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ناصر تکمیل همایون از دنیا رفت

خداحافظی با تاریخ نگار ایرانی
ناصر تکمیل همایون، جامعه شناس و تاریخ نگار در پی ایست قلبی، در سن ۸۶ 
سالگی از دنیا رفت. این استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که 
چندی پیش به دلیل ایست مغزی در بیمارستان طالقانی تهران )ولنجک( 

بستری شده بود، صبح دیروز، ۲۵ آبان ماه درگذشت.

ورودی »مقبره ِاسِتر و ُمرُدخای«
در همدان برای بار دوم دچار حریق شد

تکرار حادثه برای بنای 
»استر و مردخای«

حسین زندی، فعال میراث فرهنگی 
همدان: در سال های گذشته بارها

با نماینده انجمن کلیمیان صحبت شده 
اما متاسفانه همکاری شان برای مرمت

و بهبود بسیار کم است

وضعیت نگران کننده 
ذخایر سدهای کشور

انتقاد اتاق بازرگانی
از تعیین عوارض صادراتی 

محصوالت کشاورزی
محموله های  هم اکنون  اهواز:  بازرگانی  اتاق  رئیس 
عنوان  به  شلمچه  و  چذابه  مرزهای  در  زیادی 
تصمیم  اعمال  بخاطر  عراق  با  زمینی  گذرگاه های 
تنظیم  بهانه  به  جهاد کشاورزی  وزارت  خلق الساعه 

بازار معطل شده اند

نشست فصلی شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با تمرکز

بر پرونده هسته ای ایران برگزار شد

لغو سفر بازرسان
آژانس به تهران 

نماینده سنندج:

بیانیه  ۲۲۷ نماینده 
درباره اعتراضات

جامعه را ملتهب کرد

»ناسا«راستمیگوید
یاسر عشورزاده: با وجود یکسان نبودن شفافیت داده های پردازش شده، به راحتی توده متان قابل شناسایی و در هر دو گزارش یکی است

مدیر عامل استارت آپ »تیزنگر« در گفت وگو با »پیام ما«، وجود توده گاز متان در جنوب تهران را تایید کرد

| روزنامه نگار  و کارشناس محیط زیست |

| حمیدرضا میرزاده  |

تکذیب به جای چاره اندیشی 
الگویی عجیب از مدیریت

کوچولو«،  »شازده  که  کودکانی  برای  حتی 
شاهکار ماندگار »آنتوان دو سنت اگزوپری« 
اینکه آن پادشاه مقتدر  را می خوانند، درک 
چقدر در توهم و اشتباه به سر می برد، مسلم 
و  نشسته  کوچکش  اخترک  در  او  است. 
معتقد است »بر همه چیز« سلطنت می کند 
و همه چیز، حتی خورشید و ماه و ستارگان 
را تحت فرمان خود دارد. او در زمان غروب 
خورشید دستور می دهد که خورشید غروب 
کند و خورشید چنین می کند! او معتقد است 
نمی تواند خارج از زمان غروب خورشید این 
دستور را صادر کند چرا که دستورش منطقی 
نیست و به همین خاطر خورشید نافرمانی 
خواهد کرد. اشکال این نافرمانی نیز به گردن 
صادر  را  غیرمنطقی  دستور  است که  کسی 
کرده و اگر آسمان و زمین تاکنون تمام اوامر 

 مرکز پژوهش های مجلس در   گزارشی
»سازوکار تدوین و پیاده سازی الگوی کشت« را نقد کرد 

رفتارکشاورزبایارانهتغییرنمیکندرفتارکشاورزبایارانهتغییرنمیکند
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۶ادامه در صفحۀ

پیرو آگهی مناقصه عمومی طراحی ،اجرا ،نصب و راه اندازی ۶ عدد تابلو تبلیغاتی به استحضار می رساند آخرين زمان ارائه پاكت ها و پیشنهادات 
ساعت۱۳:۳۰  مورخ ۱۴۰۱.۰9.۰۵ می باشد.لذا از شركت های دارای فعالیت مشابه و مرتبط دعوت به عمل می آيد جهت اخذ اسناد مناقصه به سايت اين 

شركت به آدرس www.ggz.ir  مراجعه نمايند.

 شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد پروژه انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار به مساحت ۲۶۰ 
هکتار را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های پیمانکاری ذی صالح دارای حداقل رتبه ۳ رشته آب یا تاسیسات و تجهیزات توام با آب واگذار 
نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۱.۰8.۲9  به سایت این شرکت به آدرسwww.ggz.ir  مراجعه نمایند.

۱- شركت در قبول يا رد پیشنهادات مختار است.
۲- سپرده شركت در مناقصه: ۱.8۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳- هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
۴- تاريخ بازديد از پروژه: ۱۴۰۱.۰8.۳۰ 

۵- كلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

۶- محل تحويل اسناد ،پیشنهادات: سیرجان_كیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان 
_شیراز ، شركت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدينگ مستقر بر تپه ، بلوك 

۵ )شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر (
تلفن جهت هر نوع هماهنگی :۰9۱۳۱۴۲۰۶۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ايام تعطیل(

۱-آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات :ساعت ۱۳:۳۰   مورخ ۱۴۰۱/۰9/۱۲
۲-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳-سپرده شركت در مناقصه: ۱۶.7۶۶.8۵۱.۵۵۴  لاير
۴-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

۵-تاریخ بازدید از پروژه: ۱۴۰۱.۰9.۰۶
۶-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

7-محل تحویل اسناد ،پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان 
_شیراز، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ، بلوك  

۵  )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
تلفن جهت هر نوع هماهنگی :۰9۱۳۱۴۲۰۶۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

مديريت امور حقوقی و قراردادها

مديريت امور حقوقی و قراردادها

آگهی تجدید مناقصه عمومی 

آگهی مناقصه عمومی 

پروژه طراحی ،اجرا ،نصب و راه اندازی ۶ عدد تابلو تبلیغاتی

پروژه انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری 
تحت فشار به مساحت ۲۶۰ هکتار

میانگین  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون   - زنجان 
ضایعات ما در بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره ۳۰ 
درصد است، یعنی ۳۶ میلیون تن غذا به نحوی هدر 
اساسی  تحول  یک  نیازمند  موضوع  این  می رود که 

باید به آن توجه جدی داشت.  است که 
توسعه  ستاد  و  الگوی کشت  ستاد  جلسه  سومین 
خیام  مجتبی  سید  حضور  با  بنیان  دانش  اقتصاد 
نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش 
علم  پارک  رئیس  ولدان  ترویج کشاورزی، مجید  و 
علیرضا  طبیعی کشور،  منابع  و  فناوری کشاورزی  و 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  زراعت  امور  معاون  مهاجر 
محسن افشارچی استاندار زنجان، تشکل های بخش 
کشاورزی و دیگر مسئوالن استانی در سالن جلسات 

برگزار شد. زنجان  استانداری  اعظم)ص(  پیامبر 
رئیس  و  وزیر  معاون  نکویی،  خیام  مجتبی  سید 
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی اظهار 
داشت: موضوع غذا و امنیت غذایی در گذشته در دنیا 
امروزه  اما  باشد،  اول  اولویت  در  نبود که  معقوله ای 
در کشوری مثل آمریکا مقدم بر امنیت ملی، امنیت 

است. غذایی 
وی با بیان اینکه امروزه امنیت غذایی نقش سالح را 
برای کشور های تولید کننده ایفا می کنند، تصریح کرد: 
اگر کشوری در حوزه غذا و امنیت غذایی به وضعیت 
پایدار نرسد، صحبت از استقالل اقتصادی در آن کشور 
یک شعار است. معاون وزیر با اشاره به وضعیت غذا 
در کشور عنوان کرد: در اول انقالب جمعیت کشور ۳۶ 
میلیون نفر با تولید غذای ۲۵ میلیون تن بود، این در 
حالی است که با گذشت 4۳ سال از پیروزی انقالب، 
تولید غذا به 1۲۵ میلیون تن با جمعیت ۸۵ میلیون 
انقالب  از زمان پیروزی  افزود:  نفر رسیده است.وی 
ما شاهد افزایش 1۰۰ میلیون تن غذا در کشور بودیم 
افزایش زیر کشت و  به  از آن مربوط  که 4۰ درصد 
بخش دیگر مربوط به رسوخ دانش و فناوری در تولید 

محصوالت کشاورزی بوده است.
 14۳۰ سال  ایران  برای  ما  بیان کرد:  نکویی  خیام 
نیازمند بیش از 1۸۵ میلیون تن غذا هستیم، یعنی 
باید ۵۵ میلیون تن افزایش غذا داشته باشیم و باید 
به دنبال گزینه ای باشیم که بتوانیم به یک استقالل 
اقتصادی در این حوزه دست پیدا کنیم.وی با اشاره 
این جنگ  روسیه تصریح کرد:  و  اوکراین  به جنگ 

بسیاری از مسائل غذایی را برای ایران و کشورهای دنیا 
روشن کرد و معادالت غذایی دنیا را برهم زد.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 
کالن  در  بخش کشاورزی  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
دهه،  چهار  این  در  اما  می شد  رصد  همواره  موضوع 
یک  درجه  و  اصلی  مسئله   غذا  و  بخش کشاورزی 
الزم  بودجه حمایت های  اختصاص  در  و  نبود  کشور 

بود. نشده  دیده 
وی تصریح کرد: مسائل اخیر در دنیا نشان داد که 
مسئله غذا می تواند یک چالش بزرگ برای کشورها 
ایجاد کند و شاهد آن هستیم که امروزه استکبار از غذا 

به عنوان یک سالح استفاده می کند.
خیام نکویی با بیان اینکه امروز راهبرد اساسی و کالن 
ما  و  است  پایدار  غذایی  امنیت  به  دستیابی  کشور 
انواع چالش روبه رو هستیم  با  در بخش تولید غذا 
افزود: ضریب کم نفوذ دانش و فناوری در تولید انواع 
محصوالت کشاورزی، نداشتن الگوی کشت برای اجرا، 
محدودیت منابع آبی و پایین بودن بهره وری، واردات 
بخشی از نیازهای غذایی، عملکرد ضعیف اراضی دیم، 
اراضی  شدن  کوچک  کشاورزی،  آموزش  در  ضعف 

است. کشاورزی 
معاون وزیر جهاد ابراز داشت: میانگین ضایعات ما در 
بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره ۳۰ درصد است، 
یعنی ۳۶ میلیون تن غذا به نحوی هدر می رود که این 
موضوع نیازمند یک تحول اساسی است که باید به آن 

توجه جدی داشت.
وی با بیان اینکه ما ساالنه به طور متوسط 1۵ میلیارد 
دالر ارز کشور را در بدترین شرایط به واردات خوراک دام، 
طیور و نهاده های بخش کشاورزی اختصاص می دهیم 
عنوان کرد: متأسفانه ما 9۰ درصد روغن کشور را وارد 
می کنیم این در حالی است که فقط 1۰ درصد در داخل 
کشور تولید می شود و به طور متوسط میانگین سالیانه 
مصرف روغن در کشور بیش از ۲۲ کیلو است، در حالی 

که در کشورهای پیشرفته این میزان 1۰ کیلو است.
خیام نکویی گفت: چند هزار دانشگاه و هیئت علمی 
تحقیقات  مؤسسه   ۲1 کشاورزی،  رشته  با  مرتبط 
کشاورزی، ۳14 ایستگاه پژوهشی در کشور وجود دارد 
باال ضریب نفوذ دانش در  با وجود ظرفیت های  اما 

بخش کشاورزی فقط شش درصد است.
وی افزود: با توجه به اینکه امروز تعداد شرکت های 
دانش بنیان در بخش کشاورزی به ۶.۵ درصد رسیده 
است اما این عدد مطلوب نیست و باید با توجه به 

ظرفیت های باال در کشور بیشتر از این عدد باشد.
معاون وزیر تصریح کرد: خوشبختانه بعد از ۵1 سال 
طرح الگوی کشت در کشور تدوین شد که هدف از 
الگوی کشت، دستیابی به امنیت غذایی پایدار و اقتدار 
غذایی است و هدف ما این است به جایی برسیم که 

مازاد بر نیاز غذایی تولید کنیم.

معاون وزیر کشاورزی: ۳۶ میلیون 
ُتن غذا در کشور هدر می رود

میراث فرهنگی،  مدیرکل   - خرم آباد 
لرستان گفت:  صنایع دستی  و  گردشگری 
استان  در  تاریخی  بافت  هکتار   ۳۶۰
شهر  در  حجم  لحاظ  به  که  شده  ثبت 
با احتساب محدوده  خرم آباد مرکز استان 
بافت  هکتار   ۸۰ از  بیش  "گرداب سنگی" 

دارد. قرار  تاریخی 
"عطا حسن پور" روز چهارشنبه در گفت و گو 
محدوده  اینکه  به  توجه  با  افزود:  ایرنا  با 
مشخص   ۸۸ سال  در  تاریخی  بافت های 
تهیه  نیازمند  ابالغ شده است  به استان  و 
ضوابط و مستندات جهت حفظ و صیانت 
قانونی  بصورت  شهرها  تاریخی  بافت  از 
هستیم که در راستای مرمت و ساماندهی 
خوبی  اقدامات  استان  تاریخی  بافت های 
با مشاور ذی صالح قرارداد منعقد  انجام و 

است. شده 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی لرستان با اشاره به وجود ۲۰۰ 
خانه تاریخی در قالب بافت تاریخی استان 
ادامه داد: مراحل مزایده چند بنای تاریخی 
خرم آباد در حال انجام است و به زودی به 
این  سرمایه گذار واگذار خواهند شد که در 
راستا خانه "کشفی " نیز جهت بهره برداری 
پذیرایی به سرمایه گذار واگذار شده است.

از  یکی  خرم آباد  اینکه  بیان  با  حسن پور 
دوره  از  آثاری  شامل  و  کهن  شهرهای 
شکل گیری هسته نخستین در دوره صفویه 
است گفت: بافت تاریخی شهر خرم آباد به 
مساحت ۷۲/۵ هکتار در مرکز فعلی شهر 
ارگ  در  کهن  مجموعه  غربی  ضلع  در  و 
واقع  فلک االفالک(  )قلعه  شهر  تاریخی 
به  محله کهن  هفت  دارای  و  است  شده 
نام های زیدبن علی )ع( )َدر آغا(، باباطاهر 
بازار(، درب  بازار )پشت  ُبوتار(، پشت  )َدر 
دالکان )َدر ِدالکی(، وباجگیران )باجگیِرو(، 
)محله ی چاغروندها(  و کلیم آباد  پاسنگر 

است.
وی افزود: آثار الیه های تاریخی و دوره های 
رشد شهر را از دیدگاه معماری و شهرسازی 
می توان به چهار دوره تقسیم کرد که دوره  
دوران  شهر،  نخستین  هسته   شکل گیری 
دوره   و  قاجار  حکمرانان  دوره  صفویه، 
مربوط به پهلوی اول بوده و از هر کدام آثار 

به یادگار مانده است. ارزشی  با  معماری 

۳۶۰ هکتار بافت
 تاریخی در لرستان 

ثبت شده است
عمومی  مجمع  آرای  با کسب  شیراز  شهرداری  فارس- 
بار  دومین  برای  جهان،  تاریخی  شهرهای  اتحادیه 
بین المللی  نهاد  این  به عنوان عضو هیات مدیره  متوالی 
در  حضور  حاشیه  در  اسدی  محمد حسن  شد.  انتخاب 
تاریخی  اتحادیه شهرهای  هجدهمین کنفرانس جهانی 
جهان در آندونگ کره  جنوبی، گفت: بر اساس بندهای 9 
تا 14 اساسنامه اتحادیه شهرهای تاریخی جهان، اعضای 
شهرداران  بین  از  و  عمومی  مجمع  رای  با  هیات مدیره 
شهرهای عضو انتخاب می شوند.شهردار شیراز در خصوص 
ترکیب اعضای هیات مدیره گفت: شهردار کیوتو بنیانگذار 
و مقر اتحادیه به عنوان رئیس، و شهرداران قونیه ترکیه، 
لیوبلیانا  لهستان،  کراکوف  ایران،  شیراز  چین،  شیان 
پایتخت اسلوونی، گیونگجو کره جنوبی و بادایشل اتریش 
عنوان  به  نیز  ژاپن  و کانازاوا  عنوان عضو هیات مدیره  به 

بازرس انتخاب شدند. عضو هیات مدیره اتحادیه شهرهای 
تاریخی افزود: انتخاب لیوبلیانا پایتخت اسلوونی و عضو 
هیات مدیره به عنوان میزبان نوزدهمین کنفرانس اتحادیه 
شهرهای تاریخی در سال ۲۰۲4، استماع و تایید گزارش 
مالی بازرس اتحادیه، تایید عضویت دو شهر جدید، ارائه 
گزارش دبیر کل و مشورت و رایزنی درباره افزایش سطح 
کمی و کیفی فعالیت های اتحادیه را از دیگر دستور کارهای 
نشست هیات مدیره عنوان کرد. اسدی با اشاره به تصریح و 
تاکید بر "کنش گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی" 
در سیاست های برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در 
عرصه مدیریت شهری، دیپلماسی فعال شهری و حضور 
اثربخش و تاثیرگذار در مجامع بین المللی ترجمان عملی 
این بخش از این برنامه و سند مهم باالدستی است و 
شیراز با برخورداری از پشتوانه غنی مذهبی، فرهنگی، هنری 

و دانشگاهی می تواند به عنوان شهری پیشرو در زمینه 
فعالیت های بین المللی عمل کرده و نماینده شایسته ای 
برای ایران در مجامع بین المللی باشد. عضو هیات مدیره 
مجامع  در  شیراز  جایگاه  ارتقای  و  تقویت  متروپلیس 
جهانی، ظرفیت سازی، توانمندسازی و استفاده از تجربیات 
و دستاوردهای نوین در حوزه های مختلف مدیریت شهری، 
ارائه توانمندی ها و اقدامات شهرداری در آوردگاه های جهانی 
برای  بسترسازی  داخلی،  توان  برجسته سازی  هدف  با 
جذب گردشگر و سرمایه گذار، کمک به روشنگری برای 
ارائه تصویر واقعی از ایران شکوهمند را از مهمترین اهداف 
شهرداری از فعالیت در حوزه بین الملل توصیف و اظهار 
امیدواری کرد که تعامل و هم افزایی کالنشهرهای کشور 
برای نقش آفرینی و اثرگذاری در این عرصه منجر به ایجاد 

دستاوردهای ملموس برای شهروندان باشد. 

برای دومین سال متوالی؛

شیراز عضو هیات مدیره اتحادیه شهرهای تاریخی جهان شد
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فصلی  نشست  آغاز  تا  ساعتی  هنوز 
انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
در  روسیه  نماینده  که  بود  مانده  اتمی 
سازمان های بین المللی در وین با انتشار 
تصویری از سالن برگزاری این نشست، از 
کار شورای حکام  برخی جزئیات دستور 
آژانس و موضوعاتی خبر داد که البته در 
حدود یکی، دو هفته منتهی به برگزاری 
این نشست، از آن به عنوان محور مذاکرات 
اعضا شنیده بودیم. موضوعاتی که به باور 
و  »حساس ترین  اولیانوف،  میخائیل 
است  اوکراین  وضعیت  مهم ترین شان«، 
که از اسفندماه گذشته درگیر حمله نظامی 
تمام عیار و همه جانبه ارتش روسیه شده 
و نیز توافق تسلیحاتی موسوم به آکوس 
]AUKUS[ که همکاری نظامی سه کشور 
استرالیا، ایاالت متحده و بریتانیا را وارد 
دیپلمات  این  است.  کرده  تازه ای  فاز 
از  یکی  موضوع،  دو  این  بجز  اما  روس 
دیگر موضوعات این نشست را نیز در رده 
کار  دستور  مهمترین«  و  »حساس ترین 
اعضای شورای حکام آژانس در نشست 
پرونده  داد؛  قرار  شورا  این  گذشته  روز 
پرونده ای  اسالمی.  جمهوری  هسته ای 
امضای  با  پیش،  دهه  یک  از حدود  که 
به  اما  سریع  نه چندان  مسیری  برجام، 
چند  حاال  اما  می پیمود  را  تنش  از  دور 
سالی است که از آن فضای مطمئن دور 
زمینه ساز  برجام،  که  حالی  در  و  شده 
علیه  اقتصادی  تحریم های گسترده  رفع 
متحده  ایاالت  خروج  بود،  شده  ایران 
و   9۷ اردیبهشت ماه  در  توافق  این  از 
متعاقبًا کاهش تعهدات برجامی از سوی 
این  به  واکنش  در  اسالمی که  جمهوری 
اقدام آمریکا کلید خورد، حاال نه تنها همان 
تحریم ها را به جان اقتصاد ایران انداخته، 
دیگر  اقدامات  برخی  کنار  متعاقبًا  بلکه 
جمهوری اسالمی، منجر به تشدید شرایط 
شرایطی که  است؛  شده  ایران  تحریمی 
شورای  قطعنامه  آخرین  صدور  با  دیروز 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام 
ماه  چند  این  در  ناظران  آن چه  تحقق  و 
گذشته پیش بینی می کردند، احتماال در 
آینده بیش از پیش رو به وخامت خواهد 

گذاشت.

حکام  شورای  گذشته  روز  نشست  اما 
اتمی در حالی  انرژی  بین المللی  آژانس 
به فرصتی برای اعمال فشار مضاعف بر 
تبدیل  غربی  قدرت  چند  سوی  از  ایران 
شد که از حدود یک هفته پیش، برخی 
»پیش نویس  به عنوان  متنی  جزئیات 
در  اروپا«  تروئیکای  و  آمریکا  قطعنامه 
به دست می شد  رسانه ای دست  فضای 
این منابع خبری گزارش  بنابر آن چه  که 
کرده بودند، این چهار کشور با ارائه آن به 
دیده بان هسته ای سازمان ملل، در تالش 
این  برای تصویب آن در نشست فصلی 
شورا بودند. نشستی که عصر روز گذشته 
اما  شد  برگزار  وین  در  تهران  وقت  به 
خبرگزاری فرانسه از حدود ۵، ۶ روز پیش 
با استناد به اظهارات دو دیپلمات غربی از 
این خبر داده بود که »آمریکا، انگلیس، 
فرانسه و آلمان در متن پیش نویس ارائه 
با  نکردن  به دلیل همکاری  ایران  از  شده 
انتقاد  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
که  قطعنامه ای  پیش نویس  کرده اند.« 
تمام  و  تام  همکاری  خواستار  حالی  در 
بین المللی  آژانس  با  اسالمی  جمهوری 
انرژی اتمی شده بود که پیش تر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در گزارشی مدعی 
بلندمدت  تحقیقات  در  که  بود  شده 
آژانس درباره مواد هسته ای اعالم نشده 
حاصل  پیشرفتی«  »هیچ  ایران،  در 
و  آمریکا  قطعنامه  پیش نویس  و  نشده 
این  به  بود  واکنشی  نیز  اروپا  تروئیکای 
قطعنامه ای  پیش نویس  آژانس.  گزارش 
که خبرگزاری فرانسه آن را رویت کرده و 
در گزارش هفته گذشته خود با استناد به 
جزئیاتی که از این طریق به دست آورده 
از  یکی  در  بود که  نوشته  جمله  از  بود، 
سطور قطعنامه آمده است: »اقدام ایران 
و  ضرورت  تعهداتش  به  عمل کردن  به 

دارد.« فوریت 

شورای حکام آژانس در نشست پیشین 
خود که اواخر مردادماه سال جاری برگزار 
در  ایران  علیه  را  مشابهی  قطعنامه  شد، 
دستور کار قرار داد که به رغم اصرار آمریکا 
و تروئیکای اروپایی، در نهایت با مخالفت 
یا به بیان دقیق تر عدم همراهی چین و 
روسیه با خواست قدرت های غربی عضو 

ماند  بی نتیجه  آژانس،  حکام  شورای 
آژانس  مدیرکل  شد.  وتو  اصطالح  به  و 
بین المللی انرژی اتمی در جریان نشست 
نشست  آغاز  از  پیش  که  دیروز  خبری 
شد،  برگزار  آژانس  حکام  شورای  فصلی 
با ابراز بی اطالعی از فعالیت های هسته ای 
شده  مدعی  اسالمی،  جمهوری  گسترده 
بود که »ایران چه با قطعنامه و چه بدون 
آن وظیفه دارد اطالعاتی را که به آن نیاز 
رافائل  بگذارد.«  اختیارمان  در  داریم، 
کسب  از  آژانس  ناکامی  از  گروسی که 
ایران  هسته ای  فعالیت های  از  اطالعات 
در  و  گفته  سخن  متمادی  ماه های  در 
مشکالت  فصل  و  حل  برای  حال  عین 
هسته ای  پرونده  در  بالتکلیف  پادمانی 
جمهوری اسالمی اعالم آمادگی کرده، در 
احتمال  خصوص  در  پرسشی  به  پاسخ 
افزایش فشار بر ایران گفته است: »قرار 
نیست این مسائل )فشارها( قرار نیست 
از بین بروند.« او البته به خبرنگار دیگری 
هسته ای  برنامه  »آیا  پرسید  او  از  که 
پاسخی  شده«،  خارج  کنترل  از  ایران 
بر  با تاکید  دیپلماتیک و دوپهلو داده و 
کنترل«  از  تعبیر »خارج  از  این که »من 
پیشرفت  »اما  نمی کنم«، گفته  استفاده 
همه  طوری که  به  است؛  مشهود  آن  در 
این  که  گروسی  شده اند.«  آن  متوجه 
از  بیش  اهمیت  دالیل  از  را  پیشرفت ها 
پیش این مسئله عنوان کرده و افزایش 
ایران  پرونده هسته ای  بر  آژانس  نظارت 
ضروری  پیشرفت ها  همین  به دلیل  را 
خوانده، گفته است: »امیدوارم که دیدار 
او  یابد.« هرچند  وقوع  ایران  با  فنی مان 
برجام  به  »بازگشت  حال گفته  عین  در 
از دیدگاه اطمینان حاصل کردن از اینکه 
ذخیره  اورانیوم  غیرقانونی  طور  به  ایران 
مگر  بود.«  خواهد  دشوار  باشد،  نکرده 
به  فوق العاده ای  دسترسی  »ایران  آن که 
البته در  ارائه دهد« که  سوابق و پرسنل 
ارشد  مقام  این  به گفته  هم  صورت  آن 
و  ناظران  پیش روی  آسانی  کار  آژانس، 
بازرسان این نهاد بین المللی نیست و تنها 
می توان گفت که در این صورت، »کسب 
ایران  هسته ای  فعالیت های  از  اطالع 
طی سال های ۲۰۲1 و ۲۰۲۲ غیر ممکن 

نخواهد بود.« این در حالی بود که از جای 
این  در  آژانس  مدیرکل  اظهارات  جای 
نشست خبری، نوعی بی اعتمادی و عدم 
اطالعات  امکان کسب  نسبت به  اطمینان 
تا  می شد.  احساس  آژانس  موردنظر 
اطالعات  را که  احتمال  این  او  جایی که 
قدیمی را که توسط سیستم های آژانس 
اتمی جمع شده بودند، دیگر در دسترس 
نباشند، منتفی ندانسته و هر تصمیمی را 
منوط به این می داند که این اطالعات از 
در عین حال  البته  او  باشند.  نرفته  بین 
گفته »اگر ما پاسخ برخی از پرسش های 
فنی در رابطه با مشکالت را ایران دریافت 
کنیم، آن وقت با خوشحالی این اطالعات 

خواهم کرد.« منعکس  را 

در  رویترز  خبرگزاری  که  شرایطی  در 
پنجشنبه هفته گذشته خود  روز  گزارش 
سفر  با  اسالمی  جمهوری  موافقت  از 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  بازرسان 
انرژی  سازمان  رئیس  بود،  داده  خبر 
اتمی ایران ساعتی پیش از آغاز نشست 
فصلی روز گذشته شورای حکام آژانس، 
به شدت به آن چه به عنوان برخی جزئیات 
آمریکا  قطعنامه  پیش نویس  محتوای  و 
بود،  شده  منتشر  اروپا  تروئیکای  و 
را  این »سیاست مندرس«  انتقاد کرد و 
»مردود« دانست. محمد اسالمی که در 
هیات  هفتگی  نشست  برگزاری  حاشیه 
دولت در حیاط کاخ ریاست جمهوری در 
توضیح می داد،  به خبرنگاران  رابطه  این 
از  سفری  »فعال  کرد:  اعالم  همچنین 
ایران  به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
از  پس  ساعتی  نیست.«  کار  دستور  در 
انتشار این خبر به نقل از رئیس سازمان 
در  گروسی  رافائل  ایران،  اتمی  انرژی 
واکنش به پرسشی درباره لغو این سفر، 
از این موضوع ابراز بی اطالعی کرد و گفت 
به  این خصوص  که »هیچ تصمیمی در 
آژانس ابالغ نشده است.« او اما در حالی 
خواستار توضیحات بیشتر تهران در این 
رابطه شد که لغو سفر را زمینه ساز وخامت 
که  کرد  تاکید  و  دانست  اوضاع  بیشتر 
این اقدام تهران، »به معنای عدم تحقق 
حالی  در  این  است.«  پیشرفت  هرگونه 
واکنش  این  از  پیش  اسالمی  که  بود 
گروسی و در ادامه سخنانش در حاشیه 
موضوع  دولت،  هیات  هفتگی  نشست 
عنوان کرده  مسئله  این  را  اهمیت  حائز 
بحث  پیگیری  خارجه  »وزارت  که  بود 
به  را که  آنچه  و  است«  مذاکرات  تداوم 
می شود،  مربوط  اتمی  انرژی  سازمان 
پاسخ  اتهامی  و  ادعایی  »موارد  این که 
داده شود.« اسالمی همچنین گفته »اگر 
طرف مقابل حسن نیت داشت و قرار بود 
مذاکرات را تداوم بخشند، طبیعی بود که 
قطعنامه ای با این ابعاد ارائه نمی کردند.«

عدم  بر  اسالمی  تاکید  با  همزمان  اما 
حسن نیت طرف مقابل مذاکرات احیای 
برجام که تلویحًا ناظر بود بر تایید آن چه 
مذاکرات  توقف  در خصوص  سفید  کاخ 
ایران گفته  امور خارجه  اعالم کرده، وزیر 
است: »به طور مستمر تبادل پیام با طرف 
تبادل  آخرین  و  دارد  وجود  آمریکایی 
ساعت گذشته   ۷۲ از  کمتر  در  ما  پیام 
امیرعبداللهیان  حسین  است .«  بوده 
نشست  حاشیه  در  اسالمی  همچون  که 
هفتگی دولت در این رابطه به خبرنگاران 
به تازگی  که  را  آن چه  می داد،  توضیح 
هفته  چند  در  بار  چندمین  برای  البته  و 
گذشته به نقل از نماینده ویژه آمریکا در 
شده که کاخ  تاکید  و  مطرح  ایران  امور 
سفید پیگیر بازگشت به مذاکرات نیست، 
این  خواند.  آمریکا«  »ریاکاری  مصداق 
 ۲4 حدود  مالی  رابرت  بود که  حالی  در 
برگزاری نشست فصلی  از  ساعت پیش 
درباره  اظهاراتی  در  آژانس  حکام  شورای 
احیای  مذاکرات  به  بازگشت  احتمال 
برجام، با اشاره به اعتراضات عمومی در 
مدعی  ایران  در  ماه گذشته  دو  از  بیش 
با  مذاکره  بر  امریکا  تمرکز  بود که  شده 
ایران نیست و این کشور، سیاست فشار 

می کند. دنبال  را  تحریم  و 

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تمرکز بر پرونده هسته ای ایران برگزار شد

لغو سفر بازرسان آژانس به تهران 

صدور حکم اعدام برای سه 
نفر دیگر از دستگیرشدگان 

ناآرامی ها در تهران
از  دیگر  نفر  سه  محکومیت  از  قضاییه  قوه 
به  تهران  در  اخیر  ناآرامی های  دستگیرشدگان 
میزان،  خبرگزاری  به گزارش  داد.  خبر  اعدام 
و  اغتشاشگران  پرونده  به  رسیدگی  ادامه  در 
تهران  انقالب  دادگاه  در  امنیت  برهم زنندگان 
در  متهمان  دادگاه  تشکیل جلسات  پی  در  و 
حضور وکالی آن ها، حکم بدوی سه نفر دیگر از 
اغتشاشگران صادر شد. بر همین اساس در یکی 
از احکام صادر شده توسط دادگاه انقالب تهران، 
فردی که در اقدامی تروریستی، به صورت عمد و 
با قصد جان مامورین نیروی انتظامی، با خودرو 
سواری خود به سرعت به مامورین هجوم برده 
و در اثر برخورد با آن ها یک پلیس را به شهادت 
رسانده و تعدادی را نیز مجروح کرده بود پس از 
اعترافات صریح خودش مبنی بر ارتکاب جرم در 
دادگاه و مستندات مستدل موجود در پرونده به 
افساد فی االرض از طریق جنایت علیه تمامیت 
جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی 
 کشور که منجر به اخالل در نظم عمومی و ناامنی 
در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال 
عمومی متهم و به اعدام محکوم شد. همچنین، 
براساس دادنامه دیگر صادر شده از سوی دادگاه 
انقالب تهران، متهمی که با کشیدن سالح سرد 
و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی با چاقو 
به یکی از ماموران حافظ امنیت به قصد جان 
وی، ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و 
ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری 
شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن به اتهام 
محاربه محاکمه شده بود با حکم دادگاه به اعدام 
محکوم شد. در حکم صادر شده دیگر، به موجب 
دادنامه دادگاه انقالب تهران فردی که با حضور در 
محل اغتشاشات و بر اساس مستندات موجود 
در فیلم های بررسی شده از دوربین های محل 
اغتشاش،  اقدام به بستن خیابان، جلوگیری 
از تردد وسایل نقلیه و ایجاد رعب و وحشت 
و همچنین آسیب زدن به اموال عمومی نموده 
بود و در این زمینه ها نقش هدایت گری داشت 
اعدام محکوم  به مجازات  اتهامات محاربه  به 
شد. احکام صادر شده اولیه و بدوی بوده و قابل 

تجدیدنظرخواهی است.«

دولت برای دارو، ارز ترجیحی 
تخصیص نداده است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از عدم 
دولت  سوی  از  دارو  برای  ترجیحی  ارز  تخصیص 
شهریاری  حسینعلی  ایلنا،  گزارش  به  داد.  خبر 
و کمبود  قیمت  افزایش  بر  ارز  گرانی  تاثیر  درباره 
زمینه  این  در  ارز  گرانی  گفت:  دارویی  اقالم 
مدیریت  را  موضوع  این  باید  ما  نیست  تاثیرگذار 
از سوی  ترجیحی که  ارز  تخصص  درباره  او  کنیم. 
دولت برای اقالم دارویی در نظر گرفته شد و تاثیر 
دولت  بیان کرد:  دارو،  بازار  فعلی  وضعیت  بر  آن 
یک میلیارد دالر ارز ترجیحی برای دارو داد و قرار 
به  بودجه  برنامه و  را سازمان  ریالی اش  شد منابع 
بانک بدهد . شهریاری ادامه داد: شهریور ماه گفته 
پانصد  معادل  تومان  میلیارد  یک ونیم  باید  شد 
سازمان  چون  اما  بدهد،  هم  دیگر  دالر  میلیون 
نداده  هم  را  دالر  میلیارد  یک  آن  بودجه  و  برنامه 
نداده  اند  هنوز  هم  را  دالر  میلیون  پانصد  این  بود 
همچنین  مجلس  نماینده  این  داریم.  مشکل  و 
از  دارو  بازار  وضعیت  خروج  برای  این که  درباره 
راحتی  به  دارو  که  کرد  کار  چه  باید  شرایط  این 
در جریان  بیان کرد:  قرار گیرد،  در دسترس مردم 
صحن  در  دومی  گزارش  هستیم،  مردم  وضعیت 
درباره دارو ارائه شد. طی این ۲ ماه ما ۲ بار درباره 
دارو در صحن علنی بحث کردیم و گزارش دادیم. 
برای  نمایندگان  برخی  اظهارات  درباره  شهریاری 
وضعیت  درپی  درمان  و  بهداشت  وزیر  استیضاح 
ربطی  ما  به  استیضاح  عنوان کرد:  کشور،  در  دارو 

نیستیم. کاره ای  ما  ندارد، 

واکنش اتحادیه اروپا
به حمله سپاه

علیه تروریست ها
در  اروپا  اتحادیه  خارجی  اقدام  سرویس 
سپاه  پهپادی  و  موشکی  حمله  به  واکنش 
پاسداران به مقر احزاب تروریستی در اقلیم 
شمال عراق، در بیانیه ای که در وبگاه آن منتشر 
شد، گفت: اتحادیه اروپا حمالت جدید ایران از 
سوی سپاه پاسداران را به اقلیم کردستان عراق 
که منجر به تلفات جانی و مجروحیت شده 
است، قویا محکوم می کند. به گزارش ایسنا، 
در این بیانیه ادعا شد: همان طور که اتحادیه 
اروپا در ماه سپتامبر گفته بود، این حمالت 
استقالل و تمامیت ارضی عراق را نقض می کند 
و باید متوقف شود. سرویس اقدام خارجی 
اتحادیه اروپا در ادامه بیانیه خود نوشته است: 
اتحادیه اروپا با ملت و دولت عراق و دولت 
اقلیم کردستان همبستگی کامل دارد. واکنش 
می شود  مطرح  این  پی  در  اروپا  اتحادیه 
احزاب  مقرهای  به  اخیرا  پاسداران  که سپاه 
صورت  به  عراق  شمال  اقلیم  در  تروریستی 
موشکی و پهپادی حمله کرد و در این حمالت 
که به صورت پهپادی و موشکی صورت گرفت، 
مواضع این گروهک ها هدف قرار گرفت. این 
این  مواضع  علیه  حمله  از  مرحله  چندمین 
گروهک های تروریستی در شمال عراق است.

نماینده سنندج:
بیانیه  ۲۲7 نماینده درباره 

اعتراضات، جامعه را ملتهب کرد
آنجا که  از  در مجلس گفت:  نماینده مردم سنندج 
امضاکنندگان  افراد  و  محتوای کامل  از  باید  مردم 
باشند،  آگاه  اخیر  حوادث  درباره  نمایندگان  بیانیه 
لیست  می خواهم  مجلس  محترم  رئیسه  هیأت  از 
 114 ماده  مطابق  را  بیانیه  این  امضاکنندگان 
به صورت کامل و شفاف  آیین نامه داخلی مجلس 
فرشادان  سیدمهدی  ایلنا،  به گزارش  کنند.  منتشر 
در  مجلس  گذشته  روز  علنی  نشست  جریان  در 
و  رئیسه  هیأت  رئیس،  به  خطاب  شفاهی  تذکر 
دیگر نمایندگان گفت: در نگاه کلی دو وظیفه اصلی 
قانونگذاری  یک  شده،  گذاشته  مجلس  برعهده 
اسالمی  نظام  در  قانون.  اجرای  بر  نظارت  دوم  و 
مردم حکم  بدون  دموکراسی  و  دینی  مردمساالری 
در  ما  اجتماعی  حقوق  منشأ  و  دارد  بی روح  قالب 
درجه  باالترین  در  و  قرآن  و  مقدس  متون  نظام، 
منشور الهی چراغ راه ما است اما التهابات روزهای 
اخیر عده ای از وکالی مردم را به واکنش واداشت 
منتشر  نمایندگان  از  نفر   ۲۲۷ از سوی  بیانیه ای  و 
ملتهب  را  جامعه  عمومی  فضای  متأسفانه  شد که 
و  دیواندره  و  سنندج  مردم  نماینده  نگران کرد.  و 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  کامیاران 
باید  )ص(  اسالم  پیامبر  سیاسی  اندیشه  قطعًا 
نصب العین  را  انسانی  کرامت  و  باشد  ما  الگوی 
نجیب  مردم  بنابراین  دهیم  قرار  خود  مسئولیت 
آگاه  امضاکننده  افراد  و  کامل  محتوای  از  باید 
می کنم  درخواست  رئیسه  هیأت  از  بنابراین  باشند 
لیست امضاکنندگان این بیانیه را مطابق ماده 114 
به صورت کامل و شفاف  آیین نامه داخلی مجلس 
اقدام  این  و  شود  برطرف  شائبه ها  تا  کند  منتشر 
می شود. محسوب  عمومی  افکار  به  احترام  اصل  در 

ناکامی هیات نظارت بر رفتار 
نمایندگان در مصالحه میان 

قالیباف و نوباوه 
ارائه  به  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  سخنگوی هیات 
توضیحاتی درباره بررسی شکایت قالیباف از نوباوه 
بر  نظارت  هیئت  و گفت:  پرداخت  هیات  این  در 
به  انجام بررسی های الزم،  از  نمایندگان پس  رفتار 
در  نوباوه  آقای  اتهاماتی که  رسید که  نتیجه  این 
نمایندگی  وظایف  راستای  در  مطرح کردند،  توئیت 
ایسنا، موسی غضنفرآبادی  به گزارش  نبوده است. 
که  است  این  قضیه  اصل  گفت:  رابطه  این  در 
را  اتهاماتی  و  کرده  منتشر  را  توئیتی  نوباوه  آقای 
نسبت به آقای قالیباف نسبت داده بودند؛ در این 
هیئت  از  دادگاه  و  شد  مطرح  شکایتی  خصوص 
در  نوباوه  آقای  اظهارات  این  آیا  استعالم کرد که 
گفت:  او  نه؟  یا  بوده  نمایندگی  وظایف  راستای 
برای  بدهیم،  را  دادگاه  پاسخ  ما  آنکه  از  پیش 
فیصله دادن به این موضوع اقدام کردیم و در این 
تا  نوباوه صحبت کردند  آقای  با  ما  دوستان  راستا 
به  مسأله  این  حال  هر  به  اما  شود،  تمام  ماجرا 
بر  نظارت  نرسید. سخنگوی هیئت  سرانجام خوبی 
نظارت  هیات  کرد:  اظهار  مجلس  نمایندگان  رفتار 
بررسی های الزم،  انجام  از  نمایندگان پس  رفتار  بر 
تصمیم خودش را گرفت و به این نتیجه رسید که 
مطرح کردند،  توئیت  در  نوباوه  آقای  اتهاماتی که 
به  این  از  و  نبوده  نمایندگی  وظایف  راستای  در 
شده  انجام  شکایت  درباره  تصمیم گیری  نیز  بعد 

است. دادگاه  با 

توافق تهران و آتن برای 
آزادی نفتکش های یونانی

برخی رسانه ها از توافق ایران و یونان برای آزادی 
دو نفتکش یونانی خبر دادند. به گزارش ایسنا، 
شبکه قطری الجزیره به نقل از رویترز ادعا کرد 
که ایران و یونان برای آزادی دو نفتکش یونانی 
که در ماه می توسط ایران توقیف شده بودند، 
توافق کردند. این شبکه همچنین اعالم کرد که 
اطالعات کشتیرانی نشان می دهد که کشتی 
اند.  های یونانی آب های ایران را ترک کرده 
روابط عمومی کل سپاه پاسداران چند ماه پیش 
در اطالعیه ای اعالم کرد ۲ فروند نفتکش یونانی 
آب های  در  انجام گرفته  تخلفات  دلیل  به  را 
نیلگون خلیج همیشه فارس توقیف کرده است. 
یک مقام فعلی و یک مقام پیشین آمریکا به 
بودند که  اعالم کرده  نیوز  سی  بی  ان  شبکه 
نفتکش یونانی "پرودنت واریور" که توسط ایران 
توقیف شده، در حال ارسال ده ها هزار گالن نفت 
به ارزش بیش از صد میلیون دالر به آمریکا 
بوده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در این رابطه گفته بود: ما هیچ اظهارنظری در 
خصوص مقصد کشتی یا نفت نمی کنیم. ما 
نیز  دیپلماتیک مان  تعامالت  درباره  همچنین 

اظهارنظر نخواهیم کرد.

آمریکا، انگلیس، فرانسه و 
آلمان در متن پیش نویس ارائه 
شده به شورای حکام آژانس، در 
حالی خواستار همکاری تام و 
تمام جمهوری اسالمی با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی شده اند 
که پیش تر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در گزارشی مدعی 
شده بود که در تحقیقات 
بلندمدت آژانس درباره مواد 
هسته ای اعالم نشده در ایران، 
»هیچ پیشرفتی« حاصل نشده 
است

رئیسی در آیین تجلیل از بانوان 
مدا ل آور ورزش ایران اسالمی 
گفت: زِن ایرانِی مسلماِن 
خودباور و خداباور نه حاضر است 
در انزوا قرار گیرد و نه کرامت او 
بازیچه هوی و هوس شود

رئیس سازمان انرژی اتمی در حالی تالش آمریکا برای تشدید تحریم ها را مانع از بازگشت به مذاکرات دانست و که وزیر 
امور خارجه تاکید کرد آمریکایی ها پیگیر بازگشت به میز مذاکرات هستند و آخرین تبادل پیام میان تهران و واشگنتن در این 
رابطه کمتر از 7۲ ساعت پیش انجام شده است. این در حالی بود که دیروز شورای حکام آژانس نیز در نشست فصلی خود، 
پیش نویس قطعنامه ای علیه ایران را که چند روز پیش ایاالت متحده با همراهی تروئیکای اروپایی تقدیم این شورا کرده 

بود، در دستور کار خود قرار داد؛ قطعنامه ای که پیشاپیش بسیاری احتمال تصویب آن را بسیار زیاد ارزیابی کرده بودند.

گزارش روز

پیام خرب

|  
AP

  |

رئیس دولت سیزدهم حفظ امنیت و آرامش را وظیفه همگانی عنوان کرد

شنیدن خواسته های قانونی وظیفه همه است
امنیت  حفظ  ضرورت  بر  جمهوری  رئیس 
فعالیت های  همه  تداوم  بستر  به عنوان 
جامعه تاکید کرد و گفت: شنیدن و ترتیب 
اثر دادن به خواسته های قانونی وظیفه همه 
ماست، اما همه ما به همین اندازه در زمینه 
حفاظت از امنیت و آرامش جامعه مسئولیم. 
ابراهیم رئیسی که دیروز در نشست هفتگی 
هیات دولت سخن می گفت، با اشاره به فرا 
رسیدن فصول سرد سال و احتمال افزایش 
آمادگی همه  بر ضرورت  آالینده های جوی 
دستگاه های مربوط برای مقابله موثر با این 
پدیده و کاهش آثار مخرب آن تاکید کرد. 
او همچنین نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را از 
جمله اقدامات الزم در این زمینه دانست و با 
تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی 

اظهار داشت: اولویت در زمینه نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی شهری، حمایت از صنایع داخلی 
و تامین اتوبوس از محل تولیدات داخلی 
تاخیر  باعث  نباید  موضوع  این  اما  است، 
در تامین خودروهای مورد نیاز این ناوگان 
شده و نیازهای ضروری باید از محل واردات 

تامین شوند.
انجام به موقع طرح های دولت در استان ها 
اول  دور  مصوبات  شدن  عملیاتی  به ویژه 
موانع  شدن  برطرف  و  استانی  سفرهای 
تاکیدات  دیگر  از  زمینه  این  در  احتمالی 
رئیسی در جلسه روز گذشته هیات دولت 
بود که مقرر شد با ارتباط نزدیک تر و بیشتر 
باالترین  عنوان  به  استانداران  با  وزیران 
مقام اجرایی در استان، اقدامات موثرتری 

بر  او همچنین  انجام شود.  زمینه  این  در 
ضرورت حفظ امنیت به عنوان بستر تداوم 
همه فعالیت های جامعه تاکید کرد و گفت: 
شنیدن و ترتیب اثر دادن به خواسته های 
قانونی وظیفه همه ماست، اما همه ما به 
همین اندازه در زمینه حفاظت از امنیت و 
آرامش جامعه مسئولیم. رئیسی با تاکید 
دوباره بر حمایت از کسب و کارهای دیجیتال 
اظهار کرد: حال که دشمن با استفاده از بستر 
و گسترش  ایجاد  درصدد  مجازی  فضای 
مربوط  مسئوالن  است،  کشور  در  ناامنی 
تسهیل  و  داخلی  پلتفرم های  تقویت  با 
شرایط استفاده از آنها و حتی در نظر گرفتن 
بسته های تشویقی، زمینه استفاده بهتر و 
بیشتر را برای فعاالن کسب و کار دیجیتال 

فراهم کنند.
اما ساعتی از پس از اتمام نشست هیات 
در سالن  با حضور  رئیسی  ابراهیم  دولت، 
اجالس به بیان سخنانی در  آیین تجلیل از 
زنان مدا ل آور ورزش پرداخت و با بیان اینکه 
افتخارات کشور  از  باالیی  زنان سهم  امروز 
در عرصه های مختلف دارند، اظهار داشت: 
مدال آوری و قهرمانی بانوان ورزشکار ایرانی 
در میادین مختلف منطقه ای و جهانی بسیار 
ارزشمند، تحسین برانگیز و امیدآفرین است 
استمرار  باید  حتما  پرافتخار  مسیر  این  و 
یابد. رئیسی همچنین با بیان این که امروز 
بانوان ما نه فقط در عرصه ورزش بلکه در 
و  پژوهشی  و  علمی  مختلف  عرصه های 
همچنین خدمت رسانی نقش آفرینی بسیار 
مهم و برجسته ای دارند، گفت: مردم هیچ گاه 
از خودگذشتگی و جانفشانی کادر بهداشت و 
درمان و به ویژه بانوان فعال در این بخش در 

دوران کرونا را فراموش نخواهند کرد.
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در  نفر  میلیون  هشت  تا  هفت  ساالنه 
جهان جان خود را به علت آلودگی هوا یا 
می دهند.  دست  از  آن  به  منتسب  دالیل 
ایران  در  پارسال  رسمی  آمار  اساس  بر 
۲۷ شهر کشور جان خود  در  نفر  ۲1 هزار 
داده اند.  دست  از  هوا  آلودگی  علت  به  را 
هوای  قانون  هم  باز  شرایط  این  در  اما 
هوای  بهبود وضعیت  بر  اثر چندانی  پاک 
کالنشهرها نداشته است. جهان چه راهی 

نرفتیم؟ ما  رفت که  را 

تمرکز کشورهای جهان 
بر بهبود حمل و نقل 

با  تحلیلی  گزارشی  در  »ایرنا«  خبرگزاری 
به گزارش های علمی منتشر شده،  اشاره 
خودرو و صنایع متهمان اول انتشار آلودگی 
این  اساس  بر  است.  کرده  معرفی  هوا 
مبنا  همین  بر  جهان  کشورهای  گزارش، 
تمرکزشان را بر اصالح الگوی حمل و نقل 
با  توکیو  مثال  عنوان  به  شده اند.  متمرکز 
بیش از ۳۰ میلیون جمعیت، امروز یکی از 
شهرهای بزرگی است که موفق به کاهش 
آلودگی هوا شده است. همین شهر حدود 
۳۰ سال گذشته با آلودگی و ترافیک زیادی 
البته  و  سازی  فرهنگ  با  اما  بود  مواجه 
تا  شد  موفق  قوی،  زیرساخت های  ایجاد 
مردم را مجاب کند که در سفرهای روزانه از 
خودروی شخصی استفاده نکنند و همین 
به  و  ترافیک  مشکل  راحتی  به  موضوع 

برطرف کرد. را  آلودگی هوا  آن  دنبال 
همچنین دهلی نو در کشور هند هم تا چندی 
جهان  پایتخت های  آلوده ترین  جزو  پیش 
اجرای طرح زوج و  با  اما  شناخته می شد 
فرد، وضعیت هوا در این شهر تا حد زیادی 
بهبود یافت همچنین استفاده از خودروهای 
هیبریدی یکی دیگر از اقدامات این کشور 
است که برای رسیدن به این منظور، دولت 
به شرکت های تولید این خودروها تسهیالت 

ویژه پرداخت می کند.
پاریس شهر زیبایی ها و شهر مونالیزا هم 
اتخاذ  با  اما  زیادی داشت  آلوده  روزهای 
تصمیماتی سازنده از این مرحله عبور کرد 
و اکنون آسمانی آبی و روزهای سالمی را 
طرح  اجرای  آن  موفقیت  رمز  می گذارند. 
ممنوعیت تردد خودروهای مدل 199۷ و 
قبل از آن بود که تاثیر زیادی در کاهش 
با  خودرویی  هم  اگر  داشت،  هوا  آلودگی 
مالک  می کرد  تردد  شهرها  در  سن  این 
می پرداخت.  سنگینی  جریمه  باید  آن 

در  خودروها  تردد  محدودیت  هم  لندن 
برای  حلی  راه  عنوان  به  را  شهر  مرکز 
و  گرفت  پیش  در  هوا  آلودگی  کاهش 
خودرو  مالک  می افتاد  اتفاق  این  اگر 
این  که  می شد  سنگین  جریمه  مشمول 
مساله موجب شد تمایل مردم به سمت 
عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  از  استفاده 

یابد. افزایش 
مکزیکوسیتی هم از دیگر شهرهایی است 
که آلودگی هوا را با تمام وجود به ریه های 
خود کشیده بود به طوری که پرندگان این 
مسئوالن  می مردند،  پرواز  حین  در  شهر 
نقل  و  حمل  توسعه  با  هم  شهر  این 
و  رده خارج کردن خودروها  از  و  عمومی 
موثری  فرسوده گام  شهری  اتوبوس های 
در کاهش آلودگی هوا برداشتند همچنین 
سوخت  به  نسبت  سرمایه گذاری کالن  با 
خود  پاالیشگاه های  برای  پاک  و  مناسب 
نیز  چین  میان  این  در  کردند.  اقدام 
آلودگی  کاهش  زمینه  در  موفق  کشوری 
شدید  کنترل  با  کشور  این  است.  هوا 
صنایع و کاهش مواد آالینده گام موثری 

برداشت. سالم  هوای  داشتن  در 

 از ایران چه خبر؟
ایران  وضعیت  میان  این  در  حال 
حدود  داشتن  با  کشوری  است؟  چگونه 
۲۵ میلیون خودرو که بیش از ۶ میلیون 
موتورسیکلت  میلیون   1۲ و  فرسوده  آن 
و  کاربراتوری  آن  درصد   9۰ حدود  که 
سپری  آلوده ای  روزهای  است،  فرسوده 
هر  می دهد که  نشان  بررسی ها  می کند. 
خودروی  یک  برابر   ۲۰ فرسوده  خودروی 
 1۲ از  استاندارد و هر موتورسیکلت بیش 
منتشر  آلودگی  خودروی سبک  یک  برابر 
مانند  نیز  ایران  در  بنابراین  می کند؛ 
اول  ردیف  متهم  جهان  کشورهای  بیشتر 
آلودگی هوا، خودرو است اما مسئله مهم 
زوایا  تمام  با  موضوع  این  است که  این 
است  شده  دیده  پاک  هوای  قانون  در 
نتیجه  این  به  هم  ما  مسئوالن  یعنی 
استاندارد  خودروها  باید  که  رسیدند 
شود  کنترل  کالنشهرها  در  آنها  تردد  و 
چرا  اما  باشیم  داشته  سالمی  هوای  تا 
را کمبود  آن  نمی شود؟ عده ای علت  اجرا 
قانون  این  بندهای  اجرای  روند  در  اعتبار 
سالجقه  علی  پیش  چندی  اما  می دانند 
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
بود  ایرنا گفته  به  زیست  محیط  حفاظت 

که دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک 
دارد. وجود  کافی  پول  نیاورند،  بهانه 

و  خودرو  بودن  استاندارد  میان،  این  در 
سوخت هم نقش بسیار مهمی در کاهش 
روزانه  مصرف  میانگین  دارد.  هوا  آلودگی 
بنزین در کشور 9۰ میلیون لیتر است اما در 
برخی روزها به علت اوج مسافرت به 1۰۵ 
میلیون لیتر هم می رسد همچنین مصرف 
است  لیتر  میلیون   9۵ نیز  روزانه گازوئیل 
که آن هم در روزهایی به 1۰۵ میلیون لیتر 
میلیون   ۳۵ میان،  این  در  است.  رسیده 
لیتر سوخت بنزین و حدود 4۰ میلیون لیتر 
گازوئیل استاندارد یورو 4 و ۵ است که در 
مجموع این دو سوخت حدود ۷۵ میلیون 
لیتر استاندارد یورو 4 و۵ است البته برخی 
سوخت  کیفی سازی  حال  در  پاالیشگاه ها 
هستند؛ به طوری که اکنون پاالیشگاه های 
 ۵ یورو  سوخت  شازند  و  اصفهان  تبریز، 
افزایش  موجب  قطعا  که  می کنند  تولید 
توزیع سوخت استاندارد و کاهش آلودگی 

هوا در کشور به ویژه کالنشهرها می شود.
علمی  هیات  عضو  ایرنا،  گزارش  به 
دانشگاه شهید  علوم محیطی  پژوهشکده 
آلودگی  کاهش  شاه کلید  گفت:  بهشتی 
هوا، توسعه حمل و نقل عمومی و هدایت 
نقل عمومی  و  از حمل  استفاده  به  مردم 
این  که  است  منظم  و  مطمئن  پاک، 
در  مناسب  به صورت  تهران  در شهر  مهم 

نیست. دسترس 
یوسف رشیدی افزود: در صورتی که آلودگی 
هوای ناشی از گرد و غبار را نداشته باشیم، 
آلودگی هوای تهران عمدتا از منابع متحرک 
یا خودروها ایجاد می شود، آلودگی تولیدی 
هوا  وارد  می تواند  طریق  سه  از  خودروها 
بر آن است  اول که عمده تمرکز  راه  شود؛ 
مسیر  است،   ) اگزوز   ( خودرو  خروجی 
با  خودرو  الستیک  سایش  طریق  از  دوم 
سطح معابر و بلند شدن ذرات معلق اتفاق 
می افتد و مسیر سوم آالینده های تبخیری 
شامل هیدروکربن ها است. پس حتی اگر 
ما استاندارد خودروها را به روز کنیم یا حتی 
خودروی برقی تولید کنیم که انتشار اگزوز 
و تبخیری آن صفر است، فقط مسیر اول 
دوم که  مسیر  و  را کنترل کردیم  سوم  و 
تردد خودروها  از  ناشی  معلق  ذرات  تولید 
است باقی می ماند؛ بنابراین در عمل ما با 
اول  داریم؛ مساله  مهم سروکار  دو مساله 
تمرکز بر استفاده از خودروهای پاک و راه 

با  سواری  خودروهای  تردد  کاهش  دوم 
توسعه حمل و نقل عمومی است.

 عقب ماندگی ایران در بخش 
حمل و نقل 

این  از  عبور  برای  اینکه  به  پاسخ  در  او 
داد،  انجام  باید  اقداماتی  چه  شرایط 
برای  اقدام  اصلی ترین  دنیا  در  گفت: 
توسعه  بر  مبتنی  هوا  آلودگی  کاهش 
در  اما کشور  است  عمومی  نقل  و  حمل 
دارد؛  زیادی  ماندگی  عقب  بخش  این 
که  می رود  انتظار  دولت  از  بنابراین 
نوسازی  و  مترو  توسعه  به  ویژه ای  توجه 
حتی  باشد  داشته  اتوبوسرانی  ناوگان 
این  روش های  سایر  و  استقراض  با 
توسعه، می تواند از مصرف سوخت توسط 
تولید  و  داخلی  پرمصرف  خودروهای 

کند. جلوگیری  آلودگی 
استاندارد  دیگر  نکته  داد:  ادامه   رشیدی 
بودن خودروهای داخلی و میزان مصرف 
به  این خودروها است که  سوخت توسط 
مملکت  سرمایه های  پایین  کیفیت  علت 
است  موظف  صمت  وزارت  می بلعند،  را 
تولید  دنیا  روز  استاندارد  با  خودروهایی 
کند تا کمترین آلودگی را داشته باشد، به 
واقف  مسئله  این  به  هم  آنها  اینکه  رغم 
هستند اما به نظر نمی رسد که عزم جدی 

باشد. داشته  وجود  زمینه  این  در 
نصب  دانشگاه،  استاد  این  گفته  به 
در  آن  به موقع  تعویض  و  کاتالیست 
آلودگی  کاهش  در  مهمی  نقش  خودروها 
هوا دارد؛ از این رو باید حدود مجاز معاینه 
شناسایی کارکرد کاتالیست  زمینه  در  فنی 
خروجی  شاهد  تا  داد  ارتقا  را  خودروها 

باشیم. خودروها  اگزوزهای  از  پاکی 
کاهش  برای  اقدام  اصلی ترین  دنیا  در 
و  حمل  توسعه  بر  مبتنی  هوا  آلودگی 
دولت  از  نیز  کشور  در  است،  عمومی  نقل 
انتظار می رود تا بر استفاده از خودروهای 
سواری  خودروهای  تردد  کاهش  و  پاک 
تمرکز  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  با 
سرعت  که  است  ماده ای  کند.کاتالیست 
از طریق کاهش  را  واکنش های شیمیایی 
انرژی فعال سازی، افزایش می  دهد بدون 
از  یکی  کند،  شرکت  آنها  در  خود  اینکه 
مبدل های  کاتالیست  ها،  استفاده  موارد 
میالدی   ۷۰ دهه  از  که  است  کاتالیستی 
راه  سر  بر  هوا  آلودگی  کاهش  هدف  با 
خروجی موتورهای بنزینی نصب شده اند.

معاینه فنی خودروها 
جدی گرفته شود 

علوم  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو 
افزود:  بهشتی  شهید  دانشگاه  محیطی 
دیگر  یکی  خودروها  فنی  معاینه  داشتن 
بر  آلودگی هوا است که  راه های کاهش  از 
اساس آن هر خودرویی موظف به گرفتن 
معاینه فنی است اما به دالیلی عده ای این 
مرحله را دور می زنند که برای جلوگیری از 
روش های دور زدن معاینه فنی، بهتر است 
قطعاتی از خودرو که موجب کاهش آلودگی 
هوا می شود به صورت دائمی گارانتی شوند 
که این مساله نیازمند پیگیری جدی وزارت 

است. صمت 
بلند  در  اقدامات  این  البته  تاکید کرد:  او 
معنا  این  به  اما  می دهد  جواب  مدت 
اینها  بلکه  کنیم  رها  را  آنها  که  نیست 
اقداماتی پایدار هستند که باید با جدیت 
کاهش  شاهد  مرور  به  تا  شوند  دنبال 
آلودگی هوا به ویژه در کالنشهرها باشیم.

رشیدی درباره اینکه چه اقدامات سریعی 
باید انجام شود تا در کوتاه مدت اثرگذار 
در  جامعه  محرک  موتور  گفت:  باشد 
آلودگی هوا سازمان حفاظت  به  پرداختن 
رسد  می  نظر  به  است؛  زیست  محیط 
هوا  آلودگی  به  سازمان  این  رویکرد 
کمرنگ شده است شاید هم بنده اطالعی 

باشم. نداشته 
بگذریم،  نکته  این  از  اگر  داد:  ادامه  او 
از تکالیف مقرر شده در قوانین،  صرفنظر 
سری  یک  باید  زیست  محیط  سازمان 
به  را  باال  اثربخشی  دارای  برنامه های 
دستگاه های ذیربط اعالم و از آنها گزارش 
سازمان  اصلی  تمرکز  بخواهد.  عملکرد 
باید توسعه حمل و نقل عمومی و کنترل 
آلودگی خودروهای با پیمایش روزانه باال 
از متداول  اعم  تاکسی ها  باشد که شامل 
موضوع  همچنین  است  اینترنتی  یا 
ارتقای استانداردهای معاینه فنی و کمک 
خودروها  این  کاتالیست های  تعویض  به 
کاهش  در  می تواند  بسزایی  نقش 
بعدی  نکته  باشد.  داشته  هوا  آلودگی 
خودروهای  آلودگی  بر  میدانی  نظارت 
سنگین است؛ این نظارت می تواند شامل 
و  سرویس ها  اتوبوسرانی،  خودروهای 
پلیس  باشد.  دیزل  خودروهای  سایر 
راهور هم نقش مهمی در جریمه یا اعمال 
سایر مقررات بر خودروهای دودزا سنگین 

دارد. موتورسیکلت ها  همچنین 
داخلی  خودروهای  بودن  استاندارد 
این  توسط  سوخت  مصرف  میزان  و 
به  است که  مهمی  بسیار  نکته  خودروها 
مملکت  سرمایه های  پایین،  علت کیفیت 
است  موظف  صمت  وزارت  می بلعند.  را 
استاندارد  با  خودروهایی  تولید  فرایند  بر 
روز دنیا نظارت کند تا کمترین آلودگی را 
داشته باشد. به رغم اینکه آنها هم به این 
نمی رسد  نظر  به  اما  واقف هستند  مسئله 
که عزم جدی در این زمینه وجود داشته 

باشد.
آلودگی  کاهش  چگونگی  درباره  رشیدی 
خودروها  چرخ  سایش  از  ناشی  ذرات 
راهکارهای  در  معموال  گفت:  معابر  بر 
پرداخته  فنی  مسائل  به  هوا  آلودگی 
کاهش  نحوه  و  شهر  در  تردد  می شود. 
است.  شده  سپرده  فراموشی  به  آن 
بخش های  داد  نشان  دوران کرونا  تجربه 
نیز  با یک سوم ظرفیت حضوری  دولتی 
دهند،  انجام  را  خود  کارهای  می توانند 
الکترونیکی  به  توجه  با  دیگر  طرف  از 
نباشد  الزم  شاید  امور  از  بسیاری  شدن 
حاضر  اداره ها  در  حتما  کارمندان  بعضی 
باید  امور  رویه  و  روال  همچنین  باشند 
به گونه ای برنامه ریزی شود تا مردم میان 
نباشند؛  سرگردان  نهادها  و  سازمان ها 
نقطه ای  در  مالیات  اداره  یک  اگر  مثال 
بر  باشد، عمال خواهید دید عالوه  از شهر 
ترافیک خودروها، اطراف آن مملو از افراد 
انجام  برای  است که  مختلف  مراجعان  و 
کار خود به آن نقطه سفر کرده اند. از این 
در  حضوری  سفر  جذب  واحدهای  نمونه 
فراوان  بسیار  تهران  مانند  کالنشهری 
و  فکر  برنامه ریزی،  نیازمند  که  است 
تردد کاهش  تا  است  هوشمندانه  اجرای 
که  تردد  مدیریت  نوع  این  اتفاقا  یابد. 
نه  می شود  هوا  آلودگی  به کاهش  منجر 
وابسته  تحریم  به  نه  دارد  نیاز  امکانات 
دارای  بلندمدت  در  همچنین  است 
نیازمند  فقط  و  است  سرمایه  بازگشت 

است. اجرا  و  برنامه ریزی  و  تفکر 

تجربه موفق شهرهای بزرگ جهان در بهبود کیفیت هوا چرا در ایران تکرار نمی شود؟

قانون، هوا را پاک نکرد 
دیدار رئیس سازمان 

حفاظت محیط زیست 
با وزیر خارجه مصر  

معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست تاکید کرد: دولت سیزدهم ارتقای 
روابط با کشورهای همسایه و مسلمان را در اولویت 
قرار داده و در این راستا ایران در تابستان گذشته 
میزبان نشست وزرای محیط زیست منطقه بوده 

است.
به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، 
هفتمین کنفرانس  و  بیست  در  سالجقه  علی 
هوایی  و  آب  تغییرات  کنوانسیون  متعاهدین 
شرم  شهر  در   )COP۲۷( متحد  ملل  سازمان 
با  دیدار  در  برگزاری است  الشیخ مصر در حال 
رئیس  و  امور خارجه مصر  وزیر  سامح شکری 
ستاد برگزاری این نشست افزود: ایران در نشست 
تابستان برگزار  وزرای محیط زیست منطقه که 
شده بود در بیانیه ای بر ضرورت تشکیل سازمان 
همکاری های منطقه ای و صندوق محیط زیست 

منطقه ای تاکید کرد.
او در این دیدار ضمن تشکر از برگزاری شایسته 
کاپ ۲۷ گفت: به رغم تحریم های ظالمانه آمریکا 
علیه ایران و عدم تحقق کامل اهداف ایران برای 
برنامه های تغییر اقلیم، پیشرفت های دانش 
بنیان گسترده ای در حوزه محیط زیست به ویژه 

در حوزه سازگاری در کشور صورت گرفته است.
در ادامه دیدار سامح شکری گفت: حضور هیات 
این  در  جمهور  رییس  معاون  سطح  در  ایرانی 
کنفرانس نشان دهنده اهمیت موضوع تغییر اقلیم 

و روابط دو کشور است.  
او افزود: تغییر اقلیم بعد از موافقتنامه پاریس 
و بسته گالسکو اهمیت ویژه ای پیدا کرده و این 
موضوع وظیفه ما را سنگین تر می کند. وزیر امور 
خارجه مصر با اشاره به همکاری و تعامل ایران  و 
مصر از طریق عضویت در گروه های ۷۷ و چین 
و همسویی منافع دو کشور در بسیاری از موارد، 
تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف کنوانسیون 
است. گروه ۷۷  تمام کشورها ضروری  انعطاف 
توسط ۷۷  و  میالدی  سال 19۶4  ژوئن  در 1۵ 
کشور در حال توسعه تاسیس شد. اکنون 1۳۲ 
این  دارند،  آن عضویت  در  ایران  از جمله  کشور 
سازمان محفلی برای بیان و ارتقای منافع جمعی 
کشورهای در حال توسعه و افزایش قدرت مذاکره 
این کشورها در سازمان ملل متحد در زمینه مسائل 
اقتصادی و امکانی برای افزایش همکاری فنی و 

اقتصادی میان کشورهای مزبور است.
متعاهدین  کنفرانس  هفتمین  و  بیست 
تغییرات آب و هوایی سازمان ملل  کنوانسیون 
متحد)COP۲۷( از 1۵ تا ۲۷ آبان 14۰1  )۶ تا 
1۸ نوامبر ۲۰۲۲( در شهر شرم الشیخ مصر در حال 

است. برگزاری 

معاون محیط زیست انسانی:

افزایش کیفیت ناوگان 
موتوری محیط بانی 
بودجه می خواهد  

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیست می گوید خودروهای مورد 
استفاده در مناطق حفاظت شده پاسخگوی نیاز 

محیط بانان نیست. 
از  بازدید  در  حشمتی  ایرج  ایسنا  گزارش  به 
تعدادی خودروهای تولید داخل در محوطه پارک 
تجربیات  به  استناد  با  پردیسان گفت:  طبیعت 
گذشته، خودروهایی که در حال حاضر در اختیار  
خودروهای  با  مقایسه  در  است،  محیط بانان 
قدرت  و  کیفیت  لحاظ  از  متخلف  شکارچیان 

نیستند. مناسب 
تولید داخل  به کیفیت خودروهای  اشاره  با  او 
گفت: در تعقیب و گریز شکارچیان متخلف در 
مناطق جغرافیایی صعب العبور با شرایط آب و 
هوایی سخت، به خودروهای با کیفیت و قدرت 

باال نیاز است. 
حشمتی افزود: خودروها و موتورسیکلت های 
نیست  محیط بانان  نیاز  پاسخگوی  فعلی 
از  فارغ  تا شش ساله  پنج  بازه زمانی  و در 
تعمیرات  برای  می دهیم  از دست  زمانی که 
متحمل  زیادی  هزینه های  آن ها  نگهداری  و 

می شویم.
او با بیان اینکه نیاز سازمان حفاظت محیط زیست 
برای  است، گفت:  محدود  ویژه  خودروهای  به 
صرفه  به  محدود  تعداد  با  داخلی  خودروسازان 
نیست نسبت به خودروهای ویژه وارداتی اقدام 
کنند و خط تولید گسترده ای داشته باشند، در 
نهایت مجبور می شویم از خودروهای با کیفیت 
کمتر استفاده کنیم که آن هم تامین کننده نیاز 

ما نیست. 
حشمتی با اشاره به این که برای تقویت ناوگان 
موتوری حفاظت محیط زیست باید اعتبارات الزم 
 14۰۵ تا   14۰۲ سال های  بودجه  برنامه های  در 
زیربنایی  به کمیسیون  شود، گفت:  پیش بینی 
قطعی  اگر  است که  شده  پیشنهادهایی  دولت 
شود، می توانیم صاحب خودروهای با کیفیت و 

شویم. مناسب 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
محیط  معاونت  سرپرست  زیست،  محیط 
خودروهای  صورتی  در  افزود:  انسانی  زیست 
تولید داخل پاسخگوی نیاز ما نباشد، به سمت 
خودروهای وارداتی می رویم و سیاست سازمان 
حفاظت محیط زیست این است با هماهنگی 
شرایطی  بین بخشی  دستگاه های  همکاری  و 
ایجاد کنیم تا وضعیت ناوگان موتوری حفاظت 

یابد.  بهبود  محیط زیست 

در دنیا اصلی ترین اقدام برای 
کاهش آلودگی هوا مبتنی بر 
توسعه حمل و نقل عمومی 
است، در کشور نیز از دولت 

انتظار می رود تا بر استفاده از 
خودروهای پاک و کاهش تردد 

خودروهای سواری با توسعه 
حمل و نقل عمومی تمرکز کند.

کاتالیست ماده ای است که 
سرعت واکنش های شیمیایی 

را از طریق کاهش انرژی 
فعال سازی، افزایش می  دهد 

بدون اینکه خود در آنها شرکت 
کند، یکی از موارد استفاده 

کاتالیست  ها، مبدل های 
کاتالیستی است که از دهه 
۷۰ میالدی با هدف کاهش 

آلودگی هوا بر سر راه خروجی 
موتورهای بنزینی نصب شده اند

هر سال با آغاز فصل پاییز مسئله آلودگی هوای کالنشهرهای کشور بیش از پیش نمایان می شود. هر چند در ایران قانون هوای پاک 
به منظور بهبود کیفیت هوا تصویب و ابالغ شده اما نشانه ای از اجرای قانون و پیامدهای آن دیده نمی شود تا جایی که گویی آلودگی 
هوا یک مسئله غیرقابل حل است. اما تجربه موفق شهرهای آلوده جهان در بهبود کیفیت هوا نشان می دهد که در ایران به رغم همه 

کوشش ها، سیاست های مصوب در زمین عمل به جایی نرسیده و سیاستگذار باید در این سیاست ها تجدید نظر کند.

یوسف رشیدی، استاد دانشگاه 
شهید بهشتی: صرفنظر از 

تکالیف مقرر شده در قوانین، 
سازمان محیط زیست باید 

یک سری برنامه های دارای 
اثربخشی باال را به دستگاه های 

ذیربط اعالم و از آنها گزارش 
عملکرد بخواهد. تمرکز اصلی 
سازمان باید توسعه حمل و 
نقل عمومی و کنترل آلودگی 
خودروهای با پیمایش روزانه 

باال باشد

|  
رنا

 ای
 |

آمار بهره برداری از سدهای مخزنی کشور تا 
۲4 آبان ماه نشانگر پرشدگی تنها ۳۶ درصد 
مخازن سدهای کشور است. به گزارش ایسنا، 
مخازن  ورودی  میزان  آمار،  این  براساس 
کل کشور از ابتدای سال آبی تاکنون معادل 
1.9۳ میلیارد مترمکعب بوده که در قیاس با 
سال گذشته که عددی معادل 1.۸۵ میلیارد 
مترمکعب بوده چهار درصد رشد داشته است. 

همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور 
نیز نسبت به سال قبل با پنج درصد کاهش 
مواجه بوده است. حجم آب موجود مخازن 
شده  ثبت  مترمکعب  میلیارد   1۷.۸۲ اکنون 
قبل که عددی  به سال  نسبت  این عدد  که 
یک  بوده  مترمکعب  میلیارد   1۷.۷۲ معادل 

یافته است. افزایش  درصد 
و  اکثر سدهای مهم شرب  وضعیت مخازن 

کشاورزی نسبت به سال گذشته منفی است 
استان  رجایی  شهید  سد  در  که  طوری  به 
همدان  اکباتان  سد  ایالم،  سد  و  مازندران 
درصد کاهش   ۵۰ از  بیش  با  نیمه ها  چاه  و 
مخازن سد مواجه هستیم. فقط در سد دز 
خوزستان، درودزن، مالصدرا، استان اصفهان 
درصدی   ۲۸ و   4۳ ترتیب  به  افزایش  با 
سد  در  و  هستیم  مواجه  سدها  مخازن 

استقالل، شمیل و نیان  استان هرمزگان به 
ترتیب 141 و 19۳ درصد میزان مخازن سدها 

است. داشته  رشد 
ارتفاع کل ریزش های جوی کشور  همچنین 
مقدار  این  است.  میلیمتر   ۲1.4 معادل 
بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه 
درازمدت )۲۳.۷ میلیمتر( 1۰ درصد کاهش و 
نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )۲1.9 
میلیمتر( ۲ درصد کاهش را نشان می دهد.
درباره کمبود  هم  نیرو  وزیر  حال  همین  در 

داد. هشدار  تهران  در  آب  منابع 

علی اکبر محرابیان گفت: در شرایط موجود 
به  سختی  وضعیت  تهران  در  خصوص  به 
حاشیه  در  محرابیان  داریم.  آبی  لحاظ 
و  آبی  وضعیت  درباره  دولت  هیات  جلسه 
در  امیدواریم  کرد:  اظهار  بارندگی کشور،  
آینده شاهد بارش بهتری باشیم و وضعیت 
موجود  شرایط  در  ولی  شود،  بهتر  سدها 
به  سختی  وضعیت  تهران  در  خصوص  به 
داریم  تقاضا  مردم  از  و  داریم  آبی  لحاظ 
تا  دارند، کمک کنند  خوبی که  مدیریت  با 

نیاید. پیش  مشکلی 

وضعیت نگران کننده ذخایر سدهای کشور
خبر
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صبح دوشنبه بود که خبر آتش سوزی در آرامگاه 
»استر و ُمرُدخای« در شهر پیچید و آنطور که 
حسین زندی، فعال میراث فرهنگی همدان به 
این  از  بازار  و  اهالی کوچه  ما« می گوید  »پیام 
ماجرا صحبت کردند. این اتفاق در حالی رخ داد 
باری آتش سوزی های  از دهه هشتاد، چند  که 
کوچک در این مقبره رخ داده بود و هر بار هم 
خبری از دستگیری فرد خاطی به میان نیامد. 
حاال اما زندی می گوید آثار باقی مانده از کلیمیان، 
به غیر از این مقبره، یک حمام قدیمی و دیگری 
خیابان جراحان  در  همدان«  »کنیسه کلیمیان 
است که هر سه این آثار زیر نظر انجمن کلیمیان 

قرار دارند: »یکی از مشکالتی که این آثار با آن 
روبرو هستند، این است که انجمن برای رسیدگی 
به وضعیت آنها، احیا و بازسازیشان کاری از پیش 
نمی برد. چند سال قبل با تالش ها و فشارهای 
رسانه ای میراث فرهنگی وارد عمل شد تا کنیسه را 
مرمت کند اما انجمن اجازه انجام این کار را نداد.«
او همچنین می گوید در سال های گذشته بارها 
اما  شده  صحبت  کلیمیان  انجمن  نماینده  با 
همکاریشان برای مرمت و بهبود بسیار کم است: 
»شفافیتی درباره عملکردها وجود ندارد. میراث 
فرهنگی هم البته کم کاری هایی دارد اما آنطور که 
می دانیم این آثار به ایران تعلق دارند نه به اقلیت 

خاصی. همین هم دلیلی است که باید با جدیت 
بیشتری برای حفظ آنها گام بردارند.«

از  به گفته زندی، همدان در خاطرات بسیاری 
سیاحان شهری با اقیلت های مذهبی این شهر 
ثبت و ضبط شده است. هرچند حاال شمار این 
آثار انگشت شمار است اما آنچه از تاریخ حضور 
اضافه  او  شود.  حفاظت  باید  مانده  اقلیت ها 
به صورت کلی  استر  مقبره  »وضعیت  می کند: 
خوب است و رسیدگی ها به این مقبره تا حدی 
قابل قبول است اما وضعیت کنیسه اصال خوب 
نیست و باید هرچه زودتر فکری به حالش شود. 
اما  آن رسیدگی می کند  به  استر  متولی مقبره 

مسائل حاشیه ای که از بیرون وارد می شود به 
بناهایی از این دست آسیب زده و نگرانی ها را 

است.« داده  افزایش 

تکرار آتش  سوزی
اردیبهشت سال 99  بود که خبر آمد »مقبره 
استر و ُمرُدخای« آتش گرفته. بعد از آن اعالم 
شد که ساختمان مجاورش دچار آتش سوزی 
میراث فرهنگی،  مدیرکل  مالمیر،  علی  و  شده 
همدان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
می دهم که  »اطمینان  اعالم کرد:  زمان  همان 
هیچ گونه آسیبی بر اثر آتش سوزی به فضای 
اصلی مقبره استر و مردخای وارد نشده و این 
آتش سوزی  بلکه  ندیده  آسیبی  تاریخی  بنای 
مقبره  این  اطراف  ساختمان های  از  یکی  در 
و  پیوسته  وقوع  به  به صورت محدود  آن هم 
در  بنایی  یا  فرد  هیچ  و  شد  مهار  زود  خیلی 
این  است.  ندیده  آسیب  آتش سوزی  این 
باعث  تنها  و  بود   محدود  بسیار  آتش سوزی 
آسیب به سیم های برق و موکت کف ساختمان 
جانبی مقبره استر و مردخای شده که البته علت 
آن در دست بررسی است.« حسن خانجانی، 
دادستان همدان هم به این موضوع پرداخت 
این  پیگیر  همدان  انتظامی  »نیروی  و گفت: 
قضیه بوده اما نتیجه ای حاصل نشده و تاکنون 
فردی در رابطه با آتش سوزی دستگیر نشده و 
نیست.«  هنوز مشخص  پرونده  این  جزئیات 
این  از  پیش  داد که  رخ  حالی  در  اتفاق  این 
بود.  آرامگاه شده  این  هم تهدیدهایی متوجه 
آنطور که عصر ایران می نویسد، 1۲ سال قبل، 
سينای  بوعلی  دانشگاه  بسيجی  دانشجويان 
همدان در محكوميت تهديد رژيم صهيونيستی 
بقعه  مقابل  در  مسجد االقصی،  تخريب  به 
»استر و مردخای« تجمع كردند. آنها اعتراض 
خود را نسبت به استفاده كلمه »زيارتگاه« برای 
بقعه »استر و مردخای« اعالم كرده و تحويل 
خواستار  را  اوقاف  اداره  به  بنا،  اين  مديريت 
هر  به  »اگر  دادند:  هشدار  نهایت  در  و  شدند 
نحوی به مسجد االقصی تعدی كنند، مقبره اين 

ويران خواهند كرد.« را  قاتالن 
برای  مهم  ساختمان های  جمله  از  بقعه  این 
یهودیان ایرانی است و در تداوم حضور آنها در 
همدان نقش مهمی داشته است. »استر« که 
یهودی تبار  بوده، زنی  نام اصلی اش »هدسه« 
در  را  او  »خشایارشاه«  بار  نخستین  بوده که 
تازگی  به  که  شاه  می بیند.  مهمانی  مجلس 
ملکه  را  استر  بود،  داده  دست  از  را  ملکه اش 
اینطور  مختلف  منابع  در  می کند.  خود  جدید 
گفته شده که مردخای، پسرعمو یا به روایتی 
دایی استر او را برای چنین روزی آماده کرده 
بود، پس استر که تباری یهودی داشت، درباره 

نمی گوید. به شاه  اصل و نسب خود چیزی 
درباره استر هرآنچه می دانیم ضد و نقیض های 
زیادی دارد. عده ای تبار او را از قبیله بنیامین و به 
روایت تورات او ایرانی االصل بوده  است. اما آنچه 
در تاریخ یهودیان اهمیت دارد، نجات این قوم به 

دست استر است. آن ها معتقدند زمانی که وزیر 
خشایارشاه، قصد کشتار یهودیان را داشته، استر 
مانع آن می شود و به همین علت طبق تاریخ 
این نجات بخشی یعنی حدود اواخر اسفند و 
اوایل فروردین ماه، یهودیان جشنی به نام پوریم را 
برگزار می کنند که در آن صدقه می دهند و هدایایی 
نظیر غذا و نوشیدنی و خواندن دعا دارد. بر همین 
اساس، مقبره استر و مردخای را یکی از مهمترین 

زیارتگاه های یهودیان در جهان می دانند.
مقبره استر و مردخای، به لحاظ فرهنگی ارزش 
بسیار زیادی دارد. این بنای تاریخی از سنگ و 
آجر در قرن هفتم ساخته شده و احتماال روی 
بنا  بوده  به قرن سوم  بنای دیگری که متعلق 
شده است. مدخل ورودی، دهلیز، مقبره، ایوان و 
شاه نشین بخش های مختلف این بناست و جلد 
کتاب تورات که قدمت زیادی دارد و روی پوست 
سازمان  در  اکنون  داشته که  شده  نوشته  آهو 

میراث فرهنگی همدان نگهداری می شود.
در بخش آرامگاهی و جایی که دو قبر منسوب 
به استر و مردخای قرار گرفته دو صندوق منبت 
کاری شده روی این قبور قرار دارد. در باالی قبر 
جنوبی، که آن را به استر نسبت می دهند، صندوق 
منبت کاری عتیقه و نفیسی قرار دارد، که قدیمی تر 
است و صندوق دوم که روی قبر مردخای قرار 
اولی است و حدودًا  دارد، بسیار شبیه صندوق 
بیات  استاد محمد جواد  توسط  در سال 1۳۰۰ 
تویسرکانی، که یکی از منبت کاران برجسته زمان 

خود بوده، ساخته شده است.

به  متعلق  صندوق  روی  عبری  خطوط  ترجمه 
استر، که بانی صندوف را معرفی می کند، چنین 
است: »امر کرد به ساختن این صندوق، بانوی 
جمال  و  یوحرقیا  جمال الدوله  صادقه،  عفیفه 
الدوله یشوعا و یشعل، که هر سه نفر برادر خانم 

جمال ستام هستند«
زبان  به  کتیبه ای  نیز،  مقبره  دیوار  باالی  بر 
عبری و به صورت برجسته گچ بری شده است. 
خطوط عبری روی صندوق استر، و گچ بری های 
برجسته آن هم متعلق به قرون هشتم و نهم 

است.  هجری 

دیدنی  و  منحصربه فرد  بناهای  متاورس 
قابل  و  آسان  زبانی  به  را  تاریخ معماری  در 
ترجمه  جدید  نسل های  برای  دسترس 

. می کند
به گزارش هنرآنالین، برخی از بناهای تاریخی 
این  شده اند.  بازسازی  متاورس  در  مهم 
ماکت ها که با عنوان »دوقلوهای دیجیتال« 
دقیق  بررسی  طریق  از  می شوند  شناخته 
ساختمان و با استفاده از فناوری هایی مانند 
تلسکوپی  سه پایه های  و  لیزری  اسکنرهای 
تصویر  یک  کار  نتیجه  شده اند.  ساخته 
است که  دقیق  بسیار  جزئیات  با  سه بعدی 
امکان دارد فقط چند میلیمتر با ابعاد واقعی 

باشد. متفاوت 
این فناوری با نادیده گرفتن موانع جغرافیایی، 
مکان ها و ساختمان ها را برای مردم سراسر 

جهان قابل دسترس تر می کند.
در سال های اخیر، ابتکارات و طرح های زیادی 
برای دیجیتالی کردن موزه ها و ساختمان های 
تاریخی به دلیل همه گیری کووید-19 انجام 
شده اند و هدف اصلی آنها جمع آوری سرمایه 
است.  بوده  فیزیکی  فضاهای  حفظ  برای 
قلعه ها و موزه ها با پذیرایی از بازدیدکنندگان 
یا میزبانی رویدادها و جلسات مجازی، آنها 
را با تجربه  گردشگری متاورس آشنا می کنند. 
این تخصیص های مجازی فراتر از آن چیزی 
است که در دنیای فیزیکی امکان پذیر است و 
تجارب غیرعادی مانند تماشای یک مسابقه 

را  ورسای  از سالن های کاخ  یکی  در  تنیس 
برای بازدیدکنندگان رقم می زنند.

شکل  متعددی  طرح های  حاضر  حال  در 
را  مهمی  ساختمان های  عماًل  که  گرفته 
سال ها  طول  در  که  معماری  تاریخ  برای 
تخریب شده اند یا از بین رفته اند، بازسازی 
و  مجازی  نقشه برداری  مانند  می کنند، 
معروف  کپسول  برج  آینده  نمایشگاه 
داده های  ترکیب  با  متاورس.  در  ناکاگین 
شده  عکس های گرفته  و  لیزری  پیماشی 
هواپیماهای  و   SLR دوربین های  توسط 
از شروع تخریب، کل  بدون سرنشین قبل 
ساختمان به صورت سه بعدی اسکن شد. 
ساکنان  توسط  شده  انجام  بازسازی های 
ثبت  نیز  زمان  طول  در  کپسول ها  ظاهر  و 

کپسول  برج  دیجیتالی  آرشیو  هدف  شد. 
اساس  بر  ساختمانی  ایجاد  ناکاگین 
ساخت  و  دقیق  اندازه گیری  داده های 
از  دوباره  بتوانند  مردم  که  است  مکانی 

بیایند. هم  گرد  متاورس  طریق 
فاصله  واقعی  جایگزینی  تا  حال،  این  با 
زیادی دارد، اما متاورس، پارامترهای دیگری 
برای تجربه معماری با محرک  های بصری و 

می کند. ایجاد  محدود  صوتی 
تاریخ  زیرا  دارد،  را  خود  مزایای  ایده  این 
تاریخ  در  دیدنی  و  منحصربه فرد  بناهای 
قابل دسترس  و  آسان  زبانی  به  را  معماری 
برای نسل های جدید ترجمه می کند و امکان 
درک بهتر فرهنگ معماری و ریشه های آن را 

می کند.  فراهم  نیز 

ورودی »مقبره ِاسِتر و ُمرُدخای« در همدان برای بار دوم دچار حریق شد

تکرار حادثه برای بنای »استر و مردخای«
حسین زندی، فعال میراث فرهنگی همدان: در سال های گذشته بارها با نماینده انجمن کلیمیان صحبت شده
 اما متاسفانه همکاری شان برای مرمت و بهبود بسیار کم است

استفاده از متاورس برای حفظ بناهای تاریخی

جلوگیری از 7 مورد 
ساخت و ساز غیرمجاز 

در گیالن غرب
گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
از  گیالن غرب  شهرستان  صنایع دستی  و 
ساز  و  ساخت  مورد  هفت  از  جلوگیری 

داد. خبر  شهرستان  این  در  غیرمجاز 
اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
ادیب  سیروس  کرمانشاه،  صنایع دستی 
با  »مقابله  عنوان کرد:  خبر  این  اعالم  با 
شهرستان  در  غیرمجاز  ساخت وسازهای 
دنبال  جدی  صورت  به  گیالن غرب 
هرگونه  از  ممانعت  ضمن  و  می شود 
تخلف در این حوزه موارد موجود پس از 
معرفی  قضایی  برخورد  برای  تعطیلی کار 

» . ند می شو
شهر  ویژه  به  شهرستان  »این  او گفت: 
تاریخی  متعدد  آثار  دارای  گیالن غرب 
نظارت  با  الزم  محدودیت های  و  است 
تاریخی  آثار  از  حفاظت  برای  کامل 
توسط  روزانه  انجام می شود. گشت های 
نیروی  همکاری  با  و  حفاظت  یگان 
مردمی  گزارشات  کنار  در  انتظامی 
برای  اداره  این  فعالیت های  از  بخشی 
مجاز  غیر  ساخت سازهای  از  جلوگیری 

است.« منطقه  در 
اخیر  وقت  چند  »در  کرد:  اضافه  ادیب 
مجاز  غیر  ساز  و  ساخت  مورد  هفت  با 
تاریخی  محوطه های  و  آثار  محدوده  در 
فعالیت  ادامه  از  و  برخورد  شهرستان 

است.« شده  جلوگیری 
او با بیان این مطلب افزود: »مردم باید 
میراث فرهنگی  و  تاریخی  آثار  بدانند که 
با  باید  و  است  امانت  ما  دست  در 
نسل های  به  را  آن  نگهداری  و  حفاظت 

داد.« انتقال  آینده 
۷۰۰ اثر تاریخی  در شهرستان گیالن غرب 
آن  مورد   4۰۰ که  است  شده  شناسایی 
ثبت  به  کشور  ملی  میراث  فهرست  در 

است. رسیده 

کاروانسرای فخرآباد 
بجستان مرمت شد

میراث فرهنگی  معاونت  سرپرست 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل 
اجرای  از  رضوی  خراسان  صنایع دستی 
فخرآباد  کاروانسرای  در  مرمتی  عملیات 

داد. خبر  بجستان 
گفت:  مهر  به  زهره وندی  احسان 
فخرآباد  کاروانسرای  مرمتی  »عملیات 
مرمت  بخشی،  استحکام  شامل  بجستان 

است.« بوده  هره چینی  و  نما 
در  مرمتی  عملیات  »حجم  داد:  ادامه  او 
این اثر تاریخی حدود 1۵۰ مترمربع بوده 
ریال  میلیون   4۰۰ و  میلیارد  یک  مبلغ  و 

است.« هزینه شده  آن  برای 
میراث فرهنگی  معاونت  سرپرست 
خراسان رضوی تصریح کرد: »کاروانسرای 
است که  صفویه  دوره  بناهای  از  فخرآباد 
به شماره ۶۶۵۶ در فهرست ملی ایران به 

است.« رسیده  ثبت 
او، کاروانسرای فخرآباد بجستان  به گفته 
پرونده  که  است  کاروانسراهایی  از  یکی 
و کارشناسان  آماده شده  آن  ثبت جهانی 
این  از  جاری  سال  در  جهانی  ثبت  برای 

بازدید کرده اند. تاریخی  اثر 

حبس تعلیقی برای 
متصرف محوطه تاریخی 

در مانه و سملقان
اداره کل  امالک  و  حقوقی  واحد  مسئول 
از صدور  میراث فرهنگی خراسان شمالی 
حکم رای به اعاده وضع و حبس تعلیقی 
نوروز  تاریخی  محوطه  به  متصرف  برای 

داد. و سملقان خبر  مانه  در شهرستان 
اداره کل،  این  روابط عمومی  به گزارش 
عنوان  چوکانلو  قویدل  ملک حسین 
تجدیدنظر  دادگاه  در  پرونده  »این  کرد: 
شهرستان مانه و سملقان مورد رسیدگی 
 1۵ به  نهایت خاطی آن  قرار گرفت و در 

شد.« محکوم  تعلیقی  حبس  روز 
در  نوروز  تاریخی  محوطه  او  گفته  به 
رسیده  ثبت  به  کشور  ملی  آثار  فهرست 
قوانین  و  ضوابط  اساس  بر  و  است 
حفاظتی هرگونه دخل و تصرف، تسطیح 
ممنوع شده  موجود  وضعیت  در  تغییر  و 

ست ا
این  »متهم  افزود:  چوکانلو  قویدل 
قوانین  و  ضوابط  رعایت  بدون  پرونده 
تجاوز  و  تصرف  به  اقدام  میراث فرهنگی 
کرده  تاریخی  محوطه  از  بخش هایی  به 
شده  انجام  پیگیری های  با  که  بود 
یک  آزادسازی  و  تصرف  رفع  به  موظف 
شد.« تاریخی  محوطه  عرصه  از  هکتار 

مقبره »ِاسِتر و ُمرُدخای« در همدان یک بار دیگر آتش گرفته است. این مقبره که از مهم ترین زیارتگاه  های یهودیان است، در خیابان 
شریعتی همدان قرار گرفته و حاال خبرها می گویند که ورودی این اثر تاریخی سوزانده شده و سیاهی و دود ناشی از آن باال گرفته. 
هرچند آتش به سرعت مهار شد اما ورودی مقبره آسیب جزئی دید و سردر سنگی آن هم دچار دودگرفتگی شد. هنوز خبری از دالیل 
این آتش سوزی و عامالن آن منتشر نشده اما این اتفاق در سال  99 هم تکرار شده بود و در گذشته هم تهدید به آتش زدن این مقبره 

وجود داشت و حاال یک بار دیگر نگرانی برای حفظ این بنای ۲۶۰۰ ساله ثبت ملی باال گرفته است.

محوطه

تکمیل همایون پیش تر 
درباره بازگشتش به وطن 
گفته بود: هرچند وطن مان 
ایده آل مان نبود و در خفقان 
و ظلم به سر می ُبردیم؛ اما 
می خواستیم آن را بسازیم

و  جامعه شناس  تکمیل همایون،  ناصر 
قلبی، در سن ۸۶  ایست  تاریخ نگار در پی 
سالگی از دنیا رفت. این استاد پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که چندی 
پیش به دلیل ایست مغزی در بیمارستان 
طالقانی تهران )ولنجک( بستری شده بود، 

درگذشت. ماه  آبان  دیروز، ۲۵  صبح 
در   1۳1۵ متولد  تکمیل همایون،  ناصر 
سال های 1۳۳۳–1۳۳۷  در  او  بود.  قزوین 
و  تربیتی  علوم  و  فلسفه  دوره کارشناسی 
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی را در دانشگاه 
تهران گذراند و دوره دکترای تاریخ و دکترای 
جامعه شناسی را به ترتیب در سال های 1۳۵1 
و 1۳۵۶ در دانشگاه پاریس به پایان برد.

تکمیل همایون عاشق ایران و وطن بود و در 
وطن سخن  به  عشق  از  بارها  سال ها  این 
»ایران  با  گفت وگویی  در   99 آذر  او  گفت. 
گفته  وطن  به  بازگشتش  درباره  آنالین« 
بود: »آن زمان هرچند وطن مان ایده آل مان 
نبود و در خفقان و ظلم به سر می ُبردیم؛ اما 
می خواستیم آن را بسازیم. عشق به تغییر 
دادن جامعه باعث می شد که تمام کاستی ها 
امروزه  اما  بخریم.  جان  به  را  سختی ها  و 
برخی از جوانان حاضر نیستند این حجم از 
سختی را پذیرا باشند و وقتی برای تحصیل 
می روند، ترجیح می دهند برای کار و زندگی 
در خارج از کشور بمانند و گاهی حتی انتظار 

دارند که دیگران کاستی   ها را برطرف کنند و 
بعد آنان به کشور بازگردند. فکر نمی کنند که 
خودشان هم باید در این تغییر و ساختن 

سهیم شوند.«
»آموزش  نگاه«،   یک  در  ایران  »تاریخ 
یا،  »آبسکون،  ایران«،  در  پرورش  و 
»دانشگاه  »سلطانیه«،  آشوراده«،  جزیره 
گندی شاپور«، »تاریخ اجتماعی و فرهنگی 
ناصری«،  دارالخالفه  تا  آغاز  از  تهران: 
)مجموعه  ایرانیان  »مشروطه خواهی 
مرزهای  و  فرهنگی  »گستره  مقاالت(«، 
فارس«،  »خلیج  زمین«،  ایران  تاریخی 
»جاده  و  مازندران«  دریای  »سرگذشت 
ناصر تکمیل همایون  آثار  از جمله  ابریشم« 
تاریخ نگار  و  جامعه شناس  این  از  است. 
دورۀ  در  »مصدق  عنوان  با  اثری  به تازگی 
قاجار« منتشر شد. تکمیل همایون اثِر دیگری 
به نام »ایران جان« از )انتشارات نگارستان 
اندیشه( را در آستانه رونمایی داشت. این 
نگارش  به  ملی«  »هویت  مضمون  با  اثر 
مراسم  که  داده  خبر  ایبنا  است.  درآمده 
تشییع ناصر تکمیل همایون از ساعت 1۰ صبح 
روز پنجشنبه در پژوهشگاه علوم انسانی و 
کردستان(  بزرگراه  )در  فرهنگی  مطالعات 
صبح  تاریخ نگار  این  پیکر  می شود.  انجام 
روز جمعه )۲۷ آبان( از عالی قاپو در قزوین 

شد. خواهد  تشییع 

ناصر تکمیل همایون از دنیا رفت
خداحافظی با تاریخ نگار ایرانی

به گفته زندی، همدان در 
خاطرات بسیاری از سیاحان 
شهری با اقیلت های مذهبی 
این شهر ثبت و ضبط شده 

است. هرچند حاال شمار این آثار 
انگشت شمار است اما آنچه از 

تاریخ حضور اقلیت ها مانده باید 
حفاظت شود
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ثبت جهانی »منظر تاریخی، 
شهری هگمتانه تا همدان«  
باعث ایجاد ارزش افزوده 
در حوزه امالک تجاری طرح 
می شود و در حال حاضر ایران 
رتبه نهم دنیا و پنجم آسیا را در 
حوزه ثبت جهانی آثار دارد

خبر

»منظر تاریخی، شهری هگمتانه تا همدان« 
تنها نماینده ایران برای ثبت جهانی

مجموعه  جای  به  شد  قرار  که  آن  از  پس 
عنوان  با  پرونده ای  »هگمتانه«،  باستانی 
»منظر تاریخی، شهری هگمتانه تا همدان« 
این  جهانی  ثبت  شود،  ارسال  یونسکو  به 
مجموعه وارد فاز جدیدی شد. محدوده فوق 
بازار  و  تاریخی  بافت  که مجموعه هگمتانه، 
همدان را در خود جای داده شامل بیش از 
1۰۰ اثر ارزشمند تاریخی است که از این منظر 

است. بی نظیر  پرونده ای 

کشور  در  پرونده  این  متولیان،  گفته  به 
رقیب ندارد و برای یونسکو جذابیت خاصی 
طی  ایرنا،  گزارش  به  می شود.  محسوب 
مسئوالن  مداوم  سفرهای  گذشته  سال  دو 
کشوری به همدان برای پیگیری این پرونده 
میان  جهانی  ثبت  اهمیت  شدن  جدی تر  و 
مسئوالن استانی به وضوح دیده می شود اما 
به  چقدر  همدان  ارزشمند  آثار  تاکنون  اینکه 
جهانی شدن نزدیک شده اند جای بحث دارد.

در  دیروز  میراث فرهنگی،  وزیر  مقام  قائم 
با  فرهنگی  میراث  انجمن  اعضای  نشست 
شهری  تاریخی،  »منظر  پرونده  اینکه  بیان 
هگمتانه تا همدان« تنها نماینده ایران برای 
است، گفت:  آینده  سال  برای  جهانی  ثبت 
ثبت  برای  یک سهمیه  هر سال  کشور  »هر 
جهانی دارد که سهمیه ایران برای سال آینده 
تا  هگمتانه  شهری  تاریخی،  »منظر  پرونده 

است.« همدان« 

 ۲۶ ما  اینکه کشور  به  اشاره  با  دارابی  علی 
اثر ثبت جهانی دارد، عنوان کرد: »برای سال 
جاری پرونده ثبت جهانی »کاروانسراها« را 
دلیل  به  آن  نهایی  نتیجه  اعالم  داشتیم که 

لغو شد.« روسیه  و  اوکراین  جنگ 
شهری  تاریخی،  »منظر  اینکه  بیان  با  او 
و  میراث  دهنده  نشان  همدان«  تا  هگمتانه 
تمدن ماست و باید جهانی شود، بیان کرد: 
»سال قبل این پرونده بنا به دالیل مختلف 

نرسید.« جهانی  ثبت  به 
دارابی در ادامه با اشاره به اینکه تا 1۰ سال 
آینده پرونده های ثبت جهانی ایران مشخص 
شده است، تصریح کرد: »آثار ارزشمندی در 

جهانی  فهرست  در  گرفتن  قرار  برای  کشور 
داریم که قله دماوند یکی از آنهاست و آثار 

اولویت مشخص شده اند.« براساس  دیگر 
او ثبت جهانی این محدوده باعث  به گفته 
ایجاد ارزش افزوده در حوزه امالک تجاری 
رتبه  ایران  حاضر  حال  در  و  می شود  طرح 
ثبت  حوزه  در  را  آسیا  پنجم  و  دنیا  نهم 

دارد. آثار  جهانی 
پرونده  ثبت  از  امیدواری  ابراز  با  دارابی 
تا  هگمتانه  شهری  تاریخی،  »منظر 
بیان کرد:  یونسکو،  باالی  رای  با  همدان« 
»وسعت محدوده این پرونده که حدود 1۰۰ 

است.« بی نظیر  است،  هکتار 
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 مرکز پژوهش های مجلس در   گزارشی »سازوکار تدوین و پیاده سازی الگوی کشت« را نقد کرد 

رفتار کشاورز با یارانه تغییر نمی کند
استاندار و وزارت کشور، با اولویت های سیاسی و امنیتی که دارند نمی توانند به جای وزارت جهاد کشاورزی 

پاسخگوی نهادهای نظارتی در تحقق الگوی کشت در سطح استان باشند

درآمد حاصل از کشت 
محصوالت اساسی در بسیاری 
از موارد، به هیچ وجه تکافوی 
جبران هزینه های تأمین نهاده 
و اجاره اراضی و حصول سود 

مکفی برای کشاورز را نمیدهد. 
در چنین شرایطی، چنانچه 

تضامین و سیاست های 
مشخصی برای جبران عدم النفع 
و خسارتهای احتمالی کشاورزان 

اندیشیده نشود؛ بسیج 
عمومی به منظور توسعه تولید 

محصوالت اساسی صورت 
نمی گیرد

رئیس اتاق بازرگانی اهواز: 
هم اکنون محموله های زیادی 
در مرزهای چذابه و شلمچه 
به عنوان گذرگاه های زمینی 

با عراق بخاطر اعمال تصمیم 
خلق الساعه وزارت جهاد 

کشاورزی به بهانه تنظیم بازار 
معطل شده اند

تغییر رفتار کشاورزان به سادگی 
و با اعطای یارانه جزئی و 

تسهیالت تحقق پذیر نیست 
و نیازمند تدوین برنامه جامع 

مشتمل بر توانمندسازی، ایجاد 
اشتغال مکمل در بخش غیر 

کشاورزی، آموزش مهارت های 
نوین، سرمایه گذاری خطرپذیر 
و تضمین عدم کاهش درآمد 

کشاورزان در نتیجه تغییر الگوی 
کشت است
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 عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس:

مصرف باالی آب 
در کشاورزی، هدررفت 

سرمایه ملی است 
منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  طبیعی 
اهمیت حفاظت از آب به عنوان یک سرمایه 
ملی بر کسی پوشیده نیست؛ این در حالی 
است که در بخش کشاورزی از آب، استفاده 
بهینه ای صورت نمی گیرد و شاهد هدررفت 

هستیم. ملی  سرمایه  این 
نیرو،  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
اعظمی  بخش  افزود:  سبزی«  »محمد 
با  همچنان  ایران  کشاورزی  زمین های  از 
سیستم غرقابی آبیاری می شوند، این روش 
است،  آب  دادن  هدر  معنای  به  کشاورزی 
در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی مسئول 
بوده و باید با سرمایه گذاری مناسب، آبیاری 

قرار دهد. الگو  را  زیرسطحی 
شرایط  در  را  آب َبر  محصوالت  کاشت  او 
کنونی کشور، صادرات مجازی آب برشمرد 
هندوانه  چون  محصوالتی  کاشت  گفت:  و 
به خصوص در استان های گرم و خشک و در 
شرایط بحران آبی کشور و ارسال آن به سایر 
است. آب  مجازی  به نوعی صادرات  کشورها 
منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
جزو  ایران  اینکه،  بیان  با  مجلس  طبیعی 
شمار  به  کم بارش  و  خشک  کشورهای 
که  است  خرسندی  جای  گفت:  می رود، 
ابالغ الگوی کشت پس از گذشت سال های 
طوالنی عملیاتی شد، امید است با اجرایی 
و  باشیم  شرایط  بهبود  شاهد  آن  کردن 
حوزه  در  اساسی  و  موردنیاز  محصوالت 

شوند. کاشته  کشاورزی 
شاهد کاهش  ساله  هر  داد:  ادامه  سبزی 
کشاورزی  چاه های  آب  سانتی متری   ۸۰
زمین  فرونشست  با  امر  این  که  هستیم 
مطرح  خطر  زنگ  به عنوان  و  همراه 
سمت  به  باید  اساس  همین  بر  است؛ 
می توان  رفت،  آبخیزداری  و  آبخوان داری 
این طرح را با هزینه اندک در دشت های 
کشور به مرحله اجرا درآورد؛ با این روش 
زمستان  و  بهاری  سیالب های  هدررفت  از 

می شود. جلوگیری 
ضمن  ملت  خانه  در  مردم  نماینده  این 
قدردانی از عملکرد وزارت نیرو در مدیریت 
همکاری  با  است  الزم  گفت:  برق،  و  آب 
وزارت  به خصوص  مختلف  دستگاه های 
جهاد کشاورزی مسئله و مشکل کم آبی در 

شود. مدیریت  کشور 
از عملکرد کند وزارت جهاد  انتقاد  او ضمن 
کشاورزی در ابالغ »الگوی کشت محصوالت 
اجرای  ضمانت  کرد:  بیان  کشاورزی«، 
همه  تعامل  و  همکاری  این طرح،  صحیح 
دستگاه های مرتبط با یکدیگر است، در غیر 
این صورت در حد شعار باقی می ماند و با 

می شود. روبرو  شکست 
سبزی گفت: بر اساس قول مساعد وزارت 
کشت  "الگوی  است  قرار  کشاورزی  جهاد 
حوزه  در  امسال  کشاورزی"،  محصوالت 
غیره  و  باغ  حوزه  در  آینده  سال  و  زراعت 
اجرایی شود، البته در این زمینه کمیسیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی حمایت 

داشت. خواهد  را  الزم 
منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
درباره  اسالمی  شورای  مجلس  طبیعی 
چاه  حلقه  هزار   ۳۳۸ فعالیت  با  مقابله 
چاه های  فعالیت  توقف  گفت:  غیرمجاز 
از  بهینه  استفاده  کنار  در  غیرمجاز 
همکاری  برقراری  مستلزم  مجاز  چاه های 
و تعامل مثبت وزارت نیرو و وزارت جهاد 
این  در  نیرو  وزارت  است.  کشاورزی 
زمینه اقداماتی را صورت داده که می توان 
چاه های  بهره برداری  پروانه  تعدیل  به 
و  هوشمند  کنترل  و  کشاورزی  غیرمجاز 
سؤال  اما  اشاره کرد،  ازاین دست  مواردی 
این است که آیا وزارت جهاد کشاورزی به 
انجام داده  همین تناسب وظایف خود را 

خیر؟ یا  است 
الزم  کرد:  بیان  رابطه  همین  در  سبزی 
خود  وظایف  جهاد کشاورزی  وزارت  است 
انجام  آبیاری  مکانیزاسیون  حوزه  در  را 
دهد و هم زمان نیز وزارت نیرو در خصوص 
تعدیل پروانه بهره برداری چاه های غیرمجاز 
فقط  درصورتی که  کند،  اقدام  کشاورزی 
و  کند  عمل  خود  تعهدات  به  نیرو  وزارت 
زمینه  این  در  وزارت جهاد کشاورزی گامی 
برندارد، بی تردید این کشاورزان هستند که 

می شوند. متضرر 
اشاره  با  ملت  خانه  در  مردم  نماینده  این 
و  غذایی  امنیت  تقویت  طرح  تصویب  به 
اضافه کرد:  تولیدات کشاورزی  موانع  رفع 
و هم اکنون  اصالح شد  قانون  این  ایرادات 
تقدیم مجمع تشخیص مصلحت نظام شده 
تصویب  به  به زودی  می رود  انتظار  است؛ 
قانون  این  برسد؛  اجرایی شدن  برای  نهایی 
در بسیاری از زمینه ها از جمله مصرف آب، 
بیمه کشاورزی و غیره موثر  مکانیزاسیون، 

بود. خواهد 

در این گزارش آمده است: »تدوین و پیاده سازی 
به عنوان سندی که تعیین کننده  الگوی کشت 
بخشی از نظام تولیدی بخش کشاورزی مبتنی 
سیاست های  پایدار؛  اقتصادی  مزیت های  بر 
آمایش  و  بومی کشاورزان  دانش  کالن کشور؛ 
اقدامات  مهمترین  از  یکی  باشد،  منطقه ای 
در  غذایی  امنیت  تحقق  راستای  در  مدیریتی 
کشور است. اهمیت پیاده سازی الگوی کشت در 
راستای دستیابی به خودکفایی و امنیت غذایی با 
مدیریت صحیح منابع پایه، در اسناد باالدستی 
مورد تاکید قرار گرفته است؛ به طور ویژه می توان 
به بند »۸« از سیاست های کلی اصالح الگوی 
»الف«،  بندهای  ابالغی 1۳۸9/۰4/1۵؛  مصرف، 
»ت« و »ر« از ماده )۳۵( قانون برنامه ششم 
«از   ۲« بند  و   1۳9۶/۰1/1۶ مصوب  توسعه، 
ماده)۶1 ( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 

اشاره کرد.« مصوب 1۳9۶/۰1/1۶  کشور، 
محصوالت  »سند کشت  از  رسمی  رونمایی  با 
 14۰1-14۰۲ زراعی  سال  برای  اســتان ها« 
از  مرحله  اولین   ،14۰1 مهرماه   1۸ تاریخ  در 
پیاده سازی الگوی کشت در کشور کلید خورد. 
»به  می کنند:  عنوان  گزارش  این  نویسندگان 
منظور اجرایی سازی این سند، مشوق هایی در 
قالب یارانه نهاده ها، تسهیالت، کمک های فنی 
و اعتباری و حمایت های بیمه ای در نظر گرفته 
شده است. در جلسه شورای عالی آب به تاریخ 
19 مهرماه 14۰1 نیز راهبری این موضوع از طریق 
تشکیل »کمیته ملی اصالح الگوی کشت« به 
تصویب  به  رئیس جمهور  اول  معاون  ریاست 
اعالئی  پژمان  و  ورمزیاری  است.«  رسیده 
معتقدند با این حال در این سند عالوه بر ایراد 
در راهبری پیاده سازی الگوی کشت در قالب کار 
گروهی، عدم لحاظ دقیق کلیه الزامات اجرایی و 
غفلت از الزامات اساسی،  موجب عدم دستیابی 
به اهدافی شوند که این سند برای آن تدوین 
شده است. آنها در این گزارش عنوان می کنند: 
از  الگوی کشت  پیاده سازی  موضوع  »راهبری 
سوی کمیته ای متشکل از نهادها و دستگاه های 
مرتبط، زیرنظر معاون اول رئیس جمهور، مغایر 
با تکالیف قانونی موجود مبنی بر وظایف ذاتی 
وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه ها 
و نهادها با این وزارتخانه در زمینه الگوی کشت 
و  تدوین  با  مرتبط  امور  کردن  محول  است. 

مذکور،  کمیته  به  کشت  الگوی  پیاده سازی 
خالف اصول صحیح اداری بوده و موجب سلب 
مسئولیت از متولی اصلی خواهد شد؛ به عبارتی 
با اجرای این امر به صورت کارگروهی، مشخص 
نیست مسئولیت اصلی با کدام وزارتخانه است 
و دستگاه های مختلف می توانند کوتاهی یا ترک 
فعل خود را متوجه سایرین کنند. تجربه اداره 
شورایی و کارگروهی بسیاری از امور اجرایی در 
کشور نیز حاکی از تضعیف مسئولیت ها و عدم 
امکان نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه هاست. 
عالوه بر این، تعداد شوراهای عالی، ستادها و 
کارگروه های ملی در کشور به حدی زیاد است 
هم  بار  یک  چند سال  دوره هایی حتی  در  که 

نشده اند.« تشکیل 
که  است  این  گزارش  این  نگارندگان  نظر  از 
استان ها  سطح  در  نادرستی  سازوکار  چنین 
آنها می نویسند:  یافته است است.  تعمیم  نیز 
»در سطح استان ها، به جای تفویض موضوع 
وزارت  زیرمجموعه  ادارات کل  و  سازمان ها  به 
جهاد کشاورزی در هر استان، چنین مسئولیتی 
استانداران  نظر  زیر  استانی  کارگروه های  به 
تفویض می شود که چنین تصمیمی را می توان 
اصولی  و  صحیح  پیاده سازی  اصلی  موانع  از 
الگوی کشت قلمداد کرد. بدون شک استاندار 
و وزارت کشور، با اولویتهای سیاسی و امنیتی که 
دارند نمی توانند به جای وزارت جهاد کشاورزی 
الگوی  تحقق  در  نظارتی  نهادهای  پاسخگوی 

باشند.« استان  در سطح  کشت 
ممکن است برخی عنوان کنند یکی از مهم ترین 
اصالح  ملی  »کمیته  تشکیل  پیش بینی  علل 
بین بخشی  هماهنگی  ایجاد  کشت«  الگوی 
به  اجرایی  دستگاه های  سایر  کردن  مکلف  و 
گزارش  این  در  حال  این  با  باشد.  همکاری 
عنوان می  کنند که »وظیفه تمشیت  نگارندگان 
الگوی کشت دچار خال نهادی نبوده و این رسالت 
قانونا به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و 
عالوه بر آن قانونگذار تکالیف هر یک از دستگاه ها 
را مشخص کرده است و مجلس شورای اسالمی 
یا سایر نهادهای نظارتی می توانند در صورت ترک 

فعل یا تخلف، اقدامات الزم را انجام دهند.«
بخش  غیردولتی ترین  کشاورزی  بخش   
اقتصادی کشور با حدود چهار میلیون بهره بردار 
است؛ از این روست که نگارندگان این گزارش 

از  نگاه  و  دولت  اختیارات  »افزایش  معتقدند 
الگوی کشت  اجرای  موضوع  در  پایین  به  باال 
باالترین مقام  به  امور مربوط   و متصل کردن 
استان، منجر به عدم دستیابی به نتیجه مطلوب 
کردن  منحصر  ناموفق  تجربه  شد.  خواهد 
دستوری کشت برنج به استانهای شمالی کشور، 

است.« موضوع  این  موید 
از دیگر انتقاداتی که گزارش »نقدی بر سازوکار 
تدوین و پیاده سازی الگوی کشت« بر این سند 
وارد می داند بر شفاف نبودن ظرفیت تشکل ها 
در این موضوع است. در این گزارش آمده است: 
» در شرایطی که اجرای الگوی کشت مستلزم 
مشارکت تولیدکنندگان با بهره گیری از ظرفیت 
علمی و تجربی دانش آموختگان و متخصصان 
است، مشخص نیست وزارت جهاد کشاورزی 
از  استفاده  و  تشکل ها   توانمندسازی  برای 
ظرفیت ایشان چه برنامه ای در نظر دارد؟ تجربه 
اراضی  از  اجرای»طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار 
استان های خوزستان و ایالم» نیز به دلیل عدم 
لحاظ نقش آفرینی تشکل ها و توانمندسازی آنها، 
بهره وری  ارتقای  اهداف مدنظر در  به  نتوانست 
راهبردی  محصوالت  تولید  قطب های  ایجاد  و 

یابد.« دست 
تغییر الگوی کشت تنها زمانی مقدور است که 
باشند.  دولت  همراه  موضوع  این  در  کشاورزان 
ایجاد  بدون  رفتار کشاورزان  تغییر  این حال  با 
اطمینان از جبران منافع اقتصادی برای ایشان، 
اینکه کشت محصوالت  به ویژه  میسر نمی شود 
اساسی به جای محصوالت غیر اساسی معموال 
منافع اقتصادی کمتری برای کشاورزان دربردارد. 
نگارندگان این گزارش با برشمردن این چالش 
می نویسند: » هرچند تولید محصوالت با ارزش 
سرمایه گذاری  و  ریسک  متضمن  باال  افزوده 
باالتر می تواند باشــد، ولی در موارد قابل توجهی، 
کشت محصوالت غیر اساسی چند برابر کشت 
عالوه  دارد.  دنبال  به  سود  اساسی  محصوالت 
براین، درآمد حاصل از کشت محصوالت اساسی 
در بسیاری از موارد، به هیچ وجه تکافوی جبران 
هزینه های تأمین نهاده و اجاره اراضی و حصول 
را نمیدهد. در چنین  سود مکفی برای کشاورز 
سیاست های  و  تضامین  چنانچه  شرایطی، 
و خسارتهای  عدم النفع  جبران  برای  مشخصی 
بسیج  نشود؛  اندیشیده  کشاورزان  احتمالی 

عمومی به منظور توسعه تولید محصوالت اساسی 
نمی گیرد.« صورت 

هزینه های تولید کاهش یابد
بنا به گزارش »نقدی بر سازوکار تدوین و 
سودآوری  افزایش  الگوی کشت«  پیاده سازی 
محصوالت راهبردی و تقویت مزیت نسبی تولید 
این محصوالت، نه از مسیر سرکوب محصوالت 
ویژه محصوالت خاص منطقه ای، موضوع ماده 
) ۳1 (قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی 
دولت  ونه  است  پذیر  امکان  طبیعی،  ومنابع  
محصوالت  قیمت  برابری  چند  افزایش  امکان 
اساسی را دارد. بلکه راهبرد تقویت مزیت نسبی و 
سودآوری تولید محصوالت اساسی، باید مشتمل 
بر: 1 .کاهش هزینه  تولید؛۲ .افزایش عملکرد 
در واحد سطح به خصوص براساس سهم بری 
اراضی تحت  .افزایش سرانه  ازتولید؛ ۳  دانش 
کشت این محصوالت )با یکپارچه سازی( و 4 
.توسعه اشتغال غیر کشاورزی برای تولیدکنندگان 
رونق معیشت جایگزین  و  محصوالت اساسی 
برای نیروی کار مازاد بخش کشاورزی باشد که 
متاسفانه در سند الگوی کشت راهبرد مذکور مورد 

غفلت قرار گرفته است.
برای کاهش  همچنین  این گزارش  نگارندگان 
آســیب پذیری تأمین خوراک دام و طیور توصیه 
بخش  نیاز  کشت  الگوی  تدوین  در  می کنند 
گیرد  قرار  مدنظر  خوراکی،  اقالم  به  دامپروری 
و بین این بخش و بخش های زراعت و منابع 
طبیعی ارتباط موثر برقرار شود. »به عنوان نمونه 
سهمی برای محصوالت زراعی جدید و کم آب بر 
مانند سورگوم در خوراک دام و کینوا در تغذیه 
انسانی در نظر گرفته شود یا اینکه قابلیت های 
مراتع کشور در تولید پایدار علوفه لحاظ شود.«
از دیگر  مواردی که به نظر حجت ورمزیاری و 
پژمان اعالئی در این سند راهکار اجرایی برای آن 
ارائه نشده تحویل حجمی آب توسط وزارت نیرو 
است. آنها می نویسند: » وجود اطالعات دقیق از 
منابع آب قابل برنامه ریزی سطحی و زیرزمینی 
به تفکیک دشت های کشور، برای تدوین الگوی 
کشت، منطبق با واقعیت های میدانی ضروری 
اساس  بر  فعلی  سند  وجود  این  با  است؛ 
برنامه ریزی  قابل  آب  از  غیرواقعی  برآوردهای 
تدوین شده است. به ویژه اینکه براساس همین 
داده های مخدوش، مقرر شده است که حقابه 

باشد و  بخش کشاورزی کاهش جدی داشته 
این امر تبعات مهمی برای خودکفایی و امنیت 
غذایی به دنبال خواهد داشت. در حوزه اطالعات 
مبنای  بر  صرفا  کشت  الگوی  سند  اقلیمی،  
تدوین  سال های گذشته  هواشناسی  اطالعات 
شده است، در حالی که عالوه بر روندهای گذشته 
باید پیش بینی های هواشناسی از وضعیت سال 
آینده در تدوین و به روز رسانی آن لحاظ شود.«

کشاورزان  رفتار  جزئی  یارانه  اعطای  با 
تغییر نمی کند

تدوین  سازوکار  بر  »نقدی  گزارش  نگارندگان 
توصیه  همچنین  الگوی کشت«  پیاده سازی  و 
بر  مبنی  میدانی  به شواهد  توجه  »با  می کنند 
به  با توجه  اراضی و  امکان پذیری حذف آیش 
اینکه ساالنه حدود چهار میلیون هکتار از اراضی 
به صورت آیش رها می شوند سند الگوی کشت، 
تدبیری جدی برای استفاده از این ظرفیت بزرگ، 
اندیشیده شود.« پایداری،  با رعایت مالحظات 
در  اعالئی همچنین  پژمان  و  ورمزیاری  حجت 
را مطرح می کنند که  این پرسش  این گزارش 
اتکایی  قابل  دادهای  پایگاه  که  شرایطی  »در 
درباره اطالعات جامع تولید محصوالت کشاورزی 
چگونه  است که  آن  جدی  سؤال  ندارد،  وجود 
تولیدکنندگان محصوالت اساسی از غیر اساسی 
آن  بر  عالوه  شد؟  خواهند  داده  تشخیص 
برای چه  الگوی کشت  باید مشخص شود که 
سطحی )مزرعه، روستا، شهر یا استان( تدوین 
شرایط  و  اقلیم  و  اراضی  تناسب  است؟  شده 
اقتصادی-اجتماعی در سطح روستاهای کشور را 
چگونه وزارت جهاد کشاورزی برای الگوی کشت 

می کند؟« ارزیابی 
نگارندگان این گزارش با طرح چنین پرسش هایی 
به  رفتار کشاورزان  نتیجه می گیرند که »تغییر 
تسهیالت  و  جزئی  یارانه  اعطای  با  و  سادگی 
تحقق پذیر نیست و نیازمند تدوین برنامه جامع 
مشتمل بر توانمندسازی، ایجاد اشتغال مکمل در 
بخش غیر کشاورزی، آموزش مهارت های نوین، 
سرمایه گذاری خطرپذیر و تضمین عدم کاهش 
الگوی کشت  تغییر  نتیجه  در  درآمد کشاورزان 
است.« آنها همچنین با اشاره به اینکه باید در 
برنامه اقدام الگوی كشت، طرح های مشخصی 
مانند  بهره برداری  نظام های  نوسازی  برای 
تعاونی های تولید، شركت های سهامی زراعی و 
غیره به منظور پر کردن خال دولت و ارائه پشتیبانی 
مداوم به كشاورزاني كه الگوی كشت را رعایت 
می كنند )در زمینه فروش محصول، تأمین كود و 
سم و ...( پیشبینی شود. می افزایند: »همچنین 
برای بهبود عملکرد و کاهش هزینه های تولید در 
بهتر  رعایت  و  اساسی  واحد سطح محصوالت 
و  سموم  )باقیمانده  غذایی  ایمنی  مالحظات 
نیترات و سایر آالینده ها  در محصوالت اساسی(، 
باید برنامه قابل ارزیابی در زمینه استفاده کارآمد 
مجرب کشاورزی،  دانش آموختگان  ظرفیت  از 
ســهم بری  بر  مبتنی  الگوی کشت  هدایت  در 
دانش از تولید طراحی شود. عالوه بر موارد فوق، 
مالحظه اساسی دیگری نیز در تدوین و اجرای 
سند الگوی كشت باید در نظر گرفته شود. به این 
نحو که سند مذکور نه  تنها باید نیاز كشور را به 
واردات محصوالت اساسی برطرف کند، بلکه باید 
ارزآوری بخش کشاورزی و توان صادراتی آن و 
نیز معیشت كشاورزان را بهبود بخشد. تأکید بر 
توسعه تولید محصوالت راهبردی نباید منجر به 
غفلت از تولید محصوالتی شود که کشور در زمینه 
صادرات آنها دارای مزیت باالیی بوده است. وضع 
تعرفه های باال بر صادرات این محصوالت می تواند 
تبعات منفی بر معیشت تولیدکنندگان آنها و نیز 
زمینی  هر  اینکه  ضمن  باشد؛  داشته  ارزآوری 
لذا  نیست.  اساسی  محصوالت  مستعد کشت 
باید از ابزارهای سیاستی به نحوی استفاده کرد 
که سبب تولید هوشمندانه محصوالت اساسی با 

توجه به استعداد اراضی شود.«
نویسندگان گزارش »نقدی بر سازوکار تدوین و 
معتقدند  همچنین  الگوی کشت«  پیاده سازی 
»وزارت جهاد كشاورزی باید برنامه اقدام جامعی 
را كه دارای اهداف قابل اندازه گیری در دوره های 
زمانی سه ماهه باشد، برای اجرای الگوی کشت 
و  طبیعی  منابع  آب،  به كمیسیون كشاورزی، 
محیط زیست مجلس شورای اسالمی ارائه دهد. 
همچنین الزم است سند تدوین شده برای نقد 
و بررسی و اصالح و تکمیل در اختیار دانشگاه ها 
و سایر مراکز علمی-پژوهشی قرار گیرد. در باب 
تمشیت الگوی کشت نیز هرچند سازمان برنامه 
و بودجه، بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران 
و وزارت نیرو باید نقش خود را ایفا کنند، ولی 
مجلس در وهله اول، وزارت جهاد کشاورزی را به 
عنوان متولی تدوین و پیاده سازی الگوی کشت 

پاسخگو می شناسد.«

برخی محصوالت  برای  معدن  و  وزارت صنعت 
غیر  فرنگی  گوجه  )سیب زمینی،  صیفی جات 
جدیدی  صادراتی  عوارض  پیاز(  و  گلخانه ای 
تعیین کرد. این در حالی است که فعاالن بخش 

ندارند.  رضایت  تصمیم  این  از  خصوصی 
به گزارش ایسنا، در نامه ای که از سوی مدیرکل 
صمت  وزارت  واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر 
خطاب به مدیرکل دفتر صادرات گمرک  ارسال 
سیاست های  به  توجه  با  است که  آمده  شده 
تنظیم بازار و تامین نیاز داخل کشور میزان عوارض 
آذرماه  پایان  تا  ابالغ  تاریخ  از  جدید  صادراتی 
شده  تعیین  محصوالت کشاورزی  برخی  برای 

است. طبق جدولی که در این نامه آمده است، 
پایه صادراتی(  از قیمت  میزان عوارض )درصد 
گوجه  عوارض  میزان  درصد،   ۷۰ سیب زمینی 
فرنگی غیرگلخانه ای 1۰۰ درصد و میزان عوارض 
پیاز 1۲۰ درصد تعیین و بر این نکته تاکید شده 
است که کلیه محموله های اظهار شده قبل از تاریخ 
ابالغ نامه )۲۲ آبان سال جاری( مشمول عوارض 
مذکور نخواهد بود. در همین حال رئیس اتاق 
بازرگانی اهواز از وضع عوارض بر صادرات برخی 
از محصوالت کشاورزی انتقاد کرد. شهال عموری 
گفت: تصمیم خلق الساعه وزارت جهاد کشاورزی 
محصوالت  برخی  گمرکی  تعرفه  اعمال  برای 

صادراتی نقض آشکار قانون بهبود مستمر محیط 
بخشنامه  برخالف  همچنین  و  کار  و  کسب 
افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری دولت 
است. عموری با اشاره به ابالغیه مدیرکل دفتر 
صادرات گمرک جمهوری اسالمی جهت اجرای 
بخشنامه اعمال تعرفه گمرکی برخی محصوالت 
کشاورزی صادراتی اظهار کرد: در حالی که امروز 
تجار خوزستانی برای انجام فرآیندهای صادراتی 
خود  جابجایی کاالهای  و  حمل  مشغول  خود 
با اعمال تعرفه گمرکی برای  به یکباره  بوده اند، 
صادرات برخی محصوالت کشاورزی روبرو شدند. 
سیب زمینی، گوجه فرنگی غیر گلخانه ای و پیاز 

سه محصول عمده صادراتی بخش کشاورزی از 
مرزهای استان خوزستان هستند. رئیس اتاق 
بازرگانی اهواز تصریح کرد: هم اکنون محموله های 
عنوان  به  شلمچه  و  چذابه  مرزهای  در  زیادی 
گذرگاه های زمینی با عراق بخاطر اعمال تصمیم 
خلق الساعه وزارت جهاد کشاورزی به بهانه تنظیم 
بازار معطل شده اند. به گفته عموری پیش از این، 
صادرکنندگان ایرانی برای مبادله محصوالت خود 
با طرف های خارجی از جمله تجار کشور عراق، 
توافقات و قراردادهایی را منعقد کرده بودند و ابالغ 
تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای اعمال تعرفه 
گمرکی ویژه محصوالت مذکور، زمینه ساز ایجاد 
خسارات زیادی شده است. او با بیان اینکه این 
تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برخالف بخشنامه 
افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری دولت 

است، افزود: این بخشنامه مردادماه امسال در 
راستای اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط 
کسب و کار ابالغ شده است و بی توجهی وزارت 
بخشنامه ای  چنین  به  نسبت  جهاد کشاورزی 
جای تعجب دارد. دبیر شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: صدور 
بخشنامه های مکرر در حوزه گمرکی، اغلب و گاه و 
بی گاه از سوی نهادهای مختلف صادر می شود که 
بعضا با تناقض های بسیار زیادی همراه هستند 
و تمام جوانب را در حوزه تجارت خارجی را در 
نظر نمی گیرند. او گفت: در حقیقت هر یک از 
تصمیم گیری  بخشی  صورت  به  دستگاه ها 
می کنند و هماهنگی مشخصی با یکدیگر ندارند 
و همین مساله موجب انحراف از مسیر درست 

تولید و تجارت شده است.

انتقاد اتاق بازرگانی از تعیین عوارض صادراتی محصوالت کشاورزی
خبر

|پیام ما | تدوین و پیاده سازی الگوی کشت در کشور که مورد تأکید اسناد باال دستی و همچنین تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است، برای 
سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. این وزارتخانه نیز در مهرماه سال ۱۴۰۱، از »سند کشت محصوالت استان 
ها« برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اقدام به رونمایی کرد. یکی از اهداف اصلی مدنظر در این سند، حمایت از توسعه تولید محصوالت اساسی با هدف 
رفع وابستگی به واردات است. رونمایی از »سند کشت محصوالت استان ها« برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱بهانه ای بود تا مرکز پژوهش های مجلس 
با انتشار گزارشی با عنوان »نقدی بر سازوکار تدوین و پیاده سازی الگوی کشت« ایراداتی که پیش روی اجرای این سند وجود دارد را بررسی کنند. 
حجت ورمزیاری و پژمان اعالئی بروجنی نویسندگان این گزارش معتقدند پیاده سازی الگوی کشت مستلزم جامع نگری در همه ابعاد اثر گذار و اثر 
پذیر است که از جمله آنها می توان به خودکفایی؛ امنیت غذایی؛ آمایش سرزمین؛ ویژگی های اقتصادی و اجتماعی جوامع؛ مهارت بهره برداران؛ زیر 
ساخت ها و صنایع پشتیبان فراوری، بازار رسانی و تجاری سازی اشاره کرد. از طرفی برخی از عوامل بیرونی، از جمله شرایط سیاسی، نوسانات بازار های 

جهانی و تغییرات اقلیمی بر تولید بخش کشاورزی اثر گذارند که باید در تدوین الگوی کشت پیشنهادی، آینده نگاری تأثیر آنها نیز مد نظر قرار گیرد.
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تکذیب به جای چاره اندیشی
الگویی عجیب از مدیریت

۱ادامه از صفحۀ

گذشته  هفته های  عشورزاده،  آقای 
بر وجود  ناسا مبنی  از سوی  گزارشی 
تهران  استان  جنوب  در  متان  ابر  توده 
این  نیز  تیزنگر  استارت آپ  و  شد  منتشر 
شهردار  تکذیب های  وجود  با  را  موضوع 
تهران، تایید کرده است. لطفا توضیح دهید 

که چگونه وجود ابر متان را تایید کردید؟
امواج  ثبت  با  ماهواره ای  دور  از  سنجش 
توسط  شده  بازتابش  الکترومغناطیس 
سنسورهای نصب شده در ماهواره پدیده های 

شرکت  می کند.   آشکارسازی  را  محیطی 
تیزنگر نیز با دریافت تصاویر ماهواره ای چند 
باندی  سامانه ای را  با نام سیستم هوشمند 
مشاهدات ماهواره ای)سهم( به عنوان محصول 
داده که  توسعه  را  یک  سطح  بنیان  دانش 
هوش  و  تصویر  پردازش  طریق  از  می تواند 
مصنوعی گزارش های فنی و مطالعات محیطی 
جامع جی.آی. پلتفرم  یک  قالب  در  را  خود 
اس)GIS( ارائه کند.  یکی از خدمات پلتفرم 
سهم، پایش ماهواره ای آالینده ای هوا از جمله 
دی اکسید نیتروژن، گرد وغبار و متان است. در 

گزارش مربوط به شناسایی گاز متان با استفاده 
 ،)Sentinel۵( ۵از داده های ماهواره سنتینل
و  اروپا  فضایی  آژانس  کوپرنیک  سیستم 
پردازش سری زمانی سال ۲۰۲۲ در محدوده 
این  در  شد.  آشکار  متان  گاز  میزان  تهران؛ 
پایش زمانی مشخص شد که از ماه شهریور 
غلظت گاز متان افزایش می یابد به طوری که 
میانگین غلظت یک ساله در این محدوده به 
ppm 1.9  )واحد در میلیون( رسیده است.

گزارش ناسا و تیزنگر از وجود گاز متان، 
چه تفاوتی با هم دارند؟

بخش  تیزنگر،  فنی  تیم  بررسی های  برابر 
تحقیقاتی ناسا گزارشی از میزان گاز متان از 
طریق ماهواره WorldView-۳  منتشر کرده 
است. هر ماهواره ای  با توجه به نوع و تعداد 
را  متان  قابلیت تشخیص گاز  تصویری،  باند 
ندارد. اما این ماهواره سنجش از دور، ابرطیفی 
تصویربرداری می کند که با دقت باالی 1.۲4 
متر در محدوده مرئی  و ۷.۵ متر در محدوده  
موج کوتاه مادون قرمز که برای آشکارسازی 
های  ویژگی  دارای  می شود  استفاده  متان 
منحصر به فردی است. از آنجایی که دسترسی 
به دلیل موانع  داده های چنین ماهواره ای  به 
تحریمی و هزینه های سنگین برای ما مقدور 
نیست، از طریق ماهواره سنتینل ۵ و سنجنده  
ماهواره های  از   جزئی  که    TROPOMI
است،  اروپا   فضایی  آژانس  گروه کوپرنیک 
شفافیت  با  سنجنده  این  کرده ایم.  استفاده 
تصویربرداری  سنجنده  یک  کیلومتر،   ۳.۵
نادری است که باندهای تصویری با طول موج 
را  قرمز  مادون  امواج  و  فرابنفش  امواج  بین 
با  پوشش می دهد. به این ترتیب توانستیم 
مشاهدات  هوشمند  سیستم  بومی  پردازنده 
ماهواره ای)سهم( جزئیات بیشتر و دقیق تری 
از تراکم ابر متان در جنوب تهران را آشکار کنیم. 

با این حساب تیزنگر از گزارش وجود 
گاز متان ناسا، دفاع می کند؟

بله، نتایج بررسی های سری زمانی یک ساله 
ما که رفتار پدیده را در طول زمان مورد پایش 
قرار می دهد، وجود گاز متان با تراکم نسبی باال 
در جنوب تهران برابر با گزارش تهیه شده تایید 
می کند و نشان می دهد که ادعای ناسا کذب 
نیست. گاز متان در طول یک سال در حد نرمال 
وجود دارد اما هر ساله در ماه شهریور با کاهش 
روبه رو  محسوسی  افزایش  با  ناگهان  به  دما 
بوده و انکار وجود آن امکان پذیر نیست. درباره 
موقعیت منشاء گاز نیز با همپوشانی نقشه های 
تولیدی با گزارش ناسا -حتی با وجود یکسان 
به  شده-  پردازش  داده های  شفافیت  نبودن 
راحتی توده متان قابل شناسایی و در هر دو 

گزارش یکسان است.

 این افزایش گاز متان فقط مختص 
ایران است؟

خیر، ما با تصویر ماهواره ای قادر به پایش کل 
برای  افزایش گاز متان  و  کره زمین هستیم 
ایران  مختص  فقط  و  بوده  زمین  تمام کره 
نیست. به طور مثال در گزارش ناسا، َپراُکنش 
بسیار  مکزیک  خلیج  و  آمریکا  در  متان  گاز 
بیشتر از ایران اشاره شده بود. زیرا گاز متان 
در همه دنیا در حال چرخش است و منشاء 
آن نیز کارخانه ها و مراکز انباشت زباله هستند. 

تیزنگر  سهم  سامانه  ترتیب  این  به 
قابلیت پایش همه گازها و آالینده های 

هوا را دارد؟
به  موردی  شکل  به  ما  متان که  گاز  جز  به 
آن  به  بود،  شده  انکار  وجودش  اینکه  دلیل 
میزان  می تواند  روزانه  ما  سامانه  پرداختیم؛ 
غبار،  و  و گرد   )NO۲( نیتروژن  اکسید  دی 
را  گوگرد  اسید  دی  ازون،  کربن،  مونوکسید 

به  سال 99  در  ما  همچنین  پایش کند.  نیز 
از  ارتباطات؛ گزارشی  درخواست فاوا و وزارت 
مازوت سوزی کارخانه ها و بوی نامطبوع ناشی 
از آن منتشر کردیم. زمانی که مازوت سوخته 
می شود میزان دی اکسید گوگرد افزایش پیدا 
می کند. با پایش روزانه این آالینده مشخص 
دارند  مازوت سوزی  نیروگاه هایی  چه  شد که 
را  و کارخانه ها  نیروگاه ها  این  توانستیم  ما  و 
شناسایی کنیم. ما به جز آالینده های هوایی 
دقیق،  کشاورزی  طبیعی،  منابع  بخش  در 
پیش بینی و پهنه بندی سیالب، پیش بینی و 
شناسایی نقاط آتش سوزی نیز فعال هستیم 
در  شده ایم.  مواجه  نیز  خوبی  استقبال  با  و 
آژانس  المللی  بین  مسابقات  در  همچنین 
لکه های  تشخیص  الگوریتم  با  اروپا  فضایی 

آوردیم. به دست  را  نفتی رتبه ۵ جهانی 

لطفا بگویید که استفاده از فناوری های 
چه  به  داده ها  این  انتشار  و  فضایی 

کاری می آیند؟
فناوری فضایی سنجش از دور ماهواره ای یکی 
از ابزارهای مهم در بخش مدیریت کالن کشور و 
همچنین  منابع طبیعی و محیط زیست است. 
امروزه به همین دلیل کشورهای توسعه یافته 
ماهواره ای  بخش  توسعه  و  تقویت  دنبال  به 
در  هوا  آالیندههای  بخش  در  هستند.  خود 
واقع ما با شناسایی نقاط آالینده و ارائه داده، 
کار تفسیرهای تخصصی را برای متخصصان 
فعالیت های  کلی  طور  به  می کنیم.  آسان تر 
شناسایی  ایستگاه های  و  دور  از  سنجش 
کشورهای  در  هواشناسی  و  هوا  آلودگی 
غیره  و  هند  چین،  آمریکا،  مثل  پیشرفته 
همگی به سمت تصاویر ماهواره ای رفتند. زیرا 
عمل  نقطه ای  به صورت  زمینی  ایستگاه های 
می کنند و نمی توانند پوشش خوب و مقرون 
به صرفه ای از وضعیت شناسایی این پدیده ها 

باشند.  داشته 

می تواند  ماهواره ای  داده های  پس 
زیادی  کاربرد  سیاستگذاری  برای 

داشته باشد...
بله، اما متاسفانه فعالیت در بخش فناوری های 
استقبال  مورد  چندان  کلی  طور  به  فضایی 
مدیران قرار نمی گیرد زیرا اعتماد به داده های 
عالوه  به  است.  پایین  بسیار  فناوری  این 
این زمینه نسبت  سطح تخصص مدیران در 
است.  تر  پایین  بسیار  فعال،  به شرکت های 
به طور مثال با وجود گزارش های ما به دلیل 
فعالیت های  به  نسبت  کافی  شناخت  نبود 
شرکت های فعال فضایی، دیدیم که چندین بار 
تهران  از سوی شهرداری  این گاز  وجود اصل 
نبود  دهنده  نشان  نکته  همین  شد.  تکذیب 
آشنایی و اطالعات کافی نسبت به فناوری های 
نوآورانه و همچنین توانایی های داخلی و دانش 
بنیان است. این دقیقا برای ما نقطه ای بسیار 
چالش برانگیز است زیرا باید تالش کنیم که 
این کلیات را در ذهن های سنتی جا بیندازیم 
و سپس از طریق آموزش و افزایش سطوح 
علمی نسبت به فناوری های فضایی بتوانیم از 

نتایج مفید آنها بهره مند شویم. 

امور  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  گفته  به 
مجازی  فضای  عالی  شورای  مرکز  محتوایی 
باید  کشور، سیاستگذاری در فضای مجازی 
نباید  و  بگیرد  شکل  منطقه ای  صورت  به 
مختلف کشور  نقاط  برای  واحد  نسخه  یک 
پیچید تا بخش هایی که نیازی به محدودیت 
به  نگیرند.  قرار  تاثیر  تحت  نیست  اینترنتی 
گزارش ایرنا، قاسم خالدی در اولین نشست 
در  سمنان  استان  مجازی  فضای  شورای 
گفت:  استانداری  غدیر  اجتماعات  سالن 
»شکل گیری سیاستگذاری در فضای مجازی 
آیین  تصویب  اهداف  از  منطقه ای  به صورت 
او  است.«  مجازی  فضای  ملی  شورای  نامه 
با بیان اینکه صیانت از زیرساخت ها در برابر 
حمله های سایبری بیش از پیش مورد توجه 
باشد، تصریح کرد: »عملیات تهاجم سایبری 
رکن اساسی جنگ ترکیبی دشمنان است که 
دارند.«  اشاره  آن  به  نیز  انقالب  معظم  رهبر 
محتوایی  امور  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
مرکز شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: 
»هر چه حاکمیت فضای مجازی بیشتر شود، 
حمالت سایبری نیز افزایش می یابد. دشمنان 
دنبال  ایران  اگر  هستند که   این  دنبال  به 
مدیریت فضای مجازی است، زیرساخت ها را 
مورد حمله سایبری قرار دهند و باید هوشیار 
فضای  اهمیت  به  اینکه  بیان  با  او  بود.« 

با گذشت زمان بیشتر پی می بریم،  مجازی 
امنیت، خانواده  اضافه کرد: »فضای مجازی 
و سبک زندگی را تحت تاثیر قرار داده و یک 
بازیگر اصلی است. با توجه به تحوالت فضای 
مجازی باید نگاه پیشرو و آینده نگر نسبت به 
این پدیده در کشور بیش از پیش مورد توجه 
قرار بگیرد.« او با اشاره به فرموده رهبر معظم 
گفت:  اینترنت،  ورود  بدو  زمان  در  انقالب 
»فضای مجازی پدیده مورد استقبال جوانان 
است و باید از فرصت فضای مجازی استفاده 
کرد و مراقب تهدیدها بود. تشکیل مرکز ملی 
فضای مجازی کشور از دستاوردهای مهم است 
که به دستور رهبر معظم انقالب تشکیل شد 
و رییس جمهور رییس شورای عالی فضای 
مجازی است و در استان ها استانداران رییس 

این  تاکید می شود جلسات  و  شورا هستند 
شورا به صورت منظم برگزار شود.« او تاکید 
فضای  حاکمیت،  و  »چالش حکمرانی  کرد: 
متناسب  زیرساخت  نبود  که  است  مجازی 
و  شود  می  محسوب  چالش  اصلی  عامل 
تشکیل شورای فضای مجازی گره گشا است. 
تصویب آیین نامه شورای ملی فضای مجازی 
تصویب  دست  در  شورا   اعضای  حضور  با 
استفاده  و  است. ساماندهی فضای مجازی 
حداکثری از شبکه داخلی از سوی بخش های 
دولتی و خصوصی، استفاده از تمام توان برای 
تکمیل شبکه ملی اطالعات کشور، هم افزایی 
در استفاده حداکثری از فضای مجازی را از 
جمله اهداف تصویب آیین نامه  شورای ملی 

است.« مجازی  فضای 

مدیر عامل استارت آپ سنجش از دور تیزنگر در گفت وگو با »پیام ما«، وجود توده گاز متان در جنوب تهران را تایید کرد

»ناسا« راست می گوید
یاسر عشورزاده: درباره موقعیت منشاء گاز با همپوشانی نقشه های تولیدی با گزارش ناسا -حتی با وجود یکسان 
نبودن شفافیت داده های پردازش شده- به راحتی توده متان قابل شناسایی و در هر دو گزارش یکی است

درخواست معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز شورای عالی فضای مجازی کشور:

سیاست گذاری در فضای مجازی، منطقه ای شود

نتایج بررسی های سری زمانی 
یک ساله ما که رفتار پدیده را 
در طول زمان مورد پایش قرار 
می دهد، وجود گاز متان با تراکم 
نسبی باال در جنوب تهران برابر با 
گزارش تهیه شده تایید می کند 
و نشان می دهد که ادعای ناسا 
کذب نیست

اوایل آبان ماه تصویر توده پنج کیلومتر متان در آسمان تهران از سوی مرکز پژوهش های ناسا ثبت و منتشر شد. در حالی که اداره کل 
ملی هوانوردی و فضای آمریکا -ناسا- توده ای از گاز متان به طول تقریبی ۵ کیلومتر را در جنوب تهران نشان داد، زاکانی شهردار تهران 
در واکنش به این تصویر، آن را دروغ آمریکا خواند. این انکار در حالی رخ داد که معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط  
زیست گفت: »مراکز دفن قدیمی به طور قطع قابلیت دفع گاز متان را دارند و نمی توان این موضوع را حاشا کرد.« اما شهردار تهران نه یک 
بار بلکه دوبار در جمع خبرنگاران با وجود اظهارات معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، وجود این توده متان را 
زیر سوال برد و گفت: »چیزی که ناسا اعالم کرده است، برای ما اعتبار ندارد. ما هیچ قرینه ای برای درستی حرف ناسا نداریم.« رئیس 
شورای شهر هم عکس منتشر شده ناسا را از اساس تکذیب کرد و مربوط به جایی دیگر دانست. اما استارت آپ دانش بنیان ایرانی تیزنگر 
در بررسی های سری زمانی یک ساله سال ۲۰۲۲ خود ثابت کرده است که توده گاز متان نه تنها وجود دارد بلکه در ماه شهریور به طور 
چشم گیری افزایش یافته و میانگین غلظت یک ساله آن در این محدوده به ppm ۱.9  )واحد در میلیون( رسیده و نتایج این پژوهش 

با ادعای ناسا یکسان است. در این باره با یاسر عشورزاده، مدیرعامل استارت آپ دانش بنیان تیزنگر گفت وگو کرده ایم. 

خبر

عامری درباره میزان 
خسارات ماه مهر بیان 
کرد:»محدودیت های 
اینترنت فقط در مهر ماه 
بیش از ۸۰ هزار میلیارد 
تومان اعالم شده است.  اگر 
این نارسایی ها به همین 
ترتیب برای ماه دوم ادامه 
پیدا کند، میزان خسارات دو 
برابر خواهد شد.«

محیط  بهبود  مرکز  رئیس  گفته  به 
محدودیت  ایران،  اتاق  کسب و کار 
هزار   1۵۰ از  بیش  اینترنت  ۲ماهه 
کسب و کارها  به  تومان  میلیارد 
محسن  است.  زده  خسارت 
با  ایران  اتاق  گزارش  به  عامری 
اینترنت  به  دسترسی  اینکه  بیان 
توسعه  اصلی  پیش نیازهای  از 
»طبق  گفت:  است،  کسب و کار 
اعمال  تخصصی  مراجع  گزارش های 
اجتماعی  شبکه های  بر  محدودیت 
ایرانی  میلیون کاربر   ۵۰ بر  بالغ  که 
 ۵۰۰ به  می کردند  استفاده  آنها  از 
به  که  کاری  و  کسب  هزار   ۷۰۰ تا 
کسب  اینستاگرام  از  مستقیم  طور 
است.«  زده  ضربه  داشتند؛  درآمد 
کرد:»همچنین  اضافه  ادامه  در  او 
 9 و  کار  و  میلیون کسب   ۳ حدود 
برای  بستر  این  از  شهروند  میلیون 
فعالیت های  اطالع رسانی  و  تبلیغات 
از  حاال  که  می کردند  استفاده  خود 
مزایای آن محروم هستند.« عامری 
خسارات  میزان  درباره  همچنین 
کرد:»محدودیت های  بیان  مهر  ماه 
از  بیش  ماه  مهر  در  فقط  اینترنت 
شده  اعالم  تومان  میلیارد  هزار   ۸۰
است.  اگر این نارسایی ها به همین 

پیدا  ادامه  دوم  ماه  برای  ترتیب 
کند، میزان خسارات دو برابر خواهد 
شد.« این مسئول با بیان این نکته 
اینترنت  محدودیت های  تقلیل  که 
اجتماعی  شبکه  دو  فیلترینگ  به 
آسیب  از  غفلت  دولت  سوی  از 
دیجیتال  اقتصاد  فعاالن  به  گسترده 
شبکه های  »همه  اضافه کرد:  است، 
و  فعالیت کسب  برای  اجتماعی که 
کارها جذابیت داشت تا امروز فیلتر 
هم  اینستاگرام  و  واتس اپ  و  بوده 
اضافه  باالی گذشته  بلند  لیست  به 
شده اند و دیگر هیچ شبکه اجتماعی 
و  کسب  دسترس  در  بین المللی 
اینترنت  اینکه  ضمن  نیست.  کارها 
ابزار جانبی فضای کسب و کار نیست 
توسعه  اصلی  نیازهای  پیش  از  و 
گزارش  طبق  است.  کارها  و  کسب 
ایران،  اتاق  خرید  مدیران  شاخص 
صنعتی  واحدهای  گذشته  ماه  در 
درخواست  و  فروش  کاهش  با 
محدودیت های  دلیل  به  خرید 
گفته  به  شده اند.«  مواجه  اینترنت 
واحدهای  اقتصادی،  فعال  این 
کانال  توزیع  بازاریابی،  در  صنعتی 
دچار  اولیه  مواد  تامین  و  فروش 
شده اند. گسترده  محدودیت های 

خسارت بیش از ۱۵۰ هزار میلیاردی به کسب و کارها
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پیام فناوری

خبر

رویداد چالشی توسعه سرویس های مبتنی بر داده های باز، برگزار می شود
بر  مبتنی  سرویس  »توسعه  چالش 
داده های باز 14۰1« با حمایت مرکز تحقیق 
به  می شود.  برگزار  اول  همراه  توسعه  و 
شرکت  ارتباطات  اداره کل  از  ایرنا  گزارش 
ارتباطات  پژوهشگاه  ایران،  سیار  ارتباطات 
و فناوری اطالعات با همکاری بخش ایران 

توسعه  و  تحقیق  مرکز  حمایت  و    IEEE
سرویس  »توسعه  چالش  اول،  همراه 
تا   ۲۸ از  را   »14۰1 باز  داده های  بر  مبتنی 
چالش  این  می کند.  برگزار   14۰1 آبان   ۲9
پردازش  سالمت،  موضوعات  بر  متکی 
تصویر، پولی و بانکی، انرژی، بهره برداری 

متفاوت  کاربردهای  و  باز  های  داده  از 
فرهنگ  سازی  زمینه  نیز  آن  هدف  است. 
راستای  در  و  کشور  در  ها  داده  آزادسازی 
تالش  در  شفافیت  عدالت،  پایدار،  توسعه 
بر  مبتنی  خدمات  ارائه  طریق  از  تا  است 
نتیجه  در  و  هوشمند  مدیریت  به  داده، 

تصمیم گیری های دقیق و به هنگام دست 
یابد. برای این رویداد پنل های تخصصی از 
جمله پنل تخصصی »داده های باز؛ فرصت 
ها و چالش های توسعه سرویس« تدارک 
منصوری،  شاه  وحید  است که  شده  دیده 
اول  همراه  توسعه  و  تحقیق  مرکز  رئیس 

پنل  این  داشت؛  خواهد  مشارکت  آن  در 
 ۲9 یکشنبه   1۶ تا   14 ساعت  از  تخصصی 
آبان 14۰1 به صورت حضوری در پژوهشگاه 
می  برگزار  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
اول،  همراه  توسعه  و  تحقیق  مرکز  شود. 
سرویس  توسعه  جنبش  از  حمایت  برای 
به تیم های  باز،  بر داده های  های مبتنی 
مذکور،  چالش  از  دوره  این  در  حاضر  برتر 

می کند. اعطاء  را  نفیسی  هدایای 

پادشاه را مو به مو اجرا کرده اند به این دلیل 
اوامر  صدور  اجازه  پادشاه  درایت  است که 
غیرمنطقی را نداده است. اما ظاهرًا در کشور 
ما چنین نیست و دستورات منطقی صادر 
شده، توسط چند عامل طبیعی نافرمان اجرا 
نمی شوند. به نظر می رسد برخی مولکول های 
مدیران  اوامر  بند  و  قید  در  چندان  متان 
نیستند و اندکی از آنها در جنوب تهران تجمع 
کرده اند و ناسا نیز با بزرگنمایی رسانه ای سعی 
دارد وضعیت را وارونه جلوه دهد. آنجاست که 
شهردار وارد عمل می شود و به صراحت خبر 
وجود ابر پنج کیلومتری متان در مرکز دفن 
زباله »آرادکوه« را تکذیب می کند و می گوید: 
»ناسا همه چیزش دروغ است، این یکی هم 
دروغ است!« و احتماال فراموش کرد اضافه  
کند که هیچ فرایند بی هوازی در سایت های 
شهری  مدیریت  دستور  بدون  زباله،  دفن 
اجازه انتشار متان ندارد! فارغ از طنز ماجرا، به 
نظر می رسد سبک مدیریت برخی مدیران در 
کشور ما گاهی تکذیب بدیهیات است. این که 
در فرایند تجزیه مواد آلی در سایت های دفن 
زباله، گاز متان تولید شود امری طبیعی است 
و تولید و انتشار متان در این فرایند طبیعی، 
یا دعواهای سیاسی  از سوء مدیریت  نشان 
نیست. اما شکل برخورد با یک پدیده طبیعی 

می تواند نوع مدیریت را نشان دهد. 
قبل،  دهه  چند  از  آرادکوه  زباله  دفن  مرکز 
محل دفن زباله های شهر تهران بوده است و 
الیه های مختلف زباله در فرایندی بی هوازی 
در حال تجزیه هستند و در این فرایند نیز گاز 
متان تولید می شود. چند دهه بی توجهی به 
این واقعیت، باعث افزایش غلظت این گاز در 
آسمان آرادکوه شده است. متان گازی آالینده 
مستقیم  صورت  به  و  نمی شود  محسوب 
برای سالمتی انسان و سایر موجودات زنده 
اثر گلخانه ای است.  دارای  اما  نیست  مضر 
کوتاه  هوا  در  آن  ماندگاری  میزان  اگرچه 
است اما اثر گلخانه ای آن بسیار قوی است 
و به همین دلیل یکی از مهمترین گازهای 
گلخانه ای محسوب می شود. برخورد علمی 
و موثر با پدیده طبیعی تولید گاز متان در 
مراکز دفن زباله به گونه ای است که یا تالش 
به  شده  وارد  آلی  ماده  میزان  تا  می شود 
سایت کاهش یابد، یا آنکه متان تولید شده 
سوخت  برای  و  شده  جمع آوری  سایت  در 
مورد استفاده قرار می گیرد. به این معنا که 
با اقدامات فرهنگی، سیاست گذاری و فنی 
تالش می شود تا از میزان زباله های وارد شده 
به سایت دفن کاسته شود و در فرایندهایی 
یا  موادغذایی  دورریز  از  جلوگیری  چون 
آلی  مواد  میزان  از  تر،  زباله های  سوزاندن 
به روز  با طراحی صحیح و  آنکه  یا  کاست 
سایت های دفن زباله، بخش عمده گاز متان 
آن را به جای رهاسازی در جو، جمع آوری و 

به مصرف رساند. 
دهه  چند  در  اقداماتی  چنین  این  حال  با 
جنوب  در  آرادکوه  سایت  برای  نه  گذشته 
تهران و نه برای هیچ سایت دیگری در کشور 
سایت  فعلی  شرایط  و  است  نشده  انجام 
آرادکوه و تشکیل این ابر پنج کیلومتری متان 
محصول مدیریت فعلی شهری نیست. بلکه 
حاصل فرایندی چند دهه ای است. اما به نظر 
می رسد مدیریت شهری فعلی بیشتر سعی 
دارد این مسئله طبیعی را از اساس منکر شود 
تا آنکه برای حل آن چاره اندیشی کند. سبک 
آنکه  از  بیش  نظر می رسد  به  مدیریتی که 
سعی در هزینه کرد منابع محدود شهری برای 
رفع معضالت داشته باشد، سعی در صرف 
این منابع برای انکار واقعیات طبیعی دارد. 

نماینده مجلس شورای اسالمی:
اندیشکده حکمرانی 
لجستیک و زنجیره 
تامین، ایجاد شود

نماینده مجلس شورای اسالمی به ضرورت 
ایجاد اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین 
گفت:  و  کرد  تاکید  امیرکبیر  دانشگاه  در 
الزم  حمایت های  راستا  این  در  »مجلس 
اقبال  ایسنا  گزارش  به  داشت.«  خواهد  را 
عمران  مهندسی  دانشکده  استاد  شاکری، 
و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
در مراسم افتتاحیه همایش پایانی سومین 
دوره جایزه ملی تعالی لجستیک و زنجیره 
تامین که در محل این دانشگاه برگزار شد، 
گفت: »با موضوع لجستیک به شدت درگیر 
هستیم و این موضوع را از مجلس شورای 
فراکسیون  عمران،  )کمیسیون  اسالمی 
دانش بنیان و فراکسیون نوآوری و کارآفرینی( 
نوآوری و  از  پیگیری می کنیم. زیرا حمایت 
تولیدات دانش بنیان، استارت آپ ها و ... روند 
مبارکی است و ما نباید در این زمینه کوتاهی 
کنیم.« او با تاکید بر اینکه فناوری کمک کرده 
کارهایی که نمی توانیم انجام بدهیم را عملی 
منابع  اتالف  کلی  صورت  »به  گفت:  کنیم، 
باید رفع شود.« وجود دارد که این موضوع 

| یاسر عشورزاده  |
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اهواز 

این  اهواز گفت:  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
شرکت با تبعیت از دستورالعمل ابالغی از طرف شرکت 
تابستان  پیک  از  عبور  برای  دیگر  برنامه   14۰  ، توانیر 

سال آینده را آماده کرده است.
عبدالحمید عباس شیاری روز چهارشنبه در گفت وگو 
در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  ایرنا  خبرنگار  با 
تعامل  بیان کرد:  برنامه های مدیریت مصرف  تحقق 
سازنده با صنایع، و طرح های تشویقی برای صنایع و 
بخش کشاورزی، کاهش زمان کار ادارات، بهره گیری 
از مولدهای تولید برق کوچک، تالش جدی در جمع 
آوری دستگاه های رمز ارز غیرمجاز، شناسایی و جمع 
آوری بیش از هفت هزار انشعاب برق غیرمجاز، پایش 
برق مشترکان پرمصرف  برق، قطع  لحظه ای مصرف 
از  بار، بخشی  اوج  یا  و بی مالحظه در ساعات پیک 
اقدامات انجام شده بود که باعث عبور موفق از پیک بار 

امسال شد. تابستان 
وی با اشاره به شرایط ناترازی تولید و مصرف ناشی 
نزوالت جوی و ذخیره سدها در سال های  از کاهش 
اخیر گفت: کار مهمی که مجموعه وزارت نیرو و صنعت 
برق موفق به انجام آن شد استفاده از ظرفیت مردم ، 
صاحبان کسب و کار و بخش های صنعت و کشاورزی و 
ادارات در راستای مدیریت مصرف و در حقیقت ایجاد 

قابل  نتایج  خوشبختانه  بود که  مجازی  نیروگاه های 
توجه آن اعمال نشدن خاموشی در بخش خانگی بود.

داد:  ادامه  اهواز  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
امسال عالوه بر عبور موفق از پیک برق به مشترکانی 
میلیارد  بودند ۲۳۵  رعایت کرده  را  الگوی مصرف  که 

پرداخت شد. پاداش  ریال 
و  آب  و شرایط  عوامل جغرافیایی  داد:  ادامه  شیاری 
را دوچندان  این ضرورت  اهواز  هوایی خاص کالنشهر 
کرده است که برنامه ریزی مستمر در تمام طول سال 

به منظور حفظ پایداری شبکه انجام شود.
وی با اشاره به همایش تقدیر از عوامل اجرایی گذر از 
پیک بار تابستان 14۰1 که در محل وزارت نیرو ، گفت 
امسال حاصل  تابستان  پیک  از  آمیز  موفقیت  عبور   :
نیرو،  وزارت  مجموعه  ریزی  برنامه  و  سازنده  تعامل 
های  برنامه  اجرای  در  شهروندان  همکاری  و  توانیر 

بود.  مصرف  مدیریت 
در  افزود:  اهواز  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
بار و تالش همه  اجرای طرح های مدیریت  راستای 
موثر  تعامل  و  برق  انرژی  از  بهینه  استفاده  در  جانبه 
با مشترکان که حاصل آن حفظ پایداری سراسری در 
شرکت  عوامل  از  نیرو  وزیر  شد  مطمئن  برق  تامین 

کرد.  تقدیر  اهواز  برق  توزیع 

۱۴۰ برنامه برای عبور از پیک تابستان سال آینده
 در اهواز تدوین شده است

آب های  از  بهره برداری  توسعه  با  مازندران گفت:  آب منطقه ای  مدیرعامل شرکت   
سطحی،میزان برداشت از سفره های آب زیرزمینی کاهش یافته و شرایط این منابع 
آبی زیرسطحی بهبود می یابد. محمدابراهیم یخکشی اظهار کرد: در مازندران از مجموع 
۶ میلیارد متر مکعب پتانسیل منابع آب، حدود 4.۵ میلیارد متر مکعب معادل ۷۵ 
درصد کل پتانسیل آبی را آب سطحی تشکیل می دهد و مابقی آب زیرزمینی است.
این در حالی است که میزان بهره برداری از آب های سطحی حدود ۵۲ درصد و میزان 
بهره برداری از آب های زیرزمینی نیز حدود ۸۶ درصد است. وی افزود: چنانچه با 
بهره برداری از سدهای در حال ساخت، بهسازی آب بندان ها و سدهای الستیکی درصد 
بهره برداری از آب های سطحی افزایش داده شود، به همان نسبت میزان بهره برداری 
از آب زیرزمینی کاهش و شرایط بهبود می یابد که در شبکه آبیاری احداثی پایاب سد 
شهید رجایی به وضوح این مساله مشهود است. یخکشی گفت: یکی دیگر از مسائل 
استان در بهره برداری آب زیرزمینی، تعداد چاه ها و تفکیک اراضی و کوچک شدن 
قطعات و تقاضا برای افزایش چاه هاست.اگرچه لزوما با تفکیک قطعات میزان آب 
مصرفی باال نمی رود، ولی موجب ایجاد مسائل اجتماعی و هدررفت سرمایه می  شود 

که باید ترغیب کنیم تا حد ممکن از چاه های مشترک استفاده کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین گفت: رویداد »سهم  من در حفاظت از 
منابع طبیعی آب«، حل مسئله ای مهم در چالش کم آبی است.

فرشاد پیله چی در اختتامیه رویداد »سهم من در حفاظت از منابع طبیعی آب« 
اظهار کرد: »استارتاپ سهم من در حفاظت از منابع طبیعی آب«، یک رویداد 
سه روزه بود که جوانان صاحب ایده و کارآفرین را در یک محیط علمی و پویا 
گرد هم آورد تا به رقابت و عملی ساختن ایده های خود در جهت رفع نیازهای 

محیط زیست در زمینه آب بپردازند.
وی افزود: در این رویداد جوانان و صاحبان ایده در قالب ۲۰ تیم علمی همراه 

با ۳۶ ایده به صورت فشرده ایده خود را ارائه کردند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین ادامه داد: »سهم من در حفاظت از منابع 
طبیعی آب«، میزبان 4 تیم از سایر استان ها بود که نشان دهنده دغدغه مندی 

جدی آن ها در زمینه مصرف آب در کشور است.
وی بیان کرد: از میان ۲۰ تیم شرکت کننده، ۶ تیم در مراسم اختتامیه طرح های  
خود را مقابل هیئت داوران ارائه می کنند و از بین آن ها نفرات برگزیده انتخاب 

و برای اجرای طرح هایشان سرمایه گذاری الزم صورت می گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم گفت: توسعه زراعت چوب به عنوان 
یکی از اقدامات مهم در زمینه حفاظت از جنگل ها در دستور کار سازمان منابع طبیعی 

و آبخیزداری کشور قرار گرفته است.
مهندس »ابراهیم پیرزادیان« در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: به منظور استفاده بهینه 
از منابع آبی و خاکی استان با مشارکت مردم طرح مذکور اجرایی خواهد شد که عمده 
فعالیت های اجرایی این طرح شامل توسعه زراعت چوب به منظور دستیابی به تأمین 
چوب کشور برای مصارف مورد نظر در صنایع چوب و درودگری ها و همچنین کاهش 
برداشت چوب از سطح جنگل های طبیعی طرح توسعه زراعت چوب عمدتًا در سطح 
اراضی مشخص و مستثنیات مردم و با مشارکت بخش های غیردولتی برای حصول 

به افق تولید سالیانه 14 میلیون مترمکعب چوب پیگیری و اجرا می شود.
وی گفت: تولید و تأمین نهال با هدف پشتیبانی از عملیات اجرایی طرح تولید 
گسترده نهال از ارقام اصالح شده چوب ده توسط بخش های خصوصی با دوره برداشت 
اقتصادی کوتاه و توان تولید چوب باال برنامه ریزی شده و همچنین اراضی ملی 
مستعد زراعت چوب جهت تقویت اجرایی و توسعه طرح اراضی مستعد زراعت چوب 

با پتانسیل خوب آب و خاک شناسایی و پهنه بندی می شود.

افزایش بهره برداری از آب های سطحی
 برداشت آب زیرزمینی را کاهش می دهد

ارائه ۳۶ ایده در رویداد 
»سهم من در حفاظت از آب« قزوین

توسعه زراعت چوب، راهکاری 
برای حفاظت از جنگل

| مازندران | | قزوین  | | ایالم  |

۱۲ میلیارد تومان اعتبار 
سفر رییس جمهور 

به آبخیزداری خراسان شمالی 
تخصیص یافت 

کل  اداره  آبخیزداری  معاون   - شمالی  خراسان 
آبخیزداری خراسان شمالی گفت: 1۲۰  و  منابع طبیعی 
میلیارد ریال اعتبارات سفر رییس جمهور به استان برای 

یافت. تخصیص  آبخیزداری  حوضه 
 حسین فردی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
طرح های  برای  اعتبار  میزان  این  داشت:  اظهار  ایرنا 
آبخیزداری، پیشگیری، مهار سیل و آبخوان داری، پخش 
استان  سطح  در  روان آب ها  از  بهره برداری  و  سیالب 
هزینه می شود. وی خاطرنشان کرد: ۳۰۰ هزار هکتار از 
عرصه های استان نیاز به اجرای عملیات آبخیزداری دارد 
که تاکنون ۵۰۰ هزار هکتار از عملیات انجام شده و ۲۰۰ 
هزار هکتار در دست اجرا است. معاون آبخیزداری اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی با بیان 
اینکه عملیات آبخیزداری به طور متوسط در 1۷.۵ درصد 
از گستره منابع طبیعی استان اجرا شده است، اضافه کرد: 
بیشتر عملیات آبخیزداری در آبریز سدها و دشت های 
بحرانی انجام شده است. وی عنوان کرد: با توجه به 
کاهش بارندگی و خشکسالی های چند سال اخیر که 
خود موجب چرای مفرط و آسیب به مراتع استان شده 
است، طرح های کشت علوفه نیز در دستور کار قرار دارد. 
فردی گفت: مدیریت منابع آبی، کاهش فرسایش خاک 
و رسوب دهی، تغذیه سفره های آب زیرزمینی و کاهش 
سیل خیزی از نتایج اجرای طرح های آبخیزداری است 
و در خراسان شمالی نیز با توجه به این که ششمین 
استان حادثه خیز و سومین استان درگیر با خشکسالی 
در کشور محسوب می شود اجرای طرح های آبخیزداری 

از اهمیت بسزایی برخوردار است.

حفر آب بند جهت صرفه جویی 
آب در آرامستان بهشت 

سکینه )س( کرج 
البرز - در سومین دوره از تور های پروژه گردی شهرداری 
کالنشهر کرج برای اهالی رسانه مقصد این بار آرامستان 
بهشت سکینه و آشنایی بیشتر با خدمات این مجموعه 

و آگاهی بخشی به شهروندان بود.
محمد محمودی نژاد رئیس سازمان آرامستان های کرج 
پیش از بازدید از آرامستان بهشت سکینه ) س( با 
شرح وظایف اصلی این سازمان اظهار داشت : حفر 
قبور و دفن متوفی از مهم ترین وظایف سازمان مدیریت 
آرامستان ها است که از ابتدای سال  14۰۰ تا پایان آبان 
ماه سال جاری تعداد یک هزار و 9۶۰ قبر دو طبقه  با 

اعتبار ۶۰ میلیارد ریال احداث شده است .
او گفت : آرامستان بهشت سکینه بنابر وظیفه ذاتی خود 
در تکریم ارباب رجوع، کفن و دفن متوفیان و ایجاد 
فضایی آرام و امن برای همشهریان تمام تالش خود را 
انجام می دهد و در این راستا جهت بهبود ارائه خدمات 
ایجاد  از  اعم  عمرانی  پروژه های  اجرای  و  طراحی  با 
مجموعه فروشگاهی با مساحت یک هزار و ۵۰۰ متر 
مربع فضای خدماتی و پنج هزار متر مربع پارکینگ 
با ظرفیت 4۵۰ خودرو سعی در ارائه خدمات بهتر به 
به وضعیت  اشاره  با  نژاد  دارد. محمودی  همشهریان 
کمبود آب در آرامستان و تقاضای انشعاب از خط طالقان 
بهشت  آرامستان  افزود:  این مجموعه  برای  تهران  به 
سکینه به منظور جلوگیری از هدر رفت آب های سطحی 
و به ویژه آب باران با صرف کمترین هزینه ممکن نسبت 
به حفر و آماده سازی تعداد دو آب بند جهت جمع آوری 
و ذخیره موقت آبه ای سطحی با ظرفیت سه میلیون 
لیتر و انتقال آن به استخر ذخیره اصلی با ظرفیت ۳۶ 
میلیون لیتر به منظور استفاده در آبیاری فضاهای سبز 
در فصل گرما اقدام نموده که در پی بارش های فصل بهار 

طی چند نوبت این مهم محقق شد .

۱۳ میلیون متر مکعب از 
حجم روان آب حوضه سد 
اکباتان کاهش یافته است 

همدان- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان 
گفت: به طور متوسط حدود 1۳ میلیون متر مکعب، از 
حجم روان آب حوضه آبریز سد اکباتان در طول چهار دهه 
گذشته کاهش یافته است. محمد ضروی روز چهارشنبه 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بررسی کارشناسان و 
آمار بلند مدت نشان می دهد، با کاهش میزان بارش برف 
باالدست سد  در  باغ ها  توسعه  و  تغییرات دما  باران،  و 
اکباتان، میزان ورودی روان آب به حوضه آبریز این سد 
به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. وی با اشاره به 
اینکه کاهش پوشش برف نیز یکی دیگر از دالیل کم شدن 
روان آب ورودی سد اکباتان است، تصریح کرد: از سوی 
دیگر افزایش دما عالوه بر اینکه باعث افزایش مصرف 
آب در همه بخش های می شود، با تاثیر بر نوع بارش ها 
نیز، باعث کاهش ذخایر برفی در باالدست سد اکباتان 
شده است. وی اضافه کرد: این موضوع باعث افزایش 
شهر  آشامیدنی  آب  تامین کننده  منابع  آسیب پذیری 
همدان شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
همدان ادامه داد: بررسی تصاویر ماهواره ای نشان می دهد، 
پوشش برف استان در ماه های آذر، دی، بهمن، اسفند و 
فروردین سال های 1۳۶۰ تا 14۰۰ )دوره بلند مدت( کاهش 
دمای  اینکه  به  اشاره  با  است. وی  داشته  چشمگیری 
هوای شهر همدان در طول 4۵ سال گذشته روند افزایشی 
دارد، تاکید کرد: دمای هوای شهر همدان از سال 1۳۵۵ 
تاکنون به طور متوسط ۲.۲ درجه سانتیگراد افزایش یافته 
در حالی که دمای کره زمین در این مدت به طور متوسط 

حدود ۰.۷۵ درجه سانتیگراد افزایش داشته است.

اگر بخواهیم از اهداف شکل  
گیری خانه های خالق و 

نوآوری صحبت کنیم، این 
خانه ها به عنوان پلتفرم و یکی 

از هسته های مهم برای تسهیل 
فرآیند دیجیتال  سازی ایده 

و طرح های خالقانه، ارائه 
راه حل های فناورانه و نوآورانه در 
عرصه صنایع خالق و فرهنگی 

و همچنین شبکه  سازی فعاالن 
زیست  بوم خالق شهری 

شناخته می شوند

آب  شرکت  بهره برداری  و  حفاظت  معاون   - ارومیه 
منطقه ای آذربایجان غربی گفت: در استان ساالنه ۳۶ 
میلیون متر مکعب کسری مخزن آب در سال داریم.

آذربایجان غربی در سه حوضه آبریز ارس، آبریز مرزی 
افزایش بی رویه  دارد که  ارومیه قرار  غرب و دریاچه 
استفاده از آب های زیرزمینی موجب افت آبخوان ها و 
سفره های آب زیرزمینی شده است. آذربایجان غربی 
از استان های پرآب کشور بود که این روزها هیچ اثری 
از آن وجود ندارد، حتی وضع بدتر هم شده و کمبود 
در  ویژه  به  استان  این  زیرزمینی  سفره های  به  آب 
منطقه شمال رسیده و نوعی مرگ پنهان برای زمین 
در این استان اتفاق افتاده است. با کاهش بارندگی ها 
و همچنین موضوع و معضل دریاچه ارومیه، مدیریت 
و  دریاچه  حق آبه  اختصاص  برای  سطحی  آب های 
همچنین بخش کشاورزی ضروری است تا کشاورزان 
کمتر به حفر چاه روی آورند که در آن صورت، می توان 
با بهبود وضعیت سفره های زیرزمینی، از تداوم بروز 

پدیده فرونشست جلوگیری کرد و چه بسا سفره های 
زیرزمینی را روز به روز باالتر آورد. معاون حفاظت و 
آذربایجان غربی در  بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساالنه در 
استان ۳۶ میلیون مترمکعب کشوری مخزن آب داریم 
که این میزان در سال زراعی 14۰۰، 14۰1 این عدد 11۶ 
میلیون متر مکعب شده و نشان دهنده این نکته مهم 
است که مصرف بی رویه آب های زیر زمینی در سال های 
موضوع  این  از  باید  پیدا کرده که  زیادی  رشد  اخیر 
جلوگیری شود. محمد اشرفی با اشاره به این که ۳۷ 
هزار و ۶۳۰ حلقه چاه مجاز دارای پروانه بهره برداری در 
آذربایجان غربی وجود دارد که ۸9 درصد معادل ۳۳ 
هزار و ۳۶۵ حلقه از این تعداد چاه در بخش کشاورزی 
مصرف می شود گفت: تا پایان سال گذشته در استان 
بیش از 9 هزار و ۲۵۰ مورد نصب کنتور انجام شده است 
که امسال نیز ۲14 دستگاه کنتور روی چاه های استان 

نصب شده است.

البرز - رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی 
شورای اسالمی شهر کرج از راه اندازی خانه خالق 
و نوآوری توسط مدیریت شهری خبر داد و گفت: 
علمی  و  معاونت  ترسیم  شده  چشم انداز  بنابر 
با نهادهای ذی  فناوری ریاست  جمهوری و تعامل 
 ربط در هر استان حداقل پنج خانه خالق و نوآوری 

اندازی خواهد شد. راه 
از کرج محمد اسدیان  به گزارش خبرنگار پیام ما 
قانون  در  خالق  خانه های  موضوع  اینکه  بیان  با 
این  و  شده  تعریف  بنیان  دانش  شرکت های 
معرفی  کارآفرینی  قانون  حوزه  در  جدید  طرح 
نوآوری  و  خالق  خانه های  است،اظهارداشت:  شده 
و  اقتصادی  ارزش های  ایجاد  برای  زیرساختی 
با  نوآفرینان  از  حمایت  برای  هستند که  اجتماعی 
و محتوای  نوپا  و کارهای  ایده های جدید و کسب 
اقتصاد  تقویت  برای  فرهنگی  و  خالق  اجتماعی، 

گرفته اند. شکل  و  تعریف  خالق 

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای 
اسالمی شهر کرج تولید شرکت های دانش بنیان و 
و  عنوان کرد  خالق  های  خانه  اهداف  از  را  خالق 
افزود: اگر بخواهیم از اهداف شکل  گیری خانه های 
خالق و نوآوری صحبت کنیم، این خانه ها به عنوان 
تسهیل  برای  مهم  هسته های  از  یکی  و  پلتفرم 
خالقانه،  طرح های  و  ایده  سازی  دیجیتال   فرآیند 
ارائه راه حل های فناورانه و نوآورانه در عرصه صنایع 
فعاالن  شبکه  سازی  همچنین  و  فرهنگی  و  خالق 

می شوند. شناخته  زیست  بوم خالق شهری 
خانه ها  این  راه اندازی  برنامه  کرد:  بیان  اسدیان 
توسط معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری و 
در  خالق  صنایع  توسعه  و  نرم  فناوری های  ستاد 
جهت تقویت این حوزه اجرایی شده است تا توسط 
استانداری ها و شهرداری ها در نقاط مختلف کشور 
کمک  کننده و هم در موضوعات اصلی و تخصصی 

خود ورود پیدا کنند.

کسری ساالنه ۳۶ میلیون مترمکعب 
کسری مخزن آب در آذربایجان غربی

کرج صاحب خانه خالق و نوآوری می شود

معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان غربی گفت: در استان 
ساالنه ۳۶ میلیون متر مکعب 

کسری مخزن آب در سال داریم

شماره: ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۶۰۰۰۳۵8۴
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین    
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
ساختمان های فاقد سند رسمی- برابر رای شماره 14۰1۶۰۳۰1۰۶۰۰۰۳۳۸۷ هیات اول / موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم صادق رضوان فرزند کریم بشماره شناسنامه ۶۵44  صادره از تهران در 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احدائی به مساحت 14۳/1۷ مترمربع پالک 1۸۰ فرعی از 1۲ اصلى واقع در خیرآباد 
خریداری از مالک آقای رضاخانی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متفاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰۸/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰۸/۲۶
محمود داودی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک 
م الف ۳۶۳ ث

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ورامین

آگهی فقدان سند مالکیت    
بنا به درخواست ابوالفضل اردستانی مفقودی سند مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا 
وارده شماره  به  درخواست  به ضمیمه  ورامین  اسناد رسمی 1۳  دفترخانه  در  مورخ 14۰1/۰۸/1۲  ذیل شماره ۳۰۷۰۰  شده 
14۰1۸۵۶۰1۰۶۰۰1۳9۵۷ مورخ 14۰1/۰۸/1۲ که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده 1۲۰ آیین 

نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد.
1- نام و نام خانوادگی: ابوالفضل اردستانی

۲- میزان مالکیت: ششدانگ عرصه یک قطعه زمین با بنا احداثی پالک ۳4۲۷ فرعی از 111 اصلی به مساحت ۳۵۵/۳۰ 
مترمربع دفتر ۳۲ صفحه ۲۸۸ بنام ابوالفضل اردستانی ثبت و سند به شماره 1۶9۰۳4 ج 9۳ صادر گردید.

۳- علت مفقودی: نامعلوم
4- به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تاکنون نسبت به مورد ثبت معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان 
سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل 

نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد.
محمود داودی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین
م الف ۳7۲ ث

نوبت دوم

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

سیکلت  موتور  کارت  و  )شناسنامه(  سبز  برگ  سند، 
انتظامی  شماره   ۱۳89 مدل  زرشکی   ۱۲۵cc تیپ  نامی 
 ۱۵۶FMINBEA۰۰7۶۳۶ ۶۳8۶۱ایران۶87 به شماره موتور

تنه     شماره  علی و  نام  به 
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  مددی 

 )L9۰ سند کمپانی خودروی سواری رنو تیپ تندر)لوگان
سفید شیری-روغنی شماره انتظامی  ۴۶۶س79ایران۲۴ 
به شماره موتور ۱۰۰۰۱۴۰۶7RD۱8۴۶77 و شماره شاسی  
فروشنده  نادر  نام  به   NAALSRALDCA  ۰9۴۳۲۳

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ای  نقره  رنگ  به   ۴۰۵GLX پژو خودرو  کمپانی  سند 
متالیک مدل  ۱۳9۵ به شماره پالک ۶۱۳ه۴۴ایران۱۳  
شاسی   شماره  و   ۱۲۴K۰8۱۴۱۵۰ موتور  شماره  به 
رمضانی  اصغر  نام  به   NAAM۱۱VE۵GK  ۴۵۲۶۵۵
کارونچی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

کهگیلویه و بویراحمد 

کهگیلویه و بویراحمد 

اصفهان 

آب را 
َهدر ندهیم

NBE***۱۲۵A89۰۰۰۱8



۲4۳۵ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       14۰1 آبان   ۲۶ پنجشنبه   

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

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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جنگل لولمان در اشکورات بخش رحیم آباد گیالن است/ جنگلی با پوشش گیاهی مرتعی که در نوع خود بی نظیر بوده دارای آب و هوایی خنک و معتدل است.

عکس:  تسنیم

پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر چهل  و سومین شماره فصلنامه علمی »کیمیای 
عمومی  روابط   به گزارش  کرد.  منتشر  بلخاری  به سردبیری حسن  را  هنر« 
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، شماره چهل  و سه از سال یازدهم فصلنامه 
علمی  »کیمیای هنر«، ویژه تابستان 14۰1، به سردبیری حسن بلخاری و با 
صاحب امتیازی پژوهشکده هنِر فرهنگستان هنر منتشر شد. در این شماره از 

»کیمیای هنر« می خوانیم:
ـ تحلیل زیورآالت معاصر هند با رویکرد گفت و گومندی میخائیل باختین 
)مطالعه موردی: زیورآالت سال ۲۰۲۰م(/ شهریار شکرپور، زهرا مهدی پور مقدم
ـ گونه اجتماعی در مرقع بهرام میرزا با تأکید بر نظریه ژرار ژنت/ سیده نفیسه 

ضرغامی، حسن بلخاری قهی، بهمن نامورمطلق
جالل الدین  مرادخانی،  علی  امینی،  لیال  روزمره/  زندگی  زیبایی شناسی  ـ 

شکری محمد  سلطان کاشفی، 
 ـ مشروعیت بخشی به هنر در دیباچه های مرّقع تیموری و صفوی/ حنیف 

رحیمی پردنجانی، عبدهللا آقایی
ـ  مقایسه نگارگری مکتب گورکانی و مکتب هرات بر مبنای اندیشه کوماراسوآمی/ 

سیدمحسن موسوی
ـ  زیبایی شناسی با تمرکز بر مفهوم اخالق از منظر یوریکو سایتو / حبیبه رضوانی 

آهنگرکالیی، حسین اردالنی
 ـ بررسی ابعاد فرهنگِی تأثیرات جهانی شدن بر قالی دستباف ایرانی در دوره 

قاجار/ علیرضا مرادی، سحر دیانتی

هر وقت ز آشیانه خود یاد می کنم
نفرین به خانواده صیاد می کنم

یا در غم اسارت جان می دهم به باد
یا جان خویش از قفس آزاد می کنم

شاد از فغان من دل صیاد و من بدین
دلخوش که یکدلی به جهان شاد می کنم
جان می کنم چو کوهکن از تیشه خیال

بدبختی از برای خود ایجاد می کنم
شد سرد آتش دل و خشکید آب چشم

ای آه آخر از تو ستمداد می کنم
با خرقه ای که پیر خرابات ننگ داشت
وامش کند به باده، من ارشاد می کنم

گه اعتدال و گاه دمکرات من بهر
جمعیت عضو و کار ستبداد می کنم
با زلف یار تا سر و کارم بود چه غم

بیکار اگر بمانم افساد می کنم
من بی خبر ز خانه خود چون سر خری

بر هر دری، که مملکت آباد می کنم
اندر لباس زهد چو ره می زنم به روز
با رهزنان شب ز چه ایراد می کنم

سرشارم هر شب از می ولیک از خماریش
هر بامداد ناله و فریاد می کنم

درس آنچه خوانده ام همه از یاد می رود
یاد هر که از شکنجه استاد می کنم

شاید رسد به گوش معارف صدای من
زانست عارف، این همه بیداد می کنم

 
عارف قزوینی

خانوارهای کشور،  از  درصد   ٣٠ پارسال 
٨٠٠ خانوار  یعنی بیش از ٧ میلیون و 
حداقل یک سفر داشته اند اما در مقابل 
آن ۷۰ درصد خانوارها یعنی بیش از 1۸ 

میلیون خانوار سفر نرفته اند.
در  ایران  آمار  مرکز  مهر،  گزارش  به 
ملی که  گردشگران  از  آمارگیری  طرح 
بوده،   14۰۰ سال  سفرهای  به  مختص 
قرن  سال  آخرین  در  را  سفر  وضعیت 
آن هم در شرایط کرونایی کشور برآورد 
نکات  طرح  این  بررسی  است.  کرده 
و  سفر  شرایط  باب  از  را  تأملی  قابل 
امکان  که  خانوارهایی  به  مربوط  آمار 
در  می دهد.  نشان  را  داشته اند  سفر 
این گزارش آمده که از کل ۲۶ میلیون 
کل  در  خانوار  هزار   ۶۷۰ و  هزار   ۳۰1 و 
درصد   ۳۰ حدود   14۰۰ سال  در  کشور 
هفت  معادل  که  کشور  خانوارهای  از 
خانوار   ۲۲1 و  هزار   ۷۸۷ و  میلیون 
اعضای  از  فرد  یک  حداقل  است، 
خانوارش سفر کرده اند. در مقابل حدود 

۷۰ درصد خانوارها یعنی 1۸ میلیون و 
سال  این  در  خانوار   449 و  هزار   ۵1۳
هیچ سفری از سوی اعضایشان انجام 
می دهد  نشان  آمار  این  است.  نشده 
که درصد خانوارهای سفر رفته در سال 
است. 1۳9۸ کمتر  سال  بهار  از   14۰۰

با  بومی  سفرهای  بیشترین  همچنین 
هدف  با   14۰۰ سال  در  شبانه  اقامت 
شامل  بستگان  و  دوستان  دیدار 
هدف  با  سپس  سفرها،  درصد   ۶۵
درمان  درصد(   1۶( تفریح  و  گردش 
)1۰ درصد( و زیارت )4 درصد( انجام 
فوق  اهداف  با  سفرهای  است.  گرفته 
را  سفرها  از  درصد   9۵ مجموع  در 
درصد   ۵ حدود  است.  داده  تشکیل 
اهدافی  با  سال  این  در  سفرها  از 
و  کار  و  کسب  خرید،  آموزش،  مانند 
در  است.  گرفته  انجام  اهداف  سایر 
از  اصلی  هدف  بیشترین   14۰۰ سال 
دیدار  شبانه  اقامت  بودن  سفرهای 
دوستان و بستگان عنوان شده است.

چهل وسومین فصلنامه 7۰ درصد خانوارها پارسال سفر نرفتند
»کیمیای هنر« منتشر شد

مشی  و  فکری  خط  اورول  جرج  کتاب 
سیاسی همان طور که از عنوان برمی آید به 
این نویسنده انگلیسی می پرازد. دو شاهکار 
جرج اورول یعنی رمان های مزرعه حیوانات 
بین  در  زیادی  محبوبیت   19۸4 کتاب  و 
دوستداران کتاب دارند و تا بحال بیش از ۵۰ 
میلیون نسخه از این کتب در سراسر جهان 
به فروش رسیده است. از آن جا که موضوع 
اصلی این دو کتاب، نقدی بر نتایج انقالب 
اکتبر و بوروکراسی حاکم بر اتحاد جماهیر 
شوروی بوده، هیچ جای تعجب نیست تا 
اورول به عنوان یک پیامبر کمونیست ستیز 
در نظر خوانندگان جلوه کند. به عبارت دیگر 
برداشت های  این  که  شد  مدعی  می توان 
متعدد و سلیقه ای از آثار اورول از آن جا ناشی 
ناخودآگاه  به طور  افراد  می شود که معمواًل 
سعی کرده اند نوشته های اورول را با شناخت 
اجتماعی  نظام های  از  خود  برداشت  و 
)بخصوص اندیشه های چپ( تطبیق دهند و 
از زاویه دید شخصی و آرمان های درونی خود 

به تجزیه و تحلیل آثار اورول بپردازند.
اورول  منتقدین  آثار  مطالعه  از  پس  حتی 
این  آثار  میان  در  می شویم که  متوجه  نیز 
با گوناگونی  هم  نویسندگان  و  تحلیل گران 
بتوان  و شاید  مواجه هستیم  نظرات  و  آرا 

مدعی شد که برداشت و تحلیل هر پژوهشگر 
شرایط  و  زمانی  بازه  از  بی تأثیر  منتقد،  و 
اجتماعی و موقعیت جغرافیایی که در آن قرار 
داشته نبوده است. در نظر بگیرید طرفداران 
)مزرعه  اورول  آثار  شوروی  جماهیر  اتحاد 
حیوانات و 19۸4( را حمله ای بیمارگونه به 
سوسیالیسم و احزاب سوسیالیستی تلقی 
انگلیسی  نویسندگان  از  چند  تنی  کرده اند. 
نوعی  را  19۸4رمان  اورول،  دوره  معاصر 
تهاجم غیر مستقیم به حزب کارگر انگلستان 
توماس  با  را  اورول  نیز  برخی  و  دانستند 
صرفًا  وی،  برخالف  مقایسه کردند که  مور 
دیستوپیای خود را به تصویر کشیده است. 
اورول را جاسوس  برخی از چپ گرایان نیز 
انگلستان خوانده اند که جیغ کشان خود را با 
یک جفت کتاب کمدی ترسناک در آغوش 
ناشران کاپیتالیست انداخت تا برایش شهرت 

و ثروت به بار آورد.

| جرج اورول خط فکری 
و مشی سیاسی | 

| نویسنده: امیرحسین حدادی |
| انتشارات: نشر مهری |

کارگردانی  و  کنندگی  تهیه  به  »خانه«  انیمیشن 
بین  جشنواره  در  جایزه  نامزد کسب  عزیزی،  حامد 

شد. ایتالیا  قهرمانان  فیلم  المللی 
در  عزیزی،  حامد  نویسندگی  به  خانه  پویانمایی 
به  است که  شده  ساخته  تخیلی  علمی  و  درام  ژانر 
موضوع حفاظت از محیط زیست می پردازد و مدت 

است. دقیقه  یک  آن  زمان 
خانه، با نگاه آینده نگرانه و هشدار به انسانها تولید 
است:  آمده  آن  داستان  خالصه  در  و  است  شده 
بازگشت به  به دنبال  خیلی دور خیلی نزدیک، همه 
اصالت خود هستند و دلشان در خانه آرام می گیرد. 

محافظت کنیم. خود  خانه  از 
تجربی  و  مستقل  سینمای  محصول  انیمیشن  این 
است.  جشنواره  این  در  ایران  نماینده  تنها  و  است 
را استودیو چهار  پویانمایی خانه  المللی  بین  پخش 

دارد.  عهده  بر  اورتیز  و هرنان 
بهترین  نامزد  این  از  پیش  خانه،  پویانمایی 
امریکا  مکمینویل  فیلم  فستیوال  از  انیمیشن کوتاه 
های  جلوه  بهترین  جایزه  همچنین  و  است  شده 
و  سزارئو  پورتو  فستیوال  از  را  نگر  آینده  بصری 
معماری  به  خالقه  نگاه  با  انیمیشن  بهترین  جایزه 
را  امارات،  عجمان  فیلم  جشنواره  از  آینده  شهری 

کرد. کسب 
های  سریال  و  فیلم  بخش  سه  در  جشنواره  این 
تمرکز  )با  آنالین  پخش  و  تلویزیون  المللی،  بین 
هیجان انگیز،  ترسناک،  فانتزی،  تخیلی،  علمی  بر 
فیلم  کوتاه  و  سینمای کمیک(  ماجراجویی،  اکشن 
و  واقعی  ژانرهای  بر  که  می شود  برگزار  سریال  و 

دارد. تمرکز  العاده  خارق 

قهرمانان  فیلم  المللی  بین  جشنواره  دوره  سومین 
رم  شهر  در  نوامبر   ۲۶ تا   ۲4 تاریخ  در  ایتالیا، 
در  جشنواره  این  به  یافته  راه  آثار  می شود.  برگزار 
ها،  آکادمی  کوتاه،  فیلم  انیمیشن،  بخش های 
و  می کنند  رقابت  هم  با  ویدئو  موزیک  و  مستند 
می شود. اهدا  برگزیدگان  به  جوایزی  بخش  هر  در 
بدون  که  انیمیشن  فیلم  این  ساخت  عوامل 
از نویسنده ، کارگردان و تهیه  دیالوگ است، عبارت 
انیمیشن  و  ویژه  های  عزیزی،جلوه  کننده،حامد 
موسیقی:  و  گذاری  صدا  عزیزی،  :حامد  تدوین  و 
ایوان )infraction( ، مجری طرح :استودیو چهار، 

است. آذری  عمومی:فاطمه  روابط 

 ۲9 بازسازی،  از  پس  تهران  شاهد  مهر  سینمایی  پردیس 
آبان ماه با برگزاری برنامه ویژه انیمیشن »لوپتو« به شکل 

رسمی به چرخه اکران افزوده می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان 
سینمایی سوره، در ادامه افتتاح و بهره برداری از پروژه های 
با  کشور  سراسر  در  هنری  حوزه  سینماهای  توسعه  طرح 
عنوان  به  تهران  شاهد  مهر  سینما  سینما«،  »دوباره  شعار 
یکی از مراکز فرهنگی و هنری شرق تهران روز یکشنبه ۲9 

آبان ماه به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد.
پردیس سینمایی مهر شاهد پس از سال ها فرسودگی، به 
بازسازی  ماه   1۸ در طول مدت  بهمن سبز  همت موسسه 
به  جاری  سال  شهریورماه  از  نمایش،  سالن   ۶ با  و  شده 
بهره برداری آزمایشی رسیده است. دسترسی محدود اهالی 
باالی  تراکم  و  فرهنگی  زیرساخت های  به  تهران  شرق 
جمعیت آن منطقه، در کنار بازسازی اخیر، موجب استقبال 
سینما  مجدد  به کار  شروع  هفته های  اولین  از  خانواده ها 

است. شده 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مسئوالن  حضور  با  سینما  این 
شهرداری  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  اسالمی، 
تهران و سازمان سینمایی کشور و با اکران ویژه انیمیشن 

»لوپتو« برای کودکان و دانش آموزان تحت پوشش کمیته 
شد. خواهد  افتتاح  رسمی  شکل  به  بدسرپرست  و  امداد 

سینما مهر شاهد در این طرح بازسازی به پردیسی مجهز 
 4K با کیفیت تصاویر با ظرفیت ۶۵۷ صندلی و ۶ سالن 
درجه  با  سالن ها  همه  در   DOLBY DIGITAL صدای  و 
مدرن سینمایی تبدیل شده است. سالن اصلی این سینما 
 1۰4 شقایق  سالن  صندلی،   ۳۸۰ ظرفیت  با  سبالن  نام  با 
 ۲9 رنگین کمان  سالن  صندلی،   9۰ شیدا  سالن  صندلی، 
صندلی، کافه سکانس 44 صندلی و در نهایت سالن موناکو 
با ظرفیت 1۰ نفر به شکل VIP و مجموع ۶۵۷ صندلی در 

قرار می گیرد. به سینما  عالقه مندان  خدمت 

| انیمیشن  |

| رسانه  || سینما  |

| تجسمی  |

| سفر  |

تابلوهای  از  یکی  به  زیستی  محیط  فعاالن 
کردند. حمله  کلیمت«  »گوستاو  نقاشی 

از گاردین، دو فعال  به نقل  ایسنا و  به گزارش 
اثر  نقاشی  تابلوهای  از  یکی  به  زیستی  محیط 
اتریشی  برجسته  نقاش  کلیمت«   »گوستاو 
روغنی  سیاه  رنگ  آن  روی  و  کردند  حمله 
با  را  دستش  نیز  معترضان  از  یکی  ریختند. 

چسباند. نقاشی  قاب  شیشه  به  چسب 
با انتشار  اعضای گروه »آخرین نسل اتریش« 
استفاده  به  اعتراض  اعالم کردند که در  توئیتی 
تابلو  به  فسیلی  سوخت های  از  اتریش  دولت 
»موزه  در  زندگی« )191۵(  و  »مرگ  نقاشی 

کردند. حمله  »وین«   در  لئوپولد« 
نقاشی  روی  معترضان  از  یکی  اینکه  از  پس 

رنگ پاشید، مامور امنیتی موزه او را از نقاشی 
نقاشی  به  را  دور کرد و معترض دیگر دستش 
اینکه  با  اعالم کردند  موزه  چسباند. کارشناسان 
است،  نشده  وارد  نقاشی  خود  به  آسیبی  هیچ 
و  دیوار  شیشه،   قاب،  به  وارده  صدمات  اما 

است. توجه  قابل  کفپوش 
از  یکی  روی  بر  معترض  دو  پیش،  روز  چند 
نقاشی های »امیلی کار« نقاش کانادایی که در 
شیره  می شود،  نگهداری  ونکوور«   هنر  »گالری 
درخت افرا ریختند و دست هایشان را با چسب 

چسباندند. دیوار 
 »جیغ« اثر »ادوارد مونک« که در »موزه ملی 
می شود،  نگهداری  »اسلو«  در  واقع  نروژ« 
نیز  معترضان  حمله  هدف  پیش  چندی 

مشهور  تابلوهای  مجموعه  بود.  گرفته  قرار 
وارهول«  »اندی  اثر  »قوطی های سوپ کمبل« 
»گالری  در  که  آمریکایی  نامدار  هنرمند 
توسط  نیز  می شود  نگهداری  استرالیا«  ملی 
بود. شده  خطی  خط  محیط زیستی  معترضان 
پیش تر دو فعال حوزه محیط زیست دستانشان 
را به قاب دو تابلو نقاشی اثر »فرانسیس گویا« 
که در موزه »پرادو« نگهداری می شود، با چسب 
فعاالن  از  دیگر  گروهی  همچنین  چسباندند. 
نخودفرنگی  سوپ  »ون گوگ«  شاهکار  روی 
مروارید«،  گوشواره  با  »دختری  ریختند. 
در  ورمیر«  »یوهانس  طالیی  عصر  شاهکار 
و  »الهه«  در  واقع  مائریتشویس«  »موزه 
مونه«  »کلود  اثر  »کومه ها«  نقاشی گران قیمت 
حتی  بودند.  گرفته  قرار  معترضان  هدف  نیز 
نیز  »ون گوگ«  مشهور  »آفتاب گردان ها«ی 
تابلوی  به  حمله  با  زن  دو  و  نماندند  امان  در 
آن  روی  آفتاب گردان«  »گل های  گران قیمت 

ریختند. فرنگی  گوجه  سوپ 
زیستی  محیط  معترضان  نمادین  حمالت  اما 
نمی شود  محدود  مشهور  هنری  آثار  به  فقط 
زیستی  محیط  گروه  یک  فعاالن  اخیرا   و 
اقلیمی  اجالس  به  اعتراض  در  اسپانیایی 
»COP۲۷« که در مصر برگزار شده است،  یک 
نسخه بدل مومیایی در »موزه مصری«  واقع در 

دادند. قرار  هدف  را  بارسلونا 
پیش  چندی  حمالت،  نوع  این  تداوم  با 
پاریس  لوور  موزه  جمله  از  موزه   9۲ رؤسای 
در بیانیه ای مشترک نسبت به عواقب حمالت 
هنری  آثار  به  محیط زیستی  فعاالن  اخیر 

دادند. هشدار  مشهور 

شاهکار هنری قربانی یک اعتراض شد

 انیمیشن »خانه« نامزد جشنواره قهرمانان ایتالیا شد

پردیس »مهر شاهد« افتتاح می شود

اکران »لوپتو« برای کودکان بدسرپرست


