  حالی  در 
سازمان جنگل ها به منظور هماهنگی اعزام 
بالگرد هنگام وقوع آتش سوزی در جنگل ها 
و مراتع مطرح است، فرمانده یگان حفاظت 
با  آبخیزداری،  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
اطفای  پایگاه  هفت  شدن  اضافه  به  اشاره 
»در  گفت:  گذشته  سال  به  نسبت  حریق 
به مناطقی که  بالگرد  اعزام  تامین و  زمینه 

نداریم.« مشکلی  شده اند،  حریق  دچار 
سال  اینکه  بیان  با  اکبری  رضا  سرهنگ 
کشور  در  حریق  اطفای  پایگاه   ۱۲ گذشته 
وجود داشت، اظهار کرد: »اکنون ۱۹ پایگاه 
اطفای حریق و ۲۹ بالگرد در نقاط بحرانی 
و استان هایی که بیشتر دچار حریق جنگلی 
می شوند، در اختیار داریم که ظرفیت بسیار 
چنین  از  کشوری  کمتر  و  است  خوبی 
و  حریق  اطفای  ناوگان  حوزه  در  ظرفیتی 
امکانات بسیار خوب در این زمینه برخوردار 

است.«
وزارت  با  که  گفت  ایسنا  به  ادامه  در  او 
پرواز  خدمات  خرید  نامه  تفاهم  دفاع 
ظرفیت  از  جهت  همین  به  امضا کرده ایم. 
برخورداریم  زمینه  این  در  مسلح  نیروهای 
برای  نیز  احمر  هالل  ظرفیت  از  همچنین 
می کنیم  استفاده  جنگل ها  حریق  اطفای 
به  بالگرد  اعزام  و  تامین  زمینه  در  بنابراین 

مشکلی  شده اند،  حریق  دچار  که  مناطقی 
معدودی هستیم  و جزو کشورهای  نداریم 
که از چنین امکانات وسیعی در این زمینه 

است. برخوردار 
جنگل ها  سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده 
زمینه  در  امکاناتی که  به  توجه  »با  افزود: 
در  داریم،  اختیار  در  حریق  هوایی  اطفای 
جنگل ها  در  آتش سوزی  گسترش  صورت 
سایر  از  می توانیم  استان  یک  مراتع  و 
در  بکنیم.  عملیاتی  پشتیبانی  استان ها 
که  فارس  استان  هایقر  تنگ  آتش سوزی 
منجر به شهادت عشایر غیور منطقه شد از 
بالگرد برای هلی برد و جابه جایی   ۱۰ حدود 

کردیم.« استفاده  حریق  اطفای  و  نیروها 
انتقادات  به  پاسخ  در  پایان  در  اکبری 
مطرح شده نسبت به تاخیر در اعزام بالگرد 
کرد:  اظهار  مراتع  و  جنگل ها  حریق  هنگام 
پرواز  آماده  بالگرد  تا  استان ها  برخی  در 
شود و به نقطه مورد نظر برسد حداقل ۴۰ 
منجربه  مساله  این  و  می برد  زمان  دقیقه 
ما  حال  این  با  می شود.  حریق  گسترش 
مرتعی  حریق های  هنگام  کرده ایم  تالش 
را  بالگرد  میانگین  به صورت  جنگلی  و 
نقطه ای که  هر  به  ساعت  دو  تا  نهایت  در 
عملیات  و  اعزام  آتش سوزی شده  دچاری 

شود. انجام  حریق  اطفای 

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها:

مشکلی برای تامین و اعزام بالگرد به اراضی دچار حریق نداریم

حفاظت 

با وجود اینکه حدود ۱۰ سال 
است که فرونشست ها را 
رصد می کنیم باور کردنی 
نیست که فرونشست با 

سرعت داخل شهر اصفهان 
نفوذ کرده به طوری که سقف 
مسجد جامع عباسی در حد 
۱۰ سانتی متر ترک برداشته 

که ترمیم کردند

مدیرکل زمین شناسی استان اصفهان:

جاری نبودن زاینده رود حیات یک تمدن را به خطر انداخته
مدیرکل زمین شناسی استان اصفهان گفت: 
»زاینده رود دیگر مسئله کشاورزان اصفهان 
و صنعت نخواهد بود، جاری نبودن زاینده رود 
و  ۲میلیون  اجتماع  و  تمدن  یک  حیات 
۵۰۰هزار نفری را به خطر انداخته است.« رضا 
اسالمی با بیان اینکه دامنه های فرونشست 
از شمال به سمت جنوب شهر در حال نفوذ 
است، اظهار داشت: »با وجود اینکه حدود ۱۰ 
سال است که فرونشست ها را رصد می کنیم 
باور کردنی نیست که فرونشست با سرعت 
طوری  به  کرده  نفوذ  اصفهان  شهر  داخل 
 ۱۰ حد  در  عباسی  جامع  مسجد  سقف  که 
سانتی متر ترک برداشته که ترمیم کردند.«
در  اصفهان  آبخوان  اینکه  به  اشاره  با  او 
افزود:  می شد،  تغذیه  منبع  سه  از  گذشته 
و  است  بوده  رود  زاینده  آنها  »بزرگترین 
پس از آن از ارتفاعات سمت شمال اصفهان 
وارد  میمه  از سمت  آب هایی که  و  باقرآباد 
سوی  از  و  است  شده  می  اصفهان  آبخوان 
در  شهر  این  ساالنه  بارندگی  میزان  دیگر 
خوشبینانه ترین حالت بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی 

است.« متر 
مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
اصفهان با بیان اینکه آب رودخانه زاینده رود 
از سال ۱3۷۹ قطع شده است، ادامه داد: »از 
سوی دیگر به حقابه داران گفتند از زاینده رود 
زیرزمینی  آب های  از  و  نکنید  برداشت 

امروز در گلپایگان  اتفاقی که  استفاده کنید 
قم  سمت  به  آب  است؛  دادن  رخ  حال  در 
 ۸۰ می دادند  اجازه  و  است  یافته  انتقال 
زمینی  زیر  آب های  از  مترمکعب  میلیون 
برداشت کنند، سال ها پیش نیز اجازه دادند 
۴۲ هزار حلقه چاه حفر شود و از این آبخوان 
اصفهان آب برداشت کردند در حالی که آبی 

است.« نشده  واردش 
اسالمی با اشاره به اینکه بیشترین ضخامت 
و  حبیب آباد  سمت  در  اصفهان  آبرفت های 
دولت آباد بین ۲۲۰ متر تا ۲۵۰ متر است و 
اکنون آب را از این عمق برداشت می کنند، 
حدی  تا  رود  »زاینده  کرد:  خاطرنشان 
از  پس  و  تغذیه کند  را  چشمه ها  می تواند 
آنکه این چشمه ها گرفته شد دیگر فرقی با 
به  است که  فاجعه ای  این  و  ندارد  خیابان 

است.« خورده  رقم  خودمان  دست 
مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
استان اصفهان تصریح کرد: آبخیزداری های 
و  می شود  انجام  رود  زاینده  باالست  که 
زاینده  سد  ذخیره  نمی گذارند  وار  مهندسی 
رود افزایش یابد باید از آنها جلوگیری کرد 
و مانع از برداشت چاه های مجاز و غیر مجاز 
را گرفت؛  جدید  بارگذاری  جلوی  باید  شد، 
قرار  که  آبی  مکعب  میلیون متر   ۲۵۰ برای 
میلیون   ۵۰۰ یابد  انتقال  اصفهان  به  است 

کردند. برنامه ریزی  مترمکعب 

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2111   | سه شنبه  30 شهریور 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام مریاث4

برابر آراء صادره هیات حل اختالف 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
مالکانه  تصرفات  راور  شهرستان  ثبتی  واحد  در 
 . است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و 
تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا 
نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر  شرح  به 
صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به 
اشخاص ذینفع به آرا اعالم شده  اعتراض داشته 
ودرروستاها  آگهی  انتشار  تاریخ  بایداز  باشند 
ازتاریخ الصاق درمحل  به مدت دو ماه اعتراض 
رسیداخذنمایند،  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
معترض بایدظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،مبادرت به تقدیم  دادخواست به دادگاه 
دادخواست  تقدیم  نمایدوگواهی  محل  عمومی 
صورت  دهددراین  تحویل  محل  ثبت  اداره  رابه 
ارائه حکم قطعی دادگاه  به  اقدامات ثبت موکول 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  است. 
ارائه گواهی  یاعدم  اعتراض  و عدم وصول  مذکور 
اداره  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم 
ثبت  طبق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت 
مراجعه  از  مانع  مالکیت  .صدورسند  کرد  خواهد 

نیست.  دادگاه  متضرربه 
بخش ۱۸ کرمان:

شناسنامه  به  نژاد  راوری  رهنما  عاطفه  ۱-خانم 
  3۲۱۹۹۷۲۸۷۱ ملی   شماره  و   ۲۴۱۰ شماره 
باب  یک  ششدانگ  در  علی  فرزند  راور   صادره 
خانه  به مساحت 3۵۰.۵۰ مترمربع پالك شماره 
خیابان  راور  در  واقع  ۵۲6اصلی  از  فرعی     ۴۱
امام رضا )ع( کوچه شماره ۴۲  بخش ۱۸ كرمان 
مع  فخری  ابوالحسن  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
و  شناسنامه  به  راوری  رهنمای  علی  ۲-محمد 
شماره ملی  3۲۱۰۰۱۱۸۱۸  صادره راور  فرزند علی 

باب  یک  ششدانگ  کل  از  مشاع  دانگ  سه  در 
شماره  پالك  مترمربع   3۴۲ مساحت  به  خانه  
خیابان  راور  در  واقع  ۵۲6-اصلی  از  فرعی     ۴۲
امام رضا )ع( کوچه شماره ۴۲ بخش ۱۸ كرمان 
مع  فخری  ابوالحسن  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
به  راوری  عباسی  السادات  مهدیه  3-خانم 
صادره    3۲۱۰۰۲۷3۱۵ ملی   شماره  و  شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه  در  سیدحسین  فرزند  راور  
 3۴۲ به مساحت  خانه   باب  یک  کل ششدانگ 
مترمربع پالك شماره ۴۲  فرعی  از ۵۲6-اصلی 
شماره  )ع( کوچه  رضا  امام  خیابان  راور  در  واقع 
رسمی  ازمالک  خریداری  كرمان   ۱۸ بخش   ۴۲
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  فخری  ابوالحسن 

است. محرزگردیده 
۴-آقای محمدرضا نیکخواه به شناسنامه و شماره 
رضا  فرزند  زرند   صادره    3۰۸۰۰۲۵۹6۲ ملی   
باب  یک  ششدانگ  کل  از  مشاع  دانگ  سه  در  
پالك  مترمربع   3۵۰ مساحت  به  ساز  نیمه  خانه 
شماره ۵  فرعی  از ۷6۸-اصلی واقع در راور بلوار 
۱۸ كرمان  بخش   ۱۱ شماره  غربی کوچه  اربعین 
مع  کرباسی  احمد  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
شناسنامه  به  کموئی  ایزدی  پور  فاطمه  ۵-خانم 
صادره کوهبنان     ۵3۵۰۰۲۸6۹3 ملی   شماره  و 
کل ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  رضا  فرزند 
یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 3۵۰ مترمربع 
در  واقع  ۷6۸-اصلی  از  فرعی     ۵ شماره  پالك 
راور بلوار اربعین غربی کوچه شماره ۱۱ بخش ۱۸ 
کرباسی  احمد  رسمی  ازمالک  خریداری  كرمان 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع 
شناسنامه  به  راوری  روش  نیک  یداله  6-آقای 
شماره ۱۵۱ و شماره ملی  3۲۱۹۷۴3۲۱۸  صادره 
متصل  محوطه  ششدانگ  در  صفر  فرزند  راور  

شماره  پالك  مترمربع  مساحت۹.6  به  خانه   به 
خیابان  راور  در  واقع  ۸۵۵-اصلی  از  فرعی     ۲
گلنار کوچه تکیه امام رضا )ع(  بخش ۱۸ كرمان 
مع  تویسرکانی  محمد  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
شناسنامه  به  راوری  کاربخش  عصمت  ۷-خانم 
شماره یک و شماره ملی  3۲۱۹۸۷۰۵۱۱  صادره 
باب  یک  ششدانگ  در  غالمحسین  فرزند  راور  
پالك  مترمربع   ۱۴۰ مساحت  به  ساز  نیمه  خانه 
راور  در  واقع  ۱۵۰3-اصلی  از  فرعی    ۲ شماره 
۱۱ بخش ۱۸  خیابان امام رضا )ع( کوچه شماره 
كرمان خریداری ازمالک رسمی درخشنده هدایت 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع 
شناسنامه  به  راوری  کاربخش  عصمت  ۸-خانم 
شماره یک و شماره ملی  3۲۱۹۸۷۰۵۱۱  صادره 
باب  یک  ششدانگ  در  غالمحسین  فرزند  راور  
پالك  مترمربع   ۱3۸ مساحت  به  ساز  نیمه  خانه 
راور  در  واقع  ۱۵۰3-اصلی  از  فرعی    3 شماره 
۱۱ بخش ۱۸  خیابان امام رضا )ع( کوچه شماره 
كرمان خریداری ازمالک رسمی درخشنده هدایت 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع 
و  شناسنامه  به  آبادی  برهان  احمدی  ۹-سجاد 
شماره ملی 3۲۱۰۰3۰۸63  صادره راور  فرزند علی 
در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
۲۷۵مترمربع پالك شماره ۵6  فرعی  از ۱۵3۲-
کوچه  رضا)ع(  امام  خیابان  راور  در  واقع  اصلی 
ازمالک  خریداری  كرمان   ۱۸ بخش   ۱۱ شماره 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  هدایت  مریم  رسمی 

است. محرزگردیده 
شماره  و  شناسنامه  به  پور  شهابی  علی  ۱۰-آقای 
حسین  محمد  فرزند  راور   صادره    3۲۱۰۰۰۲۱۲6
باب  یک  ششدانگ  کل  از  مشاع  دانگ  سه  در 
شماره  پالك  مترمربع  مساحت۴۲۴.۵  به  خانه  
۵۷  فرعی  از ۱۵3۲-اصلی واقع در راور خیابان 

۱۸ كرمان  بخش   ۱۱ شماره  )ع( کوچه  رضا  امام 
مع  هدایت  یحیی  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
به  راوری  زاده  نخعی  ترابی  عظیمه  ۱۱-خانم 
صادره    3۲۱۰۰۰۹۸۹۹ ملی   شماره  و  شناسنامه 
کل  از  مشاع  دانگ  درسه  مختار  فرزند  راور  
 ۴۲۴.۵ مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ 
۱۵3۲-اصلی  از  فرعی    ۵ شماره  پالك  مترمربع 
واقع در راور خیابان امام رضا )ع( کوچه شماره ۱۱ 
بخش ۱۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی یحیی 
الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع  هدایت 

است.
شناسنامه  به  راوری  بقائی  محمود  ۱۲-آقای 
صادره   3۲۱۹۹۴۱۲۹۱ ملی  شماره  ۲۸۷و  شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ  در  عباس  فرزند  راور 
پالک  مربع  متر  مساحت۲۵۲.۰۹  به  ساز  نیمه 
راور  در  واقع  اصلی   ۱۸۱۸ از  فرعی  یک  شماره 
خیابان گلزار کوچه مسجد آیت اله میالنی بخش 
اعتماد  علی  مالک رسمی  از  ۱۸ کرمان خریداری 
است. گردیده  محرز  بنچاق(  )فاقد  الواسطه  مع 
شناسنامه  به  راوری  کاربخش  مجتبی  ۱3-آقای 
  3۲۱۹۹6۱۹6۷ ملی   شماره  و   ۱3۲3 شماره 
باب  راور  فرزند حاجی در ششدانگ یک  صادره 
شماره  پالك  مترمربع   3۷۴ مساحت  به  خانه  
۲۰3۴ فرعی مفروز از 6۹ فرعی  از ۱۸۹3-اصلی 
واقع در راور خیابان قدس کوچه شماره ۱۹ بخش 
۱۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی محمد کریمی 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع 
۱۴-آقای محمد جالل آبادی راوری به شناسنامه 
شماره ۲6۵ و شماره ملی  3۲۱۹۹۰۰3۹۹  صادره 
خانه   باب  یک  در ششدانگ  حسین  فرزند  راور  
 ۴۹۹ شماره  پالك  مترمربع   3۱3 مساحت  به 
۱۸۹۴-اصلی  از  مکرر  فرعی   ۴6 از  مفروز  فرعی 
كرمان   ۱۸ بخش  ابوذر  خیابان  راور  در  واقع 
مع  فخری  ابوالحسن  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
و  شناسنامه  به  الدینی  ضیاء  فائزه  ۱۵-خانم 

فرزند  راور   صادره    3۲۱۰۰3636۵ ملی   شماره 
مساحت  به  خانه   باب  یک  در ششدانگ  حسن 
از  ۵۰۰  فرعی مفروز  ۲۷۲ مترمربع پالك شماره 
خیابان  راور  در  واقع  ۱۸۹۴-اصلی  از  فرعی   ۲۷
امام رضا )ع( کوچه شماره ۴۵ بخش ۱۸ كرمان 
مع  فخری  ابوالحسن  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
شماره  شناسنامه  به  امیری  مهدی  آقای   -۱6
صادره    3۱۱۱۴۸۵۸6۲ ملی   شماره  و   6۴۸۲
راین  فرزند جعفر در ششدانگ یک قطعه زمین 
پالك  مترمربع   ۲3۸۱۰ مساحت  به  مزروعی  
از  فرعی  ۷۷و۷۹  از  مفروز  فرعی    3۱۹ شماره 
باغ  اراضی کشمونوئیه  راور  در  واقع  ۱۸۹۵-اصلی 
سروی جاده ده شیب بخش ۱۸ كرمان خریداری 
الواسطه)فاقد  مع  دیدار  علی  رسمی  ازمالک 

است. بنچاق(محرزگردیده 
شماره  و  شناسنامه  به  محمودی  حامد  ۱۷-آقای 
ملی  3۲۱۰۰۲3۵۵۷  صادره راور  فرزند علی در 
مساحت  به  ساز  نیمه  خانه  باب  یک  ششدانگ 
-۲۰۵۱ از  فرعی    ۱۰ شماره  پالك  مترمربع   ۴۴۰
اصلی واقع در راور خیابان امام حسین )ع( کوچه 
ازمالک  خریداری  كرمان   ۱۸ بخش   ۲۰ شماره 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  توانگر  علی  رسمی 

است. محرزگردیده 
سهرنگی  یوسفی  زهرا  فاطمه  ۱۸-خانم 
ملی   شماره  و   ۱۰۱ شماره  شناسنامه  به 
غالمحسین  فرزند  ۲۹۹3۴۱۸۲۵۴صادره کرمان  
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت۱۹۵.۵۰ 
 ۴۴۰ از  مفروز  ۸۰6فرعی  شماره  پالك  مترمربع 
فرعی از ۲۰۵۷-اصلی واقع در راور خیر آباد کوچه 
شهید کمالی  بخش ۱۸ كرمان خریداری ازمالک 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  پورنخعی  یداله  رسمی 

است. محرزگردیده 
۱۹-آقای محمد خواجوئی ده شیب به شناسنامه 
  3۲۱۹۹۷۷۸۹۸ ملی   شماره  و   ۵۹ شماره 
از  مشاع  دانگ  درسه  علی  فرزند  راور   صادره 
 ۲۵۱ مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  کل 

 ۱۲ از  مفروز  فرعی    ۸۰۷ شماره  پالك  مترمربع 
امام  خیابان  راور  در  واقع  ۲۰۵۷-اصلی  از  فرعی 
حسین )ع( حد فاصل کوچه شماره ۵و۷ بخش 
خان  میرزا  رسمی  ازمالک  خریداری  كرمان   ۱۸
الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده  مع  نخعی 

است.
به شناسنامه  راوری  زاده  زهره جعفری  ۲۰-خانم 
و شماره ملی  3۲۱۰۰۲6۷۲6  صادره راور  فرزند 
از کل ششدانگ یک  دانگ مشاع  در سه  محمد 
باب خانه  به مساحت ۲۵۱ مترمربع پالك شماره 
۲۰۵۷-اصلی  از  فرعی   ۱۲ از  مفروز  فرعی    ۸۰۷
واقع در راور خیابان امام حسین )ع( حد فاصل 
ازمالک  خریداری  كرمان   ۱۸ بخش  ۵و۷  کوچه 
رسمی میرزا خان نخعی مع الواسطه)فاقدبنچاق(

است. محرزگردیده 
و  شناسنامه  به  علی  ده  نخعی  فاطمه  ۲۱-خانم 
فرزند  راور   صادره    3۲۱۰۰۲۴3۲۴ ملی   شماره 
مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  احمد 
مفروز  فرعی    6۹ شماره  پالك  مترمربع   ۲3۰
راور  در  واقع  ۲۰6۷-اصلی  از  فرعی  یک  از 
كرمان   ۱۸ بخش   ۸ شهریار  انتهای  آباد  شهر 
مع  مظفری  محمد  رسمی  ازمالک  خریداری 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
به  راوری  کاربخش  نساء  فاطمه  ۲۲-خانم 
شناسنامه شماره ۸ و شماره ملی  ۲۹۹۰۸۸۹6۴۷  
یک  در ششدانگ  فتحعلی  فرزند  صادره کرمان  
پالك  مترمربع   6۰.۸۰ مساحت  به  مغازه   باب 
راور  در  واقع  ۲3۹6-اصلی  ۱۰۸۰فرعی  شماره 
خریداری  كرمان   ۱۸ بخش  طالقانی  خیابان 
مع  سهرنگی  یوسفی  غالمحسین  رسمی  ازمالک 

است. الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده 
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               ۱۴۰۰.۰6.3۰
مرتضی کاربخش راوری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک راور

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی

آگهی فقدان سند مالکیت 
برگ  دو  باستناد  لطفی  مهدی  آقای  اینکه  به  نظر 
استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت 
اداره  این  به  اول  نوبت  المثنی  مالکیت  سند  دریافت 
مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 
۲۴۷ مجزی شده از ۱۸6 فرعی واقع در اراضی یحیی آباد 
از ۲۲۷ اصلی دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه به 
علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سوابق و سامانه 
مالکیت  سند  حیدریه  تربت  امالک  مدیریت کشوری 
 ۱3۹6۲۰3۰6۰۰6۰۰۱6۴۹ الکترونیکی  دفتر  ذیل  مذکور 
بنام مهدی لطفی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 
و تسلیم گردیده و سپس  ۲۰۱3 صادره رشتخوار صادر 
برابر سند رهنی شماره ۱66۷6۲ مورخه  ششدانگ فوق 
 ۱ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  توسط   ۱3۷۹/۰۲/۲۹
رهن  در  ریال   ۹۱.۸3۰.۰۰۰ مبلغ  قبال  در  حیدریه  تربت 
بانک ملی رشتخوار قرار گرفته است و سامانه مدیریت 
کشوری امالک کشوری بیش از این حکایتی ندارد لنا به 
استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. 
مهلت  در  اعتراض  وصول  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
و  المثنی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  معامله رسمی 
تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. شماره ۱۰۵۸

محمدکاظم باقرزاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
تربت حیدریه
ت ح ج

داده  رخ  اخیر  روزهای  در  انتخاب که  این 
است.  کرده  تشدید  را  نگرانی ها  دیگر  بار 
صدا  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  دارابی، 
حوزه  در  محقق  عنوان  به  و  بوده  سیما  و 
شده  معرفی  اسالمی  انقالب  و  ارتباطات 
علوم  با  ارتباط  در  او  تحصیالت  است.  
سیاسی بوده و در مقطع دکتری با گرایش 
آزاد  دانشگاه  از  سیاسی  جامعه شناسی 
زمان  در  او  است.  شده  فارغ التحصیل 
سیما  و  صدا  سازمان  در  ریاست ضرغامی 
از  پیش  و  بوده  معاون  و  قائم مقام  نیز 
معاونت  و  قائم مقامی  حکم  دریافت 
میراث فرهنگی،  وزارت  میراث فرهنگی 
امور  معاون  دستی،  صنایع  و  گردشگری 
بود.  سیما  و  صدا  سازمان  در  استان ها 
مدیر  و  رئیس  مشاور   همچنین  دارابی 
حفظ  موسسه  سیاسی  و  تاریخی  بررسی 
برای  و  رهبری  معظم  مقام  آثار  نشر  و 
پیروزی  سالگرد  ستاد  رئیس  مقاطعی  
انقالب اسالمی در صدا و سیما بوده است.
حوزه  با  مرتبط  غیر  کامال  سمت هایی 
این  فعاالن  واکنش  باعث  میراث فرهنگی 
عبادی،  محسن  چنانچه  است.  شده  حوزه 
در مطلبی در  کارشناسان میراث فرهنگی  از 
میراث خبر در اینباره نوشت »گویی جناب 
بزرگتر  پسر  این  فرزندش  سه  از  ایشان 
می خواهد  و  نمی خواهد  را  دار  هزینه  و 
خالص  هزینه هایش  از  تاز  کند  معاوضه 
جناب  رفتاری  نشانه های  این  همه  شود. 

را  وزارت  ایشان  که  است  آن  نشان  وزیر 
و  پذیرفته اند  گردشگری  رویکرد  با  تنها 
بیشتر توقع اقتصادی از این حوزه دارند و 
فرهنگ و میراث فرهنگی را ندیده گرفته اند 
در  نیست،  اولویت  در  برایشان  چندان  یا 
حالی که برای کشوری چون ایران با سابقه 
ایرانی  فرهنگ  نقش  و  بسیار  تمدنی 
اسالمی آن در سطح جهانی اولویت و اعتبار 
نیز  قانون گزاران  و  است  میراث فرهنگی  با 
نیز  وزارتخانه  و  سازمان  تأسیس  بدو  در 
این اولویت را در نام گذاری نشان داده اند و 
یادمان باشد که در نظام جمهوری اسالمی 
است  بوده  استوار  و هویت  فرهنگ  که  نیز 
و  دارد  ساز  هویت  نقش  میراث فرهنگی 
بخش عمده ای گردشگری در کشورمان نیز 
که  است  فرهنگی  گردشگری  به  معطوف 
آن  فرهنگی  ارزش های  و  شاخص ها  باید 

گرفت.« نظر  در  را 
باستان شناسان  جامعه  هم   گذشته  روز 
عزت هللا  به  سرگشاده  نامه ای  در  ایران 
حوزه  در  معاون  انتخاب  ضرغامی 
و  دانستند  مهم  بسیار  را  میراث فرهنگی 
میراث فرهنگی  می دانید  »نیک  نوشتند 
و  تاریخی  بناهای  باستانی،  تپه های  تنها 
ناملموس،  میراث  نیست.  ای  موزه  اشیاء 
مدیریتی  تجربه های  مناسک،  و  آیین ها 
دانشمندان،  و  متفکران  حکمرانی،  و 
الگوهای رفتاری و زیستی، هنرها و بسیار 
در  همگی  دیگر  فرهنگی  عناصر  بسیار  تا 

رفتاری  و  فکری  تمدنی،  میراث  شمول 
است  این  ما  انتظار  هستند.  ما  نیاکان 
سبب  به  میراث فرهنگی  به  شما  نگاه  که 
و  دقیق تر  ایستاده اید  آن  بر  جایگاهی که 
جامع تر باشد و با بهره گیری از رای و نظر 
صاحب نظران و کارشناسان این حوزه برای 
کشور  غیرفرهنگی  و  فرهنگی  آسیبهای 

بیابید.« راه حل هایی 
علمی  جوامع  از  واکنش ها  این  وجود  با 
دارابی  نهایت  در  اما  فعاالن  و  حوزه  این 
البته  انتخاب شده است.  این سمت  برای 

علی اصغر  جداگانه  احکامی  در  ضرغامی 
معاون گردشگری،  عنوان  به  را  شالبافیان 
طاهره قیومی را به عنوان مشاور و مسئول 
میراث فرهنگی،  وزیر  ویژه  پیگیری های 
احمد  و  صنایع دستی  و  گردشگری 
در  وزیر  مشاور  عنوان  به  را  خورشیدسوار 
امور فناوری های نوین منصوب کرده است 
قرار  انتصاب،  پرواکنش ترین  همچنان  اما 
هرچند  بوده.  سمت  این  به  دارابی  دادن 
هم  دستی  صنایع  معاون  انتخاب  از  هنوز 
هم  و گمانه زنی ها  نیست  میان  در  خبری 
نبرده  جایی  به  راه  حوزه  این  در  تاکنون 
هم  معاونت  این  می رود  انتظار  اما  است 

شود. اعالم  به زودی 

 مشکالت بیش از پیش خواهد شد
سازمان های  هماهنگی  شورای 
دستی  صنایع  میراث فرهنگی،  غیردولتی 
در  و  قبل  روز  پنج  کشور،  گردشگری  و 
عنوان  به  دارابی  نام  هنوز  فقط  حالی که 
در  بود،  مطرح  میراث  معاونت  گزینه 
مجموعه  »این  نوشت  ضرغامی  به  نامه ای 
بسیاری دست  با مشکالت  در حال حاضر 
به گریبان است، انتخاب مسئولی که فاقد 
به  تنها  نه  است  ممکن  باشد  تجربه کافی 
نکند،  کمکی  موجود  مشکالت  حل و فصل 
منجر  جدی  بحران سازی های  به  بلکه 
نظیر  موضوعاتی  به  زمینه  این  در  شود. 
بحران حذف میدان نقش جهان از فهرست 
میراث جهانی، آتش سوزی مسجد جامع 
تاریخی شهر  تخریب کاروانسرای  ساری، 
بحران زا  دیگِر  نمونۀ  بسیاری  و  نیشابور 
می توان  بین المللی  و  ملی  سطوح  در 
ـ  عاصمی زاده  الیار  حاال  کرد.«  اشاره 
می گوید  »پیام ما«  به  شورا  این  رئیس 
البته  و  کارشناسان  نظر  به  بی توجه  که 
با  جلسات  برگزاری  و  نظرخواهی  بدون 
به این مهمی  فعاالن این حوزه، معاونتی 
در  میراث  »معاونت  است  شده  انتخاب 
دستی  صنایع  میراث فرهنگی،  وزارتخانه 
تخصصی ترین  جمله  از  گردشگری  و 
برای  مدیری  باید  معاونت هاست. 
در  الزم  تخصص  که  می گذاشتند  آن 
فردی  نه  می داشت  را  مختلف  حوزه های 
معاونت  این  اصول  ابتدایی ترین  با  که 
این  انتخاب  از  پیش  ما  است.  بیگانه 
نوشتیم  آقای ضرغامی  به  نامه ای  معاونت 
زمینه  این  در  که  خواستیم  ایشان  از  و 
در  معاون  این  کنند.  دقت  تخصص  به 
عالی  شورای  جمله  از  مختلف  جلسات 
و  می شود  حاضر  معماری  و  شهرسازی 

کند« دفاع  میراث  حوزه  از  بتواند  باید 
مدیریت  دوره  در  که  می کند  تاکید  او 

طالبیان،  محمدحسن  مدیریت  و  گذشته 
و  ایشان  تحصیالت  اینکه  وجود  با 
انتقادات  بود  مرتبط  کاریشان  سوابق 
این  حاال  و  داشتیم  گسترده ای  فنی 
چطور  که  است  همیشه  از  بیش  نگرانی 
انتقادات  این  باید  جدید  مدیریت  در 
وجود  شنوایی  گوش  آیا  و  شود  منتقل 
انتصاب  از  پیش  ضرغامی،  »آقای  دارد؟ 
فقط  دیدارهایش  بیشتر  جدید،  معاونان 
حوزه  و  بود  گردشگری  حوزه  فعاالن  با 
به  کامال  دستی  صنایع  و  میراث فرهنگی 
حالی  در  این  و  شدند  گذاشته  کناری 
جمله  از  دستی  صنایع  معاونت  که  است 
در  موجود  های  معاونت  پرمشکل ترین 

است.« وزارتخانه 

به گفته او این را نباید نادیده گرفت که پس 
کدام  هر  یکدیگر  با  حوزه ها  این  ادغام  از 
الجزایری  مجمع  صورت  به  معاونت ها  از 
وضعیت  این  نتیجه  در  و  کنند  می  کار 
بر  معضلی  گذشته  های  سال  تمام  در 
نکته ای  اما  بوده.  وزارتخانه  این  معضالت 
است  این  تاکید کنیم  آن  بر  است  الزم  که 
اگر صرفا  تخصص  بدون  فردی  که  حضور 
در قامت قائم مقامی بود و مدیریت کار را 
اما  بود  قبول  قابل  شاید  می گرفت  برعهده 
در دست گرفتن معاونت پرمخاطره ای چون 
هرچه  عامل  تواند  می  فقط  میراث فرهنگی 
سخت تر شدن کار در این حوزه باشد. »ما 
با  نتوانیم  حتی  نگرانیم که  حاضر  حال  در 
نکته ای  این  و  تعامل کنیم  فعلی  مسئوالن 
بسیار منفی است. خصوصا که حوزه میراث 
یک  فقط  که  است  بزرگی  اتفاقات  درگیر 
کند.  مدیریت  را  آن  می تواند  متخصص 
ما  و  تالش کند  آثار  حفظ  برای  کسی که 
به  میراث فرهنگی مان  و  آثار  تخریب  شاهد 

نباشیم.« ساخت و ساز  و  توسعه  بهانه 

 انتصاب علی دارابی به سمت معاونت میراث فرهنگی چه پیامدهایی دارد؟

 سرنوشت میراث در دست مدیر تلویزیونی
الیار عاصمی، فعال میراث فرهنگی: نگرانیم که حتی نتوانیم با مسئوالن فعلی تعامل کنیم 

صنعت »دیبا بافی« 
شوشتر بعد از سه قرن 

احیا می شود
 رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شوشتر گفت: »تولید نخ دیبا 
بعد از قرن ها فراموشی به همت یک جوان 
عالقه مند شوشتری شناسایی شده است.« 
به گفته علی محمد چهارمحالی صنعت دیبا 
بافی شوشتر بعد از سه قرن احیا می شود و 
فرآیند تولید نخ دیبا بعد از قرن ها فراموشی 
شوشتری  عالقه مند  جوان  یک  همت  به 

اخیرا شناسایی شده است.
پارچه ای  اینکه دیبای شوشتری  بیان  با  او 
ارزشمند بوده که در گذشته از الیاف موجود 
است  )گیاهی  قلپلپ  یا  استبرق  میوه  در 
بیابانی  و  خشک  و  گرم  مناطق  در  که 
می روید( بافته می شد، افزود: »این صنعت 
رواج  شوشتر  در  پیش  قرن  سه  حدود  تا 
و  بیماری طاعون  از شیوع  بعد  اما  داشت، 
فوت هنرمندان این عرصه، دیبا بافی نیز به 
با اشاره  فراموشی سپرده شد.«چهارمحالی 
به اینکه دیبا، لباس اعیان و پادشاهان بوده 
پوشش  برای  شوشتر  دیبای  دوره ای  در  و 
تصریح  می شد،  صادر  مکه  به  کعبه  خانه 
کرد: تکه ای از پارچه کعبه از جنس دیبا که 
استفاده  برای کعبه  پیش  ۴۰۰ سال  حدود 
شده بود هم اکنون نزد یکی از دوستداران 
میراث فرهنگی به نام خسرو فتحی مقدم از 
گذشته های دور نگهداری شده و پرونده آن 
در آستانه ثبت ملی قرار دارد. رئیس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شوشتر تصریح کرد: »اخیرا یکی از جوانان 
تولید  فرآیند  علیپور  قاسم  نام  به  شوشتر 
قرار  و  احیا کرده  قرن ها  بعد  را  پارچه  این 
است بعد از ثبت و بررسی نهایی این صنعت 

احیا شود.« دوباره در شوشتر 

 کشف آثار تاریخی 
در معبد باستانی مصر

از  مجموعه ای  مصر  در  باستان شناسان 
از  یکی  در  را  تاریخی  تشریفاتی  اشیای 
معبدهای باستانی این کشور کشف کردند. 
به گزارش ایسنا و به نقل از اجیپت تودی، 
فراعنه«  »معبد  در  باستان شناسان  کاوش 
واقع در »کفر الشیخ«، به کشف مجموعه ای 
پرستش  آیین های  در  که  تاریخی  آثار  از 
مردم مصر باستان مردم مورد استفاده قرار 

شد. منجر  می گرفتند 
این  بر  عالوه  باستان شناسان،  گفته  به 
عاج های  از  مجموعه ای  تشریفاتی،  اشیای 
آن ها  روی  بر  که  شگفت آور  حکاکی شده 
تقدیم کردن  روزمره،  زندگی  از  صحنه هایی 
از حیوانات، گیاهان  پیشکش ها، تصاویری 
کنار  در  شده  کشیده  تصویر  به  پرندگان  و 
یک کتیبه سنگی با نوشته های هیروگلیفی 
انجام  را حین  پادشاه  نقاشی ای که یک  و 
آیین پرستش به نمایش گذاشته  است در 

است. شده  معبد کشف  این 
حمام  یک  سنگی،  چاه  یک  مکان  این  در 
آب  دادن  حرارت  برای  مکانی  و  آجری 
از  یکی  این کاوش  است.  شده  کشف  نیز 
پروژه های اکتشافی به شمار می رود که تحت 
نظارت شورای عالی آثار باستانی مصر و در 
است. شده  انجام  این کشور  مختلف  نقاط 

آقای ضرغامی، پیش از 
انتصاب معاونان جدید، بیشتر 
دیدارهایش فقط با فعاالن 
حوزه گردشگری بود و حوزه 
میراث فرهنگی و صنایع دستی 
کامال به کناری گذاشته شدند 
و این در حالی است که 
معاونت صنایع دستی از جمله 
پرمشکل ترین معاونت های 
موجود در وزارتخانه است.

پیام ما / از زمان روی کار آمدن عزت هللا ضرغامی، وزیر جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نگرانی ها از حضور معاونان جدید 
باال گرفت و این نگرانی ها بعد از تاکید و توجه بیش از پیش ضرغامی بر حوزه گردشگری بیشتر شد. فعاالن حوزه میراث فرهنگی و صنایع 
دستی در این مدت بارها بر این نکته تاکید کردند که »وزیر میراث شناس« می خواهیم و باید رویکردها از گردشگری به توجه بر حفظ 
میراث فرهنگی و صنایع دستی برگردد و حداقل به صورت نسبی این حوزه ها هم مورد توجه قرار گیرند. این اتفاق اما با انتخاب علی دارابی  
به عنوان قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی اوج گرفت چرا که دارابی بدون پیشینه ای در این حوزه به این سمت انتخاب شده است.

حضور فردی بدون تخصص 
اگر صرفا در قامت قائم 

مقامی بود و مدیریت کار را 
برعهده می گرفت شاید قابل 

قبول بود اما در دست گرفتن 
معاونت پرمخاطره ای چون 

میراث فرهنگی فقط می تواند 
عامل هرچه سخت تر شدن کار 

در این حوزه باشد.
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ایران باالترین میزان یارانه انرژی در جهان را پرداخت می کند اما درباره اثربخش بودن آن تردید جدی وجود دارد

یارانه هایی که فقیر می کنند
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران: یارانه ها در یک اقتصاد بیمار زمینه ناکارآمدی بیشتر اقتصاد را ایجاد کرده اند و همین 

مساله هر روز سطح رفاه را کاهش می دهد

| رئیس کمیسیون انرژی اتاق 
بازرگانی ایران |

  | حمیدرضا صالحی |

| عضو کمیسیون انرژی مجلس |

  | هادی بیگی نژاد |
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ش
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دبیر کانون انبوه سازان:

قیمت خانه در تهران 
از اروپا بیشتر شده است 
اینکه  بیان  با  مسکن  بازار  کارشناس  یک 
شهرهای  برخی  با  تهران  در  خانه  قیمت 
اروپایی برابری می کند و در مواردی بیشتر 
دچار  بعد  به   ۹۰ سال  از  است گفت:  شده 
به  آن  نتیجه  شدیم که  ساخت و ساز  رکود 
مسکن  قیمت  گسیخته  لجام  رشد  شکل 
فرشید  ایسنا  گزارش  به  کرد.  پیدا  بروز 
پورحاجت گفت: از سال ۱3۹۰ فشارهایی به 
را  تاثیرش  وارد شده که  حوزه ساخت و ساز 
االن داریم می بیینیم. قیمت خانه در تهران 
به قدری جهش کرده که با شهرهای اروپایی 
برابری می کند و حتی بیشتر شده است. با 
قیمت رهن آپارتمان در تهران و کالن شهرها 
می توان در ترکیه واحد مسکونی خریداری 
انواع  با  ایران  در  ساخت و ساز  بخش  کرد. 
تمام  است.  شده  روبه رو  موانع  اقسام  و 
به  دستگاههای خدمات رسان نگاه درآمدی 
این حوزه دارند و هیچ خدماتی به صنعت 
دلیل  همین  به  نمی دهند.  ارائه  ساختمان 
عمده سازندگان، بخش تولید را را رها کرده و 
به فعالیت های واسطه ای مشغول شده اند و 
تولید ساختمان در کشور ریزش ۵۰ درصدی 

داشته است. به سال ۱3۹۰  نسبت 
فرار  اینکه  بیان  با  انبوه سازان  کانون  دبیر 
سرمایه ها از بخش مسکن انعکاسی از فرار 
تاکید کرد: تولید  از کشور است،  سرمایه ها 
بخش  و  شده  پرریسک  بسیار  کشور  در 
اقتصاد  محرک  موتور  عنوان  به  ساختمان 
به  می برد. کار  به سر  عمیق  رکود  در  کشور 
جایی رسیده که تعداد واحدهای خریداری 
تعداد  از  ترکیه  در  ایرانیها  توسط  شده 
معامالت پرتقاضاترین منطقه تهران بیشتر 

است. شده 
فرشید پورحاجت با بیان اینکه از مهاجرت 
رسیده ایم  سرمایه ها  مهاجرت  به  نخبگان 
است.  بلد  را  خود  کار  سرمایه گذار  گفت: 
اقسام مشکالت  و  انواع  با  داخل  در  وقتی 
انتقال  خارج  به  را  پولش  می شود  مواجه 
می دهد. ایرانی ها در ماه گذشته با خرید ۹۱۱ 
خانه در ترکیه رکورد ماهیانه خرید مسکن 
در این کشور را شکستند. این آمار نسبت به 
دو سال قبل رشد ۴۷ درصدی یافته است 
در حالی که مرداد امسال معامالت در تهران 
سال گذشته کاهش  به  نسبت  درصد   3۹

پیدا کرد.
به گفته پورحاجت، هرکس خواسته در حوزه 
درگیر  نوعی  به  سرمایه گذاری کند  مسکن 
بروکراسی و مقررات دست و پاگیر شده و 
از  است.  بخشیده  لقایش  به  را  عطای کار 
۷6۰ هزار پروانه ساختمانی در سال ۱3۹۰ به 
کمتر از ۴۰۰ هزار در سال ۱3۹۸ رسیدیم و 
سال گذشته نیز آمار کمتر از این مقدار بود.
تنها  نه  شد:  مدعی  انبوه سازان  کانون  دبیر 
سایر  برخوردار  مناطق  در  بلکه  تهران،  در 
آپارتمان،  رهن  نرخ  بعضا  کالن شهرها 
این  نصف  حدود  با  است.  شده  میلیاردی 
خریداری  خانه  استانبول  در  می توان  مبلغ 
کرد. مردم این مسائل را تشخیص می دهند 
و به دنبال رفاه و آسایش در بیرون از مرزها 
می گردند. البته در بسیاری موارد هم سرمایه 
منطقه  به کشورهای  انتقال  از  را پس  خود 
از دست می دهند و از اینجا رانده و از آنجا 

می شوند. مانده 

حدود دو سال پیش، همین روزها بود که وزیر 
نفت با قطعیت به رسانه ها گفت: »هیچ برنامه ای 
برای افزایش قیمت بنزین نداریم و قانون نیز 
اجازه انجام این کار را نداده  است« دو ماه بعد اما 
خبر شبانه افزایش سیصد درصدی بنزین مردم 
را غافلگیر کرد و این غافلگیری آثار و تبعاتی 
به  دست  آن  با  ایرانی ها  هم  هنوز  داشت که 
گریبانند. حاال درست در همین روزها، نمایندگان 
»مجلس  کرده اند:  اعالم  قطعیت  با  مجلس 
هیچ طرحی را برای افزایش قیمت حامل های 
انرژی دنبال نمی کند« مگر می شود نگران نبود. 
حتی اگر هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی 
مجلس بگوید: »ما در شرایط کنونی چنین تنشی 
افزایش  قطعا  نمی کنیم.  تحمیل  مردم  به  را 
قیمت بنزین یا سایر حامل های انرژی منجر به 
ایجاد تنش در بازار می شود و ما نیز قطعا با آن 

مخالف هستیم«
بسیاری  که  انرژی  حامل های  نرخ  افزایش 
با  است  شده  همزمان  است،  کرده  نگران  را 
ارائه طرح همه پرسی در خصوص حذف یارانه 
انرژی در مجلس. آنطور که نمایندگان مجلس 
می گویند بر اساس برآوردهای اولیه باید حدود 
۱۵۰۰ میلیارد تومان برای یارانه انرژی در بودجه 
سال جاری تخصیص پیدا کند. و از طرفی ایران 
قرار  فهرست کشورهایی  صدر  در  سال هاست 

دارد که بیشترین میزان یارانه انرژی را پرداخت 
بین المللی  آژانس  هم  هفته گذشته  می کنند. 
انرژی در گزارشی که از میزان یارانه پرداخت شده 
به حامل های انرژی در سال ۲۰۲۰ میالدی منتشر 
کرده است نام ایران را در صدر نام ۲۵کشوری 
که در این حوزه یارانه پرداخت می کنند قرار داده 
است. بعد از ایران، چین بیشترین میزان یارانه 
را به حوزه انرژی تخصیص می دهد. بر اساس 
این گزارش از مجموع ۱۸۱ میلیارد دالری که در 
حوزه انرژی دنیا به عنوان یارانه پرداخت شده 
است، ۲۹.۵ میلیارد دالر در ایران به این موضوع 
اختصاص پیدا کرده است. که به تفکیک شامل: 
 ۱۲.۵ نفت،  بخش  در  یارانه  دالر  میلیارد  پنج 
میلیارد دالر در بخش برق و ۱۲.۲ میلیارد دالر 
در بخش گاز می شود. این گزارش همچنین از 
کاهش پرداخت یارانه انرژی در دنیا هم خبر 
یارانه  مقدار   ۲۰۲۰ سال  در  است  آورده  و  داده 
از  درصد کمتر   ۴۰ جهان،  در  انرژی  پرداختی 
با رقمی حدود ۱۸۱ میلیارد  بوده و  سال ۲۰۱۹ 
دالر به پایین ترین سطح از سال ۲۰۰۷ تاکنون 
رسیده است. به عبارتی، حدود ۵۰ میلیارد دالر 
کمتر از سال ۲۰۱۹ یارانه برای بخش انرژی در 
دنیا اختصاص یافته است. اختصاص یارانه در 
بخش انرژی در ایران آثار جانبی بسیاری دارد. از 
سویی ارزان شدن قیمت انرژی در کشور به نفع 

بسیاری از سودجویانی است که به طور مثال در 
یک سال گذشته با فعالیت در صنعت ماینینگ 
شبکه برق را با چالشی جدی مواجه کرده اند. 
به مشترکان –به  یارانه  این  پرداخت  از طرفی 
ویژه مشترکان پرمصرف- این پیام را به طور 
برای  غیرمستقیم مخابره می کند که ضرورتی 
تغییر الگوی مصرف در زندگی وجود ندارد. چرا 
انرژی مصرف شده بخش کوچکی  که هزینه 
اختصاص  خود  به  را  او  زندگی  هزینه های  از 
هزینه ای  گفت  می توان  مجموع  در  می دهد. 
انرژی  حامل های  برای  جامعه  افراد  اغلب  که 
پرداخت می کنند، آنقدر غیر واقعی است که این 
دغدغه را برای آنها ایجاد نمی کند که فکری برای 
الگوی مصرف خود کنند. از طرفی وقتی دولت 
تصمیم به افزایش نرخ حامل های انرژی به ویژه 
جامعه  آسیب پذیر  اقشار  تنها  می گیرد،  بنزین 
هستند که فشار ناشی از این افزایش قیمت را به 
طور مستقیم در زندگی خود احساس می کنند. 
همان قشری که کمترین سهم را از یارانه انرژی 

که دولت می پردازد، دریافت می کند.
نظر  در  درباره  بسیاری  نظرهای  اظهار   هرچند 
انرژی  برای بخش  یارانه  از  این میزان  گرفتن 
مطرح است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
اما هنوز سازوکار شفافی  آنرا مخرب می دانند، 
حمیدرضا  ندارد.  وجود  یارانه  این  حذف  برای 

صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
ایران یکی از کسانی است که نقدهایی را به این 
اما به چگونگی پرداخت  موضوع وارد می داند، 
دارد:  انتقادهایی  هم  آن  حذف  و  یارانه  این 
»ایران باالترین سطح یارانه انرژی را در جهان 
دارد اما آیا این یارانه ها باعث شده که رفاه در 
همین  باشد؟  دیگر  کشورهای  از  بیشتر  ایران 
مساله نشان می دهد یارانه ها نمی توانند سطح 

رفاه را در ایران بیشتر کنند. این یارانه ها در یک 
اقتصاد بیمار زمینه ناکارآمدی بیشتر اقتصاد را 
ایجاد کرده اند و همین مساله هر روز سطح رفاه 
را کاهش می دهد. یک اقتصاد ناکارآمد نمی تواند 
خروجی داشته باشد. یارانه های گزافی که ایران 
برای انرژی در نظر گرفته، مسئله رقابت پذیری 
را هم از بین برده و سبب شکل گیری امضاهای 
طالیی شده که جامعه را منفعل کرده است. این 
مسئله نرخ مشارکت مردم را نیز کاهش داده 
است« صالحی به ایرنا گفته است: »اگر یارانه ها 
هدفمند بود شاید می توانست از قشر ضعیف 
حمایت کند. متاسفانه یارانه ای که امروز به اقشار 
ثروتمند جامعه می رسد چند برابر اقشار ضعیف 
است. باید دید در جهان چگونه از ابزار یارانه در 
بستر اقتصادی سالم استفاده می کنند و چگونه 
به  امروز  ترکیه  نمونه  برای  به هدف می رسند. 
دو دهک ضعیف جامعه به ازای ۱۴۰ کیلووات 
مشخص  هدف  می دهد.  یارانه  برق  مصرف 
است و به نتیجه هم می رسد. نباید یارانه های 
نادرست ترین  به  این سطح، آن هم  انرژی در 
باید از خود سوال  شکل پرداخت شود. دولت 
کند که چرا ۸6 میلیارد دالر در سال یارانه انرژی 
می دهیم، اما رفاه بیشتر نمی شود؟ و آنگاه دست 
به اصالحات بر اساس یک سند راه انرژی بزند«
یکی از راهکارهایی که از سوی برخی مسئوالن 
است،  شده  مطرح  مسائل  این  رفع  برای 
که  طرحی  که،  است  پلکانی  تعرفه گذاری 
کمیسیون انرژی مجلس آن را دنبال می کند و 
ارائه دهندگان آن معتقدند باعث ایجاد عدالت در 

می شود.  انرژی  از  استفاده 
پرویز قاضی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس 
می گوید:  طرح  این  جزئیات  خصوص  در 
»مصرف ۷۵ درصد مشترکان در الگوی مصرف 
قرار می گیرد و ۲۵ درصد مشترکان که مصرف 
خارج از عرف دارند و پرمصرف حساب می شوند، 
توزیع  بپردازند.«  را  برق  واقعی  قیمت  باید 
از مواردی است که  انرژی یکی  ناعادالنه یارانه 

به آن اشاره شده است. همواره 
 هر چقدر مشترکان حامل های انرژی مصرف 
باالتری داشته باشند، از یارانه بیشتری برخوردار 
می شوند و طبقات پایین جامعه به واسطه سبک 
زندگی و وضعیت مسکن به نسبت قابل توجهی 
از یارانه انرژی کمتری بهره مند هستند. راهکاری 
که برخی نمایندگان مجلس ارائه کرده اند، بیشتر 
تاکید بر اشتباهی است که ۱۲ سال پیش اتفاق 
افتاد و مدعی شد که با پرداخت یارانه نقدی به 
مردم، و قطع یارانه در بخش انرژی و بخش های 
دیگر عدالت در جامعه برقرار می شود. پرداخت 
با  از ۱۲ سال،  تومانی که پس  یارانه ۴۵ هزار 
افزایش سرسام آور قیمت ها و تورم روز افزون 
در جامعه هنوز به همان میزان به مردم پرداخت 
ارائه  با  نمایندگان  برخی  باز هم  می شود. حاال 
طرح هایی به مجلس همان سیاست را دنبال 

می کنند. 

اینکه  اعالم  با  یونان  وزیر  نخست 
پیشگام  باید  مدیترانه  حاشیه  کشورهای 
اقلیمی  تغییرات  به  توجه  زمینه  در  راهی 
منفعل  هزینه  که  داد  هشدار  باشند، 
است.  تصور  غیرقابل  زمینه،  این  در  بودن 
با  و گو  کریاکوس میتسوتاکیس در گفت 
نمی خواهم  دیگر  گفت:  رویترز  خبرگزاری 
کنم،  صحبت  اقلیمی  تغییرات  مورد  در 
بلکه می خواهم در مورد بحران آب وهوایی 
را گرفته  ما  اکنون گریبان  صحبت کنم که 
است. برای پرداختن به این مساله، ما به 
سیاست های هم ترازی نیاز داریم که اساسا 
زندگی  و  اقتصادی  های  جنبه  همه  در 
اجتماعی ما نفوذ کرده باشد. یونان، ترکیه، 
قبرس و اسپانیا در تابستان سال جاری با 
آتش سوزی های شدید و گرمای باال دست 
هشدار  دانشمندان  و  بودند  گریبان  به 
دادند که این منطقه به کانون آتش سوزی 
چین  و  ترکیه  آلمان،  است.  شده  تبدیل 
نیز به تازگی سیل های ویرانگری را تجربه 
بحران  بالقوه،  بدترین سناریوی  در  کردند. 
آب وهوایی، معرف نابودی تمدن بشری به 
بسیار  باید  است.  شناسیم  می  شکلی که 
سناریو  بدترین  این  اگر  باشیم.  شفاف 
عملی شود، این سیاره تا پایان این قرن، 
بود.  نخواهد  بشری  گونه های  میهمان نواز 

اینجا در مدیترانه ما از تمدن تقریبا 6 هزار 
این است  ما  اما وظیفه  برخورداریم،  ساله 
های  نسل  که  کند  تضمین  ما  نسل  که 
شکوفایی  و  پیشرفت  زندگی،  به  آینده 

داد. خواهند  ادامه 
متحد  ملل  هواشناسی  جهانی  سازمان 
ناشی  بالیای  شمار  است که  ارزیابی کرده 
سال گذشته،   ۵۰ طی  اقلیمی  تغییرات  از 
پنج برابر شده و بیش از ۲ میلیون نفر را 
به کشتن داده و 3.6۴ تریلیون دالر هزینه 

است. آورده  بار  به 
سال  که  شد  یادآور  یونان  وزیر  نخست 
میلیارد  نیم  یونان  در  سیالب ها  گذشته 

محصول  هر  و  برداشت  در  هزینه  یورو 
زیان دیده از شرایط جوی می تواند صدها 
همچنین  کند.  وارد  خسارت  میلیون 
افزایش سطح  از  ناشی  فرسایش ساحلی 
آب دریاها، چالش دیگری بود که تهدیدی 
یونان  گردشگری  متوجه  را  مستقیم 
ویژه ای  اهمیت  از  که  مقوله ای  می کند، 

است. برخوردار  کشور  این  برای 
با  کشور  این  گفت  یونان  وزیر  نخست 
فاصله گرفتن از سوخت زغال سنگ، میزان 
انتشار گازهای گلخانه ای را از اواخر سال 
۲۰۱۹ به میزان ۱۱ میلیون تن کاهش داده 

است.

نخست وزیر یونان:

هزینه نادیده گرفتن بحران آب وهوایی غیرقابل تصور است

تغییر اقلیم

مشکل در دیدگاه مسئوالن 
برای استفاده از آب سبز بوده 
که کار چندانی در این زمینه 
انجام نشده است، از طرفی 

زمانی که در زمینه آبخیزداری 
اقداماتی صورت گیرد، در 

حقیقت فرصت هایی فراهم 
می شود تا اگر اتفاقی رخ 

داد این عملیات بتوانند آب 
را ذخیره کنند که ممکن 

است این اتفاق هر ۱۰ سال 
یکبار رخ دهد

رئیس هیات مدیره انجمن هیدرولوژی ایران:

تغییر الگو و تقویم کشت فرصتی برای استفاده 
از آب سبز فراهم می کند

زمانی استفاده از آب سبز برای بخش کشاورزی 
و کم آبی  از خشکسالی  نحوی  به  می توانست 
بکاهد که متاسفانه اقداماتی درخور در این زمینه 
انجام نشده است، از طرفی اکنون که بارندگی ها 
گفت،  نمی توان  کرده  پیدا  کاهش  شدت  به 
موجود  وضع  راهگشای  سبز  آب  از  استفاده 
است و زمانی این امر مثمر ثمر خواهد بود که 

بارندگی ها به صورت یکنواخت رخ دهد.
انجمن  مدیره  هیات  رئیس  فتاحی،  روح هللا 
هیدرولوژی ایران می گوید: استفاده از آب سبز 
از عدم قطعیت باالیی برخوردار است، اگر مقدار 
و  یکنواخت تر  در طول سال  بارندگی  توزیع  و 
منطبق با فصل رشد گیاهان باشد، قطعا بخش 
آب  از طریق  آبی گیاهان  نیاز  از  توجهی  قابل 
روی  در کشور  متاسفانه  تامین می شود،  سبز 
الگوی  تغییر  با  و  نشده  کار  سبز  آب  مقوله 
کشت  گونه ای  به  محصوالت  می توان  کشت 
شوند که حداکثر بهره مندی از آب سبز صورت 
گیرد، بنابراین الزم است در شرایط کم آبی از 
معنای  به  امر  این  اما  استفاده کرد،  سبز  آب 
بود.  نخواهد  آبی  مشکالت  رفع  راهگشایی 
می توان روش هایی را به کار برد که مقدار مفید 
بودن آب بارندگی افزایش یابد، به این معنا که 
با انجام عملیات آبخیزداری فرصت و ظرفیت 
پیدا  افزایش  حوضه  سطح  در  آب  نگه داشت 
می کند، طرح های تغذیه مصنوعی  در پخش 

سیالب ناشی از بارندگی به شکلی فرصت سازی 
برای استفاده بیشتر از آب سبز است.

به گزارش ایسنا فتاحی با بیان اینکه کار در زمینه 
است که  بیشتری  اقدامات  نیازمند  سبز  آب 
می توان با تغییر الگو و تقویم کشت فرصت های 
بیشتری برای استفاده از این نوع آب فراهم کرد، 
گفت: این روش به دلیل تغییرپذیری شدیدی 
که در آن وجود دارد، عموما چندان قابل اعتماد 
نیست، یعنی ممکن است زمانی از سال  که گیاه 
نیاز به آب دارد بارندگی رخ ندهد و یا مقدار کمی 
از بارندگی را شاهد باشیم. رئیس هیات مدیره 
اینکه  خصوص  در  ایران  هیدرولوژی  انجمن 
چرا در این سال ها از آب سبز استفاده نشده 
است، توضیح داد: مشکل در دیدگاه مسئوالن 
برای استفاده از آب سبز بوده که کار چندانی در 
از طرفی زمانی  انجام نشده است،  این زمینه 
که در زمینه آبخیزداری اقداماتی صورت گیرد، 
در حقیقت فرصت هایی فراهم می شود تا اگر 
اتفاقی رخ داد این عملیات بتوانند آب را ذخیره 
کنند که ممکن است این اتفاق هر ۱۰ سال یکبار 
رخ دهد، یعنی باید آبخیزداری را به عنوان بیمه 
منابع آب کشور در نظر بگیریم تا بتواند رخدادها 
را که همان سیالب ها هستند کنترل و از تهدید 
به فرصت تبدیل شوند، بنابراین تبدیل تهدید 
به فرصت نیازمند توجه به بحث آبخیزداری و 

ایجاد بسترهای الزم در این زمینه است.

زمزمه هایی از افزایش نرخ حامل های انرژی به گوش می رسد. هرچند غالب نمایندگان مجلس آن را تکذیب کرده و اعالم کرده اند 
مجلس هیچ برنامه ای برای افزایش نرخ حامل های انرژی ندارد، اما به نظر می رسد باید منتظر تغییراتی در این زمینه باشیم. دو هفته 
به  برای  ارائه کرده ام  به مجلس  اعالم کرد: »طرحی  امور داخلی کشور و شوراهای مجلس  ابوترابی عضو کمیسیون  ابوالفضل  پیش 
رفراندوم گذاشتن حذف یارانه  پنهان و آشکار و پرداخت مستقیم آن به مردم« طرح حذف یارانه های انرژی در سال های اخیر بارها از 
سوی مسئوالن و کارشناسان مطرح شده اما در مورد چگونگی اجرای آن راهبرد شفافی وجود ندارد. ایران همچنان در صدر کشورهایی 
قرار دارد که یارانه انرژی پرداخت می کنند. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی ایران در صدر 25 کشوری است که این 
نهاد بین المللی وضعیت پرداخت یارانه انرژی را در آنها بررسی و اعالم کرده است در سال 2020: »ایران حدود 5 میلیارد دالر یارانه به 
نفت، 12.5 میلیارد دالر یارانه به برق و 12.2 میلیارد دالر یارانه به گاز تخصیص داده« اما آیا این تخصیص یارانه به بخش انرژی در کشور 

عادالنه بوده و کمکی به اقتصاد کشور کرده است؟

ایران باالترین سطح یارانه 
انرژی را در جهان دارد اما 
آیا این یارانه ها باعث شده 
که رفاه در ایران بیشتر از 

کشورهای دیگر باشد؟ همین 
مساله نشان می دهد یارانه ها 

نمی توانند سطح رفاه را در 
ایران بیشتر کنند. این یارانه ها 

در یک اقتصاد بیمار زمینه 
ناکارآمدی بیشتر اقتصاد را 

ایجاد کرده اند و همین مساله 
هر روز سطح رفاه را کاهش 

می دهد

ما در شرایط کنونی چنین 
تنشی را به مردم تحمیل 

نمی کنیم. قطعا افزایش قیمت 
بنزین یا سایر حامل های انرژی 

منجر به ایجاد تنش در بازار 
می شود و ما نیز قطعا با آن 

مخالف هستیم

مفقودی

مفقودی

سیكلت  موتور  مدارك  كلیه 
یك سیلندر دایچی به شماره 
شماره  و   486890 موتور 
شاسی 11115 مدل 1399 به 
ایران   72897 پالك  شماره 
آرمین  آقای  نام  به   525
خسروی مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز وكارت خودروی وانت 
به   1386 مدل  پیكان  سیستم 
و   11486025519 موتور  شماره 
به   31625379 شاسی  شماره 
ایران 793 ق  شماره پالك 79 
حاجی  مهدی  آقای  نام  به   99
از  و  گردیده  مفقود  محمدی 

درجه اعتبار ساقط می باشد .
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شهر

مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات اجتماعی و مشارکت های شهرداری تهران:

زندگی بعضی مددجوها یک دهه در گرمخانه می گذرد 
و  اجتماعی  خدمات  رفاه،  سازمان  مدیر عامل 
مشارکت های شهرداری تهران از حضور افرادی در 
گرمخانه ها خبر داد که یک دهه زندگی شان در 
همین فضا گذشته است.  سید مالک حسینی، 
اجتماعی  خدمات  رفاه،  سازمان  عامل  مدیر 
عدم  درباره   تهران  شهرداری  مشارکت های  و 
افراد بی خانمان و کسانی که در  واکسیناسیون 
ایلنا گفت:  به  هستند،  شهرداری  گرمخانه های 
در  سراسری  واکسیناسیون  شروع  با  همزمان 
مورد  در  یکی  داشتیم که  دغدغه  دو  ما  کشور، 
واکسیناسیون مددکاران بود و اعتقاد داشتیم، بعد 
از کادر درمان بیشترین نیاز را به واکسن دارند، چرا 
که بیشترین تعامل را با عوامل انسانی آسیب پذیر 
دارند.  او ادامه داد: هر چند پیگیری های فراوان 
ما از وزارت بهداشت به نتیجه نرسید، اما به همت 

شهرداری تهران طی ۲۰ روز گذشته واکسیناسیون 
این گروه ها آغاز شده است و تاکنون به غیر از 
کسانی که درگیر کرونا هستند و یا تازه دوره درمان 
خود را تمام کردند، سایر افراد اجرایی و مددکاران 

۱۰۰ درصد واکسینه شده اند.
حسینی درباره واکسیناسیون مددجویان حاضر 
در گرمخانه ها و سامان سراها اظهار کرد: در مورد 
مددجوها، به رغم همه پیگیری هایی که انجام شد 
و از ابتدای شیوع کرونا چه در مورد واکسن آنفلوآنزا 
و چه در مورد واکسن کرونا، متاسفانه هیچوقت 
مددجوها در اولویت وزارت بهداشت قرار نگرفتند.  
مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران اضافه کرد: بخشی از 
حساسیت برای در اولویت قرار گرفتن این افراد به 
دلیل نداشتن مدارک هویتی است. آن ها کسی را 

جز ما ندارند، به همین دلیل تاکید و اصرار ما بر 
واکسیناسیون این افراد به دلیل نداشتن پشتوانه 
است و با همین نگاه مساله واکسیناسیون آن ها 
را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهیم کرد.  
حسینی افزود: خوشبختانه شهردار تهران به ستاد 
مدیریت بحران در این زمینه ماموریت ویژه ای 
داده است و یکی از مواردی که مورد تاکید ایشان 
هم هست، بحث گروه های آسیب پذیر است. با 
توجه به اینکه خانواده های کودکان کار و در معرض 
آسیب، مددجوهای گرمخانه ها و سامان سراها و 
مراکز بهاران و افرادی که در سامانه نیازمندان ما 
هستند و ۱3 هزار خانواده را شامل می شوند، در 
اولویت قرار گرفته اند و با اراده ای که من در ستاد 
مدیریت بحران شهرداری می بینم قطعا این کار با 
مرحله بندی به نتیجه می رسد.  او با بیان اینکه 

واکسیناسیون کارتن خواب ها  برای  چالشی که 
از  است، گفت:  آنها  هویتی  مساله  دارد،  وجود 
طرفی حضور آن ها در گرمخانه ها ثابت نیست و 
این کار را سخت می کند. بیش از 3۰ الی ۴۰ درصد 
این افراد به طور ثابت در طول سال به گرمخانه ها 
مراجعه می کنند و تالش می کنیم واکسیناسیون 
این افراد به عالوه مددجوهای مراکز بهاران را آغاز 
اینکه شهرداری  به  واکنش  در  کنیم.  حسینی 
واکسیناسیون خانواده های کارمندان را نیز شروع 
کرده، چرا برای این گروه منتظر وزارت بهداشت 
اظهار کرد: مساله ثبت اطالعات هویتی  است؟ 
این افراد است. بخش عمده ای از آن ها اطالعات 
هویتی ندارند و مشغول بررسی ساز و کاری برای 
از طرفی شهرداری متولی  این مساله هستیم. 
واکسیناسیون نیست و براساس سهمیه ای که 
توافق شده، واکسیناسیون را انجام می دهد و برای 
این گروه ها وزارت بهداشت باید چاره اندیشی کند.  
او تاکید کرد: در تالش هستیم که این مشکالت 
را برطرف کنیم و بتوانیم این گروه را در اولویت 

قرار دهیم.  حسینی درباره آمار ابتال به کرونا در 
گرمخانه ها گفت: خوشبختانه مرگ ناشی از کرونا 
در گرمخانه ها نداشتیم اما از موج چهارم به بعد 
ابتال به کرونا در گرمخانه ها رخ داده است و بیش 
از ۱۰۰ نفر به کرونا مبتال شده اند.  او اضافه کرد: اگر 
بتوانیم موضوع مسکن اجتماعی را برای این افراد 
به نتیجه برسانیم، اقدام بسیار خوبی خواهد بود. 
ما افرادی را داریم که بیش از یک دهه است، 
در گرمخانه های تهران زندگی می کنند، اما اینکه 
بتوان این افراد را از این چرخه خارج کرد و برای 
چالش   ایجاد کرد،  را  باثبات تری  زندگی  آن ها 
جدی است که منابع آن وجود ندارد و افزایش 
بیش از اندازه هزینه های زندگی کار ما را روز به روز 
سخت تر می کند.  حسینی گفت: یک ماه پیش 
برای شتاب گرفتن فعالیت های مددکاری فراخوان 
کمک دادیم و این فراخوان را باز هم در دستور 
داریم تا از ظرفیت اقدامات مددکاری برای وصل 
کردن افراد به خانواده ها و برطرف کردن نیازهای 

آن ها استفاده کنیم.

اول: خودرو یا مترو؛ مسئله این است
می خواهم ادعا کنم که به رغم همه عزاداری ها 
عمومی  مختلف  نهادهای  روضه خوانی های  و 
دولتی و غیردولتی برای آلودگی هوا، ترافیک 
اول  دغدغه  موضوعات  این  زیست  محیط  و 
آنها نیست. بگذارید یک نگاه سریع به شبکه 
ذی نفعان بیندازیم. یکی از منابع پایدار درآمد 

طرح  و  ترافیک  طرح  عوارض  اخذ  شهرداری 
شخصی  خودروهای  از  تهران  در  هوا  آلودگی 
حدود  در  شهرداری  همین  حالی که  در  است، 
۹۰ درصد هزینه های مترو و شبکه اتوبوس را 
می پردازد. تا جایی که شهردار اسبق تهران یک 
است  چه کاری  بود که  –به درستی- گفته  بار 
گرفتن همین مبلغ پول بلیط از مردم. جریمه ها 

و عواض یکی از منابع درآمدی  پلیس راهور 
نیز هست. تاکسی های اینترنتی دیگر ذی نفع 
بزرگ  ذی نفع  هستند،  خودرویی  حمل و نقل 
دیگر که پنهان اما بسیار قدرتمند است صنایع 
روزانه  که  صنعتی  است.  ایران  خودروسازی 
خیابان های  راهی  خودرو  میلیون  یک  حدود 
پیمانکاران  دیگر  بزرگ  ذی نفع  می کند.  شهر 

از  هستند که  جاده سازی  و  ُپل ساز  و  راه ساز 
ذی نفعان  می برند.  انتفاع  شهری  پروژه های 
و  بهره های کم  هستند که  هم  دیگری  پنهان 
تا  اما  می برند  خودرویی  حمل و نقل  از  بیشی 
حمل و نقل  ذی نفعان  سیاهه  به  نگاهی  اینجا 
خودرویی نشان می دهد که عوض کردن بازی به 
سمت حمل و نقل عمومی کار پیچیده ای است.
عمومی  حمل و نقل  شبکه  اول  دست  ذی نفع 
کیست؟ گروه های اجتماعی که عموما از طبقه 
نهایت چند  متوسط و فرودست هستند و در 

مترو. تخصصی  پیمانکار 
راه رسیده  از  را جای هر شهردار  حاال خودتان 
منابع  تمام  ندارید،  بودجه  بگذارید:  تهران  در 
درآمدی به شدت محدود شده اند، یکسو آب 
باریکه مهم و موثر عوارض طرح ترافیک است 
و  سوی دیگر شبکه حمل و نقل عمومی که همه 
بودجه  شهرداری را یک جا می بلعد و همیشه 
مدت هاست  که  دولت هایی  و  است  بدهکار 
سهم خود از توسعه شبکه حمل و نقل عمومی 
را پرداخت نکرده اند. چه خواهید کرد؟ اولین راه 
حلی که به ذهن هر کسی می رسد گران کردن 
بلیط مترو و تامین درصد بیشتری از هزینه های 
شبکه اتوبوسی دست کم از پرداخت مسافران 
است. حتما موافق هستید که تا وقتی مهره ها 
تصمیماتی  چنین  باشند،  شده  چیده  اینطور 

خیلی دور از ذهن نیست.
علیرغم  می کنم که  تکرار  را  ادعایم  بنابراین 
آلودگی  مسئله  نه  من  نظر  به  هیاهوها، 
هوا نه مسئله ترافیک و به تبع اینها مسئله 
»حمل و نقل عمومی« مسئله شهرداری تهران 
–و احتماال بقیه نهادهای ذی نفوذ- نبوده است 
نشان  تهران  توسعه شهر  یا دست کم، شکل 
نبوده است. می دهد در بیست سال گذشته 

دوم: عوض کردن زمین بازی
تهران  به جای شهردار  تصور خودتان  از  حاال 
شهر  ساکِن  یک  مثل  و  بردارید  دست 
استفاده کننده از حمل و نقل عمومی فکر کنید. 
مترو  ایستگاه  به  وقت گذرانی  برای  آیا هرگز 
محلی  اتوبوس های  رفته اید؟  آن  نزدیکی  یا 
مترو  بلیط  یک  با  شده اید؟  سوار  رایگان  را 
موفق شده اید یک مسیر طوالنی را با ترکیبی 
پول  و  بروید  عمومی  حمل و نقل  وسایل  از 
اضافه ای نپردازید؟ آیا اتوبوس شبکه محله ای 
آیا  دیده اید؟  شخصی سازی شده  حالت  به  را 
شبکه  در  رایگان  روز  یک  تولدتان،  روز  برای 
حمل و نقل عمومی دریافت کرده اید؟ آیا از مترو 
و اتوبوس های مکمل برای دیدار شبانه از تهران، 
از موزه های تهران، قدم زدن و دوچرخه سواری و 
تفریح و وقت گذرانی در فضای عمومی استفاده 

بانکی  اداری،  کارهای  مجموعه  آیا  کرده اید؟ 
و بیمه ای را در نزدیک ترین ایستگاه مترو به 
خانه تان دریافت کرده اید؟ آیا تخفیف از اسنپ 
و تپسی برای رسیدن به ایستگاه مترو استفاده 
کرده اید؟ خیابان های شهر اولویت را به شمای 
پیاده، دوچرخه سوار یا اتوبوس سوار می دهند؟ 
مایه  برایتان  عمومی  حمل و نقل  از  استفاده 

است؟ ارزش  و  مباهات 

منفی  باال  سواالت  این  از  بسیاری  جواب 
گذشته  سال های  در  تهران  شهرداری  است. 
زمین  کردن  عوض  سمت  به  قدمی  تقریبا 
بازی برنداشته است. درست است که مترو را 
از  تنها توسعه داده در حالی که دولت  دست 
زیر بار مسئولیتش شانه خالی کرده اما فقط 
ساخت و ساز کرده و خط مترو و ایستگاه ها را 
لنگان لنگان و عقب تر از برنامه توسعه داده و 
اتوبوس های فرسوده شبکه محلی را همچنان 
بازی  زمین  اما  است.  داشته  نگه  برقرار 

است.  نداده  تغییر  را  عمومی  حمل و نقل 
شکل دهی  به  نیاز  بازی  زمین  این  تغییر 
ذی نفعان جدید و البته راضی کردن ذی نغعان 
بستری  عمومی،  حمل و نقل  دارد.  قدیمی 
است که می تواند نقطه عزیمت توسعه پایدار 
و  مدیران  که  شرطی  به  باشد  تهران  شهر 
این زمین  تغییر  اول جسارت  سیاست گذاران 
بازی را داشته باشند، دوم در به کارگیری دانش 
و البته تجربه توانمند باشند و اینقدر بلندپروازی 
داشته باشند که پا روی زمین ناشناخته بگذارند.
محاسبات روی کاغذ دست کم نشان می دهد که 
حمل و نقل عمومی، همان چوب جادویی است 
که می تواند دو مشکل اول تهران یکی ترافیک 
و آلودگی هوا را تا حدی مرتفع کند، درحالی که 
و  تنوع  نشاط،  رنگ  است همزمان کمی  قادر 

امید هم به شهر بدهد.

نگاهی به گفته های شهردار تازه تهران پیرامون قیمت واقعی بلیط مترو

چوب جادویی حمل و نقل عمومی

شهردار تهران: 
تهران 80 هزار میلیارد 

تومان بدهی دارد 
ما باید بدون اینکه به گذشتگان 

برچسب بزنیم، ناظر به آینده نگاه کنیم
شهردار تهران گفت: در خصوص موضوع رفاه 
و امنیت و آسایش نیازمند همکاری با ناجا 
هستیم و امیدواریم که این زحمات به یک 
فعالیت مشترک منجر شود.  به گزارش سایت 
شهر،  علیرضا زاکانی، شهردار تهران در دیدار با 
سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی 
کشور گفت: هدف گذاری در ۴۲ سال گذشته 
در نظام اسالمی و راه طی شده برکات بسیاری 
داشته اما خالءها و فاصله جدی نیز با اهداف 
ترسیم شده وجود دارد. به فرموده مقام معظم 
رهبری تهران یک کشور و مرکز کشور است و 
اثرات اقدام انجام شده در تهران فرای مرزهای 
نماد  تهران  که  گونه ای  به  بوده  جغرافیایی 
کارآمدی نظام قلمداد می شود. شهردار تهران 
دوره های گذشته  در  شهرداری  در  داد:  ادامه 
زحمات زیادی برای شهر تهران کشیده شده و 
البته نقص هایی نیز وجود دارد و ما باید بدون 
اینکه به گذشتگان برچسب بزنیم، ناظر به آینده 
نگاه کنیم و از اشتباهات گذشته عبرت بگیریم.
او اضافه کرد: شهرداری تهران ۸۰ هزار میلیارد 
باید  دارد که ۱۲.۵ هزار میلیارد  بدهی  تومان 
بابت آن سود بانکی پرداخت کنیم اما این به 
معنای بن بست نیست و شهر ظرفیت های 
زیادی دارد و راه های متنوعی وجود دارد که 
زاکانی عنوان  برای ما نمی گذارد.  بن بستی 
به کالبد  کرد: در عمده کارهای صورت گرفته 
شهر توجه شده و باید به روح شهر نیز توجه 
کنیم. باید با یک نگاه درست الگو باشیم. بر 
همین اساس تعریف افق و چشم انداز مطلوب 
و نحوه عملیاتی شدن آن را انجام دادیم. نکته 
دیگر هم بستگی حاکمیتی و حکومتی است؛ 
چرا که بدون آن انباشتگی مشکالت شهر قابل 
حل نیست.   او با بیان اینکه ناجا و شهرداری 
کارهای پیوسته و در هم تنیده با مردم دارند 
و این نقطه اشتراک آن ها است، یادآور شد: 
خط تالش بعدی این است که شهر را در مدار 
نخبگان و مردم پیش ببریم و شهر هوشمندی 
داشته باشیم و با استفاده از فناوری، کل شهر را 

در یک اکوسیستم واحد ببینیم.

سخنگوی شورای شهر شیراز: 
تایید حکم شهردار شیراز 

ممکن است یک ماه طول 
بکشد 

سخنگوی شورای شهر شیراز گفت: حکم شهردار 
فرآیندهای  کردن  طی  درحال  شیراز  منتخب 
قانونی است. به گزارش ایمنا، علی اکبر سلطانی 
با بیان اینکه شورای شهر شیراز طی مدت قانونی 
شهردار منتخب خود را انتخاب و به استانداری 
فارس و وزارت کشور معرفی کرده است، اظهار 
انتخاب سید احسان اصنافی به  از زمان  کرد: 
عنوان شهردار منتخب شیراز، چند وقتی است 
می گذرد که براساس نامه اخیر فرمانداری شیراز 
است.  قانونی  فرآیندهای  شدن  طی  حال  در 
رئیس  به  شیراز  فرمانداری  نامه  در  افزود:  او 
شورای شهر شیراز، نامه ۱۵ شهریورماه مدیرکل 
دفتر امور شهری و شوراهای اسالمی استانداری 
فارس مبنی بر انتخاب و معرفی شهردار ظرف 
مهلت یک ماهه در خصوص شورای شهر شیراز 

موضوعیت ندارد.

بعد  و  می شود  محافل  نقل  روزی  چند  شورا  اعضا  یا  شهرداری  مدیران  از  یکی  حرف  با  چندگاهی  از  هر  مترو  بلیط  قیمت 
انکار می کند، بقیه هم کمی غرغر می کنند و همه چیز به حالت قبلی برمی گردد. بلیط را  آن مدیر یا عضو شورا خبر افزایش 
از  زیادی  ساعت های  در  مترو  است،  برقرار  تهران  خیابان های  ترافیک  می کند،  پیدا  مالیم  افزایشی  اتوبوس  یا  مترو  بلیط 
به شهرداری غر می زند،  سازمان محیط زیست  را می  گیرد، دولت  آلودگی هوا نفس شهر  به هم فشرده است،  و  روز شلوغ 
تقصیر  و  باال می  برد  را  نظر مردم، دست ها  کلیدی در معرض  بازیگر  به عنوان  اعتراض می کند و شهرداری  به وزارت صمت 
انباشته و تعدد سازمان ها و نهادهای مختلفی می اندازد که باید برای ترافیک و آلودگی هوا کاری  را گردن دولت، بدهی ها 

نکردند. و  می کرده اند 

|  
رنا

 ای
 |

یکی از منابع پایدار درآمد 
شهرداری اخذ عوارض طرح 

ترافیک و طرح آلودگی هوا در 
تهران از خودروهای شخصی 

است، در حالی که همین 
شهرداری در حدود ۹۰ درصد 

هزینه های مترو و شبکه 
اتوبوس را می پردازد

| پژوهشگر جامعه شناسی شهری |
| نفیسه آزاد |

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  نوبت اول
یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
مناقصه واگذاری امور لنژری بیمارستان شفابهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
96/21/7/1400

واگذاری امور لنژری بیمارستان شفاموضوع مناقصه

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir 

ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

14.327.881.680برآورد یکساله )ریال(
تضمین شرکت در مناقصه 

716.394.084)ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت دریافت اسناد
14:30 روز سه شنبه مورخ 1400/07/06

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

تا ساعت 14:30روز سه شنبه  مورخ 
1400/07/20

از ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1400/07/21بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز یکشنبه  مورخ 1400/07/11 در محل بیمارستان شفا برگزار خواهد شد.

محل تسلیم اصل پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و 
دارو، اداره حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

م الف : 2104

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
مناقصه گران جهت پروژه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای تحت 

پوشش مخزن هوایی مجتمع ناحیه 2 غرب ) سایت ملکسر ( از توابع شهرستان صومعه سرا

شماره    29-1400ق          شماره فراخوان سامانه ستاد :  2000005117000028

ت دوم
نوب

1-نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان گیالن
2-شرح مختصر موضوع مناقصه : پروژه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای تحت پوشش مخزن هوایی مجتمع ناحیه 

۲ غرب ) سایت ملکسر ( از توابع شهرستان صومعه سرا
3-مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی از سایت ستاد  : از تاریخ   ۱۴۰۰/۰6/3۰  الی  ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت  ۱۴  روز  چهارشنبه  مورخ   ۱۴۰۰/۰۷/۲۱   
زمان اعالم نتایج ارزیابی : ساعت  ۱۰ صبح  روز چهارشنبه  مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

مکان دریافت اسناد ارزیابی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir ( می باشد.
-۴-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از مورخ  ۱۴۰۰/۰6/3۰   می باشد . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir ( انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند . اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی – مهندسین مشاور پارس  
جویاب  3366۷3۱۲-۰۱3 و برگزاری مناقصه –۰۱3333۲۱۰۵۴ داخلی ۲۷۹ – اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 

۰۱333۲۵۱۱36 تهران ۱۴۵6
5-قیمت اسناد مناقصه ۵۰۰,۰۰۰ ریال ) پانصد هزار ریال( است که به حساب شماره ۰۱۰۸۱۰۲3۲۸۰۰۵ بانک ملی شعبه محتشم رشت کد شعبه 
3۷۲۰ شماره شبا IR ۰۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸۱۰۲3۲۸۰۰۵  به نام شرکت آب و فاضالب استان گیالن فقط بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد 

واریز گردد.
6-مبلغ برآورد :  ۱۷۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال مبنای برآورد اولیه : فهرست بها پایه سال ۱۴۰۰ نوع فهرست بهاء :  خطوط انتقال آب و انتقال و توزیع 

آب روستایی
7-رشته پیمانکار : پیمانکاران دارای گواهی صالحیت رشته آب حداقل رتبه ۵ 

8-محل تامین اعتبار : عمرانی طرح بشماره ۱۵۰3۰۰3۰۰6 ) بودجه عمومی و ردیف متفرقه  ۵۵۰۰۰۰- ۸۵  ( و پرداخت به صورت اسناد خزانه، 
اوراق مشارکت یا وجه نقد در صورت تخصیص می باشد.

9-دستگاه نظارت : مهندسین مشاور پارس جویاب  
  www.abfa-guilan.ir  : سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن    -         http://iets.mporg.ir : 10-سایت ملی مناقصات

11-مهلت اعتبار پیشنهاد : سه ماه ) برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد (
12-هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشارکشوری به عهده برنده مناقصه می باشد .

نوبت اول ۱۴۰۰/۰6/۲۹     -  نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰6/3۰
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهی  تجدید 
مناقصه عمومی

مصوب  بودجه  اساس  بر  دارد  نظر  در  رفسنجان  شهرداری 
خرید  شهر،  اسالمی  محترم  شورای  مورخ 99/12/27   1119 شماره 
نباتی جهت سازمان سیما منظر وفضای سبز  1800 کامیون خاک 
عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  را  رفسنجان  شهرداری  شهری 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای 
صالحیت که تجربه و توانایی انجام كار را دارند، دعوت بعمل  می 
به  مناقصه  در  از شرایط شركت  اطالع  و  اسناد  دریافت  آید جهت 
دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، 
خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و 
پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری  روز شنبه مورخ 1400/07/10 

به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند. 

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

شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است. 
شماره های تماس : 5- 34258701 -034

مفقـودی
برگ سبز خودرو تیبا 2

رنگ: سفید-  مدل : 1399
N15 / 8990721 :ش موتور

NAS821100L1272463 :ش شاسی
به نام هادی منیدری مفقود گردیده و اعتبار 

ندارد.
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افقی
لباس  بهم زدنی -   ۱ - ورزش مادر، عدد 
 - متوفی  جامه  اموات،  لباس  آخرت، 
سنگریزه - موش رایانه ای۲ - وسیله ای 
برای سنجش جرم اجسام در قدیم، ترازو، 
میزان -  روکفشی  - خط پیچ در پیچ3 
آخرین   - اعتراف كردن   - آتش  جرقه   -
نازی، دستیار هیتلر، معاون هیتلر۴ - ناظر 
و نگرنده ، بلند پایه، مراقب، کسی یا چیزی 
که از بلندی بر کسی یا چیزی دیگر مسلط 

باشد - باران اندک - رودی در فرانسه، از 
باشگاه های فرانسوی۵ - ضمیر غائب، وی، 
ضمیر سوم شخص مفرد - نیك سرشت 
ریسمان   - بتونه6  خیاطی، گل  صابون   -
- لگن لباسشویی - استان شمال عراق۷ 
- گرانمایه تر، نفیس تر، نفس ها و جانها 
- بزرگترین جزیره یونان، باغچه كوچك - 
نفس خسته۸ - پولک ماهی - از احشاء 
به  بدن -  بدن، عضو گوارشی درون  درون 
 - شده  یاد   ، شده  ذکر   - زوبین۹  اندازه، 
و  بحر، دریاها۱۰ - کهنه  مومیایی - جمع 

پوسیده  - حرص و طمع، زیاده خواهی، از 
حروف اضافه - علم پزشکی - یازده، دو یار 
هم قد - پوشاك ستور۱۱ - بی تجربه  - 
حیوانی چونده  - به معنی بگو ۱۲ - اظهار 
مزه  ها،  مزه  از   - پا۱3  رد   - کرم کردن  
 - جاذبه۱۴   - - شهد شیرین  حرف حق 
قلعه معروف در صدر اسالم، یكی از جنگ 
های پیامبر - كاشف میكروب سل - پلوی 
آبکش نشده، نوعی پخت برنج - مصیبت، 
آزمون الهی، از نازل شدنی ها۱۵ - فیلمی از 

همایون اسعدیان - آشکار

عمودی
- کلمه  غنیمتی  نفس  خون،  نفس،   -  ۱
مایه   - مشایعت  حرف  آش،  همراهی، 
حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی - مدل 
بذر۲  دانه گیاه،   - اروپایی  الگوی  غربی، 
- كیسه  وارونه  ثم   - میهن   - وزیدن   -
وسایل خیاطی3 - لطیف، مالیم - تأثیر 
دارای   -  ۴ خطا   - کردن  رسوخ  ذهنی، 
مدرک لیسانس، اهل خبره - مقوای نازک 
- فرمان اتومبیل، نقش هنرپیشه۵ - تپق 
الستیکی،  مرتجع   - رستگاری   - زدن 
آرواره،   - دهان   سقف   - مرتجعین6  از 
جانوردریایی - گاز استخر - پارچه کشباف۷ 
- حرف فاصله، خمیدگی كاغذ، لنگه بار - 
بیباك - کوتاه شده و دم بریده ۸ - از آثار 
جان اشتاین بک - واحد شمارش قند خرد 
شده، یك دانه۹ - گوشت آذری، مترادف 
مرکز  گریزحیوان،   - ترك  اسب  آشغال، 
ایتالیا، شهر بی دفاع، شهر فراری - نقشه 
انگلیسی۱۰ - بلند، بلند و مرتفع، مرتفع - 

بزرگترین شاعر روم باستان، اثر پیر كورنی 
 - نظامی  موزیک   - داشتن۱۱  پنهان   -
احمق و کودن - مأمور سفارتخانه، وابسته 
پرچانه  زدنی  گویی،  پر   - سفارتخانه۱۲ 
ها، طرف - خیلی کم - نشانه جمع، بله 

- محاسن صورت،  ادب  بی  بله  شیرازی، 
جراحت، زخم۱3 - نخستین بانک ایرانی 
برنج گیالنی  - آغوش، میوه،  - رنگ - 
و  سهولت  تسبیح،  درخت   - خشكی۱۴ 
آسانی - تیغی که بدان موی تراشند، موی 

سترده و تراشیده، گلیم درشت، خرمایی که 
ثلث آن پخته باشد - سرخ رنگ ۱۵ - بند 
زدنی   - مفصل   پا،  یا  دست  بند  دست، 
آدم بهانه گیر - بسیار ناراحت، سرگشته - 
یکدندگی، کار بچه یک دنده - حرف ندا

جدول شماره 2111

کرمان

استاندار کرمان در دیدار با خانواده جان باختگان حادثه سیل 
گلباف که در سالن پیامبر اعظم استانداری انجام شد ، گفت: 
آنچه در اختیار ماست انجام می دهیم و مسائل دیگر را هم 
به عنوان یک برادر پیگیری می کنم، اما به عنوان استاندار 
نمی توانم برای خانواده ها بدون توجه به قوانین انتظارات 
ایجاد کنم. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق شمال استان کرمان ، استاندار کرمان در دیدار با خانواده 
جانباختگان مدیریت توزیع برق شهرستان کرمان حادثه 
سیل گلباف تلخ ترین خاطره دوران حضور خود در استان 
برشمرد و به خانواده جانباختگان اطمینان خاطر داد که هیچ 
کوتاهی از سوی مسئوالن متولی در حق فرزندان آنها صورت 
نگرفته است. او افزود: در نهایت امکان، پیگیری برای حق 
و حقوق این عزیزان و خانواده آنها صورت گرفت. محمد 
سلیمانی مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان نیز 
با بیان اینکه حادثه سیل گلباف برای صنعت برق کشور 
دردناک بود،  گفت بعد از وقوع حادثه در سه محور  درون 

شرکتی، درون استانی و برون استانی  اقداماتی صورت 
گرفته و ادامه دارد. او  گفت: اقدامات درون شرکتی در قالب 
تکریم خانواده جانباختگان با همکاری ائمه محترم جمعه در 
تسریع و رفع موانع امور مربوطه و معیشت خانواده ها انجام 
شده است. او دیدار خانواده ها با نماینده محترم ولی فقیه 
دراستان و امام جمعه کرمان حجت االسالم والمسلمین 
علیدادی ، برگزاری جلساتی با حضور خانواده ها و  حجت 
در  استان  مردم  نماینده  علیمرادی  آقای  حاج  االسالم 
مجلس خبرگان را از فعالیت های درون استانی برشمرد و 
گفت :  طبق قول مساعد معاون هماهنگی شرکت توانیر در 
مراسم تشییع جانباختگان ،  پیگیری اخذ مصوبه استخدام 
همسر یا فرزند همکار جانباخته در حادثه و یا استخدام 
عزیز از دست رفته   از زمان حادثه و برقراری حقوق و 
مزایای آنان طبق قانون از شرکت توانیر انجام شده و بحث 
استخدام به خانواده ها ابالغ  شده است تا تصمیم خود را 

اتخاذ کنند.

در دیدار استاندار با خانواده جان باختگان حادثه سیل گلباف عنوان شد:
پیگیری خواسته ها و مطالبات خانواده های جان باختگان 

از طریق مراجع قانونی قطع  رو  پیش  زمستان  خانگی  بخش  گاز 
گاز،   کمبود  احتمال  صورت  در  و  نمی شود 
شرکت گاز  قرمز  خطوط  از  منازل  تامین گاز 

است. استان 
استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  به گزارش 
با  اعوانی  علیرضا  ایرنا؛  از  نقل  به  و  سمنان 
تصمیمات  اساس  بر  فوق، گفت:  خبر  اعالم 
کشوری، در صورت مواجهه احتمالی با کمبود 
تولید  نیروگاه های  بر  محدودیت  اولین  گاز، 

می شود. اعمال  برق 
او با بیان اینکه در طول سال گازوئیل یا مازوت 
نیروگاه ها  گاز  احتمالی  قطع  برای  مورد نیاز 
پاک  : حذف گاز  افزود  می شود  بینی  پیش 
زیست  تبعات  مایع  سوخت  جایگزینی  و 
مدیریت  چنانچه  اما  دارد  بدنبال  محیطی 
مصرف در بخش های مختلف اعم از خانگی 
تامین  با  پذیرد،  انجام  عمومی  و  تجاری  و  

گاز کامل نیروگاه ها، از تبعات مصرف سوخت 
خواهد آمد. عمل  به  جلوگیری  نیز  مایع  

گفت:  سمنان  استان  گاز  شرکت  مدیر عامل 
که  است  جایی  تا  مصرف  مدیریت  اهمیت 
شرکت  سوی  از  گسترده  تبلیغات  بر  عالوه 
گاز مبنی بر لزوم مدیریت مصرف از نماینده 
جمعه  امام  و  استان  در  ولی فقیه  محترم 
به  را  مردم  که  شد  خواست  در  نیز  سمنان 
مهم  این  که  زیرا  کنند  دعوت  صرفه جویی 
پایداری شبکه گاز را حفظ کرده و امکان بهره 
می  محقق  را  مصرف کنندگان  تمامی  مندی 

سازد. 
الگوهای  رعایت  با  در سال گذشته  افزود:  او 
محدودیت  اعمال  روز   چند  جز  به  مصرف 
سیمان  کارخانه  برای  جزئی  بسیار  مصرف 
کارخانه های گچ،  از  تعدادی کمی  و  شاهرود 
هیچگونه محدودیت و یا قطع گاز برای مصرف 

مدیرعامل  نشد.  اعمال  استان  صنایع  گاز 
شرکت گاز استان سمنان ابراز داشت: توسعه 
است  کشور  مهم  اولویت های  از  گازرسانی 
در  اما  است  داشته  چشمگیری  پیشرفت  و 
و  مصرف  الگوهای  رعایت  بر  باید  آن  کنار 
تولید  موازنه  تا  تمرکز شود  نیز  صرفه جویی  
احتمال  داد:  ادامه  او  شود.  حفظ  مصرف  و 
مطلق  موضوعی  زمستان ها  در  گاز  کمبود 
نیست و به موارد مختلفی مانند شدت، مدت 
و گستردگی سرما در کشور و نیز رفتار مصرف 
کنندگان بستگی دارد. اعوانی افزود: با توجه 
زیرساخت های  از  سمنان  استان  اینکه  به 
مناسبی در حوزه انتقال و توزیع گاز برخوردار 
است و کریدور اصلی انتقال گاز بین تهران و 
مشهد از استان سمنان می گذرد، پیش بینی 
مشترکان  تامین گاز  در  محدودیتی  می شود 

نشود. ایجاد  استان 

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:

زمستان پیش رو گاز منازل قطع نمی شود

سمیه باقرزاده/ تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه توسعه مشهد نباید 
به گونه ای صورت پذیرد که در آینده شاهد دو بافت قدیم و جدید باشیم، 
بر لزوم توسعه متوازن شهر مشهد با محوریت حرم مطهر برای جلوگیری از 
این آسیب تأکید کرد. حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدارهای 
جداگانه حسن موحدیان  رئیس شورای اسالمی و سیدعبدهللا ارجایی شهردار 
مشهد که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شد، ضمن اظهار امیدواری 
برای شتاب گیری بیش از پیش خدمات عمرانی و رفاهی شهرداری در دوران 
جدید، اظهار کرد: نباید توسعه مشهد به گونه ای صورت پذیرد که در آینده شاهد 
دو بافت قدیم و جدید در شهر باشیم، با توجه به نحوه رشد شهر هم اکنون 
این نگرانی به طور جدی وجود دارد که در آینده تمام آثار شهری و امکانات به 
یک سمت شهر برود و مناطق پیرامونی حرم مطهر به بافت قدیمی شهر مبدل 
شوند. او با بیان اینکه شهر مشهد به واسطه وجود بارگاه شریف رضوی ایجاد 
شده و نام آن نیز به اعتبار شهادتگاه امام رضا)ع( گذاشته شده است، ابراز کرد: 
مرکزیت حرم مطهر در مشهد باید حفظ و توسعه شهر حول محور حرم مطهر 

رضوی انجام شود تا در بلند مدت حرم مطهر رضوی به حاشیه نرود.

در  هرمزگان  منطقه  سرپرست  عابدینی  مرتضی 
سوخت  عرضه  جایگاه های  شلوغی  اوج  ساعات 
رسانی  نحوه خدمت  و  آنها سرکشی  به  بندرعباس 
عمومی  روابط  به گزارش  بررسی کرد.  را  مردم  به 
هرمزگان،  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
با  هرمزگان،  منطقه  سرپرست  عابدینی  مرتضی 
بندرعباس  سوخت  عرضه  جایگاه های  به  سرکشی 
از نزدیک وضعیت خدمت رسانی به مردم را بررسی 
اوج  زمان  در  ساعته که  چهار  بازدید  این  در  کرد. 
بنزین های سطح شهر  پمپ  به  مراجعه شهروندان 
توسط  فرآورده  موجودی  از  گزارشی  شد؛   انجام 
وضعیت  سپس  شد  ارائه  جایگاه  هر  اپراتور های 
به طور  جایگاه  هر  غیر فعال  و  درحال کار  نازل های 

شد. بررسی  جداگانه 
گفت:  بازدید  این  در  هرمزگان  منطقه  سرپرست 
به  مربوط  قطعات  ممکن  جای  تا  می کنیم  تالش 

سامانه هوشمند کارت سوخت که نیازمند به تعمیر 
تا  شوند  تعمیر  استان  تخصصی  مراکز  در  هستند 
به  آنها  انتقال  و  ارسال  برای  زمان  صرف  نیازمند 

شود. صرفه جویی  زمان  در  و  نباشیم  تهران 
بخش  متخصصان  افزود:  عابدینی  مرتضی 
کنار  در  باید  روزی  شبانه  به طور  هم  خصوصی 
را  الزم  قطعات  تامین  دغدغه  شرکت  مسئوالن 

باشند. داشته 
جایگاه  پیگیری های  و  مدیریت  از  تشکر  با  او 
بازدید  این  در  آنچه  افزود:  سوخت  عرضه  داران 
برای  ظرفیت ها  تمام  که  است  این  شد  مشاهده 
گرفته  بکار  نازل ها  شدن  فعال  غیر  از  جلوگیری 
مکاتبات  تهران  با  تاکید کرد:  عابدینی  است.  شده 
و پیگیری های الزم انجام شده تا قطعات هوشمند 
با توجه و سرعت  دستگاه های ارسالی از هرمزگان 
شود. عودت  و  تعمیر  تخصصی  مراکز  در  بیشتری 

مومنی / به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
 : گفت  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون  گلستان 
پیگیری های الزم جهت توسعه نیروگاه علی آباد کتول انجام 
شد که برای توسعه این نیروگاه در سال ۹۲قراردادی امضا 
شد ولی تاکنون این مهم تحقق نیافته است که پیگیری های 

الزم در حال انجام است.
غالمعلی رخشانی مهر افزود : اختالفی بین سرمایه گذار و 
برق حرارتی کشور وجود دارد که مقرر شد طی نشستی ، 
قرارداد سال ۹۲را جهت احیا بررسی و در صورت عدم توافق ، 
نسبت به عقد قرارداد جدید منوط به متضمن بازگشت اصل 

و فرع سرمایه ایی که سرمایه گذار اختصاص داده است .
او افزود:  انشالله این قرارداد پس از توافق به مرحله اجرایی 
برسد که منجر به باالبردن بازدهی و اضافه شدن ۵۰۰مگاوات 
ظرفیت  علی آباد  نیروگاه  توسعه  می شود.  استان  سهم  به 
را  منطقه  نیاز  است که می توان  منطقه  برای  بسیار خوبی 

جبران کرد.

تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد؛
لزوم توسعه متوازن و حفظ مرکزیت 

حرم مطهر در گسترش شهر مشهد

در بازدید شبانه و سرزده سرپرست منطقه هرمزگان :
نحوه خدمت رسانی جایگاه های عرضه سوخت بندرعباس بررسی شد

 نیروگاه علی آباد 
توسعه می یابد

| خراسان رضوی  | | هرمزگان  | | گلستان |
افتتاح پنج پروژه تامین آب 

آشامیدنی روستایی در بویین زهرا 

در هفته دولت و به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر، پنج پروژه تامین آب آشامیدنی 
در مناطق روستایی شهرستان بویین زهرا توسط فرزندان 
شهید گرانقدر مدافع حرم، الیاس چگینی، با حضور جمعی 
از مقام ها و مردم محلی به طور همزمان در روستای امیر 
آباد نو این شهرستان افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی، 
نماینده مردم بویین زهرا در مجلس شورای اسالمی در این 
مراسم گفت: افتتاح طرح های خدماتی و رساندن نعمت 
الهی آب به روستاها، ادای دین به شهدای انقالب، دولت، 
جنگ تحمیلی و مدافعین حرم است. روح هللا عباسپور 
ادامه داد: افتتاح پروژه های آبرسانی و سایر پروژه های 
عمرانی و خدماتی برای مردم نشان می دهد که قطار 
توسعه و خدمت به مردم هرگز با تحریم دشمنان نخواهد 

ایستاد و بلکه با قوت و قدرت بیشتر حرکت می کند.
او همچنین از تصویب سه برابری بودجه استان قزوین 
و نیز شهرستان بویین زهرا خبر داد و خاطر نشان کرد: در 
این بودجه نگاه ویژه ای به مساله آب آشامیدنی شده و 
تالش می کنیم با تخصیص آن، نعمت الهی آب در اختیار 
مردم قرار گیرد. در ابتدای این مراسم قائم مقام شرکت 
آب و فاضالب استان قزوین به ارائه گزارشی از وضعیت 
آب در سطح استان قزوین پرداخت و گفت: در هفته 
دولت امسال ۲۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲3۰ میلیارد ریال 
افتتاح شده که سهم شهرستان بویین زهرا پنج پروژه و با 
اعتبار 6۹ میلیارد ریال بوده است. مهدی حسین خانی 
اضافه کرد: این پروژه ها در روستاهای امیرآباد نو، حسین 
آباد مرکزی، صادق آباد، زلیخا و مجتمع روستایی کوند 
بوده که خود این مجتمع نیز شامل پنج روستای کوند، 
تتنک، خالدینک، خروزک و فرکان بوده و با افتتاح آن دو 
هزار خانوار از آب سالم و مطمئن بهره مند می شوند. او در 
تشریح عملیات اجرایی این پروژه ها نیز از حفر و تجهیز 
سه چاه عمیق با آبدهی 63 لیتر بر ثانیه، دو مخزن ذخیره 
آب با حجم ۲۵۰ مترمکعب و نیز بیش از سه کیلومتر خط 

انتقال خبر داد. 

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

منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

رسمی سند 
 ۱۴۰۰/۵/3 مورخه   ۱۴۰۰6۰3۱۹۰۷۸۰۰۴۱۸۴ شماره  رای  برابر 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه  ملک 
خانم زهرا کرباسی فرزند عیسی بشماره شناسنامه ۱۲۷ صادره 
از راوربه شماره ملی 3۲۱۹۸۰6۲۸۷ درشش دانگ یک باب خانه 

به مساحت ۲6۵ مترمربع  تحت پالک 6۹6۸ فرعی از ۲۷۸۸ 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۸۵3 فرعی از ۲۷۸۸ اصلی 
واقع در بخش 3 کرمان واقع در پارک مطهری کوچه ۱۰ پالک 6۴ 
خریداری از مالک رسمی آقای امان هللا عامری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 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 63۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰6/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰6/3۰

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین 
فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
شماره۱۴۰۰6۰3۱۹۰۹۱۰۰۰۴۵6-۱۴۰۰/۵/۹هیات  برابررای  رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
شناسنامه  اسفندیاربشماره  فرزند  ساردوئی  محمدی  فاطمه 
به  خانه  باب  یک  درششدانگ  ازعنبراباد   6۰6۰۱۹۱۹۱6صادره 
مساحت ۲۷3متر مربع پالک - فرعی از۵۰- اصلی مفروز و 

مجزی شده از پالک ۵۰ -اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد 
خریداری از مالک رسمی اقای مجید ابراهیمی که تمامی سهام 
وی به اقای ماشالله مالئی انتقال قطعی نمود ومحرزگردیده 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا 
۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ 
ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 
مالکیت صادر خواهدشد  مقررا ت سند  اعتراض طبق  وصول 

./م الف:۲۸۸۲
اول:۱۴۰۰/۰6/۱6  نوبت  انتشار  تاریخ 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰6/3۰
اسناد امالک  مصیب حیدریان - رئیس ثبت 

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

منطقه دو کرمان
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده 

فاقد سند رسمی اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  وضعیت 
مورخه  دوم  ۱۴۰۰6۰3۱۹۰۷۸۰۰۴663هیات  شماره  رای  برابر 
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثینی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
حجت کروکی فرزند رضا بشماره شناسنامه ۱۴۱ صادره از بم به 
شماره ملی 3۱۱۱۰۰۰۷۱۰ در یک ششدانگ باب خانه دوبلکس به 

از ۱۷۸3  مساحت ۱۰۷/۵۲ مترمربع تحت پالک ۲۲۱۹6 فرعی 
ساختمان  بوستان کوچه ۱۹  خیابان  شیراز  بلوار  در  واقع  اصلی 
۷ خریداری از مالک رسمی آقای ماشالله بنازاده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعترافی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست 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 6۲۴
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۰/۰6/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰6/3۰

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
برابررای شماره۱۴۰۰6۰3۱۹۰۹۱۰۰۰36۵-۱۴۰۰/۴/۵هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی مشایخی اسفیچار 
فرزند مرادبشماره شناسنامه ۵۷۰با کد ملی 3۰3۰336۷۷۸صادره 
به مساحت ۲۸متر مربع  باب مغازه  ازجیرفت درششدانگ یک 

پالک - فرعی از۴۷- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۷ 
-اصلی قطعه یک واقع در احمد اباد عنبرآباد روبروی ایستگاه کهنوج  
خریداری از مالک رسمی اقای منوچهر سلمانزده محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:۲۸۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰6/۱6

 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰6/3۰
اسناد امالک  مصیب حیدریان - رئیس ثبت 

اداره كل ثبت اسناد و امالك 
استان خراسان رضو   ی

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك جغتا   ی
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۰6۰۱۸۰۰۰۱۷۴ - ۱۴۰۰/۰6/۱۰ هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك جغتای تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی کیوان نیک  فرزند نصراله  بشماره شناسنامه ۱۸۴۹ و 
شماره ملی ۵۲۱۹۷33۷۲۹ صادره از جغتای در ششدانگ یك قطعه زمین 

مزروعی، قسمتی از پالک ۱۸- اصلی واقع در اراضی شهرستانک از بخش 
۷ سبزوار به مساحت ۷۰66۹.۰۹ مترمربع خریداری از مالك رسمی آقای 
ابراهیم کیوانلو شهرستانکی فرزند باباحسن محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :   ۱۴۰۰/۰6/۱۵-تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۴۰۰/۰6/3۰
حمیدرضا آریان پور – رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای 

قوه قضائیه
اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان خراسان رضوی 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
و ۱۴۰۰6۰3۰6۰۱۲۰۰۱63۷  آرای شماره ۱۴۰۰6۰3۰6۰۱۲۰۰۱636  برابر   
اراضی و  ثبتی  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات 
ثبتی حوزه ثبت  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ملك كاشمر به ترتیب تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی اقای/
ششدانگ  در   ۰۸۹۰۲6۵۱6۱ ملی  شماره  به  مرادیان  فاطمه  خانم 
شبیری  فاطمه  و  مربع  ۱۰/۷۰متر  مساحت  به  ساختمان  یکباب 
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   ۰۹۰۱۰۰۵6۲۲ ملی  شماره  به 
مساحت۱۱/۷۵مترمربع از پالك ۸۹۲ فرعی از 3۰۲۷ اصلی واقع در 
بخش یک حومه کاشمر به آدرس کاشمر-خیابان امام خمینی ۱3 
پالک 3۰ و ۲۲ خریداری از مالك رسمی آقای/خانم بمانعلی فرش 
فروش 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 مالكیت 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 یك 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰6/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۰6/3۰

احمد جهانگیر سرپرست ثبت اسناد و امالک کاشمر
از طرف محمود قاسمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان خراسان رضوی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سرخس 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۰6۰۱6۰۰۰۰۴۱ مورخ _۱۴۰۰/۰۵/۱۰ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در حوزه ثبت ملک سرخس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم خدیجه کاردان  فرزند غالم محمد  بشماره شناسنامه ۲ صادره از 

سرخس    در یک باب منزل   به مساحت ۱۷۹.۵۱ متر مربع پالک ۲۲6۰ 
فرعی از یک اصلی  واقع خیابان طالقانی  شرقی ۷ محرز گردیده است.  لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 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 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰6/۱۵-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰6/3۰

حسین مهر جو - رئیس  ثبت اسناد و امالک سرخس 

اگهی مفقودی
رنگ مشکی  به  برمودا  موتور  اصل سند کمپانی 
مدل1396 به شماره موتور 125813 وبه شماره 
بدنه 00036 و به شماره پالک 816-94563 به 
نام حامد چوپانی گلوساالر فرزند عباس صادره از 
راور به شماره ملی 3210055211 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت دوم



۲۱۱۱ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ شهریور   3۰ سه شنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema
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چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: 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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کارزار آبخوان

استحصال کشمش در روستای توسک مالیر/ مهر

|  موزه غله زنجان |
موزه غله زنجان در محل کارخانه بوجاری زنجان 
احداث شده است. این سیلو در فاصله سال های 
جهانی  جنگ  خالل  در  میالدی  تا ۱۹۴۵   ۱۹۴۰
دوم و قبل از اشغال ایران توسط متفقین توسط 
به  تحویل  از  پس  شد. گندم  ساخته  آلمانی ها 
دستگاه های  توسط  کامل  طور  به  ابتدا  سیلو 
بدون  و گندم  شده  پاک سازی  و  تمیز  بوجاری 
هرگونه مواد خارجی در چهار کندوی بتنی موجود 
در این سیلو ذخیره می شود. ظرفیت این سیلو 
۱۰۰۰ تن گندم بوجاری شده است که این میزان 
برای منطقه خمسه کافی بوده و کل گندم منطقه و 
بخشی از گندم مناطق اطراف به سیلوی مورد نظر 
تحویل می شد. این سیلو دارای ۴ طبقه بوده و 
یکی از نکات جالب آن استفاده از پرچ در نرده های 
پله های طبقات است. این ساختمان کهن در محل 
مجموعه انبار گندم سابق در کنار ساختمان فعلی 
شرکت غله منطقه ۱۴ واقع شده که امور مربوط به 
انبار گندم، بوجاری و پاکسازی و آسیاب گندم را 
انجام می داده و به عنوان اولین نسل از کارخانجات 

آرد سازی امروزه قلمداد می شود.

سیلوی مذکور ساخت کشور آلمان بوده که قبل 
تا ۱۹۴۵  توسط متفقین )۱۹۴۰  ایران  اشغال  از 
شده  ساخته  دوم  جهانی  جنگ  در  میالدی( 
تن   ۱۰۰۰ سیلو  این  ذخیره سازی  ظرفیت  است. 
گندم بوجاری شده هستند به گونه ای که گندم 
پس از تحویل به سیلو ابتدا به طور کامل توسط 
دستگاه های بوجاری تمیز و پاکسازی شده و گندم 
فاقد مواد خارجی و پاک در چهار کندوی بتنی 

موجود در این سیلو ذخیره می شود.
بنا به اظهارات کارکنان قدیمی از جمله شادروان 
اصغر فراهانی که اپراتور این سیلو بوده در زمان 

خود ظرفیت این سیلو برای منطقه خمسه کافی 
بوده و کل گندم منطقه و بخشی از گندم مناطق 

اطراف به سیلوی مورد نظر تحویل می شد.
مارک  با  مذکور  سیلوی  بوجاری  دستگاه های 
میاگ هنوز به طور سالم موجود بوده و شامل 
حلزونی  دستگاه  بوجاری،  الک  دستگاه های 
الواتورهای  و  تریور  دستگاه  شن گیر،  دستگاه 
برای جداسازی  به ترتیب  کاسه ای هستند. که 
ذرات درشت و مواد خارجی، جداسازی سیاه دانه، 
جداسازی ذرات شن و ماسه و انتقال گندم بین 

ایران در  طبقات هستند./ سیری 

با  »پیام ما« گزارشی  سراسری  روزنامه   ،۱3۹۹ شهریور  3۰ام  روز  در   
دغدغه  به  که  کرده است  منتشر  صادراتی«  وعده های  »فصل  عنوان 
فروش مرکبات باغداران مازندرانی اشاره دارد. همچنین خبری با تیتر 
این  در  زنده کند«  را  نتوانست »گاوخونی«  بی سابقه هم  »بارش های 

است. به چاپ رسیده  روزنامه  از  شماره 

آلودگی محیط زیست ) قسمت اول(
آالینده ها ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم بر سالمت انسان، جانوران، 
آالینده ها  کلی،  طور  به  بگذارند.  مخرب  تاثیر  زیست  محیط  و  گیاهان 
برای انسان و محیط زیست تهدیدی جدی به شمار می روند و می توانند 
آسیب های جبران ناپذیری به انسان ها وارد کنند و سبب مرگشان  شوند. 
روند تاثیر آالینده ها بر محیط زیست در بیش تر مواقع کند و کم و بیش 
نامحسوس است. ساکنان شهرهای بزرگ که در معرض انواع آالینده ها 
قرار دارند، به بیماری هایی مبتال می شوند که متوسط سال های عمر هر 

فرد کاهش می یابد.
برای سنجش آلودگی می توان از شاخص های طبیعی و مصنوعی استفاده 
کرد. جانداران، شاخص طبیعی برای سنجش آلودگی اند. درنظر گرفتن 
تنوع گونه ها در یک بوم سازگان برای سنجش آلودگی و کیفیت و کمیت 

آن شاخص زیستی نام دارد./ دانشنامه محیط زیست

 کتاب »جان پدر کجاستی؟« شامل گزیده ای از شعرهایی که 
برای واقعه تروریستی دانشگاه کابل در آبان ۱3۹۹ سروده شده، 
منتشر شد. این کتاب به کوشش زهرا حسین زاده و زیر نظر 
شورایی از شاعران و نویسندگان افغانستان  از جمله خلیل هللا 
افضلی، عصمت الطاف، محمدسرور رجایی، محمدکاظم کاظمی، 
شوکت علی محمدی شاری و ابوطالب مظفری گردآوری شده و 
و قیمت ۴۵ هزار  با شمارگان ۱۲۵۰ نسخه  در  ۲۰۰ صفحه 
تومان در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.  در معرفی 
این کتاب آمده است: مجموعه شعر »جان پدر کجاستی؟«، 
یادمان شهدای واقعه تروریستی دانشگاه کابل با گردآوری زهرا 
حسین زاده شامل ۱۱۵ شعر از شاعران نام آشناست که از بین 
بیش از 3۵۰ اثر انتخاب شده  و به موضوع واقعه تروریستی 

دانشگاه کابل می پردازد./ ایسنا

فیلم کوتاه »سفیدپوش« ساخته رضا فهیمی که سال گذشته 
جایزه بزرگ بخش بین الملل سی  وهفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران را از آن خود کرد، طبق آیین نامه آکادمی اسکار 
به عنوان نماینده سینمای کوتاه ایران در جمع فیلم های کوتاه 
معرفی شده توسط جشنواره های واجد شرایط آکادمی اسکار 
حضور خواهد داشت. با توجه به قرارگرفتن جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران در فهرست فستیوال های اسکار کوالیفاید، 
این جشنواره و سایر جشنواره های حاضر در این لیست، طبق 
ضوابط اسکار می توانند در بازه زمانی یکم اکتبر همان سال تا 
3۰ سپتامبر سال بعد، فیلم کوتاه منتخب همان دوره از رویداد 
را به این آکادمی معرفی کنند. بر همین اساس فیلم کوتاه 
رضا  و کارگردانی  تهیه کنندگی  نویسندگی،  به  »سفیدپوش« 
فهیمی که در دوره سی و هفتم، جایزه بزرگ بخش بین الملل 

را دریافت کرد، در اسکار ۲۰۲۲ حضور دارد./ مهر

درخواست  و  بیان  آزادی  حق  از  حمایت  نام  با  کارزاری 
تجدیدنظر در حکم اخراج دکتر بیژن عبدالکریمی، استاد 
دانشگاه آزاد اسالمی در وب سایت کارزار در جریان است 
در  می شود.  پیگیری  #دکتر_عبدالکریمی  هشتگ  با  که 
آزاد  دانشگاه  به رئیس  این کارزار خطاب  از متن  بخشی 
اسالمی آمده است: »حقوق شهروندی و صنفی، عالوه بر 
آن که دارای سود و منفعت مستقیم فردی است، بستر 
برای وقوع حداکثر سود اجتماعی و سود غیرمستقیم  را 
فردی فراهم می کند. حق آزادی بیان، عاملی در جهت حفظ 
گفت وگو و در نتیجه قابلیت تحلیل و دانش افزایی بیشتر 
است. خواهشمندیم با توجه اهمیت این اصل، آن را مد نظر 
اخراج جناب  با  رابطه  در  تا  فرمایید  پیگیری  و  داده  قرار 
آقای بیژن عبدالکریمی تجدید نظر صورت گیرد. بی شک 
حضور چنین استاد گرانقدری در دانشگاه جز نیکی و بهبود 
شرایط علمی دانشجویان نتیجه ای در پی نخواهد داشت.«
امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه پیگیر »لغو 

حکم اخراج دکتر عبدالکریمی« شوند.
این کارزار از ۱۵ شهریور ١٤٠٠ آغاز شده و تا ۱۵ مهر ١٤٠٠ 
ادامه دارد. همچنین این کارزار از سوی بیش از ۵ هزار و 

۵۰۰ نفر امضا شده است.

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا

فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد
به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست
گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد
خیال آب خضر بست و جام اسکندر

به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد
طرب سرای محبت کنون شود معمور
که طاق ابروی یار منش مهندس شد
لب از ترشح می پاک کن برای خدا

که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد
کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود

که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد
چو زر عزیز وجود است نظم من آری
قبول دولتیان کیمیای این مس شد

ز راه می کده یاران عنان بگردانید
چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد

حافظ

استان  در  فوسک  یا  دره سختی  آبشارهای 
3۰ کیلومتری  فاصله  در  دارد.  قرار  کرمان 
در ضلع شمال شرقی کافر  و  کرمان  شهر 
کوه، دره ای وجود دارد که پیش از ۱۰ کیلومتر 
در دل کوه های بلند با دیوارهای پرشیب و 
گاه ۲۰۰ متری پیچ و تاب جالب توجهی را 
به وجود آورده است. در این دره به واسطه 
جریان آب رودخانه نزدیک به ۴۵ آبشار بلند 
و کوتاه با ارتفاعی بین 3 تا ۴۵ متر وجود 
دارند. گذر از این دره نیازمند ابزار فنی، آمادگی 
بدنی و نیز آشنایی با فن شنا است. پیمایش 

این دره حداقل ۵ روز زمان می برد.
واسطه  به  شگفت  انگیز  دره  این  بی شک   
خروشان  ریزش های  وجود  مسیر،  طول 
نیز  و  دیواره ها  نیزارها،  بیشه زارها،  آب، 
می تواند  دارد،  که  متنوعی  حیات وحش 
کشور  دره های  منحصر به  فرد ترین  جزوی 
باشد. چرا که دره های معروفی چون »رقز« 
فارسو »آندرس« شمال در برابر عظمت آن، 
این  می شوند.  محسوب  کوچکی  دره های 
بار،  اولین  برای   ۱3۸۸ تابستان  در  مسیر 
توسط تیم6 نفره امداد و نجات کوهستان 
هالل احمر کرمان، مورد بررسی و شناسایی 

قرار گرفت. دره سختی واقع در 3۰ کیلومتری 
کرمان در منطقه کوهپایه کرمان واقع است. 
این مسیر دارای ۱۵ کیلومتر جاده خاکی با 
شیب های تند و دره های عمیق است. آخرین 
روستای این منطقه فوسک نام دارد و از این 
منطقه پیاده روی آغاز می شود. ادامه مسیر 
منتهی  آبشارها  به  دره سختی  در  رودخانه 
دو  حدود  طولی  به  دره سختی  می شود. 
هزار متر و وسعتی بالغ بر هشتاد کیلومتر از 
طوالنی ترین دره های استان به شمار می آید. 
لزوم پیمایش کامل دره صعود قله کافرکوه 
روستای  از  و خروج  متر  ارتفاع 3۴۴3  با 
نزدیکی  در  متر  ارتفاع۸۸۷  با  چهارفرسخ 
در  که  دره  قانونی  ورودی  است.  شهداد 
میان  در  بوده  آن  بخش  آخرین  حقیقت 
متر  صد  از  بیش  ارتفاعی  با  صخره هایی 
دره شگفت انگیز  اندازه خروجی  به  درست 
بودن  طوالنی  دلیل  به  دره  این  نام  است. 
با  درگیری  و  میان صخره ها  از  مسیر،عبور 
حوضچه و آبشارها به درسختی شناخته شده 
است. آب این دره برای آبیاری باغات شهر 
کویری شهداد مورد استفاده قرار می گیرد./ 

ایران در  سیری 

| چاپ و نشر |

| سینما |

جثه سنجابک درختی کوچک تر از اشگول است. 
دو نوار چشمی سیاه که تا جلوی چشم ها ادامه 
مشخص  طور  به  حیوان  این  صورت  در  دارد 
گوش ها  درشت اند.  چشم ها  می شود.  مشاهده 
کوچک ولی از بین موها قابل رویت هستند. دم 
رنگ های  به  آن سنجابک  است.  پشمالو  و  بلند 
جنگلی  نواحی  در  می شود،  مشاهده  مختلفی 
بدن  زیر  و  زیتونی  قهوه ای  پشت  موهای  رنگ 
زرد روشن است ولی در نواحی باز ، رنگ پشت 
خاکستری متمایل به زرد و زیر بدن سفید است.
طول سر و تنه آن ها ۸۰ تا ۱3۰ میلی متر، درازای 
دم شان ۸۰ تا ۹۵ میلی متر و میانگین وزن آن ها 
۲۸ تا ۵۵ گرم است. در اکثر مناطق کشور به جز 
سواحل جنوبی ، خوزستان و سیستان وبلوچستان 

زندگی می کند.

دارد  اشگول  به  زیادی  شباهت  سنجابک  این 
نیز مشاهده  روز  در طول  است، گاهی  . شبگرد 
فاصله  می تواند  و  است  چابک  بسیار  می شود. 
اکثر  بپرد.  دیگر  درختی  به  درختی  از  متر  دو 
انفرادی زندگی می کند. خواب  اوقات به صورت 
حتی  و  مناطق  از  برخی  در  ولی  دارد  زمستانی 
نیز  زمستان  طول  در  مرتفع  کوهستان های 
مشاهده می شود. در موقع خواب زمستانی خود 
را  النه  می آورد.  در  توپ  شبیه  حالت گرد  به  را 
در بین شکاف سنگ ها ، سوراخ درختان یا النه 
النه کروی  این  می کند.  ایجاد  پرندگان  متروک 
دارد.  قطر  سانتی متر   ۲۵ تا   ۱۵ و  است  شکل 
طور  به  و  می شوند  دست آموز  سنجابک ها کمتر 
معمول به محض تماس دست انسان با آن ها به 
وسیله دندان های پیشین تیزشان گاز می گیرند./ 

ایران بیابان های  و  کویرها 

 سنجابک درختی

درخواست تجدیدنظر در حکم اخراج آبشارهای دره سختی
بیژن عبدالکریمی

زندگی همه  انسان ها در هر لحظه در معرض 
رخداد اتفاق جدید است. اتفاق های از پیش 
پیروزی،  نشده که سبب شکست،  تعیین 
می شوند.  دادن  دست  از  و  غم  جدایی، 
دل تنگی  و  نگرانی  تغییر،  ناگهانی  وقایع 
به همراه خود می آورند و سازگاری افراد با 
ترقی«،  »گلی  می طلبند.  را  جدید  شرایط 
نویسنده  داستان های ساده ی ایرانی با توجه 
از  گذر  از  اعم  زندگی  در  اتفاق ها  رخداد  به 
داستان  مهاجرت  و  بزرگسالی  به  کودکی 
بلند »اتفاق« را آفریده است. »اتفاق« جزو 
حتی  که  انسان هاست  زندگی  جدانشدنی 
در مواقعی زندگی از پیش برنامه ریزی شده 
»اتفاق«  تغییر می دهد. کتاب  به یک باره  را 
در  نویسنده،  رمان  اولین  ترقی«  اثر »گلی 
سال ۱3۸۹ منتشر شد. این کتاب داستان 
خواهر و برادری به نام »شادی« و »نادر« 
است که همراه خانواده   شان کودکی  را با تمام 
لذت های مخصوص به خودش می گذرانند. 
زندگی  اتفاقات  اسیر  قصه  دوقلوی  جفت 
می شوند و در پی مهاجرت بین شان فاصله 
می افتد. »نادر« در جوانی برای تحصیل به 
آمریکا مهاجرت می کند و »شادی« همراه 
طوالنی مدت  جدایی  این  می ماند.  خانواده 
زندگی آن ها را دستخوش تغییرات می کند و 
نویسنده تاثیر اتفاق های ناخواسته در زندگی 
را به تصویر می کشد. با گذشت زمان در طول 
داستان  این  های  شخصیت  داستان  این 
تغییر نمی کنند و در پایانی خوش در کنار 

یکدیگر قرار می گیرند.
کتاب »اتفاق« پس از انتشار توجه بسیاری 
را  ترقی«  »گلی  آثار  به  عالقه مندان  از 
اثر  پیش ازاین  تا  زیرا  جلب کرد  خود  به 
روایت  و  خاطره نویسی  به  نویسنده  این 
این  نوشتن  با  او  بود.  نوستالژی ها مشهور 
اثر وارد فضای داستان نویسی شد و همین 
این  آثارش  خوانندگان  شد  سبب  موضوع 
اثر را با آثار قبلی اش مقایسه کنند. نویسنده 
نقطه ی  مهاجرت، که  از  هم  این سبک  در 
هست  هم  داستان هایش  سایر  عطف 
استفاده کرده است. این نویسنده بر اساس 
تجربه ی خودش از زندگی در کشورهای دیگر 
به خوبی  را  بر زندگی  تاثیراتش  و  مهاجرت 
همان  از  رمان  این  در  او  می دهد.  نشان 
فضاسازی های کتاب های قبلی اش استفاده 
کرده و بخش هایی از زندگی اش مانند زندگی 
کرده  تکرار  دیگر  بار  را  در محله ی شمیران 
است. همه ی این دالیل سبب شده است از 
این کتاب به عنوان یک روایت ساده و گرم 
که با زبانی نرم و ساده نوشته شده است یاد 

شود.
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