
 سخنگوی دولت تاکید کرد قیمت نان برای مردم
 تا پایان سال تغییر نمی کند

چهار سال است تورم ۴۰ درصدی داریم 
سخنگوی دولت در حالی تأکید کرد قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر 
نمی کند که در مصاحبه ای تلویزیونی گفته است دولت توانایی تامین کاالهای اساسی 
با ارز یارانه ای را ندارد.گرانی ماکارونی و آرد که البته گناه آن به گردن جنگ روسیه 

علیه اوکراین و سودجویی از آردیارانه ای در ایران است...

تصاویر ماهواره ای آتش سوزی و توفان 
شن در غرب آمریکا نشان می دهد

بخشی از فرهنگ 
اسپانیایی تبارها  گرفتار 
آتش سوزی های جنگلی

مراسم روز جهانی نجوم در ایران برگزار شد 

 تماشای آسمان
 با عینک توسعه پایدار 

اولین روز نجوم قرن تازه خورشیدی، با شعار »نجوم 
و توسعه پایدار« در کشور برگزار شد. همه ساله در این 
روز گروه های نجومی در دنیا به ترویج و توسعه علم 

نجوم می پردازند.

توله یوزها زیر ذره بین منتقدان
مهدی نبی یان، کارشناس حیات وحش: یوز باید نقطه وصل صاحب نظران می شد اما از این فرصت استفاده نشد

خوشحالی برای تولد توله یوزهای توران چطور به حاشیه رفت

فرصتی برای همدلی

اخبار  صدر  در  ایرانی  یوزهای  تولد  خبر 
از صمیم قلب  محیط زیست کشور است. 
همه  به  را  موفقیت  این  و  خوشحالیم 
به ویژه  کشور  وحش  حیات  دوست داران 
دکتر  ظاهری،  دکتر  عبدوس،  دکتر  آقایان 
و  رادمان  مهندس  و  ادیبی  دکتر  اکرامی، 
حاصل  امروز  جشن  محیط بانانی که  همه 
و  تبریک  است،  آنان  شبانه روزی  تالش 
است ضمن  منصفانه  می گوییم.  شادباش 
به  هم  نگاهی  بزرگان،  این  از  ویژه  تقدیر 
تاریخچه این کار بزرگ داشته و از کسانی 
یاد کنیم که شاید در این روزها تالششان 

می آید. چشم  به  کمتر 
همه از سابقه کوشکی و دلبر و تالش هایی 
شد  پردیسان  در  آنها  باروری  برای  که 
خرداد  از  است  بهتر  پس  داریم.  خبر 
از  جمعی  که  روزهایی   کنم،  آغاز   96
آمدند  گرد  گربه سانان  و  یوز  متخصصان 
تا برای آینده یوز تصمیمی جدی بگیرند. 
برای نجات  اقدامات ضروری  از  فهرستی 
اولویت بندی  برای  و  شد  تهیه  یوزپلنگ 
مشارکت  با  کارگاهی  اقدامات  این 
آسیایی،  یوزپلنگ  از  حفاظت  پروژه 
مؤسسه  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
انجمن  پارسیان،  میراث  حیات وحش 
پستاندارشناسی  مجله  ایرانی،  یوزپلنگ 
حضور  با  و  مستقل  کارشناسان  پازن، 
جهانی  انجمن  از  استروسکی  استفان 
رئیس گروه  برایتنموزر  اورس  و  حفاظت 
جهانی  اتحادیه  از  متخصصان گربه سانان 
اقدام   ٩ شد.  برگزار  طبیعت  از  حفاظت 
انقراض  از  یوزها  نجات  برای  ضروری 
بیشترین  که  اقدامی  پنج  شد.  تعیین 
متخصصان کسب کردند،  نظر  از  را  امتیاز 
جلوگیری  از:  عبارتند  اولویت  ترتیب  به 
خارج  جاده ها،  در  یوز  شدن  کشته  از 
آموزش  زیستگاه ها،  از  دام  فوری  کردن 
دامداران برای جلوگیری از کشتن یوزها، 
ایجاد ذخیره گاه نیمه طبیعی برای یوزها و 
شناسایی و حفاظت کریدورها. این اولین 
کنترل شده  مرکزی  ایجاد  که  بود  باری 
یوزها  نجات  برای  انسان  دخالت  با  و 
برای  تالش  کنار  در  طبیعی  زیستگاه  در 

شد. مطرح  یوزها  اسارت  در  تکثیر 

 محسن موسوی خوانساری، کارشناس منابع آب در گفت وگو با »پیام ما«:

سدسازی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را متوقف کنیدسدسازی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را متوقف کنید
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نهضت ملی مسکن  نام طرح  ثبت  اینکه مهلت  با 
شهرهای  متقاضیان  از  بسیاری  رسیده،  پایان  به 
جدید عنوان می کنند هنوز پیامکی مبنی بر تایید، 
است؛  نشده  ارسال  آنها  برای  پروژه  تعیین  یا  رد 
پیگیری از مسئوالن مربوطه حاکی از آن است که 
مشخص  زودی  به  بالتکلیف  متقاضیان  وضعیت 
ایسنا،  گزارش  می شود.به  اطالع رسانی  آنها  به  و 
بسیاری از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که 
اغلب ثبت نامی های شهرهای جدید هستند عنوان 
میزان  رد،  تایید،  بر  مبنی  پیامکی  هیچ  می کنند 
آورده یا مشخص شدن پروژه برای آنها ارسال نشده 
است. پیگیری ها در این زمینه بدانجا ختم شد که 
وضعیت متقاضیان بالتکلیف به زودی مشخص و 
به آنها اطالع رسانی می شود.آخرین اخبار از وضعیت 
در  است که  آن  مسکن گویای  ملی  نهضت  طرح 
بخش خودمالکی طی حدود یک و نیم ماه گذشته 
تعداد افرادی که قرارداد پرداخت تسهیالت آنها در 
بانک منعقد شده به دو برابر رسیده اما تعدادشان 
چندان زیاد نیست؛ چرا که اوال بجز بانک مسکن، 
سایر بانکها هنوز به این پروژه ورود نکرده اند و دوما 
تقاضای چندانی در بخش خودمالکی وجود ندارد.

از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی 

اعالم کرد متقاضیانی که در زمان ثبت نام در طرح های 
اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن، شهر محل 
در  را  خود  اطالعات  و  مشخصات  یا  و  درخواست 
سامانه ثبت نام، اشتباه درج کرده اند می توانند از روز 
پنج شنبه اول اردیبهشت به مدت یک ماه با مراجعه به 
http:// سامانه طرح های حمایتی مسکن به آدرس

محل  شهر  اصالح  به  نسبت   saman.mrud.ir
درخواست مسکن و یا مشخصات و اطالعات خود 
نام  ثبت  فراخوان  پایان مهلت  از  اقدام کنند. پس 
پایان اسفندماه سال  طرح نهضت ملی مسکن در 
گذشته حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند 
که از این تعداد ۱۰۸ هزار واحد خودمالکی است. بر 
بانک  به  واحد  و ۵۴  هزار   99 آمار  آخرین  اساس 
معرفی و قرارداد ۱۱ هزار و ۸6۵ واحد منعقد شده 
ماه سال جاری  فروردین  اوایل  در  رقم  این  است. 

بود. واحد   69۰9
بانک مسکن است و  به  آمار مذکور مربوط  تمامی 
هنوز هیچ یک از ۲6 بانک دیگر که متعهد به پرداخت 
تسهیالت به طرح نهضت ملی مسکن عملکردی در 
ارائه تسهیالت خودمالکی  ارائه نداده اند.  این زمینه 
طرح نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و بر اساس 

پیشرفت فیزیکی به خودمالکان پرداخت می شود.

متقاضیان بالتکلیف مسکن ملی در انتظار پیامک

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2280   | شــنبه  17 اردیبهشــت 1401  |    قیمــت  2000 تومــان   | 
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| معاون سابق محیط زیست طبیعی 
سازمان حفاظت محیط زیست  |

| حمید ظهرابی |

 اطالع رسانی آشفته 
درباره تولد یوزها

پروژه تکثیر در اسارت یوزپلنگ بدون شک یکی 
از مهمترین پروژه های حفاظت از حیات وحش 
از  هم  عمومی  افکار  می رود.  شمار  به  ایران  در 
خبر تولد سه توله یوز در هفته گذشته استقبال 
کرد و موجی از شادی در شبکه های اجتماعی 
شکل گرفت. اما در روزهایی که جامعه خشنود و 
هیجان زده به دنبال کسب خبرهای بیشتر درباره 
انتشار دو خبر فضایی  بود،  اتفاق  این  جزییات 
منفی را شکل داد. ابتدا خبر تلف شدن یکی از 
توله یوزها منتشر شد و بعد از آن معلوم شد که 
درباره  اولیه  و خبر  بوده  نر  یوزها  توله  جنسیت 
این  است.  نبوده  دقیق  آنها  تشخیص جنسیت 
تجربه جدا از اینکه چه نتیجه ای در پی داشته 
باشد، نشان داد که باز هم در موقعیتی مهم نظام 
اطالع رسانی ما )اعم از رسانه ها و روابط عمومی 
عمل  آشفته  زیست(  محیط  حفاظت  سازمان 

کرده است.

| سردبیر |

| امین شول سیرجانی |

روابط عمومی شركت گاز استان لرستان

آگهی فراخوان پیمانكار
موضوع :  مناقصه  شماره: ۴۰1/۰۴              

نوبت دوم

صفحه 6

 آگهی مناقصه

شرکت مخابرات ایران ) منطقه کرمان( در نظر دارد اجرای شبکه کابل 
فیبر نوری رباط ناصریه  را از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی 

واگذار نماید. 
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 
 www.Tci.ir آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس
و منطقه کرمان www.kerman.tci.ir و آدرس پست الکترونیک : 

Tadarokat.ker@tci.ir   مراجعه نمایند.

اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

شماره 12 /  1401-11-35 
)سهامی خاص()یک مرحله ای(

منطقه رکمان

آگهی تجدید مزایده عمومی
فروش یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا YF مدل 2۰15

ییرو آگهی مزایده عمومی یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا YF مدل 
2015 به استحضار می رساند آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات تاریخ 
1401.02.24 ساعت 13:30 می باشد. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می 
آید جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ  1401.02.14 به سایت این شركت به 

آدرس www.ggz.ir  مراجعه نمایند. 
1-شركت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است
2-سپرده شرکت در مزایده:550.000.000 ریال 

3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

4-تاریخ بازدید از موضوع مزایده : 1401.02.17 
5-كلیه مشخصات الزم در اسناد مزایده ذكر گردیده است

محور  جاده   50 سیرجان_كیلومتر  پیشنهادات:  اسناد،  تحویل  6-محل 
سیرجان _شیراز ، شركت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ 

مستقر بر تپه ، بلوك  5 )شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر ( 
7-تلفن و ساعت جهت هر نوع هماهنگی :0۹131420642 آقای بلوردی )به 

غیر از ایام تعطیل( از ساعت 8:00 الی 15:00

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی 
مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

نوبت دوم

صفحه 7

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

مناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان
موضوع تجدید مناقصه:   مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی كیفی مشروح زیر:  ))حجمی /زمانی اداره امور خدمات پشتیبانی منطقه و نواحی تابعه ((

تاریخ مهلت ونشانی محل دریافت تحویل اسناد مناقصه:
پس از انتـــشارآگهـــی در روزنامه كلیه مناقصه گران بــــــرای دریافت كامل اسناد مناقصه 

و بارگذاری پاكت ها ی الف و ب و ج  به سایت   http://setadiran.ir    مراجعه نمایند.     
شماره های تماس: 76 و 076-33513275

1-مبلغ ضمانت نامه بانکی شركت در فرایند ارجاع كار 5،۹22،000،000)پنج میلیاردو نهصدو 
بیست و دو میلیون( ریال به نام شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه هرمزگان .

2-مبلغ برآورد    118،430،۹5۹،781ریال .
3-مدت اجرای كار 12ماه می باشد .
4-دارای حداقل سابقه كاری مرتبط .

5-دارابودن گواهینامه تاییدصالحیت ایمنی وگواهینامه تعیین صالحیت كارازاداره كل تعاون 
وكارورفاه اجتماعی.)تصویر گواهینامه ها درهردو پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی قرارداده 

شود(.
6-ارائه آگهی مربوط به  شخص یا اشخاصی كه طبق آخرین تغییرات درروزنامه رسمی مجاز 
به امضاء اسناد تعهد آور شركت می باشد  .)تصویر آخرین تغییرات اساسنامه در پاكت ب و 

پاكت ارزیابی كیفی قرارداده شود(.
7-تصویر اساسنامه شركت)مناقصه گر( در پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی قرارداده شود.

8-ارائه تاییدیه آخرین نمونه امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره در پاكت ب و پاكت 
ارزیابی كیفی. 

۹-احراز امتیاز حداقل 60 براساس معیارهای ارزیابی کیفی و توانمندیهای بهداشتی وزیست 
محیطی )HSE( الزامی می باشد.

10-تصویر كلیه گواهی نامه ها و مدارك فوق در هر دو پاكت ) ب( و ارزیابی كیفی قرارداده 
شود.

11-توزیع اسناد پس از انتشار آگهی به مدت 10روز از تاریخ 1401/02/17 لغایت 1401/02/27، 
مهلت ارسال پاكت ها درسامانه )الف،ب،ج( تا ساعت 1۹ مورخ 1401/03/07 می باشد، 
بازگشایی پاكت های ارزیابی كیفی مورخ 1401/03/10 باشد و تاریخ بازگشایی پاکتهای )الف 
،ب وج( متعاقبًا اعالم خواهد شد. )هریك از پاكت های تضامین ، ارزیابی  یك لفاف سربسته 

در مهلت و محل تعیین شده همراه با نامه به دبیرخانه مناقصات این شركت تحویل گردد.(
12-تاریخ برگزاری جلسه توجیهی مورخ 1401/03/01 ساعت 10 صبح می باشد. 

13-تذكرمهم: پس از طی مراحل قانونی ، پاكات الف ، ب وج مناقصه گرانی مفتوح خواهد شد 
كه حداقل امتیاز الزم در ارزیابی كیفی وHSEرا كسب كرده باشند. 

14-به پیشنهادهای فاقدامضاء ،مشروط،مخدوش وهمچنین پیشنهاداتی كه پس از مهلت 
مقرر درفراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ارقام به ریال و حروف /  عدد درج و 

فاقد خط خوردگی / الك گرفتگی ... باشد .
15-***نكته مهم تمامی مناقصه گران / شركت ها باید در سامانه ستاد ثبت نام و كلیه 
پاكت ها الف و ب و ج خود را درسامانه بارگذاری نموده و الزم بذكر است در صورت عدم ورود 
به سامانه جهت بارگذاری اسناد ، دریافت پاكت فیزیكی آنها امكان پذیر نمی باشد . )به تعداد 

پاكت واصله مناقصه برگزار می گردد.(

روابط عمومی - شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان

ول
ت ا

نوب

شناسه آگهی : ۱3۰9۴۴۱           م الف ۱-
چاپ نوبت اول :۱۴۰۱/۰۲/۱7- چاپ نوبت دوم  :۱۴۰۱/۰۲/۲۰

با ارزیابی کیفی آگهی وزارت ارشاد ...
شماره فراخوان : 2۰۰1۰92868۰۰۰۰2

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

جناب حجت االسالم والمسلمین سیدعلی رضوی 
ریاست محترم اداره تبلیغات اسالمی بندرامام خمینی »ره«

همكارارجمندجناب آقای فاضل حیدری  
مدیرمسئول محترم روزنامه تالش ملی 

برادر گرامی   
 جناب آقای محسن جهانپور 

آن  برای  خداوندمنان  از  می گویم،  تسلیت  را  وارده  مصیبت 
مرحوحه طلب رحمت واسعه وبرای جنابعالی وخانواده آن عزیز 

داریم. مسئلت  صبروشکیبایی  سفرکرده 

درگذشت برادرمهربانتان را تسلیت می گویم،ازخداوندیکتابرای 
آن عزیزسفرکرده طلب رحمت واسعه وبرای جنابعالی و خانواده 

آن مرحوم صبروشکیبایی مسئلت داریم.

خانواده  و  شما  به  را  وارده  مصیبت 

آن  برای  و  می گوییم  تسلیت  محترم تان 

و  رحمت  متعال  خداوند  درگاه  از  مرحومه 

مغفرت طلب می کنیم. امیدواریم در تحمل 

باشید.  بردبار  و  شکیبا  غم  این 

محمدابولیان نوروزی سرپرست روزنامه پیام ما«درخوزستان محمدابولیان نوروزی سرپرست روزنامه پیام ما«درخوزستان

نكیسا خدیشی ،  امین  شول سیرجانی
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1ادامه از صفحۀ

گران شدن قیمت ماکارونی و نان فانتزی 
در پی گران شدن قیمت آرد بار دیگر سبب 
شبکه های  ویژه کاربران  به  مردم  تا  شده 
سخنان  به  سیاسی  فعاالن  و  اجتماعی 
در  سیزدهم  دولت  رئیس  وعده های  و 
انتخاباتی رجوع کنند.افزایش  مناظره های 
و  ماکارونی  بسته  یک  بهای  ۱7۰درصدی 
تا  شد  سبب  نان  شدن  گران  از  نگرانی 
تلویزیونی  برنامه ای  در  دولت  سخنگوی 

دهد. ارائه  توضیحاتی  و  شود  حاضر 
میهمان  که  جهرمی  بهادری  علی  البته 
فقط  بود  شده  خبر  شبکه  صف  برنامه 
و  نکرد  اکتفا  نان  بهای  درباره  توضیح  به 
محدودیت  درباره  مبسوطی  توضیحات 
او  ارائه کرد.  دولت  ریالی  و  ارزی  منابع 
در این برنامه گفت: در قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ وقتی که دولت مردمی شروع به کار 
کرده منابع ارز ترجیحی پیش بینی شده، 
ارز  اختصاص  برای  منبعی  و  شد  تمام 
ترجیحی وجود خارجی نداشت. اما دولت 
با روش های مختلف توانست منابعی را 
در  و  سپری کند  را   ۱۴۰۰ سال  و  تامین 
قانون بودجه امسال هم مکلف است همه 
نیمایی محاسبه  به صورت  را  ارزی  منابع 
ترجیحی  ارز  برای  منابعی  یعنی  کند. 

داشت. نخواهد  یارانه ایی 
سخنانش  از  بخش  این  توضیح  در  او 
افزود: برای تامین کاالهای اساسی با ارز 
منابع  دالر  میلیارد   ۲۰ حدود  ما  یارانه ای 
نیاز داریم. در حالی که در بودجه امسال 
شده  بینی  پیش  دالر  میلیارد   9 حدود 
است و این یعنی شما توانایی تامین این 
منابع را در چارچوب بودجه ندارید و باید با 
شیوه دیگری تامین کنید.حال چرا اینگونه 
به این دلیل این  پیش بینی شده است 
که سقف منابع واقعی موجود همین بود.

به گزارش ایسنا،ب هادری جهرمی با بیان 
سیزدهم  دولت  تشکیل  ابتدای  از  اینکه 
نظر ها  و  طرح ها  اقتصادی  مسائل  درباره 
است،  بیان شده  مردم  مسائل  برای حل 
و  است  بیمار  ما  اقتصاد  شد:  یادآور 
سال های سال مردم این بیماری را لمس 
می کنند و طعم این تبعیض ها را در حوزه 
اقتصادی می چشند و رانت ها و بیکاری ها 
را سال هاست که می بینند و همزمان با این 
هجمه اقتصادی دشمن و جنگ اقتصادی 
های  تحریم  واسطه  به  که  مردم  علیه 
ظالمانه رخ داده آثار آن را مردم می بینند.

یکی  اینکه  بر  تاکید  با  دولت  سخنگوی 
مسائل  دولت  اساسی  های  اولویت  از 
اقتصادی است، ادامه داد: به همین دلیل 

در سند تحول دولت هم ۱۲ موضوع درباره 
است.  شده  بیان  اقتصادی 

ترین  ثابت  کرد:  تاکید  جهرمی  بهادری 
و  است  تورم  کشور  اقتصادی  معضل 
متاسفانه تورم یک بیماری مزمن در کشور 
است که کشور  سال  چهار  حدود  و  شده 
وضعیت  و  دارد  را  درصد   ۴۰ تورم  تجربه 
اقتصاد ما بحرانی شده است و چندین سال 
متوالی مردم با تورم های باال روبرو هستند.
او با یادآوری اینکه وقتی دولت در شهریور 
آغاز  را  خود  فعالیت  گذشته  سال  ماه 
ایران  تاریخ  به 6۰ درصد که در  کرد تورم 
بی سابقه بود، رسیده بود گفت: این تورم 
را فقط در ایام جنگ جهانی در کشورمان 
واقع شروع کار دولت  تجربه کردیم و در 
با چنین فضایی همراه شد. دولت تمرکز 
ویژه خود را در کنترل تورم اقتصادی کشور 
های  منشاء  از  است.یکی  معطوف کرده 
اساسی تورم به نظر کارشناسان اقتصادی 

است. پول  خلق 
دیگر  آنکه  از  پیش  می رسد  نظر  به  اما 
را  سیزدهم  دولت  سخنگوی  سخنان 
کنونی  وضع  و  گرانی ها  دالیل  درباره 
به  نیست  بد  کنیم  مرور  مردم  معیشت 
آنچه سید ابراهیم رئیسی در مناظره های 
بازگردیم. بود  داده  را  انتخاباتی وعده اش 

صحه  آن  بر  بهادری جهرمی  اینک  آنچه 
گذشته  سال   ۴ در  کشور  که  می گذارد 
بخشی  بوده  ۴۰درصدی  تورم  درگیر 
که  داشت  توجه  است.باید  واقعیت  از 
آمریکا  وقت  رییس جمهور  ترامپ  دونالد 
اعمال  و  برجام  درآوردن  تعلیق  به  با 
بر  سنگینی  ضربه  سنگین  تحریم های 
پیکره اقتصاد ایران وارد کرد.موضوعی که 
اعتقادی  به آن  البته سیدابراهیم رییسی 
از  ناشی  را  پیش آمده  وضع  و  نداشت 
بود. دانسته  مدیریت  قدرت  در  ناتوانی 

 رییسی در مناظره ها چه گفته بود؟
که  همین روزها  در  قبل  یکسال 
می رفت تا موعد انتخابات ریاست جمهوری 
مناظره های  از  یکی  در  شود  نزدیک 
مفقوده  حلقه  و  مشکل کشور  انتخاباتی 
حل مشکالت را مدیریت دانست و گفت : 
»مدیریت حلقه مفقوده کشور است. من 
را می توانم  اقتصاددانان کشور  از  بسیاری 
به خط کنم برای حل مشکالت اقتصادی 
مردم  را  مدیریت  قدرت  این  کشور. 
می خواهند. مردم مسئله اشان این نیست 
آن  یا  می گوید  چی  اقتصادی  این  که 
اقتصادی؟ دو مکتب اقتصادی هم با هم 
حرفشان  هم  با  اقتصادی  دارند.دو  دعوا 

مقتدر  مدیر  دنبال  مردم  نیست.  یکسان 
سامان  را  برود کارهای کشور  جهادی که 
دهد، می گردند. چرا اجازه نمی دهید این 

بیفتد؟« اتفاق  کارها 
به  از  خبری  می رسد  نظر  به  اینک  اما 
تالش  و  نیست  اقتصاددانان  شدن  خط 
که  است  این  هم  دوره  این  دولتمردان 
و  بیندازند  بیرونی  عوامل  گردن  را  گناه 
مشکالت.  حل  در  بی قدرتی  و  ناتوانی  نه 
شیراز  نماینده  نظر  اظهار  این  نمونه  برای 
ذهن  از  را  اسالمی  شورای  مجلس  در 
نماینده  علیرضا  پاک فطرت،  بگذرانید؛ 
نظارتی  هیچ  »دولت  است :  گفته  شیراز 
ضد  ندارد.  قیمت ها  کنترل  و  بازار  روی 
نفوذ  کشور  ساختارهای  تمام  به  انقالب 
اتاق  به  معطوف  نفوذ،  این  است.  کرده 
و  بشود  و...می تواند  وزارتخانه ها  اصناف، 
کردن  ناراضی  و  دادن  آزار  هم  هدفشان 

ندارد«. دیگری  توجیه  و  است  مردم 
اما فقط نماینده مجلس نیست که سعی 
وضعیت  و  گرانی ها  گناه  انداختن  در 
عوامل  و  ضدانقالب  به  مردم  معیشتی 
نفوذی دارد. خطیب جمعه تهران که خود 
سال ها نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
و از دست اندرکاران و تصمیم سازان کشور 
بود نیز در خطبه های نماز جمعه پایتخت 

ارائه کرد. مشابه  روایتی 
حجه االسالم سیدمحمدحسن ابوترابی فرد 
تهران  جمعه  خطیب  عنوان  به  دیروز  که 
اقتصادی  رنج های  گفته  کرد  سخنرانی 
امروز نتیجه قطعی سیاست های اقتصادی 

است. دهه های گذشته 
نماز  خطیب  ایسنا  گزارش  براساس 
کشور  اقتصادی  مشکالت  تهران  جمعه 
اقتصادی  سیاست های  قطعی  نتیجه  را 
دهه های گذشته دانست و گفت:اگر دولت 
می خواهد نحوه پرداخت یارانه ها را اصالح 
کند، مردم قبل از اجرای طرح مطلع شوند 

برسند.  آرامش  به  تا 
ابوترابی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
گفت:  تهران  جمعه  نماز  خطبه  در  فرد 
مدیریت  و  تصمیم گیری  مدار  قرآن  اگر 
نمی شود. غیرعلمی گرفته  تصمیم  باشد، 
قابل  و  باید متقن، کارشناسی  تصمیمات 
دفاع باشد، نه اینکه سخنی گفته شود یا 
تصمیمی گرفته شود که مورد نقد نخبگان 

گیرد. قرار 
کرد:  تأکید  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
و  واجبات  در  مسئوالن  و  مدیران  اگر 
مستحبات پیشگام نباشند، مردم هم در 
عمل به واجبات سست می شوند. به این 

است.  سخت  بسیار  ما  مسئولیت  معنا، 
خود  تصمیمات  و  کلمات  مراقب  باید 
باشیم.اقتدار جمهوری اسالمی بدون شک 
حاصل ارتباط نزدیک مسئوالن و مردم با 

است. اطهار  ائمه  و  دینی  مباحث 
ابوترابی فرد با بیان اینکه در دفاع مقدس 
برون  برای  کرد:  اظهار  عمل کردیم،  قرآنی 
قرآن  به  باید  اقتصادی  تنگناهای  از  رفت 
محور  را  علم  و  دانش  یعنی  بازگردیم 
در  باید  تصمیمات  دهیم.  قرار  تصمیمات 
مجامع علمی ملی و جهانی قابل دفاع باشد.

سخنگوی دولت درباره گرانی   

چه چیزهایی گفت؟
تلویزیونی  برنامه  در  بهادری جهرمی  آنچه 
درباره گرانی ها توضیح داد وجوه مختلفی 
گفت  دراین باره  دولت  سخنگوی  داشت. 
پرداخت  نظام  های گذشته  در سال  ما   :
ارز ترجیحی را داشتیم که به برخی کاالها 
این  به  حال که  می گرفت  تعلق  ارز  این 
فرایند در سال های سال باز می گردیم و 
آن کاالهایی  می بینیم  می کنیم،  ارزیابی 
بنا  و  دریافت می کردند  ترجیحی  ارز  که 
بوده که مردم بهتر مصرف کنند عکس آن 

است. افتاده  اتفاق 
سخنگوی دولت افزود: نظام پرداخت ارز 
مرفه  طبقه  زیرا  بوده،  معیوب  ترجیحی 
تامین  برای  را  بیشتری  منابع  جامعه 
ضعیف  طبقه  و  داشتند  اختیار  در  نیازها 
تر توانایی تامین نداشتند و فشار تورمی 
بوده  قاچاق  هم  دوم  دلیل  نداد.  اجاره 
سفره  سر  منابع  این  اینکه  است.بجای 
وجود  که  منافذی  دلیل  به  بیاید  مردم 
شده  مصرف  دیگر  های  کشور  در  داشته 
تا  شود  اصالح  باید  معیوب  مدل  این  و 
وقتی که اصالح نشود تورم و سایر مسائل 
باید  بیماری  بنابراین  افتد،  می  اتفاق 

شود. درمان 
بهادری جهرمی یکی از رسالت های دولت 
پرداخت کردن  عادالنه  و  عدالت  تحقق  را 
یارانه و برخورد با قاچاق در کشور برشمرد.

بهادر جهرمی همچنین تصریح کرد: دولت 
تامین  را  اساسی  اندازه کاالهای  از  بیش 
کاالهای  کمبود  ما  امروز  و  است  کرده 
کشورهای  نداریم.البته  کشور  در  اساسی 
روبه رو  اساسی  کاالهای  کمبود  با  جهان 
هستند که یکی از علل این موضوع جنگ 
موضوع  این  اما  است  اوکراین  و  روسیه 
اساسی  کاالهای  تامین  در  خللی  هیچ 
برای دولت ایجاد نکرده است و ادامه دار 

هست. هم 
فقر  رفع  همچنین  سیزدهم  سخنگوی 
اولویت های دولت برشمرد و  از  مطلق را 
از  برای  برنامه های دولت  از  گفت: یکی 
بین بردن فقر اصالح نظام پرداخت یارانه 
هدفمند تر  یارانه  چقدر  هر  و  است  نقدی 

می یابد. کاهش  فقر  باشد 
کاالهای  امروز  گفت:  دولت  سخنگوی 
موجود  قبولی  قابل  حد  در  ما  اساسی 
و  آتی  خریدهای  بینی  پیش  و  است 
که  کشورهایی  از  آن  منابع  تامین  هم 
گرفته  صورت  شود  تامین  آنها  از  باید 
این حوزه  در  ای  تعامل سازنده  و  است 
راه  و  جهاد  وزارت  و  مرکزی  بانک  بین 
شهرسازی و سایر وزارتخانه های مرتبط 
پیگیر  روز  شبانه  دولت  و  است  برقرار 
در  حتی  است  مردم  اقتصادی  مسایل 
ندارد.دولت  تعطیلی  تعطیل،  های  روز 

ندارد. باره  این  در  نگرانی 
به  خودرو  واردات  به  دولت  سخنگوی 
نظام  و گفت:اصالح  زد  کشور هم گریزی 
یکی  خودروسازی کشور  موجود  وضعیت 
از اولویت های دولت است و رئیس جمهور 
هشت دستور را برای اصالح خودور صادر 
کرد و منظم هم پیگیر این موضوع است.

یکی از راهکار افزایش تولید است اما ما 
چند سال به دلیل سوء مدیریت با کاهش 
اکنون  و  بودیم  روبه رو  چندساله  عرضه 
پاسخگوی  مقطع  این  در  تولید  افزایش 

نیست. نیازها 
بهادری جهرمی ادامه داد: وزیر صمت هم 
در  را  خودرو  واردات  مجوز  اخذ  پیشنهاد 
بررسی شد  دولت مطرح کرد که بحث و 
لوکس  خودروهای  واردات  با  دولت  اما 
مردم  روز  نیاز  را  آن  و  نیست  موافق 
با کلیات طرح موافقت شد  اما  ندانست. 
دست  در  دولت  کمیسیون  در  البته  که 

است. بررسی 

سخنگوی دولت تاکید کرد قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمی کند

چهار سال است تورم ۴۰ درصدی داریم 
آزادیخواه نماینده مجلس :

آرد با ارز ترجیحی سر 
از کارخانه های ماکارونی 

در می آورده است 
سخنگوی  آزادیخواه  احد  حجت االسالم 
اینکه  بیان  با  مجلس  کمیسیون کشاورزی 
شفاف  برای  دولت  تصمیم  از  مجلس 
گفت:در  می کند  حمایت  آرد  یارانه  کردن 
که  شد  مشخص  ماکارونی  گرانی  ماجرای 
از  سر  ترجیحی  ارز  با  شده  خریداری  آرد 
است.به  می آورده  در  ماکارونی  کارخانه های 
گزارش ایرنا سخنگوی کمیسیون کشاورزی 
تصمیم  از  مجلس  اینکه  بیان  با  مجلس 
حمایت  آرد  پنهان  یارانه  حذف  برای  دولت 
پنهان  یارانه  حذف  داشت:  اظهار  می کند،  
آرد به معنای حذف یارانه آن نیست بلکه در 
این فرایند یارانه پنهان به یارانه شفاف تبدیل 
شده و قرار است این یارانه در اختیار جامعه 
در بخش دیگری  قرار گیرد.آزادیخواه  هدف 
از توضیحات خود گفت: بررسی ها و جمع 
بندی های ما در دو سال گذشته در کمیسیون 
کشاورزی مجلس بر این بوده که عمده یارانه 
تخصیص یافته برای خرید گندم و نهاده های 
است.سخنگوی  شده  میل  و  حیف  دامی 
کمیسیون کشاورزی مجلس بر همین اساس 
بازار جهانی  در  خاطرنشان کرد: قیمت مرغ 
ارز  با تخصیص  لذا  کیلویی ۱.7 دالر است، 
ترجیحی به این نهاده قرار بود مرغ کیلویی 
7هزار تومان به مردم عرضه شود اما به دلیل 
ارز  تخصیص  از  ناشی  مشکالت  و  مسائل 
ترجیحی، مرغ اکنون کیلویی بیش از 3۰ هزار 
تومان عرضه می شود و این در حالی است 
که در مقطعی 3هزار و ۴6۰ واحد تولید مرغ، 
دریافت  را  ترجیحی  ارز  با  شده  تهیه  نهاده 
می کردند و آن را در بازار آزاد می فروختند 
و هیچ پروتئینی تحویل نمی دادند.او با بیان 
به حذف  ربطی  ماکارونی هیچ  اینکه گرانی 
یارانه پنهان آرد ندارد چرا که اساسًا از ابتدا بنا 
نبوده گندم خریداری شده با ارز ترجیحی به 
کارخانه های تولید ماکارونی تخصیص یابد، 
گفت: صرفا قرار بوده است که نان مردم از این 

تامین شود. طریق 

 اطالع رسانی آشفته
 درباره تولد یوزها

انتظار می رفت در روزهای منتهی به تولد یوزها 
برای این رویداد مهم پیوست رسانه ای دقیقی 
تهیه و اجرا شود. رسانه ها و خبرنگاران تخصصی 
با سهولت بیشتری  باید اجازه پیدا می کردند 
خبرهای  به  اطالع رسانی  و  کنند  تهیه  خبر 
رسمی روابط عمومی محدود نشود. بهتر این 
بود که اعضای تیم پروژه به جای اطالع رسانی 
زیست  محیط  حوزه  خبرنگاران  به  شخصی 
اعتماد می کردند تا در چارچوبی حرفه ای و دقیق 
خبرها به اطالع مخاطبان برسند. البته در این 
میان غفلت رسانه ها هم قابل کتمان نیست. ما 
در »پیام ما« کوشیدیم ضمن انتشار اخبار روزانه 
یادداشت های  از  تهیه یک پرونده متشکل  با 
متخصصان این پروژه را بررسی کنیم. با این 
حال به نظر می رسد از این پس باید نزدیکی 
بیشتری میان خبرنگاران رسانه ها و کارشناسان 
صورت  این  در  بگیرد.  شکل  مهم  پروژه های 
می توان از بروز آشفتگی در اطالع رسانی وقایع 
مهم پرهیز کرد. امیدوارم این تجربه موجب شود 
تا روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست 
هم با رویکردی مدرن تر و مشتاقانه تر زمینه تهیه 

خبر و گزارش را برای رسانه ها فراهم کند.

جلب به دادرسی
 برای دهباشی

پرونده  در  خمینی  سیدحسن  وکیل  آرامش  رسول 
حسین دهباشی، با اشاره به اینکه اتهام نشر اکاذیب 
حسین دهباشی توسط شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو 
دادرسی صادر شده  به  قرار جلب وی  و  احراز  تهران 
اعضای  انصراف  و  گذشت  حتی  کرد:  تاکید  است، 
بیت امام از شکایت خود، نافی تعقیب جنبه عمومی 
توسط  عمومی  اذهان  تشویش  و  اکاذیب  نشر  جرم 
نامبرده نخواهد بود.چندی قبل و در پی انتشار توییتی 
از حسین دهباشی که حاوی اتهامی"ناروا"درباره علت 
جمهوری  بنیانگذار  بیت  امام)ره(بود،  یادگار  رحلت 

از وی شکایت قضایی کرد. اسالمی 

افزایش قیمت اینترنت 
قابل قبول نیست

و  صنایع  کمیسیون  عضو  فرهنگی،  محمدحسین 
معادن مجلس با بیان اینکه ضعف مدیریت در حوزه 
شرایطی که  در  است، گفت:  آشکار  بسیار  ارتباطات 
قیمت  افزایش  است،  یافته  اینترنت کاهش  سرعت 
بسته های اینترنت قابل قبول نیست و در این راستا 
قیمت  افزایش  او  داده اند.  تذکراتی  نمایندگان  هم 
اینترنت را نادرست خواند و گفت: در کشورهای مشابه 
قیمت اینترنت پایین تر از کشور ما است.حال آنکه 
کیفیت و سرعت اینترنت بسیار بهتر است. پس قابل 
بعد  و  را کم کرده  اینترنت  سرعت  نیست که  قبول 

را زیاد کنند. اینترنت  تعرفه بسته های 

هفته های پرکار 
دیپلماسی اقتصادی  

علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت از 
تجاری کشورهای  و  اقتصادی  هیئت  چند  میزبانی 
مختلف در ایران خبر داد و در توصیف این وضعیت 

نامید. اقتصادی  آن را هفته های پرکار دیپلماسی 
-در  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس   – پاک  پیمان 
صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی خبر از 
تداوم دیپلماسی اقتصادی در روزهای آینده و ورود 

ایران داده است. به  چند هیئت تجاری 
از  شده  ارائه  اطالعات  اساس  بر  ایسنا  به گزارش 
مجلس  رئیس  نایب  میزبان  ابتدا  ایران  او،  سوی 
و  بود  خواهد  او  اقتصادی  همراه  هیات  و  اندونزی 
میزبانی  و کارآفرینی کنگو  صنعت  وزرای  از  سپس 

کرد. خواهد 
مشترک  کمیسیون های  نزدیک  آینده  در  همچنین 
نیجریه  و  صربستان  کشور  دو  با  ایران  اقتصادی 
دو  آن،  کنار  خواهد گرفت.در  قرار  کار  دستور  در  نیز 
هیئت بلندپایه تجاری به عمان و قطر اعزام خواهند 
نیز برای حضور در نشست  ایران  شد و وزیر صمت 

می کند. سفر  پترزبورگ  سن  به  اقتصادی 

زنگ خطر برای امنیت 
انرژی ایران 

بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  پدیدار  رضا 
ایران می گوید قطع گاز و خاموشی برق در زمستان 
خرداد  روزهای  در  خاموشی ها  تکرار  و   ۱399 سال 
۱۴۰۰ تنها نشانه ای از به خطر افتادن امنیت انرژی 

است. ایران  در 
خود  هشدار  توصیف  در  پدیدار  ایسنا،  گزارش  به 
و  آب  صنعت  در  سرمایه گذاری ها  افزود :کاهش 
آسیب پذیری  باعث  تحریم ها  از  پس  به ویژه  برق 
است.  شده  کشور  در  انرژی  مطمئن  تأمین  فرآیند 
افزون بر این، مداخله دولت در قیمت گذاری ها هم 
انگیزه سرمایه گذاری در فرآیند تولید انرژی، توزیع 
افزایش  و  بهینه سازی  همچنین  و  آن  انتقال  و 
از بین برده و بر وخامت اوضاع  را  انرژی  بهره وری 

است. افزوده 
در  ساختاری  تغییرات  ایجاد  لزوم  به  اشاره  با  او 
تجدید  صورت  این  کرد:در  تصریح  عرصه،  این 
ساختار صنعت برق، فرآیند جایگزینی سیستم های 
تک تک  به  می تواند  رقابتی  شرایط  با  انحصاری 
مشتریان اجازه انتخاب عرضه کنندگان برق را داده و 
ترتیب  بدین  را شامل می شود.  پیکربندی مجددی 
شکست  معنای  به  برق  صنعت  ساختار  تجدید 
انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی 
تامین  تنیده  هم  بر  و  عمودی  یکپارچه  زنجیره 
و  رقابت پذیر  بخش های  قالب  در  تفکیک  و  برق 

است. رقابت ناپذیر 

هانی زاده کارشناس مسائل غرب آسیا:
دور پنجم مذاکرات با 

عربستان مثبت بوده است
حسن هانی زاده کارشناس مسائل غرب آسیا با 
بیان اینکه عربستان باید حسن نیت خود و اینکه 
حقیقتا خواهان یک رابطه پایدار و متعادل با 
ایران است را ثابت کند، گفت:دو کشور در دور 
پنجم مذاکرات، به توافقات مثبتی رسیده اند.به 
گزارش ایرنا این کارشناس مسائل غرب آسیا، 
با اشاره به برگزاری دور پنجم مذاکرات ایران و 
عربستان به میانجیگری بغداد گفت:مذاکرات 
ایران و عربستان از اردیبهشت ماه سال گذشته 
نظارت  با  بغداد  در  پیش،  سال  یک  یعنی 
دولت الکاظمی نخست وزیر عراق آغاز شد که 
تاکنون پنج دوره مذاکره حساس بین دو هیأت 
نمایندگی ایران و عربستان برگزار شده است.

این کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه 
یکی از این مشکالت، مسئله جنگ عربستان 
تاکید  اظهار کرد:ایران  علیه مردم یمن است، 
این  کرده است که این جنگ نتیجه ای برای 
کشور نخواهد داشت؛ لذا بهتر است عربستان با 
طیف های سیاسی یمن، از جمله انصارهللا وارد 
مذاکره شود که این موضوع پیچیده ترین پرونده 
گفت وگو میان ایران و عربستان بود و پس از آن 

عربستان چندبار اعالم آتش بس کرد.

سخنگوی دولت: ثابت ترین 
معضل اقتصادی کشور تورم 
است و متاسفانه تورم یک 
بیماری مزمن در کشور شده و 
حدود چهار سال است که کشور 
تجربه تورم ۴۰ درصد را دارد 
و وضعیت اقتصاد ما بحرانی 
شده است و چندین سال 
متوالی مردم با تورم های باال 
روبرو هستند

بخش طنز نوشته ها و 
واکنش ها همچنان پررنگ تر بود 
و به طنزهای سیاه پهلو می زد. 
مثل آن خانمی که نوشته بود : 
»می خوام ناهار ماکارونی بگذارم 
ولی عذاب وجدان گرفتم.«

پایان سال تغییر نمی کند که در مصاحبه ای  تا  برای مردم  نان  تأکید کرد قیمت  پیام ما | سخنگوی دولت در حالی   |
تلویزیونی گفته است دولت توانایی تامین کاالهای اساسی با ارز یارانه ای را ندارد.گرانی ماکارونی و آرد که البته گناه آن 
به گردن جنگ روسیه علیه اوکراین و سودجویی از آردیارانه ای در ایران است موجب شده دولتمردان دولت سیزدهم و 

حامیان آن ها به توجیه گرانی ها و دالیل آن بپردازند.

گزارش دوم

|  
رنا

 ای
 |

نگاهی به واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به گرانی آرد و ماکارونی

ماکارونی گیت 
از  یکی  این  بدید«.  ماکارونی  نخ  یک  »لطفا 
جمله هایی بود که کاربران شبکه های اجتماعی 
نوشتند تا گران شدن یکباره این محصول را به طنز 
بکشند.یکی دیگر از کاربران عکسی از سه رشته 
ماکارونی و یک قبض ۲هزارتومانی پرداخت شده 
منتشر کرده و نوشته بود :  خرید 3 نخ #ماکارونی  
۲هزارتومان؛داره مثل بنزین میشه این گرونی«.

البته نوشته ها و پرداختن به ماکارونی تنها وجهه 
اقتصادی  از خبرنگاران  طنز نداشت. مثاًل یکی 

نوشته بود : »اگر من بروم از نانوایی نان سنتی آرد 
بخرم و بیاییم در خانه و نان فانتزی با آن درست 

کنم این قاچاق محسوب نمی شود؟«
یکی دیگر از کاربران هم نوشته بود: » هموطن 
آیا می دانستید …  با مصرف هر نخ #ماکارونی  
یک ماه از عمر شما کم می شود .../ستاد مبارزه 

با سوءمصرف«.
در این میان خبر احتکار 67۰ تن ماکارونی توسط 
یک تولیدکننده هم از نگاه کاربران دور نمانده بود 

و به تحلیل و واکاوی آن هم پرداخته بودند. یکی 
از کاربران برای آنکه نشان دهد این عدد و حجم 
احتکار بزرگ نیست و شاید معادل دو روز تولید 
یک کارخانه باشد نوشته بود: »یگن تک ماکارون 
احتکار کرده، سرانه مصرف  67۰ تن ماکارونی 
ماکارونی ایران ۸ کیلوگرمه، که برا ۸۵ میلیون 
ایرانی میشه 6۸۰ هزار تن.  اگر خبر احتکار درست 
باشه طرف یک هزارم بازار مصرف رو احتکار کرده 
که عمال تاثیری در بازار نداره. یا به عبارتی یک 

ممیز هفده درصد مصرف ماهانه«.
همچنان  واکنش ها  و  نوشته ها  طنز  بخش 
می زد.  پهلو  سیاه  طنزهای  به  و  بود  پررنگ تر 
مثل آن خانمی که نوشته بود : »می خوام ناهار 
گرفتم.« عذاب وجدان  ولی  بگذارم  ماکارونی 

یکی دیگر از کاربران هم در همین حال و هوا 
تن ماهی  پیش  سال  چند  »  تا  بود:  نوشته 
غذای ارزونی بود که یهو خریدش از توان مردم 
خارج شد. ماکارونی و سویا موند که بشه یه 
پرید.ساندویچ  اینم  ولی  خورد،  ارزون  چیز 
بود  فقیر  قشر  محبوب  غذای  همیشه  فالفل 
و تو محله های کم درآمد بیشترین فروش رو 
از  همینم  باگت،  نون  شدن  با گرون  داشت. 

شد.« خارج  دسترس 

به طنز کشیدن این وضعیت حتی در نوشته دیگر 
کاربران فراتر رفته بود.مثل این توییت :  شرايط 

ثبت نام و تحويل سه ماهه #ماکارونی 
 _سرپرست خانوار و تبعه ایرانی

 _طي امسال بیش از یک ماکارونی نخریده باشد
 _در سال ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده باشد

 _اقدام اخیر خانواده #قالیباف  در خصوص خرید 
#سیسمونی  از ترکیه را مذمت نکرده باشد«.

بسیاری از کاربران هم دوز سیاسی نوشته های 
انتشار  با  خود را افزایش داده بود و به کنایه 
دولت  رئیس  و  خاتمی  سیدمحمد  عکس 
از آزادی  سیزدهم نوشته بودند: »مطالبات ما 
بیان و آزادی اندیشه به تکاپو برای دریافت نان 

رسید«. ماکارونی  و 



پیامک شما را دربـاره 
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مدت کوتاهی بعد از این رویداد به سازمان مرکزی 
با جدیت  اولویت های تعیین شده  منتقل شدم و 
قابل  تفاوت  ایجاد  برای  تعارفی  هیچ  شد،  دنبال 
توجه در تخصیص منابع سازمان به زیستگاه های 

یوز در میان نبود.
پیش تر نتایج اقدامات انجام شده در این راستا از 
نظر می رسد  به  اما   رسانه ها گزارش شده،  طریق 
الزم است چند اقدام اساسی که با تالش عزیزانم 
سمنان،  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  در 
امیرحسین  تهرانی،  هدیه  مردم نهاد،  سازمان های 
خالقی، حمیدرضا میرزاده، دفتر زیستگاه ها، دفتر 
حیات وحش سازمان و ادارات کل محیط زیست 
به  رسید،  نتیجه  به  اصفهان  و  یزد  استان های 
صورت گرفته  اقدامات  اهم  کنم.  یادآوری  اجمال 
در  یوزپلنگ  از  حفاظت  راستای  در  عمدتا  که 
از  مواردی  شامل  است  طبیعی  زیستگاه های 
جمله خروج دام از پارک ملی و بخشی از پناهگاه 
و  تابلو  نصب  فنس کشی،  توران،  وحش  حیات 
محل  ایمن سازی  برای  سرعت  محدودیت  اعمال 
تردد یوزها در جاده تهران - مشهد، ایجاد چندین 
منطقه تحت حفاظت جدید در زیستگاه های یوز و 
امکانات  توزیع  و  نیرو  استخدام  به  اولویت بخشی 
فاز  سند  مبادله  و  تدوین  و  یوز  زیستگاه های  در 
عمران  برنامه  با  یوزپلنگ  از  حفاظت  پروژه  سوم 

است. متحد  ملل 
موضوع دخالت مستقیم در تولید مثل یوزها همواره 
حساسیت برانگیز و پر چالش است. بنابراین درباره 

نیمه طبیعی  دخیرگاه  ایجاد  و  اسارت  در  تکثیر 
شد.  برقرار  مفصلی  کارشناسی  جلسات  مجددا 
و  پیگیری ها  جوکار،  هومن  مهندس  تالش های 
انجمن  پیگیری های  فرهادی نیا،  دکتر  پیشنهادات 
یوز خصوصا خانم تک تهرانی و آقایان پورمیرزایی و 
علی شمس و دخالت دادن متخصصانی از آفریقای 
متخصصان  از  عمده ای  بخش  مشارکت  و  جنوبی 
سازمان  وحش  حیات  دفتر  و   دانشگاهیان  یوز، 
نهایتا منجر به تنظیم چهارچوبی برای همه اقدامات 
ممکن خارج از زیستگاه طبیعی برای نجات یوزها 
شد و البته همواره تاکید می شد که حفاظت از یوز 
اولویت  آن  تهدیدهای  رفع  و  طبیعی  زیستگاه  در 
اول و بالمنازع سازمان برای حفاظت و احیای این 

بود. گونه خواهد 
زیستگاه  از  خارج  یوز  حفظ  موازی  پروژه های 
جمله  از  اقدامات  از  طیفی  شامل  طبیعی 
شبیه سازی،  و  تخمک،  اسپرم  ژن،  ذخیره سازی 
اسارت  در  تکثیر  جنین،  انتقال  مصنوعی،  تلقیح 
به  اسارت  در  یوزهای  انتقال  موجود،  یوزهای  با 
و  طبیعت  از  یوز  زنده گیری  و  طبیعی  زیستگاه 
نیمه طبیعی پیش بینی شد  ایجاد ذخیره گاه  نهایتا 

گرفت. قرار  کار  دستور  در  و 
تکثیر  مرکز  طراحی  و  مکان یابی  مطالعات   
توسط  یوز  نیمه طبیعی  ذخیره گاه  و  اسارت  در 
متخصصانی  همکاری  با  ایرانی  یوزپلنگ  انجمن 
دلیل  به  یزد  استان  و  انجام  جنوبی  آفریقای  از 
مشاهدات مکرر دو یوز نر در زیستگاه های طبیعی، 

پرورش  خصوصی  مراکز  وجود  و  طعمه  وجود 
نخست  اولویت  عنوان  به  امر  این  برای  آهو 
تعیین شد. متاسفانه مدت کوتاهی پس از این 
منتقل  فارس  استان  به  اینجانب  برنامه ریزی ها، 
عالقه ای  هم  یزد  استان  مسئوالن  ظاهرا  و  شدم 
به ادامه این پروژه نشان ندادند. تلقیح مصنوعی 
تیم  و   معماریان  ایمان  دکتر  تالش  وجود  با  هم 
همکار اروپایی موفقت آمیز نبود و علی الظاهر سایر 

شدند. متوقف  هم  موازی  اقدامات 
کل  مدیر  عبدوس،  دکتر  آقای  میان  این  در   
تیمی  با  سمنان  زیست  محیط  حفاظت  وقت 
این میدان سخت  با تجربه، وارد  دانش آموخته و 
انتقال  ضمن  کمرشکن  انتقادات  وجود  با  و  شد 
در  خارتوران  به  پردیسان  تکثیر  مرکز  یوزهای 
از  را  نام فیروز  با  یوزپلنگ نری  اقدامی بی سابقه 
طبیعت زنده گیری و با انجام فعالیت های علمی و 
به سرانجام  را  پروژه  این  تقدیری  قابل  تخصصی 

کرد. نزدیک 
ایران  و  فیروز  نام  امروز  که  است  افتخار  باعث 
است.  زیستی کشور  محیط  خبرهای  تیتر  دوباره 
زیست  محیط  خانواده  از  عضو کوچکی  عنوان  به 
وظیفه دارم از همه متخصصانی که با حضور و ارایه 
این موفقیت  در  انتقادات سازنده  و حتی  رهنمود 

کنم. قدردانی  هستند،  سهیم 
مرحوم دکتر کیومرث کالنتری، دکتر حسن اکبری، 
شهاب الدین  دکتر  مقدم،  خرازیان  مجید  دکتر 
مهندس  فرهادی نیا،  محمدصادق  دکتر  منتظمی، 
هوشنگ ضیایی، مهندس رجبعلی کارگر، دکتر باقر 
نظامی، دکتر ایمان معماریان، دکتر آرش قدوسی، 

دکتر  خلعتبری،  لیلی  دکتر  صوفی،  محمود  دکتر 
حمیدرضا  دکتر  گلجانی،  رضا  دکتر  زمانی،  وحید 
دکتر  ابوالقاسمی،  حامد  مهندس  رضایی، 
علی  مهندس  همامی،  دکتر  علیزاده،  افشین 
نوید  مهندس  شمس،  علی  دکتر  قشقایی،  ترک 
خانم  پورمیرزایی،  مرتضی  مهندس  قلی خانی، 
میرزاده،  حمیدرضا  مهندس  تک تهرانی،  عطیه 
بنده  که  هستند  عزیزانی  نصرتی  محمد  مهندس 
به  را  مشارکتشان  و   نظر  اظهار  همراهی،  و  حضور 

دارم. خاطر 
راه  ادامه  در  زیر  نکات  می شود  توصیه  خاتمه  در 
سازمان  است  الزم  گیرد؛  قرار  جدی  توجه  مورد 
که  باشد  داشته  یاد  به  زیست  محیط  حفاظت 
و  یوز  تهدیدهای  رفع  طبیعی،  زیستگاه های  حفظ 
نجات  برای  متخصصان  اولویت بندی های  رعایت 
این گونه باید در صدر برنامه ها و اقدامات باشد و  
برنامه های موفقیت آمیز و اثر بخشی چون خروج 
برای  اقدام  کلیدی ترین  عنوان  به  منطقه  از  دام 
یوزها  توله  تولد  شود.  دنبال  جدیت  با  یوز  نجات 
انقراض  از  یوزپلنگ  نجات  مثابه  به  اسارت  در 
نیست و جامع نگری در برنامه ها و اقدامات امری 

است. حیاتی  و  ضروری 
آسیب  و  تخریب  هرگونه  به  مقابله  و  پیشگیری 
زیستگاه های  به خصوص  یوزپلنگ ها  زیستگاه  به 
حفاظت  سازمان  قرمز  خط  به  باید  یوز  شمالی 
فعالیت  هرگونه  باید  شود.  تبدیل  زیست  محیط 
آب  گاز،  انتقال  خطوط  جاده سازی،  معدن کاوی، 
شود.  ممنوع  زیستگاه ها  این  در  غیره  و  برق 
زیستگاه ها  در  موجود  جاده های  ایمن سازی 

پیگیری  شهرسازی  و  راه  وزارت  همکاری  با  باید 
پروژه  سوم  فاز  دوباره  فعال سازی  شود.  اقدام  و 
سازمان های  همکاری  و  حمایت  جلب  و  یوز 
دولتی و خصوصی و مراجع بین المللی در دستور 
منابع  سازمان،  امکانات  و  منابع  گیرد.  قرار  کار 
بین المللی  نهاد های  کمک های  همینطور  و  داخلی 
باید  طبیعت  حامیان  و  مردم نهاد  سازمان های  و 
یوز  زیستگاه های  اولویت  با  و  شده  سازماندهی 
مناطق  به  یوز  تبدیل کریدورهای  یابند.  تخصیص 
و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مدیریت  تحت 
ایران  مرکز  در  به هم پیوسته  مناطق  شبکه  ایجاد 
باید با حساسیت پیگیری و اقدام شود. برنامه ای 
و  تکثیر  مرکز  این  مدیریت  برای  درازمدت 
ذخیره گاه طبیعی یوز با مشارکت همه متخصصان 
اطالع رسانی  و  تهیه  جزییات  با  و  سرعت  به  باید 
توله  به سرنوشت دو  از فرصت توجه مردم  شود. 
تامین  پایدار  مکانیسم  ایجاد  برای  بازمانده  یوز 
و  آموزش  نهایت  در  و  استفاده شود.  پروژه  مالی 
اتخاذ  و  زیست  محیط  از  حفاظت  فرهنگ  ترویج 
باید  حفاظت  در  پایدار  و  مشارکتی  رویکرد های 

گیرد. قرار  جدی  توجه  مورد 
بسیار امیدوارم این موفقیت فرصتی برای همدلی 
ایجاد  زیست کشور  متخصصان محیط  همراهی  و 
گذاشتن  با کنار  متخصصان  و  و کارشناسان  کرده 
اختالف سالیق و تفاوت دیدگاه ها از همه ظرفیت 
موفقیت ها  این  تداوم  برای  خود  اجرایی  و  علمی 
راهی  ابتدای  نکنیم ما در  استفاده کنند. فراموش 
دشوار قرار داریم و به شدت به حمایت و همراهی 

نیازمندیم. یکدیگر 

فرصتی برای همدلی
ادامه یادداشت از صفحه 1

اقلیم

انتشار فیلمی  و  توله ها  از  از مرگ یکی  بعد 
یوزهای  توله   به  ناصحیح شیردهی  از شیوه 
ایران کارشناسان، سازمان محیط زیست یکی 
از  است.  عوض کرده  را  یوزها  تیمارگران  از 
سوی دیگر در حالی که چسبندگی مادرزادی 
این  دامپزشک  اکرامی،  بهرنگ  از سوی  ریه 
توله ها  از  یکی  مرگ  دلیل  عنوان  به  پروژه 
موضوع  این  بعضی کارشناسان  شده،  اعالم 
بررسی  بدون  می گویند  و  می کنند  رد  را 
مرگ  دلیل  درباره  نمی توان  میکروسکوپی 
توله یوز اطمینان داشت. در روزهای گذشته 
عالوه بر این موضوع، مسئله نبود تجهیزات و 
امکانات بهداشتی هم در سایت توران مطرح 

است.   شده 

 مروری بر انتقادات
مهدی نبی یان، کارشناس حیات وحش 
ما«  »پیام  به  که  است  منتقدانی  جمله  از 
بودیم  پروژه  پیشرفت  شاهد  »ما  می گوید: 
فیروز،  زنده گیری  یوزپلنگ ها،  انتقال  در  و 
جفت گیری موفقیت آمیز فیروز و ایران، روند 
را قانع کننده و راضی کننده بود. اما انتقاداتی 
این میان مطرح است. نخست اینکه بعد از 
بارداری یوز، مدیرکل استان را عوض کردند و 
این در حالی است که در شرایطی بحرانی و 
مهم، تغییر مدیریتی می توانست لطمه زننده 
باشد. دوم اینکه تجربیات کارشناسان داخلی، 
از  بعد  اما  بود  یوز  تکثیر  سایت  پاسخگوی 

تجربیات  از  باید  زایمان،  پروسه  و  بارداری 
هنوز  ما  بهره می گرفتیم. کارشناسان  جهانی 
هیچ  ایران  در  و  نیستند  تجربه  صاحب 
نداریم که چندین  کارشناس حیات وحشی 
بار زایمان یوز را دیده باشد. انتقاد دیگر من 
این است که بعد از بارداری شاهد این هستیم 
توسط  بسته  درهای  پشت  تصمیمات  که 
کوچکی گرفته می شود و کمتر با کارشناسان 
الزم  می شود.  صحبت  داخلی  صاحب نظر 
تیم  در  را  معماریان  ایمان  دکتر  حداقل  بود 

می داشتیم.« کارشناسی 
دیگر  بزرگ  بسیار  »انتقاد  ادامه می دهد:  او 
با یک شلختگی و بی انظباتی  این است که 
روبه رو  زایمان  از  پس  ماجرا  مدیریت  در 
ایران هشدار  از زایمان  شدیم. یک ماه قبل 
اتفاقی  چه  هنوز  نمی دانیم  که  بودم  داده 
و  دامپزشکی  فکر  اتاق  باید  می افتد.  دارد 
تیم  یک  مثل  تا  تشکیل می شد  کارگروهی 
باید نقطه  با هم همکاری کنند. یوز  ملی که 
وصل صاحب نظران می شد اما از این فرصت 
استفاده نشد. خوشبختانه هرچند کمی دیر 
علیرضا شهرداری به تیم اضافه شده است.«

انتشار  در  شتاب زدگی  نبی یان  دیگر  انتقاد 
اخبار سایت توران است. »تا پیش از تغییر 
مدیریت اخبار زیر نظر مدیرکل بود و هیچکس 
هماهنگی  بدون  نداشت حتی عکسی  اجازه 
اخبار،  انتشار  در  بی نظمی  اما  کند.  منتشر 

باعث اشتباه شد. چرا پیش از اطمینان درباره 
جنسیت یوزها گفتند؟ این گروه باید دست 
کم یک سخنگو داشته باشد.« از نگاه او این 
روند انتشار خبر نوعی بی تجربگی لطمه زننده 
اتفاقاتی که  بحث  در  دیگر  »از سوی  است. 
که  است  شلختگی  یک  می افتد  توران  در 
نشان دهنده این است که خیلی از موضوعات 
که  آشپزخانه  در  کالبدگشایی  نکردند.  فکر 
تصاویرش منتشر شد، یک افتضاح رسانه ای 
است. در این موضوع باید حساسیت هایی در 
ماسک،  لباس،  گرفته می شد؛  نظر  جزئیات 
کاله، تجهیزات، محیط. اما ما اینها را ندیدیم. 
زیر  موضوع  وقتی  جزئیات.  به  حساسیت 
ذره بین مردم ایران است، باید به استانداردها 
به شکل جدی توجه می شد. نتیجه این روند 
باید  آنها  است.  مردم  ناامیدی  و  دل زدگی 
افکار عمومی را در نظر می گرفتند. همین حاال 
اگر توله های بازمانده ضعیف و ناتوان شوند، 
سازمان چه برنامه ای دارد؟ آنها به این موضوع 

فکر نکرده اند. «
می دهد:  ادامه  وحش  حیات  کارشناس  این 
»این فرصت عزیز و مهمی است برای خریدن 
اعتماد و حیثیت، آن هم برای سازمانی که تا 
این حد ضعیف شده و گوشه رینگ قرار گرفته. 
می تواند به تقویت سازمان بینجامد اما مدیران به 
این مسائل توجهی ندارند. با همه اینها اگر همین 

خطاها اصالح شود شاید هنوز فرصت باشد.«

حیات  برای  رو  پیش  هفته  دو  او  به گفته 
صورت  در  است؛  طالیی  توله یوزپلنگ ها 
بزرگترین  می تواند  پروژه  این  موفقیت، 
موفقیت سازمان محیط زیست بعد از انقالب 
بزرگترین  هم  شکست  صورت  در  اما  باشد 
بود. خواهد  انقالب  از  بعد  سازمان  شکست 

 ما خالصانه تالش می کنیم
زیست  محیط  کل  مدیر  ظاهری،  بهرام 
استان سمنان در پاسخ به انتقادات مطرح شده 
به »پیام ما« می گوید: »ما دنبال این نیستیم 
که انتقادات را نپذیریم اما شنونده انتقادات 
سازنده ایم. انکار کردن ارزش های کل پروژه، 
به این کار ضربه می زند و انرژی را از جوانانی 
که به احیای این گونه امید دارند و برایش 
تالش می کنند، می گیرد. این برای نخستین 
بار است که تکثیر در اسارت برای یوز آسیایی 
تالش های  حتی  می شود.  انجام  جهان  در 
پیشین در پارک پردیسان با موفقیت همراه 
نبود. اما اکنون در زیستگاه اصلی یوز کاری 
است که  حالی  در  این  و  انجام شده  علمی 
استانداردی درباره یوز آسیایی وجود ندارد.«

او ادامه می دهد: »برای تکثیر و زایش این 
و  الزم  امکانات  تمامی  همه  از  پیش  گونه، 
عرصه  در  و  گرفتیم  نظر  در  را  پیش بینی ها 
متخصصان  صحرایی،  محیطی  در  میدانی، 
جمع شدند و شرایط را پایش کردند. اینجا با 
شرایط بیمارستانی داخل شهرستان متفاوت 

امکانات  تمامی  با  بزرگ  کار  این  و  است 
موجود در کشور انجام شد. به طور مثال زمان 
ایران بسیار مهم بود و درست و به  سزارین 
می شد،  انجام  زودتر  اگر  شد.  انجام  موقع 
دیرتر  اگر  و  می آمدند  دنیا  به  نارس  توله 
انجام می شد، برای مادر عواقب جدی داشت 
ما  می آمدند.  دنیا  به  ناهنجاری  با  توله ها  و 
انتظار  اما  با توان مقدورمان تالش می کنیم 
در  را  مجهز  بیمارستانی  که  باشیم  نداشته 

برپا کنیم.« بیابان 
این نظریه هم مطرح شده  او حتی  به گفته 
که توله ها به مناطق در دسترس شهری منتقل 
بوده اند که  باور  این  بر  متخصصان  اما  شوند 
نقاط شهری آلوده تر و برای توله ها خطرناک 
است. »تمامی این نظریه ها پردازش می شود و 
تصمیم گیری ها گروهی است و سازمان مرکزی 
اساتید  مشورت  حتی  و  تخصصی  گروه  با 
این  به  بین المللی  تخصصی  انجمن های  و 
تصمیمات رسیده است تا بهترین شرایط برای 
مادر و توله ها انجام شود. همه این موارد قوت 
پروژه است. این گروه شبانه روز زحمت کشیدند 
و اکنون باید به آنها کمک شود و انرژی داده 
شود. اما به جای صحبت از این جان برکفی ها 
انتقاداتی مطرح می شود که دست کارشناسان 

نبود. این کار برای ملت ایران است.«
تغییر جنسیت  درباره  دیگر  از سوی  ظاهری 
یوزها و مرگ یکی از آنها هم توضیح می دهد: 
»خبرها درباره تولد این یوزها بسیار شفاف بود. 
چنین شفافیتی را هرگز در جایی ندیده ام. ما 
از  نداریم.  نقشی  تعیین جنسیت گونه ها  در 
طرف دیگر گونه نر هم دارای ارزش و اهمیت 
است. از ابتدا با مردم روراست بودیم و وقتی 
اول  همان  از  آمد،  دنیا  به  ضعیف  توله  یک 
گفته شد. بعد پذیرش مادر برای توله ها وجود 
ساعت ها  توله ها  کردن  جدا  برای  نداشت. 
جلسات تخصصی داشتیم. چون حفظ جان 
توله ها و مادر برای ما بسیار مهم بود. در دو 
توله ها  اختیار  در  آغوز  از سزارین  بعد  مرحله 
گذاشتیم. توله ای که نارس باشد و چسبندگی 
مادرزادی ریه داشته باشد، بهترین متخصصان 
هم نمی توانند نجاتش دهند. سه روز این توله 
وزنی  هیچ  اما  بود  زنده  دستی  شیردهی  با 
نمی گرفت. دو توله دیگر به بیشتر از ۵۰۰ گرم 
رسیدند اما وزن این توله از 3۰۰ گرم بیشتر 
نشد. این نشان می داد که توله توان ندارد. از 
طرف دیگر تیمارگری که کارش را استاندارد و 

درست انجام نمی داد را عوض کردیم.«
به گفته مدیرکل محیط زیست استان سمنان 
در حال حاضر وضعیت یوز مادر و توله ها کامال 
خوب است. »ایران در کمتر از ۲۰ ساعت بعد از 
سزارین طعمه خرگوشش را شکار کرد و یعنی 
ایران توانسته توان خود را به دست بیاورد.« 
این میان موضوعی که هنوز پاسخ دقیقی به 
آن داده نشده و همچنان پرابهام است، برنامه 
پیش رو برای برنامه توله یوزهاست. ظاهری 
و  است  چهارساله  مادری  »ایران  می گوید: 
توانایی باروری های بعدی را دارد. مستندات 
برای  را  آورده ایم  دست  به  تجربه هایی که  و 
کار  به  بعدی  زایش های  و  بعدی  دوره های 
خواهیم گرفت. فیروز و سایر یوزپلنگ های نر 
هم پیش ما هستند. البته فیروز دارد ۱۱ ساله 
می شود و باید برنامه های بعدی برای یوزهای 
نر و دو جنس مخالف توانمند داشته باشیم و 
حتی به دنبال علم جدید باشیم و ببینیم آیا 

توله زایی ماده ممکن خواهد بود؟«
می گوید:  مردم  همه  به  خطاب  آخر  در  او 
به  دلمان  اگر  است که  این  من  »خواهش 
حال ایران و مملکتمان و گروهی که در حال 
برایتان  یوزپلنگ  و  می سوزد  هستند  کار 
مهم است، کمکمان کنید. ما داریم خالصانه 

می کنیم.« تالش 

خوشحالی برای تولد توله یوزهای توران چطور به حاشیه رفت 

توله یوزها زیر ذره بین منتقدان
نبی یان، کارشناس حیات وحش: یوز باید نقطه وصل صاحب نظران می شد اما از این فرصت استفاده نشد

ظاهری، مدیر کل محیط زیست سمنان: برای تکثیر یوز، کارشناسان شبانه روز زحمت کشیدند و اکنون باید به آنها کمک شود 

تداوم گرد و غبار 
در 16 منطقه خوزستان 

از  پنجشنبه شب  از  که  غبار  و  توده گرد 
خوزستان  وارد  عراق  کشور  کانون های 
تداوم  شهرستان   ۱6 در  همچنان  شده 

دارد.
محیط  حفاظت  کل  اداره  گزارش  به 
غلظت  میزان  دیروز  خوزستان  زیست 
 )PM۱۰( گرد و غبار با اندازه ۱۰ میکرون
در  جمعه  روز   ۱۰ ساعت  در  حسب  بر 
شهرستان های رامشیر یک هزار و 7۰۲، 
یک  امیدیه   ،۵۸۲ و  هزار  یک  ماهشهر 
 ،3۵7 و  هزار  ۴6۵، شوشتر یک  و  هزار 
دزفول یک هزار و ۲۱6، بندرامام یک هزار 
 ،67۴ اهواز   ،93۵ اندیمشک   ،۱۵۵ و 
 ،۱۸3 بهبهان   ،۴۸۱ ایذه   ،۵۴۰ آبادان 
شادگان   ،۴93 سوسنگرد   ،۴۲۰ حمیدیه 
 ۴۲۴ مسجدسلیمان  و   669 69۱، گتوند 

است. بوده  مکعب  متر  بر  میکروگرم 
این در حالی است که حد مجاز غبار در 
است. مکعب  متر  بر  میکروگرم   ۱۵۰ هوا 
ساعت ۱۱ پنجشنبه شب )۱۵ اردیبهشت( 
به  آبادان  بیشترین میزان گرد و غبار در 

۲۵ برابر حد مجاز رسید.
گرد  سریع  هشدار  و  پایش  ملی  مرکز 
صدور  با  خوزستان  هواشناسی  خاک  و 
امواج  تاثیر  نارنجی،  سطح  هشدار 
ابتدا  عراق  کشور  از  و خاک  متوالی گرد 
سپس  و  غرب  غرب،  شمال  مناطق  بر 
را  استان  نقاط  سایر  و  مرکزی  مناطق 
وقت  اواخر  تا  پنجشنبه  وقت  اواخر  از 

است. کرده  پیش بینی  جمعه 
به  نسبت  همچنین  هواشناسی  اداره کل 
سه موج گرد و خاک در خوزستان شامل 
عراق  مرز  کانون های  عراق،  کانون های 
واقع  کانون های  عربستان،  و  اردن  و 
داخلی  کانون های  و  سوریه  کشور  در 

است. داده  هشدار  خوزستان 
یکشنبه  روز  در  غبار  و  توده گرد  آخرین 
تعطیلی  که  بود  شده  خوزستان  وارد 
ادارات، مدارس و دانشگاه های خوزستان 

داشت. دنبال  به  دوشنبه  روز  در  را 

دستفروشان مترو 
شناسایی می شوند 

مترو  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
که  است  »قرار  گفت:  حومه  و  تهران 
تا  کند  فراهم  را  شرایطی  مترو  شرکت 
مشخص  مکان های  در  دستفروشان 

کنند.« دستفروشی 
مهدی  شهر،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
گذشته  روزهای  در  که  اصل  شایسته 
تصویب  برای  شرکت  این  پیگیری  از 
دستفروشان  ورود  »ممنوعیت  قانون 
هیات  توسط  مترو«  واگن های  به 
چگونگی  درباره  بود،  داده  خبر  وزیران 
در  حاضر  دستفروشان  ساماندهی 
توضیح  پایتخت،  مترو  ایستگاه های 
ساماندهی  برای  تهران  »شهردار  داد: 
طرح  یک  شهر  سطح  در  دستفروشان 
این  از  بخشی  که  دارد  مدنظر  کلی 
است.  مترو  مجموعه  به  مربوط  طرح 
دستورالعمل  راستای  در  اساس  این  بر 
موجود و با هماهنگی شرکت ساماندهی 
سازمان  همچنین  و  مشاغل  و  صنایع 
ساماندهی  اجتماعی،  خدمات  و  رفاه 

شود.« انجام  مترو  دستفروشان 
مترو  شرکت  »مسئولیت  افزود:  او 
اما  نیست  دستفروشان  ساماندهی 
و همکاری  با کمک  باید  اساسنامه  طبق 
سازمان رفاه و خدمات اجتماعی مسائل 
رفع  را  مترو  در  دستفروشان  به  مربوط 

» کند.
راه اندازی  به  اشاره  با  اصل  شایسته 
دستفروشان  شناسایی  برای  سامانه ای 
عالقه مند  دستفروشان  به  گفت:  مترو، 
را  تا اطالعات خود  اطالع رسانی می شود 
سپس  کنند.  بارگذاری  سامانه  این  در 
می کند  فراهم  را  شرایطی  مترو  شرکت 
مرور  و  عبور  جای  به  دستفروشان  تا 
ایستگاه ها  سکو  و  واگن ها  داخل  در 
در  مسافران،  برای  مزاحمت  ایجاد  و 
کنند  دستفروشی  مشخص  مکان های 
گالیه  و  نبیند  آسیب  معیشت شان  تا 

شود.« کمتر  بابت  این  از  مسافران 
راستا  همین  در  اینکه  بر  تأکید  با  او 
مترو  ایستگاه های  در  غرفه هایی 
»ابتدا  افزود:  شد،  خواهد  راه اندازی 
ثبت نام  از  دستفروشان  استقبال  باید 
تعداد  کنیم.  بررسی  را  سامانه  در 
ساماندهی  به  دستفروشان  از  بسیاری 
و  نیستند  عالقه مند  ثابت  حضور  و 
ضوابط  هیچ  بدون  که  می دهند  ترجیح 
فروش  به  را  خود  اجناس  چارچوبی  و 

» . نند برسا
آمار صحیحی  او در حال حاضر  به گفته 
اما  ندارد  وجود  دستفروشان  تعداد  از 
برآورد مجموعه مترو این است که بیش 
مترو  شبکه  در  دستفروش  هزار  چهار  از 

می کنند.  فعالیت  تهران 

نبی یان، کارشناس حیات 
وحش: تا پیش از تغییر 

مدیریت اخبار زیر نظر مدیرکل 
بود و هیچکس اجازه نداشت 
حتی عکسی بدون هماهنگی 
منتشر کند. اما بی نظمی در 

انتشار اخبار، باعث اشتباه شد. 
چرا پیش از اطمینان درباره 

جنسیت یوزها گفتند؟ این گروه 
باید دست کم یک سخنگو 

داشته باشد

اولین گام های تکثیر در اسارت یوزپلنگ ها، با وجود طرح انتقادات بسیار، گام هایی لرزان است. در حالی که تولد توله یوزهای »ایران« 
مثل بمبی منفجر شد و همه را شادمان کرد، با مرگ یکی از توله ها و تکذیب جنسیت ماده آنها، گویی امیدها در هم شکست. افکار 
عمومی حاال بیش از موفقیت تولد دو توله یوز نر در توران، بر مرگ یکی از توله ها تمرکز دارد. در روزهای گذشته این انتقادات در 
میان کارشناسان حیات وحش هم بسیار مطرح شده است: چرا یکی از توله ها تلف شد، چسبندگی مادرزادی ریه یا شیردهی اشتباه؟ 
چرا جنسیت توله ها پیش از اطمینان اعالم شد؟ برنامه سازمان برای توله یوزهای ایران و فیروز چیست؟ در این گزارش به انتقادات 
مطرح شده درباره یوزپلنگ ها می پردازیم. مدیرکل محیط زیست استان سمنان هم به سواالت و انتقادات پاسخ می دهد و می گوید: 

»ما برای این کار بزرگ تمام تالشمان را به کار گرفته ایم و به کمک همه احتیاج داریم.«

ظاهری، مدیر کل محیط زیست 
استان سمنان: خبرها درباره 
تولد این یوزها بسیار شفاف 
بود. چنین شفافیتی را هرگز 

در جایی ندیده ام. ما در تعیین 
جنسیت گونه ها نقشی نداریم. 
از طرف دیگر گونه نر هم دارای 
ارزش و اهمیت است. از ابتدا 

با مردم روراست بودیم و وقتی 
یک توله ضعیف به دنیا آمد، از 

همان اول گفته شد
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دود  از  ماهواره ای  تایم لپس  تصاویر 
و گرد  نیومکزیکو  در  جنگلی  آتش سوزی های 
و خاک توفان کلرادو تنها چشمه ای از عمق دو 
فاجعه را نشان می دهند. در این تصویر ویدیویی 
می بینیم که از شرق کوه های نیومکزیکو، دود های 
سمت  از  و  می خروشند  آبفشان  سه  از  سفید 
شمال، الیه ای از گرده های خاکی به سمت پایین 
می رود. مثل جریان آبی که به ساحل می رود.
تصویری که ماهواره اداره ملی اقیانوسی و جوی 
منتشر کرده دو رویداد ویرانگر را نشان می دهد که 
همزمان در غرب آمریکا رخ می دهند. اولی وقوع 
آتش سوزی جنگلی در شمال ایالت نیومکزیکو 
است که از ماه گذشته شروع شده و در دو هفته 
گذشته شدت گرفته. خشکسالی شدید و وزش 

است.  آن  شدت گرفتن  دالیل  از  تند  بادهای 
دومین فاجعه، توفان شنی است که بر اثر وزش 

بادهای بسیار قوی در کلورادو به پاخاسته.

تغییر اقلیم، بالیای طبیعی 
را شدیدتر کرده

هر دو فاجعه نمونه ای از بالیای طبیعی اند که به 
دلیل تغییر اقلیم شدیدتر و بیشتر شده اند. از روز 
سه شنبه، 7 آتش سوزی بزرگ در نیومکزیکو به 
راه افتاده. به گفته رصدخانه زمین ناسا، در تصویر 
ماهواره ای ۴تا از این آتش سوزی ها نشان داده 
»سرو  آتش سوزی  آنها،  غربی ترین  می شوند. 
پالدو« است که نزدیک »آزمایشگاه ملی لوس 
کیلومتر   ۱۰9 حدود  در  و  داده  رخ  آالموس« 
بر گرفته. شمالی ترین آتش سوزی  در  را  مربع 

»کوکس پیک« است که به شهر تائوس می رسد. 
  Calf Canyon پایین تر از آن آتش سوزی های
و Hermits Peak از ۲۲ آوریل شروع شده اند 
که زبانه های آن حدود 6۴7 کیلومتر مربع را فرا 

گرفته اند.
و جوی  اقیانوسی  ملی  اداره  ماهواره ای  تصویر 
حال سوختن  در  را  مربع  حدود 9۸۴ کیلومتر 
ایالت  از  بزرگتر  وسعتی  می دهد؛  نشان 
ایندیاناپولیس. دو آتش سوزی جنوبی هزاران نفر 

خود کرده اند. خانه های  تخلیه  به  مجبور  را 

20 سال خشکسالی بی سابقه
به گزارش نیویورک تایمز آتش سوزی های 
جنگلی در اکوسیستم غرب غیرطبیعی نیستند 
کرده.  وخیم تر  را  آنها  انسان  فعالیت های  اما 

از عوامل اصلی است. تغییر  خشکسالی یکی 
اقلیم باعث شده دو دهه گذشته، خشک ترین 
سال های تاریخ جنوب غرب آمریکا رقم بخورند 
و هیچ نشانه ای برای بهتر شدن شرایط در آینده 

ندارد. وجود  نزدیک 
عامل اصلی دیگر باد است که آتش سوزی های 
شمال نیومکزیکو را شعله ورتر می کند. »هرمیتس 
بود در شرایط  ابتدا آتش سوزی عمدی  پیک« 
کنترل شده برای سوزاندن پوشش گیاهی خشک 
بزرگتر و  تا جلوی وقوع خطری  راه اندازی شد 
آتش سوزی های غیرقابل کنترل گرفته شود اما 
بادهای تند و پیش بینی نشده مهار آنها را از کنترل 

خارج کرد.

توفان گرد و غبار 
همزمان با آتش سوزی

دومی  پدیده  وقوع  دلیل  شدید  بادهای  وزش 
است که در تصویر ماهواره ای دیده می شود: توفان 

گردو غبار کلرادو.
سازمان هواشناسی ملی واقع در پوئبلوی کلورادو 
روز جمعه در صفحه کاربری خود در توییتر اعالم 
کرد که میدان دید نزدیک به صفر رسیده، سرعت 
باد )حدودا( ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت است. 
خوبی  به  است  ممکن  ماهواره ای  تصویر  این 
را  طبیعی  بالیای  این  اثرات  نتواند گستردگی 
از توفان  اینکه خاموشی ناشی  با  نشان دهند. 
گرد و غبار مناطق محلی را در بر گرفته، وزش 
باد، ذرات غبار را صدها مایل به جنوب شرقی 
کلورادو، غرب کانزاس، اوکالهاما و منطقه پنهندل 

رسانده. تگزاس 
و  دهند  را کاهش می  هوا  ذرات کیفیت  این 
برای سالمتی مضرند؛ به ویژه برای افرادی که 
مشکالت قلبی و ریوی دارند. گرد و غبار، دود، 
دوده و دیگر پیامدهای جانبی آتش سوزی های 

جنگلی هم همینطور.
تابستان گذشته، هشدارهای  آتش سوزی های 
کیفیت هوا را در سراسر آمریکا به دنبال داشت و 
تا مناطق شرقی مانند نیویورک خورشید به رنگ 
قرمز در آمده بود. محققان در ژانویه گذشته به 
وجود سطح خطرناکی از دود و ازون در بیشتر 

مناطق غرب آمریکا رسیدند.

آمریکایی های  زمین های  سوختن   
اسپانیایی تبار

این آتش سوزی گسترده در مناطق جنوب غربی 
چنان شدتی دارد که حاال فرهنگ چند نسلی و 
دیرینه ای را تهدید می کند. خیلی از افرادی که 
بازماندگان  کرده اند  فرار  آتش سوزی ها  این  از 
مهاجران اسپانیایی تبارهایی بودند که خیلی قبل تر 
از پیدایش آمریکا به نیومکزیکو آمده بودند. آنها 
با بومی های آمریکایی ازدواج کردند، راه کشت 
محصوالت در سرزمین های خشک را یاد گرفتند 
و نوعی از زبان اسپانیایی باستانی را حفظ کردند 
که صدای آنها همچنان در راهروهای فروشگاه ها 

شنیده می شود.
می نویسد  تایمز  نیویورک  در  رومرو  سایمون 
که این منطقه چالش های بسیاری را در طول 

نظامی  حمالت  از  گذاشته؛  پشت سر  تاریخ 
گرفته تا رکود اقتصادی. روستاهای این مناطق 
وقوع  اما  گذرانده اند.  را  مختلفی  آزمون های 
بدترین خشکسالی در ۱۲۰۰ سال گذشته، که با 
شعله های شدید و بی رحمانه آتش همراه شده، 

بی سابقه ست. واقعه ای 
بسیار ساکنان این مناطق خانه های خود را تخلیه 

کرده اند و ۱7۰ خانه از بین رفته اند.

آتش سوزی ها ادامه دارد
رفتار غیرقابل پیش بینی شعله های آتش 
مناطق  این  در  زندگی  نمی کند که  مشخص 
کی به حالت عادی برمی گردد. وندی میسون، 
یکی از مقامات پیشگیری از آتش سوزی های 
جنگلی در نیومکزیکو می گوید این اولین باری 
همزمان  بزرگ  آتش سوزی  چندین  است که 
در یک ایالت رخ می دهند. او همچنین درباره 
هفته های  در  بیشتر  آتش سوزی های  وقوع 
آینده خبر می دهد. میسون می گوید که رطوبت 
و  می شود  بیشتر  آگوست  یا  جوالی  تا  هوا 
با رعد و  ببارد می تواند همراه  باران  اگر  حتی 
مناطق  آتش سوزی های  باعث  باشد که  برقی 

شود.   دیگری 

اعالم وضعیت بحرانی 
و دریافت کمک های فدرال

آتش سوزی  کارشناسان  گاردین،  گزارش  به 
می گویند که پوشش گیاهی بسیاری از مناطق 
ناسالم شده که می تواند  و  زیاد  جنگلی بسیار 
باعث شدیدتر شدن آتش سوزی ها شود. در ۵ 
سال گذشته، ۸ آتش سوزی گسترده در تاریخ 
ایالت کالیفرنیا رخ داده. دسامبر گذشته نیز برخی 
از مناطق حومه ای کلورادو در آتش سوختند. در 
دهه گذشته، نیومکزیکو آتش سوزی های بزرگ و 

مخربی را به خود دیده است.
از زمانی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به 
وضعیت  اعالم  نیومکزیکو  فرماندار  درخواست 
کمک  به  آتش نشانی  ماموران  کرده،  بحرانی 
آتش سوزی  سرعت  توانستند  جدید  تجهیزات 
را در مناطق دورافتاده این ایالت که از اول ماه 
دهد. کمک های  شده اند، کاهش  درگیر  آوریل 
فدرال،  اختصاص بودجه برای اسکان در خانه های 
برای  بهره کم  با  وام  خانه ها،  تعمیر  و  موقت 
جبران خسارت های ملک های بیمه گذاری نشده 
و دیگه برنامه های کمکی برای مردم و کسب و 

می شود. شامل  را  کارهایشان 
پرسنل  دیگر  و  آتش نشان   ۱3۰۰ به  نزدیک 
وسعتی  می کنند که  مبارزه  آتش  با  هم اکنون 
بسیار و مراتع بخش های جنوبی کوه های راکی 

بر گرفته. را در 
به گفته دانشمندان، افزایش دما باعث شدیدتر 
شدن خشکسالی و از بین رفتن پوشش گیاهی 
شده که در تابستان گذشته سبز شده بودند. با 
اینکه این منطق شاهد خشک ترین روزهای سال 
در اواخر بهار و اوایل تابستان است اما تغییر اقلیم 
این سیکل را شدیدتر کرده، شعله های آتش را 

بزرگتر و فصل آتش سوزی را طوالنی تر.

اردبیل گفت:  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
مرمت و بازسازی بازار تاریخی اردبیل جزو وظایف 
اداره کل میراث فرهنگی است و هرگونه  ذاتی 

سهل انگاری در این زمینه به عهده آنها است.
محبوب حیدری به مهر گفت: تخصیص اعتبار 
بازآفرینی بازار تاریخی اردبیل از محل اعتبارات 
بازآفرینی و در قالب کمک به بازسازی بازار بوده 
شرکت  مدیرعامل  و  وزیر  معاون  سفر  در  که 
بازآفرینی شهری ایران در سال 99 مصوب شده 

است.
و  اعتبارات  نشدن  جذب  دالیل  عنوان کرد:  او 
این طرح عمدتًا متوجه میراث  اجرایی نشدن 
فرهنگی استان اردبیل است که شرایط عملیاتی 

شدن این پروژه را فراهم نکرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: با 
اعالم اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل مبنی 
بر عدم امکان تهیه و دپوی مصالح مورد نیاز در 
محل یکی از عوامل جذب نشدن این اعتبار است.
حیدری بیان کرد: مشکل قانونی ناشی از مالکیت 
و  بازار  از  عمده ای  بخش  در  خصوصی  بخش 
عدم تأمین آورده توسط اداره کل میراث فرهنگی 
استان اردبیل به رغم اقدام مشترک در این حوزه 
از دیگر دالیل اجرایی نشدن طرح بازآفرینی و 

مرمت بازار تاریخی اردبیل است.
او افزود: با ارائه برآورد کارهای اجرایی در اواخر 

سال گذشته با یک سال تاخیر و به صورت ناقص 
و بدون مشخصات فنی برای مکان های خارج 
از مصوبه و برای یک پنجم اعتبار که به دلیل 
فهرست بهای زمان اجرا در حال حاضر فاقد اعتبار 
بوده نیاز به اصالح داشته که این هم از کوتاهی و 

قصور میراث فرهنگی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل اضافه کرد: 
به رغم اهمال و سهل انگاری انجام شده در این 
به اخذ  راه و شهرسازی نسبت  اداره کل  زمینه 
مجوزهای الزم برای تامین هزینه از محل منابع 

داخلی شرکت بازآفرینی اقدام کرده است.
حیدری در آخر بیان کرد: به هیچ وجه مطالب 
سوی  از  کانال ها  و  سایت ها  در  شده  درج 

مسئوالن میراث فرهنگی اردبیل مبنی بر اهمال 
میلیارد   ۱6 بودجه  جذب  در  شهرسازی  و  راه 
تومانی وزیر میراث فرهنگی قابل قبول نیست 
و  اهمال  قضایا  این  در  مقصر  اصلی ترین  و 
سستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 

است. اردبیل  استان  و گردشگری 
این اظهارات در حالی است که دیروز سرپرست 
دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صورتی  »در  اردبیل گفت:  استان  صنایع دستی 
اعتبارات  از محل  تومانی  میلیارد  اعتبار ۱6  که 
بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی به بازار 
آماده  می شد  داده  تخصیص  اردبیل  تاریخی 

بودیم.« بازار در اسرع وقت  این  بازسازی 

تصاویر ماهواره ای آتش سوزی و توفان شن در غرب آمریکا نشان می دهد

بخشی از فرهنگ اسپانیایی تبارها 
گرفتار آتش سوزی های جنگلی
ایالت نیومکزیکو یکی از بزرگتری آتش سوزی های جنگلی تاریخ خود را تجربه می کند 
که تغییر اقلیم باعث شدت گرفتن آن شده است

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل:

میراث فرهنگی مقصر مرمت نشدن بازار اردبیل است

وزیر میراث فرهنگی وعده داد
تخصیص اعتبار ویژه برای 

احیای رصدخانه مراغه
خواجه  نصیر  رصدخانه  میراث فرهنگی  وزیر 
تاریخی کهن شهر  و  علمی  را هویت  طوسی 
برای  اعتباری  داد که  وعده  و  خواند  مراغه 

دهد. اختصاص  آن  احیای 
اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
آذربایجان  شرقی، عزت هللا ضرغامی در بازدید 
از این رصدخانه به مناسبت روز ملی مراغه با 
تاکید به اینکه رصدخانه خواجه  نصیر طوسی، 
هویت علمی و تاریخی کهن شهر مراغه است، 
گفت: »رصدخانه مراغه گواهی همیشه زنده 
با  بر هویت تاریخی کهن شهر مراغه است. 
توجه به وجود ظرفیت های بی شمار  تاریخی 
و علمی در این شهر، الزم است با همکاری 
خصوصی،  و  دولتی  دستگاه های  همه جانبه 
اقدامات الزم برای حراست از این گنجینه های 

شود.« انجام  ارزشمند 
برای  اعتبار ویژه  به اختصاص  ادامه  او در 
مراغه  رصدخانه  احیای  و  سامان دهی 
نیاز  به  توجه  »با  گفت:  و  کرد  اشاره 
و  سامان دهی  به  مجموعه  این  ضروری 
فراهم سازی زیرساخت های الزم برای ارائه 
در  ویژه  اعتباری  گردشگران،  به  خدمات 
این  تا  داد  خواهم  اختصاص  راستا  این 

یابد.« تسریع  روند 
ضرغامی تصریح کرد: »این سایت تاریخی 
باید منعکس کننده هویت تاریخی و فرهنگی 
مراغه باشد، لذا در کنار فضاسازی الزم برای 
باید  بین المللی،  سطح  در  خدمات  ارائه 
فضا  این  در  نیز  سنتی  و  بومی  محصوالت 

شود.« ارائه 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
محتوایی  »معرفی  کرد:  بیان  صنایع دستی 
درست رصدخانه از دیگر اهداف این وزارتخانه 
به صورت  عمرانی  اهداف  کنار  در  که  است 

برد.« خواهیم  پیش  جدی 

پر سفرترین شهرها 
و استان ها در تعطیالت 

عید فطر
بنابر اعالم ستاد خدمات سفر، شهرهای شیراز و 
اصفهان و استان مازندران پرسفرترین مقاصد در 

تعطیالت عید فطر بوده اند.
به گزارش ایسنا، استان های کردستان، همدان 
و شهرهای یزد و مشهد، استان گیالن و جزایر 
جنوبی کشور )کیش و قشم( به ترتیب پس 
از شیراز، اصفهان و  مازندران بیشترین مسافر 
در  رسمی  اقامتگاه  رزرو  میزان  براساس  را 

تعطیالت عید فطر داشته اند.
ضریب اشغال اقامتگاه های رسمی در دو شهر 
شیراز و اصفهان و همچنین استان مازندران در 
نخستین روز تعطیالت به مرز ۱۰۰ درصد رسید.

مصطفی فاطمی، دبیر این ستاد همچنین گفت: 
رزرو مراکز اقامتی رسمی در تمام استان های 
کشور به بیش از ۵۰ درصد رسیده که نشان از 

توزیع و رونق سفر در کشور دارد.
شهرهای  سفر،  خدمات  هماهنگی  ستاد 
پرمسافر را براساس ظرفیت اقامتگاه های رسمی 
رزروشده، رتبه بندی کرده و ظرفیت اقامتگاه های 
و  اجاره ای  خانه های  همچون  غیررسمی 
کمپ های چادری در نظر گرفته نشده است.

در ۵ سال گذشته، ۸ آتش سوزی 
گسترده در تاریخ ایالت کالیفرنیا 
رخ داده. دسامبر گذشته 
نیز برخی از مناطق حومه ای 
کلورادو در آتش سوختند. 
در دهه گذشته، نیومکزیکو 
آتش سوزی های بزرگ و مخربی 
را به خود دیده است
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برابر رای شماره۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۲۰۰۰۰۲۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات مالكانه 

بالمعارض متقاضی آقای منصور حمزه پور فرزند خرم بشماره شناسنامه ۱۸7 صادره از سیرجان در یك 
قعطه باغ مشتمل بر زمین مزروعی به مساحت ۴3/۸۴3۱ مترمربع پالك ۵76۱ اصلی  واقع در حسین 
آباد دیوان بیگی جاده فخرآباد رو به روی افق کورش بخش 37 کرمان  خریداری از مالك رسمی آقای خرم 
حمزه پور و ماه بی بی حمزه پور )وارث سلیمان و خانم جان حمزه پور(  محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۲/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/3/۰۱

                  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 رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱9۰7۸۰۱۰۲7۰مورخه۱۴۰۰/۱۰/۲9 هیات دوم 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 سیداحمد حسینی جوشانی زاده فرزند سیدشكراله بشماره شناسنامه ۲۴۸۲ صادره از 
كرمان درششدانگ یك باب  مغازه مشتمل برفوقانی و تحتانی به مساحت 36/۴ مترمربع پالك۱679۵ فرعی 
از396۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۸99 فرعی از 396۸ اصلی  واقع در بخش ۲کرمان آدرس کرمان خیابان 
شهیددستغیب بین کوچه3۰و3۲ خریداری از مالك رسمی خانم کیاندخت کیانیان محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۱7    - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰3/۰۱

مجمع عمومی سالیانه به منظور تصویب اساسنامه 
در  امنا ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ساعت 9  هیات  تعیین  و 

تربیت بدنی گلباف تشکیل می گردد.

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

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان آگهی تشكیل مجمع عمومی

  )نوبت دوم(

محمد آرمان پور - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : 1311۹81

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی 1310182 هیات امنا قنات آطرکان

ول
ت ا

نوب
ول

ت ا
نوب

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۴۰۰6۰3۱9۰9۱۰۰۰7۲۵-۱۴۰۰/۰6/3۱هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند 
آباد  عنبر  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد پایدار فرزند عزیز  بشماره شناسنامه 3۵6 صادره ازعنبرآباد 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱97متر مربع پالک - فرعی از۴6- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۴6- اصلی قطعه یک  واقع درعنبرآباد شهرک نارنج بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
مالیی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . /م الف:3۱۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۲/۱7– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۱/۰۲/3۱

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

قابل توجه مالكان قنات آطرکان گلباف

با وجود مرمت تابلو، هنوز به 
دالیل امنیتی امکان به نمایش 
گذاشتن آن در موزه وجود ندارد

ویترین

4 سال حبس مجازات سرقت تابلوی »کلود مونه«
سارقی که در روز روشن تابلوی »کلود مونه« 
از بنیان گذاران امپرسیونیسم را از موزه زانس 
هلند دزدیده بود به چهار سال حبس محکوم 

شد.
 ۴9 مرد  این  نیوز،  آرت  از  ایرنا  به گزارش 
ساله اوت گذشته )مرداد- شهریور ۱۴۰۰( با 
همکاری یک فرد دیگر تالش کرده بود تابلوی 
 De Voorzaan en de Westerhem

)۱۸7۱( از مونه را از موزه زانس هلند بدزدد.
موزه زانس که در شهر زاندام هلند قرار دارد، 
در سال ۲۰۱۵ تابلوی مذکور را به قیمت یک 

میلیون و ۱6۰ هزار دالر خریده بود.
به گفته دادگاه هلند شمالی که در مورد این 
پرونده حکم صادر کرده است، متهم در روز 
روشن وارد موزه زانس شده تابلو را از دیوار 
برداشته، زیر بغل زده و با خود برده بود. تمام 

موزه  بیرون  در  نیز  همدستش  مدت  این 
منتظرش ایستاد. هر دو سارق مسلح بودند.
گلوله  یک  دست کم  دزدی  این  جریان  در 
ندید. در میان  اما کسی آسیب  شلیک شد 
سارق  بود،  شده  ایجاد  که  مرجی  و  هرج 
تابلو در حالی که در تالش بود سوار بر یک 
تابلوی  کند،  فرار  موقعیت  از  موتورسیکلت 

انداخت. زمین  را  مونه 

از  و  افتاد  اتفاق  روشن  روز  در  دزدی  این 
آنجایی که همزمان با تعطیالت تابستانی بود 
بسیاری از بازدیدکنندگان و کارکنان موزه آن 

داشتند. موزه حضور  در  زمان 
 De Voorzaan en de تابلوی  اگرچه 
نه  نه خیلی معروف است و   Westerhem
خیلی گرانقیمت، دادگاه آن را اثری غیرقابل 
جهان  در  مشهور  نقاش  یک  از  جایگزینی 

محکوم کرد. را  متهم  و  دانست 
امنیتی  به دالیل  تابلو، هنوز  با وجود مرمت 
امکان به نمایش گذاشتن آن در موزه وجود 

ندارد.
هنری  جنبش  بنیان گذاران  از  مونه  کلود 
نقاشان  از  یکی  و  فرانسه  در  امپرسیونیسم 
بزرگ تاریخ است. این نقاش صاحب سبک 
خود  میانسالی  از  بخشی  و  جوانی  دوران 
با  توانست  سرانجام  اما  گذراند  فقر  در  را 
یابد.  رفاه دست  و  ثروت  به  آثارش  فروش 
از مهمترین آثار مونه می توان به ۲۵۰ تابلوی 
 )Nymphéas( آبی  نیلوفرهای  مجموعه 
بیان  کامل ترین  آنها  در  که  کرد  اشاره 

آفرید. را  امپرسیونیستی 



پیامک شما را دربـاره 
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 محسن موسوی خوانساری، کارشناس منابع آب در گفت وگو با »پیام ما«:

سدسازی در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه را متوقف کنید

دولت سیزدهم توجه کمتری به دریاچه ارومیه و احیای آن دارد

با وجود اینکه سد مهاباد ۱۸7 
میلیون متر مکعب آب داشت 
و از این میزان نیاز آب شرب 

تنها ۲۰ میلیون مترمکعب و نیاز 
آب کشاورزی 9۰ میلیون بود و 
به راحتی این سد می توانست 

تا 7۰ میلیون متر مکعب آب را 
وارد دریاچه کنند سهم دریاچه 

ارومیه به کمتر از نصف این 
میزان رسید

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |

رئیس کارگروه احیای دریاچه 
ارومیه باید این گزاره را مدنظر 

قرار دهد که با توجه به اینکه در 
حوضه دریاچه ارومیه موضوع 

ورود آب از طریق رودخانه زاب 
به دریاچه به مقدار 6۰۰ میلیون 

متر مکعب مطرح شده است 
هم اکنون بسیاری از ذینفعان 

دریاچه دنبال این هستند 
مصارف آب را افزایش دهند

|  
رنا

 ای
 |

استخراج رمزارز با انرژی 
خورشیدی در ازبکستان 

انرژی  از  اجازه می دهد  به شرکت ها  ازبکستان 
خورشیدی برای استخراج رمزارزها استفاده کنند و 
همه فعالیتهای رمزارز شرکتهای داخلی و خارجی 
را از مالیات بر درآمد معاف خواهد کرد.به گزارش 
ایسنا، دولت تاشکند می خواهد استخراج کنندگان 
پنلهای  خود،  مزارع  نیروی  تامین  برای  رمزارز 
خورشیدی را نصب کنند.شرکتهای استخراج کننده 
اما  نیرو نصب شوند  به شبکه  رمزارز می توانند 
پرداخت کنند.  را  معمول  قیمت  برابر  دو  باید 
هزینه  مصرف،  اوج  دوره های  در  حال  این  با 
به  شود.نیاز  دریافت  است  ممکن  هم  اضافی 
اما  نیست  رمزارز  استخراج  برای  هیچ مجوزی 
ملی  سازمان  در  باید  رمزارز  استخراج کنندگان 
تازه تاسیس »پروژه های چشم انداز ازبکستان«، 
ثبت شوند.بعضی از رمزارزها شامل بیت کوین با 
طی پروسه پیچیده ای تولید می شوند. رایانه های 
زیادی  برق  به  منظور،  این  برای  استفاده  مورد 
نیاز دارند. ازبکستان در سال ۲۰۱۸ تجارت رمزارز 
کرد.  قانونی  داخلی  رمزارز  صرافی  یک  در  را 
مجموعه  همچنین  مرکزی  آسیای  این کشور 
پروژه های انرژی تجدیدپذیر را راه اندازی کرد که 
بادی هستند. عمدتا نیروگاههای خورشیدی و 
کشور همسایه قزاقستان که سال گذشته پس 
از آمریکا به دومین مرکز بزرگ استخراج بیت 
کوین در جهان تبدیل شد، پس این که فعالیتهای 
استخراج رمزارز، شبکه نیروی داخلی را با کمبود 
روبرو کرد، به مقابله با استخراج رمزارزها پرداخت.

کمک های بالعوض 
برای تبدیل اراضی دیم 

به باغ میوه
طرح  اجرای  از  خلخال  کشاورزی  جهاد  مدیر 
تبدیل ۵۰۰ هکتار از اراضی دیم این شهرستان 
به باغ خبر داد و گفت: به ازای تبدیل هر هکتار 
از اراضی دیم به باغ میوه ۱۰۰ میلیون ریال کمک 
بالعوض مالی در اختیار مجریان این طرح قرار 
بیان  محمد شادخاطر  ایرنا  می گیرد.به گزارش 
باغ  به  دیم زارها  تبدیل  طرح  اجرای  برای  کرد: 
در سال جاری بیش از ۴۰ میلیارد ریال کمک 
طرح ها  این  مجریان  اختیار  در  بالعوض  مالی 
تبدیل  قرارداد  اکنون  قرار می گیرد.او گفت: هم 
3۲۰ هکتار از اراضی دیم به باغ با مجریان این 
طرح ها به امضا رسیده و به ازای تبدیل هر هکتار 
از اراضی دیم به باغ میوه ۱۰۰ میلیون ریال کمک 
بالعوض مالی در اختیار مجریان این طرح قرار 
می گیرد.مدیر جهاد کشاورزی خلخال اضافه کرد: 
کاشت و پرورش نهال میوه سازگار با محیط و 
شرایط اقلیمی این شهرستان از جمله بادام، پسته، 
سنجد، عناب، گردو و دیگر ارقام میوه کم آب بر 
متناسب مقاوم در برابر خشکسالی و متناسب با 
شرایط آب و هوایی خلخال برای اجرای طرح باغ 
در سطح دیم زارها از اهداف مهم این طرح است.

محسن موسوی خوانساری کارشناس منابع 
به  اشاره  با  ما«  »پیام  با  گفت وگو  در  آب 
گفته های نماینده ملکان به این نکته اشاره 
احیای  ستاد  اقدامات  از  یکی  که  می کند 
اجرا  توقف سدهای در حال  ارومیه  دریاچه 
و در حال مطالعه بود: »ظرفیت و برد دریاچه 
سدهای  حد  در  آن  آبریز  حوضه  و  ارومیه 
موجود بود،  بنابراین باید برنامه ریزی می شد 
برای  که  تهدیدهایی  و  موجود  سدهای  تا 

بدل کنند«. فرصت  به  را  داشتند  دریاچه 
شرقی،  آذربایجان  در  لیالن چای  زمان  آن 
آذربایجان  در  نازلوچای  و  سیمینه رود 
این  به گفته  بودند،  ساخت  حال  در  غربی 
کارشناس آب، این سدها به مرحله انحراف 
مرحله  وارد  عنقریب  و  رسیده  هم  آب 
جلوی  احیای  ستاد  که  می شدند  اجرایی 
بیان  با  او  گرفت.  را  پروژه ها  این  تکمیل 
این مطلب می گوید: »از اواخر سال گذشته 
اسالمی  شورای  مجلس  در  ارومیه  نماینده 
صحبت  ارومیه  منطقه ای  آب  مدیرعامل  و 
ما  و گفتند  نازلوچای کرده  سد  ادامه کار  از 

 ۱۴۱۰ افق  در  ارومیه  آب شرب  تامین  برای 
طریق  از  را  آب  این  باید  داریم که  مشکل 
نازلو تامین کنیم. درباره لیالن چای هم ابتدا 
می گفتند آب این سد را برای مصارف شرب 
این سد  اکنون می گویند آب  اما  دارند  الزم 
قرار است برای کشاورزی صرف شود،  عالوه 
بر اینها درباره ادامه کار سد سیمینه رود هم 
خبرهایی مطرح شده است،  این اتفاقات در 
حالی می افتد که که ما با کاهش ورودی آب 
به دریاچه و رهاسازی آن مواجه هستیم«.

سهم اندک دریاچه ارومیه 
از سد مهاباد

ایران سال سختی را به واسطه کمبود منابع 
طوری  به  دارد  پیش  در  سدها  پشت  آبی 
که آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور 
از  روز   ۲۲۰ شدن  سپری  با  می دهد  نشان 
سال آبی، تا ۱۰ اردیبهشت سال آبی ۱۴۰۱-
۱۴۰۰ میزان کل حجم آب در مخازن سدهای 
کشور حدود ۲6.۵7 میلیارد متر مکعب است 
که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 

گزارش  به  است.  داشته  کاهش  درصد   ۱۰
مدیرکل  قاسم زاده،  فیروز  گفته  به  ایسنا 
دفتر اطالعات و داده های آب کشور، بررسی 
وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می دهد 
ورودی به مخازن در سال آبی جاری ۲۲.۴۲ 
است که کاهشی  رسیده  مترمکعب  میلیارد 
معادل ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
سدهای  پرشدگی  میزان  دارد.  آبی گذشته 
استان  در  زاینده رود  سد  تهران،  استان 
اصفهان، سدهای استان خوزستان و سدهای 
شرایط  در  هم  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه 
فعلی به ترتیب حدود ۲۸ درصد، 3۰ درصد، 

۵۸ درصد و 7۴ درصد است.
این کاهش نزوالت در حالی است که به گفته 
آذربایجان  منطقه  در  خوانساری  موسوی 
شاهد  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  و  غربی 
نرمال  به  نسبت  کاهش  میزان  کمترین 
سالیانه بوده ایم و این عدد ۱۰- درصد بوده 
سد  آبریز  حوضه  و  مهاباد  سد  »در  است: 
مهاباد که وارد دریاچه می شود هیچ کمبودی 
وجود  روان آب  و  جوی  نزوالت  به  نسبت 

این سد  به طوری که هفته گذشته  نداشت 
سرریز کرد و همچنان سرریز آن ادامه دارد«.
از نظر این کارشناس منابع آب از متخصصان 
دریاچه  حوضه  آب  متخصصان  و  آب کشور 
چه  و  منطقه ای  آب  ادارات  در  چه  ارومیه 
انتظار می رفت در بهمن ماه  ادارات دیگر  در 
و  می شود  پر  سد  مخزن  کنند  پیش بینی 
سرریز می کند. از این رو باید رهاسازی آب 
فصل  به  تا  می کردند  اسفندماه شروع  از  را 
کشت برنخورد، اما این اقدام سوی متولیان 
می کند:  اضافه  موسوی  نگرفت.  انجام 
داد.  رخ  باره  این  در  قصورهایی  »متاسفانه 
اینکه در سد مهاباد برای  با وجود  همچنین 
حتی  یا  و  شهر  در  سیل  خطر  از  جلوگیری 
ذخیره  حجم  هیچگاه  نباید  سد  شکست 
در  می شود  مشاهده  شود،  پر  آن  سیالب 
سد  مخزن  داخل  آب  حجم  فروردین   ۲۱
به ۱۸7 میلیون مترمکعب یعنی برابر با ۱۰۰ 
درصد پرشدگی رسیده است. در حالی که کل 
مهاباد  شهر  یکسال  شرب  آب  نیاز  مجموع 
از  سهم کشاورزی  و  مترمکعب  میلیون   ۲۰

تعیین شده  این سد 9۰ میلیون مترمکعب 
در  می توانست  سد  این  راحتی  به  و  است 
میلیون   7۰ تا  زمستان  یعنی  مناسب  زمان 
مترمکعب آب را وارد دریاچه کند، در حالی 
که این اتفاق تا لحظه پرشدگی کامل سد در 

بود«.   نشده  انجام  فروردین 

کارگروه احیای دریاچه ارومیه 
وارد عمل شود

انجام  دوره  این  در  که  اقداماتی  مجموعه 
شدن  تکمیل  و  اجرایی  زمزمه های  و  شده 
پروژه های سدسازی در حوضه آبریز دریاچه 
نشان  خوانساری  موسوی  نظر  از  ارومیه 
به  کمتری  توجه  سیزدهم  دولت  می دهد 
دریاچه ارومیه و احیای آن دارد. او می گوید: 
»باید توجه داشته باشیم این دریاچه برای 
اینکه زنده باشد و حدود ۱۴ میلیون نفر از 
به  دهد  نجات  ریزگرد  خطر  از  را  استان   7
در  دارد  نیاز  حقابه  مکعب  متر  میلیارد   3
وارد  دریاچه  به  آب  این  تنها  نه  که  حالی 
عده ای  شاهدیم   روزها  این  بلکه  نمی شود 
می زنند.  سدسازی  پروژه های  اجرای  از  دم 
ممکن است بار دیگر مطالعات سد راه افتاده 
و مسئوالن نسبت به رهاسازی روان آب ها از 
عوض  در  و  کنند  کوتاهی  مخزنی  سدهای 
این آب را به کشاورزی اختصاص دهند«. از 
نظر این کارشناس منابع آب چنین اقدامات 
برای  را  مشکالتی  نهایت  در  پروژه هایی  و 
ایجاد  ایران  ساکن  شهروند  نفر  میلیون   ۱۴
توصیه  او  که  روست  این  از  کرد.  خواهد 
می کند محمد مخبر به عنوان رئیس کارگروه 
احیای دریاچه ارومیه به مساله ورود کرده و 
نازلو  لیالن چای،  سدهای  برای  اعتباری  اگر 
چای و سیمینه رود گذاشته شده این اعتبار 

فسخ کند. را 

ارتباط معنی دار انتقال آب 
و توسعه کشاورزی

تجربه سالهای گذشته نشان داده شماری از 
زیرکشت  سطح  توسعه  از  همواره  مسئوالن 
فرقی  می کنند.  دفاع  کشاورزی  محصوالت 
نمی کند در استان فارس باشد یا خوزستان،  
حوضه  در  یا گیالن،.  باشد  جنوبی  خراسان 
چنین  کم  و  بیش  هم  ارومیه  دریاچه 
سیاسی  مسئوالن  برخی  سوی  از  دیدگاهی 
ترویج می شود. محسن موسوی خوانساری، 
هشدار  زمینه  این  در  آب  منابع  کارشناس 
درباره  نرمشی  کوچکترین  »اگر  می دهد:  
اجرای سدها نشان دهیم مصارف به شدت 
باال می رود و چند سال بعد همین کمترین 
خشک  می رسد  دریاچه  به  که  هم  آبی 
دریاچه  احیای  کارگروه  رئیس  می شود.  
ارومیه باید این گزاره را مدنظر قرار دهد که  
ارومیه  دریاچه  حوضه  در  اینکه  به  توجه  با 
به  زاب  رودخانه  طریق  از  آب  ورود  موضوع 
مکعب  متر  میلیون   6۰۰ مقدار  به  دریاچه 
از  بسیاری  اکنون  هم  است  شده  مطرح 
این هستند مصارف  دنبال  دریاچه  ذینفعان 
آب را افزایش دهند. آنها عنوان می کنند ما 
امکان  این  بنابراین  منتقل کرده ایم   را  آب 
افزایش  را  مصارف  شده که  فراهم  برایمان 
حوضه  به  محدود  موضوع  این  البته  دهیم. 
آبریز دریاچه ارومیه نیست و در تمام ایران 
آزمایش شده است که با انتقال آب، مصارف 
نیز  افزایش پیدا می کند. از همین روست که 
باید کارگروه احیای دریاچه ارومیه،  سازمان 
وزارت  و  نیرو  وزارت  محیط زیست،   حفاظت 
هم  با  را  مجموعه جلساتی  جهاد کشاورزی 
داشته باشند و از افزایش مصرف آب در این 

کنند«.  خودداری  منطقه 

محور  که  این  بیان  با  مازندران  استاندار 
اقتصاد مازندران کشاورزی است که  اصلی 
کامال به آب وابستگی دارد، گفت: بر خالف 
به  پربارش  استان  مازندران  عمومی  تصور 
استان  این  به آب  نمی رود و تعرض  شمار 

نیست. پذیرش  قابل  هم 
حسینی پور  محمود  سید  ایرنا،  گزارش  به 
آب  منابع  از  حفاظت  شورای  نشست  در 
فینسک  سد  کرد:  بیان  ساری  در  استان 
مربوط  آب  این  چرا که  شود  تعطیل  باید 
عنوانی  هیچ  تحت  و  است  مازندران  به 
پیدا کند  ادامه  طرح  این  داد  اجازه  نباید 
با  مازندران  منطقه ای  آب  مسووالن  و 
این  اجرای  جلوی  متعدد  های  نامه نگاری 

بگیرند. را  طرح 
طور  همان  کرد:  تاکید  مازندران  استاندار 
که از مرزهای خاکی خودمان حفاظت می 
کنیم باید از مرزهای آبی خودمان هم دفاع 
برخی گزارش های غلط که  با  نباید  و  کنیم 
از  آب  انتقال  با  ارتباط  در  نیست،  واقعی 

شود. ارائه  صحبتی  مازندران 
در  آب  این که مصرف  از  تاسف  ابراز  با  او 
سنتی  همچنان  مازندران  بخش کشاورزی 
الگوی مصرف  رعایت  در  تاکید کرد:  است، 
همچنین  و  ای  قطره  آبیاری  توسعه  و 
به  استان  در  آبیاری  نوین  های  سامانه 
در  این که  ضمن  نرسیدیم  آرمانی  شرایط 

زمینه زهکشی زمین های کشاورزی هم در 
دارد  وجود  هایی  ماندگی  عقب  هم  استان 
این بخش  در  اعتباراتی که  به  توجه  با  که 
فردا  همین  از  باید  کرده  پیدا  تخصیص 
در  کشاورزی  حوزه  این  در  الزم  اقدامات 

شود. انجام  استان 
اظهار  با  مازندران  در  دولت  عالی  نماینده 
این که در تمامی شهرهای استان در تامین 
آب آشامیدنی بدون استثناء مشکل وجود 
دارد که به خاطر افزایش جمعیت ناشی از 
مهاجرت است، افزود: اگر سرشماری جدید 
نظر  را در  انجام شود و جمعیت مهاجر  در 
هشت  حدود  تا  مازندران  جمعیت  بگیریم 

نفر هم می رسد. میلیون 
وی با اظهار این که کمبود و قطعی آب در 
کوتاهی  بسیار  مدت  در  جهان  از  نقطه  هر 
جنگ  و  امنیتی  مشکل  یک  به  تبدیل 
آب  قطعی  کرد:  تصریح  شد،  خواهد  آب 
باید  و  کند  تحمل  نمی تواند  هیچکس  را 
برنامه  طبق  اکنون  هم  از  امر  مسئوالن 
کوتاه، میان و بلندمدت سیمای تامین آب 

کنند. تدوین  را  مازندران 
تا  داد  اجازه  نباید  این که  بر  تاکید  با  او 
بحران کم آبی در استان ادامه داشته باشد، 
آینده  در  مشکل  این  تداوم  داد:  هشدار 
داشت. خواهد  پی  در  را  اجتماعی  بحران 

سد فینسک باید تعطیل شود
خبر

با شخصی که نیروگاه 
خورشیدی تاسیس کند، 

قرارداد ۲۰ سال خرید 
تضمینی امضا خواهد شد. 

هم چنین برق تولیدی 
بیش از ۱۰ برابر مبلغی که 

یک مشترک به وزارت نیرو 
پرداخت می کند، از مشترک 

خریداری می شود 

نیروگاه های خانگی حمایت می شوند
طی  برق  مصرف  و  تولید  بین  توازن  عدم 
از  تا  کرده  وادار  را  دولت  اخیر  سال های 
طرق مختلف به فکر تولید برق باشد؛ یکی 
از این راه ها توسعه انرژی های تجدیدپذیر و 

است. خانگی  نیروگاه های 
وزیر  معاون  محمد کمانی  ایسنا  به گزارش 
هزار   ۵۵۰ احداث  برنامه  اعالم کرد:  نیرو 
واحد پنج کیلوواتی در دستور کار است که 
در سال اول ۱۱۰ هزار واحد به اجرا می رسد. 
نهادهای  با  توافقات  خصوص  این  در 
بهزیستی  و  امداد  جمله کمیته  از  مربوطه 
نهادهای حمایتی  با معرفی  تا  انجام شده 
بامی  پشت  واحدهای  احداث  به  نسبت 

شود. اقدام 
منزل  بام  پشت  در  بخواهد  نیز  فردی  اگر 
شخصی خود نیروگاه احداث کند می تواند 
مهرسان  سامانه  در  ثبت نام  با  می توانند 
توزیع  شرکت های  به  حضوری  مراجعه  یا 
نیروی برق نزدیک محل سکونت و احداث 
مربوطه  مجوز  دریافت  به  نسبت  نیروگاه، 
به  برق  تضمینی  خرید  قرارداد  عقد  و 
مدت ۲۰ سال اقدام کنند. بدین صورت که 
محل  برق  توزیع  شرکت  به  باید  مشترک 
سکونت خود مراجعه و قرارداد ساده ای را 
که از قبل طراحی شده، امضا  کند، از حدود 
3۰ تا ۴۰ پیمانکاری که در هر شهری فعال 
نیروگاه  و  انتخاب  پیمانکار  یک  هستند، 
شود.  می  احداث  روز  چهار  تا  سه  ظرف 

شرکت توزیع نیز بر اساس قرارداد، کنتور را 
برای مشترک نصب می کند و همان لحظه 

می شود. انجام  برق  خرید 
را  نیاز  مورد  سیستم های  باید  مشترک 
وزارت  مشاوره  و  همکاری  با  و  خریداری 
نیرو نصب کند. اگر مشترک تصمیم داشته 
باشد، برق تولیدی را به شبکه تزریق کند، 
وزارت نیرو کنتور را قرائت کرده و هزینه برق 
تولیدی به صورت ماهانه به آن ها پرداخت 
می شود. این نوع نیروگاه در مقایسه با سایر 
پروژه های تجدیدپذیر دارای دوره بازگشت 
این  تأسیس  هستند،  کوتاه تری  سرمایه 
نیروگاه ها در شهر تهران که فضای باز برای 
تأسیس و استفاده از نیروگاه وجود ندارد، 
همین  به  می شود.  محسوب  مزیت  یک 
دلیل در راستای سیاست هایی که دولت و 
چهار  تا  سه  طی  خصوص  به  نیرو  وزارت 
داشته  این مشکل  برای حل  سال گذشته 
را  خوبی  پتانسیل های  و  تسهیالت  است، 
برای جلب سرمایه گذاری در این بخش چه 
نظر  در  استان ها  سایر  در  چه  و  تهران  در 

است. گرفته 
تاسیس  خورشیدی  نیروگاه  که  شخصی 
تضمینی  خرید  سال   ۲۰ قرارداد  کند، 
تولیدی  برق  هم چنین  شد.  خواهد  امضا 
بیش از ۱۰ برابر مبلغی که یک مشترک به 
مشترک  از  می کند،  پرداخت  نیرو  وزارت 

می شود.  خریداری 

تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال 13۹2 یعنی در همان اولین سال روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نخستین گام 
برای تحقق شعارهای دولتی بود که خود را داعیه دار محیط زیست می خواند. برای احیای دریاچه، متوقف کردن 33 سد در  دست 
اجرا و یا مطالعه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دستور کار قرار گرفت که از میان آنها چهار سد سیمینه، لیالن،  باراندوز و نازلو اهمیت 
بیشتری داشتند. ۹ سال بعد در حال که دریاچه ارومیه همچنان احیا و شرایطش تثبیت نشده است،  نمایندگان شهرهای حاشیه این 
دریاچه سودای گسترش کشاورزی را در حوزه رای گیری خود در سر دارند بدون آنکه به تاثیر سدسازی  ها بر حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
و پیامدهای آن نیم نگاهی داشته باشند. نمونه این نمایندگان، علی موسوی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی است 
که به تازگی در  گفت وگویی با خبرگزاری صدا و سیما  اعالم کرده با اعتبار 500 میلیارد ریالی، احداث سد لیالن چای دوباره از سر گرفته 
می شود. به گفته این نماینده مجلس با پیگیری های صورت گرفته عملیات تکمیل این سد که از 7 سال پیش متوقف شده بود دوباره 
آغاز می شود. این سد نقش زیادی در توسعه کشاورزی شهرستان ایفا خواهد کرد و بیش از 10 هزار هکتار اراضی ملکان را تحت پوشش 
قرار خواهد داد. موسوی در این گفت وگو از توقف ساخت لیالن چای در دولت گذشته انتقاد و بیان کرد که تعطیلی احداث این سد 

موجب شد خسارات زیادی به سازه ها و موارد احداثی این سد وارد شود.

آگهی مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز )شناسنامه(
مزدا  دوکابین  وانت  خودروی 
انتظامی  شماره  به   13۹7 مدل 
28 ایران 20 و شماره شاسی  543هـ

و شماره شاسی   E2K3A2461
 NAGP2PC32JA273۹51
بنام محمد ابو طالبی مفقود شده 
مدو از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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سخنگوی صنعت برق تشریح کرد

 افزایش تعداد پله های 
تعرفه های برق 

سخنگوی صنعت برق گفت: دلیل افزایش تعداد 
پله های تعرفه های برق در قبوض، محاسبه ۱۰۰ 
کیلوواتی هر پله با قیمت های متفاوت در قبوض 
است.به گزارش مهر، مصطفی رجبی مشهدی با 
اینکه طبق بند )ی( تبصره ۸ قانون  اشاره به 
بودجه ۱۴۰۰ تعرفه های برق از ابتدای بهمن ماه 
افزایش یافته است افزود: براساس این قانون 
قرار بود در قبوض فقط ۴ پله مشخص شود 
که توانیر برای شفاف شدن قیمت هر بخش 
از مصرف تعداد این پله ها را نسبت به الگوی 
تعیین شده ۱۰۰ کیلووات ساعت به ۱۰۰ کیلووات 
ساعت مشخص کرد که این روند تعداد پله ها را 
افزایش داده است.او گفت: دوره های سال به 
دو بخش گرم و غیر گرم و اقلیم به ۵ بخش 
شامل عادی، گرمسیر یک، گرمسیر ۲، گرمسیر 
3 و گرمسیر ۴ تقسیم کرده است که الگوی 
مصرف در ماه های گرم و غیر گرم براساس این 
صنعت  می شود.سخنگوی  مشخص  اقلیم ها 
تهران،  مانند  عادی  اقلیم  در  داد:  ادامه  برق 
اصفهان و شیراز که تا ۸۵ درصد مساحت کشور 
را شامل می شود الگوی مصرف در ماه های غیر 
گرم ۲۰۰ کیلووات ساعت و در ماه های گرم 3۰۰ 
کیلووات ساعت است البته این رقم در اقلیم 
گرمسیری یک در ماه های گرم 3۰۰۰ کیلووات 

ساعت تعیین شده است.
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مراسم روز جهانی نجوم در ایران برگزار شد 

تماشای آسمان با عینک توسعه پایدار 

نگاه به آسمان از پشت 
چشمی یک تلسکوپ 
می تواند زندگی  را برای 
همیشه تغییر دهد. این 
جمله در نگاه اول شاید 
کمی اغراق آمیز به نظر برسد 
اما حقیقتی است که بارها 
شاهد آن بوده ایم

| پیام ما | اولین روز نجوم قرن تازه خورشیدی، با شعار »نجوم و توسعه پایدار« در کشور برگزار شد. همه ساله در این روز گروه های نجومی 
در دنیا به ترویج و توسعه علم نجوم می پردازند. حفاظت از آسمان تاریک، گردشگری پایدار و توسعه کارآفرینی علمی و… دستمایه 
انتخاب شعار روز نجوم امسال در ایران شده است. با توجه به شعار و اهداف انتخاب شده برای هفته و روز نجوم امسال، گروه های نجومی 
برنامه ها و محتواهای متنوعی را برای عرضه به عموم مردم تدارک دیدند. توجه به نقش آگاهی عموم مردم در توسعه پایدار، حفاظت از 
آسمان تاریک و اکوسیستم شب، توسعه پایدار گردشگری نجومی از مهم ترین موضوعاتی بود که  در این هفته به آن پرداخته شد.  در 

ادامه یادداشت هایی درباره شعار امسال و تاثیر روز نجوم در شناسایی این علم به مردم آمده است. 
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معاونت ساخت و توسعه آزادراه های شركت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل كشور در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار برای  
پروژه  ذیل  وفق ماده 48 آئین نامه قانون احداث پروژه های عمرانی بخش 
راه و ترابری از طریق مشاركت بانك ها و سایر منابع پولی و مالی كشور مصوب 
سال 13۹4 با مشخصات ذیل  و به صورت واگذاری شصت درصدی  با روش 

BOT اقدام  نماید: 

معاونت ساخت وتوسعه آزادراه ها

شناسه آگهی : 130۹480 م الف 3۹6
تاریخ چاپ نوبت اول : 1401.02.11- تاریخ چاپ نوبت دوم : 1401.02.17

آگهی شناسایی و ارزیابی 
سرمایه گذاری و اجرا (

شماره 1۴۰1/28/س/آ(

نوبت دوم

در این رابطه از متقاضیانی كه دارای توان اجرایی، مالی و سرمایه گذاری از منابع 
داخلی و یا خارجی و دارای سوابق و تجربیات مرتبط می باشند، دعوت به عمل 
می آید تا ضمن اعالم آمادگی رسمی، برای ارائه پیشنهادات خود به دفتر معاونت 
ساخت و توسعه آزادراه ها واقع در تهران، خیابان وحید دستگردی )ظفر(، خیابان 
فرید افشار، نبش بلوار آرش، شركت ساخت و توسعه زیربناهای كشور، طبقه 

۵ مراجعه نمایند.

نام آزادراهردیف
طول تقریبی 
) كیلومتر (

۸6آزادراه ارومیه – تبریز )قطعات یک الی چهار(  ۱

شركت گاز استان لرستان ) مناقصه گزار ( در نظر دارد تامین:
1-صورت مصالح مورد نیاز و رفع نواقص نقاط جامانده از محور شول آباد شهرستان الیگودرز

2-خط تغذیه )با فشار طراحی 350پوند بر اینچ مربع(فاز دوم دادآباد-قلعه نصیر شهرستان پلدختر 
را از طریق مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نماید . لذا از كلیه پیمانكاران واجد صالحیتی كه تمایل به شركت در این مناقصه را دارند ، 
دعوت می گردد از تاریخ1401/02/10لغایت1401/02/20 جهت شركت در مناقصه فوق از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.الزم به ذكر است كلیه مدارك خواسته شده كه در 
سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( www.setadiran.ir  ،  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir   درج گردیده را تكمیل و 
حداكثر تا تاریخ 1401/03/01      از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.)ضمنا الزم است نسخه فیزیكی اسناد ارزیابی و پاكت الف)ضمانتنامه(  نیز به آدرس شركت گاز استان 

لرستان ارسال گردد(.

5۹روابط عمومی شركت گاز استان لرستان
ف 

م ال
    1

30
۹00

ی 1
آگه

سه 
شنا

نوبت دوم

خرم آ با د : میدان 22 بهمن )كیو( – بلوار مدیریت   تلفن : 8  - 815 7 0 332      فكس  : 4 8 6 0 0 332

زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت ۹:00 صبح مورخ 1401/03/04    می باشد.
1-عنوان و مشخصات كلی پروژه : 

2-1- به این پیمان در صورت وجود اعتبار و تخصیص الزم پیش پرداخت 
تعلق می گیرد 

از  یكی  بصورت  کار  ارجاع  فرآیند  در  شركت  تضمین  مبلغ  و  3-نوع 
تضمین های زیر:

حساب  به  نقد  وجه  واریزی  ب-  بانكی           نامه  ضمانت  الف- 
400113140637۹30۹ بنام تمركز وجوه سپرده شركت گاز استان لرستان 

بهمن-   22 میدان  آباد-  خرم   : پیشنهادات  و گشایش  تحویل  4-محل 
 : تلفكس    ، قراردادها  امور  لرستان-  استان  گاز  شركت  مدیریت-  بلوار 

 066-33200683
5-پایه و رشته مورد نیاز : حداقل رتبه4  تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز   

)توانائی مالی،ظرفیت آزاد كاری ،تخصص و سابقه كاری مرتبط(  

6-محل تامین اعتبار : سایر
7-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداكثر برای یك بار 

قابل تمدید می باشد.
حقوقی،  شخصیت  ،داشتن  فراخوان  در  كننده  شركت  8-شرایط 
نامه،توانائی  ضمانت  تسلیم  و  تهیه  توانائی  مرتبط،  كافی  تجربه 
نیروی  و  امكانات  گاز،داشتن  ملی  شركت  استانداردهای  رعایت 
مجاز  ظرفیت  رعایت  با  مرتبط  بندی  كافی،رتبه  اندازه  به  متخصص 
مالی  صورتهای  و  حقوقی  اشخاص  ملی  شناسه  كد  كاری،داشتن 
از  امتیاز  حداقل  كسب  به  منوط  پاكات  بازگشایی  شده،  حسابرسی 

باشد. ارزیابی می  اسناد  بازرگانی طبق   / كمیته فنی 
۹-داشتن كد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران كد   

آگهی فراخوان پیمانكار
موضوع :  مناقصه  شماره: ۴۰1/۰۴              

مدت پیمانعنوان پروژهردیف
مبلغ برآورد كار 

حدود)ریال(
حداقل مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

۱
صورت مصالح مورد نیاز و رفع نواقص نقاط 
جامانده از محور شول آباد شهرستان الیگودرز

۸.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱6۴.6۱۲.۱۲۵.۱7۱ ریال  36۵ روز 

۲
خط تغذیه )با فشار طراحی 3۵۰پوند بر اینچ مربع(

فاز دوم دادآباد-قلعه نصیر شهرستان پلدختر
6.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲۲.۱۸9.67۱.۵9۴ ریال 36۵ روز

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱.۰۲.۱۰-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱.۰۲.۱7

آگهی مناقصه عمومی
مورخ   6/23 شماره  به  شهر  اسالمی  شورای  مجوز  استناد  به  ماهان  شهرداری 

تدارکات  سامانه  طریق  از  را  شهر  سطح  معابر  آسفالت  دارد  نظر  در   1401/02/05
الکترونیکی دولت )ستاد( به صورت مناقصه عمومی برگزار نماید.

مناقصه  در  شرکت  سپرده  مبلغ  و  ریال   60.000.000.000 اعتبار  برآورد  -مبلغ 
ملی شعبه  بانک  نزد   0108113021002 به حساب شماره  واریز  ریال؛   3.000.000.000
ماهان به نام حساب سپرده شهرداری و ارائه رسید واریز وجه فوق به شهرداری و یا 

ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ سه میلیارد ریال می باشد.
توسط  سامانه  در  الکترونیکی  امضاء  صورت  به  باید  مناقصه  اسناد  صفحات  تمام 

پیمانکار مهر و امضا شود.
به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نمی شود.

ماهان می  مالی شهرداری  امور  واحد  پیشنهادات  تحویل  و  اسناد  دریافت  -محل 
باشد.

-برندگان اول و دوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به 
ترتیب ضبط می گردد.

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

خرید آسفالت بر اساس طرح اختالط تایید شده توسط آزمایشگاه های معتبر و 
تحویل در شهر ماهان می باشد.

تهیه قیر 60*70 به عهده شهرداری می باشد و به عنوان آورده شهرداری به قیمت روز 
در زمان اجرای پروژه محاسبه می گردد.

های  رشته  در  پیمانکاری  صالحیت  گواهی  دارای  باید  شرایط  واجد  های  شرکت 
مربوطه از ادارات و سازمان های ذیصالح با حداقل پایه 5 از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور باشند همچنین گواهی نامه فنی کارخانه تولید آسفالت را داشته باشند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 1401.02.24 در ساعت اداری و مهلت تحویل 
اسناد  1401.03.04 و بازگشایی اسناد مناقصه 1401.03.07 می باشد.

حمید معین الدینی - شهرداری ماهان   

یک  چشمی  پشت  از  آسمان  به  نگاه 
برای  را  زندگی   می تواند  تلسکوپ 
در  جمله  این  دهد.  تغییر  همیشه 
نظر  به  اغراق آمیز  شاید کمی  اول  نگاه 
بارها شاهد  است که  اما حقیقتی  برسد 
یا  زحل  حلقه های  دیدن  بوده ایم.  آن 
چشمی  پشت  از  ماه  سطح  گودال های 
تلنگری  آماتوری می تواند  تلسکوپ  یک 
در  شگفت انگیز  مسیر  یک  شروع  برای 
نگاه  همین  باشد.  نجوم  علم  دنیای 
ساده به آسمان، بهانه برگزاری رویدادی 
نام روز نجوم است که در آن  به  جهانی 
را  خود  رصدی  ابزارهای  آماتور  منجمان 
فرصت  و  می آورند  مردم  میان  شهر  در 
فراهم  عموم  برای  آسمان  به  نگاه 
از  بسیاری  در  این  بر  عالوه  می شود. 
این روز رصدخانه های بزرگ  کشورها در 
روی  به  را  خود  درهای  علمی  مراکز  و 
دانش  و  علم  و  می گشایند  مردم  عموم 
می گذارند.  اشتراک  به  آن ها  با  را  خود 
ایجاد  روز  این  در  اصلی  اهداف  از  یکی 
فرصتی برابر برای همگان به منظور رصد 
است.  آن  از  بیشتر  دانستن  و  آسمان 
زمانی  ترویجی  رویداد  این  واقع  در 
که  می بخشد  تحقق  را  خود  رسالت 
برای  درستی  به  را  علم  عمومی سازی 
کشور  در  امری که  دهد؛  انجام  همگان 
ما شاید در سال های اخیر توجه چندانی 
در  نجومی  نشده است. گروه های  آن  به 
سال های اخیر پیش از همه گیری کرونا 
را  نجوم  روز  بزرگ  شهرهای  اکثر  در 
این  در  نکته ای که  اما  می کردند  برگزار 
در  هدف  جامعه  است،  مطرح  میان 
برگزاری این رویداد است. در چند سال 
عموما  نجوم  روز  تهران  شهر  در  گذشته 
در مکان های معدودی شامل چند مرکز 
به سختی  آن ها  تعداد  پارک که  یا  علم 
برگزار  می رسد  دست  یک  انگشتان  به 

مناطق  در  آن ها  عموم  که  شده است 
شمال شهر واقع شده اند؛ مناطقی که در 
خود  همسایگان  برای  نیز  عادی  حالت 
امکانات  به  مناسبی  نسبتا  دسترسی 
با  داشته اند.  علمی  ابزارهای  و  آموزشی 
این وجود این سوال مطرح می شود که 
ما در روز نجوم علم را برای چه کسانی 
روز  این  هدف  اگر  می کنیم؟  ترویج 
مردم  همه  میان  به  نجوم  علم  آوردن 
برخی  به  محدود  تنها  چرا  پس  است، 
مناطق خاص شهر است. با وجود چنین 
شرایطی هدف ترویجی این رویداد برای 
عموم در حاشیه قرار گرفته و تنها برگزار 
گرفته است.  قرار  توجه  مورد  آن  شدن 
مختلف  نجومی  گروه های  شدن  جمع 
امکانات  دارای  خود  که  مکان  یک  در 
اول  نگاه  در  است،  آموزشی  و  رصدی 
اما  می رسد  نظر  به  باشکوه  رویداد  یک 
اگر به خروجی آن نگاه کنیم، بازده کمی 
داشته و جامعه هدف محدودی را در بر 
می گیرد. در حالی که اگر هر یک از این 
پارک های  در  ابزار  یک  با  تنها  گروه ها 
جمعیت  شوند  مستقر  شهر  نقاط  اقصی 
و  یافته  افزایش  نمایی  طور  به  هدف 
موثرتری  طور  به  علم  عمومی سازی 
خالف  می شود.  انجام  همگان  برای 
آماتوری  نجوم  جامعه  کشورها که  اکثر 
آن ها را افراد میان سال تشکیل می دهد، 
جوانانی  را  ایران  آماتوری  نجوم  جامعه 
می دهند  تشکیل  انگیزه  با  و  خوش فکر 
انجام  برای  باالیی  ظرفیت های  که 
پروژه های ترویجی و عمومی سازی علم 

دارند. 
عالوه بر این در سال های اخیر به حضور 
علم  عمومی سازی  در  حرفه ای  منجمان 
یکی  واقع  در  شده است.  ویژه ای  توجه 
برقراری  پایدار ،  توسعه  اصلی  ارکان  از 
و  علم  حرفه ای  جامعه  میان  ارتباط 

است.  آنان  آگاه سازی  مردم  عموم 
سراسر  علمی  سازمان های  از  بسیاری 
و  بزرگ  رصدخانه های  همچون  جهان، 
برای  را  برنامه های منظمی  پژوهشگاه ها 
عمومی سازی تحقیقات خود و ارائه علم 
دارند.  مردم  عموم  برای  ساده  زبان  به 
بودجه  از  توجهی  قابل  بخش  ساالنه 
و  عمومی سازی  صرف  سازمان ها  این 
آن ها  آگاهی  و  عموم  برای  علم  ترویج 
شده  صرف  بودجه  علمی،  تحقیقات  از 
نتایج  و  دستاوردها  و  ماموریت ها  برای 
نجوم  جامعه  در  اما  می شود.  آن ها 
از  حدودی  تا  حرفه ای  منجمان  ایران، 
مردم  عموم  و  آماتوری  نجوم  جامعه 
به  چندانی  توجه  و  گرفته اند  فاصله 
بسیاری  ندارند.  علم  عمومی سازی 
به  نیز  ایران  در  علمی  تحقیقات  از 
از  هاله ای  در  و  خاموش  چراغ  صورت 
میان  این  در  هستند.  جریان  در  ابهام 
چشم  به  علم  حرفه ای  ارتباط گران  نبود 
دانشمندان  میان  ارتباطی  پل  می آید که 
و عموم مردم را برقرار سازند و علم روز و 
دست اول را به شیوه درست در دسترس 
ارتباط  این  برقراری  دهند.  قرار  همگان 
و  علم  ترویج  در  توجهی  قابل  نقش 
توسعه پایدار جامعه را به همراه دارد و از 
می توان  نجوم  روز  همچون  فرصت هایی 
بازنگری  یک  با  گرفت.  بهره  آن  برای 
ایران،  در  نجوم  روز  برگزاری  شیوه  در 
بهره  موجود  ظرفیت  این  از  می توان 
اصلی  هدف  راستای  در  و  برد  بیشتری 
برای  آسمان  رصد  لذت  رویداد،  این 
همگان را فراهم کرد. فراموش نکنیم که 
یک  چشمی  پشت  از  آسمان  به  نگاهی 
تلسکوپ می تواند زندگی یک شخص را 
بهتر  تغییر دهد؛ پس چه  برای همیشه 
که شانس این نگاه را برای یک بار هم 

دهیم.  هدیه  یکدیگر  به  شده  که 

هر نور مصنوعی ای که مورد نیاز نباشد، یک 
دارد.  پی  در  جدی  عواقب  است که  آالینده 
و  نامناسب  استفاده  اثر  در  نوری که  آلودگی 
بیش از اندازه از نورهای مصنوعی و در نتیجه 
وجود  به  محیط  حد  از  بیش  شدن  روشن 
می آید، با نرخ دو برابر رشد جمعیت در حال 
اکنون ۸3  می توان گفت که  است  افزایش 
درصد از جمعیت جهان زیر آسمان آلوده به نور 

می کنند. زندگی 
آلودگی نوری می تواند حیات وحش را مختل 
کند، سالمت انسان را به خطر بیاندازد، باعث 
بر  نور  این  انرژی شود،  و  هدر رفت سرمایه 
تغییرات اقلیمی تاثیر می گذارد و دید ما را از 

آسمان باالی سرمان محدود کند. 
شب  طول  در  درختان  نورپردازی  همچنین 
باعث به  هم ریختن چرخه فتوسنتز آن ها 
می شود. درختان در فصل پاییز خزان نمی کنند 
و طبیعتًا در فصل بهار دیرتر شکوفه می زنند.
اثر آلودگی نوری در حیوانات به عنوان مثال 
است.  مشهود  بسیار  نیز  مهاجر  پرندگان 
پرندگان به علت آلودگی نوری از مسیر مهاجرت 
خود منحرف شده و تلف می شوند. همچنین 
از  تخم گذاری  زمان  در  پشت هایی که  الک 
طریق تاللو نور ماه روی دریا مسیر خود را به 
سمت ساحل پیدا می کنند، با افزایش نورهای 

مصنوعی راه خود را گم کرده و حتی در معرض 
خطر انقراض قرار می گیرند.

هورمون  مالتونین،  هورمون  ترشح  انسان  در 
تنظیم کننده ساعت بدن و چرخه خواب، تنها 
در صورتی به درستی و به موقع اتفاق می ا فتد 
که اتاق خواب ما کاماًل تاریک باشد. همچنین 
تلویزیون های  زیاد  نور  اثر  در  خیرگی چشم 
نامناسب  نورپردازی  و  پروژکتورها  شهری، 
از  به دنبال آن تصادفات جاده ای  جاده ها و 

اثرات دیگر آلودگی نوری بر انسان است.
نوری،  آلودگی  کاهش  برای  راه  ساده ترین 
استفاده از المپ هایی با سرپوش های هشتی 
شکل است که نور را به سمت زمین هدایت 
کنند و جایی را روشن کنند که نیاز به روشن 
آلودگی  کاهش  بر  عالوه  این کار  دارد.  بودن 
نور به سمت  از هدر رفت  نوری و جلوگیری 
آسمان، باعث کاهش اتالف انرژی نیز می شود.
امروزه آلودگی نوری به موضوعی مورد بحث 
میان دانشمندان، سیاستمدان و عموم مردم 
تبدیل شده در همین راستا انجمن بین المللی 
آسمان تاریک از سال ۱9۸۸ جنبشی را برای 
محافظت از آسمان شب در برابر آلودگی نوری 
بر  تاثیرات مهمی  تاکنون  انداخته که  راه  به 
آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص  این 

نوع از آلودگی داشته است.

با   ۲۰۱9 سال  در  انجمن  این  مدیره  هیئت 
سراسر  از  حوزه  این  دغدغه مندان  مشارکت 
رشد  کاهش  برای  جدیدی  برنامه  جهان 
تدوین  آن  معکوس کردن  و  نوری  آلودگی 
کرده  است. چشم انداز این برنامه محافظت 
از آسمان شِب تاریک و پر ستاره در سراسر 
جهان است. آسمان شب در این چشم انداز به 
عنوان میراثی در نظر گرفته می شود که همه 
هدفی  می برند.  بهره  آن  از  زنده  موجودات 
که فعاالن مبارزه با آلودگی نوری در راستای 
از  محافظت  می کنند،  دنبال  این چشم انداز 
آسمان در برابر آلودگی نوری است. رسیدن 
به چنین هدفی نیازمند مشارکت دستگاه های 
همراهی  است.  جهان  سراسر  در  مختلف 
سیاست گذاران، دولتمردان و مدیران صنایع 
ضروری  امری  نوری  آلودگی  کاهش   در 
آنچه  خالف  تاریک  آسمان  مدافعان  است. 
خاموشی  دنبال  به  می آید  نظر  به  ابتدا  در 
آن ها  بلکه هدف  نیستند،  و چراغ ها  شهرها 
ترویج نورپردازی مسئوالنه فضای باز است. 
نورپردازی که زیبا، بی ضرر و کاربردی است. 
در هفته نجوم امسال هم به منظور آگاهی 
پیامدهای  درباره  مردم  عموم  به  بخشی 
آلودگی نوری یک روز به نام آسمان تاریک و 

شد.  نامگذاری  پایدار  توسعه 

رشته  شاخه های  زیر  از  یکی  نجوم  علم 
فیزیک است که از دیرباز یکی از هیجان 
است  می شده  محسوب  علوم  انگیزترین 
دارد.  متنوعی  گرایش های  و  شاخه ها  و 
کلی  دسته  دو  به  منجمان  فعالیت های 
نجوم آماتوری و نجوم حرفه ای طبقه بندی 

می شود. 
را  نجوم  فردی که   یعنی  حرفه ای  منجم 
دنبال  دانشگاهی  و  آکادمیک  صورت  به 
می کند و نجوم یا هر کدام از گرایش های 
او  اصلی  حرفه  و  شغل  آن،  وابسته 
در  فعالیت  مثل  می شود؛  محسوب 
رصدخانه های معتبر دنیا، تحلیل داده های 
در   .  … و  دانشگاه  در  تدریس  رصدی، 
مقابل این تعریف، منجم آماتور به فردی 
گفته می شود که به صورت غیر آکادمیک 
و از روی عالقه شخصی به آموختن نجوم 

می پردازد. 
ویژه ای  اهمیت  از  بحث  این  در  آنچه  اما 
نجوم  حوزه  در  کارآفرینی  است  برخوردار 
آماتوری است که عالقمندان بسیار زیادی دارد.

مورد عالقه منجمان،  فعالیت های  از  یکی 
اما  است.  نجوم  علم  توسعه  و  ترویج 
فعالیت های  در  اشتباه  به  آنچه  شاید 
و  افراد  است که  این  افتاده  جا  ترویجی 
دارند  ترویجی  فعالیت های  گروه هایی که 
نباید درآمدزایی داشته باشند. هر فعالیت 
مالی  پشتوانه  به  نیاز  علمی-ترویجی 
هرچند اندک دارد که موجب دوام و توسعه 

است.  فعالیت  آن 
امروزی،  مدرن  دنیای  در  بنابراین 
بسیار  نقش  نجوم  حوزه  در  کارآفرینی 
کلیدی در دوام و توسعه این علم خواهد 
با  ای  واژه  »کارآفرینی«  لغت  داشت. 
فرانسوی  ریشه  با  سال  سیصد  قدمت 
استفاده  و  توجه  مورد  ابتدا  در  است که 
اینکه  اما  گرفت.  قرار  اقتصاددان ها 
به  را  آن  و  بدانیم  علم  یک  را  کارآفرینی 
عنوان یک مسیر شغلی جدی به رسمیت 
بشناسیم، یک اتفاق نوین، طی یک قرن 
نوآوری  مفهوم کارآفرینی،  در  است.  اخیر 
در  بسزایی  تاثیر  و  دارد  مهمی  نقش 

موفقیت خواهد داشت. کارآفرینی در حوزه 
علم نجوم مانند هر شاخه دیگری مستلزم 
به کار گیری یک شیوه و ساختار  جدید و 
نوآورانه برای توسعه یک محصول قدیمی 
جدید  مسیرهای  ساختن  بنابراین  است 
در محیط کسب و کار اهمیت ویژه ای پیدا 
می کند. در مقوله کارآفرینی در حوزه علم 
است.اول  ضروری  بسیار  نکته   ۲ نجوم، 
آنکه بین کارآفرینی و شغل آفرینی تفاوت 
است. طبق تعاریف، کارآفرینی یک فرایند 
است که طی آن افراد، فرصت هایی را که 
می بینند، بدون  توجه به منابعی که در حال 
حاضر در اختیار دارند، تعقیب می کنند تا 
بتوانند از فعالیت ها و خدماتی که در آینده 
کارآفرینی  آنکه  دوم  شد.  خواهد  خلق 
موفق با ارزش آفرینی همراه است. کسب 
ایجاد  شغل  نفر  هزاران  برای  و کاری که 
دوام  نیست،  آفرین  ارزش  اما  می کند، 
حوزه  در  موفق  کارآفرینِی  ندارد.  چندانی 
علم، به خدمت گرفتن ثروت برای ترویج 

است.  علم 

|  امیرعلی مومنی |

| پژوهشگر ارتباطات |

| نازنین زهرا بابایی |

| فعال نجوم آماتوری |

| نداجعفری  |

| کیهان شناس |

گاهی به آسمان نگاه کن

آسمان تاریک، میراثی جهانی 

کارآفرینی و توسعه پایدار 



پیامک شما را دربـاره 
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قزوین

عمقین روستایی پر آب در ارتفاعات کوهستانی طارم 
معضالت  با  است که  قزوین  استان  توابع  از  سفلی 
روستا  این  می کند.  نرم  دست وپنجه  آشامیدنی  آب 
با مشکالت جدی  سال هاست که در حوزه آب شرب 
و  آب  مسئوالن  وعده های  اکنون  تا  و  است  روبه رو 

است. نرسیده  نتیجه  به  قزوین  استان  فاضالب 
به گزارش ایسنا، مردم این روستا از کیفیت آب شرب 
گله مند بودند؛ خانواده ها از آب گل آلود بستر رودخانه 
آب  تأمین  خواستار  همین  برای  می کردند  استفاده 
رها  نیمه  چاه  و  از چشمه ها  بهداشتی  و  شرب سالم 
شده بودند، در این بین آب و فاضالب استان دستور 
قطع آب رودخانه را که با همت خود اهالی متصل شده 
بود را صادر کرد. اهالی انتظار داشتند که آب سالم را 
و  نشد  امر محقق  این  متأسفانه  ولی  جایگزین کنند 
حدود یک ماه است که مسئوالن در صدد هماهنگی 
با پیمانکار، تهیه ادوات حفر و احداث چاه و همچنین 
مشکالت  همچنان  هستند که  چاه  برای  برق  تأمین 

از استان مساعدتی نشده است. پابرجاست و 
داراب بیرانوندی مدیرعامل شرکت آبفای استان اظهار 
دارد که  وجود  روستا   ۸۰۴ قزوین  استان  در  می کند: 
3۲۰ هزار نفر جمعیت ساکن آن هستند، از این تعداد 
 ۱6 همچنین  و  هستند  خانوار   ۲۰۰ باالی  روستا   699

هزار نفر در روستاهای باالی ۲۰ خانوار زندگی می کنند، 
۱۰۵ روستا نیز زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارد؛ در استان 
آب  از  جمعیت  نفر   ۱۵۰9 با  روستا   ۲۵۱ تنها  قزوین 
پایدار برخوردارند و بقیه روستاها با مشکل آب مواجه 
روستای  آب  مشکل  خصوص  در  هستند.بیرانوندی 
عمقین تصریح کرد: چهار چشمه را در روستای عمقین 
مکانیکی  بیل  دارد،  آبرسانی  تانکر  و  بهسازی کردیم 
منطقه  به  گذشته  روز  انتخاب کردیم که  پیمانکار  و 
تا یک چشمه دیگر را هم بهسازی  اعزام شده است 
برای  بود  مقررات  خالف  رودخانه  از  آب  انتقال  کند؛ 
همین جلوی انتقال آن را گرفتیم؛ االن این روستا چهار 
چشمه آب دارد که با توجه به کمبود آب این چشمه ها 
میزان کمبود را با تانکر جبران کردیم، همچنین ادامه 
آغاز خواهد شد  دیگر  بهسازی چشمه ای  و  چاه  حفر 
ادامه  روز   ۲۰ تا  عملیات  این  می کنیم  پیش بینی  و 

باشد. داشته 
به گزارش ایسنا، در خصوص آبرسانی به روستاهایی 
بین  تفاهم نامه ای  هستند  مواجه  آب  مشکل  با  که 
منعقد  نیرو  وزارت  و  سازندگی کشور  بسیج  سازمان 
شده است تا فرایند آبرسانی در دستور کار در استان ها 
قرار گیرد که در این راستا 96 روستا در قالب ۵ مجتمع 

آبرسانی سیراب خواهند شد.

تنش آبی روستای »عمقین« 
در قزوین ادامه دارد

 معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: ۲۰۰ 
میلیارد ریال منابع مالی در سال مالی جاری به اجرای طرح های آبخیزداری این 

استان تخصیص یافت.
»رضا عظیمی« روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: عملیات اجرایی ۱۲ طرح 
خاکی و گابیونی با تخصیص این اعتبارات در 6 حوزه آبخیز در شهرستان های شازند، 
خمین، کمیجان، زرندیه و ساوه آغاز و با پیشرفت فیزیکی 7۰ درصد در حال انجام 
است.معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان 
کرد: پیش بینی می شود بهره برداری از این طرح ها خردادماه امسال آغاز و با بهره 
برداری از این طرح ها ۸۰۰ هزار متر مکعب به ظرفیت ذخیره سازی روان آب های 
سطحی استان افزوده شود.عظیمی گفت: مطالعه چهار طرح آبخیزداری شامل اجرای 
طرح پارک آبخیز مودر اراک، طرح آبخیز نوده خنداب، طرح آبخیزداری داران تفرش 
و داغکندی ساوه در دستور کار قرار دارد و قرارداد مطالعه ۲ طرح با پیمانکار منعقد و 

مطالعه بقیه طرح ها ماه آینده آغاز می شود.
وی افزود: پیش بینی می شود با  انجام مطالعه این طرح ها، عملیات اجرایی آنها 

سال آینده در استان مرکزی آغاز شود.

مدیر جهاد کشاورزی کالله گفت: شانزدهمین جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن به 
میزبانی روستای صوفیان این شهرستان به دلیل بروز مشکل برای داور آن با یک 

هفته تاخیر در روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت برگزار می شود.
رحیم دانشور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این جشنواره قرار 
بود روزهای ۱7 و ۱۸ اردیبهشت با قضاوت داور منتخب از کشور روسیه برگزار شود که 
به دلیل بروز مشکل برای وی با قید فوریت اقدامات الزم برای جایگزینی داور جدید 

در حال انجام است.
او افزود: قرار است داوری از کشور اسپانیا مسوولیت قضاوت در این جشنواره را بر 

عهده گیرد لذا این جشنواره با یک هفته تاخیر برگزار خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی کالله از تمام فعاالن حوزه پرورش اسب اصیل ترکمن در سراسر 
کشور دعوت کرد در فرصت باقی مانده نسبت به ثبت نام در شانزدهمین جشنواره ملی 

زیبایی اسب اصیل ترکمن به میزبانی روستای صوفیان این شهرستان اقدام کنند.
دانشور افزود: تاکنون صاحبان بیش از ۲۰۰ سر اسب از نقاط مختلف کشور در ۱۰ دور 
)نریان و مادیان(، از کره پاِی مادر تا سیلمی ها برای شرکت در این جشنواره اعالم 

آمادگی کردند.

 مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای فاروج گفت: بارندگی ها به ۱3 محور 
روستایی خسارت زد که بیشترین خسارت در حوزه بخش مرکزی بوده است.

هادی حسینی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بارندگی ها به ۱3 محور در دو 
بخش مرکزی و خبوشان شهرستان خسارت زد که بیشترین خسارت مربوط 

به دهستان سنگر از توابع بخش مرکزی بوده است.
مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای فاروج گفت: برآورد خسارت انجام شده 

تاکنون ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بوده است.
وی با اشاره به باز بودن همه محورهای روستایی شهرستان بیان کرد: مسدودی 
و سایر  بوده  روستای گزکوه  داخل  و  پسکن  پیره-  روستاهای  محور  در  ها 
روستاها هم بیشتر در قالب ریزش و رسوب برداری بوده است. او گفت: همه 
مسیرها بازگشایی و تردد در سطح محورهای روستایی شهرستان بدون مانع 
انجام می شود.۴۱ درصد راه های روستایی شهرستان فاروج آسفالت است و 
۲۸۰ کیلومتر خاکی و شوسه است. ۲6روستای باالی ۲۰خانوار و 9 روستای 
باالی ۵۰خانوار از راه آسفالت محروم هستند که مجموع طول این محورها ۱۲۲ 

کیلومتر است.

200 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای
 طرح های آبخیزداری مرکزی 

برگزاری جشنواره اسب اصیل ترکمن 
در کالله به تاخیر افتاد

بارش ها به 13 محور روستایی
 فاروج خسارت زد

| مرکزی  | | گلستان  | | خراسان شمالی |

رفع فرونشست زمین 
در حدفاصل پل پرتوی 

به سمت دوراهی طرقبه  
عمران  سازمان  مدیرعامل  رضوی-   خراسان 
در  زمین  فرونشست  رفع  از  مشهد  شهرداری 
حدفاصل پل مهندس پرتوی به سمت دوراهی 
طرقبه و شاندیز ظرف مدت 3 ساعت خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، 
علیرضا صفی پور با عنوان این خبر بیان کرد: از 
ساعت ۱۸ روز گذشته از طریق مرکز رادیویی 
شهرداری مشهد موضوع فرونشست زمین در 
منطقه ۱۲ شهری و حدفاصل پل مهندس پرتوی 
و دوراهی طرقبه و شاندیز اعالم شد که سریعا 
سازمان  بحران  مدیریت  و  اجرایی  اکیپ های 
عمران شهرداری مشهد در محل حاضر شدند و 
در اسرع وقت نسبت به رفع فرونشست زمین 

اقدام کردند.
وی اضافه کرد: پس از رفع فرونشست بالفاصله 
در جهت تسهیل عبور و مرور، نسبت به بازگشایی 

مسیر و رفع محدودیت ترافیکی اقدام شد.
افزود:  همراه  عوامل  از  تشکر  صفی پور ضمن 
الزم به ذکر است در جریان این عملیات، پلیس 
راهنمایی و رانندگی جهت کاهش ترافیک و تهیه 
بستر فعالیت عمرانی همکاری الزم را داشتند.

توقیف 18 عدد تخته 
ترال و 180 طاقه تور 

منوفالمنت در هرمزگان 
منابع  حفاظت  یگان  سرپرست  هرمزگان-  
عدد   ۱۸ توقیف  از  هرمزگان  شیالت  آبزیان 
تخته ترال، ۸دستگاه تور ترال و ۱۸۰ طاقه تور 
منوفالمنت در راستای مبارزه با صید غیر مجاز و 

خارج از فصل ماهی حلوا سفید خبر داد.
خصوص  این  در  جان  رامش  مهرداد  سروان 
مدیر  تاکید  پیرو  توقیفات  میزان  این  گفت: 
غیر  صید  با  مقابله  بر  هرمزگان  شیالت  کل 
با  و  مجاز  غیر  پرساین  و  ترال  ویژه  به  مجاز 
تالش پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان 
بندرعباس و قشم صورت گرفت.او با بیان اینکه 
این عملیات گسترده طی دو روز و در منطقه 
دوستکو، کانی)قشم( و بندرعباس انجام شد، 
اظهار کرد:  کلیه توقیفات پس از تشکیل پرونده 
به کمیسیون  تخلفات شیالت هرمزگان و یا  
برحسب نیاز به دستگاه قضا معرفی شده اند.

افزایش خروجی 
سد زاینده رود  

اصفهان - معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
سد  خروجی  گفت:  اصفهان  منطقه ای  آب 
زاینده رود با هدف تخصیص آب برای آبیاری 
نوبت چهارم کشت غالت کشاورزان شرق امشب 

می یابد. افزایش 
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  چیتیان  محمود 
مدت افزایش خروجی از سد زاینده رود با هدف 
مورد اشاره ۱۰ روزه است و در این مدت آب در 
کالنشهر و شرق اصفهان جریان خواهد داشت.
وی با بیان اینکه افزایش خروجی سد زاینده 
نوبت چهارم مزارع شرق  آبیاری  با هدف  رود 
اصفهان و با تصمیم کمیته چهار جانبه صورت 
می گیرد، افزود: میزان ذخیره کنونی سد زاینده 
رود 39۵ میلیون مترمکعب است و رهاسازی به 

مدت ۱۰ روز از سد زاینده رود خواهد بود.

مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان همدان 

ادامه داد: تداوم بارش های 
مقطعی حتی به مقدار زیاد 
و طوالنی، موجب گسترش 

خشکی و بیابانی شدن 
مناطق و سیل آسایی در 
مناطق مرطوب می شود

اردبیل عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی 
»صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست« در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار می شود.
مهدی معمری دبیر علمی سومین کنفرانس بین المللی 
و ششمین کنفرانس ملی »صیانت از منابع طبیعی و 
محیط زیست« ۱۲ اردیبهشت با اعالم این خبر افزود: 
این کنفرانس ۸ و 9 شهریورماه سال جاری به میزبانی 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.
و  حضوری  به صورت  اینکه کنفرانس  بیان  با  وی 
مجازی برگزار خواهد شد، اضافه کرد: فراهم سازی 
و  فناوری ها  اندیشه ها،  انتقال  برای  مناسب  بستر 
مدیران کشورهای  و  خبرگان  محققان،  تجربه های 
و  علمی  دستاوردهای  آخرین  با  آشنایی  مختلف، 
طبیعی  منابع  در  پژوهشی  روش های  جدیدترین 
ترویج  و  توسعه  ضرورت  تبیین  محیط زیست،  و 
و  طبیعی  منابع  نوین  مدیریت  و  فرهنگ  صحیح 
راهکارهای  و  راهبردها  به  دستیابی  محیط زیست، 
مدیریت و برنامه ریزی منابع طبیعی و محیط زیست، 

ایجاد هم سویی و هماهنگی بین مسئوالن اجرایی، 
شناخت  پژوهشگران،   و  متخصصان  مدیران، 
ارزش ها و الگوهای مناسب توسعه پایدار و حفاظت 
از محیط زیست،  بسترسازی برای شناخت اصولی 
کشف  دانشگاه،   و  صنعت  متقابل  گسترده  و 
استعدادهای نهفته و استفاده از تجارب و اندیشه 
بزرگان و کمک به ایجاد فرهنگ مصرف بهینه منابع 

است. این کنفرانس  اهداف  از 
دبیر علمی سومین کنفرانس بین المللی و ششمین 
و  طبیعی  منابع  از  »صیانت  ملی  کنفرانس 
محیط زیست« تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان 
در توسعه و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست،  
احیای اکوسیستم،  تغییر اقلیم، مخاطرات محیطی، 
تاب آوری و آسیب پذیری،  پویایی، مدیریت کاربری 
اراضی و خدمات اکوسیستم، سامانه های جمع آوری 
آب باران در مدیریت منابع آب، کشاورزی و امنیت 
غذایی پایدار و سازگار با محیط زیست و مدیریت منابع 
آب - خاک - گیاه و مدیریت هوشمند منابع طبیعی 

محورهای این کنفرانس هستند.

همدان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
پدیده  بروز  و  بارندگی  چشمگیر  کاهش  گفت: 
خشکسالی طی سال های اخیر موجب کاهش ۴۰ 
درصدی میزان تولید علوفه در سطح مراتع این استان 

است. شده 
اسفندیار خزایی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
ظرفیت مراتع استان همدان با توجه به مولفه هایی 
پراکنش  و  بارندگی  میلی متر   33۰ حداقل  همچون 
مناسب  باران، تولید ۵۵ هزار تن علوفه در سال است.

او اظهار داشت: این میزان تولید در سال های اخیر به 
دلیل بروز پدیده خشکسالی با ۴۰ درصد کاهش به 

حدود 3۵ تن کاهش رسیده است.
وی با بیان اینکه زمان رشد علوفه از نیمه اردیبهشت 
آغاز و به مدت چهار ماه ادامه دارد، افزود: خشکسالی، 
موجب  باران  نامناسب  پراکنش  و  بارندگی  کاهش 
کاهش تولید و رشد علوفه مراتع استان شده است.

به گفته خزایی، بر همین اساس میزان تولید علوفه 

مراتع استان همدان در سال گذشته به 3۵ تن کاهش 
یافت که با توجه به وضعیت بارش ها و پیش بینی 
ها در خصوص شرایط جوی، امسال نیز مراتع استان 
شاهد کاهش تولید علوفه همچون پارسال خواهد بود.

او اظهار داشت: هنگام بارش باران و نزوالت جوی ۲ 
طبیعی  منابع  برای  بارش  مقدار  و  پراکنش  موضوع 
اهمیت بسیاری دارد چرا که بارش به موقع و دارای 
پراکنش مناسب موجب رشد مراحل مختلف از جمله 

اندام بیرونی گیاه می شود.
همدان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
و کاهش  انجام شده  های  بررسی  براساس  گفت: 
میزان رشد علوفه مراتع استان، باید با مقدار موجود 
نسبت به تعلیف دام در چهار ماه ییالقی اقدام شود.

مقطعی حتی  های  بارش  تداوم  داد:  ادامه  خزایی 
خشکی  موجب گسترش  طوالنی،  و  زیاد  مقدار  به 
مناطق  در  آسایی  سیل  و  مناطق  شدن  بیابانی  و 

مرطوب می شود.

برگزاری کنفرانس »صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست« در اردبیل

کاهش 40 درصدی تولید علوفه در مراتع همدان 

دبیر علمی سومین کنفرانس 
بین المللی و ششمین کنفرانس 

ملی »صیانت از منابع طبیعی 
و محیط زیست« تصریح کرد: 

شرکت های دانش بنیان در توسعه 
و صیانت از منابع طبیعی و 

محیط زیست،  احیای اکوسیستم،  
تغییر اقلیم، مخاطرات محیطی، 

تاب آوری و آسیب پذیری،  پویایی، 
مدیریت کاربری اراضی و خدمات 

اکوسیستم، سامانه های جمع آوری 
آب باران در مدیریت منابع آب، 

کشاورزی و امنیت غذایی پایدار و 
سازگار با محیط زیست و مدیریت 

منابع آب - خاک - گیاه و مدیریت 
هوشمند منابع طبیعی محورهای این 

کنفرانس هستند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن 355 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شماره  2001005۹6300001۹  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 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/02/14 می باشد.

مبلغ برآورد : 13.450.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 672.500.000 ریال به صورت ضمانت بانکی )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب 

استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1401.02.14 لغایت 1401.02.1۹
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 1۹ روز  شنبه تاریخ 1401.02.31

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 14 روز  شنبه مورخ 1401.02.31 به دبیرخانه شرکت آب و 
فاضالب استان 

زمان بازگشایی پاکات : ساعت 10:30 روز  شنبه تاریخ 1401.03.01
محل تامین اعتبار : عمرانی اسناد خزانه اسالمی به سررسید 1403.05.23 با حفظ قدرت خرید 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن : 33222۹60 – 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141۹34 

دفتر ثبت نام : 88۹6۹738 و 851۹3768

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ب/52- 1۴۰1/15   )مرحله دوم( وم
ت د

نوب

نوبت اول : ۱۴۰۱.۰۲.۱۵- نوبت اول : ۱۴۰۱.۰۲.۱7

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی                         

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی                                                        

برابر رای شماره۱۴۰۰6۰3۰6۰۲۲۰۰۰۸۸3هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات 
شماره  به  حسین  غالم  فرزند  رخنه  پناهی  سید  صابره  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
مربع  به مساحت۲۴6،9۰متر  باب ساختمان  یک  در  فریمان  از  شناسنامه۰۸۴۰۰۱۸39۸صادره 
مستضعفان  بنیاد  رسمی  مالک  از  ۱3خریداری  دربخش  واقع  از۲76اصلی  پالک369۰فرعی 
می  ۱۵روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده  محرز 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  بصدورسندمالکیت  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
اعتراض؛ دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم  ازتاریخ تسلیم  رسیدظرف مدت یک ماه 
سند  مقررات  طبق  اعتراض،  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی 

صادرخواهدشد.    مالکیت 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱،۰۱،3۰   -   تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱،۰۲،۱7                      

محمدرضا رجایی مقدم-رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان 

وم
 د

ت
نوب

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۴۰۰6۰3۱9۰9۱۰۰۱6۵۰-۱۴۰۰/۱۱/3۰هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سعیده نیک رفتار محمد آباد فرزند حسن  
بشماره شناسنامه ۱۵ صادره ازبم درششدانگ یک باب خانه  به مساحت 3۱7متر مربع پالک - فرعی 
از۴9- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴9- اصلی قطعه یک بخش ۴۵کرمان  واقع در عنبرآباد 
محمد آباد بی بی شهری   خریداری از مالک رسمی خانم فرخنده امیری محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۱/3۱– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۱/۰۲/۱7

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

پیکان  وانت  خودرو  سبز  برگ 
۹52ق64  پالک  شماره   ۹1 مدل 
شاسی  شماره   65 ایران 
 NAAA36AA3CG283784
 114۹1000772 موتور  شماره  و 
عزیزی  امین  آقای  به  متعلق 

اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود 
ساقط می باشد.

یک واحد پروانه چرای دام به شماره 
ثبت   شماره  14256۹و  سریال 
واحد  تعداد  24/3/74به   -607۹
نام شکرآقاناموربه  دامی مجاز 36به 
شماره شناسنامه 3 مربوط به منطقه 
مفقود  خالی  تل  یورد  ایری  مرتعی 
می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 
باشد لذا از یابنده تقاضا می شود آن 
را به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 

یاسوج تحویل نمایند.

ان
نج

س
رف

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک رودبارجنوب    

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 

شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 

اول  هیات   ۱۴۰۰.۱۰.۲۸-۱۴۰۰6۰3۱9۰79۰۰۰6۸3

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 

ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه 

فرزند  خاور  خسرو  سعیده  خانم  متقاضی  بالمعارض 

ازدر  ۵36۰۰۱۴6۰۱صادر  شناسنامه  بشماره  محمد  تاج 

یک باب خانه به مساحت 3۰۰ متر مربع پالک ۱66۱ 

پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   -۱۸۸ از  فرعی 

۱۸۸ اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید 

اقای  رسمی  مالک   از   خریداری   ۴ -اندیشه  پیکان 

به منظور  عبدالمهدی مهیمی  محرز گردیده است.لذا 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 

اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 

در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:۱۰۴

  تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰.۲.۱7

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰.۲.3۱

 محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 



۲۲۸۰ پیاپی  شماره   شانزدهم       سال       ۱۴۰۱ اردیبهشت   ۱7   شنبه 

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

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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پارس جنوبی، طبیعت بکر خلیج فارس، عکس از مهرداد صفرپور دهکردی/ مهر

عکس:  مهر

زمانپور  مهدی  به کارگردانی  نان«  خاک،  باد،  »آب،  مستند 
کیاسری به نوزدهمین دوره جشنواره »میلینیوم« لهستان راه 
پیدا کرد. این جشنواره از ۱3 تا ۲۲ ماه می برابر با ۲3 اردیبهشت 
 ۲۵ مستند  مهر،  به گزارش  می شود.  برگزار  ماه  خرداد   ۱ تا 
دقیقه ای »آب، باد، خاک، نان« که تولیدش بیش از یکسال 
زمان برده روایتی خوش آب و رنگ و لطیف از زندگی ابوالفضل 
و ستایش ۲ کودک فهرجی است که در پیچ و تاب سرنوشت، 
زندگی متفاوتی را تجربه می کنند. این فیلم مستند در گذشته 
جایزه تقدیر ویژه هیات داوران بخش کودک و نوجوان جشنواره 
ایدفا هلند را دریافت کرده بود و در جشنواره جیهالوا چک و 
جشنواره فیلم کودکان سیاتل آمریکا، مراداس داک اسپانیا و 
تسالونیکی یونان حضور داشت. پخش بین الملل فیلم بر عهده 

موسسه هنر هفتم با مدیریت علیرضا شاهرخی است.

 یکی از تابلوهای نقاشی اثر »اگون شیله« نقاش اتریشی که 
چندین دهه ناپدید شده بود، باالخره کشف شد. به گزارش ایسنا، 
مسئوالن یک موزه اعالم کردند یکی از آثار »اگون شیله« نقاش 
اتریشی که در آن دایی این هنرمند به تصویر کشیده شده، پس از 
9۰ سال دوباره پیدا شده است. این نقاشی که دایی »اگون شیله« 
را در کنار یک پیانو به تصویر کشیده است و در سال ۱97۰ خلق 
شده، در یک مجموعه خصوصی واقع در »وین« کشف شده است. 
این تابلو نقاشی قرار است برای نخستین بار در »موزه لئوپولد« در 
اتریش به نمایش گذاشته شود که خانه بزرگ ترین و مهم ترین 
آثار این هنرمند اکسپرسیونیست بزرگ است. این اثر بخشی از 
مجموعه »رمز غیر قابل معاوضه« یا »ان اف تی« این موزه خواهد 
بود که ۲۴ تابلو نقاشی و طراحی »شیله« را شامل می شود و با 
همکاری »ال کالکشن« یک پلتفرم جدید »ان اف تی« مختص 

مجموعه های موزه، ایجاد شده است.

 N۲۸۵۰3۰ آبشار دوبیلی در موقعیت جغرافیایی
این  است.  واقع  بوشهر  استان  در   E۵۱۲7۲۰
آبشار در دامنه غربی کوه دوبیلی واقع در جنوب 
غربی شهرستان فاریاب در دره ای سرسبز قرار 
دارد. آبشار در حدود ۵ متر ارتفاع دارد و آبشاری 
فصلی است. پیرامون آبشار را درختان و پوشش 
به  توجه  با  که  است  پوشانده  انبوهی  گیاهی 
زیبایی  مناظر  منطقه  این  بودن  و خشک  گرم 
این  ایجاد کرده است. در ۴۰۰ متری جنوب  را 
آبشار و تنگه آن نخلستان بسیار زیبایی در میان 

صخره های سنگی کوه ایجاد شده است. از دیگر 
دیدنی های این منطقه می توان به توف درخال 
اشاره کرد.  منطقه  این  به  دسترسی  مسیر  در 
دسترسی به این دره و آبشار آن از طریق جاده 
فراشبند به روستای بنیون، ادامه مسیر تا سه 
راهی و جاده فرعی در خال و سپس جاده کوه 
دورافتادگی  دلیل  به  است.  امکان پذیر  دوبیلی 
از  استفاده  متعدد  فرعی  مسیرهای  و  منطقه 
و  کویرها  می شود./  پیشنهاد  محلی  راهنمای 

ایران بیابان های 

| سینما  |

| هنرهای تجسمی |

آبخوان

| آسیاب دهنه رقه |
 آسیاب دهنه رقه یکی از معدود آثار تاریخی ایران 
سازه  ای  است.  فعالیت  حال  در  هنوز  است که 
هنوز  و  دارد  قدمت  از چهارصد سال  بیش  که 
مردم بشرویه و منطقه از آن استفاده می  کنند، 
به همین دلیل آسیاب های بشرویه به یکی از 
جاهای دیدنی استان خراسان جنوبی تبدیل شده 
است. آسیاب دهنه، مربوط به دوره قاجار است و 
در شمال غربی روستای رقه در بخش ارسک از 
شهرستان بشرویه واقع شده  است. این آسیاب 
در تاریخ ۱۲ دی ۱3۸6 با شماره ثبت ۲۰۴۸۴ 
به  عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
است. آسیاب دهنه رقه بشرویه در مجاورت قلعه 
دختر بشرویه قرار دارد. آسیاب های میو و فروغ 
هم بعد از قلعه واقع شده  اند. این آسیاب  ها در 
حقیقت به موازات جریان آب قنات بشرویه و 
به فاصله یک کیلومتر از یکدیگر ساخته شده اند. 
جالب اینجاست که برخی از آسیاب های بشرویه 
نادر  اتفاق یک پدیده  این  هنوز فعال هستند. 
در میان آثار باستانی محسوب می شود. همین 

گزینه می  تواند برگ برنده منطقه نمونه گردشگری 
بشرویه باشد. زیرا بر خالف سایر آثار باستانی 
گردشگران می  توانند یک سازه قدیمی و باستانی 
را فعال و در حال کار ببینند. هر آسیاب دارای 
مخزنی مدور است که آب قنات از طریق یک 
مخزن  این  عمق  می  شود.  جاری  آن  به  کانال 
۱۲-۱۰ متر، قطر دهانه آن ۲ متر و قطر کف آن 
نیم متر است. مجرای باریکی برای خروج آب از 
مخزن طراحی شده است. آبی که از این مجرا 

خارج می شود از ارتفاع تقریبی ۵ متر بر روی 
توربین چوبی ریخته و آن را به حرکت در می آورد. 
حرکت این توربین سبب حرکت اهرم و لغزیدن 
سنگ  های آسیاب روی یکدیگر می شود. برای 
ریزش دانه های گندم نیز سیستمی طراحی شده 
تا به تدریج دانه ها را از سوراخ سنگ باالیی به 
آرد گندم  نهایت  بریزد. در  این دو سنگ  میان 
تنها با تکیه بر منابع طبیعی محدود کویر تولید 

می شود. / سیری در ایران

بگذرانیدی سپاه از رود هایی کز قیاس

ژرف دریا باشد اندر جنب آن هر یک قلیل

بس شگفتی نیست گر بر ژرف دریا بگذرد

لشکری کو را بود محمود دریا دل دلیل

باز گشتی شادمان و بر ستوران سپاه

از فراوان زر و زیور بارها کردی ثقیل

رای را زنده تو بجهاندی و بز دودی همی

زنگ کفر از روی بیدینان به صمصام صقیل

پشت او را موج آن دریا بدریا در فکند

کز پس پشتش پدید آوردی از خون قتیل

ای برون آورده اندر کشور هندوستان

پیل جنگی از حصار و کرگ پیل افکن ز غیل

ژنده پیالن کز در دریای سند آورده ای

سال دیگر بگذرانی از لب دریای نیل

قرمطی چندان کشی کز خو نشان تا چند سال

چشمه های خون شود در بادیه ریگ مسیل

تا ز جامه سوگواران بر زنان مصریان

همچو زر بخشش تو مست گرداند کفیل

راست پنداری همی بینم که باز آیی ز مصر

در فکنده در سرای ملحدان ویل و عویل

وان سگ ملعون که خوانند اهل مصر او را عزیز

بسته و خسته به غزنین اندر آورده ذلیل

دار اوبر پای کرده در میان مرغزار

گرد کرده سنگ زیردار او چون میل میل

تا چو بردار مخالف سنگها بیمر شود

اهل بدعت سر بتابند از مخالف قال و قیل

ای یمین دولت و دولت به تو گشته قوی

ای امین ملت و ملت به تو گشته جمیل

فرخی سیستانی

معمولی  رودک  به  زیادی  شباهت  رودک  این 
آن  پشت  رنگ  پستانداران،  اکثر  برخالف  دارد. 
سفید یا خاکستری متمایل به زرد و رنگ پهلوها 
ناحیه  در  است.  کامل سیاه  طور  به  بدن  زیر  و 
طول  ندارد.  وجود  سفید  و  سیاه  نوارهای  سر، 
درازای  و  سانتی متر   77 تا   6۰ آن ها  تنه  و  سر 
میانگین  است.  سانتی متر   3۰ تا   ۲۰ دمشان 
در  تاکنون  است.  کیلوگرم   ۱3 تا   7 وزنشان 
پناهگاه حیات وحش دز و رامهرمز در خوزستان، 
گرگان و ترکمن صحرا، پارک ملی خبر و روچون 
در  هرات  بوروئیه  منطقه  و  کرمان  استان  در 
رودک  این  است.  شده  مشاهده  یزد  استان 
شبگرد است. به صورت جفت یا انفرادی زندگی 
سوراخ هایی  خود  قوی  ناخن های  با  می کند. 
شکاف  طبیعی،  سوراخ های  در  یا  و  می کند 

سنگ ها و سوراخ درختان النه می سازد. برای 
یافتن عسل از درختان باال می رود. بعضی از 
رفتن،  )راه  است  خرس  شبیه  خصوصیاتش 
ایجاد  علت  به  زدن(.  معلق  خیز،  و  جست 
زیر  غده های  از  تهوع آور  و  تند  بسیار  بوهای 
دم،  داشتن دندان های تیز و آرواره های قوی، 
پوست کلفت و چرم مانند و حالت تهاجمی به 
او لقب جنگ جوی بدون رقیب داده اند. رودک 
قادر است در پوست خود که بسیار شل است 
این عمل می تواند حتی حیوانی  با  و  بچرخد 
را که پشت گردنش را گرفته است گاز بگیرد. 
نگهداری  اسارت  در  را  نابالغ  حیوان  چنانچه 
حیوانی  به  و  می شود  دست آموز  بسیار  کنند 
تبدیل  فعال  و  مهربان  مطیع،  کامل  طور  به 

ایران بیابان های  و  می شود./ کویرها 

رودک عسل خوار

آبشار دوبیلی، فاریاب

با پیدایش مدرنیسم و رشد فکری جوامع 
حقوق  از  یکی  عنوان  به  آزادی  بشری، 
ابتدایی انسان ها به رسمیت شناخته شد. 
اما متاسفانه در بسیاری از کشورها آزادی 
برخی  در  ماند.  باقی  شعار  حد  در  تنها 
حتی  وضعیت  سوم  جهان  جوامع  از 
غم انگیزتر هم هست و تبعیض های نژادی 
افراد  آزادی های  و جنسیتی، کوچک ترین 
را از آن ها سلب می کند. حق تحصیل که 
وظایف حکومت ها برای رشد و اعتالی کشور 
است، در کشورهای عقب مانده و دیکتاتوری 
از کودکان گرفته می شود. اما از آنجایی که 
آزادی حقی گرفتنی است هستند افرادی 
که در راه آن مبارزه می کنند و در این راه 
حتی جان خود را از دست می دهند. مالله 
برای  پاکستانی  نوجوان  دختر  یوسف زی 
حق تحصیل خود در جامعه متحجر و عقب 
مانده ی طالبان تالش کرد و جان خود را 
به خطر انداخت. او داستان زندگی اش را 
به صورت اتوبیوگرافی در کتابش با عنوان 
داده است. مالله  من مالله هستم شرح 
به  رفتن  دلیل  به  زمانی که  زی  یوسف 
طالبان  هدف گلوله ی  تحصیل  و  مدرسه 
خاطرات  نوشتن  به  شروع  گرفت،  قرار 
هستم  مالله  من  کتاب  در  او  خود کرد. 
برخورد گلوله ی  زمان  از  را  خود  خاطرات 
طالبان با سرش تا زمانی که به انگلستان 
مالله  است.  را گردآوری کرده  شد  منتقل 

هم چنین درباره ی فعالیت های فرهنگی که 
در زادگاهش »دره سوات« انجام داده نیز 
سخن گفته است. مالله یوسف زی فعال 
حقوق کودکان و زنان پاکستانی است که در 
سال ۱997 متولد شده است. او به دلیل 
دفاع از حق آموزش دختران در سال ۲۰۱۲ 
ناحیه ی سر  از  و  ترور شد  توسط طالبان 
مورد اصابت گلوله ی این گروه قرار گرفت. در 
محل تولد مالله »منطقه سوات«، تحصیل 
دختران ممنوع بود. به همین دلیل دختران 
کتاب ها را پنهانی با خود به مدرسه می بردند 
تا بتوانند تحصیل کنند. مالله در آن زمان در 
وبالگی زندگی زنان و دختران منطقه خود 
را تشریح می کرد و به همین دلیل مورد 
تهدید طالبان قرار  گرفت. طالبان حتی پدر او 
»ضیاالدین یوسف زی« را ترور کرد. باالخره 
پس از تهدیدهای زیاد، طالبان در سال ۲۰۱۲ 
با وارد شدن به اتوبوس مدرسه، به مالله 

شلیک کرد.

| من مالله هستم | 
| کریستینا لمب ، مالله یوسف زی |

| مترجم : هانیه چوپانی |
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