
 تکذیب اظهارات سخنگوی شورای نگهبان از سوی پزشکیان

دالیل ر د صالحیتم را نگفتند
نماینده تبریز در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و یکی از کاندیداهای 
اظهارات  جمهوری،  ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  شده  صالحیت  رد 
سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اعالم دالیل رد صالحیت افراد به صورت کتبی 

به آنان را رد کرد. 

 مقایسه مرحله گذار آلمان و فرانسه
 از سوخت های فسیلی به سمت انرژی 

هسته ای و تجدیدپذیر

صف آر ایی حامیان 
 انرژی هسته ای
 و تجدیدپذیر ها

در آیین اختتامیه سمپوزیوم ملی 
یکصد سال گردشگری ایران مطرح شد

بخش گردشگری نیازمند 
سیاست ملی یکپارچه

  ثبت تصاویری جدید 
از یک خانواده یوزپلنگ

تعداد یوزپلنگ های توران 
به ۴ فرد رسید

کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی 
 مجلس درباره کمبود برق هشدار داد

دلواپس باز گشت خاموشی

طرح رتبه بندی معلمان برای رفع ایراد 
احتمالی شورای نگهبان به کمیسیون 
برگشت، اصالح شد و دو هفته آینده 

دوباره بررسی می شود

تعلل به سبک  بهار ستان

سهل انگاری درحفاظت از خلیج فار س
احمدرضا الهیجان زاده: در مناطق ویژه باید کشتی ها با سوختی با میزان گوگرد مشخص وارد شوند ولی ما اجازه می دهیم شناورها با هر سوختی وارد دریاها شوند

معاون سازمان حفاظت محیط زیست از  کم توجهی به کنترل آالینده ها در  دریای جنوب انتقاد کرد

 آیین  نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک
 درباره شیوه حذف خودروهای فرسوده با انتقاد پلیس و کارشناسان روبه رو شد

اختالف بر سر حذف اسقاطی هااختالف بر سر حذف اسقاطی ها
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گفت وگو با معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

صادرات تضمین توسعه است

دکتر حسین اطمینان، معاون بازرگانی شرکت 
با ما  معدنی و صنعتی چادرملو در گفت وگو 
ضمن اعالم میزان صادرات و درآمد ارزی آن 
در شش ماهه اول امسال به تشریح اهداف 
کلی صادرات چادرملو پرداخت و گفت: کسب 
درآمد ارزی به منظور تامین مالی طرح های 
توسعه ، دفاع از موقعیت خود در بازار در مقابل 
بهره  منطقه،  و  داخلی  موجود  صادرکنندگان 
مندی از بیشترین ظرفیت تولید برای افزایش 
صادرات،  ارزیابی فناوری های جدید در تولید 
با رویکرد افزایش بهره وری و تنوع گرید های 
شمش تولیدی،افزایش شهرت و برندسازی 
برای  جدید  های  ارزیابی گرید  المللی،  بین 
تولید )تنوع محصول)و  افزایش مشتریان با 
رویکرد تنوع بازارهای صادراتی از جمله اهداف 
صنعتی  و  معدنی  شرکت  در  صادرات  کاًل 

چادرملو است .
صادرات  میزان  چادرملو  بازرگانی  *معاون 
شمش فوالدی چادرملو در نیمه اول امسال را 
172 هزار و 465 تن اعالم کرد و گفت : چادرملو 
در شش ماهه اول سال جاری، بالغ بر 456 
هزارو 261 هزارتن شمش فوالدی تولید کرده 
است که بخش عمده آن از طریق بورس کاال در 

بازار داخلی عرضه شده است.

از  ارزی چادرملو  افزود:  میزان درآمد  *وی 
 100 بر  بالغ  فوالدی  شمش  صادرات  محل 
میلیون و 415 هزار دالر بوده است که صرف 
توسعه  های  طرح  اجرای  ارزی  نیاز  تامین 

شد. خواهد  شرکت 
چادرملو  این که  اعالم  با  اطمینان  *حسین 
از جمله شرکت هایی است که زنجیره  فوالد 
از معدن تا محصوال نهایی را در اختیار دارد 
در  شرکت  ارشد  مدیران  نگرش  همواره  و 
ارزش افزوده  ایجاد  و  ارزش آفرینی  راستای 
، چادرملو  زنجیره فوالداست، تصریح کرد  در 
در استراتژی فعالیت های خود ، دستیابی 
به ذخایر جدید معدنی را در اولویت اهداف 
بر آن شناسایی  خود قرار داده است. عالوه 
معادن کوچک   از  سنگ آهن  تامین کنندگان 
مقیاس منطقه و یا سایر تامین کنندگان سنگ 
نیز از مهمترین برنامه های چادرملو است .
همواره  چادرملو  که  این  اعالم  با  *وی 
عرضه  بورس  طریق  از  را  خود  محصوالت 
نیاز های  تامین  در  را  اولویت  و  می کنند 
کارخانجات داخلی قرار داده است، گفت: این 
شرکت در حال حاضر یک میلیون تن شمش 
تولید می کند که تمامی فروش داخلی را از 
طریق بورس به فروش می رساند و بخشی را 

نیز با هدف تامین ارز به خارج از طریق مزایده 
می کند. صادر 

*او از برندسازی محصوالت این شرکت خبر 
داد و گفت: شمش چادرملو در بازارهای جهانی 
با نام CMIC عرضه می شود و صرفا یز از طریق 

مزایده به فروش می رسد.
از  یکی  شرکت  این  افزود:  *اطمینان 
صنعتی  و  معدنی  شرکت های  موفق ترین 
کشور است که تاکنون به تمام تعهدات خود در 
خصوص تعهدات برگشت ارز حاصل از صادرات 
و ثبت آن در سامانه نیما عمل کرده و از این که 
در این شرایط بحرانی توانسته است بخشی از 
نیاز ارزی کشور را مرتفع سازد، برخود می بالد.
جدید  پهنه های  بر  اکتشاف  بر  تمرکز  *وی 
را از جمله مهم ترین اولویت ها و دغدغه های 
مدیریت ارشد دانست و تصریح کرد در همین 
راستا اقدام به خرید 8 دستگاه ماشین آالت 
حفاری عمیق کرده ایم که تا کنون 4 دستگاه 
آن وارد کشور و در نقاط هدف مستقر شده اند . 
وی در عین حال تصریح کرد: چون اکتشافات 
برای  زیادی  جذابیت  و گاها  است  هزینه بر 
بخش خصوصی ندارد، لذا به نظرمی رسد که باید 
دولت مشوق های زیادی برای بخش خصوصی 
شد،  اکتشاف  پهنه ای  اگر  مثال  بگیرد  درنظر 
و  آن مشارکت کند  در  بخش خصوصی هم 

سهیم شود.
*معاون بازرگانی چادرملو همچنین در خصوص 
برداری  باطله  عملیات  گفت  نیز   D19 معدن
آغاز شده و خوشبختانه از سرعت مناسبی نیز 
برخوردار است. وی با تاکید بر این که چادرملو 
در انجام اکتشافات در اقصی نقاط کشور آمادگی 
دارد و    انتظار دارد اجازه عملیات اکتشافی داده 
شود، افزود: امروز اگر از معادن و پهنه های 
جدید غافل شویم، چند سال دیگر شاهد اتمام 
ذخایر و درنهایت کاهش تولید فوالد خواهیم 
بود که این یک تهدید استراتژیک برای کشور 
است. بنابراین باید پهنه های معدنی کشور در 
اختیار تیم اکتشافی معادن قرار گیرد. این مهم 

راه برون  رفت از تهدیدهای فعلی است.

محمدابولیان نوروزی
 سرپرست روزنامه پیام ما درخوزستان

برادر  ارجمند
 جناب آقای حاج صادق رئیسی

» انا لله و انا الیه راجعون «

تسلیت   محترمتان  خانواده  و  جنابعالی  رابه  مهربانتان  مادر  درگذشت 
عرض می کنیم.

 از خداوند یکتا برای آن مادرمهربان، مومنه و مرید اهل بیت، غفران الهی 
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. 

آب را َهدرندهیم
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احمد  که  بود  قبل  هفته  یک  حدود 
عضو  و  قم  نماینده  امیرآبادی فراهانی، 
مجلس  دوره  یازدهمین  رئیسه  هیات 
شورای اسالمی پس از اعتراضات فعاالن 
صنفی معلمان و برپایی تجمعاتی مقابل 
و  استانداری ها  مجلس،  ساختمان 
اصولگرایان  ایران،  سراسر  فرمانداری های 
طرح  اولویت دار  بررسی  با  پارلمان 
رتبه بندی معلمان موافقت کردند. البته در 
اشاره  با  هم  نمایندگان  برخی  میان  این 
پیش بینی  و  دولت  بودجه  کسری  به 
نشدن هزینه های دقیق این طرح خواستار 
برگشت آن به دولت شده بودند. معلمان 
تعیین  و  بررسی  خواستار  مصرانه  اما 
تکلیف نهایی این طرح بودند. مجلس در 
نهایت پس از سال ها انتظار رای به بررسی 
با اولویت این طرح در جلسه علنی داد. 
نمایندگان  هم  و  قالیباف  محمدباقر  هم 
حامی این طرح می دانند که چالش های 
طرح  این  اجرای  سر  بر  اقتصادی 
ایران  امروز  تحریمی  شرایط  پرشمارند. 
و فقدان چشم انداز مثبت برای مذاکرات 
بودجه  از کسری  و  سو  یک  از  هسته ای 
سرنوشت  می تواند  دیگر  سوی  از  دولت 
در  تصویب  در صورت  را حتی  این طرح 
در  نگهبان  شورای  در  تایید  و  مجلس 
اما در  پارلمان  ابهام قرار دهد.  از  هاله ای 
میان فشار معلمان و مطالبات به حق آنان 
دیگری  چاره  این طرح  مفاد  بررسی  جز 
برخی  رفع  برای  دیروز   این طرح  ندارد. 
ایرادات و به منظور جلوگیری از رد طرح در 
شورای نگهبان، در شرایطی به کمیسیون 
آموزش و تحقیقات برگشت که نمایندگان 
به سر  تعطیالت  در  آینده  هفته  مجلس 

می برند و این یعنی تعللی دوباره بر سر 
بررسی و تصویب طرح رتبه بندی معلمان.

بسط تعریف »معلم«
تصویب  از  پس  دیروز  مجلسی ها 
طرح  این  ماده  سراغ  به  یک،  ماده 
ارزشیابی  سازوکار   2 ماده  در  رفتند. 
و  و کم  آنان  از شغل  تعریف  و  معلمان 
است.  ارائه شده  آن  با  مرتبط  کیف های 
به عنوان نمونه در این ماده معلم فردی 
تربیت  خطیر  »رسالت  شده که  تعریف 
تربیت  و  تعلیم  نظام  در  را  دانش آموزان 
اما  باشد  برعهده داشته  رسمی عمومی« 
مشکل جایی است که نمایندگان در مثال 
های این ماده، افراد شمول این تعریف 
را آنقدر وسیع در نظر گرفته اند که تمام 
اداری مدرسه را نیز در بر می گیرد.  کادر 
هنرآموز،  دبیر،  »آموزگار،  نمایندگان 
مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، 
توانبخشی  نیروهای  سالمت،  مراقب 
در  معاون  و  مدیر  استثنائی،  مدارس 
واحدهای آموزشی و تربیتی« را هم کنار 
از  آنان  منظور  گرفته اند.  نظر  در  معلمان 
»هنر آموز«، کسی است که درس »هنر« 
را به دانش آموزان، آموزش می دهد. این 
که  گرفته  صورت  شرایطی  در  تغییرات 
فقط  را  معلمان  خود،  الیحه  در  دولت 
دانسته  معلمان  رتبه بندی  طرح  مشمول 
بود و افزودن کادر اداری مدرسه به آنان، 
بودجه  تعیین  و  دولت  نظر  جلب  بدون 
متناسب برای آنان، می تواند زمینه رد این 

آورد. فراهم  را  نگهبان  شورای  در  طرح 
این  به  توجهی  امر  ابتدای  در  نمایندگان 
این   3 ماده  سراغ  به  و  نداشتند  مسئله 
بابایی،  حاجی  حمیدرضا  رفتند.  طرح 

رئیس فراکسیون فرهنگیان که این روزها 
سید  مدنظر  گزینه های  میان  در  نامش 
واگذاری مسئولیت  برای  رئیسی  ابراهیم 
وزارت آموزش و پرورش هم به چشم می 
با  قیاس  در  شانس کمتری  ولی  خورد 
سایر افراد این لیست دارد، در ادامه جلسه 
علنی مجلس پیشنهاد اصالح کل ماده 3 
این طرح رتبه بندی معلمان را مطرح کرد. 
رتبه بندی  عناوین  او،  پیشنهاد  براساس 
این  از زمان اجرای  معلمان تغییر کرد و 
»آموزشیار  دسته   5 به  معلمان  طرح، 
معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار 
معلم و استاد معلم« طبقه بندی می شوند 
بهره مند  نیز  آن  به  مربوط  مزایای  از  و 
می شوند. حاجی بابایی سرانجام در بخش 
طرح  این  مالی  بار  اظهاراتش  از  دیگری 
برای اجرا در سه ماه پایانی امسال و یک 
سال آینده را اعالم کرد. براساس اظهارات 
او، طرح رتبه بندی معلمان برای اجرا در 3 
ماه پایانی امسال، 7 هزار و 500 میلیارد 
آینده،  در سال  اجرا  برای  و  اعتبار  تومان 
30 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این 
درحالیست که کسری بودجه دولت امری 
رئیسی  دولت  دید  باید  و  است  مشهود 
توان مالی اجرای این طرح را دارد یا خیر.

 ارجاع به کمیسیون
حاجی  پیشنهاد  با  مجلس  موافقت 
بابایی از یک سو و تغییرات اعمال شده 
بار مالی  افزایش  در ماده 2 این طرح و 
آن نسبت به الیحه دولت از سوی دیگر، 
رئیسه  قامت  در  قالیباف  تا  شد  سبب 
ارجاع  جز  باشد  نداشته  ای  چاره  جلسه 
 75 اصل  حکم  به  کمیسیون.  به  طرح 
قانون اساسی، مجلس نمی تواند بار مالی 

آنان  مجوز  کسب  بدون  را  دولت  لوایح 
راستا  همین  در  قالیباف  دهد.  افزایش 
آنجا  »از  مجلس گفت:  علنی  جلسه  در 
بررسی  از  پس  الیحه  این  مالی  بار  که 
پیشنهاد  به  در کمیسیون مربوطه نسبت 
افزایش  معلمان  بعد  در  دولت  الیحه 
این  در  باید  مجلس  لذا  است،  داشته 
با  رابطه  در  ما  بگیرد.  تصمیم  خصوص 
معلمان هیچگونه ممانعتی انجام ندادیم، 
تنها  معلمان  رتبه بندی  الیحه  آنکه  ضمن 
تمامی  چرا که  نیست،  مجلس  مهم  کار 
قوانینی که مجلس می آورد، مهم بوده و در 
آینده کشور تاثیرگذار هستند و بدون شک 
ترین  اساسی  از  رتبه بندی معلمان  بحث 
بود.« خواهد  و  بوده  مجلس  موضوعات 

 اصالحات کمیسیون و یک ابهام
مجلس طرح را به کمیسیون ارجاع داد 
و از دستور کار خود در شرایطی کنار گذاشت 
که پیش از ظهر دیروز علیرضا سلیمی، عضو 
بود که  اعالم کرده  مجلس  رئیسه  هیات 
نمایندگان هفته آینده جلسه علنی نخواهند 
داشت و برای سرکشی یک هفته ای، به 
می کنند.  سفر  خود  انتخابیه  های  حوزه 
بدین ترتیب و در بهترین حالت، یکشنبه 
2 هفته آینده طرح رتبه بندی معلمان در 
حالی در دستور کار مجلس قرار می گیرد 
که هنوز در چند و چون اصالحات سریع 
السیر کمیسیون ابهام وجود دارد. کمیسیون 
آموزش در نشستی فوق العاده و پس از 
ارجاع طرح، اقدام به بررسی طرح رتبه بندی 

معلمان کرد.
 رضا حاجی پور، سخنگوی این کمیسیون 
به خبرنگاران گفت که کمیسیون آموزش 
با  هماهنگ  و  مجلس  نظر  جلب  برای 
اصالحات صورت گرفته در ماده 3، مابقی 
نیز اصالح کرده است.  را  این طرح  مفاد 
پیگیری های خبرنگار »پیام ما« از 3 تن 
از اعضای این کمیسیون نیز حاکی از آن 
است که هیچ یک از مفاد بودجه ای این 
طرح اصالح نشده اند. این در حالیست که 
قالیباف مشخصا از اضافه شدن بار مالی 
انتقاد کرده و هشدار رد آن  به این طرح 
به دلیل مغایرت با قانون اساسی را داده 

است. 
دوم  رئیس  نایب  مولوی،  محمد  سید 
به  زمینه  همین  در  آموزش  کمیسیون 
داریم  »قبول  ما« گفت:  »پیام  خبرنگار 
که بار مالی این طرح افزایش پیدا کرده 
و می تواند رد شود ولی به ما گفته بودند 
شود.«  هماهنگ   3 ماده  را  طرح  این 
مشخص نیست که مجلس 2 هفته آینده 
اقداماتی  چه  طرح  این  مالی  بار  برای 
دوباره  بررسی  گرفت.  خواهد  نظر  در  را 
کمیسیون،  توسط  آینده  هفته  در  طرح 
آنان،  با دولت و اخذ مجوز کتبی  رایزنی 
کاهش بار مالی طرح یا ارسال به شورای 
نگهبان یا بازگشت الیحه به دولت از جمله 
راهکارهای پیش روی هیات رئیسه است. 
حال باید دید هیات رئیسه چه تصمیمی 

در این مسیر خواهد گرفت.
رئیسه  هیات  عضو  رشیدی،  محمد   
مجلس در همین راستا به خبرنگار »پیام 
کمیسیون  به  طرحی  »وقتی  گفت:  ما« 
ایرادات  رفع  مطالبه  شود،  می  ارجاع 
که  نیست  اینطور  و  است  آن  احتمالی 
باید اصالح شود  بگوییم فقط فالن ماده 
هیات  در  را  طرح  مالی  بار  مساله  ولی 
راهکاری  تا  کرد  خواهیم  بررسی  رئیسه 
برای حل مشکل و تصویب طرح براساس 

کنیم.« پیدا  معلمان  خواسته 

 طرح رتبه بندی معلمان برای رفع ایراد احتمالی شورای نگهبان به کمیسیون برگشت، اصالح شد
 و 2 هفته آینده دوباره بررسی می شود

تعلل به سبک بهارستان

اشتباه استراتژیک، دلیل 
انتشار فیلم های زندان اوین

قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس  نایب 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
دلیل انتشار فیلم های زندان اوین را اشتباه 
کرد.  اعالم  زندانیان  انتقال  در  استراتژیک 
حسن نورزی، نماینده اصولگرای رباط کریم 
در اظهاراتی که پایگاه خبری اعتماد آنالین، آن 
را منتشر کرد، درباره دالیل انتشار فیلم های 
زندان اوین گفت: » این مسائل بر اثر یک 
اشتباه رخ داد که زندانیان زندان اوین را به 
زندان تیپ 5 بردند و زندانیان عمومی را به 
اوین منتقل کردند.« او درباره نوع برخوردهای 
صورت گرفته با یکی از زندانیان این زندان و 
کشاندن اش روی زمین توسط سربازان نیز 
بیان کرد: » من با روحانی ای که در فیلم در 
محل کشیدن یک زندانی روی زمین حضور 
را  اتفاق  این  اطالعات  و  دارد صحبت کردم 
گرفتم. من از روحانی پرسیدم، طرف معتاد 
انداخته بود و  بود و خود را به حالت غش 
روی  را  او  سربازها  نتیجه  در  نمی رفت  راه 
پیغمبر  پسر  هم که  سرباز  زمین کشیدند. 
انجام  داشت که  تاکید  هم  ایشان  نیست. 
انتقال  این نقل وانتقال اشتباه است. نقل و 
زندانیان از زندان اوین به تیپ 5 یک اشتباه 
استراتژیک بود.« او همچنین از قوه قضائیه 
از  خارج  به  زندان ها  نشدن  منتقل  بابت 
شهرهای ایران انتقاد کرد و گفت: »در برنامه 
ششم توسعه می گوییم زندان ها را از داخل 
شهرها بیرون بکشید؛ به منابع طبیعی حکم 
کردیم زمین رایگان در اختیار سازمان زندان ها 
قرار دهید اما باز هم قوه قضائیه به وظیفه 

انتقال زندان ها عمل نمی کند.« خود در 

کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی 
مجلس به وزیر نیرو درباره کمبود برق 

هشدار داد

دلواپس بازگشت خاموشی
میان گرمای  در  ایران  بود که  پیش  ماه  چند  همین 
تابستان با قطعی مکرر برق در شهرها و شهرستان های 
کوچک و بزرگ خود مواجه بود. آن روزها دولت حسن 
روحانی و وزیر نیروی او مشغول فعالیت بودند و صدای 
انتقاد رسانه های اصولگرا بلند. مردم نیز در شبکه های 
و  زد  و  سیاسی  جناح بندی های  به  بی توجه  اجتماعی 
را  ها  خاموشی  مساله  حامیانشان،  لفظی  خوردهای 
نتیجه ناکارآمدی نظام سیاسی ایران دانسته و به انتقاد 
از مسئوالن خرد و کالن می پرداختند. انتقادها به مجلس 
هم رسید. نمایندگان مجلس یازدهم نیز یکی پس از 
ناشی  را  آن  بعضا  و  انتقاد کرده  این مساله  از  دیگری 
انتقادها  از بی تدبیری مسئوالن دولتی معرفی کردند. 
آنقدر ادامه یافت تا در شهرهای بزرگ قطعی برق متوقف 
بنا  شد ولی استان های محروم تر و حاشیه ای ایران 
به گزارش های مردمی همچنان با قطعی برق دست به 
گریبان اند. مجلس از قرار معلوم از حاال نگران بازگشت 
انرژی  اقتصاد  چنانکه کمیته  هاست  خاموشی  دوباره 
کمیسیون اقتصادی قوه مقننه در نامه ای به وزیر نیرو 
درباره کمبود برق در ایران و لزوم اتخاذ تدابیری برای 

جبران آن هشدار داده است.
مجلس  در  تهران  نماینده  عنوان  به  که  توانگر  مجتبی 
یازدهم حاضر است و از جمله نمایندگان نزدیک به طیف 
موسوم به عدالت خواه اصولگرایان به شمار می رود، در 
قامت رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی 
در بخش دیگری از نامه خود به وزیر نیرو آورده است: 
بنا به دالیلی اعم از عدم  »به نظر می رسد وزارت نیرو 
نیروگاه های جدید،  احداث  برای  کفایت سرمایه گذاری 
تأخیر در اجرای برنامه های تعمیرات نیروگاه های حرارتی، 
افت قابل مالحظه نزوالت جوی در سال آبی گذشته و 
غیره، موفق به تأمین انرژی برق مورد نیاز کشور نشد. 
در نتیجه این وضعیت، کشور با افت درآمد ملی، کاهش 
رفاه عمومی و خسارت به بنگاه های تولیدی مواجه شود. 
بدیهی است، تداوم این شرایط در سال آینده آثار و تبعات 
به مراتب زیان بارتری به وجود خواهد آورد. زیرا در سال 
جاری، حداکثر نیاز مصرف اصالح شده در پیک روز، به 
بیش از 67 هزار مگاوات بالغ شد. این در حالی است 
که حداکثر قدرت تامین شده در لحظه پیک سال 1400، 
با ریسک باال به حدود 55.1 هزار مگاوات رسید. بنابراین 
کشور در لحظه پیک امسال با کمبود بی سابقه 11.9 هزار 
مگاوات مواجه شد. بنابراین مشاهده می شود که حدود 
17.7 درصد از مصرف مشترکان تامین نشده است.« او 
همچنین تاکید کرد: » در صورتی که روند رشد اوج بار 
مصرفی همچون سال های اخیر تقریبًا 5 درصد درنظر 
گرفته شود، پیک مصرف سال 1401 به رقم 70.3 هزار 
وضع  تداوم  صورت  در  بنابراین  می شود.  بالغ  مگاوات 
موجود در تأمین حداکثر توان، کمبود برق در زمان اوج 
مصرف سال 1401 به رقم 15.2 هزار مگاوات معادل 21.6 

درصد از مصرف مشترکان در زمان پیک خواهد شد.«
درباره  نیز کمیسیون اصل 90 گزارش خود  او  از  پیش 
بود. در  ایران منتشر کرده  بررسی علل خاموشی ها در 
اولیه  بود: »بررسی های  آمده  نیز  از آن گزارش  بخشی 
بی توجهی  استمرار  و  غلط  کار  طرز  حاکی  کمیسیون 
بخش  نقش  شدن  کمرنگ  و  مقررات  و  قوانین  به 
تأمین سرمایه گذاری  به  نسبت  در مشارکت  خصوصی 
تولید و توزیع برق بود که به تدریج در سال های گذشته 
تاکنون صنعت برق کشور را با چالش های عدیده مواجه 
کرد. ناترازی عرضه و تقاضای برق، مشکالت ناشی از 
ساختار اقتصادی صنعت برق، مشکالت مربوط به محیط 
کسب و کار صنعت برق، وجود قریب به هزار قرارداد نیمه 
تمام، بالتکلیف و متوقف  و بهم خوردن توازن مالی ناشی 
نشدن  پرداخت  و  تکلیفی  و  دستوری  قیمت گذاری  از 
یارانه به تولید بخشی از دالیل مشکالت پیش آمده در 

صنعت برق کشور بود.«

تکذیب اظهارات سخنگوی شورای 
 نگهبان از سوی پزشکیان

 دالیل ر د صالحیتم 
را نگفتند

مجلس  دوره  یازدهمین  در  تبریز  نماینده 
رد  کاندیداهای  از  یکی  و  اسالمی  شورای 
صالحیت شده سیزدهمین دوره انتخابات 
سخنگوی  اظهارات  جمهوری،  ریاست 
رد  دالیل  اعالم  بر  مبنی  نگهبان  شورای 
آنان  به  کتبی  صورت  به  افراد  صالحیت 
صفحه  در  پزشکیان  مسعود  کرد.  رد  را 
توئیتر  اجتماعی  شبکه  در  خود  شخصی 
سوی  از  نامه ای  هیچ   « است:  نوشته 
نشده  ارسال  من  برای  نگهبان  شورای 
البته در زمانی که بنده کرونا گرفته  است. 
گرفتند  تماس  نگهبان  شورای  از  بودم 
درباره  کدخدایی  آقای  با  جلسه ای  تا 
باشم  داشته  جمهوری  ریاست  انتخابات 
نگهبان  تاکید کرد: »شورای  او  نشد.«  که 
برای همیشه شاخص های الزم  یکبار  باید 
صورت  به  را  افراد  صالحیت  تایید  برای 
شفاف اعالم کند تا در دوره های بعد افراد 
صالحیت  تایید  برای  که  شوند  متوجه 
باشند  داشته  باید  را  شاخص هایی  چه 
آیا  که  کنند  قضاوت  بتوانند  نیز  مردم  و 
با  تایید صالحیت ها  مطابق  تایید و عدم 
احراز  عدم  با  من  نه.  یا  بوده  شاخص ها 
که  سنگینی  بار  ندارم؛  مشکلی  صالحیت 
شده  برداشته  بود  بنده  دوش  روی  بر 
سمت  به  بنده  شد  باعث  آنچه که  است. 
پست  قدرت،  بروم؛  انتخابات  در  ثبت نام 
افزایش مشارکت در  نبود. قصدم  و مقام 
انتخابات بود. شورای نگهبان با این اقدام 

داد.« کاهش  را  انتخابات  در  مشارکت 

تالش دولت رئیسی 
برای استفاده از نظرات 

روحانیت
همه  نظرات  از  استفاده  بر  رئیس جمهور 
برای  روحانیت  ویژه  به  جامعه  اقشار 
سید  کرد.  تاکید  ایران  در  امور  اصالح 
با  خود  دیدار  جریان  در  رئیسی  ابراهیم 
اعضای جامعه روحانیت مبارز که در محل 
اظهار  شد،  برگزار  جمهوری  ریاست  نهاد 
دیدگاه ها  از  است  مصمم  دولت   « کرد: 
ویژه  به  قشرها  همه  دلسوزانه  نظرات  و 
رفع  و  کشور  امور  پیشبرد  در  روحانیون 
استفاده  مردم  دغدغه های  و  مشکالت 
»دولت  کرد:  تاکید  همچنین  او  کند.« 
برای  تالش  و  کرونا  با  مقابله  کنار  در 
اعتالی  مردم،  معیشتی  مشکالت  رفع 
با  را  جامعه  دینی  و  فرهنگی  ارزش های 
همواره  روحانیت  پیگیری می کند.  جدیت 
برای  همچنان  مردم  و  بوده  اعتماد  مورد 
اعتماد  جریان  این  به  خود  رفع مشکالت 
رفع  برای  اعتماد  این  از  باید  و  دارند 
مختلف  بخش های  در  مردم  دغدغه های 
کنیم.  استفاده  فرهنگی  و  اقتصادی 
دوم  بیانیه گام  اساس  بر  مصمم هستیم 
انقالب، در مسیر ایجاد تحول و شتاب در 

کنیم.« حرکت  کشور  پیشرفت  روند 

مجلس دیروز طرح رتبه بندی 
معلمان را برای رفع ایرادات به 
کمیسیون آموزش و تحقیقات 
ارجاع داد. کمیسیون آموزش 
اما فقط مواد این طرح را با 
اصالحات صورت گرفته در ماده 
3 همراه کرد و هیچ دخل و 
تصرفی به بار مالی افزوده شده 
به این طرح نکرد. افزایش 
بار مالی این طرح به 30 هزار 
میلیارد تومان برای اجرا در 
سال آینده، می تواند با توجه به 
مغایرت صریح با اصل 75 قانون 
اساسی، موجبات رد این طرح در 
شورای نگهبان را فراهم آورد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری 
جمهوری اسالمی در شرایطی 
که پیشتر مسئوالن و حاکمان 
عربستان سعودی را »همراه با 
رژیم کودک کش صهیونیستی« 
و »خود فروخته« خطاب کرده 
بود، دیروز از توافق میان ایران 
و عربستان استقبال کرد و آن را 
باعث وحدت جهان اسالم دانست.

طرح رتبه بندی معلمان سرانجام و پس از سال ها انتظار با تصویب مجلس، قرار شد به شکل اولویت دار بررسی شود ولی 
تغییرات و تحوالت نمایندگان در این الیحه و بار مالی آن، سبب شد تا مجلس بار دیگر طرح را به کمیسیون آموزش و 
تحقیقات ارجاع دهد و این یعنی تعلل دوباره در مسیر بررسی طرحی که معلمان و فعاالن صنفی این عرصه تصویب و 

اجرای آن را به عنوان عاملی برای رفع بخشی از مشکالت اقتصادی و معیشتی خود می دانند.

دیپلماسی
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مسئوالن و فعاالن سیاسی ایرانی از کاهش تنش میان ایران و عربستان استقبال کردند
تهران و ریاض در مسیر تفاهم 

سال  چند  همین  تا  عربستان  و  ایران 
مشترک المنافع  کشورهای  اگرچه  پیش 
دیپلماتیک  روابط  ولی  نمی رفتند  شمار  به 
همین  و  بود  برقرار  میانشان  کنسولی  و 
تا برخی هماهنگی ها  مسئله سبب می شد 
کشور   2 میان  منطقه  امور  پیشبرد  برای 
آتش  حمله گروهی  صورت گیرد.  راحت تر 
تهران  در  عربستان  سفارت  به  اختیار  به 
از مسئوالن جمهوری  انتقاد بسیاری  با  که 
از رهبری و رئیس جمهوری گرفته  اسالمی 
مسئوالن  و   مجلس  وقت  نمایندگان  تا 
وزارت امور خارجه همراه شد اما به یکباره 
سفارت  عربستان  داد.  تغییر  را  چیز  همه 
خود در تهران را تعطیل کرد و روابط ایران 
های  چالش  با  مدت ها  برای  عربستان  و 
جدی مواجه شد. اتفاقاتی چون حادثه منا 
اما  اختالفات دو کشور دمید.  بر آتش  نیز 
با  همراهی   چند  هر  ریاض  و  تهران  حاال 
را  خود  روابط  می کوشند  بلکه  ندارند  هم 
سال  چند  برگردانند که  نقطه ای  همان  به 
پیش بود. رایزنی ها میان ایران و عربستان 
در دولت حسن روحانی و به طور پنهانی و 
در کشوری چون عراق آغاز شد اما در دولت 
سید ابراهیم رئیسی شدت بیشتری گرفت 
و حتی برخی رسانه ها از حصول تفاهماتی 
میان دو کشور خبردادند. مسئوالن ایرانی و 

سعودی این خبر را تایید نکردند ولی اوضاع 
در ایران برخالف گذشته، حاکی از استقبال 
پرنفوذ  های  چهره  و  حاکمیتی  نهادهای 
عربستان  با  تفاهم  از  اسالمی  جمهوری 
در  وقوع  صورت  در  که  موضوعی  است. 
به  واشنگتن  و  تهران  دوباره  بازگشت  کنار 
می تواند  دیگری  زمان  هر  از  بیش  برجام، 
دست اسرائیل را از کشورهای منطقه کوتاه 
کند مشروط بر آنکه افراط و تفریط دوباره 

نشود. ریاض  و  تهران  گریبان گیر 
مقام های  استقبال های  مهم ترین  از  یکی 
و  ایران  میان  توافق  از  ایرانی  رسمی 
تعلق  جنتی  احمد  و  دیروز  به  عربستان 
دارد. او دبیر شورای نگهبان، رئیس مجلس 
خبرگان رهبری و یکی از مورد وثوق ترین 
افراد نزد عالی ترین مقام جمهوری اسالمی 
اطالع  پایگاه  اظهاراتی که  در  جنتی  است. 
کرد،  منتشر  را  آن  نگهبان  شورای  رسانی 
عبادت  مسلمانان  میان  »وحدت  گفت: 
توسعه  را  آن  می توان  هرچه  باید  و  است 
به  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  او  داد«. 
بین  مذاکرات  مورد  در  اخبار  برخی  انتشار 
ایران و عربستان اشاره کرد و با استقبال از 
نزدیکی و مذاکره این »دو کشور مسلمان« 
بین  مشکالت  »اگر  کرد:  تصریح  منطقه، 
اقدامی  شود،  حل  مسلمان  دو کشور  این 

مهمی صورت گرفته است. مشکالت دنیای 
قدرت های  خواست  و  تحمیلی  اسالم 
ضد اسالم است و اگر دولت ها و کشورهای 
به  باشند  متوجه  را  حقیقت  این  اسالمی 
طرح های  و  نقشه ها  فکر  به  اینکه  جای 
محور  حول  باشند،  مستکبران  شیطانی 
امت  منافع  تامین  اشتراکات،  و  واحد 
اسالمی را دنبال می کنند« این اظهارات در 
پیش تر  جنتی  که  گرفته  صورت  شرایطی 
خود  »حکامی  را  عربستان  مقامات 
کودک کش  »رژیم  با  همراه  و  فروخته« 
صهیونیستی« معرفی کرده بود. این تغییر 
نظر از دید برخی کارشناسان با عنوان چراغ 
سبز مسئوالن ایرانی به تفاهم با عربستان 

است. شده  برداشت 
به  نیز  سیاسی  جریان های  و  نیروها 
عربستان  و  ایران  مذاکرات  از  استقبال 
سیاسی  فعال  مطهری،  علی  پرداخته اند. 
اصالح طلب در توئیتر خود از حصول توافق 
و  کرده  استقبال  عربستان  و  ایران  میان 
مذاکرات  پیشرفت  »اعالم  است:  نوشته 
نوید  هفته  وحدت،  در  و  عربستان   ایران 
جهان  اسالم  و  کشور  دو  هر  برای  خوبی 
است. دوستی و همکاری ایران و عربستان، 
هم  افراطی گری در دنیای اسالم را کاهش 
می دهد، هم کمک به توافق  برجام می کند 

با  اسرائیل  روابط  عادی سازی  طرح  هم  و 
های  رسانه  می کشاند.«  شکست  به  را 
و  ایران  میان  توافق  از  نیز  بین المللی 
عربستان و برگزاری گفت وگوهایی میان دو 
کشور که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
استقبال  توصیف کرده،  را »محترمانه«  آن 
در  ترکیه  شفق«  »ینی  روزنامه  کرده اند. 
که  است  »جالب  است:  نوشته  باره  این 
مذاکرات تهران-ریاض در خالل حل وفصل 
ایران و تنش های  موضوع توافق هسته ای 
بر  اسرائیل  و  ایران  میان  یافته  شدت  
علیه  آن   اخیر  خرابکارانه  اقدامات  سر 
می شود.  انجام  ایران  هسته ای  تاسیسات 
در  بین الملل  روابط  دانشگاه  استاد  یک 

"تحوالت  باره گفت:  این  در  قطر  دانشگاه 
منطقه ای و بین المللی که آن ها را به حفظ 
آرامش وا می دارد، به ویژه در منطقه خلیج 
فارس، دو کشور رقیب را به سمت برگزاری 
از  اگرچه  است.  داده  سوق  مذاکرت  این 
همچنان  کشور  دو  این  روابط  او  دیدگاه 
می ماند  باقی  محتاطانه  و  شده  حساب 
در  استراتژیکی  مصالحه  گونه  هیچ  چون 
از  نیست.  پدیدار  آن ها  روابط  چشم انداز 
دالیل  وضع  این  دانشگاه،  استاد  این  نظر 
از  »جدا  آن ها،  عمده  که  دارد  مختلفی 
برنامه هسته ای و موشکی ایران، نقش آن 
در یمن، عراق، لبنان، سوریه و حمایت آن 

است".« نظامیان  شبه 
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پاک  انرژی  اهداف  درباره  که  چقدر  هر 
به  تجدیدپذیر  انرژی های  از  بهره وری  و 
صحبت  بیشتر  فسیلی  سوخت های  جای 
به  می شود.  دورتر  آن  تحقق  انگار   می کنیم، 
به  رسیدن  انرژی،  بین المللی  آژانس  گفته 
اهداف معاهده پاریس که قرار است جلوی 
گرمتر شدن کره زمین را بگیرد نیاز به افزایش 
انرژی های  در  کالن  سرمایه گذاری های 
تجدیدپذیر و کارآمدی بیشتر دیگر تاسیسات 
هسته ای  انرژی  از  بهره وری  همراه  به 
به  است که گذار  این  حقیقت  پس  است. 
انرژی های بادی و خورشیدی بدون استفاده 
نیست؛  امکان پذیر  جایگزین  از سوخت های 
هسته ای. و  هیدروژن  شامل  سوخت هایی 
ژاپن،  در  زلزله ای  وقوع  با  پیش  سال   10
شدن  ذوب  باعث  افتاد که  راه  به  سونامی 
نیروگاه  راکتورهای  هسته ای  سوخت 
11 مارس  دنیا  فوکوشیما شد؛ مردم سراسر 
سه  افتادن  کار  از  شاهد  شگفتی  در   2011
و  افتادند  کار  از  که  بودند  هسته ای  راکتور 
در  دوردست ها  به  را  یونیزه کننده  پرتوهای 

کردند. پرتاب  هوا  و  دریا  و  زمین 
شوک بعدی در آن طرف دیگر دنیا و در برلین 
اتفاق افتاد که ماهیت آن سیاسی بود. بعد 
از گذشت 4 روز غم انگیز، دولت آنگال مرکل، 
در  را  180درجه ای  تغییر  آلمان  صدراعظم 
سیاست هایش اتخاذ کرد که منجر به اعالم 
آخرین  شد.  هسته ای   انرژی  از  »خروج« 
راکتور اتمی باقی مانده این کشور سال آینده 

از چرخه خارج می شود.

توقف سریع استفاده از سوخت 
هسته ای در آلمان

انرژی  منابع  آلوده ترین  از  یکی  زغال سنگ 
در  اما  است.  کربن  گاز  انتشار  جهت  از 
عملیات شکاف اتم  هیچ گاز گلخانه ای تولید 
نمی شود. زمانی که از سوخت های آلوده کننده 
میزان  نمی توانست  آلمان  می شد،  استفاده 
انتشار کربن را کاهش دهد. این کشور حاال 
تمام  با  آینده ای  سمت  به  پلی  اینکه  برای 
انرژی های تجدیدپذیر بسازد، روی گاز طبیعی 
متمرکز شده است. گاز طبیعی از زغال سنگ 
به شمار  آلوده کننده  اما همچنان  است  بهتر 
می رود. آلمان را هم به تولیدکنندگانی مانند 
دیدگاه ضد  حاال که  می کند.  وابسته  روسیه 
کربن مقابل دیدگاه ضد هسته  ای قرار گرفته 
هسته جنبش سبز آلمان دچار تناقض شده 
تصمیم  مرکل  دولت  هم  نهایت  در  است. 
گرفت تا استفاده از زغال سنگ را متوقف کند                  
تبدیل کند که  اولین کشوری  به  را  آلمان  و 
را  هسته ای  و  فسیلی  سوخت های  همزمان 

می گذارد. کنار 
سرعت  به  هسته ای  سوخت های  اینکه  با 
محو شدند اما برخوردها برای متوقف کردن 
آخرین  است.  نرم تر  فسیلی  سوخت های 
نیروگاه زغال سنگ در آلمان قرار است سال 
2038 خاموش شود. در معاهده پاریس که 
کره زمین  گرم شدن  محدود کردن  دنبال  به 
آمده  کرده  امضا  را  آن  نیز  آلمان  و  است 
 2030 سال  تا  باید  ثروتمند  کشورهای  که 
اما  کنند.  متوقف  را  زغال سنگ  از  استفاده 

آلمان به شیوه متفاوت تری نسبت به دیگر 
می کند. عمل  دنیا  کشورهای 

نقش فرهنگ و روان شناسی 
در تامین انرژی

نشتی  از  ناشی  به خطرات  نسبت  آلمانی ها 
دلهره آور  چالش های  و  اتمی  نیروگاه های 
جمع آوری پسماندهای آن که تا هزاران سال 
اما  نگرانند.  می مانند،   باقی  رادیواکتیو  دیگر 
چرا ترس آنها از همسایگانی که آن طرف رود 

است؟  بیشتر  می کنند  زندگی  راین 
از  را  خود  برق  70درصد  از  بیش  فرانسه 
و  می کند  تامین  هسته ای  راکتورهای 
انتخاب مشکلی ندارد. به نظر  با این  نسبتا 
فرانسه هم  از  برق  واردات  با  آلمان  می رسد 
و  فرهنگ  نهایت  در  باشد.  نداشته  مشکلی 
خطرها  درک  در  بزرگی  نقش  روان شناسی 

دارند.
هند  و  چین  ویژه  به  کشورها  از  برخی 
چون  می سازند  هسته ای  جدید  راکتورهای 
درک کرده اند که انرژی هسته ای همچنان به 
عنوان پشتوانه ای برای انرژی های تجدیدپذیر 
کشورهای  از  برخی  همزمان  است.  الزم 
از  استفاده  کانادا  و  آمریکا  مانند  ثروتمند 
نظر  در  دوباره  را  اتم  شکافت  تکنولوژی 

گرفته اند.
از نیروگاه های قدیمی  آنها به جای استفاده 
که بسیار بزرگ، پیچیده، گران و کند بودند، 
راکتورهای کوچک مدوالر یا SMR می سازند. 
این دستگاه ها را می توان داخل یک کامیون 
بزرگ جا داد و تا هر وقت خورشید و باد کافی 

دیگری  مکان  به  سرعت  به  نداشت  وجود 
و  هستند  ایمن تر  راکتورها  این  داد.  انتقال 
حتی برخی از آنها از پسماند رادیواکتیو دیگر 
راکتورها به عنوان سوخت استفاده می کنند.

مرحله گذار به انرژی های تجدیدپذیر 
ذهن باز می خواهد

نمی تواند  دیگری  هیچ کشور  نه  و  آلمان  نه 
در  بپردازند.  را  بسته  ذهن های  هزینه 
نیز  سبز  حزب  مانند  سیاسی  احزاب  مورد 
از  پس  سال   10 گفت.  می تواند  را  همین 
قربانی  هزاران  باید  دنیا  فوکوشیما،  وقوع 
در  را  امدادرسانی  عملیات  و  سونامی  زلزله، 
فوکوشیما به همراه تنها فردی که با رادیواکتیو 
جان خود را از دست داد، به یاد داشته باشند. 
دولت ها باید اطمینان دهند که چنین فاجعه 
هسته ای هیچ وقت رخ نمی دهد اما در عین 
حال به یاد داشته باشید که برای جلوگیری 
انرژی هسته ای  از وقوع فاجعه بزرگتری به 

داریم. نیاز  نیز 
فرانسه کشوری است که عالوه بر فرهنگ، مد 
و هنر آشپزی در زمینه نیروگاه اتمی نیز در 
دنیا پیشروست. بر اساس داده های آژانس 
راکتور   56 فرانسه  اتمی،  انرژی  بین المللی 
هسته ای فعال دارد که بعد از آمریکا با 94 

راکتور در رتبه دوم قرار دارد.
تولید  ظرفیت  فرانسه  هسته ای  تاسیسات 
معادل 61هزار و 370 مگاوات برق را دارند. 
سال 2019 میزان برق تولیدی با استفاده از 
نیروگاه هسته ای 70.6 درصد بود که باالترین 

میزان در دنیا به شمار می رفت.

کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای در فرانسه

تحقیقاتی  گروه  مدیر  اوزبالدستون،  پیتر 
سی ان بی سی  خبری  شبکه  به  مکنزی  وود 
برق  مولد  بزرگترین  فرانسه  که  می گوید 
هسته ای در اروپاست: »شدت انتشار گازهای 
گلخانه ای از نیروگاه های فرانسه از همسایگان 
اصلی آن کمتر است، تنها بخش کوچکی از 
نیاز این کشور با سوخت های فسیلی تامین 

می شود.«
امانوئل مکرون، رئیس جمهور  سال گذشته 
انرژی هسته ای نقش  فرانسه اشاره کرد که 
مهمی در تامین برق مورد نیاز بازی می کند.
با  رابطه اش  فرانسه  که  کرد  اعالم  مکرون 
انرژی هسته ای را در آینده حفظ می کند اما 
تغییر در هر صورت در راه است. دولت فرانسه 
سوخت  سهم  می خواهد   2035 سال  تا 
هسته ای در تولید برق را به 50درصد کاهش 
50درصد  این  اوزبالدستون  گفته  به  دهد. 
استفاده  محبوبیت  نیست که  معنی  این  به 
چون  می رود  بین  از  تکنولوژی کامال  این  از 
دولت فرانسه دستور بررسی احتمال ساخت 
6 راکتور جدید در سه سایت هسته ای را داده 

است.« 
اتمی،   انرژی  آژانس  گفته های  اساس  بر 
بزرگترین  از  »انرژی هسته ای همیشه یکی 
جهان  در  کربن  انتشار  بدون  برق  مولدهای 
برای  توجهی  قابل  پتانسیل  و  است«  بوده 

دارد. کربن زدایی 

بهره وری باال بدون وابستگی 
به سوخت های فسیلی

اما باید اشاره کرد در حالی که به گفته آژانس 
انرژی اتمی می گوید سوخت هسته ای کربن 
منتشر نمی کند اما خیلی ها انرژی هسته ای 

را منبعی تجدید ناپذیر می دانند.
 اورانیوم، فلز حیاتی سوخت هسته ای است 
که در نهایت تمام می شود. گزارش ها نشان 
برای  نیاز  مورد  سرمایه گذاری  که  می دهند 
است.  زیاد  بسیار  بدون کربن  انرژی  تولید 
تکنولوژی های  ساخت  هزینه  که  حالی  در 
فوتوولتائیک های  مانند  تجدیدپذیر 
بادی  نیروگاه های  تاسیسات  و  خورشیدی 
کاهش  در  اما  داشته  شدیدی  کاهش 
هزینه های سوخت های هسته ای ثباتی وجود 

است.  نداشته 
»کربن  مشاوره  شرکت  مدیر  لیور،  اندرو 
تراست« در گفت وگو با سی ان بی سی می گوید 
سوخت های  به  وابستگی کم  از  فرانسه  که 

است.  برده  بهره  فسیلی 
با  نزدیک  رابطه  برقراری  دنبال  به  فرانسه 
اما همسایه  است  آینده  در  انرژی هسته ای 
آن، آلمان مسیر دیگری را پیش گرفته است. 
قرار  که  داد  گزارش  رویترز  گذشته  مارس 
است دولت آلمان به 4 کمپانی تولید انرژی 
حدود 3 هزار میلیارد دالر به خاطر تعطیلی 
زودهنگام نیروگاه های هسته ای پرداخت کند. 
گرین پیس  زیستی  محیط  وب سایت 
برای  راه حلی  انرژی هسته ای،  می گوید که 
مشکالت تامین انرژی است اما در واقعیت 

است. گران  خیلی  و  پیچیده  آن  ساخت 
 به گفته این وب سایت پسماندهای آن هم 
ارزان تر  تجدیدپذیر  انرژی  است.  خطرناک 
این  از  بهره وری  سریع.  آن  ساخت  و  است 
دو می تواند انرژی الزم را تامین کند و انتشار 

را کاهش دهد.  کربن 
  همانطور که دولت های سراسر دنیا به دنبال 
به  چرخش  و  فسیلی  سوخت های  از  گریز 
سمت منابع تجدیدپذیر انرژی هستند مناظره 
ترکیب  در  هسته ای  انرژی  نقش  سر  بر 

خواهد داشت. ادامه  کره زمین  انرژی های 

مقایسه مرحله گذار آلمان و فرانسه از سوخت های فسیلی به سمت انرژی هسته ای و تجدیدپذیر

 صف آرایی حامیان انرژی هسته ای
و تجدیدپذیر ها

آلمان پس از حادثه اتمی فوکوشیما نیروگاه های اتمی را تعطیل کرد اما جدال بر سر استفاده از انرژی هسته ای همچنان باقی است

سامانه پایش مخاطرات 
منابع طبیعی راه اندازی 

می شود 
 رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور با اشاره به اینکه به زودی سامانه پایش 
رونمایی  سازمان  در  طبیعی  منابع  مخاطرات 
می شود، گفت: در زمینه شدت بخشیدن به امر 
حفاظت به بیش از 400 دوربین برای نصب و 
پایش منابع طبیعی در سراسر کشور نیازمند 
هستیم که تا کنون بخشی از آن تامین و در 
مناطق بحرانی نصب و راه اندازی شده است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان جنگل ها، 
بررسی طرح جامع  در جلسه  منصور  مسعود 
حفاظت افزود: رویکرد ما در صیانت از منابع  
طبیعی »مدیریت حفاظت« است و عرصه های 
منابع طبیعی باید دارای طرح و طرح نیز دارای 
مجری باشد و سازمان در این میان وظایفش 
نظارت بر انجام حفاظت است.  رئیس سازمان 
جنگل ها در ادامه گفت: شعار حفاظت از منابع  
طبیعی باید در عمل تجلی پیدا کند و اینکه سند 
جامع حفاظت تهیه شود اما در عمل روی کاغذ 
بماند به هیچ وجه از سوی سازمان پذیرفتنی 
نیست و معاونت حفاظت و امور اراضی ادارات 

کل استان ها باید این سند را عملیاتی کنند.
تکمیل  و  انجام  بر  تاکید  با  همچنین  منصور 
کاداستر اراضی ملی و دولتی گفت: انجام تخلف 
اجتناب ناپذیر  طبیعی  منابع   در  جرم  وقوع  و 
است و بخشی دیگر از وظیفه سازمان در کنار 
مدیریت، انجام حفاظت فیزیکی است. او افزود: 
از  بهره گیری  و  استفاده  فیزیکی  اقدامات  در 
فناوری های نوین نظیر سامانه های پایش، نصب 
دوربین در مناطق بحرانی، استفاده از پهپاد و 
تصاویر ماهواره ای همچنین استفاده از سیستم 
رادیویی بی سیم مورد نظر و هدف سازمان است.
نیروی  اضافه کرد:  جنگل ها  سازمان  رئیس   
و  کارآزموده  باید  حفاظت  بخش  در  انسانی 
آموزش دیده باشد تا بتواند به عنوان یک ضابط 
قضایی عمل کند. به گفته منصور حفاظت یک 
این  در  افرادی که  و  است  و تخصص  دانش 
را  الزم  باید کارآمدی  می کنند  خدمت  بخش 
با فراگیری آموزش در زمینه تشکیل  پرونده 
رئیس  باشند.   داشته  تهیه صورت مجلس  و 
سازمان جنگل ها با تاکید بر بهره برداری هرچه 
بهتر از سامانه های حوزه معاونت حفاظت اظهار 
کرد: یگان حفاظت از طریق سامانه حمل چوب 
را  توانست عامل قاچاق چوب در یک استان 
شناسایی و او را به مراجع  قضایی معرفی کند.

تالش ها برای پیدا کردن 
ردپای پلنگ در سرباز 

ادامه دارد 
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرباز گفت: 
شهرستان  این  زیست  محیط  حفاظت  یگان 
به دنبال سرنخ های حمله سه قالده پلنگ به 

احشام منطقه است.
ادریس رئیسی به ایرنا گفت: بر اساس گزارش 
پلنگ در  بر مشاهده سه قالده  مردمی مبنی 
نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان سرباز، تیم 
کارشناسی محیط زیست از منطقه بازدید کرد.

او گفت: براساس گزارش های اولیه مردم در 
روستای ون از توابع شهرستان سرباز، سه قالده 

پلنگ به 30 راس از احشام حمله کرده اند.
سرباز   زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس   
توسط  تلف شده  دام  راس  تاکنون 20  افزود: 
تیم کارشناسی محیط زیست بررسی و تعدد 10 
راس احشام مفقود شده نیز از سوی مردم بومی 

منطقه گزارش شده است.
او بیان کرد: آموزش های الزم از سوی تیم یگان 
مردم  به  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
منطقه در خصوص نزدیک نشدن به قلمرو گونه 
و چگونگی رفتار در صورت مشاهده پلنگ داده 

است. شده 

کاهش دمای سه استان 
به زیر صفر 

سازمان هواشناسی نسبت به کاهش دما به 
زیر صفر در سه استان هشدار داد و با توجه 
به احتمال وارد شدن خسارت به محصوالت 
کشاورزی به کشاورزان، باغداران، عشایر و... 

توصیه هایی را ارائه کرد.
در هشدار نارنجی سازمان هواشناسی آمده: 
ظهر  تا  مهرماه(   30( جمعه  وقت  اوایل  از 
شنبه )اول آبان ماه( کاهش دما در خراسان 
وبلوچستان  سیستان  و  کرمان  جنوبی، 
پیش بینی  سانتیگراد  درجه  صفر  زیر  به 
شدن  وارد  جوی  شرایط  این  در  می شود. 
از  دور  کشاورزی  محصوالت  به  خسارت 
این  در  هواشناسی  سازمان  نیست.  انتظار 
باغات  و  مزارع  صاحبان  به  جوی  شرایط 
محصوالت  برداشت  در  تسریع  به  نسبت 
در  غالت  کاشت  توقف  و  زراعی  و  باغی 
استان خراسان جنوبی، خودداری از مصرف 
کودهای ازته، استفاده از کودهای پتاسیمی 
خودداری  سرما،  به  تحمل  افزایش  برای 
در  تسریع  و  درختان  سبز  هرس  انجام  از 
استان  فنوج  شهرستان  برنج  برداشت 

می کند. توصیه  بلوچستان  و  سیستان 

فرانسه کشوری است که عالوه 
بر فرهنگ، مد و هنر آشپزی در 
زمینه نیروگاه اتمی نیز در دنیا 

پیشروست. بر اساس داده های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، 

فرانسه 56 راکتور هسته ای 
فعال دارد که بعد از آمریکا با 

94 راکتور در رتبه دوم قرار دارد

از سرگیری فعالیت های اقتصادی و کمبود انرژی مدتی است که باعث افزایش قیمت انرژی در جهان شده است. افزایش شدید قیمت 
برق و گاز شهروندان فرانسوی به قدری باال رفت که باعث شد لوپن، نامزد راست افراطی ریاست جمهوری فرانسه اعالم کند که اگر در 
انتخابات ریاست جمهوری سال  آینده انتخاب شود، یارانه انرژی های تجدیدپذیر را قطع و توربین های بادی را جمع می کند. لوپن 

انرژی های بادی و خورشیدی را متناوب و تجدیدناپذیر خواند.

به گفته آژانس بین المللی 
انرژی، رسیدن به اهداف 

معاهده پاریس که قرار است 
جلوی گرمتر شدن کره زمین 

را بگیرد نیاز به افزایش 
سرمایه گذاری های کالن در 

انرژی های تجدیدپذیر و 
کارآمدی بیشتر دیگر تاسیسات 

به همراه بهره وری از انرژی 
هسته ای است
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با ثبت تصاویر جدید از یک خانواده یوزپلنگ 
به نام »َهرب« به همراه دو توله یوز، تعداد 
توله های امسال توران به عدد 4 فرد رسید.

انجمن یوزپلنگ ایرانی از مشاهده یوزپلنگی 
یوزپلنگ های  ماده  از  که  »َهرب«  نام  به 
توله هایش  همراه  به  توران  در  شناخته شده 
آسیایی  یوز  توله  دو  این  تصویر  داد.  خبر 
برای اولین بار در سال جاری در دوربین های 
تصاویر  این  ثبت  است.  شده  ثبت  تله ای 
هیچ گونه  این  از  پیش  است که  حالی  در 
سال  در  دوم  خانواده  حضور  از  مشاهده ای 

بود. نرسیده  ثبت  به   1400
در این مدت کارشناسان انجمن محیط بانان 
چرا که  بودند  نگران  بسیار  »َهرب«  نبود  از 
بالغ  از  یوز سال گذشته پس  این  توله های 
به  نسبت  بودند  شده  جدا  مادر  از  شدن 
نکردن »َهرب« که در  از مشاهده  نگرانی ها 
ماه های اخیر پایان داد در جدیدترین تصاویر 
خانواده تلخاب نیز در آن سوی پارک به ثبت 
منتشر  متعاقبًا  تصاویرشان  که  رسیده اند 

می شود.
به گزارش مهر، این خانواده سه نفره متشکل 
دوربین های  توسط  توله  دو  و  مادر  یک  از 
تله ای در چند نقطه از پارک ملی توران ثبت 
شدند. در اردیبهشت ماه نیز این خانواده از 
سوی محیط بانان توران مشاهده شده بودند 

که عکس های جدید نشان دهنده سالمتی 
هر دو توله در این مدت است.

تلخاب  مادر  اسم  به  توله ها  این  مادر 
یوزپلنگی توانمند است که سال گذشته نیز 
سه توله خود را با موفقیت بزرگ کرده بود. 
الزم به ذکر است یوزپلنگ های دیگری نیز 
در این مدت توسط دوربین های تله ای ثبت 
شده اند که نتیجه شناسایی آنها متعاقبًا اعالم 

می شود.
امیدبخش در مطالعه مشترک  این تصاویر 
اداره کل حفاظت  و  ایرانی  یوزپلنگ  انجمن 
وضعیت  بررسی  جهت  زیست  محیط 
ثبت  به  توران  در  ایرانی  یوزپلنگ  جمعیت 

سال  پاییز  نیمه  تا  مطالعه  این  رسیده اند. 
امیدوار  انجمن  داشت.  ادامه خواهد  جاری 
این  خانواده های  تمام  زمان  آن  تا  است 

کند. شناسایی  را  منطقه 
»هرب« نام محدودهای در پارک ملی توران 
با  گذشته  سال های  در  ما  این  که  است 
دوربین طالیی  توسط  آن  در  توله های خود 

بود. رسیده  ثبت  به 
یوزپلنگ آسیایی یکی از نادرترین و تهدید 
در  و  است  جهان  گربه سانان  شده ترین 
سرخ  فهرست  حفاظتی  طبقه  باالترین 
IUCN یعنی در طبقه »در آستانه انقراض« 

است. گرفته  جای 

ثبت تصاویری جدید از یک خانواده یوزپلنگ

تعداد یوزپلنگ های توران به 4 فرد رسید

حیات وحش 

بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته، هر سه میدان 

یخی گرمسیری آفریقا 
از جمله کلیمانجاروی 

تانزانیا، کوه کنیا در کنیا و 
روانزوریِس اوگاندا تا دهه 
2040 از بین خواهند رفت

سازمان ملل با اشاره به خطر وقوع بالیای طبیعی

هشدار برای ساکنان آفریقا در پی ذوب یخچال های طبیعی
متحد  ملل  سازمان  آب وهوایی  آژانس 
آفریقا  طبیعی  یخچال های  داد که  هشدار 
این  و  رفت  خواهند  بین  از  دهه  دو  طی 
امر باعث روبه رو شدن 118 میلیون فقیر با 
خشکسالی، سیل یا گرمای شدید می شود 
و همچنین تغییرات آب وهوایی نیز می تواند 
سه  کاهش  باعث  جاری  قرن  اواسط  تا 
قاره  این  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد 
گزارش  آخرین  ایسنا،  گزارش  به  شود. 
سازمان جهانی هواشناسی )WMO( درباره 
وضعیت آب و هوای قاره آفریقا با همکاری 
تصویری  قاره،  این  اتحادیه  سازمان های 
هولناک از ناتوانی قاره آفریقا برای سازگاری 
ترسیم  پی  در  پی  آب وهوایی  فجایع  با 

می کند. 
 2020 سال  داده،  سری  یک  اساس  بر 
آفریقا  گرم  سال  سومین  رکورد  میالدی 
درجه   0.86 که  طوری  به  بوده  تاریخ  در 
سه  در  دما  میانگین  از  باالتر  سانتی گراد 
دهه منتهی به سال 2010 بوده است. هرچند 
این منطقه عمدتا کندتر از مناطق معتدل با 
عرض جغرافیایی باال، گرم شده اما تأثیر آن 

است. مخرب  هنوز 
جهانی  سازمان  کل  دبیر  تاالس،  پتری 
هواشناسی در این باره گفت: کوچک شدن 
سریع آخرین یخچال های طبیعی باقی مانده 
آینده  در  می رود  انتظار  آفریقا که  در شرق 

نزدیک به طور کامل ذوب شوند، خطر تغییر 
غیرقابل برگشت در سیستم زمین را نشان 
می دهد.  بر اساس پیش بینی های صورت 
گرمسیری  یخی  میدان  سه  هر  گرفته، 
کوه  تانزانیا،  کلیمانجاروی  جمله  از  آفریقا 
دهه  تا  اوگاندا  روانزوریِس  و  کنیا  در  کنیا 

رفت. خواهند  بین  از   2040
اتحادیه  کشاورزی  کمیسر  ساکو،  ژوزفا 
انجام  صورت  در  اعالم کرد که  نیز  آفریقا 
اساس  بر  مناسب،  اقدامات  نشدن 
 2030 سال  تا  این  بر  عالوه  تخمین ها 
بسیار  مردم  از  نفر  میلیون   118 میالدی، 
فقیر )با درآمد کمتر از 1.90 دالر در روز( در 
معرض خطر خشکسالی، سیالب و گرمای 

گرفت. خواهند  قرار  شدید 
این گزارش همچنین تخمین زده آفریقای 
 3-2 یا  دالر  میلیارد   50 تا   30 باید  سیاه 
درصد از تولید ناخالص داخلی را هر ساله 
ناشی  عواقب  برخی  با  سازگاری  برای 
دیگر  از  تا  هزینه کند  اقلیمی  تغییرات  از 

شود. جلوگیری  آن  بدتر  عواقب 
الشرق االوسط،  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
بر  نفر  میلیون   1.2 می شود که  تخمین زده 
اثر وقوع توفان و سیالب در سال 2020 آواره 
برابر  نیم  و  دو  تقریبًا  آمار  این  شدند، که 
افرادی است که به دلیل درگیری ها در همان 

سال خانه های خود را ترک کردند.

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |
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شركت سهامی آب منطقه ای گیالن به استناد بند»و« تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 در نظر دارد فروش مصالح مازاد رودخانه ای حاصل از پروژه اضطراری تکمیل ساماندهی و احداث کفبند در رودخانه امامزاده ابراهیم  در محدوده سردهنه نهر خانم 

جوب  شهرستان شفت را با اطالعات مشروحه جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مزایده 1000001076000002 از طریق فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستادیران( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مزایده محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

iets.mporg.ir :  آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات    / WWW.WRM.IR   : آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران   / WWW.GLRW.IR  : شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن آدرس اینترنتی شركت سهامی آب منطقه ای گیالن

وضعیتنام و مشخصاتردیف
مقدار تقریبی مصالح  

)مترمکعب( 
قیمت پایه کارشناسی به ازای هر مترمکعب مصالح 

) لاير( 
رقم پایه مزایده )ریال(قیمت برآوردی فروش مصالح  )لاير(

قیمت پیشنهادی به ازای هر 
مترمکعب مصالح )لاير(

قیمت پیشنهادی شامل ما به تفاوت عواید حاصل از فروش 
رسوبات مازاد و هزینه اجرای طرح بر اساس محاسبات صفحه 

بعد)e-d( )لاير(

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده  ) لاير(

1
مصالح رودخانه ای مازاد 

 مورد نیاز
1,175,940,000-----------------3,831,369 56400417.00023,518,800,000کل

1,175,940,000-----------------------23,518,800,0003,831,369-------56400مجموع

نوبت اول

1- نام و نشانی دستگاه مزایده گزار : شركت سهامی آب منطقه ای گیالن- رشت بلوار امام خمینی، تلفن 33669021-9- 013
2-نام و نشانی واحد خدمات مهندسین مشاور : مهندسین مشاور سفیدرود گیالن به نشانی رشت- کمربندی شهید بهشتی چهارراه بیمارستان دکتر حشمت کوی پانزده خرداد نبش خیابان پنجم.

3- موضوع مزایده : فروش مصالح مازاد رودخانه ای حاصل از پروژه اضطراری تکمیل ساماندهی و احداث کفبند در رودخانه امامزاده ابراهیم  در محدوده سردهنه نهر خانم جوب  شهرستان شفت با مشخصات جدول ذیل:

4- مدت اولیه پیمان :  4 ماه
5-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : تضمین شرکت 
و  میلیارد  )یک  1,175,940,000ریال  مبلغ  به  مزایده  در 
یکصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و چهل هزار ریال( 
می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه های مقرر 
در آیین نامه ها تضمین معامالت دولتی، موضوع تصویب 
نامه شماره 123402 /ت 50659 هـ مورخ 1394/09/22 
مقرر  موعد  در  آن  اصل  و  تهیه  وزیران  محترم  هیئت 
ای  دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه  تحویل 
گیالن گردیده و تصویر آن نیز در موعد مقرر طبق ضوابط 
الکترونیکی دولت در سامانه  الزامات سامانه تدارکات  و 
الزم  است مشخصات  ذکر  به  الزم  بارگذاری شود.  مزبور 
شرکت  اقتصادی  کد  شامل  ضمانتنامه  دریافت  جهت 

پستی  و کد   411356488953 ای گیالن   منطقه  آب 
4188866789   و شناسه ملی شرکت 10720143757 

و شماره ثبت 1711 می باشد.
6-شرایط کلی شرکت کنندگان :

متقاضیان میبایست جهت شرکت در مزایده دارای گواهی 
صالحیت پیمانکاری معتبر در رشته آب یا راه و ترابری 
یا ابنیه یا بهره برداران شن و ماسه در صورت بکار گیری 
پیمانکاران داری صالحیت مجاز در رشته های یاد شده 

باشند.
در  بایست  می  گران  مزایده  است  توضیح  به  *الزم   
 )5 )بند  مستندات  و  مدارک  پیشنهاد،  ارسال  مرحله 
مستندات  ارزیابی  بصورت کامل جهت  را  مزایده  شرایط 
ارائه نمایند و بارگذاری آنها در سامانه ستاد ایران الزامی 

و  مدارک  نقص  بدلیل  اینصورت  غیر  در  و  باشد  می 
آنها مورد قبول قرار نگرفته  مستندات، قیمت پیشنهادی 

شد. خواهد  رد  و 
از طریق  اسناد مزایده  7-تاریخ، مهلت و محل دریافت 

 : سامانه 
متقاضیان می توانند از ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1400/07/28 لغایت راس ساعت  13 روز سه شنبه مورخ  
1400/08/04 با واریز مبلغ 450،000 )چهارصد و پنجاه هزار 
  IR510100004001109304019854به شماره حساب ریال( 
نزد  آب گیالن  سهامی  شرکت  درآمد  وجوه  تمرکز  بنام 
سامانه  به  مراجعه  طریق  از  همزمان  و  مرکزی  بانک 
دانلود  برای   www.setadiran.ir آدرس  به  ستادایران 

نمایند.  اقدام  مزایده  اسناد 

بازگشائی  تاریخ  و  تحویل  محل  مهلت،  تاریخ،   -8
را  مزایده  اسناد  بایست  می  مزایده گران  مزایده:  اسناد 
سامانه  در  مزایده  اسناد  بارگذاری کلیه  ضمن  و  تکمیل 
تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 
1400/08/15 اقدام نموده و نسبت به ارسال پاکات الک 
نیز  مزایده(  در  شرکت  تضمین  )اصل  الف  شده  مهر  و 
به دبیرخانه حراست شرکت  در مهلت مقرر تعیین شده 
بلوار   – رشت  در  واقع  گیالن  ای  منطقه  آب  سهامی 
پیشنهاد  دارند  دریافت  رسید  و  اقدام  خمینی)ره(  امام 
مورخ  یکشنبه  روز  صبح   11 ساعت  رأس  واصله  های 
گردد. می  بازگشایی  مزایده  کمیسیون  در   1400/08/16
پیشنهاد  از  یک  هر  طرف  از  نماینده  نفر  یک  حضور 
ارائه  با  ها  یشنهاد  ج  پاکت  افتتاح  جلسه  در  دهندگان 

باشد. می  مجاز  نامه  معرفی 
9- مدت اعتبار پیشنهادات : 180 روز بعد از آخرین موعد 

تسلیم پیشنهاد می باشد.
10- مطابق قوانین و مقررات موضوعه مبلغ 9% مالیات بر 
ارزش افزوده نیز بر عهده  برنده مزایده بوده و عالوه بر 

قیمت پیشنهادی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات   -11
پشتیبانی  و  راهبری  مرکز  تلفن   : سامانه  در  عضویت 

می باشد.  021-41934
پشتیبانی  خدمات  و  تدارکات  امور  دفتر  تماس  شماره 
   013-33660913  : شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن 

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/7/29 
 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/1

فارس،  خلیج  میدانی کاوشگر  تحقیقات  در 
ایرانی خلیج  آب های  در محدوده   نقطه   67
مورد  عمان  دریای  و  تنگه  هرمز  فارس، 
مطالعه، سنجش و نمونه برداری قرار گرفت و 
هزاران نمونه و داده محیطی جمع آوری و ثبت 
شد. 14 محقق از پژوهشگاه و نمایندگانی از 
 دانشگاه های علوم و فنون دریایی خرمشهر، 
ناظران  و  تهران  بهشتی  شهید  دانشگاه 
سازمان حفاظت محیط زیست در این گشت 
سرانجام،  داده برداری  تا  داشتند  حضور 
و  فارس  خلیج  بر  حاکم  شرایط  مطالعه  و 
دریای عمان در حوزه های فیزیک و شیمی 
دریا، آلودگی دریا، زیست  شناسی دریا، زمین 
شناسی دریا، علوم جوی و سنجش از دور 

شود. انجام  ماهواره ای، 
ملی  پژوهشگاه  رئیس  ابطحی،   بهروز 
نشست  در  جوی  علوم  و  اقیانوس شناسی 
پایش  جامع  فعالیت گشت  گفت که  دیروز 
دریایی خلیج فارس و دریای عمان با همکاری 
سازمان  فناوری،  و  تحقیقات  علوم  وزارت 
ملی  پژوهشگاه  و  زیست  محیط  حفاظت 
اقیانوس شناسی و علوم جوی انجام شده و در 
چارچوب این طرح ابتدا قرار است در یک دوره 
یک ساله و بعد در یک دوره 5 ساله داده های 
اقیانوسی و دریایی متنوعی برداشت شود تا به 
کمک آنها شناخت خود را نسبت به دریاهای 

دهیم. افزایش  خود  پیرامونی 

 از اقیانوس کم می دانیم
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی 

و علوم جوی گشت انجام شده را از نظر میزان 
بی نظیر  تاریخ کشور  در  دریایی  داده برداری 
هزار   6 داشتن  با  »ایران  و گفت که  خواند 
کیلومتر خط ساحلی در دریای خزر، خلیج 
نظر  از  ایرانی  جزایر  و  عمان  دریای  فارس، 
دسترسی به خطوط ساحلی جزو یک چهارم 
نسبت  »به  اما  است«  اول کشورهای جهان 
محیط های  از  ما  اطالعات  بودن  مهم  این 

است.« دریایی کم 
از  دنیا  »اطالعات  اینکه  بر  تاکید  با  ابطحی 
کهکشان  در  موجود  داده های  از  دریا  بستر 
توضیح  است«،  کمتر  جو  ماوراء  فضای  و 
به  نسبت  انسان  دانش  کلی  طور  »به  داد: 
سال  از  همین  برای  است  کم  اقیانوس ها 
2020 را دهه اقیانوسی اعالم کردند تا دانش 
بشر نسبت به دریاها و اقیانوس ها افزایش 
یابد. ما هم به عنوان یک کشور دریا محور 
برای مدیریت و بهره برداری از منابع دریایی و 
اقیانوسی نیاز به دانش و اندازه گیری داریم 
درست  نمی توانیم  اینصورت  غیر  در  چون 
آمریکا،    ابطحی  گفته  به  کنیم.«  مدیریت 
آلمان و ژاپن به ترتیب کشورهایی هستند که 
بیشترین اطالعات را از حوضه های دریایی و 
اقیانوسی دارند و مدام داده برداری می کنند 
و تا کنون منبع عظیمی از داده های اقیانوسی 

جمع آوری کرده اند. را 

 اجرای طرح کالن تغییر اقلیم
نشست  این  از  دیگری  بخش  در 
ملی  پژوهشگاه  استادیار  غفاریان،  پروین 

اجرای  از  جوی  علوم  و  اقیانوس شناسی 
پژوهشگاه  این  در  اقلیم  تغییر  طرح کالن 
خبر داد و گفت: »در این طرح سامانه های 
هشدار سریع مخاطرات هوا - دریا راه اندازی 
طرح  این  اجرای  با  او  گفته  به  می شود« 
تالش بر این است که توفان های با مقیاس 
کوچکی که با ماهواره قابل مشاهده نیستند، 
رصد  باال  با کارایی  مدل هایی  از  استفاده  با 
شود. صحبت از این موضوع در حالی است که 
گشت تحقیقات دریایی که اواخر شهریور ماه 
اجرایی شد با توفان  حاره ای شاهین مقارن 
بود. بر اساس توضیح غفاریان، بررسی مسیر 
 2005 تا   1985 سال  از  حاره ای  توفان های 
نشان می دهد که اقیانوس اطلس، اقیانوس 
بیشترین  با  مناطقی  آرام  اقیانوس  و  هند 
از این توفان ها هستند و در حالی که  تاثیر 
به  توفان های حاره ای مربوط  فقط 7 درصد 
میزان  بیشترین  اما  است،  هند  اقیانوس 
این نواحی دارد که دلیل آن  خسارات را در 
استقرار جمعیت زیاد در این سواحل است.
این استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و 
علوم جوی با بیان اینکه از سال 1985 تا 2005 
ایران  جنوبی  سواحل  به  حاره ای  توفان های 
نرسیده بود، گفت: »در سال های 2007 و 2010 
و در مهرماه امسال شاهد توفان های حاره ای در 
سواحل چابهار بودیم که دلیل آن تغییر اقلیم و 

گرمایش جهانی عنوان شده است.«

 مسائل محیط زیستی خلیج فارس
و دریای عمان نظارت نمی شود 

زیست  محیط  معاون  الهیجان زاده،  احمد 
دریایی و تاالب های سازمان حفاظت محیط 
نام  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  نیز  زیست 
خلیج فارس و دریای عمان در کنار هشت 
لیست  در  دنیا  در  دیگر  دریایی  محیط 
مناطق دریایی ویژه قرار گرفته است، گفت: 
»سختگیری های محیط زیستی در این دو 

نمی شود.« اجرایی  کشور  آبی  محیط 
او توضیح داد در حال حاضر کنوانسیون های 
»کنوانسیون  چون  بین المللی  مختلف 
ناشی  آلودگی  از  جلوگیری  بین المللی 
»کنوانسیون  و  )مارپل(«  کشتی ها  از 
توازن  آب  مدیریت  و  کنترل  بین المللی 
این  کنار  در  و  شده  ایجاد  کشتی ها« 
اقدامات، مناطقی در محیط های آبی به نام 
»مناطق دریای ویژه« از سال 1976 تعریف 
برگزاری  1991 طی  تا  و در سال های 1989 
برای  دستورالعمل هایی  متعددی  جلسات 

شد. تدوین  آن 
به  بی توجهی  درباره  گالیه  الهیجان زاده 
خلیج فارس و دریای عمان را اینطور شرح 
داد: »در حالی که در مناطقی چون دریای 
سختگیری های  مدیترانه  و  سیاه  بالتیک، 
است  شده  آن ها  از  حفاظت  برای  زیادی 
این  فارس  خلیج  و  عمان  دریای  در  اما 
که  گونه ای  به  ندارد؛  وجود  سختگیری ها 
سوختی  با  باید کشتی ها  ویژه  مناطق  در 
شوند  وارد  مشخص  گوگرد  میزان  با 
هر  با  شناورها  می دهیم  اجازه  ما  ولی 
شوند.« آبی  محیط های  وارد   سوختی 
به  موارد  این  بیان  با  الهیجان زاده 
از  جلوگیری  بین المللی  کنوانسیون 
به  معروف  کشتی ها  از  ناشی  آلودگی 
تمام  هدف  که  کرد  اشاره  »مارپول« 
و  دریایی  زیست  محیط  از  حفاظت  آنها 
 زیستمندان موجود در پهنه های آبی است.
دریایی  مناطق  تعیین  از  بعد  او  به گفته 
تکلیف  تعیین  و   1976 سال  در  ویژه 
قرار  مناطق،  این  از  حفاظت  دستورالعمل 
مقابل  در  آنها  آسیب پذیری  از  تا  شد 
شود.  محافظت  دریایی  فعالیت های 
دریاها  حقوق  کنوانسیون  راستا  این  در 
در  باید  ساحلی  کشورهای  که  کرد  اعالم 
ویژه  مناطق  خود  اقتصادی  ویژه  مناطق 
به واسطه  تا  کنند  مشخص  هم  را  دریایی 
به  کمتری  آسیب  اقتصادی  های  فعالیت 
نقطه  شاید  شود،  وارد  مناطق  اکوسیستم 
خلیج  تصویب  ویژه،  دریایی  مناطق  عطف 
مناطق  عنوان  به  عمان  دریای  و  فارس 
از  حفاظت  کمیته  توسط  دریایی  ویژه 
بود که در پنجاه و ششمین  محیط زیست 
جلسه این کمیته در سال 2007 به تصویب 
منطقه  برای کشورهای  را  فضایی  و  رسید 
خلیج  به  ویژه ای  توجه  تا  کرد  ایجاد 
باشند. داشته  عمان  دریای  و   فارس 
تاالبی  و  دریایی  زیست  محیط  معاون 
چند  یا  یک  معموال  ویژه  »مناطق  گفت: 
را در بر می گیرد که در خلیج فارس  کشور 
شامل  را  کشور   9 تا    8 عمان  دریای  و 
این مناطق  به  باید  این کشورها  می شود و 
باشند.« داشته  خاصی  توجه  دریایی   ویژه 
در  سخت گیری   نبود  دالیل  درباره  او 
عمان  دریای  و  فارس  خلیج  از  حفاظت 
می گردد  بر  این  به  »شاید  داد:  توضیح 
به  باید  که  آنطور  منطقه  کشورهای  که 
نپرداخته اند،  آبی  پهنه  دو  این  اهمیت 
تخلیه  ها  سختگیری  این  از  یکی  مثال 
به  رسیدن  از  قبل  کشتی ها  توازن  آب 
شود  دنبال  جدیت  با  باید  که  است  بنادر 
تصفیه خانه  حتما  کشتی ها  اینکه  یا  و 

توازنشان  آب  تخلیه  تا  باشند  داشته 
آب های  از  غیربومی  و  مهاجم  گونه های 
نشود.« ما  سرزمینی  آب های  وارد   دیگر 
حالی  در  شناورها  مسئله سوخت  به  اشاره 
نفتی،  سکوهای  آلودگی  تبعات  که  است 
تخلیه  و  و گازوییل  بنزین  سوخت  قاچاق 
اکوسیستم  پیش  مدت ها  از  فاضالب، 
خلیج فارس و دریای عمان را تحت تاثیر 

است. داده  قرار 
تحقیقاتی  بزرگترین گشت های  او  به گفته 
مربوط به سال 2005 بوده و از این زمان تا 
کنون اجرای این طرح تحقیقاتی با مسایل 

سیاسی گره خورده ولی از نظر دسترسی به 
آنالیزها  انجام  و  تحقیقاتی،  محققان  شناور 

کشور مستقل شده است.

 اثرات توفان شاهین
بر آب خلیج فارس و دریای عمان

محققان  نشست،  این  اساس گفته های  بر 
در  اقیانوس شناسی  ملی  پژوهشگاه 
که  خود  اقیانوس شناسی  گشت  هشتمین 
مقارن با رخداد توفان حاره ای شاهین بوده 
شوری،  سطح  در  تغییراتی  شاهد  است، 
حوضه  دو  این  در  دما  و  اکسیژن  میزان 

بودند. آبریز 
گشت  علمی  مدیر  صالح،  ابوالفضل 
با اشاره  تحقیقاتی اقیانوس شناسی دیروز 
به اینکه گشت تحقیقاتی مقارن با شاهین 
بوده گفت: »بررسی ما نشان داد که قبل از 
تا  بندرعباس  از  آب  سطحی  دمای  توفان 
چابهار  32 درجه سانتی گراد بوده است که 
بعد از توفان اختالطی در آب ایجاد شد، به 
دمای  و  دمای سطحی، کاهش  گونه ای که 
عمق آب افزایش یافت. عالوه بر آن میزان 
از  بعد  آب  پایینی  الیه های  در  اکسیژن 

یافت.« افزایش  توفان 
اقیانوس  فیزیکی،  شناسی  اقیانوس  او 
آلودگی  دریا،  آلودگی  شیمیایی،  شناسی 
و  زیستی  اقیانوس شناسی  مطالعات  نفت، 
پارامترهای  از  را  رسوب شناسی  مطالعات 
نام  تحقیقاتی  این گشت  در  مطالعه  مورد 
برد و افزود: »بخشی از تحقیقات ما مربوط 
بر  که  است  بوده  دما  و  شوری  میزان  به 
اساس نتایج به دست آمده از دهانه اروند 
تا چابهار بیشترین دما 35 درجه و کمترین 

است.« بوده  درجه   18 آن 
در این نشست مجازی سنجابی، مدیر گشت 
گشت  ناظر  اقیانوس شناسی  تحقیقاتی 
خلیج فارس  فراساحلی  پروژه  تابستانه 
محیط  حفاظت  سازمان  را  عمان  دریای  و 
ملی  صندوق  را  آن  کارفرمای  و  زیست 
محیط زیست دانست و گفت: »این گشت 
تحقیقاتی توسط کاوشگر خلیج فارس انجام 
 50 آن  طول  و  تن   555 آن  وزن  شد که 

است.« متر 
ملی  پژوهشگاه  اطالعات  اساس  بر 
تعداد  جوی،  علوم  و  اقیانوس شناسی 
 79 گشت  این  تحقیقاتی  ایستگاه های 

 معاون سازمان حفاظت محیط زیست از  کم توجهی به کنترل آالینده ها در  دریای جنوب انتقاد کرد

سهل انگاری درحفاظت از خلیج فارس
 احمدرضا الهیجان زاده: در مناطق ویژه باید کشتی ها با سوختی با میزان گوگرد مشخص وارد شوند
 ولی ما اجازه می دهیم شناورها با هر سوختی وارد دریاها شوند

بحران کرونا و افزایش 
انتشار آالینده های بخش 

ساختمان
جهانی  اتحادیه  جدید  گزارش  اساس  بر 
پیامدهای  ملل متحد  سازمان  ساختمان 
باعث   19 کووید  همه گیر  بیماری  اقتصادی 
شده انتشار دی اکسیدکربن از ساختمان ها در 
سال 2020 به میزان قابل توجهی کاهش یابد. 
بازیابی همه گیری و  با این حال هزینه های 
روش های دوستدار آب وهوا که به کربن زدایی 
گازهای  انتشار  و کاهش  ساختمان  بخش 
گلخانه ای در آینده کمک می کند را به اندازه 

است. نداده  قرار  اولویت  در  کافی 
به نقل از ارث، دهه های اخیر شاهد رشد زیادی 
در بخش ساختمان ها بودیم که باعث افزایش 
قابل  توجهی در انتشار گازهای گلخانه ای شد. بر 
اساس گزارش سازمان ملل متحد این بخش 
37 درصد از انتشار CO2 مربوط به انرژی را 

در سال 2020 به خود اختصاص داده است.
در حالی که میزان انتشار گازهای گلخانه ای در 
سال 2020 با کاهش 10 درصدی نسبت به سال 
2015 مواجه بود اما کارشناسان مدعی شدند که 
این کاهش موقتی بوده و با خانه نشینی های 
کرونایی، کندی اقتصاد و کاهش فعالیت های 
و متاسفانه در سال  بوده  ساختمانی مرتبط 
2021 با کاهش محدودیت ها این میزان انتشار 

افزایش مجدد داشته است.
اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست 
امسال مشخص  سازمان ملل  متحد، گفت: 
شد تغییرات آب وهوایی تهدید مستقیم کنونی 
برای همه جوامع روی سیاره زمین است و این 
موضوع نیز تشدید خواهد شد. اگر بخواهیم 
بر محدود  مبنی  پاریس  توافقنامه  به هدف 
کردن گرمایش زمین به 1.5 درجه سانتی گراد 
برسیم، بخش ساختمان به  عنوان منبع اصلی 
انتشار گازهای گلخانه ای باید از طریق راهبرد 
انرژی، کربن زدایی  تقاضای  سه گانه کاهش 
منبع تغذیه و رسیدگی به ردپای کربن مصالح 

ساختمانی کربن زدایی شود.
آژانس بین المللی انرژی به منظور دستیابی 
به هدف تولید گازهای گلخانه ای صفر تا سال 
2050 مدعی است که انتشار مستقیم CO2 در 
ساختمان باید 50 درصد و انتشار غیرمستقیم 
بخش ساختمان باید 60 درصد کاهش یابد. 
تالش های  باید  هدف  این  به  رسیدن  برای 
بیشتری در زمینه کربن زدایی ساختمان ها و 
در عین حال افزایش مقاومت آن انجام شود.
 دولت ها باید متعهد شوند که انرژی، گرمایش 
در حالی که  بین می برند؛  از  را  و سرمایش 
سرمایه گذاری در بهره وری ساختمان باید به  طور 
پیوسته افزایش یابد و فراتر از سرمایه گذاری 
مستقیم دولت برای سرمایه گذاران خصوصی 

گسترش یابد.
کدهای  پوشش  و  محدوده  این  بر  عالوه 
انرژی ساختمان مربوط به طراحی، گرمایش، 
سرمایش، سیستم تهویه و لوازم خانگی نیز 
برای  نهایت مداخالت  در  یابد.  افزایش  باید 
کاهش تاثیر آب وهوای ساختمان های موجود 
باید با سرمایه گذاری در اقدامات سازگاری و 

شود. ترکیب  انعطاف پذیری 
بدون در نظر گرفتن همه این عوامل انتشارات 
فعالیت های  و  ساختمان ها  به  مربوط 
به  و  می یابد  افزایش  همچنان  ساختمانی 
کرد. خواهد  کمک  هولناک  آب وهوایی  تغییرات 

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان قم:

50 رشته تله هوبره در قم 
شناسایی و تخریب شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت: 50 
به وسعت  ای  تله هوبره در محدوده  رشته 
زیستگاههای  از  یکی  در  مربع  3 کیلومتر 

حساس استان کشف و تخریب شد.
اداره کل حفاظت  عمومی  روابط  به گزارش 
محیط زیست  قم، رضا موسوی مشکینی 
در سخنانی اظهار داشت: در گشت و پایش 
اساس  بر  و  کل  اداره  این  بانان  محیط 
گزارش رسیده از یکی از دوستداران طبیعت، 
50 رشته تله هوبره در یکی از زیستگاه های 

شد. استان کشف  حساس 
محدوده ای  در  تله ها  این  اینکه  بیان  با  او 
به وسعت 3 کیلومتر مربع کارگذاری شده 
تله ها  این  در  هوبره  دو  عنوان کرد:  بودند، 
رهاسازی  قطعه  یک  بودند که  گرفتار شده 
بود. تلف شده  روباه  توسط  نیز  قطعه  و یک 
قم  استان  زیست  مدیرکل حفاظت محیط 
از شناسایی متخلف زیست محیطی در این 
تخلف  هرگونه  با  و گفت:  داد  خبر  پرونده 
شکار و صید به ویژه در رابطه با این چنین 
به  قوانین  اساس  بر  ارزشمندی،  گونه های 

برخورد خواهد شد. شدت 
از  هوبره  گونه  اینکه  بیان  با  پایان  در  او 
است،  انقراض  خطر  معرض  در  گونه های 
تصریح کرد: طرح مشخصی برای حفاظت از 
این گونه ارزشمند در اداره کل محیط زیست 
نیازمند  شدت  به  اما  است،  شده  تدوین 
نجات  برای  محلی  و  بومی  افراد  همکاری 

هستیم. منطقه  این  در  هوبره 

استادیار پژوهشگاه ملی 
اقیانوس شناسی و علوم جوی از 
اجرای طرح کالن تغییر اقلیم در 
این پژوهشگاه خبر داد و گفت: 
در این طرح سامانه های هشدار 
سریع مخاطرات هوا - دریا 
راه اندازی می شود

|پیام ما|با پایان سفر کاوشگر 555 تنی خلیج فارس به اقیانوس و بررسی داده هایش، نتایج این گشت تحقیقاتی دیروز در نشستی مطرح 
شد. کارشناسان و مسئوالن مختلف در نشست مجازی »گشت اقیانوس شناسی شناور کاوشگر خلیج فارس در خلیج فارس و دریای 
عمان« که سفری 27 روزه و همزمان با چرخند حاره ای شاهین بود، از تغییرات خلیج فارس پس از توفان گفتند و اینکه هنوز اطالعات 

دنیا از بستر دریا، همچنان از داده های موجود در کهکشان و فضای ماورا جو کمتر است.

|  
رنا

 ای
 |

رئیس پژوهشگاه 
اقیانوس شناسی: آمریکا،   آلمان 

و ژاپن به ترتیب کشورهایی 
هستند که بیشترین اطالعات 

را از حوضه های دریایی و 
اقیانوسی دارند و تا کنون منبع 

عظیمی از داده های اقیانوسی را 
جمع آوری کرده اند
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در آیین اختتامیه سمپوزیوم ملی یکصد سال گردشگری ایران مطرح شد

بخش گردشگری نیازمند سیاست ملی یکپارچه
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: صدور ویزای گردشگری به بهانه هایی و بدون دلیل حدود 20 ماه متوقف شده بود

| روزنامه نگار |

| فرزانه قبادی |

| رئیس ایکوم ایران |

  | سید احمد محیط طباطبایی |

| دبیرکل سمپوزیوم یکصد سال گردشگری |

  | محمدحسین ایمانی خوشخو |

| رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران |

  | فرید جواهرزاده |

|  
ریا

ث آ
یرا

 م
 |

کسانی که حوزه گردشگری را دنبال می کنند اخبار نشست های تخصصی مربوط به سمپوزیوم یکصدسال گردشگری ایران را در ماه های 
اخیر در فضای شبکه های اجتماعی مشاهده کرده اند. این سمپوزیوم با هدف بازخوانی روند تاریخی، آسیب شناسی، تحلیل علمی و 
تخصصی وضعیت موجود و در نهایت ترسیم چشم انداز و پیشنهاد نقشه راه آینده در عرصه گردشگری برنامه ریزی و اجرا شده است. به گفته 
حسن تقی زاده انصاری، رئیس شورای سیاست گذاری این سمپوزیوم، در سه دوره، نشست های علمی در قالب وبینارهای پیش سمپوزیوم 
با سخنرانی 120نفر از استادان و متخصصان حوزه گردشگری برگزار شده است. 13کارگروه تخصصی در این سمپوزیوم از اسفندماه سال 
گذشته تا کنون، به مطالعات تخصصی، آسیب شناسی، تحلیل و ارزیابی مسائل حوزه گردشگری در یک قرن اخیر پرداختند. کارگروه هایی 
از جمله: حمل و نقل، هتل و مراکز اقامتی، خدمات ویزا، راهنمایان گردشگری، مطالعات ایران از نگاه سفرنامه نویسان خارجی قرن14، 
گردشگری سالمت و ... در کنار مستندسازی در مورد یکصد سال گردشگری ایران، راهکارهایی نیز برای رفع موانع موجود و توجه به 
ضرورت های مورد نیاز در این حوزه ارائه کرده اند. روزهای سه شنبه و چهارشنبه همایش اختتامیه این سمپوزیوم با حضور وزیر میراث 
فرهنگی، معاون گردشگری کشور و صاحب نظران و کارشناسان حوزه گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد. در این همایش 

اعضای شورای سیاست گذاری سمپوزیوم در بخش های مختلف به ارائه گزارش بخشی از نتایج بررسی های خود پرداختند.

امروز به جای گندم، به کاه نگاه 
می کنیم. در حالی که وقتی 

گندم باشد کاه هم خواهد بود. 
شما اگر گندم بکارید کاه هم 

خواهید داشت. قطعا اگر 
سیاست های واحد و اصلی 

گردشگری بر مبنای آنچه در 
جهان بوده، برقرار شود، کاِه آن 

-که درآمد و پول و توسعه 
است- به وجود خواهد آمد. 

اما کسی هرگز از کاه به گندم 
نمی رسد

هر چه تالش می کنیم بگوییم 
گردشگری می تواند محور 
توسعه باشد، می بینیم که 

کمتر به آن توجه می شود. تا 
کنون نگاه کل نگر به گردشگری 
نداشته ایم، نگاه های ما اغلب 
جزئی و بخشی بوده است. 

جامعیتی که در این نگاه انتظار 
می رود را نداشتیم.

در حال حاضر 70 درصد 
بازار طبیعت گردی در اختیار 
غیرمجازها است. این تورها 

طرفداران خاص خود را دارند و 
انگیزه شرکت کنندگان از حضور 

در آنها رفتن به فضایی برای 
رهایی از محدودیت های شهری 

است. تصور عمومی نسبت به 
طبیعت گردی با این تورهای 

غیرمجاز که بخش بزرگتری از 
بازار را دارند، شکل گرفته است

تمرکز دولت بر مقوله گردشگری خانواده 
جهات  از  داخلی،  گردشگری  و  محور 
اهمیت  حائز  و  بررسی  قابل  مختلف 
است. توسعه و ترویج گردشگری داخلی 
گرفته  قرار  دقیق تری  ارزیابی  مورد  باید 
آن  برای  و  مطالعه  جدی  صورت  به  و 

شود. برنامه ریزی 
قالب  در  گرفته  صورت  پژوهش های   
نشان  ایران  گردشگری  ملی  پیمایش 
از  داخلی  گردشگران  اغلب  می دهد 
استفاده  رسمی  غیر  اقامتی  واحدهای 
کرده و با توجه به استفاده حداکثری از 
وسیله نقلیه شخصی در سفرهای داخلی، 
عمده هزینه حمل و نقل سفر مربوط به 
بنزین و استهالک خودرو است. قریب به 
سه چهارم گردشگران در سفر خود هیچ 
پولی برای دیدار از جاذبه های گردشگری 
پرداخت نمی کنند. 77 درصد آنها در طول 
سفر خود هیچ وعده غذایی را از رستوران ها 
یا مراکز تهیه و توزیع غذا دریافت نکرده اند. 
از بین 5 نفر گردشگر داخلی 4 نفر در طول 
سفر خود هیچ کاالیی را به عنوان سوغات 
الزم  اساس  این  بر  نکرده اند.  خریداری 
است در حوزه توسعه و ترویج گردشگری 
داخلی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی 
معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی 
در دوره جدید تجدید نظر اساسی صورت 

پذیرد.
گزارشی که  از  بخشی  در  ایران  آمار  مرکز 
اوقات فراغت و  نحوه گذران  درباره  اخیرا 
وضعیت گردشگری خانواده ها منتشر کرده 
ایران  در  طبیعت گردی  سهم  است  آورده 
2.6 است در حالی که این آمار در جهان 
تا 15 درصدی دارد. مقایسه  میانگین 10 
این دو نرخ به سوال درباره علت ریز نقش 
با  می رسد.  ایران  در  طبیعت گردی  بودن 
فرض احتساب تورهای مجاز و غیررسمی، 
باز هم آمار طبیعت گردی در ایران پایین 
است. داده های آماری مرکز آمار کشور هم 
از عدد دو میلیون طبیعت گرد حکایت دارد. 

اما بخشی از آمار پایین طبیعت گردی را باید 
به وضعیت نابسامان تورهای طبیعت گردی 
در حال حاضر 70 درصد  دانست.  مرتبط 
غیرمجازها  اختیار  در  طبیعت گردی  بازار 
است. این تورها طرفداران خاص خود را 
حضور  از  شرکت کنندگان  انگیزه  و  دارند 
از  رهایی  برای  فضایی  به  رفتن  آنها  در 
محدودیت های شهری است. تصور عمومی 
تورهای  این  با  طبیعت گردی  به  نسبت 
غیرمجاز که بخش بزرگتری از بازار را دارند، 
طبیعت گردی  عرصه  است.  گرفته  شکل 
حضور  و  آموزش  فقدان  می دهد  نشان 
مدیریت شده بخش خصوصی در کنار نبود 
نظارت بر تورهای غیرمجاز، طبیعت گردی را 
ذیل سایر اقسام گردشگری در ایران قرار 
زمانی  تنها  بخش  این  در  تحرک  و  داده 
ذکر  چالش های  که  بود  خواهد  مقدور 
شده مرتفع شود. در دوره گذشته بازنگری 
سیاست های اجرایی طبیعت گردی کشور 
تا اندازه زیادی مورد توجه قرار گرفت. با 
لزوم  ذی نفعان،  و  متخصصان  از  دعوت 
توجه به بخش طبیعت گردی با همکاری 
و همفکری مجامع علمی و دانشگاهی و 
فعاالن بخش خصوصی و با فراهم کردن 
و  قوانین  بازنگری  برای  الزم  زمینه های 
مقررات موجود، در قالب سند ملی توسعه 
رغم  به  اما  بود.  جریان  در  طبیعت گردی 
به  هیچ گاه  تالش ها  این  اقدامات،  این 
اهدافی  مهم ترین  از  یکی  ننشست.  ثمر 
که در این سند مورد توجه و اهتمام اعضا 
ساختارهای  کردن  یکپارچه  داشت،  قرار 
موجود در زمینه طبیعت گردی و جلوگیری 
از پراکندگی و موازی کاری در این حوزه ها 
حل  و  خصوصی  بخش  ساماندهی  و 
خصوصی  بخش  مشکالت  و  موضوعات 
توسعه  ملی  سند  اساس  این  بر  است. 
سال  در  طبیعت گردی کشور  مدیریت  و 
1395 تنظیم و بازنگری شد، اما همچنان 
دولت  هیئت  در  شدن  مطرح  انتظار  در 

است.

حوزه  دردمندی های  از  بسیاری 
است که  مشترکی  دردهای  گردشگری، 
توسعه کشور  ارکان  و  مفاهیم  تمام  به 
مربوط است. همه آنچه در طول سالیان 
و  توجه  مورد  فرادستی  اسناد  عنوان  به 
توسعه  به  را  تا کشور  بوده  ما  راه  نقشه 
پایدار در همه حوزه ها از جمله گردشگری 
امروز  تا  به دالیل متعدد  رهنمون شود، 
امر  این  از  بخشی  است.  نشده  محقق 
نتیجه عوامل خارجی و بخش مهمتری 
منتج از عوامل داخلی هستند. عواملی که 
بازدارنده توسعه فراگیر و پایدار کشور در 
از جمله گردشگری  مختلف  بخش های 

شده اند.
سنجش  برای  مقیاسی  و  معیار  چرا 
بخش  در  توسعه  عدم  و  توقف  عوامل 
گردشگری نداریم. چرا نمی توانیم عوامل 
خارجی  که  دیگر  عوامل  از  را  داخلی 
از  یکی  شاید  کنیم.  تفکیک  هستند 
این  سمپوزیوم  این  مهم  دستاوردهای 
می دهد  ما  به  را  فرصت  این  است که 
که بخشی از عوامل داخلی که بازدارنده 
هستند و دالیلی که تا امروز باعث شده 
نتوانیم به اسناد باالدستی به عنوان ابزار 
دستیابی به توسعه نگاه کنیم، را بررسی 

کنیم. این یک حقیقت است که برنامه ها 
و اسناد ما در مقابل متغیرهای دیگری بر 

ندارند. تاب آوری  می گذارند،  اثر  آنها 
توسعه  به  باید  داریم که کشور  باور  اگر 
خود  ملی  هویت  با  باید  ابتدا  برسد، 
آشتی کنیم. باید به ایرانی بودن خود باور 
عنوان  به  آقای ضرغامی  باشیم.  داشته 
وزیر میراث فرهنگی، باید تالش کنند به 
سیاست گذاران و تصمیم گیران در حوزه 
مدیریت فرادستی تفهیم کنند که هویت 
باید  شود.  احصا  باید  ما  ایرانی  و  ملی 
هویت  -که  ما  قدرت  اصلی  مولفه های 
مدیر  یک  شناخته شود.  ماست-  ملی 
ارشد که مدیر تصمیم ساز در کشور باید 
بتواند  تا  ببالد  بودن خود  ایرانی  به  اول 
ایران  توسعه  به  منجر  مفاهیمی که  به 
می شود، توجه کند. هر مدیر باورمند ملی 
باید ابتدا هویت ملی خود را احراز کند. 
مدیر عاِلم به ملیت خود و کسی که به 
به  بود.  باور دارد، دزد هم نخواهد  ایران 
کشور و مردم خود خیانت نخواهد کرد. 
اما وقتی این خودآگاهی تاریخی در او 
ملت  شخصیت  خور  در  مدیری  نباشد، 
بزرگ ایران هم نخواهد بود. این موضوع 
بحث گردشگری ما را هم در بر می گیرد. 

|  فرید جواهرزاده |

| رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران |

|  محمد بهرام زاده |

| معاون پژوهشی بنیاد ایران شناسی |

70 درصد بازار طبیعت گردی در اختیار غیرمجازهاست

مدیران باید ابتدا هویت ملی خود را احراز کنند

فلسفه این سمپوزیوم این است که معتقدیم 
برای ترسیم آینده گردشگری، حتما باید گذشته 
سال گذشته  یکصد  دهیم.  قرار  مدنظر  را  آن 
امر  این  برای  خوبی  تحقیق  زمینه  می تواند 
باشد. برای اینکه بدانیم چه بر ما گذشته، چه 
ظرفیت هایی در این سال ها مغفول مانده، چه 
کارهایی صورت نگرفته و چه اقداماتی انجام 

است. شده 
فرابخشی  گردشگری  می شود  عنوان  همواره 
است. اما این سخن که به درستی هم عنوان 
می شود به چه معناست؟ می دانیم که مالزی 
منابع نفتی ندارد. اما در خاطرات ماهاتیر محمد 

که بنیان گذار وزارت گردشگری در این کشور بودند 
آمده است که ایشان مسئولیتی در حد معاون 
اول به وزیر گردشگری واگذار کردند. تاکید بر 
گردشگری  وزیر  هر جلسه ای که  بود که  این 
برگزار می کند و هر کدام از وزرا را دعوت  کرد، 
آنها موظفند حضور پیدا کنند. با این دیدگاه و 
زیربنا است که امروز گردشگری مبنای اصلی 
اقتصاد مالزی شده است. در کشور ما توجهاتی 
به موضوع گردشگری بوده، نمی توانیم بگوییم 
کامال بی توجهی نسبت به این حوزه شده است. 
قبل از انقالب تا حدی، و بعد هم به یک شکلی، 
اما هر چه تالش می کنیم بگوییم گردشگری 

می تواند محور توسعه باشد، می بینیم که کمتر 
به  نگاه کل نگر  تا کنون  توجه می شود.  آن  به 
گردشگری نداشته ایم، نگاه های ما اغلب جزئی 
و بخشی بوده است. جامعیتی که در این نگاه 
انتظار می رود را نداشتیم. به عنوان یک محقق 
فعالیت های  درصد   90 دنیا  در  که  می گویم 
است.  خصوصی  بخش  عهده  به  گردشگری 
سیاست گذاری های کالن و تا اندازه ای نظارت، با 
بخش عمومی یا دولت هاست. اما فعالیت های 
اصلی را بخش خصوصی انجام می دهد. اینکه 
بتوان گفت  شاید  نبوده،  اینطور  ایران  در  چرا 
بخشی از دالیل متوجه بخش خصوصی است. 

از  می بینیم.  همنوایی کمتری  بخش  این  در 
طرفی بخش های مختلف گردشگری پیوستگی 
عهده  به  مذهبی  گردشگری  ندارند.  را  الزم 
از گونه های  یعنی یکی  اوقاف است.  سازمان 
از  عمدتا  کشور،  در  گردشگری  شناخته شده 
حوزه اختیارات وزارت گردشگری خارج است.
یا در بخش گردشگری سالمت، می گویند در 
این بخش گردشگر ورودی داریم. ما در حال 
حاضر اصال گردشگر پزشکی )سالمت( نداریم، 
داریم. در گردشگری  بین المللی  بیماران  بلکه 
سالمت 50 درصد از هدف فرد، گردشگری است 
و 50 درصد درمان، ما در حال حاضر فقط بیماران 

داریم.  خارجی 

|  محمدحسین ایمانی خوشخو |

|  دبیرکل سمپوزیوم یکصد سال گردشگری ایران |

90 درصد فعالیت های گردشگری دنیا به عهده بخش خصوصی است

قدیمی  بسیار  مفاهیمی  سفر  و  جهانگردی 
هستند. اما صنعت گردشگری، بحث نوینی است 
که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته است. 
ممالک اروپایی و کشورهای درگیر این جنگ به 
این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از این ابراز 
خشونت باید شناخت ایجاد کرد و برای ایجاد این 
شناخت امری به نام گردشگری شکل گرفت. 
هدف اصلی گردشگری در ابتدا ایجاد درآمد نبود. 
بلکه رسیدن به صلح و همزیستی بین ملت ها بر 
اساس شناخت از یکدیگر بود. وقتی صلح برقرار 
شود، تجارت هم برقرار می شود. رفاه اقتصادی 

به وجود می آید. برای اینکه رفاه اقتصادی باشد 
و اعتالی صنعت و تجارت به وجود بیاید، باید به 
صلح و همزیستی برسیم و چه چیزی این را به 
وجود می آورد؟ گردشگری. صنعت گردشگری. 
که دست بر قضا در ابتدا باید دولت ها پشتیبان 
آن باشند. به این دلیل که مروج صلح است. نه 
به این دلیل که دولت ها هتل بسازند و فضایی 
را که بخش خصوصی باید ایجاد کند را به دست 
گردشگری  در  اولویت  بدانیم  باید  ما  بگیرند. 
چیست؟ به خصوص در منطقه ای که کشور ما 
قرار دارد. چقدر ایرانی ها از افغان ها درک دارند و 

فرهنگ آنها را می شناسند؟ چقدر مردم در داخل 
کشور بلوچ را به عنوان عنصر شکوفای فرهنگی 
مندایی  صابئین  می دانیم  چقدر  می شناسند؟ 
که از زمان اشکانیان در ایران سکونت داشتند، 
کیستند؟ گردشگری داخلی یعنی وفاق ملی و 
بین المللی یعنی همزیستی ملتها  گردشگری 
یکی از کمبودهای مهم، نبود استراتژی ملی یا 
سیاست واحد گردشگری برای کشور است. ایران 
بنا به خاصیت های اقلیمی، فرهنگی، تاریخی، 
آن  مبنای  است که  دینی، کشوری  و  اخالقی 

گردشگری فرهنگی قرار دارد. 

تنها  موضوع  این  است که  اشتباه  تصور  این 
محدود به بعد از انقالب است. قبل از انقالب 
هم گردشگری ایران فرهنگی بود. کسی که به 
دنبال گردشگری تفریحی بود ایران را مقصد خود 
قرار نمی داد. ما امروز به جای گندم، به کاه نگاه 
می کنیم. در حالی که گندم وقتی باشد کاه هم 
خواهد بود. شما اگر گندم بکارید کاه هم خواهید 
داشت. قطعا اگر سیاست های واحد گردشگری بر 
مبنای آنچه در جهان بوده، برقرار شود، کاِه آن -که 
درآمد و پول و توسعه است- به وجود خواهد 

آمد. اما کسی هرگز از کاه به گندم نمی رسد.

|  سیداحمد محیط طباطبایی |

|  رئیس ایکوم ایران |

گردشگری داخلی یعنی وفاق ملی و گردشگری بین المللی یعنی همزیستی ملت ها

حال گردشگری ایران اجمااًل خوب نیست. کرونا 
نیز به مشکالت موجود اضافه شده است. این 
در حالی است که کشور ما به دلیل مزیت های 
دنیا  نخستین  رده های  در  می تواند  رقابتی، 
قرار گیرد. به طور مثال ارزش پول ملی ما در 
برای  امر  این  و  آمده  پایین  اخیر  سال های 
گردشگری ما مزیت مهمی است. اما این مزیت 
هم نتوانست اقتصاد گردشگری ما را متحول 
کند. اینها فرصت هایی است که در اختیار داریم 
مطلوب  ایران  فعلی گردشگری  وضعیت  اما 

را  بخش  این  عقب ماندگی  علل  باید  نیست. 
روشن کنیم تا موانع رفع شود. امروز این بیمار 
احتیاج به احیا دارد. ابتدا باید بیمار را احیا کنیم 
بعد به دنبال کارهای دیگر برویم. در حال حاضر 
اقداماتی با این هدف انجام شده است. صدور 
ویزای گردشگری که به بهانه هایی و بدون دلیل 
حدود 20 ماه متوقف شده بود از اول آبان دوباره 
از سر گرفته می شود. اینها بخش هایی از فرایند 
کار گردشگری است که باید حل شود. ما در 
شرایطی قرار داریم که باید مشکالت موجود در 

گردشگری را مسئله محور ببینیم. باید ببینیم 
موانع کار گردشگری چیست و بعد از اینکه به 
این سوال پاسخ دادیم، راه حل ها را پیدا کنیم.
پیش از ورود به وزارتخانه تصورم بر این بود که 
باید تالش بسیاری داشته باشیم تا سرمایه گذار 

جذب کنیم.
 اما بعد از چند ماه با پروژه هایی مواجه شده ام 
اعالم  برای سرمایه گذاری  و  مراجعه  افراد  که 
آمادگی می کنند. بعضی از این سرمایه گذاران 
برای  هستند  آماده  میلیاردی  هزار  مبالغ  با 

ما  به  شما  می گویند  فقط  و  سرمایه گذاری 
فرصت این کار را بدهید. به دولت پیشنهاد کردم 
هیئتی برای حمایت از سرمایه گذاران پروژه های 
با  افراد  این  باالی هزار میلیارد تشکیل شود. 
این سرمایه گذاری ها بخشی از مشکالت ما را 
رفع می کنند. استبداد بین خودمان را کمی کنار 
بگذاریم، نگذاریم دیکتاتوری صورت بگیرد، از 
ناحیه هر کسی که می خواهد باشد. با همفکری 
و همیاری مشکالت حل می شود. استبداد و دو 
قطبی سازی بالی جان گردشگری است. باید 

آزاداندیشی در حوزه گردشگری حاکم شود.

|  عزت هللا ضرغامی |

|  وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری |

استبداد و دوقطبی سازی بالی جان گردشگری است

در صد سال اخیر مشکالت متعددی صنعت 
گردشگری را در ایران تهدید می کرد. یکی 
از بحث ها هماهنگی و همکاری بین نهاد 
دانشگاه و بخش خصوصی و به طور عام تر 
جامعه و نهادهای سیاست گذار بوده است. 
این  نتوانسته ایم  سال ها  این  طول  در  ما 
به هم متصل کنیم و  به خوبی  را  نهادها 
بهره الزم را از این هم افزایی ببریم. ما یک 
سیاست ملی یکپارچه و مورد تایید نظام را 
هنوز در حوزه گردشگری نداریم. به قوانینی 
مجموعه  و  خصوصی  بخش  نفع  به  که 
فعالیت های گردشگری باشد، نیاز داریم. در 

این حوزه به این موضوع هم کمتر توجه 
شده است. هر چند سال گذشته مجموعه 
مرکز بین المللی تجارت و کارشناسان وزارت 
صادرات  ملی  سند  یک  فرهنگی  میراث 
سندهای  جزو  دادند که  ارائه  گردشگری 
بسیار خوب و قابل قبول است. اما یکی 
از چالش ها در کشور ما این است که اسناد 
گوناگونی از این دست داریم، اما اینکه با 
این سندها چه کار می کنیم را نمی دانیم. 
فکر می کنم بعضی از این سندها فقط به 
درد کتابخانه می خورد. در اجرا مورد استفاده 

نیستند.

|  سید سعید هاشمی |

|  رئیس دانشگاه علم و فرهنگ |

در بخش گردشگری سیاست ملی یکپارچه 
و مورد تایید نظام، نداریم
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آمارهای سال 99 نشان می دهد که دست 
دستگاه  100 هزار  از  بیش  پایتخت  در  کم 
خودروی فرسوده سواری با سن بیش از 
18 سال تردد می کنند. حسین شهیدزاده، 
هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  مدیرعامل 
تهران، شهریور سال گذشته اعالم کرد که 
تعداد کل خودروهای سواری تهران حدود 
برآورد  دستگاه  435 هزار  و  میلیون  سه 
 100 از  بیش  تعداد  این  از  که  می شود 
هزار دستگاه از سن فرسودگی عبور کرده 
سوخت،  باالی  مصرف  بر  عالوه  و  است 
می کند.  تولید  نیز  باالیی  آالیندگی 
آالینده های  انتشار  میزان  او  گفته  به 
 579 ساالنه  تهران  سواری  خودروهای 
خودروهای  عبارتی  »به  است:  تن  هزار 
تن   586 و  هزار  یک  روز  هر  سواری 
ریه شهروندان  وارد  بیماری زا  آالینده های 

توقع  می توان  اساس  براین  می کنند.« 
خودروهای  آالینده های  میزان  داشت که 
زدنی  مثال  کشور  سراسر  در  سواری 
است. مساله ای که قانون هوای پاک هم 
قانون  این  تاکیده داشته است.  آن   روی 
و  رسید  مجلس  تصویب  به   96 سال  در 
از سوی رئیس جمهور وقت نیز ابالغ شد. 
در ماده 8 این قانون که به منظور کاهش 
آلودگی هوا تدوین و تصویب شده است، 
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک 
سبک،  از  اعم  موتوری  نقلیه  وسایل 
موتورسیکلت  سنگین،  نیمه سنگین، 
را  خود  نقلیه  وسایل  که  کرده  مکلف  را 
از  فرسودگی«   به »سن  رسیدن  از  پس 
سال  اجرایی  آیین نامه  کنند.  خارج  رده 
عدالت  دیوان  در  شکایت  پی  در  گذشته 
باطل شد. پس  نگهبان  در شورای  اداری 

تصویب  به  جدید  آیین نامه  ابطال،  از 
تردد  محدودیت  اساس  این  بر  و  رسید 
خودروهای فرسوده با معاینه فنی تعیین 

 . شد

مخالفان  و  موافقان  نظر 
فنی  معاینه 

اسقاط  در  فنی  معاینه  شرط  بودن  منوط 
واکنش های  اخیر  روزهای  در  خودروها 
می رسد  نظر  به  است.  داشته  بسیاری 
است. کمال  آن  اصلی  پلیس مخالف  که 
تصمیم  این  از  پیش  چندی  هادیانفر 
»شاید  بود:  ایلنا گفته  به  او  انتقاد کرد. 
بنزین  اینکه  از  هوا گذشته  آلودگی  منشا 
فرسوده  است،  مشکل  دچار  گازوئیل  و 
خروج  عدم  و  نقلیه  وسایل  بودن 
سن  مشمول  و  اسقاطی  خودروهای 

بیشترین  قضا  از  و  باشد  هم  فرسودگی 
لذا  است.  کالن شهرها  در  آلودگی  عامل 
استناد  به  چرخه  این  که  دارد  ضرورت 
ماده 8 قانون هوای پاک درست بچرخد. 
برای  را  تسهیالتی  باید  دولت  یعنی 
بیاورد  وجود  به  نقلیه  وسایل  دارندگان 
به سن  وقتی  یا موتورسیکلت  که خودرو 
که  تسهیالتی  با  بتواند  رسید  فرسودگی 
همچنین  او  کند.«  جایگزین  می دهد 
صوری  فنی های  معاینه  اینکه  به  بااشاره 
که تاکنون در کشور انجام شده نیز تاکید 
شرایط  آیا  که  است  این  »سوال  کرد: 
بیشتر  در  که  فنی ها  معاینه  در  کنونی 
مطلوب  می شود  بازدید  شهرستان ها 
است یا برگه های صوری صادر می کنند و 
خودرویی که متوقف می کنیم دارای برگه 
معاینه فنی هستند اما از نظر پلیس این 
شهر  و  معابر  در  تردد  صالحیت  خودرو 
ناوگان  درصد   85 االن  همین  ندارد.  را 
و  است  فرسوده  تهران  شهرداری  عمومی 
معاینه  هستند.  تهران  در  دودزایی  عامل 
فنی این خودروها را چه کسی و چه طور 
چهارگاز  تست  وقتی  است؟  کرده  صادر 
اتوبوس  گرفته می شود و مشخص است 
حرکت  و  می کند  دود  مردم  دید  در 

است.« آلودگی  عامل  این  می کند 
نظرات  نیز  زیست  محیط  کارشناسان 
تازه  نامه  آیین  درباره  گوناگونی 
استادیار  رشیدی،  یوسف  داشته اند. 
دانشگاه  محیطی  علوم  پژوهشکده 
روزنامه  با  گفت وگو  در  بهشتی،  شهید 
بحث  در  که  می کند  تاکید  ما«  »پیام 
باید  دیدگاه  دو  خودروها  فرسودگی 
ایمنی  بحث  یکی  بگیرند،  قرار  مدنظر 
»ابتدا  آلودگی:  انتشار  بحث  دیگری  و 
چرخه  نگاه کرد که  ایمنی  بحث  به  باید 
چقدر  ایمنی  قطعات حساس  عمر  طول 
فرسودگی  سن  آن  براساس  و  است 
عمر،  هوا  آلودگی  بحث  در  و  شود  بیان 
مد  بایستی  آلودگی  سیستم های کنترل 
تاکید می کند: »من  او  گیرد.«  قرار  نظر 
باال  موارد  از  هیچکدام  می کنم که  تصور 
نشده  گرفته  نظر  در  جدید  آیین نامه  در 
کنونی  فنی  معاینه  اینکه  ضمن  است. 
دقت الزم برای کنترل کاتالیست خودرو 
دانشگاه  استاد  این  باشد.«  داشته  را 
برداشتن شرط  به جای  معتقد است که 
العمر  مادام  گارانتی  آیین نامه،  در  سن 
خودروها  در  هوا  آلودگی  قطعات کنترل 
خود  اینکه  به  توجه  »با  می شد:  لحاظ 

تولید  چیزی  چه  می دانند  خودروسازان 
نروند.«  موضوع   این  بار  زیر  می کنند، 
زیست  محیط  کارشناس  اشجعی،  بهزاد 
دادن  قرار  مالک  این  اینکه  بیان  با  اما 
رایج  نیز  کشورها  سایر  در  فنی  معاینه 
فنی  و  منطقی  شرطی  می تواند  و  است 
»پیام ما«  روزنامه  به  شود،  محسوب 
وجود  راستا  این  در  دغدغه  »دو  گفت: 
موضوع  این  زیرساخت  اینکه  اول  دارد 
این  اینکه  دیگر  و  دارد  وجود  ایران  در 
معتقد  او  نه.«  یا  اجراست  قابل  شرط 
معاینه  شهرهای کشور،  همه  در  است که 
نیز  توسعه  قابل  و  دارد  وجود  فنی 
دارد،  وجود  اول  شرط  »بنابراین  است: 
موضوع دوم در بحث اجراست و پرسش 
قابل  فنی ها  معاینه  این  آیا  اینجاست که 

هستند؟« اطمینان 

 او با اشاره به تخلفاتی که گاهی در مراکز 
معاینه فنی صورت می گیرد، تاکید می کند 
قابل  معاینه فنی  گواهی های  از  »بعضی  که 
»همچنین  کرد  تاکید  او  نیستند.«  اعتبار 
است، کنترل  بحث  مورد  که  دیگر  موضوع 
مکانیزه معاینه فنی است که به نظر می رسد 
او  می شود.«  انجام  تهران  در  فقط  امروزه 
یعنی  آسیب  دو  این  اگر  است که  معتقد 
کنترل  و  استناد  قابل  فنی های  معاینه 
اجرایی  صدی  در  صد  صورت  به  مکانیزه 
شود.  عملیاتی  می تواند  تازه  شرط  شوند، 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نسبت به 
خطر فرونشست زمین و کسری آب خوان های این استان 
هشدار داد. به گزارش روزنامه پیام ما و به نقل از شرکت 
آب منطقه ای آذربایجان غربی، یاسر رهبردین در خصوص 
مشکل فرونشست زمین در استان آذربایجان غربی گفت: 
آبخوان و اضافه  هرسال 32 میلیون مترمکعب کسری 
اتفاق  استان  در  غیرمجاز  و  مجاز  چاه های  از  برداشت 
می افتد که همواره موجب نگرانی ما بوده است. او افزود: 
این کسری طی حدود 30 سال گذشته به 930 میلیون 
مترمکعب کسری آبخوان رسیده ولی اقداماتی برای بهبود 
این وضعیت انجام داده ایم که برخورد با چاه های غیرمجاز 
و برداشت های غیرمجاز در همین راستا در دستور کار قرار 
گرفت و 180 میلیون مترمکعب بهتر شد و کسری مخازن 
آب زیرزمینی در استان به 750 میلیون مترمکعب رسید. 
رهبردین بیان کرد: فرونشست در دشت سلماس در شمال 
آذربایجان غربی به عنوان دشت ممنوعه، فوق بحرانی 
است که در راستای بهبود این وضع سد زوال را در مدار 
آب شرب سلماس آورده ایم و میزان مصرف ساالنه حدود 
14 میلیون مترمکعب کمتر شده، البته با نصب کنتورهای 
هوشمند حجمی، آب کشاورزی را هم در منطقه مدیریت 
غیرمجاز  برداشت های  اینکه  به  اشاره  با  او  می کنیم. 
دلیل اصلی این فرونشست هاست، گفت: در کل استان 
برداشت آب از منابع زیرزمینی، کیفیت آب را پایین آورده 
است و این هم به خاطر کاهش سهم بخش کشاورزی 
مدیریت  امر،  این  باید  البته  آب های سدهاست که  از 
می شد و زیرساخت های این امر اجرایی می شد که در 
این خصوص با کمبود بودجه مواجه هستیم.  رئیس 
زیرزمینی شرکت  آب های  بخشی  تعادل  و  احیا  گروه 

موضوع  درخصوص  نیز  غربی  آذربایجان  منطقه ای  آب 
اینکه 2 دشت ممنوعه و  به  با اشاره  فرونشست زمین 
دارد،  استان وجود  در  زیرزمینی  نظر آب های  از  بحرانی 
گفت: این بحران در منطقه ی سلماس به صورت کّمی و 

در منطقه »کهریز« ارومیه نیز کیفی است. 
میثم عاشوری در این باره اظهار کرد: در خصوص سلماس 
باید گفت که افت کّمی، زیاد است و در درازمدت شاهد 
کاهش 250 میلیون مترمکعبی آب در آبخوان این حوزه 
منطقه ای  آب  شرکت  زیرزمینی  آب های  او  هستیم. 
آذربایجان غربی افزود: در حال حاضر ساالنه حدود پنج 
میلیون مترمکعب کاهش آب زیرزمینی در این حوضه 
تراز  با کاهش  آبخوان  این  نیز  ثبت می شود و 18 متر 
مواجه شده است. عاشوری بیان کرد: یک منطقه ممنوعه 
و بحرانی نیز داریم که به لحاظ کیفیت آب دچار افت شده 
و آن هم، منطقه کهریز ارومیه بوده که به علت پایین آمدن 

تراز این منطقه از تراز دریاچه ارومیه، نفوذ آب صورت 
گرفته و کیفیت آب را به مخاطره انداخته است. رئیس 
گروه احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی شرکت آب 
منطقه ای آذربایجان غربی گفت: این استان 23 محدوده 
محدوده  تعداد، 16  این  از  دارد که  آب  مطالعاتی حوزه 
ممنوعه بوده و هفت منطقه آزاد است.  عاشوری اضافه 
کرد: سلماس، خوی، ارومیه و میاندوآب بیشترین میزان 
ممنوعیت را دارند به طوری که در این مناطق، مجوز چاه 
برای کشاورزی نمی دهیم ولی برای آب شرب و صنایع 
کم آب بر مشکلی در این خصوص وجود ندارد. با کاهش 
بارندگی ها و همچنین موضوع و معضل دریاچه ارومیه، 
مدیریت آب های سطحی برای اختصاص حق آبه دریاچه 
و همچنین بخش کشاورزی ضروری است تا کشاورزان 
کمتر به حفر چاه روی آورند که در آن صورت، می توان با 
بهبود وضعیت سفره های زیرزمینی، از تداوم بروز پدیده 
فرونشست جلوگیری کرد و چه بسا سفره های زیرزمینی 

را روز به روز باالتر آورد.

 آیین  نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک درباره شیوه حذف خودروهای فرسوده
  با انتقاد پلیس و کارشناسان روبه رو شد

اختالف بر سر حذف اسقاطی ها
رشیدی، استاد دانشگاه: در بحث فرسودگی خودروها باید به ایمنی خودرو و سیستم های کنترل آلودگی هوا توجه شود
اشجعی، کارشناس محیط زیست: بعضی از گواهی های معاینه فنی قابل اعتبار نیستند

فرونشست در یک قدمی آذربایجان غربی

انتقاد عضو شورای شهر کرج 
از نصب شدن سطل های 

زباله مکانیزه در شهر
خانواده شورای  و  زنان، کودک  رئیس کمیته 
شهر کرج گفت: در بازدید از هر نقطه و محله 
شهر، موضوع بهداشت و ساماندهی وضعیت 
زباله ها جزو مطالبات اولیه مردم است. فاطمه 
منعمی به اجرای طرح جمع آوری سطل های 
زباله اشاره کرد و به ایمنا گفت: این حرکت به 
دلیل مشخص نبودن گام دوم آن، مردم را دچار 
سردرگمی کرده است. او تصریح کرد: در بازدید 
از هر نقطه و محله کرج، موضوع بهداشت و 
ساماندهی وضعیت زباله ها جزو مطالبات اولیه 
مردم است. رئیس کمیته زنان، کودک و خانواده 
اینکه  به  اشاره  با  کرج  شهر  اسالمی  شورای 
نمی دانیم گام بعدی معاونت خدمات شهری 
این خصوص  و سازمان مدیریت پسماند در 
چیست، اضافه کرد: مشخص نیست چرا هنوز 
سطل های زباله مکانیزه در مناطق نصب نشده 
است. همچنین استراتژی سازمان در این زمینه 
روشن نیست. او خواهان اصالح رویه و اعالم 
این  در  مرتبط  مجموعه های  آتی  برنامه های 
زمینه شد و از شهردار کرج خواست به موارد 

مذکور رسیدگی کند.

عامل انتشار
 بوی نامطبوع فشافویه 

شناسایی شد 
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
ری، گفت: عامل انتشار بوی نامطبوع در بخش 
یک  و  هیدروکربن  تولیدی  واحد   2 فشافویه 
کارخانه تولید شیرخشک بود که شناسایی شد.
واحدهای  برای  اینکه  بیان  با  فاضلی  علیرضا 
متخلف اخطاریه زیست محیطی صادر شد، به 
ایرنا گفت: این واحدها اگر در آینده موارد محیط 
زیستی را رعایت نکنند و به انتشار بوی نامطبوع 
در منطقه ادامه دهند به مراجع قضایی معرفی 
خواهند شد. او با بیان اینکه بوی نامطبوع این 
واحدهای تولیدی به خصوص در ساعات پایانی 
آباد  حسن  بخش  ساکنان  آزار  موجب  شب 
فشافویه می شد، افزود: گزارش های مردمی 
زیادی در خصوص انتشار بوی نامطبوع در یک 
ماه گذشته به اداره محیط زیست ارسال شد که 
در نهایت 2 تیم بازرسی به منطقه اعزام شدند.
زیست  محیط  اضافه کرد: کارشناسان  فاضلی 
ساعات  در  بازرسی  و  محل  در  از حضور  پس 
مختلف موفق به کشف این واحدهای متخلف در 
ساعات پایانی شب شدند که در نهایت صاحبان 
این صنایع به اداره محیط زیست احضار شدند.
او با بیان اینکه اخطارهای زیست محیطی الزم 
به مالکان این صنایع در خصوص اصالح روند 
تولید و استفاده از فیلترهای نوین به مالکان 
داده شد، ابراز کرد: اداره محیط زیست در صورت 
عدم رعایت مسائل زیست محیطی موظف است 
این مالکان این واحدهای تولیدی را به مراجع 
قضایی معرفی نماید. این مسئول یادآور شد: 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری به 
دنبال سنگ اندازی در کارکرد واحدهای تولید 
محیط  بخواهد  موضوعی که  هر  ولی  نیست 
زیست و جان مردم را به خطر بیاندازد یا موجب 
آلودگی محیط زیست شود خط قرمز این اداره 
است. فاضلی یادآور شد: افزون بر این سه واحد 
تولیدی چندین واحد متخلف نیز در حوزه های 
مختلف مرتکب تخلف محیط زیستی شده اند 
که به زودی برای آنان نیز اخطاریه صادر می شود.

با دستور شهردار تهران
جذب نیروی انسانی جدید 

در شهرداری ممنوع شد
فرآیند  ساماندهی  »بخشنامه  تهران  شهردار 
را  تهران«  انسانی در شهرداری  مدیریت منابع 
ابالغ کرد. تابعه  سازمان های  و  واحدها  تمامی  به 
ایسنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران  به گزارش 
در راستای اجرای تکلیف برنامه 5 ساله سوم، 
برقراری  انسانی،  های  سرمایه  به  نهادن  ارج 
عدالت استخدامی در جذب، ایجاد زمینه رشد 
ارتقای  و  بهسازی  انسانی،  سرمایه  معنوی 
سطح دانش، تخصص و مهارت، رعایت عدالت 
اساس  بر  و جبران خدمات  پرداخت  نظام  در 
ارزیابی عملکرد، چابک سازی و مناسب سازی 
ساختار نیروی انسانی، دانش بنیان کردن نظام 
اداری، خدمت رسانی برتر، نوین و کیفی، ارتقای 
اخالقی،  های  ارزش  رشد  و  اداری  سالمت 
در شهرداری  رویه  وحدت  ایجاد  و  ساماندهی 
تهران و واحدهای تابعه بخشنامه »ساماندهی 
شهرداری  در  انسانی  سرمایه  مدیریت  فرآیند 
سایت  اساس گزارش  بر  ابالغ کرد.  را  تهران« 
شهر، در قسمتی از این بخشنامه آمده است: 
»جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید تحت 
هر عنوان و با هر نوع وضعیت استخدامی اعم از 
)تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت، پیمانکاری، 
الزحمه ای، ساعتی و  شرکتی، مشاوره ای، حق 
پروژه ای و ... حتی انجام خدمت به طور رایگان 
یا افتخاری( ممنوع بوده و بر حسب ضرورت 
هر نوع درخواست می بایست با هماهنگی و اخذ 
مجوز از سوی حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه 

سرمایه انسانی و امور شورا اقدام شود.«

وسایل نقلیه ای با عمر باالی 
بیست سال در رده خودروهای 
فرسوده تلقی می شدند و مالک 
خودروها باید برای اسقاط شان 
اقدام می کرد. تعریفی که 
براساس تغییرات تازه آیین نامه 
اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک 
تفاوت هایی پیدا کرده است.

| پیام ما| وسایل نقلیه ای با عمر باالی بیست سال در رده خودروهای فرسوده تلقی می شدند و مالک خودروها باید برای اسقاطشان اقدام 
می کرد. تعریفی که براساس تغییرات تازه آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک تفاوت هایی پیدا کرده است. در آیین نامه قدیم مالک 
اسقاط خودروها تنها سن فرسودگی خودروها بود در حالی که مالک اسقاط خودروها براساس تعاریف جدید به سن وابسته نیست و تنها 
گواهی معاینه فنی اهمیت دارد. در آیین نامه تازه، دو تعریف برای سن مرز فرسودگی و وسیله نقلیه فرسوده نیز عنوان شده است. بر این 
اساس، سن مرز فرسودگی به سنی گفته می شود که وسیله نقلیه موتوری »به علت طول عمر و میزان کارکرد، دچار افت عملکردی و ایمنی 
شده و نیازمند تعمیرات و نگهداری فنی بیشتر باشد. همچنین این وسایل نقلیه موتوری مشمول افزایش دفعات سالیانه معاینه فنی 
می شوند.« از طرف دیگر براساس این آیین نامه وسیله نقلیه موتوری فرسوده هم شامل وسایلی می شود که »بدون توجه به حد سن مرز 
فرسودگی، پس از دو دوره متوالی مندرج در جدول این آیین  نامه، نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ نماید و مشمول محدودیت  های 
قانون می  شود.« تغییرات تازه در آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک موافقان و مخالفانی دارد. سردار »کمال هادیانفر« رئیس 
پلیس راهور ناجا چندی پیش در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها اعالم کرد که موافق حذف سن فرسودگی خودروها نیست، زیرا بعضی از 
خودروهای دارای معاینه فنی از نظر پلیس صالحیت تردد در معابر را ندارند. دو کارشناس نیز در گفت وگو با پیام ما معتقدند که معاینه 

فنی می تواند مالک درستی برای اسقاط خودروها باشد اما به شرط ها و شروط ها. 

محیط زیست شهری

 معاون بازسازی و مسکن 
روستایی بنیاد مسکن از آغاز 
رسمی عملیات آواربرداری 
در مناطق زلزله زده اندیکا 
خبر داد

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن از آغاز رسمی 
عملیات آواربرداری در مناطق زلزله زده اندیکا خبر داد. مجید جودی، 
درخصوص آخرین وضعیت مناطق زلزله زده اندیکا به ایسنا گفت: 
براساس برآورد و ارزیابی کلی خسارت ها در مناطق زلزله زده اندیکا، 
980 واحد احداثی و 1980 واحد تعمیراتی در این مناطق شناسایی 
شده است. او افزود: این تعداد آمارها، جمع بندی شده و به تایید 
به  اعتبارات  برای کسب  اکنون  و  است  رسیده  استان  مقامات 
وزارت کشور ارسال شده است تا در اولین جلسه هیات دولت، 
مطرح و اعتبارات الزم تصویب شود. معاون بازسازی و مسکن 
روستایی بنیاد مسکن گفت: با توجه به اینکه مناطق زلزله زده اندیکا 
صعب العبور هستند و هزینه بازسازی و ساخت و ساز مسکن در 
این مناطق، باال است، سعی می کنیم نسبت به بازسازی های قبلی 
میزان تسهیالت کمکی و بالعوض را افزایش دهیم. جودی عنوان 
کرد: کارشناسان پژوهشکده سوانح طبیعی در منطقه حضور دارند 
و الگوی مسکنی را برای این مناطق تعریف کرده اند تا بتوانیم 
ساختمان هایی سبک و با سرعت اجرای باال را در مناطق زلزله 
زده اندیکا بسازیم. او ادامه داد: تالش می کنیم تا بحث اسکان 
اضطراری را به اسکان دائم پیوند بزنیم تا مردم منطقه از چادر 
مستقیم وارد خانه های خود شوند و هزینه ای بابت اسکان موقت 
متحمل نشوند. معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن 
با بیان اینکه عملیات آواربرداری در مناطق زلزله زده اندیکا رسما 
آغاز شده است، گفت: کار تشکیل پرونده برای واحدهای آسیب 
دیده در حال انجام است و امیدواریم تا چند روز آینده این کار 
به اتمام برسد. جودی عنوان کرد: برای ساخت و ساز واحدهای 
آسیب دیده از زلزله اندیکا، منتظر اعتبارات دولتی نخواهیم بود و 
با اعتبارات داخلی بنیاد، کار بازسازی را آغاز خواهیم کرد. از هفته 
آینده امیدواریم شاهد باال رفتن خانه ها و دیده شدن ساخت و ساز 

واحدها باشیم.

آواربرداری در مناطق زلزله زده اندیکا آغاز شد

|  
رنا

 ای
 |

یوسف رشیدی، استاد 
دانشگاه: در بحث فرسودگی 

خودروها دو دیدگاه باید 
مدنظر قرار بگیرند، یکی بحث 
ایمنی و دیگری بحث انتشار 
آلودگی: »ابتدا باید به بحث 

ایمنی نگاه کرد که چرخه 
طول عمر قطعات حساس 

ایمنی چقدر است و براساس 
آن سن فرسودگی بیان شود 
و در بحث آلودگی هوا عمر، 
آلودگی  سیستم های کنترل 
بایستی مد نظر قرار گیرد.«
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آگهی فقدان سند مالکیت
شماره  به  وارده  درخواست  حسب 
1400.11021.1744 و 1400.07.22 خانم نصرت 
نخعی ده علی مالک سه دانگ مشاع از کل شش دانگ خانه 
پالک 1 فرعی باقیمانده  از 1315 اصلی واقع در راور  خیابان 
امام رضا )ع( بخش 18 کرمان به مساحت 260.99 متر مربع 
که سند مالکیت آن به شماره چاپی 901403 ذیل ثبت 8786 
دفتر 52 صفحه94 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو 
برگ استشهادیه محلی مدعی است که سند مالکیت مزبور به 
علت جابجایی منزل مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت 
المثنی نموده است لذا به استناد ماده 120 آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک راور مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اال پس از مهلت مذکور سند مالکیت المثنی صادر و 
تسلیم خواهد شد . ضمنا در اجرای بخشنامه های مروبط به 
اصالح پالک،پالک باقیمانده فوق به پالک 8 فرعی از 1315 

اصلی اصالح گردیده است.
تاریخ انتشار: پنجشنبه 1400.07.29

مرتضی کاربخش راوری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور

افقی
 1 - پشته خاك، گیره سر دخترانه، تپه كوچك 

- نشدنی - طال، همراه سیم - کز وارونه2 

- ذم وارونه - زیر پا مانده - خواهر پدر، از 

اقوام نزدیک3 - قفل کمربند - جهت، دید 

اندک، در زبان ترکی به آب می  نور  چشم، 

به سر، قصر نشین،  تاج  گویند - سلطان، 

 - کرد  را کیش  آن  توان  می  شطرنج  در 

فدراسیون بسکتبال4 - فنجان - سقف دهان  

- دسته وگروه - دسر وارونه5 - رود - از 

صفات باریتعالی - اثر چربی - یک عامیانه، 

یك خودمانی6 - ماده ای در بسته بندی - 

زنداني کننده7 - پسر ناخلف معاویه، ملعون 

تاریخ - نام دیگر بلدرچین - قصه شعرگونه 

عامیانه8 - شگفتی - از فیلمهای علی قوی 

درون  درشت،  مروارید  ورود،  محل   - تن 

صدف9 - نت آخر، عدد ماه، عدد کارمندی، 

دروغین -  - صنم، خدای  ایتالیایی  تایید 

کالم تنفر، حرف بیزاری - پهلوان10 - سنگ 

میکروسکوپ  مخترع   - عصاری   آسیای 

از  ، خدای جنگ، چهارمین سیاره  بهرام   -

منظومة شمسی11 - عالم به انجام کار  - 

ریز  های  سوراخ  گویند،  را  پوستی  منافذ 

پوست12 - دهان - دهن کجی - هرگز نه 

عرب - شمشیر - تحریک کردن13 - عموی 

ابراهیم، بت تراش عهد ابراهیم - الهه دریا - 

از مناطق کشور انگلستان - نخوت14 - بله 

بیگانه، سوره سی و ششم، از حروف مقطعه 

فروشگاه  پشتگرمی،  كردن،  تكیه   - قران 

ارتش - تکرار حرف15 - آهن ربا - حرف 

پیروزی، ضمیر غایب، جانشین او - گنج

عمودی
1 - دستگاه ذخیره عکس در رایانه - شهر 

خودمانی  - گفتگوی  مفهوم2   - فردوسی 

مکیدن   - زنیم  می  ترس  زمان  فریاد،   -

چیزی را3 - پدر حضرت نوح - از سبزیهای 

خوشبو - یكی از دو جنس، مذکر، جنس 

به ظاهر قوی - خرده سنگ، سنگریزه4 - 

شهر اصفهان - حرف ندا - صحنه نمایش، 

اروپایی5 - حیوان وفادار،  آفت غالت، رود 

نگهبان گله - دریاچه ای در روسیه6 - سالم 

تلفنی، میوه تابستانی، شعله آتش - زورگو، 

گردن کلفت و زورگو، گردن کلفت - سفید 

حرف  آلمانی،  بله  انتخاب،  حرف   - آذری 

گزینش7 - مخفف شاه - نیكویی، خوبی - 

میهن - كشوری آفریقایی8 - طراحی اولیه، 

مطالعه مقدماتی - یاسمن، گل سفید - چه 

وقت؟، چه کسی؟9 - رقاص - كزاز، میكروب 

كزاز - حرف تعجب، تعجب زنانه، گشوده10 - 

خدای دراویش، خدای قلندر - جمع سیف 

- از تجهیزات درمانی11 - عر وارونه - آواز، 

زنگها - تعیین مالیات در دارایی12 - آب بینی 

- ناراست - زود نیست، صومعه، مقابل زود - 

زندگی کن، طرف، جانب13 - نام پهلوانی در 

شاهنامه - رطوبت، رطوبت ناچیز - در حمام 

بجویید - روستا14 - بسیار زیاد، به میزان 

فراوان - متد بی سر - به وارونه15 - مقابل 

نر، عنصر در طبیعت - از لهجه ها - ازدواج 

نکرده، تنها، دارای جنبة نظری

جدول شماره 2133

اردبیل

استان اردبیل که 1.09 درصد از مساحت کل کشور را شامل 
می شود، از تنوع گیاهی و جانوری منحصر به فردی برخوردار 
است. به گزارش ایرنا، مجموع مساحت عرصه های منابع 
طبیعی استان اردبیل نزدیک به 971 هزار و 702  هکتار است 
که بیش از 70 درصد خاک این استان را شامل می شود 
و در این میان یک میلیون و 50 هکتار آن را مرتع های 
ییالقی، قشالقی و میان بند و 65 هزار هکتار آن را جنگل 

تشکیل می دهد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در مورد 
نداشتن  تمایل  این حوزه گفت:  و چالش های  مشکل ها 
شوراهای اسالمی روستاها به انجام ممیزی مراتع و پرداخت 
چرای دام در آنها، تمایل نداشتن بهره برداران عرصه ها ویژه 
در مراتع روستایی به تهیه طرح مرتعداری و اجرای سایر 
طرح های مرتبط، تعدد بهره برداران در عرصه های مرتعی که 
موجب تخریب مراتع می شود و زمان بر بودن رسیدگی به 
از جمله  پرونده تخریب کنندگان مراتع در مراجع قضایی 

مشکالت است.
نبود  افزود:  ایرنا  با خبرنگار  قلی زاده در گفت و گو  محمود 
اعتبار برای تولید بذرهای مرتعی در ایستگاه های تولید بذر، 
نبود فهرست بهای مشخص در تهیه طرح های مرتعداری و 
مطالعات، تخصیص نیافتن به هنگام اعتبارات برای اجرای 
طرح های اصالح و احیای مرتع ها، وجود دام مازاد بر ظرفیت 
مرتع ها تا حدود سه برابر، نسخه پیچی یکسان در توزیع 
اعتبارات برای مناطق مختلف کشور بدون توجه به شرایط 
اقلیمی و بروز تبعات اجتماعی در صورت اقدام های قانونی 
علیه تخریب کنندگان مرتع ها از جمله بالمعارض کردن مراتع 

جزو چالش های دست اندرکاران امر است.
او تخصیص نیافتن اعتبارهای بخش صندوق توسعه ملی و 
تبدیل آن به اسناد خزانه )اوراق(، نبود قانون جامع و رسمی 
آبخیزداری و بروز برخی مشکالت حقوقی و عدم دفاع قوی 
و قاطع از کارشناسان ذی ربط، ورود امور آب شهرستان ها و 
دخالت در اجرای طرح ها با وجود تفکیک وظایف قانونی را 

از دیگر چالش ها برشمرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بیان کرد: 
اسنادی بودن اعتبار طرح ها و کمبود اعتبار پروژه های جنگلی، 
معارضات اجتماعی در اجرا و تمایل نداشتن پیمانکاران به 
اجرای پروژه های جنگلی در نتیجه اسنادی بودن اعتبارات 
و... موجب پیشرفت نکردن سرانه فضای سبز این استان 

شده است.

حوزه های  در  انسانی  نیروی  اضافه کرد: کمبود  قلی زاده 
تخصصی حفاظت و ممیزی، وجود مشکالت بانک اطالعات 
واحد در خصوص وظایف حوزه عمل جهت مدیریت بهینه و 
منظم در اداره های واحدهای ستادی، پایین بودن برگزاری 
دوره های آموزش تخصصی متناسب با تکالیف سازمانی، 
جی پی اس های  جمله  از  تجهیزات  و  امکانات  کمبود 
همخوانی  نظارت،  و  کنترل  جهت  خودرو  و  دوفرکانسه 
نداشتن چارت سازمانی و سیستم های موجود در واحدهای 
ستادی و پایین بودن سطح هماهنگی با جهاد کشاورزی در 
زمینه نظارت بر واگذاری ها و مستندات، مدارک و قراردادها 

از دیگر مشکالت است.
او همچنین نبود امکان کنترل و بررسی دقیق و تخصصی 
پرونده های  در  اراضی  امور  مقررات  اجرای  پرونده های 
مطروحه در کمیسیون رفع، تداخل ها به خصوص سوابق و 
نحوه اجرای مقررات فروش خالصجات- اصالحات ارضی 
ب  بند  اجرای  به  دستگاه ها  نکردن  توجه  بایر،  اراضی  و 
ماده 12 از جمله امور آب و راه و شهرسازی و نبود التزام 
اجرایی، وجود ابهام در شیوه نامه های اجرایی رفع تداخالت 
و تناسب نداشتن آن با وضعیت مناطق مختلف را از دیگر 
چالش هایی دانست که در نهایت احتمال بروز مشکالت را 

می دهد. افزایش 
به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل، 
ناتمام ماندن اجرای  اعتباری در بخش عمرانی و  ضعف 
و  مراقبت  بخش  بودجه  به  توجه کافی  فقدان  طرح ها، 
نگهداری جنگل های سنواتی و ایجاد مشکل در زمان نیاز به 
نگهداری و عقد قرارداد، تاخیر در ابالغ و تخصیص اعتبارات 
عمرانی و بالتکلیفی امور مالی در مقابل هزینه های ضروری 
حفاظتی و مراقبتی از عرصه ها و جنگل های استان را نیز به 
عنوان بخش دیگری از مشکالت این اداره کل مورد اشاره 

قرار داد.

راهکارهای بهبود سطح حفاظتی منابع موجود
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره 
به نیازمندی های چند سال  آینده با توجه به شرایط کنونی 
گفت: تهیه بانک اطالعاتی اجرای مقررات مربوط به حوزه ها، 
به روزرسانی  اقدامات،  و  نظارت ها  بازنگری  و  به روزرسانی 
شیوه نامه های اجرایی ماده 3 و 54 متناسب با وضعیت و 
ظرفیت منطقه، بازنگری و اصالح چارت سازمانی متناسب 
با تکلیف ها و وظیفه های قانونی، تجهیز واحدهای تخصصی 
به ادوات، امکانات کنترلی، مدیریتی و خودرو ضروری است.

حفاظت از منابع طبیعی اردبیل نیازمند افزایش 
بودجه و امکانات از  و  شده  همدان  وارد  یونسکو  ارزیابان 

بازدید  "فرسفج"  و  "تاج آباد"  کاروانسراهای 
دو کاروانسرای  این  بازدید  این  در  کردند.  
ارزیابان  گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد  تاریخی 
شهرستان  "فرسفج"  کاروانسرای  از  ابتدا  در 
تاج آباد  کاروانسرای  از  سپس  و  تویسرکان 

می کنند. بازدید  بهار  شهرستان 
تدوین  پی  در  یونسکو  ارزیاب   کارشناسان 
پرونده زنجیره ای ثبت جهانی کاروانسراهای 
ایران و به منظور بررسی ویژگی های کالبدی 
و مستندات پرونده کاروانسراهای "فرسفج" 
شهرستان  "تاج آباد"  و  تویسرکان  شهرستان 
از  و  شده  همدان  راهی   گذشته  روز  بهار 
این دو بنای تاریخی بازدید کردند. آنها نظر 
نهایی خود را پس از بررسی شرایط موجود 

می کنند. ارائه  استان  به 
معدود  از  یکی  "تاج آباد"  کاروانسرای   

کاروانسراهای مدور ایران و تنها کاروانسرای 
روستای  در  کشور،  غرب  شکل  دایره ای 
همدان  استان  بهار  شهرستان  تاج آباد 
 1376 سال  در  کاروانسرا  این  دارد.  قرار 
ملی  آثار  فهرست  در   1872 ثبت  شماره  با 
کاروانسرای  همچنین  است.  شده  ثبت 
تاریخی  ابنیه  از  یکی  شاه عباسی"فرسفج" 
متعلق  و  تویسرکان  شهرستان  ارزشمند  و 
طبیعت  میان  در  است که  صفویه  دوران  به 
فرسفج  شهر  و  قلقلرود  دشت  افزای  روح  

می کند. خود نمایی 
معماری  و  تاریخی  موجود  وضعیت  آنها 
در  تاج آباد  و  فرسفج  کاروانسرای   2
و  داده  قرار  بررسی  مورد  را  همدان  استان 
به  پرونده  قالب  در  تاریخی که  ظرفیت های 
صحت سنجی  نزدیک  از  را  شده  ارسال  آنها 

ند. کرد

گذشته  سال  در  میراث فرهنگی  وزارت 
زنجیره ای  پرونده  یک  در  تا  تصمیم گرفت 
ایرانی  کاروانسرای  جهانی  ثبت  به  اقدام 
پرونده  ارسال  به  اقدام  دلیل  این  به  و  کند 
یونسکو  به  ایرانی  کاروانسرای  زنجیره ای 
برای ثبت جهانی  کرد و موفق شد تا پرونده 
که  را  ایرانی  کاروانسرای  زنجیره ای  ثبت 
یونسکو  برای  می شد  کاروانسرا   56 شامل 
کاروانسراها  این  ردیف  در  که  کند  ارسال 
استان  از  تاج آباد  و  فرسفج  کاروانسرای   2

گرفت. قرار  هم  همدان 
 رقابت شدید و رایزنی های پیچیده ای برای 
یونسکو  جهانی  میراث  فهرست  در  ثبت 
از کشورها  بسیاری  تا جایی که  دارد؛  وجود 
عقب  قافله  از  جهانی  میراث  ظرفیت  با 
هزینه  حاضرند  کشورها  برخی  و  می مانند 

بپردازند. ثبت  این  برای  سنگینی 

پساب  از  مجدد  استفاده   / خواهان  وطن 
عنوان  به  تصفیه خانه ها،  استاندارد 
کم آبی،  با  مقابله  برای  پایدار  راهکاری 
اصفهان  استان  آبفای  مهم  طرح های  از 

. ست ا
و  آب  شرکت  سبز  فضای  اداره  رئیس   
این  از  هدف  اصفهان  استان  فاضالب 
هوای  تلطیف  و  سبز  فضای  حفظ  را  کار 
در  افزود:  و  دانست  اصفهان  شهر  کالن 
فضای  تقریبی  مساحت  حاضر  حال 
شمال،  فاضالب  تصفیه خانه های  سبز 
سپاهان  بهارستان،  اصفهان،  شرق  جنوب، 
  840 فوالدشهر   و  شهر  شاهین  شهر، 
از  استفاده  با  که  است  متر مربع  هزار 
با  مطابق  و  تصفیه خانه ها  همان  پساب 

آبیاری  زیستی  محیط  استانداردهای 
اکنون  می شود. حسین عروجی گفت: هم 
هزار   200 با  شمال  فاضالب  تصفیه خانه 
سبز  فضای  مساحت  بیشترین  متر مربع  
آن  از  پس  و  داده  اختصاص  خود  به  را 
شاهین  فاضالب  تصفیه خانه  ترتیب  به 
تصفیه خانه  متر مربع،  هزار   190 با  شهر 
متر مربع،  هزار   180 با  فوالدشهر  فاضالب 
هزار   150 با  جنوب  فاضالب  تصفیه خانه 
و  شرق  فاضالب  تصفیه خانه  متر مربع، 
با  کدام  هر  بهارستان  فاضالب  تصفیه خانه 
فاضالب  تصفیه خانه  و  متر مربع  هزار   50
قرار  متر مربع  هزار   20 با  شهر  سپاهان 
سخت  ایام  در  این که  بیان  با  او  دارند. 
کم آبی و خشکسالی سعی شد تا با غرس 

درختان سازگار با خشکسالی و بهره گیری 
سبز  فضای  آبیاری،  نوین  شیوه های  از 
ببیند. را  آسیب  کمترین  تصفیه خانه ها 

زینتی کاکوزا،  او گفت: درختان کاج، توت 
اکالیپتوس،  میراکل،  زیتون  نقره ای،  سرو 
سرو بادبزنی، زبان گنجشکی، سرو خزنده 
کاشته  درختان  جمله  از  شیرازی  سرو  و 
تصفیه خانه های  سبز  فضای  در  شده 
بیشترین  است که  پوشش  فاضالب تحت 
و  زیتون  درختان  را  پساب  با  سازگاری 
کرد:  اظهار  حال  عین  در  او  دارند.  کاکوزا 
امکان  شود  تامین  نیاز  مورد  پساب  اگر 
تصفیه خانه های  سبز  فضای  توسعه 
نیز  دیگر  متر مربع  هزار   500 تا  فاضالب 

دارد. وجود 

فرسفج زیر ذره بین ارزیابان یونسکو

در اصفهان انجام می شود 

حفظ فضای سبز با بهره گیری از پساب استاندارد

جنوبی گفت: 213  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
فقره پرونده قاچاق دام در نیمه نخست امسال وارد شعب 
تعزیرات حکومتی استان شد که نسبت به مدت مشابه 
روز  حسن پور  حسین  است.  شده  برابر  پنج  قبل  سال 
چهارشنبه در نشست خبری افزود: در این مدت پرونده های 
قاچاق شامل پنج هزار و 986 راس گوسفند و بره، 369 
راس بز و بزغاله، 76 راس گاو و 24 نفر شتر وارد شعب 
تعزیزات حکومتی استان شده است. او از افزایش 2 برابری 
قاچاق  و گفت:  داد  نیز خبر  قاچاق سوخت  پرونده های 
تعزیراتی  شعب  به  وارده  پرونده های  اول  رتبه  سوخت 
استان را به خود اختصاص داده و در این مدت یک میلیون 
و 184 هزار و 876 لیتر گازوئیل، 2 هزار و 620 لیتر نفت 

سفید و 477 لیتر بنزین کشف و ضبط شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی اظهار داشت: 
تشکیل 185 فقره پرونده تخلف در حوزه طیور، 149 فقره 
قاچاق لوازم خانگی، 111 فقره البسه قاچاق، 68 پرونده لوازم 
بهداشتی و 45 فقره دخانیات از دیگر پرونده های وارده به 

شعب استان است.

او ادامه داد: در مجموع در سه حوزه قاچاق کاال و ارز، قاچاق 
کاال و خدمات و بخش بهداشت، دارو و درمان در نیمه 
نخست امسال سه هزار و 651 فقره پرونده تخلف وارد 
شعب تعزیراتی استان شده که نسبت به سال قبل 80 
درصد افزایش داشته است. حسن پور گفت: در این مدت 
سه هزار و 704 فقره پرونده تخلف در استان مختومه شد 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 81 درصد افزایش دارد. 
او تصریح کرد: امسال در بخش کاال و خدمات هزار و 404 
با مبلغ 6  پرونده  وارد شعب شد و هزار و 413  پرونده 
میلیارد و 347 میلیون و 585 هزار تومان مختومه شده 

است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: در بخش 
قاچاق کاال و ارز نیز امسال هزار و 699 پرونده به شعب 
با  پرونده  وارد و هزار و 738  استان  تعزیرات حکومتی 
محکومیت 32 میلیارد و 295 میلیون و 288 هزار تومان 
دارو و  بهداشت،  مختومه شده است.او گفت: در بخش 
درمان هم 548 پرونده وارد و 553 پرونده مختومه شد 
که متخلفان به پرداخت 537 میلیون و 131 هزار و 600 

تومان محکوم شده اند. حسن پور متوسط زمان رسیدگی به 
پرونده ها را 18 روز اعالم کرد و گفت: پرونده های مختومه 
در شعب تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی نسبت به وارده 
101 درصد است. او افزود: امسال متخلفان به پرداخت 391 
میلیارد و 906 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با 122 میلیارد و 666 

میلیون ریال، 219 درصد افزایش دارد.
کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
امسال 122 میلیارد و 321 میلیون ریال از محل پرونده های 
قاچاق شعب تعزیرات استان در حق دولت وصول شد که 
این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144 درصد 
افزایش دارد. او گفت: درج نکردن قیمت، گران فروشی، ارائه 
نشدن فاکتور خرید، عرضه خارج از شبکه، تقلب، کم فروشی 
و احتکار به ترتیب یبشترین پرونده ها را به خود اختصاص 
داده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی اظهار 
داشت: در راستای حمایت از حقوق مصرف کرده وظیفه ما 

رسیدگی به صدور حکم و اجرای قانون است.
او افزود: با توجه به سیاست های اخیر سازمان تعزیرات 
و  تولیدی  واحدهای  از  نظارت  و  بازدید  طرح  حکومتی، 

توزیعی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از نصب نزدیک به 10 هزار انشعاب تا پایان 
شهریورماه امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، منوچهر فالح با اعالم این 
ابتدای سال جاری تاکنون 10 هزار انشعاب گاز جدید نیز در  از  خبر، افزود: 
سطح استان نصب شده که از این تعداد، 5100 علمک در شهرها و 4900 علمک 
انشعاب گاز طبیعی در روستاها بوده، بنابراین آمار، تعداد انشعابات نصب شده 
در سطح استان کرمان با احتساب تعداد علمک های نصب شده امسال  به  

466 هزار انشعاب رسیده است.
او در ادامه گفت: همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه قریب به 
600 کیلومتر شبکه گاز به شبکه های گازرسانی استان اضافه شده است که با 
این وجود، میزان شبکه گذاری از ابتدای تاسیس شرکت تا به امروز به بیش 

از 20 هزار کیلومتر رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان در پایان با تاکید بر رعایت نکات ایمنی 
در مصرف گاز طبیعی، بیان کرد: از تمامی همشهریان و مشترکان شرکت گاز 
استان تقاضا دارم نسبت به رعایت موارد ایمنی، توجهی خاص و دقیق داشته 

باشند تا در آینده شاهد حوادث ناشی از مصرف ناایمن گاز طبیعی نباشیم.

پرونده های قاچاق دام در خراسان جنوبی پنج برابر شد نصب نزدیک به 10 هزار علمک گاز 
در 6 ماهه اول امسال در استان کرمان

| خراسان جنوبی | | کرمان |
رئیس کمیته بانوان شورای شهر کرج 

عنوان کرد

ضرورت بهره گیری
 از توانمندی زنان 

توسط همه دستگاه ها
رئیس کمیته بانوان شورای شهر کرج بر ضرورت بهره گیری 
از توانمندی زنان توسط همه دستگاه های استان البرز 
تاکید کرد. فاطمه منعمی در نشست هم اندیشی بانوان 
عضو شوراهای شهر استان البرز، اظهار کرد: برای رسیدن 
مدیریتی  پست های  در  بانوان  به کارگیری  سقف  به 
ضرورت دارد نشست های تخصصی در این استان برگزار 
و  موفق  تجربیات  انتقال  در  نشست ها  این  شود که  
نوآورانه بانوان در عرصه های مختلف مؤثر است و زمینه 
را برای ثبت و انتقال آن ها  به سازمان ها و دستگاه های 
اجرایی به وجود می آورد. او اضافه کرد: در قانون اساسی 
هیچ تفاوتی بین زن و مرد در احراز پست های مدیریتی 
نیست و درصورتی که زنان توانمندی ها و تجربه الزم را 
داشته باشند انتخاب آنان در پست های عالی مدیریتی 
عمل به قانون است. رئیس کمیته بانوان، کودک و خانواده 
شورای شهر کرج بهره گیری از توانمندی زنان توسط همه 
دستگاه ها را خواستار شد و گفت: نقش و حضور زنان 
در بسیاری از حوزه های مختلف همپای مردان است و 
ازآنجایی که قوانین انتصابات هیچ سازمانی، چه دولتی 
و چه غیردولتی وابسته به جنسیت نیست، این اصل در 
رده های مدیریتی هم باید به وضوح دیده شده و اثرگذار 
باشد.  منعمی از راه اندازی اداره بانوان مدیریت شهری 
کرج خبر داد و یادآور شد: با توجه به تعداد باالی بانوان 
مدیریت شهری ضرورت  در حوزه های مختلف  کارمند 
استمرار  به  او  احساس می شود.  بانوان  اداره  راه اندازی 
نشست های تخصصی بانوان خواستار شد و افزود: انشالله 
شاهد اشتغال و استفاده از توانمندی بانوان در پست های 
مدیریتی بسیار بیشتر از گذشته باشیم که در این راستا  

زیرساخت های امور بانوان  در حال بررسی است.

مدرسه سازی بانک پاسارگاد 
در نهبندان 

آیین افتتاح مدرسه در شهرستان نهبندان از توابع استان 
از  مدرسه سازی  فعالیت های  قطار  خراسان جنوبی؛ 
رسید. نهبندان  به  پاسارگاد  بانک  اجتماعی  مسئولیت های 
بانک پاسارگاد در ادامه مجموعه فعالیت های خود در حوزه 
مدرسه ای  این بار  اجتماعی،  مسئولیت  از  مدرسه سازی 
را در روستای گلگزی از توابع شهرستان نهبندان استان 
خراسان جنوبی افتتاح کرد. به گزارش روابط عمومی بانک 
پاسارگاد، در روز شنبه مورخ 24مهر1400 با حضور مدیران 
قهرمان کشتی کشورمان،  خادم  رسول  پاسارگاد،  بانک 
پرویز پرستویی هنرمند گرامی و جمعی از مسئوالن محلی، 
مدرسه ای در روستای گلگزی افتتاح شد. با ساخت این 
مدرسه شرایط تحصیل برای فرزندان عزیزمان در این 
روستای کمتربرخوردار و روستاهای اطراف مهیا گشت 
و با توجه به صعب العبور بودن راه های دسترسی به این 
این  آموزان  دانش  برای  تحصیل  ادامه  شرایط  منطقه 
منطقه تسهیل شد. این مدرسه با حمایت مالی بانک 
خادمین  هنری  فرهنگی  موسسه  وهمراهی  پاسارگاد 
علی ابن ابیطالب )ع( تقدیم فرزندان ایران عزیزمان شده 
و به نام بانوی قهرمان رشته تیراندازی کشورمان حاضر 
در المپیک 2021، سرکار خانم نجمه خدمتی نام گذاری 

شده است.

آگهی مفقودی
كشاورزی  خودروی  سبز  برگ 
تیپ  ام  اتی  ای  سیستم  تراكتور 
285 مدل 1390 به شماره موتور  
شاسی   شماره  و    LW02290Y
L16514  به شماره پالك 79 ایران 
ابراهیم  آقای  نام  به  845 ك 11 
محمد حسینی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
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مسابقات گلف قهرمانی کشور در مجموعه ورزشی انقالب/میزان

| خانه پروین اعتصامی تبریز |
خانه های  از  یکی  تبریز،  اعتصامی  پروین  خانه 
آن   در  بزرگ  شاعر  این  است که  تبریز  قدیمی 
جا چشم به جهان گشود و تا 6 سالگی در آن جا 
تبریز  این خانه در محله ششگالن  زندگی کرد. 
واقع شده است. مساحت کلی خانه هزار و 300 
مترمربع است که از زمان افتتاح تا امروز محل 
دائمی نمایشگاه های اداره کل میراث فرهنگی و 
صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی شده 
است. خانه پروین اعتصامی در تاریخ 28 اسفند 
1385 با شماره ثبت 18681 در فهرست آثار ملی 
ایران به ثبت رسید. قدمت این بنا به دوره اول 
پهلوی می رسد. در بدو ورود به این خانه، باغچه 
زیبا و حوض وسط خانه نظر شمارا جلب می کند، 
کمی که جلوتر می روید با ساختمانی آجری مواجه 
می شوید که مجسمه پروین در حال باال رفتن از 
پله را مشاهده می کنید. ساختمان خانه پروین 
اعتصامی در طول دو سال مرمت  شده است و 
در طول سال نمایشگاه های مختلفی در این خانه 
برگزار می شود. مساحت حیاط این خانه به تنهایی 

خانه ای  در چنین  مگر می شود  است،  متر   920
زندگی کرد و شاعر نشد! این خانه دل باز، دوطبقه 
و یک زیرزمین دارد و یک هشتی ورودی آن به 
ساختمان است. در داخل ساختمان دو اتاق و یک 
سالن با دو ورودی شرقی و غربی وجود دارد که 

زاویه دید خوبی به حیاط دارد. 
دو بهارخواب و سه اتاق که یکی از آن ها به آب انبار 
قدیمی راه دارد. یک تنور پخت نان که طی مرمت 
اجزای  دیگر  است،  آمده  بیرون  خاک  زیر  از 

تشکیل دهنده ساختمان است. در زیرزمین خانه 
یک حوض خانه با سقف کلیل آذری و پنج اتاق 

دارد. گهواره ای وجود 
خانه پروین اعتصامی در خیابان عباسی، جنب 
مسجد میرآقا، کوچه  ساوجبالغی، پالک 6 قرار 
دارد. برای دسترسی می توانید از چای کنار به کوچه 
ایستگاه  همچنان  شوید.  وارد  اعتصامی  پروین 
اتوبوس اول عباسی در ششگالن در فاصله کمی از 

خانه واقع شده است. / سیری در ایران

فیلم کوتاه »آپارات« به نویسندگی و کارگردانی حسن نجم آبادی در 
 Kids First ادامه حضورهای بین المللی خود به 30امین جشنواره
 Kids و یازدهمین جشنواره آرلینگتون آمریکا راه یافت. جشنواره
First که یکی از جشنواره های کودک در جهان است مختص رقابت 
گذاشتن فیلم های کودکان یا فیلم هایی درباره کودکان است. این 
جشنواره فیلم های منتخب خود را در 50 مکان منتخب از جمله 
انجمن های سینمایی، موزه ها، سینماهای زیر مجموعه جشنواره و 
… به انتخاب برنامه ریزان جشنواره، به مدت 2 سال به نمایش 
می گذارد که فیلم سازان منتخب پس از 6 ماه می توانند درخواست 
توقف نمایش فیلم را بدهند. ضمن این که انتخاب برندگان در 
هر نمایش به صورت جداگانه انجام می شود. 30امین دوره این 
جشنواره 25 تا 31 اکتبر برابر با 3 تا 9 آبان ماه در نیومکزیکو آمریکا 

برگزار می شود./ مهر

فرانکفورت  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  از  دوره  هفتادوسومین 
)بیست وهفتم مهرماه( در دو بخش حضوری و مجازی و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی افتتاح شد و از )بیست وهشتم مهرماه( آغاز به 
کار کرد. کشور کانادا نیز میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه بین المللی 
این  در  ایران  اسالمی  جمهوی  ملی  غرفه  است.  فرانکفورت  کتاب 
نمایشگاه در فضایی به وسعت 40 متر مربع برپا شده و نمایندگانی از 
صنعت نشر کشورمان هم چون خانه کتاب و ادبیات ایران، آژانس ادبی 
دایره مینا، آژانس ادبی پل، آژانس ادبی تماس، مجمع ناشران دفاع 
مقدس، انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان و اتحادیه ناشران و 
کتاب فروشان تهران و رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در آن 
حضور دارند. با توجه به محدودیت های حضور ناشران و عالقه مندان 
حوزه نشر در این دوره از نمایشگاه کتاب فرانکفورت با برنامه ریزی های 
پیشین، هریک از آژانس های ادبی و تشکل ها که در هفتادوسومین دوره 
این نمایشگاه حضور دارند نمایندگی بیش از 10 ناشر و معرفی آثار آنان 

را در برنامه کار خود قرار داده اند. / ایسنا

دیدی که پای از خط فرمان برون نهادی

دیدی که دست جور و جفا باز برگشادی

بردم ز پای بازی تو دست برد عمری

بازم به دست بازی تو دست برنهادی

بر کار من نهی به جفا پای هر زمانی

کارم ز دست رفت بدین کار چون فتادی

در خون و خاک پیش تو می گردم وز شوخی

در چشمت آب نیست ندانم که بر چه بادی

شاد آن زمان شوی که مرا در غمی ببینی

غم طبع شد مرا چو به غم خوردنم تو شادی

گویی از این پست به همه رنج یار باشم

نه رنجهات می رسد احسنت شاد بادی

در طالعم ز کس چو وفا نیست از تو ماند

از مادر زمانه به هر طالعی که زادی

عشقت به کار بردم و بردم چنانک بردم

عمری به باد دادی و دادی چنانک دادی

ای انوریت گشته فراموش یاد بادت

کو را هنوز در همه اندیش ها به یادی

انوری

موقعیت  در  جلنگ جلینگ  یا  امدوا  آبشار 
جغرافیایی E533633 N360745 در استان 
جلنگ جلینگ  آبشار  است.  واقع  مازندران 
روستای  غرب  و  تیلک  روستای  شرق  در 
پایین ده و جنوب غربی منطقه دوسرشمار 
ویژگی های  دارای  تفریحگاه  این  دارد.  قرار 
منحصر به فرد و چشم اندازهای زیبایی است. 
این آبشار در حدود 14 متر ارتفاع دارد. چند 
راه دسترسی به این تفریحگاه وجود دارد: در 
منطقه دوسرشمار از دشت ایسر یا کرسکال و 
عبور از »پایین ده دره« و از روستای تیلک 
هم از مسیر »پشت امدوا« می توان به این 
چشمه و آبشار رسید اما اکثر اهالی منطقه 
به  رفتن  جهت  می دهند  ترجیح  دوسرشمار 
ده  پایین  روستای  مسیر  از  تفریحگاه  این 
بگذرند. این منطقه در حدود در ارتفاع 2500 تا 
2800متری قرار داشته و آب وهوای کوهستانی 
و سردی دارد. باالده در واقع در جنوب شرقی 
ساری و شمال سمنان و بین رشته کوه های 
البرز که از غرب به شرق کشیده شده اند، جایی 
که رطوبت و خنکای جنگل در کویر سمنان رو 
به خشکی می گراید، قرار گرفته است.  بارش 
نخستین برف پاییزی در آبان بر بلندای کوه 

چهارنو شروع می شود و برف تا اوایل خرداد 
در دره های این منطقه باقی می ماند. در فصل 
بهار سراسر منطقه با گل های رنگارنگ وحشی 
و شکوفه های درختان آذین بندی می شود و 
و  را می نوازد  آدمی  بهار مشام  عطر گل های 
می آورد.  وجود  به  بدیع  چشم اندازی هایی 
نیز که هوای مازندران در  تابستان  در فصل 
اغلب مناطق دست کم به 38درجه سانتی گراد 
می رسد و به خاطر رطوبت باال نفس کشیدن 
این منطقه  در  انسان مشکل می شود،  برای 
گرمای هوا به ندرت به 20درجه می رسد. در 
شمال روستای باالده قله شاه دژ قرار دارد که در 
واقع سمبل و نماد این روستاست. دامنه های 
شاه دژ تا ارتفاع 2500متری پوشیده از جنگل 
و  سفید  سنگی  دیوار  قله،  تاج  در  و  است 
براقی در آفتاب پرنور کوهستان چون نگینی 
به  را  دیدگان  زمردین  مخملی  بر  درخشان 
خود معطوف می دارد. در باالی این قله زمینی 
سرسبز و نیمه هموار با پوشش علفی حدود 
یک هزار متر مربع قرار دارد که نشانه  ای از دژ و 
اماکن مسکونی کهن در آن به چشم می خورد؛ 
البته امروزه جز تکه های خشت و سنگ چین  
خرابه هایش چیزی از آنها باقی نمانده است.

| سینما |

| موسسات فرهنگی |

این پرنده 21 سانتی متر طول دارد از نظر شکل 
و  زرد  منقار  با  اما  سار،  شبیه  رفتار،  و  ظاهری 
نوک  نیم  در  خمیدگی  اندکی  است که  کوتاه تر 
راست تر  و  بزرگ تر  سار  می شود)منقار  دیده  باال 
است.( پرنده  بالغ سیاه و صورتی بوده و با سایر 

نمی شود.  اشتباه  پرندگان 
تارک بلندی دارد که در پس سر به حالت افتاده 
تاج  و  بلند  آواز خوانی  هنگام  اما  می شود  دیده 

مانند می شود. پرنده  جوان )بدون تاج سر( از 
زرد  منقار  واسطه  ساختمان  به  سار  جوجه های 
خاکستری  روتنه ی  چشم  جلو  بی رنگی  رنگ 
خاکستری  سفید  دم گاه  کم رنگ،  قهوه ای   -
می شود  متمایز  چرکی اش  سفید  زیر تنه ی  و 
تیره  قهوه ای  پرهای  با  معمولی  سار  جوجه ی 
تیره  جلو چشم  و خط  و سیاه  مستقیم  منقار 
دیده می شود. پرنده ای اجتماعی است، حتی در 
هنگام تولید مثل و اغلب با سارها به خصوص 
دیده  تغذیه  حال  در  گاو  گله های  اطراف  در 

ایران بیابان های  و  می شود./ کویرها 

سار صورتی

آبشار امدوا

داستان هایی که از دل جنگ ایران و عراق 
نیست.  کم  تعدادشان  آمده اند  بیرون 
داستان های جنگی که تبدیل به رمان های 
شده اند  زیبا  فیلم نامه های  یا  پرفروش 
همه از رشادت ها و دالوری های مردمانی 
جبه های  مقدم  خط  در  چه  گفته اند که 
جنگ  جبهه های  پشت  در  چه  و  جنگ 
حافظ مال و جان و نام وطن خود بوده اند. 
مردم خرمشهر در این میان شاید بیش تر 
از  را  جنگ  روزهای  دیگری  شهر  هر  از 
با آن زندگی کرده اند و  نزدیک دیده اند و 
از جنگ هم  بعد  تبعات و آسیب های  با 
آسیب هایی  نرم کرده اند.  پنجه  و  دست 
که هیچ گاه از آن ها در امان نبوده اند اما با 
غیرت و ایثار سعی کرده اند تا با مشکالت 
مجموعه  در  قیصری  مجید  بجنگند.  
بعد  داستان های کوتاه  زیر خاکی  داستان 
قصه هایی که  می کند.  روایت  را  از جنگ 
که  می گوید  مردمی  زندگی  از  کدام  هر 
قهرمان های بعد از جنگ هستند و ما تنها 
با آن ها در این داستان ها آشنا می شویم 
اما این افراد هر روز از کنار ما در خیابان 
عبور می کنند. کتاب زیر خاکی مجموعه ای 
از 8 داستان کوتاه از مجید قیصری است 
که در سال 1389 از سوی انتشارات افق 
منتشر شد. داستان های این مجموعه با 
عناوین »پاپوش«، »زیر خاکی«، »بالبل«، 
»باغبان«،  »جیرجیرک«،   »نیسان«، 

»درخت کالغ« و »ایستگاه هفت« هستند. 
این کتاب  در  قیصری  داستان های کوتاه 
در واقع یادآور خاطراتی از جبه های جنگ 
هستند و شهود سال های فداکاری و ایثار 
آتش باران ها  زیر  و  خاکریزها  پشت  که 
گذرانده شده اند. داستان های دفاع مقدس 
از  ساده  روایتی  تنها  تنها  مجموعه  این 
جنگ نیستند بلکه داستان های ماندگاری 
هستند که از عواطف و احساسات انسانی و 
موقعیت های عجیب در پس زمینه  ای به نام 
جنگ صحبت می کند. در داستان هایی که 
قیصری خلق کرده می توانیم تاثیر مخرب 
و فالکت بار جنگ را ببینیم. زندگی پر از درد 
و رنج مردانی که سال ها پشت خط جبهه 
با ایستادگی و مقاومت خود جنگیده اند تا 
نام و نشان وطن خود را زنده نگه دارند اما 
امروز نامی از آن ها نیست. شخصیت های 
کتاب زیرخاکی از جنس آدم هایی هستند 
که شاید هر روز با آن ها مواجه می شویم 
اما هیچ گاه نمی دانیم در پس زندگی آن ها 

بعد از جنگ چه گذشته است.

| زیر خاکی | 
| نویسنده : مجيد قيصری |

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان:
افتخار می کنیم در اجرای فرمایشات رهبری در جذب قهرمانان ملی پیشتاز هستیم

به  اشاره  با  خوزستان  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
پارالمپیکی  مدال آور  بیت سیاح  صادق  استخدام 
افتخار  این شرکت، گفت:  تربیت بدنی  در بخش 
می کنیم در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری 

پیشتاز هستیم. ملی  قهرمانان  در جذب 

امین ابراهیمی با بیان این که یکی از سیاست های 
سرمایههای  از  حمایت  خوزستان  فوالد  شرکت 
اظهارکرد:  است،  شرکت  خارج  و  داخل  انسانی 
سرمایه انسانی داخل شرکت، نیروها و کارمندان 
توانمند و فداکار هستند و سرمایه خارج از شرکت 
آقای  هستند؛  استان  نخبگان  و  قهرمانان  نیز 
بیت سیاح از قهرمانان ارزنده پارالمپیک است که در 
صورت حمایت، می تواند افتخارآفرینی خود را در 
سطح بین المللی تکرار کند و به یک الگو در بین 
جوانان استان تبدیل شود و مجددا نیز قلب مردم 

شریف خوزستان و ایران را شاد کند.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به استخدام بیت سیاح 
در بخش تربیت بدنی شرکت فوالد خوزستان، گفت:  
وقتی از طرف حضرت آقا فرمانی صادر شد، ما نیز 

به دستور حضرت آقا را به عنوان یک سرباز توجه 
آقا فصل الخطاب  فرمایشات حضرت  زیرا  کردیم 
و الزم االجرا هستند. افتخار می کنیم که در اجرای 
فرمایشات مقام معظم رهبری در جذب قهرمانان 

ملی پیشتاز هستیم.
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با اشاره به رویکرد 
مسئولیت های  حوزه  در  خوزستان  فوالد  شرکت 
اجتماعی و توجه خاص به مناطق محروم، افزود: 
از ابتدای سال تقریبا نزدیک به 30 میلیارد تومان 
در مناطق محروم هزینه کرده ایم وکارهایی نظیر 
تاسیس سه مرکز واکسیناسیون در مناطق محروم، 
بحث  برای  میلیون سرنگ  یک  از  بیش  اهدای 
بیماری ملموس کرونا و مشارکت در تامین اقالم 
مورد نیاز اندیکا در زلزله اخیر، گوشه ای از اقدامات 

مجموعه فوالد خوزستان در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی هستند. ضمن این که به باشگاه ورزشی 
فوالد خوزستان تکلیف کردیم که استعدادیابی را در 
سطح استان مخصوصا در مناطق محروم که پراز 

استعدادهای ناب هستند.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، 
استان  مشکالت  که  داریم  اعتقاد  کرد:  بیان 
قابل حل  رویکرد جهادی  با یک  خوزستان فقط 
هستند و همیشه فوالد خوزستان را به عنوان یک 
خادم در کنار این مردم، در نظر گرفتیم. بنده نیز به 
نمایندگی از هیات مدیره محترم شرکت فوالد عرض 
می کنم که در هر بحرانی که در استان اتفاق بیافتد، 
ما در کنار این مردم خواهیم بود و به پشتیبانی های 

خودمان ادامه خواهیم داد.
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