
وزیرامورخارجهدرنشستخبریباهمتایسوریاش

 از ورود نظامی ترکیه
به خاک سوریه نگرانیم

24 ساعت پس از روز پر رفت و آمد دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ترکیه  و  روسیه  جمهور  روسای  از  میزبانی  به  سیزدهم که  دولت  مجموعه  و 
گذشت، حاال پیرو دعوت حسین امیرعبداللهیان از وزیر خارجه سوریه، فیصل 

مقداد به تهران آمده است. 

سازمانجهانیهواشناسیهشدارداد

زنگ خطر افزایش 
 جهانی موج های گرما

 تا ۴ دهه آینده

نتایجبررسیهایبانکجهانی
نشانمیدهند:

عبور 17 کشور شمال 
آفریقا و خاورمیانه 

ازآستانه فقرآب

قدمزدندریکیاز۵محلهتاریخیپایتخت

 سنگلج جواهر
 ناشناخته تهران

سنگلج یک از پنج محله قدیمی تهران است که در آن 
می توان تاریخ شهر را حس کرد. سنگلج از آن محله هایی 
است که می تواند هویت را به شهر و شهروندانش ارزانی 
دهد و االن شما می توانید با ما همراه شوید و در این 
محله از تهران قدم بزنید و در ذهنتان مجسم کنید که چه 
بر سر این محله قدیمی و تاریخی آمده است. تهران از 
روزگاری که مورد توجه شاه صفوی قرار گرفت تا امروز 
همواره شاهد گسترش بوده است. روستای کوچکی در 
شمال شهرری که شاه طهماسب صفوی در مسیر زیارت 

شاه عبدالعظیم....

توجهبهانرژیهایتجدیدپذیر
سیاستیاستکهبسیاریدولتها

قصدتعقیبآنرادارند
اماانرژیهایپاکهممعایبیدارند

  چالش تامین انرژی
در سایه بحران اقلیمی

رکوردزنی روزانه مصرف برق
معاونامنیتشبکهبرقکشور:هموطنانبینساعت۱2تا۱۸ازوسایلپرمصرفاستفادهنکنند

همزمانباشدتگرفتنگرماافزایشمصرفبرقشرایط۱۰استانراسختترکرد

دریاچهارومیه
وآدرسغلطدولت

از  نیست.  خوب  ارومیه  دریاچه  حال 
رقابت  شده  منتشر  خبر  این  که  روزی 
نشان  آنکه  برای  مسئوالن  میان  برای 
باال  هم  هستند  دریاچه  نگران  دل  دهند 
طرح  مجلس  نمایندگان  است.  گرفته 
تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه 
را مصوب کرده اند و هیات دولت  ارومیه 
دبیری  از  را  کالنتری  عیسی  دیروز  هم 
ارومیه کنار  دریاچه  نجات  ملی  کارگروه 
غربی  آذربایجان  استاندار  و  گذاشت 
دولت  اقدام  این  کرد.  او  جایگزین  را 
هر  به  است.  فهم  قابل  سیاسی  نظر  از 
کار  مدیری  با  خواهد  می  دولت  حال 
با خودش  اصطالح سیاسیون  به  کند که 
است  این  پرسش  اما  باشد.  همسو 
رسیده  نتیجه  این  به  چگونه  دولت 
های  استان  از  یکی  استاندار  باید  که 
دبیری  به  را  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه 
که  کسی  یعنی  کند؟  منصوب  کارگروه 
بر  باید  و  است  ذینفعان  جزو  خودش 
شود  نظارت  مصوبه ها  درباره  عملکردش 
اکنون در مقام ناظر نشسته است. تجربه 
از  برخی  داده که  نشان  سالهای گذشته 
نمایندگان  جمله  از  و  استانی  مسئوالن 
نجات  ملی  کارگروه  مصوبات  به  اساسا 
آیا  اکنون  نمی دادند  تن  ارومیه  دریاچه 
به مصوباتی این کارگروه به دبیری یکی 
از استانداران ذینفع تن می دهند؟ سوال 
دیگر و چه بسا مهمتر این است که چرا 
معاون  داشته  تغییر  دولت قصد  حاال که 
رییس سازمان حفاظت  و  رئیس جمهور 
این کارگروه  دبیری  به  را  زیست  محیط 
است  این  نه  مگر  است؟  نکرده  منصوب 
تاالبها  از  حفاظت  قانونی  مسئولیت  که 
است.  سازمان  این  عهده  بر  کشور  در 
و  حاکمیتی  دستگاه  که  است  چگونه 
تصمیم  این  در  زیست  محیط  نظارتی 
پرسید که  باید  شده؟  گذاشته  مهم کنار 
محیط  به  دولت  مسئول  مرتبط ترین 
است؟ نادیده گرفته شده  زیست چگونه 
رئیس  آیا  روشن شود که  انتظار می رود 
مسئولیت  این  پذیرش  از  سازمان 
مناسبات  دولت  در  یا  کرده  امتناع 
احیای  روی  هر  به  حکفرماست.  دیگری 
که  نیست  مساله ای  ارومیه  دریاچه 
فصل  و  حل  نفر  یک  آمدن  و  رفتن  با 
اراده کافی  نیازمند  دریاچه  احیای  شود. 
مسئوالن، مدیریت تعارض منافع، پرهیز 
محیط  الزامات  رعایت  و  بخشی نگری  از 
ارومیه  دریاچه  امیدواریم  است.  زیستی 
و  ناکارآمدی  نماد  به  پیش  از  بیش 

نشود.   بدل  بین بخشی  کار  شکست 

عیسیکالنتریباتصمیمهیاتدولتازدبیری
کارگروهملینجاتدریاچهارومیهبرکنارشد.
دراینبارهباهادیبهادرینمایندهسابقارومیهگفتوگوکردهایم

دریاچهازناآگاهیمجلسودولتبهشدتآسیبدید
باهزینهخریدیکبرجدرتهرانمیخواهیمیکاکوسیستمعظیمرانجاتدهیم

 دو سال است حقابه دو سال است حقابه
 دریاچه ارومیه را نداده اند دریاچه ارومیه را نداده اند
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ویژه مرداد ماه

تلفن سفارش 021-۸۸۴۶1۴7۹

آمد  و  رفت  پر  روز  از  پس  ساعت   24
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  دستگاه 
میزبانی  به  که  سیزدهم  دولت  مجموعه  و 
گذشت،  ترکیه  و  روسیه  جمهور  روسای  از 
از  امیرعبداللهیان  حسین  دعوت  پیرو  حاال 
تهران  به  مقداد  فیصل  سوریه،  خارجه  وزیر 
آمده است. آن هم در حالی که روز سه شنبه 
سران، والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان 
رهبری  با  که  جداگانه ای  دیدارهای  از  پس 
حضور  با  سه جانبه  نشستی  در  داشتند، 
آستانه  نشست  هفتمین  رئیسی،  ابراهیم 

کردند. برگزار  را  سوریه  بحران  حل  برای 
ایران  امور خارجه  وزیر  بود که  در حالی  این 
مطبوعاتی  نشست  در  چهارشنبه  روز  ظهر 
مشترک با وزیر امور خارجه سوریه، با اشاره 
به برگزاری نشست آستانه در روز سه شنبه در 
تهران با حضور روسای جمهور ایران، روسیه و 
ترکیه گفت: در این نشست بر اهمیت خروج 
تاکید  سوریه  از  آمریکایی  نظامی  نیروهای 
به  خیرمقدم  با  امیرعبداللهیان  حسین  شد. 
فیصل مقداد گفت: »بالفاصله بعد از نشست 
سران ضامن روند آستانه گفت وگوهای مهمی 
داشتیم.«  سوریه  خارجه  وزیر  همکارم  با  را 
شامگاه  که  مقداد  فیصل  که  حالی  در  اما 
سه شنبه و برای گفت وگو با مقامات جمهوری 
اسالمی وارد تهران شد، امیرعبداللهیان ادامه 
آستانه  روند  سران  نشست  »هفتمین  داد: 
توجه  با  شد.  برگزار  تهران  در  گذشته  شب 
آن  در  سوریه  اکنون  حساسی که  شرایط  به 
درگیری  یک  وقوع  احتمال  و  می برد  سر  به 
است،  متصور  مرزی سوریه  مناطق  در  جدید 
مسیر  تالش کرد کمک کند که  نشست  این 
تحوالت سوریه از جنگ و نظامی گری فاصله 
بگیرد و در مسیر سیاسی، مسائل مورد حل 
افزود:  او  بگیرد.«  قرار  توافق  و  فصل  و 
سران  زبان  از  توصیه ها که  این  »امیدواریم 
آستانه  اجالس  در  شرکت کننده  کشورهای 
مقامات  توجه  مورد  گرفت،  قرار  تاکید  مورد 
و  بگیرد  قرار  ترکیه  برادر  و  دوست  کشور 
عبور  به خوبی  این مرحله  از  و سوریه  ترکیه 
از موفقیت  پایانی آستانه حاکی  بیانیه  کنند. 
منطقه ای  حساس  شرایط  در  نشست  این 
و  اوکراین  در  بحران  حساس  شرایط  در  و 
امنیت  و  انرژی  امنیت  حوزه  در  بحران 
قرار  همه شرکت کنندگان  توجه  مورد  غذایی 
حضور  سوریه  مسئله  »در  او گفت:   داشت.« 
از  مسلحان و گروه های تروریستی در برخی 

ما  نگرانی  مایه  همچنان  کشور  این  مناطق 
فرصت  از  ما  است.  منطقه  در  متحدانمان  و 
استفاده  آستانه  فرمت  سه جانبه  نشست 
پاکسازی  و  خروج  موضوع  در  که  کردیم 
و  سوریه  از  مسلح  و  تروریستی  گروه های 
سوریه  مرزهای  سراسر  به  امنیت  بازگشت 
دست  به  این کشور  ارضی  تمامیت  حفظ  با 
ارتش و نیروهای مسلح این کشور گامی به 

شود.« برداشته  جلو 
بحران  حل  لزوم  بر  تاکید  با  امیرعبداللهیان 
در  »مایلم  گفت:  سیاسی  طریق  از  سوریه 
سران  نشست  و  دیشب  گفت وگوهای  ادامه 
نظامی  ورود  احتمال  از  ما  که  کنم  تأکید 
نگرانی می کنیم.  ابراز  به خاک سوریه  ترکیه 
مستمر  صورت  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
دارد.  مشورت  و  سوریه گفت وگو  و  ترکیه  با 
و  آنکارا  به  سفری که  در  را  این گفت وگوها 
گذشته  شب  و  کردیم  آغاز  داشتیم  دمشق 
متمرکز  شد  تالش  رئیسی  آقای  تدبیر  با 
نگرانی های  رفع  برای  سیاسی  راه حل  بر 
امنیتی مقامات ترکیه در موضوع امنیت مرز 

شود.« گیری  نتیجه  کشور،  دو  مشترک 
 امیرعبداللهیان در ادامه گفت: »مشارکت در 
بازسازی سوریه و تشویق آوارگان و مهاجران 
شهرها  و  منازلشان  به  بازگشت  به  سوری 
نشست  تاکید  مورد  خودشان  روستاهای  و 
فیصل  با  من  امروز  گفت وگوهای  و  تهران 
و  آوارگان  بازگشت  معتقدیم  بود.  المقداد 
زیرساخت های  بازسازی  به  بخشیدن  سرعت 
شرط  پیش  هیچگونه  بدون  باید  سوریه 
دو  این  برای  پیش شرط  ذکر  و  شود  انجام 
موضوع مهم و انسانی غیرقابل قبول است.«
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  خارجه  وزیر 
گفت:  تهران  در  آستانه  روند  سران  نشست 
شد  تالش  خیلی  جانبه  سه  نشست  »در 
حل  به  به کمک  نسبت  را  ترکیه  دیدگاه های 
درگیری  احتمال  و  امنیتی  بحران  فصل  و 
هر  آوارگی  به  منجر  است  ممکن  نظامی که 
و  ایرانی  طرفین  سوریه،  مردم  بیشتر  چه 
روشن  مهم،  روسی جلب کنند. گفت وگوهای 
در  رهبری  معظم  مقام  سطح  در  صریحی  و 
در  و  شد  انجام  پوتین  و  اردوغان  با  دیدار 
جمهور  روسای  دوجانبه  گفت وگوهای  سطح 
با روسیه و ترکیه و نشست سه جانبه  ایران 
مورد  شفافیت  با  مسائل  بسته  جلسه  در 
فعلی  وضعیت  تداوم  عواقب  و  قرار  بررسی 

گرفت.« قرار  بررسی  مورد  سوریه  در 

گلستان - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
استان گلستان، گفت:  منطقه ای  آب  شرکت 
عمیق  چاه  حلقه  حفر ۷۶  عملیات  اتمام  با 
در آینده ای نزدیک، پروژه اضطراری آبرسانی 
عملیات  و  رسیده  اتمام  به  گرگان  شهر  به 
مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  طرح های  اجرای 
آغاز می شود.سیدمحسن حسینی، در جریان 
و  اضطراری  پروژه های  از  خبرنگاران  بازدید 
اظهار  گرگان،  شهر  به  آبرسانی  مدت  کوتاه 
استان  مرکز  به  آبرسانی  سیمای کلی  کرد: 
گلستان، با اجرای پروژه های مختلف به سه 
شکل اضطراری، کوتاه مدت و بلند مدت در 
حال اجرا است که در صورت تکمیل، مشکالت 
موجود در این حوزه مرتفع می شود.مدیر عامل 
آب منطقه ای گلستان، با بیان اینکه برنامه های 
اتمام می  به  در سال ۱۳۹۵  باید  اضطراری، 
رسید، ادامه داد: در همین راستا، باید عملیات 
حفر ۷۶ حلقه چاه، احداث ۱2۰ هزار مترمکعب 
طول ۱۸۵ کیلومتر  به  لوله گذاری  و  مخزن 
به طول  تاکنون  متاسفانه  محقق می شد که 

است. انجامیده 

وزیرامورخارجهدرنشستخبریمشترکباهمتایسوریاش

ازورودنظامیترکیهبهخاکسوریهنگرانیم

تسریعدرتکمیلحفر۷۶
حلقهچاهعمیقدرگلستان
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دولت سخنگوی بهادری! آقای 
دیروزازبرکناریعیسیکالنتریاز
انتصاب و ارومیه دریاچه احیای ستاد
تا داد خبر غربی آذربایجان استاندار
با پس این از معتمدیان محمدصادق
حفظسمتدراستانداری،بهعنواندبیر
جدیدستاداحیا،اینمسئولیتمهمرا
ستاد در اتفاقی چه بگیرد. برعهده نیز
احیایدریاچهارومیهافتادوعلتاین

جابهجاییازنظرشماچیست؟
آقای کالنتری  آن جا که  از  می رسد  نظر  به 
این  در  قبل  دولت  از  است که  مدیرانی  از 
و  دولت  در  مسئوالن  داشت،  حضور  سمت 
چندان  جدید  مجلس  نمایندگان  همچنین 
بخش  و  نبود  ایشان  با  همکاری  به  حاضر 
ارومیه  دریاچه  اخیر  مدت  این  مشکالت 
ناشی از همین همکاری نکردن و حتی بعضًا 
مسئوالن  سوی  از  که  بوده  کارشکنی هایی 
دولتی و به خصوص نمایندگان کنونی مجلس 
مانع از پیشبرد پروژه ها شده است. متاسفانه 
از چندماه پیش از آغاز به کار دولت رئیسی 
یازدهم  مجلس  آغاز  از  حتی  تعبیری  به  و 
سراشیبی  به  روحانی  دولت  که  زمانی  و 
افتاد، ستاد احیا کارایی خود را از دست داد. 
می توان گفت این ستاد از سال ٩٩ به این سو 
مجلس  نه  چرا که  نبود؛  قبلی  ستاد  دیگر 

دولت. نه  می کرد،  همکاری 

 شمادرمجلسدهمبهعنوانیکی

احیای پیگیر ارومیه، نمایندگان از
دریاچهبودید؛درحالحاضرمهمترین

مشکلدریاچهارومیهکجاست؟
مسئله این است که بنا بود در نوروز ١٤٠٠ و 
اجازه  و  کرده  باز  را  دریاچه  به  ورودی   ١٤٠١
ورود حق آبه دریاچه صادر شود اما این اتفاق 
نیفتاده و علت اصلی هم به نظرم اواًل توجیه 
نبودن نمایندگان جدید مجلس بوده و ثانیًا 
همکاری نکردن دولتی ها با آقای کالنتری و 
این  از  ارومیه  دریاچه  نظرم  به  احیا.  ستاد 
ناآشنایی نمایندگان مجلس به شدت آسیب 
نمایندگان  به خصوص  نمایندگان،  و  دید 
استان های حوزه دریاچه اساسًا با معضالت 
و چالش های دریاچه و احیای آن آشنا نبوده 
و نیستند. به عنوان مثال نماینده مهاباد از ٢ 
سال پیش به هر ترفند مانع از گشودن سد 
مهاباد شده که علت این اقدام هم مشخص 
شاید  که  بگویم  باید  متاسفانه  و  نیست 
علت این مسئله آن است که تصور می کنند 
به  ارتباطی  و  است  »ارومیه«  دریاچه،  نام 
یک  همین  مسئله  منتها  ندارد.  »مهاباد« 
نماینده نیست و حدود ٢٥ نفر از نمایندگان 
سقز،  تکاب،  میاندوآب،  نمایندگان  جمله  از 
ارومیه  و  تبریز  نمایندگان  حتی  و  سلماس 
استان   ٣ نماینده   ٢٥ در مجموع حدود  که 
کردستان  و  شرقی  غربی،  آذربایجان 

حوزه های  وضعیت  که  نمایندگانی  به عنوان 
دریاچه  احیای  وضعیت  به  انتخابیه شان 
ارومیه گره خورده، متاسفانه چندان آشنایی 
محیط زیستی  مباحث  و  احیا  مسائل  با 
نماینده   ٢٥ حدود  این  آن که  حال  ندارند. 
می توانند تاثیرگذاری بسیاری داشته باشند. 
چنان که در مجلس دهم پس از آن که بنده 
با همکاری بیش از ٥٠ نفر از نمایندگان اقدام 
احیای  فراکسیون  تشکیل  و  تاسیس  به 
نامه نگاری  طریق  از  و  ارومیه کرده  دریاچه 
و پیگیری هایی که داشتیم، موضوع را برای 
از طریق  انداختیم. حتی  کلیت مجلس جا 
همین فراکسیون با دفتر رهبری نامه نگاری 
شایانی  کمک  هم  ایشان  اتفاقًا  و  کردیم 
یک  دریاچه  که  نکنیم  فراموش  کردند. 
موجود زنده است و نیاز به توجه واقعی دارد 
و  همین کم کاری  از  ناشی  مشکل کنونی  و 
در ٢ سال گذشته است. حداقل  کم توجهی 
ارومیه  دریاچه  احیای  بحث  می توان گفت 
ستاد  همین  و  بود  روحانی  دولت  اولویت 
دولت  مصوبه  نخستین  به عنوان  نیز  احیا 
دریاچه  احیای  برای  و  شد  تشکیل  یازدهم 
امروز  اما  گرفت.  صورت  اعتبار  تخصیص 
بر  عمدتًا  نمایندگان  تمرکز  امروز  متاسفانه 
دولت  سر  بر  را  و کوزه  است که کاسه  این 

بشکنند. روحانی 

اماآیاهیچکدامازانتقادهاییراکه
دولتوبهخصوصمجلسجدیدبه
عملکردستاداحیادارد،واردنمیدانید؟
وجود  احیا  ستاد  کار  در  اشکاالتی  البته که 
بیشتر  جدیت  با  می شد  جمله  از  داشته؛ 
که  احیا  پروژه های  که  کرد  عمل  به نحوی 
تا  اغلب  و  احیا کلید خورد  با تشکیل ستاد 
حدود ٨٠ تا ٩٠ درصد پیش رفت، به سرانجام 
درصدی  پروژه صفر  میان  آن که  برسد، حال 
پروژه ای که  و  نیست  تفاوتی  درصدی   ٩٠ و 
باشد هم نمی تواند  تا ٩٩ درصد پیش رفته 
آبی به دریاچه آورده و به احیایش کمک کند. 
بنابراین باید بگویم که شاید اگر در همان زمان 
فشار بیشتری وارد می شد، ممکن بود بخشی 

از این پروژه ها را به مرحله اجرا رساند. 

درحالحاضراوضاعدریاچهچگونه
احیا ستاد در که کارهایی و است

طراحیشده،چطورپیشمیرود؟
مساعد  عنوان  به  هیچ  اوضاع  متاسفانه 
شرایطی  در  باید گفت که  واقع  در  نیست. 
که سد مخزنی »سیلوه« و سد »چپرآباد« 
بحث  و  سیب«  »کانی  تونل  است،  ناتمام 
همچنین  و  دارد  مشابهی  وضع  »زاب«  رود 
نتیجه  به  تبریز  فاضالب  تصفیه  پروژه 
مصوبه  به  است  دوسال  است.   نرسیده 
رهاسازی حقابه دریاچه از سدها عمل نشده 
نیز  الگوی کشت  که  شاهدیم  متاسفانه  و 
دوباره در حال تغییر است و نماینده مهاباد 
با پیگیری ها و البی قدرتمندی که انجام داد، 

بزرگترین کارخانه چغندر قند را از خراسان به 
این منطقه منتقل کرده که منجر به افزایش 
بزرگترین  از  یکی  به عنوان  چغندر  کشت 
همزمان  و  شده  آب  مصرف کننده های 
توسعه  رودخانه ها  باالدست  در  شاهدیم 
باغات در دستور کار قرار گرفته و اراضی زیر 
کشت دیم در حال افزایش است و خالصه 
هر آن چه در توانشان هست، انجام می دهند 
بی صاحب  که  دریاچه ای  این  احیای  که 
این  آن که  ضمن  نرسد.  سرانجام  به  مانده، 
دفاع  خودش  از  ندارد که  زبان  هم  دریاچه 
است که  این  واکنشش  تنها  درنتیجه  کند. 
این  از  را  همه  و  می پاشد  را  نمک هایش 

می دهد. فراری  منطقه 

بااینحسابچهبایدکرد؟
باید  که  کسانی  و  است  ساده  راه حل 
بدانند، می دانند. امروز دیگر سال ٩٢ نیست 
که  کنیم  پرسش  طرح  بخواهیم  تازه  که 
یا  دارد  احیا  ارزش  دریاچه  این  اساسا  آیا 
بررسی کنیم که چرا وضعیت  تازه  بخواهیم 
است.  کشیده  اینجا  به  ارومیه  دریاچه 
وضعیت روشن است و راهکار احیای دریاچه 
برای اهل فن مشخص شده؛ در نتیجه دولت 
با قدرت برعهده بگیرد  باید مسئولیت کار را 
و پروژه ها را طوری مدیریت کند که کار احیا 
به اتمام برسد. ضمن آن که به تعویق افتادن 
زمان اتمام پروژه ها صرفًا به سود پیمانکاران 
ذی نفع  پروژه ها  این  در  است که  افرادی  و 
هستند. پیمانکار تا زمانی که جدیتی از دولت 
نبیند، زمان می خرد و هر بار زمان تحویل و 
درآمد  تا  تعویق می اندازد  به  را  پروژه  اتمام 
بیشتری کسب کند و بودجه بیشتری بگیرد.

امافارغازبحثکنارگذاشتنعیسی
محمدصادق انتصاب کالنتری،
معتمدیانراکهباحفظسمتبهعنوان
دبیر بهعنوان غربی آذربایجان استاندار
ستاداحیایدریاچهارومیهمنصوبشد،

چطورارزیابیمیکنید؟
به   کالنتری  آقای  با  قطع همکاری  البته 
جایگاه  این  در  قبل  دولت  از  دلیل که  این 
نبود  انتظار  از  دور  چندان  می کرد،  فعالیت 
اما بحث این است که از این پس با سپردن 
کار به استاندار آذربایجان غربی، استانداران 
یعنی  دیگر  استان  دو  استانی  مسئوالن  و 
با  استان های آذربایجان شرقی و کردستان 
به هر حال  آقای معتمدیان همکاری کنند. 
این  با  آن که  این هم چالشی است. ضمن 
دید  باید  دارد،  استاندار  مشغله ای که  همه 
که آیا می تواند کاری از پیش ببرد یا نه اما 
نباید  ما  است که  این  است  مسلم  آن چه 
به  عینک سیاسی  با  آقایان  برخی  همچون 
با تمام توان  باید  این موضوع نگاه کنیم و 

معتمدیان کمک کنیم. آقای  به 

عملکرد به انتقادها درباره نظرتان 

عیسیکالنتریچیست؟درواقعفارغاز
برخی سیاسی انگیزه درباره آنچه
امروز مشکالت آیا گفتید، منتقدان
دریاچهارومیهرابههیچعنوانناشیاز

عملکردآقایکالنترینمیدانید؟
ببینید، واقعیت این است که آقای کالنتری 
از  بسیاری  و  کرد  بسیاری  تالش  انصافا 
دانشگاهیان را از دانشگاه های مختلف کشور 
به  انتقادهایی  اما به هر حال  پای کار آورد. 
ایشان هم وارد است. به هرحال فقط دیکته 
حرف  راحت  می شود  ندارد.  غلط  نانوشته 
این مسئله هم  به  باید  اما  انتقاد کرد  و  زد 
آب  تراز  وقتی  و  که  باشیم  داشته  توجه 
نمی گفت  بود، کسی  افزایش  به  رو  دریاچه 
بهبود  می گفتند  بلکه  کرده،  کاری  کالنتری 
بارندگی  افزایش  از  ناشی  دریاچه  وضعیت 
رفته،  پایین  دریاچه  آب  که  امروز  و  است 
نام  مسائل  همه  مقصر  به عنوان  کالنتری  از 
من  است.  نادرست  رویه  این  که  می برند 
خون  و  بود  دلسوز  بودم که کالنتری  شاهد 
دل بسیاری خورد. من کاری با سوابق دوران 
وزارت کشاورزی آقای کالنتری ندارم. شاید 
موج  کشور  در  آبی  پر  توهم  زمان  آن  در 
می زد و همه مدیران پیوسته در پی ساخت 
و ساز سد و توسعه کشاورزی بودند اما در 
این مقطع اخیر باید اعتراف کنیم که آقای 
کالنتری با نگاهی مبتنی بر توسعه پایدار و 
محیط زیستی وارد گود شد. اما شخصًا منکر 
برخی ایرادها و ضعف های ستاد احیا نیستم 

رفع شود. معایب  این  باید  معتقدم  و 

چهضعفهایی؟
شاید یکی از مهمترین ایرادهای ستاد 
مردم  معیشت  به  چندان  بود که  این  احیا 
توجهی چندانی نداشتند. به هر حال مردم در 
امرار معاش  از طریق کشاورزی  این منطقه 
می کنند و وقتی فشار اقتصادی و معیشتی 
باال می رود، مردم خواه ناخواه به زمین و آب 
و محیط زیست فشار مضاعفی وارد می کنند. 
در  سرمایه گذاری  طریق  از  می شد  اما 
صنایع  همچون گردشگری،  دیگر  حوزه های 
دستی، توسعه معادن و سایر صنایع می شد، 
کشاورزان  معیشتی  مشکالت  از  بخشی 
منطقه را مرتفع کرد و به هرحال در این زمینه 
کم کاری صورت گرفته است. اتفاقًا زمانی که 
استانداری  در  عمرانی  معاون  به عنوان  بنده 
این  بر  ویژه ای  تاکید  می کردم،  فعالیت 
معیشت  کردیم  سعی  و  داشتیم  مسئله 
جایگزین را توسعه دهیم اما این کار، کمتر 
اما  نرسید.  نتیجه  به  پیدا کرد و عمال  جلوه 
مسئله مهم این است که در گذشته سیستم 
کالنتری  که  مسیری  و  می کرد  کار  درست 
طی کرده، مورد تایید رهبری بود. چون اکثر 
بودجه ستاد احیا از محل صندوق توسعه ملی 
بود و ما هرگز ندیدیم رهبری با این دست 
باشند.  داشته  مخالفتی  اعتبارات  تخصیص 
باید بگوییم یک جریانی متشکل  متاسفانه 
از تعدادی از نمایندگان و برخی دولتمردان از 
درون به این دولت آسیب می زنند. ما منتقد 
زمین  نمی خواهیم دولت  اما  دولت هستیم 
بخورد. این دولت، دولت همین کشور است 
و نمی خواهیم زمین بخورد. مگر کسی وقتی 
روشی جواب می دهد، آن را تغییر می دهند. 

طرح تصویب جریان در حتمًا 
دریاچه احیای ستاد از تفحص
ارومیهدرمجلسهستید.آیاانتقادهایی
این طراحان و کنونی نمایندگان که را
بحث در بهخصوص تفحص طرح
تخصیصاعتباراتستاداحیایدریاچه
ارومیهمطرحمیکنند،واردمیدانید؟

اقدام  مهمترین  که  کنم  تأکید  باید  ابتدا 
مثبت در بحث احیای دریاچه، همان توجه 
بود  موضوع  این  به  روحانی  دولت  جدی 
از  یکی  به عنوان  مسئله  این  برای  این که  و 
اولویت های اساسی دولت، تخصیص اعتبار 
اعتبارات  نکنیم  فراموش  اما  صورت گرفت. 
یک  احیای  برای  تومانی  میلیارد  هزار   ٦
اکوسیستم طبیعی مبلغ چندانی هم نیست. 
میلیارد   ٥٠٠ و  هزار   ٣ حالی که  در  هم  آن 
آن  اجرای  بود که  تونل  تومان مختص یک 
در اختیار قرارگاه خاتم قرار گرفته و همچنین 
مربوط  نیز  تومان  میلیارد  هزار   ٩٠٠ تا   ٨٠٠
تبریز  و  ارومیه  تصفیه خانه  دو  ساخت  به 
تا   ٣٠٠ و  هزار   ٤ حدود  مجموع  در  بود که 
٤٠٠ هزار میلیارد از مجموع اعتبارات ٦ هزار 
است  قرار  بنابراین  است.  تومانی  میلیارد 
باقی پروژه ها از مجموعه پروژه های ٢٥ گانه 
احیای دریاچه، با اعتبار هزار تا هزار و ٣٠٠ تا 
٤٠٠ میلیارد تومان به أجرا برسد. دقت داشته 
پیش  سال   ٢٠ با  امروز  وضعیت  باشیم که 
تومان، هزینه  میلیارد  و هزار  متفاوت است 
خرید یک برج در تهران نیست. در واقع ما 
می خواهیم با اعتبار خرید یک برج در تهران، 
یک اکوسیستم عظیم که ١٥ میلیون شهروند 
این مملکت را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار 
این شرایط  در  واقعًا  دهید!  نجات  می دهد، 
زشت است که بگوییم بجای تمرکز بر پیشبرد 
فوری کار، تمرکزمان را بر این بگذاریم که این 
اندک اعتبارات کجا هزینه شده است. آن هم 
بازرسی،  سازمان  حال  هر  به  که  حالی  در 
دیوان محاسبات و ذی حسابی ادارات به این 
مسائل توجه دارند. ضمن آن که این اعتبارات 
جایی نرفته، بلکه عمده این مبلغ یعنی بالغ 
بر ٨٥ تا ٩٠ درصد آن به دو وزارتخانه نیرو 

است.  یافته  تخصیص  جهادکشاورزی  و 
نشان  خودی  اینکه  برای  نمایندگان  این که 
اعتبارات کجا  ببیند  بدهند، وقت بگذارند که 
به  اما کمکی  ندارد  ایراد  البته  شده،  هزینه 
قرارگاه  هم اکنون  نمی کند.  دریاچه  احیای 
خاتم تقاضای ١٨٠٠ میلیارد تومان اعتبارات 
اضافه کرده تا پروژه را افتتاح کند. یعنی کل 
اعتباراتی که برای ٢٥ پروژه تخصیص یافته، 
به اندازه همین یک قلم اعتبار اضافه ای که 

نیست.  درخواست کرده،  خاتم  قرارگاه 

از را زیادی زمان بههرحال امروز 
دستدادیموتمامیآنچهبایدیا
در انجامشده؛ میگرفت، نبایدصورت
برای پیشنهادتان و توصیه حاضر حال
ادامهکاراحیایدریاچهارومیهچیست؟
اولویت نخست اتمام پروژه هاست. هرچه کار 
بیشتر به تعویق بیفتد، بیشتر متضرر خواهیم 
شد و هزینه های سرسام آوری اضافه می شود 
احیا  با هزینه ستاد  اینکه یک کارشناس  و 
با یک بلیت ١٠ میلیون تومانی به یک سفر 
حالی  در  آن هم  است.  هیچ  رفته،  خارجی 
انجام شود و  باید  به هرحال  این سفرها  که 
کارشناسان و مدیران ستاد احیا باید با سفر 
در  کشورها  دیگر  ببینند  مختلف،  نقاط  به 
وضعیت مشابه چه کرده و مثاًل تجربه اورال 

و دیگر دریاچه ها چگونه بوده است. 

فارغازاشاراتیکهبهنقشنهچندان
جریان در یازدهم مجلس مثبت
داشتید،عملکرد ارومیه احیایدریاچه
دولتکنونیراچطورارزیابیمیکنید؟

متاسفانه دولت راه اشتباهی را پیش گرفته  و 
همکاری  چندان  دولت هم  درون  امروز حتی 
دیده نمی شد. تا جایی که حتی شنیدم بعضًا 
حتی وقتی آقای مخبر هم نامه می زند یا آقای 
دو  می کند،  صادر  دستوری  شخصًا  رئیسی 
وزارتخانه ذی ربط یعنی وزارت نیرو و کشاورزی 
که  است  این  دیگر  مشکل  نمی دهد.  پاسخ 
وزارت نیرو از مدتی پیش حتی اجازه نمی دهد 
دریاچه  از وضعیت  دقیقی  اطالعات  آمارو  که 
بیرون بیاید و آمار دریاچه را محرمانه کرده اند. 
تا جایی که حتی تراز دریاچه هم چند صباحی 
است اعالم نشده است. در واقع ستاد احیای 
دریاچه که در گذشته به قول معروف شبیه یک 
آکواریوم و بسیار شفاف عمل می کرد و استادان 
و پژوهشگران امکان تحقیق و بررسی داشتند، 
امروز همچون جبهه سیاه کاماًل محرمانه عمل 
می کند. مگر چه خبر شده است؟! وزیران نیرو و 
جهاد کشاورزی باید با نگاهی متفاوت با مسئله 
مواجه شده و به زیردستی هایشان نیز توضیح 
یک  ارومیه،  دریاچه  احیای  مسئله  دهند که 
مسئله امنیتی و نظامی نیست؛ بلکه یک بحث 
زیست محیطی است و باید کارشناسان را توجیه 

و همراه کنند.
در سال  روحانی  آقای  است که  این  واقعیت 
٩٢ دریاچه خشک را تحویل گرفت و با ٥ تا ٦ 
میلیارد متر مکعب آب تحویل دولت بعد داد 
اما امروز نتیجه فعالیت حدود ٢ سال گذشته 
مجلس یازدهم و در ادامه دولت سیزدهم این 
است که آبی نمانده است. آن هم در حالی که 
وضعیت آب پشت سد در ابتدای اردیبهشت ماه 
١٤٠١ کاماًل مساعد بود و وضعیت سدها با ٧٥ 
بهتر  میانگین کشوری  از  به مراتب  آب  درصد 
دریاچه  با  خصومتی  چه  نیست  معلوم  بود. 
دارند؛ تا جایی که سد مهاباد در فروردین ماه 
اکنون هم اطالعات  نکردند.  باز  و  سرریز کرد 
دقیقی ارائه نمی دهند و در حالی ادعا می کنند 
که سدها را باز کرده اند که معلوم نیست چه 
مقدار آب به دریاچه وارد شده و آمار سدهای 
برابر   ٢ حدود  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه 

میانگین کشوری است.
االن که دولت روحانی بر سر کار نیست. االن 
آقای محرابیان وزیر نیرو است و من کاری به 
این مسئله ندارم که ایشان صالحیت تصدی 
وزارت نیرو را داشته یا آقای ساداتی نژاد تجربه 
کافی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی را در 
این مملکت داشت یا نه. الاقل کاری کنند که 
مشکل باالخره مرتفع شود. به هرحال روندی 
از ابتدای دولت روحانی آغاز شده بود و میزان 
آب دریاچه ارومیه از صفر به ١٤ هزار میلیارد 
چرا  می شد.  نزدیک  باشد،  احیای کامل  که 
کنید  فرض  برسد.  اتمام  به  کار  نگذاشتید 
نگذاشتید کار احیای دریاچه ارومیه در دولت 
ندارد. الاقل  اتمام برسد. اشکالی  به  روحانی 
به عنوان  اجازه می دادید همین سعید محمد 
انتخابات  قرارگاه خاتم که خودش کاندیدای 
هم بود، پروژه ها را افتتاح می کرد. االن دیگر 
چرا باید قرارگاه این همه مطالبه داشته باشد. 
وقتی متمم قرارداد قرارگاه خاتم ١٨٠٠ میلیارد 
هزینه  میلیون   ١٠ دنبال  این که  است،  تومان 
مشکوک  باشیم،  خارجی  سفر  یک  بلیت 
است. این مبالغ در برابر هزینه های هنگفتی 
که خدایی ناکرده ١٠، ٢٠ سال دیگر باید برای 
این مملکت و  جابجایی ١٥ میلیون شهروند 
پیدا کردن محل زندگی جدید بپردازیم، هیچ 
طوفان  خدایی ناکرده  اگر  به هرحال  است. 
نمک به راه بیفتد، ادامه حیات در این منطقه 
ناممکن خواهد بود. همین ٥، ٦ سال پیش 
از کولرهای مردم، قندیل نمک آویزان می شد، 
اراضی کشاورزی بسیاری از بین رفت و فشار 
باالی  به خاطر غلظت  خون شهروندان منطقه 
به  محترم  دولت  آیا  رفت.  باال  هوا  در  نمک 
این مسائل هم فکر می کند؟ آیا کسی در این 

سیستم به این مسائل کالن فکر می کند؟

گفتوگوباهادیبهادرینمایندهسابقارومیهدرمجلس

دو سال است حقابه دریاچه ارومیه را نداده اند 

وزیرامورخارجهدرنشستخبری
مشترکباهمتایسوریاش
ازورودنظامیترکیه
بهخاکسوریهنگرانیم

آمد  و  رفت  پر  روز  از  پس  ساعت   24
دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
میزبانی  به  سیزدهم که  دولت  مجموعه  و 
ترکیه گذشت،  و  روسیه  جمهور  روسای  از 
از  امیرعبداللهیان  پیرو دعوت حسین  حاال 
وزیر خارجه سوریه، فیصل مقداد به تهران 
آمده است. آن هم در حالی که روز سه شنبه 
سران، والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان 
رهبری  با  دیدارهای جداگانه ای که  از  پس 
حضور  با  سه جانبه  نشستی  در  داشتند، 
آستانه  نشست  هفتمین  رئیسی،  ابراهیم 

کردند. برگزار  را  سوریه  بحران  حل  برای 
این در حالی بود که وزیر امور خارجه ایران 
مطبوعاتی  نشست  در  چهارشنبه  روز  ظهر 
مشترک با وزیر امور خارجه سوریه، با اشاره 
به برگزاری نشست آستانه در روز سه شنبه 
ایران،  جمهور  روسای  حضور  با  تهران  در 
بر  نشست  این  در  ترکیه گفت:  و  روسیه 
اهمیت خروج نیروهای نظامی آمریکایی از 
سوریه تاکید شد. حسین امیرعبداللهیان با 
خیرمقدم به فیصل مقداد گفت: »بالفاصله 
آستانه  روند  ضامن  سران  نشست  از  بعد 
گفت وگوهای مهمی را با همکارم وزیر خارجه 
فیصل  که  حالی  در  اما  داشتیم.«  سوریه 
مقداد که شامگاه سه شنبه و برای گفت وگو 
با مقامات جمهوری اسالمی وارد تهران شد، 
امیرعبداللهیان ادامه داد: »هفتمین نشست 
تهران  در  شب گذشته  آستانه  روند  سران 
با توجه به شرایط حساسی که  برگزار شد. 
اکنون سوریه در آن به سر می برد و احتمال 
وقوع یک درگیری جدید در مناطق مرزی 
تالش  نشست  این  است،  متصور  سوریه 
سوریه  تحوالت  مسیر  که  کند  کمک  کرد 
در  و  بگیرد  فاصله  نظامی گری  و  از جنگ 
فصل  و  حل  مورد  مسائل  سیاسی،  مسیر 
او افزود: »امیدواریم  و توافق قرار بگیرد.« 
سران کشورهای  زبان  از  توصیه ها که  این 
شرکت کننده در اجالس آستانه مورد تاکید 
کشور  مقامات  توجه  مورد  گرفت،  قرار 
برادر ترکیه قرار بگیرد و ترکیه و  دوست و 
کنند.  عبور  خوبی  به  مرحله  این  از  سوریه 
بیانیه پایانی آستانه حاکی از موفقیت این 
نشست در شرایط حساس منطقه ای و در 
شرایط حساس بحران در اوکراین و بحران 
در حوزه امنیت انرژی و امنیت غذایی مورد 
توجه همه شرکت کنندگان قرار داشت.« او 
گفت:  »در مسئله سوریه حضور مسلحان و 
گروه های تروریستی در برخی از مناطق این 
کشور همچنان مایه نگرانی ما و متحدانمان 
نشست  فرصت  از  ما  است.  منطقه  در 
استفاده کردیم که  آستانه  فرمت  سه جانبه 
گروه های  پاکسازی  و  خروج  موضوع  در 
بازگشت  و  سوریه  از  مسلح  و  تروریستی 
حفظ  با  سوریه  مرزهای  سراسر  به  امنیت 
ارتش  دست  به  این کشور  ارضی  تمامیت 
و نیروهای مسلح این کشور گامی به جلو 

شود.« برداشته 
امیرعبداللهیان با تاکید بر لزوم حل بحران 
از طریق سیاسی گفت: »مایلم در  سوریه 
ادامه گفت وگوهای دیشب و نشست سران 
نظامی  ورود  احتمال  از  ما  تأکید کنم که 
ترکیه به خاک سوریه ابراز نگرانی می کنیم. 
جمهوری اسالمی ایران به صورت مستمر با 
دارد.  مشورت  و  سوریه گفت وگو  و  ترکیه 
این گفت وگوها را در سفری که به آنکارا و 
دمشق داشتیم آغاز کردیم و شب گذشته 
متمرکز  شد  تالش  رئیسی  آقای  تدبیر  با 
نگرانی های  رفع  برای  سیاسی  راه حل  بر 
امنیت  موضوع  در  ترکیه  مقامات  امنیتی 
نتیجه گیری شود.« دو کشور،  مرز مشترک 
»مشارکت  گفت:  ادامه  در  امیرعبداللهیان 
و  آوارگان  تشویق  و  سوریه  بازسازی  در 
مهاجران سوری به بازگشت به منازلشان و 
تاکید  مورد  روستاهای خودشان  و  شهرها 
من  امروز  گفت وگوهای  و  تهران  نشست 
بازگشت  معتقدیم  بود.  المقداد  فیصل  با 
بازسازی  به  بخشیدن  سرعت  و  آوارگان 
زیرساخت های سوریه باید بدون هیچگونه 
پیش  ذکر  و  شود  انجام  شرط  پیش 
انسانی  شرط برای این دو موضوع مهم و 

است.« قبول  غیرقابل 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  خارجه  وزیر 
نشست سران روند آستانه در تهران گفت: 
شد  تالش  خیلی  جانبه  سه  نشست  »در 
دیدگاه های ترکیه را نسبت به کمک به حل 
درگیری  احتمال  و  امنیتی  بحران  فصل  و 
نظامی که ممکن است منجر به آوارگی هر 
ایرانی  طرفین  سوریه،  مردم  بیشتر  چه 
مهم،  گفت وگوهای  کنند.  جلب  روسی  و 
معظم  مقام  سطح  در  صریحی  و  روشن 
رهبری در دیدار با اردوغان و پوتین انجام 
دوجانبه  گفت وگوهای  سطح  در  و  شد 
و  ترکیه  و  روسیه  با  ایران  جمهور  روسای 
نشست سه جانبه در جلسه بسته مسائل 
عواقب  و  قرار  بررسی  مورد  شفافیت  با 
مورد  سوریه  در  فعلی  وضعیت  تداوم 

گرفت.« قرار  بررسی 

نتیجه فعالیت حدود ٢ سال 
گذشته مجلس یازدهم و در 
ادامه دولت سیزدهم این است 
که آبی نمانده است. آن هم در 
حالی که وضعیت آب پشت سد 
در ابتدای اردیبهشت ماه ١٤٠١ 
کاماًل مساعد بود و وضعیت 
سدها با ٧٥ درصد آب به مراتب 
از میانگین کشوری بهتر بود. 
معلوم نیست چه خصومتی با 
دریاچه دارند؛ تا جایی که سد 
مهاباد در فروردین ماه سرریز 
کرد و باز نکردند. اکنون هم 
اطالعات دقیقی ارائه نمی دهند 
و در حالی ادعا می کنند که 
سدها را باز کرده اند که معلوم 
نیست چه مقدار آب به دریاچه 
وارد شده و آمار سدهای حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه حدود ٢ 
برابر میانگین کشوری است.

از دیگر گوشهای در مجلس نمایندگان تهران، در زیست محیط وزیران نشست برگزاری با همزمان درست بودکه تیرماه ٢١
بزرگترین این روزها این شرایطیکه در هم آن دادند. ارومیه دریاچه احیای ستاد از تفحص طرح تصویب به رای پایتخت
ازتشکیلستاد نداردوحدودیکدههپس بزرگتریندریاچهآبشورخاورمیانهحالوروزخوشی و ایران دریاچهداخلی
احیایدریاچهارومیهدرنخستینسالریاستجمهوریابراهیمرئیسیاوضاعدریاچهبحرانیاست.اوضاعیکهالبتهبهگواه
رادرمنطقهشمالغرب امروزدوبارهزنگخطر اما بهبودگذاشت به رو اینسالها اذعانکارشناساندرمقاطعیدر و آمار
ایرانبهصدادرآوردهاست.اینهشداراماحاالباواکنشیازجانبدولتسیزدهمروبروشدهکهبرخیناظرانآنرااقدامی
دریاچه، بهوضعیت اعتراضات باالگرفتن اگر ترتیب این به بهمجلس. واکنش به واکنشی،شبیه و تبلیغاتیمیدانند صرفًا
نمایندگانرابرآنداشتتاباتصویبتفحصازعملکردستاداحیا،بهدنبالیافتنعیبوایرادعملکردستاداحیایدریاچه
را نمک دریاچه این غربی، آذربایجان استاندار جایگزینی با مگر تا داده برکناریکالنتری به حکم نیز دولت باشند، ارومیه
نهاد بهعنوان ارومیهرا اینجاستکهاستاندارآذربایجانغربیکهحاالدبیریستاداحیایدریاچه نجاتدهد.حالپرسش
مسئولدررونداحیابرعهدهگرفته،چطورمیخواهدبهوزراینیرو،جهادکشاورزی،کشور،صمتوروسایسازمانبرنامهو
بودجهوحفاظتمحیطزیستواستاندارانآذربایجانشرقیوکردستاندستوربدهد.اینکهآیاتعارضمنافعیدراینمیان
ایجادنخواهدشد؟ومهمترازاین،چرااینمسئولیتخطیربهرئیسسازمانحفاظتازمحیطزیستکهدرعینحالمعاون
رئیسجمهورینیزاست،واگذارنشده.پرسشهاییاساسیکهبراییافتنپاسخآنبهسراغنمایندهارومیهدرمجلسدهم
معاون بهعنوان اما ندارد مسئولیتی تهران، دانشگاه در تمامی استاد کرسی بجز امروز اگرچه که بهادری سیدهادی رفتیم.
عمرانیاستانداریآذربایجانغربیدرابتدایدولتیازدهمورئیسستاداحیایایناستاناززمانتاسیستااواخرسال
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سوخت های  مصرف  اثر  در  کربن  دی اکسید 
فسیلی نظیر نفت و بنزین ایجاد می شود. در 
نتیجه بدیهی است که نخستین گام در راستای 
تولید سوخت های فسیلی  توقف  رفع مشکل، 
اصالح  نیازمند  امر  این  تحقق  هرچند  باشد. 
پیشرفته است که  و صنایع  روش های موجود 
بسیاری  تحرک  هزینه بر هستند.  نوبه خود  به 
سمت  به  اروپا  اتحادیه  و  جهان  کشورهای 
فناوری های کم کربن است. توجه به انرژی های 
تجدیدپذیر سیاستی است که بسیاری دولت ها 
انرژی های  هرچند  دارند.  را  آن  تعقیب  قصد 
مزایا،  بر  عالوه  پاک  اصطالحًا  یا  تجدیدپذیر 

دارند. نیز   معایبی 

خورشید
انرژی خورشید به طور مستقیم از نور خورشید 
به دست می آید. این انرژی برای تولید گرما و 
تابش  است.  مدنظر  آب  شیرین سازی  و  برق 
خورشید، گزینه مناسبی برای ساکنین کشورهای 
در حال  توسعه است. در عین  حال هزینه های 
اولیه خرید سیستم های خورشیدی تقریبًا باال 

است و برای ذخیره انرژی بیشتر نیازمند فضای 
بیشتر است. از سوی دیگر در فرایند تولید این 
سیستم ها، از مواد سمی و فراوری شده استفاده 
می شود که به طور مستقیم بر پاکیزگی محیط  
زیست اثر دارند. به عالوه در بهترین حالت ده ترا 

وات انرژی آینده را فراهم می کند.

باد
انرژی بادی هم در سال های اخیر رشد باالیی 
داشته است، زیرا فناوری نوین در تالش برای 
کاهش هزینه های آن است. توربین های بادی، 
انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند 
و مقدار انرژی به  اندازه توربین ها و پره ها وابسته 
است. در این روش مسئله نیاز نداشتن به آب 
برای تولید انرژی حائز اهمیت است. اما وزش باد 
قابل پیش بینی نیست و همچنین انرژی بادی 
آلودگی صوتی ایجاد می کند. عالوه بر اینها درباره 
نصب توربین های بادی بزرگ که از قضا بسیار 
امکان  و  دارد  وجود  محدودیت  آسیب پذیرند، 
نصب آنها در مناطق مسکونی نیست. تغییرات 
باد و احتمال برخورد پرندگان از آثار مخرب محیط 

زیستی این راهکار تولید انرژی هستند.

انرژیبرقآبی
انرژی برق آبی از جریان آب حاصل می شود، 
از راه های مقرون به صرفه تولید برق است و در 
به سایر روش ها ترجیح  صورت وجود شرایط، 
داده می شود. تولید این انرژی به دو طریق با 
سدسازی و بدون سد صورت می گیرد. در تولید 
با  قیاس  در  سد  بدون  روش  برق آبی،  انرژی 
محیط  زیست  با  سدسازی  بر  مبتنی  روش 
سازگارتر است. برای تولید این انرژی در مسیر 
مانعی  این سد  می کنند.  احداث  رودخانه سد 
آبزیان  زیست بوم های  عادی  زیست  مسیر  در 
به ویژه ماهی ها است. به نحوی  که ممکن است 
زیست بوم حوزه رودخانه در پایین دست به طور 
کامل تخریب شود. اگر بهترین مکان احداث سد 
از مناطق شهری دور باشد انتقال انرژی مقرون  به 
 صرفه نیست. چه  بسا که ساخت نیروگاه ها نیز 
هزینه بر است. از طرفی تغییر اقلیم و پیامدهای 
آن مانند سیالب در برخی مناطق می تواند سبب 
مردود شدن این راهکار تولید انرژی شود. این 

بادی  و  خورشیدی  نیروگاه های  همانند  روش 
معضل ناپایداری منبع اصلی انرژی را دارد.

انرژیزمینگرمایی
انرژی زمین گرمایی بسته به مشخصاتش 
می تواند برای اهداف گرمایشی و سرمایشی و 
برق پاک مورد استفاده قرار گیرد. این انرژی از 
حرارت زیر سطح زمین به دست می آید. نبود 
آلودگی هوا و نبود نیاز به محدوده وسیع و آلوده 
نشدن منابع آب زیرزمینی و همچنین استقالل 
از شرایط جوی و تولید کمتر دی اکسید کربن 
و دی اکسید گوگرد نسبت به سوخت فسیلی از 
مزایای این انرژی هستند. اما خروج گاز از درون 

زمین سبب آلودگی محیط  زیست می شود.

انرژیزیستتوده
انرژی زیست توده نیز پتانسیل زیادی برای 
دارد.  پرجمعیت  کشورهای  در  انرژی  تامین 
می تواند مستقیمًا برای گرمایش و تولید برق 
سوزانده شود. جایگزین مناسبی برای نفت و گاز 
و به ویژه بنزین در صنعت حمل ونقل است. مانند 
سوخت های فسیلی به زمان طوالنی برای تولید 

نیاز ندارد. زیست توده با وجود توانایی کاهش اثر 
گلخانه ای با کنترل متان مضراتی هم دارد. اگر 
گیاهان به طور مستقیم سوزانده شوند به اندازه 
سوخت های فسیلی آلودگی محیط  زیست را در 
پی خواهند داشت. به عالوه مسائلی مانند هزینه 
باالی تولید و نیاز به فضای زیاد و محدودیت در 

منابع گیاهان نیز باید مورد توجه باشند.

موج
جزرومد و امواج نیز می توانند برای تولید 
انرژی مورد استفاده قرار گیرند. در این روش 
برای به دست آوردن انرژی اقیانوس از مبدل های 
در  تولیدی  توان  می شود.  استفاده  انرژی 
به  نیروگاه های موجی ثابت نیست و بستگی 
ساخت  هزینه  همچنین  دارد.  امواج  شرایط 
ژنراتورها باال است و از طرف دیگر کابل های مورد 
استفاده برای اتصال مولدهای موجود برای قایق 
و کشتی ها خطرآفرین است. عالوه بر این موارد، 
انتقال برق از طریق کابل و ورود جریان به آب 

زندگی آبزیان را به خطر می اندازد.

فاصلهزیاداتحادیهاروپا
تاانرژیهایتجدیدپذیر

اتحادیه اروپا یکی از طرفین توافق پاریس 2۰۱۵ 
است و متعهد شده انتشار کربن را تا سال 2۰۳۰ 
به میزان پنجاه و پنج درصد در قیاس با سال 
۱۹۹۹ کاهش دهد. اتحادیه اروپا در سال 2۰۱۸ 
و خواهان  مدعی  بلندپروازانه  طی یک جهش 
کاهش انتشار تا صفر درصد گازهای گلخانه ای تا 
سال 2۰۵۰ شد. اما تاکنون در راستای دستیابی 
به این هدف توانسته است به بیست درصد کل 
موردنیاز دست یابد و ۸۰ درصد باقی مانده مسیر را 

باید در طول سه دهه پیش رو طی کند.
توانمندی اتحادیه اروپا برای تولید بیشتر برق و 
از روش های  انرژی  با خروجی  انرژی موردنیاز 

فوق الذکر فاصله قابل توجهی دارد.
از طرفی تقاضای برق آن همچنان روند صعودی 
را طی می کند. از دید اتحادیه اروپا و همچنین 
به واسطه  انرژی  تأمین  متخصصان،  بسیاری 
انرژی های تجدیدپذیر به دلیل هزینه های باالی 
در  زیست  محیط   با  تعارض  همچنین  و  آنها 
بخش هایی و برطرف کردن این مشکالت محیط 
زیستی با تکیه  بر فناوری زمان زیادی را می طلبد.

انرژیهستهای
پیشنیازانرژیتجدیدپذیر

باتوجه به همه موارد مذکور اتحادیه اروپا در ششم 
ژوئیه گاز و اتم را به عنوان انرژی پاک پذیرفت و 
با بیشترین آرا روند سرمایه گذاری در گاز طبیعی 
و نیروی اتم را با توجه  به برخی شرایط هموار 
کرد. به هر روی اگر هدف صرفًا کربن زدایی از 
چرخه تولید انرژی باشد، انرژی هسته ای گزینه 
نامناسبی نیست و انرژی گاز، کربن کمتری در 

قیاس با زغال سنگ دارد.
به عنوان  اتم  و  گاز  شناختن  رسمیت  به  با 
مالی  بازار   2۰2۳ سال  از  پایدار  انرژی های 
رتبه بندی،  مقررات  این  از  استفاده  با  می تواند 
سرمایه گذاری های خصوصی را به سمت اقدامات 
اقتصادی پایدار در چارچوب حمایت از مبارزه با 
تغییر اقلیم سوق دهد. به عبارتی اتحادیه اروپا 
انرژی هسته ای را پیش نیازی برای انرژی های 
می داند. راستای کاهش کربن  در  تجدیدپذیر 

توجهبهانرژیهایتجدیدپذیرسیاستیاستکهبسیاریدولتهاقصدتعقیبآنرادارند
اماانرژیهایپاکهممعایبیدارند

چالش تامین انرژی در سایه بحران اقلیمی
توانمندیاتحادیهاروپابرایتولیدبیشتربرقوانرژیموردنیازباخروجیانرژیازروشهایپاکفاصلهقابلتوجهیدارد

آلودگیهوایهویزه
باآتشسوزیدربخش

عراقیهورالعظیم
با بیان اینکه دود  سرپرست فرمانداری هویزه 
تاالب  عراقی  بخش  در  آتش سوزی  از  ناشی 
هورالعظیم بار دیگر موجب آلودگی هوای این 
شهرستان شده، گفت: ادامه این وضعیت گالیه 
اهالی هویزه را به دنبال داشته است. به گزارش 
روابط عمومی فرمانداری شهرستان هویزه، ایاد 
مطوری عنوان کرد: جریان باد غالب که عمدتا 
شمال غرب به جنوب شرق و به طور کلی غرب 
به شرق است باعث شده تا شهرستان هویزه 
تحت تاثیر این آتش سوزی و دود ناشی از آن 
قرار گیرد که موجب نارضایتی و گالیه مندی به 
حق شهروندان به دلیل بروز مشکالت تنفسی و 
محیط زیستی شده است. او اضافه کرد: مراتب 
اعتراض نسبت به خاموش نکردن آتش سوزی 
تاالب هورالعظیم در بخش عراقی این تاالب از 
برای  عراق  دولت  به  خارجه  امور  وزارت  طریق 
اتخاذ تدابیر و تمهیدات عملیاتی عاجل صورت 
بیان  هویزه  فرمانداری  است.سرپرست  گرفته 
کرد: از آنجایی که منشا آتش سوزی در تاالب 
انجام  امکان  است،  عراق  در کشور  هورالعظیم 
اقدام عملیاتی برای خاموش کردن آتش سوزی 
او  گفته  ندارد.به  وجود  ایران  کشور  سوی  از 
طبق رصد ماهواره ای این آتش سوزی گسترده 
دلیل  به  و  هورالعظیم  تاالب  عراقی  در بخش 
داده  رخ  تاالب  این  از  زیادی  مناطق  خشکی 
است. به گزارش ایرنا، تاالب هورالعظیم، آخرین 
بازمانده تاالب های بین النهرین، در جنوب غربی 
کشور در خوزستان و در انتهای رود کرخه واقع 
شده  است. یک سوم این تاالب در ایران و دو 
سوم آن در کشور عراق واقع است. آتش سوزی 
یکی از چالش های این تاالب در زمانی است 
که حقابه آن تامین نشود. در تابستان سال ۹۷ 
نیز که خشکسالی شدیدی در خوزستان رخ داد 
آتش سوزی در بخش های ایرانی و عراقی تاالب 
هورالعظیم از تیر تا مهر آن سال ادامه داشت.دود 
ناشی از این آتش سوزی تا بیش از ۱۰۰ کیلومتر 
در خوزستان پیش رفت و هشت شهرستان را 
درگیر کرد. شهریور پارسال نیز آتش سوزی در سه 
نقطه از بخش عراقی تاالب هورالعظیم، باعث شد 
دود این آتش سوزی شهر ُرفّیع از توابع شهرستان 
هویزه را فرا گیرد. رودخانه کرخه امسال برای 
دومین سال متوالی با بحران کم آبی روبه رو است 
و در ماه های اخیر تقریبا هیچ آبی از این رودخانه 

وارد هورالعظیم نشده است.

کاهشتراز
دریاچهارومیه

به۱2۷۰.۵2سانتیمتر
رئیس اداره حفاظت و احیای تاالب های آذربایجان 
شرقی از کاهش تراز دریاچه ارومیه به ۱2۷۰.۵2 
سانتی متر خبر داد. یدهللا آذرهوا با اشاره به استفاده 
ناپایدار از منابع در سطح حوضه آبی به مهر گفت: 
بخش اعظم مصرف ما در بخش کشاورزی است 
از منابع آب در سطح حوضه  ناپایدار  و استفاده 
را شاهد هستیم. رئیس اداره حفاظت و احیای 
پروژه  داد:  ادامه  شرقی  آذربایجان  تاالب های 
فرسایش  مستعد  عرصه های  فیزیکی  حفاظت 
به مساحت ۶۹۰۰۰ هکتار در ساحل شرقی دریاچه 
ارومیه تحت انجام بوده و از سال ۹4 تا کنون ادامه 
داشته است. دبیر کمیته احیای دریاچه ارومیه آب 
منطقه ای آذربایجان شرقی هم در این مورد گفت: 
حدودًا نسبت به سال های قبل، 44 سانتی متر 
افت تراز آبی دریاچه ارومیه را داریم ولی نسبت به 
بدترین شرایط در سال ۹4 حدود ۸4 سانتی متر 
بهبود داشتیم. علی جعفری ادامه داد: طرح های 
غیرسازه ای شامل بخش های حفاظتی، رهاسازی 
آب و کاهش 4۰ درصدی مصرف آب کشاورزی بود 
و در قالب هفت طرح توسط شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان شرقی در حال انجام است.

خطرانقراضگونههای
جهانیفراترازتصوراست
کارشناسان در یک بررسی که نتایج آن در مجله 
انقراض  خطر  اعالم کردند:  شد،  منتشر  فرانتیر 
گونه های جهانی ممکن است بسیار بیشتر از آن 
چه باشد که قبال تصور می شد. به گزارش ایسنا، 
نشان می دهد: خطر  مطالعه جدید  نتایج یک 
انقراض همه گونه های روی زمین ممکن است 
این  از  پیش  باشد که  چه  آن  از  بیشتر  بسیار 
زیستی  تنوع  بررسی  همچنین  شد.  می  تصور 
ها  گونه  از  درصد  است حدود ۳۰  آن  از  حاکی 
در سطح جهان از سال ۱۵۰۰ در معرض خطر یا 
از ۳۳۳۱  این بررسی  انقراض قرار گرفته اند. در 
خواسته  ۱۱۳ کشور  از  زیستی  تنوع  متخصص 
شد تا میزان از بین رفتن تنوع زیستی جهانی 
در گذشته و آینده و همچنین رتبه بندی عواملی 
که گونه ها را به سمت تهدید یا انقراض جهانی 
کارشناسان  این  زنند.  تخمین  می دهند،  سوق 
که همگی مطالعات قابل توجهی در مورد تنوع 
زیستی منتشر کرده اند، عوامل از بین رفتن تنوع 
زیستی جهانی را نیز رتبه  بندی کردند و اثرات آن 
بر اکوسیستم ها و مردم را تخمین زدند. به گزارش 
خبرگزاری یونایتدپرس، گزارش قبلی سازمان ملل 
در سال 2۰۱۹ که توسط ۱4۵ کارشناس از ۵۰ کشور 
گردآوری شده بود، نشان داد که حدود ۱2.۵ درصد 
از همه گونه های روی زمین یا حدود یک میلیون 
گونه از سال ۱۵۰۰ در معرض خطر یا انقراض قرار 

داشته باشند.

اگر هدف صرفًا کربن زدایی از 
چرخه تولید انرژی باشد، انرژی 
هسته ای گزینه نامناسبی نیست 

و انرژی گاز، کربن کمتری در 
قیاس با زغال سنگ دارد
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اتحادیه اروپا در سال 2۰۱۸ طی 
یک جهش بلندپروازانه مدعی 

و خواهان کاهش انتشار تا صفر 
درصد گازهای گلخانه ای تا سال 

2۰۵۰ شد. اما تاکنون در راستای 
دستیابی به این هدف توانسته 

است به بیست درصد کل 
موردنیاز دست یابد و باقی مانده 

مسیر را باید در طول سه دهه 
پیش رو طی کند
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قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
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بستانکار : خانم زهره رحمانی 
بدهکار : آقای حسین ارحامی 

مورد مزایده و محل آن : برابر درخواست وکیل 
 - شماره 4۳2۷  به  وارده  شرح  به  بستانکار 
۱4۰۱/۰۳/2۶ نسبت به مزایده دو سهم مشاع 
از بیست و چهار سهم عرصه و اعیان به استثناء 
ثمنیه عرصه و اعیان یک باب منزل به مساحت 
و  دویست  مربع(  متر   2۸۷.۹( ششدانگ 
هشتاد و هفت مترو نود دسیمتر مربع دارای 
ثبتی شماره ۹۶۶ ) نهصد و شصت و  پالک 
شش ( فرعی از ۱۶۷) یکصد و شصت و هفت( 
اصلی مفروز و مجزا شده از ۷۰ )هفتاد( فرعی 
مالکیت  سند  بجنورد که  دو  بخش  در  واقع 
الکترونیک  بازداشتی  دفتر  شماره  با  اصلی 
نام  به  مزبور  بخش   ۱۳۹۹۰۵۸۰۷۱۱۵۰۰۰4۰۹
آقای حسین ارحامی نام پدر: گل محمد تاریخ 
تولد: ۱۳۷۱/۰۶/۰۱ شماره ملی: ۵24۰۰۷22۳۱ 
شماره شناسنامه: ۵24۰۰۷22۳۱ صادر و تسلیم 

شده است ، محدود به حدود زير: 
شماال : به طول 2۹/2۰متر به دیوار اشتراکی با 
منزل ۶۹ عباسعلی ، شرقا : به طول ۷/۳۰متر 
درب و دیواریست به ممر عام جنوبا یک در دو 
قسمت اول به طول ۱۵/۵۰متر دیواریست به 
باقی مانده ۷۰ فرعی. دوم به طول ۵/4۰متر به 
دیوار پالک مزبور ) این قسمت شرق محسوب 
است( دوم به طول ۱۳/۷۰متر به دیوار منزل 

۳۹ فرعی . غربا : به طول ۱2/۸۰متر دیواریست 
به زمین 4۰ على اکبر . حقوق ارتفاقی ندارد . 

در قبال تعداد ۳۰۰ سکه طالی تمام بهار آزادی 
سی  ریال(   ۳۰.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰( مبلغ  معادل 
میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال طلب 
خانم زهره رحمانی موضوع سند نکاحيه شماره 
و   ۶ ازدواج  دفترخانه   ۱۳۹۳/۰۷/۰۷  -۸۰۶۵
طالق ۳ بجنورد و به انضمام یک تا دو عشر 
اضافه که به آن افزوده می گردد بازداشت و مورد 
ارزیابی قرار گرفته و دو سهم مشاع از بیست 
و چهار سهم عرصه و اعیان به استثناء ثمنيه 
عرصه و اعیان یک باب منزل پالک مذکور به 
مبلغ )2.۶۹۷.۹۱۶.۶۷۰ ریال( ))دو میلیارد و 
ششصد و نود و هفت میلیون و نهصد و شانزده 
هزار و ششصد و هفتاد ریال(( قیمت گذاری 
و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است. ملک در 
روز چهارشنبه مورخه ۱4۰۱/۰۵/۰۵ - از ساعت 
۹ تا ۱2 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی 
بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی 
جنب اداره پست قدیم اداره اجرای اسناد رسمی 
بجنورد به مزایده گذاشته می شود، خریداران 
برگزاری  محل  در  مقرر  وقت  در  توانند  می 
مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند، 
مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از 
مبلغ )2.۶۹۷.۹۱۶.۶۷۰ ریال( ))دو میلیارد و 
ششصد و نود و هفت میلیون و نهصد و شانزده 

به  و  ریال(( شروع  هفتاد  و  و ششصد  هزار 
باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا 
فروخته می شود و طبق ماده ۱۳۶ - اصالح 
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء 
و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
حضور  و  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
است، برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت 
از تاریخ  مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
دارای  مزایده  مورد  که  صورتی  در  مصرف  و 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

مشخصات  شد.  خواهد  برگزار  مقرر  مکان  و 
مذکور  : ملک  نظریه کارشناس  مطابق  ملک 
منزل مسکونی به شماره ۹۶۶ فرعی از ۱۶۷ - 
اصلی مفروز و مجزی شده از ۷۰ فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش دو حوزه ثبت ملک منطقه 
یک بجنورد استان خراسان شمالی به مساحت 
عرصه 2۸۷/۹ متر مربع با حدودات اربعه مطابق 
پاسخ  مطابق  و  سند  در  موجود  مندرجات  با 
استعالم شماره ۱۳۹۹۸۵۶۰۷۱۱۵۰۰4۵۰۹ مورخ 
بجنورد  ناحیه یک  امالک  دفتر   ۱۳۹۹/۰۹/2۹
و شماال بطول2۹/2۰ متر به دیوار اشتراکی با 
منزل ۶۹ عباسعلی شرقا بطول ۷/۳۰متر درب و 
دیواریست به ممر عام جنوبا یک در دو قسمت 
باقیمانده  به  دیواریست  بطول ۱۵/۵۰متر  اول 
۷۰ فرعی دوم بطول ۵/4۰متر به دیوار پالک 
دو  است  محسوب  قسمت شرق  این  مذکور 
بطول ۱۳/۷۰متر به دیوار منزل ۳۹ فرعی غربا 
بطول ۱2/۸۰متر دیواریست به زمین 4۰ على 
حسین  مالکیت  ندارد  ارتفاقی  حقوق  اكبر 
ارحامی فرزند گل محمد به شماره شناسنامه 
۵24۰۰۷22۳۱ تاریخ تولد ۱۳۷۱/۰۶/۰۱ صادره 
از مانه و سملقان با جزء سهم 2 از كل سهم 
24 به عنوان مالک دو سهم مشاع از 24 سهم 
عرصه و اعیان به استثنا عرصه و اعیان . ملک 
مذکور دارای بنایی با قدمت بیش از 4۰ سال 
با سقف شیروانی بصورت یک واحد مسکونی 
بصورت همکف و دیوار باربر با مساحت اعیان 
حدودا ۱۰۰ متر مربع و فعال خالی از سکنه می 
باشد. دارای انشعاب آب و برق و گاز و تلفن از 

هر کدام یک عدد نصب می باشد. با توجه به 
موقعیت مکانی و منطقه ای تحقیقات محلی 
نوع کاربری مسکونی قدمت بنا مساحت عرصه 
و اعیان بافت فرهنگی و اجتماعی دسترسی ها 
عرف منطقه جهات جغرافیایی و حدودات اربعه 
لذا ارزش ۶ دانگ ملک مذکور اعم از عرصه و 
اعیان ملک مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه 
دین و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی 
ریال   ۳۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ جمعا  تخلیه  بصورت  و 
معادل سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان بر 
آورد و اعالم نظر می گردد لذا سهم آقای حسین 
ارحامی که مالک 2 سهم مشاع از 24 سهم 
عرصه و اعیان باستثنا ثمنيه عرصه و اعیان از 
ملک مورد ارزیابی می باشد بدین صورت سهم 
به  توجه  با  ملک  مبلغ کل  از  پرونده  مدیون 
سهمش از ملک با توجه به موارد ذکر شده فوق 
الذکر 2/۶۹۷/۹۱۶/۶۷۰ریال معادل دویست و 
شصت و نه میلیون و هفتصد و نود و یک هزار 
و ششصد و شصت و هفت تومان می باشد. 
نشانی ملک جهت بازدید: بجنورد خیابان امام 
خمینی )غربی( بعد از میدان مادر مقابل تأمین 
اجتماعی کوچه رازی سمت چپ پالک ... می 
باشد. و طبق صورتجلسه مامور اجرا در مورخه 
۱۳۹۹/۱۰/2۵ به صورت یکباب منزل ویالیی با 
قدمت باالی 4۰ سال ساخت که در حال حاضر 
خانم گل حسن ارحامی در آن ساکن می باشد.

سازمانجهانیهواشناسیهشدارداد

زنگخطرافزایشجهانیموجهایگرماتا4دههآینده
یافته و گفته می شود  ادامه  اروپا  موج گرمای 
که تا اواسط هفته آینده تداوم دارد. در همین 
حال سازمان جهانی هواشناسی )WMO( در 
هشداری تازه پیش بینی کرده که دست کم تا 

چهار دهه آینده، بسامد وقوع موج گرما، نظیر 
آن چه این روزها در اروپا شاهد آن هستیم در 

نقاط مختلف جهان افزایش خواهد یافت.
ایسنا با انتشار گزارش شینهوا نوشته است: به 

گفته یکی از مقامات سازمان جهانی هواشناسی، 
موج گرما در حال حاضر در غرب اروپا به اوج 
خود رسیده و به سمت شرق در حال حرکت 
است با این حال دما همچنان بسیار باالتر از 

حد نرمال خواهد بود. پتری تاالس، دبیر کل 
زمینه  این  در  نیز  هواشناسی  جهانی  سازمان 
گفت: »امواج گرمای بی سابقه به دلیل تغییرات 
آب و هوایی ناشی از گازهای گلخانه ای در حال 
افزایش است.« او همچنین افزود که عالوه بر 
تحت تاثیر قرار گرفتن سالمتی افراد، امواج گرما 

بر کشاورزی نیز تأثیر منفی خواهند داشت.
هواشناسی،  جهانی  کل سازمان  دبیر  به گفته 
امواج گرمای شدید می تواند در دهه های آینده به 

رویدادهای ساالنه تبدیل شوند و تأثیرات منفی 
 2۰۶۰ دهه  تا  دست کم  نیز  اقلیمی  تغییرات 

ادامه خواهد داشت. میالدی 
تحت  تأثیر  که  داد  هشدار  همچنین  او 
دی اکسید  و  آالینده  گازهای  انتشار  افزایش 
اکثر کشورهای جهان و به خصوص  کربن در 
اوج گیری  دوران  آسیایی،  بزرگ  اقتصادهای 
از  بعد  است  ممکن  حتی  هوای گرم  امواج 

یابد. ادامه  نیز  میالدی   2۰۶۰ سال 

امواج گرمای بی سابقه به دلیل 
تغییرات آب و هوای ناشی 
از گازهای گلخانه ای در حال 

افزایش است
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تهران از روزگاری که مورد توجه شاه صفوی 
شاهد گسترش  همواره  امروز  تا  گرفت  قرار 
شمال  در  کوچکی  روستای  است.  بوده 
شهرری که شاه طهماسب صفوی در مسیر 
زیارت شاه عبدالعظیم، نگاهی شاهانه به آن 
ایران  پایتخت  وقتی  تا  زمان  آن  از  انداخت 
شد تغییرات زیادی به خود دید. پس از آن 
تا به امروز تهران دیگر پا را از شهربودن فراتر 
گذاشته و با گذر از مرزهای کالنشهر برای خود 
جابجایی  برای  فقط  است.  شده  ابرشهری 
از یک سو به سوی دیگر آن باید مسافرتی 

داد.  انجام 
توسعه  برای  ولی  ساخته  آن  در  بناهایی 
از  پذیرایی  آماده  شهر  تا  شدند  خراب 
پس  یکی  محالت  شود.  بیشتری  جمعیت 
از دیگری در تهران شکل گرفتند. اما همیشه 
و  جذابیت گردشگری  محالت  قدیمی ترین 
تاریخی زیادی دارند، مخصوصا در پایتختی 
می گیرد.  خود  به  نو  چهره ای  روز  هر  که 

حس  می تواند  شهر  یک  تاریخ  به  اهمیت 
ارزانی  شهروندانش  و  شهر  آن  به  را  هویت 
دهد. این مهم در شهر تهرانی که تغییر جز 
تاریخی  بناهای  حفظ  است  آن  از  ثابتی 

دارد.  ویژه ای  اهمیت  و  دشواری 
پنج محله  از  یکی  بررسی وضعیت  بهانه  به 
قدیمی تهران سری به محله سنگلج میزنیم 
که از زمان صفویه جزو تهران بوده و در حصار 
شاه طهماسبی تهران جا داشته است. گشتی 
در این محله تاریخی می زنیم تا از تاریخ و  
وضعیت امروزی سنگلج مطلع شویم. در این 
سنگلج قدم میزنیم تا ببینیم چقدر حس و 
حال تهران قدیم را برای بازدید کننده تداعی 
می کند و حال و هوای زندگی در آن چگونه 

است.

تاریخچهسنگلج
آن  محالت  و  تهران  از  صحبت  وقتی 
و  صفویه  زمان  به  توجه  بیشتر  می شود 

محمدرضا  از  می شود.  معطوف  آن  از  بعد 
مورد  در  سنگلج  انجمن  عضو  وحدتی، 
تاریخ می پرسیم.  در طول  وضعیت سنگلج 
او توضیح می دهد:  سنگلج جزو پنج محله 
قدیمی تهران است. تا قبل از دوره ناصری 
این محله محل زندگی اقشار ضعیف جامعه 
کنونی.  پارک شهر  محوطه  در  مخصوصا  بود 
اما  بود.  محله کم  این  در  زندگی  به  عالقه  
این شرایط در دوره ناصرالدین شاه با ورود 
و  منطقه  این  به  دربان  وزیران  از  تعدادی 
می کند.  تغییر  بزرگ  باغ های  خانه  ساخت 
ارگ حکومتی  به  نزدیکی سنگلج  همچنین 
انتخاب این محله توسط درباریان موثر  در 
ناصرالدین شاه  حکومت  دوره  می توان  بود. 
سنگلج  شرایط  بهبود  برای  تغییری  مبدا  را 
از  مهمی  خاندان   دوران  این  در  دانست. 
معیرالممالک ها،  جمله مستوفی الممالک ها، 
رضاقلی خان ها و حتی احتساب السلطنه در 

می شوند. ساکن  سنگلج  محله 

شروعتغییراتسنگلج
دارای  و  منصب  صاحب  افراد  حضور 
سنگلج  محله  وضعیت  حکومتی  نفوذ 
انجمن  عضو  وحدتی،  بخشید.  بهبود  را 
دراین باره  گردشگری  راهنمای  و  سنگلج 
شروع  سنگلج  محله  در  تغییرات  می گوید: 
سنگلج  در  زیادی  ارزشمند  خانه های  و  شد 
در  حمام هایی  و  انبارها، گذرها  آب  شد.  بنا 
سنگلج ساخته شد که به آبادانی محله کمک 
قاجار موقعیت  دوره  در  اتفاقات  این  کردند. 
ویژه ای به محله سنگلج داد. عمارت باشکوه 
جمله  از  معیرالممالک  و  مستوفی الممالک 
بناهای ارزشمند دوره قاجاری سنگلج هستند. 
بناها شاهد  این  تاریخ  اما متأسفانه در گذر 
بی مهری های فراوانی بودند. از جمله تخریب 
معیرالممالک  عمارت  باغ  از  عمده ای  بخش 
توسط رضاخان اما این تخریب تا امروز هم 
بزرگ  باغ  این  از  به شکلی که  داشته  ادامه 
به  مانده که  باقی  امروز  تنها بخش کوچکی 
نام باغ کیهانی شناخته می شود و چند سالی 
است قرار است توسط شهرداری تهران مرمت 
پیش  به کندی  آن  پیشرفت  روند  شود که 
مورد  در  سنگلج  انجمن  عضو  این  می رود. 
بنای ارزشمند مستوفی الممالک هم می گوید: 
هم  مستوفی الممالک  عمارت  با  تاریخ  گذر 
عمارت  این  ساخت  زمان  از  و  نبود  مهربان 
درصدی  نود  امروز شاهد کاهش  تا  باشکوه 
مساحت این باغ هستیم و امروز تنها بخشی 
متأسفانه  که  است  پابرجا  عمارت  این  از 
و  ندارد  نگهداری  لحاظ  از  خوبی  وضعیت 
حاضر  حال  در  است.  فوری  مرمت  نیازمند 
مالک  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
این بنا است که در زمینه مرمت و اجازه ورود 
گردشگران برای بازدید از این بنای ارزشمند 

ندارد. مناسبی  همکاری 

اهمیتسنگلج
سنگلج محله ای قدیمی که هنوز زندگی 
در  آن  خانه های  و  پس کوچه ها  کوچه  در 
تهرانگردی  قصد  اگر  ولی  است.  جریان 
آن  به  توجهی  کمتر  شاید  باشید  داشته 
ارزشمند  بناهای  وجود  با  این  و  جلب شود 
زندگی  است. کیفیت  عجیب  تاریخی کمی 
در سنگلج در سایه کم توجهی وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری و شهرداری تهران هر 
این  نزدیکی  به  توجه  با  می شود.  کم  روز 
به  انبارها  و  کارگاه ها  تهران،  بازار  به  محله 
شاهد  و گاهی  رسوخ کردند  محل  این  دل 
به کارگاه ها  تاریخی  خانه های  شدن  تبدیل 
هستیم. سنگلجی که می توانست یک قطب 
گردشگری باشد در سایه بی توجهی در مسیر 
تخریب پیش می رود، تخریب بخش مهمی 

وحدتی  محمدرضا  ایران.  پایتخت  تاریخ  از 
سنگلج  می گوید:  سنگلج  اهمیت  مورد  در 
خود  در  را  ارزشمندی  میراث های  و  بناها 
نخستین  میزبان  سنگلج  است.  داده  جای 
سنگلج  تماشاخانه  نام  به  تهران  تماشاخانه 
است. پارک شهر، اولین پارک مدرن ایران در 
تاریخ ۱۳2۳ در سنگلج احداث شد. کلیسای 
سورپ گئورگ، دومین کلیسای قدیمی تهران 
است.  کرده  خوش  جای  سنگلج  دل  در 
از جمله خانه پدری پروفسور  خانه بزرگانی 
محمد  آل احمد،  جالل  پدری  خانه  حسابی، 
مصدق و شیخ فضل هللا نوری در سنگلج قرار 
به  متعلق  ایران که  زورخانه  زیباترین  دارد. 
شعبان جعفری است و امروزه با نام زورخانه 
بخش  در  می شود  شناخته  فهمیده  شهید 
شمالی سنگلج قرار دارد. یکی از قدیمی ترین 
ورزشگاه های تهران که در دوره پهلوی با نام 
پهلوی ساخته شد هم در شمال  محمدرضا 
محله سنگلج قرار دارد که امروزه خانه کشتی 
است و نام ورزشگاه شهدای هفتم تیر زینت 

است. آن  بخش 

وضعیتزندگیدرسنگلج
 سنگلج با کوچه و خیابان های باریک که 
تردد در آن با دشواری همراه است، در مرکز 
گرفته  قرار  تهران  بزرگ  بازار  نزدیکی  و  شهر 
آن  در  زیاد  تردد  و   شلوغی  باعث  است که 
انبارها در  و  فراوان کارگاه  ها  می شود، حضور 
بخش همجوار بازار و عدم وجود نگاه درست 
توسط وزارت میراث و گردشگری به سنگلج 
که تنها  شرایط را برای گسترش کارگاه ها و 
انبارها در دل این محله تسهیل کرده است. 
ترافیک،  طرح  در  منطقه  این  قرارگیری 
حمل  بودن  سخت  و  ورزشی  فضای  کمبود 
و نقل در این منطقه در طرح ترافیک، کمبود 
نقل؛  و  بودن حمل  فضای ورزشی و سخت 
است که  مشکالتی  از  بخش کوچکی  اینها 
وقتی پای صحبت اهالی این محله قدیمی 
و ارزشمند تهران می نشینیم خواهیم شنید. 
در  گردشگری  راهنمای  وحدتی،  محمدرضا 
مورد راهکار افزایش کیفیت زندگی در سنگلج 
می گوید: سنگلج پتانسیل عالی برای توسعه 
گردشگری دارد. اما توجه به فعال کردن این 
پتانسیل ها از سوی شهرداری و وزارت میراث 
توسعه  است.  نشده  گردشگری  و  فرهنگی 
این  فضای  می تواند  سنگلج  در  گردشگری 
محله را تلطیف کند. حضور گردشگر می تواند 
پر  محله  ساکنان  نگاه  در  را  محله  اهمیت 
رنگ کند، ساکنانی که زندگی روزمره همراه با 
سختی های ناشی از شرایط  سنگلج اهمیت 

این محله را در نگاه آنها کم رنگ کرده است. 
محله  به  را  رونق  می تواند  گردشگر  حضور 
سنگلج بازگرداند و سنگلج به جایگاه مناسب 
در  تنها  مهم  این  بازگردد.  خود  شایسته  و 
وزارتخانه  و  شهرداری  ویژه  نگاه  صورتی که 
میراث فرهنگی و گردشگری به سنگلج ایجاد 
تجربه های  یکی  شد.  خواهد  عملی  شود 
خوب در سنگلج برگزاری تورهای گردشگری 
سنگلج  انجمن  در  ما  است که  دوچرخه  با 
چندین بار نسب به برگزاری آن اقدام کردیم. 
این اتفاق عالوه بر آشنایی گردشگر با محله 
وسیله  یک  عنوان  به  را  دوچرخه  سنگلج، 
به  برای محله سنگلج  مناسب  نقل  و  حمل 
ساکنان معرفی می کند می تواند اثرگذار باشد. 
برگزاری  سنگلج  در  خوب  تجربه های  یکی 
تورهای گردشگری با دوچرخه است که ما در 
انجمن سنگلج چندین بار نسبت به برگزاری 
آن اقدام کردیم. این اتفاق عالوه بر آشنایی 
گردشگر با محله سنگلج، یک وسیله حمل و 

نقل مناسب هم به شمار می رود. 

موانعتوسعهگردشگریدرسنگلج
و  تهران گردان  نگاه  در  سنگلج 
برگزارکننده های تورهای تهران گردی شناخته 
شده است. اما گاهی شاهد تعداد کم تورهای 
انجمن  عضو  هستیم.  آن  در  گردشگری 
سنگلج در این مورد می گوید: زیرساخت های 
مشکالت  دچار  سنگلج  محله  در  گردشگری 
بودن  بسته  آن  مورد  اولین  است.  فراوانی 
گردشگران  روی  به  محله  مهم  اماکن  در 
که  مستوفی الممالک  ارزشمند  بنای  است. 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  مالکیت  تحت 
ندارد. مجموعه  بازدید  امکان  اطالعات است 
زمینه  در  و  شده  بازسازی  معیرالممالک که 
است  ارزشمند  بسیار  گردشگری  توسعه 
ندارد.  بازدید  اجازه  اوقاف  اداره  توسط 
پروسه  بازدید  برای  فهمیده  شهید  زورخانه 
بسته  خانه ها  از  خیلی  دارد.  سختی  اداری 
دل  در  است.  بزرگی  مشکل  این   هستند. 
محله سنگلج فضایی برای استراحت گردشگر 
از جمله رستوران یا کافه وجود ندارد. مسیر 
وجود  مناسب  نقشه  و   مشخص گردشگری 
سنگلج  معابر  کف سازی  وضعیت  ندارد. 
ضمن  وحدتی  محمدرضا  نیست.  مناسب 
بیان مشکالت توسعه گردشگری در سنگلج 
می گوید: در صورت عدم توجه به گردشگری 
در سنگلج شاهد تخریب روزافزون خانه های 
خانه هایی  بود.  خواهیم  محل  این  ارزشمند 
به خرید و  نبود حمایت کسی حاضر  که در 

نیست. آنها  مرمت 

حدود 22 سال پیش در حراجی کریستیز، 
قاجار  شاه  مظفرالدین  چهره  از  تابلویی 
انگلیس  پونِد   ۶۵۰ و  هزار   44 قیمت  به 
و  خروج  شائبه  امروز  که  شد  فروخته 
مطرح  گلستان  کاخ  از  تابلو  این  سرقت 
کاخ  مسؤوالن  که  تابلویی  است؛  شده 
گلستان از گذشته تاکنون عموما وجود آن 
احتمال  و حتی  نمی کنند  تایید  کاخ  در  را 

کرده اند. مطرح  را  آن  بودن  تقلبی 
به گزارش ایسنا، در این پرتره مظفرالدین 
به تن کرده  یونیفرم مخصوص  شاه قاجار 
شده  بخشیده  زینت  مدال هایی  با  که 
جواهرنشانی  َپرداری  سیاه  او کاله  است. 
را  سبیل هایش  درحالی که  و  دارد  سر  به 
است.  شده  خیره  روبه رو  به  داده،  تاب 
اطالعات این تابلو رنگ روغن در وب سایت 
نوشته  است.  موجود  کریستیز  حراجی 
است،  کمال الملک  از  اثری  تابلو  شده که 
از  امضایی  نیز  تابلو  پایین  در سمت چپ 
ایرانی، دیده می شود.  کمال الملک، نقاش 
قمری/  ۱۳۱۹ هجری  نقاشی سال  قدمت 
در  است.  شده  اعالم  میالدی   ۱۹۰۱-2
برآورد  قیمت  میالدی،   2۰۰۰ سال  حراجی 
شده برای فروش این تابلو، رقمی بین ۱2 

تا ۱۸ هزار پوند انگلیس بود  اما در نهایت 
به مبلغ 44 هزار و ۶۵۰ پوند فروخته شد.
درباره  ادعاهایی  سال،   22 از  پس  حاال 
و  گلستان  کاخ  از  تابلو  این  خروج 
مطرح  کریستیز  حراجی  در  آن  فروش 
با  نفر  دو  به  در گفته هایی که  شده است. 
داده  نسبت  عنوان کارمندان کاخ گلستان 
روغن  رنگ  »پرتره    است:  آمده  شده، 
این  از   ۱۳۷۸ سال  در  مظفرالدین شاه 
است.« همچنین عکسی  کاخ خارج شده 
برلیان کاخ گلستان  تاالر  از  و سفید  سیاه 
برای تایید این ادعا منتشر شده که نشان 
در  شده  فروخته  تصویر  همان  می دهد 
نصب  تاالر  درهای  از  یکی  باالی  حراجی، 

بود. شده 

تابلومظفرالدینشاهسرقتیاست
یاتقلبی؟

اما احمد ِدزواره ای که از اواخر دهه ۵۰ تا 
سال ۱۳۸۶ ریاست موزه های کاخ گلستان 
ادعاها  این  به عهده داشته است، تمام  را 
به ایسنا می گوید: در تاالر  را رد می کند و 
برلیان کاخ گلستان که عکسی با این تابلو 
تا زمانی که من  از آن منتشر شده است، 

داشتم  عهده  به  را  مجموعه  این  ریاست 
تاالر  نداشت.  وجود  تابلویی  چنین  اصال 
جایی  و  است  آینه کاری  سراسر  برلیان 
برای نصب تابلو ندارد. ادعاهایی که درباره 
آن  رفتن  سرقت  به  یا  تابلو  این  خروج 
نیز همه تهمت و دروغ  مطرح شده است 
تا  پنجاه  دهه  از  او  به گفته  است.  محض 
در  که  محلی  تنها  )خورشیدی(،  هشتاد 
بادگیر  عمارت  داشت،  تابلو  کاخ گلستان 
بود. ِدزواره ای موضوع را حتی از افرادی که 
از سال ۱۳2۰ در کاخ گلستان کار می کردند، 
حتی  می گوید:  است،  کرده  پی گیری 
را  تابلویی  قدیمی های کاخ گلستان چنین 
به خاطر نمی آورند و این ادعا دروغ محض 
است و آن هایی که چنین دروغی را مطرح 

بترسند. خدا  از  باید  کرده اند 
و  موزه ها  ادیب زاده،  مدیرکل  مرتضی 
فرهنگی،    میراث  وزارت  تاریخی  اموال 
درباره  اما  دستی ،  صنایع  و  گردشگری 
ادعاهایی  به  توجه  با  تابلو  این  سرنوشت 
ترجیح  فعال  است،  مطرح  کنون  تا  که 
تا  باشد  نداشته  اظهارنظری  می دهد 
گلستان  کاخ  کارشناسان  بررسی های 
می گوید:  ایسنا  به  او  شود.  تکمیل 

کارشناسان در مجموعه میراث جهانی کاخ 
گلستان درحال بررسی اسناد و مدارک و 
دفاتر ثبت اموال تا سال ۱۳۱۷ خورشیدی 
۱۳۱۰ مربوط  هستند. دفتری هم به سال 
در  ثبت شده  اموال  اگرچه  که  می شود 
است  شده  وارد  آن  به   ۱۳۱۷ سال  دفتر 
هم   ۱۳۱۰ سال  دفتر  بررسی  درحال  اما 
می کنند.  کار  اسناد  تمام  روی  و  هستند 
دال  مدرکی  و  سند  او،  تا کنون  به گفته 
کاخ گلستان  در  تابلویی  چنین  این که  بر 
است.  نیامده  دست  به  داشته،  وجود 
در  چنانچه  می گوید:  موزه ها  مدیرکل 
این  از  نامی  ثبتی،  اموال  دفاتر  از  یکی 
تابلو، ثبت شده باشد و مشخص شود که 
این اثر از کاخ گلستان خارج شده است، 
براساس مستندات برای استرداد آن اقدام 
تشکیل  را  اینترپل  پرونده  و  می کنیم 
می دهیم. ادیب زاده درباره این احتمال که 
ممکن است اموال یا اثری از کاخ گلستان 
اظهار  باشد؟  نشده  ثبت  دفاتر  این  در 
می کند: ما یک فرم شماره ۹ اموال داریم 
و یک سری دفاتر اولیه که تمام اموال در 
آن ها فهرست شده است. تمام این دفاتر 
موجود  کاخ گلستان  در   ۹ شماره  فرم  و 
از  جد  طور  به  چندین کارشناس  و  است 
این  خروج  احتمال  خبر  که  زمان  همان 
درحال  شد،  مطرح  کاخ گلستان  از  تابلو 
به  بررسی مدارک و مستندات هستند که 
اوایل  تا  نتیجه  شدن،  مشخص  محض 

شد. خواهد  اعالم  آینده  هفته 

حال  در  گلستان   کاخ  در  کارشناسان 
این  از  شده  منتشر  تصاویر  صحت سنجی 
تابلو و بررسی مدارک و مستندات هستند. 
جهانی  میراث  مجموعه  مسؤوالن  هرچند 
این  بودن  تقلبی  گلستان،  احتمال  کاخ 
امامی،  آفرین  مطرح کرده اند.  نیز  را  تابلو 
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، 
برخی  به  اشاره  با  اولیه  نظر  اظهار  در 
رفته  فروش  تابلوی  در  که  تفاوت هایی 
سفید  و  سیاه  عکس های  و  کریستیز  در 
منتشر شده از تاالر برلیان، مشاهده کرده و 
تابلویی که در کریستیز  گفته است: شاید 
تابلوی  شاید  یا  بوده  تقلبی  رفته،  فروش 
دیگری غیر از این اثر باشد. هرچند این ها 
مانع بررسی ما برای کشف سرانجام تابلوی 

نمی شود. عکس های  در  موجود 

قدمزدندریکیاز۵محلهتاریخیپایتختونگاهیبهزیرساختهایش

سنگلج جواهر ناشناخته تهران
عضوانجمنسنگلج:اماکنمهممحلهمانندبنایارزشمندمستوفیالممالک
بهرویگردشگرانبستهاست

معمایتابلویمظفرالدینشاهپیچیدهترشد
احمدِدزوارهایرئیساسبقموزههایکاخگلستانمیگویددرتاالربرلیانکاخگلستان

تابلوییوجودنداشتهاست

ثبتملی3شهرویک
روستایصنایعدستی
درخراسانرضویویزد

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گفت: سه شهر و یک روستا صنایع دستی 
در  یزد  و  رضوی  خراسان  های  استان  از 
و  حصیربافی  کشی،  ابریشم  رشته های 

شدند. ملی  ثبت  تراشی  فیروزه 
روابط عمومی  اداره کل  از  ایرنا  گزارش  به  
میراث فرهنگی،  وزارت  اطالع رسانی  و 
جاللی  مریم  صنایع دستی،  و  گردشگری 
درخواست  های  به  توجه  با  دهکردی گفت: 
تازگی  به  شده  انجام  بررسی  های  و  جدید 
سه شهر بایگ از استان خراسان رضوی در 
در  یزد  استان  از  بافق  ابریشم  کشی،  رشته 
رشته حصیربافی و فیروزه از استان خراسان 
روستای  و  فیروزه  تراش  رشته  در  رضوی 
رشتۀ  در  رضوی  خراسان  استان  از  بسک 
ابریشم کشی مورد بررسی قرار گرفته و ثبت 

شده  اند. ملی 
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور 
ثبت ملی شهرها و روستاهای صنایع دستی 
برنامه  ریزی  اگر  که  دانست  فرصتی  را 
تعاملی و صحیحی برای بهره  برداری از آنها 
در  سزایی  به  نقشی  می  تواند  شود،  انجام 
شده  ثبت  نقاط  پیشرفت  و  توسعه  زمینه 

باشند. داشته 
و  شهرها  این  ملی  ثبت  کرد:  تصریح  او 
بین  المللی  ثبت  امکان  بر  عالوه  روستاها، 
توسط شورای جهانی صنایع دستی، می  تواند 
رونق  تولید،  افزایش  برای  مناسبی  مشوق 
باشد. مهاجرت  از  جلوگیری  و  گردشگری 

صدوراحکامدبیران3شهر
ویکروستایصنایعدستیثبتملی

ویژه  جایگاه  بر  تأکید  با  دهکردی  جاللی 
به  که  صنایع دستی  روستاهای  و  شهرها 
ثبت ملی رسیده  اند و ثبت اخیر سه شهر 
امکان  به منظور  بیان کرد:  روستا   یک  و 
در  مناطق  این  ظرفیت های  از  استفاده 
تولید  توسعه  جمله  از  زمینه های گوناگون 
دبیرخانه ای  وجود  ضرورت  و گردشگری، 
ایجاد  و  امور  هماهنگی  به منظور 
بود.  محسوس  بسیار  الزم  زیرساخت  های 
صنایع دستی  محصوالت  آنکه  ویژه  به 
بودن  به دلیل دارا  این شهرها و روستاها 
فراوانی  قابلیت  بومی  و  تاریخی  سابقه 

دارد. هویت  بنیان  اقتصاد  تحقق  برای 
تسریع  ضرورت  به  توجه  با  داد:  ادامه  او 
در آغاز امور مربوطه و خدمت  رسانی هرچه 
روستای  و  شهرها  دبیرخانه  های  بیشتر، 
مرتبط،  مقررات  با  و مطابق  مذکور تشکیل 
شهردار  محمدخانی،  اکبر  علی  آن ها  دبیران 
بایگ به عنوان دبیر شهر بایگ، سید علی 
نوروززاده، شهردار بافق به عنوان دبیر شهر 
به  فیروزه  شهردار  درودی  هادی  بافق، 
عنوان دبیر شهر فیروزه و علی اکبر کی  پور، 
شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
تربت حیدریه به عنوان دبیر روستای بسک 
و  صنایع دستی  معاون  شده اند.  تعیین 
کرد:  امیدواری  ابراز  کشور  سنتی  هنرهای 
نیاز  مورد  زیرساخت  های  ایجاد  تداوم  با 
صنایع دستی  ملی  روستاهای  و  شهرها  در 
شده،  یاد  دبیرخانه  های  فعالیت  آغاز  و 
امکانات بیشتری برای توسعه این مناطق و 
شود. فراهم  آن  ها  هویت  بنیان  اقتصاد  تحقق 
می شود  پیش  بینی  دهکردی گفت:  جاللی 
عملیات اجرایی برای برنامه  های آتی شهرها 
با  کشور  صنایع دستی  ملی  روستاهای  و 
استفاده از ظرفیت  ها و امکانات دستگاه  های 
نظر موجب  مناطق مورد  در  اجرایی مستقر 

را فراهم کند. شکوفایی آن  ها 

تشکیلکانونصنفی
تورگردانانطبیعتگردی

تورگردانان متخصص طبیعت گردی کانون 
»پیام  گزارش  به  دادند.  تشکیل  صنفی 
تورگردانان  کانون  جلسه  نخستین  ما« 
تیرماه،   2۸ سه شنبه  طبیعت گردی  حوزه 
در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. حرمت 
انجمن  مدیره  هیأت  رئیس  رفیعی،  هللا 
ایران  مسافرتی  خدمات  دفاتر  صنفی 
هیأت  رئیس  شاد  رفیعی  امیرپویان  و 
خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن  مدیره 
سخنانی  در  هم  تهران  استان  مسافرتی 
با تاکید بر سهم رو به رشد طبیعت گردی 
در صنعت گردشگری کشور، آمادگی خود 
را برای پیگیری فعال مطالبات این حوزه 
اعالم کردند. سهند عقدایی، مسئول کانون 
هیات  عضو  و  طبیعت گردی  هماهنگی 
مدیره انجمن صنفی استان تهران در این 
سهم  می شود  زده  تخمین  گفت:  جلسه 
بالغ بر  طبیعت گردی در سفرهای داخلی 
شده  سفرهای گردشگری  درصد کل   ۳۰
شاهد  نیز  خارجی  سفرهای  در  است. 
در  مقاصدی  به  گردشگران  وسیع  اقبال 
شرق  جنوب  جنوبی،  آمریکای  آفریقا، 

بوده ایم.  میانه  آسیای  و  آسیا 

کیفیت زندگی در سنگلج 
در سایه کم توجهی وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری 
و شهرداری تهران هر روز کم 
می شود. با توجه به نزدیکی این 
محله به بازار تهران، کارگاه ها و 
انبارها به دل این محل رسوخ 
کردند و گاهی شاهد تبدیل 
شدن خانه های تاریخی به 
کارگاه ها هستیم

کارشناسان در کاخ گلستان  
در حال صحت سنجی تصاویر 
منتشر شده از این تابلو و 
بررسی مدارک و مستندات 
هستند. هرچند مسؤوالن 
مجموعه میراث جهانی کاخ 
گلستان،  احتمال تقلبی بودن 
این تابلو را نیز مطرح کرده اند

سنگلجیکازپنجمحلهقدیمیتهراناستکهدرآنمیتوانتاریخشهرراحسکرد.
سنگلجازآنمحلههاییاستکهمیتواندهویترابهشهروشهروندانشارزانیدهد
واالنشمامیتوانیدباماهمراهشویدودراینمحلهازتهرانقدمبزنیدودرذهنتان

مجسمکنیدکهچهبرسراینمحلهقدیمیوتاریخیآمدهاست.
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پیامک شما را دربـاره 
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نتایجبررسیهایبانکجهانینشانمیدهند:

عبور 17 کشور شمال آفریقا 
و خاورمیانه از آستانه فقر آب

بیشاز۶۰درصدمردمخاورمیانهوشمالآفریقادرمناطقپرتنشآبیزندگیمیکنند

۱۷ کشور از 2۱ کشور خاورمیانه 
و شمال آفریقا از آستانه »فقر/
کمبود آب« تعیین شده توسط 

سازمان غذا و کشاورزی ملل 
متحد )FAO( عبور کرده اند 

 چهارشنبه 2۹ تیر روز بسیار 
گرم و سختی پیش روی 

صنعت برق بود به طوری که از 
ابتدای بامداد آن تا ساعت ۱2 

حدود هزار مگاوات نسبت به روز 
سه شنبه افزایش داشت

|مترجم:وحیدخاتمی|

|الفریوسگیووانیس|
|اوزنوراوزدمر|

کارشناسان تخمین می زنند 
دولت ایاالت متحده باید 

ساالنه بین ۹ تا 2۸ میلیارد 
دالر از مخارج ساالنه خود را 

به مهار آتش سوزی در مناطق 
حیات وحش، بیمه محصوالت 

کشاورزی، امدادرسانی به 
سواحل آسیب دیده، کنترل 
کیفیت هوا و مراقبت  های 

بهداشتی اختصاص دهد  
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سخنگویطالباناعالمکرد

بهدنبالتکمیلساخت
سدکمالخان

وبخشآبادهستیم
سخنگوی طالبان در پیامی از تشکیل هیاتی 
این  انرژی  و  آب  وزارت  سرپرستی  تحت 
کشور با هدف تکمیل ساخت سد کمال خان 

و بخش آباد خبر داد.
به گزارش ایسنا، ذبیح هللا مجاهد، سخنگوی 
توییتر  در  شخصی اش  صفحه  در  طالبان 
وزیر  سرپرستی  تحت  هیئتی  کرد:  اعالم 
کار  جریان  تا  موظف گردید  آب  و  انرژی 
بندهای کمال خان و بخش آباد را از نزدیک 
برسی کرده و جریان کامل آن را به مجلس 

نماید. ارائه  آینده کابینه 
باقی  او افزود: هدف این است که کارهای 
مانده هر دو بند هرچه زودتر تکمیل گردیده 

و به بهره برداری برسند.
این خبر از سوی سخنگوی طالبان در حالی 
امیرعبداللهیان،  حسین  می شود که  مطرح 
در  این  از  پیش  ایران  خارجه  امور  وزیر 
و  مجلس،  علنی  جلسه  در  ماه  اردیبهشت 
زابل و زهک،  نماینده  به پرسش  پاسخ  در 
درباره علت عدم  هامون  و  نیمروز  هیرمند، 
اقدام جدی در خصوص رودخانه های مرزی 
از جمله هیرمند بیان کرد: در موضوع هیرمند 
از هیات حاکمه افغانستان رضایت نداریم. 
با این حال در گفت وگوهایی که با سرپرست 
داشته ایم،  افغانستان  خارجه  وزارت 
مذاکرات  در  مرتبه  چندین  توانسته ایم 
رسانه ای  عرصه  در  همچنین  و  دیپلماتیک 
این عبارت را که حق جمهوری اسالمی ایران 
در خصوص حقابه رودخانه هیرمند محفوظ 

دهیم. قرار  تاکید  مورد  است 
نشست کمیساری  برگزاری  به  اشاره  با  او 
این  کرد:  بیان  افغانستان  و  ایران  مرزی 
نشست چندی پیش و در دوره سرپرستی 
برگزار شد  افغانستان  موقت  حاکمه  هیات 
کمال خان  سد  آب  از  بخشی  باالخره  و 

شد. آزادسازی 
امیر عبداللهیان تاکید کرد: نکته مهم و مثبت 
این است که هیات حاکمه موقت افغانستان 
به جمهوری  را  این حقابه  باید  پذیرفته که 
اسالمی ایران بدهد و االن کمبود آب را دلیل 
این مسئله عنوان می کنند، اما باید به این 
نکته اشاره کنم که این موضوع برای ما یکی 
از شاخص هاو مصادیق راستی آزمایی هیات 
در  آیا  است که  افغانستان  موقت  حاکمه 
موضوع حقابه آب از هیرمند صادقانه و طبق 
قرارداد ۱۳۵۱ عمل خواهند کرد؟ این یکی از 
شاخص هابرای نحوه تعامل در آینده با این 

هیئت است.
او افزود: در کنار اقداماتی که ما در دستگاه 
دهیم،  انجام  داریم  وظیفه  دیپلماسی 
تن  رویین  درخصوص  دارد  وجود  طرحی 
داخلی  موضوع  یک  که  سیستان  سازی 
است و ما وظیفه خود را در قبال آب هیرمند 
به  مورد هیرمند  در  اما  داد،  انجام خواهیم 
جهت اینکه قرارداد رسمی داریم اگر تخلفی 
انجام شود می توانیم از مجامع بین المللی 
پیگیری کنیم، اما االن در نقطه ای قرار داریم 
ما  حقابه  به  نسبت  افغانستانی  طرف  که 
اعتراف می کند و می گوید این کار را انجام 
می دهد. ما در این مسیر توافقاتی داشتیم 
االن فصل آبی سال رو به پایان است، ولی 
انجام می شود  با تالش هایی که  امیدواریم 
بتوانیم در ادامه در سال آبی آینده با مشکلی 
تمام  همه  زمان  آن  تا  و  نباشیم  مواجه 

داد. خواهیم  انجام  را  اقداماتمان 
علی رغم  البته  گفت:  خارجه  امور  وزیر 
تماس  در  پیش  هفته  دو  پیگیری ها، 
خارجه  وزارت  سرپرست  با  تلفنی 
افغانستان گفتم کارشناسان ما قرار است از 
رودخانه باالدستی سد کجکی بازدید کنند. 
تا االن هیات حاکمه موقت افغانستان در 
متقی  آقای  اما  است،  نکرده  عمل کمکی 
افغانستان  خارجه  امور  وزارت  سرپرست 
این  امکان  هفته  از چند  تا کمتر  داد  قول 
امیدوارم  بنابراین  کند؛  فراهم  را  بازدید 
حساسیت ها،  موضع  این  در  افغان  طرف 
را  اسالمی ایران  و جدیت جمهوری  نگرانی 
درک و نسبت به آنچه قبول دارد بر مبنای 
قرارداد ۱۳۵۱ و توافقاتی که وجود دارد، با 

کند. عمل  متعهدانه  و  جدیت 
او تاکید کرد: چنانچه هیات حاکمه موقت 
افغانستان قادر به اجرای این مسئله نباشد، 
و  دیپلماسی  قانونی  مسیرهای  تمام  از  ما 
بنابراین  کرد،  خواهیم  استفاده  بین المللی 
دهمرده  آقای  و  نمایندگان  از  دیگر  یکبار 
انجام  مورد  این  در  زیادی  های  تالش  که 
ما  به  مسیر  این  در  داریم  انتظار  داده اند، 
کمک کنند. ما مذاکرات فشرده ای در سطوح 
مختلف با مقامات فعلی افغانستان داریم و 
با  ما  موضوعات  اصلی ترین  از  یکی  بدانید 
افغانستانی در حوزه منافع ملی، آب  طرف 
است. مسئله حقابه ایران یکی از مصادیق 
ایران  تعامل  نحوه  به  نسبت  راستی آزمایی 
با هیات حاکمه موقت افغانستان است که 
نقش تعیین کننده در سیاست های راهبردی 

این موضوع خواهد داشت. به  نسبت 

تشخیص  جهان  کارشناسان  و  رهبران 
اقدامات  طبیعی،  عوامل  از  جدا  داده اند 
انسانی و فعالیت  های صنعتی باعث انتشار 
گازهای گلخانه ای  سایر  و  دی اکسیدکربن 
می شود که در جو جمع می  شوند  . گزارشی 
تغییرات  دولتی  بین  هیئت  توسط  که 
انجام شده   )2۰2۱  ،  IPCC(هوایی و  آب 
است، تخمین می زند دمای جهانی به طور 
متوسط بین ۱.۳ تا 2.4 درجه سانتیگراد 
 ۵.۷ تا   ۱.۹ بین  و   2۰۶۰-2۰2۰ دوره  در 
 2۱۰۰-2۰۶۱ سال  های  در  سانتیگراد  درجه 
و  آلودگی  کاهش  سیاست  های  غیاب  در 
افزایش  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کنترل 
جهانی،  بانک  گزارش  اساس  بر  می یابد. 
با افزایش دمای ۱.۵-2 درجه سانتیگراد، 
محصوالت کشاورزی می تواند تا ۳۰ درصد 
و با افزایش دمای ۳-4 درجه سانتیگراد 
کند  پیدا  کاهش  درصد   ۶۰ از  بیش  تا 

.)2۰۱۶ جهانی،  )بانک 
تاریخی  رابطه  به  مطالعاتی که  بر  تکیه  با 

بارندگی  و  دما  و  منطقه ای  تولید  بین 
پیش بینی  های  همچنین  و  منطقه ای 
می پردازد،  آمریکا  متحده  ایاالت  در  آینده 
تغییرات آب و هوا باعث کاهش ۱ درصدی 
در   )GDP( واقعی داخلی  ناخالص  تولید 
سال 2۰۵۰ می شود  . تغییرات دما و بارندگی 
دربرمی گیرد،  را  درصد   ۱ از  درصد   ۰.۸
درصد   ۰.2 طوفان  خسارت  که  حالی  در 
نشان دهنده  امر   این  می شود.  شامل  را 
فشار بر بودجه دولت با کاهش مالیات بر 
درآمد و تخصیص هزینه  های اضافی برای 
کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی است 
بودجه  دفتر  2۰2۰؛  دینان،  و  )هرنشتات 

.  )2۰2۱ کنگره، 
رویدادهای آب و هوایی شدید و دماهای 
باال و خشکسالی به دلیل تغییرات آب و 
هوایی، اثرات نامطلوب بر بودجه و بدهی 
دولت  می زنند  تخمین  کارشناسان  دارد  . 
 2۸ تا   ۹ بین  ساالنه  باید  متحده  ایاالت 
به  را  خود  ساالنه  مخارج  از  دالر  میلیارد 

مهار آتش سوزی در مناطق حیات وحش، 
امدادرسانی  کشاورزی،  محصوالت  بیمه 
به سواحل آسیب دیده، کنترل کیفیت هوا 
دهد  .  اختصاص  بهداشتی  مراقبت  های  و 
این هزینه  ها ممکن است در دوره 2۰۶۰-
و   Osberghaus شود  .  برابر  دو   2۱۰۰
اثرات  مورد  در  برآوردهایی   )2۰۱۰(  Reif
بودجه و هزینه  های سازگاری با تغییرات 
اروپا  اتحادیه  در کشورهای  هوایی  و  آب 
است  ممکن  که  می دهند  نشان   )EU(
2۰۵۰ و 4  یورو در سال  ۵.۷ میلیارد  به 

برسد.  2۰۷۰-2۰۶۰ در  یورو  میلیارد 

۱۱کشورخاورمیانهوشمالآفریقا
بیشترینتنشآبیجهانرادارند

دمای باالی هوا در کشورهای خاورمیانه و 
شمال آفریقا )MENA( پدیده ای متناوب 
کارشناسان  بعدی،  دهه  های  در  است  . 
وخیم تر  شرایط  این  که  دارند  انتظار 
افزایش  بارش،  الگوهای  در  تغییر  شود  . 

خشکسالی و کمبود آب، مشکالت اساسی 
برای توسعه منطقه، به ویژه در کشاورزی، 
می کند.  ایجاد  معیشت  و  غذایی  امنیت 
به طور خاص، منطقه MENA کم آب ترین 
 ۶.۵ حدود  که  است  جهان  در  منطقه 
جای  خود  در  را  جهان  جمعیت  از  درصد 
که  کشوری   ۱۷ از  کشور   ۱۱ است  .  داده 

جهان  سراسر  در  را  آبی  تنش  بیشترین 
و  MENA هستند  منطقه  به  متعلق  دارند 
شمال  و  خاورمیانه  2۱ کشور  از  ۱۷ کشور 
از آستانه »فقر/کمبود آب« تعیین  آفریقا 
کشاورزی  و  غذا  سازمان  توسط  شده 
)بانک  کرده اند  عبور   )FAO( متحد  ملل 
۶۰ درصد  از  ، 2۰۱۸(  . بیش  جهانی، 2۰۱2 
از جمعیت این منطقه در مناطق پر تنش 
در حالی  زندگی می کنند  باال  بسیار  و  آبی 
است  .  درصد   ۳۵ جهانی  میانگین  که 
نواحی دارای تنش آبی بیش از ۷۰ درصد 
در  را  منطقه  داخلی  ناخالص  تولید  از 
مقایسه با میانگین جهانی 22 درصد تولید 
حالی  در   .  )2۰۱۸ جهانی،  )بانک  می کنند 
آفریقا  و شمال  خاورمیانه  اقتصادهای  که 
به ذخایر نفت و صادرات آن متکی هستند، 
نیز  و صادرکننده کاالهای کشاورزی  تولید 
تقریبًا  بخش کشاورزی  می آیند.  شمار  به 
منطقه  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   ۶
از  درصد   ۱۳ حدود  و  می دهد    تشکیل  را 
هستند  بخش  این  استخدام  در  جمعیت 
که بین ۱ درصد در بحرین و ۳۳ درصد در 

است. متغیر  مراکش 

تاثیرتغییراقلیمبرگردشگری
ارکان  از  دیگر  یکی  گردشگری 
به  و  است  کشورها  این  در  اقتصادی 
نفت  تولید  تنوع  از  استراتژیک  بخشی 
دارای  منطقه  این  است  .  شده  تبدیل 
دارایی  های گردشگری  و  میراث گسترده 
امکانات  و  است  طبیعی  و  فرهنگی 
فرهنگی، ورزشی و خرید را ارائه می دهد  . 
درصد   ۵   MENA منطقه   2۰۱۹ سال  در 
تشکیل  را  جهان  جهانگردان  جمعیت  از 
درآمدهای گردشگری  که  حالی  در  داده 
بوده است  .  درآمد کلی جهان  از  ۶ درصد 
به طور متوسط، در سال 2۰۱۹، گردشگری 
منطقه  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   ۹
)سازمان  است  داده  تشکیل  را   MENA
حال،  این  با   .  )2۰۱۹ گردشگری،  جهانی 
به  و گردشگری  بخش کشاورزی  دو  هر 
به  کشاورزی  هستند  .  متکی  آب  منابع 
آب  مصرف کننده  بخش  بزرگترین  عنوان 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  کشورهای  در 
گرچه  دارد،  را  باال  دست  درصد   ۸2 با 
درصد   ۶۷ تا  است  ممکن  آب  تقاضای 
در سال 2۰۵۰ کاهش یابد )موال، 2۰۱۸(.
دما  افزایش  گسترده،  خشکسالی  های 
به  هوایی  و  آب  شدید  رویدادهای  و 
گردشگری  بخش  و  کشاورزی  تولیدات 
آسیب می رساند که کاهش تولید ناخالص 
بنابراین، کشورها  دارد.  دنبال  به  را  داخلی 
ممکن است به دلیل کاهش درآمد دولت 
افزایش  و  شرکت  ها  مالیاتی  درآمدهای  و 
کاهش  شده  داده  اختصاص  هزینه  های 
غیر  اثرات  کنند  .  تجربه  را  مالی  بودجه 
سایر  در  بیشتر  وخامت  شامل  مستقیم 
بخش  ها و از دست دادن درآمد خواهد بود.

جحیم،  نار،  دوزخ،  جهنم:  دیگر  »نامهای 
لظی، سقر، سعیر، اثام،  هاویه، حطمه، امیدیه،  
آبادان،  آغاجاری، رامشیر،  ماهشهر، بندر امام،  
قلم  سه  تاکید  اهواز،  اهواز،  خرمشهر، اهواز، 
نکنین جهنم  اینه که فک  بخاطر  بیشتر  آخر 
داغتره« این پیام که با چند استیکر خنده و 
شعله های آتش در بین خوزستان ها در حال 
چرخیدن است،  سویه طنز  خبری است که 
وزارت نیرو دو روز پیش درباره دمای باالی۵۰ 
بر  اعالم کرد.  ۱۰ شهر جنوبی کشور  در  درجه 
اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور، روز 
سه شنبه عالوه بر استان های خوزستان و ایالم 
دما در برخی نقاط استان های بوشهر و جنوب 
فارس نیز به حدود ۵۰ درجه سانتی گراد رسید 
که در کنار این گرما ساکنان کرانه نشین خلیج 
فارس در برخی ساعات هوای شرجی را تجربه  
دمای  شد  باعث  موضوع  همین  که  کردند 

احساسی باالتر از ۵۰ درجه حس شود.
پزشکی  هشدارهای  و  درجه   ۵۰ باالی  دمای 
برای پرهیز از ترددهای غیرضروری در حوالی 
گرمازدگی  از  جلوگیری  برای  غروب  تا  ظهر 
برق در  در حالی است که رکوردهای مصرف 
ایران  پیوسته در حال شکسته شدن هستند. 
شرکت  مدیرعامل  اظهارنظرها  تازه ترین  در 
از  بیان کرد: پس  ایران  برق  مدیریت شبکه 
بار  اوج  در  برق  مصرف  افزایش  رکورد  ثبت 

روزانه )۱2 تا ۱۸(، رکورد مصرف در زمان اوج 
بار شبانه )ساعت 2۰:۳۰ تا 2۳( نیز زده شد 
از  مگاوات،   ۳۸۶ و  هزار   ۶۵ عدد  ثبت  با  و 
رکورد شبانه قبلی که نزدیک ۶4 هزار مگاوات 

عبور کرد. بود 
مشهدی  رجبی  مصطفی  دکتر  گفته  به 
ایران  برق  مدیریت شبکه  مدیرعامل شرکت 
برق  مصرف  ،نیاز  برق  صنعت  سخنگوی  و 
مگاوات   ۶۹2۷۸ به   ماه  تیر   2۹ چهارشنبه 
رسید و رکورد روز پیش از آن را هم شکست.
او افزود: همچنان از همه مشترکان درخواست 
می کنم با استفاده  نکردن از وسایل پرمصرف 
روی 2۵  تنظیم دمای کولرهای گازی  برقی، 
درجه و باالتر، استفاده از دور کند کولرهای آبی 
و خاموشی المپ های اضافه به ویژه در شب، 
ادامه  را  برق  صنعت  با  خود  خوب  همکاری 

دهند.
به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق 
حرارت  به  که  داریم  نیروگاه هایی  ما  ایران، 
تولید  حداکثر  نمی توانند  و  هستند  حساس 
بیشترین  با  آنها  اما  باشند  داشته  را  خود 
آنها  کنار  در  و  هستند  مدار  در  تولیدی  توان 
سایر  و  تجدیدپذیر  برق آبی،  نیروگاه های  از 
نیز  خود  که  شبکه  در  موجود  نیروگاه های 
کردیم  استفاده  نیز  هستند  دما  تحت تأثیر 
رکورد  شدن  شکسته  وجود  با  توانستیم  تا 

مصرف، پایداری شبکه سراسری برق کشور را 
حفظ و برق مشترکان را تأمین کنیم. او ادامه 
درجه   ۱/2 امسال  تیرماه  در  هوا  دمای  داد: 
بیشتر از سال گذشته بود که این خود باعث 
امسال  درعین حال  اما  شد  مصرف  افزایش 
خوبی  بسیار  عمده کمک  مشترکان  و  مردم 
به صنعت برق کردند تا بتوانیم از این شرایط 

کنیم. عبور  سخت 
برق  تامین  شرایط  درباره  رجبی  مشهدی 
صنایع در تابستان امسال گفت: طبق برنامه 
انجام  با بخش صنعت  از قبل  زمان بندی که 
صنایع  و  شکل گرفته  خوبی  همکاری  دادیم، 
شیفت  مانند  ساعت هایی  در  هستند  مجاز 
کاری شبانه بدون محدودیت برق مصرف کنند 
و در باقی ساعات مطابق یک برنامه زمان بندی 
مصرف داشته باشند. برخی واحدهای صنعتی 
نیز تعمیرات و تعطیالت تابستانی را به زمان 
این موارد  اوج مصرف موکول کردند که همه 
کمک شایانی به صنعت برق کرد و جا دارد از 
همه این عزیزان قدردانی کنم چون با همکاری 
خوبی که داشتند توانستیم تا به امروز را بدون 
بروز محدودیت تابستان را پشت سر بگذاریم.
معاون امنیت شبکه برق کشور نیز در آخرین 
اظهار نظر خود اعالم کرد: مصرف برق کشور از 
روند  تیر  چهارشنبه 2۹  روز  نخستین ساعت 
به ۶۷  تا ظهر  به گونه ای که  افزایشی داشت، 

هزار مگاوات رسیده و در ادامه روز  از ۶۹ هزار 
مگاوات فراتر رفت.

به گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 
اردشیر مذکور بیان کرد: مصرف برق این روزها 
به شدت  و سال های گذشته  روزها  به  نسبت 
افزایش یافته است، به طوری که اوج تاریخی 
مصرف برق کشور روز سه شنبه 2۸ تیر به ۶۸ 
به دوره مشابه  هزار و ۹۳۷ رسید که نسبت 

پارسال ۹.4 درصد رشد یافته است
او ادامه داد:  چهارشنبه 2۹ تیر روز بسیار گرم 
و سختی پیش روی صنعت برق بود به طوری 
که از ابتدای بامداد آن تا ساعت ۱2 حدود هزار 
مگاوات نسبت به روز سه شنبه افزایش داشت. 
تأمین این میزان برق برای نیروگاه ها بسیار 

دشوار است.
به گفته »مذکور« اگر همین روند مصرف تداوم 
یابد که هم اکنون ۶۷ هزار مگاوات است قطعًا 

به بیش از ۶۹ هزار مگاوات خواهیم رسید که 
عدد بسیار بزرگی است. او خطاب به مشترکان 
سراسر کشور گفت: »هم وطنان بین ساعت ۱2 

تا ۱۸ از وسایل پرمصرف استفاده نکنند.«
سر  پشت  حالی  در  را  ماه  تیر  روزهای گرم 
می  گذاریم و به پایان آن نزدیک می شویم که 
داریم،   رو  را در پیش  همچنان گرمای مرداد 
رکوردهای مصرف برق همچنان در حال جابجا 
شدن هستند و این امر نگرانی هایی را برای 
جنوبی  استان های  در  ویژه  به  برق  قطعی 
مردمان  با  همراهی  برای  است.  ایجاد کرده 
می رسد  نظر  به  ایالم  هرمزگان ،  خوزستان،  
هشتگ زدن کفایت نمی کند. تنها راه ممکن 
تابستان  از چالش  برای عبور  در کوتاه مدت 
گرم ۱4۰۱، کاهش بیش از پیش مصرف برق 
از سوی دستگاه های دولتی، تجاری و بخش 

است.  خانگی 

رکوردزنیروزانهمصرفبرق
معاونامنیتشبکهبرقکشور:هموطنانبینساعت۱2تا۱۸ازوسایلپرمصرفاستفادهنکنند

گزارش
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سال ۹۹ بود که نصرهللا آبادیان شهردار منطقه 
۱۱ با قادر آشنا مدیرکل وقت هنرهای نمایشی 
و مدیر تئاتر شهر دیدار کرد. در آن جلسه از 
تئاتر شهر«  پیرامون ساختمان  »آسیب های 
صحبت به میان آمد و طرفین مقرر کردند که 

برای ساماندهی این وضعیت طرحی ضربتی 
اجرا کنند. قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی 
ناخوشایند  »شرایط  آنچه  به  جلسه  این  در 
پیرامون تئاتر شهر« نامیده بود اشاره کرده و 
گفته بود: » محیط پیرامونی تئاتر شهر در این 

سال ها اصاًل در شرایط خوبی به سر نمی برد. 
بنابراین الزم است هرچه زودتر نسبت به رفع 
بیرونی  دلخراش فضای  اتفاقات  و  التهابات 
این مجموعه اقدامات الزم را انجام دهند. من 
مطمئنم در این زمینه تمامی هنرمندان از همه 

اقدامات حمایت می کنند.«
 آشنا مدتی بعد هم در مصاحبه با خبرگزاری 
مهر از برگزاری جلسات و گفت وگوهایی درباره 
حصارکشی مجموعه تئاتر شهر خبر داده بود. 
او گفته بود که این جلسات به خوبی پیش 
از  رفته است مصاحبه ای که در آن صحبتی 
حریم نشد و تنها لفظ حصارکشی چند باری 
تکرار شد. »هیچ مانعی در روند حصارکشی 
و  منطقه  و شهرداری  ندارد  وجود  تئاتر شهر 
سازمان زیباسازی شهرداری و میراث فرهنگی 
همکاری های الزم را در این خصوص دارند.« 
حصارکشی  »موضوع  بود:  همچنین گفته  او 
و  است  بدیهی  خیلی  شهر  تئاتر  مجموعه 
مسئوالن  و  مدیران  تایید  مورد  هم  امر  این 
و هنرمندان و حتی اصحاب رسانه نیز است، 
تئاتر شهر نیاز به حصاری دارد که هم به لحاظ 
بصری زیبا باشد و هم از این مجموعه هنری 

محافظت کند.« 
شهر  شورای  فرهنگی  کمیته  رئیس  اکنون 
پایتخت  شهرداری  مخالفت  از  اکنون  تهران 
برای دیوارکشی  برخی هنرمندان  با پیشنهاد 
در اطراف تئاتر شهر خبر داده است. علیرضا 
آخرین  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نادعلی 
به  اشاره  با  شهر،  تئاتر  ساماندهی  وضعیت 
هنری  جامعه  اعضای  از  برخی  درخواست 
اطراف  در  حصار  یک  ایجاد  درباره  کشور 
وجود  دلیل  به  کرد:  اظهار  محدوده  این 
آسیب های اجتماعی در اطراف محوطه تئاتر 
شهر، برخی هنرمندان درخواست داشتند تا 
از  حصار  شبیه  چیزی  توسط  محوطه  این 
اطراف آن، جدا شود. رئیس کمیته فرهنگی 
شورای شهر تهران ادامه داد: اما تا این لحظه 
پیشنهاد  این  با  تهران  شهرداری  مجموعه 
دیوار  به  شبیه  چیزی  احداث  برای  ایده  و 
تئاتر شهر مخالفت کرده  اطراف محوطه  در 
است. به گفته او مدیریت شهری پایتخت 
بتواند شرایط  دنبال طرح هایی است که  به 
اطراف محوطه تئاتر شهر را بهبود ببخشد و 
آسیب های اجتماعی  این منطقه را از بین 
ببرد. نادعلی تاکید کرد: ما در عین حال به 
دنبال آن هستیم که از لحاظ زیبایی نیز فاخر 
باشد و راه حلی در نظر گرفته شود که متناسب 

با فضای فرهنگی تئاتر شهر نیز باشد.
و  تئاتر  منتقد  طاهری،  امید  این  از  پیش 
ما«  »پیام  با  گفت وگو  در  نمایشنامه نویس 

از این پیشنهاد انتقاد کرده بود. او گفته بود: 
چه  است  قرار  که  نشده  مشخص  »دقیقا 
تئاتر شهر رخ دهد، یک زمانی  برای  اتفاقی 
همان  از  بود،  مطرح  شهر  تئاتر  حریم  بحث 
زمانی که تئاتر شهر ساخته شد حریم آن در 
نظر گرفته شد هرچند که این مجتمع فرهنگی 
کنارش تجاوز به حریم تئاتر شهر کرد، دومین 
تجاوز مترویی بود که در کنار تئاتر شهر ایجاد 
شهر  تئاتر  حریم  بحث  هرگز  زمان  آن  شد. 
مطرح نبود، االن هم ما کلمه حریم تئاتر شهر 
را نمی شنویم و عمال از کلمه حصارکشی نام 

می شود.«  برده 

باید  شهر  »تئاتر  بود:  گفته  صراحت  به  او 
حضور بی واسطه در شهر داشته باشد، گیریم 
که شبانه چند معتاد هم شبانه بیایند و آنجا 
آتش روشن کنند، یعنی توان دور کردن این 
نگهبان  آنجا  در  ندارد؟ پس چرا  افراد وجود 
و دوربین مدار بسته وجود دارد؟ حتما باید 
حصاری که ما نمی دانیم چیست، بتن است 
یا سیم خاردار در آنجا کشیده شود؟ دسترسی 
مردم از آنجا قطع شود و آنجا هم مانند تاالر 
وحدت به یک فضای الکچری تبدیل شود؟ 
را  آنجا  امنیت  اگر می خواستند می توانستند 
حفظ کنند، آنجا کیوسک نگهبانی است، تئاتر 
را  آنجا  نور  نگهبانی دارد، حتی می توان  شهر 
تامین کرد. به قول اصغر نوری آنجا می توان 
دائم تئاتر اجرا کرد اگر اینجا به یک فضای 
پویا تبدیل شود، مانند روزهای جشنواره تئاتر 
اصال  اجرا شود،  تئاتر  مدام  آن  در  شهر فجر 
دیگر در آن نگرانی برای وجود کارتن خواب و 
ایجاد بزه وجود ندارد.« پیش از این شماری 
تبعات  درباره  هم  شهرسازان  و  معماران  از 
حصارکشی برای تئاتر شهر هشدار داده بودند. 

شهرداریتهرانباحصارکشیدورمجموعهتئاترشهرمخالفتکرد

نجات موقتی منظر تئاتر شهر

جلوگیریازفعالیت
2۵۰عاملغیرمجاز

تفکیکپسمانددرخالزیر
 2۵۰ فعالیت  توقف  از  تهران  شهرداری 
منطقه  در  پسماند  تفکیک  غیرمجاز  عامل 
شهرداری  از  ایرنا  به گزارش  داد.  خبر   ۱۹
منطقه  شهردار  هدایت،  مهدی   ،۱۹ منطقه 
غیرمجاز  تفکیک  معضل  به  اشاره  با   ۱۹
ناحیه سه  در  از سال های گذشته  پسماند 
ابالغ حکم  به  توجه  با  افزود:  منطقه  این 
واحدهای  آوری  جمع  بر  مبنی  دادستانی 
خودروهای  توقیف  و  غیرمجاز  صنفی 
شهری  خدمات  معاونت  پسماند،  حمل 
پسماند  مدیریت  سازمان  همکاری  با 
و  انتظامی  نیروی  تهران،  شهرداری 
نیروی  نفر   2۰۰ حضور  با  راهور  پلیس 
و  تخریب  جمع آوری،  به  اقدام  انسانی 
از  جلوگیری  و  صنفی  واحد   24 تعطیلی 
غیرمجاز  عامل   2۵۰ حدود  فعالیت  ادامه 
کردند.به گفته  خالزیر  در  پسماند  تفکیک 
هفت  دستگاه کمپرسی،   2۰ همچنین  او، 
 2 جرثقیل،  دستگاه  چهار  لودر،  دستگاه 
در  نیز  کفی  دستگاه   2 بابکت،  دستگاه 
به کار  واحدها  این  تخریب  و  جمع آوری 
گرفته شد. او همچنین بیان کرد نیروهای 
در  جدیت  با  و  مستمر  به صورت  گشت 
بر  عالوه  و  دارند  حضور  پنجگانه  نواحی 
به  زباله گردها  و  چرخی ها  جمع آوری 
بازیافت  غیرمجاز  مراکز  فعالیت  توقف 
درصدی   ۳۵ پیشرفت  می پردازند.  زباله 
 ،۱۷ منطقه  هکتاری  یک  بوستان  احداث 
های  خیابان  در  هندسی  اصالح  عملیات 
احداث  و  بازسازی  تهران،  شرق  پرتردد 
شرق  شمال  مصنوعی  چمن  زمین های 
رویداد  دوره  پنجمین  برگزاری  و  تهران 
به  نقره ای  میزان معماری و اهدای پالک 
در  مهم  اتفاقات  دیگر  از  تندرستی«  »پل 

است. تهران  شهر 

جمعآوری2هزارو4۵۰
کیلوگرمخشکاله

درغرفههایبازیافت

مدیریت  سازمان  مناطق  امور  معاون 
تعامل  از  خشنودی  ابراز  با  پسماند 
محیط  حامی  و  دوستدار  شهروندان 
خشک  زباله  تولید  پویش  در  زیست 
هزار   2 بیان کرد  پسماند  از  )خشکاله( 
غرفه های  در  خشکاله  کیلوگرم   4۵۰ و 
ماه  یک  در  گانه   22 مناطق  بازیافت 

است. شده  جمع آوری  گذشته 
مدیریت  سازمان  از  ایرنا  گزارش  به 
از  بیش  گفت:  مالکی  شادی  پسماند، 
تهرانی   شهروندان  که  است  دهه  یک 
پسماندهای قابل بازیافت همچون کاغذ، 
از  پس  را  باطری  و  پالستیک  شیشه، 
غرفه های  به  تر  پسماند  از  جداسازی 
طرحی  در  و  می دهند  تحویل  بازیافت 
از  پس  ماه گذشته  چند  طی  نیز  نوین 
شهروندان  از  فرهنگسازی  و  آموزش 
خواستیم که پسماندهای تر خود را پس 
غرفه های  به  آماده سازی  و  خشک  از 

دهند. تحویل  بازیافت 
پوست  شامل  تر  زباله های  افزود:  او 
شده  پاک  سبزیجات  پسماند  و  میوه 
مناسب،  فضای  در  گرفتن  قرار  از  پس 
خشک شدن و تخلیه در ظرف یا کیسه 
بازیافت  غرفه های  به  ارائه  قابل  مناسب 
جلوگیری  بر  عالوه  کار  این  که  بوده 
نگهداری  محل  در  بد  بوی  ایجاد  از 
وزن  و  حجم  کاهش  سبب  پسماند، 
به مجتمع پردازش و دفع  زباله ورودی 

شد. خواهد  آرادکوه 
پسماند  پویش،  این  در  گفت:  مالکی 
میوه فروشی های  و  فروشی ها  آبمیوه 
سازمان  نیروهای  توسط  منتخب 
تحویل  و  جمع آوری  پسماند  مدیریت 
صفری ها  پسماند  و  مردمی  تشکل های 
فرایندهای  انجام  از  آنها پس  و  می شود 
دام  مصرف  به  خشکاله  تهیه  برای  الزم 

. نند می رسا
پسماند  در  شیرابه  کاهش  او؛  گفته  به 
زیستی  محیط  آلودگی  عدم  و  شهری 
پسماند، کاهش  حمل  و  نگهداری  حین 
کیسه  عنوان  به  پالستیک  مصرف 
پسماند  وزن  و  حجم  کاهش  و  زباله 
شهر  برای  آن  اقتصادی  منافع  همچنین 
تولید  مزایای  جمله  از  شهروندان  و 

است. خشکاله 
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شماره به رنگ روغنی سفید
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شمارهپالک۷۵ع۵4۶ایران
مصطفی به متعلق ۸4
صالحینودژمفقودوازدرجه
اعتبارساقطگردیدهاست.

اد
رآب

عنب
ان

وج
من

نوبت دوم
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۱(قطعاتدرمساحتهایمختلفطبقنقشهومشخصاتمندرجدراوراقمزایدهمیباشد
2(شرکتکنندگاندرمزایده۵%مبلغکارشناسیهرقطعهزمینرابهعنوانسپردهشرکتدرمزایدهبهحسابسیبابهشماره
۰۱۰4۷4۶۷۵۷۰۰۸نزدبانکملیشعبهشهرداریبنامشهرداریواریزویامعادلآنضمانتنامهبانکییااسنادخزانهتهیه

وارائهنمایند.
2(سپردهنفراتاولتاسوممزایدهتازمانعقدقراردادنزدشهردارینگهداریوهرگاهنفراتبرندهحاضربهعقدقرارداد

نگردندسپردهآنانبهترتیببهنفعشهرداریضبطخواهدشد.
3(پیشنهاداتبهصورتمکتوبباشدوبهپیشنهاداتفاقدسپردهمشروطومخدوشوپیشنهاداتیکهبعدازموعدمقرر

واصلگرددترتیباثردادهنخواهدشدوشهرداریدرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.
4(سایراطالعاتوجزئیاتدراسنادمزایدهمندرجاست.
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۶(کلیههزینههایآگهیوکارشناسیوهزینهنقلوانتقالاسنادبهعهدهبرندهمزایدهخواهدبود%
۷(رعایتقانونمنعمداخلهکارکناندولتدرمعامالتدولتیبهعهدهشرکتکنندگانمیباشد.

۸(برگزاریمزایدهصرفًاازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتwww.setadiran.irمیباشدوکلیهمراحلفرآیندمزایدهشامل
خریدودریافتاسنادمزایده)درصورتوجودهزینهمربوطه(،پرداختتضمینشرکتدرمزایده)ودیعه(،ارسالپیشنهادقیمتواطالع

ازوضعیتبرندهبودنمزایدهگرانمحترمازاینطریقامکانپذیرمیباشد.
علی صفری-  شهردار نظرآباد
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تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰4/۳۰- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۵/۰۶

نظر باینکه آقای ورثه عباس آرونی کاشی احد از 
مالكين مالک پالک 2۱۸/۱۹۵ درخواست تعیین 
روستای  در  واقع  و مساحت پالک مذکور  حدود 
حصار حسن بیک و صدور سند تک برگ را نموده 
لذا در اجرای بند ۳۸۱ و کد ۹۱4 م ب ث لذا برابر 
دستور وارده شماره ۱4۰۱۸۵۱۰۶۰۱۰۶۰۰۰۳۰2۰ مورخه 

۱4۰۱/2/۳۱ به مالكين مجاور پالک ثبتی 2۱۸/۱۹۵ 
بخش  از  بیک  حسن  حصار  روستای  در  واقع 
و  آرونی حصاری  اکبر  آقایان  ورامین  بهنام عرب 
حسین فتحی و ورثه سید رحمان حسینی و خانم 
و  های2۱۸/۱۹۶  پالک  رسمی  مالک  آرونی  منور 
2۱۸/۱۹4 و 2۱۸/۱۱۰ و 2۱۸/۱۷۶ و سایر مالکین 
و صاحبان حقوق پالکهای مجاور پالک 2۱۸/۱۹۵ 
ابالغ می گردد که کارشناسان این اداره در تاریخ 
و  بازدید  جهت  صبح   ۱۰/۵ ساعت   ۱4۰۱/۵/2۹
معاینه محل به محل وقوع ملک واقع در روستای 
حصار حسن بیک مراجعه می نمایند لذا بدینویسله 
تاریخ فوق جهت عدم تضييع  در  اخطار میگردد 
هویتی  و  مالکیتی  مدارک  همراه  به  حقوق خود 
در محل حاضر گردند بدیهی است عدم حضور در 
وقت مقرر مانع از عملیات تعیین مساحت و حدود 

نخواهد بود .

شماره نامه: 
1۴01۸5۶010۶000۶۹۴7

تاریخ ارسال نامه: 1۴01/0۴/2۹
قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ورامین

آگهی اجرای بند ۳۸1 مجموعه 
بخشنامه های ثبتی

محمودداودی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکورامین
شناسهآگهی۱3۵3۵۶۸-۱93ث/مالف

رئیس کمیته فرهنگی شورای 
شهر تهران اکنون از مخالفت 

شهرداری پایتخت با پیشنهاد 
برخی هنرمندان برای دیوارکشی در 

اطراف تئاتر شهر خبر داده است

در ساختمان متروپل عالوه 
بر قصور و تقصیرهای متعدد 
شهرداری و ناظران فنی با یک 
سری اشکاالت ساختاری مواجه 
هستیم. در کشور منطقه آزاد اروند 
شامل آبادان و خرمشهر ایجاد 
شده و سوال اینجاست مدیریت 
شهری بر عهده منطقه آزاد است 
یا فرمانداری و شهرداری؟

خبر

معاوندادستانکلکشورتشریحکرد:

همهمقصرانفاجعهمتروپل
تیم  عضو  که  کشور  کل  دادستان  معاون 
وقوع  علل  بود،  آبادان  به  قضایی  اعزامی 
غالمعباس  تشریح کرد.   را  متروپل  فاجعه 
ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور 
دادستان کل  سوی  از  اعزامی  تیم  عضو  و 
درباره  مهر  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  کشور 
پرونده فروریختن ساختمان متروپل آبادان 
اظهار نظر کرده است.  او  گفت: در ساختمان 
متروپل عالوه بر قصور و تقصیرهای متعدد 
شهرداری و ناظران فنی با یک سری اشکاالت 
منطقه  کشور  در  هستیم.  مواجه  ساختاری 
آزاد اروند شامل آبادان و خرمشهر ایجاد شده 
بر عهده  اینجاست مدیریت شهری  و سوال 
منطقه آزاد است یا فرمانداری و شهرداری؟ 
مدیریت  بین  تعارض  و  تزاحم  که  وقتی 
شهری یعنی بین شهرداری و مدیریت اروند 
مطرح است، تصمیم گیرنده نهایی کیست؟
ترکی افزود: به لحاظ وضعیت آب و خاک 

شود  ایجاد  باید  که  سازه ای  منطقه،  آن 
این  با  نباشد.  طبقه   ۸ از  بیش  گفته شده 
حال شهرداری پروانه ای برای ۹ طبقه روی 
منفی  و  همکف  با  که  کرده  صادر  همکف 
یک، ۱۱ طبقه می شود. توافقات بین سازنده 
دیگری  پروانه  و  صورت گرفته  شهرداری  و 
و  همکف  با  شده که  صادر  طبقه   ۱۱ برای 
منفی یک ۱۳ طبقه می شود. چه کسی باید 
ساخته  باید  طبقه  چند  که  کند  مشخص 
تصمیم  مرجع  نبود  از  انتقاد  با  او  شود؟ 
گیرنده گفت: در خود مدیریت شهری آبادان 
کسی  چه  که  نکرده  مشخص  حاکمیت 
باعث  تعارض  این  و  است  تصمیم گیرنده 
می شود هیچ کس وظیفه خود را به درستی 
انجام ندهد. اینجا بحث تزاحم مدیریتی و 
تعارض منافع مطرح است شهرداری یکی از 
وظایف اصلیش نظارت بر ساخت و سازهای 
ماده  دبیرخانه کمیته  و  درون شهری است 

دارد. قرار  در شهرداری  صد هم 
با گروه  آبادان  شهرداری  مشارکت  از  ترکی 
گفت:  و  خبرداد  عبدالباقی  ساختمانی 
با  متروپل  پروژه  این  در  آبادان  شهرداری 
گروه عبدالباقی مشارکت 4 و نیم درصدی 
وقتی  اینجاست  مسئله  است.  داشته 
از  بوده  بنا  و  کرده  مشارکت  و  شهرداری 
این ساختمان سهم ببرد و نتیجه اش شده 
انجام  اصاًل  را  نظارتی خویش  وظیفه  اینکه 
مسئله  این  در  بپرسید  اگر  است.  نداده 
غیر شفاف  به ساختار  مقصر کیست بخشی 
منطقه  مدیریت شهری  لحاظ  به  معیوب  و 

می گردد. بر  اروند 
معاون دادستان کل کشور به دیگر علل وقوع 
این حادثه هم اشاره کرد: همچنین موقعیت 
تعارض منافع هم در این تقصیر نقش داشته 
را به عنوان  است. در مرحله اول دو شرکت 
مشاور با تلقی اینکه ساختمان عمومی است، 

شرکت های  فنی  صالحیت  کردند.  تعیین 
ابتدا  از  یعنی  است  سوال  زیر  هم  مشاور 
نقشه های  پروانه  صدور  بعدش  و  طراحی 
فنی و اجرا و نظارت فنی در این پروژه دچار 
انجام  اصولی  غیر  و  بوده  مشکل  و  اختالل 
شده است. طراحی تنظیم نقشه ها و اجرا و 
نظارت اشتباه بوده و بیشترین سهم اشتباه 
متوجه شهرداری است البته سایر دستگاه ها 
هم وظیفه نظارت دارند که به وظیفه خودشان 

نکردند. عمل 
این  تهیه گزارش سی صفحه ای در  از  ترکی 
رابطه خبر داد و گفت: سی صفحه گزارش تهیه 
کردیم و همه عملکرد دستگاه های مربوط را 
مورد بررسی قرار دادیم و پرونده های قضائی 
را دیدیم. گزارش جامعی بود و عوامل اصلی 
و زمینه ای و ساختاری در این گزارش معرفی 
شدند. دو عامل زمینه ای اشکاالت ساختاری 

و تعارض منافع در اینجا مشهود است.
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شناسایی2۵۵نقطهبحرانیآتشسوزیدرمنابعطبیعیکرمانشاه
کرمانشاه - جانشین یگان حفاظت منابع 
از  کرمانشاه  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
آتش سوزی  بحرانی  نقطه  شناسایی 2۵۵ 
داد.فرشید  خبر  استان  طبیعی  منابع  در 
به  با  جاری  سال  در  بیان کرد:  سنجری 
کارگیری دیده بان ها در مناطق بحرانی منابع 
طبیعی و شیفت بندی آنها تعداد حریق و 
منابع طبیعی  در  از حریق  ناشی  خسارات 
نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

شده  گرفته  به کار  دیده بان های  افزود:  او 
در  حریق  ایجاد  از  پس  طبیعی  منابع  در 
اقدام  آن  اطفای  برای  بالفاصله  نقطه  هر 
کرده و از توسعه آن جلوگیری می کنند تا 
از میزان آسیب به جنگل ها و مراتع کاسته 
شود.جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی 
تصریح  کرمانشاه  استان  آبخیزداری  و 
مورد  چند  در  آتش سوزی ها  دلیل  کرد: 
سهل انگاری گردشگران در منابع طبیعی و 

و  قومی  اختالفات  اثر  در  دیگر  مورد  چند 
اقدام به حریق جنگل و  بوده که  قبیله ای 
منابع طبیعی کردند.او بیان کرد: 2۵۵ نقطه 
بحرانی در منابع طبیعی شناسایی شده و در 
هر منطقه یک دیده بان مستقر شده تا در 
مواقع بحران اقدامات الزم را انجام دهد و 
قبل از توسعه آتش در منابع طبیعی نسبت 
به مهار آن عمل کنند. سنجری با اشاره به 
اقدامات انجام شده در یگان حفاظت منابع 

طبیعی استان کرمانشاه، بیان کرد: آموزش 
به  روستاها  بومی  مردم  چهره  به  چهره 
وسیله نیروهای یگان حفاظت و نیروهای 
اداری که در آن حدود پنج هزار و ۷۰۰ نفر 
اقدامات  از سری  شدند  داده  آموزش  روز 
به  بخشی  آگاهی  راستای  در  شده  انجام 
بوده  طبیعی  منابع  از  برای حفاظت  مردم 

است.
از  واکنش سریع  اکیپ های  داد:  ادامه  او 
ابتدای خرداد شامل نیروهای منابع طبیعی 
داخل  شبانه روزی  شیفت های  قالب  در 
ادارات مختلف مستقر شدند تا در صورت 

و  شوند  اعزام  بالفاصله  حادثه  دادن  رخ 
اقدامات الزم را انجام دهند. جانشین یگان 
کرمانشاه  استان  طبیعی  منابع  حفاظت 
استان  تمام شهرستان های  در  عنوان کرد: 
حضور  با  حریق  اطفای  کمیته  کرمانشاه 
یگان،  فرمانده  طبیعی،  منابع  مدیرکل 
فرماندار و دستگاه های اثرگذار برگزار شده 
اعالم  و  مشخص  دستگاه  هر  وظایف  و 
مانورهای  و  است  شده  انجام  آماده باش 
اطفای حریق نیز در تمام شهرستان ها برگزار 
هماهنگی  و  آمادگی  راستای  در  شده که 
بیشتر بین دستگاه های مرتبط بوده است.

دلیل آتش سوزی ها در چند 
مورد سهل انگاری گردشگران 
در منابع طبیعی و چند مورد 

دیگر در اثر اختالفات قومی و 
قبیله ای بوده که اقدام به حریق 

جنگل و منابع طبیعی کردند

کهگیلویهوبویراحمد

اسفندیار  آبفا،  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  برخه 
شهرک  آب  خصوص  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
آشامیدنی شهرک  یاسوج گفت: مشکل آب  الغدیر 
سال  و  امسال  به  مربوط  والیت  شهرک  و  الغدیر 
آن  اهالی  است که  سال  چندین  و  نیست  گذشته 
می کنند  نرم  پنجه  و  دست  مشکل  این  با  مناطق 
در چند مدت پیش به دنبال انتقال آب از سروک 
برای  و  شدیم  روبه رو  مردم  ممانعت  با  بودیم که 
حل مشکل دو دستگاه الکتروپمپ بزرگتر جانمایی 
شد و اکنون وضعیت آب در آن مناطق تقریبا بهتر 

است. شده 
برای حل  داد:  ادامه  استان  آبفا  مدیرعامل شرکت 
شرب  آب  تصفیه خانه  تکمیل  با  موضوع  ریشه ای 
شهر یاسوج انتقال آب خوبی به این مناطق صورت 
حل  همیشه  برای  هم  منطقه  این  آب  مشکل  و 

می شود.
اشاره  با  او در خصوص مشکل آب منطقه مهریان 
فرسوده  و  قدیمی  منطقه  این  شبکه های  اینکه  به 
هزار   ۳ برای  آن  اولیه  اجرای  و  طراحی  و  است 
نیاز  جوابگوی  اکنون  و  بوده  نفر جمعیت  پانصد  و 
کنونی مردم نیست بیان کرد: آب مهریان از طریق 
4 حلقه چاه تامین می شود و ۵ سال پیش در سفر 
اجرای  با  مهریان  آب  پروژه  سابق  جمهور  ریاست 
متر   ۵۰۰۰ مخزن  و  انتقال  خط  نیم کیلومتر  و   ۷

شد. تصویب  و  تعریف  مکعبی 
نشد،  حل  معارض  اما  نهایت  در  افزود:  برخه 
امسال هم پیگیری کردیم که در بحث خط انتقال 
این وجود شرکت  با  اما  اجازه نمی دهند  معارضین 
آبفا ۹۰ درصد عملیات اجرایی مخزن ذخیره را تمام 
و به زودی به مرحله تکمیل ۱۰۰ درصدی می رسیم.
برخه از کمبود اعتبارات در حوزه آب گفت : اعتبار 
یک  شبکه  توسعه  و  اصالح  در  آبفا  گذشته  سال 
میلیارد و دویست میلیون تومان بود، این مبلغ چه 
مشکلی را می تواند مرتفع کند؟ امسال این رقم به 
نمی تواند  هم  همچنان  اما  است  رسیده  میلیارد   2

باشد. گره گشا 
بیان کرد:  استان  و فاضالب  مدیرعامل شرکت آب 
از  شد  خیر  سبب  استان  به  جمهور  ریاست  سفر 
مهریان  در  پروژه   4 داده شده  تخصیص  اعتبارات 
در نظر گرفته شده که اصالح و توسعه شبکه توزیع 
شهر که ۹ میلیارد تومان هم اعتبار دارد و 2 و نیم 
کیلومتر هم اجرای خط انتقال تعریف شده است.
در  حدیث ها  و  حرف  خصوص  در  برخه  اسفندیار 
آلودگی آب شرب در شهرستان گچساران  خصوص 
سد  خانه  تصفیه  از  ثانیه  در  لیتر   ۳2۰ آبفا  گفت: 
البته  می کند  برداشت  آب  گچساران  برای  کوثر 
نفر در  ۵۰۰ هزار  2میلیون و  تنها نیست،  گچساران 
این  از  خوزستان  استان  چون  جنوبی  استان  چند 

می کنند. استفاده  آب 

اعتباراتاصالحشبکهآبرسانیناکافیاست

 قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان یزد از وابستگی شدید استان یزد به آب 
انتقالی خبر داد و گفت: حیات استان به آب انتقالی وابسته است.

محمد فاتحی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به افت آبهای سطحی و 
وابستگی استان یزد به آب انتقالی و نیز با توجه به این که ۵۰ درصد آب شرب استان 
از آب انتقالی تامین می شود، حیات یزد به شدت به آب انتقالی وابسته است. او 
بیان کرد: در صورت قطع شدن آب انتقالی به استان، یزد با مشکالت جدی مواجه 
خواهد شد. فاتحی ادامه داد: در حال حاضر ۵۳ پروژه حفر و بهسازی چاه در سطح 

استان انجام شده است.
قائم مقام آب و فاضالب استان یزد افزود: آب شرب ۳۳۰ روستای استان از طریق 
تانکر آبرسانی تامین می شود که بیشتر این روستاها در شهرستان تفت و مهریز 
قرار دارند.فاتحی تصریح کرد: پروژه های در دستور کار شرکت آبفا شامل پروژه جهاد 
آبرسانی با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( سپاه که ۵۸ روستا در این طرح 

قرار گرفته است.
او همچنین ساخت بیش از ۱۶۵ هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب را نیز از پروژه های 

مقابله با تنش آبی برشمرد.

از راه اندازی یک دستگاه آب شیرین کن  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
جدید به ظرفیت ۱۵۰۰ مترمکعب در شهر قشم خبر داد. افشار فتح الهی در آیین 
بهره برداری از یک دستگاه آب شیرین کن در شهر قشم گفت: پیش از این آب 
مسکن مهر قشم و شهرک امام حسین )ع( از آب شیرین کن درگهان تامین 
می شد و با راه اندازی این آب شیرین کن آب این مناطق از شهر قشم تامین شده 
و بار درگهان سبک تر می شود. او ادامه داد: احیاء و به روزرسانی آب شیرین کن 
درگهان نیز در حال انجام است که موجب کمتر شدن قطعی آب در این شهر 
می شود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: این آب شیرین کن ظرف 
۶۰ روز با یک سوم هزینه های عادی و با تکیه بر توان متخصصین و جوانان ایرانی 
راه اندازی شد. فتح الهی تصریح کرد: برای حل کامل مشکل آب درگهان، قرارداد 
خرید تضمینی آب از نیروگاه  قشم مولد با دستور وزیر نیرو در حال انعقاد است 
و خط لوله انتقال آب از نیروگاه تا درگهان نیز در عرض یک ماه احداث می شود. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: با این پروژه ۵ هزار مترمکعب دیگر 
به ظرفیت آب درگهان اضافه می شود و ظرفیت آب این شهر به دو برابر وضعیت 

موجود می رسد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خواستار تعدیل کشاورزی در استان شد.  حجت 
االسالم سید سلمان ذاکر 2۹ تیرماه در همایش زکات که در سالن همایش های اداره 
برق استان برگزار شد، افزود: کشت محصوالت پر آب بر معضل جدی در کشاورزی 
استان است، با توجه به اینکه از علل خشکی دریاچه ارومیه، مصرف غیر اصولی آب و 
کشاورزی سنتی است، ضروری است کشاورزی در استان تعدیل شود.  او ادامه داد: 
ضروری است استان را از سمت کشاورزی به سمت نیمه صنعتی شدن سوق دهیم. 
نماینده مردم ارومیه با اشاره به اهمیت پرداخت زکات، افزود: زکات همواره مورد تایید 
اسالم است و مردم را باید با سیاست گذاری اصولی به پرداخت زکات تشویق کرد. 

حجت االسالم ذاکر بیان کرد: جامعه دچار فقر پیچیده ای است باید با نشر پرداخت 
زکات بخشی از فقر را مرتفع کرد.  او با اشاره به معادن طالی استان، افزود: طال از 
موارد وجوب پرداخت زکات است، تاکنون معادن طالی استان چقدر از زکات واجب 

خود را پرداختند تا از این محل محرومیت های منطقه رفع شود.
حجت االسالم ذاکر بر لزوم شفاف سازی هزینه کرد زکات در استان تاکید کرد 
و گفت: الزم است محل هزینه کرد زکات های جمع آوری شده به صورت واضح 

شفاف سازی شود. 

قائممقامآبوفاضالبیزدمطرحکرد؛

وابستگیشدیدیزدبهآبانتقالی
افتتاحیکدستگاه
آبشیرینکندرقشم

کشاورزیدرآذربایجانغربی
تعدیلشود

|یزد| |هرمزگان| |آذربایجانغربی|

انعقادطرحمطالعاتی
مرمتحفاظتواحیا
بافتتاریخیمیامی

سمنان - مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، 
شهرستان  صنایع دستی  و  گردشگری 
تعیین  و  مطالعات  قرارداد  عقد  از  میامی 
تاریخی  بافت  محدوده  اختصاصی  ضوابط 

داد.  خبر  میامی  شهرستان 
سید محمدصادق رضویان 2۹ تیرماه ۱4۰۱ 
با اعالم این خبر گفت: با هدف حفاظت از 
بافت تاریخی و ارزشمند میامی، این قرارداد 

در ادامه روند مرمت بافت منعقد شد.
میراث فرهنگی،  نمایندگی  مسئول 
شهرستان  صنایع دستی  و  گردشگری 
هشت  در  قرارداد  این  افزود:  میامی 
مرمت حفاظت  نگاه  با  مطالعاتی  سرفصل 
شده  منعقد  میامی  تاریخی  بافت  احیا  و 

. ست ا
شهر  تحوالت  سیر  داد:  ادامه  رضویان 
برداشت  تاریخی،  مختلف  دوره های  در 
فرهنگی،  و  اجتماعی  ویژگی های 
اقتصادی،کالبدی، بررسی شبکه دسترسی 
مقیاس  در  مرور  و  عبور  و  ونقل  حمل  و 
توسعه  طرح های  مطالعاتی،  محدوده 
استخراج  و  جمع بندی  پیشین،  شهری 
چشم انداز اولیه توسعه شهری در محدوده 
مورد  مطالعاتی  طرح  این  در  مطالعاتی 

می گیرد. قرار  بررسی 
مستندات  و  مطالعات  افزود: گردآوری  او 
تاریخی و سابقه آثار واجد ارزش تاریخی 
مستندسازی  تاریخی،  بافت  محدوده  در 
و  آثار  مطالعه  ارزش،  واجد  آثار  جامع 
مدارک موجود در خصوص بناهای تاریخی، 
بررسی نقاط مثبت و منفی و فرصت ها و 
تهدیدها در مرمت و توسعه شهری و ارائه 
تدوین  و  زمینه  این  در  الزم  راهبردهای 
و  مرمت  اصلی  برنامه های  و  سیاست ها 

می شود. بررسی  طرح  این  در  توسعه 

زلزلهمهمترین
مخاطرهتهدیدکننده
استانقماست

اداره  رئیس   - قم  کوهستانی،  نگین 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل 
راه و شهرسازی استان قم گفت: استان قم 
مانند  طبیعی  مخاطرات  معرض  در  همواره 
 ... و  خشکسالی  فرونشست،  سیل،  زلزله، 
قرار دارد اما مهمترین، جدی ترین و تهدید 
آمیزترین آن ها، زلزله و خرابی های ناشی 

است. آن  از 
استان  کرد:  بیان  پیشوایی  محمدصادق 
زلزله  نسبی  درجه بندی خطر  بر حسب  قم 
در شهرهای ایران مطابق با آیین نامه 2۸۰۰ 
زلزله  زیاد  نسبی  خطر  با  مناطق  حوزه  در 
و  افتاده  اتفاق  زلزله های  تواتر  و  دارد  قرار 
شدت آنها نشان می دهد که زلزله یکی از 
است. استان  این  مهم  و  جدی  مخاطرات 
عمدتًا  استان  سطح  گسل های  افزود:  او 
دارند.  شرق  جنوب  غرب-  شمال  جهت 
اداره  این  اقدامات  خصوص  در  پیشوایی 
کل برای کاهش مخاطرات زلزله در استان 
زلزله های  رصد  و  ثبت  برای  داد:  توضیح 
نسل  شتاب نگار  دستگاه  هفت  استان، 
وزارت  توسط  قم  استان  سطح  در  جدید 
راه و شهرسازی نصب گردیده است. که در 
صورت تخصیص بودجه می تواند به سیستم 
از  و  شده  متصل  هم  زلزله  سریع  هشدار 
مدیریت  به  توجهی  قابل  این طریق کمک 
بحران بخصوص قبل از وقوع زلزله نماید. او 
مواقع  در  به کارکرد دستگاه های شتاب نگار 
بروز زلزله اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال 
و  نصب  سریع  هشدار  سیستم  چنانچه 
از طریق  به سرعت  راه اندازی گردد م یتوان 
را  اتوماتیک گاز، جریان گاز  شیرهای قطع 
حتی قبل از وقوع خرابی های زلزله قطع کرد 
و بدین وسیله از آتش سوزی پس از زلزله 

نمود. جلوگیری 

در پژوهشی که توسط  وحید 
عرب نصرآبادی، امیر شیخان 

و جهانگیر عابدی کوپایی انجام 
شد، عملکرد تاالب مصنوعی 

ترکیبی با بستر پامیس و گیاه 
وتیور در تصفیه پساب شهری 

مورد بررسی قرار گرفت که 
نتایج آن حاکی از این است 
که تاالب مصنوعی ترکیبی با 

بستر پامیس و گیاه وتیور مورد 
بررسی در این پژوهش کاماًل 

موفق عمـل می کند

و  آب  شرکت  مدیرعامل   - شمالی  خراسان 
از  درصد   ۵ آب  شمالی گفت:  خراسان  فاضالب 
مشترکان بدمصرف این استان قطع می شود. رضا 
نعیمی در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: این تعداد 
از افراد بیش از دو برابر الگوی مصرف آب مصرف 
می کنند. وی با اشاره به اینکه الگوی مصرف آب 
این  افزود:  است،  متر مکعب  استان ۱۵  این  در 
از ۳۰ متر مکعب آب استفاده  افراد ۳۰ و بیش 

می کنند.
درصد   ۹.۵ روستایی  حوزه  در  داد:  ادامه  نعیمی 
و در حوزه شهری 4.۵ درصد از مشترکان بیش 
از الگوی مصرف آب استفاده می کنند که به این 
افراد اخطار قطع آب داده شده است. او تصریح 
کرد: 4.۵ درصد مشترکان بدمصرف بخش شهری 
۱۱ درصد کل آب در این حوزه را استفاده می کنند.

از سوی دیگر ۹.۵  این مقام مسئول تاکید کرد: 
نیز  روستایی  بخش  پرمصرف  مشترکان  درصد 
24 درصد آب را مصرف می کنند. او با اشاره به 
اینکه در این استان ۳۶۰ هزار مشترک آب وجود 
دارد، گفت: عالوه بر آن، از این تعداد ۳۵ درصد 
مشترکانی هستند که میزان مصرف آن بیش از 

۱۵ متر مکعب در ماه است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی 
کمبود  با  شدت  به  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید 
تمامی شهروندان  از  و  آبی مواجه هستیم  منابع 
درخواست می شود تا در درست مصرف کردن آب 

باشند. داشته  جدی  توجه 
روستایی  مشترکان  از  دیگر  سوی  از  گفت:  او 
آبیاری  از آب شرب برای  تا  درخواست می شود 
کنند. خودداری  خود  کشاورزی  زمین  و  باغچه 

این  از  حاکی  پژوهش  یک  نتایج   - اصفهان 
مواد  جاذب  بسترهای  از  چنانچه  که  است 
می تواند  مصنوعی  تاالب  شود،  استفاده  آالینده 
به منظور  کم هزینه  و  مناسب  راه های  از  یکی 
کشور  در  فاضالب  تکمیلی  تصفیه  در  استفاده 

. شد با
توسط  شده  تولید  پساب  قبل،  دهه  چند  تا 
به عنوان  کشاورزی  و  صنعت  شهری،  جوامع 
شناخته  طبیعت  مخاطرات  اصلی ترین  از  یکـی 
افزایش چشمگیر  از طرفی  امروزه،  اما  می شد. 
محصوالت  بیشتر  تولید  به  نیاز  و  جمعیت 
منابع  روزافزون  مصـرف  آن  به تبع  و  کشاورزی 
آب سالم موجب شد تا به پساب به عنوان منبع 
نامتعارف  آب  منابع  از  کـه  آب  تـأمین  جدید 

شود. نگریسته  می شود،  تلقی 
نصرآبادی،  توسط  وحید عرب  پژوهشی که  در 
انجام  کوپایی  عابدی  جهانگیر  و  شیخان  امیر 
بستر  با  ترکیبی  مصنوعی  تاالب  عملکرد  شد، 
شهری  پساب  تصفیه  در  وتیور  و گیاه  پامیس 

از  آن حاکی  نتایج  گرفت که  قرار  بررسی  مورد 
بستر  با  ترکیبی  مصنوعی  تاالب  است که  این 
این  در  بررسی  مورد  وتیور  گیاه  و  پامیس 

می کند. عمـل  موفق  کاماًل  پژوهش 
حاشیه  در  مذکور  مشخصات  با  ترکیبی  تاالب 
اصفهان  صنعتی  دانشگاه  پساب  تصفیه خانـه 
تاالب  عملکرد  بررسی  به منظور  و  شد  احداث 
مصنوعی، اثر زمان های ماند سه و شش روز بر 
راندمان حذف با استفاده از طرح کاماًل تصادفی 

گرفت. قرار  بررسی  مورد 
متعلق  پژوهش  ایـن  در  استفاده شده  پـامیس 
استان کردستان  قروه  شهر  پامیس  معادن  به 
اندازه  است.  درصد   ۶۰ تخلخل  دارای  بوده کـه 
 ۳۰ تا   2۰ بین  استفاده  مورد  پامیس  دانه های 
قیمت  و  فراوانی  به  توجه  با  است.  میلی متر 
و  تخلخل  ایران،  در  معدنی  ماده  این  مناسب 
سطح ویژه قابل توجه و همچنین قابلیت جذب 
بهینه سازی  در  بسـتر  ایـن  از  اسـتفاده  عناصر، 

است. مؤثر  بسیار  تاالب 

مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستان:

آب۵درصدازمشترکانبدمصرفخراسانشمالیقطعمیشود

بررسیتأثیرتاالبمصنوعیترکیبیدرتصفیهپسابشهری

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
خراسان شمالی تاکید کرد: در حال 

حاضر به شدت با کمبود منابع 
آبی مواجه هستیم و از تمامی 

شهروندان درخواست می شود تا 
در درست مصرف کردن آب توجه 

جدی داشته باشند
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 دبیر آنالین: سینا قنبرپور
 دبیر عکس: یاسر خدیشی 

 دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست: مهتاب جودکی
 دبیر منابع طبیعی، آب و انرژی: فاطمه باباخانی

دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

خبرنگار میراث فرهنگی: فاطمه علی اصغر
 خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست: فروغ فکری

 منابع طبیعی و جامعه محلی: ستاره حجتی
 صفحه آخر: صدف سرداری رفسنجانی

 شهر: سوگل دانائی 

 شبکه های اجتماعی: فاطمه آقامالیی
 صفحه آرایی: ندا صفاریان

رتبه روزنامه پیام ما :40.4     گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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 آخرین نفس های سرای حاج رضا - قزوین   /   سرای تاریخی حاج رضا که از زیباترین کاروان سراهای درون شهری دوره قاجاری در ایران محسوب شده و به عنوان یکی از 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده، حاال سال هاست به محل جمع آوری ضایعات و پسماند تبدیل شده است.

عکس:  شایان معاضد

|تنگهبلهبرم|
تنگه بله برم یکی از چندین تنگه ای است که در 
منطقه دشمن زیاری ممسنی واقع شده اند، در 
مرکز مثلث شیراز، سپیدان و نورآباد، یک منطقه 
طبیعی، زیبا و پرآب وجود دارد که تنگ بله برم 
تنها یکی از دره های هیجان انگیز آن به شمار 
هجرت  روستای  تنگ  این  شرق  در  می رود. 
واقع شده است که جاده خاکی دسترسی به 
آن مسیر اصلی ورود به این منطقه است. مسیر 
این تنگه به دلیل طوالنی بودن مسیر پیمایش 
دره و عمیق بودن حوضچه های آبی که نیاز به 
شنا دارند و باید با تجهیزات الزم برای فرود و 
جلیقه نجات همراه باشد. در قسمتی از مسیر 
تخته سنگ عظیمی مسیر تنگ را مسدود کرده 
و آب از زیر آن جریان دارد. از این رو باید نفرات 
سر خود را زیر آب رد کنند تا از آن عبور کنند. 
ابتدای تنگه بله برم، پیمایش ساده ای دارد، تا 
جایی  که به یک سنگ بزرگ با حوضچه زیر 
آن می رسیم که هم می توان از باالی سنگ به 
درون حوضچه پرید و هم می توان از شکاف 

سمت راست آن با طناب، فرود آمد. در هنگام 
پرش در این حوضچه باید مراقب سنگ های 
کناره ها بود اگر چه آب شفاف حوضچه این 
های  ویژگی  از جمله  می کند.  راحت تر  را  کار 
این مسیر می توان به وجود ۳ حوضچه عمیق 
آب اشاره کرد. بهترین فصل بازدید از این تنگ 
حدود ۷  در  تنگه  طول  است.  تابستان  فصل 

کیلومتر است.
پوششگیاهی

درختان  عمدتًا  را  منطقه  گیاهی  پوشش 

روستایی  مناطق  در  و  داده  شکل  بلوط 
گردو،  مثل  سردسیری  های  میوه  انواع 
هلو و سیب دیده می شود. در دو سه سال 
منطقه،  این  در  هم  زعفران  کشت  اخیر 

است. گرفته  رونق 
دسترسی

دسترسی به این منطقه از طریق جاده شیراز به 
از  بعد  یاسوج، جاده فرعی روستای هرایجان، 
تلمبه خانه، جاده خاکی روستای هجرت قابل 

است. دسترسی 

دوفیلمکوتاهایرانیبرندهجایزهازجشنوارهآمریکاییشدند
فیلم کوتاه »هرگز ترکت نمی کنم« و »هدیه« از جشنواره آمریکایی 
جایزه گرفتند. به گزارش مهر، فیلم کوتاه »هرگز ترکت نمی کنم« به 
نویسندگی و کارگردانی علیرضا بیگلری برنده جایزه بهترین فیلم 
کوتاه داستانی در بخش بین الملل و فیلم کوتاه »هدیه« ساخته 
فرید اردبیلی برنده جایزه بهترین درام کوتاه از یازدهمین دوره 
فستیوال Anthem film festival آمریکا شدند. این جشنواره از 
تاریخ ۱۳ تا ۱۶ جوالی برابر با 22 تا 2۵ تیرماه در ایالت نوادا برگزار 
شد و با اعالم برندگان، طی مراسمی به کار خود پایان داد. عوامل 
تولید »هرگز ترکت نمی کنم« عبارتند از نویسنده، تدوین و کارگردان: 
علیرضا بیگلری، تهیه کننده: ندا بیگلری، مدیر فیلمبرداری: فرهاد 
بیگلری، مصطفی  علیرضا  قاسمی،  بازیگران: گلی  نژاد،  عباس 

صفایی، فریبرز مهرابیان، سینا عباس نژاد.

جلوهایازطبیعتدرنمایشگاه»آبی«
نمایشگاه نقاشی های یعقوب مشفقی پور با عنوان »آبی« ۳۱ تیرماه 
در گالری آرتیبیشن گشایش می یابد. به گزارش مهر به نقل از روابط 
یعقوب  نقاشی های  از جدیدترین  انفرادی  نمایش  عمومی گالری، 
مشفقی پور با عنوان »آبی« از روز جمعه، ۳۱ تیرماه ۱4۰۱ در گالری 
آرتیبیشن برپا می شود. آثار مشفقی پور، مناظری زیبا از طبیعت هستند 
که نقاش با الهام از شیوه نقاشان امپرسیونیست تصویر کرده است. در 
آثار او می توان تأثیر نگارگری ایرانی را مشاهده کرد. رنگ های خالص را 
شاید بتوان مهم ترین ویژگی آثار مشفقی پور دانست که جلوه ای خاص 
به آثارش می دهند. نمایش انفرادی آثار نقاشی یعقوب مشفقی پور 
از روز جمعه، ۳۱ تیر در گالری آرتیبیشن افتتاح می شود و تا روز 
یک شنبه، ۹ مرداد، ادامه دارد. عالقه مندان می توانند همه روزه از ساعت 
۱۱ تا 2۰ به نشانی خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، نرسیده 
به بزرگ راه همت، گل نبی )غرب(، میدان احمدی روشن )کتابی(، 

خیابان ساسانی پور، خیابان دریا )قندی(، شماره ۶ مراجعه کنند.

جشنواره لومیر چهاردهمین جایزه لومیر را به تیم برتون 
تاثیرگذار  برای  ساله   ۶۳ کارگردان  این  از  تا  می دهد 
نقل  به  مهر  گزارش  به  کند.  تجلیل  سینما  در  بودنش 
برای  که  لومیر  هفته ای  یک  جشنواره  در  ورایتی،  از 
گرامیداشت میراث فیلم و سینما در لیون فرانسه برگزار 
جشن که  این  می شود.  تجلیل  برتون  تیم  از  می شود، 
جشنواره  –رییس  فرمو  تیری  ریاست  به  اکتبر  ماه 
اهدای  با  پیش  سال های  در  می شود،  کن-  برگزار 
فرانسیس  داردن،  برادران  جین کمپیون،  از  جایزه  این 
مارتین  ایستوود،  تارانتینو، کلینت  فورد کاپوال، کوئنتین 
اسکورسیزی، جین فوندا، وونگ کار وای، کاترین دنوو، 
تقدیر  فورمن  میلوش  و  دوپاردیو  ژرار  آلمادوار،  پدرو 
تا  مهر   2۸( اکتبر   2۳ تا   2۰ از  برتون  تیم  بود.  کرده 
که  مراسمی  در  و  می یابد  حضور  لیون  در  آبان(  یکم 
می کند.  دریافت  را  جایزه خود  برگزار می شود  اکتبر   2۱
شماری از فیلم های نمادین او از جمله »ماهی بزرگ«، 
در  »آلیس  و  دست قیچی«  »ادوارد  »بیتل جوس«، 
 سرزمین عجایب« در این جشنواره به نمایش درمی آید.
در  لومیر  موسسه  توسط   2۰۰۹ سال  از  لومیر  جایزه 
با  است.  فرمو  تیری  آن  مدیر  و  شده  ایجاد  فرانسه 
ایرنه  پیش  سال  از  فقید،  تاورنیه  برتران  درگذشت 

دارد. برعهده  را  آن  ریاست  ژاکوب 

تنها یک  بار می  توانست

در آغوشش ِکَشند

و می  دانست آن گاه چون بهمنی فرو می  ریزد

و می  خواست به آغوشم پناه آورد؛

نامش برف بود

تن ش برفی

قلبش از برف

و تپشش صدای چکیدن برف

بر بام های کاه  گلی،

و من او را

چون شاخه  ای که زیر بهمن شکسته باشد

دوست می  داشتم

بیژنالهی

ایرج طهماسب آشنای دیرین ما در سرزمین 
تیم  و  بچه(   قول  از   ( ایرج  است.  ایران 
کار  در  است که  طوالنی  سالیان  همراهش 
معرفی دنیای کودکان با بزرگساالن و حوزه های 
عمومی هستند. گروه های سنی مختلف و 
به ویژه کودکان و نوجوانان با کاله قرمزی و 
پسرخاله آشنا شدند و آنها را از جان و دل 
پذیرفتند. کیست که عاشق پسرخاله  مهربان  
و  مانده  راه  در  و  پیر  آدم های  با   و همدل 
نیازمند نباشد.  در » مهمانی«، بچه را داریم که 
عاشقش هستیم. بچه سختی کشیده کار که 
در هر حال به فکر فروش گل هایش است و 
با همه سر این موضوع وارد گفت وگو و تعامل 
می شود. او پیشاپیش  هر مسیر احتمالی 
با گفتن  را  خودش  علیه  تهدید  سوی  به 
می بندد.  بخواد...«  نزاییده کسی که  »مادر 

»ایرج«اش و مدرسه و دیگران را دوست دارد 
و در هر وضعیتی به فکر بهتر شدن شرایطش 
است. آقای طهماسب ما هم شما را دوست 
یک کودک  مهمانیت  اول  داریم که کاراکتر 
کار است که عضو هیچ باندی نیست، فقط 
می خواهد زندگی کند و گلیم پار ه اش را به 
پشت گرمی یک بزرگسال مسئول از آب نه، 
از چاه در آورد. ایرج خان، ما فعالین حقوق 
کودکان کار از شما سپاسگزاریم که بچه ما را 
خواستنی کردی. بچه ما در گوش شما نگفته 
است که چقدر دوست دارد درس بخواند و 
بازی کند؟  کودکان کار به دلیل شرایطی که 
آنها تحمیل می شود بدون کودکی کردن  به 
به  دنیای بزرگسالی پرت می شوند و انواع 
محرومیت ها از جمله محرومیت از آموزش و 
مهارت آموزی برای برخورداری از آینده ای بهتر 
را از دست می دهند. آنها در چرخه فقر قابلیتی 
گرفتار می شوند و فقری که به ارث برده اند را 
به عنوان میراث به نسل بعد از خود منتقل 
می کنند. بازنمایی شرایط زیسته کودکان کار 
و دوری کردن از کلیشه های رایج )تعلق این 
کودکان به باند و...(، کمک شایانی برای تغییر 
نگرش جامعه و همدلی بیشتر با این کودکان 
و ترغیب به ایفای مسئولیت اجتماعی آحاد 

جامعه است.

|سینما|

|تجسمی|

است.  خانگی کمی کوچک تر  موش  از  جثه اش 
ولی در مقایسه با اغلب حشره خورها جثه نسبتًا 
بزرگ تری دارد. رنگ نوک دندان ها قرمز متمایل 
در  آنها  مخملی اند، رنگ  موها  است.  قهوه ای  به 
قسمت پشت تیره و در زیر بدن متفاوت از سفید 
تا سیاه است. دم نیز دو رنگ است. بین پینه ها 
و پنجه های دست و پا موهای بلندی دارد که به 
تنه  و  شنا کردن حیوان کمک می کند. طول سر 
تا ۶۷  دم 44  میلی متر،  تا ۸۵  این حیوان ۶۵ 
میلی متر، پا ۱4 تا ۱۸ میلی متر، وزن ۷/۵ تا ۱۶ 
گرم است. در علفزارهای مرطوب مجاور رودخانه ها 
و جویبارها زندگی می کند. در ایران تا کنون وجود 

آن از ۱۶ کیلومتری جنوب شرقی گرگان و چشمه 
شش پیر سپیدان در استان فارس گزارش شده 
است و نیز گزارش های ثبت نشده ای از مشاهده 
ارتفاعات  در  واقع  رودخانه های  اطراف  در  آن 
جنوب تنکابن وجود دارد. این حیوان روز و شب 
زندگی می کند.  انفرادی  به صورت  است.  فعال 
راه  آب  زیر  در  می تواند  و  است  ماهری  شناگر 
برود و از الرو حشرات، کرم ها و آبزیان کوچک 
تغذیه می کند. در اوایل بهار جفت گیری می کند. 
دوره آبستنی حدود 24 روز است و چهار تا هشت 
بچه کور و بی مو می زاید و طول عمر آن حدود 

دو سال است.

حشرهخورآبزیمدیترانهای

بچهما
تجلیلازتیمبرتوندرلومیر

انتشارات:بیدگل
با هم در ساحل  آمد مادرم وقتی  یادم 
می زدیم  قدم  شمالی  کالیفرنیای 
می گفت: »هی توانت را صرف جلو رفتن 
است« کتاب  کار  در  برگشتی هم  نکن، 
با تنفس آغاز می شود، نوشته  نوشتن 
در  بار  نخستین  است که  هرینگ  لرن 

سال 2۰۰۷ وارد بازار نشر شد. لرن هرینگ 
در این راهنمای برجسته و آموزنده درباره ی 
هنر نوشتن، به ما نشان می دهد که چگونه 
باید با بدنمان هماهنگ شویم و با عواطفمان 
ارتباط برقرار کنیم تا این که نوشته هایمان، به 
جای تمرینی ذهنی، به بیانی کامل و همه 
جانبه از وجودمان تبدیل شوند. هرینگ با 
مسیر  از  مثال زدنی،  خردی  و  صمیمیت 
کشف »نویسندگی ژرف« و چگونگی خلق 
نثری منحصربه فرد، پرمفهوم و اصیل سخن 
می گوید. درس ها و تمرین های موجود در 
وقتی ذهن  به شما می آموزند:  این کتاب 
و بدنتان در حال دور کردن شما از نوشتن 
در  دهید؛  ادامه  به کارتان  بتوانید  هستند، 
نوشته هایتان به کاوش در حواس پنجگانه 
خود بپردازید؛ و بدون قضاوت های آسیب زا، 

نزدیک تر  و  نزدیک  درونتان  نویسنده  به 
 ،۱۹۶۸ سال  زاده  هرینگ،  لرن  شوید. 
نویسنده ای آمریکایی است. هرینگ مدرک 
خود در رشته نویسندگی خالق را از دانشگاه 
انتیوک و مدرک خود در رشته روانشناسی 
دریافت کرده  پرسکات  کالج  از  را  مشاوره 
آغاز  تنفس  با  »نوشتن  کتاب  در  است. 
دارید  نگه  دست  می گیرید  یاد  می شود« 
و به قدر الزم صبر کنید تا کارکرِد نوشتارِی 
ژرِف خودتان را ببینید. یکی از چیزهایی که 
برای عمیق  نوشتن به آن نیاز داریم آگاهی 
از بدن است. بدن ما تجربه های ما را حفظ 
کرده است. باید یاد بگیریم داستان هایمان را 
با نوشتن پیکردهی کنیم. برای این کار باید 
ابتدا در بدن خودمان حاضر باشیم و ذهنمان 
را ساکت کنیم تا نوشتن شروع به کار کند و 

درونمان شنیده شود. داستان 

|نوشتنباتنفس
آغازمیشود|

|نویسنده:لرنهرینگ|
|مترجم:حمیدهاشمی|

|عضوانجمنحمایتازحقوقکودکان|

|ثریاعزیزپناه|

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم 
از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. 
چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و 
فعلی  شرایط  برای  و  است  الزم  که  سطرآنچنان 
هدف  با  متنوع  کاربردهای  و  نیاز  مورد  تکنولوژی 
بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در 
شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت 
نرم  با  تا  را می طلبد  و متخصصان  فراوان جامعه 
و  راهکارها  ارائه  در  جود  بیشتری  شناخت  افزارها 
شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز 
و جوابگوی  اصلی  دستاوردهای  شامل حروفچینی 
اهل دنیای موجود طراحی اساسا  پیوسته  سواالت 
مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با 
تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از 

طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه 
و مجله در ستون و سطرآنچنان که الزم است و برای 
شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع 
با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای 
زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده 
شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با 
نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای 
علی الخصوص طراحان خالقی و فرهنگ پیشرو در 
زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید 
داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و 
شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز 
و جوابگوی  اصلی  دستاوردهای  شامل حروفچینی 
اهل دنیای موجود طراحی اساسا  پیوسته  سواالت 
مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با 

تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از 
طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه 
و مجله در ستون و سطرآنچنان که الزم است و برای 
شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع 
با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای 
زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده 
شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا 
با نرم افزارها شناخت بیشتری جود در ارائه راهکارها 
و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز 
و جوابگوی  اصلی  دستاوردهای  شامل حروفچینی 
اهل دنیای موجود طراحی اساسا  پیوسته  سواالت 
مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با 
تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از 

طراحان گرافیک است. 
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