
رییسسازمانجنگلها:

پنج ماه است اعتباری به سازمان 
جنگل ها تخصیص نیافته است

گفت:  آبخیزداری کشور  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  رییس  منصور،  مسعود 
»درپنج ماه گذشته هیچ اعتباری به این سازمان تخصیص نیافته و متعاقب آن 

پرداخت حقوق نیروهای حفاظتی تحت الشعاع قرار گرفته است.«

دربارهاولویتهایشورایششم

 قدم اول؛ تقویت 
سرمایه اجتماعی 

در یادداشت »شورای ششم و عبرت های حکمرانی 
شهری« نسبت به مخاطرات بحران مشروعیت، بحران 
عقالنیت، سیاست زدگی و جناح زدگی، بحران نمایندگی 
اجتماعی، جایگزینی تصور شخصی از عمران شهری به 
جای توسعه شهر، تبعات پنهان کاری، هشدار داده شد. 
مروری بر عملکرد تاکنونی شورای ششم تهران از نحوه 
شهری  مدیریت  با  مواجهه  نحوه  شهردار،  انتخاب 
گذشته، مناسبات درونی شورا، نحوه مواجهه با افکار 
عمومی، اداره جلسات و اولویت ها و خروجی ها بیانگر 

صحت آن نگرانی ها بود.

مطالعهجدیدسازمانمللمتحد
نشانمیدهد

80 درصد جمعیت ایران 
در معرض خطر 

توفان های گر د و غبار
پیامدهای  تازه ای  مطالعه  در  متحد  ملل  سازمان 
را بررسی  اقیانوسی  توفان های گردوغبار در آسیا و 
کرده و می گوید بیش از 500 میلیون نفر در هند و 
ترکمنستان،  جمعیت  کل  از  درصد   80 از  بیش 
پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران در معرض 
خطر متوسط و باالی کیفیت نامناسب هوا به دلیل 

توفان گرد و غبار قرار دارند. 

نیمیازگونههایدرختانوحشیجهان
درمعرضخطرانقراضاند

فروپاشی  اکوسیستم
بین یک سوم تا نیمی از گونه های درختان وحشی 
جهان در معرض خطر انقراض هستند، این نتیجه 
از  حفاظت  بین المللی  سازمان  است که  گزارشی 
باغ های گیاه شناسی پس از 5 سال پژوهش منشر 
کرده است. این اولین باری است که به طور دقیق 
در مورد وضعیت انقراض گونه های درختان در جهان  
پژوهش شده است. دانشمندان درختان را ستون 
فقرات اکوسیستم می دانند و بنابراین اکنون هشدار 

داده اند که اکوسیستم در حال فروپاشی است. جنوب شرق ایر ان در فقر انر ژ ی وآب
براساسنتایجمطالعهمعاونترفاهاجتماعیوزارتتعاون،کرمانوسیستانوبلوچستانبدترینوقمبهترینوضعیترادارند

نتایجپژوهشتازهمنتشرشده»فقرانرژیوآبدرایران«نشانمیدهد:

درسومینروزآتشسوزیعمدیدرهمسایگیتاالبانزلی،هواپیمایوزارتدفاعبهگیالنرسید

سوز اندن سوز اندن »»چراغ پشتانچراغ پشتان«« برای تصاحب ز مین برای تصاحب ز مین
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از حذف  ایران  صنایع کنسرو  سندیکای  دبیر 
ضعیف  و  متوسط  اقشار  سفره  از  ماهی  تن 
در پی حذف ارز دولتی برای این محصول و 
۶0 درصدی قیمت رب گوجه فرنگی  افزایش 
ویژه  به  اولیه  مواد  قیمت  افزایش  دلیل  به 
گوجه  قیمت  تومنی   ۱000 از  بیش  افزایش 
این  کرد  امیدواری  ابراز  و  داد  خبر  فرنگی 
این  با  چرا که  نشود،  بیشتر  قیمت  افزایش 
دلیل  به  فرنگی  گوجه  تولید  کاهش  روند 
مجدد  قیمت  افزایش  احتمال  خشکسالی، 
محمد  سید  ایسنا  گزارش  به  دارد.  وجود 

که  ماهی  تن  خواست  دولت  از  میررضوی 
اساسی  کاالی  جزو  ندارد،  نیاز  زیادی  ارز 
مانند  ضعیف  و  متوسط  قشر  تا  گیرد  قرار 
این  از  بتوانند  دانشجو، کارگر و غیره  کارمند، 
انواع ویتامین ها  با پروتئین و  غذای مطلوب 
می شود  تولید  افزودنی  بدون  ایران  در  که 
در  اینکه  بیان  با  میررضوی  کنند.  استفاده 
صورت توقف صادرات کشاورزان هم به دنبال 
کشت نخواهند بود و دچار کمبود می شویم، 
عمدتًا  کنسرو  محصوالت  صادرات  کرد؛  اظها 
آی  سی  فارس،  خلیج  حاشیه  به کشورهای 

سبد  اینکه  برای  اقالم  برخی  البته  و  اس 
آمریکا هم  و  اروپا  به  باشد  محصوالت کامل 
کنسرو  محصوالت  بنابراین  می شود.  صادر 
دنیا  در  ماهی  تن  کنسرو  ویژه  به  ایرانی 
دارد.  خوبی  مشتری  و  است  شده  شناخته 
به عنوان یک  اگر کنسرو تن ماهی همچنان 
در  بود،  دولت  حمایت  مورد  اساسی  کاالی 
اما از دو سال  سبد کاالی مردم قرار داشت، 
قبل تن ماهی از گروه یک خارج شد، دیگر 
واردات  برای  نکرد و حاال  ارز دولتی دریافت 

می شود.   استفاده  آزاد  ارز  از  آن  ماهی 

حذفتنماهیازسفرهاقشارمتوسطوضعیف
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فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای 

نوبتدوم

ادارهکلراهوشهرسازیجنوباستانکرماندرنظرداردمناقصهعمومیپروژهبهشرحذیلراازطریقسامانهتدارکات
الکترونیکیدولتبرگزارنماید.کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسنادتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکت
هاازطریقدرگاهسامانهتداکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماست
مناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهت

شرکتدرمناقصهمحققسازند.

-مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایتعمومی:ساعت14روز1400/06/13تاتاریخ1400/06/20.
oمهلتزمانیارائهپیشنهادعمومییکمرحلهای:تاساعت14روزسهشنبهتاریخ1400/07/06.
oزمانبازگشاییپاکتهایمناقصهیکمرحلهای:ساعت8روزچهارشنبهتاریخ1400/07/07.

oاطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتهایالف:آدرس:جیرفت-حدفاصلسیلو
وپلیسراه،بلوارورودیشهرکصنعتیشماره2تلفن:43310516-034وسایتwww.jkerman.mrud.irوپایگاهملیاطالعرسانیمناقصات

)http://iets.mporg.ir(کشور
اطالعاتتماسسامانهجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکزتماس41934-021ودفترثبتنام88969737و85192768

ادارهکلراهوشهرسازیجنوباستانکرمان

فراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهایبدونارزیابیکیفی
فهرستبهابراورد)ریال(نوعتضمين)لاير(عنوانشماره

۱03/ج۱400/3

احداث و جمع¬آوری شبکه برق 
20 کیلو ولت و فشار ضعیف 

جهت آزادسازی پروژه باند دوم 
حدفاصل میدان سرجاز تا پل 

جنگل آباد

3۶3،000،000
ضمانت نامه بانکی) 
مطابق با فرمت ارایه 

شده در اسناد( _ اصل 
فیش واریز وجه  نقد

فهرست بهای توزیع 7،248،۱0۱،273
نیروی برق سال ۱399 
و فهرست بهای خطوط 

هوایی انتقال وفوق 
توزیع نیروی برق و 

ابنیه سال ۱400 ۱04/ج۱400/3

احداث وجمع آوری شبکه برق 
20 کیلوولت جهت آزادسازی 

پروژه پل دوم  بهادرآباد و باند 
دوم رودبار- بهادرآباد

2۱3،000،0004،244،۶59،۱0۶

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

۱05/ج۱400/3

اجرای دیوارهای هدایت آب 
های سطحی، دریواسیون و 
رادیه و برید آبروها در محور 

کهنوج-رودان )تجدید2(

۶،883،000،000

مانت نامه بانکی) 
مطابق با فرمت ارایه 

شده در اسناد( _ اصل 
فیش واریز وجه  نقد

۱49،۱2۶،88۱،4۶0

فهرست بهای راه، راه 
آهن و باند فرودگاه 
سال ۱400 و فهرست 

بهای تجمیعی

بُحران کم آبی را جدی بگیریم !
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باغ های  از  حفاظت  بین المللی  سازمان 
گیاه شناسی روز چهارشنبه گزارشی را در مورد 
این  کرد.  منتشر  جهان  درختان  وضعیت 
گزارش می گوید بین یک سوم تا نیمی از 
گونه های درختان وحشی جهان در معرض 

هستند. انقراض  خطر 
از گاردین در این  به گزارش پیامما به نقل 
گزارش از بین بردن جنگل ها برای کشاورزی 
بزرگترین عامل انقراض درختان معرفی شده 
درخواست   خود  گزارش  در  نهاد  این  است. 
کرده برای جلوگیری از این مساله  اقدامات 

فوری انجام شود.
نشان  ساله  پنج  بین المللی  مطالعه  این 
می دهد ۱7 هزار و 5۱0 گونه درخت در معرض 
تهدید قرار دارند که این مقدار دو برابر تعداد 
پستانداران، پرندگان، دوزیستان و خزندگان 

در معرض خطر است.
این تعداد 29.9 درصد از 58 هزار و497  گونه 
شناخته شده درختان در جهان است. 7.۱ 
درصد از این تعداد هم در وضعیت احتمااًل در 
معرض تهدید هستند و همچنین 4۱.5 درصد 

به عنوان بدون خطر قرار دارند و 2۱.۶٪ هم به 
طور کافی ارزیابی نشده اند.  

این پژوهش نشان می دهد که این مشکل 
برزیل که  است.  مشهود  جهان  سراسر  در 
جنگل کره  ترین  متنوع  گرفتن  قرار  محل 
بیشترین   دارای  است  آمازون  یعنی  زمین 
گونه درخت در خطر )۱،788 گونه( ، از جمله 
اوژنیا است.  و  بزرگ، رزوود  ماهاگون برگ 
در چین ششمین کشور دارای تنوع زیستی 
جهان ، گونه های ماگنولیا، کاملیا و افرا جزو 
890 گونه در معرض خطر این کشور هستند.
بطور  ماداگاسکار،  ویژه  به  استوایی  جزایر 
و  آبنوس  انقراض  خطر  تحت  نامتناسبی 
رزوود قرار گرفته اند ، حتی در اروپا - که از 
نظر تنوع طبیعی نسبتًا فقیر است - تعداد 
گون های وایتبیمز و روئان ها به طور هشدار 
آمریکای  در  است.  یافته  دهنده ای کاهش 
شمالی ، آفات و بیماری ها باعث از بین رفتن 
شدید جمعیت زبان گنجشک ها شده است.
فقرات  ستون  را  درختان  گیاه شناسان 
اکوسیستم طبیعی می نامند اگرچه تنها 0.2 

تاکنون منقرض  از گونه های درختان  درصد 
شده اند اما نویسندگان این گزارش می گویند 
شتاب این کاهش  درخت ها می تواند اثرات 

باشد. داشته  وحشتناکی 
 انسان ها به طور مستقیم از تاثیر درختان بر 
کاهش دی اکسید کربن، تولید اکسیژن بهره  
می برند و از  چوب آنها  برای ساخت وساز، 
ایجاد آتش و همچنین از محصوالت درختان 
برای تهیه دارو و و غذا  استفاده می کنند.
بر  مانعی  همچون  انبوه  درختان  همچنین 
از  سکونت گاه ها عمل می کنند  سر طوفان 
استفاده  آنها  زیبایی  و  سایه  از  انسان ها  و 

می کنند.
سالم  اکوسیستم  یک  ستون های  درختان 
هستند و بدون آنها سایر گیاهان، حشرات، 
با  ماندن  زنده  برای  پستانداران  و  پرندگان 

می شوند. روبه رو  چالش 
گزارش  این  اصلی  نویسنده  ریورز،  میالن 
می گوید: »درختان ضروری هستند ... مانند 
یک برج جنگا که اگر قطعه نادرست را بیرون 
بیاورید  کل مجموعه فرو می پاشد. وقتی به 

این اعداد نگاه می کنم ، احساس می کنم که 
باید همین االن اقدامی انجام دهیم کنیم.«

در این گزارش تهدیدهای اصلی برای درختان 
مشخص شده است: کشاورزی با 43 درصد 
)29 درصد محصوالت زراعی و ۱4 درصد دام( 
در رتبه اول قرار دارد و پس از آن چوب بری 
)27 درصد(، مسکن و سایر توسعه تجاری 
)۱3درصد(، آتش سوزی )۱3 درصد(، معدن 
)9درصد(، صنایع ساخت کاغذ )۶درصد( و 
گونه های مهاجم )3 درصد(در رتبه های بعدی 
قرار دارند. تغییرات آب و هوایی )4 درصد( در 
انتهای فهرست قرار دارد، البته تاثیر تغییرات 
آب وهوایی بر آتش سوزی ها  و کشاورزی در 

نظر گرفته نشده است.

جرارد تی دانلی، مدیر پروژه درختکاری در 
ایالت ایلینوی ایاالت متحده، می گوید: »این 
گزارش روشن می کند که درختان جهان در 
خطر هستند. این طرح طی سال ها تحقیق 
و همکاری قوی بین سازمان های پیشرو در 
از درختان در جهان، توسعه  زمینه حفاظت 
یافته است و همچنین می تواند برای اقدامات 
انقراض  از  جلوگیری  برای  بیشتری  علمی 

درختان هدایت کننده باشد.«
باغ های  از  حفاظت  بین المللی  سازمان 
مناطق  پوشش  گسترش  گیاه شناسی 
حفاظت شده، ایجاد کمپین های کاشت که در 
افزایش جمعیت  گونه های پرخطر تمرکز دارد، 
همکاری جهانی نزدیک تر، تخصیص بودجه 
بیشتر برای اقدامات حفاظتی و تالش های 
باغ های  در  گونه ها  از  حمایت  برای  بیشتر 
گیاه شناسی و بانک های بذر را به عنوان راهکار 

است. توصیه کرده 
این سازمان همچنین پورتال درختان جهان 
پایگاه  پورتال  این  است،  راه اندازی کرده  را 
داده آنالین است که تالش ها برای حفاظت 
از گونه های درختان را در کشورها و در سطح 

جهانی، دنبال می کند.
ریورز می گوید: »برای اولین بار ما می دانیم 
تهدید  معرض   در  درختان  از  کدام گونه ها 
هستند، این گونه ها کجا قرار دارند و چگونه 
تهدید می شوند، بنابراین ما اکنون می توانیم 
تصمیمات حفاظتی آگاهانه تری بگیریم. این 
گونه ها هنوز منقرض نشده اند و هنوز امیدی 
و راه هایی برای بازگرداندن آنها از مرز انقراض 

دارد.« وجود 

نیمیازگونههایدرختانوحشیجهاندرمعرضخطرانقراضهستند

فروپاشی  اکوسیستم
سازمانبینالمللیحفاظتازباغهایگیاهشناسی:ازبینبردنجنگلها
برایکشاورزیبزرگترینعاملانقراضدرختاناست

رئیسیدرجلسههیاتدولت:
ذخیرهکاالهایاساسی

انجامشد
رئیس جمهور اظهار کرد: ذخیره کاالهای اساسی 
فاصله  مصوب  میزان  با  اما  بود،  شده  انجام 
داشت که با اقدامات انجام شده در روزهای اخیر 
این نگرانی برطرف شد. رئیس جمهور پیش از 
دولت  هیات  جلسه  در  چهارشنبه  دیروز  ظهر 
زمین ساخت  پیشنهاد تخصیص  به  اشاره  با 
5 هزار واحد مسکونی برای خانواده ایثارگران، 
گفت: این پیشنهاد را به فال نیک می گیریم و 
خیلی مناسب است که نهضت مسکن سازی در 
دولت سیزدهم با ساخت مسکن برای ایثارگران 
و خانواده های معظم شهدا و جانبازان آغاز شود.
اینکه  بیان  با  ادامه  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
دغدغه هایی درباره ذخایر کاالهای اساسی وجود 
مرتفع  انجام شده  پیگیری  های  با  داشت که 
شده است، افزود: ذخیره کاالهای اساسی انجام 
داشت  فاصله  میزان مصوب  با  اما  بود،  شده 
که با اقدامات انجام شده در روزهای اخیر این 
نگرانی برطرف شده و دوباره به وزارتخانه های 
وضعیت  دقیق  رصد  با  می کنم  تاکید  ذیربط 
بازار اجازه ندهند در زنجیره تامین کاال از تولید 
تا مصرف هیچ اجحافی در حق تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان اعمال شود. رئیسی در بخش 
دیگری از سخنانش، افزایش آمار واکسیناسیون 
در برابر بیماری کرونا را قابل تقدیر اما ناکافی 
مقدمات  از  یکی  داشت:  اظهار  و  عنوان کرد 
ضروری برای رونق کسب و کارها و بازگشایی 
مدارس و مراکز علمی و دانشگاهی، رسیدن به 
حدنصاب واکسیناسیون عمومی است. رئیس 
جمهور تاکید کرد: اخبار خوبی از افزایش واردات 
و توامان تولید داخلی واکسن دریافت کرده ایم 

که جای خوشحالی دارد.
رئیس جمهور اضافه کرد: مراکز واکسیناسیون 
نهادهای  بهداشت و همکاری  به همت وزارت 
ذی ربط 2 تا 3 برابر شده است. امیدواریم با 
تامین واکسن های مورد نیاز از محل واردات و 
تولیدات داخلی هر چه سریع تر امکان بازگشایی 
به  رسیدن  اگر  و  شود  فراهم  آموزشی  مراکز 
حدنصاب الزم با تاخیر انجام شود، بازگشایی 

مراکز آموزشی نیز با تاخیر انجام می شود.
به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  رئیسی 
رخدادهای اخیر در افغانستان, آنچه حداقل در 
2 دهه گذشته در افغانستان رخ داده را تابلویی 
گویا از تجاوز و نقض آشکار حقوق انسان ها در 
اگر فقط  عصر حاضر توصیف و تصریح کرد: 
سال ها  این  در  و کودکانی که  زنان  تعداد  به 
در افغانستان کشته یا دچار جراحت یا نقص 
عضو شده اند، توجه کنیم، خواهیم دید که چه 
در  این کشور  در  به شکل خاموش  فاجعه ای 
جریان بوده است. رئیس جمهور با تاکید بر 
اینکه تجربه حضور آمریکا در کشورها و نقاط 
حضور  این  است که  آن  جهان گواه  مختلف 
هیچ گاه امنیت آفرین نبوده بلکه برعکس مخل 
امنیت و ثبات و آرامش بوده است، ادامه داد: 
آمریکایی ها با چنین سابقه و عملکردی به جای 
پاسخگو  جهانیان  افکارعمومی  دادگاه  در  آنکه 
باشند، با بهانه سازی های مختلف به فضاسازی 

دیگر می پردازند. علیه کشورهای 
 رئیسی خاطرنشان کرد: امروز آمریکایی ها به 
بهانه مسائلی، علیه کشورمان فضاسازی می کنند 
که پاسخ آنها موجود است و اینجا از دستگاه های 
می خواهم که  ملی  رسانه  جمله  از  و  مسئول 
پاسخ اینگونه اتهامات و انگ زدن ها را به شکل 
مناسب ارائه کنند. رئیس جمهور در پایان ارتقای 
سطح تعامالت و افزایش تبادالت با کشورهای 
سیزدهم  دولت  اولویت های  جزو  را  همسایه 
دولت  دیپلماسی  فعال ترین  و گفت:  برشمرد 
باید با همسایگان جریان داشته باشد و باید 
و  تجارت  افزایش  برای  را  خود  تالش  همه 
همکاری اقتصادی با همسایگان به کار بگیریم 
تقویت  برای  نیز  مناسبی  زمینه های  چرا که 
این مناسبات و افزایش سهم ایران از تبادالت 

منطقه ای وجود دارد.

هیاتوزیرانتصویبکرد

تامینتجهیزاتبرایتولید
آمبوالنسمراکزدرمانی

سید  ریاست  به  چهارشنبه  روز  وزیران  هیات  جلسه 
این  در  و  شد  برگزار  رئیس جمهور،  رئیسی  ابراهیم 
تامین  برای  مجوز  صدور  با  دولت  اعضای  جلسه 
تجهیزات الزم به منظور تولید آمبوالنس مورد نیاز مراکز 

موافقت کردند. درمانی کشور  و  پزشکی 
به گزارش ایسنا،  با توجه به ضرورت تأمین امکانات 
و  کنونی  حساس  شرایط  در  درمانی  و  بهداشتی 
خدمات  ارائه  منظور  به  و  ویروس کرونا  همه گیری 
به  توجه  با  کشور  در  حوادث  مدیریت  و  زودهنگام 
ناکافی بودن دستگاه های آمبوالنس در مراکز پزشکی 
وزیران مجوز  ارز کشور، هیأت  و همچنین مدیریت 
تأمین یک هزار دستگاه شاسی آمبوالنس برای تولید 
واردات  فنی  ضوابط  نامه  آیین  رعایت  با  آمبوالنس، 
خودرو و از طریق هماهنگی با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی 
را صادر کرد. در ادامه، تعداد دیگری از پیشنهادهای 

رسید. تصویب  به  و  بررسی  اجرایی  دستگاه های 
جزای  محسوس  به کاهش  توجه  با  وزیران  هیأت 
نقدی جرم مندرج در قانون مجازات اشتغال به حرفه 
کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار به 
دلیل عدم بروز رسانی و اعمال تغییرات انجام شده 
در سامانه های دولت و کتب قوانین، مصوبه ناظر به 
تعدیل مجازات های نقدی جرایم و تخلفات مندرج در 

قوانین را اصالح کرد.
بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسالمی 
اولویت  در  سررسید،  در  نامه  آیین   این  موضوع 
داری کل کشور  و خزانه  است  پرداخت  و  تخصیص 
در  تخصیص  دریافت  عدم  صورت  در  است  موظف 
موعد مقرر، نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط 

اقدام کند. خزانه  تنخواه  گردان  قالب  در 
شهرداری های  فوق،  اصالحیه  اساس  بر  همچنین 
کشور مجازند با رعایت ترتیبات مقرر )از جمله تأیید 
تا  مربوط  مقررات  و  قوانین  سایر  و  وزارت کشور( 
اسالمی  مالی  اوراق  ریال  میلیارد  هزار   80 سقف 
ریالی با رعایت مصوبات مربوط و با تضمین خود و 
همان شهرداری  توسط  آن  و سود  اصل  بازپرداخت 
 ۱0 کنند.  منتشر  آنها  به  وابسته  های  سازمان  و  ها 
بند  این  اسالمی  مالی  اوراق  از  ریال  میلیارد  هزار 
پیرامون  فرسوده  های  بافت  شهری  بازآفرینی  به 
حضرت  )ع(،  رضا  امام  حضرت  مطهر  حرم های 
عبدالعظیم حسنی )ع( و حضرت احمد بن موسی 

دارد. تعلق  )س(  معصومه  حضرت  و  )ع( 
هیات وزیران با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر الیحه 
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت 
امنیتی  همکاری های  زمینه  در  بالروس  جمهوری 

موافقت کرد.
هیات وزیران در ادامه جلسه، الیحه موافقتنامه بین 
آموزشی،  سازمان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو( مبنی 
بر ادامه فعالیت مرکز مطالعاتی منطقه ای پاسداری 
و  غربی  آسیای  در  ناملموس  فرهنگی  میراث  از 
را  تهران  در  )گروه2(  یونسکو  نظارت  تحت  مرکزی 

رساند. تصویب  به 

599فوتیجدیدکرونا
درکشور

بهداشت،  وزارت  روابط عمومی  اعالم  بنابر 
بیمار   599 گذشته  روز  شبانه  در  متاسفانه 
کووید-۱9 در کشور جان خود را به دلیل این 
بیماری از دست دادند. و بنابر اعالم مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، از تا روز 
چهارشنبه ۱0 شهریور ۱400 و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 33 هزار و ۱70 بیمار جدید 
مبتال به کووید۱9 در کشور شناسایی شد که 4 
هزار و 357 نفر از آنها بستری شدند. مجموع 
بیماران کووید۱9 در کشور به 5 میلیون و 25 
هزار و 233 نفر رسید. متاسفانه در طول 24 
ساعت منتهی به بعدازظهر چهارشنبه، 599 بیمار 
کووید۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع 
به ۱08 هزار و 393  بیماری  این  جانباختگان 
نفر رسید.تا کنون 4 میلیون 237 هزار و 3۱5 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند. 7 هزار و 8۶0 نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱9 در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون 
29 میلیون و ۶ هزار و 289 آزمایش تشخیص 

کووید۱9 در کشور انجام شده است. 

درختان ستون های یک 
اکوسیستم سالم هستند 
و بدون آنها سایر گیاهان، 
حشرات، پرندگان و پستانداران 
برای زنده ماندن با چالش 
روبه رو می شوند

همچنین با استفاده از شنود 
الکترونیکی هشدارها به صورت 
کامل فصیح اقداماتی که 
دشمن در حال انجام آنها است 
را رصد می کنیم، عالوه بر این 
حدود 4 هزار دیده بان پست 
انسانی وجود دارد که هر گونه 
پرنده ای در طول شبانه روز به 
صورت خواسته و ناخواسته وارد 
کشور شوند، را رصد می کنند

بینیکسومتانیمیازگونههایدرختانوحشیجهاندرمعرضخطرانقراضهستند،ایننتیجهگزارشیاستکه
سازمانبینالمللیحفاظتازباغهایگیاهشناسیپساز5سالپژوهشمنشرکردهاست.ایناولینباریاستکهبه
طوردقیقدرموردوضعیتانقراضگونههایدرختاندرجهانپژوهششدهاست.دانشمنداندرختانراستونفقرات

اکوسیستممیدانندوبنابرایناکنونهشداردادهاندکهاکوسیستمدرحالفروپاشیاست.

برای اولین بار ما می دانیم کدام 
گونه ها از درختان در معرض  

تهدید هستند، این گونه ها 
کجا قرار دارند و چگونه تهدید 

می شوند، بنابراین ما اکنون 
می توانیم تصمیمات حفاظتی 

آگاهانه تری بگیریم. این گونه ها 
هنوز منقرض نشده اند و هنوز 

امیدی و راه هایی برای بازگرداندن 
آنها از مرز انقراض وجود دارد.
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|آیسانزرفام|

جانشینمعاونتعملیاتنیرویپدافندهوایی:

روزانهبه30پرندهناشناسدرآسمانکشوراخطارمیدهیم
جانشین معاونت عملیات نیروی پدافند هوایی 
حال  در  ایران، گفت:  اسالمی  جمهوری  ارتش 
حاضر روزانه حدود 500 تا 400 پرنده را در آسمان 
کشور کشف می کنیم که از این تعداد حدود20 
اخطار  آنها  به  و  ناشناس هستند  پرنده  تا 30 

می دهیم.
سرتیپ دوم محمد حسن ابارشی روز چهارشنبه 
در بازدید از باغ موزه دفاع مقدس  با اشاره به 
عملکرد پدافند نیروی هوایی گفت: چهار تعریف 
کلی برای پدافند نیروی هوایی تعریف شده که 
عبارتند از کشف، شناسایی، درگیری و انهدام، که 
عملکرد پدافند هوایی در این چهار حوزه شکل 

می گیرد.
جانشین معاونت عملیات نیروی پدافند هوایی 
ارتش در رابطه با اقدامات پدافند نیروی هوایی 
در دوران دفاع مقدس افزود: نمونه ای از اقدامات 
پدافند نیروی هوایی در 8 سال دفاع مقدس این 
تعطیل  دوران هیچ فرودگاهی  آن  در  است که 
نشد، انتقال نفت از سکوهای نفتی قطع نشد 
و آسمان کشور امن ترین فضای هوایی از طرف 
ایکائو شناخته شد. در این دوران که 2هزار و 800 

دفعه جزیره خارک دچار حمله شد و با 42 کشور 
در حال جنگ بودیم، 800 فروند هواپیمای دشمن 

توسط نیروهای پدافند هوایی زده شد.  
عملیات  اضافه کرد:  همچنین  ابارشی  سرتیپ 
پدافند نیروی هوایی در طول در هشت سال دفاع 
مقدس پهنه جغرافیایی ایران را در بر می گرفت 
و مربوط به همه کشور بود. در حقیقت نسبت 
به اطالعاتی که داشتیم را برنامه ریزی می کردیم 
ستاری،  شهید  می گرفت.  صورت  چینش ها  و 
ابداع کننده یک نوع تاکتیکی بود که از سیستم 
هاگ بدون استفاده از رادار سرچ، هدف را درنظر 
با سرعت  و  می گرفت، هدف سرنگون می شد 
جابه جا می شد، به همین ترتیب تعداد زیادی 
از هواپیماهای دشمن از بین رفتند بدون اینکه 

ردپایی از ما به جا مانده است.  
جانشین معاونت عملیات نیروی پدافند هوایی 
ارتش با اشاره به سایر اقدامات پدافند نیروی 
هوایی در دوران بعد از دفاع مقدس تصریح کرد: 
مجبور کردن پرواز ریگی به نشستن و اجبار پرواز 
ایساف به نشستن و عذرخواهی کردن از جمله 
اقداماتی است که توسط نیروهای پدافند نیروی 

هوایی ارتش صورت گرفت. عالوه بر این با پرواز 
پهپادهای کرار در منطقه خلیج فارس توانستیم 
توان  و  بگذاریم  نمایش  به  را  قدرت  اقتدار  

بازدارندگی را منصه ظهور برسانیم.  
پدافند  ماموریت  نخستین  داد:  ادامه  ابارشی 
نیروی هوایی بحث کشف پرنده ها است. در حال 
حاضر روزانه حدود 500 تا 400 پرنده را در آسمان 
کشور کشف می کنیم که از این تعداد حدود 20 
اخطار  آنها  به  و  ناشناس هستند  پرنده  تا 30 
می دهیم، بنابراین ماموریت اصلی کشف است که 

توسط رادارها صورت می گیرد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین با استفاده 
به صورت کامل  الکترونیکی هشدارها  از شنود 
آنها  انجام  اقداماتی که دشمن در حال  فصیح 
حدود 4  این  بر  عالوه  می کنیم،  رصد  را  است 
هزار دیده بان پست انسانی وجود دارد که هر گونه 
پرنده ای در طول شبانه روز به صورت خواسته و 
ناخواسته وارد کشور شوند، را رصد می کنند، از با 
تجربه ترین افراد در آن جا حضور دارند  و کار 
بسیار حساس  و ظریف است  چرا که دو دقیقه 

زمان جهت شناسایی پرنده وجود دارد.  

ابارشی، هدف پدافند نیروی هوایی را  سرتیپ 
بازدارندگی عنوان کرد و افزود: هدف پدافند هوایی 
زدن اهداف نیست همین که حالت بازدارندگی 
ایجاد کند و دشمن را از انجام اقدامات تخریبی 
منصرف می کند، این یعنی پدافند به هدف خود 
رسیده است. البته طیف تهدیدات همواره در حال 
تغییر است و نباید به این امید باشیم که مورد 

تهدید نیستیم.  
جانشین معاونت عملیات نیروی پدافند هوایی 
نیروی  به پیشرفت های پدافند  با اشاره  ارتش 
سه  در  هوایی  نیروی  پدافند  کرد:  ابراز  هوایی 
الیه ارتفاع باال به بلوغ دفاعی رسیدیم و اجازه 
نمی دهیم دشمن به کشور نگاه چپ داشته باشد. 
ما با هیچ کشوری سر جنگ و دشمنی نداریم اما 
دوران بزن در رو تمام شده و بزنید، می خورید.  

او ادامه داد: یکی از ارکان ستاد پدافند هوایی 
معاون اطالعاتی فاشا است که با استفاده از شنود 
تحرکات دشمن را مورد ارزیابی قرار می دهد، ما را 
توجیه می کند و براساس آن نوع دفاع و چینش 
موشک ها را انجام می دهیم. ما در حوزه پهپاد 
به عنوان قطب پهپادی از این تکنولوژی در حوزه 
شناسایی منطقه استفاده می کنیم. در حقیقت با 
تجهیز پهپادها به سامانه هوا به هوا بازدارندگی را 

ایجاد کردیم.
از اصلی ترین  ابارشی یادآور شد: یکی  سرتیپ 
ارکان نیروی نظامی در جهان نیروی انسانی است 
که باید به آن توجه کرد. نیروی انسانی در نیروی 
قدرت  نظیر  خاصی  ویژگی های  دارای  هوایی 
تصمیم گیری در لحظه و آمادگی برای شهادت 

است.

هشتمینطالیکاروانپارالمپیکدردوومیدانی
پارالمپیک  بازی های  از  روز  هشتمین  در 
صاحب  دوومیدانی  در  افروز  سعید  توکیو 

شد. ایران  طالی  مدال  هشتمین 
از  روز  هشتمین  در  ایسنا،  گزارش  به 
سه  تنها   2020 توکیو  پارالمپیک  بازی های 
و  تیراندازی  رشته  دو  در  ایران  ورزشکار 
دوومیدانی رقابت کردند که حاصل آن کسب 
مدال طال توسط سعید افروز در دوومیدانی 
بود.  تاکنون ساره جوانمردی در تیراندازی، 

روح هللا رستمی در وزنه برداری، وحید نوری 
خسروانی،  امیر  و  جودو  در  زاده  خیرهللا  و 
مهدی اوالد، هاشمیه متقیان و سعید افروز 
در دوومیدانی موفق به کسب مدال طال برای 
کاروان ایران شده اند. امان هللا پاپی و علیرضا 
جعفری،  امیر  دوومیدانی،  در  مختاری 
در  پورمیرزایی  منصور  و  صلحی پور  حامد 
تیروکمان  در  بیابانی  رمضان  و  وزنه برداری 
سامان  شدند.  نقره  مدال  به کسب  موفق 

کسب  به  موفق  هم  وزنه برداری  در  رضی 
 8 با  اکنون  ایران  است.  شده  برنز  مدال 
برنز  مدال  یک  و  نقره  مدال   ۶ طال،  مدال 
و با یک پله سقوط نسبت با روز گذشته در 
رده سیزدهم جدول مدال ها قرار دارد.  رقیه 
شجاعی در مرحله مقدماتی مسابقات تفنگ 
۱0 متر درازکش با 47 ورزشکار از کشورهای 
رقابت های  پایان  در  او  رقابت کرد.  مختلف 
در  امتیاز  با کسب ۶2۶.2  مرحله مقدماتی 

به  رسیدن  از  و  گرفت  قرار  سی و نهم  رده 
تفنگ  در مسابقات  بازماند. شجاعی  فینال 
و  بود  شرکت کرده کرده  هم  متر   ۱0 بادی 
سعید  نرسید.   ششمی  از  بهتر  عنوانی  به 
افروز در پرتاب نیزه کالس F34 بازی های 
پارالمپیک توکیو در رقابت با 9 ورزشکار دیگر 
با پرتابی به میزان 40.05 متر به مدال طالی 
در  او  یافت.  دست  توکیو   2020 پارالمپیک 
پرتاب  در  و  متر  اول 39.48  پرتاپ  همان 
دوم حدنصاب 39.40 متر را برجای گذاشت. 
در  و  متر   40.05 رکورد  سوم  پرتاب  در  او 
پرتاب چهارم نیز رکورد 39.۶7 متر را به ثبت 

رساند و از انجام پرتاب های پنجم و ششم 
خودداری کرد. افروز با پرتاب 40.05 عالوه بر 
کسب عنوان قهرمانی، رکورددار جدید پرتاب 
در   F34 کالس  در  میدانی  و  دو  پارا  نیزه 
آورد.  به دست  را  پارالمپیک  و  جهان  سطح 
وحید علی نجیمی دونده ایران در بازی های 
پارالمپیک در مرحله مقدماتی دو 400 متر 
با  و  پرداخت  رقابت  به  حریفانش  با   T۱3
زمان 50 ثانیه و 25 صدم ثانیه و به عنوان 
عبور  پایان  خط  از  نخست  پنجم گروه  نفر 
کرد ولی مجوز حضور در مرحله نهایی را به 

نیاورد. دست 
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شهریورماه  در  انزلی  بندر  حریق  دومین  این 
جاری است. سوم شهریور هم پنج هکتار از 
طعمه  »شانگهای پرده«  روستای  نیزارهای 
این  وقوع  که  گفتند  مسئوالن  و  شد  آتش 
آتش سوزی عمدی به »زمین خواری« مرتبط 
عمدی  آتش سوزی های  این  است.  بوده 
از گیالن رخ می دهد که زمینش  نقطه ای  در 
ماشین های  است،  نرم  خاکش  و  باتالقی 
آتش نشانی به سختی می توانند خود را تا این 
منطقه برسانند و به همین دلیل خاموش کردن 
شعله هایی که از سه روز پیش زبانه می کشد، 
ساده نیست. بعد از سوزاندن عمدی شانگهای 
پرده، حاال گفته اند که آتش سوزی چراغ پشتان 
هم عمدی بوده و تا دیروز 5 مضنون را در این 

شناسایی کرده اند. ارتباط 
آتش سوزی از ظهر دوشنبه هشتم شهریور در 
انزلی  تاالب  محدوده  در  چراغ پشتان  منطقه 
دسترسی  راه  ایجاد  اقدام  اولین  شد.  آغاز 
است.  نیزار  از  آکنده  بود که  منطقه ای  برای 
روز  همان  از  انزلی  دادستان  سبحانی،  اکبر 
درگیر شدن منطقه در آتش از  ستاد بحران 
و  حریق  اطفای  برای  گیالن  استانداری 
جلوگیری از پیش روی آتش درخواست بالگرد 

بود. کرده 
آتش نشانی شهرداری  دو خودروی  اول   روز 
انزلی، هالل احمر و محیط زیست با حدود 20 
نیروی انسانی در منطقه مستقر شدند. تا صبح 
دیروز اما تعداد نیروها به 50 تا 70 نفر رسید و 
نیروهای سپاه و همچنین محیط بانان از سایر 

استان های همجوار به کمک نیروهای مستقر 
شتافتند.

90درصدآتشانزلیمهارشده
عبدهللا عباسی از محیط بانان انزلی درباره 
آنچه در آتش سوزی انزلی می گذرد، به »پیام 
ما« می گوید: »حدود 90 درصد آتش مهار شده 
و از دیروز نیروهای امدادی و محیط بانان از 
شهرستان های مختلف از  جمله ماسان، سفید 
رود ، سراوان و رضوان به کمک بچه ها آمدند.« 
به گفته او در هر نوبت بین 50 تا 70 نفر برای 
به  از صبح   « می روند.  منطقه  به  آتش  مهار 
منطقه اعزام می شویم و تا ساعت 7 الی  شب 
8 پای کار هستیم.« مسیر پوشیده از نیزار است 
و صعب العبور. »روز دوم آتش سوزی یکی از 
بچه ها دچار آسیب شد و او را به بیمارستان 
منتقل کردیم.« به گفته فرشید فالح، سرپرست 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره 
آتش سوزی  این  در  نفر  دو  تاکنون  بندرانزلی 
دچار سانحه شده اند. سطح آسیب دیدگی اما 
جزیی بوده و به صورت سرپایی درمان شدند. 
آتش سوزی  خساراتی که  میزان  درباره  فالح 
سه روزه به منطقه چراغ پشتان وارد کرده به 
»پیام ما« می گوید: »مساحت منطقه بالغ بر 
آتش  درگیر  آن  هکتار  است که 7  هکتار   ۱0
شده و ۶ هکتارش سوخته است. هم اکنون 
شده  آتش  قسمت هایی که گرفتار  اکثر  اما 
بودند خاموش شده و فقط حدود 200 تا 300 
آن  مهار  حال  در  نیروها  مانده که  دیگر  متر 
اداره حفاظت  اینطور که سرپرست  هستند.« 

می گوید  بندرانزلی  شهرستان  زیست  محیط 
قرار است دوباره هواپیمای وزارت دفاع روی 
حضور  بپاشد.  آب  باقی مانده  قسمت های 
رو  این  از  دفاع  وزارت  آب پاش  هواپیماهای 
با  به خود جلب کرده که همزمان  را  توجه ها 
زاگرس،  پیوسته جنگل های  آتش سوزی های 
اعزام هواپیمای آب پاش ایلوشن ایرانی برای 
شرکت در عملیات مهار آتش سوزی در ترکیه، 

انتقادات زیادی به دنبال داشت.

منطقه به آتش تا آمد هواپیما 
حفاظتشدهنرسد

تاالب بین المللی انزلی مساحتی حدود 20 هزار 
هکتار دارد که از شمال به انزلی، از جنوب به 
جنوب شرقی  از  خمام،  از شرق  صومعه سرا، 
به رشت و از غرب به کپورچال و آبکنار انزلی 
 ۱00 از  بیش  با  تاالب که  این  است.  محدود 
گونه  صدها  و  ماهی  گونه   50 پرنده،  گونه 
موجودات گیاهی اکوسیستم کم نظیری دارد، از 
سال ۱354 جزو تاالب های بین المللی تحت 
حفاظت شناخته شد و مهم ترین منبع تکثیر و 
تولید ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزر 
است. آن طور که فالح، سرپرست اداره حفاظت 
انزلی می گوید  محیط زیست شهرستان بندر 
چهارگانه  مناطق  جز  سوخته  که  قسمتی 
»منطقه  اما  نبوده  زیست  محیط  از  حفاظت 
ارزشمندی است که تا یک ماه دیگر میزبان 
سوختن  با  حاال  می شود.«  مهاجر  پرندگان 
پرندگان  سرنوشت  که  نیست  پیدا  منطقه 

می شود. چه  مهاجر 

با این همه آنچه هواپیمای وزارت دفاع را به 
این نقطه کشانده جلوگیری از گسترش حریق 
به منطقه حفاظت شده است. سرپرست اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی در 
این ارتباط می گوید: »برای کنترل محدوده و 
جلوگیری از گسترش به سایر مناطق تاالبی 
منطقه  این  وگرنه  هواپیما کردیم  درخواست 
حول و هوش ۱0 هکتار است که تقریبا 7 هکتار 
درگیر و ۶ هکتار سوخته است و  بقیه جاها هم 
کانون های آتش  به صورت پراکنده است.« هر 
چه بود، هواپیمای آتش نشان ایلوشین وزارت 
دفاع با حجم مخزنی نزدیک به 40 تن دخیره 
آب، بعد استفاده از یک فروند بالگرد آبپاش به 
انزلی آمد تا خاموشی شعله ها سرعت بگیرد.

فالح می گوید آتش سوزی در حاشیه انزلی به 
صورت پراکنده بوده. »آتش سوزی به سرعت 

گسترش پیدا می کند و برای اینکه جلوی آن 
را بگیریم دو، سه مسیر آتش بر ایجاد کردیم 
تا از پیشروی شعله ها به سایر مناطق تاالبی 
جلوگیری شود. حریق درست بین نیزارهاست 
لوله های  سختی  به  همکارانم  و  دوستان  و 
آتش نشانی را به آنجا می برند. آنها مثال یک 
خاموش  را  متر   500 یا   متری   200 نقطه 
بعدی.  نقطه  سراغ  می روند  بعد  و  می کنند 
این آتش سوزی یک پارچه نیست که از یک 
نقطه شروع و همانجا بسوزد. ما با کانون های 
حال  در  و  روبه روییم  آتش سوزی  پراکنده 
کنترل آن هستیم.« اینطور که فالح توضیح 
می دهد از مساحت درگیر آتش تنها 200 الی 
به  300 متر مانده که در بخش غربی است. 
گفته او بخش شرقی به طور  کامل اطفا شده 
و در حال حاضر فقط بخش غربی مانده که 
برای خاموش کردن آن هم با خلبان هواپیما 

است. انجام شده  الزم  هماهنگی های 

5نفرمضنوناند
سوزی  آتش  این  دقیق  علت  هنوز 
دادستان  چهارشنبه  روز  اما  نیست  مشخص 
انزلی از دستگیری 2 نفر به جرم ایجاد حریق 
اکبر  بود.  داده  خبر  انزلی  تاالب  در  عمدی 
سبحانی گفته بود:»نیروی انتظامی شهرستان 
بندرانزلی شب گذشته )سه شنبه( 2 نفر را در 
در حال حاضر  کردند که  راستا دستگیر  این 
تحت نظر هستند تا اقدامات قانونی در مورد 
آنها اعمال شود.« شمار متهمان این پرونده اما 
روز چهارشنبه به 5 نفر رسید. مهدی فالح میری، 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گیالن با 
عمدی دانستن آتش سوزی انزلی، گفته است: 
»در ارتباط با آتش سوزی تاالب انزلی یک نفر 
نظر هستند.  نفر تحت  و چهار  بازداشت شد 
آنچه مشخص است این پدیده در گذشته نیز 
سابقه داشته و با توجه به خشکسالی امسال 
و کمبود باران این آتش سوزی تشدید شد.«
سر  اما  انزلی  تاالب  در  آتش سوزی  رشته 
درازی دارد. دو سال پیش  حدود ۱0 هکتار از 
نیزارهای تاالب بین المللی توسط سودجویان 
به آتش کشیده شد. موضوعی که دادستان 
»افراد  می گذارد:  صحه  آن  بر  هم  انزلی 
سودجو که زمین آنها چسبیده به تاالب است 
این نیزارها را آتش می زنند تا تصرفات خود 
افراد  این  دهند.  افزایش  تاالب  به سمت  را 
و  هستند  خود  تصرفات  افزایش  دنبال  به 
سال های  و  روزها  عمدی  حریق های  منشاء 
آن  در  که  چرا  است؛  انسانی  عوامل  اخیر 
و منزل مسکونی  برق، کارخانه  تیر  محدوده 
وجود ندارد .افراد تعمدا اقدام به آتش سوزی 
و  خار  سوزاندن  می دارند  اظهار  و  کنند  می 
خاشاک موجب گسترش آتش شده که این 
ادعا بسیار کودکانه و عمل آنها از روی قصد و 
تعمدی بوده و منجر به ازبین رفتن سرمایه 
های ملی شده است .« او معتقد است که در 
نظر گرفتن جزای نقدی و جرم درجه ۶ برای 
حریق افروزان ضمانت اجرایی قوی نیست و 

باید در این مورد تجدید نظر کرد.

درسومینروزآتشسوزیعمدیدرهمسایگیتاالبانزلی،هواپیمایوزارتدفاعبهگیالنرسید

سوزاندن »چراغ پشتان« برای تصاحب زمین
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رایدادگاهبهنفع
مدیرکلمحیطزیست
فارسصادرشد

|پیام ما| یکی از فعاالن فضای مجازی که اتهامی 
مالی را متوجه مدیر کل محیط زیست استان 
فارس و یک استاد حیات وحش کرده بود، با 

حکم دادگاه به عذرخواهی محکوم شد.
با حکم شعبه شعبه ۱0۱ دادگاه كيفری دو شهر 
شيراز )که در شعبه تجديدنظر دادگاه های استان 
فارس به تایید رسیده( درباره شکایت مدیرکل 
محیط زیست استان فارس از خانم »ش.م« 
این فعال فضای مجازی باید به همان شکل که 
در شبکه اجتماعی خود اتهامی را متوجه حمید 

ظهرابی کرده، از او عذرخواهی کند.
صفحه  در  »ش.م«  خانم  که  پستی  در 
اردیبهشت  چهارم  تاریخ  در  خود  اینستاگرام 
ظهرابی  بود: »حميد  آمده  کرد  منتشر   ۱399
در زمان معاونتش در سازمان محيط زيست 
يک قرارداد غيرقانونی يک ميليارد تومانی با 
شرکت خصوصی که پشت پرده آن هوشنگ 
مبلغ  درصد   ۶0 می کند.  امضا  است  ضيایی 
را  طرح  عيسی کالنتری  شد،  تخصيص  که 
سمت  به  و  برکنار  را  ظهرابی  کرده،  متوقف 
می  منصوب  فارس  زيست  محيط  مدير کل 
مجموع  بررسی  با  دادگاه  حال  این  با  کند.« 
اوراق و محتويات پرونده، مالحظه قرار جلب 
به دادرسی و کيفرخواست تقديمی و تحقيقات 
انجام شده از سوی دادسرای عمومی و انقالب 
چنين  انعقاد  اينکه  به  نظر  شيراز  شهرستان 
توسط سازمان حفاظت  کلی  به طور  قراردادی 
محيط زيست در زمان تصدی معاونت سازمان 
توسط حمید ظهرابی مورد ترديد جدی بود و 
معاونت توسعه مديريت، حقوقی و امور مجلس 
سازمان حفاظت محيط زيست هم طی نامه ای 
و مقررات  موازين  تمامی  رعايت  با  را  قرارداد 
این  محکومیت  به  رای  بود،  دانسته  قانونی 
فعال فضای مجازی که پیش از این در بعضی 
خبرگزاری ها گزارش هایی منتشر می کرد، داد.
بر اساس رای این دادگاه خبرنگار مربوطه باید 
عالوه بر جزای نقدی در راستای اعاده حیثیت 
باید خبر منتشرشده در صفحه اینستاگرام و 
توییتر شخصی خود را تکذیب کرده و از حمید 
ظهرابی عذرخواهی کند.حمید ظهرابی کار خود در 
سازمان حفاظت محیطزیست را با محیط بانی 
آغاز کرد و بعد از سال ها فعالیت در این حوزه 
توانست به مدیرکلی استان سمنان، اصفهان 
به معاونت محیط طبیعی  و در دولت پیش 
سازمان حفاظت محیط زیست برسد. او در حال 
حاضر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 

است. فارس 

حوادثجویدرنیم
قرناخیر2میلیون
قربانیگرفتهاست

حوادث  اعالم کرد  گزارشی  در  ملل  سازمان 
در 50 سال گذشته  طبیعی  بالیای  و  جوی 
منجر  انسان  میلیون  دو  از  بیش  مرگ  به 
شده و خسارت 3.۶4 تریلیون دالری برجا 
سازمان  ایسنا،  گزارش  به  است.  گذاشته 
بالیا  مورد  جهانی هواشناسی حدود ۱۱ هزار 
بین سال های ۱979 تا 20۱9 میالدی از جمله 
در  اتیوپی  خشکسالی  مانند  بزرگی  فجایع 
سال۱983 که مرگبارترین حادثه با 300 هزار 
قربانی بود و توفان کاترینا در سال 2005 که 
بیشترین هزینه را داشت و خسارت ۱۶3.۶۱ 
میلیارد دالری برجا گذاشت، مورد بررسی قرار 
داده است. به نقل از رویترز این گزارش حاکی 
از روندی افزایشی است، به طوری که تعداد 
بالیا از دهه ۱970 تا دهه اخیر تقریبا پنج برابر 
شده و با نشانه هایی همراه است که از وقوع 
حوادث شدید آب و هوایی به دلیل گرم شدن 

بیشتر کره زمین حکایت دارد.

رئیسسازمانجنگلها:

پنجماهاستاعتباری
بهسازمانجنگلها
تخصیصنیافتهاست

آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  رییس 
کشور گفت: درپنج ماه گذشته هیچ اعتباری 
به این سازمان تخصیص نیافته و متعاقب آن 
پرداخت حقوق نیروهای حفاظتی تحت الشعاع 

قرار گرفته است.
ستاد  جلسه  چهارمین  در  منصور  مسعود 
هماهنگی و پیگیری برنامه اقدام منابع طبیعی 
در سال ۱400 که با محوریت فعالیت های منابع 
طبیعی استان های همدان برگزار شد، عنوان کرد: 
»درپنج ماه گذشته هیچ اعتباری به این سازمان 
تخصیص نیافته و متعاقب آن پرداخت حقوق 
گرفته  قرار  تحت الشعاع  حفاظتی  نیروهای 
سازمان  پیگیری های  »با  افزود:  او  است.« 
از  دریافتی  تنخواه  محل  از  به زودی  جنگل ها 
خزانه داری کل کشور، بخشی از مطالبات معوقه 
جنگل ها  سازمان  حفاظتی  نیروهای  حقوق 

می شود.« پرداخت 

آنچه هواپیمای وزارت دفاع را 
به این نقطه کشانده جلوگیری 

از گسترش حریق به منطقه 
حفاظت شده است. سرپرست 
اداره حفاظت محیط زیست 

شهرستان بندرانزلی می گوید: 
برای کنترل محدوده و 

جلوگیری از گسترش به سایر 
مناطق تاالبی درخواست هواپیما 

کردیم وگرنه این منطقه حول 
و هوش ۱0 هکتار است که ۶ 

هکتارش سوخته است

ازهمهسبزیروستای»چراغپشتان«انزلی،جزسیاهیچیزیباقینماندهاست.اینمنطقهماهدیگرمیزبانپرندگانمهاجریاست
کهبهقسمتغربیتاالبانزلیمیآیند.از10هکتاروسعتمنطقه،7هکتاردرگیرحریقیعمدیشدهکه6هکتارآنسوختهاست.روز
گذشتهسومینروزآتشسوزیچراغپشتانبودوباالخرههواپیمای40هزارتنیوزارتدفاعبرایمهارآتشبهکمکمحیطبانانآمد.

تابعدازظهردیروزکماکان300مترازمنطقهدرگیرحریقبودوقراراستباردیگراینهواپیماآبرابررویمنطقهبپاشد.

آن طور که فالح، سرپرست 
اداره حفاظت محیط زیست 

شهرستان بندر انزلی می گوید 
قسمتی که سوخته جز مناطق 

چهارگانه حفاظت از محیط 
زیست نبوده اما »منطقه 

ارزشمندی است که تا یک ماه 
دیگر میزبان پرندگان مهاجر 

می شود.« حاال با سوختن 
منطقه پیدا نیست که سرنوشت 

پرندگان مهاجر چه می شود
|  

رنا
 ای

 |

اقلیم

|روزنامهنگار|

|مرضیهقاضیزاده|

ارزیابی سازمان ملل متحد 
نشان می دهد اثرات تجمعی 
توفان های گردوغبار بر جامعه 

قابل توجه بوده و تأثیرات 
آن پیچیده تر از سایر بالیای 

طبیعی است 

مطالعهجدیدسازمانمللمتحدنشانمیدهد
80درصدجمعیتایراندرمعرضخطرتوفانهایگردوغبار

سازمان ملل متحد در مطالعه تازه ای 
در  گردوغبار  توفان های  پیامدهای 
و  بررسی کرده  را  اقیانوسی  و  آسیا 
نفر  میلیون   500 از  بیش  می گوید 
کل  از  درصد   80 از  بیش  و  هند  در 
پاکستان،  ترکمنستان،  جمعیت 
در  ایران  و  تاجیکستان  ازبکستان، 
معرض خطر متوسط و باالی کیفیت 
نامناسب هوا به دلیل توفان گردو غبار 

دارند.  قرار 
های  توفان  خطر  »ارزیابی  گزارش 
به  اقیانوسیه«  و  آسیا  در  گردو غبار 
تازگی از سوی مرکز آسیا و اقیانوسیه 
بالیا  اطالعات  توسعه مدیریت  برای 
در  اپدیم  ویژه  نشست  در  )اپدیم( 
کمیته  اجالس  هفتمین  جریان 
کمیسیون  بالیای  خطر  کاهش 
سازمان  اجتماعی  و  اقتصادی 
اقیانوسیه  و  آسیا  برای  متحد  ملل 
الیسجابانا،  آرمیدا  توسط  )اسکاپ( 
معاون دبیر کل سازمان ملل متحد 
و دبیر اجرایی اسکاپ رونمایی شد.
افتتاحیه  سخنرانی  در  الیسجابانا 
گردو غبار  »توفان های  گفت:  خود 
در  منطقه  چندین  جدی  طور  به 
جهان، از جمله در آسیا و اقیانوسیه 

به  می دهد.«  قرار  تاثیر  تحت  را 
می دهد  نشان  این گزارش  او  گفته 
خطراتی  گردو غبار  توفان های  که 
به  زیست  محیط  و  جامعه  برای 
هدف   ۱۱ به  دستیابی  و  دارد  همراه 
را  پایدار  توسعه  هفتگانه  اهداف  از 
به طور مستقیم تهدید می کند. این 
می دهد که  نشان  همچنین  گزارش 
گردو غبار  توفان های  تجمعی  اثرات 
و  است  مالحظه  قابل  جامعه  بر 
انواع  سایر  از  پیچیده تر  و  بیشتر 
چارچوب  است.در  طبیعی  خطرات 
اقلیمی  تغییرات  جهانی  هشدارهای 
که بر تغییر سیستم های آب وهوایی 
زمین  گرمایش  پدیده  افزایش  و 
آب وهوایی  خطرات  تشدید  و 
اپدیم  جدید  گزارش  دارد،  تاکید 
طور  به  را  توفان های گردو غبار  خطر 
جداگانه برای تعدادی از بخش های 
مانند  اجتماعی-اقتصادی،  مهم 
زیست،  محیط  انرژی،  کشاورزی، 
هوانوردی، سالمت انسان، ذوب شدن 
یخچال های طبیعی و شهرها ارزیابی 
می دهد  نشان  این گزارش  می کند. 
گردو غبار  توفان های  چگونه  که 
مناطق  و  کرده  بدتر  را  هوا  کیفیت 

وسیع زمین های کشاورزی را تخریب 
می کند. از سوی دیگر بر اساس این 
گزارش خدمات پروازهای تجاری نیز 
باعث  و  بوده  گردو غبار  تاثیر  تحت 
اختالل در پروازها می شوند و بازدهی 
کاهش  را  خورشیدی  انرژی  تولید 
می دهد و ذوب یخچال های طبیعی 

می کند. تسریع  را 
در  اپدیم  مدیر  روسانو،  لتیزیا 
گفت:  ویژه  نشست  این  افتتاحیه 
»بسیج اقدامات منطقه ای هماهنگ 
تاب  تقویت  و  خطر  کاهش  برای 
و  منفی  تأثیرات  برابر  در  آوری 
بسیار  توفان های گردو غبار  فرامرزی 
حائز اهمیت است. شواهد ارائه شده 
را  عضو  کشورهای  ارزیابی  این  در 
مشترکی  اقدامات  تا  می خواند  فرا 
عمیق تر  درک  اتخاد کنند که کسب 
اقتصادی  و  اجتماعی  تأثیرات  از 
تاسیس  گردو غبار،  توفان های 
نظارت  برای  هماهنگ  سیستمی 
و  تأثیر  بر  تمرکز  با  اولیه  هشدار  و 
تدبیر اقدامات هماهنگ برای کاهش 
که  جغرافیایی  مناطق  در  خطرات 
در  را  خطرند  بیشترین  معرض  در 

برمی گیرد.«
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و  نفر   2۱00 به  نزدیک  شدن  کشته  با 
زلزله  در  دیگر  نفر  هزاران  شدن  زخمی 
این کشور  7.2 ریشتری هائیتی،  ویران گر 
آسیب دیده اکنون نیز با تهدید و پیامدهای 
است.  روبه رو  گریس  گرمسیری  طوفان 
امسال در جنگل های آمازون بیش از 250 
مورد آتش سوزی بزرگ رخ داده است که 
به وسعت شهرهای لس آنجلس  منطقه ای 
سراسر  در  می گیرد.  بر  در  را  کالیفرنیا  و 
میانمار،  تا  گرفته  افغانستان  از  آسیا، 
با  همراه  موسمی  شدید  بارندگی های 
برخی  در  خارجی  و  داخلی  درگیری های 
ناملموس  و  ملموس  میراث  مناطق، 
خطر  معرض  در  پیش  از  بیش  را  جهانی 
قرار می دهد. میراث آریا در گزارشی نوشته 
جنگ  چه  و  طبیعی  بالیای  چه  است که 
و  فرهنگی  میراث  آن،  از  ناشی  خطرات  و 
مشکل  دچار  را  جهان  سراسر  در  طبیعی 
یک  جمعی  بحران های  این  و  جدی کرده 
هنگام  به  است:  کرده  آشکار  را  مهم  نکته 
تقویت کنیم  را  خود  باید  بالیا،  با  برخورد 
را  فرهنگی  میراث  از  حفاظت  آمادگی  و 

باشیم. داشته 

بالیاچگونهمیراثفرهنگی
راتحتتأثیرقرارمیدهند

در قرون گذشته، خطر اصلی برای اماکن و 
فرانسه،  در  لوور  موزه  مانند  میراث جهانی 
آرژانتین، معبد  و  برزیل  ایگواسو در  آبشار 
ویرونگا  ملی  پارک  یا  کامبوج  در  آنگکور 
و  زمان  گذشت  سرقت،  جنگ،  کنگو،  در 

سال های  در  اما  است؛  بوده  فرسایش 
چشمگیری  تغییرات  شاهد  گذشته 
انسانی  درگیری های  مقیاس  بوده ایم. 
یافته است و تغییرات آب وهوایی  تشدید 
و  اکوسیستم ها  بر  بنیادین  طور  به 
می گذارد.  تأثیر  طبیعی  پدیده های 
برای  گسترده ای  و  واقعی  تهدیدهای 
دارد،  وجود  ما  فرهنگی  و  طبیعی  میراث 
سیاسی  و  قانونی  چارچوب های  آیا  اما 
از  حفاظت  برای  کافی  اندازه  به  موجود 

است؟ موثر  آن ها 
رویکرد و مفهوم »کاهش ریسک بالیا« در 
مدیریت  یادگیری  و  آماده سازی  راستای 
حوادث طبیعی و بالیای انسانی ایجاد شده 
حداقل  »به  هدف  با  رویکرد  این  است. 
در  بالیا  خطرات  و  آسیب پذیری ها  رساندن 
جلوگیری  منظور  به  جامعه،  یک  سراسر 
خطرات،  نامطلوب  اثرات  کردن  محدود  یا 
انجام  پایدار«  توسعه  وسیع  چارچوب  در 
بحران ها  و  بالیا  که  دنیایی  در  می شود. 
در  توسعه  تهدیدهای  عنوان  به  عمدتا 
پیامدهای بشردوستانه و اقتصادی شناخته 
می شوند، مهم است که چگونگی تاثیر آن ها 
طریق  از  جهانی،  و  محلی  بحران های  بر 
طبیعی  و  فرهنگی  میراث  بر  که  تاثیری 
راه حل های  و  شود  شناخته  می گذارند، 

شود. مطرح  برایشان  جامع  و  بنیادین 
حال  در  کشورهای  و  دنیا  در  که  هنگامی 
وجود  تخریب  عمدی  سیاست  توسعه 
دولت  در  برزیل  در  که  همانطور  دارد، 

چارچوب  یک  باید  کردیم،  مشاهده  فعلی 
بین المللی روشن و کارآمد برای حفاظت از 
میراث فرهنگی و طبیعی در شرایط خاص 
وجود داشته باشد. فراتر از دفاع از محیط 
بر تغییرات آب وهوایی، ما  زیست و تمرکز 
بین المللی  قوانین  تصویب  بدانیم که  باید 
طبیعی  سرمایه های  از  حفاظت  برای 
دولت  گفته  به  معناست.  چه  به  بشریت 
 75 از  بیش  هفته های گذشته،  در  برزیل، 
جنگل های  در  که  آتش سوزی هایی  درصد 
آمازون رخ داده است، در مناطقی از برزیل 
راه  تا  شده اند  قطع  درختان  است که  بوده 
ممنوعیت  علی رغم  شود.  ایجاد  کشاورزی 
باز توسط دولت  افروختن در فضای  آتش 
این  شاهد  هم  باز  ژوئن،   27 در  برزیل 

بوده ایم. عمدی  آتش سوزی های 
پیامدهای سنگین جنگل زدایی و استخراج 
گسترده  آتش سوزی  به  منجر  که  معادن 
است  شده  باعث  می شود،  جنگل ها 
بگیرد  قرار  وضعیتی  در  آمازون  جنگل 
بر  بحران  این  ندارد.  بازگشتی  دیگر  که 
تأثیر  طبیعی  منابع  و  اکوسیستم ها  کل 
جمعیت  نسل کشی  به  منجر  اما  می گذارد، 
بومی نیز می شود که هم فرهنگ و میراث 
را  خانه های خود  و هم  ناملموس  فرهنگی 

می دهند. دست  از 

افزایشتهدیدها
از  بخشی  طبیعی  و  فرهنگی  میراث 
میراثی  این ها  دارد.  اختیار  در  را  ما  هویت 
یادگار  به  برایمان  ما  نیاکان  که  هستند 

باید  ما  که  هستند  میراثی  و  گذاشته اند 
میراث  کنیم.  منتقل  آینده  نسل های  به 
هنر  و  زبان  سنت ها،  بناها،  مانند  فرهنگی 
تعریف  را  خود  تا  می کند  جوامع کمک  به 
کنند، ماهیت خود را بیابند یا باورهای خود 
مواریث  این  دهند.  قرار  عمل  بوته  در  را 
و  جمعی  غرور  و  تعلق  احساس  همچنین 
میراث  می دهند.  ارائه  افراد  به  را  شخصی 
فرهنگی و طبیعی نه تنها یک عنصر کلیدی 
بلکه  است،  بشر  توسعه  و  شناسایی  برای 
و  در کشورها  اقتصادی ضروری  جنبه  یک 
عنوان  به  به گردشگری  است که  جوامعی 
هر  متکی هستند.  درآمد خود  اصلی  منبع 
به جا مانده حیاتی، حساس  چقدر میراث 
بیشتری  تهدیدهای  با  دائمًا  باشند،  زیبا  و 

هستند. روبرو 
سالیان  فرهنگی  میراث  بردن  بین  از 
مردم  علیه  »سالحی  عنوان  به  متمادی 
قرار گرفته است که  استفاده  محلی« مورد 
 200۱ سال  در  بامیان  بوداهای  تخریب  در 
در  سایت  چندین  نابودی  و  طالبان  توسط 
عراق و سوریه توسط داعش در سال 20۱5 

است. شده  مشاهده 
مثال در مورد بالیای طبیعی می توان به آنچه 
شده  مشاهده  هائیتی  اخیر  زلزله  در  که 
برای  اتفاقی که می تواند  اشاره کرد؛  است 
منطقه ای  هر  طبیعی  و  فرهنگی  میراث 
فاجعه آفرین باشد. همچنین در سال 20۱5، 
مقیاس  در   7.8 بزرگی  به  زمین لرزه ای 
ساختمان های  و  لرزاند  را  نپال  ریشتر 
جمله  از  دره کاتماندو  در  فرهنگی کلیدی 
ویران  را  داراها  معروف  برج  و  موزه ها 
بی شمار  از  نمونه  چند  تنها  این ها  کرد. 
تهدیدهای موجود در جهان هستند و باید 
رانش های  جنگل زدایی ها،  توفان ها،  آمار 
درگیری های  و  آتشفشان ها  فوران  زمین، 
مسلحانه است و تخریب های متعصبانه را 

افزود. آن  به  هم 
و  مدنی  جوامع  امروزی  دنیای  در 
فاجعه ای  که  هنگامی  میراث  از  حفاظت 
و  امداد  مقدم  خط  در  اغلب  می دهد،  رخ 
اقدامات اضطراری هستند. با نزدیک شدن 
محلی،  دانش  بر  تکیه  و  محلی  جوامع  به 
جامعه مدنی به مناطقی دسترسی دارد که 
برای سازمان های بین المللی »ناامن« تلقی 
ارائه  در  اصلی  بازیگران  اغلب  و  می شوند 
کمک های بشردوستانه بوده اند، همانطور که 
نیراگونگو  آتشفشان  فوران  جریان  در  اخیرًا 
مشاهده  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  در 
مدنی  جامعه  سازمان های  این که  با  شد. 
مقابله  برای  را  محلی  برنامه ریزی  ابتکارات 
به  این کشور  می کنند،  سازماندهی  بالیا  با 
دلیل موقعیت جغرافیایی و اثرات تغییرات 
آب وهوایی، در معرض تشدید بالیای طبیعی 
توفان  دو   ،2020 در سال  است.  گرفته  قرار 
بحران  دچار  را  منطقه  این  متوالی وضعیت 
چالش برانگیز،  زمینه  این  در  کرد.  شدید 
پل  عنوان  به  مدنی  جامعه  سازمان های 
ارتباطی بین تالش های دولت عمل کرده و 
پوشش و نیازهای اساسی را در سطح ملی 

می کنند. تأمین 
وضعیت  در  هندوراس  کشور  مثال  برای 
جوامع  این  نقش  دارد.  قرار  بحرانی  بسیار 
زمینه  در  آن ها  همراهی  و  سازماندهی 
با  سازگاری  زمینه  فراهم سازی  و  آموزش 
تغییرات آب وهوایی بوده است. خوزه رامون 
ملی  )پلتفرم   ASONOG مدیر  آویال، 
هندوراس(  در  مدنی  جامعه  سازمان های 
توضیح می دهد که این اتفاق برگشت ناپذیر 
با  شدن  سازگار  جز  چاره ای  ما  و  است 

بهترین  بنابراین،  نداریم.  فعلی  وضع 
سازمان های  از  است؛  سازماندهی  کار 
در  و  می کنیم  حمایت  محلی  و  مردمی 
می کنیم. را  تالشمان  نهایت  مقدم   خط 
Forus International، یک شبکه جهانی 
مدنی،  جامعه  سازمان های  از  متشکل 
بهتر  اجرای  و  درک  به  کمک  منظور  به 
ابزارها  مجموعه  نظر،  مورد  چارچوب های 
کاهش  زمینه  در  را  میکروسایت هایی  و 
مجموعه  این  است.  ایجاد کرده  بالیا  خطر 
 Fondation de France حمایت  با  که 
سازمان های  جهانی  شبکه  همکاری  با  و 
 )GNDR( بالیا  برای کاهش  مدنی  جامعه 
تهیه  سوییس  در  نجات کودکان  سازمان  و 
شده است، راه هایی را برای تقویت ظرفیت 
در  مردم نهاد  سازمان های  ملی  بسترهای 
را  اضطراری  شرایط  از  پس  و  بحران ها 
مطالعات  فعالیت ها  این  می کند.  بررسی 
موردی و شهادت بیش از ۱0 کشور، صداهای 
و  داخلی  نزاع های  با  که  را  مدنی  جامعه 
روزمره«  و »فجایع  بالیای طبیعی  خارجی، 

می کند. متحد  هم  با  هستند،  درگیر 

سیاسی اولویت بالیا خطر کاهش
واجتماعیدولتهاباشد

ابتدا به عنوان راهی  کاهش ریسک بالیا در 
طبیعی  و  فرهنگی  میراث  از  حفاظت  برای 
این  وظیفه  یونسکو  و  بود  نشده  ایجاد 
معاهده های  و  داشت  عهده  بر  را  ماموریت 
ایجاد  از زمان  را برای این منظور  بین المللی 
همه  این  با  بود.  تدوین کرده   ۱945 در  آن 
اکثر دولت ها هنوز به منظور حفظ و حفاظت 
از میراث طبیعی و فرهنگی خود، معاهده های 

نکرده اند. اجرا  موثر  طور  به  را  یونسکو 
زمینه  در  مستقل  کارشناس  شهید،  فریده 
فرهنگی  »حقوق  می گوید:  فرهنگی  حقوق 
کمتر  بشر  با سایر حقوق  مقایسه  در  اغلب 
آن ها  اندازه  به  و  است  کرده  پیدا  توسعه 
ناکافی  توجه  نمی شود. همین  جدی گرفته 
فرهنگی گاهی  حقوق  است که  شده  باعث 
با اولویت کمتر در  اوقات به عنوان حقوقی 

شوند.« گرفته  نظر 
هویت،  از  حفاظت  به  بالیا  ریسک  کاهش 
آسایش  که  جوامعی  کل  تاریخ  و  جوهره 
در  را  تاریخی  یا  اجتماعی  دینی،  معنای  و 
می یابند،  خود  طبیعی  و  فرهنگی  میراث 
سازمان های  حمایت  با  می کند.  کمک 
جامعه مدنی، تخصیص ارزش برای میراث 
برابر  در  آمادگی  همچنین  و  به جامانده 
بالیای محلی، می توانیم از بحران و خطرات 
جلوگیری کرده و فجایع را پیش بینی کنیم. 
سیاسی  اولویت  به  باید  بالیا  خطر  کاهش 
نام  به  شود.  تبدیل  دولت ها  اجتماعی  و 
یک  باید  زمین،  کره  و  مردم  برای  امنیت 
رویکرد جامع را برای ایجاد جوامع مقاوم و 
حمایت از آن ها در استفاده از قدرت میراث 

کرد. بررسی  خود 

درخواست ها  و  هشدارها  از  چیز  همه 
ملی  موزه  تاریخی  آثار  از  حفاظت  برای 
ایکوم جهانی  نامه  از  آغاز شد؛  افغانستان 
که  مختلف  موزه های  روسای  تا  گرفته 
 20 فاجعه  تکرار  از  جلوگیری  هدف شان 

بود. افغانستان  در  قبل  سال 
مجسمه  دو  تخریب  قبل  سال   20 تجربه 
در  بودا  »شهمامه«   و  »صلصال«  بزرگ 
از  مانده  باقی  افغانستان  بامیان  والیت 
سال های 300 تا 700 میالدی که به فتوای 
با  گروه  این  وقت  رهبر  عمر،  محمد  مال 
سنگریزه  به  و  منفجر  دینامیت  جاسازی 
این بار  را  بیشتری  ترس  شدند،  تبدیل 
حفاظت  به  عالقه مندان  و  فعاالن  تن  به  
دیگر  و  افغانستان  در  فرهنگی  میراث  از 

انداخت. کشورها 
حاال محمد فهیم رحیمی، رئیس موزه ملی 
کابل  تصرف  از  بعد  روز  چند  افغانستان، 
این  سرنوشت  درباره ی  طالبان،  توسط 
موزه در افغانستان در گفت وگو با خبرنگار 
نیروهای  شدن  مستقر  با  می گوید  ایسنا 
ایجاد  کابل  در  مرج  و  هرج  نوعی  طالبان 
ملی  موزه  آثار  از  حفاظت  برای  که  شد 
افغانستان بسیارنگران کننده بود. او ادامه 
سوء استفاده  گروه های  »احتمال  می  دهد: 
لباس طالبان وجود  یا  یونیفرم  با  مختلف 
توانستیم در همان زمان و در مدت  دارد. 

دو یا سه روز اول، با ارتباطات شخصی و 
عنوان  به  را  نفر  داشتیم چند  امکاناتی که 
از  بتوانیم  تا  بگماریم  موزه  در  محافظ 
ملی  موزه  به  احتمالی  چپاولگران  ورود 
به  کنون  تا  و  کنیم  جلوگیری  افغانستان 
از  هیچ کدام  و  داده ایم  ادامه  شکل  این 

نشده اند.« سرقت  یا  ملی گم  موزه  آثار 
بر  تاکید  با  افغانستان  ملی  موزه  رئیس 
وجود نگرانی هایی که برای  تخریب میراث 
فرهنگی افغانستان، به واسطه غارت سایر 
موزه ها در کشور وجود دارد، ادامه می دهد: 
گروه  این  مسئول  تا  می کنیم  تالش   «
که  کنیم  متقاعد  را  آن ها  و  کنیم  پیدا  را 
محافظت  افغانستان  ملی  موزه  از  بتوانند 
و  کرده ایم  را  کارها  این  کنون  تا  کنند. 
باید  مانده اند.  محفوظ   آثار  خوشبختانه 
رخ  اتفاقاتی  چه  ببینیم  آهسته  آهسته 
در  فعال  دیده اند،  و کجاها صدمه  می دهد 

هستیم.« سردرگمی  یک 
وضعیت  سرنوشِت  درباره ی  رحیمی 
طال«  تپه  »گنج  یا  باختر«  »گنجینه 
هفت  »افسانه  بودن  افسانه  بر  تاکید  با 
کلید و هفت معتمد« برای قرار دادن این 
می کند:  عنوان  موزه،  مخازن  در  گنجینه 
»این آثار از زمانی که حفریات انجام شد 
متعلق  شدند،  داده  ملی  موزه   به  آن ها  و 
نزد  نیز  آن  و کلیدهای  این موزه است  به 

است. افغانستان  ملی  موزه  معتمدان 
از  مدت دار  نظارت های  بر  تاکید  با  او 
گنجینه های تاریخی موزه ملی افغانستان، 
آثار  از  که  دلیل  این  »به  می کند:  عنوان 
قرار  آثار  همیشه  باشیم  مطمئن  خود 
را  ملی  موزه  داخل  مخازن  در  گرفته 
چون گنجینه  آثاری  اما  می کنیم،  بررسی 
باختر را که در ذخیره گاه )مخزنی( به جز 
بررسی  بار  ماه یک  است، چند  ملی  موزه 

» . می کنیم
را  باختر  بازرسی گنجینه  زمان  آخرین  او 
زمانی که  قبل می داند،  ماه  به چند  مربوط 
از  گنجینه  این  غارت  بر  مبنی  شایعاتی 
مطرح  اروپایی  کشورهای  به  افغانستان 
این که خودمان مطمئن  بود: »برای  شده 
دهیم که  اطمینان  نیز  مردم  به  و  باشیم 
به  روز  یک  برای  را  آن ها  است  آثار حفظ 
دارم  اطمینان  واقع  در  نمایش گذاشتیم. 
قبلی  دولت  این که  از  قبل  تا  می دانم  و 
سقوط کند آن آثار محفوظ بود، مگر این که 

باشد.« شده  غارت  تحوالت  این  در 
این وجود  با  افغانستان  موزه ملی  رئیس 
این  که  ندارم  باور  »من  می کند:  تاکید 
بار  یک  باید  باشد،  شده  غارت  گنجینه 
دیگر آن ها را چک کنیم، اکنون نمی توانیم 
به صورت دقیق بگوییم که این آثار موجود 
آثاری  واقع  در  شده اند؟  غارت  یا  هستند 

که در خود موزه هستند هر روز بررسی می 
ما  ذخیره گاه های  در  که  آثاری  اما  شوند 
نقاط مصون تری هستند  قرار می گیرند در 

شوند.« بررسی  آن ها  است  نیاز  که 
فعالیت  شرایط  درباره  همچنین  رحیمی 
کنونی  بحران  در  افغانستان  ملی  موزه 
نرمال  وضعیت  »فعال  می گوید:  این کشور 
مواجه  زیادی  خطرات  با  موزه  و  نیست 
شرایط  در  می دهیم که  ترجیح  ما  است، 
تا  باشد  تعطیل  مدتی  تا  موزه  کنونی 
در  دارد.  تصمیمی  چه  طالبان  می بینیم 
واقع نخست باید معلوم شود که آن ها چه 

می کنند.« کاری 

تاریخی  آثار  تخریب  و  غارت  از  ترس 
طالبان  در شرایطی که  هم  آن  افغانستان، 
در پیش از دو دهه پیش رد خوبی از خود 
به جا نگذاشته و با تالش و در طول 25 روز 
دو مجسمه ثبت جهانی شده افغانستانی ها 
هشدارها  گذشته  از  بیش  تخریب کرد،  را 
این  تاریخی  میراِث  وضعیِت  به  نسبت  را 
کشور غنی علنی تر کرده است، به حدی که 
برای  افغانستان  ملی  موزه  پیام  انتشار  با 
حتی  و  جهانی  جامعه  از  درخواست کمک 
جداگانه  پیام هایی  در  مردم  طالبان؛  خود 
تاریخی  آثار  کردن  پنهان  درخواسِت 

دید کرده اند. معرض  از  را  افغانستان 

بارندگیهایشدیدموسمیودرگیریهایداخلیوخارجی
میراثملموسوناملموسجهانیرادرمعرضخطرقراردادهاست

حفاظت از تاریخ در جنگ و حادثه
بیشتردولتهابرایحفظوحفاظتازمیراثطبیعیوفرهنگیهنوزمعاهدههاییونسکورابهطورموثراجرانکردهاند

سرنوشتگنجینهافغانستانباقدرتگرفتنطالبان

مدیرکلدفترموزهملیتاریخ
طبیعیوذخایرژنتیکی:

دیرینهشناسیدرایران
سیاستگذاریجامعیندارد

و  طبیعی  تاریخ  ملی  موزه  دفتر  مدیرکل 
ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست 
زمینه  در  کشورها  از  »بسیاری  گفت: 
دیرینه شناسی مقررات محکمی دارند اما در 
کشور ما تاکنون سیاست گذاری جامعی در 

است.« نداشته  وجود  خصوص  این 
محمد مدادی در مراسم امضای تفاهم نامه 
و  طبیعی  تاریخ  ملی  موزه  میان  همکاری 
محیط  حفاظت  سازمان  ژنتیکی  ذخایر 
با  ایران،  دیرینه شناسی  انجمن  و  زیست 
و  شناسی  دیرینه  آثار  از  حفاظت  به  اشاره 
یکی  عنوان  به  دیرینه کشور  زیستی  تنوع 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  وظایف  از 
ذخایر  و  طبیعی  تاریخ  ملی  موزه  دفتر  و 
ارزش  بر  عالوه  آثار  »این  گفت:  ژنتیکی، 
به  هستند،  نیز  مادی  ارزش  واجد  علمی 
ذخایر  عنوان  به  آن ها  از  دنیا  در  نحوی که 

می شود.« یاد  شناختی  دیرینه 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان محیط 
محیط  »سازمان  افزود:  مدادی  زیست، 
خصوص  این  در  متبوع  دفتر  و  زیست 
سیاست گذاری جامع و برنامه ریزی موثری 
شاهد  و  نداشته  مختلف  دوره های  در 
کاستی هایی در مدیریت بهره برداری از این 
بسیاری  در  حالی  که  در  هستیم.  ذخایر 
با  ارتباط  در  محکمی  مقررات  کشورها  از 
نگهداری و خرید و فروش آن ها  برداشت، 

دارد.« وجود 

پایهیکیازستونهای
تختجمشیددریک

منزلکشفشد
یک قطعه پایه ستون مربوط به تخت جمشید 
واقع در مرودشت کشف  در منزل مسکونی 
حفاظت  یگان  فرمانده  مهر،  شد.به گزارش 
»بر  گفت:  فارس  استان  میراث فرهنگی 
اساس گزارش یگان حفاظت میراث فرهنگی 
دریافت خبری  پی  در  شهرستان مرودشت، 
ستون  شالی  قطعه  یک  نگهداری  بر  مبنی 
منزل  در  جمشید  تخت  بنای  به  مربوط 
شخصی واقع در یکی از روستاهای مرودشت، 
هماهنگی  با  یگان  این  عوامل  بالفاصله 
با  ورود،  مجوز  اخذ  و  شهرستان  دادستان 
موردنظر  به محل  انتظامی  پاسگاه  همکاری 
رفتند.«محمدرضا بهمنی نژاد افزود: »پس از 
بررسی یک قطعه شالی ستون به ابعاد تقریبی 
50 در 50 سانتی متر و ارتفاع 40 سانتی متر به 
رنگ سفید کشف و متهم دستگیر و همراه با 
پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
قضائی شد.«او ادامه داد: »بر اساس موادی 
از فصل نهم قانون تعزیرات، هرگونه حفاری 
اموال  و  اشیا  فروش  و  خرید  و  غیرمجاز 
فرهنگی تاریخی جرم محسوب شده و ضمن 
ضبط اشیا و اموال مرتبط، مجازات حبس و 

جریمه نقدی در پی دارد.«

جشنمهرگان،آماده
ثبتدرفهرستیونسکو

بزرگ  جشن  دومین  مهرگان  جشن  پرونده 
ایرانیان باستان به پیشنهاد دفتر ثبت آثار و 
در  طبیعی  و  میراث  معنوی  احیای  و  حفظ 
جهانی  ثبت  برای  مردم شناسی  پژوهشکده 
روابط عمومی  گزارش  شود.به  می  آماده 
گردشگری،  و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه 
مردم  پژوهشکده  رئیس  علیرضا حسن زاده، 
شناسی و مجری طرح ۱0شهریور۱400با اعالم 
بزرگترین  نوروز  از  را پس  مهرگان  این خبر، 
اعتدال  با  خواند که  باستان  ایرانیان  جشن 
پیوند  روز  و  شب  برابری  زمان  پائیزی، 
که  باستان  دوران  از  دوره هایی  در  و  داشته 
می شده  برگزار  بوده  نو  سال  آغاز  پاییز،  آغاز 
است. حسن زاده با بیان اینکه جشن مهرگان 
به عنوان آیین مشترک ایران و تاجیکستان 
در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار خواهد 
در  اکنون  هم  آیین  »این  عنوان کرد:  گرفت 
مردم  و  ایران  زرتشتیان  روستایی  جوامع 
تاجیکستان اجرا می شود«. او مهرگان را آیین 
شکرگذاری نسبت به نعمات خداوند دانست و 
گفت: »مهرگان گفتمانی است که انسان را به 
با طبیعت و قدردانی  ایجاد رابطه صلح آمیز 
از نعمات الهی که همان ثروت طبیعی است 
دعوت می کند.«عضو هیات علمی پژوهشگاه 
اظهارکرد:  گردشگری،  و  میراث فرهنگی 
»بررسی این آیین در ایران و تاجیکستان در 
دو کشور  تمدنی  و  فرهنگی  ریشه های  واقع 
این  می کند که  ثابت  و  دهد  می  نشان  را 
جدانشدنی  دوستی  ریشه های  سرزمین  دو 
دارند.«حسن زاده افزود: »در شرایطی که جهان 
آکنده از آسیب های زیست  محیطی است این 
جشن انسان را به توسعه پایدار و حفاظت از 

می خواند.« فرا  آیندگان  برای  طبیعت 

 در سال های گذشته شاهد 
تغییرات چشمگیری بوده ایم. 
مقیاس درگیری های انسانی 
تشدید یافته است و تغییرات 
آب و هوایی به طور بنیادین 
بر اکوسیستم ها و پدیده های 
طبیعی تأثیر می گذارد

رییس موزه ملی افغانستان: 
باور ندارم که گنجینه باختر غارت 
شده باشد. اکنون نمی توانیم به 
صورت دقیق بگوییم که این آثار 
موجود هستند یا غارت شده اند. 
باید بررسی کنیم

حفاظتازمیراثطبیعیوفرهنگیدربرابربالیایطبیعیوانسانی،هموارهیکیازدغدغههایدوستدارانتاریخوفرهنگبودهاست
وتالشهایزیادیهمدراینزمینهصورتگرفته.هرچندمیتوانادعاکردکهاینتالشهاکافینبودهاستوبسیاریازمکانهای

تاریخیوفرهنگیهمچناندرمعرضخطرقراردارند.

بدونمرز

از بین بردن میراث فرهنگی 
سالیان متمادی به عنوان 

»سالحی علیه مردم محلی« 
مورد استفاده قرار گرفته است 
که در تخریب بوداهای بامیان 
در سال 200۱ توسط طالبان و 

نابودی چندین سایت در عراق 
و سوریه توسط داعش در سال 

20۱5 مشاهده شده است
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جنوب شرق ایران در فقر انرژی و آب
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ادارات2هزارمگاوات
ازبرقکشوررا
مصرفمیکنند

مشترکان  امور  و  مصرف  مدیریت  مدیرکل 
مگاوات  هزار   2 حدود  ادارات  گفت:  توانیر 
اختصاص  خود  به  را  برق کشور  مصرف  از 
داده اند که ۶0 درصد از این میان یعنی حدود 
ادارات  سرمایشی  بخش  در  مگاوات   ۱200
مصرف می شود. در روزهای اخیر هم که از 
بیشتر  توجه  است  شده  هوا کاسته  دمای 
ادارات  سرمایشی  سیستم های  موضوع  به 
صنعت  به  مالحظه ای  قابل  می تواند کمک 
برق و کاهش خاموشی های پراکنده ای هم 
باشد  که در حال حاضر وجود دارد، داشته 
اخیر  روز  چند  در  ادارات  مصرف  پایش 
سرمایشی  سیستم های  تا  شده  موجب 
آنها تعدیل شود. عبداالمیر یاقوتی گفت: با 
به دلیل تامین برق  توجه به مشکالتی که 
نیروگاه های برق آبی در سال جاری به وجود 
انتهای سال ذخایر  آمد و به ویژه چون در 
شاهد  همچنان  دارد،  بیشتری  آبی کاهش 

برق هستیم. و مصرف  تولید  در  ناترازی 
یاقوتی با بیان این که مصرف برق ادارات در 
تابستان  روزهای اخیر همانند روزهای گرم 
امسال بود، گفت: انتظار داریم ادارات بتوانند 
خود  برق  مصرف  درصد   40 تا   30 حداقل 
را کاهش دهند. براساس برنامه ای که برای 
ادارات داشتیم، این گروه از مصرف کنندگان 
روی  بر  را  سرمایشی  سیستم های  باید 
حداقل تنظیم می کردند تا مصرفشان نسبت 
به سال گذشته 50 درصد کاهش یابد و از 
محسوس  مصرف  این کاهش  آنجایی که 
نبود، موضوع ممیزی مصرف انرژی ادارات 
مطرح شد. در جریان سرکشی ها و اخطارها 
شاهد  سال،  گرم  روزهای  در  ادارات  به 
کاهش  400 مگاواتی مصرف برق بودیم.

رییسمرکزمدیریتبحران
وزارتراهاعالمکرد:

تسهیلسفرهایداخلی
وخارجیبرایواکسینه
شدههادرآیندهنزدیک

حمل  ایمنی  مقررات  تدوین  مرکز  رییس 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران  نقل،  و 
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: با افزایش 
شیوع  وضعیت  بهبود  و  واکسیناسیون 
محدودیت هایی  کشور  در  کرونا  ویروس 
مانند سفر برای آن هایی که به صورت کامل 
واکسینه شده اند، کاهش پیدا می کند، اما در 
این شرایط نیز باید پروتکل های بهداشتی 
ایسنا رضا نفیسی  به گزارش  رعایت شود. 
محدودیت های  تسهیل  و  تغییر  گفت: 
برای  سفر  مانند  حوزه هایی  در  کرونایی 
افرادی که به صورت کامل واکسینه شده و 
دو ُدز واکسنشان را دریافت کرده اند، همواره 
جزو موضوعات مورد بحث است اما هنوز به 
تصمیم نهایی در این زمینه نرسیده ایم چرا 
که افراد واکسینه شده هم از ابتالء در امان 
در  البته  باشند.  ناقل  می توانند،  و  نیستند 
این زمینه کامال تابع دستگاه های متولی و 
ابالغ شده هستیم. بهداشتی  پروتکل های 
نفیسی با بیان اینکه اگر پروتکل جدیدی 
سرعت  به  آنرا  شود  ابالغ  زمینه  این  در 
در  مسلما  گفت:  کرد،  خواهیم  اجرایی 
واکسیناسیون گسترش  اگر  آتی  ماه های 
ویروس کرونا  شیوع  وضعیت  و  پیدا کند 
افرادی که  برای  محدودیت ها  یابد،  بهبود 
تغییر  شده اند،  واکسینه  کامل  صورت  به 
دیگر  کشورهای  که  همانطور  کرد  خواهد 
را  این کار  جهانی  استانداردهای  با  مطابق 
انجام داده اند اما همه مردم باید همچنان 
در  حتی  را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
شرایط کاهش محدودیت های کرونایی مد 

دهند. قرار  نظر 
حمل  ایمنی  مقررات  تدوین  مرکز  رییس 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران  نقل،  و 
وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: کاری که در 
حوزه گسترش واکسیناسیون انجام دادیم 
همکاری  با  است  ماه  یک  از  بیش  اینکه 
راننده های  واکسیناسیون  بهداشت،  وزارت 
و  انجام شد  برون شهری  و  درون شهری 
بخش  دست اندرکاران  فهرست  آن  از  پس 
حمل و نقل را نیز برای واکسیناسیون اعالم 
را دریافت  اول خود  ُدز  نیز  کردیم و آن ها 

کردند.
تسهیالتی  حاضر  حال  در  نفیسی  به گفته 
خارجی  مسافران  زمینی  سفرهای  برای 
واکسینه  مختص  که  شده  گرفته  نظر  در 
به  می توان  مثال  عنوان  به  شده هاست، 
آذربایجان  مسافران کشور  برای  تسهیالتی 
اشاره کرد که برای سفر از نخجوان به باکو 
مجبورند از منطقه ای در مرزهای ایران تردد 
واکسیناسیون  انجام  به  توجه  با  و  کنند 
از  مسیر  این  در  اینکه  و  کشور  این  در 
آن ها  به  نمی شوند،  پیاده  خودروهایشان 

دادیم. تردد  اجازه 

 فقر انرژی و آب مفهومی است چند بعدی که 
می تواند هم معلول عوامل متعددی باشد و هم 
عامل ایجاد پدیده هایی در جامعه از جمله فقر 
بهداشتی و بسیاری موارد دیگر. اما در تعاریف 
بین المللی ُبعدی که مورد تاکید و توجه قرار دارد 
انرژی  فقر  تعیین  اصلی  شاخصه  عنوان  به  و 
انرژی  مورد بررسی قرار می گیرد، دسترسی به 
خرید  برای  خانواده  یک  است که  هزینه ای  و 
انرژی صرف می کند. بوردمن در تعریفی که در 
سال ۱99۱ ارائه کرده، آورده است: »اگر خانواری 
۱0 درصد از درآمد خود را صرف خرید انرژی برای 
پخت و پز، گرمایش و سرمایش خانه خود کند، 
این خانوار دچار فقر انرژی است« بانک توسعه 
آسیایی هم »فقر انرژی« را اینگونه تعریف کرده 
انتخاب های کافی در دسترسی  است: »فقدان 
به خدمات انرژی مقرون به صرفه، قابل اعتماد، 
با کیفیت عالی، ایمن و سازگار با محیط زیست 

برای حمایت از توسعه اقتصادی و انسانی«
رفاه  مطالعات  دفتر  که  گزارشی  اساس  بر 
در  است  کرده  منتشر  تعاون  وزارت  اجتماعی 
در  خانوار  مصرفی  سبد  از  انرژی  سهم  ایران 

سال ۱398 در حدود 4 درصد بوده، بر اساس 
شاخص هایی که فقر انرژی و آب را در دنیا مورد 
سنجش قرار می دهند، ایران درصدی باالتر و بهتر 
از متوسط جهانی دارد. این امر ناشی از قیمت 
پایین حامل های انرژی است که نتیجه پرداخت 
یارانه های انرژی در کشور است. البته از آنجا که در 
ایران برای تامین انرژی یارانه پرداخت می شود، 
مطالعات  در  –که  ۱0درصد  شاخص  بررسی 
بین المللی در نظر گرفته می شود- نمی تواند یک 
دید جامع از میزان فقر انرژی و محرومیت از 
دستیابی به خدمات انرژی ارائه کند. در نتیجه 
شاخص در این مطالعه بهره مندی خانوار از یارانه 

انرژی، در نظر گرفته شده است.
این گزارش در بخش های مختلف به خالءهای 
فاکتورهایی که  بررسی  برای  موجود  اطالعاتی 
در سنجش فقر انرژی مورد نیاز هستند اشاره 
کرده است. نبود این اطالعات می تواند تا حدودی 
موضوع  این  بررسی  مورد  در  را  نهایی  نتیجه 
این گزارش  نویسندگان  دهد،  قرار  تاثیر  تحت 
معتقدند: »سنجش فقر انرژی در ایران نیازمند 
داشتن اطالعاتی است که در حال حاضر بخشی 

است شاخص های  الزم  نمی شود.  تولید  آن  از 
فقر انرژی تبیین شده و هرساله مورد رصد قرار 
گیرد. با توجه به یارانه عظیم انرژی که پرداخت 
می شود، نیاز است تا اطالعات دقیقی از یارانه 
باشد.  دسترس  در  فرد/خانوار  هر  به  پرداختی 
به همین جهت باید برخی مصوبات قانونی به 
انرژی و همچنین  فقر  بهتر  منظور رصد هرچه 
میزان بهره مندی خانوارها از فقر انرژی به تصویب 
بررسی های  محدودیت ها  این  وجود  با  برسد« 
صورت گرفته در این گزارش تصویری از پراکندگی 
فقر انرژی و آب در کشور ارائه می دهد. در کشوری 
که صد درصد مساحت آن با خشکسالی مواجه 
است و بر اساس نتایج این تحقیق هیچ یک از 
استان های آن پوشش ۱00 درصدی در بهره مندی 
از آب آشامیدنی سالم ندارند، نمی توان آمارهای 
بین المللی در مورد وضعیت فقر انرژی در ایران را 
نشان دهنده وضعیت مطلوب دسترسی به آب 
و انرژی قلمداد کرد، بلکه همانطور که اشاره شد، 
این موضوع به تخصیص یارانه انرژی در کشور 
بر می گردد. یارانه ای که عادالنه نیست، چرا که 
هر چه فرد بیشتر از انرژی استفاده کند، یارانه 

بیشتری به او تعلق می گیرد و به کسانی که در 
مناطق کمتر برخوردار دسترسی کمتری به انرژی 

دارند، یارانه کمتری تعلق می گیرد.
یافته های پژوهش وزارت تعاون نشان می دهد: 
کشور  از  درصد   99 از  بیش  حاضر  حال  »در 
برق رسانی شده  و حدود ۱۱90 روستا فاقد برق 
هستند. از این تعداد روستا 250 نقطه تا پایان 
زمینه  در  شد.  خواهد  برق رسانی   ۱400 سال 
دسترسی به برق کشور ایران در شرایط خوبی قرار 
نیز حدود 75.95  با آب شرب  ارتباط  در  دارد. 
درصد از روستاهای باالی بیست خانوار و 99.8 
درصد از مناطق شهری کشور از امکانات آب شرب 
آبفا  شرکت   ۱398 سالنامه  برخوردارند.  سالم 
نشان می دهد مناطق روستایی استان های یزد، 
کرمان، کردستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان به ترتیب کمترین بهره را از آب شرب 
سالم دارند. در نهایت در یک تصویر کلی می توان 
گفت، هیچ یک از استان های کشور پوشش ۱00 
سالم  آشامیدنی  آب  از  بهره مندی  در  درصدی 
جمعیت  از  درصد   24.05 مجموع  در  ندارند. 
دسترسی  سالم  شرب  آب  به  ایران  روستایی 

ندارند«.
در این گزارش همچنین به خالءها و ضعف های 
شده:  اشاره  آب  و  انرژی  فقر  سنجش  آماری 
ایران  در  انرژی  فقر  رصد  و  اندازه گیری  »نبود 
انتشار  در  رویه  وحدت  نبود  رسمی،  به صورت 
داده های مربوط به آب، برق و گاز، نحوه تولید 
و  آب«  و  انرژی  بخش  با  مرتبط  داده های 
اراده شده  این مشکالت  رفع  برای  راهکارهایی 
است، از جمله: »اعالم وحدت رویه در ارائه داده ها 
و شاخص ها توسط دستگاه های مرتبط با انرژی 
و آب، ارائه گزارش بر اساس معیارهای بین المللی 
اندازه گیری فقر انرژی، تغییر و بازنگری در شیوه 
صدور قبوض آب و برق و گاز و اتصال آنها به 
کدملی/ کدپستی به نحوی که میزان بهره مندی 
هر خانوار از انرژی -و در نتیجه یارانه انرژی- 

باشد«. فراهم 
فقر  سنجش  در  فاکتورهایی که  از  دیگر  یکی 
انرژی مورد بررسی قرار می گیرد، سالم و ایمن 
بودن آن است. پژوهش صورت گرفته در معاونت 
رفاه اجتماعی وزارت تعاون برای بررسی ایمنی و 
سازگاری با محیط زیست، شاخص نوع سوخت 
خوراک پزی را در نظر گرفته و تاکید دارد خانوارها 
نباید برای پخت وپز یا تأمین گرمایش منزل از 
سوخت های جامد مانند کود حیوانی، محصوالت 
و…  چوب  زغال  چوب،  بوته ها،  کشاورزی، 
استفاده کنند. در استانداردهای موجود، استفاده از 
این سوخت ها مصداق فقر انرژی است. بر مبنای 
نتایج این پژوهش در مجموع 2 درصد از جمعیت 
کشور از سوخت جامد استفاده می کنند. این دو 
درصد اغلب در استان های کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری و لرستان ساکن هستند 
نفت  و  چوب  زغال  از  را  استفاده  بیشترین  و 
سفید دارند. در مناطقی از استان های سیستان و 
بلوچستان، مرکزی، خراسان شمالی و فارس هم 
برای پخت و پز از زغال چوب استفاده می کنند.
استان های  وضعیت  مطالعه  با  پژوهش  این 
کشور به این نتیجه رسیده است: »در رده بندی 
استانی استان کرمان در 4 شاخص از 5 شاخص 
فقر انرژی، وضعیت بدتری از متوسط کشوری 
داشته است، پس از آن استان های سیستان و 
بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد با عدد 3 قرار 
دارند. به عبارت دیگر استان کرمان با ۱۱ درصد 
و سیستان و بلوچستان با 9 درصد بیشترین 
میزان و استان قم با 0.3 درصد کمترین میزان 
خانوارهای فقیر به لحاظ سهم انرژی از کل هزینه 
خانوار را دارند. هرچه دهک درآمدی باالتر باشد، 
درصد کمتری از خانوارها دچار فقر انرژی هستند، 
یعنی درصد کمتری از خانوارها هستند که سهم 

انرژی از هزینه شان باالتر از ده درصد است.«
از نکات قابل تامل اشاره شده در این پژوهش 
دارند:  تاکید  آن  به  نویسندگان  است که  این 
و  انرژی  فقر  خصوص  در  مشکل  »مهمترین 
آب در ایران، نبود تصویری مشخص از وضعیت 
کیفیت و ایمنی انرژی در نقاط کشور و نبود امکان 
محاسبه دقیق میزان بهره مندی هر خانوار از یارانه 
انرژی است. شاخص های مرتبط کیفیت و امنیت 
عرضه انرژی در سنجش فقر از اهمیت زیادی 
و  انرژی  به  از دسترسی  زیرا پس  برخوردارند؛ 
خدمات آن نیاز به ثبات عرضه و عرضه مداوم 
و بدون قطعی بیش از پیش احساس می شود. 
اما متاسفانه در هیچ یک از سه بخش آب، برق 
و گاز این شاخص ها به صورت دقیق محاسبه و 
منتشر نشده اند« فقر داده یکی از مواردی است 
که در تمام حوزه ها پژوهشگران و تصمیم گیران 
با آن روبرو هستند. نبود داده های منسجم در 
زمینه انرژی، راه را برای داشتن برنامه ای مدون 
و اصولی در توزیع انرژی و مدیریت آن که یکی 
می شود،  محسوب  جدی کشور  چالش های  از 
مسدود می کند. بدون داده های دقیق، چشم انداز 
وجود  هم  دقیق  برنامه ریزی  امکان  و  درست 

نخواهد داشت.

و  زیست محیطی  مخاطرات  دفتر  مدیرکل   
از  گفت:  زمین شناسی  سازمان  مهندسی 
۶09 دشت کشور، 500 دشت دارای آب های 
پدیده  با  آنها  همه  که  هستند  شیرین 
سازمان  گزارش  به  مواجه اند.  فرونشست 
کشور،  اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی 
را  زمین  فرونشست  پدیده  شهبازی  رضا 
همه  دانست که  رسمی کشور  مشکل  یک 
افزود: در سال های 84  و  را پذیرفته اند  آن 
قرار  محققان  اختیار  در  رادار  فناوری  و 85 
گرفت، با بهره گیری از این فناوری دشت های 
مهم کشور مورد بررسی و پایش مجدد قرار 
شده  تهیه  فرونشست  نقشه  های  و  گرفتند 
نشان داد که دشت رفسنجان، جنوب تهران 
و دشت فامنین همدان با پدیده فرونشست 
دوم  پایش  هستند.در  مواجه  فروچاله  و 
فرونشست  گرفت  صورت   90 سال  در  که 
زیرا در  به عنوان یک مخاطره معرفی شد، 
سانتی متری   3۶ فرونشست  تهران  جنوب 
از این مطالعات در سال  گزارش شد. پس 
۱395 یک بار دیگر کل دشت های کشور مورد 
بررسی قرار گرفتند که بیشینه فرونشست در 
دشت های کشور حدود ۱5 تا ۱7 سانتی متر 
بوده و آخرین پایش این سازمان مربوط به 
سال  در  آن  اطالعات  می شود که   98 سال 
99 ارائه شد.در این پایش مشخص شد از 

دشت   500 حدود  دشت کشور،   ۶09 تعداد 
جرات  به  هستند،  شیرین  آب های  دارای 
می توان گفت که در حال حاضر هیچ دشتی 
آن آب شیرین  در  ندارد که  در کشور وجود 
موجود باشد اما با پدیده فرونشست مواجه 
نباشد. دلیل این امر برداشت بی رویه آب از 
آبخوان ها و عدم مدیریت منابع آب است. با 
توجه به خشکسالی های پیاپی در کشور، دور 
از انتظار نیست که در مطالعات سال آینده ما 
نشان داده شود که شهرهای شمالی گیالن 
با  درگیر  شهرهای  جمع  به  نیز  مازندران  و 
نتایج  شده اند.  اضافه  فرونشست  مخاطره 
بررسی ما نشان می دهد که به عنوان مثال در 

دشت های تهران نرخ فرونشست نسبت به 
پنج سال گذشته کمتر شده، اما وسعت آن 
افزایش یافته است. البته با این گفته نباید 
تصور کرد که فرونشست متوقف شده، بلکه 
و  دارد  ادامه  همچنان  آب  بی رویه  برداشت 
الیه ها خود به بیشینه فرونشست رسیده اند.
به  کشور  استان  خطرناک ترین  شهبازی 
عنوان  اصفهان  استان  را  فرونشست  لحاظ 
کرد و گفت: روزی نیست که برای ما پیام 
از این استان در زمینه فرونشست  ناگواری 
کشور  تنها کالن شهر  اصفهان  نشود.  ارسال 
شهر  درون  سمت  به  فرونشست  است که 

است. کرده  نفوذ 

مدیرکلدفترمخاطراتمحیطزیستیسازمانزمینشناسی:

500دشتکشوردرمعرضخطرفرونشستهستند

منابعآب

ما چه بخواهیم و چه 
نخواهیم مردم به این رمز 
ارزها توجه کرده و در حال 
ورود به بازار رمز ارز هستند 

و اگر بانک مرکزی وارد عمل 
نشود، ممکن است حفظ 

ارزش پول ملی ضربه ببیند

مقاممسئولدرنظامبانکی:

بانکمرکزیدرحالراهاندازیرمزارزملیاست
جهانی  بازار  به  ارزها  رمز  ورود  از  سالی  چند 
می گذرد و ایران هم مدتی است هم در صنعت 
ماینینگ و هم در حوزه مبادله رمزارز وارد این 
نشان  اظهارنظرها  برخی  اما  است،  شده  بازار 
ماهیت  با  یا  اقتصادی کشور  مدیران  می دهد 
سیاق  به  یا  و  نیستند  آشنا  ارزها  رمز  دقیق 
بومی کردن  به  تنها  دیگر  حوزه های  بسیاری 
پدیده ها معتقدند. یک مقام مسئول در نظام 
بانکی از ورود بانک مرکزی به رمزارز داخلی و 
به گزارش  داد.  خبر  آن  آئین نامه های  طراحی 
مهر، اسماعیل لله گانی در خصوص نگاه بانک 
مرکزی به رمز ارزها گفت: بانک های مرکزی در 
دنیا به این سمت رفته اند که به رمز ارزها توجه 
کنند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز 
به مسئله رمز ارزها توجه کرده و 80 بانک مرکزی 
دنیا نسبت به صدور رمز ارز با پشتیبانی بانک 

اقدام کردند. مرکزی 
لله گانی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز باید رمز ارز 
اختصاصی منتشر کند، تصریح کرد: رمز ارزهای 
بانک مرکزی معادل دیجیتال برای پول رسمی 
هر کشور است که باید شرایطی همچون پذیرش 
جهانی را دارا باشند و از سوی بانک های مرکزی 
منتشر شده باشند. رمزارزهای اختصاصی هر 
بانک مرکزی یا CBDC در دو نوع عمده فروشی 
مرکزی  بانک های  سوی  از  فروشی  خرده  و 
به  پیشرفته  در کشورهای  منتشر می شود که 
در  آن  فروشی  عمده  نوع  عرضه  امکان  دلیل 

شبکه های بین المللی بیشتر به سمت استفاده 
از این مدل حرکت شده است CBDC ها به 
صورت آفالین قابل استفاده هستند. برخالف رمز 
ارزها CBDC ها مانند سکه و اسکناس رایج 
هر کشور دارای رقم رسمی هستند و از اعتبار 
و پشتوانه بانک مرکزی برخوردارند. بانک های 
مرکزی CBDC ها را یا مستقیمًا منتشر کرده 
و در اختیار مشتری می گذارند که در این صورت 
نقش بانک ها کمرنگ می شود و یا اینکه بانک 
مرکزی صرفًا صادر کننده است و نهادهای مالی 
به عنوان واسطه CBDC ها را عرضه می کنند.

پول  ارزش  حفظ  با  رابطه  در  لله گانی گفت: 
ملی CBDC ها می توانند مؤثر باشند. ما چه 
بخواهیم و چه نخواهیم مردم به این رمز ارزها 
توجه کرده و در حال ورود به بازار رمز ارز هستند 
ممکن  نشود،  عمل  وارد  مرکزی  بانک  اگر  و 
است حفظ ارزش پول ملی ضربه ببیند. امکان 
استفاده همزمان از CBDC به عنوان پول رایج 
ملی صادره از بانک مرکزی و رمز ارزهای رایج 
در دنیا وجود دارد اما بانک مرکزی می تواند با 
CBDC در مدیریت نقدینگی به صورت فعال 
وارد شود. در مقابله با رمز ارزها که هر روز در حال 
گسترش هستند و ایراداتی دارند، باید فعاالنه تر 
عمل کرد. البته در سطح کشور برای ماینینگ 
رمز ارزها مجوزهایی صادر شده ولی برای نقل و 
انتقاالت آن و نقد کردن رمز ارزها دستورالعملی 

نداریم.

|پیامما|مفهوم»فقرانرژی«دردنیایامروزیکیازشاخصههایمهمتعیینوضعیترفاهاجتماعیدرجوامعاست.موضوعیکهدربسیاریاز
کشورهابهصورتساالنهموردمطالعهقرارگرفتهودربرنامهریزیهامدنظرقرارمیگیرد.ایرانهرچندبهلحاظدراختیارداشتنانرژیوهمچنین
یارانهایکهبهحاملهایانرژیتعلقمیگیرددرجدولمطالعاتیبینالمللیدرحوزهفقرانرژیرتبهمطلوبیدارد،امااینجایگاهنهبهمعنای
دسترسیپذیریبهانرژیهایمدرنوپاککهبهمعنایباالبودنیارانهانرژیدرکشوراست.مطالعهایکهدفترمطالعاترفاهاجتماعیوزارت
تعاونانجامدادهاست،بهخالءهایموجوددربررسیاینمفهومدرکشوراشارهکردهوباوجودمحدودیتهایاطالعاتی،تصویریازوضعیت
فقرانرژیدرایرانترسیمکردهاست.دراینمطالعهبهایننکتهتاکیدشدهاستکه:»درایرانتاکنونهیچسازمانونهادیبهطوردقیقفقر
انرژیوآبرابررسینکردهاست.مهمترینمشکلدرخصوصفقرانرژیوآبدرایران،نبودتصویریمشخصازوضعیتکیفیتوایمنی
انرژیدرنقاطکشوروامکانمحاسبهدقیقمیزانبهرهمندیهرخانوارازیارانهانرژیاست«اینپژوهشنشانمیدهددرمیاناستانهای

کشور،کرماندربررسیشاخصهایفقرانرژیبدترینواستانقمبهترینوضعیترادارند.

مهمترین مشکل در خصوص 
فقر انرژی و آب در ایران، نبود 
تصویری مشخص از وضعیت 

کیفیت و ایمنی انرژی در نقاط 
کشور و نبود امکان محاسبه 
دقیق میزان بهره مندی هر 
خانوار از یارانه انرژی است

استان کرمان با ۱۱ و سیستان 
و بلوچستان با حدود 9 درصد 

باالترین نرخ خانوارهایی را 
دارند که سهم انرژی از کل 
هزینه آنها باالتر از ۱0 درصد 

است. در این رده بندی، قم با 
0.3 درصد، بهترین وضعیت را 

داراست
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آنچه در آن جستار مطرح شد، مباحثی در 
بر  ناظر  و  بود  شهری  حکمروایی  الزامات 
رویه ها و فرآیندها و نه اولویت های برنامه ای 
سوابق  باوجود  شورا  اکنون که  محتوایی.  و 
در  شورا  و  شهرداری  در  آن  اعضای  برخی 
سردرگمی و فقدان خروجی و جهت گیری 
به  نسبت  که  است  الزم  می برد،  سر  به 
اولویت های برنامه ای توجه نشان داده شود.

اولویتهایپارلمانشهری
راستای  در  برنامه ای  اولویت،  نخستین 
این  است.  شهری  حکمروایی  الزامات 
فرآیندها،  و  رویه ها  بر  ناظر  باید  اولویت 
از  اجتماعی  تقویت سرمایه  و  اعتمادسازی 
راه هایی چون برگزاری گفتگوهای اجتماعی 
فعاالن  و  معتمدان  شهروندان،  با  منظم 
محالت، فعاالن مدنی، متخصصان، اصحاب 
موضعی،  و  موضوعی  صورت های  به  رسانه 
و  محور  اجتماع  مشارکتی،  رویکرد  اتخاذ 
شهرداری  و  شهرداری  فعالیت  در  فرایندی 
برنامه ریزی  رویکرد  جای  به  مناطق 
عملیاتی و پروژه ای و اهتمام به حمایت از 
محلی،  موضوعی  مشارکتی  نهادسازی های 
پاسخگویی  سیستم  شفافیت  ارتقای 
جهت  زیرمجموعه  ادارات  و  شهرداری ها 
فکر  اتاق  تشکیل  عمومی،  اعتماد  افزایش 
مناطق از نمایندگان شورایاری، سازمان های 
و مدنی منطقه  نهادهای صنفی  نهاد،  مردم 
مناطق  اجتماعی  و  شهری  متخصصان  و 

جهت ارتقای مشارکت و شفافیت در مناطق، 
سازمانی  اجتماعی  مسئولیت  نظام  برپایی 
شهرداری و نظام تسهیلگری شهرداری برای 
اقتصادی  بنگاه های  اجتماعی  مسئولیت 
و  سیاستگذاری  اعتمادسازی،  بدون  باشد. 

می شود. مواجه  شکست  با  حکمرانی 
»تهران  شهر  اقتصادی  برنامه  دوم،  اولویت 
است.  کارآفرین«  شهرداری  مولد،  شهر 
بدون اهتمام جدی به این موضوع، شهر و 
زنگار  ورشکستگی،  سیاهچاله  در  شهرداری 
گرفتگی و افت شهری غرق خواهند شد و 
یافت  خواهد  را  دیترویت  سرنوشت  تهران، 
و به دیتروپیا تبدیل خواهد شد و هم فقر 
اجتماعی است  شهری که مولد آسیب های 
که نگرانی اعضای شورا و شهردار منتخب آن 
را در نمودهای ظاهری اش برانگیخته است، 
بخش  افزوده  ارزش  شد.  خواهد  تشدید 
در  و  است  درصد   7 نهایت  هم  ساختمان 
باالترین ظرفیت خود که با توجه به شرایط 
اشباع شدگی تهران قابل تحقق نیست هم 
چاره ساز نیست و زمزمه های تکیه بر رونق 
ویرانگر  اعتیاد  تشدید  جز  ساز  و  ساخت 
آنکه  بر  مضاف  ندارد.  نتیجه ای  اقتصادی 
تشدید  با  بخش ساختمان  بر  تکیه  تبعات 
فراسرمایه ای شدن مسکن، تبعات اجتماعی 
از  باید  را  مهم  این  دارد.  فقرا  بر  وخیمی 
محلی  اقتصاد  توسعه  برنامه  چون  طرقی 
در   )local economic development(

مشاغل  توسعه  و  برخوردار  کمتر  محالت 
و  کسب  دستی،  صنایع  خانگی،  محلی، 
کارهای اجتماعی، تدوین بیزنس پالن شهر 
تهران، فعال سازی طرح های کار و فعالیت 
مناطق،  تفصیلی  های  طرح  و  جامع  طرح 
برنامه اقتصاد فرهنگ، برنامه اقتصاد داده، 
جهت  تغییر  گردشگری،  اقتصاد  برنامه 
فروشی  خام  سرمایه ای،  واگذاری های  از 
مشارکتی«  پروژه های  سمت  »به  اراضی 
ارزش افزایی »پیگیری برنامه های مدیریت 
و  بازیافت  بخش  تقویت  جهت  پسماند 
ارزش افزایی های حاصله از آن با بکارگیری 
روش های ترکیبی بازیافت مردمی، استفاده 
بخش  سرمایه گذاری  و  استارتاپ ها  از 
حاشیه ای،  پارک  سازی  پولی  خصوصی، 
طرح آمایش تجاری شهر »ظرفیت سنجی 
زمینه های فعالیت تجاری در سطح شهر«  و 
دسترسی همگانی به داده های آن و هدایت 
فعالیت ها و اصناف براساس آن، پشتیبانی 
و  کسب  خوشه های  تقویت  و  تشکیل  از 
بازارچه های  انواع  توسعه  از  حمایت  کار، 
مشاغل  پیوند  برای  تسهیلگری  و  محلی 
استارتاپ ها  تولیدی،  کارگاه های  خانگی، 
و  ایجاد  از  از  حمایت  آن،  با  هنرمندان  و 
»به  کاالیی   توزیع  شبکه های  گسترش 
تسهیل  خانگی«  محصوالت  زمینه  در  ویژه 
ویژه  به  آن  از  زدایی  مانع  و  کار  و  کسب 
جهت بهره گیری از خرده فضاها و فضاهای 

متخلخل »به ویژه در بافت مرکزی و محالت 
پهنه های مختلط  تقویت  و  برخوردار«  کمتر 
کمتر  محالت  در  ابزارخانه  احداث  شهری، 
دسترسی  همگانی سازی  برای  برخوردار 
پیشرفته  طراحی  امکانات  و  تولید  ابزار  به 
در  توانمندسازی شغلی ساکنان  به  که هم 
به  هم  و  بینجامد  محلی  اقتصاد  چارچوب 
داخلی  دکوراسیون  و  داخلی  بازسازی  امور 
خانه های بافت فرسوده و ریزدانه کمک کند، 

کرد. پیگیری 
ابعاد  در  هوشمندسازی  سوم،  اولویت 
کاهش  جهت  خدمات  سازی  الکترونیک 
و  نفوذ  اعمال  الغای  شهری،  سفرهای 
سریع  دسترسی  شفافیت،  طالیی،  امضای 
به فعالیت ها و اطالع رسانی، تجمیع تمامی 
کاربست  شورا،  و  شهرداری  سامانه های 
گیمیفیکیشن،  اشیا،  اینترنت  استارتاپ ها، 
واقعیت افزونه، هولوگرام و کارت های اعتبار 
شهروندی در امور شهری برای خالق سازی 
توجه  باید  البته  است.  فعال سازی شهر  و 
به  نباید  را  داشت که مفهوم هوشمندسازی 
هوشمند  شهر  داد،  تقلیل  دیجیتالیزاسیون 
شامل  بلکه  نیست  ديجيتالی  هوش  صرفا 

است. نیز  »خالقیت«  انسانی  هوش 
به  بودجه  ساختار  اصالح  چهارم،  اولویت 
ابعاد  یعنی  این  است.  عملیاتی  صورت 
منطقه ای،  ابعاد  در  عادالنه  باید  بودجه 
محله ای با توجه به نیازهای خاص جامعه 
و  تخصیص  یعنی  برنامه ریزی  باشد. 
است.  بودجه  تخصیص،  ابزار  مهم ترین 
دخل  واقع  در  که  ناکارآمدی  بودجه  با 
خواهانه  سهم  صورت  به  و  است  خرج  و 
تدوین می شود و با واقعیِت تخصیص نیز 
همخوانی ندارد، نمی توان هیچ جهت گیری 

کرد. محقق  را 
است.  شهر  پذیری  پیاده  پنجم،  اولویت 
نخستین گام، سنجش پیاده پذیری شهر 
و مناطق تهران است. گام دوم هم مناسب 
اماکن  و  معابر  پذیری  دسترس  و  سازی 
سالمندان،  معلولیت،  دارای  افراد  »برای 
والدین با کالسکه، افراد دارای چرخ خرید، 
گام  در  است.  زنان، کودکان«  باردار،  زنان 
سوم باید به برقراری چشمان ناظر خیابان و 
گام چهارم، برقراری رژیم خیابان و تعریض 
گام  در  همچنین  و  توجه کرد.  روها  پیاده 
باید  خیابان کامل، گام ششم  تحقق  پنجم 
تخصیص خیابان هایی به برنامه های خیابان 
ورزش،  خیابان  بازی،  خیابان  از  »اعم  باز 
پارکلت  طرح های  اجرای  و  خرید«  خیابان 
هفتم  گام  در  و  باشد  دی  اینگ  پارک  و 
و  به گذرگاه ها  خیابان هایی  تخصیص  باید 

گذرگاه های  و  فرهنگی  پیاده  میدانگاه های 
پیاده طبیعی-تفرجی، با الگوی کوچه باغ ها 
اهمیت  براساس  ترتیب ها  داد.  تخصیص 
ترین  مهم  اقدام.  مرحله بندی  نه  است 
است که  شهر  در  حضور  حق  شهر،  بر  حق 
وضعیت  و  آن  کننده  تضمین  پیاده پذیری 
شهر گویای تناسب نداشتن حداقلی در این 

است.  زمینه 

آموزش  بر  تمرکز  باید  شورا  اولویت ششم 
آموزش  رویکرد  تغییر  و  شهروندی 
شهروندی از آموزش پیام محور و یکطرفه 
تقویت  برای  عمل  حین  در  آموزش  به 
به  حق  سوژه  عنوان  به  فعال  شهروند 
تاکتیکی،  شهرسازی  جمله  »از  شهر 
ظرفیت های  مدرسه،  شهردار  ظرفیت های 
-معرفی  شهروندی  موزه  شورایاران، 
بهبود  برای  شهروندان  فعالیت های 
تشویق  فعال،  شهروندان  معرفی  شهر-، 
سوت  تشویق  شامل  که  فعال  شهروندان 
باشد. می شود«  نیز  فسادیاب ها  و  زن ها 
 توجه به آموزش حقوق شهروندی »آموزش 
تکلیف مدار«،  آموزش  جای  به  محور  حق 
ارائه  و  مناطق  و  شهر  بودجه  شفاف سازی 
است.  شهروندان  به  ساده  زبان  به  بودجه 
اقدام نرم افزاری و تقویت شهروندی  بدون 
که مسئولیت پذیر و آگاه باشد، نمی توان به 
ارتقای شهر رسید که حداقلی ترین نمود آن 
در مسائلی چون نگهداشت و پسماند است. 
شهر  جسم  کنار  در  هم  شهر  جان  به  باید 
توجه کرد و آنچه همواره مغفول بوده جان 

بوده است. شهر 
سازمانی،  چابک سازی  نهایت،  در  و 
که  است  شهرداری  پرسنلی  و  مدیریتی 
که  کارآمد  و  متناسب  سازمان  یک  بدون 
عملکرد  بهینه سازی  با  متناسب  اندازه اش 
پرسنلش  و  مدیریت  باشد،  بهره وری  و 
متناسب با تخصص ها و نیازهای شهر باشد 
و  منعطف  و  پویا  و  چابک  فرآیندهایش  و 
شفاف باشد، نمی توان برنامه ها را به درستی 

کرد. نهادی  و  مدیریت 

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
زده  زلزله  مدارس  بازسازی  از  مدارس، 
این  شدن  آماده  و  »سی سخت«  منطقه 
مدارس، برای حضور دانش آموزان خبر داد. 
در  رخشانی مهر،  مهراله  ایلنا،  گزارش  به 

بازسازی  وضعیت  آخرین  بررسی  جلسه 
زلزله  از  ناشی  آسیب دیده  مدارس 
انجام  اقدامات  به  اشاره  با  سی سخت، 
اظهار  دنا،  شهرستان  زلزله  از  پس  شده 
از  پس  ابتدایی  دقایق  همان  از  کرد: 

و  کارشناسان  »سی سخت«،  منطقه  زلزله 
اصلی  کانون  در  مدارس  نوسازی  ارزیابان 
بررسی  به  نسبت  و  یافتند  حضور  زلزله، 
اقدام  مناطق  این  در  موجود  مدارس  تمام 

  . ند کرد

جستاریدربارهاولویتهایشورایششم

قدم اول؛ تقویت سرمایه اجتماعی
هوشمندسازیدرابعادالکترونیکسازیخدماتبایدیکیازاولویتهایشورایششمشهرتهرانباشد

مدارس»سیسخت«مهرماهآمادهحضوردانشآموزاناست

یکپژوهشنشانمیدهد:
میانگینارتفاعآالیندهها
درشهرتهرانحدود

590متراست
در  تهران  هوای  کیفیت  کنترل  شرکت 
مرزی  الیه  ارتباط  خود،  گزارش  تازه ترین 
یا عمق اختالط )PBL( با رفتار آالینده ها و 
تأثیر این کمیت هواشناسی بر کیفیت هوای 

داد. قرار  بررسی  مورد  را  تهران  شهر 
به گزارش پانا، محقق این پژوهش با اعالم 
و  تشدید  بر  آن  تأثیر  و  اختالط  الیه  اینکه 
تقلیل آلودگی هوا، در مدل های پیش بینی 
می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  هوا  کیفیت 
سرد  ماه های  در  اختالط  الیه  عمق  گفت: 
سال نسبت به ماه های گرم کاهش می یابد 
و با توجه به شرایط پایدار جوی و کاهش 
تولید  آلودگی  خورشید،  نور  تابش  شدت 
ارتفاع مجاور سطح زمین  شده در الیه کم 
پیدا  افزایش  هوا  آلودگی  و  محبوس شده 

می کند. 
این  در  اینکه  به  اشاره  با  احدی  سولماز 
گزارش، میزان آالینده های مختلف با میزان 
ارتفاع الیه مرزی، مورد بررسی قرار گرفته که 
بر اساس آن، این ارتفاع در ساعات روز به 
حداکثر و در ساعات شب به حداقل میزان 
آالینده ها  غلظت  کرد:  اظهار  می رسد،  خود 
در تهران، عمدتًا در ساعات میانی و هنگام 
ویژه  به  و  صبحگاهی  ترافیک  پیک های 
احتباس  به  منجر  و  داده  رخ  شامگاهی 
آالینده ها در ارتفاع کم و تشدید غلظت آنها 

می شود.
او با بیان اینکه بیشترین ارتفاع الیه اختالط 
در تابستان و کمترین ارتفاع در زمستان رخ 
 ۱4 ساعات  در  فصول،  همه  در  و  می دهد 
اساس  بر  تاکید کرد:  می گیرد،  اوج   ۱5 تا 
بررسی انجام شده بر روی اطالعات ایستگاه 
مهرآباد تهران در یک بازه دو ساله، حداقل 
و حداکثر ساعتی ارتفاع ثبت شده، 20 متر 
 590 در حدود  آن  میانگین  و  متر   4500 و 

متر بوده است.
کارشناس شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
با تاکید بر تأثیر به سزای این عامل در الگوی 
در  می تواند  که  آالینده ها  غلظت  تغییرات 
و کاهش  مدیریت کنترل  برنامه ریزی های 
گیرد،  قرار  استفاده  مورد  آالینده ها  انتشار 
کمک  می تواند  اطالعات،  این  کرد:  اضافه 
کند که به نوعی عمل شود تا حتی المقدور، 
توزیع شود که  در ساعاتی  آالیندگی  انتشار 

باشد. امکان پذیر  پراکنش آن در جو 

رئیسشورایشهراراک:
شهرداراراکهنوزانتخاب

نشدهاست
اراک  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
گزینه  دو  انتخاب  درباره  گمانه زنی ها 

کرد.  رد  را  اراک  شهرداری 
به  واکنش  در  میرنظامی  وحید  سید 
رسانه ها  برخی  از طریق  منتشر شده  خبر 
تصدی  نهایی  دو گزینه  انتخاب  بر  مبنی 
پس  ایمنا گفت:  به  اراک،  شهردار  پست 
جهت  داوطلبان  نام  ثبت  مهلت  اتمام  از 
 43 تعداد  اراک،  شهردار  پست  تصدی 
تهیه  آنها  رزومه  که  شدند  شناسایی  نفر 
مرحله  در  و  شد  ارائه  شورا  اعضای  به  و 
شرایط  با  نامزدها  از  یک  هر  شرایط  بعد 
انتخاب  برای  وزارت کشور  ابالغی  قانونی 
قرار  تطبیق  مورد  کالنشهرها  شهرداران 

شد. داده 
و  رزومه  دقیق  بررسی  با  داد:  ادامه  او 
شرایط  فاقد  نفر   ۱۶ تعداد  افراد،  سوابق 
که  طوری  به  بودند  کشور  وزارت  اولیه 
نداشتند  مرتبط  تحصیلی  مدرک  یا  اغلب 
9 سال سابقه  به  آنها  یا سوابق مدیریتی 

نمی رسید. میانی  مدیریت 
افزود:  اراک  شهر  شورای  رئیس 
از  نفر   ۱۶ سوابق  بعدی  نشست های 
گرفت  قرار  بررسی  مورد  مجددًا  نامزدها 
با شاخص های  افراد  از  و شرایط هر یک 
ارزیابی  مورد  شورا  توسط  شده  تدوین 
نفر   ۱0 تعداد  نهایت  در  و  شد  داده  قرار 
به  امتیاز شدند  بیشترین  حائز  آنها که  از 
جهت  و  یافتند  راه  بعدی گزینش  مرحله 
ارائه برنامه همچنین پاسخ به سواالت به 

شدند. دعوت  شورا  صحن 
یک  بین  این  در  کرد:  اظهار  میرنظامی 
گزینه در مصاحبه شرکت نکرد و 9 گزینه 
برنامه های خود را  پست مدیریت شهری 
ارائه کردند و در  در صحن غیرعلنی شورا 
حال حاضر برنامه های این 9 نفر در حال 

است. و کارشناسی  ارزیابی 
رئیس شورای شهر اراک تاکید کرد: خبر 
اجماع  بر  مبنی  رسانه ها  در  شده  منتشر 
صرفًا گمانه زنی  نهایی  دو گزینه  بر  اعضا 
این  در  خبر  گونه  هر  و  بوده  رسانه ای 
از طرف شورای اسالمی شهر  زمینه قطعًا 
اراک به سمع و نظر شهروندان و اصحاب 

رسید. خواهد  رسانه 

با بودجه ناکارآمدی که در واقع 
دخل و خرج است و به صورت 
سهم خواهانه تدوین می شود 
و با واقعیِت تخصیص نیز 
همخوانی ندارد نمی توان هیچ 
جهت گیری را محقق کرد

دریادداشت»شورایششموعبرتهایحکمرانیشهری«نسبتبهمخاطراتبحرانمشروعیت،بحرانعقالنیت،سیاستزدگیو
جناحزدگی،بحراننمایندگیاجتماعی،جایگزینیتصورشخصیازعمرانشهریبهجایتوسعهشهر،تبعاتپنهانکاری،هشدارداده
شد.مروریبرعملکردتاکنونیشورایششمتهرانازنحوهانتخابشهردار،نحوهمواجههبامدیریتشهریگذشته،مناسباتدرونی
شورا،نحوهمواجههباافکارعمومی،ادارهجلساتواولویتهاوخروجیهابیانگرصحتآننگرانیهابود،نگرانیهاییکهبخشیازآنها

اختصاصبهاینشورانداشتودرخصوصشورایپنجمنیزپیشازآغازبهکارآنمطرحشدهبود.

آموزش

بدون اقدام نرم افزاری و تقویت 
شهروندی که مسئولیت پذیر و 
آگاه باشد، نمی توان به ارتقای 

شهر رسید که حداقلی ترین 
نمود آن در مسائلی چون 
نگهداشت و پسماند است
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|عضوگروهجامعهشناسیشهر|

|محمدکریمآسایش|

روابطعمومیشهرداریرفسنجان روابطعمومیشهرداریرفسنجان

 آگهي 
مناقصه عمومی

آگهي 
مناقصه عمومی

شهرداریرفسنجاندرنظرداردبراساسبودجهمصوبشماره
1119مورخ99/12/27شورایمحترماسالمیشهر،نسبتبهخرید
100تریلیکودگاویمرغوبجهتسازمانسیمامنظروفضایسبز
شهریشهرداریرفسنجانازطریقبرگزاریمناقصهعمومیاقدام
نماید.لذاازکلیهشرکتهاوفروشندگانواجدصالحیتکهتجربهو
تواناییانجامكاررادارند،دعوتبعملمیآیدجهتدریافتاسناد
واطالعازشرایطشركتدرمناقصهبهدفترامورقراردادهاواقعدر
بهنشانی یا بهآدرسرفسنجان،خیابانتختی شهرداریمركزی
اینترنتیwww.rafsanjan.irمراجعهوپیشنهاداتخودراتاپایان
وقتاداریروزشنبهمورخ1400/06/27بهدبیرخانهشهرداریمركزی

تسلیمنمایند.

شهرداریرفسنجاندرنظرداردبراساسبودجهمصوبشماره
1119مورخ99/12/27شورایمحترماسالمیشهر،نسبتبهخرید
1800کامیونخاکنباتیجهتسازمانسیمامنظروفضایسبز
شهریشهرداریرفسنجانازطریقبرگزاریمناقصهعمومیاقدام
نماید.لذاازکلیهشرکتهاوفروشندگانواجدصالحیتکهتجربهو
تواناییانجامكاررادارند،دعوتبعملمیآیدجهتدریافتاسناد
واطالعازشرایطشركتدرمناقصهبهدفترامورقراردادهاواقعدر
بهنشانی یا بهآدرسرفسنجان،خیابانتختی شهرداریمركزی
اینترنتیwww.rafsanjan.irمراجعهوپیشنهاداتخودراتاپایان
وقتاداریروزشنبهمورخ1400/06/27بهدبیرخانهشهرداریمركزی

تسلیمنمایند.
تاریخبازگشاییپاکاتروزیکشنبهمورخ1400/06/28میباشد.

)الزمبهذکراستشهرداریرفسنجاندرردیاقبولتمامیاهریکاز
پیشنهاداتمختاراست.(

مدتاعتبارپیشنهادات2ماهمیباشد،سایرجزئیاتمربوطهدراسناد
مناقصهدرجشدهاست.

تلفنهایتماس:034-34258701-5

تاریخبازگشاییپاکاتروزیکشنبهمورخ1400/06/28میباشد.
)الزمبهذکراستشهرداریرفسنجاندرردیاقبولتمامیاهریک

ازپیشنهاداتمختاراست.(
مدتاعتبارپیشنهادات2ماهمیباشد،سایرجزئیاتمربوطهدر

اسنادمناقصهدرجشدهاست.ت
لفنهایتماس:034-34258701-5

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 1400/2

انجام امور خدمات نظافتي و سرویس دهي خدمات پذیرائي و 
تشریفات آبدارخانه

مورخانتشارمناقصهدرسامانهازساعت8صبحزمان1400/06/11میباشد.
آخرينمهلتدريافتاسنادمناقصهازسايت:ساعت8صبحمورخ1400/06/15

آخرينمهلتارائهپيشنهاد:ساعت8صبحمورخ1400/06/25
زمانبازگشايیپاكتها:ساعت10صبحمورخ1400/06/27

متقاضيانمیتوانندجهتدريافتاطالعاتبيشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاكتها
بهآدرس:كرمان-بزرگراهامام)ره(-جنبادارهصنعت،معدنوتجارتادارهكلبنياد

شهيدوامورايثارگراناستانكرمانمراجعهوياباشمارهتلفن32163986-034تماس
حاصلنمايند.

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه:
مركزتماس:41934-021دفترثبتنام:88969737و85193768

م الف 20۱۱ ادارهکلبنیادشهیدوامورایثارگراناستانکرمان

ادارهكلبنیادشهیدوامورایثارگراناستانكرماندرنظرداردمناقصهانجامامورخدماتنظافتیوسرویس
دهیخدماتپذیرائیوتشریفاتآبدارخانهرابهمدتیكسالازطریقسامانهتداركاتالكترونیكیدولت)ستاد(
بهشمارهمناقصه2099005483000005برگزارنماید.كلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاارائه
پیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاكتهاازطریقدرگاهسامانهتداركاتالكترونیكیدولت(ستاد(بهآدرس
www.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدر

سایتمذكورودریافتگواهیامضایالكترونیكیراجهتشركتدرمناقصهمحققسازند.

نوبتاولنوبتاول
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2095   | پنج شنبه  ۱۱ شهریور ۱400  |4 اطالع رساین

افقی
و  آب  مخلوط  طبیعت،  زیبایی  مظهر   -  ۱ 
خاک، زدنی ورزشی - خاک سفالگری، خاک 
سرخ، خاک عهد عتیق - حسد - مبهوت و 
متحير2 - كم نور - جانور درنده - ساكنین 
محله، ساكنان یك محل3 - مخفف شاه - 
فیلمی از داریوش فرهنگ - یکی از القاب 
اروپایی - اسرار، سر4 - درنده گله، چوپان 
دروغگو آن را در خیال خود می دید - دریاچه 
ای درآمریکا - هرگز نه عرب5 - مومیایی 
- در رفاه و آسایش - كمتر، كمترین اندازه 

میدان  رهایی،   - پیوسته۶  همیشگی،   -
معروف تهران، خالصی - چربی - کمیاب، 
نادر و کمیاب، نادر7 - خرس فلكی، خرس 
آسمان - سخن بی پرده - ترفند - خطی 
در دایره، نام کشوری در جنوب ایران - قطع 
 - وارونه  حس   - روسی8  سوپ  كردن، 
آخرین نازی، دستیار هیتلر، معاون هیتلر - 
همراه ناز، اطوار، بجا آوردن - در یک جهت9 
- از آثار اوهنری - عید ویتنامی ها - فاقد 
تصمیم، نامصمم۱0 - به معنی بگو  - خرمای 
پوسیده  - وای درهم - الفت، انس گرفتن، 
عادت۱۱ - باران اندک - از جنس نی  - واحد 

هدف،  نشان  تیر،  هدف   - شمارش کاغذ 
نازل  از  الهی،  آزمون  - مصیبت،  تیررس۱2 
شدنی ها - كارها، كردارها - كلمه شگفتی 
- گاه  باركش  حیوان   - دهن کجی۱3   -
استراحت، پایان روز - مادر عرب، عزیز تازی 
- هنوز التین، عالمت مصدر جعلی - پرتقال 
معروف۱4 - انگل گال - وسیله کمک حرکتی 
اطفال - از غالت، اتمسفر۱5 - دوستی - 
بخشی از اوستا - تازه آذری - روزی یافتن، 
روزی دادن۱۶ - کلم - اثری از جبران خلیل 
جبران - جاویدان، همیشگی۱7 - پارچه کهنه 
- رنگ دریا، رنگ آرامش، از رنگهای اصلی - 

كشوری عربی، كشور مبارك - باد سرد

عمودی
۱ - جمع اشباح، مشابهت - ظروف آشپزخانه 
- آرزومند2 - اثر چربی - جای بازگشت  - از 
آثار عبدالحسین زرین کوب3 - سالح رستم، 
سالحی خاردار که در گذشته در جنگها استفاده 
می شد - سنجیده - همگی، بز نر، کچل4 - 
جمع سریر - مهربان تر، بسیار مهربان - بد و 
زشت5 - گل آفتاب گردان - رفوزگی - بریان 
کردن۶ - قیمت بازاری - از علوم خفیه - 
درخت زبان گنجشك7 - کشیدنی بر چشم، از 
لوازم آرایشی، خانم ها آن را بر چشم می کشند 
- خاشاك، خار - نفس ها، دمها، گرانمایه 
شدن - کلمه همراهی، آش، حرف مشایعت8 
- ضد نیکی - تشك ماوس، درخت بی میوه 
- پشته خاك، گیره سر دخترانه، تپه كوچك - 
برادر پدر - امر به یافتن، بیهوده9 - عر وارونه 
نشانه   - نادرست، جمع شایعه  - خبرهای 
مفعولی، عالمت مفعول بی واسطه - زیرکی، 
زیرکی و نیرنگ سازی۱0 - الیاف موجود در 
دوات - ساالد سیب زمینی۱۱ - اثری از ایوان 

كلیما - از فرزندان آدم، اولین جانی تاریخ، 
مقابل هابیل، فرزند نا خلف آدم - خیس، 
ضد خشک - حرف ندا۱2 - هدایت کردن - 
رود - شمای بیگانه، ضمیر انگلیسی - حرف 
ستون   - گشوده۱3  زنانه،  تعجب  تعجب، 

بدن، عضو رونده، از اعضای بدن - فیلمی از 
محمدرضاعرب - اثری از فریدون مشیری۱4 
- کاشف واکسن تیفوس - بريدن با شمشير 
و جز آن - کوتاه شده و دم بریده  - مدرسه 
قدیم، ادب خانه۱5 - موهوم، غیر واقعی - از 

حواس پنجگانه - آخرین حرف التین۱۶ - 
اثری از لویجی پیراندلو - پادگان تهران، نام 
قدیمی اصفهان، اصفهان قدیم - روا، مباح۱7 
- ورزش مادر، عدد بهم زدنی - نشانه جمع، 

بله شیرازی، بله بی ادب - باال

جدولشماره2095

خراسانرضوی

همکاری  با  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  یازدهمین 
بوشهر  در  رضوی  خدمت  های  کانون  و  خادمیاران 

می شود. برگزار 
کانون  مسئول  راهب،  حیدر  آستان نیوز،  گزارش  به 
یازدهمین  کرد:  اظهار  بوشهر  رضوی  تخصصی  های 
و  خادمیاران  همکاری  با  رضوی  کتابخوانی  جشنواره 
می شود. برگزار  بوشهر  در  رضوی  خدمت  های  کانون 
ترویج  را  جشنواره  این  برگزاری  از  هدف  راهب، 
موضوع  با  مطالعه  فرهنگ  و گسترش  رضوی  فرهنگ 
فرهنگ غنی اسالمی دانست و افزود: کتابداران عالقه 
مند می توانند در بخش مرّوجان فرهنگ رضوی و نیز 
بخش  در  می توانند  عالقه مند  ناشران  و  نویسندگان 

شرکت کنند. انتشار  و  چاپ 
اشاعه  بوشهر،  رضوی  تخصصی  های  کانون  مسئول 
فرهنگ  و گسترش  معصومین  ائمه  فرهنگ  ترویج  و 
پاک  سیره   با  مرتبط  مطالعه کتاب های  و  کتابخوانی 
از  را  رضا)ع(،  امام  حضرت  ویژه  به  معصومین  ائمه 
جشنواره  این  و گفت:  برشمرد  جشنواره  این  اهداف 
و  تولیدکنندگان  داشت  گرامی  و  معرفی  جهت 
فرهنگ  با  مرتبط  فرهنگی  برتر  آثار  پدیدآورندگان 
برگزاری  کرد:  تصریح  وی  می شود.  برگزار  رضوی 
راستای  در  ارزشمند  رضوی گامی  جشنواره کتابخوانی 
سنت  ترویج  همچنین  و  کتابخوانی  و  کتاب  ترویج 
اهل بیت)ع( و به ویژه سیره و روش زندگانی حضرت 

است. الحجج)ع(  ثامن 
 کتاب و کتابخوانی یکی از شاخصه های با ارزش برای 
جهانی  جامعه  با  پیوند  و  کشور  هر  تمدن  و  فرهنگ 
به  اسالم  دین  بزرگان  تمام  راستا  همین  در  است؛ 

اند. نموده  سفارش  و کتابخوانی  کتاب 
این  گسترده  همکاری  از  استقبال  ضمن  راهب، 
استان  عمومی  کتابخانه های  کل  اداره   با  دبیرخانه 
جشنواره  یازدهمین  شایسته تر  هرچه  برگزاری  جهت 
کتابخوانی  جشنواره  کرد:  بیان  رضوی،  کتابخوانی 
خدمت  کانون های  دبیرخانه  فرهنگی  َمقر  رضوی 
جشنواره  این  برگزاری  مدت  طول  در  استان  رضوی 

بود. خواهد 
به  کشورمان  مردم  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فضای مجازی بیشتر از کتاب اهمیت می دهند، گفت: 
باشد. و کتابخوانی  سرآمد کتاب  باید  ایرانی  و  ایران 

ادامه  در  بوشهر  رضوی  تخصصی  های  مسئول کانون 
روش  و  سیره  با  جامعه  آحاد  ساختن  آشنا  گفت: 
می شود  وظیفه محسوب  یک  رضا)ع(  امام  زندگانی 
و  رضوی  های خدمت  تمامی کانون  است  شایسته  و 
باشند.  داشته  جدی  مشارکت  امر  این  در  خادمیاران 
توان  را می  بیان کرد: جشنواره کتابخوانی رضوی  وی 
سطح  در  کتابخوانی  مسابقات  ترین  بزرگ  از  یکی 
در  توانند  می  همه  ای که  به گونه  قلمداد کرد  کشور 
آن  در  خانوادگی  یا  فردی  صورت  به  سنی  گروه  هر 

کنند. شرکت 
راهب، از تکریم شرکت  کنندگان در این جشنواره خبر 
جشنواره ای  رضوی  جشنواره کتابخوانی  افزود:  و  داد 
نوعی  به  و  می شود  محسوب  معنوی  ـ  فرهنگی 
حضرت  زائر  دور  از  جشنواره  این  در  شرکت کنندگان 
جذب  با  کرد  خواهیم  تالش  پس  هستند؛  رضا)ع( 
اعتبار الزم شرکت کنندگان را با اهدای هدایای متبرک 

بدرقه کنیم. جشنواره  این  از  سوغات،  عنوان  به 
در  نیز  استان  عمومی  اداره  کل کتابخانه های  مسئول 
کانون های  دبیرخانه  با  جانبه  همه  همکاری  خصوص 
افزود:  و  کرد  آمادگی  اعالم  استان  خادمیاری 
رفع  و  معنوی  وظایف  ایفای  در  کرد  خواهیم  تالش 
و  همراهی  این  سطح  کانون  این  محدودیت های 

دهیم. افزایش  را  همکاری ها 

خادمیارانبوشهرمروج
جشنوارهکتابخوانیرضویمیشوند

بهزاد خلیلی گفت: هدف از 
تدوین و اجرای این نقشه، 

دستیابی به اجماع سازمانِی 
هدفمند در حوزه کنترل نشت 

متان و بهبود فعالیت های 
مرتبط در چارچوب فرایندهای 

تعریف شده مشخص است

همدان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
و  هالل احمر  بین  تفاهم نامه  امضا  از  همدان 
و گفت:عدم  داد  خبر  همدان  زیست  محیط 
محیط  حفظ  اهمیت  درباره  عمیق  شناخت 
بحران های  موجب  پایدار  توسعه  و  زیست 

است. شده  امروز  زیستی 
حفاظت  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به 
محیط زیست استان همدان محسن جعفری 
با  تفاهم نامه  انعقاد  نژاد بسطامی  در جلسه 
دو  این  استان،اظهارکرد:  هالل احمر  جمعیت 
توانستند  کارکنان  و  اعضاء  تالش  با  ارگان 
بزرگی  جامعه کمک های  سالمت  و  به کشور 
ارائه دهند که ممکن است این تالش ها دیده 
گذار  اثر  اما  نباشد  برنامه ها  تیتر  در  و  نشده 

است.
از ظرفیت تمام دستگاه های  اینکه  بیان  با  او 
حفاظت  اهداف  تحقق  برای  استان  اجرایی 
محیط زیست بهره خواهیم برد، افزود: جمعیت 

دوستانه ای  بشر  و  گسترده  ابعاد  هالل احمر 
ارگان،  این  داوطلب  جوانان  جمعیت  و  دارد 
می توانند در نهادینه کردن آموزش های محیط 
نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط  و  زیستی 

باشند. قبل  از  مؤثرتر  زیست 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان نیز بیان 
از مطالبات  کرد: مسائل محیط زیستی یکی 
جدی مردم جهان است و منابع طبیعی متعلق 
به نسل کنونی و نسل های آینده است که باید 

حفظ شود.
های  پیوست  گرفتن  جدی  کرد:  بیان  وی 
الزم  پایدار  توسعه  تحقق  در  زیستی  محیط 
در  ماست که  همه  اجتماعی  وظیفه  و  است 
زیستی  محیط  استانداردهای  ارتقای  و  حفظ 

کنیم. تالش 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
پیوسته  هم  به  اکوسیستم ها  کرد:  بیان  نیز 
هستند و با تغییر  بخشی از یک اکوسیستم 

می شوند که  تغییر  دستخوش  نیز  اجزا  بقیه 
اقلیمی  تغییرات  هستیم  شاهد  باره  این  در 
با  در طبیعت  و کتاب  بی حساب  تغییرات  و 

است. نامطلوبی شده  اثرات  باعث  غفلت 
افزود:  ثابتی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
فعلی  نسل  قبال  در  است که  همگان  وظیفه 
کنند  مسئولیت  احساس  آینده  نسل های  و 
نسل ها  همه  استفاده  برای  را  خاک  و  آب  و 

کنند. حفظ 
گفتنی است؛ در این تفاهم نامه به زمینه های 
و  شده  اشاره  دستگاه  دو  مشترک  همکاری 
هدف آن استفاده از توان و امکانات جمعیت 
و اعضای آن در فعالیت های زیست محیطی، 
اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست توسط 
نوعدوستی  روحیه  تقویت  و  اعضای جمعیت 
بیشتر  هرچه  ترغیب  و  طبیعت  با  آشتی  و 
و حفاظت محیط  عام المنفعه  امور  در  جوانان 

است. زیست 

رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان سمنان، 
به  پایبندی  و  استراتژیک  اهداف  به  اشاره  با 
تهیه  از  شرکت  این  محیطی  زیست  الزامات 
این  در  یابی  نشت  راه  نقشه  سازی  پیاده  و 

داد. خبر  شرکت 
اجرای  و  تدوین  از  هدف  خلیلی گفت:  بهزاد 
سازمانِی  اجماع  به  دستیابی  نقشه،  این 
بهبود  و  متان  نشت  حوزه کنترل  در  هدفمند 
فرایندهای  چارچوب  در  مرتبط  های  فعالیت 

است. مشخص  شده  تعریف 
او افزود: شرکت گاز استان سمنان با توجه به 
ابزارهای نوین نشت یابی به عنوان  بکارگیری 
شرکتی پیشرو در این حوزه، اقدامات موثری 
را انجام داده است؛ این نقشه راه با افق چشم 
فعالیت  شرح  و  تدوین گردیده  ساله   4 انداز 
کلیه ارکان سازمانی مرتبط نیز در آن لحاظ و 
بهبود فرایندهای نشت یابی، طراحی، محاسبه 

جمله  از  نشت  رفع  و  خریدها  نشر،  ضریب 
ابزار دستیابی به اهداف این نقشه راه در نظر 

گرفته شده است.
از گاز  این نشست حفظ و صیانت  خلیلی در 
بسیار  را  ملی  سرمایه  یک  عنوان  به  طبیعی 
اقدامات  افزود:   و  دانست  اهمیت  حائز 
عالوه  گاز  نشت  کنترل  حوزه  در  شده  انجام 
وری،  بهره  بهبود  ایمنی،  ضریب  افزایش  بر 
سطح  ارتقاي  احتمالی،  خطرات  از  جلوگیری 
کاهش  گازرسانی،  تاسیسات  عملکرد  کیفی 
محیط  آلودگی های  کاهش  و   گاز  رفت  هدر 

دارد. در  را  زیست 
وی در پایان افزود: تداوم این فعاليت ها، مي 
پنجاهم  اصل  مسير  در  حرکت  بر  عالوه  تواند 
بين  تعهدات  از  بخشي  اساسي کشور،  قانون 
انتشار  كاهش  راستاي  در  کشورمان،  المللي 

سازد. عملياتي  را  اتمسفر  به  گلخانه ای  گاز 

امضاتفاهمنامهبینهاللاحمرومحیطزیستهمدان

باهدفکنترلنشتگازوبهبودفعالیتهاانجامشد:

تدویننقشهراهنشتیابیدرشرکتگازاستانسمنان

نگین کوهستانی / مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم از افتتاح 
یک باب جایگاه جدید در این استان خبر داد و گفت: با راه اندازی این جایگاه، شماره 

جایگاه های عرضه سوخت در سطح منطقه به ۶3 باب افزایش یافت.
سید محمود طاهری در این باره افزود: این جایگاه  با مشارکت بخش خصوصی 

احداث شده و در مجموع دارای 3 سکو، ۶ تلمبه و ۱2 نازل عرضه بنزین است.
وی تأکید کرد: این جایگاه تازه  تأسیس با نام  الماس شهر )بهبودی( در زمینی به 
مساحت دو هزار و 400 مترمربع و با سرمایه گذاری مبلغی معادل یکصد و پنجاه 
میلیارد ریال )بدون احتساب هزینه زمین( واقع در پردیسان، بلوار آزادی نبش بلوار 
شهید احمد کوچکی احداث و به مناسبت هفته دولت به طور رسمی راه اندازی شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم اشاره کرد: این پروژه از 
جمله طرح های اشتغال زایی است که با ساخت آن، ۱۱نفر به طور مستقیم مشغول 
به کار شده اند و از مهم ترین اهداف احداث این جایگاه ، توسعه خدمات دولت، 
انتظار  صف  خودروها، کاهش  سوخت رسانی  مسیرهای  اشتغال، کاهش  ایجاد 
سوخت گیری در هسته مرکزی شهر  و استفاده از توان بخش خصوصی برای ارائه 

خدمات مطلوب به شهروندان به ویژه ساکنین شهر پردیسان است.

سرپرست شهرداری کرج از مدیران مناطق خواست گزارش 
درآمد را به طور مستمر به مرکز ارائه کنند.

مصطفی سعیدی سیرائی صبح سه شنبه نهم شهریورماه در 
اولین جلسه کمیته درآمدی شهرداری کرج ضمن تسلیت 
سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت یاد 
و خاطره این دو شهید و هفته دولت، به فرمایشات مقام 
معظم رهبری درزمینٔه توجه به کار انقالبی و جهادی اشاره 
کرد و گفت: مقام معظم رهبری در ادامه فرمایشات خود به 
عقالنیت نیز اشاره کردند و مجموعه مدیریت شهری کرج 

این موارد را سرلوحه کار خود قرار می دهد.

رضایتشهرونداناولویتدارد
وی صداقت با مردم را مهم ترین اصل در کسب اعتماد و 
آنان ذکر کرد و گفت: درواقع شهروندان مدیران  رضایت 
این شهر هستند و مجموعه مدیریت شهری کرج نمی تواند 
سیاست ها و اهداف خود در جهت توسعه خدمات رسانی به 

شهر را عملی کند مگر با همکاری شهروندان.

مردم  با  اگر  اینکه  به  اشاره  با  سرپرست شهرداری کرج 
می پذیرند،  را  و کمبودها  مشکالت  شفاف صحبت کنید 
به عنوان اصلی ترین  باید  تأکید کرد: صداقت و شفافیت 
وظیفه مدیریت شهری در رأس اقدامات و عملکرد قرار 

باشد. داشته 
سعیدی سیرائی به موضوع همدلی میان مدیران و پرسنل 
اشاره کرد و گفت: همه در مجموعه مدیریت شهری یک 
خانواده هستیم و در امر خدمت رسانی باید تعصب داشته 
و خدمات را با اتحاد و همکاری یکدیگر به نحو احسن به 

شهروندان ارائه دهیم.

ضرورتنظارتمستقیممدیرانبرپروژهها
وی بر ضرورت نظارت مستمر مدیران بر پروژه های در حال 
احداث مناطق تاکید کرد و گفت: این امر موجب پیشبرد 
اهداف کالن مدیریت شهری و سرعت بخشیدن به کارها 

می شود.
اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  شهرداری کرج  سرپرست 

مدیریت  مجموعه  سوی  از  ارائه شده  خدمات  کیفیت 
شهری، گفت: هرچه کیفیت خدمات ارائه شده مطلوب تر 
شود  می  شهر  نگهداری  بابت  کمتری  هزینه  باشد، 

می یابد. کاهش  نیز  شهرداری  هزینه های 

انتخابمدیرانبراساستخصصباشد
سعیدی سیرائی همچنین بر شایسته ساالری در شهرداری 
تأکید کرد و افزود: انتخاب مدیران باید بر اساس تخصص 

آنان باشد و خدمات، بر اساس استانداردها ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه تعداد جوانان خوش نام و قابل اعتماد 
در مجموعه کم نیست، عنوان کرد: بهره گیری از نیروهای 
جوان و متخصص و استفاده از تجربه نیروهای قدیمی 
به سمت  را  مدیریت شهری  می تواند  هم زمان  به صورت 

آینده ای روشن سوق دهد.

ضرورتنظارتبرپیمانکارانخدماتشهر
سرپرست شهرداری کرج بر ضرورت نظارت بر پیمانکاران 
خواند  اصل  یک  را  مهم  این  و  تأکید کرد  خدمات شهر 
که باید همواره مورد توجه مدیران شهری باشد و افزود: 
مدیریت این مهم تأثیر بسزایی در صرفه جویی هزینه های 
مدیریت شهری و توسعه خدمات رسانی به شهروندان دارد.

همزمانباهفتهدولتمحققشد؛
افتتاحشصتوسومینجایگاه

سوختمایعدراستانقم

سرپرستشهرداریکرج:
مدیرانمناطقگزارشدرآمدرابهطورمستمرارائهکنند

|قم| |کرج|

تبریکبانکپاسارگاد،بانک
برتراسالمیسال2021ایرانبه
مناسبتهفتهبانکداریاسالمی
بانک پاسارگاد آغاز هفته بانکداری اسالمی و سالروز 
تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا را به تمامی 
همکاران خدوم نظام بانکی کشور تبریک و تهنیت 
گفت و برای ایشان آرزوی صحت، سالمتی و توفیق 
به  نمود.  کشور  اقتصادی  شکوفایی  در  روزافزون 
بانک که  این  بانک پاسارگاد،  گزارش روابط عمومی 
به عنوان بانک برتر اسالمی سال 202۱ ایران توسط 
 )The Banker( بنکر  معتبر  و  بین المللی  نشریۀ 
و  فداکاری ها  به  اشاره  است، ضمن  شده  برگزیده 
ایثار همکاران نظام بانکی کشور در کلیۀ واحدها در 
ایام شیوع ویروس کرونا در عرصۀ خدمت رسانی به 
آحاد مردم شریف ایران و نقش ایشان در تسهیل 
اقتصادی؛  و کالن  خرد  سطوح  در  اقتصادی  امور 
بانکی  عملیات  قانون  تصویب  سالروز  فرارسیدن 
بدون ربا و تأیید آن در شورای نگهبان در تاریخ دهم 
و  تهنیت گفت  و  تبریک  را  شهریورماه سال ۱3۶2 
برای ایشان آرزوی صحت و سالمتی نمود. گفتنی 
بانک های  از  بنکر  نشریۀ  ساالنۀ  بررسی  در  است 
سرمایۀ  نظیر  شاخص هایی  جهان  سراسر  اسالمی 
تغییرات  و   )Capital  ۱-Tier( بانک ها  یک  الیۀ 
آن، میزان کل دارایی های منطبق بر شریعت، سود 
خالص از محل فعالیت های بانکداری اسالمی، نرخ 
بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت هزینه به درآمدها 
و درصد تسهیالت غیرجاری مرتبط با عقود اسالمی 
مورد بررسی قرار می گیرند و در کنار آن محصوالت 
و خدمات خاص بانک ها در حوزۀ بانکداری اسالمی، 
بانکداری  خدمات  توسعۀ  برای  بانک  تالش های 
اسالمی برای کسب وکارهای نو و درنهایت نوآوری ها 
و اقدامات بانک در زمینۀ فناوری های مالی و بانکی 
روز و البته سرمایه گذاری های جدید برای گسترش 
دایرۀ خدمات بانکداری اسالمی بررسی می شوند. در 
این راستا بر اساس ارزیابی سال 202۱ نشریۀ بنکر، 
بانک پاسارگاد موفق شد برای ششمین دوره، عنوان 
اختصاص  خود  به  را  ایران«  سال  اسالمی  »بانک 

دهد.

معرفیپزشکنمونهسالاراک
بیماری های  متخصص  سرمدیان  حسین  دکتر    
عفونی و گرمسیری به عنوان پزشک نمونه سال۱400 
نظام پزشکی اراک انتخاب و از وی تجلیل شد. دکتر 
سرمدیان از پزشکان با سابقه و خوشنام و همچنین از 
اساتید گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی اراک است. 
پزشکی  نظام  سازمان  رییس  سهرابی  روح هللا  دکتر 

اراک انتخاب سرمدیان را تبریک گفته است.
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پیکان وانت ماشین سند و سبز برگ
1600رنگسفید-متالیکمدل1383
شمارهشاسی83903778وبهشماره
موتور11283023595وشمارهپالک
13ب849–45بهناماحمددهقانی
فرزندعلیاصغرصادرهازکرمانبهکد
از ملی6079789361مفقودشدهو

درجهاعتبارساقطشدهاست.

آگهیمزایدهاتومبیل
آگهیمزایدهاتومبیلپروندهاجراییکالسه9900484

نکاحيه  سند  روی  بر  صادره  اجرائیه  بموجب 
رسمی  دفترخانه  توسط  مورخ۱389.08.۱7   2794 شماره 
فوق  کالسه  اجرایی  پرونده  جیرفت  شهر   ۱۶4 شماره  ازدواج 
ملی  شماره  به  محمد  فرزند  مختاری  ستائي  نسیبه  خانم  له: 
فرزند  دینی  الدین صفوی گر  آقای صدر  علیه   303۱383753
کرامت به شماره ملی ۱۱70727492 بعنوان متعهد تشکیل نظر 
نموده در  اقدام  به پرداخت بدهی خود  اینکه مدیون نسبت  به 
االجرا  نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم  آئین  اجرای مقررات 
رنگ   ۱39۱ مدل   90 تندر  رنو  بستانکارسواری  درخواست  به  بنا 
شماره   ۱000۱40۶7RD  ۱87240 موتور  شماره  شیری  سفید 
انتظامی  پالک  شماره   NAALSRALDCA0997۶2 شاسی 
میگردد  مزایده  بستانکار  طلب  وصول  جهت   48 ۶۱5د   75
رسمی  کارشناسان  هیات  گزارش  طبق  آن  مشخصات  که 
موتور: سالم 2-  ۱- وضعیت  میباشد   بدین شرح  دادگستری 
سپر  دارد،  ضربه  آثار  عقب  صندوق  درب  بدنه  و  اتاق  وضعیت 
صافکاری  آثار  عقب  صندوق  سینی کف   ، شده  تعویض  عقب 
 ، دارد  آمیزی  رنگ  و  صافکاری  آثار  عقب  گلگیرهای  دارد، 
انتقال  دستگاه  دارد.3-وضعیت  آثار صافکاری  عقب  سرشاسی 
نقایص  -5 ندارد  اضافی  تجهیزات  تجهیزات   -4  خودرو:سالم 
قابلیت   -7 درصد   50 تایرها:  ۶-وضعیت  :ندارد  ظاهری 
کرده  کار  و  مدل  درحد  داشبورد:   -8 دارد  شمارگذاری: 
قابلیت   -۱0 کارکرده  و  مدل  حد  در   : تودوزی  و  صندلی   -9
اتومبیل  پایه  قیمت  لذا  است.  سالم  خودرو  بازسازی 
۱.250.000.000 مبلغ  به  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با   فوق 
ریال اعالم میگردد. جلسه مزایده از ساعت 9الى۱2روز چهارشنبه 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  اجرای  شعبه  در  مورخ۱400.0۶.24 
شهرستان جیرفت واقع بلوار امام روبروی بیمارستان امام خمینی 
کارشناسی۱.250.000.000 پایه  مبلغ  از  مزایده  میگردد.   برگذار 
ریال شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی با پرداخت ۱0٪ فروخته 
را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  خریدار  شد  خواهد 
ظرف مهلت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و 
در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
حساب  به  و  نبوده  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند  واریز  ثبت 
میگردد  وتجدید  ابطال  مزاید  و  شد  خواهد  واریز  دولت  خزانه 
ضمنأ بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر 
عهد برنده مزایده است الزم به ذکر است پس از انجام مزایده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 

مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد.

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

 وبسایت اینستاگرام
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: یاسمن طاهریان
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 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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کارزار آبخوان

»مسیر« عنوان یکی از تازه ترین مجموعه های منتشر شده در 
بازار موسیقی است، که با هنرمندی رضا طریقت و یاشار یاری در 
دسترس شنوندگان قرار گرفت. آلبوم »مسیر« حاصل همکاری 
رضا طریقت و یاشار یاری، دو هنرمند جوان با نگاهی نوین در 
عرصه موسیقی ایرانی است و نشر »ساز نوروز« در جهت معرفی 
آثار هنرمندان جوان و نوآور و مسلط بر موسیقی این اثر را روانه 
بازار کرده است. این اثر چهارمین مجموعه از این نشر با دیدگاهی 
نو در موسیقی ایرانی است. »مسیر«، »الالیی«، »دریا«، »شوق 
پرواز«، »لحظه«، »خاطره«، »رقصان«، »چشم هایش« عنوان 
آثاری هستند که در این آلبوم منتشر شده اند. این در حالی 
است که رضا طریقت به عنوان نوازنده ویولن، ویوال، کمانچه، 
کمانچه آلتو و یاشار یاری به عنوان نوازنده گیتار آکوستیک، گیتار 

الکتریک و گیتار نایلون در این آلبوم حضور داشته اند./ مهر

رویداد  پیشین  دبیر  لوزیک  سرژ  حضور  سال  آخرین  در 
بین المللی  جشنواره  دوره  آخرین  ادوار  برگزیده های  بخش 
 43 شاخص  آثار  از  فیلم   20 دارد  قصد  او  مونترال کانادا، 
از  دوره جشنواره که  این  حاشیه   در  را  خود  مدیریت  سال 
تاریخ 2029 شهریور تا 7 مهرماه ۱400 در شهر مونترال کانادا 
برگزارمی شود به نمایش درآورد. فیلم سینمایی »رنگ خدا« 
به کارگردانی مجید مجیدی که در سال ۱999 میالدی برنده 
جایزه بزرگ و نامزد جایزه بهترین فیلم از نگاه مردمی در 
این رویداد شده بود، یکی از 20 فیلم برگزیده ای است که به 
همت بنیاد سینمایی فارابی در حاشیه جشنواره مونترال به 
نمایش در می آید. جشنواره بین المللی فیلم مونترال از سال 
 Global Montreal Film Festival نام  با  میالدی  آینده 
با مدیریتی جدید به راه خود ادامه خواهد داد./ هنرآنالین

جلوگیری  درخواست  نام  با  کارزاری 
از انتقال آب خوزستان در وب سایت 
کارزار در جریان است که با هشتگ 
می شود.  پیگیری  #آب_خوزستان 
کارزار  این  متن  از  بخشی  در 
است:  آمده  رئیس جمهور  به  خطاب 
هستید  مستحضر  که  »همان طور 
منابع  وجود  با  خوزستان  استان 
آب  بی سابقه  با کمبود  فراوان،  آبی 
استان  مظلوم  مردم  و  شده  مواجه 
مانند  نیز  مسئله  این  از  خوزستان 
دولت های  بی توجهی های  برخی 
ما،  می برند.  رنج  بسیار  گذشته 
شما  از  خوزستان،  مظلوم  مردم 
سفر  در  که  همان طور  داریم  تقاضا 
کردید،  اعالم  خوزستان  به  خود 
خوزستان  به  را  خوزستان  آب 
آب  انتقال  مانع  و  برگردانید  مظلوم 
شوید.« مناطق  سایر  به  خوزستان 
می خواهند  کارزار  این  امضاکنندگان 
آب  انتقال  »عدم  پیگیر  راه  این  از 

شوند. خوزستان« 
آغاز  تير١٤٠٠  از٢٣  کارزار  این 
ادامه   ١٤٠٠ شهريور   ٢٣ تا  و  شده 
از  یکی  کارزار  این  همچنین  دارد. 
کارزارهای محیط زیستی کارزار بوده 
و از سوی 34 هزار و 852 نفر امضا 

است. شده 

گر عاشقی فدا کن در ره عشق جان را
دانم که این دلیری نبود چو تو جبان را

خود چون تو بی بصارت نکند چنین تجارت
زیرا که آن حرارت نبود فسردگان را

ای شیخ گربه زاهد وز بهر نان مجاهد
بر خوان آرزوها همکاسه ای سگان را
ای از برای روزی شغل تو خانه سوزی
بنشین کار او کن کو ضامنست آن را
از بهر آب فردا امروز ترک نان کن

چون نان بآب دادی خاکی شمر جهان را
چو مرغ دانه می چین اندر زمین که ایزد

کرد آردبیز روزی غربیل آسمان را
چون عاشقان دنیا با کس مکن خصومت

همکاسه سگان دان جویندگان نان را
مردار مرده ریگی افتاده درمیان شان

وندر دهان گرفته هر ده یک استخوان را
ای تیز کرده دندان بر استخوان یاران
تا گوشتی نخاید بر دوز لب دهان را

کنج دهان چو باشد از گنج ذکر خالی
ای زهردار غفلت ماری شمر زبان را
ای آسیای سودا اندر سرتو گردان

در ناو قالب خود چون آب دان روان را
و آن ماهیان معنی اندروی آشناگر

تو جمع کرده با هم ماران و ماهیان را
ماران شده چو ثعبان ماهی نمانده دروی

کان نفس چو سگ آبی خورده یکان یکان را
تو پیش ازین چو عنقادر قاف قرب بودی
چون یاد می نیاری آن قدسی آشیان را؟
تو کرده ای ز مستی در خانه دود هستی
تاریک دل نبیند آن شمع روشنان را

سیف فرغانی

منطقه  در  قره آغاج  پیرسقا  آبشار 
جنوب  کیلومتری   ۱80 در  چاراویماق 
تبریز واقع شده است. روستای  شرق 
غرب  جنوب  منتهی الیه  در  پیر سقا 
ناحیه  در  و  چاراویماق  شهرستان 
کوهستانی این شهرستان قرار دارد که 
40 کیلومتر از قره آغاج فاصله داشته و 
هم  است.   شوسه  نیز  راه  این  نصف 
مرز مرتع عظیم ایالت و عشایر منطقه 
بودن  قجه لی  و  است.  یوردون«  »شاه 
)این اصطالح را خود مردم منطقه به کار 
اکثر زمین ها و کوه های  می برند یعنی 
بهار  نیمه های  تا  بوده و  منطقه برفگیر 
این  صحرای  است(  برف  دارای  نیز 
روستا باعث می شود که مرتع غنی بوده 
و محصوالت دیمی خوبی داشته باشد.
چشمه  اسم  به  منطقه  در  را  پیرسقا   
که  می شناسند  نیز  »پیر«  آمیز  اسرار 
صخره  دل  در  روستا  از  باالتر  کمی 

دارد.  قرار  بزرگی 
مردمان ترک »پیر« را جایی گویند که 
مشخصه بی نظیر طبیعی بوده و به آن 
اعتقاد معنوی داشته و از آن انتظار شفا 
داشته اند،  را  خود  خواسته  برآوردن  و 
رفته  به چنین مکان هایی  زیارت  برای 
عبارتی  به   .  … و  می کردند  قربانی  و 
منتها  است،  »اوجاق«  همان  »پیر« 
»پیر« را برای عجایب طبیعی و مکانی 
طول  در  چشمه  این  می برند.  کار  به 
با  چهارمرتبه  متوسط  طور  به  شبانه روز 
قدرت شش لیتر در ثانیه جاری و پس 

به کلی قطع می شود و  از یک ساعت 
این چشمه هنگام جاری شدن آب  از 
به  هواپیما  صدای  به  شبیه  صدایی 
باالدست  قسمت  در  می رسد.  گوش 
از  یکی  چشمه  )این  پیرسقا  چشمه 
از  رودخانه ای  است(  طبیعت  عجایب 
دارد  »آیدوغموش« جریان  شاخه های 
که در مسیر خود آبشاری بسیار زیبا و 

است. آورده  پدید  را  مرتفع 
 این آبشار در باالدست ) سمت غرب( 
واقع  پیر  دره  رودخانه  بر روی  چشمه 
داشته  متری   ۱0 ارتفاع  تقریبا  و  شده 
مرتفع  صخره های  را  آبشار  طرفین  و 
با ارتفاع چند صد متر احاطه  کارستی 
کرده و یک پدیده طبیعی بسیار جالب 
ایجاد علی الخصوص در  و چشم نوازی 
( که  خرداد  و  اردیبهشت   ( بهار  فصل  
از  رودخانه پر آب می شود ریزش آب 
ارتفاع و پخش شدن آن به حالت پودر 
در مابین کوه ها پدیده دیدنی منحصر 

ایجاد می کند. را  به فرد 
به  زیبایش  آبشار  و  روستا  این   
 40 در  انگیزش  شگفت  چشمه  همراه 
شهرستان  قره آغاج  شهر  کیلومتری 
چاراویماق واقع شده است. از قسمت 
از  رودی  گورستان  این  غربی  شمال 
جریان  در  آیدوغموش  شاخه های 
است که در یک کیلومتری مسیر خود 
آبشاری بدیع و دیدنی به ارتفاع 40 متر 
به وجود آورده است./ سیری در ایران

|موسیقی|
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درخواستجلوگیریآبشارپیرسقا
ازانتقالآبخوزستان
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بازدید و نظارت هفتگی از خطوط ویژه ناوگان حمل ونقل عمومی
وضعیت  به  رسیدگی  منظور  به 
بخش  مشکالت  و  فعالیت 
سازمان  رئیس  تاکسیرانی، 
و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت 
بندرعباس  شهرداری  مسافر 
و  برنامه ریزی  معاون  همراه  به 
بازرسی  واحد  مسئول  و  نظارت 
ناوگان  ویژه  خطوط  از  سازمان 

کردند. بازدید  تاکسیرانی 
عمومی  روابط  گزارش  به 
نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان 
بندرعباس،  شهرداری  بارومسافر 
سازمان  رئیس  اخالقی،  حسین 
و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت 
ارتباط اظهار کرد:  مسافر در این 
بازدید هفتگی از خطوط تاکسی 
اکیپ  توسط  مستمر  صورت  به 
می شود.  بررسی  و  اجرا  بازرسی 
بازرسان  اینکه  به  اشاره  با  او   
صورت  به  نظارت  و  گشت 
مستمر در خطوط و ایستگاه های 
دارند،  اتوبوس حضور  و  تاکسی 
که  مواردی  جمله  از  افزود: 
سازمان  بازرسی  اکیپ  توسط 

می شود،  نظارت  و  پیگیری 
بر  نظارت  و  به کنترل  توان  می 
رانندگان،  سرویس دهی  نحوه 
رعایت  کرایه،  نرخ  بر  نظارت 
رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
تعداد  کنترل  رانندگان،  توسط 
همچنین  و  خودرو  در  سرنشین 
خودوری  عالئم  و  آرم  کنترل 

کرد. اشاره  فعال  رانندگان 
دلیل  به  کرد:  تصریح  اخالقی   

گسترش بیماری کرونا، رانندگان 
ماسک،  از  استفاده  به  موظف 
هر  در  مسافر  سه  تعداد  رعایت 
بهداشت  و  ضدعفونی  و  خودرو 

هستند. خودرو  در 
انتها  در  مسئول  مقام  این 
قابل  بخش  اینکه  بیان  با  نیز 
تردد  برای  شهروندان  از  توجهی 
نقلیه  وسیله  از  شهر،  سطح  در 
اظهار  می کنند،  استفاده  عمومی 

بازدیدهای  این  از  هدف  کرد: 
ارائه خدمات دهی هرچه  هفتگی 
بیشتر و مطلوب تر به شهروندان 

است. 
شهروندان  می شود،  اضافه 
هر  مشاهده  صورت  در  گرامی 
رانندگان  توسط  تخلف  گونه 
عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  در 
مراتب را به شماره 30007۶۱7۶۱ 

کنند. گزارش  بررسی  جهت 

درگفتگوبهمعاونمالیوسرمایهانسانیچادرملو؛
دالیل افزایش بازده حقوق صاحبان سهام تشریح شد

در  چادرملو  انسانی  سرمایه  و  مالی  معاون 
مالی  صورت های  به  استناد  با  گویی  و  گفت 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال های 
بازده  توجه  قابل  افزایش  موجب  که  اخیر 
حقوق صاحبان سهام این شرکت گردیده است 
اکتشافی  جدید  های  برنامه  اجرای  گفت: 
بعنوان اولویت اصلی هیات مدیره و در پی آن 
تأمین ۱0 دستگاه حفاری جدید جهت اکتشاف 
عمیق، تداوم برنامه های افزایش تولید باالتر 
و  ۱۱میلیون  تولید  جمله  از  اسمی  ظرفیت  از 
مرطوب،  آهن  سنگ  تن کنسانتره  هزار   4۶8
اسمی  ظرفیت  از  فراتر  درصد   53 حدود  که 
 3 تولید  است.  بوده  تولید کنسانتره  پنج خط 
میلیون و 73۱ هزار تن گندله، ۱میلیون و ۶03 
2۶هزار  و  ۱میلیون  و  اسفنجی  آهن  تن  هزار 
همگی  سال گذشته، که  در  فوالد  شمش  تن 
و  است  بوده  شده  بینی  پیش  برنامۀ  از  فراتر 
دستی  پائین  طرح  دهها  ساخت  مجوز  اخذ 
حقوق  بازده  افزایش  در  مثبتی  نقش  فوالد 

است. داشته  سهامداران 
آذرین فر در خصوص رویکرد توسعه  مهندس 
و  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  محور 
چشم انداز رشد درآمد و سودآوری این شرکت 

نیز گفت: با نگاه به روند تغییرات ارزش بازاری 
شرکت از سال ۱395 تا تاریخ )۱400/03/22( 
قابل  رشد  از  چادرملو  که  دریافت  توان  می 

است. بوده  برخوردار  توجهی 
از  استفاده  مزیت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
فوالد  های  مجتمع  برای  داخلی  آهن  سنگ 
از  سازان  فوالد  برخورداری  سازی کشورگفت: 
کاهش  در  ای  عمده  نقش  داخلی  اولیه  مواد 
جویی  صرفه  چنین  هم  و  شده  تمام  قیمت 
ارزی در تولید فوالد را به دنبال دارد. از طرفی 
در  آهن  سنگ  مصرف  زیاد  حجم  به  توجه  با 
مادۀ  این  واردات  به  اتکا  عدم  فوالد،  صنایع 
بحرانهای  بروز  از  را  اولیۀ معدنی همواره کشور 
قیمت ها،  نوسانات  تقاضا،  و  عرضه  در  جهانی 
فروش  توقف  دریایی،  نقل  و  حمل  مشکالت 
نهایت  در  و  کننده  صادر  توسط کشورهای  آن 

دارد. می  نگه  مصون  تحریم،  حربه 
معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو افزود: 
با  بزرگ  صنایع  ردیف  در  فوالد  صنایع  امروزه 
به  و  محسوب  پیشرفته  و  عظیم  تکنولوژی 
سایر  توسعه  جهت  در  که  زیادی  تأثیر  علت 
نامیده  نیز  مادر  صنعت  دارد،  کشورها  صنایع 
اولیـه توسعه  می شود و هر کشور که مراحل 

لزوما  نماید،  می  سپری  را  زیربناها  ایجاد  و 
نماید،  مادر  صنایع  ایجاد  به  اقدام  می بایست 
صورت  به  یا  صنعـت  این  محصـوالت  زیرا 
کاالهای مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند 
صنایع  در  ای  واسطه  محصول  صورت  به  یا  و 
خواهد  تبدیل  مصرفی  نهایی  به کاالهای  دیگر 

شد.
تکنولوژی  چه  اگر  کرد:  تصریح  فر  آذرین 
از  توان  می  است که  موادی ساخته  امروزی، 
برد،  نام  فوالد  و  آهن  جایگزین  عنوان  به  آن 
این  انـدازۀ  به  از مـواد  اما در عمـل هیچ یک 
علیرغم  طرفی  از  است.  نداشته  مـاده کاربـرد 
بحران هایی که در زمان هایی منجـر بـه کاهش 
و  فـوالد  تـولید  و  آهـن  سنگ  مصرف  میزان 
قیمت های آن در بـازارهای جهانی شد،  لیکن 
سیر  همچنان  جهان  در  فوالد  مصرف  و  تولید 
امر  این  آمارها مبین  و  نموده  را طی  صعودی 
فوالد  مصرف  و  تولید  میزان  زیرا  باشد،  می 
اقتصادی  توسعه  مهم  شاخصهای  از  یکی 
توان  را در جهان نمی  بوده و کشوری  کشورها 
یافت که بدون صنعت فوالد در زمره کشورهای 
هم  که  نحوی  به  باشد.  گرفته  قرار  صنعتی 
ردیف کشورهای  در  جهان که  ۶۶ کشور  اکنون 
باشند  می  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه 

نمایند. می  فوالد  تولید  به  مبادرت 
وی یادآور شد: البته می بایست به این موضوع 
و  توسعه  ایجاد،  های  طرح  که  داشت  توجه 
افزایش ظرفیت تولید فوالد عمدتا در مناطقی 
با  تولید  به  قادر  می گردد که  اجراء  جهان  از 
قیمتهای مناسب و رقابت پذیر در سطح جهانی 
از  بایستی  مناطق  این  دیگر  عبارت  به  باشند. 
مزیتهای نسبی، که مهمترین آن وجود معادن 
مواد  سایر  مطلوب،  ذخائر  با  آهن  سنگ 
و  ماهر  انسانی  نیروی  انرژی،  معدنی،  اولیه 
نزدیکی به بازارهای مصرف می باشد، برخوردار 
مسائل  در  نیز  کمتری  محدودیتهای  و  بوده 
دلیل  همین  به  باشند.  داشته  زیست  محیط 
از مزیت های فوق به خصوص  کشورهایی که 
به  تمایل  نیستند  برخوردار  آهن  سنگ  معادن 
دارای  با کشورهای  مشارکت  و  سرمایه گذاری 
تولید سنگ آهن و فوالد  امر  مزیت نسبی در 
عوامل  تمامی  نتیجه  در  دهند.  می  نشان  را 
تواند  می  است که  هایی  شاخص  اشاره  مورد 
سهامداران  حقوق  مطلوب  ای  بازده  به  منجر 

باشد. کشور  در  صنعت  این 
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