
رهبر انقالب در دیدار جمعی از ائمه  جمعه  سراسر کشور:

 درباره حجاب باید منطقی و به دور
از احساساِت بی مورد، ورود کرد

رهبر انقالب اسالمی صبح روز چهارشنبه در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، نماز جمعه 
را در سلسله قدرت نرم نظام اسالمی، حلقه ای بسیار مهم و فریضه ای استثنایی 
خواندند و تأکید کردند: امام جمعه سخنگوی انقالب اسالمی است و یکی از وظایف 

اساسی او بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقالبی...

پس از پنج سال

 مراد طاهباز 
به مرخصی آمد

جوابیه علی عمارلویی، مسئول سابق 
کلینیک حیات وحش پارک پردیسان 

 و  ایمان معماریان، دامپزشک،
 به روزنامه »پیام ما«

 یک برگ مدرک مستند
 از ادعاهای خالف واقع 

ارائه نشده است 

افغانستان با فاجعه اقلیمی 
 روبه روست؛ زمان توجه جهان 

به این کشور است

 تغییر اقلیم
 این بار در افغانستان

 سرپرست محیط زیست دماوند
 با تکذیب کشتار 1700 سگ عنوان کرد

 50 سگ معدوم شده
 بیمار بودند

وزیر میراث فرهنگی اظهاراتش درباره 
مجسمه هرکول را »شوخی« خواند

 طنز تلخ ضرغامی

مذاکرات بی حاصل برای حقابه
  رئیس جمهور: وزارتخانه ها راه های تامین آب شرب و آب کشاورزی از جمله از طریق حفر چاه های ژرف و اختصاص دکل های ویژه را پیگیری کنند

 مذاکرات آبی ایران و افغانستان بی نتیجه بوده، وزیر نیرو می گوید به زودی به این کشور سفر می کند  

 گذرهای بافت تاریخی بوشهر بهسازی و ساماندهی می شود 

احیای بافت تاریخی بوشهر برای مردماحیای بافت تاریخی بوشهر برای مردم
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شعر  جهانی  »جشنواره  فراخوان   - کرمان 
فارسی،  زبان  سه  به  کرمان«  مقاومت 
است. شده  منتشر  انگلیسی  و   عربی 
براساس اعالم دبیرخانه این جشنواره، همه شاعران 
 ۲۰ تا  انگلیسی زبان  و  عرب زبان  فارسی زبان، 
مردادماه جاری فرصت دارند آثار خود را با موضوعات 
»آزادی خواهی«،  »عدالت طلبی«،  »ظلم ستیزی«، 
در  مقاومت  »چهره های  و  »استکبارستیزی« 
بفرستند. جشنواره  سایت  طریق  از   جهان« 
مقاومت  شعر  جهانی  »جشنواره  فراخوان  بنابر 
کرمان«، این جشنواره در پنج بخش »شعر فارسی 
سّنتی«، »شعر فارسی نو«، »شعر عربی سّنتی«، 

 »شعر عربی نو« و »شعر انگلیسی« برگزار می شود.
همچنین، جشنواره در هر بخش، ۳ برگزیده و در 
نفرات  به  داشت که  خواهد  برگزیده   ۱۵ مجموع 
۲۰۰میلیون  و  تقدیر  لوح  جشنواره،  تندیس  اول: 
ریال هدیه نقدی، نفرات دوم: تندیس جشنواره، 
و  نقدی  هدیه  ریال  ۱۵۰میلیون  و  تقدیر  لوح 
و  تقدیر  لوح  جشنواره،  تندیس  سوم:  نفرات 
شد. خواهد  اهدا  نقدی  هدیه  ریال   ۱۰۰میلیون 
در مقدمه فراخوان جشنواره آمده است: »جشنواره 
به  فراگیر  نگاهی  با  مقاومت کرمان،  جهانی شعر 
فرهنگ  از  برآمده  مفهومی  به عنواِن  مقاومت  واژۀ 
مرزهای  همه  از  فراتر  چشم اندازی  با  و  ملت ها، 

مفهوم  این  به  که  شاعرانی  همه  از  جغرافیایی، 
باور دارند، برای حضور در جشنواره دعوت می کند. 
شهر  مقاومت،  شعر  جهانی  جشنواره  خاستگاه 
کرمان، جهان شهِر مقاومت و هنر ایرانی، و دیار و مزار 
شهید بزرگ مقاومت؛ سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
 است که نامش ماندگار و راهش جاودان است.«
مقاومت  شعر  جهانی  جشنواره  است  گفتنی 
 کرمان به اهتمام شهرداری کرمان برگزار می شود.
و  فراخوان  کامل  متن  خواندن  برای  شاعران 
جشنواره  سایت  به  می توانند  خود  آثار  فرستادن 
 kermanresistancepoem.com نشانی  به 

کنند. مراجعه 

 جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان« برگزار می شود

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  شهرکرد- 
هکتار  هزار   ۲۰ حدود  بختیاری گفت:  و  چهارمحال 
به آفت جوانه خوار و  آلوده  از مناطق جنگلی استان 
برگ خوار بلوط است.اصغر احمدی با اشاره به شیوع 
آفت های جوانه خوار و برگ خوار بهاره بلوط، اظهار کرد: 
۲۰ هزار هکتار از جنگل های بلوط استان درگیر این آفات 
هستند.وی با بیان اینکه این جنگل ها در شهرستان های 
لردگان، خانمیرزا، کوهرنگ، کیار و اردل قرار دارد، عنوان 
کرد: عمومًا این آفات در حاشیه رودخانه های موجود در 
این شهرستان ها مستقر شده و ایجاد خسارت سنگین 
می کنند.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری، مطرح کرد: این آفات با تغذیه با برگ درختان 

آن ها را عاری از برگ می کنند.احمدی اعالم کرد: درختان 
مورد حمله این آفات پس از گذشت یک بازه زمانی، 
مجددًا برگ هایشان رشد می کند و به حالت طبیعی 
خود باز می گردد اما قدرت میوه دهی آن ها در این مدت 
به شدت ضعیف خواهد شد.وی گفت: در حال حاضر 
راهکارهای مبارزه با این آفات طبق دستورالعمل ارسالی 
از سوی سازمان منابع طبیعی با استفاده از ترکیبات 
به  پاشی  از طریق محلول  است که  بیولوژیک  ایمن 
 منظور پایین آوردن جمعیت آفات استفاده می کنند.
و  محال  چهار  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
بختیاری افزود: تا کنون اعتباری در راستای مبارزه با 

است. نشده  داده  تخصیص  آفات 

مرغداران دارای پروانه که شرایط الزم برای جوجه ریزی 
مراجع  به  آنها  اسامی  نکنند،  اقدام  اما  باشند  داشته 
جهاد  وزارت  بازار،  به گزارش  شود.  می  اعالم  قانونی 
کشاورزی برای مدیریت عرضه و تنظیم بازار گوشت 
مرغ از پروانه هایی که به مرغداران داده است استفاده 
استفاده  کشورها  از  بسیاری  در  که  روشی  می کند، 
می شود و پروانه هایی که خالی است و در آن تولیدی 
قرار  تولیدکنندگان  دیگر  اختیار  در  نمی شود،  انجام 

می گیرد. جواد گودرزی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
بروجرد با ارسال نامه ای به تعاون های مرغدارای اعالم 
هشدارهای  و  ریزی  جوجه  به کاهش  توجه  با  کرد: 
واحدهای گوشتی،  ریزی  جوجه  جهت  قبلی  متعدد 
لیست مرغداری هایی که دارای شرایط الزم برای جوجه 
اند طی ۲۴  نکرده  اقدام  تاکنون  ریزی هستند، ولی 
ساعت آینده برای معرفی به مراجع قانونی ذیصالح به 

این مدیریت اعالم نمایید.

بر اساس نامه ای که از سوی رئیس جمهوری به رئیس 
سازمان  این  شده،  نوشته  بودجه  و  برنامه  سازمان 
 ۱۰۰ از  روستایی  مسکن  تسهیالت  سقف  افزایش  با 
ایسنا،  موافقت کرد.به گزارش  تومان  میلیون   ۲۰۰ به 
پس از کش و قوس های فراوان و با وجود بار مالی 
دولت،  دوش  به  نقدی  یارانه های  پرداخت  سنگین 
بنا بر دستور رئیس جمهوری، پرداخت تسهیالت ۲۰۰ 
شنبه  از  روستایی  مسکن  ساخت  تومانی  میلیون 
ابراهیم  سید  والمسلمین  می شود.حجت االسالم  آغاز 
بند  چهار  در  نامه ای  طی  رئیس جمهوری  ـ  رئیسی 
خواستار  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  به  خطاب 
مساعدت این سازمان با پیشنهاد افزایش سقف وام 
اجابت  در  نیز  بودجه  روستایی شد. سازمان  مسکن 
برای  دولت  برنامه  وجود  با  رئیس جمهوری  دستور 
جلوگیری از هرگونه فشار بودجه ای تورم زا موافقت کرد 
یابد. افزایش  روستایی  تسهیالت مسکن   که سقف 

شنبه  از  اسالمی،  انقالب  مسکن  بنیاد  اعالم  طبق 
تمامی  به  مرکزی  بانک  رسمی  ابالغ  با  مرداد   ۸
بانک های عامل، سقف مبلغ وام نوسازی و بهسازی 
میلیون   ۲۰۰ به   ۱۰۰ از  روستایی  مسکونی  واحدهای 
وام  دریافت  فرآیند  و  یافت  خواهد  افزایش  تومان 
 جدید در سراسر کشور برای متقاضیان آغاز می شود.
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس  ـ  نیکزاد  اکبر 
ابراز  با  کشور  روستاییان  جامعه  از  نمایندگی  به 
در  شده  ایجاد  تسهیل  خصوص  در  خرسندی 
رئیس جمهوری  از  روستایی  توسعه  طرح های 
کرد. تشکر  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس   و 
نیکزاد پیش از این هم گفته بود که بانک مرکزی به 
محض دریافت ضمانت نامه مابه التفاوت ۱۳ درصد سود 
تسهیالت آمادگی پرداخت وام مسکن روستایی را دارد. 
شنیده می شود که به زودی ضمانت نامه توسط سازمان 

برنامه و بودجه صادر خواهد شد.

20 هزار هکتار از جنگل های بام ایران 
 آلوده به آفت جوانه خوار است

هشدار وزارت جهاد کشاورزی 
 به مرغدارانی که جوجه ریزی نکنند

 وام مسکن روستایی، شنبه در گیشه بانک ها است

بوشهر- کارشناس مسئول واحد بیماری های 
غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان دشتستان 
جذاب  منابع  از  یکی  آب  گفت: کانال های 
هللا  هستند.فتح  شنا  برای  خطرناک  و 
حاجیانی روز چهارشنبه اظهار کرد: بسیاری 
از جوانان در تابستان به دلیل گرم شدن هوا، 
خنک و شفاف بودن آب کانال فریب ظاهر 
توجه  بدون  و  را خورده  آن  بی خطر  و  امن 
به جریان تند آب، شیب کانال ها و خطرات 
جانبی آن با شنا کردن در آن ها جان خود را 

به خطر می اندازند.
آبیاری  کانال های  کرد:  تصریح  حاجیانی 
برای انتقال آب کشاورزی طراحی و ساخته  
استفاده  مورد  نباید  به هیچ وجه  و  شده اند 

گیرند. قرار  تفریحی 
وی همچنین اظهار کرد: علت حادثه خیزتر 
بودن کانال های آب و رودخانه ها از دریا و 
عوامل  آن ها  کنار  در  است که  این  دریاچه 
سقوط  فرد  تا  ندارند  وجود  نجات  غریق 
یا شناگر در حال غرق شدن  کرده در آب 

دهند. نجات  را 
آبیاری  تأکید کرد: در کانال های  حاجیانی 
بودم  لغزنده  و  به علت جریان سریع آب 
جلبک ها؛  وجود  علت  به  کانال ها  کف 
شنا کردن  برای  مناسبی  محل  کف کانال 
با  هرساله  متأسفانه  گفت:  نیست.وی 
غرق شدگی  شاهد  ما  گرما  فصل  شروع 
آبیاری  کانال های  در  جوانان  و  کودکان 

هستیم. کشاورزی 
غیر  بیماری های  واحد  مسئول  کارشناس 
دشتستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  واگیر 
باریک  بیان کرد: سرعت آب در یک کانال 
از  را  به قدری زیاد است که می تواند شما 
سانتی متر   ۳۰ آب  اگر  حتی  بیاورد،  در  پا 
عمق داشته باشد سرعت آب باعث می شود 
تعادل خود را از دست بدهید و آب شما را 

ببرد. با خود 
کانال های  حتی  کرد:  تصریح  حاجیانی 
خشک نیز امن نیستند زیرا ممکن است هر 
لحظه آب آن ها آزاد شود و آن وقت فرد راهی 
باشد.کارشناس  نداشته  آب  از  رهایی  برای 
مسئول واحد بیماری های غیر واگیر شبکه 
خصوص  در  دشتستان  درمان  و  بهداشت 
خاطرنشان کرد:  آبیاری  کانال های  در  شنا 
عالوه بر جریان های سریع آب در کانال ها، 
کانال های آبیاری ممکن است در زیر خود 
می تواند  حتی  که  باشند  گل والی  دارای 

شناگران قوی را به زیر آب بکشد.

کانال های آب
  جذاب و خطرناک
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روز  صبح  اسالمی  انقالب  رهبر 
سراسر  ائمه جمعه  دیدار  در  چهارشنبه 
کشور، نماز جمعه را در سلسله قدرت 
بسیار  حلقه ای  اسالمی،  نظام  نرم 
خواندند  استثنایی  فریضه ای  و  مهم 
سخنگوی  امام جمعه  کردند:  تأکید  و 
انقالب اسالمی است و یکی از وظایف 
معرفتی  مفاهیم  بازتولید  او  اساسی 
به  پاسخگویی  و  انقالبی  مبانی  و 
مستدل  تبیین  و  روز  زبان  با  شبهات 
به  است.  همه  با  پدرانه  رفتار  و  آنها 
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 
خامنه ای،  آیت هللا  حضرت  آثار  نشر  و 
با  خود  سخنان  ابتدای  در  ایشان 
اهل بیت  به  متعلق  ایام  گرامی داشت 
جایگاه  اهمیت  بیان  به  علیهم السالم، 
به  اشاره  با  و  پرداختند  جمعه  نماز 
فرائض  میان  در  آن  استثنایی  جایگاه 
به  توجه  میان  »پیوند  گفتند:  دینی 
مردمی«،  اجتماع  و  حضور  و  خدا 
»ذکر و یاد خدا به صورت دسته جمعی 
و نزول برکات آن بر جمع«، »استمرار 
بدون توقف نماز جمعه در هر هفته«، 
مسائل  طرح  برای  مهم  »پایگاهی 
فکری،  مسائل  از  اعم  جامعه  مختلف 
همکاری های  اجتماعی،  خدمات 
نظامی«  آمادگی ها و بسیج  و  عمومی 
از  سیاست«  با  معنویت  »آمیختن  و 
است  نمازجمعه  ویژگی های  مهمترین 
و  عظیم  ظرفیت  به  تبدیل  را  آن  که 

است. کرده  فوق العاده  فرصت 
با  جمعه  نماز  افزودند:  انقالب  رهبر 
در  مهم  حلقه ای  ویژگی هایی،  چنین 
طوالنی  و  ُمفصل  نرِم  قدرت  سلسله 
با  ایشان سپس  است.  اسالمی  نظام 
جمهوری  در  »آیا  سؤال که  این  طرح 
جمعه  نماز  توانسته ایم،  اسالمی 
خود  شایسته  و  رفیع  جایگاه  در  را 
می آید  نظر  به  گفتند:  دهیم«  قرار 
باید همت  داشته ایم که  کوتاهی هایی 
کنیم تا این کوتاهی ها برطرف شود که 
عهده  بر  مسائل  برخی  میان،  این  در 
هم  برخی  و  است  ائمه جمعه  شخص 
جمعه. ائمه  کالن  مدیریت  عهده  بر 

درخصوص  اسالمی  انقالب  رهبر 
ائمه جمعه به دو موضوع اشاره کردند: 
زندگی  شیوه  و  روش  و  منش   -۱
محتوای خطبه های   -۲ امامان جمعه 
خامنه ای  آیت هللا  حضرت  جمعه.  نماز 
امام جمعه  روش  و  منش  درباره 
که  همانگونه  جمعه  امامان  گفتند: 
را  همه  جمعه،  نماز  خطبه های  در 
در  باید  نیز  تقوا می کنند، خود  به  امر 
حداکثر  آن  به  عمل  و  تقوا  تحصیل 
اگر  زیرا  دهند  انجام  را  خود  تالش 
غیر از این باشد، نتیجه عکس خواهد 
داد. ایشان »رفتار پدرانه با همه« را از 
دیگر الزامات رفتار و منش امام جمعه 
جمعه  نماز  در  افزودند:  و  دانستند 
قشرها و سالیق مختلف حضور دارند، 
باید همانند رفتار پدر  رفتار امام جمعه 
را  همه  باید  و  باشد  خود  فرزندان  با 
بنشاند. دین  و  معنویت  سفره  سر  بر 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به جشن 
میلیونی غدیر در تهران و حضور قشرها 
پدیده ای  را  آن  مختلف،  ظواهر  و 
کردند:  خاطرنشان  و  خواندند  عجیب 
آدمی حضور  جور  همه  این جشن  در 

داشتند و همه نیز با وجود تفاوت های 
حضرت  هستند.  دین  طرفدار  ظاهری 
آیت هللا خامنه ای افزودند: من در یکی 
علمای  جمع  در  استانی  سفرهای  از 
در  مختلف  افراد  به حضور  استان  آن 
مراسم استقبال اشاره کردم و گفتم در 
میان مردم، افرادی گریه می کردند که 
احتمال  آنها  با  برخورد  در  شما  شاید 
دهید که حتی اعتقادی به دین ندارند 
دین  به  معتقد  آنها  همه  حالی که  در 
خامنه ای  آیت هللا  حضرت  هستند. 
به  را  جمعه  امامان  بعدی،  توصیه  در 
بین  در  حضور  یعنی  مردمی  سلوک 
کردند  توصیه  آنان  با  گفتگو  و  مردم 
و افزودند: ِصرِف رفتن بین مردم کار 
فاصله  مردم  از  بنابراین  است  مهمی 
یک  به  را  خود  ارتباطات  و  نگیرید 
در  البته  نکنید،  محدود  خاص  گروه 
طول این سال ها، شبکه امامت جمعه 
انقالبی  نهادهای  مردمی ترین  جزو 
و  جوانان  با  »ارتباط  است.  بوده 
برای  مناسب  سازوکار  دیدن  تدارک 
بود.  انقالب  رهبر  دیگر  توصیه  آن« 
فعالیت گروه های  به  اشاره  با  ایشان 
گمنام  خودجوش،  جوان،  شمار  ُپر 
وظیفه  کشور،  سراسر  در  بی ادعا  و 
گروهها  این  با  ارتباط  را  ائمه جمعه 
گفتند:  و  خواندند  آنان  از  حمایت  و 
اجتماعی، همچون  شرکت در خدمات 
کمک به مردم در حوادث طبیعی و در 
مقابله با کرونا و جمع آوری کمک های 
کارهای  جزو  نیازمندان  برای  مؤمنانه 
از  بعضی  است که  امامان جمعه  الزم 
زمینه  این  در  انصافًا  نیز  ائمه جمعه 

درخشیده اند. خوش 
زمینه  این  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
عدالت  طرفدار  ما  کردند:  تأکید 
کرده ایم  بلند  را  آن  پرچم  و  هستیم 
اما تحقق عدالت بدون کمک به طبقه 
ندارد.  معنا  مستضعف  و  محروم 
حضرت آیت هللا خامنه ای در توصیه ای 
تالش های  از  قدردانی  با  دیگر، 
در  جمعه  نماز  برگزاری  ستادهای 
نظارت  به  را  ائمه جمعه  کشور،  سراسر 
سفارش  ستادها  این  سالمت  بر 
ورود  از  پرهیز  بر  تأکید  با  و  کردند 
خاطرنشان  اقتصادی،  فعالیت های  در 
حتی  اقتصادی  فعالیت  از  کردند: 
جمعه  نماز  هزینه های  تأمین  به عنوان 
منفی  آثار  که  چرا  شود  اجتناب  باید 
این  به  محترم  آقایان  از  بعضی  ورود 
نظام  دامن گیر  هم  هنوز  فعالیت ها، 
تشکیالت  اداره  ایشان  است.  اسالمی 
روحانیت و حوزه های علمیه را همواره 
افزودند: حوزه های  و  مردمی خواندند 
حوزه،  فضالی  و  مراجع  علمیه، 
احتیاجی  و  هستند  مردم  به  وابسته 
این  و  ندارند  قدرت ها  و  دولت ها  به 
همین  به  است.  امتیاز  و  افتخار  یک 
در  علمیه  حوزه های  که  است  علت 
بدون  توانسته اند  مختلف  قضایای 
مردم  کنار  در  دولتها  با  رودربایستی 
باید  نیز  نمازجمعه  بنابراین  بایستند. 
به همین شکل و با کمک های مردمی 

شود. اداره 
چند  بیان  به  ادامه  در  انقالب  رهبر 
و  نمازجمعه  خطبه های  درباره  نکته 
ایشان، خطبه  پرداختند.  آنها  محتوای 

سخنگوی  را  آن  خطیب  و  نمازجمعه 
و  تبیین کننده  و  اسالمی  انقالب 
و  خواندند  انقالب  مبانی  مطالبه گر 
جمعه  خطیب  بزرگ  هنر  افزودند: 
معرفتی  مفاهیم  که  باشد  این 
بسیار  مسئله  همچون  انقالبی  و 
از  حمایت  استقالل،  عدالت،  مهم 
را  شریعت  از  پیروی  و  مستضعفین 
ادبیات  با  و  روز  نیازهای  با  متناسب 
آیت هللا  حضرت  کند.  بازتولید  جدید 
خطبه ها  اینکه  بر  تأکید  با  خامنه ای 
پاسخگوی  و  آموزنده  مغز،  ُپر  باید 
ادبیات  باشد، گفتند:  عمومی  سواالت 
اتحاد  صمیمی،  گرم،  باید  خطبه 
و  بصیرت افزا  امیدبخش،  آفرین، 
آنکه  نه  باشد  مردم  به  آرامش بخش 
حاشیه سازی،  اضطراب،  موجب 
وضع کنونی  به  بدبینی  روحی،  تالطم 
معاندان  هجمه  برای  و  شود  آینده  و 
یک  ایشان  کند.  ایجاد  دستاویز  نیز 
جمعه  نماز  خطبه های  مهم  ماموریت 
دائم  شبهه پراکنی های  با  مقابله  را 
میدان  گفتند:  و  دانستند  بدخواهان 
و  است  نرم  قدرت  میدان  امروز،  رزم 
شبهه افکنی  با  میدان  این  در  دشمن 
ایمان  دژ مستحکم  در  رخنه  دنبال  به 
چرا  است  آنان  بردن  بین  از  و  مردم 
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  عامل  که 
و  مقدس  دفاع  در  مردم  ایستادگی 
فتنه ها و هر عرصه دیگر، ایمان مردم 

است. بوده 
جمهوری  بزرگ  کار  انقالب،  رهبر 
مرکزِی  نقطه  کردن  باطل  را  اسالمی 
»تفکیک  یعنی  غرب  تمدن  هویِت 
افزودند:  و  از سیاست« خواندند  دین 
جمهوری اسالمی با شعار دین، نه تنها 
خود را حفظ کرد، بلکه با پیشرفت ایران 
ناسازگار  برای  غربی ها  طوالنی  تالش 
چالش  به  را  سیاست  و  دین  نشان 
قدرت های  مافیای  بنابراین  کشید 
صهیونیست ها  آن  راس  در  که  غربی 
آمریکا  و  هستند  آن  سرمایه داران  و 
از این حقیقت  آنها است،  نیز ویترین 
حال  در  دائمًا  و  عصبانی،  درخشان 
جمهوری  به  زدن  ضربه  برای  طراحی 

هستند. اسالمی 
که  مسائلی  به  ادامه  در  انقالب  رهبر 
زن  موضوع  درباره  اخیر  روزهای  در 
کردند  اشاره  است  مطرح  حجاب  و 
ابتدای  از  موضوعات  این  گفتند:  و 
پیروزی انقالب اسالمی همواره مطرح 
به  دیگر  بار  هم  اخیرَا  و  است  بوده 
ناکام  تالش های  همان  حجاب،  بهانه 
آیت هللا  حضرت  است.  تکرار  حال  در 
قبل،  سال  چند  افزودند:  خامنه ای 
در  از من سؤال شد که  در جلسه ای، 
موضوع زن، در مقابل غرب چه دفاعی 
ندارم،  »دفاع  گفتم  من  که  دارید 
به  تبدیل  را  زن  که  آنها  دارم.  حمله 
پاسخ  و  دفاع کنند  باید  کاال کرده اند، 
این سوال که  با طرح  ایشان  دهند«. 
»چرا به یک باره و بار دیگر رسانه های 
و  انگلیس  و  آمریکا  دولتی  و  رسمی 
موضوع  حجاب،  بهانه  به  مزدورانشان 
زن را مورد هجوم قرار داده اند؟ و آیا 
واقعًا غربی ها مدافع حقوق زن ایرانی 
هستند؟«، گفتند: غربی ها همان هایی 
به  را  آب  می توانستند  اگر  هستند که 

می بستند،  ببندند،  ایران  ملت  روی 
پروانه ای  کودکان  داروی  که  همانطور 
را تحریم کرده اند و اجازه نمی دهند به 
غربی ها  حاال  برسد؛  دارو  این کودکان 

هستند؟ ایرانی  زن  دلسوز  واقعَا 
خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
که  است  این  قضیه  حقیقت  کردند: 
ایرانی یکی  با استعداد  زِن با شرف و 
را  ضربه ها  مهمترین  و  بزرگ ترین  از 
به ادعاها و دروغ های تمدن غربی زده 
به شدت  موضوع  این  از  آنها  و  است 
آیت هللا  حضرت  هستند.  عصبانی 
سال ها  غربی ها  گفتند:  خامنه ای 
زن  که  زمانی  تا  می گویند  که  است 
نشود،  رها  شرعی  و  اخالقی  قیود  از 
مدارج  به  و  کند  پیشرفت  نمی تواند 
اجتماعی  و  سیاسی  علمی،  عالِی 
چهل  از  بیش  در  ایرانی  زن  اما  برسد 
حجاب  با  است  توانسته  سال گذشته 
اسالمی و چادر در میدان های مختلف 
سیاسی،  ورزشی،  اجتماعی،  علمی، 
حاضر  فرهنگی  و  اقتصادی  مدیریتی، 
و سربلندی های  موفقیت ها  به  و  شود 
تاکید  ایشان  یابد.  دست  بزرگ 
مسلمان  زن  موفقیت های  کردند: 
باطل کننده تالش های دویست،  ایرانی 
سیصد ساله غربی ها بوده و به همین 
علت آنها از زن ایرانی عصبانی هستند 
و به بهانه حجاب، اقدام به شبهه افکنی 

می کنند. فضاسازی  و 

شدن  مطرح  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
نماز  خطبه های  در  حجاب  موضوع 
جمعه در هفته گذشته و همچنین در 
فضای مجازی و رسانه ها، خاطرنشان 
بسیار  باید  موضوعات  این  در  کردند: 
متین و منطقی و به دور از احساساِت 
دالیل  با  باید  و  کرد  ورود  بی مورد، 
غربی  استعماری  منطق  آن  روشن، 
آیت هللا  حضرت  شود.  تبیین  و  افشا 
و  متانت  با  همراه  تبییِن  خامنه ای، 
ضروری  نیز  دیگر  موارد  در  را  ِاتقان 
در  است  ممکن  افزودند:  و  دانستند 
داشته  وجود  ناهنجاری  منطقه ای 
گرفتن  نظر  در  با  امام جمعه  باشد که 
مطرح  به  تصمیم  مالحظات،  همه 
کردن آن در نمازجمعه دارد که باید با 
جایگاه  با  متناسب  و  مناسب  کیفیت 

باشد. امام جمعه 
مقابله  بر  مجدد  تأکید  با  انقالب  رهبر 
جدی گرفتن  لزوم  و  دشمن  شبهات  با 
وظیفه جهاد تبیین، گفتند: برخی افراد در 
جنگ سخت و در مقابل ضربات شمشیر 
ایستادگی کردند اما در میدان جنگ نرم 
و در مقابل شبهات زمین خوردند که البته 
یکی از دالیل این اتفاق، دنیاطلبی است. 
به  خطاب  بیان شده  توصیه های  ایشان، 
ایام  سخنرانی های  برای  را  ائمه جمعه 
بر  تأکید  با  نیز صادق دانستند و  محرم 
برای  تالش  و  مخاطب  جذب  ضرورت 
نمازهای جمعه،  در  اجتماع مردم  ارتقاء 
مدعِی  افراد که  برخی  برخالف  افزودند: 
هستند،  مردم  اعتقادات  شدن  ضعیف 
مراسم های بزرگی همچون جشن غدیر، 
راهپیمایی  صفر،  و  محرم  عزاداری های 
به  مردم  مالی  کمک های  و  اربعین 
قوی تر  نشان دهنده  علمیه  حوزه های 
است  عمومی  دین داری  و  ایمان  شدن 
و نباید ناتوانِی فردی در جذب مردم به 
مردم  بی دینی  حساب  به  اجتماع  یک 
میدان  در  مردم  که  چرا  شود  گذاشته 
هستند و این ما هستیم که باید با عمل 
به وظایف، خود را از میدان کنار نکشیم. 
حجت االسالم  دیدار،  این  ابتدای  در 
رئیس  حاج علی اکبری  والمسلمین 
با  ائمه جمعه  سیاستگذاری  شورای 
جمعه  نماز  فریضه  برگزاری  به  اشاره 
در ۹۰۰ پایگاه در سراسر کشور، گزارشی 
فعالیت های  و  برنامه ها  رویکردها،  از 
ناظر به افزایش کیفیت نمازهای جمعه 

کرد. بیان 

رهبر انقالب در دیدار جمعی از ائمه  جمعه  سراسر کشور:

درباره حجاب باید منطقی و به دور از 
احساساِت بی مورد، ورود کرد
ادبیات خطبه ها نباید موجب بدبینی شود؛ تفاوت گفتار و رفتار امام جمعه مستمع را سر لج می آورد

وزیر میراث فرهنگی اظهاراتش 
 درباره مجسمه هرکول
 را »شوخی« خواند

طنز تلخ ضرغامی
شوخ و شنگ است و اهل طنازی؛ دست کم 
این سال ها سعی کرده این طور دیده شود. 
و  بود  صداوسیما  رئیس  زمانی که  هرچند 
پیش از آن، وقتی در قامت سردار سپاهی 
که به قول خودش پوتین ها را آویزان کرده بود 
تا به عنوان معاون وزیر دفاع در امور مجلس، 
مهیا  دنیای سیاست  به  ورود  برای  را  خود 
آشکار  را  خودمانی  چهره  این  کمتر  کند، 
امروز،  به  تا   ۹۰ دهه  اوایل  از  اما  می کرد. 
هر چه جلو آمدیم، زوایای بیشتری از این 
چهره ای عزت هللا ضرغامی را شاهد بوده ایم. 
نمایش  به  خود  از  وقتی  از  او  چهره ای که 
کاندیداتوری  برای  تمایلش  که  گذاشته 
شد.  آشکار  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
ضرغامی البته در این مسیر، بیش از اعالم 
رقابت  این  از  نهایتًا کناره گیری  و  داوطلبی 
همین  ظاهرًا  اما  نرفت  پیش  انتخاباتی، 
انتخاباتی کنار  رقابت  در  پیش روی  میزان 
پیشینه  همچون  دیگرش  ویژگی  دو  یکی، 
جناح  به  سیاسی  گرایش  و  سپاهی 
از هیات وزیران  برای آن که عضوی  راست، 
پس  می کرد.  باشد، کفایت  رئیسی  دولت 
از  یکی  تصدی  برای  را  او  رئیسی  ابراهیم 
معرفی  مجلس  به  دولتش  وزارتخانه های 
رای  با  ضرغامی  عزت هللا  درنتیجه  و  کرد 
باالیی که از مجلس انقالبی گرفت، از همان 
هفته اول شهریورماه ۱۴۰۰ کارش را به عنوان 
صنایع  و  فرهنگی، گردشگری  میراث  وزیر 

کرد. آغاز  سیزدهم  دولت  در  دستی 
از  پس  سال های  این  که  ضرغامی  اما 
ریاست بر صداوسیما را صرف بازسازی برند 
سیاسی اش با چهره ای خندان و خودمانی 
و  جنجال  و  حاشیه  بیشتر  عمل  در  کرده، 
خنده هایش  و  شوخی  و  آفریده  دردسر 
است.  نشانده  لبخند  دیگران  لب  بر  کمتر 
چنان که در همین آخرین نمونه نیز آن چه 
را که چند روزی به عنوان »گاف جدید وزیر 
میراث« در فضای مجازی دست به دست 
شد و اعتراضاتی را نیز از جانب کارشناسان 
صرفًا  برانگیخت،  باستان شناسان  و  تاریخ 
سوی  از  که  خوانده  شوخی«  و  »طنز 
که  ضرغامی  است.  نشده  درک  عموم 
هیات  هفتگی  نشست  حاشیه  در  دیروز 
سفرش  جریان  در  آن چه  درباره  دولت، 
تاریخی  مجموعه  از  بازدید  و  به کرمانشاه 
به  هرکول  مجسمه  درباره  بیستون، 
فاحش  اشتباهات  مرتکب  و  آورده  زبان 
بود،  باستانی شده  اثر  این  درباره  تاریخی 
اشتباهات  و  خطا  به  اگرچه  داد،  توضیح 
صحبت هایش اذعان کرد اما در عین حال 
گفت که صحبتش »طنز« بوده و با تاکید 
میان صحبت  قائل شدن  تفکیک  لزوم  بر 
رسانه ها  به  خطاب  »غیرطنز«،  و  »طنز« 
اجتماعی  و  علمی  مستقل  شخصیت های 
هشدار داد: »نباید با برخی سخنان، کاری 
کرد که فضای طنز در کشور بسته شود!« 
گاف های  دیگر  از  یکی  درباره  او همچنین 
پرشمارش توضیح داد و البته صرفًا تاکید 
در  نوونی«  »جا  هشتگ  با  آن چه  کرد که 
شبکه های اجتماعی پربازدید شده و حتی 
آن شوخی  با  هم   ۳۰ و   ۲۰ خبری  بخش 
ربطی  و  بوده  قبل  سال های  مربوط  کرده، 
ندارد. زمانی  به سوتی های دوران وزارتش 
که او در جریان بازدید از موزه بانک ملی، 
گفته بود که »اموال ارزشمند موزه را داخل 

گذاشته اند.« نوونی«  »جا 
اما واقعیت این است که مشکل ضرغامی 
جدی  و  شوخی  درک  عدم  منتقدانش،  و 
واقع  در  نیست.  وزیر  آقای  کالم  در 
عجیب  شعرخوانی های  آن  از  صرف نظر 
رای اعتماد  جلسه  در  ضرغامی  غریب  و 
با  انتخاباتی اش  شعار  در  آن چه  نیز  و 
»با کفش  هم  آن  میز«  زیر  »زدن  تعبیر 
اجتماعی  شبکه های  سوژه  کوهنوردی« 
کارشناسان  و  ناظران  اصلی  انتقاد  شد، 
نسبت به  اندکش  دانش  و  ناآگاهی  او،  به 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  حوزه  مسائل 
اما  اصلی  فاجعه  است.  دستی  صنایع  و 
وقتی تکمیل شد که او به جای استفاده از 
مدیران آشنا با این حوزه، دست به انتصاب 
افرادی زد که اغلب همچون خودش با این 
شناختشان  حداکثر  و  بودند  بیگانه  فضا 
سازمان  در  که  تجاربی  به  فرهنگ  از 
بود.  محدود  بودند،  اندوخته  صداوسیما 
ناآگاهی و عدم شناختی که تا جایی پیش 
سفرهای  نخستین  از  یکی  در  او  رفت که 
ابراهیم رئیسی انجام  با  استانی که همراه 
پاسارگاد  از  بازدید  برای  هنگامی که  شد، 
از  یافت،  حضور  تاریخی  مجموعه  این  در 
لزوم حفر چاه برای کشاورزی سخن گفت 
و تاکید کرد: »امروز مردم پاسارگاد به دلیل 
کنند،  نمی توانند کشاورزی  کوروش  مقبره 
چاه بزنند، باید این مشکالت برطرف شود 
پیدا  انقباض  مقداری  حریم ها  قوانین  و 
کند.« اظهاراتی که به واقع در حکم تکمیل 
تلخی اش  که  طنزی  بود.  تلخ  طنز  این 

دارد. ادامه  همچنان 

 واکنش ایران و آمریکا 
به مقاله مسئول 

سیاست خارجه اتحادیه اروپا
در حالی که اتحادیه اروپا اعالم کرده که متن »بهترین 
ایران و آمریکا  توافق هسته ای ممکن« را تهیه کرده، 
اعالم کردند که نظراتشان را درباره این متن به مقام های 
از  یک  هیچ  هنوز  هرچند  خواهند کرد.  ارائه  اروپایی 
متن  این  به  نسبت  منفی  یا  مثبت  واکنشی  طرفین 
جدید نشان ندادند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا روز سه شنبه با انتشار مقاله ای در روزنامه فایننشال 
تایمز اعالم کرد که با درنظر گرفتن نگرانی های دو طرف، 
متن جدیدی را تهیه کرده است. به گفته جوزپ بورل 
در این متن جدید به مساله ارائه تضمین های ممکن 
از سوی رئیس جمهور آمریکا نیز اشاره شده است. او 
همچنین آنچه را که تهیه کرده »بهترین گزینه قابل اجرا« 
خوانده که می تواند هم از تحریم های ایران بکاهد و هم 
نگرانی جامعه بین المللی از برنامه هسته ای ایران را حل 
و فصل کند. مذاکره کننده ارشد ایران اما آنچه را که ارائه 
شده »ایده « بورل برای جمع بندی مذاکرات توصیف کرد 
و گفت که ایران نیز نظرت خود را هم درباره محتوا و هم 
فرم برای به نتیجه رسیدن مذاکرات در اختیار دیگران 
قرار خواهد داد. علی باقری کنی در توییتی نوشته این 
»نظرات« در جریان مذاکراتی که هفته گذشته انجام 
شد، در اختیار ایران قرار گرفته است. همزمان سخنگوی 
اظهاراتی مشابه گفت که  در  نیز  آمریکا  وزارت خارجه 
تفاهم نامه  »پیش نویس  بررسی  حال  در  واشنگتن 
توسط  است که  برجام«  اجرای  به  مشترک  بازگشت 
اتحادیه اروپا تهیه شده است. ند پرایس گفت که آمریکا 
نظراتش را درباره این متن به شکل مستقیم با اتحادیه 
اروپا در میان خواهد گذاشت. سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا تاکید کرد که در حال حاضر، زمان برای موفقیت 
مذاکرات اهمیت بسیار زیادی دارد و به همین دلیل نیز 
این کشور به سرعت این بررسی را به پایان خواهد برد. 
ایران در این مدت همچنان  برنامه هسته ای  او گفت 
توسعه یافته و آنچه را در متن ماه مارس آمده، بر مبنای 

وضعیت برنامه هسته ای در آن زمان بوده است.

تاکید اژه ای بر تکمیل هرچه 
سریع تر شبکه ملی اطالعات

مدیریت  رها کردن  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس 
فضای مجازی به ضرر مردم تمام می شود، گفت: تا امروز 
قدم های بلندی برای ایجاد شبکه ملی اطالعات برداشته 
شده و تاکید ما نیز آن است که هر چه زودتر شبکه ملی 
اطالعات به سرانجام برسد. به گزارش خبرگزاری میزان، 
غالمحسین محسنی اژه ای، روز چهارشنبه از مرکز ملی 
بازدید  ایران،  اطالعات  فناوری  اطالعات سازمان  تبادل 
یکی  بازدید،  این  جریان  در  قضائیه  قوه  رئیس  کرد. 
اطالعات  و  داده ها  اشتراک کامل  عدم  عمده  دالیل  از 
و کاستی های  نواقص  را  حکومتی  دستگاه های  میان 
فنی دانست و بر اهمیت رفع این کمبودها تأکید کرد. 
رئیس قوه قضائیه همچنین بر گسترش روحیه تعامل 
میان مدیران دستگاه ها در راستای اشتراک اطالعات و 
داده ها نیز  تاکید کرد و بر پیگیری و به سرانجام رساندن 
تصویب »طرح یکپارچه سازی داده ها و اطالعات ملی« 
در مجلس تصریح داشت. رئیس دستگاه قضا در ادامه 
با اشاره به قول وزیر ارتباطات در خصوص ایجاد و توسعه 
شبکه ملی اطالعات، تصریح کرد: تا امروز قدم های بلندی 
برای ایجاد شبکه ملی اطالعات برداشته شده و وزیر و 
مدیران وزارت ارتباطات نیز برای تحقق این مهم، مصمم 
هستند؛ تاکید ما نیز آن است که هر چه زودتر شبکه 
ملی اطالعات به سرانجام برسد و اعتقاد داریم تحقق 
این امر به منزله انجام یک کار ماندگار و بزرگ است. 
محسنی اژه ای تصریح کرد: هر مقدار هزینه کرد در بخش 
ایجاد شبکه ملی اطالعات و توسعه زیرساخت ها در این 
عرصه، به منزله یک سرمایه گذاری محسوب می شود و 
چنانچه این مهم تحقق نیابد، در آینده هزینه های زیادی 
به کشور تحمیل می شود. وی به اهمیت تبیین ضرورت 
ایجاد و توسعه شبکه ملی اطالعات برای عموم مردم و 
مسئوالن اشاره کرد و بیان داشت: یکی از وظایف شما 
مدیران وزارت ارتباطات آن است که اهمیت ایجاد شبکه 
ملی اطالعات و توسعه آن را برای عموم مردم و مسئوالن 

تبیین و تشریح کنید.

جنتی به عنوان دبیر شورای 
نگهبان ابقا شد

اعضای هیات رئیسه سال جدید شورای نگهبان انتخاب 
شدند. به گزارش ایلنا،  هادی طحان نظیف سخنگوی 
روز  صبح  جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  نگهبان  شورای 
چهارشنبه )۵ مرداد ۱۴۰۱( شورای نگهبان گفت: انتخابات 
هیات رئیسه سال جدید شورای نگهبان در جلسه صبح 
امروز برگزار شد. در این انتخابات با رای اعضای شورای 
نگهبان، آیت هللا جنتی به عنوان دبیر، دکتر ره پیک به 
عنوان قائم مقام دبیر و دکتر هادی طحان نظیف به عنوان 
سخنگوی شورای نگهبان ابقا شدند. نمایندگان در جریان 
اسالمی،  شورای  مجلس  سه شنبه  روز  علنی  نشست 
۳ حقوقدان جدید شورای نگهبان را برای یک دوره ۶ 
ساله انتخاب کردند. بر این اساس از مجموع ۲۵۴ رای 
ماخوذه، عباسعلی کدخدایی با ۱۸۲ رای، خیرهللا پروین 
با ۱۴۹ رای و سیامک ره پیک با ۱۱۶ رای برای یک دوره 
۶ ساله، به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب 
شدند. شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو است که ۶ عضو 
آن فقیه و توسط رهبر انقالب انتخاب می شود و ۶ عضو 
آن حقوقدان هستند که از سوی قوه قضائیه به مجلس 
معرفی و مجلس با رای گیری از بین افراد معرفی شده 

تعدادی را برمی گزیند.

رهبر انقالب گفتند: چند سال 
قبل، در جلسه ای، از من سؤال 
شد که در موضوع زن، در مقابل 
غرب چه دفاعی دارید که من 
گفتم »دفاع ندارم، حمله دارم. 
آنها که زن را تبدیل به کاال 
کرده اند، باید دفاع کنند و پاسخ 
دهند«. چرا به یک باره و بار 
دیگر رسانه های رسمی و دولتی 
آمریکا و انگلیس و مزدورانشان 
به بهانه حجاب، موضوع زن را 
مورد هجوم قرار داده اند؟ و آیا 
واقعًا غربی ها مدافع حقوق زن 
ایرانی هستند؟

رهبر انقالب اسالمی با بیان 
این که »ما طرفدار عدالت 
هستیم و پرچم آن را بلند 
کرده ایم اما تحقق عدالت 

بدون کمک به طبقه محروم 
و مستضعف معنا ندارد«، بر 
پرهیز از ورود ائمه جمعه در 

فعالیت های اقتصادی تاکید و 
خاطرنشان کردند: از فعالیت 

اقتصادی حتی به عنوان تأمین 
هزینه های نماز جمعه باید 

اجتناب شود چرا که آثار منفی 
ورود بعضی از آقایان محترم 
به این فعالیت ها، هنوز هم 
دامن گیر نظام اسالمی است
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 همین بی توجهی اوضاع را نگران کننده تر می کند؛ 
بی تفاوتی به بالیای طبیعی که تکرار و شدت آنها 
به دنبال اثرات تغییر اقلیم بیشتر شده است. 
این  در  افغان  روزنامه نگار  سیف،  شادی خان 
گزارش که تصویری از سیل  ناگهانی هفته های 
پیش که »به دلیلی موج بی امان باران های ناگهان 
و ذوب شدن یخچال های طبیعی« در افغانستان 
به راه افتاد، به آن ضمیمه شده،  نوشته است: 
این  و  دارند«  دوست  را  خشونت  »رسانه ها 
اصطالح به ویژه درباره اخباری که از افغانستان 
حضور  زمان  در  است.  صادق  می آید  بیرون 
نیروهای آمریکایی، افغانستان سرخط خبرهای 
جهان بود اما حاال که آنها رفته اند، از جان هایی 
می افتد  خطر  به  اقلیمی  بحران  دلیل  به  که 
خبری نیست.آنچه این روزها درباره افغانستان 
مخابره می شود، بیشتر مربوط به زمانی است که 
آژانس های بزرگ خیریه بین المللی پوسترهایی 
از تصاویر زنان و کودکان گرسنه برای کمک های 
مالی جمع آوری می کنند یا وقتی که فاجعه ای در 
این کشور رخ می دهد، مثل زلزله ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲. 

اما در حالی که شما در حال خواندن این سطور 
هستید، در کشور ویران شده از جنگ، بسیاری از 
شهرها و روستاها در اثر سیالب های ناگهانی که 
هفته ها پیش با موج بی امان باران های نابهنگام و 
ذوب شدن یخچال های طبیعی به وجود آمد، زیر 
آب مانده اند. این بارش و سیالب ها، جان آدم ها 
را گرفته و معیشت مردمی که با کمک های اندک 
خارجی زنده مانده اند را به حاشیه برده است.  

حوادث  با  مقابله  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
اخیر  سیل  در  طالبان،  موقت  دولت  اضطراری 
)سه روز پیش( در ده والیت افغانستان از جمله 
میدان وردک، پکتیکا، ننگرهار، نورستان، پروان و 
پنجشیر، ۲۳ نفر کشته و ۲۰ تن دیگر مصدوم 
شده اند. این سیالب در دو روز ۲۵۰۰ خانه را در 
این والیت ها تلف کرد و جان ۲ هزار حیوان را هم 
گرفت. به جز این، در طول یک ماه گذشته بر 
اثر جاری شدن سیالب در ۲۰ والیت افغانستان 
بیش از ۹۰ نفر جان خود را از دست داده و حدود 
مالی  خسارات  و  شده اند  زخمی  نیز  نفر   ۱۲۰

بسیاری به جای مانده است.

این اتفاقات نرمال نیست
عالوه بر جان آدم ها، امنیت غذایی مردم 
است.  افتاده  خطر  به  بالیا  این  وقوع  با  هم 
برداشت  فصل  اوج  افغانستان  در  اکنون 
تابستان است؛ فصلی که کشاورزان میوه ها و 
پیش  زمستان  برای  و  برداشت  را  محصوالت 
از  پس  مرکزی  ارتفاعات  در  اما  می کنند.  رو 
خشکسالی،  فلج کننده  و  طوالنی  دوره  یک 
درست زمانی که کشاورزان به شدت در حسرت 
باران های معمول فصل بهار بودند، برای مدت 

بارید. برف  کوتاهی 
پس از آن توفان های تگرگ شدید وزیدن گرفت 
و باغ ها را ویران کرد و در نهایت بارانی بارید که 
محصوالت گندم را از بین برد. هیچ یک از این 
رویدادها از نظر آب و هوای این کشور محصور در 
خشکی، با جمعیت نزدیک به ۴۰ میلیون نفر، به 

هیچ وجه نرمال نیست.
یخچال های طبیعی در هیمالیا با سرعتی عجیب 
در حال ذوب شدن هستند و سیل های مرگبار 
از کوه های استان های شمالی به دشت های  را 

جنوب سرازیر می کنند. این یخچال های طبیعی 
که با سرعتی باال در حال نابودی اند، راه نجات 
و  نهرها  به  شدت  به  که  هستند  افغان هایی 
این،  وجود  با  متکی اند.  طبیعی  رودخانه های 
در  توسعه ای  اقدام  هیچ  دهه گذشته  چند  در 
زمینه حفظ، ذخیره و توزیع آب در سطح ملی 
انجام نشده است. از سوی دیگر سطح آب های 
حال  در  هشداردهنده ای  سرعت  با  زیرزمینی 
کاهش است، چرا که این تنها منبع مردم محلی 

برای دست یافتن به آب بوده است.
آنقدر  خشکسالی  بارندگی ها،  آخرین  از  پیش 
شدید و موج گرما آنقدر تند بود که منجر به وقوع 
شرق  جنگل های  در  متعدد  آتش سوزی های 
و جنوب افغانستان شد. این یک تراژدی تلخ 
بود. مردم محلی در والیات آسیب دیده خوست 
و نورستان مجبور شدند برای خاموش کردن از 
جوانان هر محله کمک بگیرند؛ آنها با دست خالی 
و فقط با حمل سطل های آب و شن، شب و روز 

برای مهار آتش جنگل ها تالش کردند.
بحران آب و هوا در این کشور به قدری واقعی 

است که احتمااًل در ماه های آینده بحران غذایی 
دیگری آغاز خواهد شد. همه اینها در شرایطی 
است که تحویل کمک های مالی به افغانستان 
تحت  شعاع تهاجم روسیه به اوکراین قرار گرفته 
است. این روند منجر به بروز اختالالت زنجیره 
اهداکنندگان  خستگی  و  تورم  تامین کمک ها، 

است. شده 

رسانه ها مقصر نیستند
رسانه های  بی توجهی  از  گاردین  نویسنده 
انتقاد کرده،  افغانستان  به وضعیت  بین المللی 
با این حال اذعان کرده است که رسانه ها مقصر 
وضعیت به وجود آمده نیستند، اما می توانند برای 

حل آن کمک بیشتری انجام دهند.
آیا فقط رسانه ها مقصر این وضعیت هستند؟ نه. 
آیا آنها می توانند کمک بیشتری انجام دهند؟ بله؛ 
همانطور که آلوده کنندگان عمده محیط زیست 
باید مسئولیت بدبختی هایی را که بر مردمی که 

در دست طالبان رها شده اند، بپذیرند.
قبل از اینکه افغانستان وارد بحران کنونی شود، 
از صندوق آب  این کشور وعده کمک مالی  به 
و هوای سبز داده شده بود، اما با سقوط کابل 
به  به نظر می رسد که جهان  به دست طالبان، 
سادگی کشور را رها کرده و بر فجایع روزافزون 

چشم بسته است.

چشم طمع چین و پاکستان 
به منابع افغانستان

با  افغانستان  این ها، همسایگان  در میان همه 
قراردادهای نامطلوب با طالبان، زمینه دسترسی 
به منابع طبیعی سرشار افغانستان با قیمت های 
بسیار ارزان تر از بازار جهانی را برای خود مهیا کنند.
مس  و  آهن  لیتیوم،  غنی  منابع  به  چین 
نفت آن چشم  زیرزمینی  و ذخایر  افغانستان 
طمع دوخته است و در همین حال پاکستان 
بسیار  به قیمتی  را  افغانستان  زغال سنگ  نیز 
نازل می خرد و با این کار آلودگی محیط زیست 
طبیعی  یخچال های  ذوب شدن  همچنین  و 
هیمالیا را تسریع کرده است. برای پاکستان، 
کشوری که با شرایط سخت مالی دست و پنجه 
نرم می کند، جریان ثابت برداشت زغال سنگ 
ریلی  شبکه  احیای  و  نیروگاه ها  راه اندازی  به 

است. کمک کننده 
نیاز پاکستان به زغال سنگ، مقامات این کشور 
را بر آن داشت تا به دنبال راهی برای برداشت 
باشند؛  منبع  این  از  توقف  بدون  و  شبانه روزی 
درگیری که  روزهای  اوج  در  حتی  امتیازی که 
هزاران افغان خسته از جنگ به نقاط مختلف 

ارائه نشد.   کشور می گریختند هم 
افغانستان  بکر  معدنی  ثروت  برای  جست وجو 
حتی اندرو فارست، ثروتمندترین مرد استرالیا را 
فقط چند هفته قبل از تسلط طالبان راهی این 

کشور کرد.
در  زیستی  محیط  فجایع  درباره  گزارش دهی 
عنوان  به  می تواند  زیرا  است،  مهم  افغانستان 
یک کاتالیزور برای کل جنبش محیط زیستی در 
سراسر جهان عمل کند تا متخلفان و آلوده کنندگان 

را مورد بازخواست قرار دهد.
این کشور  در  سیاسی  مسائل  درباره  می توان 
افغانستان  اقلیمی که  فاجعه  اما  مناقشه کرد، 
با آن روبه روست، از بیرون به آن تحمیل شده 
است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که جهان 
و آالینده های همسایه و منطقه مسئولیت خود را 

بر عهده بگیرند.

افغانستان با فاجعه اقلیمی روبه روست؛ زمان توجه جهان به این کشور است

تغییر اقلیم، این بار در افغانستان
قبل از اینکه افغانستان وارد بحران کنونی شود، به این کشور وعده کمک مالی از صندوق آب و هوای سبز 

داده شده بود، اما با سقوط کابل جهان بر فجایع روزافزون این کشور چشم بست
استخراج سریع زغال سنگ، ذوب شدن یخچال هیمالیا و افزایش آلودگی جهانی را سرعت بخشیده است

پس از پنج سال

مراد طاهباز 
به مرخصی آمد

مراد  سال،   ۵ حدود  گذشت  از  پس 
زیست  محیط  فعاالن  از  یکی  طاهباز، 

آمد. مرخصی  به  زندانی 
این  طاهباز  مراد  وکیل  کرمانی،  حجت 
گفت:  ایسنا  به  و  کرد  تایید  را  خبر 
»آقای طاهباز امروز )چهارشنبه( با پابند 

شد.« اعزام  مرخصی  به  الکترونیکی 
زندانی محیط  از هفت  مراد طاهباز یکی 
در   ٩۶ ماه  دی   ٢٠ از  است که  زیستی 
محیط  »فعالین  به  موسوم  پرونده 
نهایت  در  و  بود  شده  بازداشت  زیست« 
به ١٠ سال حبس محکوم شد. دیروز اما 
سرانجام  بعد از حدود ۵ سال زندان به 

آمد. مرخصی 
امیدواری  ابراز  همچنین  طاهباز  وکیل 
زندانیانی که سال های طوالنی  کرد دیگر 
از  نیز  بوده اند  محروم  مرخصی  حق  از 
جمله سیامک نمازی که نزدیک ٧ سال 
زندان  در  مرخصی  روز  یک  بدون  است 
به سر می برد، بتوانند از این حق قانونی 

شوند. برخوردار  خود 
نیز   ۹۹ دی ماه  در  این  از  پیش  کرمانی 
درخواست  با  نکردن  موافقت  درباره 
به  زیست  محیط  فعاالن  مرخصی 
دفعات  به  »ما  بود:  گفته  ما«  »پیام 
و  کرده ایم  درخواست  مرخصی  برای 
بررسی  درخواست  این  باید  گفته اند 
در  و  شود  انجام  الزم  استعالمات  شود، 
مرخصی  با  داد که  خواهند  اطالع  نهایت 
اساس  بر  خیر.  یا  می شود  موافقت 
مجازاتشان  سوم  یک  افرادی که  قانون 
برای  ماه  چهار  هر  می توانند  را گذراندند 

باشند.« داشته  مرخصی  روز  پنج 
سام  خالقی،  امیرحسین  جوکار،  هومن 
بیانی،  نیلوفر  قدیریان،  طاهر  رجبی، 
کاووس  طاهباز،  مراد  کاشانی،  سپیده 
۹ فعال  امامی و عبدالرضا کوهپایه  سید 
اسفند  و  بهمن  که  بودند  زیست  محیط  
و  بازداشت  جاسوسی  اتهام  به   ۹۶ ماه 

شدند. اوین  زندان  روانه 
هفته   ۲ البته  امامی  سید  کاووس   
خود  جان  زندان  در  بازداشت  از  پس 
واکنش هایی  او  مرگ  داد.  دست  از  را 
همین  و  داشت  به  همراه  گسترده ای 
عمومی  افکار  توجه  شد  باعث  موضوع 
محیط  فعاالن  پرونده  به  مسئوالن  و 
بر  شود.  دوچندان  بازداشتی  زیستی 
دستور  جمهوری،  رئیس  اساس  همین 
از  متشکل  نفره  چهار  هیاتی  تشکیل  به 
و  اطالعات  کشور،  دادگستری،  وزرای 
داد  جمهوری  ریاست  حقوقی  معاونت 
کنند. پیگیری  را  افراد  این  وضعیت  تا 
پیگیری های این هیات نیز در نهایت بنا 
آنچه وزیر اطالعات و رئیس حفاظت  به 
بود  این  کردند  اعالم  زیست  محیط  از 
بازداشتی  زیست  محیط  فعاالن  که 
کوهپایه  عبدالرضا  نیستند.  »جاسوس« 
عفوهای  با  همزمان   ،۹۸ اسفند  در  نیز 

شد. آزاد  رهبری 
یک  پایه  وکیل  داس مه،  محمد 
بود:   گفته  »پیام ما«  به  نیز  دادگستری 
محکوم  زیستی  محیط  فعاالن  »همه 
پس  آنها  هستند،  سال   ۱۰ زیر  به  شده 
به  مجازات  مدت  سوم  یک  تحمل  از 
اجرای  قاضی  یا  دادستان  پیشنهاد 
احکام با رعایت شرایط ذیل حکم آزادی 

می شود: صادر  برایشان  مشروط 
مجازات  اجرای  مدت  در  محکوم  الف- 
همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان 
نداشته  زندان  در  درگیری  )یعنی  دهد 
زندان  عمومی  نظم  در  اخاللی  و  باشد 

باشد(.  نکرده  ایجاد 
دهد  نشان  محکوم  رفتار  و  حاالت  ب- 
جرمی  مرتکب  دیگر  آزادی،  از  پس  که 

نمی شود.
آنجا  تا  به تشخیص دادگاه محکوم  پ- 
مورد  زیان  و  ضرر  دارد  استطاعت  که 
خصوصی  مدعی  موافقت  مورد  یا  حکم 
آن  پرداخت  برای  قراری  یا  بپردازد  را 
خصوصی  شاکی  بر  )اینجا  دهد.  ترتیب 
افراد  این  جرایم  اما  می شود  اطالق 
ندارند  خصوصی  شاکی  و  است  امنیتی 
دهنده  گزارش  مرجع  گزارش  با  و 

است.( شده  باز  پرونده شان 
آزادی  از  آن  از  پیش  محکوم  ت- 
این ها  باشد)که  نکرده  استفاده  مشروط 

نداشته اند(. کیفری  سابقه 
دادگاه  مشروط  آزادی  نظام  بحث  در 
را  کار  این  است  مخیر  یعنی  می تواند، 
هم  درخواست  این  رد  اما  دهد  انجام 
ما  چرا که  باشد،  مستند  و  مستدل  باید 
آرای  تمامی  که  داریم  قانون  در  اصلی 
باشد؛  مستند  و  مستدل  باید  قضات 
یعنی به غیر از دادستان و قاضی اجرای 
احکام، محکوم علیه می تواند درخواست 
آزادی مشروط دهد و رد این درخواست 

باشد.« مستند  و  مستدل  باید 

پیش از آخرین بارندگی ها، 
خشکسالی آنقدر شدید و موج 
گرما آنقدر تند بود که منجر به 
وقوع آتش سوزی های متعدد 
در جنگل های شرق و جنوب 

افغانستان شد. این یک 
تراژدی تلخ بود. مردم محلی 

در والیات آسیب دیده خوست و 
نورستان با دست خالی و فقط 
با حمل سطل های آب و شن، 

شب و روز برای مهار آتش 
جنگل ها تالش کردند

میرزاکریمی: کل سگ های 
آن منطقه به ۱7۰۰ سگ 

نمی رسد و تعداد سگ های 
موجود در پناهگاه نیز حدود 

۴۰۰ قالده است

آخرین خبرها از افغانستان درباره پناهجویان است، درباره عقبگرد در حقوق زنان که با قدرت گرفتن طالبان اتفاق افتاد و درباره 13 
میلیون کودک نیازمند کمک. این میان اما به نظر می رسد اتفاقاتی از قلم افتاده؛ مثل تغییر اقلیم و خشکسالی، سیالب و به خطر افتادن 
امنیت غذایی. گزارش تازه گاردین درباره آثار تغییر اقلیم در این کشور به بی توجهی به فاجعه اقلیمی افغانستان اشاره دارد و می گوید، 
این مشکالت از بیرون به افغانستان تحمیل شده و بیشتر به دو کشور چین و پاکستان اشاره دارد، آن هم در حالی که برای قدرت حاکم 

در این کشور تغییر اقلیم موضوعی جدی نیست.

در ارتفاعات مرکزی پس از 
یک دوره طوالنی و فلج کننده 
خشکسالی، درست زمانی که 
کشاورزان به شدت در حسرت 

باران های معمول فصل بهار 
بودند، برای مدت کوتاهی برف 

بارید. پس از آن توفان های 
تگرگ شدید وزیدن گرفت و 

باغ ها را ویران کرد و بارانی بارید 
که محصوالت گندم را از بین 

برد. هیچ یک از این رویدادها 
از نظر آب و هوای این کشور 

محصور در خشکی، با جمعیت 
نزدیک به ۴۰ میلیون نفر، به 

هیچ وجه نرمال نیست
|  
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  |

گزارش 2

سرپرست محیط زیست دماوند با تکذیب کشتار 1700 سگ عنوان کرد

50 سگ معدوم شده بیمار بودند
اینترنتی  مجازی  صفحات  ویژه  به  و  رسانه ها 
گفته بودند ۱7۰۰، بعضی نوشته بودند ۱۶۰۰ و یک 
هزار و برخی دیگر نوشته بودند هزاران. صحبت 
از سگ کشی در گندک دماوند است، آن هم با 
گلوله. این خبر از سه روز پیش افکار عمومی 
به دنبال  بسیاری  واکنش های  و  کرده  درگیر  را 
داشته. در خبرها از مرکز نقاهتگاه و عقیم سازی 
سگ های بدون صاحب در منطقه گندک دماوند 
با گلوله  سگ   ۱۰۰۰ از  بیش  بود که  شده  نقل 
کشته و دفن شده اند. اشاره به کشتن بیش از 
به خودی خود  اگرچه  گلوله  با هزار  هزار سگ 
غیرممکن به نظر می رسد اما سروصدای زیادی 
محیط  اداره  سرپرست  حاال  است.  پا کرده  به 
زیست شهرستان دماوند این خبرها را تکذیب 
او گفته  است.  شده  توضیح  به  ناچار  و  کرده 
حدود ۵۰ سگ  بیمار و غیرمفید متعلق به مرکز 
دفن پسماند کشته شده است و اصال مربوط به 

نبوده اند. پناهگاه گندک 
امکان  ایسنا گفت: »اصال  به  نقی میرزاکریمی 
کشتار این تعداد سگ به یکباره وجود ندارد. کشتار 
سگ ها مانند برخی دیگر موضوعات بزرگ نمایی 
شده چرا که هیچ آسیبی به سگ های عقیم شده 
و واکسن زده که داخل پناهگاه گندک نگهداری 

می شوند، نرسیده است و سگ های کشته شده 
متعلق به این پناهگاه نبودند.« در فیلم تازه ای 
منتشر شده هم سگ های  پناهگاه  این  از  که 
این مجموعه سالم هستند. این در حالی است 
که مدیر پناهگاه پیش از این گفته بود: »عده ای 
با محبوس کردن مسئول وقت پناهگاه در اتاقی 
اقدام به کشتار و دفن تمامی سگ های پناهگاه 
کرده اند در حالی که از هزار سگ تنها ده، بیست 

سگ نجات پیدا کرده اند.«
میرزاکریمی درباره سگ های معدوم شده توضیح 
داد: »این سگ ها متعلق به مرکز دفن پسماند 
در حوالی پناهگاه گندک بودند که بیماری های 
آنها بر اساس گزارش هایی که دامپزشکی، شبکه 
دستگاه های  تمام  و  زیست  محیط  بهداشت، 
ولگرد  سگ  جمعیت  کنترل  ستاد  به  متولی 

شهرستان ارسال کردند، تایید شده  است.«
هم  سگ ها  این  شدن  نحوه کشته  درباره  او 
توضیح داد: »این سگ ها با سالح گرم کشته 
نشده اند. بر اساس دستورالعمل کنترل جمعیت 
سگ های   ،۸7 سال  مصوب  ولگرد  سگ های 
ولگرد باید جمع آوری و به مرکز و پناهگاه های 
عقیم سازی،  مراکز  در  داده شوند.  انتقال  مجاز 
در  و  شود  بیماری هایشان کنترل  و  واکسینه 

صورتی که متقاضی داشته باشند، سگ ها را با 
به عدم  شناسنامه، شرایط خاص و اخذ تعهد 
متقاضی  افراد  به  و طبیعت  در شهر  رهاسازی 
برای نگهداری واگذار می کنند. در غیر این صورت 
سگ های غیرمفید و بیمار به روش مرگ با ترحم 

شوند.« حذف 
سرپرست اداره محیط زیست شهرستان دماوند از 
سوی دیگر اضافه کرد: »کل سگ های آن منطقه 
به ۱7۰۰ سگ نمی رسد و تعداد سگ های موجود 

در پناهگاه نیز حدود ۴۰۰ قالده است.«
اجرای  را  سگ ها  کردن  معدوم  راه  تنها  او 
دستورالعمل مصوب سال ۸7 دانست و افزود: 
این  اجرای  برابر  در  سگ ها  حامیان  »وقتی 
افزایش  باعث  می کنند  مقاومت  دستورالعمل 
تعداد سگ های بیمار و پراکنده شدن آن ها در 
سطح شهر می شوند که در نهایت باعث سلب 
آسایش و امنیت مردم می شوند و این موضوع را 

می کند.« معضل  یک  به  تبدیل 
میرزاکریمی با گالیه از فحاشی برخی افراد در 
فضای مجازی گفت: »با خبرسازی و اعالم کذب 
میرزاکریمی  و  زیست  محیط   موضوع که  این 
دستور کشتار را صادر کرده باعث فحاشی مردم 
در صفحات اینستاگرامی می شوند. ما هیچ وقت 

دستور این کشتار را صادر نکردیم و تنها سگ های 
غیرمفید را باید طبق دستورالعمل حذف کنیم که 

سال ها این اتفاق نیفتاده است.«
تایید  را  دیروز  »اتفاق  حال گفت:  عین  در  او 
به هر حال تصمیمی گرفته شده  اما  نمی کنم 
است  ممکن  اما  ندارم  اطالعی  دقیق  است. 
باشند.  شده  کشته  ترحم  با  مرگ  روش  به 
زنده گیری سگ های بیمار در مرکز دفن پسماند 
آسان نیست بنابراین تحت شرایط خاص مجبور 

هستیم.« مشابه  اقدامی  انجام  به 
 او محیط زیست را یکی از اعضای کمیته های 
تصمیم  گیرنده دانست و درباره وظیفه آن گفت: 
سگ های  جمع آوری  وظیفه  زیست  »محیط 
غیر  و  مفید  تشخیص  ترحم،  با  مرگ  ولگرد، 
مفید بودن آنها را ندارد بلکه تنها معضالت محیط 

و  می کنند  ایجاد  شهروندان  برای  که  زیستی 
بین  مشترک  بیمارهای  و  بهداشتی  مشکالت 
حیوان و انسان و خطراتی که برای جامعه دارند 
را در کمیته اعالم می کنیم. درباره کشته شدن 
سگ ها در دماوند نیز ما نظر خود را به کمیته 

بودیم.« داده 
»حذف  کرد:  عنوان  ادامه  در  میرزاکریمی 
باید در کل کشور  بیمار و غیر مفید  سگ های 
اتفاق بیفتد. مشکل ما عدم انجام دستورالعمل 
است و با افزایش تعداد سگ های بیمار مجبور به 
حذف آن ها به روش دیگری می شویم. از طرف 
دیگر کشتار تعداد زیادی سگ با گلوله امکان پذیر 
نیست چون سگ ها به محض شنیدن صدای 
گلوله قرار می کنند. با این حال کشتار سگ ها به 

این شکل نادرست است.«

سرپرست فرمانداری هویزه

آتش هورالعظیم به نقطه صفر مرزی رسید
سرپرست فرمانداری هویزه با اشاره به خودسوزی 
دو ماهه تاالب هورالعظیم، گفت: تامین هواپیمای 
اسالمی  جمهوری  تا  شده  درخواست  آب پاش 
ایران برای مهار حریق کمک کند اما با توجه به 
اینکه حریق خارج از مرز است باید مجوزهای 
الزم اخذ شود که پیگیری ها در حال انجام است 

بیان  با  مطوری،  ایاد  هستیم.  پاسخ  منتظر  و 
اینکه حدود دو ماه است که بخش عراقی تاالب 
هورالعظیم دچار آتش سوزی شده است، به ایسنا 
گفت: با توجه به اینکه ۹۰ درصد بخش عراقی 
عرصه تاالب هورالعظیم کامال خشک شده، در 
یک ماه اخیر حدود ۲۰ هزار هکتار از این بخش 

دچار آتش سوزی شده است. او افزود: خشکی 
تاالب علت وقوع حریق است؛ شرایط نیزارهای 
تولید  متان  است که گاز  به گونه ای  نیز  تاالب 
می کند و نیزارها بر اثر گرما مشتعل و دچار حریق 
می شوند. مطوری افزود: امسال در بخش ایرانی 
تاالبی هورالعظیم حریقی رخ نداده اما بعضا آتش 

از بخش عراقی هور به نقطه صفر مرزی با ایران 
رسیده است. سرپرست فرمانداری هویزه عنوان 
کرد: در حال حاضر دود آتش سوزی ناشی از این 
حریق روزانه در هویزه و دشت آزادگان وجود دارد 
و حتی به اهواز هم رسیده است. او ادامه داد 
مراکز درمانی با آمادگی کامل خدمات مورد نیاز 
را به بیماران دچار عارضه تنفسی ارائه می دهند 
نیست  زیاد  آن صورت  به  اما سطح مراجعات 
که بخواهیم نگران شویم. مطوری بیان کرد: با 
توجه به اینکه این موضوع برون مرزی است، 

عمال نمی توانیم کاری انجام دهیم اما پیگیری ها 
و مکاتبات الزم از طریق ستاد مدیریت بحران و 
وزارت امور خارجه با کشور عراق انجام شده است 
و منتظر هستیم اقدامات الزم از سوی کشور عراق 
فرمانداری هویزه گفت:  انجام شود. سرپرست 
تا  شده  درخواست  آب پاش  هواپیمای  تامین 
جمهوری اسالمی ایران برای مهار حریق کمک 
کند اما با توجه به اینکه حریق خارج از مرز است 
باید مجوزهای الزم اخذ شود که پیگیری ها در 

حال انجام است و منتظر پاسخ هستیم.

در حال حاضر دود 
آتش سوزی ناشی از این 
حریق روزانه در هویزه و 

دشت آزادگان وجود دارد و 
حتی به اهواز هم رسیده است
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 4
تفکر طراح  

این روزها سازمان ها و شرکت های مختلف 
مواجه  پیچیده ای  مسائل  و  مشکالت  با 
سودآوری ،  و  و کار  توسعه کسب  هستند . 
جدید که  خدمات  ارائه  مشتریان  ،  رضایت 
از  و...  باشند  جامعه  نیازهای  با  متناسب 
دنیایی که  در  هستند.  مسائل  این  جمله 
روز به روز رقابت شدیدتر می شود شرکت ها 
پیروز  خود  رقبای  بر  بتوانند  اینکه  برای 
دست  این  از  مسائلی  با  مواجه  در  شوند 
راه حل های خالقانه و چند جانبه ای  نیازمند 
طراحی  تفکر  پای  اینجاست که  و  هستند 

می آید . میان  به 
شرکت های بزرگ و پیشرو مانند اپل ، نایک ، 
آی بی ام و... سال هاست از تفکر طراح بهره 
برده اند در واقع یکی از راههای موفقیت آنها 
استفاده از تفکر بوده که آثار آن در خوشحالی 
آنها خود را نشان  مشتریان و رضایت مندی 
داده است . در واقع تفکر طراح فرایند ایجاد 
برای حل مسائل  نوآورانه  و  ایده های جدید 
یا  خدمات  ارائه  منظور  به  است که  خاص 
با اقبال عمومی مواجه شده  محصوالتی که 
و همچنین باعث هماهنگی بیشتر با تغییرات 
تدریجی ، نیاز روز بازار و افزایش انعطاف پذیری 
و پاسخگویی شرکت ها در مقابل مشتریان و 
موفقیت  به سطح  را  و کار  نهایت کسب  در 
باالتری می رساند . تفکر طراحی در سازمان ها 
حول محور مشتری /کاربر می چرخد و سود 
نیاز  مالی در درجه بعدی اهمیت قرار دارد . 
مشتری و تامین آن موضوع اصلی بررسی ها ، 
در  که  طوری  به  است  راه حل ها  و  ایده ها 
تکنیک تفکر طراح طی چند مرحله بهترین 
می شود .  انتخاب  مسئله  حل  برای  ایده 
ارائه راه حل ها و روش های  با  این نوع تفکر 
متنوع برای تامین نیازهای واقعی کاربران به 
سازمانها کمک می کند تا مسئله را از جنبه های 
مختلف مورد بررسی قرار داده ، خوشحالی 
ببینند  مشتری را به عنوان مهمترین عنصر 
و در نهایت رابطه ی دوسویه و صحیحی را با 
مشتری برقرار کنند. تفکر طراحی در کنار علم 
و فناوری ، زمینه خالقیت را به گونه ای گسترده 
فراهم می سازد نوآوری برای رفع یک نیاز می 
تواند به توسعه کسب و کار و کارآفرینی منجر 
شود . این روش تفکر برای کشف و شناسایی 
مشکالتی است که نمی توانید آنها را به صورت 

کالمی و واضح بیان کرده و شرح دهید.
تفکر طراحی در استارتاپ یک روش گام به 
گام است که به شما کمک می کند مشکل 
خود را شناسایی کرده و برای آن راه حل های 
خالقانه متعددی بیابید به همین دلیل است 
که این روش برای شناسایی سریع و مکرر 
این  حل مشکالت مناسب است . همچنین 
روش در استارتاپ از این منظر مفید است 
که شما در شرکت خود نیازی به وجود طراح 
فرایند  این  پذیرای  باید  فقط  شما  ندارید ، 
باشید ، نگرشی انسان محور و خالق داشته 
باشید و برای پیدا کردن راه حل های خالقانه 
در  باشید .  مشتاق  مشکل  یک  حل  جهت 
غیر خطی   فرایند  یک  طراحی  تفکر  نهایت 
درک کاربران ،  برای  تیم ها  است که  تکراری 
به چالش کشیدن فرضیات ، تعریف مجدد 
برای  نوآورانه  راه حل های  ایجاد  و  مشکالت 
استفاده  آن  از  آزمایش  اولیه  نمونه سازی 
بهبود  قصد  تفکر  طراحی  قلب  در  می کنند . 
نحوه  تحلیل  و  تجزیه  طریق  از  محصوالت 
تعامل کاربران با آنها و تعیین شرایطی است 
دیگر  بیان  به  می کنند .  فعالیت  آن  در  که 
طراحی تفکر راهی برای کاوش با عمق زیاد 
برای کشف راه های بهبود تجارت کاربر به ما 

می دهد . ارائه 

 »محتشم  خوانی« 
و »مرثیه  خوانی به سبک 
بحر طویل« ثبت ملی شد
»محتشم- ثبت  از  میراث فرهنگی  معاون 
)ع(  امام حسین  و »مرثیه  خوانی   خوانی« 
ملی  فهرست  در  طویل«  بحر  سبک  به 
با  میراث فرهنگی ناملموس کشور، همزمان 

داد. خبر  محرم  ماه  آغاز 
عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی، علی دارابی درباره ثبت این دو اثر 
مرثیه خوانی  »محتشم خوانی:  داد:  توضیح 
اشعار  براساس  )ع(  حسین  امام  برای 
محتشم کاشانی« و »مرثیه خوانی به سبک 
اصیل  فرهنگ  از  برخاسته  را  طویل«  بحر 
در  اثر  دو  این  بیان کرد:  و  دانست  ایرانی 
یافته اند.   تبلور  عاشورایی  میراث  و  اسالم  پرتو 
کاشانی،  شمس الشعرای  اشعار  افزود:  او 
در مراسم  از دوره صفوی،  مرحوم محتشم 
عزاداری امام حسین )ع( همچون چراغی 
مرور  به  اشعار  این  بازخوانی  و  می درخشد 
در  شده که  خوانی«  »محتشم  به  موسوم 
)ع(  حسین  امام  برای  مرثیه خوانی  واقع 
است که  محتشم کاشانی  اشعار  براساس 
با طلیعه »باز این چه شورش است« آغاز 

می شود.

پیام  جامعه

عنوان باکس

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا:

بارش های سیل  آسا در جنوب کشور ادامه دارد 
مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
تداوم  از  هوا  وضع  مخاطرات  بحران 
گفت:  و  داد  خبر  کشور  جنوب  بارش های 
تمام دستگاه های اجرایی و مردم باید هنگام 

باشند. کمک رسانی  آماده  هشدار  صدور 
گفت:  ضیائیان  صادق  ایسنا،  گزارش  به 
استان های  در  ماه(  مرداد  )ششم  پنجشنبه 
کرمان، هرمزگان و فارس بارش شدید باران 
درخواست  مردم  از  می شود.  پیش بینی 
شده  اعالم  استان های  در  که  می کنیم 
به  رفتن  از  و  دوری  رودخانه ها  اطراف  از 

کنند. اجتناب  پرخطر  محل های 
جمعه  روز  بارش های  درباره  ضیائیان 
روز  بارش ها  این  افزود:  ماه(  )7مرداد 
نیمه غربی  فارس،  استان های  در  جمعه 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  بوشهر،  کرمان، 
اصفهان و یزد با شدت بیشتری ادامه دارد 
همچنین بارش های شدیدی را در ارتفاعات 
در   . باشیم  می توانیم شاهد  البرز  و  تهران 
بارش های  نیز  و گلستان  استان های گیالن 

می رود. انتظار  شدیدی 
به گفته او روز شنبه هشتم مرداد ماه نیز این 

بارش ها در فارس، کرمان، بوشهر و حتی در 
جنوب اصفهان ادامه دارد. این شرایط جوی 
روز یکشنبه آینده برای البرز، مرکزی و استان 

قزوین پیش بینی می شود.
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا درباره صدور هشدارهای 
این  فعالیت  هنگام  گفت:  هواشناسی 
سامانه های جوی هشدارهایی صادر می شود 
رنگبندی  جهانی  استاندارد  اساس  بر  که 
اهمیت  رنگی  هر  در  هشدارها  این  شده اند. 
زیادی دارند و مردم باید به آن ها توجه کنند.

گفت:  هشدارها  رنگ بندی  تعریف  در  او 
هشدار زرد برای زمانی است که هنگام وقوع 
و  می پذیرند  آسیب  مردم  از  بخشی  پدیده 
بخشی دیگر این وضعیت را تجربه نمی کنند. 
بخش آسیب پذیرگروهی از مردم هستند که 
به طور مثال به واسطه شغل خود پدیده مورد 
تهدید قرار می گیرند. به عنوان مثال افرادی 
کار  جرثقیل  با  عمرانی  عملیات  هنگام  که 
می کنند، هنگام وقوع مخاطره ای که برای آن 
هشدار زرد صادر می شود، ممکن است دچار 
مشکل شوند. هنگام صدور هشدار سیالب نیز 
خسارت  دچار  می توانند  مشاغل  از  بسیاری 
شوند اما در هشدار زرد یک محدوده کوچک 

می شود. درگیر  جفرافیایی 
کرد:  اظهار  نارنجی  هشدار  درباره  ضیائیان 

است  وسیع  بسیار  نارنجی  هشدار  دامنه 
منطقه  جغرافیایی  لحاظ  به  می تواند  و 
را  بسیاری  خسارات  و  درگیر  را  وسیع تری 

کند. وارد 
او در تعریف هشدار قرمز گفت: این هشدار 
کمتر صادر می شود و هنگام صدور می تواند 
مانند   کند  درگیر  را  گسترده ای  بسیار  دامنه 
سیل سال ۱۳۹۸ که فاجعه  رخ داد و بخش 
تمامی  و  کرد  درگیر  را  کشور  از  عظیمی 
رفتند.  سیل زدگان  به کمک  نهادها  و  مردم 
آماده باش و  انتظار داریم که  این شرایط  در 
افتد و تمامی  اتفاق  کمک ها در سطح ملی 
دستگاه های اجرایی آماده باشند و مردم نیز 
تمام تمهیدات را برای این که در معرض خطر 

دهند. انجام  نگیرد،  قرار 

شماره  در  می  رساند  استحضار  به  احترام  با 
شماره  و   ۱۴۰۱ سال  تیرماه   ۱۴ مورخ   ۲۳۲۹
۲۳۱۲ مورخ ۲۵ خرداد سال ۱۴۰۱ سه مطلب 
به ترتیب با عناوین »تکثیر یا حفاظت نداریم 
»علی  رغم  است«،  ضروری  حفاظت  و  تکثیر 
»پردیسان  و  شدیم«  موفق  جوسازی ها  همه 
ایراد دارد، می شود جای بهتری درست کرد« به 
قلم جناب آقای علی رنجبران درج گردیده که 
مبتنی بر بیان انواع فرضیات نادرست و اتهامات 
مقتضی  است.  بوده  مستقیم  نقل  شکل  به 
منظور  به  و  مطبوعات  قانون  اساس  بر  است 
روشن شدن اذهان عمومی متن ذیل عینا در 
همان صفحه اول روزنامه »پیام ما« به چاپ 
برسد و همچنین در صفحه اینستاگرام روزنامه 

بازنشر شود. »پیام ما« هم 
پارک  وحش  حیات  تخصصی  کلینیک   -۱
پردیسان تهران از خرداد سال ۹۹ در عمل تعطیل 
شده و مجموعه جایگزین کنونی به هیچ وجه 
عملکرد پیشین را ندارد و دست اندرکاران هم به 
طور کامل تغییر کرده  اند. جای تعجب دارد که 

خبرنگار پیام ما چگونه از ایرادات این کلینیک 
و تبدیل آن به جای بهتر سخن می گوید در حالی 
که در زمان فعالیت رسمی این مجموعه ایشان 
حتی یک بار هم در این مرکز حضور نداشته  اند. 
چنانچه تمایل به مطالعه گزارش  ها و اطالعات 
رسمی بازپروری حیوانات درشت جثه داشتند؛ 
می  توانستند و البته شایسته  تر بود که در زمان 
فعالیت رسمی این مجموعه در آن حضور یافته 
و نسبت به موارد و ابهامات مدنظرشان پرسش 
می  کردند. الزم به ذکر است که هم  اکنون تمامی 
دفاتر، صورتجلسات رهاسازی  ها و... در کلینیک 
پردیسان در اختیار دفتر حیات وحش سازمان 
محیط زیست است و اگر تمایلی به تورق این 
اسناد وجود دارد؛ نویسنده محترم باید به دفتر 

حیات وحش مراجعه کنند.
جوسازی- همه  »علی رغم  گزارش  در   -۲
اکرامی  بهرنگ  دکتر  آقای  شدیم«  موفق   ها 
در  تکثیر  مورد  در  اطالعاتی  عنوان کرده اند که 
که  دارند  اختیار  در  پردیسان  در  یوز  اسارت 
نشان می دهد اشتباهات بسیاری در این مرکز 

بارها  مانند  مواردی  به  ایشان  است.  داده  رخ 
و  دلبر  باروری  توانایی  هورمون تراپی، کاهش 
خانم  تاکید  و  فاحش  ایرادات  با  درمان هایی 
ایمکه لودرز بر عدم تحرک اسپرم های کوشکی 
اشاره کرده  اند؛ حال آنکه نه  آقای دکتر بهرنگ 
اکرامی و نه روزنامه پیام ما، حتی یک برگ 
را  واقع  ادعاهای خالف  این  از  مدرک مستند 
ارائه نکرده و در ادامه گزارش هم صرفا بر این 

کرده  اند. پافشاری  واهی  ادعاهای 
هورمون  تراپی تنها یک بار و برای القای فحلی )با 
حضور تیم پردیسان و دکتر ایمکه لودرز( صورت 
گرفت و این کار بر اساس پروتکلی بوده که توسط 
محیط  سازمان  اختیار  در   GEOlifes موسسه 
زیست هم قرار گرفته و پس از آن لقاح مصنوعی 
برای دلبر انجام شد؛ حال اگر تیم تکثیر توران به 
آن دسترسی ندارد، دلیل دیگری بر اهمال کاری 
این تیم است. تاکید می  شود که هیچ بار دیگری 
استفاده از هورمون توسط تیم پردیسان انجام 
نشده و عبارت بارها هورمون  تراپی دروغ و کذب 

محض است.
در عین حال باید تاکید کرد که خانم ایمکه لودرز 
در زمان فعالیت کلینیک پردیسان گزارش هایی 
این  مجموعه  و  کرده  ارائه  مکتوب  و  مستند 
وحش  حیات  دفتر  اختیار  در  تنها  نه  مدارک 
سازمان حفاظت محیط زیست بلکه در اختیار 
مورد  در  است.  گرفته  قرار  هم  رسانه  اصحاب 
اشتباهی  توضیحات  کوشکی  اسپرم  کیفیت 
داده شده و مشخص نیست که هدف از بیان 
دوبار  کوشکی  از  چیست!  کذب  مطالب  این 
اسپرم  دوم کیفیت  دفعه  و  اسپرم  گیری شده 
نسبت به دفعه اول افت کرده بود که با توجه به 
افزایش وزن کوشکی اعالم شد که ممکن است 
بتوان با کاهش وزن، کیفیت اسپرم را اصالح کرد 
اما در هر دو بار کماکان کوشکی به عنوان یک 
فرد بارور شناخته شده و اسپرم  ها هم ذخیره 
شده است. بار دوم از اسپرم کوشکی برای لقاح 
مصنوعی هم استفاده شد و هم  اکنون به تایید 
آقای مهندس رجبعلی کارگر نمونه  های اسپرم 
است که  بدیهی  هستند.  یوز  پروژه  دفتر  در 
اتهام زنی های کذب و بدون مدرک  این قبیل 
بدنامی دست اندرکاران  با هدف  مستند صرفا 
پیشین کلینیک حیات وحش پارک پردیسان 
دامپزشک حیات وحش  معماریان،  ایمان  و 
بوده و لذا اگر این رویه کماکان ادامه داشته 
باشد، نامبردگان از حق شکایت رسمی خود نیز 

استفاده خواهند کرد.
۳-آقای بهرنگ اکرامی در این مصاحبه گفته اند 
که »اما دیدید که ما موفق شدیم و کاری که 
سال ها در پردیسان برای آن تالش ناموفق شده 
بود را انجام دادیم.« اگر قرار است که جفت گیری 
قلمداد کنیم که  موفقیت  مالک  یوزها  در  را 
جفت گیری هم در پردیسان )بین کوشکی و 
دلبر( و هم در توران اتفاق افتاده؛ سقط دلبر 
موضوع جداگانه  ای است اما مرگ دو توله ایران 
را به طور قطع نمی  توان دلیل بر موفقیت تلقی 
کرد. این در حالی است که اگر تکثیر در اسارت 
پردیسان ناموفق بوده، صرفا به این دلیل بوده که 
ما تنها حضور دو یوز )کوشکی و دلبر( را در این 
مجموعه داشته  ایم و این ذخایر ارزشمند ژنتیکی 
در عمل در توران کنار گذاشته شده  اند! الزم به ذکر 
است که پروژه تکثیر در اسارت سمنان در طی 
عملیاتی غیرشفاف که اکثر رسانه  های کشور هم 
آن را پوشش دادند، یک یوز نر را آن هم از تنها 

زیستگاه زادآور حذف کرد!
کنونی  برهه  در  که  کرد  فراموش  نباید   -۴
ایران  به  منسوب  یوز  بازمانده  تنها  از  نگهداری 
زعم  به  اتفاقا  پردیسان که  پیشین  تیم  نیز  را 
مصاحبه شوندگان ناموفق بوده، بیش از ۶۰ روز 
است که برعهده دارد. پرسش اینجاست که دلیل 
انتخاب مجدد تیم پردیسان ناکامی  های گذشته 
بوده یا عدم صالحیت و عدم توانایی تیم فعلی 
در مدیریت ساده  ترین مرحله از کار باعث مرگ 
دو توله و انتقال یک توله به تهران شده است؟
به کارنامه  حالی  در  اکرامی  بهرنگ  آقای   -۵
سرشار از ابهام و تناقض منتقدان پروژه تکثیر در 
اسارت توران اشاره کرده  و روزنامه پیام ما هم این 
صحبت  ها را منتشر کرده که اسامی و سمت  های 
تخصصی منتقدان به این پروژه غیرشفاف در 
روزنامه  های رسمی کشور موجود است. )جهت 
و کارشناس  دانشگاه  استاد  نامه ۲۴  یادآوری 
کارشناسی  اقدامات  پیرامون  زیست  محیط 
محیط  حفاظت  سازمان  غیرشفاف  و  نشده 
شود.  مرور  آسیایی  یوزپلنگ  مورد  در  زیست 
)۶۱۶۴۱/۱۳/۰۳/۱۳۹۹/http://www.iew.ir

یا  »تکثیر  عنوان  با  دیگری  مصاحبه  در   -۶
ضروری  حفاظت  و  تکثیر  نداریم  حفاظت 
است« نوشته علی رنجبران و مصاحبه با آقای 
محمدصادق فرهادی  نیا از عدم دستاورد پردیسان 
و استفاده از یوزها صرفا به عنوان مدل عکاسی 
و  مدارک  که  است  حالی  در  این  شده.  یاد 
تنها یوزهای آسیایی در  بر روی  مستندات کار 
اسارت پردیسان بارها در رسانه  ها منتشر شده و از 
آن جمله می  توان به نخستین مورد اسپرم  گیری 
از تنها یوزپلنگ آسیایی در اسارت )کوشکی( در 
آبان سال ۹۶ توسط شخص دکتر ایمکه لودرز 
حیات وحش  دامپزشکان  بهترین  از  یکی  که 
باروری گونه های سخت بارور  باالخص در زمینه 
در  زمان  همان  نمونه  این  اشاره کرد.  هستند؛ 
اختیار دفتر پروژه یوزپلنگ آسیایی قرار گرفت 
و نگهداری از آن هم به عهده دفتر حیات وحش 
سازمان محیط زیست بوده است و از این بابت 
کوچک ترین مسئولیتی را تیم کلینیک پردیسان 

است. نداشته  برعهده 
7- آقای محمدصادق فرهادی نیا در همین مقاله 
به مقایسه دو زمین و ساخت یک ساختمان چهار 
طبقه اشاره کرده و ماجرای اختالفات مربوط به 
طرفداران تکثیر یوز در پردیسان و توران را هم 
مشابه آن عنوان کرده اند؛ این در حالی است که 
دانشگاه  فارغ التحصیل  فرهادی نیا  محمدصادق 
آکسفورد انگلستان و همکارانش در مقاله  ای که 
با عنوان »مدیریت برون زیستگاهی تضمینی در 
برابر انقراض پستانداران درشت جثه در دنیای 
متغیر کنونی« در مجله زیست شناسی حفاظت 
کرده  اند؛  چاپ   )Conservation Biology(
می  نویسند برنامه های مدیریت برون زیستگاهی 
هنوز ضعیف و غیریکپارچه هستند و لذا دشوار 
است که بتوان ارزیابی کرد به عنوان یک برنامه 

عمل حفاظتی چقدر موفقیت آمیز هستند!
با وجود تالش بی پایان برای اثبات این صحبت 
که جفت  گیری فیروز یوز نر غالب توران با ایران 
یک موفقیت بوده و ختم به زادآوری شده؛ باید 
جفت  گیری  توانایی  فیروز  خاطرنشان کرد که 
همین  و  داده  نشان  توران  در  را  خود  طبیعی 
مساله یک تفاوت اصلی فیروز با کوشکی است 
که تعمدا نادیده گرفته می  شود! چرا که کوشکی و 
دلبر یوزهای در اسارت بوده  اند و پیش از پردیسان 
سابقه جفت  گیری نداشته   اند. در ضمن اگر قرار 
است که جفت  گیری را در یوزها مالک موفقیت 
قلمداد کنیم که جفت  گیری هم در پردیسان )بین 
اما  افتاده  اتفاق  کوشکی و دلبر( هم در توران 

سقط دلبر موضوع جداگانه ای است.
چگونه  فرهادی  نیا  آقای  اینجاست که  پرسش 
از ساخت بدون برنامه یک ساختمان ۴ طبقه 
آنهم به شکل غیراستاندارد که بعد از مرگ توله 
دوم ویران شد؛ دفاع می  کنند؟ بدیهی است که 
زنده ماندن توله یوز سوم به هیچ وجه ارتباطی 
با صالحیت و مدیریت تیم توران ندارد بلکه تنها 
دلیل زنده نگه داشتن این حیوان تا امروز نتیجه 
تالش های شبانه  روزی تیمی است که اتفاقا تیم 

پردیسان هم جزء اصلی آن است.
گفت  وگو  در  فرهادی نیا  محمدصادق  آقای   -۸
با علی رنجبران در حالی جفت  گیری یوزها را در 
پردیسان تهران یک شوخی و فاقد مدرک خوانده 
که ایشان هیچ گونه تخصصی در حوزه دامپزشکی 
ندارد. ضمن اینکه چندان عجیب هم نیست که 
برای اثبات پروژه غیرشفاف تکثیر در اسارت توران 
که تازه بعد از ۳ سال مسئولیت مشاوره دهی 
به آن را پذیرفته است، امروز مدارک و اسنادی 
مانند سونوگرافی رحم دلبر را بعد از سقط که اتفاقا 
در دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط 

زیست موجود است؛ زیر سوال می برد!
۹- محمدصادق فرهادی نیا در ادامه این بخش از 
صحبت  ها می  گوید: »یا مثال، به استناد حرف های 
را  یوز  بار  از ۲  نباید بیش  کالدول ساالنه  دکتر 

بیهوش کرد.«
جز  رفرنسی  گونه  هیچ  ایشان  اینکه  اول 
در  نکرده  اند که  ارائه  کالدول  دکتر  حرف  های 
مورد یوز تعداد بیهوشی مجاز در سال چند بار 
است! دوم اینکه بیهوشی برای دلبر به دلیل 
بیماری انجام شده و این بیماری اگر در گربه -
سان دیگری اتفاق می  افتاد یا باعث مرگ یا 
اما  از دست دادن رحم و تخمدان  ها می شد 
در مورد دلبر پروسه درمانی طی شده و دلیل 
بیهوشی هم این پروسه درمانی بوده نه بازی 
و تفریح! لذا چاره ای نبوده و امروز دلبر زنده 
است اما متاسفانه عدم تخصص و ادعاهای 

کذب این دستاورد را هم نادیده می  گیرد.
نکته قابل تعمق دیگر این است که آقای دکتر 

پیتر کالدول موضوع بیش از ۲ بار بیهوشی در 
سال را در پارک ملی توران، سمنان مطرح کرده  اند 
اما پرسش این است که این صحبت  های دکتر 
پیتر کالدول در کدام رسانه رسمی منتشر شده 
است؟ آقای فرهادی  نیا که در ایران حضور ندارند؛ 
پس چگونه است که ایشان از این بخش صحبت 
مطلع هستند اما از بخش مهم تر صحبت  های 
دکتر کالدول که گفته  اند: »باید توجه داشته باشید 
که من طرفدار زنده  گیری یوزپلنگ ها از طبیعت 
و بردن آن ها به شرایط پرورش در اسارت نیستم. 
تکثیر یوزپلنگ ها در طبیعت و محیط طبیعی 
آن ها خیلی ساده تر از گرفتن شان از طبیعت و 
سعی در تکثیر آن ها در اسارت است.«؛ بی اطالع 
نقل  از  فرهادی  نیا  آقای  پرهیز  دلیل  هستند؟ 
کالدول  دکتر  آقای  صحبت  های  از  بخش  این 

چیست؟!
هم  اکرامی  بهرنگ  دکتر  آقای  اینکه  جالب تر 
در مصاحبه خود می  گویند: »شایعاتی بر سر 
زبان افتاد که ایران توانایی باروری را از دست 
داده و بعد هم با تقطیع و جعل صحبت های 
آقای دکتر کالدول گفتند ایشان گفته ایران نیاز 
به سزارین نداشت که به هیچ عنوان صحت 
صحبت های  این  که  است  چطور  ندارد.« 
در  کالدول  دکتر  آقای  شده  تقطیع  و  جعل 
رسانه های رسمی منتشر نشده و چطور است 
تاکنون  اسارت سمنان هم  در  تکثیر  تیم  که 
جسارت نداشته این صحبت  ها را به طور کامل 
منتشر کند اما می  آیند و جسته و گریخته تنها 
نفع پروژه  به  را نقل می  کنند که  بخش  هایی 

تکثیر سمنان است؟
۱۰- در ادامه این مقاله به بارها سرکشی، بیهوشی 
و تجویز دارو برای یوزها در پردیسان اشاره شده؛ 
اتفاقا  این رویکرد مثبت که  اینکه  اما به جای 
متضمن سالمتی یوزهای در اسارت بوده، مورد 
تشویق قرار گیرد؛ از دید مشاور پروژه تکثیر در 
اسارت توران به زیر سوال رفته. این در حالی است 
که توله اول ایران به تایید آقای علی رنجبران در 
مقاله ۲۵ خردادماه، در آشپزخانه آن هم در حالی 
که صدای دو توله دیگر از دور به گوش می رسد، 
کالبدگشایی شده و در مورد جایگاه توله ها هم 

سایت مربوطه یک اتاق بیشتر نداشته است!
مرگ توله دوم و انتقال توله سوم به تهران 
نشان داد که کلیه این موارد باالخص امکانات 
حائز  چقدر  توله  ها  نگهداری  محل  در  الزم 
اهمیت هستند. پرسش اینجاست که آیا اگر 
خیلی  می بود،  محل  در  سونوگرافی  دستگاه 
سریع انسداد روده توله دوم تشخیص داده 
منطقه  آن  چون  که  است  بدیهی  نمی شد؟ 
از  هم  توله  ها  ندارد؛  امکانات  و  تجهیزات 
یکسری رسیدگی  های تخصصی به طور کامل 
محروم بوده اند. امکاناتی که همه برای توله 
سوم در تهران استفاده شده و توله اول و دوم 

بوده  اند. آن ها محروم  از 
۱۱- جالب است که آقای فرهادی  نیا به اتکاء 
به نظرات تخصصی از جمله نظرات دکتر پیتر 
اما نه ایشان به عنوان  کالدول اشاره کرده  اند؛ 
بهرنگ  دکتر  آقای  نه  و  پروژه  این  مشاور 
اکرامی تاکنون حتی یک برگ سند مکتوب از 
صحبت های دکتر پیتر کالدول منتشر نکرده  اند. 
حال آنکه ما به دلیل بازدیدهای چندین روزه 
دکتر کالدول از توله یوز سوم، فایل  های صوتی 
در اختیار داریم که در آن ها نکات ظریف و حائز 

دارد. اهمیتی وجود 
۱۲- آقای علی رنجبران نویسنده این مقاالت 
و گفتند  مطرح کرده  را  اناالپریل  مسئله  ابتدا 
جنین  سقط  بر  احتمالی  تاثیر  دارو،  این  که 
و  کردیم  تکذیب  را  مساله  این  اما  که  دارد 
پاسخ  های  هم  مستقل  دامپزشکان  اتفاقا 
اکنون مشخص است که  دندان شکنی داده و 
هدف از بیان این موضوع صرفا به زیر پرسش 
بار دیگر  االن  بوده است.  تیم پردیسان  بردن 
موضوع هورمون را مطرح می کنند که به تفصیل 
تشریح شد. به هر حال هدف مشخص است؛ 
القای موفقیت یک طرح غیرشفاف و پرابهام 

خواننده!   به 
آقای  که  می  شود  یادآور  خاتمه  در   -۱۳
محمدصادق فرهادی  نیا در حالی هزینه  های 
را مقایسه  تهران  و  توران  در  یوزها  نگهداری 
شفافیت  هیچ گونه  امروز  به  تا  کرده  اند که 
توران  پروژه  تکثیر  مسئوالن  جانب  از  مالی 
در  نه  فنس  کشی،  هزینه  های  بخش  در  نه 
است  نداشته  وجود  و ...  قراردادها  بخش 
اما در مقابل کلیه مسایل مالی پروژه تهران 

دارد.   قرار  منتقدان  روی  پیش  شفاف 

 جوابیه علی عمارلویی، مسئول سابق کلینیک حیات وحش پارک پردیسان 
و  ایمان معماریان، دامپزشک، به »پیام ما « 

یک برگ مدرک مستند از ادعاهای 
خالف واقع ارائه نشده است 

توضیح پیام ما: گفت وگوهای  تحلیلی روزنامه »پیام ما« با محمد صادق  فرهادی نیا 
و بهرنگ اکرامی درباره پروژه »تکثیر در اسارت یوز« واکنش علی عمارلویی و  ایمان 
رو  همین  از  است.  داشته  پی  در  را  حوزه  این  کارشناسان  از  دیگر  تن  دو  معماریان 
رسانه  عنوان  به  ما«  »پیام  فرستاده اند.  روزنامه  به  انتشار  برای  را  بلند  جوابیه ای 
ایران نگاهی تحلیلی  به مسایل محیط زیست  پایدار می کوشد  تخصصی حوزه توسعه 
اما  می کنیم  استقبال  نگاه های کارشناسی  همه  انعکاس  از  همین رو  از  باشد.  داشته 
رسانه  عنوان  به  خود  برای  نیز  را  پرسشگری  جایگاه  و  مسئولیت  حفظ  حال  عین  در 
آقایان  پاسخ  مطبوعات  قانون  برابر  و  سیاست  همین  چارچوب  در  می دانیم.  الزم 
نکته  این  ذکر  فقط  دارد.  قرار  گرامی  مخاطبان  روی  پیش  معماریان  و  عمارلویی 
به  ما  رنجبران همکار  آقای علی  از  از متن جوابیه  ضروری است که  در چند قسمت 
عنوان »نویسنده مقاالت« یاد شده و ایشان مورد خطاب و عتاب قرار گرفته اند. الزم 
با کارشناسان به  به توضیح است آقای رنجبران در مقام روزنامه نگار و مصاحبه کننده 
گفت وگو نشسته اند و یادداشت و مقاله ننوشته اند! وظیفه مصاحبه کننده هم روشن 
است؛ طرح پرسش دقیق و صریح. اگر کارشناسان دیگری از جمله جناب عمارلویی 

آماده ایم. ایشان  دیدگاه های  انتشار  برای  ما  فراهم کنند  را  امکان گفت وگو  هم 

آقای محمدصادق فرهادی نیا 
در گفت  وگو با علی رنجبران در 
حالی جفت  گیری یوزها را در 
پردیسان تهران یک شوخی و 
فاقد مدرک خوانده که ایشان 
هیچ گونه تخصصی در حوزه 
دامپزشکی ندارد

| بهناز امینی خواه |



پیامک شما را دربـاره 
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مذاکرات آبی ایران و افغانستان بی نتیجه بوده، وزیر نیرو می گوید به زودی به این کشور سفر می کند  

مذاکرات بی حاصل برای حقابه
رئیس جمهور: وزارتخانه های مربوطه راه های تامین آب شرب و آب کشاورزی برای مردم استان سیستان و بلوچستان 

از جمله از طریق حفر چاه های ژرف و اختصاص دکل های ویژه را پیگیری کنند

وزیر نیرو: در موضوع هیرمند، 
تاکنون طرف افغانستانی در کالم 
ابراز به تحقق حقابه ایران را انجام 

داده که قدم مثبتی بوده اما به 
هیچ عنوان برای ما کافی نیست. 
در مسئله هیرمند ضرورت ایجاد 

می کند که شخصا  وارد روند 
مذاکرات شوم و برنامه ریزی 

برای سفر به افغانستان به منظور 
پیگیری این مسئله را در دستور 

کار داریم

رئیس جمهور هم دیروز با 
تاکید بر پیگیری جدی موضوع 

حقابه ایران از افغانستان، 
دستور داد سایر راهکارهای 

موجود برای تامین آب شرب 
و کشاورزی مردم سیستان 

و بلوچستان در اولویت کاری 
وزارتخانه های مربوطه قرار گیرد
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4 حوضه آبریز 
با احتمال باالی وقوع 

سیالب ناگهانی
احتمال  از  نیرو  موسسه تحقیقات آب وزارت 
باالی وقوع سیل در چهار حوضه آبریز در این 
تخصصی  اضطراری  جلسه  و  داد  خبر  هفته 
ستاد فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیالب 
روزهای  در  تسنیم،  گزارش  شد.به  تشکیل 
اخیر با افزایش وقوع بارش های سیالبی، بروز 
سیالب های ناگهانی را در نقاط مختلف کشور 
به ویژه استان های جنوبی شاهد بوده ایم. طبق 
اعالم موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، احتمال 
بروز سیالب های ناگهانی، در روزهای باقی مانده 
کشور  آبریز  حوضه  چهار  در  جاری،  هفته  از 
وجود دارد.بر اساس اعالم موسسه تحقیقات 
برای  عمدتًا  بارش ها  وقوع  جاری  هفته  آب، 
مناطق واقع در نیمه جنوبی کشور تا محدوده 
خزر  دریای  سواحل  و  زاگرس  رشته کوه های 
به طوری که در حوضه های  پیش بینی می شود 
انجیر،  در  کویر  سیرجان،  ابرقوی  کویر  آبریز 
)به ویژه  مهران  و کل  بلوچستان  رودخانه های 
برای استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، 
سیالب  وقوع  ریسک  با  فارس(  و  هرمزگان 
همراه خواهد بود.همچنین با توجه  به چشم انداز 
بارش پیش بینی شده برای هفته آینده، وقوع 
بارش های پراکنده برای مناطق واقع در نواحی 
شمالی کشور، محدوده رشته کوه های زاگرس و 
بخش هایی از جنوب کشور مورد انتظار است.
حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان این 
هفته بیشینه بارش ۱۵۰میلی متری و متوسط 
بیشترین  که  دارد  را  ۱۹میلی متری  محدوده 

آبریز کشور است. بین حوضه های  میزان 
به  مربوط  هفته  این  پربارش های  دوم  مقام 
بارش  بیشینه  با  مرکزی  فالت  آبریز  حوضه 
۱۵۰میلی متری و متوسط محدوده ۹میلی متری 
مرزی  آبریز  حوضه  در  بارش  است.وضعیت 
و  ۱۴۶میلی متری  بارش  بیشینه  هم  شرق 
متوسط محدوده 7میلی متری را شاهد است. 
بارش در حوضه آبریز دریای خزر هم بیشینه 
بارش  محدوده  متوسط  و  ۴۴میلی متری 
۵میلی متری دارد.در هفته جاری حوضه آبریز 
۶میلی متری  بارش  بیشینه  ارومیه  دریاچه 
با متوسط بارش یک میلی متر دارد و حوضه 
میلی متر  بارش ۵  بیشینه  هم  قره قوم  آبریز 
داراست.این هفته ۳۰  را  بارش  بدون متوسط 
حوضه آبریز درجه  ۲ کشور و محدوده های ۹ گانه 
دارند. بارش  به فراخور  آبریز  حوضه های  مدیریت 
باالترین  باز هم  هفته منتهی به ۱۴ مردادماه 
و  فارس  خلیج  آبریز  حوضه  در  بارش  میزان 
دریای عمان با بیشینه ۹۳ میلی متر و متوسط 
همچنین  بود،  خواهد  ۳میلی متری  محدوده 
مقام دوم پربارش ترین حوضه  آبریز اصلی در 
هفته منتهی به ۱۴ مردادماه متعلق به حوضه 
آبریز دریای خزر با بیشینه ۶۶ میلی متر خواهد 
بود که ۳ میلی متر هم متوسط محدوده خواهد 
داشت.پس ازآن حوضه آبریز اصلی فالت مرکزی 
بیشینه بارش ۵۲میلی متری و متوسط محدوده 
حوضه  و  داشت  خواهد  را  یک میلی متری 
آبریز دریاچه ارومیه هم در هفته منتهی به ۱۴ 
مردادماه بیشینه بارش ۹میلی متری و متوسط 
محدوده یک میلی متری را به خود می بیند.بر 
این اساس، حوضه قره قوم هم در هفته منتهی 
به ۱۴ مردادماه بیشینه 7میلی متری و متوسط 

محدوده یک میلی متر را تجربه خواهد کرد.
حوضه آبریز مرزی شرق که در هفته منتهی به 
7 مردادماه ۱۴۶ میلی متر بارش داشت و در 
میزان  مردادماه کمترین  به ۱۴  منتهی  هفته 
بارش با بیشینه بارش ۴ میلی متر بدون متوسط 
محدوده را تجربه خواهد کرد، با این احتساب 
از مجموع ۳۰ حوضه آبریز درجه  ۲ در ۴ حوضه 

قطره ای باران نخواهند داشت.

هفت برابر بیش از ظرفیت 
مجاز از مراتع کشور 
بهره برداری می شود 

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری گفت: براساس مطالعات دانشگاه 
تهران برای یک خانوار پنج نفره ۵۶۰ هکتار مرتع 
با۲۳۰ واحد دامی در نظر گرفته شده و باید ۱۶۰ 
هزار خانوار بهره بردار در مراتع وجود داشته باشد 
و این در حالی است که در حال حاضر هفت 
برابر این جمعیت معادل یک میلیون و ۱۵۰هزار 

خانوار حضور دارند که باید ساماندهی شود.
منابع  سازمان  رسانی  اطالع  مرکز  به گزارش 
 ۸۴.۸ را  مراتع کشور  وسعت  افزود:  طبیعی 
میلیون هکتار اعالم کرد و ادامه داد: این وسعت 
از  از ۱۳۴.۴میلیون هکتار  از ۵۲ درصد  بیش 
عرصه های منابع طبیعی ایران را تشکیل می 
در  مراتع  از  میلیون هکتار  تاکنون ۸۱  و  دهد 
سطح کشور ممیزی شده است و در این راستا 
نیز ۴۲ هزار و ۳۰۰ سامانه عرفی شناسایی و 
شده  صادر  دام  چرای  پروانه  فقره  هزار   ۳۸۰
و  طبیعی  منابع  سازمان  مراتع  است.مدیرکل 
آبخیزداری با اشاره به وضعیت نامناسب مراتع 
میلیون  از ۸۴.۸  حاضر  حال  در  گفت:  کشور 
هکتار مراتع کشور، تنها 7.۲ میلیون هکتار دارای 
پوشش بیش از ۵۰ درصد هستند، ۲۱.۴ میلیون 
هکتار پوششی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد)مراتع نیمه 
متراکم( و ۵۶.۲ میلیون هکتار پوششی کمتر از 

۵۰ درصد)مراتع فقیر( هستند.

مسئوالن ایرانی بارها در یک سال اخیر به طرف 
افغانستانی توصیه کرده بودند که به تخصیص 
حقابه هامون از رود هیرمند )هلمند( پایبند باشد.
سعید خطیب زاده، سخنگوی سابق وزارت امور 
خارجه فروردین  ماه امسال درباره این موضوع 
گفته بود: »رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی 
تعریف شده ای است و بر اساس قرارداد بین 
ایران و افغانستان، حقابه ایران کامال مشخص 
بوده و دولت افغانستان هم به این حقابه متعهد 
از حیات  البته حقابه طبیعت و صیانت  است. 
هامون ها موضوع جداگانه ای است که از مدت ها 
قبل با دولت افغانستان در حال مذاکره است و 

خوشبختانه اهمیت  حیات هامون ها و ضرورت 
افغانستان  آنها مورد توجه دولت  تامین حقابه 
نیز می باشد.« او هشدار هم داده بود که خشک  
شدن هامون ها آسیب های جدی از جمله طوفان 
های شن برای مردم در هر دو  سوی مرز در 
و  خوشبینانه  اظهارات  اما  داشت.  خواهد  پی 
در  خارجه  وزارت  سابق  سخنگوی  دیپلماتیک 
زمین واقعیت معادلی پیدا نکرده گویی که طرف 
افغانستانی مالحظات متعددی برای رسیدن به 

توافق با ایران دارد. 
رئیس سازمان محیط زیست اخیرا با اشاره به 
آخرین وضعیت رهاسازی حقابه رودخانه هیرمند 

گفته است: »مسئوالن افغانستان زیر بار اعداد 
نمی روند.«  هیرمند  حقابه  درباره  ایران  ارقام  و 
به نوشته ایسنا علی سالجقه این را هم اضافه 
کرده که »وزارت نیرو با همتایان خود در کشور 
افغانستان جلسه داشته است اما متاسفانه این 
طرف  چون  است  نرسیده  نتیجه  به  جلسات 
حاال  نمی رود.«  ما  ارقام  و  اعداد  بار  زیر  مقابل 
در این شرایط وزیر نیرو می گوید قصد دارد به 
افغانستان سفر کند.  علی اکبر محرابیان دیروز 
خبرنگاران  به  دولت  هیات  نشست  در حاشیه 
گفت: » تقویت دیپلماسی آب و انرژی اولویت 
سیاست خارجی دولت مردمی بوده و شخص 

را  مسائل  این  ویژه ای  دقت  با  رئیس جمهور 
مساله  به  مقدمه  این  با  او  می کند.«  پیگیری 
مذاکرات آبی ایران و افغانستان هم اشاره کرد: 
»در موضوع هیرمند، تاکنون طرف افغانستانی در 
کالم ابراز به تحقق حقابه ایران را انجام داده که 
قدم مثبتی بوده اما به هیچ عنوان برای ما کافی 
نیست. در مسئله هیرمند ضرورت ایجاد می کند 
که شخصا  وارد روند مذاکرات شوم و برنامه ریزی 
برای سفر به افغانستان به منظور پیگیری این 

مسئله را در دستور کار داریم.«
اسبق  رییس  پیشه،  فالحت  حشمت هللا 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اخیرا در گفت وگو با 

»پیام ما« سیاست کشورهای منطقه خاورمیانه 
درباره آب و محیط زیست را خصمانه توصیف 
کرده  و گفته بود: »کشورهای منطقه بی رحمانه 
منطقه  آب های  وضعیت  دستکاری  به  اقدام 
پروژه های  اجرای  و  طراحی  با  ترکیه  کردند. 
اقدام  به نحوی  آب،  حوزه  در  عمرانی  عظیم 
آبی  آورد  برابر   ٦ تا   ٥ حاضر  حال  در  کرد که 
رودخانه ها، سدسازی صورت گرفته است. این 
به  اقدام  نگاهی  چنین  با  نبود که  ترکیه  تنها 
کدام  هر  نیز  کشورها  دیگر  و  سدسازی کرده 
به نسبتی در وضعیتی که امروز کل منطقه به 
آن دچار شده، مقصرند. کما اینکه ایران، عراق، 
این که  از  و حتی سوریه صرف نظر  افغانستان 
با  و  دوستانه تر  روابط  کشورها  از  با کدامیک 
دارند  محدودتری  دیپلماتیک  روابط  کدامیک 
ارتباطات  در  کشورها  این  این که  به رغم  و 
سیاسی شان با همسایگان، روابطی متفاوت از 
بود، در موضوع  تا دوستی در نوسان  دشمنی 
را پیش گرفته  برخوردی دشمنانه  آب همگی 
و هر کدام تا حدودی در برافروختن آتش این 
وضعیت  همین  شاید  بودند.«  دخیل  جنگ 
بار  هم  جمهور  رئیس  تا  شده  موجب  بغرنج 
با  زیستی  محیط  مذاکرات  ضرورت  بر  دیگر 
همسایگان و به خصوص افغانستان تاکید کند.

کوتاه نمی آییم
رئیس جمهور هم دیروز با تاکید بر پیگیری 
جدی موضوع حقابه ایران از افغانستان، دستور 
آب  تامین  برای  موجود  راهکارهای  سایر  داد 
شرب و کشاورزی مردم سیستان و بلوچستان 
در اولویت کاری وزارتخانه های مربوطه قرار گیرد. 
ابراهیم رئیسی در جلسه هیأت وزیران، وزرای 
امور خارجه و نیرو را مامور پیگیری حقابه ایران از 
رود هیرمند کرد و گفت: دولت مردمی در پیگیری 

حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
او همچنین به وزارتخانه های مربوطه ماموریت داد 
که سایر راه های تامین آب شرب و آب کشاورزی 
برای مردم استان سیستان و بلوچستان از جمله 
از طریق حفر چاه های ژرف و اختصاص دکل های 

ویژه را پیگیری کنند. 
این سخنان رئیس جمهوری گویای این نکته 
است که به رغم همه تاکیدها بر دیپلماسی باید 
راههای جایگزین تامین آب را هم در منطقه شرق 
کشور دنبال کرد. چرا که روشن نیست مذاکرات 
آبی ایران و افغانستان مشروط به چه پارامترهای 
سیاسی دیگری است و آیا اساسا در کوتاه مدت 
به نتیجه می رسد یا نه. از سوی دیگر حتی به 
نتیجه رسیدن این مذاکرات هم نمی تواند فارغ از 
مباحث محیط زیستی پاسخگوی همه نیاز آبی 
سیستان و بلوچستان باشد. شاید دولت کنونی 
نتیجه  این  به  هم مانند دولت حسن روحانی 
برسد که طرحی دیگر برای تامین آب سیستان 
تهیه کند. اقدامی که در دولت گذشته در سکوت 
آن  اجرای  سرنوشت  از  اما  شد  انجام  خبری 

خبری در دست نیست. 

دیپلماسی محیط زیستی دولت ها در ایران تاکنون ثمره چشمگیری نداشته است. مذاکرات ایران و افغانستان بر سر حقابه هامون هنوز هم پس از 
چند سال بی نتیجه مانده است. سیاست ایران درباره سدسازی های مناقشه برانگیز ترکیه هم روشن نیست. هنوز اطالعات دقیقی از دستاوردهای 
مذاکرات اخیر ایران با کشورهای همسایه هم منتشر نشده است هر چند رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره اثربخش بودن این مذاکرات 
اظهار امیدواری کرده است. حاال در چنین شرایطی وزیر نیرو می گوید این بار خودش قصد دارد که وارد میدان شود و به افغانستان برود. در عین 

حال به نظر می رسد این مذاکرات صرفا جنبه فنی ندارد و عوامل سیاسی هم در توفیق یا شکست آن ها دخیل هستند.   

اکنون که دولت 
سیاست های 

وضع  سخت گیرانه تری 
کرده بسیاری از ماینرها 

در حال نقل مکان به 
کشورهایی مانند ایران و 
قزاقستان هستند، جایی 

که برق تقریبا به طور کامل 
از سوخت های فسیلی به 

دست می آید

گزارش 2

آیا راهی برای تمیزتر کردن ارزهای دیجیتال وجود دارد؟

پاکسازی کریپتو
تخمین زده می شود که یک تراکنش بیت کوین ممکن است کربنی 

ایالن ماسک، مدیرعامل شرکت تسال، بار دیگر 
بحث داغی را این بار در مورد مصرف انرژی بیت 
کوین آغاز کرد. ماسک در توییتی اعالن کرده بود 
که ازین پس تسال ارز دیجیتال را برای فروش 
خودروهای خود تنها زمانی می پذیرد که تایید 
منطقی )~۵۰ درصد( در استفاده از انرژی پاک 
توسط ماینرهای آن با تضمین روند مثبتی در 

آینده وجود داشته باشد.
بیت  ایجاد  فرآیند   - کوین  بیت  استخراج 
دیجیتالی  رکورد  رسانی  روز  به  و  جدید  کوین 
که تراکنش ها را ردیابی می کند - مقادیر زیادی 
برای  می کند.  مصرف  برق  و  محاسباتی  توان 
دشواری  پازل های  ماینرها  بیت کوین،  کسب 
را حل می کنند. هرچه آنها این کار را سریعتر و 
بیشتری  بیت کوین  می دهند،  انجام  کارآمدتر 
دریافت می کنند و این کار را برای استخراج بیت 

می کند. سخت تر  جدید  کوین های 
این امر در عین حال به استخراج بیت کوین نقش 
بزرگی در تغییر اقلیمی می دهد. طبق محاسبات 

تحقیقاتی، ماینرها حدود 7۳ تراوات ساعت برق 
در سال می سوزانند که با دو برابر مصرف دانمارک 
برابری می کند. محاسبات دیوانه وار توسط صدها 
هزاران ماینر بیت کوین بیش از ۶۴ میلیون تن 
دی اکسید کربن ساالنه وارد جو می کند.  تخمین 
زده می شود که یک تراکنش بیت کوین ممکن 
است کربنی به اندازه حاصل از  ۱.۸ میلیون خرید 

ویزا کارت منتشر کند.
اساسی  تغییر  ایجاد یک  با  رمزارزها می توانند 
طور  به  بلوک ها  ایجاد  نحوه  در  امکان پذیر  اما 
تغییر  این  هرچند  باشند.  تمیزتر  چشمگیری 
ممکن است به طور جهانی پذیرفته نشود اما ایده 
اتریوم  آن قابل تامل است. رقیب بیت کوین، 
اساس  بر  بزرگ  رمزنگاری شده  ارز  دومین   -
افزایش سرمایه در بازار - قصد دارد در این مسیر 
حرکت کند. در عین حال بیت کوین به دالیل 
مختلفی با مشکل انرژی روبه رو است. به طوری 
که کشورها ظرفیت تامین انرژی تجدیدپذیر برای 
عین حال  در  و  ندارند  را  بیت کوین  استخراج 
ماینرها هیچ انگیزه ای برای توجه به انرژی پاک 
نداشته و در عمل به هر کجا که برق ارزان ترین و 

عرضه پایدار باشد سرازیر می شوند.
ماینرهای  درصد  از ۶۵  بیش  در سال گذشته، 

جایی که  بودند،  مستقر  چین  در  بیت کوین 
استفاده  تابستان  در  آبی  برق  از  می توانستند 
کنند اما اکثر آن ها روی نیروگاه های زغال سنگ 
با  را  خود  ژنراتورهای  یا  شده اند  سوار  کشور 
گازوئیل یا سوخت سنگین راه می اندازند. اکنون 
که دولت سیاست های سخت گیرانه تری وضع 
کرده بسیاری از ماینرها در حال نقل مکان به 
کشورهایی مانند ایران و قزاقستان هستند، جایی 
که برق تقریبا به طور کامل از سوخت های فسیلی 

به دست می آید.

اثبات سهام به جای اثبات کار
سیستم بیت کوین در حل پازل های پیچیده 
»اثبات کار«  عنوان  به  تراکنش ها  تایید  برای 
شناخته می شود در حالی که رویکرد جایگزین 
به عنوان »اثبات سهام« نامگذاری می شود. در 
رویکرد اخیر به جای ماینرها، »تایید کنندگان« یا 
اعتباردهندگان هستند که یک »سهم« را به ارزش 
رمزارز خود کنار می گذارند و در ازای آن برای ایجاد 
یا تأیید تراکنش های جدید و به روزرسانی بالک 
به نسبت  تأیید کنندگان  دارند.  رای  چین حق 
پاداش  دیجیتال  ارز  با  گذاشته اند  سهامی که 
می گیرند و در صورتی که بلوکی با تراکنش یا 
تاریخچه نادرست را تایید کنند، سهام خود را از 

دست می دهند. اعتباردهندگان در این سیستم 
به صورت تصادفی انتخاب می شوند و نیازی به 

رقابت و یا قدرت محاسباتی باال ندارند.
در چنین سیستمی  تنها داشتن یک دستگاه با 
اتصال به اینترنت مطرح است و ازین رو می شود 
 ۹۹.۹۵ حدود  تا  انرژی  مصرف  داشت  انتظار 
مانند  یابد. چندین بالک چین،  درصد کاهش 
Cardano، EOS، Polkadot و Tezos دارای 
پروتکل اثبات سهام هستند اما سهم آنها در بازار 
در مقایسه با بیت کوین و اتریوم نسبتًا کوچک 
است. به همین دلیل حرکت اتریوم به سمت 
اثبات سهام یک تغییر عمده به حساب می آید. 
در صورت موفقیت، می تواند دیگران را نیز به دنبال 
کردن همین مسیر تشویق کند و رد پای کربن 

کریپتوها را کاهش دهد.
چنین تغییری آسان نخواهد بود چرا که طراحی 
یک بالک چین اثبات سهام که مقیاس پذیر باشد 
و در عین حال امنیت و تمرکززدایی - دو مورد 
از اصول اساسی ارزهای دیجیتال - حفظ شود 

تقریبا غیر ممکن است. در بهترین حالت می توان 
دو شاخص از سه شاخص مهم بالک چین را 
همراه داشت یا به عبارت دیگر با یک ارز دیجیتال 
نمی توان همه مشکالت را حل کرد. در عین حال 
کارشناسان معتقدند که مورد استفاده بیت کوین 
بسیار متفاوت با اتریوم است.  پول بیت کوین 
واقعًا این امید را دارد که روزی به نوعی واحد 
حساب یا پول شود، اما اتریوم چنین آرزویی 
ندارد و هدف آن در نهایت جایگزینی عوامل ثالث 
اینترنتی مانند فیس بوک و گوگل با اپلیکیشن ها 
و قراردادهای غیرمتمرکز خود است که از ارز اتر 

استفاده می کنند.
ارزهای  انرژی  مشکل  غالب  بستر  بیت کوین 
روش  به  بیت کوین  تغییر  و  است  دیجیتال 
اثبات سهام غیرمحتمل می آید. اما عرضه آن نیز 
سطحی محدود دارد به طوری که در نهایت ۲۱ 
میلیون رمز ارز می تواند در گردش باشد. در نتیجه 
زمانی فرا خواهد رسید که استخراج بیت کوین 

متوقف می شود و آینده کمی  سبزتر شود.

استاندار آذربایجان غربی:

مشکل حادی برای اتمام تونل انتقال آب 
به دریاچه ارومیه وجود ندارد

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اتمام هرچه 
سریع طرح های سخت افزاری احیای دریاچه 
ارومیه گفت: تنها 7۵۰  متر از احداث کامل تونل 
انتقال آب به دریاچه باقی مانده و مشکل حادی 

برای اتمام آن وجود ندارد.
،محمدصادق  ایران  آب  خبرگزاری  گزارش  به 
معتمدیان تاکید کرد: امروز متخصصان به این 
نتیجه رسیده اند که ُبعد نرم افزاری احیای دریاچه 

ارومیه به مراتب مهم تر از بخش سخت افزاری 
آن بوده و تمرکز بر ایجاد سازه ها و احداث بخش 
سخت افزاری، سبب توفیق نیافتن در احیای 

دریاچه ارومیه شده است.
استاندار آذربایجان غربی، هدف اصلی از اجرای 
را  ارومیه  دریاچه  احیای  افزاری  نرم  بخش 
مشارکت مردم در حفظ منابع آبی عنوان کرد و 
ادامه داد: باید قبول کنیم که بدون مشارکت مردم 

و احساس مسئولیت در این راستا، هیچ توفیقی 
نخواهیم یافت.

وی با اشاره به اینکه توسعه اراضی کشاورزی و 
کشت محصوالتی با مصرف باالی آب نظیر سیب 
و چغندر قند سبب از بین رفتن منابع آبی شده، 
آسیب  از  نمونه ای  ارومیه  دریاچه  اضافه کرد: 
دیدن منابع آبی بوده و باید ادغان کنیم که تغییر 
الگوی کشت در منطقه ضروری و اجتناب ناپذیر 

است.معتمدیان اظهار کرد: بخش قابل توجهی 
از معیشت مردم استان کشاورزی است و مردم 
باید بدانند که الزمه جان گرفتن دوباره دریاچه 
تغییر الگوی کشت است و صرفا با انتقال آب به 

دریاچه، امکان احیای آن وجود ندارد.
او گفت: با شعار دادن نمی شود با معیشت مردم 
بازی کرد؛ باید اشتغال زایی در این استان به 
سمت صنعت و فرآوری ها با ارزش افزوده باال 

هدایت شود.
معتمدیان با بیان  اینکه کارگروه احیای دریاچه 
منطقه ای  نگاه  با  ملی  کارگروه  یک  ارومیه 
حاکمیتی  تمامی امکانات  از  افزود:  است، 
بهره مند خواهیم شد که  برای احیای دریاچه 
استفاده از ظرفیت علمی و دانشگاهی نیز از 

می رود. شمار  به  ها  ظرفیت  این  مهمترین 
احیای  کرد:  تاکید  غربی  آذربایجان  استاندار 
بسیج  و  همگانی  نگاه  یک  ارومیه  دریاچه 

می طلبد. را  متولی  دستگاه های 
گذشته  در  متاسفانه  کرد:  اضافه  معتمدیان 
طرح های نرم افزاری احیای دریاچه مورد غفلت 
واقع شده است که هرچه سریعتر باید فاز اجرایی 

تخصصی این بخش آغاز شود.
کشت گیاهان دارویی کم  آب بر با جای سیب 
و چغندر قند، حضور فعال اساتید دانشگاهی 
سازی  فرهنگ  دریاچه،  احیای  کارگروه  در 
با  رابطه  در  دانشگاه  تخصصی  نظر  ارائه  و 
طرح های احیای دریاچه در این جلسه مطرح 

قرار گرفت. بررسی  و مورد 

متاسفانه در گذشته 
طرح های نرم افزاری احیای 

دریاچه مورد غفلت واقع 
شده است که هرچه سریعتر 

باید فاز اجرایی تخصصی 
این بخش آغاز شود

| مترجم: وحید خاتمی |

| Analisa R. Bala |
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 یادگار نادرشاه افشار
نادرشاه افشار با تاسیس پایگاه دریایی در 
خور بوشهر این بندر را از یک روستای کوچک 
ماهیگیری به یک بندر مهم تبدیل کرد تا رونق 
و آبادانی به آن روی آورد و بافت مسکونی یا 
همان بافت تاریخی فعلی شکل بگیرد. بافت 
تاریخی بوشهر را به دلیل نوع معماری ، مصالح 
و سازگاری با اقلیم از نادرترین و بی نظیرترین 

بافت هایی تاریخی کشور می دانند.
در  را  خود  شکل  چند  به  اقلیم  با  سازگاری 
و  تنگ  می کشد ؛ کوچه های  رخ  به  بافت  این 

باریک که با یک وزش باد کوچک هوای بسیار 
خنکی را روانه خانه ها می کنند و نوع معماری 
خانه ها که بالکن های چوبی یا شناسیل دارند. 
شناشیل ها فضای خانه را مانند پنجره باز می کند 
و شبکه هایی که از جنس چوب هستند نسیم 
دریا را به فضای داخلی هدایت می کنند. این تکه 
چوب هایی که با نظم کنار هم چیده شده وظیفه 
سایه بانی و کاهش دما در فضای داخلی اتاق ها 

را نیز بر عهده دارند.
از سوی دیگر ، یکی از عناصر اصلی و کاربردی 
در بافت قدیم، پشت بام ها و جان پناه ها بوده  

هوایی  و  آب  شرایط  در  معموال  مردم  است. 
خاصی، به هنگام شب برای استراحت به پشت 
بام ها می رفتند و از هوای دلپذیر پشت بام لذت 

می بردند.

 چالش های امروزی بافت
زیبایی های  همه  با  بوشهر  تاریخی  بافت 
زنده  بافت های  معدود  از  یکی  عنوان  به  خود 
دارد.  در حال حاضر چالش هایی هم  تاریخی 
فعال اجتماعی بوشهری این موضوع را مطرح 
می کند و توضیح می دهد که به دلیل هوای گرم 
بوشهر در اغلب ماه های سال ، خانه ها و گذرها 

به شکلی ساخته شده که مسیر بادهای شمالی 
را به خود جلب و خانه ها را خنک کند، اما نکته 
اینجاست که همین الگوی شهرسازی سازگار با 
و گذرهای  محیط زیست موجب شده کوچه ها 
بافت تاریخی به قدری باریک باشند که امکان 

تردد ماشین از آن ها وجود نداشته باشد.
مهدی علیپور این مساله را برای حال حاضر یک 
بافت  چالش می داند: وقتی گذر ماشین رو در 
تاریخی وجود نداشته باشد  نه تنها امکان تردد 
ماشین های امدادی نیست  بلکه حتی می تواند 
و  مسیرها  ایجاد  به  ساکنان  تشویق  موجب 
تخریب  و  غیراستاندارد  و  غلط  کریدورهای 
بافت شود در حالی که مثال گذر محله کوتی طی 
سال های اخیر بدون آسیب به ماهیت بافت و 
تخریب خانه های ارزشمند ایجاد شده است.

در واقع آنچه این کارشناس مطرح می کند یعنی 
گذرها به شکلی ایجاد شوند که بافت تاریخی 
را شبیه محله های نو و جدیدالتاسیس نکنند و 
از سوی دیگر  به قوام و دوام بافت تاریخی و 

استمرار زندگی در آن کمک کنند.
چالش بعدی از نگاه فعال اجتماعی بوشهری 
تاریخی  بافت  در  فاضالب  سیستم  نداشتن 
است که موجب شده برخی ساکنان کانال هایی 
را  در خانه های خود حفر و پساب منزل خود 
به بیرون هدایت کنند در حالی که ساماندهی 
فاضالب باید از سوی دولت و با نظارت اداره 
کل میراث فرهنگی انجام شود تا بافت ارزشمند 

تاریخی آسیب نبیند.

 سامان دهی گذرها در سال جاری
بافت بوشهر بیش از ۹۰۰ خانه را در وسعت 
۳۸ هکتاری خود جای داده که از این میان ، ۹۰ 
پالک ثبت ملی شده و ۲۴۰ پالک هم ارزش 
تاریخی دارد. در شرایطی که به گفته مدیرکل 
و گردشگری  دستی  صنایع  فرهنگی ،  میراث 
بوشهر مرمت کامل این بافت در کف، جداره ها، 
میدانچه ها، گذرها و خانه های تاریخی به حداقل 
۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار و دو سال زمان احتیاج 
دارد ، چند روزی است آسفالت برداری، بهسازی 
و کف سازی گذر مسجد شیخ سعدون واقع در 
این بافت و در فاز نخست تا مدرسه ۱۳ آبان با 

برآورد هزینه یک میلیارد تومان آغاز شده.
اسماعیل سجادی منش وعده داده است این 
از  شود:  انجام  شهریور  پایان  تا  سامان دهی 
مردم خواستیم مطالبات و نیازمندی های خود 
را بگویند و در ابتدا ساماندهی گذر شیخ سعدون 
به عنوان بزرگترین گذر بافت تاریخی را مطرح 
کردند. به همین دلیل اعتبار مرمت و ساماندهی 
آن از محل اعتبار ملی پیش بینی شده است. 

از  بوشهر  تاریخی  بافت  گذرهای  سامان دهی 
اولویت های این اداره کل در سال جاری است ، 
اما عالوه بر حل چالش ها ، قرار است مرمت های 
انجام شده پیوست فرهنگی هم داشته و مردمی 
باشند به طوری که عنوان بافت در حال حاضر 
به »بافت تاریخی مردمی بوشهر« تغییر کرده 

است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی ،  میراث  مدیرکل 

گردشگری معتقد است این تغییر عنوان با هدف 
حفظ شور زندگی در بافت تاریخی بوشهر انجام 
شده: عالوه بر این قصد داریم محافل فرهنگی 
را در بافت فعال و دوره های آموزشی و فرهنگی 
برای مردم برگزار و در آینده نزدیک از پویش ها، 
انجمن های مردمی و نهادها برای مردمی سازی 

بیشتر بافت دعوت به همکاری کنیم.

کوچه های قهر و آشتی
صنایع  فرهنگی ،  میراث  مدیرکل  گرچه 
و  بافت  مردمی سازی  از  و گردشگری  دستی 
مرمت ها خبر می دهد ، اما نباید فراموش کرد این 
بافت از گذشته مردمی بوده و مهم ترین شاخصه 

آن کوچه های قهر و آشتی است.
بادهای  هدایت  برای  ابتدا  در  که  کوچه هایی 
خنک به خانه ها باریک ساخته شدند در ادامه 
به کوچه های قهر و آشتی مشهور شدند  به طوری 
که ۲ نفر که با هم قهر بودند نمی توانستند بدون 
دیگر  نکته  کنند.  عبور  کنار هم  از  آشتی کنان 
طرف  دو  خانه های  هم  به  نزدیک  پنجره های 
کوچه ها بوده است که موجب شده مردم تعامل 
نزدیکی از این پنجره ها با هم داشته باشند و 
حتی غذای خود را از این طریق با هم شریک 
شوند. اسماعیلی منش هم تاکید می کند این 
فراموش  و  است  توجه  مورد  در مرمت ها  الگو 

نشده.

××
مرمت بافت تاریخی بوشهر در سال های گذشته 
بیشتر به شکل تک بنا انجام شده بود و حاال به 
صورت محور در دستور کار قرار گرفته ؛ اتفاقی که به 
گفته محمد هادی رستمیان ، معاون امور عمرانی 
استانداری بوشهر می تواند با توجه دستگاه های 
متولی محدوده را به کانون فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی در شهر بدل کند. در حال حاضر عالوه 
بر گذر شیخ سعدون ، مرمت مجلسی عصفور ، 
در  رفیعی- رشیدی و مسجد جمعه  گذرهای 
حال مرمت هستند که از این میان مسجد جمعه 

قرار است تا ایام عزاداری محرم آماده شود.

 گذرهای بافت تاریخی بهسازی و ساماندهی می شود

 احیای بافت تاریخی بوشهر برای مردم
بافت تاریخی بوشهر بیش از 900 خانه را در وسعت 38 هکتاری خود جای داده 
که از این میان ، 90 پالک ثبت ملی شده و 240 پالک هم ارزش تاریخی دارد

امکان توثیق »سهام« 
به عنوان وثیقه

دادستان کل کشور با بیان اینکه گاهی تهیه 
وثیقه زمان بر است، از امکان توثیق »سهام« 
به عنوان یک وثیقه قابل دسترس خبر داد.
در  منتظری  محمدجعفر  ایسنا،  به گزارش 
توثیق  سامانه  اول  فاز  از  رونمایی  مراسم 
الکترونیک ستاره، با تاکید بر اینکه یکی از 
اصول مهم در سند تحول قضایی استفاده 
از فناوری های هوشمند و به روز است، بیان 
فراهم شود  بیشتر  امکان  این  هرچه  کرد: 
برای مردم و دستگاه قضا بهتر است و انتظار 
حوزه گسترش  در  مجلس  و  دولت  داریم 

مساعدت کنند. موضوع  این 
او ادامه داد: افراد به دستگاه قضا مراجعه 
می کنند و باید یک ضمانت قابل دسترس 
داشته باشند تا فرایند به حکم نهایی منتهی 
میان  این  در  است.  زمان بر  شود که گاهی 
گاهی فردی که می خواهد وثیقه تهیه کند با 
مشکل موجه می شود. از طرف دیگر قاضی 
به دالیل قانونی نمی تواند حکم آزادی فرد را 
صادر کند. بنابراین ممکن است فرد بی گناه 

زندانی شود.
توثیق  امکان  افزود:  کشور  کل  دادستان 
افرادی که ضرورت ندارد  بازداشت  از  سهام 
جلوگیری می کند. البته باید درمورد نوسانات 
قیمت سهام، کار کارشناسی صورت بگیرد و 

اعالم می شود. نتیجه رسید  به  زمانی که 

تشکیل فدراسیون 
بیمارستان ها و مراکز 

درمانی در کشور
دبیر مرکز توسعه گردشگری سالمت کشورهای 
و  بیمارستان ها  فدراسیون  ایجاد  از  اسالمی 
مراکز درمانی در کشور برای تعامالت بین المللی 
بیمارستان ها و مراکز درمانی با سایر کشورها 

خبر داد.
به گزارش ایرنا، مهدی زنگویی روز چهارشنبه)۵ 
بین  لمللی  نمایشگاه  و  همایش  در  مرداد( 
بیمارستان های خصوصی که در مرکز همایش 
های صدا و سیما  برگزار شد، افزود: ایجاد این 
فدراسیون نقطه عطفی برای تعامالت بین المللی 
بیمارستان ها و مراکز درمانی با سایر کشورهاست 

و توانمندی های آنها مطرح می شود.
حوزه  تقویت  با  رویداد  این  کرد:  بیان  او 
با  درمانی  خدمات  و  بیمارستان ها  درمانی 
تجارب  انتقال  و  شده  برگزار  کشورها  سایر 
گفت:  دارد.زنگویی  دنبال  به  را  بین المللی 
برندسازی بیمارستان ها را باید جدی تر  دنبال 
فدراسیون  ایجاد  رویداد  این  نتیجه  و  کنیم 
بیمارستان ها و مراکز درمانی بوده که مذاکرات 

است. شده  انجام  زمینه  این  در 
به گفته او، نهادهای همسان در کشورهای ترکیه، 
رویداد  این  در  اروپا  اتحادیه  حوزه  و  تونس 
مشارکت داشتند و از ظرفیت این نهاد بین المللی 
برای توسعه ارتباطات در حوزه درمان استفاده 

می کنیم.
توسعه  توسعه گردشگری  مرکز  در  افزود:  او 
ظرفیت های  اسالمی  کشورهای  سالمت 
ویژه ای برای توانمندی بیمارستان ها و مراکز 
از بسترها برای  درمانی در نظر می گیریم که 
بین المللی،  عرصه های  در  جدی تر  حضور 

شود. استفاده  آموزش 
زنگویی بیان کرد: بیمارستان ها و مراکز درمانی 
ما با ظرفیت های باالیی که دارند در عرصه های 
بین المللی می توانند مطرح شوند و بدرخشند.

گرچه عمر »لیان«  )نام قدیم بوشهر( به 5هزار سال قبل می رسد ، اما آنچه امروز به عنوان بافت تاریخی شهر شناخته می شود شاید ثمره رونقی 
است که بندر بوشهر در دوره نادرشاه افشار گرفت ؛ رونقی که ابتدا با اهداف نظامی رنگ دیگری به بوشهر داد و بعدتر جلوه مسکونی هم یافت.

از آن روزگار حاال چهار محله معروف دهدشتی، کوتی، بهبهانی و شنبدی برجای مانده که چند روزی است کلنگ بهسازی گذر مسجد شیخ سعدون 
محله کوتی آن آغاز شده. این مرمت برای کل محله ها ، گذرها و خانه های ارزشمند بافت تاریخی به گفته مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و 
صنایع دستی بوشهر، به 300 میلیارد تومان اعتبار و زمانی 2 ساله نیاز دارد. نکته مهم و متفاوت ماجرا اما اضافه شدن عنوان »مردمی« به بافت 

تاریخی بوشهر است تا رنگ زندگی را از این منطقه 38 هکتاری نگیرد.

قرار است مرمت های انجام 
شده پیوست فرهنگی هم 

داشته و مردمی باشند به طوری 
که عنوان بافت در حال حاضر به 
»بافت تاریخی مردمی بوشهر« 

تغییر کرده است. مدیرکل 
میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری معتقد است این 

تغییر عنوان با هدف حفظ شور 
زندگی در بافت تاریخی بوشهر 

انجام شده است 
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| روزنامه نگار |

| زهرا عباسی |

آگهی مزایده عمومی 
فروش زمین

1( قطعات در مساحت های مختلف طبق نقشه و مشخصات مندرج در اوراق مزایده می باشد
2( شرکت کنندگان در مزایده 5% مبلغ کارشناسی هر قطعه زمین را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سیبا به 
شماره 0104746757008  نزد بانک ملی شعبه شهرداری بنام شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی یا اسناد 

خزانه تهیه و ارائه نمایند. 
2( سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد 

نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3( پیشنهادات به صورت مکتوب باشد و به پیشنهادات فاقد سپرده مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر 

واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 

1401 ساعت 14:00 و مهلت ارسال پیشنهاد تا تاریخ  /05 1401 مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 15/ /05 5( تاریخ انتشار 06/
1401 ساعت 14:00 می باشد.  /05 /26 1401/05/25 ساعت 14:00 می باشد و تاریخ بازگشایی پاکات تاریخ 

6( کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی و هزینه نقل وانتقال اسناد به عهده برنده مزایده خواهد بود %
7(رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

8( برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و 

اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
علی صفری-  شهردار نظرآباد

شرایط شرکت در مزایده

شهرداری نظرآباد به استناد مجوز صادره از شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعدادی زمین از قطعات 
سهم شهرداری با کاربری مسکونی، خدماتی، تجاری را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
 با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده 2001005366000003 
قطعه  هر  برای  مزایده  در  واریز سپرده شرکت  با  می توانند  متقاضیان  برساند.  فروش  به  الکترونیکی  به صورت 

قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند.

وم
ت د

نوب

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۳۰- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۵/۰۶

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

موتور  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
سی  سی   125 تیپ  ویال  سیکلت 
موتور  شماره  به   1394 مدل 
بدنه  و شماره   0125N3S356480
 N3S***125V9410658

شماره شهربانی 12899 ایران  با 
جهانی  اکبر  علی  نام  به   773
طاهری مفقود گردیده و از درجه 

باشد.  می  ساقط  اعتبار 

برگه سبز وسند کمپانی وسیله نقلیه 
وانت نیسان ، تیپ : 2400 ، به رنگ : 

آبی – روغنی 
مدل : 1390 ، به شماره پالک : ایران 
55- 692 س 52 و شماره موتور : 

596103
و شماره شاسی : 

 ،  NAZPL140TBO301481
بنام آقای مراد عرب جوادی 

فرزند : علی نقی ، مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد .

ر 
شم

کا
ن

می
ورا

نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم 
با هدف بررسی سیمای جرائم و آسیب های 

اجتماعی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، دبیر شورای عالی پیشگیری از 
وقوع جرم کشور درباره این نشست و بررسی 
ویژه مهار جرم سرقت در کشور گفت: مطالبه 
عمومی مردم و جامعه از همه نهادهای مرتبط 
حاکمیتی این است که با پدیده شوم سرقت 
مقابله جدی کنند و با اقدامات الزم، منحنی جرم 
سرقت را به سمت نزول و کاهش سوق دهند.
ضرورت های  به  اشاره  با  جهانگیر  اصغر 
برخوردهای ریشه ای با جرم سرقت و اقدامات 
تاکید کرد که جرم  بزه  این  درباره  پیشگیرانه 
سرقت آثار سوء و زیان باری به لحاظ اجتماعی 
در پی دارد و افزایش و شیوع آن منجر به ایجاد 
مسائل روحی و روانی برای خانواده ها و جامعه 
می شود و از همین رو باید از آرامش خاطر و 
امنیت روانی جامعه با تمام توان و ظرفیت ها 

صیانت کرد.
جهانگیر با اشاره به ریشه های بروز و ظهور این 
جرم  تصریح کرد: مشکالت و نابسامانی های 
اقتصادی و تحریم های ظالمانه و ناقض حقوق 
بشر باعث شده تا جرم سرقت مشکالت زیادی 
مورد  آنها  مال  آورد که  وجود  به  برای کسانی 
سرقت قرار می گیرد. به عنوان مثال امروز اگر 

برای  بگیرد  قرار  سرقت  مورد  خودروی کسی 
خیلی از افراد جایگزین کردن آن خودرو، شدنی 

نیست.
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرم با اشاره 
بر روی  این شورا و تمرکز  اعضای  به جدیت 
پیشگیری از جرم سرقت، ابراز امیدواری کرد با 
همکاری و هم افزایی کلیه دستگاه های مرتبط و 
تدابیر ویژه و راهکارهای عملی که در نظر گرفته 
شده است سارقان هم حاشیه امن نخواهند 
داشت و هم مسیر پیشگیری از این پدیده شوم 

با جدیت و بدون وقفه تقویت می شود.
جهانگیر همچنین بر این نکته تصریح کرد که 
رئیس قوه قضاییه بر کم کردن فاصله زمانی 

از  پیشگیری  عالی  شورای  جلسات  برگزاری 
وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات 

این شورا وفق قانون تاکید کرد.
معاون اجتماعی وپیشگیری از جرم قوه قضاییه 
بیان کرد که در شورای عالی پیشگیری از جرم 
مقرر شد که یک تقسیم کار ملی در چهارچوب 
در  گانه  سه  قوای  ماموریت های  و  وظایف 
و کلیه  از سرقت صورت گیرد  پیشگیری  امر 
دستگاه های اجرایی و ذی ربط مکلف شدند که 
با تمام توان به صحنه بیایند تا نتایج مناسب در 
مهار جرم سرقت حاصل شود و مطالبه به حق 
مردم از حاکمیت در برخورد ریشه ای با جرم 

سرقت محقق شود.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم:

مطالبه مردم مقابله با پدیده سرقت است 

خبر

جنگل های زاگرس به  دلیل 
کارکردهای مختلف در زمینه 
توسعه پایدار، تولید آب و 
حفظ خاک، تامین امنیت 
غذایی همواره از اهمیت حیاتی 
باالیی برخوردار بوده است

در جلسه ستاد هماهنگی مدیریت جنگل های زاگرس تاکید شد:

مدیریت بوم سازگان در زاگرس
جنگل های  مدیریت  هماهنگی  ستاد  جلسه 
زاگرس با هدف بررسی و تبیین سند مدیریت 
بوم سازگان زاگرس، اقدامات پیش بینی شده 
حوزه  در  اولویت دار  اقدامات  نهایی شدن  و 

شد. برگزار  زاگرس  جنگل های 
منابع  سازمان  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
کار  یک  حاصل  که  سند  این  طبیعی کشور، 
برخی  و  طبیعی  منابع  سازمان  بین  مشترک 

شهرسازی،  و  راه   مانند؛  دولتی  دستگاه های 
جهادکشاورزی،  نفت،  نیرو،  کشور،  وزارت 
زیست  محیط   حفاظت  سازمان های  دانشگاه، 
و استانداری های مناطق زاگرس است، موجب 
اجرایی  دستگاه های  دربین  بیشتر  انسجام 
انسجام کاری و  این  از سوی دیگر  می شود و 
در  را  روشنی  افق  می تواند  نهادها  مشارکت 

کند. ترسیم  زاگرس  سازگان  بوم  مدیریت 

برای  ضروری  اقدامات  راستای  در  سند  این 
کنترل و مقابله با آفات و امراض درختان جنگلی، 
زاگرس،  در جنگل  اطفای حریق  از  پیشگیری 
بازسازی و احیای جنگل های آسیب دیده، اجرای 
عملیات آبخیزداری و در نهایت برای کمک به 
معیشت جوامع جنگل نشین زاگرس تهیه شده 
و  اقدامات  زاگرس،  بوم سازگان  است. در سند 
تکالیفی برای دستگاه های اجرایی مرتبط تعیین 

شده و از سویی دیگر سازمان منابع طبیعی نیز 
یک سری از اقدامات اولویت دار و ضروری در 
حوزه مدیریتی برای ارائه دارد که در چهارمین 
جلسه کمیته راهبری که به ریاست دکتر مخبر 
اول ریاست جمهوری تشکیل می شود  معاون 
مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.

زاگرس  جنگل های  گزارش،  این  اساس  بر 
توسعه  زمینه  در  مختلف  به  دلیل کارکردهای 
پایدار، تولید آب و حفظ خاک، تامین امنیت 
غذایی همواره از اهمیت حیاتی باالیی برخوردار 
آن  از  بخشی  که  جنگل ها  این  است.  بوده 
به علت تغییرات اقلیمی و افزایش دما و بخش 
دیگر به  دلیل بهره برداری های ناپایدار و خارج 

از توان این جنگل توسط انسان  ها به خشکی 
گراییده است اکنون به یکی از دل مشغولی ها 
و اولویت های مهم سازمان منابع طبیعی کشور 
تبدیل شده است و این سازمان تمام توان خود 
ظرفیت  از  استفاده  با  بتواند  تا  گرفته  بکار  را 
دستگاههای دولتی و جوامع محلی نسبت به 
ارزشمند که  جنگل های  این  تخریب  کاهش 
بیش از ۴۰ درصد آب کشور را تامین می کنند 

انجام دهد. اساسی  اقدام 
مساحت  هکتار  میلیون   ۶ زاگرس  جنگل های 
منطقه  در  کشور  غرب  شمال  از  که  دارد 
فارس  استان  تا  و  شروع  آذربایجان غربی 

است. شده  کشیده   دیوار  یک  به صورت 



پیامک شما را دربـاره 
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قزوین

است که  ثبت  شده  ای  بناهای  از  رضا«  »سرای حاج 
همچنین  و  مالکین  و  اوقاف  کوتاهی  با  روزها  این 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  نظارت  در  ضعف 
است.   نابودی  حال  در  قزوین  استان  گردشگری 
در  قزوین  تاریخ  پژوهشگر  سلیمانی   محمدحسن 
گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قدمت سرای حاج 
برمی گردد  قاجار  دوران  به  رضا  یا سرای حاجی  رضا 
که در این دوره قزوین مرکز دادوستد ایران محسوب 
می شد.او بیان کرد: سرای حاج رضا بارانداز اصلی و در 
دوره قاجار بود برخی بر این باورند که آنجا کاروانسرا 

بنا سرای تجاری است. این  واقع  اما در  است 
اداره  فرهنگی  میراث  معاون  نورانی  احسان  ادامه  در 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اداره کل  به  تاریخی  بنای  این  اینکه  بیان  با  قزوین 
است  معتقد  است،  واگذارشده  خیریه  امور  و  اوقاف 
وظیفه حفظ و نگهداری بنا بر عهده مالک است. او در 
این مجموعه می داند که هیچ  را مالک  اوقاف  حالی 
اشاره ای به نقش نظارتی و مسئولیت میراث فرهنگی 

در حوزه نظارت بر بناهای تاریخی ندارد.
اقتصادی  بهره وری  اداره  رئیس  تقی پور  حسن 
موقوفات و بقاع متبرکه اوقاف استان قزوین نیز در 
 7۲ از  سهم   ۶۰ اینکه  بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو 
اظهار  است،  اوقاف  به  متعلق  رضا  حاج  سرای  سهم 

کرد: به دلیل مشکل اعتبارات این بنا با این مشکالت 
روبرو شده است. او ادامه داد: در حال حاضر سرای 
حاج رضا به انبار ضایعات تبدیل شده که ما نیز از این 
در  تا  هستیم  تالش  در  و  هستیم  ناراضی  وضعیت 
ماه های آتی با برگزاری جلسات در راستا حل مسئله 

برداریم. گام 
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  مجیدی  حجت االسالم 
نظر دیگری دارد. او با اشاره به تبدیل این سرا به انبار 
اوقاف  تعیین کاربری ها  متولی  عنوان کرد:  ضایعات 
نیست و شهرداری و صنوفی که مجوز بهره برداری از 
این فضا برای تبدیل شدن آن به انبار ضایعات را صادر 

کرده اند باید پاسخگو باشند.
به  ملزم  را  نیز خود  مالکین مستقر  اینکه  بیان  با  او 
مرمت بنا نمی دانند، ادامه داد: برای الزام مالکان نیاز 

به ورود دادستان و همراهی او داریم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه تأکید کرد: سرقفلی این 
بسیار  رقم  اوقاف  و  است  کاسب  اختیار  در  موقوفه 
این کاسبان  از  تومان  میلیون  چند  حد  در  و  ناچیز 
نگهداری  هزینه های  پاسخگوی  که  می کند  دریافت 
تاریخی  این کاروانسرای  می رسد  نظر  نیست.به  سرا 
قربانی پاس کاری بین دستگاه ها شده است و در این 
میان نمی توان نقش نظارتی اداره کل میراث فرهنگی، 

نادیده گرفت. را  و گردشگری  صنایع دستی 

»سرای حاج رضا« در آستانه نابودی

مدیرکل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد از خشک و کم آب شدن 7۰ درصد 
چشمه های عشایر این استان خبر داد.

»فضل هللا آذرفر« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه خشکسالی صدمات 
زیادی به عشایر استان زده است، گفت: در این راستا اقدامات برای کمک به عشایر 
از جمله تأمین و توزیع نهاده های دامی شامل ۲۶ هزار تن جو و کنسانتره انجام شده 
است. او اظهار کرد: حدود 7 میلیارد تومان تسهیالت خرید نهاده به عشایر استان اعطا 
کردیم.مدیرکل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بهسازی چشمه ها 
و قنات های عشایری استان را نیز انجام دادیم، خاطرنشان کرد: برای تامین آب مورد 
نیاز عشایر و وسیله ۱۰ تانکر سیار ۱۴ هزار لیتری آبرسانی می شود که تاکنون ۱۵۰ هزار 

لیتر آب برای عشایر انتقال داده شد و همچنان آبرسانی ادامه داد.
و  کهگیلویه  بین عشایر  در  آبی  و کم  تصریح کرد: شدت خشکسالی  فرد  آذر 
استان  این  عشایری  های  چشم  درصد   7۰ تاکنون  و  شده  بیشتر  بویراحمد 

شدند. آب  و کم  خشک 
او ادامه داد: ناوگان آبرسانی سیار عشایر استان فرسوده است و برای نوسازی ناوگان 

حداقل ۵۰ میلیارد تومان برای خرید ۱۵ تانکر آب نیاز داریم.

یا  بر فوت  تاکنون گزارشی مبنی  استانداری کرمان،  اعالم مدیریت بحران   طبق 
مصدومیت فردی به علت وقوع سیالب در جنوب و جنوب غرب استان وجود ندارد و 

سامانه بارشی اکنون در غرب استان فعال شده است.
مجید سعیدی در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت مناطق سیل زده استان 
کرمان گفت: سیالب ۶۵ راه روستایی و چهار راه فرعی و دو راه اصلی )رودبار به 
زهکلوت و زهکلوت به ایرانشهر( را مسدود کرد که تا این لحظه یک راه اصلی و یک 

راه فرعی بازگشایی شدند.
به گفته او، بیش از ۱۰۰ خانه دچار آبگرفتگی جزئی تا ۴۰ درصد شده اند و برق ۱۰ 
روستا قطع شد که اکنون وصل شده اند و تلفن ثابت یک روستا در قلعه گنج نیز قطع 

شده بود که این مشکل هم رفع شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با بیان این مطلب که میزان خسارات در 
حال برآورد است، از گرفتار شدن سه خودرو در سیالب خبر داد و گفت: سرنشینان 

این خودروها نجات داده شدند.
شایان ذکر است سیل در جنوب و شرق کرمان ادامه دارد و استاندار کرمان روز گذشته 

به جنوب این استان سفر کرد و شب قبل رهسپار شهرستان های شرقی شد.

رئیس اداره مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان از 
مسدود شدن مسیر اصلی جاسک به بشاگرد به علت بارندگی و طغیان رودخانه 
شریفی خبر داد.محمد خزایی، دیروز)۵ مردادماه( در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
مسیر فرعی محدوده هشتبندی- قلعه گنج و همچنین محور بندرچارک مسدود است. 
بر اثر بارندگی مسیر برخی مسیرهای روستایی در محدوده محور ماشنگی، مازگرد، 
نورآباد از سمت ماشنگی، باغگالن، چیرم آباد، مرادآباد، ذهگلکن و کهنشوییه در رودان، 
محدوده منطقه جگین باال و جانوری در جاسک و محدوده سیاهو، تخت و پشتکوه در 
شهرستان بندرعباس مسدود شده اند.او تصریح کرد: بارندگی همچنین موجب انسداد 
مسیر روستاهای درکاه، دستگرد ناگرد، جغیش، دسک، درمار، تریش، پیلکی، ده 
پشت بیر، زمین عباسو، کولغ، وسطا، ده جنگل، گاوکش، زمین تومان، تومان احمد، 

علی آباد دریوار، گازومبز و درکالهو شده است.
یعقوب دادعلی زاده، فرماندار بشاگرد نیز در این خصوص بیان کرد: مسیر روستاهای 
زمین حسن، دسک، دولت آباد، برکهنک، احمد آباد منو، حسین آباد، جگی سرحدی، 
شمسون، ده جنگل، براهنگ، بستکان، زهک و گیشدان نیز بر اثر بارندگی در حوزه 

شهرستان بشاگرد مسدود هستند.

70درصد چشمه های عشایر 
کهگیلویه و بویراحمد خشک شده اند

آب گرفتگی بیش از 100 خانه 
در جنوب کرمان

مسیر جاسک به بشاگرد و بیش 
از 40 روستای هرمزگان مسدود شد

| کهگیلویه و بویراحمد  | | کرمان | | هرمزگان |

مجتمع مس سرچشمه 
رفسنجان نشان طالیی 
»ایمنی« را دریافت کرد 
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست مجتمع 
مس سرچشمه رفسنجان از کسب نشان طالیی 
»بلوغ ایمنی« توسط مجتمع مس سرچشمه 
رفسنجان در بین استان های جنوب شرق کشور 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی مجتمع مس 
زیدآبادی نژاد  مصطفی  رفسنجان،  سرچشمه 
اظهار کرد: آیین اعطای نشان ایمنی توسط اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
صبح سه شنبه، چهارم مرداد، در سالن اجتماعات 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان برگزار 
شد. او افزود: در این آیین برترین های ایمنی 
از بین اشخاص حقیقی و حقوقی استان های 
جنوب شرق شامل کرمان، هرمزگان و سیستان 
و  نقره ای  برنزی،  سه سطح  در  بلوچستان  و 
طالیی انتخاب و معرفی شدند. او ادامه داد: در 
این مراسم امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان موفق شد 
نشان طالیی »ایمنی« را دریافت کند. زیدآبادی 
سال های  در  ارزیابی  روش  کرد:  خاطرنشان 
قبل به صورت استانی برگزار می شد اما امسال 
ارزیابی  به  روش  این  استان کرمان  ابتکار  به 
اشخاص حقیقی و حقوقی استان های کرمان، 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان ارتقا پیدا کرد.

جلسه اضطراری بحران 
در شهرداری یاسوج  

یاسوج - در پی وقوع سیل در استان فارس و 
هشدار سازمان هواشناسی کشور به استان های 
جنوب کشور جلسه اضطراری مدیریت بحران 
شهرداری یاسوج ظهر دیروز برگزار شد . نستهن 
هشدارهای  پیرو  یاسوج گفت:  شهردار  مقدم 
سازمان هواشناسی و مشکالت و دردسرهای که 
سیل اخیر در استان فارس ایجاد کرده است 
و با توجه به اینکه با پیش بینی های سازمان 
در  بارش وسیع و سریع  احتمال  هواشناسی 
استان ما باال است ، جلسه مدیریت بحران برگزار 
مدیریت  این  از  پیش  داد:  ادامه  مقدم  شد. 
بحران در سطح شهرستان و ریاست فرماندار 
برگزار شد و دستورات و مصوبات زیادی داشت 
بارندگی های سیل آسای  اینکه  به  توجه  با  که 
دلیل  به  افتاده  اتفاق  هر جا که  در  تابستانی 
خشکی زمین و احتمال جاری شدن سیل و 
رواناب می تواند خسارت های جبران ناپذیری 
را در بحث مخاطرات طبیعی و سوانح به وجود 
آورد. وی از دیگر دستگاهها تقاضای کمک در 
در  داشت:  اظهار  و  بارندگی کرد  وقوع  صورت 
شهرداری  شهری  مدیریت  ستاد  شهرداری 
تشکیل شد همه واحدهای ذیربط و سازمان ها، 
معاونت های مربوط به شهرداری در این حوزه به 
خصوص حوزه خدمات شهری تشکیل جلسه 
شد و مصوباتی را داشتیم. شهردار یاسوج در 
خصوص مصوبات این جلسه خاطرنشان کرد: 
مقرر شد که همه تفرجگاه ها از عصر چهارشنبه 
استان های  و  استان  سیل آسا  توده  خروج  تا 
همجوار تعطیل باشند و شهرداری تاکید دارد که 
تفرجگاه ها، آبشار، پارک ها و پارک های منتهی به 

رودخانه یا بستر آن همه تعطیل هستند.
 نستهن مقدم با هشدار احتمال شدت طوفان و 
باد بیان کرد: احتمال قطعی برق احتمااًل سقوط 
درخت وجود دارد من اینکه مصوب کردیم که 
مراکزی مانند جمعه بازار شهر یاسوج مشمول 
امیدواریم  شود  تعطیل  و  مصوبات  همین 
به  مراجعه  عدم  خصوص  در  شهروندان 
تفرجگاهها و کسبه بازار با تعطیلی مراکز کسب 

باشند. را داشته  همکاری الزم 

 علیرضا قاسمی:
ریزشی بودن خاک، باال بودن 
تراز آب زیرزمینی و اهمیت 
ایحاد بستر مناسب جهت 

بازچرخانی و استفاده از پساب 
از مهمترین دالیل اجرای طرح 
جمع آوری فاضالب زابل است

سی.ان.جی  جايگاه های  سمنان-  میرزایی، 
 ۳۵ از  بيش  امسال  بهار  در  سمنان  استان 
مصرف  گاز  مكعب  متر  هزار   ۱۴۵ و  ميليون 

. ند كرد
بارز گاز طبیعی  به نقش  مدیرعامل این شرکت 
در کاهش آلودگی هوا و اهميت این انرژی پاک 
در صنعت حمل و نقل اشاره کرد و گفت: تأمین 
جریان گاز جایگاه های سی.ان.جی در کاهش 
آالیندگی های محیط زیستی و حفظ هوای پاک 

نقش بسیار اثرگذاری دارد.
ابتدایی  ماهه  سه  مصرف  خصوص  در  او 
جایگاه های سی.ان.جی در سطح استان سمنان 
در سه  قبل، گفت:  به مدت مشابه سال  نسبت 
ماهه نخست امسال مجموع مصرف گاز طبیعی 
در جايگاه های سی.ان.جی استان ۳۵ ميليون و  
به  بوده كه نسبت  ۵۸۱ متر مكعب  ۱۴۵ هزار و 
درصدی   ۲7.۶ افزايش  قبل  سال  مشابه  مدت 
را نشان می دهد؛ مصرف سه ماه نخست سال 

۱۴۰۰ در تمامی جايگاه های سی.ان.جی  استان 
مكعب  متر   7۶۶ و  هزار   ۵۴۳ و  میلیون   ۲7
سمنان  استان  شرکت گاز  است.مدیرعامل  بوده 
اشاره  سی.ان.جی  جایگاه های  کامل  رصد  به 
کرد و گفت: استان سمنان در مسیر زائران حرم 
جریان  پایداری  و  دارد  قرار  رضوی)ع(  مطهر 
از  مسافران  رفاه  برای  سوخت  جایگاه های  گاز 
 ۳۹ اکنون  هم  است؛  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
جایگاه سی.ان.جی در سطح استان فعال بوده 
و از گاز طبیعی استفاده می کنند که از این تعداد 
۱۵ جایگاه دو منظوره و ۲۴ جایگاه تک منظوره 

دارند. فعالیت  سمنان  استان  سطح  در 
مصرف  افزود:  پایان  در  حسینی  حقیقت 
سوخت های  سایر  با  مقایسه  در  سی.ان.جی 
از سوخت  استفاده  و  است  به صرفه تر  فسیلی 
از  ناشی  آالینده های  ورود  میزان  گاز،  پاک 
زیست  محیط  به  را  و گازوئیل  بنزین  سوخت 

می دهد. کاهش 

سیستان و بلوچستان- اتابک جعفری، مدیرعامل 
از  بازدید  با  فاضالب کشور  و  آب  مهندسی  شرکت 
از  زابل  توسعه شبکه فاضالب شهر  و  طرح اصالح 
نزدیک در جریان روند اجرای پروژه، موانع اجرایی 

و نیازهای طرح قرار گرفت.
علیرضا  بازدید،  این  جریان  در  ایسنا-  به گزارش 
قاسمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان 
گفت:  و  پرداخت  طرح  تشریح  به  بلوچستان  و 
و  ملی  طرح  اولین  عنوان  به  زابل  فاضالب  شبکه 
اولویت دار شرکت در دهه 7۰ با توجه به نیاز شهر و 
معضالتی که در آن زمان به ویژه در مواقع بارندگی 

به وجود می آمد، وارد فاز اجرا شد.
او ریزشی بودن خاک، باال بودن تراز آب زیرزمینی 
و  بازچرخانی  مناسب جهت  بستر  ایجاد  اهمیت  و 
استفاده از پساب را از مهمترین دالیل اجرای طرح 

جمع آوری فاضالب زابل عنوان کرد.
اصالح شبکه  و  توسعه  منظور  به  قاسمی؛  به گفته 
بهره برداری  بابت  مشکالتی که  و  فاضالب  قدیمی 
ایجاد کرده است، بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

است. نیاز 
با  بلوچستان  و  سیستان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
بیان اینکه اعتبارات طرح های عمرانی جهت تکمیل 
این  اتمام  برای  برنامه ریزی  از  نیست،  طرح کافی 

طرح از سایر منابع و ظرفیت ها خبر داد.
ماده  نفت،  تهاتر  ظرفیت  از  استفاده  داد:  ادامه  او 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  از  استفاده  و   ۵۶
و  کشاورزی  بخش  در  پساب  از  استفاده  جهت 
چوب های صنعتی از جمله برنامه هایی است که در 
صورت عملیاتی شدن می تواند به تسریع و تکمیل 

وقت کمک کند. اسرع  در  طرح 

مصرف 35 ميليون متر مكعب گاز 
در سه ماهه اول سال در استان سمنان

توسعه فاضالب زابل 2000 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مدیرعامل این شرکت به نقش 
بارز گاز طبیعی در کاهش آلودگی 

هوا و اهميت این انرژی پاک 
در صنعت حمل و نقل اشاره 

کرد و گفت: تأمین جریان گاز 
جایگاه های سی.ان.جی در کاهش 

آالیندگی های محیط زیستی و 
حفظ هوای پاک نقش بسیار 

اثرگذاری دارد

مناقصه عمومی یک مرحله ای   
مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل داروخانه و تجهیزات و واگذاری تجمیعی امور خدمات دارویی سرپایی و بستری 

بیمارستان 12 فروردین کهنوج و داروخانه های اقماری مرکز بهداشت شهرستان کهنوج - دانشگاه علوم پزشکی (   

مناقصه عمومی یک مرحله ای   
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بازسازی و تکمیل بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام خمینی )ره(  - دانشگاه علوم پزشکی (   

مناقصه عمومی یک مرحله ای   
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امور خدمات عمومی 

و پشتیبانی مرکز بهداشت و بیمارستان سیدالشهداء رودبار جنوب  - دانشگاه علوم پزشکی (   

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل داروخانه و تجهیزات 
و واگذاری تجمیعی و امور خدمات دارویی سرپایی و بستری بیمارستان 12 فروردین کهنوج و داروخانه های اقماری مرکز بهداشت شهرستان کهنوج (  اقدام 

نماید. اشخاص واجدالشرایط می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بازسازی و 
تکمیل بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام خمینی )ره(  دانشگاه علوم پزشکی (  اقدام نماید. اشخاص واجدالشرایط می توانند به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند. 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی 
امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت و بیمارستان سیدالشهداء شهرستان رودبار جنوب (  اقدام نماید. اشخاص واجدالشرایط می توانند 

به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند.

شماره فراخوان )500191168000006 (
1401 /5 /10 مهلت دریافت اسناد تا ساعت 13 مورخ 

 13 ساعت   : الف  پاکت  تحویل  و  مهلت  آخرین 
1401 /5 مورخ22/

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره 
شبا IR460130100000000276994838 بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره : 411399813169
کدملی به شماره : 14000235860

اسناد  دریافت  مهلت   )  2000091168000075( فراخوان  شماره 
1401 /5 تا ساعت 19 مورخ10/

مورخ   13 ساعت   : الف  پاکت  تحویل  و  مهلت  آخرین 
1401 /5 /22

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره 
شبا IR460130100000000276994838 بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره : 411399813169
کدملی به شماره : 14000235860

شماره فراخوان )2001091168000076 (
مهلت دریافت اسناد تا ساعت 19 مورخ 1401/5/10

 13 ساعت   : الف  پاکت  تحویل  و  مهلت  آخرین 
1401 /5 مورخ22/

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره 
شبا IR460130100000000276994838 بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره : 411399813169
کدملی به شماره : 14000235860

**)) همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال, به نشانی جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کدپستی 
7860634204 ارسال نمایید. (( 

**)) همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال, به نشانی جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کدپستی 
7860634204 ارسال نمایید. (( 

**)) همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال, به نشانی جیرفت میدان - انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کدپستی 
7860634204 ارسال نمایید. (( 
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نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 
خودرو  )شناسنامه(  سبز  برگ 
تیپ  پژو  سیستم  سواری 
رنگ    1398 مدل   206SD-TU5
انتظامی   شماره  روغنی  سفید 
شماره   83 92ایران  398ن 
 1 6 6 B 0 0 2 4 4 5 5 ر تو مو

شماره شاسی
 NAAP41FE4KJ367243
مفقود  بهرامی  فرشته  نام   به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد.

)شناسنامه(  سبز  برگ  و  سند 
پژو  سواری  خودروی 
PARSTU5 سفید-روغنی مدل 
انتظامی  شماره   ،1394
شماره  به   14 ایران   62 م   251

 164B0023845 موتور 
و شماره شاسی

 NAAN11FC9FK879310
به نام بهزاد شانه سازان مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

سند کمپانی وبرگ سبز)شناسنامه(
خودروسواری پراید جی تی ایکس 
آی  به  رنگ سفید مدل 86 به شماره 
موتور  شماره  و  موتور 2088234 
شماره  و   S1412286178660

به   49 47ب362ایران  پالک 
نام سید یعقوب ذوالفقاری فر  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سواری  خودروی  سبز  برگ 
پژو 207i  مدل 1399به شماره موتور 
شاسی  شماره  و   178B0049131
NAAR03FEXLJ192191 به شماره 

به  پالک 79ایران 874 ب 87 
نام آقای سید سعید نجفی سیف 
الدین  رودی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه مطب متعلق به لیلی ابراهیمی 
پزشکی  نظام  شماره  به  فرسنگی 
به  کرمان  شهر  به  مربوط   94427
تاریخ   315-94427-1157 شماره 

صدور: 1391/12/27 تاریخ اعتبار: 
از  1396/6/31 مفقود گردیده و 

اعتبار ساقط می باشد. درجه 
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تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/6- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/8تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/6- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/8

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/6- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/8



۲۳۴7 پیاپی  شماره    شانزدهم       سال       ۱۴۰۱ مرداد   ۶   پنج شنبه 

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

@payamema
www.payamema.ir @payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:جراری  )091۲۲131089(

چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(

امور اداری: شیوا کرمیامور استان ها و سایت: فاطمه صمدیان   0919۲769839

/  تلفن:  3۲487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی ۲

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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عکس:  تسنیم

من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم
حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم
تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری
که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم

خویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم
که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم
هرگز اندیشه نکردم که کمندت به من افتد
که من آن وقع ندارم که گرفتار تو باشم

هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادی
مگر آن وقت که شادی خور و غمخوار تو باشم

گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت
مگر آن وقت که در سایه زنهار تو باشم

گر خداوند تعالی به گناهیت بگیرد
گو بیامرز که من حامل اوزار تو باشم

مردمان عاشق گفتار من ای قبله خوبان
چون نباشند که من عاشق دیدار تو باشم

من چه شایسته آنم که تو را خوانم و دانم
مگرم هم تو ببخشی که سزاوار تو باشم
گر چه دانم که به وصلت نرسم بازنگردم
تا در این راه بمیرم که طلبکار تو باشم

نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی
همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم

خاک بادا تن سعدی اگرش تو نپسندی
که نشاید که تو فخر من و من عار تو باشم

سعدی
گورکن ها )Meles Linnaeus( از اعضا خانواده 
یک  اندازه  به  جثه ای  دارای  هستند،  راسوها 
سگ متوسط بوده و وزنشان گاه تا ۳۴ کیلوگرم 
می رسد. کوچکترین گونه این خانواده نیز راسو 
است. برخی از گونه های این خانواده مانند سمور 
به راحتی از درخت باال می روند و برخی مانند 
شنگ در آب زندگی می کنند. اغلب افراد این 
خانواده یک جفت غده توسعه یافته در ناحیه 
مخرجی دارند که تولید بوی آزاردهنده نموده و 
به عنوان وسیله دفاعی از آن استفاده می کنند. 
استخوان فک پایین در رودک ها از جمجمه جدا 
زندگی  رودک ها  راسوها،  خانواده  از  نمی شود. 

زیر زمینی داشته و عمدتا شبگرد هستند. تبحر 
این گونه در النه سازی بی نظیر است به طوریکه 
رودک ها النه ای به قطر حدود یک متر در عمق 
دو تا سه متری خاک ساخته و برای آن چند راه 
خروجی به طول تقریبی ۱۰ متر ایجاد می کنند. 
این راهروها عالوه بر ایجاد امکان فرار از دست 
مهاجمین کارکرد تهویه ای نیز برای النه مرکزی 
دارند. رودک حیوان بسیار باهوش و پرجراتی 
است و در مقابل حمله حیوانات پرقدرتی مانند 
پلنگ از خود دفاع نموده و با استفاده از دندان ها 
و فک قوی خود در بدن مهاجمین زخم های 

عمیقی ایجاد می کند.

گورکن )رودک(

انتشارات: ققنوس
به  بسته  که  بودند  دریافته  »رواقیان 
تجربه  که  موقعیتی  بندی  قالب  نوع 
به  پذیریمان  انعطاف  میزان  می کنیم، 
آنکه،  تر  دقیق  می کند.  تغییر  شدت 
به  مشکالت  به  اگر  که  دریافتند  آنان 
بنگریم،  شخصیتمان  آزمون های  مثابه 
به  را  احساسی مان  پاسخ  می توانیم 
دهیم.  تغییر  چشمگیری  طور  به  آنها 
در  خود  توانایی  می توانیم  به خصوص 
با  مواجهه  در  حتی  را،  آرامش  حفظ 
بخشیم؛  بهبود  بزرگ،  بسیار  مشکالت 
بر  ژرف  تاثیری  خود  نوبه  به  امری که 

دارد.« زندگیمان  کیفیت 
کاربردی  کتاب  این  در  اروین  ویلیام 
خردورزی های  که  می دهد  نشان 
فیلسوفان رواقی سده ها پیش می تواند 
فشارهای گوناگون  با  مواجهه  در  را  ما 
زندگی روزمرۀ امروزی یاری کند. کتاب 
چالش رواقی، به نحوی منحصربه فرد، 
نظیر  باستان  رواقیان  بینش های 
اپیکتتوس  اورلیوس، سنکا و  مارکوس 
با تکنیک های روان شناختی معاصر،  را 
می کند.  تلفیق  لنگرانداختن،  اثر  نظیر 
رواقی«  آزمون  »راهبرد  آن که  نتیجه 
می آموزد  ما  به  نویسنده  نوین  و  ساده 

خود  عاطفی  واکنش های  چگونه  که 
شکلی  به  زندگی،  موانع  به  نسبت  را 
نه تنها  بدین سان،  دهیم.  تغییر  عمیق، 
از  بلکه  می شویم  چیره  موانع  این  بر 
کتاب  این  می بریم.  هم  بهره  آنها 
برای چیزی که می توان  است  تمرینی 
یکمی  و  بیست  قرن  رواقی گری 
اروین  ویلیام  این کتاب،  در  نامیدش. 
رواقی  فیلسوفان  اندرزهای  و  پند 
تحقیقات  با  را  میالدی  نخست  قرن 
در  یکمی  و  بیست  قرن  روان شناسان 

است. آمیخته  هم 
مارس   ۶ )متولد  ایروین  ب  ویلیام 
فلسفه  استاد  ایاالت متحده(  در   ۱۹۵۲
در دانشگاه ایالتی رایت است. نویسنده 
زندگی  راهنمای  جمله  از   ، هفت کتاب 
خوب، همچنین برای هافینگتون پست، 
سالن ، تایم و بی بی سی نوشته است. 

| چالش رواقی | 
| ویلیام اروین |

| مترجم: محمد یوسفی |

|  نمایشگاه عکاسی معماری »روزنه« 
در فرهنگسرای نیاوران |

گروه سان نمایشگاه عکس های مهشید کاریزی را با موضوع 
 ۶ پنجشنبه  هنرآنالین،  گزارش  به  می کند.  برگزار  معماری 
سان  نیاوران، گروه  فرهنگسرای   ۱ شماره  گالری  در  مرداد 
معماری  موضوع  با  را  مهشید کاریزی  نمایشگاه عکس های 
انتخاب امید  به  اثر   ۸۱ نمایشگاه  این  در  می کند.  برگزار 
نمایشگاه  بیانیه  از  بخشی  در  می شود.  داده  نمایش  پورآذر 
مندرج  زیسته   جهان  و  فرهنگ  عمیق  مطالعه  است:  آمده 
و  دیداری  مواجهه  نیازمند  دوران،  هر  معماری  سازه های  در 
همه جانبه  از فضا و چشم انداز های مختلف هر سازه است. از 
اینجاست که گفت وگوی عکاسی و معماری هویدا می شود و 

است. منظر  و  موقعیت  مسأله   آن 

| اجرای »گربه در نیمه  شب« 
در خانه هنر آبان |

نمایش »گربه در نیمه شب« به کارگردانی رامین دولت آبادی 
مرداد و شهریور در خانه هنر آبان روی صحنه می رود. به گزارش 
یک  نویسندگی  به  نیمه شب«  در  »گربه  نمایش  هنرآنالین، 
نویسنده مشهور آمریکایی به نام جان ویالرد تولند و ترجمه 
حسین یعقوبی است که با نام اصلی »گربه و قناری« چند 
فیلم سینمایی ترسناک نیز در سینمای جهان از این نمایشنامه 
به گفته  نیمه شب«   در  »گربه  نمایش  است.  شده  ساخته 
کارگردان از آذرماه سال ۱۴۰۰ تمرین خود را آغاز کرده و پس از 
تکمیل گروه نهایی آماده بازبینی شد و پس از بازبینی مجوز اجرا 
از مرکز هنرهای نمایشی صادر شد. این نمایش از بیست و سوم 
مرداد برای پانزده شب در خانه هنر آبان روی صحنه می رود.

| تجسمی  |

| تئاتر |

 7 »دروپ«  عنوان  با  گازر  لیال  آثار  نمایشگاه 
افتتاح می شود. به گزارش  مرداد در گالری ژاله 
هنرآنالین، مجموعه ای از طراحی های لیال گاُزر با 
عنوان »دروپ« در گالری ژاله به نمایش درمی آید. 
لیال گازر در این مجموعه به ذات طبیعت رجوع 
کرده است. او با طرح هایی انتزاعی از دانه ها که 
با حس زنانه اش خلق کرده، مخاطب را با دنیای 
استیتمنت  در  می کند.  روبه رو  خلقت  اسرار آمیز 
زمان  »فقدان حس  است:  آمده  نمایشگاه  این 
میان  در  ور شدن  غوطه  و  آن  متداول  به شکل 
پیچ و تاب های درون دانه ها )دروپ( رکن اصلی 
وجودی  فضای  دل  در  سیر  با  و  است  آثار  این 
روبه رو  خلقت  عجایب  و  اسرار  با  تصاویر،  این 
می شویم و نظم نوینی در ذهن مخاطب پدیدار 
در  پیوسته  مخلوقات  همه  طبیعت  در  می شود. 
حال رشد و زوال هستند و حسرت پایدار ماندن 
بیدار شدن و  تنها حس حقیقی طبیعت است. 
از عجیب ترین نشانه های  دانه ها یکی  زایش در 
خلقت است. فقدان حس زمان به شکل متداول 
آن و غوطه ور شدن در میان پیچ و تاب های درون 

حس  با  است که  تصاویری  اصلی  رکن  دانه ها 
با سیر در دل فضای  زنانه ام تلفیق شده است. 
و عجایب  تاریک  اسرار  با  تصاویر،  این  وجودی 
خلقت روبه رو می شویم و نظم نوینی در ذهن ما 

می گردد. « پدیدار 
التحصیل  فارغ  و  تهران   ١٣۶٠ متولد  گازر  لیال 
رشته ارتباط تصویری مقطع کارشناسى دانشگاه 
را  هنر  تاریخ  دوره  و  است  اسالمى-تهران  آزاد 
است.  دانشگاه مرکزی وین-اتریش گذرانده  در 
او پیش از این یک نمایشگاه انفرادی با عنوان 
در  و  داشته   ٢۶ گالری  در  ریشه ها«  »مجموعه 
بهارستان،  گالری های  در  نمایشگاه گروهی  چند 
شلمان،  احسان،  شمیده،  سفید،  خط  یاسمین، 
آریانا و فرهنگسرای نیاوران-شرکت داشته است.
نمایشگاه »دروپ« 7 تا ۱۸ مرداد ١۴٠١ در گالری 
ژاله به نشانی خیابان سمیه، بعد از خیابان مفتح، 
بن بست پروانه، پالک ۴ برپاست. عالقه مندان 
می توانند هر روز جز شنبه ها از ساعت ۱۳ تا ۲۱ 
رعایت  با  تا ۲۱  از ساعت ۱۶  افتتاحیه  روز  در  و 
پروتکل های بهداشتی به گالری ژاله مراجعه کنند.

»دیمین ِهرست«ـ  هنرمند معروف انگلیسیـ  قرار است 
در ماه آینده هزاران نقاشی خود را در پروژه ای با تمرکز 
بر هنر به عنوان پول بسوزاند.به گزارش ایسنا به نقل از 
دارایی  با  در سال ۲۰۲۰  گاردین، »دمین هرست« که 
خالص بیش از ۳۱۵ میلیون پوند ثروتمندترین هنرمند 
بریتانیا بود، آثار هنری گالری لندن خود را نابود می کند.
نقطه ای  نقاشی  هزار   ۱۰ میالدی   ۲۰۱۶ سال  در  او 
منحصربه فرد خلق کرد که هر کدام عنوان خاص خود را 

داشتند که بعدًا در قالب NFT  )توکن غیرقابل معاوضه( 
هر کدام به قیمت ۲۰۰۰ دالر فروخته شدند و به خریداران 
این امکان داده شد که یا »NFT« این آثار را به عنوان 
یکی دارایی دیجیتال حفظ کنند یا آنها را با اثر هنری 
فیزیکی معامله کنند و در هر صورت نمی تواند هر دو 

آنها را نگه دارند.
نفر  اعالم شده، ۴۱۸۰  از ضرب االجل  ۲۴ ساعت قبل 
NFT خود را با یک اثر هنری فیزیکی تعویض کردند 

و ۵۸۲۰ نفر ترجیح دادند NFT خود را حفظ کنند و در 
نتیجه »دیمین هرست« قصد دارد نسخه های فیزیکی 

به جا مانده را به آتش بکشد.
این هنرمند سال گذشته در یک مصاحبه ویدئویی در 
یوتیوب به »مارک کارنی«، رئیس سابق بانک مرکزی 
یک  »پول«  عنوان  با  پروژه اش  که  گفت  انگلستان 
چیدمان اما در سطح جهانی است و.... مشارکت همه 

از پروژه است. بخشی 
NFT یا دارایی های دیجیتال در چند سال گذشته در 
بازار هنر جهانی رشد چشمگیری داشته اند، به طوری که 
حراجی های بزرگ آثار هنری مبالغ نجومی را برای آثار 

برتر دیجیتال تضمین می کنند. 
»دیمین هرست« )Damien Hirst(، هنرمند نقاش و 
مجسمه ساز انگلیسی است که با آثار عجیب و غریبش 
در دنیای هنر شناخته می شود. یکی از معروفت ترین و 
جنجالی ترین آثار هنری او، حیوان های مرده ای است 
که در آکواریوم و در مایع فرمالدئید قرار گرفته اند. آثاری 
که با معلق کردن جسم های مرده در فضای آکواریوم 
مرگ و زندگی و در نهایت ماهیت وجودی انسان را به 
چالش می کشند.»هرست« که اکنون ۵7 ساله است 
یکی از هنرمندان جوانی بود که در دهه ۱۹۹۰ میالدی به 
همراه چند نفر دیگر بازار هنری بریتانیا در اختیار گرفت. 
گفته می شود این هنرمند ثروتمند مجموعه ای شخصی 
از دو هزار اثر هنری ارزشمند شامل آثار »پابلو پیکاسو« و 

»فرانسیس بیکن« دارد.

نمایش ذات طبیعت در »دروپ«

»دیمین هرست« نقاشی هایش را می سوزاند


