
 معاون سیاسی وزارت امور خارجه:

 کشورهای تحت تحریم دنبال دریافت
»دانش خنثی سازی تحریم« از ایران هستند

پس از بیانیه جو بایدن در مورد کاهش خریداری نفت از ایران معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه و مذاکره ارشد ایران در مذاکرات برجام با حضور در نمایشگاه بین المللی 
ارتقای  و  حفظ  گرو  در  تحریم ها«  رفع  »پایداری  پتروشیمی گفت:  و  نفت، گاز 

ظرفیت های سخت و نرم در خنثی سازی تحریم ها است.

 دامپزشک معتمد
 سازمان حفاظت محیط زیست:

لمس توله  یوزها بدون 
دستکش شایعه است

پذیرش  عدم  علت  اخیر  روزهای  در  حالی  در 
از سوی  مادرشان  توسط  »ایران«  توله یوزپلنگ های 
بعضی کارشناسان »لمس توله ها بدون دستکش در 
تیم  دامپزشک  بود،  شده  عنوان  سزارین«  زمان 

سزارین با مستنداتی این شایعه را رد می کند.

 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور توضیح دهد

 رویکرد دوگانه
 درباره میانکاله

محیط طباطبایی با اعالم برنامه های 
روز جهانی موزه ها خبر داد

تهدید موزه ارتباطات 
برای ایجاد موزه هدایای 

ریاست جمهوری

تهیه کنندگان سیِنمای مستند درباره 
دستگیری همکارانشان  بیانیه دادند 

 تقاضای سه تشکل
 برای شفافیت وضعیت 
سینماگران  بازداشتی 

سه تشکل صنفی سینمای مستند با انتشار نامه ای 
»ورود  تا  خواستند  استمداد  رسانه ها  همه  از 
غیرقانونی و بدون مجوز و توقیف وسایل کاری « و 
همچنین بازداشت دو تن از همکاران آن ها را مطرح 

و پیگیری کند. تکرار مرگ مادری در»ازنا«
شهریور پارسال هم یک مورد مرگ مادری حین زایمان سزارین در بیمارستان ازنا ثبت شده بود

19 اردیبهشت، مادری 31 ساله در تنها بیمارستان ازنا حین جراحی سزارین درگذشت

 در یک هفته گذشته بیش از 10 هزار کوسه و باله  کوسه از قاچاقچیان کشف شده است

 یک مقام سابق سازمان شیالت: شرکت های بزرگی پشت ماجرای قاچاق کوسه هستند 

کوسه ها، زیر تیغ تجارت غیرقانونیکوسه ها، زیر تیغ تجارت غیرقانونی

3

6

3
4

5

اقلیم

پیام مریاث

چارسوق

2 پیا م خرب

2 پیام خرب

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2288   | دوشــنبه  26 اردیبهشــت 1401  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

تعامل  داد  خبر  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
و کانون های  اجتماعی  تامین  مطلوبی میان سازمان 
بازنشستگان برقرار  به عنوان نمایندگان  بازنشستگی 
است و به محض تصویب هیات دولت درمورد میزان و 
چگونگی افزایش حقوق، مابه التفاوت حقوق اردیبهشت 
می کنیم. پرداخت  ماه  همین  پایانی  روز  دو  در   را 
به گزارش ایسنا، دکتر میرهاشم موسوی در دیدار با 
تأمین اجتماعی که  بازنشستگان  عالی  اعضای کانون 
برگزار  بازنشستگان  بررسی مسائل مختلف  به منظور 
شد، افزود: مابه التفاوت مربوط به ماه فروردین را هم 
در ماه های خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز 
آمادگی کامل  نباشند،  نگران  بازنشستگان  می کنیم. 
داریم به محض تصویب موضوع در هیأت وزیران، در 
 موعد اعالم شده مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم.
و  دقیق  به طور  بازنشستگان  نمایندگان  داد:  ادامه  او 
با رویکرد منطقی و حرفه ای مطالبات و مسائل این 
پیگیری  قانونی  مسیرهای  از  را  فهیم  و  عزیز  قشر 
می کنند. تعامل مطلوبی میان سازمان تأمین اجتماعی 
نمایندگان  به عنوان  بازنشستگی  کانون های  و 
بازنشستگان برقرار است. از ابتدای سال چهار جلسه 
ویژه مسائل بازنشستگان با حضور این عزیزان برگزار 

کرده ایم؛ زیرا واقف هستیم در تعامل حداکثری، به 
یکدیگر کمک می کنیم و رشد و اعتال برای همه ارکان 
سازمان اتفاق می افتد و این همان سه جانبه گرایی و 
 مشارکت همه ذینفعان برای رشد و هم افزایی است.
افزایش  میزان  تصویب  زمان  از  تاکید کرد:  موسوی 
کار،  عالی  شورای  در  کارگران  حقوق  حداقل  ساالنه 
بازنشستگان،  نمایندگان  و  تأمین اجتماعی  سازمان 
و  داشته اند  را  بازنشستگان  حقوق  افزایش  دغدغه 
تاکنون در حال پیگیری موضوع هستند. همه ما یک 
یکدیگر همفکر هستیم و هدف  با  و  حرف می زنیم 
مشترک مان ارتقای کمی و کیفی سطح  خدمات است. 
سئوالی که مطرح می شود این است که چرا امروز یک 
عده می خواهند التهاب ایجاد کنند و با القای یأس و 
نومیدی به جامعه بازنشستگان، این گونه وانمود کنند 
که سازمان و دولت به فکر آن ها نیستند. دولت در حال 
حاضر درگیر کارهای بزرگ از جمله جراحی اصالح نظام 
اقتصادی و مردمی سازی و عادالنه کردن یارانه هاست؛ 
دولت  و  افتاده  تأخیر  به  سال  سالیان  برنامه ای که 
 می خواهد مردم از یارانه ها به شکلی عادالنه منتفع شوند.
اینکه  بیان  با  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
حقوق  افزایش  مورد  در  سازمان  این  پیشنهاد 

قانون  و۱۱۱   ۹۶ قانون  مواد  طبق  بازنشستگان 
ارسال  دولت  به  اردیبهشت  هفتم  تأمین اجتماعی، 
این  تاکنون  سال  ابتدای  از  افزود:  است،  شده 
چهارمین جلسه است که در مورد مسائل بازنشستگان 
و با حضور اعضای کانون عالی بازنشستگان تشکیل 
بازنشستگان در همه جلسات مشارکت  شده است. 
افزایش  پیشنهاد  یکدیگر،  همفکری  با  و  داشتند 
حقوق به دولت ارسال شد. این مصوبه در کمیسیون 
اعضای  و  است  شده  مطرح  هم  دولت  مربوطه 
منطق  با  و  کردند  مطرح  را  سئواالتی  کمیسیون 
حرفه ای به آنها پاسخ دادیم و امیدواریم به زودی با 
به سازمان،  آن  ابالغ  و  دولت  هیأت   در  آن  تصویب 
کنیم. اجرا  را  بازنشستگان  حقوق  افزایش   مصوبه 
به  محدود  بازنشستگان،  مسائل  کرد:  تصریح  او 
بلکه موضوعات سفرهای  نیست  افزایش مستمری 
زیارتی و سیاحتی،  بیمه تکمیلی و رفاهی و سالمتی 
بازنشستگان و مستمری بگیران را در دستور کار داریم. 
مسائل رفاهی از ضروریات زندگی بازنشستگان است 
و ما نیز در حال طراحی برنامه های خوبی با استفاده 
از ظرفیت های درونی سازمان هستیم که به محض 

نهایی شدن، اطالع رسانی می شود.

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
 به محض تصویب هیات وزیران مطالبات بازنشستگان را پرداخت می کنیم

شناسه آگهی : 1317115 م الف 610

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای 

وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای " نظافت ساختمان های معاونت متوسطه، 
سنجش، شهید باهنر، انبار تبصره و امور فنی، مهندسی حوزه ستادی" خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم و پیشنهاد قیمت ارائه شده به صورتPDF در سامانه فوق 

االشاره درج نمایند. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

نظافت ساختمان های معاونت متوسطه، سنجش، شهید باهنر، انبار تبصره 
و امور فنی، مهندسی حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش در سال 1401

نوبت اول

1-مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: از روز دوشنبه مورخ 1401/02/26 حداكثر تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28
2-مهلت بارگذاری پیشنهاد: حداكثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/03/09

3-زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/10
ضمنا رعایت مورد ذیل الزامی می باشد:

تمامی مراحل مناقصه مذكور صرفا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد گرفت. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401.02.26- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401.02.27شماره پشتیبانی ستاد  021-41934

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
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اعالم کرد  بیانیه ای  در  تازگی  به  بایدن  جو 
میزان ذخایر نفت موجود از کشورهای غیر 
از ایران به اندازه ای است که بتوان خریداری 
حالی  در  این  داد.  را کاهش  ایران  از  نفت 
است که انتظار می رفت در پی سفر انریکه 
مورا به ایران سطح تنش ها کاهش یابد. در 
حالی که … از روی کار آمدن دولت جو بایدن 
می گذرد هنوز توافقی بین ایران و کشورهای 
طرف مذاکره در وین یا همان کشورهایی که 
برجام را امضا کرده بودند روی نداده صباح 
زنگنه کارشناس مسائل بین المللی نیز تأکید 
کرده است نه تنها ایران و آمریکا، بلکه تمام 
برجام  احیای  در  تاخیر  از  جهانی  جامعه 

متضرر خواهند شد.

 اظهارنظر در نمایشگاه نفت
علی باقری معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات 
وین )برجام( گفت: جمهوری اسالمی ایران 
به همان اندازه که در مذاکرات جدی است، 
در عدم اعتماد به دشمن نیز مصمم است.

به گزارش ایسنا، باقری همزمان با بازدید از 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی 
خنثی سازی  راهبردی  سیاست  تأکید کرد: 
تحریم در کنار ابتکار هوشمندانه رفع تحریم، 
ترفند دشمن در متوقف سازی قطار توسعه 

همه جانبه کشور را ناکام گذاشته است.

دانش  به  در تشریح سیر رسیدن  باقری   
و  راسخ  اراده  گفت:  تحریم،  خنثی سازی 
متخصصان  و  کارگزاران  شگرف  توانمندی 
تحریم  زدن  دور  هنر  انرژی کشور،  صنعت 
را که زمانی تنها ابزار این صنعت در مقابله 
»فناوری  به  بود  بوش  هوشمند  تحریم  با 
مقابله با تحریم فلج کننده اوباما« و سپس 
به »دانش برای خنثی سازی تحریم ناشی 
از کارزار فشار حداکثری ترامپ« تبدیل کرد 
و اکنون دیگر کشورهای تحت تحریم نیز به  
دنبال دریافت »دانش خنثی سازی تحریم« 

ایران هستند. از 
مذاکره کننده ارشد ایران همچنین با تاکید 
کننده  ایجاد  را  تحریم  خنثی سازی  توان 
تحریم های  برابر  در  بازدارندگی  قدرت 
»توانمندی  گفت:  و  کرده  عنوان  ظالمانه 
خنثی سازی  در  صنعتگران«  و  دانشمندان 
تحریم، افزون بر آنکه »ظرفیت دیپلماسی« 
افزایش  به شدت  را  تحریم ها  رفع  برای 
می دهد، »قدرت بازدارندگی« کشور در قبال 
تحریم های ظالمانه را به طور قابل مالحظه ای 

می بخشد. ارتقا 
 باقری تصریح کرد: پایداری رفع تحریم ها 
در گرو حفظ و ارتقای ظرفیت های سخت و 
نرم در خنثی سازی تحریم ها است. جمهوری 
فرآیند  در  که  اندازه  همان  ایران  اسالمی 

مذاکرات و انجام تعهدات بین المللی از جمله 
در موضوع توافق برای رفع تحریم ها جدی 
اتکا  و  دشمن  به  نکردن  اعتماد  در  است، 
نکردن به بیگانگان برای مصونیت از تحریم 
هم راسخ و مصمم است. عقالنیت انقالبی 
اقتضا می کند با عدم اعتماد به دشمن و عدم 
اتکا به بیگانگان، از همه ظرفیت های میدان 
دیپلماسی برای تامین منافع ملی استفاده 

کرد.
گفت:  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
وزارت امور خارجه افزون بر آن که یک تنه 
پی  در  توان  همه  با  دیپلماسی  میدان  در 
کنار  در  است،  تحریم ها«  حداکثری  »رفع 
دانشمندان و فناوران صنعتگران بخش انرژی 
کشور از همه، ظرفیت های بین المللی برای 
ارتقای توان کشور در خنثی سازی تحریم ها 

خواهد کرد. استفاده 

 ضرر برای همه
صباح زنگنه تحلیلگر مسائل بین الملل 
که معتقد است نه تنها ایران و آمریکا، بلکه 
تمام جامعه جهانی از تاخیر در احیای برجام 
متضرر خواهند شد نیز در بررسی وضعیت 
گفت:  وین  مذاکرات  طرفین  روی  پیش 
به منظور  بر حفظ گفت وگوها  اروپا  هرچند 
نزدیک کردن دیدگاه های طرفین اصرار دارد، 
چه  آمریکا  داخلی  فضای  در  دید  باید  اما 

حتما  اسالمی  جمهوری  می افتد.  اتفاقاتی 
باید به خواسته های خود برسد و خطوط قرمز 
اما  رعایت شود،  ایران  از طرف  تعیین شده 
باید دید چطور می شود در عین رعایت این 
خطوط، خواسته های آمریکا نیز تحقق یابد.
مسائل  تحلیلگر  این  ایسنا  گزارش  به 
بورل  اظهارات جوزپ  به  اشاره  با  بین الملل 
در مورد  ایران،  به  انریکه مورا  از سفر  پس 
مذاکرات  مجدد  شروع  زمان  بودن  نزدیک 
وین، اظهار کرد: : در این خصوص راه هایی 
وجود دارد که بسته به ابتکار طرف اروپایی، از 
هر کدام آن ها می توان استفاده کرد. مورا باید 
نتیجه سفر خود به ایران را ابتدا به کشورهای 
اروپایی و سپس به آمریکا گزارش دهد و تا 
دستورالعمل آمریکایی ها به مورا اعالم نشود، 
نمی توان به طور قطع نسبت به سرنوشت 

مذاکرات احیای برجام اظهار نظر کرد.
او همچنین به نزدیک بودن زمان انتخابات 
کنگره آمریکا، بیان کرد: اگر اکنون هیچ کدام 
از این ابتکارات به نتیجه نرسد، دیگر نمی توان 
امید داشت که در فضای انتخاباتی چند ماه 
آینده ایاالت متحده، رئیس جمهور این کشور 
بتواند در مورد مذاکرات وین تصمیم قطعی 
بگیرد. اگر رئیس جمهور آمریکا اراده سیاسی 
الزم را داشته باشد، می تواند در این چند ماه 
باقی مانده تا انتخابات کنگره، به یک نتیجه 
عملی در مورد برجام برسد، کما اینکه سایر 
با  ادامه گفت وگوها  دنبال  به  هم  کشورها 
آمریکا هستند تا بتوانند این کشور را متقاعد 
کنند از خواسته های تند خود صرف نظر کند 
تا بتوان به توافقی میانه که نظر هر دو طرف 
ایران و آمریکا را تامین می کند، دست یافت.
زنگنه با اشاره به سفر اخیر امیر قطر به ایران 
خصوص  در  منتشرشده  اخبار  همچنین  و 
گفت وگوهای تلفنی وزیر امور خارجه قطر با 
جوزپ بورل و رابرت مالی در مورد مذاکرات 
هسته ای ایران، گفت: قطعا این نوع اقدامات 
میانجی گرانه و ابتکارات کشورهای مختلف، 
بر تصمیم گیری آمریکا بی تاثیر نیست، اما 
باید دید آیا این تاثیرات می تواند اقدامات 
یا  را خنثی کند  مخرب رژیم صهیونیستی 
برجام  احیای  طرفدار  خیر. کشورهایی که 
هستند و در این خصوص تالش می کنند، 
یک ظرفیت مشخصی دارند و در مقابل آن ها 
کشورها و رژیم هایی وجود دارند که مایل به 
سنگ اندازی در مسیر مذاکرات وین هستند. 
تا زمانی که یک پاسخ روشن از سوی آمریکا 
قطعی گفت  به طور  نمی توان  نشود،  اعالم 
به  برجام  طرفداران  تالش های  نهایتا  که 
نتیجه خواهد رسید یا تالش های کشورها و 

رژیم هایی که با آن مخالفت دارند.
از سرگیری  در  تاخیر  اینکه  بر  تاکید  با  او 
خواهد  پی  در  منفی  آثار  قطعا  مذاکرات، 
آمریکا،  و  ایران  تنها  نه  داشت، عنوان کرد: 
بلکه تمام جامعه جهانی از تاخیر در احیای 
مذاکرات  اگر  شد.  خواهند  متضرر  برجام 
وین به سرانجام نرسد، اروپایی ها با وجود 
دست  داده اند،  انجام  تالش هایی که  تمام 
خالی خواهند ماند. رئیس جمهور آمریکا نیز 
نشان خواهد داد از زنده نگه داشتن برجام 
همکاری های  بر  مسئله  این  و  بوده  ناتوان 
بین المللی این کشور تاثیر خواهد گذاشت. 
شدن  پیچیده تر  روسیه،  و  اوکراین  جنگ 
وضعیت اقتصاد جهانی و بحران های غذایی 
و انرژی، باعث تشدید اثرات منفی ناشی از 
عدم احیای برجام خواهد شد و قطعا اقتصاد 
ایران و آمریکا آسیب بیشتری خواهد دید.

 معاون سیاسی وزارت امور خارجه:

کشورها ی تحت تحریم دنبال دریافت 
»دانش خنثی سازی تحریم« از ایران هستند
باقری: همان اندازه که در مذاکرات جدی هستیم، در عدم اعتماد به دشمن هم مصممیم

تهیه کنندگان سیِنمای مستند 
درباره دستگیری همکارانشان  

بیانیه دادند 
تقاضای سه تشکل 

برای شفافیت وضعیت 
سینماگران بازداشتی 

سه تشکل صنفی سینمای مستند با انتشار 
نامه ای از همه رسانه ها استمداد خواستند تا 
»ورود غیرقانونی و بدون مجوز و توقیف وسایل 
کاری « و همچنین بازداشت دو تن از همکاران 

آن ها را مطرح و پیگیری کند.
در این نامه که با سربرگ انجمن صنفی تهیه 
کنندگان سینمای مستند برای مدیران رسانه ها 
بیستم  روز  صبح  است:  آمده   شده،  ارسال 
اردیبهشت با ورود و بازرسی گسترده به خانه ها 
و محل های کار دستکم ۱0 تن از مستندسازان، 
برخی  و  لپتاپ ها  هاردها،  همراه،  گوشی های 
دیگر از وسایل کارشان بدون توضیحی رسمی 
آنها، مینا کشاورز و فیروزه  از  ضبط و دو تن 

شده اند. بازداشت  خسروانی، 
در بیانیه این انجمن صنفی با تأکید براینکه در 
چند روز گذشته به خواست وکال و خانواده های 
این عزیزان، از هرگونه واکنش عمومی، حتی 
افزوده  کردیم  خودداری  اطالع رسانی  حد  در 
است :  به این امید که کمترین بخت احتمالی 
نکنیم  آنها دریغ  از  را  برای گشایش وضعیت 
وعده هایی  به رغم  اما  نکردیم؛  اقدامی  هیچ 
چند، بعد از 5 روز هیچ چشم انداز روشنی از 
وضعیت همکارانمان پیش روی ما قرار نگرفته 
و توضیحی رسمی درباره این بازداشت ها و نحوه 

رسیدگی به آن بیان نشده است.
امضا کنندگان بیانیه انجمن صنفی تهیه کنندگان 
سینمای مستند در بخش دیگری از بیانیه خود 
آورده اند: امروز ما اعضای هیٔيت مدیره های سه 
انجمن فعال در حوزه سینمای مستند ایران ) 
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای 
مستندسازان  انجمن  هیئت مدیره  مستند، 
صنفی  انجمن  هیئت مدیره  و  ایران  سینمای 

تهیه کنندگان سینمای مستند(
 بنا بر وظیفه صنفی و انجمنی خود، خواستار 
و  همکارانمان  بازداشت  دالیل  روشن  اعالم 
آزادی فوری آنها هستیم؛ ما می خواهیم روند 
و  شفاف  کاماًل  تکلیف  تعیین  و  رسیدگی 
علنی و در کوتاهترین زمان ممکن طی شود؛ 
ما نگران گرفتار شدن همکارانمان در هزارتوی 
ما  هستیم؛  سیاسی  فزاینده  سٔوتفاهم های 
هرچه  و  شرط  و  بی قید  بازگرداندن  خواهان 
همه  شخصی  و  لوازم کاری  و  وسایل  زودتر 
این  دیگر  بخش  هستیم.در  خود  همکاران 
بیانیه نیز درباره وسایل و ابزار کار مستندسازان 
آمده است : این وسایل همه سرمایه و زندگی 
یک مستندساز است و بدون آنها زندگی اشان 
مختل می شود. ما نگران مصأيب تشدیدشده 
خانواده های همکاران مان هستیم که راه دور و 
کسالت و کهولت امکان پیگیری های بی پاسخ 
را درباره وضعیت فرزندشان دشوارتر و ناگوارتر 
کرده و می خواهیم به نگرانی ها و شرایط ویژه  
آنها توجه شده و به خواست ها و انتظارات شان 
میان  از  خواهان  ما  داده شود.  روشن  پاسخ 
برداشتن فضای ٓاکنده از ترس و ناامنی مدام از 
زندگی و کار فیلمسازان مستند به عنوان بخش 
مهمی از تاریخ نگاری کشورمان هستیم؛ و در 
این راه همراهی و همگامی همه دستاندرکاران 
سینمای ایران را در بیان خواستی جمعی برای 

خواستاریم. همکارانمان  آزادی 

دادستان شهریار:

عوامل زورگیری در شهریار 
شناسایی و بازداشت شدند

دادستان شهریار از دستگیری عوامل زورگیری از یک زن در 
شهرک وائین شهریار خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از قوه 
قضاییه، حمید عسکری پور گفت: پیرو فیلم منتشر شده 
در فضای مجازی مبنی بر سرقت به عنف از یک خانم در 
شهرک وائین شهریار، پس از صدور دستور قضایی متهمان 
شهریار،  دادستان  شدند.به گفته  بازداشت  و  شناسایی 
پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات مقدماتی است.پیش از 
این حمید عسگری پور دادستان عمومی و انقالب شهریار از 
تشکیل گروهی متشکل از ماموران زبده پلیس آگاهی برای 

شناسایی و دستگیری زورگیران خبر داده بود.

دادستان کل کشور:

از نیروهای انتظامی 
و مسئوالن برقراری امنیت 

در جامعه انتظار داریم 
دادستان کل کشور گفت: قوه قضاییه وظیفه و تکلیف دارد 
تا با مرتکبان جرایم خشن در جامعه، قاطعانه برخورد کند.

به گزارش ایسنا ، حجت االسالم و المسلمین محمد جعفر 
در جامعه  با کسانی که  برخورد  به  واکنش  در  منتظری 
امنیت  بیان کرد: بحث  مرتکب جرایم خشن می شوند، 
مردم خط قرمز قوه قضاییه، نیروهای انتظامی و امنیتی 
است. قوه قضاییه وظیفه و تکلیف دارد تا با مرتکبان جرایم 
خشن در جامعه، قاطعانه برخورد کند.دادستان کل کشور 
تصریح کرد: از نیروهای انتظامی و مسئوالن برقراری امنیت 
در جامعه انتظار داریم تا به صورت کلی با کسانی که موجب 
خدشه دار شدن امنیت مردم در هر منصب و جایگاه و 
مکانی می شوند، برخورد قاطع داشته باشند و قطعا قوه 

قضاییه از آن ها در این رابطه حمایت می کند.

دستور رئیس جمهور برای 
بررسی درخواست متقاضیان 

کمک های معیشتی 
رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی دستور داد حداکثر ظرف یک ماه درخواست 
متقاضیانی که کمک معیشتی دریافت نکرده اند را بررسی و 

نتیجه نهایی را به سرپرستان خانوار اعالم نماید.
به گزارش ایسنا،  آیت هللا سید ابراهیم رئیسی در جلسه 
و  برنامه  سازمان  به  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد 
داد،  دستور  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزارت  و  بودجه 
کمک معیشتی ماه اول به حساب تمامی افرادی که تا 
ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده، اما در این مرحله 
کمک معیشتی دریافت نکرده اند و متقاضی تجدیدنظر در 

واریز شود. فعلی هستند،  دهک بندی 
به  اعتماد  بر  اصل  جلسه گفت:  این  در  جمهور  رئیس 
ماه  معیشتی  مبلغ کمک  لذا  است؛  مردم  خوداظهاری 
اول، به حساب این افراد نیز واریز شود تا به محض تایید 
درخواست متقاضیان از سوی دستگاه های مسئول، این 
مبلغ توسط آن ها قابل برداشت گردد و در ماه های آتی 
نیز همانند سایر مشموالن، بتوانند مبلغ کمک معیشتی را 

نمایند. دریافت 
رئیسی در این جلسه  تصریح کرد: وزارت تعاون،  کار و 
رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه، این 
به سرپرستان  را  نهایی  نتیجه  و  بررسی  را  درخواست ها 

اعالم کند. خانوار 

 اگر اکنون هیچ کدام از این 
ابتکارات به نتیجه نرسد، دیگر 
نمی توان امید داشت که در 
فضای انتخاباتی چند ماه 
آینده ایاالت متحده، رئیس 
جمهور این کشور بتواند در 
مورد مذاکرات وین تصمیم 
بگیرد. قطعی 

مطهرنیا : پرونده هسته ای 
پتانسیل و استعداد آن را دارد 
که ائتالف میان اروپای متحد 
و ایاالت متحده آمریکا بر ضد 
تهران را رقم بزند و از طرف 
دیگر این استعداد را دارد که 
کشورهای رقیبی چون چین 
و روسیه را نیز از رودررویی با 
ایالت متحده آمریکا در این 
زمینه دور بدارد.

| پیام ما | پس از بیانیه جو بایدن در مورد کاهش خریداری نفت از ایران معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره ارشد 
ایران در مذاکرات برجام با حضور در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی گفت: »پایداری رفع تحریم ها« در گرو 

حفظ و ارتقای ظرفیت های سخت و نرم در خنثی سازی تحریم ها است.

دیپلماسی
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ش
  |

مطهرنیا تحلیل گر روابط بین الملل

هیچ کس نمی تواند سنگ اندازی روسیه 
در توافقات را نادیده بگیرد

مهدی مطهرنیا تحلیل گر روابط بین الملل گفت: 
ایران به یک  روسیه به طور آشکار در رسیدِن 
توافقنامه اولیه با ایاالت متحده آمریکا و دیگر 
این  می کند  اشکال  ایجاد   5+۱ اعضای گروه 
هیچ کس  است که  واضح  قدری  به  موضوع 
نمی تواند آن را نادیده بی انگارد به تبع باید این 
پرسش را مطرح کرد که اکنون آیا وقت یک 
تصمیم گیری جدی در باب روابط ایران و روسیه 

نیست؟
ایده  تحلیل  در  مطهرنیا  ایلنا  گزارش  به 
شکل دهنده برجام و در پاسخ به این سوال که 
اساسا ایده شکل دهنده توافق هسته ای موضوع 
معماران  برخی،  بود که  دنیا  با  تعامل سازنده 
آن توافق را به طرفداری از برجام به صرف یک 
توافق متهم می کنند، آیا ایده آنچه احیای برجام 
دنیا  با  تعامل  ایده  نیز همان  نامیده می شود 
و تنش زدایی با غرب برای رفع بن بست های 
خارجی و داخلی است، گفت: آنچه باید در این 
زمینه مورد توجه قرار داد آن است که جمهوری 
اسالمی ایران خود را مولود یک انقالب بزرگ 
می داند که این انقالب بزرگ در پی بازسازی یک 
ایدئولوژی در قالب سیاستی در نظام بین الملل 
است. از آغاز انقالب اسالمی، این انقالب یک 
است  پیش کشیده  به  را  اساسی ای  چالش 
با  بین الملل  نظام  بردن  پرسش  زیر  آن،  که 
و  ساختاری  منظِر  از  که  است  سازوکارهایی 
منطقه ای  و  بین المللی  عرصة  در  عاملیتی 

رویکردهای مسلط و چیره دارد و در مرکزیت آن 
ایالت متحدة آمریکا قرار گرفته است.

بر  بالغ  افزود:  دیدگاه های خود  تشریح  در  او 
دو دهه است که انقالب اسالمی هویت انقالبی 
خود را در مبارزه با ایالت متحده  آمریکا تعریف 
می کند. از این جهت نوعی تالطم و اصطکاک 
در  بین المللی که  نظام  با  ایران  میان  هویتی 
مرکزیت  آن ایالت متحده آمریکا قرار گرفته، به 

وجود آمده است.
ایران  اکنون   : کرد  تأکید  همچنین  مطهرنیا 
حاضر است با چینی که تالش دارد به عنوان 
جایگزین ایالت متحده آمریکا در مرکزیت این 
حوزه امپریالیستی بنشیند، همکاری کند، اما 
با چینی که خواهان جایگزینی  این همکاری 
آمریکاست منجر به محدودیت و نابودی آمریکا 
شود. به تبع باید گفت انقالب اسالمی امروز یک 
انقالب ضدآمریکایی است و تالطم و اصطکاک 
ناشی از این رودررویی هم اکنون بر روی پرونده 

هسته ای بار است.
هم  آمریکایی ها  گفت:  دانشگاه  استاد  این 
می دانند که پرونده هسته ای و بزرگنمایی این 
در  تنها  واشنگتن   توسط  ایران  برای  پرونده 
جهت تحت فشار قرار دادن این نگرش انقالبی 
لذا تالش  بر حرکت ضدآمریکایی ست  متکی 
کرده است پرونده هسته ای ایران را در چارچوب 
تئوری جنگ نامتعادل در ارتباط با تهران برجسته 
کند و با برجسته کردن خطر ایران تحت عنوان 

ایران هراسی در منطقه و اسالم هراسی در بعد 
بین المللی محاصره ایران را در بعد بین المللی 
در جهت محدود کردن همکاری های اقتصادی 
و سیاسی با ایران رقم بزند و در بعد منطقه ای 
با ایجاد ِ جبهه موافقت در برابر جبهه مقاومتی 
که تهران مطرح کرده است زمینه ساز ایجاد یک 
بازتولید محدودیت  راستای  حرکت معنادار در 

نسبت به ایران شود.
او در تحلیل رویکرد آمریکا به پرونده هسته ای 
پرونده  باید گفت  این جاست که  افزود:  ایران 
آمریکا  متحده  ایالت  برای  چندان  هسته ای 
اهمیت ندارد، بلکه بهره برداری از پرونده هسته ای 
در راستای فشار بر ایران مهم می شود. پرونده 
دارد که  را  آن  استعداد  و  پتانسیل  هسته ای 
متحده  ایاالت  و  متحد  اروپای  میان  ائتالف 
آمریکا بر ضد تهران را رقم بزند و از طرف دیگر 
این استعداد را دارد که کشورهای رقیبی چون 
چین و روسیه را نیز از رودررویی با ایالت متحده 

آمریکا در این زمینه دور بدارد.
وی ادامه داد: فلذا مطرح شدن پرونده هسته ای 
به این جهت در میان پرونده ها مرکزیت پیدا 
کرده است و اکنون تهران نیز با آگاهی از این 
موضوع بسیار تالش دارد که وارد یک درگیری 
پارادایم  یعنی  نشود  آمریکا  متحدة  ایاالت  با 
ایالت  با  صلح  نه  دیگر  طرف  از  و  جنگ  نه 
به گونه ای عمل کند که منطق  آمریکا  متحده 
ادامة مذاکرات شکل گرفته ولی به یک توافقی 

وارد کردن  و  آمریکا  متحدة  ایالت  مدنظِر  که 
ایران به یک بازِی مذاکراتی در جهت پذیرِش 

نگردد. منتهی  آمریکاست  خواسته های 
تاثیرات  سوال که  این  به  پاسخ  در  مطهرنیا 
تهاجم روسیه به اوکراین بر روی ایران همچنان 
ادامه دارد و شاید مهمترین آن که با گذشت 
زمان به صورت ملموس تری بروز و ظهور پیدا 
مشترک  منافع  هم پوشانی  مسئله  می کند 
واژگانی  پس  در  سال ها  که  است  کشور  دو 
همچون شراکت راهبردی مطرح شده بود کما 
اینکه می بینیم مسکو با ارائه تخفیف های باال 
در حال تسخیر بازار نفت ایران در چین است 
در  روسیه  نماینده  اخیر  توییت  همچنین  و 
مذاکرات وین که بصورت علنی از نزدیک شدن 
اروپا به تهران نگران است، این موارد چگونه قابل 
تحلیل است، گفت:انتخاب شریک استراتژیک 
براساس سلیقه فردی یا تنها حوزة ایدئولوژیک 
صورت نمی پذیرد یا وجود یک دشمن مشترک 
نمی تواند کشوری را به عنوان شریک استراتژیک 
شریک  تعریف  و  معرفی کند  دیگر  به کشور 
استراتژیک بر مبنای واقعیت های میدانی صورت 
می پذیرد. روس ها در نظام بین الملل به جای 
این که شریک استراتژیک ما باشند بزرگ ترین 
رقیب استراتژیک در حوزه اقتصادی و بازار انرژی 

هستند.
مطهرنیا در بخش دیگری از تحلیل خود تاکید 
کرد: از طرف دیگر روسیه، بازمانده اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی است و هنوز هم آنچه در 
باب روس ها گفته می شود منطبق با دیدگاه های 
اسالمی  ایدئولوژی  با  که  مارکسیستی ست 
چندان سازگاری ندارد اما آنچه ایران و روسیه 
را بهم متصل کرده است پیوند عاملیت هاست 
که در این دو، سه دهه اخیر بسیار فعاالنه وارد 
اریکه شده است و از طرف دیگر نکته دشمن 

مشترک یعنی ایاالت متحدة آمریکاست. این 
دشمن مشترک برای ایران از اهمیت جدی ای 
برخوردار است در حالی که روس ها بر اساس 
ایدئولوژی خود که یک ایدئولوژی مارکسیستی 
و بازمانده از ایدئولوژی اتحاد جماهیِر شوروی 
سوسیالیستی است توانسته اند از منطِق ُدگم 
مارکسیستی عبور کرده و در ارتباط با مسائل 
بین المللی زوایای پراگماتیستی و واقع گرایانه را 
دنبال کنند. به گونه ای که همین روسیه با حل 
و فصل بعضی از مسائِل خود در ارتباط با ایران 
حاضر به همکاری با واشنگتن در همین بافت 
موقعیتی درگیری ایاالت متحده آمریکا با روسیه 

در باب جنگ اوکراین است.
وجودی  با  می بینیم  طرف  این  از  افزود:  وی 
که ایران تمام هم و غم خود را در حمایت از 
روس ها گذاشته است روس ها اکنون در باب 
پرونده هسته ای ایران مواضعی را می گیرند که 
به روشنی مخالف منافع ملی جمهوری ایران و 
نظام جمهوری اسالمی ایران به صورت توامان 
است. بدین ترتیب باید گفت اکنون چه کسانی 
هستند که خواهاِن ادامه این وضعیت و ارتباط 
میان ایران و روسیه می باشند؟! روسیه به طور 
آشکار در رسیدِن ایران به یک توافقنامه اولیه 
اعضای گروه  دیگر  و  آمریکا  ایاالت متحده  با 
۱+5 ایجاد اشکال می کند این موضوع به قدری 
واضح است که هیچ کس نمی تواند آن را نادیده 
بی انگارد به تبع باید این پرسش را مطرح کرد که 
اکنون آیا وقت یک تصمیم گیری جدی در باب 
روابط ایران و روسیه نیست؟ آن چه سفیر روسیه 
در ایران در ارتباط با مسائل فرهنگی می گوید اگر 
از سوی یک سفیر دیگر از کشوری دیگر بیان 
شده بود آیا چنین سکوتی از مجامع رسمی دیده 
می شد؟ به تبع باید بگوییم پاسخ منفی است و 

ملت ایران این مطالب را مرور می کند.

یک کارشناس مسائل بین الملل:
بازداشت مورا 

جنبه امنیتی داشته است
بین الملل  مسائل  بهشتی پورکارشناس  حسن 
همراهانش  و  مورا  بازداشت  است  معتقد 
جنبه  تهران  از  بازگشت  در  آلمان  فرودگاه  در 
امنیتی داشته و جهت تخلیه اطالعات موبایل 
در  بهشتی پور  است.حسن  آن ها شکل گرفته 
گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با بازداشت موقت 
مورا در روز جمعه و گرفتن پاسپورت و موبایل 
او توسط پلیس آلمان پس از بازگشت از تهران 
و رایزنی های چند روزه ای که با مقامات ایران در 
ارتباط با مذاکرات وین داشته است ، تصریح 
کرد: طبق اخبار منتشر شده ایشان و دو نفر 
از همراهانش در فرودگاه فرانکفورت  بازداشت 
شده اند، موبایل و پاسپورت آن ها گرفته شده و 

بعد از 40 دقیقه آزاد شده اند.
او با بیان این که در طول  40 دقیقه این امکان 
وجود داشته که مقامات امنیتی آلمان، اطالعات 
را  آقای مورا  به خصوص  نفر  این سه  موبایل 
آقای  است که  بیان کرد: ممکن  تخلیه کنند، 
مورا مقداری اطالعات در ارتباط با گفت وگوهای 
انجام شده در تهران در موبایل شخصی خود 
داشته و مقامات امنیتی آلمان عالقه مند بودند 
که زودتر از زمان مشخصی که آقای مورا در مورد 
این مذاکرات به اتحادیه اروپا گزارش می دهد 
به نتیجه مذاکرات و مباحث مطرح شده دست 
پیدا کنند.بهشتی پور ادامه داد: به نظر می رسد 
که آن ها می خواستند از محتوای مذاکرات اطالع 
پیدا کنند و تصور بر این داشتند که در موبایل 
این افراد اطالعاتی از مذاکرات روزهای گذشته 

در تهران  وجود داشته است.

 روی خط خرب 
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در کیش ۶ نفر دستگیر شدند و در چابهار هم 
متهمانی برای این صید غیرقانونی شناسایی شده  
اما صید  داده شدند.  تحویل مراجع قضایی  و 
کوسه و بریدن باله هایش تجارتی بزرگ است 
بخش  کوچکترین  شده  دستگیر  صیادان  که 
حمیدرضا  که  آنطور  تجارت  این  هستند.  آن 
بارگاهی، رئیس سابق گروه بهسازی و توسعه 
به  شیالت  سازمان  در  آبزیان  زیستگاه های 
»پیام ما« می گوید، تجارتی است عظیم، با حضور 
شرکت ها و سازمان های بزرگ جهانی اما »در این 
میان فقط نام چند صیاد به گوش می رسد و بعد 
هم فقط خبر دستگیری آنها می آید. این در حالی 
است که شرکت های بزرگی پشت ماجرای قاچاق 
از  اعم  مختلف  استفاده های  و  هستند  کوسه 
استفاده های پزشکی از این ماجرا رخ می دهد. با 
این همه تنها صحبتی که از این ماجرا می شنویم، 
تقلیل  امر  این  استفاده کوسه در سوپ است! 

ماجرای تجارت کوسه است.«
بر اساس اخبار غیررسمی قیمت خرده فروشی 
هر کیلوگرم باله کوسه در کشور های عربی حوزه 
خلیج فارس به حدود 400 دالر می رسد. این رقم 

البته نوسانات مختلفی دارد.
در همین حال بنا بر گزارشی که روزنامه گاردین 
نیمی  اروپایی  نوشته، کشورهای  سال گذشته 
از تجارت باله کوسه آسیایی را در اختیار دارند. 
صید  حد  از  بیش  جهان  سراسر  در  کوسه ها 
انواع  سال گذشته جمعیت  در 50  و  می شوند 
کوسه ها بیش از 70 درصد کاهش یافته است. در 
این گزارش همچنین از تحقیق جدیدی صحبت 
غذای  از  نمونه  بررسی ۱44  با  آن  در  شده که 
از ۱۶ برند مختلف، مشخص  حیوانات خانگی 
شده که در این غذاها DNA  کوسه یافت شده 
محصوالت  در  DNA  کوسه  همچنین  است. 
و  »ماهی  جمله  از  انسان،  مصرفی  غذایی 

است. یافت شده  نیز  چیپس« 
نتایج آزمایشات همچنین نشان داده که در تولید 
این مواد از پروتئین موجود در کوسه آبی، کوسه 
ابریشمی, کوسه صخره ای نوک سفید, کوسه تیغه 
کارائیب و کوسه ببر شنی استفاده شده است که 
در این میان کوسه ابریشمی و کوسه صخره ای 
نوک سفید در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی 
»گونه  رده  در    )IUCN( طبیعت  از  حفاظت 

آسیب پذیر« دسته بندی شده اند.

ایران، هجدهمین کشور 
صیدکننده کوسه

چندان  ایران هم  آب های  در  وضعیت کوسه ها 
به  باید  می گوید  بارگاهی  اما  نیست  مساعد 
که  مختلفی  آمارهای  و  جهانی  فهرست های 
وجود نگاه کنیم و بعد از آن می بینیم که ایران در 
فهرست فائو، هجدهمین کشوری است که صید 

اسپانیاست. نخستین کشور  و  دارد  کوسه 
ما مقصد کوسه و باله هایشان کجاست؟ بارگاهی 
می گوید شرق آسیا و هنگ کنگ نقطه ای است 
که این کوسه ها به آنجا روانه می شوند و البته 
مقدار  بیشترین  هم  آمریکا  و  اروپا  ژاپن،  در 
نتیجه  در  می شود.  تولید  کوسه  از  محصوالت 
افراد  نخستین  و  افراد  صیادان کم توان ترین 
آنها  به  توجه  و  هستند  طوالنی  زنجیره  این 
تجارت  این  بخش های  دیگر  تا  شده  عاملی 
نادیده گرفته شود. رئیس سابق گروه بهسازی 
سازمان  در  آبزیان  زیستگاه های  توسعه  و 
شیالت می گوید:  »بیشترین مصرف کوسه در 
ساخت نخ های بخیه و مسائل پزشکی است. 
استفاده های  و طحالش هم  از غضروف، کبد 
کوسه  باله های  همچنین  می کنند.  مختلف 
کالژن های بسیاری دارد و در نتیجه این بخش 

دارد.« قرار  بسیاری  استفاده  مورد  هم 

فارغ از بحث شکار این حیوانات، در سال های 
از تورهای تفریحی  باری صحبت  گذشته چند 
شکار کوسه هم به میان آمده بود. تورهایی که 
با هدف ایجاد ساعاتی خوش برای گردشگران، 
صید ماهیان بزرگ نظیر ماهیان تن، ماهی شیر 
و باراکودا و غیره را برگزار می کنند، این تورهای 
تفریحی اما در برنامه صیدشان، صید کوسه را 
هم داشتند. روش آنها گرفتن کوسه و بعد رها 
کردنش بود. سال ۹7، داوود میرشکار که آن زمان 
سازمان  دریایی  زیست بوم های  دفتر  مدیرکل 
توری  »اگر  دراین باره گفت:  بود  محیط  زیست 
مجوز زنده گیری کوسه را داشته باشند، سازمان 
شیالت باید پاسخگو باشد.« با این حال بعد از 
آن هم چند باری صحبت از این تورهای تفریحی 

به میان آمد.

جریمه صید کوسه
فقط 30 میلیون تومان

صید نهنگ از سال 2003 در جهان ممنوع شد. 
دم دراز  کوسه  صید   2005 سال  در  آن  از  بعد 
ممنوع اعالم شد و بعد هم در سال 20۱0 فائو 
به کشورهای مختلف اعالم کرد که برای کاهش 
صید برنامه ریزی کنند. بارگاهی می گوید در ایران 
هم از سال ۱3۹2 صید کوسه ممنوع شد و از 
سال ۹4 افزایش جریمه ها برای صید اعمال شد.
این رقم در حال حاضر سی میلیون تومان است. 
سازمان شیالت هرچند سال یک بار تغییری در 
این رقم می دهد تا با افزایش آن بتواند جلوی 
صیدهای غیرقانونی را بگیرد. »چون صید کوسه 
غیرقانونی است. بسیاری از افراد دست به این 
کار نمی زنند و ممکن است کوسه ها به صورت 
ضمنی در تورهایشان دیده شود. یعنی در حین 
شکار سایر ماهی ها. اما صیادانی هم هستند که 
به صورت مشخص کوسه صید می کنند که اینها یا 
شبانه یا مواقعی که گشت ها حاضر نباشند بارشان 

را تخلیه می کنند.«
بارگاهی از سوی دیگر می گوید بر اساس گزارش 
مدیریت کوسه ماهیان  پروژه  توسط  شده  ارائه 
در غرب اقیانوس هند و خلیج فارس، می توان 
گفت کشورهایی در غرب آسیا در تجارت کوسه 
بسیار فعالند؛ ابتدا هند، بعد پاکستان و در نهایت 
امارات نقش اصلی را در تجارت این محصول 
دارند. »بر اساس پژوهش های موجود ،۶0 گونه 
کوسه در خلیج فارس و دریای عمان داریم که 
بیشترین آنها کوسه های ساحلی، کوسه مناطق 
مرجانی، کوسه اقیانوسی و کوسه مناطق عمیق 
متفاوت  هم  صید  میزان  میان  این  در  است. 
استان  آب های  و  عمان  دریان  در  و  است 
سیستان وبلوچستان؛ کوسه های اقیانوسی صید 
... کوسه های  و  سواحل کیش  در  و  می شوند 

ساحلی و مناطق مرجانی صید می شوند.«
در دو ماه ابتدای امسال بیش از ده هزار کوسه و 
باله کشته شده و آماده قاچاق کشف شده است. 
این در حالی است که اینها تنها آمار مواردی است 
که از سوی سازمان های مختلف کشف و ضبط 
شده اند. اما اگر بتوانیم به تعداد دقیق کوسه ها 
و باله هایی که هر ساله از کشور قاچاق می شوند 
دست یابیم، شاید میزان این صید غیرقانونی در 

ایران، از آمار فعلی بسیار باالتر باشد.

در یک هفته گذشته بیش از 10 هزار کوسه و باله  کوسه از قاچاقچیان کشف شده است

کوسه ها، زیر تیغ تجارت غیرقانونی
رئیس سابق گروه بهسازی و توسعه زیستگاه های آبزیان در سازمان شیالت: فقط نام چند صیاد به گوش می رسد 

و بعد خبر دستگیری آنها می آید اما شرکت های بزرگی پشت ماجرای قاچاق کوسه هستند

دامپزشک معتمد 
سازمان حفاظت محیط زیست:

لمس توله  یوزها بدون 
دستکش شایعه است 

عدم  علت  اخیر  روزهای  در  حالی  در 
»ایران«  توله یوزپلنگ های  پذیرش 
بعضی  سوی  از  مادرشان  توسط 
بدون  توله ها  »لمس  کارشناسان 
عنوان  سزارین«  زمان  در  دستکش 
با  سزارین  تیم  دامپزشک  بود،  شده 
می کند. رد  را  شایعه  این  مستنداتی 
معتمد  دامپزشک  اکرامی،  بهرنگ 
سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ 
در  انجام شده  اظهارنظرهای  برخی  به 
توله  تولد  روند  درباره  اخیر  روزهای 
ماده  یوزپلنگ  »ایران«،  یوزپلنگ های 
ایرانی  یوزپلنگ  تکثیر  طرح  در  که 
سخنان  این  دارد،  حضور  اسارت  در 
یک  شایعه پراکنی های  و  »توهمات  را 
انتشار  با  و  توصیف کرده  دامپزشک« 
»بیان  نوشت:  توله ها  از  تصاویری 
نپذیرفتن  دستکش،  بدون  سزارین 
لمس  علت  به  مادر  توسط  توله ها 
توسط  یوز  توله  و  یوز  ندیدن  توله ها، 
آسپیراسیون  تابه حال،  تیمارگر  کادر 
عفونت  شیردهی،  اشتباه  در  شیر 
چسبندگی  و  پریتونیت  احتمال  و 
ایران  یوزپلنگ  مرگ  و  بطنی  محوطه 
ایران  شایعه پراکنی هاست.  این  جزو 
سالم و سرحال است و دو هفته دیگر 
برای  را  خود  تشخیصی  سونوگرافی 
و  می دهد  انجام  رحمی  ارزیابی کارکرد 

می شود.« برداشته  آن  بخیه های 
نیز  »ایران«  »توله های  افزود:   اکرامی 
هستند.  سرحال  و  کرده اند  باز  چشم 
همین  فرزندان  از  یوزپلنگ ندیده  کادر 
را  خود  وقت  افتخار  با  و  کشورند 
جای  می گذارند.  توله ها  این  برای 
در  ایرانی  یک  که  است  تاسف  بسی 
بدون  هم  آن  خارجی،  رسانه های 
زمان  در  حضور  عدم  و  کامل  آگاهی 
و  حیثیت  با  به راحتی  عملیات، 
بازی  خود  کشور  علمی  دستاوردهای 
شخصی  برای  متاسفم  بسیار  می کند. 
این کار  در  سال  چندین  طی  خود  که 
موفقیتی  دنیا  متخصصان  بهترین  با 
و  نر  یوزپلنگ  دو  ناکارآمدی  ایجاد  جز 
تخریب  حال  در  امروز  و  نداشته  ماده 
بدون  بزرگ  کار  این  ملی  حیثیت 

است.« علمی  مستندات  هیچ گونه 

احتمال یوتانایز شیر 
باغ وحش ارم 

مهره   دو  گفت:  ارم  وحش  باغ  رئیس 
است  شده  خرد  و  شکسته  شیر  گردن 
عذاب کشیدن  از  جلوگیری  دلیل  به  و 
وجود  آن  آرام  مرگ  احتمال  حیوان، 

دارد.
اردیبهشت  اوایل  تسنیم  گزارش  به 
باغ  در یک  نر دوساله  امسال یک شیر 
گرگان  شهر  اطراف  در  شخصی  وحش 
زیست  محیط  اداره کل  ماموران  توسط 
شیر  این  شد.  یافته  گلستان  استان 
تغذیه  و  نگهداری  شرایط  دلیل  به   که 
مناسبی  جسمی  شرایط  نامناسب 
باغ  به  زنده گیری  زمان  از  نداشت، 

است. شده  منتقل  ارم  وحش 
ارم  وحش  باغ  مدیر  قندانی،  پرویز 
گفت:  شیر  این  وضعیت  آخرین  درباره 
بهتر  تا حدودی  این شیر  شرایط تغذیه 
شده است اما جواب سیتی اسکن نشان 
همچنان  شیر  توله  این  که  می دهد 
اینکه  جمله  از  دارد  عمده ای  مشکالت 
دو مهره  گردن آن شکسته و خرد شده 
این  خاطر  به  حیوان  متاسفانه  و  است 

می کشد. عذاب  مشکل 
و  آزمایشات  نتایج  ما  داد:  ادامه  او 
قرار  استادان  اختیار  در  را  درمانی  روند 
درمان  یا  آن ها  نظر  به  بنا  و  می دهیم 
است  ممکن  یا  می کند،  پیدا  ادامه 
کشیدن  عذاب  از  جلوگیری  دلیل  به 
آن  روی  بر  آرام  مرگ  عمل  حیوان, 

شود. انجام 

مقصد کوسه و باله هایشان 
کجاست؟ بارگاهی می گوید 

شرق آسیا و هنگ کنگ 
نقطه ای است که این کوسه ها 
به آنجا روانه می شوند و البته 

در ژاپن، اروپا و آمریکا هم 
بیشترین مقدار محصوالت از 

کوسه تولید می شود. در نتیجه 
صیادان کم توان ترین افراد و 
نخستین افراد این زنجیره 

طوالنی هستند 

هشت هزار کوسه و بیش از هشت هزار باله کوسه دیروز در یکی از سردخانه های شهرستان چابهار کشف و ضبط شد. خبر را مدیر کل 
حفاظت محیط زیست استان سیستان وبلوچستان داد و بعد هم از این کشف با عنوان »کشف بزرگترین محموله قاچاق کوسه ماهیان 
در چابهار« یاد شد. اما درست چهار روز قبل هم در آب های جزیره کیش  2 هزار و 535 باله کوسه ماهی کشف و ضبط شده بود. حاال 

در عرض یک هفته آمار کشف کوسه ها و باله های کوسه های قاچاق به بیش از 10 هزار عدد رسیده است. 

در این میان فقط نام چند 
صیاد به گوش می رسد و بعد 
هم فقط خبر دستگیری آنها 
می آید. این در حالی است 

که شرکت های بزرگی پشت 
ماجرای قاچاق کوسه هستند 
و استفاده های مختلف اعم از 

استفاده های پزشکی از این 
ماجرا رخ می دهد. با این همه 
تنها صحبتی که از این ماجرا 
می شنویم، استفاده کوسه در 
سوپ است! این امر تقلیل 
ماجرای تجارت کوسه است
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گونه  بچه  الک پشت های  از  گروه  نخستین 
در  یکشنبه  بامداد  پوزه عقابی  انقراض  در حال 
شهرستان  توابع  از  شیب دراز  روستای  سواحل 
قشم سر از تخم بیرون آورده و راهی آب های 

شدند. فارس  خلیج  فیروزه ای 
به گزارش ایرنا، این بچه  الک پشت ها از سه تا 
چهار محل تخم گذاری سر از تخم بیرون آوردند 
و سفر پر فراز و نشیب خود را در آب های خلیج 

فارس آغاز کردند.
مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم 
در هفته گذشته از پیش بینی تولد بیش از 2 
هزار بچه  الک پشت پوزه عقابی در جزیره آب و 
آفتاب خبر داده بود.محمد داخته اعالم کرده بود: 
از اول اسفند ۱400 تاکنون بیش از ۱00  الک پشت 
جزیره  دراز  شیب  روستای  ساحل  در  دریایی 
قشم تخم گذاری کرده اند که این روند تا اواخر 

اردیبهشت ماه نیز ادامه دارد.
 پنج گونه از هفت گونه  الک پشت دریایی شناخته 
شده در دنیا، به خلیج فارس وارد می شوند که 
 الک پشت های سبز و عقابی از آن جمله اند، در 
این میان باالترین آمار زادآوری  الک پشت های 

عقابی در جزیره قشم ثبت شده است.
رهاسازی  الک پشت  و  تکثیر  حفاظت،  طرح 
جزیره  در    )Hawksbill sea turtle( عقابی 
قشم با مشارکت جامعه محلی روستای شیب 

اجرا است. دراز در دست 
طریق  از  ساله  همه  عقابی  پوزه   الک پشت 
آب های آزاد وارد خلیج فارس شده و در سایت 
شیب دراز در 70 کیلومتری جنوب شهر قشم 

می کند. تخم گذاری  به  اقدام 
پوزه این  الک پشت ها برای بیرون کشیدن غذا 
)اسفنج های دریایی( از ال به الی مرجان ها به 
به الی  این رو  از  شکل منقار عقاب درآمده و 
پشت پوزه عقابی یا منقار کوتاه معروف است.
عقابی  پوزه  تخم گذاری  الک پشت های  محل 
بهمن ۱3۹0 با حمایت برنامه تسهیالت محیط 
میراث  سازمان  همکاری  و  جهانی  زیست 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان اثر 
طبیعی به ثبت ملی رسید.

طرح حفاظتی این  گونه از سال ۱38۱ با حمایت 
اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم، 
همکاری JEF/SGP )برنامه کمک های کوچک 
تسهیالت محیط زیست جهانی( و گروهی از 
جامعه محلی به نام ناطوران خمیس در حال 
از  یکی  عنوان  به  در سال ۱384  اجراست که 
موفق ترین طرح های حفاظتی کشور و در سال 
۱388 به عنوان یکی از ۱0 طرح برتر بنیاد توسعه 
ژاپن  در  اقیانوسیه  آسیای  زیست  محیط  و 

شناخته شد.

نخستین گروه بچه  الک پشت های پوزه عقابی 
قشم راهی دریا شدند

حیات وحش

 طی50 سال گذشته 40 
میلی متر متوسط بارندگی 
کشور کاهش یافته و این 

نشان دهنده کاهش بارندگی 
در کشور است

خشکسالی 30 ساله ایران صحت ندارد
بحران  مدیریت  و  اقلیم  ملی  مرکز  رئیس 
خشکسالی ضمن رد ورود ایران به دوره 30 
افزایش  روند  »اگر  ساله خشکسالی گفت: 
وجود  همچنان  آب  باالی  مصرف  و  دما 
خشکسالی  اثرات  و  شدت  باشد،  داشته 

می شود.« تشدید 
ادعا  این  ایسنا توضیح داد:  به  احد وظیفه 
که وارد دوره 30 ساله  خشکسالی شده ایم، 
دوره 30 ساله  غلط است. خشکسالی یک 
یا ۱0 ساله ندارد و تقریبا از پنج دهه گذشته 
بارش ها به تدریج روند کاهشی یافته است.
او افزود: بارش های تجمعی کشور همچنان 
به 50  نسبت  و  دارد  منفی  و  روند کاهشی 
سال گذشته تا به امروز شیب منفی را طی 
نسبت  سال  هر  بارش ها  اما  است  کرده 
بلکه  نمی یابند  کاهش  گذشته  سال  به 
نوسان بارشی وجود دارد. به طور مثال سال 
۱37۱میانگین بارش ساالنه 342میلی متر و 
سال های قبل و بعد از آن کمتر بود بنابراین 
نیست. ثابت  و  دارد  نوسان  بارندگی  میزان 
بحران  مدیریت  و  اقلیم  ملی  مرکز  رئیس 
خشکسالی ادامه داد: به طور کلی نسبت به 
آمارها میانگین بارش کشور به طور متوسط 
است  بوده  میلی متر   270 سال گذشته   50
میلی متر   230 کشور  بارندگی  میانگین  و 
کاهش یافته است. به عبارتی طی50 سال 
گذشته 40 میلی متر متوسط بارندگی کشور 
دهنده کاهش  نشان  این  و  یافته  کاهش 

است. کشور  در  بارندگی 
دارای  بارش ها  کرد:  تصریح  همچنین  او 
نوسان هستند. به طور مثال در سال گذشته 
بود  میلی متر   ۱34 باران  ساالنه  بارش 
سال  به  نسبت  و  میلی متر   ۱5۶ امسال  و 

است. یافته  افزایش  گذشته 
وظیفه با بیان اینکه برای میزان بارندگی ها 
برای خشکسالی  و  ندارد  وجود  ثابتی  عدد 
نمی توان دوره مشخصی تعیین کرد، تاکید 
30 ساله  دوره  وارد  نمی توان گفت که  کرد: 
تمام  آن  از  بعد  و  شده ایم  خشکسالی 
مصرف  و  دما  افزایش  روند  اگر  می شود. 
باالی آب همچنان وجود داشته باشد شدت 

می شود. تشدید  خشکسالی  اثرات  و 
بحران  مدیریت  و  اقلیم  ملی  مرکز  رئیس 
خشکسالی در پایان عنوان کرد: امروزه عالوه 
بر خشکسالی، بحث مصرف آب هم وجود 
اگر  است که  اندازه ای  به  آب  دارد. مصرف 
بارندگی ها به میزان نرمال هم بود همچنان 
توانایی  طبیعت  داشت.  وجود  آب  کمبود 

تامین آب مورد نیاز انسان را ندارد.
پیش تر حسن اکبری، معاون محیط زیست 
حفاظت  سازمان  زیستی  تنوع  و  طبیعی 
محیط زیست گفته بود خسارت خشکسالی 
به محیط زیست 28785 هزار میلیارد ریال 
زیرساخت های  تکمیل  برای  و  است  بوده 
مقابله با خشکسالی به ۱000 میلیارد تومان 

نیاز است. اعتبار 

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

رئیس اداره میراث فرهنگی دزفول:
بعضی تپه های تاریخی دزفول ناپدید شدند

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
تپه های  وضعیت  به  اشاره  با  دزفول  دستی 
تپه های  برخی  شهرستان گفت:  این  تاریخی 
تاریخی دزفول ناپدید شده و در برخی موارد تپه 

2 هکتاری به یک هکتار تبدیل شده است.
ایرنا عباس  چراغ چشم در نشست  به گزارش 

اینکه  بیان  با  دزفول  فرهنگی  میراث  شورای 
افزود:  هستند،  ما  پیشینه  تاریخی  تپه های 
متاسفانه تصرف و تعرض های زیادی به تپه های 
تاریخی می شود که در صورت انتقال امور آنها به 

میراث فرهنگی، مشکالت کمتر می شوند.
در  باستانی  محوطه  و  تپه   ۹0 داد:  ادامه  او 

شهرستان دزفول شناسایی شده که برای 83 
است. طبق مصوبات  ایجاد شده  پرونده  تپه 
گذشته باید طی یک ماه اقدامات الزم برای 
و  تپه ها  مالکیت  اسناد  انتقال  و  واگذاری 
محوطه های باستانی به اداره میراث فرهنگی 
توسط اداره جهاد کشاورزی و اداره ثبت اسناد 

انجام شود. امالک  و 
رئیس اداره میراث فرهنگی دزفول با بیان اینکه 
کمبود نیروی حفاظت میراث فرهنگی، بازرسی از 
آثار تاریخی را با مشکل مواجه کرده است،  عنوان 
کرد: متاسفانه ساخت و سازها در بستر رودخانه 
دز مانع ثبت جهانی پل ساسانی می شوند. الزم 
است پیگیری های الزم از طریق شهرداری دزفول 
انجام و حریم مصوب پل قدیم مشخص شود.

مدیر دفتر یونسکو دزفول نیز گفت: اقدامات الزم 
برای ثبت جهانی پل باستانی دزفول آغاز شده و 

85 درصد منابع پرونده تهیه شده اند.
نخستین  اینکه  بیان  با  پوررکنی  عبدالحسین 
نقشه ها برای مستندسازی این پرونده فراهم 
شده است از دستگاه های متولی نظیر شهرداری، 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  جهاد  آب،  امور 
خواست برای تکمیل پرونده همکاری بیشتری 

در این مورد داشته باشند.
او آخرین پرونده  ثبت جهانی خوزستان را پرونده 
شوش عنوان کرد و افزود: زمان ما محدود است 

و باید هرچه سریعتر اقدامات الزم انجام شوند.

برخی تپه های تاریخی 
دزفول ناپدید شده و 
در برخی موارد تپه 2 

هکتاری به یک هکتار 
تبدیل شده است
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می   ۱8 موزه ها که  جهانی  روز  آستانه  در 
نشستی  است،  اردیبهشت ماه   28 با  برابر 
پروین اعتصامی  تاریخی  خانه  در  خبری 
برگزار شد تا درباره برنامه های این رویداد 
محیط طباطبایی،  احمد  شود.  صحبت 
بین المللی موزه ها )ایکوم(  رئیس شورای 
با  همزمان  که  داد  خبر  نشست  این  در 
ایران  موزه های  موزه ها،  روز  جهانی  شعار 
قرار گرفتند  ۱4 شاخص مورد سنجش  در 
این  در  داوطلبانه  صورت  به  موزه   ۱۱0 و 
محیط  طباطبایی  کردند.  شرکت  ارزیابی 
از ارزیابی موزه ها معرفی  گفت: »قصد ما 

است.« مخاطبانشان  به  آنها 
می نویسد،  ایسنا  که  اینطور 
اینکه  به  اشاره  با  محیط طباطبایی 
به اشتراک گذاشتن  ارزیابی،  این  انگیزه 
تجربیات موزه های برتر است عنوان کرد: 
ارزیابی،  مورد  شاخص های  از  »یکی 
معتقدیم  است،  موزه  درست  معرفی 
درست  را  خود  نتواند  موزه  یک  وقتی 
به  می شود.  مشکل  دچار  کند  معرفی 
نظرم موزه برتر موزه ای نیست که ویترین 
خوب و تکنولوژی باال داشته باشد. البته 
اصلی  ولی  است،  الزم  شرط های  این ها 
است  ممکن  موزه  یک  نیست.  کافی  و 

و  باشد  داشته  را  شاخص ها  این  همه 
حتی دارای آثار باارزش باشد، ولی آنچه 
به موزه اهمیت می بخشد،  موزه دار است. 
راوی  او  است.  پرده خوان  مثل  موزه دار 

است.« موزه  اصلی 

بینال ها دیگر در موزه 
نمی شود برگزار  معاصر  هنرهای 

روز  عصر  ارزیابی  این  »نتیجه  افزود:  او 
جهانی  روز  با  همزمان  اردیبهشت   28
اعالم  معاصر  هنرهای  موزه  در  موزه ها 
این  به  معاصر  هنرهای  موزه  می شود. 
انتخاب  برگزاری  محل  عنوان  به  دلیل 
برای  تعهداتی  آن  جدید  مدیر  که  شده 
در  است.  داده  موزه  به  مکان  این  تبدیل 
واقع موزه هنرهای معاصر قصد دارد موزه 
گالری های  کنار  در  را  ثابت  و گالری  شود 
ادواری داشته باشد. هفت گالری موزه ای 
باقی  ادواری  هم  سه گالری  دو  و  است 
و  بینال ها  صورت،  این  در  که  می ماند 
معاصر  هنرهای  موزه  به  دیگر  دوساالنه ها 

داشت.« نخواهد  ارتباطی 

اهدای »خورشید« یونسکو به ارفعی
در  که  را  برنامه هایی  ادامه  در  او 
جهانی  روز  از  متأثر  فرهنگی  میراث  هفته 

این گونه  می شود  برگزار  کشور  در  موزه ها 
کرد: تشریح 

گرافیک،  موزه  در  اردیبهشت ماه   22 از 
در  قبل  دهه  دو  پوسترهای  مجموعه 
آثار  که  موزه ها  جهانی  روز  با  ارتباط 
ممیز،  برجسته ای چون مرتضی  هنرمندان 
به  است  دیگران  و  شیوا  حقیقی،  قباد 
تا  نمایشگاه  این  است.  گذاشته  نمایش 

دارد. ادامه  خردادماه  هشتم 
موزه  خانه  سه  در  اردیبهشت ماه   25 روز 
برگزار  ادبی  نشست  تهران  شهرداری 
خانه  در  اردیبهشت   25 روز  می شود. 
نیما  خانه  در  اردیبهشت   27 ثالث،  اخوان 
اردیبهشت در خانه جالل و سیمین   2۹ و 

می شود.  برگزار  نشست ها  این 
ارتباطات  موزه  به  اردیبهشت ماه   27 روز 
آن  دقیق  برنامه  هنوز  دارد که  اختصاص 

است. نشده  اعالم 
موزه  تهدید  به  میان  این  ایکوم  رئیس 
»تهدیدی  افزود:  و  اشاره کرد  ارتباطات 
و  شده  شروع  قبل  دولت  اواخر  از  که 
جمهوری  ریاست  هدایای  موزه  برای 
همچنان  را گرفتند  ساختمان  شرقی  بال 
به  این که  نه  بخش  این  است.  باقی 
موزه  از  بلکه  باشد،  شده  تبدیل  موزه 

بزرگترین  واقع  در  است.  شده  خارج 
به  که  موزه  این  ساختمانی  بخش 
آن  شاخص های  همه  معماری  لحاظ 
تهدید  در  دارد،  تردیدی  غیرقابل  ارزش 
بخش  این  اگر  نشود  فراموش  است. 
میدان  شود،  تبدیل  اداری  ساختمان  به 
اداری  حالت  از  می خواهیم  که  مشق 
وزارت  ساختمان های  و  شود  خارج 
تهدید  در  شود،  تبدیل  موزه  به  خارجه 

می گیرد.« قرار 
محیط طباطبایی در ادامه، دیگر برنامه های 
موزه ها  در  که  را  فرهنگی  میراث  هفته 
اعالم کرد:  شرح  این  به  می شود  برگزار 

۱۱ وزارت میراث  28 اردیبهشت  در ساعت 
موزه  جهانی  روز  رسمی  برنامه  فرهنگی، 
ملی  موزه  در  را  فرهنگی  میراث  هفته  و 

می کند.  برگزار  ایران 
نشست  سینما  موزه  نیز  اردیبهشت   2۹
از  دارد.  سینماگران  حضور  با  تخصصی 
ساعت ۱5 تا ۱7 هم در موزه ملی نشست 
همزمان  که  می شود  برگزار  مجموعه داران 
برگزار  بزرگداشتی  سحاب  غالمرضا  برای 

می شود.
 ۱3 تا   ۹ ساعت  از  اردیبهشت ماه،   30 روز 
نشست  خیال«  و  »افسانه  کتابکده  در 
این  می شود.  برگزار  جادو  چراغ  غول 
الهام گرفته از طرح پوستر جهانی  برنامه 
روز موزه است که مخاطبان آن کودکان و 

هستند. نوجوانان 
موزه   ۱4:30 ساعت  روز،  همین  در 
سی تیر  خیابان  در  ایران  کلیمیان 
برنامه ای را اجرا می کند و از ساعت ۱5 تا 
20 هم در موزه موسیقی گردهمایی برگزار 
می شود که به این بهانه بزرگداشتی برای 
دوران  در  که  موزه  این  قبلی  مدیریت 

می شود. برگزار  درگذشت،  کرونا 
و  علوم  موزه  اردیبهشت ماه   3۱ روز 
»دانش  موضوع  با  نشستی  فناوری 
و  دارد  موزه ها«  در  آن  نقش  و  سنتی 
ارتباطات  موزه   ۱5:30 تا   ۱4 ساعت  در 
نشستی  فکری  مالکیت  حقوق  درباره 
»تنوع  که  روز  همین  در  داشت.  خواهد 
شده، کاخ گلستان  نام گذاری  فرهنگی« 
می کند. برگزار  رویکرد  این  با  نشستی 
روز یکم خردادماه نمایشگاه گروهی آثار 
دفاع  موزه  در  وزیری  غارموزه  هنرمندان 
روز،  همان  در  می شود.  برپا  مقدس 
در  خصوصی  موزه داران  نشست  اولین 

می شود. برگزار   ۱8 تا   ۱۶ ساعت 
روز دوم خردادماه از ساعت ۱5 تا ۱7 کاخ 
نیاوران کارگاهی با عنوان کودک و موزه ها 
هم  دوستی  و  ملل  فرهنگ  موزه  و  دارد 
جشنواره قرقره را برپا می کند. موزه خیمه 
بافت  و  محله سرچشمه  در  هم  شب بازی 
را  برنامه ای  کودکان  برای  تهران  قدیمی 

می کند. اجرا 
کاخ  در  همزمان  خردادماه  سوم  روز  در 
۱۱ استان و با همکاری انجمن  سعدآباد و 
به  تا  می شود  برگزار  پاراتور  معلوالن، 
بیشتر  ها  موزه  دسترسی  شاخص های 

شود. پرداخته 
به  برنامه  مهم ترین  نیز  خردادماه  چهارم 
این  دارد.  اختصاص  حبیبی  دکتر  موزه 
مدیریت  ایشان  همسر  سوی  از  موزه 
می شود که به انگیزه این هفته قرار است 

شود.  معرفی 
ملی  موزه  در   ۱5 ساعت  خردادماه  ششم 
دکتر  به  یونسکو  »خورشید«  نشان  ایران 
ارفعی اهدا می شود. موزه پمپ بنزین هم 
خودروهای  از  کارناوالی  ظهر   ۱2 ساعت 

انداخت. خواهند  راه  تاریخی 

نشست  یونسکو  در  هم  خردادماه  دهم 
»قدرت موزه ها و میراث دیجیتال« برگزار 
و  ایکوم  از  مشترک  کاری  که  می شود 
ایجاد  به طرح  نهایت  در  تا  است  یونسکو 
شود.  منتهی  دیجیتال  میراث  کنوانسیون 

شعار امسال: قدرت موزه
ایران  در  موزه ها  ملی  رئیس کمیته 
روز  امسال  شعار  به  اشاره  با  ادامه  در 
موزه ها،  قدرت  عنوان  با  موزه ها  جهانی 
در  را  موزه ها  قدرت  شعار  »این  گفت:  
قدرت  می کند.  تعریف  مختلف  وجوه 
و  تکنولوژی  پیشرفت  این که  در  را  موزه 
فناوری هایی که با استفاده از آن موزه ها 
موزه  قدرت  و  شوند  فراگیرتر  می توانند 
محیطی  و  منطقه  پایدار  به  این که  در  را 
می کنند  گرفته اند، کمک  قرار  آن  در  که 
یک  موزه  این که  به  را  موزه  قدرت  و 
مداوِم  آموزش  با  و  است  آموزشی  امر 
مدنی  ارتقاء  در  سعی  خود  مخاطب 

می بیند.« دارد،  جامعه  
دنیای  در  موزه ها  مزیت  به  اشاره  با  او 
 80 دهه  آغاز  »از  کرد:  عنوان  امروز، 
بیستم  قرن  پایان  سمت  به  که  میالدی 
مهم  بسیار  دوره  وارد  بودیم،  حرکت  در 
شدیم،  صنعتی  و  علمی  انقالب  شکوفایی 
ارتباطات  انقالب  آن  به  گاه  که  انقالبی 
اجتماعی  پدیده های  تمام  که  می گویند 
این  داد.  قرار  تاثیر  تحت  را  مفاهیم  و 
که  می رود  پیش  سریع  قدری  به  روند 
چهارم  انقالب  وارد  ما  می شود  گفته 
شده ایم.  مصنوعی  هوش  عصر  یا  صنعتی 
روشنفکری  نهاد  روندی  چنین  در  موزه 
به  محسوب می شود، یعنی موزه است که 
عبور  از چه گذشته ای  یادآوری می کند  ما 
برسیم.  می خواهیم  آینده  به  که  کردیم 
روند  این  در  مکث  قدرت  است که  موزه 
کجا  از  می کند  مشخص  و  دارد  را  سریع 
آینده  برای  فقط  موزه  می رویم،  کجا  به 

» . نیست
مقابل  در  همه  می توان گفت  او  گفته  به 
شده اند  مرعوب  سریع  علمی  روند  این 
ارائه  مختلفی  تعریف های  خود  برای  و 
از  نقاطی  در  موزه هایی  حتی  می دهند، 
و  آینده  برای  که  می شود  تاسیس  دنیا 
فرهنگی  گذشته  فاقد  که  است  جوامعی 
ایران  قدمت  با  جوامعی  و  هستند  مقتدر 
این  دارند.  نیاز  موزه هایی  چنین  به  قطعا 

است . موزه  قدرت 

رئیس کمیته ملی موزه ها در ایران با اعالم برنامه های روز جهانی موزه ها خبر داد

تهدید موزه ارتباطات 
برای ایجاد موزه هدایای ریاست جمهوری
نشان »خورشید« یونسکو به عبدالمجید ارفعی اهدا می شود

بیانیه دانشجویان باستان شناسی 
دانشگاه شهید بهشتی 

علیه طرح مجلس:
مشارکت در به غارت دادن 
آثار باستانی، شغل نیست

باستان شناسی  دانشجویان  علمی  انجمن 
به  بیانیه ای  انتشار  با  بهشتی  شهید  دانشگاه 
طرح پیشنهادی 4۶ نماینده مجلس با عنوان 
گنج ها«  و  باستانی  اشیا  از  بهینه  »استفاده 
اعتراض کردند. این واکنش در حالی است که 
تا کنون بازپس گیری امضای دو نفر از نمایندگان 

است. شده  خبری  مجلس 
باستان شناسی  رشته  دانشجویان  بیانیه  در 
مغایرت  به  اشاره  با  بهشتی  شهید  دانشگاه 
مجازات  قانون   5۶١ ماده  با  نمایندگان  طرح 
اسالمی )خروج آثار باستانی مکشوفه از کشور 
به قصد تجارت( و ماده 5۶2 )ممنوعیت خرید 
حاصل  فرهنگی   - تاریخی  اموال  فروش  و 
»سومین  است:  آمده  غیرمجاز(  حفاری  از 
است:  شده  مطرح  چنین  طرح  این  مزیت 
فارغ التحصیالن  برای  فراوان  اشتغال زایی 
و  گوهرشناسی  تاریخ،  با  مرتبط  رشته های 
به  که  پرسشی  نخستین  باستان شناسی. 
ذهن متبادر می شود، این است که نمایندگانی 
طرح که  این  برای  را  مزیت هایی  چنین  که 
قانون اساسی جمهوری  بر خالف  به روشنی 
اسالمی ایران است برمی شمارند چقدر نسبت 
مطلع اند؟« باستان شناسی  رشته  الفبای  به 

می دهند:  ادامه  باستان شناسی  دانشجویان 
و  اولین  از  یکی  که  است  حالی  در  »این 
این  دانشجویان  به  که  مواردی  اصلی ترین 
رشته آموزش داده می شود این است که تنها 
زمانی به آنها اجازه فعالیت علمی و قانونی به 
منظور بررسی، حفاری، پژوهش و حفاظت از 
آثار باستانی ملی داده می شود که پس از فارغ 
التحصیلی از دانشگاهی معتبر، کسب تجربه 
کافی در هیئت های باستان شناسی مورد تایید 
دست  در  و  باستان شناسی کشور  پژوهشکده 
بدین  این  باشد.  بااعتبار  رزومه ای  داشتن 
معناست که این طرح از منظر فارغ التحصیالن 
و دانشجویان باستان شناسی نه تنها منجر به 
ایجاد شغل نمی شود، بلکه به روشنی موجب 
از بین رفتن و تخریب آثار باستانی و ملی ایران 
خواهد شد چرا که نتیجه ای جز رسمیت یافتن 
دالل های اشیای باستانی و غارتگران آثار ملی 
نخواهد داشت.« آنها در ادامه می گویند: »بهتر 
اساتید،  پیشکسوتان،  هم فکری  با  که  است 
کارشناسان و دانشجویان رشته باستان شناسی 
و تاریخ دریچه های دیگری برای ایجاد شغل 
دانشجویان  ما  زعم  به  که  چرا  شود  ایجاد 
میراث  دوستدار  را  خود  که  باستان شناسی 
فرهنگی کشور می دانیم، مشارکت در به غارت 
دادن آثار باستانی و ملی به هیچ عنوان شغل به 
با آموخته های ما مغایرت دارد.« شمار نمی آید و 
انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی سپس 
با این اشاره به اینکه نمایندگان و هیچ یک از 
به  مجاز  تصمیم گیرنده  و  قانون گذار  نهاد های 
وضع مصوبه ای مغایر با قانون اساسی نیستند، 
و  دانشجویان  ما  اساس  این  »بر  می گویند: 
فارغ التحصیالن رشته باستان شناسی دانشگاه 
شهید بهشتی به روشنی اعتراض خود را نسبت 
به طرح تدوین شده اعالم می داریم و با اتکا 
امیدواریم  اسالمی  شورای  مجلس  درایت  به 
که طرح مورد بحث مورد بازبینی قرار گیرد و 
این طریق دست  از  تا  منفک شود  زودی  به 
غارتگران میراث ملی کوتاه شده و متخصصان 
با کمک و حمایت مجلس شورای اسالمی با 
مسیر روشن تری آینده باستان شناسی ایران را 

رقم بزنند.«

موزه نهاد روشنفکری محسوب 
می شود، یعنی موزه است که 
به ما یادآوری می کند از چه 
گذشته ای عبور کردیم که به 
آینده می خواهیم برسیم. موزه 
است که قدرت مکث در این 
روند سریع را دارد و مشخص 
می کند از کجا به کجا می رویم، 
موزه فقط برای آینده نیست

رئیس کمیته ملی موزه ها در ایران )ایکوم( از ادامه تهدید موزه ارتباطات به دلیل ایجاد موزه هدایای ریاست جمهوری در ساختمان خبر 
داد. او در نشستی خبری، در آستانه روز جهانی موزه ها گفت: »تهدیدی که از اواخر دولت قبل شروع شده و برای موزه هدایای ریاست 
جمهوری بال شرقی ساختمان را گرفتند همچنان باقی است. اگر این بخش به ساختمان اداری تبدیل شود، میدان مشق در تهدید قرار 
می گیرد.« او در این نشست همچنین از اعطای نشان »خورشید« به عبدالمجید ارفعی از آخرین مترجمان بازمانده خط میخی ایالمی خبر 

داد و برنامه های روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی را تشریح کرد.

بال شرقی ساختمان موزه 
ارتباطات از موزه خارج شده 

است. در واقع بزرگترین بخش 
ساختمانی این موزه که به لحاظ 

معماری همه شاخص های آن 
ارزش غیرقابل تردیدی دارد، 

در تهدید است. فراموش نشود 
اگر این بخش به ساختمان 

اداری تبدیل شود، میدان مشق 
که می خواهیم از حالت اداری 

خارج شود و ساختمان های 
وزارت خارجه به موزه تبدیل 
شود، در تهدید قرار می گیرد |  
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آگهی   مزایده عمومی یك مرحله ای 

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص(درنظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 50تن  سیم مسی  اسقاط دپو شده درانبار مرکزی  شرکت را  از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده  گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مزایده  محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه1401/02/26 می باشد.

شماره فراخوان درسامانه ستاد1001005104000003
1-نشانی دستگاه مزایده گزار : شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص(به نشانی رشت بلوار 
امام خمینی باالتراز میدان مصلی رشت شماره ثبت 2952 وشناسه ملی 10861644926وکداقتصادی 

411334896794 وکدپستی 4188867749
2- موضوع مزایده : عبارتست از فروش انواع سیم مسی)50تن(  اسقاط  موجود درانبار مرکزی شرکت 
فروشنده به نشانی رشت -کیلومتر 10جاده رشت -قزوین ابتدای ورودی کنف کار به شرح لیست پیوست   

تبصره یک : انواع سیم مسی اسقاط صرفًا به شرکت های تولیدکننده سیم وکابل وکارخانجات ذوب فلزات 
فروخته می شود .هیچ گونه نمایندگی شرکت های قابل پذیرش نمی باشد 

تبصره دو  : بهای سیم مسی  اسقاط فروخته شده بصورت فیش واریزی به حساب جاری تعرفه شده 
فروشنده دریافت خواهد گردید . 

3- محل خرید اسناد مزایده :  ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به نشانی
   http://www.setadiran.ir

4- قیمت خرید اسناد و شماره حساب : مبلغ 500,000 ریال )پانصد هزار ریال(  ازطریق سامانه ستاد وبصورت 
الکترونیکی قابل پرداخت می باشد

به  جمعا  مزایده  در  شرکت  معتبر(  بانکی  ضمانتنامه  یا  واریزی  )فیش  تضمین  مبلغ  و  نوع   -5
مبلغ4,115,000,000ریال بر اساس بند 10 برگ شرایط مزایده می باشد.

6- مهلت فروش اسناد : از تاریخ1401/02/26 لغایت تاریخ 1401/02/31  
7- زمان بازدید انبار : همه روزه ساعت 8 لغایت 13 از تاریخ 1401/02/26 لغایت 1401/03/10 با هماهنگی 

ومعرفی نامه  امورتدارکات وانبارها 
8- محل تحویل و مهلت پیشنهاد قیمت : ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثرتا پایان وقت 

اداری روزسه شنبه مورخ 1401/03/10
9- تاریخ و مکان بازگشائی پاکات مزایده : روزچهارشنبه مورخ1401/03/11 رأس ساعت 11:30  سالن  جلسات 

شماره دو شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن واقع در رشت بلوار امام خمینی می باشد. حضور شرکت 
کنندگان درمزایده با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است 

تبصره :پاکت الف شامل تضمین فرآیند ارجاع کار )شرکت در مزایده (عالوه بربارگذاری درسامانه فوق می 
بایست بصورت فیزیکی حداکثر تاپایان وقت اداری  مورخ 1401/03/10 تحویل اداره دبیرخانه  شرکت توزیع 

نیروی برق استان گیالن گردد. .
10- فروشنده در قبول یا رد هر یك یا تمام پیشنهادات شركت كنندگان در مزایده مختار می باشد.

11- شماره تلفن تماس : 013-33663006
12-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر وثبت نام درسامانه مذکور 0211456

13- به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب 
اثر داده نخواهد شد 

14-به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده 
واصل می شود ترتیب اثر داده نخواهد شد 

15- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مزایده گزار )شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن( 
می باشد.

16- قیمت پیشنهادی خریداران می بایست بدون ارزش افزوده ومطابق جدول پیوست  ابراز گردد و 
برنده مزایده مبلغ موضوع مزایده را می بایستی با احتساب ارزش افزوده به حساب فروشنده واریز نماید.

ودرصورت انعقاد قرارداد یا سفارش 10درصد به عنوان تضمین انجام تعهدات نیز اخذ می گردد . 
سایر موارد و جزئیات مربوط به مزایده در برگ شرایط مربوطه قید گردیده است.

http://www.gilanpdc.ir-   http://tender.tavanir.org.ir:  آدرس اینترنتی
http://iets.mporg.ir

INFO@GILANPDC.IR  : پست الکترونیکی

شرکت توزیع نیروی  برق استان گیالن

فروش انواع سیم مسی  اسقاط  1401-3 وم
ت د

نوب

نوبت اول:۱40۱/2/25         نوبت دوم:۱40۱/2/2۶

آگهی مفقودی  

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

نیسان  سند کمپانی خودرو سواری 
رنگ  به   77 مدل   درب   2 پاترول 
شماره  به  متالیک  ای  نقره  مشکی 
شماره  به   Z24046064Z موتور 

و   PNK15Z619417 شاسی  
ایران   17 ط  پالک 374  شماره 
سیدنگهداردانشی  نام  به   49
اعتبار  درجه  از  و  مفقود گردیده 

ساقط می باشد.

پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
به   1396 مدل   405GLX XU7
شماره پالک 765 ن 47 ایران 36 

به شماره موتور 
124K1063676به شماره شاسی  
 NAAM01CE1HK588126
زاده  اسماعیل  ایلیا  به  مربوط 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  نامقی 

اعتبار ساقط می باشد .
شماره 1313

) شناسنامه  سبز)  برگ  و  سند 
 1600i خودروی  سواری پیکان تیپ
1382،شماره  مدل  سفید-معمولی 
به  ایران 24  انتظامی 689 س 22 

و   11282051902 موتور  شماره 
شماره شاسی 0082569857  به 
نام کبری فروزانی بهبهانی مفقود 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد

برگ سبز خودرو جعفر دمرچلی  
با کد ملی 5388999610   فرزند 
کشاورزی  خودرو  اله   نعمت 
تراکتور رنگ قرمز - روغنی   مدل 

1391  شماره پالک 324 ک 
11   ایران 68  شماره شاسی 
موتور  شماره    M03638
LFW05525Y   به نام جعفر 
دمرچلی   مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

)شناسنامه(خودروی  سبز  برگ   
سواری سایپا 131SE سفید-روغنی 

مدل 1392 
شماره انتظامی 588 ص 18 ایران 

49به شماره موتورو شماره شاسی 
به    NAS411100D3615894
مفقود  زاده  حاصل  حاصل  نام 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد.

کارت و برگ سبز تراکتور کشاورزی ای 
تی ام تیپ 399

 442 پالک  شماره  به   1393 مدل 
ک 12 ایران 26 به شماره موتور 

شاسی       شماره  به   YAW3268B
 N3HKTAA5DEHP11573
مفقود  آذرنوید  غالمرضا  به  مربوط 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد.
شماره 1314
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پیامک شما را دربـاره 
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 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور توضیح دهد

رویکرد دوگانه درباره میانکاله
بر مبنای کدام استعدادیابی 90 هکتار از بهترین خاک های کشور برای پتروشیمی  تخصیص یافت؟

خاک شناسی  بررسی های 
نشان می دهد قطعه زمین 
۹0 هکتاری »استعدادیابی 

شده« و »تخصیصی یافته« 
از سوی سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور و »واگذار 
شده« از سوی سازمان امور 

اراضی کشور برای احداث 
پتروشیمی مازندران  مجتمع 
در حاشیه تاالب میانکاله در 
رده خاک های ارزشمند مالی 

سول قرار دارد

| کارشناس ارشد خاک و آب |

| حنیف رضا گلزار |

 نگاهی به تعداد پروژه های 
سدسازی، انتقال آب بین 

حوضه ای، صنایع سنگین، جاده 
سازی و ... در کشور طی نیم 

قرن گذشته بیانگر این حقیقت 
آشکار است که »خاک«، 

به عنوان رهاشده ترین، 
ناشناخته ترین و بی ارزش ترین 

ثروت ملی و طبیعی این 
سرزمین، از هیچ جایگاه 

مشخصی برخوردار نبوده و اصوال 
هیچ متولی پاسخگویی ندارد
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احمد قندهاری 
سرپرست حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه شد 
آبفا  و  آب  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  حکم  با 
رودخانه  آبریز  حوضه  رئیس  قندهاری  احمد 
ارس شرکت مدیریت منابع آب ایران با حفظ 
سمت به سرپرستی حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
ایران،  آب  به گزارش خبرگزاری  منصوب شد. 
شرکت  مدیرعامل  جوانبخت  محمد  حکم  در 
راه  نقشه  تدوین  به  ایران  آب  منابع  مدیریت 
مدیریت حوضه  در راستای ایجاد حوضه آبریز 
سالم و پایدار و تدوین سیاست ها و برنامه های 
مدیریت زنجیره آب در این حوضه آبریز تاکید 
شده است. براساس این حکم، احمد قندهاری 
موظف شده است با هماهنگی، همکاری، جلب 
مشارکت همه عوامل در مدیریت منابع آب به 
حوضه  ریزی  برنامه  قابل  آب  تدوین  و  تهیه 
آبریز، استقرار نظام حسابداری و حسابرسی آب 
در سطح حوضه، تدوین سیاست ها و برنامه های 
تعادل بخشی منابع  و مصارف، توسعه منابع 
آب، تامین مالی و بودجه فعالیت های مرتبط 

و مدیریت حریم و بستر رودخانه اقدام کند.
شناخت و ارزیابی مستمر منابع آب به لحاظ 
کمی  و کیفی و مدل سازی منابع و مصارف آب 
در حوضه آبریز، تدوین سیاست ها و برنامه های 
مدیریت خشکسالی و سیالب در سطح حوضه 
آبریز، تهیه اطلس و بانک اطالعات منابع آب، 
توجه به برنامه های سازگاری با کم آبی استانهای 
ذینفع در حوضه آبریز، نظارت بر عملکرد اقدامات 
پیش بینی شده و به روز رسانی برنامه های یاد 
شده در استان ها از دیگر ماموریت های مدیریت 

جدید حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.
براساس حکم معاون وزیر نیرو در امور آب و 
آبفا تهیه برنامه بهره برداری زمان واقعی حوضه 
آبریز، نظارت بر حسن اجرای نظام ها و ضوابط 
ابالغی در سطح حوضه آبریز و انجام امور مربوط 
به کمیسیون-شورای حوضه آبریز و نظارت بر 
اجرای مصوبات آن از دیگر ماموریت های  احمد 

قندهاری خواهد بود.
باقرزاده کریمی  ریاست  از این  مسعود  پیش 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه را بر عهده داشت.

درآمد 300 میلیارد 
تومانی حاصل 
از  زراعت چوب 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن از 
افزایش درآمد 300 میلیارد تومانی حاصل از 

زراعت چوب در سال گذشته خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور »میراحمد اختری« درباره 
فواید اقتصادی زراعت چوب در گیالن گفت: 
به  استان گیالن  توسعه،  ششم  برنامه  در 
زراعت چوب در ۶ هزار و ۶00 هکتار از اراضی 
ملی مکلف شد، ولی بنا به دالیلی اینکار به 
تعویق افتاد و اتفاق خاصی در زراعت چوب 

در استان صورت نگرفت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن با 
اشاره به توسعه زراعت چوب از تابستان سال 
۱3۹۹، افزود: زراعت چوب با چهار سال تاخیر 
در گیالن شروع شد و تا پایان همین سال، 
هزار و 870 هکتار زمین، زیر کشت صنوبر 
رفت.او با اشاره به تحول بودجه ای ناشی از 
زراعت چوب اضافه کرد: در سال گذشته از 
طریق زراعت چوب با ۱32 هزار متر مکعب 
به  بودجه  تومان  چوب، حدود 300 میلیارد 
تحول  یک  رقم،  این  و  شد  تزریق  استان 

بودجه ای محسوب می شود.
اختری درباره مزیت های زراعت چوب گفت: 
برای گیالن که میراث دار بخش وسیعی از 
چوب  زراعت  است،  هیرکانی  جنگل های 
موجب پیشگیری از دست اندازی و قاچاق 
این  و  می شود  جنگل های گیالن  از  چوب 
زراعت، یکی از مهم ترین مزایای این طرح 
استان گیالن 5۶5  اینکه  بیان  با  او  است. 
هزار هکتار جنگل دارد که هر هکتار از جنگل 
حدود 5.2 تن اکسیژن تولید می کند اذعان 
کرد: این میزان، مصرف ۱0 نفر انسان در سال 
است، بنابراین هزار و 500 هزار تن اکسیژن از 
این میزان جنگل برای ۶ میلیون نفر در سال، 

تولید می شود.
اختری دیگر مزایای زراعت چوب را ذخیره 
آبی عنوان کرد و افزود: هر هکتار جنگل 2 
هزار و500 متر مکعب آب ذخیره می کند و در 
حال حاضر با توجه به مشکل کم آبی، 5۶5 
هزار هکتار جنگل استان در سال بیش از هزار 
و 400 میلیون متر مکعب می تواند آب ذخیره 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کند.مدیرکل 
گیالن جلوگیری از فرسایش خاک را از فواید 
دیگر جنگل کاری دانست و افزود: متناسب 
و  بارندگی ها  تنظیم  محیط،  دمای  کردن 
حاصلخیزی خاک از مزیت های دیگر طرح 

توسعه زراعت چوب است.
او گفت: تامین نیاز چوبی کشور، صرفه جویی 
ارزی، کاهش فشار بر جنگل های هیرکانی 
فرهنگ  افزایش  شغلی،  فرصت  ایجاد  و 
شده  عنوان  مزایای  دیگر  از  درختکاری 

است. چوب  زراعت  پیرامون 

خاک های  تکامل  و  شکل گیری 
به  را  روسیه  و  اوکراین  که  حاصلخیزی 
معروف  سیاه«  »خاک  سرزمین های 
زیربناهای  برتری  مهم ترین  شاید  کرده، 
گندم  به ویژه  کشاورزی  محصوالت  تولید 
سیاه«  »خاک  باشد.  کشور  دو  این  در 
و  متمایز  ویژگی  این  ک  )ِچرنوِزم(، 
و  روسیه  دو کشور  به  را  فرد  به  منحصر 
قطب های  به  را  آنها  و  بخشیده  اوکراین 
جایی که  تا  تبدیل کرده  جهان  غله  تولید 
خاک های  این  از  تزاری  عصر  روس های 
روسیه«  بی نظیر  »ثروت  عنوان  به  سیاه 
طبقه بندی  ساختار  براساس  می بردند،  نام 
وزارت کشاورزی  سوی  از  شده  ارائه  خاک 
 ،)USDA Soil Taxonomy( ایاالت متحده
روش  عنوان  به  نیز  ما  کشور  در  که 
پذیرفته شده برای طبقه بندی خاک مورد 
استفاده قرار می گیرد، در رده مالی سول 
)Mollisols(، قرار می گیرند. شکل گیری 
خاصی  شرایط  نیازمند  سول ها،  مالی 
سطح  سراسر  در  مبنا  همین  بر  و  است 
و  تکوین  و  نمی شود  ایجاد  زمین  کره 
جغرافیایی  عرض های  به  آن  تکامل 

می شود. محدود  خاصی 

هکتار  میلیون   ۱۶3 از  بیش  مجموع  از 
پهنه کشورمان، بیش از ۹3 میلیون هکتار 
از  پوشیده  پهنه کشور(،  درصد کل   57(
۱2رده خاک شناسایی شده  از  رده  شش 
در کره زمین است و 43 درصد باقی مانده 
است.  خاکی  پوشش  فاقد  ما  سرزمین 
پهنه های  مطالعات،  از  دیگر  برخی  )البته 
میلیون   75.۹ را  خاک کشور  از  پوشیده 
مطالعات  کرده اند(  گزارش  نیز  هکتار 
در  شده  انجام  خاک شناسی  دقیق تر 
خاک های  است که  این  بیانگر  نیز  کشور 
بر  بالغ  مساحتی  با  سول  مالی  ارزشمند 
3.7 میلیون هکتار، تنها 2.2 درصد از کل 
درصد   3.۹۶ )معادل  ما  سرزمینی  پهنه 
می گیرد  بر  در  را  خاکی(،  پهنه های  کل 
باریکه  به  محدود  صرفا  نیز  مقدار  این  و 
از  بخش هایی  و  کاسپین  ساحل  جنوبی 

است. شمالی  البرز  کوهستانی  نواحی 
می دهد  نشان  خاک شناسی  بررسی های 
یابی  »استعداد  هکتاری   ۹0 زمین  قطعه 
سوی  از  یافته«  »تخصیصی  و  شده« 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان 
سازمان  سوی  از  شده«  »واگذار  و  کشور 
مجتمع  احداث  برای  کشور  اراضی  امور 

تاالب  حاشیه  در  پتروشیمی مازندران 
و  منابع  »نقشه  به  مراجعه  با  میانکاله، 
)شادروان  ایران«  خاک های  استعداد 
ارزشمند  رده خاک های  در   )۱380 بنایی، 
مالی سول قرار دارد. بررسی های میدانی 
هوایی  عکس های  و  تصاویر  به  نگاهی  و 
نیز  به روشنی بیانگر این است که قطعه 
احداث  برای  شده  »استعدادیابی«  زمین 
)میانکاله(،  پتروشیمی مازندران  مجتمع 
و  است  کشاورزی  اراضی  در  محاط 
اراضی  واحد  بودن  همسان  مساله  همین 
اراضی  پتروشیمی  با  برای  تخصیصی 
»استعداد  فرآیند  اطراف،  کشت  زیر 
کارشناسان  سوی  از  شده  انجام  یابی« 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان 
می کند.  مواجه  جدی  چالش  با  را  کشور 
خصوص  در  شده  ارائه  توضیحات  با 
منابع  منحصربه فرد  و  ممتاز  ویژگی های 
احداث  برای  شده  واگذار  منطقه  خاک 
پرسش  پتروشیمی،  مجتمع  این 
در  آیا  است که  این  مطرح شده  اساسی 
منابع  سازمان  استعدادیابی«  »کمیته 
بررسی  برای  آبخیزداری کشور،  و  طبیعی 
استعداد و تخصیص اراضی به پروژه های 

و  الزم  تخصص های  همه  از  صنعتی، 
محیط  و  طبیعی  منابع  امور  با  مرتبط 
خاک شناسی  تخصص  جمله  از  و  زیست 
کارشناسی  نظر  یا  بهره گرفته می شود  نیز 
زمین،  تخصیص  و  استعدادیابی  برای 
ساختار  عنوان  به  خاک  به  نگاه  بدون 
در  تنها  عرصه،  تشکیل دهنده  اصلی 
جنگل  از  بهره برداری  متخصصان  انحصار 
از  که  داده  نشان  تجربه  است؟  مرتع  و 

سوی  به  ایران  حرکت  سال های  آغازین 
عنوان  به  »خاک«  جایگاه  صنعتی شدن، 
مهم ترین رکن و پایه تشکیل دهنده منابع 
از  یک  هیچ  در  زیست،  محیط  و  طبیعی 
و  توجه  مورد  کشور  عمرانی  پروژه های 
است.  نگرفته  قرار  خسارت  برآورد  حتی 
سدسازی،  پروژه های  تعداد  به  نگاهی 
انتقال آب بین حوضه ای، صنایع سنگین، 
قرن  نیم  طی  کشور  در   ... و  جاده سازی 
است  آشکار  حقیقت  این  بیانگر  گذشته 
ترین،  شده  رها  عنوان  به  »خاک«،  که 
ثروت  بی ارزش ترین  و  ناشناخته ترین 
هیچ  از  سرزمین،  این  طبیعی  و  ملی 
اصوال  و  نبوده  برخوردار  مشخصی  جایگاه 
این  البته  ندارد.  پاسخگویی  متولی  هیچ 
مساله چندان محل تعجب نیست چرا که  
که حتی پوشش گیاهی عرصه های واگذار 
تخصیص  و  استعدادیابی  روند  در  شده 
سال  یکصد  از  بیش  طی  آنکه  با  نیز 
شناخته  و  متولی مشخص  دارای  گذشته 
شده ای هم هست چندان محل توجه قرار 
نمی گیرد که مصداق بارز آن را می توان در 
تغییر  برای  واگذاری«  »تخصیص  صدور 
دارای  مرتع  هکتار   ۹0 همین  کاربری 
ساختگاه  در  مرتعداری«  مصوب  »طرح 
پتروشیمی مازندران)میانکاله(،  مجتمع 
واگذاری  و  دریافت. تخصیص  روشنی  به 
ارزشمند  خاک  دارای  هکتاری   ۹0 عرصه 
احداث  برای  مرتعداری  مصوب  طرح  و 
تاالب  حاشیه  پتروشیمی در  مجتمع 
سازمان  دو  سوی  از  حالی  در  میانکاله 
اراضی کشور  امور  و  طبیعی  منابع  متولی 
پیشتر  که  شده  واقع  موافقت  مورد 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
و  جغرافیایی  مختصات  همین  در  کشور 
زیستی  گزاره های  برخی  کردن  لحاظ  با 
مخالفت  پاالیشگاهی  مجتمع  احداث  با 
دوگانه  رویکردهای  این  اتخاذ  بود.  کرده 
شرح  با  سازمان  یک  سوی  از  متضاد  و 
تنها  زمان،  گذر  در  مشخص  ماموریت 
اعالم  می کند،  صادر  جامعه  به  پیامی که 
رخت بربستن نگاه های فنی و کارشناسی 
برابر  انعطاف پذیری و همراهی در  البته  و 
در  مالتی  و  سنگ  توسعه  سردمداران 

است. کشور 
اینکه مالی سول های واگذار  پایان سخن 
پرحاشیه  مجتمع  احداث  برای  شده 
تاالب  حاشیه  در  پتروشیمی  مازندران 
استراتژیک  ذخیره  عنوان  به  میانکاله، 
منابع خاک کشور باید مورد حفاظت ویژه 
قرار گیرد چرا که با اعمال برخی اقدامات 
منابع  این  از  می توان  جزیی  اصالحی 
برای  ممتاز  ویژگی های  دارای  خاکی 
بخشی  تامین  و  غذایی  محصوالت  تولید 

جست. بهره  کشور  غذایی  امنیت  از 

یکی از نگرانی های طرح شده پس از لشکرکشی روسیه به اوکراین، ایجاد اختالل در بازارهای جهانی مواد غذایی به ویژه گندم بود. 
روسیه و اوکراین یکی از بزرگترین تولید و صادرکنندگان گندم جهان هستند به طوری که در سال 2020 روسیه با سهم 18.4 درصدی 
و اوکراین با سهم 7 درصدی از صادرات گندم، رتبه های نخست و پنجم جهانی را در امر صادرات این محصول استراتژیک به خود 
اختصاص داده اند. جدای از شرایط آب و هوایی که پتانسیل تولید محصول استراتژیک گندم را در این دو کشور مهیا می کند، مهم ترین 

گزاره اثربخش بر تولید گندم در این ناحیه از کره زمین، ویژگی های ممتاز »خاک« است.

آگهی مفقودی 
سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
سواری  خودرو  )شناسنامه( 
پارس  تیپ  پژو  سیستم 
خاکستری  رنگ  مدل1386به 
انتظامی  شماره  به  متالیک 

374ج69ایران49 و به شماره 
به  و   12486061899 موتور 
شماره شاسی   50323397 
نیک  آذر  ساسان  نام  به  و 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

مد
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آگهی حصر وراثت    
سید  فرزند  نورآبادی  حسینی  مسعود  سید  آقای 
دادخواست  بشرح  شناسنامه۱00  دارای  عباس 
شادروان  داده  ۱40۱.02.24توضیح  مورخ  شماره۶5.۱.40۱ 
صادق  محمد  سید  فرزند  نورآبادی  حسینی  عباس  سید 
فوت  کشکوییه  درشهر  درتاریخ۱400.۱۱.08   28 بشناسنامه 
از: عبارتست  عبارتند/  وی  الفوت  حین  منحصر  وراثت  و   شده 
۱- سید مسعود حسینی نورآبادی به کدملی 305۱۱754۹8  فرزند 

متوفی
به کدملی 305۱353۹8۱فرزند  نورآبادی  2- سید مجتبی حسینی 

متوفی

 3-وحیده حسینی نورآبادی به کدملی305۱۱۶432۱ فرزند متوفی
4-افسر اقتصادی به کدملی30500۶2584 همسر متوفی

آگهی  محلی  های کثیراالنتشار  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  لذا   
نزد  از متوفی  نامه  یا وصیت  دارد  اعتراض  می شود چنانچه کسی 
حل  شورای  به  آگهی  نشر  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باشد  اشخاصی 
وصیتنامه  هر  و  شد  خواهد  صادر  اال گواهی  و  دارد  تقدیم  اختالف 
ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است. 
دفتر شورای حل اختالف شماره اول شهرستان کشکوئیه
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آگهی حصر وراثت    
آقای رضا حاج محمدی گلنا آبادی فرزند محمد دارای شناسنامه 577 بشرح  

دادخواست شماره 22.۱.40۱مورخ ۱40۱.0۱.2۱توضیح داده شادروان محمد حاج 
محمدی گلنا آبادی فرزند یدهللا بشناسنامه 34 در تاریخ۱400.۱2.۱۶ در شهر کشکوئیه فوت 

شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ از عبارتست از:
۱- رضا حاج محمدی گناآبادی به کد ملی30522۹4۱۱3 متولد۱3۶۶.۱۱.27 فرزند متوفی 

2-رسول حاج محمدی گلنا آبادی به کد ملی 30403۹2387متولد ۱375.۱2.۱7فرزند 
متوفی

3- طاهره زینلی به کد ملی305۱۱۱۱2۶0 متولد ۱343.0۱.25 همسر متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 

اعتراض دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز 

رسمی و سری که بعد از این موعدابرازشود  از درجه اعتبار ساقط است.
 دفتر شورای حل اختالف شماره اول شهرستان کشکوئیه 
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مناقصه عمومی یك مرحله ای
فراخوان مناقصه تکمیل پارک کوهستانی پاگر                

شهرداری خرم آباد در نظر دارد فراخوان تکمیل پارک کوهستانی  پاگر  20014005728000010 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند.

-تاریخ انتشار فراخوان:  1401/02/26
-مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/02/31

-مهلت ارسال پیشنهادات:1401/03/10
-زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/03/11

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 2.500.000.000 ریال  )دو میلیارد و پانصد میلیون ریال( 
آباد یا همین مبلغ به عنوان سپرده به حساب  بانکی دروجه شهرداری مرکزی خرم  به صورت ضمانت نامه 
آباد  نام شهرداری مرکزی خرم  به  بانک رسالت   )IR 970700001000229008973005( 1090089735 شماره
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امسال  اردیبهشت   ۱۹ ازنایی،  باردار  مادر 
حین  شهر  علی  امام  بیمارستان  در 
ساله   3۱ زنی  درگذشت.  سزارین  جراحی 
فضای  در  مرگش  درباره  شایعاتی  که 
مجازی  یک گروه  است.  پیچیده  مجازی 
دیگری  و کانال  نوشته  اکسیژن  کمبود  از 
است.  گفته  زایمان  از  بعد  خونریزی  از 
ارزیاب  تیم  یک  علوم پزشکی  دانشگاه 
بیمارستان  به  حادثه  علل  بررسی  برای 
دیگر  سمت  در  و  فرستاده  ازنا  علی  امام 
ماجرا پزشکی قانونی مشغول حقیقت یابی 
که  مرگ هایی  برای  حقیقت یابی  است. 
حین بارداری، زایمان یا حتی 42 روز بعد 

از زایمان رخ می دهند و پیشتر هم در ازنا 
است.   افتاده  اتفاق 

نیز   23 زنی  که  بود   ۱400 سال  شهریور 
ازنا  بیمارستان  در  سزارین  جراحی  حین 
فرماندار  بهمنی،  حشمت هللا  درگذشت. 
با  گفت وگو  در  زمان  همان  »ازنا«  سابق 
دلیل  به  مادر  که  کرد  تاکید  صداوسیما 
کرده  فوت  پزشکی  تیم  قصور  و  کوتاهی 
ظرف  تاکید کرد  شهریورماه  بهمنی  است. 
یک سال گذشته این سومین مادر بارداری 
بوده که بر اثر کوتاهی و قصور تیم پزشکی 

می کند.  فوت  تجهیزات  کمبود  و 
دورود  مردم  نماینده  گودرزی،  حسین 

خطاب  نامه ای  در  زمان  همان  نیز  ازنا  و 
او  از  بهداشت  وزیر  عین اللهی،  بهرام  به 
خواست تا نسبت به کوتاهی صورت گرفته 
بازرس  برای پیگیری موضوع  اقدام کند و 

کند.  ارسال  ویژه 
دادسرا  به  زمان  همان  متوفیان  خانواده 
اردیبهشت   ۱5 نهایت  در  و  شکایت کردند 
بعد از بررسی تیم ارزیاب، براساس حکم 
اداری  تخلفات  بدوی  نهایی هیات  رای  و 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، متخصص 
به  و  شد  شناخته  مقصر  زایمان  و  زنان 
هم  دولتی  خدمات  از  دائم  انفصال 

شد.  محکوم 

مادری  مرگ  پرونده  ساله   3۱ مادر  مرگ 
ازنایی  در ذهن شهروندان  را  سال گذشته 
نشان  آمارها  است.  کرده  باز  دیگر  بار 
۱00 هزار زایمان در  می دهد که به ازای هر 
شده  ثبت  مادری  مرگ   2۱۶  ،20۱5 سال 
زن   800 حدود  روزانه  یعنی  این  و  است 
زایمان  با  مرتبط  عوامل  و  علل  از  دنیا  در 
در  مرگ ها  این  درصد   ۹۹ که  می میرند 
می دهد.  رخ  توسعه  درحال  کشورهای 
کشوری  نظام  عملکرد  گزارش  تازه ترین 
 ۹8 سال  در  که  مادری  مرگ  مراقبت 
منتشر شده است آمار مرگ مادری در این 
سال را در کشور 300 مورد ثبت کرده است. 
لرستان  استان  در  گزارش،  این  براساس 
نرخ مرگ و میر مادری در سال ۹۶، 4، در 
سال ۹7، 3 نفر و در سال ۹8، دو نفر ثبت 
شده  اعالم  درحالی  آمار  این  است.  شده 
است که سال ۹۶، پیمان آسترکی، معاون 
لرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان 
مادران  مرگ و میر  درصدی   ۶۶ کاهش  از 
و گفته  بود  داده  استان خبر  این  در  باردار 
بارداری و  باال، مسمومیت   بود: فشار خون 
مادران  مشخصه  بارداری  حین  خونریزی 
باردار پرخطر است و به همین خاطر تمام 
به خصوص  زایمان   نزدیک  تا  باردار  مادران 
یکی  این  و  می شوند  پایش  روستاها  در 
مادران  میر  و  مرگ  کاهش  موثر  علل  از 

است. لرستان  در  باردار 
روز  چند  در  ازنا  در  3۱ساله  مادر  مرگ 
سوی  به  هم  اتهامی  انگشت  گذشته، 
کرده  دراز  ازنا  شهر  بهداشتی  امکانات 
 ۹۶ تنها  ازنا  علی  امام  بیمارستان  است. 
فعال  آن  ۶4تای  که  دارد  خواب  تخت 
سالنامه  اطالعات  و  آمار  براساس  است. 
دسترسی   ،۹4 سال  در  کشور  آماری 
ازای  به  بیمارستانی  تخت  به  لرستانی ها 
هر هزار نفر، حدود ۱.5 عنوان شده است 
میانگین  از  0.4 کمتر  یعنی حدود  این  و 
پیدا  معنا  زمانی  آمار  این  کشور.  کل 
اروپایی،  کشورهای  در  بدانیم  می کند که 
بیمارستانی  تخت  به  دسترسی  سرانه 

است.   ۶.3۶ حدود 
یگانه،  رحیم  به گفته  اما  ازنا  بیمارستان   
تخت  کمبود  بر  عالوه  بیمارستان  رئیس 
کم  نیز  متخصص  پزشک  بیمارستانی 
می گوید:  ما«  »پیام  روزنامه  به  او  دارد. 
عمومی  بیمارستانی  ازنا،  »بیمارستان 
ندارد،  ارتوپدی  متخصص  هم  اما  است 
و  بینی  و  حلق  و  گوش  متخصص  هم 
با  می گویند  پزشکی.  متخصص چشم  هم 
تعلق  شما  به  جمعیتی  شاخص  به  توجه 
ما  نیستند،  توجیه  بسیاری  اما  نمی گیرد 
پزشک  توقع  مردم  و  داریم  بیمارستان 
دارند. مردم هم برای درمان این بیماری ها 

دیگر  شهرهای  به  متخصص  پزشکان  به 
مرگ  آمار  درباره  یگانه  می کنند.«  مراجعه 
معتقد  او  می دهد.  توضیحاتی  نیز  مادری 
در  تاکنون  که  سالی  یازده  در  که  است 
بیمارستان بوده تنها شاهد ۱۱ مرگ مادری 
بوده است: »باید آمار مرگ مادری در یک 
بگوییم  اکنون می توانیم  بررسی کرد،  سال 
که مثال از ابتدای تاسیس بیمارستان امام 
مادری  مرگ  هزار   4 حدود  تهران  خمینی 
هم  مرگ  مورد  یک  است،  افتاده  اتفاق 
برای ما بغرنج است، دو مورد مرگ آخری 
بوده و آخرین مورد   ۱400 برای سال  یکی 
طرف  آن  از  است.  امسال  آمار  جزو  هم 
سال  که  متخصصی  پزشک  هم  ماجرا 
 4200 الفعالیت شد، حدود  ممنوع  گذشته 
به  منجر  مورد  یک  حاال  داشته که  زایمان 
اتفاق  اما  می داده  رخ  نباید  شده،  مرگ 

است.« افتاده 
 

علت  درباره  قطعیت  با  بیمارستان  رئیس 
مرگ صحبتی نمی کند، او تنها به بیان این 
جمله بسنده می کند: »علت مرگ در حال 
نظام  پاسخ  که  زمانی  تا  و  است  بررسی 
نرسد،  ما  به  قانونی  پزشکی  و  پزشکی 
نمی توان درباره آن اظهار نظر کرد.« کمیته 
این گزارش  نگارش  لحظه  تا  حقیقت یاب 
است.  نکرده  اعالم  را  نهایی  نتیجه ی 

19 اردیبهشت، مادری 31 ساله در تنها بیمارستان ازنا حین جراحی سزارین درگذشت 

تکرار مرگ مادری در»ازنا« 
رئیس بیمارستان امام علی ازنا: هنوز علت اصلی مرگ مشخص نشده است 

سال گذشته رخ داد
مرگ بیش از 5 هزار نفر 

بر اثر سومصرف 
مواد مخدر 

سازمان پزشکی قانونی کشور در گزارشی اعالم 
کرد: در سال گذشته پنج هزار و 342 نفر بر اثر 
سو مصرف مواد و داروهای مخدر و محرک در 
کشور جان خود را از دست دادند و از این تعداد، 

چهار هزار و 5۶۱ نفر مرد و 78۱ نفر زن بودند.
آمار  قانونی کشور،  پزشکی  سازمان  به گزارش 
تلفات سو مصرف مواد در سال ۱400 با رشد ۱5.2 
درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه بود و 
را به  اعتیاد در این سال پنج هزار و 342 نفر 
کام مرگ کشاند.بر اساس این گزارش در سال 
گذشته استان های تهران با یک هزار و 337، 
فارس با 447 و اصفهان با 433 فوتی بیشترین 
با  ایالم   ،25 با  جنوبی  خراسان  استان های  و 
27 و خراسان شمالی با 2۹ فوتی کمترین آمار 
بر  اعتیاد  تلفات  داشتند.آمار  را  اعتیاد  تلفات 
اساس جمعیت هر استان، رتبه بندی استان ها 
را در ثبت بیشترین تلفات متفاوت می کند، در 
سال ۱400 استان های کرمانشاه، لرستان، تهران و 
مرکزی بیشترین و استان های آذربایجان غربی، 
بر  را  تلفات  آمار  هرمزگان و کردستان کمترین 

اساس جمعیت استان داشته اند.
در این گزارش تاکید شده است، در سال گذشته 
بیشترین موارد تلفات اعتیاد مربوط به داروهای 
مخدر با 2 هزار و 4۱7 فوتی بوده است که از این 
تعداد 2 هزار و ۱0۱ نفر بر اثر مصرف متادون، 224 
نفر ترامادول و ۹2 نفر نیز سایر داروهای مخدر 

جان باخته اند.
در این مدت، یک هزار و 74 نفر نیز بر اثر مصرف 
مواد مخدر، 282 نفر مواد محرک و هزار و 5۶۹ 
نفر بر اثر مصرف همزمان چند دسته مواد و دارو 

جان خود را از دست داده اند.

یک مقام مسئول 
در شهرداری تهران:

تشکیل هیات اندیشه ورز 
برای حل بحران 
فرونشست تهران

بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  رئیس 
اندیشه ورز  راه اندازی  هیات  از  تهران  شهرداری 

داد. خبر  فروریزش  و  فرونشست 
علی نصیری درباره افزایش فروریزش در تهران 
و برنامه هایی که برای پیشگیری از آن از سوی 
گفت:   است،  پیش بینی شده  شهری  مدیریت 
فروریزش  و  فرونشست  اندیشه ورز  »هیات 
اساتید،  از  راه اندازی می شود که در آن جمعی 
نخبگان و دستگاه های مسئول که در این حوزه 

کار علمی و عملیاتی کردند حضور دارند.«
او ادامه داد: »کمیته عمران شورای شهر تهران 
پیگیری  را  موضوع  این  فعال،  به صورت  هم 
است.  شکل گیری  حال  در  جلساتی  و  کرده 
دستگاه های زیادی هم در این رابطه مسئولیت 
این حوزه حالت رهاشده ای داشته  اما  داشته 
اما  دارد  الزم  باالیی  اعتبار  آنکه  باوجود  است 
بودجه ای برای آن پیش بینی نشده بوده و شاید 
بضاعت کشور در شرایط تحریم چنین اجازه ای 
نداده است. بارها اعالم  شده یک سوم شبکه آب 
شهر تهران یا کشور فرسوده است یعنی لوله در 
زیر می ترکد و آب نشت می کند، غیر از این که 
انجام  بین می رود شست وشوی خاک  از  آب 
ترکید  لوله ای  دیدیم  این  از  پیش   می شود. 
را  خاک  آب،  و  شهران شکل گرفت  حادثه  و 
شست و خاک روی لوله گاز افتاد و آن را ترکاند 

و انفجار شد.«
یک  تهران  خاک  »بافت  اضافه کرد:   نصیری 
مداخالت  و  قنوات  از  پر  و  متخلخل  بافت 
لوله  تونل های مختلف،  شهرسازی مثل مترو، 
گاز، آب و فیبر نوری است و یک بافت محکم 
کمیته  است.  حادثه  بروز  مستعد  و  نیست 
فضاهای زیرسطحی که تشکیل دادیم و یکسری 
اقدامات در حوزه ایمنی با هیات اندیشه ورز حوزه 
فرونشست و فروریزش انجام می دهیم که یک 
کار تخصصی و چند دستگاهی و پرهزینه است 
و در دوره جدید این موضوع را با یک جدیت 
بیشتری شروع کردیم. یک کار زمان بر است ولی 

امیدواریم.« زیرساخت ها  تدریجی  اصالح  به 
پرسش که گفته می شود  این  به  پاسخ  در  او 
زمانی  از  که  بی صاحب  شده  رها  قنات های 
در  قانونی  چالش  اکنون  و  داشته  مالک 
خصوص مالکیت آن وجود دارد یکی از دالیل 
برای  است؛  شده  عنوان   تهران  فروریزش های 
باید کرد، گفت:  چه  قانونی  چالش  این  حل 
برخورد  بحرانی  مشکل  به  که  »همه جاهایی 
می کنیم یکی از ریشه هایش در ضوابط و قوانین 
ما  وظایف  از  یکی  حتمًا  و  است  مقررات  و 
شناسایی خالهای قانونی و دنبال کردن است و 
ممکن است برخی از آن ها با مصوبه شورای شهر 
رفع شود و برخی ها ممکن است قانون مجلس 
مرکز  در  کالن کشور  در  موضوع  این  بخواهد. 
تحقیقات مسکن و شهرسازی دنبال می شود. 
ما در چارچوب تهران با کمک و عضویت آنان و با 
استفاده از ظرفیت ها موضوع را دنبال می کنیم. 
متخلخل،  بافت  و  نیست  مترو  فقط  بنابراین 

دارد.« وجود  هم  قنات  و  زیاد  حفره های 

زن 3۱ ساله فرزند خود را ندید، 
همان لحظاتی که پسر بچه 
به دنیا آمد، مادر از دنیا رفت، 
آرزوی مادر شدن برای اولین 
بار به خاک سپرده و بار دیگر 
پرونده »مرگ های مادری« در 
ازنا گشوده شد

زن 31 ساله فرزند خود را ندید، همان لحظاتی که پسر بچه به دنیا آمد، مادر از دنیا رفت، آرزوی مادر شدن برای اولین بار به خاک سپرده 
و بار دیگر پرونده »مرگ های مادری« در ازنا گشوده شد. شهری در شرق استان لرستان که به گفته مسئوالن جمعیتش 75 هزار جمعیت 
شهری و روستایی است، تنها یک بیمارستان 96 تختخوابی دارد. این بیمارستان که شهریور پارسال هم مرگ یک مادر دیگر را به چشم 

خود دیده بود، حاال محل بررسی پزشکان و بازرسانی شده که خواهان کشف علت مرگ مادران هستند.

متوسط نرخ کرایه خطوط 
صدگانه اتوبوسرانی اصفهان 
۱۱ هزار و 250 ریال است، 
در صورتی که هزینه واقعی 
سفر با ناوگان اتوبوسرانی، 
57 هزار ریال است

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 
دستگاه   ۶۹0 شرکت  این  خطی  ناوگان 
ناوگان  عمر  میانگین  دارد، گفت:  اتوبوس 

است. سال   ۱0 اتوبوسرانی 
سیدعباس روحانی در خصوص پروژه های 
انجام شده مربوط به شرکت اتوبوسرانی در 
سال گذشته،  به ایمنا گفت: سال گذشته 
مهندسی  باز  و  اصالح  همچون  اقداماتی 
شبکه خطوط، معرفی وب سایت و نظرسنجی 
مرکز  راه اندازی  مسافران،  از  الکترونیکی 
خطوط  نقشه  به روزرسانی  و  مانیتورینگ 

است. شده  انجام  اتوبوسرانی 
نظارت  و  خطوط  زمان بندی  به  اشاره  با  او 
آنالین بر اجرای آن در گذشته، گفت: تجهیز 
و  مطالعات  جدید،  سرپناه  به  ایستگاه ها 
نوروز،  ایام  در  راه اندازی خطوط گردشگری 
خرید 45 دستگاه اتوبوس جدید و بازسازی 
سال گذشته  در  نیز  اتوبوس  دستگاه   5۶

شد. انجام 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
از   ۱400 سال  در  اینکه  بیان  با  حومه  و 
ایستگاه های خط سه تندرو بهره برداری شد، 
از خیابان  ایستگاه ها  این  خاطرنشان کرد: 
صمدیه تا میدان امام علی )ع( قرار دارند.
اتوبوسرانی  واحد  شرکت  اینکه  بیان  با  او 

اصفهان ۶۹0 دستگاه ناوگان خطی با میانگین 
این  بهبود  برای  که  دارد  سال   ۱0.۱ عمر 
شاخص، 53 اتوبوس بازسازی شد، افزود: 
در مجموع، اصفهان ۱00 خط اتوبوس دارد که 

از این میزان سه خط تندرو است.
کرایه  نرخ  متوسط  کرد:  تصریح  روحانی 
خطوط صدگانه اتوبوسرانی اصفهان ۱۱ هزار و 
250 ریال است، در صورتی که هزینه واقعی 
ریال  هزار   57 اتوبوسرانی،  ناوگان  با  سفر 

است.
اتوبوسرانی  ناوگان  عمر  طول  اشاره  با  او 
خاطرنشان کرد: ۶7۶ دستگاه طول عمری 
از ۱0 سال، 238 دستگاه هشت تا  بیشتر 
۱0 سال، 3۱3 دستگاه دو تا هفت سال و 
۶5 دستگاه از ناوگان اتوبوسرانی کمتر از دو 

دارد. عمر  سال 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه با بیان اینکه پنج شرکت از بخش 
خصوصی، ۱2 پایانه شهری، سه باب توقفگاه 
)دپو(، ۱40 باجه فروش و شارژ اصفهان کارت 
اتوبوسرانی  ناوگان  خصوصیات  دیگر  از 
اتوبوس  هر  کرد:  تاکید  است،  اصفهان 
به صورت روزانه ۱۹0 کیلومتر را طی می کند 
که مصرف هر یک از آنها 82 لیتر در هر ۱00 
کیلومتر است و می توان گفت هر اتوبوس 

روزانه ۱50 لیتر گازوئیل مصرف می کند.

یک مقام شهرداری اصفهان: 
عمر اتوبوس های اصفهان ده سال است 

 بیمارستان ازنا اما به گفته 
رحیم یگانه، رئیس بیمارستان 

عالوه بر کمبود تخت 
بیمارستانی پزشک متخصص 

نیز کم دارد. او به روزنامه 
»پیام ما« می گوید: »بیمارستان 

ازنا، بیمارستانی عمومی است 
اما هم متخصص ارتوپدی 

ندارد، هم متخصص گوش و 
حلق و بینی و هم متخصص 

چشم پزشکی. می گویند باتوجه 
به شاخص جمعیتی به شما 
تعلق نمی گیرد اما بسیاری 

توجیه نیستند، ما بیمارستان 
داریم و مردم توقع پزشک 

دارند. مردم هم برای درمان 
این بیماری ها به پزشکان 

متخصص به شهرهای دیگر 
مراجعه می کنند.«

|  
یم

سن
  ت

|

| روزنامه نگار  |

| سوگل دانائی |

به   1400/08/11 درتاریخ  طراوت  ایاز  محدود  مسئولیت  با  تاسیس شرکت 
شماره ثبت 8928 به شناسه ملی 14010474472 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه صادرات و واردات ، خرید 
و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات 
و ال سی برای شرکت نزد بانکها ، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، اخذ و اعطایی 
نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی ، خرید و فروش اینترنتی انواع کاالهای 
ایجاد شعب  حقوقی،  و  حقیقی  اشخاص  با کلیه  قرارداد  انعقاد  و  بازرگانی  مجاز 
و  وام  اخذ  بانکها،  نزد کلیه  افتتاح حساب  خارج کشور،  و  داخل  در  نمایندگی  و 
اعتبارات بانکی یه صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  کشور،  سراسر 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان سیستان وبلوچستان ، 
شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، محله بزرگمهر ، بلوار دانشجو، کوچه 
، طبقه همکف کدپستی 9816867987 سرمایه شخصیت   0 ، پالک  دانشجو 12 
از  الشرکه هر یک  نقدی میزان سهم  ریال   1,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی 
ریال سهم   500000 دارنده  به شماره ملی 2741872805  شرکا خانم زهرا رضائی 
الشرکه آقای یحیی جوینی به شماره ملی 3622128100 دارنده 500000 ریال سهم 
به   2741872805 ملی  شماره  به  رضائی  زهرا  خانم  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای یحیی جوینی به شماره 
ملی 3622128100 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه  ، بروات  ، سفته  از قبیل چک  شرکت 
نامه های عادی و اداری باامضاء آقای یحیی جوینی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان 

شناسه آگهی : 1317574

 آگهی  تاسیس شرکت 

آگهی مفقودی 
131SL سایپا  سبزسواری  برگ 
رنگ  –روغنی  سفید  مدل1390 
و   4121266 موتور     شماره   به 
 S3412290921170 شماره شاسی
پالک 23ص688ایران   شماره  به 

امیری  سبحان  به  متعلق   65
دوماری مفقود واز درجه اعتبار 

ساقط گردیده است . 

آگهی مفقودی 
مدل  پژو405  سواری  سندوکارت 
رنگ  –متالیک  ای  نقره   1385
 12485004180 موتور  شماره   به 
به   24202462 شاسی  شماره  و 

پالک 55س 163ایران  شماره 
توفیقی  مهدی  به  متعلق   32
ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

گردیده است . 

ب 
جنو

بار
ود

ر
ب 

جنو
بار

ود
ر

طرح سرشماری اتباع 
جدیدالورود از تاریخ۱40۱/0۱/22 
آغاز و تا تاریخ  ۱40۱/03/۱7 
ادامه دارد و بعد از آن قابل 
تمدید نیست

خبر

ثبت نام جدید اتباع افغانستانی فاقد مدرک 
در طرح سرشماری

اتباع و مهاجرین خارجی  مدیر کل امور 
از  استفاده  ضرورت  بر  کشور  وزارت 
دولت  پیشخوان  دفاتر  ظرفیتهای 
اتباع  سرشماری  طرح  نام  ثبت  در 

داد. خبر  مدرک  فاقد  افغانستانی 
رضادوست  صادق  ایسنا،  گزارش  به 
خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  مدیرکل 
اتباع  به  اشاره  ضمن  کشور  وزارت 

کشور  در  که  مدرک  فاقد  افغانستانی 
تاکنون  دالیلی  به  بنا  و  دارند  حضور 
سرشماری  طرح های  در  اند  نتوانسته 
از  بهره مندی  جهت  گفت:  کنند  شرکت 
 ۶ مدت  به  فعال  موقت که  اقامت  برگه 
ثبت  جهت  سریعتر  چه  هر  است،  ماه 
نام به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر 

کنند. مراجعه  کشور 

اتباع  سرشماری  طرح  افزود:  او 
آغاز  تاریخ۱40۱/0۱/22  از  جدیدالورود 
و  دارد  ادامه   ۱40۱/03/۱7 تاریخ   تا  و 
افرادی  و  نیست  تمدید  قابل  آن  از  بعد 
عنوان  به  نکنند  این طرح شرکت  در  که 
باید کشور  و  تلقی شده  اتباع غیر مجاز 
می شود  توصیه  بنابراین  نمایند،  ترک  را 
همه اتباع فاقد مدرک اقامتی، مهاجران 

دریافت  جهت  جدیدالورود  آوارگان  و 
تسهیالت اقامتی از این فرصت استفاده 
و  شرکت  سرشماری  طرح  در  و  کرده 
برگه اقامت موقت خود را دریافت کنند.
افغانستانی  اتباع  کلیه  کرد:  تاکید  او 
سراسر  استانهای  همه  در  مدرک  فاقد 
به  ممنوعه  غیر  و  ممنوعه  از  اعم  کشور 
سیستان وبلوچستان  )استان های  از  غیر 
و آذربایجان غربی( می توانند به دفاتر 
به  نسبت  و  مراجعه  دولت  پیشخوان 

اقدام کنند. مذکور  طرح  در  نام  ثبت 
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  اساس  بر 

اتباع  امور  کل  اداره  روابط عمومی  و 
کشور،  وزارت  خارجی  مهاجران  و 
به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  رضادوست 
اینکه حضور اتباع خارجی در استان های 
ممنوعه مجاز نمی باشد، تاکید می کنیم 
طرح  در  نام  ثبت  از  پس  مذکور  اتباع 
فاقد  افغانستانی  اتباع  سرشماری 
و  مجاز  استان های  از  یکی  مدرک، 
انتخاب  اسکان  و  اقامت  برای  مجاور 
غیرمجاز  فرد  این صورت  غیر  در  کنند، 
اسالمی  جمهوری  کشور  باید  و  بوده 

کند. ترک  را  ایران 
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ایالم، مبارکی

ایالم  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
این  در  نهال  اصله  5میلیون  حدود  ساالنه  گفت: 
گونه   ۶5 این که  بیان  با  می شود.  تولید  نهالستان 
نهال در نهالستان مادرتخصصی ایوان کشت می شود 
ایوان  شهرستان  سردسیری  نهالستان  داشت:  اظهار 
جنگلی  گونه های  تولید  "مادرتخصصی"  نهالستان 
زاگرس و تولید گیاهان دارویی منطقه زاگرس است 
شناخته  کشور  کل  در  مادر،  نهالستان  به عنوان  که 

دارد. نهال  تولید  و  می شود 
ایالم  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیر کل 
دارد  مساحت  هکتار   ۶ حدود  نهالستان  این  گفت: 
از  اعم  نهالستان  این  در  نهال  گونه   ۶5 بیش از  و 
می شود. تولید  دارویی  و گیاهان  جنگلی  گونه های 
نهال  اصله  میلیون   5 اینکه ساالنه حدود  بیان  با  او 
تفاوتی  افزود:  می شود  تولید  نهالستان  این  در 
در  نیاز  مورد  گونه های  به  بسته  تولید  تناوب  بین 
اصله  میلیون   5 تا   3 از  و  دارد  وجود  سال  طول 
تولید  ایوان  سردسیری  نهالستان  در  سالیانه  نهال 

. د می شو
بر  زمانی  موقعیت  یک  در  کرد:  بیان  مسئول  این 
از  نهال   برای کاشت  است  ممکن  طرح ها  اساس 
گونه های متفاوت استفاده شود و با توجه به فضای 
و گلدان  سطل  در  نهال  تعداد کمتری  دسترس  در 
قرار داده شود و تولید از 5 میلیون اصله کمتر  شود.

او ادامه داد: ممکن است در یک موقعیت دیگر و بر 
زمینی کشت  به صورت  دیگری  گونه های  نیاز  حسب 
شوند که تولید بیشتر می شود و این عدد به بیش از 

5 میلیون اصله نهال در سال می رسد.
مدیرکل منابع طبیعی استان ایالم با اشاره به اینکه 
این نهال ها به ۱2 استان زاگرسی کشور نیز فرستاده 
می شوند، اضافه کرد: این نهال ها حتی در استان های 
غیر زاگرسی و مرکزی کشور نیز به فروش می رسند.

محل  از  طرح  این  اعتبار  تمام  کرد:  تصریح  او 
و  طبیعی  منابع  سازمان  توسط  و  ملی  اعتبارات 
خوشبختانه  و  می شود  تامین  کشور  آبخیزداری 
با  علمی  نهالستان  یک  شاهد  ایوان  شهرستان  در 
تکنولوژی بذر، زیست شناسی و بیومیکرولوژی بذرها 
در  توسط کارشناسانی که  علمی  به  صورت کاماًل  که 
می  اداره  هستند  فعالیت  به  مشغول   نهالستان  این 
معظم  مقام  منویات  بر  تأکید  با  احمدی  شود.رضا 
رهبری مبنی بر شعار سال افزود: این نهالستان برای 
تعداد نزدیک به ۶0 نفر اشتغال زایی دارد که تعدادی 

می باشند. خانوار  سرپرست  زنان  افراد  این  از 
با  نهال  تولید  به  منجر  فعالیت ها  این  داد:  ادامه  او 
مقاوم  همچنین  می شود  علمی  و  استاندارد  کیفیت 
ریزگردها،  خشک سالی،  مثل  پیِش رو  شرایط  به 
کمبود برف و باران، شرایط نامتناسب بودن بارش ها 
و مقاوم به شرایط فقر خاک در نظر گرفته می شود.

ساالنه 5میلیون اصله نهال 
در ایالم تولید می شود

ممیزی خارجی مراقبتی گواهینامه CARES ذوب آهن اصفهان، جهت صادرات 
معاون  رضوانیان  مهندس  شد.  انجام  موفقیت  با  شرکت  این  تولیدی  میلگرد 
برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان در جلسه افتتاحیه این ممیزی که با حضور 
مدیران مرتبط در سالن جلسات مدیر عامل شرکت برگزار شد، به بیان اقدامات انجام 
شده در زمینه ارتقا کیفیت، اقدامات آموزشی و کسب حداکثر رضایتمندی مشتری 
پرداخت و گفت: ذوب آهن اصفهان فراتر از اجرای الزامات استانداردهای مورد بررسی 
و استقرار و تمدید آن ها، همواره با نهایت سعی و تالش در جهت افزایش بهره وری 
توام با رعایت حقوق مصرف کننده و حفظ کرامت انسانی کارکنان گام برداشته است.
محمد صدری مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان نیز، گفت: اولین ممیزی 
مراقبتی بعد از اخذ گواهینامه CARES طی روزهای ۱۹ و 20 اردیبهشت ماه توسط 
سرممیز موسسه مذکور Serdar Anlas از انگلستان و در مدیریت های مرتبط انجام 
شد و با توجه به عدم مشاهده هیچ گونه عدم انطباقی، گواهینامه CARES برای این 

شرکت تمدید اعتبار شد.
صدری تاکید کرد: با توجه به شرایط ویژه ناشی از بحران شیوع کرونا این ممیزی با 
استفاده از بستر اینترنت و به صورت از راه دور ) audit Remote ( صورت پذیرفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با بیان اینکه خرید محصول کلزا در استان 
در حال حاضر به پایان رسیده است، گفت: تاکنون یک میلیون و ۱4۱ هزار تن گندم 

خریداری شده است.
امید جهان نژادیان در گفت  و گو با ایسنا با بیان اینکه خرید محصول گندم هنوز ادامه 
دارد، اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تاکنون یک میلیون و ۱4۱هزار تن گندم خریداری 

شده است و پیش بینی می شود یک میلیون و 250 هزار تن گندم خریداری شود.
او افزود: از آغاز فصل برداشت کلزا، 7۶ هزار و ۶۶۹ تن محصول کلزا خریداری شده و 

خرید این محصول در حال حاضر به پایان رسیده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به اینکه در مجموع ۱52 مرکز برای 
خرید محصول گندم و کلزا در استان وجود دارد، گفت: در کل برای محصول گندم ۱0۶ 

مرکز و برای محصول کلزا 4۶ مرکز خرید آماده شده بود.
جهان نژادیان در خصوص پرداخت وجوه خرید کشاورزان عنوان کرد: در حال حاضر 50 

درصد وجوه خرید کشاورزان پرداخت شده است و مابقی آن در حال پرداخت است.
او افزود: تقاضا داریم مطالبات کشاورزان هر چه سریع تر پرداخت شود که استاندار نیز 

در حال پیگیری این مساله است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان در استان فارس اعالم کرد که 
سرمای بهاره، منجر به وارد شدن خسارتی بالغ بر ۶0 میلیارد تومان به باغداران این 
شهرستان شده است.غالمعباس زارعی فر یکشنبه 25 اردیبهشت به خبرنگاران گفت: 
بر اثر سرمای بهاره، 40 درصد از ۱280 هکتار باغ در شهرستان ارسنجان را با دچار 
مشکل و با خساراتی مواجه کرده است.زارعی فرد گفت: وسعت باغ های این شهرستان 
۱800هکتار بوده و عمده محصول این باغ ها انارست که بیش از ۱280 هکتار از این 
باغ ها با خسارت هایی مواجه شده است.او حجم ریالی خسارت وارده به باغ های 
ارسنجان را حدود ۶00 میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: سرمازدگی قریب به ۱0 هکتار از 

باغ های گل محمدی را از حیث انتفاع غیرقابل برداشت کرده است.
او با بیان اینکه سرمازدگی در چند سال گذشته خسارت های جبران ناپذیری به 
بخش کشاورزی ارسنجان تحمیل کرده است، خاطرنشان کرد:  علی رغم اطالع رسانی 
و اقدامات ترویجی، تا کنون تنها ۱5 درصد از باغ ها و 20 درصد مزارع شتوی این 

شهرستان تحت پوشش بیمه قرار دارند.
به گفته زارعی فر، کارشناسان بیمه در حال بازدید از واحدهای خسارت دیده تحت 

پوشش هستند تا پس از تعیین خسارت، پرداخت غرامت آغاز شود.

تایید مجدد محصوالت 
ذوب آهن اصفهان برای صادرات

خرید بیش از یک میلیون تن گندم 
در خوزستان

سرما 60 میلیارد تومان
به باغداران ارسنجان خسارت زد

| اصفهان  | | خوزستان | | فارس  |

هم اندیشی نمایندگان 
شرکت گاز گلستان 
و دانشگاه آزاد  

گلستان، مومنی - برای افزایش سطح تعامالت 
و تقویت همکاری های فی مابین صنعت گاز و 
دفتر  محل  در  اندیشی  هم  جلسه  دانشگاه 
پژوهش و فناوری شرکت گاز استان گلستان 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
رئیس  فرح بخش  تمجیدی  استان گلستان، 
پژوهش و فناوری شرکت گاز استان در این 
که  هم اندیشی  نشست  در  گفت:  خصوص 
نقطه  و  تجارب  دانش،  از  بهره گیری  با هدف 
نظرات صاحب نظران و اساتید مراکز دانشگاهی 
و با حضور اعضای هیئت علمی و روسای مراکز 
تحقیقات و رشد دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد 
کتول و همچنین نمایندگان شرکت گاز استان 
تشکیل شده است در خصوص موضوع جلسه 

بحث و تبادل نظر شد.
ارتباطی  این جلسه چالش های  در  افزود:  او 
بین صنعت و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت 
و راهکارهای مورد نظر نیز جهت مرتفع کردن 
قبیل  از  موضوعاتی  و  شده  ارائه  چالش ها 
بهینه سازی مصرف گاز، استفاده از انرژی های 
نو، ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت 
شده است.  مطرح  نیز  دیگر  مرتبط  موارد  و 
رئیس پژوهش و فناوری شرکت گاز استان 
این نشست همچنین مقرر  اظهار داشت: در 
شد به منظور هرچه نزدیک تر شدن ارتباطات 
و  ظرفیت ها  از  گاز  شرکت  بیشتر  شناخت 
آشنایی  همچنین  و  دانشگاه  توانمندی های 
و  چالش های  از  علمی  هیات  اعضاء  بیشتر 
بازدیدها و جلسات دو  معضالت صنعت گاز، 

برنامه ریزی شود. نیز  ای  جانبه 

مشکلی از نظر کاالهای 
اساسی در سمنان 

وجود ندارد 
زهرا میرزایی، خبرنگار- استاندار سمنان گفت: 
مردم استان اطمینان داشته باشند از نظر وجود 
استان  در  اساسی مشکلی  و ذخیره کاالهای 
وجود ندارد. سیدمحمدرضا هاشمی افزود: این 
اطمینان را به مردم استان سمنان می دهیم از 
نظر کاالی اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد.او 
با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی و عادالنه 
کردن یارانه ها تاکید کرد: هدف از اجرای این 

طرح برقراری عدالت اقتصادی است.
دغدغه ای  امروز  شد:  یادآور  سمنان  استاندار 
ما  استان  نداریم.  مرغ  گوشت  تامین  برای 
گذشته  از  و  است  مرغ  تولید گوشت  قطب 

است. نداشته  زمینه  این  در  مشکلی 
او ادامه داد: سمنان برای استان های همجوار 
و  هست  و  بوده  مرغ  گوشت  کننده  تامین 
نیاز  از  بیش  میزان  به  بازار  در  مرغ  گوشت 
موجود باشد.هاشمی بیان کرد: گوشت مرغ در 
استان سمنان به قیمت 57 هزار و 500 تومان 
میانگین  از  تومان  هزار   2 و  می شود  عرضه 
کشوری ارزان تر است.او افزود: در روزهای اخیر 
توزیع مرغ و تخم مرغ طبق روال انجام شده 
و با فعالیت کارخانه قند در شاهرود، به میزان 

کافی شکر در استان سمنان وجود دارد.
استاندار سمنان بیان کرد: درباره روغن مسائلی 
وجود داشت که با ورود یک محموله به استان 
زمینه  این  در  مشکلی  مردم  آن،  توزیع   و 

داشت. نخواهند 

در مراسم افتتاح نمایشگاه 
شاهنامه های نفیس خطی 

و چاپ سنگی، موسوی 
مدیر كل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
استان خراسان رضوی حضور 

به هم رساند

گلستان، مومن -رئیس کل دادگستری گلستان 
گنبدکاووس  آبی  موج های  پرونده  متهم  گفت: 
شده  داده  فرصت  از  ماه  چهار  وجود گذشت  با 
عمل  پروژه  پیشرفت  برای  خود  تعهد  به  هنوز 
نقل  به  ایرنا  یکشنبه  روز  است.به گزارش  نکرده 
از دادگستری گلستان، حیدر آسیابی در جلسه با 
شاکیان پرونده موج های آبی گنبدکاووس که به 
منظور نحوه رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده 
برگزار شد از تسریع در روند رسیدگی به شکایت 

داد. خبر  مال باختگان 
به  موافقت شاکیان  با  پارسال  افزود: دی ماه  او 
وثیقه  قید  به  اکنون  هم  پرونده که  این  متهم 
آزاد است، یکسال برای تکمیل این پروژه فرصت 
از زمان آزادی،  با گذشت چهار ماه  اما  داده شد 
اقدام قابل  تاکنون  نکرده و   به تعهد خود عمل 
نداده است. انجام  پروژه  برای پیشرفت  توجهی 
امروز  بیان کرد:  دادگستری گلستان  رئیس کل 
به  قضایی  رسیدگی  ادامه  شاکیان  درخواست  با 
پرونده در اسرع وقت در دستور کار قرار گرفت تا 

در کوتاه ترین زمان ممکن، پرونده رسیدگی و به 
مرحله اجرای احکام برسد.

دادستان  و  گلستان  دادگستری  کل  رئیس 
پرونده  مالباختگان  با  امروز  استان  مرکز 
سالن  در  گنبدکاووس  آبی  موج  کثیرالشاکی 
و  دیدار  شهرستان  این  دادگستری  جلسات 

کردند. گفت وگو 
نزدیک  با  گنبدکاووس  آبی  موج های  پرونده 
پرونده های کثیرالشاکی  از  یکی  شاکی   300 به 
استان است که رییس قوه قضائیه در سفر آذر 
به  ویژه  اختیارات  استان،   به  خود  پارسال  ماه 
تعیین  برای  گلستان  دادگستری  کل  رییس 

کرد. اعطا  پرونده  این  تکلیف 
در این پرونده شاکیان به امید تحویل مغازه در 
این طرح تفریحی گردشگری سهام خریدند اما 
طرح  این  سال    ۹ به  نزدیک  گذشت  از  پس 
همچنان نیمه کاره مانده بود و دی ماه پارسال با 
برای  یکسال  سرمایه گذار  به  مال باختگان  توافق 

داده شد. این طرح فرصت  تکمیل 

خراسان رضوی - نمایشگاه شاهنامه های نفیس خطی و 
چاپ سنگی در موزه قرآن و هدایای مقام رهبری حرم 
رضوی افتتاح شد. همزمان با سالروز بزرگداشت حکیم 
ابوالقاسم فردوسی، نمایشگاه شاهنامه های نفیس خطی 
و چاپ سنگی در موزه قرآن و هدایای رهبری حرم مطهر 
رضوی افتتاح شد.به گزارش گنجینه رضوی، در مراسم 
افتتاح این نمایشگاه محمد حسین زاده مدیركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اشاره به بازدید از مرکز 
نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، وجود 
گنجینه هایی بی نظیر در این مجموعه که بیانگر هویت 

ایرانی اسالمی است را حیرت آور توصیف کرد.
امری  جهان  در  را  مجموعه هایی  چنین  جمع آوری  او، 
حکومتی برشمرد و تصریح کرد: آستان قدس رضوی که 
یک نهاد دینی با سبقه چندصدساله است، بی نظیرترین 

نهاد دینی در جهان است که این کار را انجام می دهد.
آستان  فرهنگی  اندرکاران  دست  فعالیت  حسین زاده، 

قدس رضوی در جمع آوری و مدیریت مجموعه ای عظیم 
از گنجینه فرهنگی را شایسته تقدیر و تشکر دانست و 
آن را ذخیره ای برای آیندگان برشمرد.در این نمایشگاه 
۱0 نسخه خطی متعلق به قرن دهم هجری قمری به 
نمایش گذاشته شد که در 25، 27 و 28 سطر به خط 
است. تصویر  مجالس  دارای  و  نستعلیق کتابت شده 
همچنین در بخش دیگری از این نمایشگاه ۱5 نسخه 
چاپ سنگی از قرن ۱3 به بعد در معرض بازدید قرار 
گرفته است که در فاصله زمانی ۱2۶7 تا ۱32۶ قمری به 

چاپ رسیده است.
درمراسم افتتاح این نمایشگاه، موسوی مدیر كل میراث 
خراسان  استان  دستی  صنایع  و  فرهنگی، گردشگری 
رضوی حضور به هم رساند. گفتنی است این نمایشگاه 
از 25 اردیبهشت تا 8 خرداد ماه برای بازدید عالقه مندان 
در محل موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری دایر 

خواهد بود.  

متهم پرونده موج های آبی گنبد به تعهد خود عمل نکرد

افتتاح نمايشگاه شاهنامه های نفيس خطی 
و چاپ سنگی در موزه قرآن مشهد

پرونده موج های آبی گنبدکاووس 
با نزدیک به 300 شاکی یکی از 
پرونده های کثیرالشاکی استان 
است که رئیس قوه قضائیه در 

سفر آذر ماه  پارسال خود به 
استان،  اختیارات ویژه به رئیس 

کل دادگستری گلستان برای 
تعیین تکلیف این پرونده اعطا کرد

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱400۶03۱۹008003۱3۹ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رمضان تهامی پور زرندی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 5 صادره از زرند در یکباب 
خانه به مساحت 242.40 مترمربع از پالک 2382 اصلی واقع در زرند خیابان پوریای ولی خریداری از مالک 
رسمی خانم کبری موسوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 7
تاریخ انتشار نوبت اول:۱40۱/2/۱۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱40۱/2/2۶
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

فاقد سند رسمی- برابر اراء شمارهای ۱40۱۶03۱۹0780003۱4و۱40۱۶03۱۹07800040۶ هیات دوم مورخه ۱40۱/۱/2۱ 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی رضا جالل آبادی راوری فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 308 صادره از راور وخانم فرزانه رضائی گزکی فرزند محمد به شماره شناسنامه 4۱۹ باالمناصفه درششدانگ 
یك باب خانه به مساحت ۱۶5/۹ مترمربع تحت پالك۱748 فرعی از 3۹82 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك۶5 
فرعی از 3۹82 اصلی بخش2کرمان واقع در کرمان خیابان اسدابادی کوچه 33 انتهای کوچه سمت راست  خریداری 
از مالك رسمی آقای محمد باقرنجابتی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/02/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱40۱/02/2۶

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
شناسه آگهی : 1308957
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان     

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱400۶0327۱0000047۱ مورخ ۱400/۱۱/۹ هیات اول/ 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای توران 
احمدی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ۱74۱ صادره از زنجان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 52/۱۶ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده ۱۱484 فرعی از 52۹۹ اصلی 
واقع در بخش یک زنجان خریداری از  مالک رسمی آقای باقر افشاری محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/02/۱0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/02/2۶ 

علیرضا محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

وم
 د

ت
نوب

آگهی مناقصه
شهرداری منوجان در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره 303554-1401/7/1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

کرمان زیرسازی و پخش امولوسیون و آسفالت کوچه ها و خیابان های سطح شهر شامل )شهرک فرهنگیان-شهرک 65 هکتاری-
رضوانی شمالی-مسیر گردشگری کندر طول و ولیعصر شمالی منتهی به بیمارستان( با اعتباری بالغ بر 30.000.000.000 ریال سی 
میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی سال 1400 طبق شرایط پیمان و مشخصات و نظرات دفتر فنی از طریق مناقصه عمومی با 

شرایط ذیل به پیمانکارواجد الشرایط و دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید.

1-قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و کشوری
2-متقضیان بایستی پیشنهادات خود را در زمان تعیین شده در سامانه ستاد بارگزاری نمایند.

3-پیشنهادات با حضور اعضای کمیسیون معامالت مفتوح و برنده مناقصه مشخص خواهد شد.
4-در صورتی که نفر اول برنده مناقصه ظرف یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید با نفر دوم و سوم قرارداد 

منعقد می شود و ضمانت آن ها به نفع شهرداری ضبط می گردد.
5-شرکت های متقاضی  می بایستی پیشنهادات خود را واضح اعالم نمایند.

6-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
اسناد مناقصه در سایت 1401/2/25 انتشار  7-تاریخ 

از سایت 1401/2/31 می باشد. الف(مهلت دریافت اسناد 
باشد 1401/3/12 می  پیشنهادات  دریافت  ب(مهلت 

1401/3/16 خواهد بود. 10 روز  بازگشایی پیشنهادات ساعت  ج(زمان 
8-موارد ذیل جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

الف(پیمانکار واجدالشرایط و دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد.
ب(سپرده به میزان 5% برآورد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1.500.000.000 ریال می باشد.

ج(اظهارنامه شرکت
منصور زارعی- سرپرست شهرداری منوجان9-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مفقودی  آگهی فقدان 
مدرک تحصیلی

بهروز سرداری  آقای  برگ سبز خودرو 
عمید آبادی  با کد ملی  4280433003   
کشاورزی   خودرو  اسداله    فرزند 
تراکتور  رنگ قرمز-روغنی  مدل 1386  
شماره پالک 347 ک 15   ایران 87   
شماره شاسی f04861   شماره موتور 
LFW12334T  به نام بهروز سرداری 

از  و  گردیده  مفقود  آبادی   عمید 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامه موقت کاردانی اینجانب پردیس 
طیب مترصد فرزند محمد صادق به شماره 
مقطع  در  تهران  از  صادره   ٨6٨ شناسنامه 
معماری  نقشه کشی  رشته  پیوسته  کاردانی 
شماره  با  قزوین  دانشگاهی  واحد  از  صادره 
0393397 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می 
باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین به نشانی 

قزوین بلوار نخبگان – باالتر از پونك كد 
پستی 15195-34199 و صندوق پستی: 

ن341851416 ارسال نماید
وی
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پیاپی 2288 شماره   سال شانزدهم            ۱40۱ اردیبهشت    دوشنبه 2۶ 

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

 منابع طبیعی، آب و انرژی:
 فاطمه باباخانی )دبیر(

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

صفحه آرایی: ندا صفاریان،فاطمه خواجویی
رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494

/  تلفن:  86011893-021تهران - خیابان شریعتی - ابتدای شهید بهشتی - پالک 26 )ساختمان 3۵3(- واحد ۵
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طبیعت شگفت انگیز»داالهو و ریجاب« در کرمانشاه/ ایسنا

عکس:  ایسنا

|  مسجد تاریخانه دامغان |
قدیمی ترین  و  مهم ترین  تاریخانه  مسجد 
جنوب  در  که  است  دامغان  تاریخی  بنای 
بهترین  از  یکی  و  واقع شده  دامغان  شرقی 
است.  ایران  در  نخستین  مساجد  نمونه های 
این بنا در حال حاضر متروک و تا حدودی 
باقی مانده  آن  از  آنچه  ولی  است  مخروبه 
عبارت است از 2۶ ستون  مدور که با آجرهایی 
 7 ضخامت  و   34 عرض  و   35 طول  به 
سانتی متر ساخته شده و به نام چهل ستون 
حدود  در  ستون  هر  محیط  است.  معروف 
تا محلی  از سطح زمین  ارتفاع آن  5 متر و 
که تاق ها بر آن متکی است، 2/84متر و تا 
پشت بام ۶ متر است. تاق های این ساختمان 
ولی چندین سال  ریخته  فرو  زمان  مرور  به 
دامغان  واعظ  عاملی؛  میرزا آقا  به همت  قبل 
از محل وجوه جمع آوری شده از مردم شهر، 
با خشت خام بر تاق های مزبور سقف زده اند 
پابرجا است. در سمت  باقی و  که هم اکنون 
یک  تاق،  و  ورودی   ۶ بین  مسجد  غربی 

متر  به طول۱4/۱2  بزرگ تری  تاق  و  ورودی 
و عرض5/02 متر وجود دارد که آثار محراب 
و منبر مسجد در این قسمت دیده می شود. 
عرض هر یک از شش ورودی یا ایوان که در 
طرفین ورودِی وسطی واقع شده اند ۶/3۶متر 
مربع  تقریبی  طور  به  مسجد  صحن  است. 
شکل و به طول 27 و عرض 2۶ متر است. در 

شمال مسجد تاریخانه، مناری وجود دارد که 
با آجر ساخته شده و ارتفاع آن در حال حاضر 
2۶ متر است و 8۶ پله از داخل دارد. محیط 
آن در پایین در حدود ۱3 متر بوده و به نسبت 
ارتفاع منار از سطح زمین، از محیط آن کاسته 
می شود به طوری که محیط آن در باال به ۶/8 

متر می رسد. / سیری در ایران

در روز بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱400، روزنامه »پیام ما« گزارشی با 
عنوان »جدال سخت با آتش زاگرس« منتشر کرده  است که به حریق 
ارتفاعات شاه بهرام کهگیلویه و بویراحمد و ارتفاعات کوه طوف رستم در فارس 
اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »اتهام دوباره سگ  کشی به 

شهرداری تبریز« در این شماره از روزنامه منتشر شده است.

| آلودگی خاک ) بخش 18( |
اختالل در کارکرد طبیعی خاک را زمانی می توان مشاهده کرد که دیگر برای 
رفع این اختالل کمی دیر است. بنابراین، ضروری است که موضوع آلودگی 
خاک در چارچوب پیش بینی خطرها و آسیب های احتمالی که ممکن است بر 

کارکرد خاک تاثیر بگذارد، مطالعه شود. / دانشنامه  محیط زیست

اینترنت  از  نارضایتی  اعالم  درخواست  نام  با  کارزاری 
با  است که  جریان  در  وب سایت کارزار  در  اول  همراه 
در  می شود.  پیگیری  #اینترنت_همراه_اول  هشتگ 
بخشی از متن این کارزار خطاب به مدیرعامل همراه 
اینترنت  ارائه  در  مشکالتی  »اخیرًا  است:  آمده  اول 
که  آمده  وجود  به  اول  همراه  کاربران  برای  همراه 
با  است.  شده  کاربران  از  بسیاری  نارضایتی  موجب 
این  اینترنت همراه، متاسفانه  باالی  تعرفه های  وجود 
شرکت در راستای تعهدات خود به خوبی عمل نمی کند 
و بسیاری از کاربران از ضعیف بودن اینترنت گله مند 
هستند. همچنین برخی از کاربران پس از فعال سازی 
بسته های اینترنت به دلیل ضعیف بودن اینترنت همراه 
نمی توانند تا پایان مهلت استفاده از بسته ها اینترنت 
می شود  باعث  امر  این  که  باشند  داشته  پرسرعت 
هزینه های پرداختی عماًل در حساب شرکت همراه اول 

بماند.« باقی 
پیگیر  راه  این  از  می خواهند  این کارزار  امضاکنندگان 
»اصالح پشتیبانی همراه اول از کاربران و مخاطبان« 

شوند.
این کارزار از ۶ شهریور ١٤٠0 آغاز شده و تا 3۱ شهریور 
کارزارهای  از  کارزار  این  همچنین  دارد.  ١٤٠١ادامه 
اجتماعی بوده و از سوی بیش از5 هزار و ۱۱ نفر امضا 

است. شده 

خه مرحبا و اهال آخر تو خود کجایی

احوال ما نپرسی نزدیک ما نیایی

ما خود نمی شویمت در روی اگرنه آخر

سهلست اینکه گه گه رویی بما نمایی

بی خرده راست خواهی گرچه خوشت نیاید

بدخوی خوبرویی بیگانه آشنایی

گفتم غمت بکشتم گفتا چه زهره دارد

غم آن قدر نداند کاخر تو آن مایی

الحق جواب شافی اینک چنینت خواهم

دادی به یک حدیثم از دست غم رهایی

گویی بدان میارم کز بد بتر کنم من

من زین سخن نه لنگم تو با که در کجایی

نه برگ این ندارم هان خیر می چگویی

نی دست آن نداری هین زود می چه پایی

گر انوری نباشد کم گیر تیره روزی

تو کار خویش می کن ای جان و روشنایی

انوری

 آبشار پارک سنگسر مهدیشهر در موقعیت 
در   E۶3205۹  N354223 جغرافیایی 

استان سمنان واقع است. 
پارک آبشار یکی از پارک های گردشگری 
پر هزینه و نوساز واقع در شهر مهدیشهر 
مهدیشهر  شهرستان  مرکز  )سنگسر( 
به  کوهی  دامنه  در  پارک  این  است. 
نام ظهر تاسوعا، در مرکز شهر سنگسر 
منحصر  ویژگی های  از  است.  شده  بنا 
به فرد پارک آبشار سنگسر آن است که 
بخش عمده پارک، آالچیق ها، درختان، 
بر  آبشارها  و  وحش  حیات  زیستگاه 
روی بدنه کوه ساخته شده است که از 
این جهت کار ساخت آن بسیار پر هزینه 
زیستگاه  دارای  پارک  این  است.  بوده 
دو  روباز،  سینمای  وحش،  حیات 
مصنوعی،  آبشار   3 مصنوعی،  دریاچه 
پارک کودک و پارکینگ است. زیباترین 
مناظر پارک آبشار را آبشارهای مصنوعی 
که  به طوری  است  داده  تشکیل  آن 

مسیر  در  و  شده  سرازیر  کوه  فراز  از 
روی  از  و  می گذرد  پله ها  کنار  از  خود 
همچنین  می ریزد.  پایین  به  صخره ها 
از دیدنی های این  پیکره آرش کمانگیر 
پارک است که به دست حبیب دانایی 
باالترین  در  مهدیشهری  هنرمند  فرد 
قسمت آن ساخته شده است./ کویرها 

ایران بیابان های  و 

این جانور از نظر ظاهری شباهت زیادی به موش های 
بزرگ دارد، با این تفاوت که در این حیوان دم به طور 
تقریبی از بین رفته است. گوش ها بسیار کوچک و 
گرد است به طوری که به پهنای گوش مساوی طول 
آن است. برخالف خرگوش ها پاها زیاد بلند نیستند و 
به طور تقریبی با دست ها مساوی اند. موها بلند، انبوه 
و نرم است. رنگ  موهای این حیوان متفاوت و رنگ 
پشت، شبیه رنگ محیط است و از خاکستری مخلوط 
با سیاه تا قرمز روشن تغییر می کند. نر و ماده هم 
شکل و به طور تقریبی به یک اندازه هستند. طول 
سر و تنه آن ها ۱50 تا ۱80 میلی متر بوده و میانگین 
وزنشان حدود 500 گرم است. این جانور روزها فعال 
است. اغلب به صورت دسته جمعی، ولی با فاصله به 
نسبت زیاد از یکدیگر زندگی می کنند. در زیر سنگ ها و 

صخره ها النه می سازد، به طور معمول در اطراف النه 
علوفه زیادی جمع آوری می کند. ارتفاع و قطر علوفه 
جمع آوری شده، گاهی به نیم متر می رسد. در برخی 
از اوقات در حالی که یک شاخه گیاه را به دهان گرفته 
و به سمت النه اش می دود مشاهده می شود. خواب 
زمستانی ندارد. اغلب در نزدیک النه در حال آفتاب 
گرفتن مشاهده می شود. صدای خاصی شبیه سوت 
و یا عوعوی سگ دارد، در موقع صدا دادن خود را 
به جلو و عقب می کشد. زیاد ترسو و فراری نیست، 
نمی تواند سریع بدود و به طور معمول با پرش های 
کوتاهی حرکت می کند. این جانور گیاه خوار است و از 
برگ و شاخه بوته ها تغذیه می کند. در سال چندین 
بار تولید مثل می کند. مدت آبستنی حدود 40 روز 
است و چهار تا ۱0 بچه کور و بی مو می زاید. بچه ها در 
سه ماهگی قادر به جفت گیری و تولیدمثل هستند. 

/ کویرها و بیابان های ایران

پایکا

آبشار سنگسر، مهدیشهر
آبخوان

اعالم نارضایتی 
از اینترنت همراه اول

کارزار

حرکت در زمان آن هم میان حدود دو 
هزار سال پیش تا امروز امری ناممکن 
است و تنها می توان با داستان و تخیل 
را  ما  زمان می تواند  تونل  رسید.  آن  به 
سال  هزاران  شاخص  اسطوره های  به 
ببینیم  را  زندگی شان  تا  برساند  پیش 
آشنا شویم. »محمود  آن ها  با  بیشتر  و 
داستان های  نویسنده   دولت آبادی«، 
کتاب  در  عاشقانه  گاهی  و  سیاسی 
اصول  تمام  سرخ یال «  مادیاِن  »آن 
و  است  زده  کنار  را  داستان نویسی اش 
با نثری کهن داستان شاعری از صدها 
سال پیش را بیان می کند که گاهی به 
حال حاضر نیز سفر می کند. کتاب »آن 
از  بلندی  داستان  سرخ یال «  مادیاِن 
»محمود دولت آبادی«، نویسنده  مطرح 
»ِامُرُؤالَقیس«،  درباره   است که  ایرانی 
عرب  شعرای  معروف ترین  از  یکی 
این  نویسنده  این  است.  دوران جاهلی 
اثر تاریخی اسطوره ای را با نثر کالسیک 
و  نگاشته  همیشه اش  از  متفاوت  و 
تلفیقی از فضای کهنه و نو را به تصویر 
کشیده است. این کتاب شرح ماجرای 
یک خون خواهی قبیله ای عاطفی است 
پیوند  حال  زمان  با  نویسنده  را  آن  که 
چندین  بابیان  نویسنده  است.  زده 
را  داسـتان  جدید  و  امروزی  صحنه  
اثری کهن  و  زده  پیوند  خود  عصـر  بـه 

آفریده  معاصر  فارسی  رمان  عرصه    در 
سرخ یال «  مادیاِن  »آن  کتاب  است. 
سال  نگاه«  »نشر  مستقل  به طور  را 
اثر  این  است.  کرده  منتشر   ۱383
هم  سپنج«  »کارنامه  مجموعه ی  در 
گذاشته شده است. این مجموعه شامل 
و  »بیابانی  بلند  و  داستان کوتاه  یازده 
»گلدسته ها  چنبر«،  خم  »از  هجرت«، 
»سفر«،  آینه«،  و  »ادبار  سایه ها«،  و 
»آوسنه  عقیل«،  »عقیل  شبیرو«،  »با 
»روز  بلوچ«،  با  »دیدار   ، سبحان «  بابا 
و شب یوسف« و »گاواربان« است که 
طی سال های ۱34۱ تا ۱355 به نگارش 
درآمده اند. مجموعه ی »کارنامه سپنج« 
این  داستان نویسی های  اولین  شامل 
آن ها  بیشتر  است که  پرکار  نویسنده ی 
اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  روایت 

است. روستاییان  نابسامان 

| آن مادیاِن سرخ یال | 
|  محمود دولت آبادی |

فیلم سینمایی »ما که هستیم؟« ساخته ابوالحسن کیوان در 
دهمین دوره از فستیوال بین المللی فیلم نیس فرانسه در 5 
رشته نامزد دریافت جایزه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، »ما که 
هستیم؟« در دهمین دوره از جشنواره بین المللی نیس فرانسه 
که از 2۶ تا 3۱ اردیبهشت برگزار می شود، حضور دارد و ابوالحسن 
داستانی  بلند  فیلم  کارگردانی  بهترین  بخش های  در  کیوان 
خارجی، بهترین فیلم بلند داستانی خارجی، بهترین فیلمنامه 
بلند داستانی خارجی و بهترین تدوین فیلم بلند داستانی خارجی 
و رایا نصیری نیز در بخش بهترین بازیگر مکمل زن فیلم بلند 
داستانی خارجی نامزد دریافت جایزه شده اند. این جشنواره در 
سال 20۱3 با نام جشنواره بین المللی سنت تروپه آغاز به کار کرد، 
با این حال زمان زیادی طول نکشید تا در سال 20۱۶ نام این 

رویداد به جشنواره بین المللی فیلم نیس تغییر پیدا کرد.

اجرای نمایش »َدرَهم َتنیدگی« به زودی در پردیس تئاتر شهرزاد 
آغاز می شود. به گزارش ایسنا، اجرای نمایش »َدرَهم َتنیدگی« به 
نویسندگی و کارگردانی احسان گودرزی از ساعت ۱۹:45 روز جمعه، 
سی ام اردیبهشت ماه، در سالن شماره2 پردیس تئاتر شهرزاد آغاز 
می شود. احسان گودرزی نمایش هایی همچون؛ »مثل شلوار جین 
آبی«، »آهواره« و »اسلحه ناموس منه« را در کارنامه کارگردانی 
خود دارد. در خالصه داستان این نمایش از سوی کارگردان آن 
آمده است: »همه چیز از هجده سال پیش شروع می شود. زمانی 
که خاطره حکیمی و احسان گودرزی در قبرستان شیراز از کنار هم 
عبور می کنند بدون اینکه همدیگر را بشناسند. آن ها سال ها بعد با 
هم ازدواج کردند. آنها در نمایش »در هم تنیدگی« درباره ی رازهای 
وحشتناک زندگی خودشان حرف می زنند. رازها و ترس هایی که 
پس از خواندن نامه های ۱8 سال پیش، فاش می شوند. آنها به 

فاصله ای حمله می کنند که مرگ ایجاد  کرده است.«

| سینما  |

| تئاتر |


