
 عباس عراقچی: 

به اندازه کافی مذاکره کرده ایم 
زمان تصمیم گیری است 

مذاکره کننده ارشد ایران در وین درباره آخرین روند مذاکره 4+1 گفت: یک سری 
مسائل باقی مانده که مذاکره درباره آنها به اندازه کافی صورت گرفته و زمان 
تصمیم گیری کشورها فرا رسیده است. عباس عراقچی در گفت وگو با خانه ملت، 

با اشاره به نشست روز یکشنبه 6 تیرماه...

 بودجه مصوبه مبارزه با آفت 
ملخ صحرایی ابالغ شد

۵۰ میلیارد تومان برای 
مقابله با ملخ های صحرایی 
زمین های  به  صحرایی  ملخ های  ما|هجوم  |پیام 
زمین های  ویژه  به  مراتع  و  باغات  و  کشاورزی 
کشاورزی جنوب کشور چند سال است که خسارات 
دارد.  پی  در  بسیاری  زیستی  محیط  و  اقتصادی 
همچنین امسال به کاهش چشمگیر علوفه در مراتع 
زمین های  به  ملخ ها  هجوم  خشکسالی،  دلیل  به 

کشاورزی و باغات بیشتر هم شده است.

 چرا پسماند در ایران
 هنوز مساله است؟

  حلقه مفقوده مدیریت 
در سامان دهی پسماند

»مدیریت« واژه ای با تعریف مشخص است؛ کلمه ای که 
ما را به دنیایی از محتوا پیوند می دهد. در ویکی پدیا در 
تعریف کلمه مدیریت آمده است: مدیریت عبارت است 
از فرآیند بکارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی 
زیر نظام ارزشی پذیرفته شده آن جامعه با عنایت به 
اصولی چون برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و 
امکانات، هدایت و کنترل و نظارت براساس هدف های 

از پیش تعیین شده.

تجریشی مسئول پیگیری حادثه 
اتوبوس خبرنگاران شد

کسی استعفا نکرد 
بازماندگان خشمگین اند

|پیام ما| پنج روز پس از واژگونی اتوبوس خبرنگاران 
در حاشیه بازدید از پروژه احیای دریاچه ارومیه و از 
دست رفتن دو تن از خبرنگاران محیط زیست هنوز 
رئیس  نکرده اند.  استعفا  مسئوالن  از  یک  هیچ 
مصرانه  همچنان  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
می گوید اتوبوس وی آی پی بوده و اظهارات او درباره 
این حادثه تلخ، سبب اعتراضات بسیار شده و در 
این  بی توجهی های  از  صحبت  مجازی  فضای 

مسئول فراگیر شده است. فصل جنگل سوزی
  بهمن ایزدی، فعال محیط زیست: 90 درصد آتش سوزی ها عمدی است اما بحران را جدی نگرفته اند

آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور ادامه دارد

| روزنامه نگار |

| فاطمه علی اصغر |

ابتذال فاجعه

زینب گفت.  زیبایی«  سپید  لباس  »چه 
را کج کرد، عکسش  مهشاد کمی سرش 
روز  سه  رفت.  غنج  دلش  کرد،  زوم  را 
بود  تاریک  تونل  بود.  نمانده  بیش تر 
فرو  آب  در  زانو  تا  خبرنگاران  پاهای  و 
خود  چشم  به  آن جا  بود  قرار  بود.  رفته 
ببینند که آب به لب تشنه می رسد. زینب 
فاجعه ای  راوی  فردا  باید  نداشت،  خبر 
بعد  روز  سه  خبرنگاران  باشد.  دلخراش 
تعریف کردند، به شوخی به مهشاد گفته 
لغزنده   زمین  باشد،  حواست  بودند: 
البته  و  نمانده.  بیش تر  روز  سه  است. 
دیدند، مهشاد هرگز  به چشم خود  همه 
مسئله  اما  لحظه.  یک  حتی  نلغزید 
رقم  آن جا  نبود،  قرار  فاجعه  بود،  این جا 
باشد،  معیوب  سیستم  وقتی  بخورد، 
زمانی  چه  فاجعه  نمی داند  هیچ کس 
چه  نمی داند  هیچ کس  می افتد.  اتفاق 
خون  جوی  سربازمعلم ها  جان  با  زمانی 
راه می افتد. هواپیما منفجر یا قطار از ریل 
بی فایده  دریدن  حنجره  می شود؟  خارج 
و  پذیرش  به  منجر  اعتراض ها  است. 
چون  نمی شود.  استعفا  یا  عذرخواهی 
و  انکار  حال  در  متخلفان  و  مسئوالن 
هستند.  فاجعه  دادن  جلوه  طبیعی 
تبدیل  و   85 اسکانیای  اتوبوس  انکار 
رییس جمهور  که   VIP اتوبوس  به  آن 
این  با  نهایت  در  می شود.  سوارش  هم 
رو  می توانیم  فقط  ما  ابتذال،  و کار  ساز 
»ما  بگوییم:  و  کنیم  نگاه  دوربین  به 
و  می میریم  همه  زودی  به  می دانستیم 

نمی رسیم.« عروسی  به  هرگز 

 دریاچه
 20 وقتی  نداشتیم.  خبر  فاجعه  از  ما 
»دریاچه  کردند:  اعالم  پیش  سال 
خبر  یک  برایمان  شد.«  خشک  ارومیه 
چرایی  خبرها.  همه  مثل  بود  معمولی 
شد.  گم  دغدغه ها  همه  میان  ماجرا 
برایمان  هم  آن  چگونگی  درباره  حتی 
جاده کشی  غلط،  مدیریت  درباره  گفتند، 
سدزنی  بی رویه،  چاه زنی  سودجویانه، 
اما  شنیدیم  را  همه  هدف.  بدون 
قانونش  معیوب  سیستم  نفهمیدیم. 
فراموشی و سرکوب است و مدام زمان 
سلطان  حیات  استمرار  برای  می خرد 
فاجعه  و کار  ساز  اما  دیوها.  گرفتار  مار 
با  را  تر  و  خشک  است.  دیگری  چیز 
بوم  هم می سوزاند. ساده است: زیست 
تهدید  را  همه  خطر  رفته.  فنا  به  ارومیه 
می شود.  دریده  حنجره ها  می کند. 
می آید.  سهراب  مرگ  از  بعد  نوشدارو 
تومان  میلیاردها   1400 تا   1392 از سال 
احیا کنند.  را  دریاچه  تا  می شود  هزینه 
فرمان می آید: آب را بیاورید. خبرنگاران 
می روند.  هم  آن ها  کنید.  خبر  هم  را 
بدترین  بازدید،  سفرهای  روال  طبق 
خبرنگاران  برای  اقامتی  و  نقلی  وسیله 
اتوبوس های  ملخی.  هواپیماهای  است. 
اتوبوس  نمی کند.  خبر  حادثه  فرسوده. 
ظهوری  حسن  دنده  می شود.  واژگون 
حاال  رود.  فرو  ریه اش  در  و  می شکند 
لوله  احیا شود.  تا ریه اش  دستور دادند 
بیرون.  بکشند  را  خون  و  چرک  بیاورند 
همان  در  طناب  دارد؟  تمامی  مگر  اما 
افتاد،  سیستم  در  شکاف  که  زمانی 
حاال  است  کرده  پوسیدن  به  شروع 
بعد  درست  تا  شود  ساییده  آنقدر  باید 
نقده  جاده  پیچ  در  عصر  پنج  ساعت  از 
مانده ایم  هم  باز  نمانده،  انتخابی  ببرد. 
است،  کوه  طرف  یک  بدتر.  و  بد  بین 
پیش  اتوبوس  در  یکی  دره.  طرف  یک 
از واژگونی داد می زند: بزن به کوه! بزن 

کوه! به 

جاده
ما از فاجعه خبر نداشتیم. یادمان رفته 
بود: »حوادث رانندگی در ایران به اندازه 
می گیرد.«   قربانی  عراق  و  ایران  جنگ 
ریحان  فنی  مشکالت  همین  با  مرگ 
»ما  می دانست:  اما  ریحان  می چیند. 
همه مون به راحتی می میریم، مسئوالن 
خبر  کردن  اعالم  عملیشون  کار  تنها 
مرگ ماست.« او وصیت نامه اش را هم 

بود.  نوشته 
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از  یکی  است که  معتقد  پرورش  و  آموزش  وزیر 
امسال،  فراغت  اوقات  برنامه های  کارکردهای 
سازگار کردن کودکان با اقتضائات جدید و استقبال 

دانست. آینده  تحصیلی  سال  در  نو  شرایط  از 
به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی در آیین 
نشاط،  برای  تابستانی  فعالیت های  افتتاحیه 
آموزان،  دانش  بین  در  آفرینی  امید  و  شادابی 
پشت  را  سختی  تحصیلی  سال  اینکه  بیان  با 
وارد  می شویم که  آماده  داریم  و  گذاشته ایم  سر 
شویم گفت:  متفاوتی  تحصیلی کامال  سال  یک 
دانش  با  متفاوتی  ارتباط  ماه ها  از  بعد  معلمان 
ماه ها  از  بعد  نیز  را  آموزان  دانش  دارند.  آموزان 
به  مهرماه  دوباره  می خواهیم  مدرسه  از  دوری 

بیاوریم. مدرسه 
برنامه های  کارکردهای  از  یکی  شاید  افزود:  او 
با  بچه ها  کردن  سازگار  امسال،  فراغت  اوقات 
اقتضائات جدید و استقبال از شرایط نو در سال 

است. آینده  تحصیلی 
امسال  ما  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
امید داریم از طریق سازماندهی اوقات فراغت به 
این دوره با ارزش و به نیازهای اساسی مربوط به 
آن پاسخ دهیم گفت: شعار »هر دانش آموز، یک 
به  موثری  مهارت« کمک  یک  و  اجتماعی  نقش 
تحقق اهداف تربیتی ماست. ساحت های مختلف 
در  می یابد  مجال  فراغت  اوقات  در  ما  تربیتی 
و سیاسی  اجتماعی  با مسجد، تشکل های  پیوند 
زمینه های رشد متوازن تر نسل نو را به فراهم کند.
حاجی میرزایی تاکید کرد: ما مصمیم که که در 

فرصت گسترده  تابستانی،  پایگاه  هزار   30 قالب 
تری برای این جمعیت انبوه دانش آموزی انبوه 

بگذاریم. اختیار  در 
دوره  محصول  شاد،  شبکه  اینکه  بیان  با  او 
تلخی های  همه  کنار  در  شاد،  گفت:  کروناست، 
مجالی  و  است  ویژه  امتیاز  و  مزیت  یک  کرونا 
با  کانال  و  گروه  هزار  ده ها  که  کرده  فراهم  را 
موضوعات مختلف فعالیت کنند. امیدوارم این سه 
میلیون جمعیت تحت پوشش برنامه های اوقات 
فراغت، به کل جمعیت دانش آموزی تعمیم یابد. 
افزایش  توانمندی هایمان  که  مجازی  فضای  در 
را  حضوری  دوره  آن  محدودیت های  است  یافته 
نداریم و یک دانش آموز می تواند از یک استان 
کند.  شرکت  دیگر  استان  در  دیگری  برنامه  در 
باید این پیوندها را توسعه داده و کمک کنیم تا 

باشیم. داشته  ثمری  پر  تابستان 

یادگیری  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
انسان ها در زندگی است  گفت:  فراگیرترین رفتار 
تشکیل  را  زندگی  کیفیت  یادگیری،  کیفیت 
عنصر  زندگی،  رویدادهای  زمان  در  و  می دهد 
نقطه  هستی  همه  است.  یادگیری  مشترک 
کتب  و  هستند  معلم  پیامبران  است.  یادگیری 
آمده اند.  انسان  تربیت  و  تعلیم  در  آسمانی 
می دهد،  انتخاب  قدرت  و  آزادی  ما  به  دانستن 
در میدان ابهام نمی توان تاخت و باسرعت حرکت 
از مسیر آگاهی پرورش پیدا کنیم. باید  کرد. ما 
دوره  یادگیری،  دوره  پرثمرترین  داد:  ادامه  او 
دانش آموزی است چرا که ثبات و قدرت یادگیری 
و  تحصیل  دوره  و  افتد  می  اتفاق  دوران  این  در 
هستند که  مهمی  دوران  تحصیل  از  فراغت  دوره 
و  داوطلبانه  زیرا  است،  تر  مهم  اولی  از  دومی 

است . همراه  باانگیزه 

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در 
خصوص ثبت نام دانش آموزان اتباع و بازماندگان 
از تحصیل توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، 
رضوان حکیم زاده گفت:  سال گذشته حدود 540 
هزار دانش آموز اتباع داشتیم که بیشتر آنها در دوره 
ابتدایی مشغول به تحصیل هستند و اکثریت آنان 
تابعیت کشور افغانستان را دارند. شایان ذکر است در 
چند سال اخیر امکان حضور این دانش آموزان در 

دوره پیش دبستانی نیز فراهم شده است.
 95 اردیبهشت  آیین نامه  به  اشاره  با  زاده  حکیم 
معظم  مقام  فرمان  دنبال  به  که  وزیران  هیئت 
رهبری مبنی بر حق دسترسی همه کودکان اتباع 
به آموزش تنظیم شد، گفت: بر این اساس هیچ 
دانش آموزی نباید از تحصیل دور بماند حتی آنها 

ندارند. اوراق هویتی  اقامتی و  که مدارک 
از  دسته  آن  در خصوص  ابتدایی  آموزش  معاون 
دانش آموزان اتباع که فاقد اوراق هویتی و مدارک 
اقامتی هستند تصریح کرد: این عزیزان با مراجعه 
به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی و 
یا از طریق مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش 
استان، استانداری ها و یا اداره کل اتباع خارجی می 

توانند کارت حمایت تحصیلی دریافت کنند.
مرکز  از  اطالعاتی که  براساس  زاده گفت:  حکیم 

آمار اخذ شده است در سال گذشته تعداد 210 هزار 
بازمانده از تحصیل داشتیم که این آمار نسبت به 
داشته  افزایش  بود  نفر  آن که 142هزار  قبل  سال 
است.حکیم زاده با اشاره به این مطلب گفت: تعداد 
قابل توجهی از آمار بازماندگان سال تحصیلی گذشته 
متوجه دانش آموزان کالس اولی بود که به دلیل 
در  بعد  دادند سال  ترجیح  کرونا  از  اولیاء  نگرانی 
کالس اول ثبت نام کنند.معاون آموزش ابتدایی با 
تاکید بر این نکته که این آمار 3 میلیون محروم 
نبودن  و  ندارد  صحت  عنوان  هیچ  به  تحصیل  از 
دانش آموز در شاد نشان دهنده بازماندن از تحصیل 
نیست، اظهار کرد: تعداد زیادی از دانش آموزانی که 
دسترسی به شاد نداشتند و یا امکان بهره بردن از 
زیرساختهای فناوری برایشان مقدور نبود، در مناطق 
این مناطق  اغلب  بودند که در  روستایی عشایری 

آموزش به شکل حضوری جریان داشت.
او گفت: هیچ دانش آموزی به دلیل محرومیت از 
امکانات فناوری از تحصیل بازنماند گفت: با تدابیر 
سایر  خوب  همکاری  و  پرورش  و  آموزش  وزارت 
دستگاه ها جریان آموزش از طرق مختلف برقرار 
شد. از جمله مدرسه تلویزیونی که در حداقل زمان 
ممکن راه اندازی شد و نیز اعزام راهبران آموزشی و 

توزیع درسنامه از این نمونه بودند.

ایران در وین درباره آخرین  ارشد  مذاکره کننده 
روند مذاکره 4+1 گفت: یک سری مسائل باقی 
مانده که مذاکره درباره آنها به اندازه کافی صورت 
رسیده  فرا  تصمیم گیری کشورها  زمان  و  گرفته 
با خانه ملت،  است. عباس عراقچی در گفت وگو 
با  تیرماه که  روز یکشنبه 6  به نشست  اشاره  با 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی، گفت: فرصت مجددی 
پیدا شد تا در کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا 
وین،  مذاکرات  وضعیت  آخرین  درباره  و  کنم 
پیشنهادات  و  نظرات  تهران،  در  مطرح  مباحث 
مذاکره  کنم.  صحبت  کمیسیون  نمایندگان  با 
کننده ارشد کشورمان در وین در ادامه یادآور شد: 
تعامل بسیار خوبی امروز صورت گرفت البته این 
مراودات از قبل هم وجود داشت و با نمایندگان 
تبادل نظر داشتیم. امروز هم برخی از نمایندگان 
سوالتی  بعضا  مطرح کردند،  خوبی  پیشنهادات 

داشتند که پاسخ داده شد. این جلسات به پدید 
آمدن تفاهم و اجماع ملی کمک می کند. عراقچی 
اظهار  وین،  مذاکرات  نتایج  پیرامون  ادامه  در 
کرد: تاکنون 6 دور مذاکرات با 4+1 انجام گرفته 
است و تقریبا به مراحل پایانی نزدیک شده ایم، 
یک سری مسائل باقی مانده که مذاکره درباره 
زمان  و  است  صورت گرفته  اندازه کافی  به  آنها 
تصمیم گیری کشورها فرا رسیده است. او توضیح 
تصمیمات  قبال  ایران  اسالمی  جمهوری  داد: 
ایاالت  که  زمانی  است؛  گرفته  را  خود  سخت 
متحده آمریکا از برجام خارج شد و ایران تصمیم 
و سخت  بزرگ  تصمیم  بماند،  برجام  در  گرفت 
تا االن شده  ایران بود که منجر به حفظ برجام 
است. در حال حاضر نوبت طرف های مقابل است 
و با توجه به مذاکراتی که داشتیم باید تصمیم 
بگیرند و در مورد احیا مجدد برجام به جمع بندی 

برسند تا توافق حاصل شود.

وزیر آموزش پرورش: 

دانش آموزان مهر به مدرسه می آیند 
معاون وزیر آموزش پرورش: 

سال گذشته تعداد 210 هزار بازمانده از تحصیل داشتیم

عباس عراقچی: 

به اندازه کافی مذاکره کردیم،  زمان تصمیم گیری است
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2ادامه در صفحۀ

آگهي استعالم  عمومي - شماره 4۰۰/11/س
شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد" ارزیابی چندگانه منابع و راهبری سامانه تدارکات الکترونیک )ستاگ(" را از طریق 
برگزاری استعالم عمومی به شركت پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونیكی 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابی كیفی و فنی  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسمت - 
مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/04/16 در محــل دفتركمیسیون معـامالت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بمنظور بازدید از محل پروژه و پاسخ به سواالت احتمالی روز شنبه مورخ  1400/04/12 برای 
متقاضیان پیش بینی گردیده است  ، الزم به ذكر است شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز 

به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد .
                                                                کمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر
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سازمان  آیین نامه  این  اساس  بر 
حمایت  اصلی  مسئولیت  که  بهزیستی 
خطر  معرض  در  نوجوانان  و  اطفال  از 
با مشارکت  دارد،  برعهده  را  دیده  بزه  و 
حمایتی  نهادهای  اجرایی،  دستگاه های 
به  نسبت  اجتماعی  مددکاران  و 
نگهداری  حمایت،  پذیرش،  شناسایی، 
اقدام  گروه  این  توانمندسازی  و 
بهزیستی  اجتماعی  مددکاران  می کند. 
در  مکلفند  انتظامی  نیروی  ماموران  یا 
بدون  نوجوان  و  طفل  مشاهده  موارد 
سرپرست  یا  اولیا  والدین،  همراهی 
قانونی در وضعیت مخاطره آمیز، نسبت 
به ثبت اطالعات و شناسایی خانواده او 
اقدام و در صورت عدم نیاز به اقدامات 
و  تحویل  خانواده  به  را  او  حمایتی، 
در  و  دهند  تذکر  آنها  به  را  خطر  موارد 
نوجوان  و  به حمایت، طفل  نیاز  صورت 
را به پایگاه های بهزیستی معرفی کنند.

 مددکاران اجتماعی مراکز فوریت های 
شناسایی  از  پس  اجتماعی  خدمات 
بزه  یا  خطر  معرض  در  نوجوان  و  طفل 
ثبت  پرونده،  تشکیل  به  نسبت  دیده، 
اقدام  او  اطالعات  سایر  و  مشخصات 

. می کنند
 بعد از پذیرش طفل و نوجوان، چنانچه 
او دارای ولی خاص، قیم یا سرپرست 
آنان  نزد  فرد  بازگشت  و  بوده  قانونی 

الزم  اقدام  مددکاران  باشد،  بالمانع 
اشخاص  با  ارتباط  برقراری  جهت  را 
به  نوجوان  و  طفل  بازگرداندن  مذکور، 
بروز  و  جدایی  از  پیشگیری  خانواده، 
خطر مجدد و ارائه خدمات تخصصی یا 

می آورند. عمل  به  مالی  حمایت 
پس  می توانند  مددکاران  همچنین   
جهت  را  الزم  اقدامات  پذیرش،  از 
رفع  و  آسیب  کاهش  و  پیشگیری 
دهند  می  انجام  آمیز  مخاطره  وضعیت 
پزشک  معاینه  به  نیاز  صورتی که  در  و 
نوجوان  و  طفل  نگهداری  یا  قانونی 
بهزیستی  سازمان  تحت نظر  مراکز  در 
باشد، فرد را به پزشکی قانونی، معرفی 
نگهداری  جهت  را  قضایی  مجوز  یا  و 
در  مددکاران  اینکه  اخذ کنند. ضمن  او 
جرم  وقوع  بر  دال  قرائن  وجود  صورت 
انجام  بر  عالوه  نوجوان،  و  طفل  علیه 
مرجع  به  را  موضوع  حمایتی،  اقدامات 

می کنند. اعالم  قضایی  یا  انتظامی 
 افزون بر این، طفل و نوجوان درصورت 
عدم  سرپرستی،  بد  یا  سرپرستی  بی 
دسترسی به والدین، اولیا یا سرپرست 
ناتوانی  آنها،  بودن  زندانی  یا  و  قانونی 
قانونی  سرپرست  یا  اولیا  والدین، 
مخاطره  وضعیت  او،  از  نگهداری  در 
و  بی توجهی  خانواده،  در  طفل  آمیز 
نوجوان  و  طفل  به  نسبت  سهل انگاری 

یا طرد او توسط خانواده، حسب دستور 
اجتماعی  مددکار  نظر  زیر  و  قضایی 
بهزیستی  سازمان  تحت نظر  مراکز  در 

می شود. نگهداری 
بر اساس این قانون اطفال و نوجوانان 
دارای  جمله  از  خاص،  وضعیت  دارای 
ذهنی،  یا  جسمی  توانی  کم  اعتیاد، 
اختالل  یا  خاص  بیماری های  به  مبتال 
مراکز  به  نیز  روانی  یا  جنسی  هویت 
در  ارجاع می شوند. همچنین  تخصصی 
مراکز  به  نوجوان  و  طفل  ورود  صورت 
مشخصات،  ثبت  از  پس  نگهداری، 
روانی،  و  جسمی  سالمت  وضعیت 

بالینی،  و  شخصیتی  ویژگی های 
بیماری  سوابق  و  احتمالی  اختالالت 
او در فضای مناسب و دوستدار کودک 
حقوق  و  اسالمی  موازین  رعایت  با  و 
مرکز  معتمد  پزشک  توسط  شهروندی 
بررسی و در پرونده ثبت می شود و در 
بروز،  از  پیشگیری  برای  لزوم  صورت 
شیوع یا درمان آن اقدام می شود. مدیر 
شرایط  است  مکلف  نیز  نگهداری  مرکز 
و امکانات تحصیل، برنامه های تربیتی 
و  مراقبتی  خود  های  آموزش  جمله  از 
های  آموزش  و  ارتباطی  های  مهارت 
سواد  آموزش  و  ای  حرفه  و  فنی 
با  متناسب  مجازی  فضای  و  رسانه ای 
اطفال  استعدادهای  و  عالیق  نیازها، 
تا  تحصیل  فراهم کنید.  را  نوجوانان  و 
طفل  برای  اول  متوسطه  دورۀ  پایان 
و  طفل  هر  است.  الزامی  نوجوان  و 
تحصیالت  به  باید  مرکز  در  نوجوانی 
وزارت  این،  بر  افزون  دهد.  ادامه  خود 
نسبت  است  موظف  پرورش  و  آموزش 
نوجوانان  و  اطفال  رایگان  نام  ثبت  به 
معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی 
و نهادهای حمایتی، اطفال و نوجوانانی 
های  کانون  یا  نگهداری  مراکز  در  که 
و  می شوند  نگهداری  تربیت  و  اصالح 
کند.  اقدام  کارآموز  یا  کارگر  نوجوانان 
جوانان  و  ورزش  وزارت  براین،  عالوه 
مراکز  تجهیز  به  نسبت  است  مکلف 
توسعه  و  مناسب  ورزشی  امکانات  به 
با  متناسب  بومی،  ورزشی  های  رشته 
اطفال  فرهنگ هر منطقه و مورد عالقه 
بهداشت  وزارت  اقدام کند.  نوجوانان  و 
موظف  نیز  پزشکی  آموزش  و  درمان 
ارائه خدمات درمانی و  به  است نسبت 
نوجوانان  و  اطفال  به  رایگان  بهداشتی 
بیمه  کامل  پوشش  برقراری  و  مربوط 
نوجوانان  و  اطفال  تمام  برای  سالمت 
ساکن ایران اعم از ایرانی یا غیر ایرانی 
معرض  در  نوجوانان  و  اطفال  ویژه  به 

اقدام کند. دیده،  بزه  یا  خطر 
امام  امداد  کمیته  همچنین   
انواع  ارائه  به  مکلف  خمینی)ره( 
اجتماعی،  معیشتی،  حمایت های 
و  اطفال  به  درمانی  و  بهداشتی 
نوجوانان و خانواده های آنان با معرفی 

است. بهزیستی  سازمان 
از طریق  نیز مکلف است   وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال و اداره کل امور اتباع 
تسهیل  به  نسبت  خارجی  مهاجران  و 
صدور اسناد سجلی یا تابعیتی اطفال و 
نوجوانان معرفی شده از سوی سازمان 
اقدامات  و  زندان ها  سازمان  بهزیستی، 
از  حمایت  دفاتر  تربیتی،  و  تامینی 
اطفال و نوجوانان دادگستری ها و سایر 

اقدام کند. حمایتی  نهادهای 

 از سوی معاون اول رئیس جمهور انجام شد 

ابالغ آیین نامه حمایت از اطفال 
و نوجوانان در معرض خطر 

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی عنوان کرد

 دعوت از پژوهشگران
 برای بازگو کردن واقعیت های 

جنگ اقتصادی
دویست و سی و ششمین جلسه ستاد هماهنگی 
حجت االسالم  ریاست  به  دولت  اقتصادی 
برگزار  رئیس جمهور  روحانی  حسن  والمسلمین 
برنامه  سازمان  گزارش  جلسه  ابتدای  در  و  شد 
معظم  مقام  وعده های  »تحقق  درباره  بودجه  و 
استانی«  ریاست جمهوری در سفرهای  و  رهبری 
مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، 
ارائه  مختلف  سرفصل های  در  این گزارش که  در 
تکمیل  بخش  دو  در  انجام گرفته  اقدامات  شد، 
مانده  معوق  وعده های  و  تمام  نیمه  طرح های 
رسیدن  بهره برداری  به  و  گذشته  دولت های  از 
شد. تشریح  دولت،  این  در  شده  آغاز  طرح های 

رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش با اشاره به 
اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا رویکرد جدیدی 
ویژگی های  از  داشت،گفت:  استانی  سفرهای  به 
انجام کارشناسی  دولت،  این  در  سفرها  این  مهم 
از  پرهیز  و  سرزمینی  آمایش  نگاه  با  دقیق 
تاکید  با  روحانی  است.  بوده  غیرعملی  وعده های 
استانی  سفرهای  در  دولت  اقدامات  اینکه  بر 
تعداد  کاهش  توسعه محور،  مطالعات  بر  مبتنی 
مصوبات و پرهیز جدی از مصوبات غیرکارشناسی 
 شده و آنی بوده است، افزود: حاصل این تصمیم 
افزایش  و  طرح ها  در  هماهنگی  ایجاد  مهم، 
چشمگیر میزان تحقق وعده ها بوده است. حاصل 
منابع  تضییع  از  جلوگیری  بر  عالوه  رویکرد  این 
اعتماد  بود که  این  تمام  نیمه  در طرح های  کشور 
مردم استان ها به تحقق وعده های دولت افزایش 
دیگر  از  داشت:  اظهار  رئیس جمهور  کرد.  پیدا 
انجام  جدیت  و  اهتمام  با  که  دولت  تالش های 
گرفت به سرانجام رساندن دستورات مقام معظم 
بوده است که  ایشان  استانی  در سفرهای  رهبری 
یکی از بارزترین نمونه های این امر، طرح آب های 
مرزی و زیرکشت بردن صدها هزار هکتار زمین در 

است.  بوده  ایالم  و  خوزستان  استان های 
به  عمل  نتیجه  سال ها،  این  در  گفت:  روحانی 
سیاست های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم 
که  بودیم  شاهد  استانی  سفرهای  در  را  رهبری 
از  حجم  این  برابر  در  تنهایی  به  توانست  کشور 
سختی  و  فشار  چه  اگر  و  کند  مقاومت  فشارها 
زیادی نیز به مردم وارد شده است، اما در بدترین 
شرایط توانستیم حجم صادرات کشور را باالی 40 
میلیارد دالر حفظ کنیم و ضربه اساسی آمریکا به 
درآمد ارزی کشور از صادرات نفت را به طور نسبی 

کنیم. خنثی 
مصوبات  اکثر  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
است  شده  محقق  و  عملیاتی  استان ها  در 
سرمایه  ارتقای  بر  زیادی  تاثیر  مساله  این  که 
 3 در  خاطرنشان کرد:  دارد،  و  داشته  اجتماعی 
فعالیت های  فشارها،  همه  وجود  با  سال گذشته 
عمرانی کشور در استان ها متوقف نشد و از سویی 
مختلف  حوزه های  در  کشور  زیرساختی  سرمایه 
سوی  از  و  کرد  پیدا  جهش  سد  و  آزادراه  ریل، 
اینترنت  گاز،  مسکن،  به  مردم  دسترسی  دیگر 
یافت.  افزایش  بی سابقه ای  رشد  با  بیمارستان  و 
دستاوردها  این  ارزش  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی 
از  عمده ای  بخش  که  می شود  روشن تر  زمانی 
تحریم ها  سخت ترین  آتش  زیر  در  خدمات  این 
است،  شده  انجام  اقتصادی  جنگ  دوره  در 
بازگو  به  را  رسانه ای  تالشگران  و  پژوهشگران 
بر  اقتصادی و پیروزی  کردن واقعیت های جنگ 

کرد. دعوت  جنگ  این  در  آمریکا 

بر اساس این قانون اطفال و 
نوجوانان دارای وضعیت خاص، 
از جمله دارای اعتیاد، کم توانی 
جسمی یا ذهنی، مبتال به 
بیماری های خاص یا اختالل 
هویت جنسی یا روانی نیز به 
مراکز تخصصی ارجاع می شوند

آنچه بیش از پیش فضای 
رسانه ای را ملتهب و بازماندگان 
را خشمگین کرده، اظهارات 
کالنتری است: »ساعت 12 و 
نیم، بستری شدن همه بیماران 
که تمام شد، من به هتل رفتم 
که سری به این ها بزنم. دیدم 
نه ناهار خوردند، نه شام. گفتم 
که غذا بخورید، بعدا صحبت 
می کنیم. این  حرف های مزخرف 
را بعضی همکاران شما در 
می آورند. نحوه نشستن من 
مثال چطور بود؟«

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده 
ابالغ شد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، در جلسه هیئت وزیران مورخ 2 تیر 1400، 
پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده )6( قانون حمایت از اطفال و 
نوجوانان با هدف شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز یا بزه دیده، به تصویب رسید. به موجب 
آیین نامه مذکور، طفل و نوجوان در معرض خطر، فردی است که با توجه به ماده )3(  قانون فوق، در معرض بزه دیدگی 
یا ورود آسیب به سالمت جسمی، روانی، اجتماعی، اخالقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته است، همچنین 

طفل و نوجوان بزه دیده نیز به فردی اطالق می شود که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.
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تجریشی مسئول پیگیری حادثه اتوبوس خبرنگاران شد

کسی استعفا نکرد، بازماندگان خشمگین اند
|پیام ما| پنج روز پس از واژگونی اتوبوس 
پروژه  از  بازدید  حاشیه  در  خبرنگاران 
احیای دریاچه ارومیه و از دست رفتن دو 
از خبرنگاران محیط زیست هنوز هیچ  تن 
رئیس  نکرده اند.  استعفا  مسئوالن  از  یک 
همچنان  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
مصرانه می گوید اتوبوس وی آی پی بوده و 
سبب  تلخ،  حادثه  این  درباره  او  اظهارات 
اعتراضات بسیار شده و در فضای مجازی 
مسئول  این  بی توجهی های  از  صحبت 
اینها در حالی است که  فراگیر شده است. 
حسن ظهوری، خبرنگار عصر ایران هنوز در 
بیمارستان بستری است و قرار است تحت 

بگیرد. قرار  جراحی  عمل 
دفتر  مدیر  تجریشی،  مسعود  دیروز 
دریاچه  احیای  ستاد  تلفیق  و  برنامه ریزی 
نماینده  عنوان  به  حکمی  در  ارومیه، 
کارگروه  )دبیر  عیسی کالنتری  تام االختیار 
ملی و مجری طرح نجات دریاچه ارومیه( 
اقدامات  همه  حادثه  پیگیری  کمیته  در 
پرونده  قضایی  پیگیری های  و  حقوقی 
تا  خبرنگاران  اتوبوس  واژگونی  تلخ  حادثه 
منصوب  آن  ابعاد  تمامی  شدن  مشخص 

. شد
تجریشی  به  خطاب  حکم  این  متن  در 

حادثه  فراوان،  تاسف  »با  است:  آمده 
خانواده  خبرنگاران  اتوبوس  واژگونی  تلخ 
محیط زیست و جامعه رسانه ای را داغدار 
دو خبرنگار عزیز کشور کرده و موجب ایراد 
خبرنگاران  از  دیگر  تعدادی  به  صدماتی 
است.  شده  زیست  محیط  حوزه  ارزشمند 
نماینده  عنوان  به  جناب عالی  است  الزم 
پیگیری  کمیته  در  اینجانب  تام االختیار 
حادثه همه اقدامات حقوقی و پیگیری های 
شدن  مشخص  تا  پرونده  این  قضایی 
مقتضی  پیگیری کنید.  را  آن  ابعاد  تمامی 
از  الزم  همکاری های  زمینه  این  در  است 
محیط  حفاظت  سازمان  ارکان  همه  سوی 
رسیدگی  از  پس  و  آمده  عمل  به  زیست 
انتظار  شود.  گزارش  اینجانب  به  ،مراتب 
از  دلجویی  برای  اقدامی  هر  از  می رود 
و  بهبودی  و  داغدیده  محترم  خانواده های 

نشود.« دریغ  حادثه  مصدومان  درمان 
رسانه ای  فضای  پیش  از  بیش  آنچه  اما 
را خشمگین کرده،  بازماندگان  و  ملتهب  را 
در  شب  شنبه  او  است.  اظهارات کالنتری 
نحوه  به  انتقادات  به  امتداد  با  گفت وگو 
اینطور  داغدیده  خبرنگاران  مقابل  نشستن 
بهداشت  رئیس  استاندار،  »با  داد:  پاسخ 
کولیوند)اورژانس(  آقای  استان،  درمان  و 

هماهنگ کردیم که بیمارستان آماده باشد. 
ساعت 12 و نیم، بستری شدن همه بیماران 
رفتم که سری  هتل  به  من  تمام شد،  که 
نه  خوردند،  ناهار  نه  دیدم  بزنم.  این ها  به 
صحبت  بعدا  بخورید،  غذا  شام. گفتم که 
را بعضی  این  حرف های مزخرف  می کنیم. 
نشستن  نحوه  می آورند.  در  شما  همکاران 
نشستن  نحوه  بود؟  چطور  مثال  من 
چه  است.  همینطور  من،  همیشگی 
افتاده  اتفاقی  چه  چه؟  برای  عذرخواهی؟ 

کنیم؟« عذرخواهی  که 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
درباره  ایسنا  با  گفت وگویی  در  همچنین 
هیچ  »اتوبوس  گفت:  خبرنگاران  اتوبوس 
فنی  ضوابط  همه  و  نداشت  مشکلی 
آقایان  می کردیم؟  کار  چه  و  داشت  را 
خب  رفتید؟  فرعی  جاده  از  چرا  می گویند 
جاده  در  بود.  فرعی  جاده  در  تونل  و  سد 
یکی  و  می رفتیم  هم  همیشه  نبود.  اصلی 
بود که  این  اتوبوس  این  انتخاب  دالیل  از 
همیشه از این مسیر تردد می کرد و راننده 
به منطقه آشنایی داشت. این اتوبوس اگر 
معاینه  آن  به  نباید  نبود،  امکاناتش کامل 

می دادند.« فنی 
مجلس  دیروز  صبح  جلسه  از  بخشی 

واژگونی  همچنین  و  حادثه  این  به  هم 
تاکنون  -که  سربازمعلم ها  اتوبوس 
است-  شده  نفر  هفت  جان باختن  سبب 
باقر  محمد  که  چنان  داشت.  اختصاص 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف، 
تسلیت  با  خود  دستور  از  پیش  نطق  در 
گفت:  حادثه  بازماندگان  و  ایران  ملت  به 
و  تدوین  با  باید  »دستگاه های  مسئول 
حفظ  حمل و نقل،  آیین نامه های  اجرای 
و  بدانند  خود  وظیفه  را  افراد  جانی  امنیت 
باشند.  پاسخگو  سوانح  و  حوادث  برابر  در 
مجلس  حقوقی  و  عمران  کمیسیون های 
علل این دو واقعه را بررسی و گزارش دقیق 
می کنند.« ارائه  مردم  به  را  آن  شفاف  و 

نماینده  منتظری،  غالمرضا  همچنین 
ملت گفت:  خانه  به  آق قال  و  مردم گرگان 
خبرنگاران  مورد  در  دلخراشی که  »حادثه 
تاسف آور  واقعا  افتاد  زیست  محیط  حوزه 
باید  سربازان  و  خبرنگاران  تصادف  است. 
پیگیری شود اینکه در کشور امروزه حرف 
نامناسب  اتوبوس اسقاطی و جاده های  از 
باشد  جامعه  در  میر  و  مرگ  علل  و  علت 
سرمایه های  دارد،  بسیار  سخن  جای 
دارد  در شرایطی که کشور  اجتماعی کشور 
اتفاقات  این  باید  است.  ارزشمند  بسیار 
مسئوالن  بگیرند.  قرار  دقیق  بررسی  مورد 
پاسخگو  کوتاهی ها  این  مقابل  در  باید 

» باشند.

ابتذال فاجعه
که  را  فاجعه  باید  معیوب  سیستم  اما 
پیگیری  است؛ سرکوب کند.  عین جنایت 
پرت  را  ما  سانحه  این  در  چیزی  هر  رد 
یادمان می افتد،  تازه  و  به گذشته  می کند 
غالمرضا  است:  ویران  پای بند  از  خانه 
کانون  مدیره  هیات  رئیس  خادمی زاده، 
رانندگان  صنفی  انجمن های  سراسری 
دهه  »چند  می گوید:  کشور  مسافر  بخش 
ناسیونال  ایران  یا  خودرو  ایران  قبل، 
و  جاده ها  برای  اتوبوس هایی  سابق، 
مختلف  هوایی  و  آب  مختلف  شرایط 
و  ایمنی  از  آن ها  و که همه  تولید می کرد 
با کمترین  و  بودند  برخوردار  الزم  کیفیت 
آن  در  که  چرا  می شدیم  مواجه  حادثه 
احساس  متولیان  و  تولیدکنندگان  زمان 
هم  صنایع  این  و  می کردند  مسئولیت 
این صنایع  بنابراین صاحبان  نبود.  دولتی 
مردم  برای  را  برندشان  داشتند  دوست 
خدمات  و  برسانند  اثبات  به  مشتریان  و 
خوبی هم ارائه بدهند و اما طی سال ها و 
دهه های اخیر اهمیت این مسئله کم رنگ 
تولیدکنندگان  و  است  شده  کمرنگ تر  و 
پایان  را  محصول  فروش  اتوبوس  امروز 
هم  تولیدشان  و  می دانند  مسئولیت شان  
نیست.«  برخوردار  الزم  استانداردهای  از 
به جاده های  بعد  است.  راه  اول  تازه  این 
غیراستاندارد، لنت های ترمزی که با کارتن 
فنی های  معاینه  می شود،  تولید  مقوا  و 
سوانح  عامل  ناکارآمد  مدیران  و  صوری 

و... اتوبوس  جاده ای 

ابتذال
مرگ  از  نداشتیم.  خبر  فاجعه  از  ما  نه! 
اعتصاب  از  وطن،  سربازهای  تصادفی 
از قطع شدن آب در هفت  نفتی،  کارگران 
تپه، از سکته کننده های بورس، از متضرران 
فالمینگوها،  مرگ  از  بانکی،  اختالس های 
و...  تاریخی  محوطه های  شدن  صاف  از 
از  پیش  روز  سه  مهشاد کریمی  مرگ  از 
معیوب  سیستم  عروسی اش.  جشن 
فاجعه  می کند.  سرکوب  نمی کند،  اصالح 
کالنتری،  عیسی  می کشد.  ابتذال  به  را 
می آید،  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
فریاد  عزاداران که  جلوی  می نشیند  چنان 
با  حق  اما  می شود  بلند  ملت  اسفای  وا 
راست  چون  است  مسئول  با  نیست  ملت 
اینگونه  عزاداران  جلوی  همیشه  می گوید 
خودش  بوده.  اینطور  همیشه  می نشیند. 
باالتر  مقامات  جلوی  عکس هایش  است. 
از خودش هم فتوشاپ است. راحت است 
واکسن  می گویند  که  کسانی  بگویند:  که 
معیوب  سیستم  پفیوزند.  است،  گران 
بمباران می کند: ما با برای احیای دریاچه 
را  راننده  داشتیم.  الزم  کشته  دو  ارومیه 
طبیعی  جاده ای  حوادث  کنید.  زندانی 
داشته.  فنی  معاینه  اتوبوس  است. 
هر  بوده.  سیمان  کارخانه  برای  اتوبوس 
می دانستیم  اگر  می برده.  را  کارگران  روز 
که خبرنگار هستند که نمی گذاشتیم سوار 
معیوب گاها  اتوبوس شوند. سیستم  این 
متناقض هم حرف می زند و در برابر جمله 
قبلی مسئولی دیگر می گوید: این اتوبوس 
این  بوده.  وی آی پی  مهمانان  برای 
می گرفتیم.  کارخانه سیمان  از  را  اتوبوس 
قبال خبر داده بودند، اتوبوس مجانی بوده 
و برای همه سوال شده بود، مگر چه بده 
و  سیمان  کارخانه  بین  می تواند  بستانی 
اداره محیط زیست باشد؟ و هزاران سوال 
نمی گذارند  نه!  دیگر.  مانده  بی پاسخ 
معیوب  سازوکار  این  شود،  عیان  حقیقت 
می کشاند.  ابتذال  به  را  فاجعه  است که 

برخورد با مامور دارای 
رفتار ناشایست در مرکز 

واکسیناسیون
برخورد  از  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
ناشایست  رفتار  به  اقدام  که  ماموری  با 
تزریق  مرکز  یک  در  سالمندان  با 
نیز  ازمردم  و  داد  خبر  بود  واکسن کرده 
سردار  ایسنا،  به گزارش  عذرخواهی کرد. 
منتشر  تصاویر  درباره  رحیمی  حسین 
پلیس  مامور  نامناسب یک  رفتار  از  شده 
مرکز  از  یکی  در  سالمندان  از  تعدادی  با 
تزریق  مرکز  ده ها  گفت:  واکسن  تزریق 
همچنین  و  پایتخت  سراسر  در  واکسن 
نیروی  فعالیت هستند که  کشور مشغول 
و  نظم  تامین  به  نسبت  که  انتظامی 
انضباط در آن اقدام کرده است. متاسفانه 
در این مورد ممکن است مامور اشتباهی 
، کما  می کنیم  برخورد  آن  با  ما  کند که 
نیز  پرونده  این  در  مامور خاطی  با  اینکه 
فرمانده  است.  شده  انجام  الزم  برخورد 
انتظامی تهران بزرگ افزود: درباره حادثه 
فرمانده  عنوان  به  مرکز  این  در  داده  رخ 
انتظامی تهران بزرگ و از طرف همکارانم 
خصوص  به  و  شهروندان  تمامی  از 

می کنم. عذرخواهی  سالمندان 

1ادامه از صفحۀ
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روزهای  این  تکراری  خبر  به  آتش سوزی 
محیط زیست ایران تبدیل شده است. دیروز 
جنگل های  جان  به  دوباره  آتش  )یکشنبه( 
افتاد.  دزفول  ارتفاعات  در  سالند  بلوط 
علیرضا فتح الهی، رئیس اداره منابع طبیعی 
ایرنا  به  دزفول  این شهرستان  آبخیزداری  و 
در  یکشنبه  شب  »آتش سوزی  است:  گفته 
نیروهای  توسط  سالندکوه  جنگل  و  مراتع 
منابع طبیعی مهار ولی صبح مورد دیگری از 
شد.  مشاهده  دیگر  نقطه ای  در  آتش سوزی 
سالند  جنگل  و  مرتع  در  اخیر  آتش سوزی 
اتفاق افتاده و به مرتع و تعدادی از درختان 
خشک بلوط نیز خسارت وارد کرده است.« به 
مشخص  آتش سوزی  وسعت  هنوز  او  گفته 
نیست و نیروها در حال مهار شعله ها هستند 
اما تا روز شنبه حدود 6 هکتار از جنگل های 
آتش سوزی  این  علت  است.  سالند سوخته 
و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  بوده؟  چه 
آبخیزداری دزفول در جواب گفته »مشکالت 
مهار  اکنون  افراد«.  برخی  قدیمی  اجتماعی 
تنها  این  اما  دارد  ادامه  سالند  ارتفاعات  در 
شعله ای نیست که تا دیروز به جان طبیعت 

افتاده.

طبیعت چقدر خسارت دید؟
مناطق  و مراتع  از جنگل ها  311 هکتار   
آتش سوزی های  در  شهرستان  این  مختلف 
شده  جدی  خسارت  و  آسیب  دچار  امسال 
است. این خبری است که رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری باشت اعالم کرده. حمید 
و   جنگل  میزان  این  ایرنا گفته  به  حسینی 

مراتع در چهار فقره آتش سوزی طعمه حریق 
مناطق  در  امسال  آتش سوزی های  شده اند. 
و کوه  قالت، گوهرگان  الر، گردن  و  شابهرام 
های بوستان رخ داد. 300 هکتار از این میزان 
جنگل ها و مراتع دچار خسارت مربوط به کوه 
الر بوده که به دلیل سخت گذر بودن، وزش 
چندین  در  آتش  این  مهار  تند  شیب  و  باد 
میزان  این  از  فقره  سه  شد.  انجام  مرحله 
آتش سوزی ها مربوط به مناطق گردن قالت، 
در  بوده که  بوستان  های  و کوه  گان  گوهر 
این زمینه 11 هکتار از مراتع این مناطق دچار 
خسارت شده و این آتش سوزی ها هر کدام 

کمتر از سه ساعت مهار شد.
 عالوه بر این مدیر منابع طبیعی شهرستان 
فاروج هم گفته 5 آتش سوزی ظرف دو هفته 
سهل انگاری  افتاده که  اتفاق  مراتع  در  اخیر 
این  است.  بوده  آن  عامل  برداران  بهره 
آتش سوزی ها در سطح مراتع شاه کاسه، قره 
شاه وردی، آرمود آغاجی و خسرویه در مجموع 
به مساحت یک هکتار اتفاق افتاده که وجود 
سطح  افزایش  از  مانع  طبیعت،  همیاران 

است. بوده  حریق 

3 هزار و 30 هکتار جنگل و مرتع 
خاکستر شد

در سه روز گذشته به دلیل گرما و البته عوامل 
انسانی 30 هکتار جنگل و 3 هزار هکتار مرتع 
ناگوارترین  کشور را خاکستر کرده است. در 
ملی  پارک  در  را  آتش   5هکتار جنگل  مورد، 
نشان  اولیه  برآوردهای  سوزاند.  گلستان 
شامل  بیشتر  خاکستر شده  منطقه  می دهد 

پوشش علفی  کف و درختان خشک جنگلی 
حفاظت  مدیرکل  کنعانی،  محمدرضا  بود. 
گفته  این باره  در  گلستان  محیط  زیست 
محدوده  در  شد،  حریق  طعمه  منطقه ای که 
کالله  شهرستان  در  ملی  پارک  چشمه زاو 
قرار داشته است. عالوه بر این منطقه ای به 
مشترک  مرز  نقاط  از  هکتار  هزار   3 وسعت 
ایران و ترکمنستان هم از چند روز قبل دچار 

شد. حریق 
فرماندار قلعه گنج هم از خسارت 15 میلیارد 
شهرستان  این  نخیالت  به  حریق  تومانی 
 15 از  بیش  حادثه  این  در  است.  داده  خبر 
هکتار از نخیالت که معادل 1500 درخت مثمر 
آتش همچنین  است طعمه حریق شده اند. 
و  استان کهگیلویه  در  دنا  شبلیز  منطقه  در 
بویراحمد که اواخر هفته گذشته شعله ور شد، 
25 هکتار از مناطق جنگلی را خاکستر کرد. 
از  نقل  به  جنگل ها  سازمان  اعالم  براساس 
قربانعلی فلسفی، رئیس اداره منابع طبیعی 
در  تیرماه  سوم  آتش سوزی  دنا،  شهرستان 
منطقه شبلیز دنا مهار شده بود، اما سوختن 
شعله ور شدن  موجب  قطع شده،  کنده های 
دوباره آتش در این منطقه از صبح شنبه شد.

برخورد با متخلفان
طبیعی  منابع  اداره  رئیس  گفته  به 
از  درصد   90 عامل  باشت  آبخیزداری  و 
شهرستان  این  در  امسال  های  آتش سوزی 
چهار  از  بیش  تاکنون  و  است  بوده  انسانی 
آنها  برای  و  شده  شناسایی  امسال  متخلف 
قضایی  مراجع  به  و  شده  تشکیل  پرونده 

شده اند. معرفی 
حفاظت  اداره  رئیس  کشاورزی،  اکبر  علی 
داد  خبر  دیروز  هم  پاسارگاد  زیست  محیط 
شهرستان که  این  کشاورزان  از  نفر   17 که 
اقدام به آتش زدن زمین کشاورزی کرده اند 
معرفی  قضایی  محاکم  به  و  شناسایی 
شده اند. بر اساس توضیح او  با توجه به ماده 
آتش سوزی  به  اقدام  پاک  هوای  قانون   20
کاه وکلش جرم محرز بوده و از همه کشاورزان 
درخواست شده این  اقدام را انجام ندهند، 
در غیر این صورت اداره حفاظت محیط زیست 
حتمًا  خود  قانونی  وظیفه  ایفای  راستای  در 
متخلفان را به محاکم قضایی معرفی خواهد 
مجازات  قانون   19 ماده  اساس  بر  کرد. 
یک ساله  تا  حبس  و  نقدی  جرایم  اسالمی 
و  به آتش سوزی کاه  اقدام  افرادی که  برای 
کلش می کنند پیش بینی شده است. از سوی 

دیگر  مطابق ماده 47 قانون حفاظت و بهره 
برداری از جنگل ها و مراتع کشور، مجازات 10 
سال حبس و پرداخت غرامت نقدی ناشی 
از سوختن عمدی درختان و پوشش گیاهی 

است. این متهمان  انتظار  در  جنگلی 
طبیعی  منابع  اداره  رئیس  همچنین  دیروز 
عامالن  داد که  خبر  ارسنجان  آبخیزداری  و 
شهرستان  فیجان  ارتفاعات  آتش سوزی 
ارسنجان به دام افتاده اند. طبیعت و ارتفاعات 
مرتع فیجان ارسنجان نیمه نخست خرداد ماه 
امسال دچار آتش سوزی شد که به رغم وزش 
باد، کوهستانی و سخت گذر بودن منطقه و 
با  سرانجام  خشک  گیاهی  پوشش  وجود 
تالش نیرو های هنگ امداد طبیعت ارسنجان 
و حضور مردم پس از گذشت 6 ساعت کنترل 

و مهار شد.

بحران را جدی نگرفته اند
ایزدی، مدیرعامل گنجه پشتیبان  بهمن 
کانون  مدیره  هیات  رئیس  و  بوم  زیست 
عملیات  در  اخیر  روزهای  در  فارس که  سبز 
همراه  فارس،  استان  آتش سوزی های  مهار 
»پیام ما«  به  بوده،  داوطلب  گروه های 
می گوید: »در آتش سوزی ماله گاله در استان 
فارس بیش از دو هزار هکتار از پرتراکم ترین 
دادیم.  دست  از  را  جنگلی  رویشگاه های 
خسارت  این  نبودند،  مردم  سازمان های  اگر 
زیست بوم  گنجه  در  ما  می شد.  چندبرابر 
می دهیم  قرار  نیروها  اختیار  در  دمنده هایی 
آتش سوزی ها  در  جدی  حضور  دولت  اما 
ابتدایی شان  امکانات  با  مردم  و  نداشته 
می دهد:  ادامه  او  هستند.«  اطفا  مشغول 
از  هکتار  هزار   30 حدود  فروردین ماه  »از 
فارس  استان  آتش سوزی های  در  را  جنگل 
مدام  دولتی  سازمان های  داده ایم.  دست  از 
را  بحران  دادن اند.  شعار  و  نمایش  حال  در 
جدی نگرفته اند. بحران زاگرس جدی است 
پای کار  جدی  طور  به  دولتی  نیروهای  اما 
مسئولیت  احساس  که  آنها  مگر  نیستند، 

است.« کم  تعدادشان  البته  و  می کنند 
موضوع  زیست،  محیط  فعال  این  نگاه  از   
ریشه یابی  و  واکاوی  باید  آتش سوزی ها 
شود. او می گوید: »زاگرس یعنی 60 میلیون 
هکتار رویشگاه که 70 درصدش بلوط است. 
یعنی 40 درصد رویشگاه های جنگلی که در 
مستقیم  صورت  به  استان   11 است.  کشور 
بهره مند  زاگرس  سرزمینی  مواهب  از 
در  ذخیره گاه  این  به  توجه  اما  می شوند 
 90 خواندن  عمدی  با  او  نیست.«  خور 
»این  می دهد:  ادامه  آتش سوزی ها  درصد 
از  متاثر  تماما  سریالی  آتش سوزی های 
 90 انسانی  نیست. دخالت های  خشکسالی 
10 درصد سهوی  و  به صورت عمدی  درصد 
رسانه های  دارد.  نقش  آتش سوزی ها  در 
که  بحران  این  ندارند  تمایل  اصال  دولتی 
روز  هر  و  نشانده  خاکستر  به  را  زاگرس 
بازتاب  را  می شود  گسترده تر  ابعادش 

» دهند. 

آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور ادامه دارد

فصل جنگل سوزی
بهمن ایزدی، فعال محیط زیست: 90 درصد آتش سوزی ها عمدی است اما بحران را جدی نگرفته اند

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول: دلیل آتش سوزی مشکالت اجتماعی قدیمی برخی افراد است

مردم اجازه تخلیه زباله در 
قنات تاریخی ایذه را ندادند 
اهالی محله سرقنات ایذه، جلوی کامیون های 
حمل زباله را گرفتند و آنها را مجبور کردند بار 
خود را در بیمارستان شهر تخلیه کنند. مردمی 
محیط  اسفناک  شرایط  به خاطر  بارها  که 
از  ناشی  دود  و  تعفن  بوی  و  خود  پیرامون 
سوختن زباله های شهری در همسایگی شان، 
اعتراض کردند و هر بار به جز وعده و خرید 
زمان توسط شورای شهر و مسئوالن شهری 
چیزی عایدشان نشد، این بار خود دست به 
کامیون ها،  عبور  از  جلوگیری  با  و  شدند  کار 
اجازه تخلیه زباله ها را ندادند. کامیون هایی که 
شبانه و در سکوت شب می خواستند تا کوهی 
از زباله های بیمارستانی را در محل قنات های  
تاریخی ایذه »در پنجاه متری قبرستان بزرگ 

شهر« رها کنند و بروند.
امرهللا اورکی رئیس بیمارستان شهدای ایذه در 
این باره به ایلنا گفت: مردم اجازه تخلیه زباله به 
کامیون های بیمارستان ندادند و این کامیون ها 
مجبور به بازگشت و تخلیه دوباره این زباله ها 

در محل بیمارستان شدند.
او افزود: این وظیفه ما نیست که خودمان اقدام 
به حمل و انتقال زباله کنیم. با هزینه شخصی 
و باالجبار این کار را کردیم تا شاید از این حجم 
بی شمار زباله کاسته شود. شهرداری ایذه وعده 
بیست روزه برای حل مشکل زباله های شهری 
داده و تا آن روز هر لحظه بر حجم زباله های 
بیمارستانی افزوده می شود، شما بگویید ما 
چه کنیم؟ یک منبع آگاه در بیمارستان ایذه به 
خبرنگار ایلنا گفت: نزدیک دو ماه می شود که 
زباله های بیمارستان روی هم تلنبار می شوند. 
او افزود: بوی زباله مناطق اطراف بیمارستان 
و خود مجموعه را برداشته و هر روز بر حجم 
آنها افزوده می شود. بدتر از شرایط فعلی ما در 
بیمارستان، بوی تعفن زباله های انباشته شده 

مطب های سطح شهر است.

مرال های منتقل شده به 
جاجرم زادآوری کردند 

مدیر حفاظت محیط زیست جاجرم خراسان 
شمالی روز گذشته اعالم کرد: »چهار راس مرال 
که سال گذشته از پارک پردیسان بجنورد به مرکز 
تکثیر و پرورش شوقان این شهرستان منتقل 

شده بودند زادآوری کردند.«
احمد صفرزاده روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: »در اولین سال انتقال گوزن ها به مرکز 
تکثیر و پرورش، چهار راس گوساله به جمعیت 

این گونه، افزوده شده است«.  
او افزود: »گوزن ها در پارک پردیسان بجنورد، 
شرایط مناسبی نداشتند، از این رو زادآوری و 
افزایش جمعیت مناسبی در این گونه مشاهده 
نمی شد اما با واگذاری این حیوانات به بخش 
خصوصی، اکنون در شرایط بسیار مناسبی به سر 

می برند.«
مرال  راس   17 »پارسال  کرد:  خاطرنشان  او 
پارک پردیسان بجنورد برای واگذاری به بخش 
خصوصی، به شهرستان جاجرم منتقل شد.« 
با  مرال  »گوزن های  داشت:  اظهار  صفرزاده 
خصوصی  بخش  به  این گونه،  تکثیر  رویکرد 

است«. شده  واگذار 
مدیر حفاظت محیط زیست جاجرم خاطرنشان 
کرد: »نخستین مرکز تکثیر و پرورش حیات 
در  به یک سرمایه گذار  استان  این  در  وحش 
شوقان این شهرستان داده شد«. مرال یا گوزن 
قرمز، بزرگترین گوزن از نظر جثه در کشور است.

این آتش سوزی های سریالی 
تماما متاثر از خشکسالی 

نیست. دخالت های انسانی 90 
درصد به صورت عمدی و 10 

درصد سهوی در آتش سوزی ها 
نقش دارد. رسانه های دولتی 
اصال تمایل ندارند این بحران 

که زاگرس را به خاکستر 
نشانده و هر روز ابعادش 

گسترده تر می شود را بازتاب 
دهند

|پیام ما| فصل آتش سوزی است. آتش امسال زودتر از همیشه سررسید و حاال هر روز در جنگل و مرتع می سوزاند و خاکستر می کند و 
پیش می رود. و محیط بانان و گروه های داوطلب مردمی به مقابله با شعله ها می روند. دیروز حریق بار دیگر در جنگل های سالند دزفول 
شعله ور شده، 311 هکتار از جنگل ها و مراتع باشت خسارت دیده، 1500 نخل در قطعه گنج سوخته و آتش   5 هکتار جنگل را در پارک ملی 

گلستان به تلی از خاکستر بدل کرده است.

بهمن ایزدی: از فروردین ماه 
حدود 30 هزار هکتار از جنگل 
را در آتش سوزی های استان 

فارس از دست داده ایم. 
سازمان های دولتی مدام در 

حال نمایش و شعار دادن اند. 
بحران را جدی نگرفته اند. بحران 
زاگرس جدی است اما نیروهای 

دولتی به طور جدی پای کار 
نیستند، مگر آنها که احساس 

مسئولیت می کنند و البته 
تعدادشان کم است

|  
رنا

 ای
 |

موته  وحش  حیات  برای  را  عرصه  خشکسالی 
تنگ کرده و از این رو در فرادست ها این آب و 
را فرا می خواند؛ آسمان  آنها  علف سبز است که 
است؛ کیلومترها  رنگ  یک   جا  همه  روزها،  این 
آن سوتر از موته اگر آبی و علوفه ای برای حیات 
شکارچیانی  دام  هرچیز  از  بیشتر  باشد؛  وحش 

کمین کرده اند. برای شکار  است که 
زیست،  محیط  فعاالن  به گفته  ایرنا  به گزارش 
به  موته،  وحش  حیات  از  توجهی  قابل  شمار 
خصوص آهوها، کیلومترها آن سوتر از موته، در 
بلندآب  کوه  چون  خوانسار،  اطراف  روستاهای 
دوشخراط دیده شده اند. در مسیر ییالق حیات 
دشت  و  خوانسار  عربستان  دشت  موته،  وحش 
واقع  مهردشت  به  شهره  نجف آباد  عربستان 
کاربری  تغییر  البته  و  خشکسالی  اما  شده اند 
دامداری  و  کشاورزی  برای  مسیر  چشمه های 
موجب شده تا آهوها دست از جان بشویند و تا 
بپیمایند؛  بیشتری  راه  علوفه،  و  آب  به  رسیدن 

زندگی! از  دریغ  اما 
آن طور که فعاالن محیط زیست خوانسار به ایرنا 
گفته اند، به جای آب و علوفه، این تیر و فشنگ 
شده  کل ها  و  قوچ ها  آهوها،  نصیب  که  است 
پیچ،  خم  روستاهای  چوپانان  و  اهالی  است. 
صدای  تیکن بارها  و  حاج بالغ  تجره،  مهرآباد، 
وجود  این  با  و  شنیده اند  را  تفنگ ها  شلیک 
به  چندانی  امید  محیط بانان  کم  تعداد  البته  و 

نیست. موته  به  آهوها  دوباره  بازگشت 
امکانات  و  بودجه  ماجرا، کمبود  این  دیگر  ابعاد 
تنها  نه  سازمان حفاظت محیط زیست است که 
در فراهم آوردن آب و علوفه حیات وحش، آنها 
کیلومترها  با  نیز  امروز  که  گذاشته  تنگنا  در  را 
تحت  مناطق  از  فراتر  وحش  حیات  ییالق 
بانان، حفاظت  اندک محیط  تعداد  با  و  حفاظت 
وجود  این  با  است.  کرده  مراتب سخت تر  به  را 
باید گفت، پاسداری و دیدبانی از حیات وحش 
و  حداقلی  امکانات  با  حفاظت  تحت  مناطق 
نیروهای حفاظتی اندک، آن هم با ییالق حیات 
نگران کننده  را  شرایط  آنها،  شکار  بیم  و  وحش 

است. کرده 
حشمتی،  ایرج  که  است  رسیده  آنجا  به  کار 
اصفهان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
حفاظت  و  خشکسالی  تند  پیچ  از  گذر  برای 
ایرانی  آهوی  خصوص  به  و  وحش  حیات  از 

باشند. محیط بان  همه  که  خواسته 
 این مقام محیط زیستی با توجه به خشکسالی 
محیط  مناطق  اطراف  مزارع  به  آهوها  هجوم  و 
پیش  از  سخت تر  را  محیط بانان  زیست که کار 
کرده، هشدار داده است که گونه آسیب پذیر آهو 
با توجه به فصل زایمانش در معرض خطر جدی 

قرار دارد.

زنجیر خشکسالی و شکار بر پای آهوی ایرانی
حیات وحش
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مرمت عمارت تاریخی 
معتمدی در آرادان

میراث فرهنگی،گردشگری  اداره کل  سرپرست 
و صنایع دستی استان سمنان از مرمت عمارت 

داد. آرادان خبر  معتمدی در شهرستان 
حمیدرضا دوست محمدی با اعالم این خبر گفت: 
ساخت  کار  انجام  با  معتمدی  عمارت  مرمت 
اجرای  سفیدکاری،  پنجره ها،  و  در  تعویض  و 
سیستم روشنایی،گاز شهری، آب و ... آغاز شده 
است. او عنوان کرد: پس از مرمت و آماده سازی 
این عمارت تاریخی، نمایندگی میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان آرادان در 
دوست محمدی  می شود.«  مستقر  مکان  این 
ادامه داد:  این خانه 243 متر زیربنا دارد و متعلق 
به "محمدرضا معتمدی" مالک روستای علی آباد 
در حدود 100 سال گذشته است. خانه معتمدی 
به سبک خانه های ایرانی، در دوره پهلوی ساخته 
شده  واقع  آرادان  علی آباد  روستای  در  و  شده 
است. سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان 
از  باقی مانده  متون  اساس  بر  افزود:  سمنان 
سفرنامه ناصرالدین شاه، اردوان اسم قدیم آرادان 
بوده است که از نام اردوان اشکانی مشتق شده 
مبدل  آرادان  لفظ  به  زمان  گذشت  از  پس  و 
شده است. به گزارش ایسنا، او با اشاره به تعدد 
جاذبه های گردشگری در این استان تصریح کرد: 
امامزاده علی اکبر)ع( با قدمت ایلخانی، امامزاده 
شاه سلطان نظر)ع(، بازار تاریخی، تپه تاریخی 
شاه نظر، مسجد جامع و حسینیه، کاروانسرای 
ده نمک، روستای هدف گردشگری پاده و مناطق 
نمونه گردشگری رامه و قالیباف و... از مهم ترین 

جاذبه های گردشگری در آرادان هستند.

واگذاری تدوین سند 
راهبردی میراث فرهنگی 
به دانشگاه تربیت مدرس

انجام مطالعات مقدماتی سند راهبردی 
وزارت میراث فرهنگی به گروه پژوهشی 

دانشگاه تربیت مدرس واگذار شد.
مطالعات  مدرس،  تربیت  دانشگاه  از  نقل  به 
میراث فرهنگی،  وزارت  راهبردی  سند  مقدماتی 
پژوهشگران  توسط  و صنایع دستی  گردشگری 
دانشگاه تربیت مدرس برای بررسی در حضور 
برای اصالح آن مطرح شد. نکاتی  ارائه و  وزیر 
بر اساس تکلیف تعیین شده بند پ ماده 100 
قانون برنامه ششم توسعه کشور، تهیه و تدوین 
سند راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در اولویت کار دفتر برنامه ریزی 
راهبردی وزارتخانه قرار گرفت. بر همین اساس 
این  راهبردی  سند  مقدماتی  مطالعات  انجام 
وزارتخانه به گروه پژوهشی با سرپرستی دکتر 
فیروزه عزیزی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت 
مدرس واگذار شد. جلسه بررسی سند راهبردی 
با  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
میراث فرهنگی،  وزیر  مونسان  علی اصغر  حضور 
خیاطیان  محمد  صنایع دستی،  و  گردشگری 
معاون توسعه مدیریت و منابع، مصیب امیری 
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 
معاونان سه حوزه و یک گروه پژوهشی از دانشگاه 
تربیت مدرس در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد. 
این پروژه پژوهشی با عنوان تمهیدات و اقدامات 
قانونی الزم در راستای مدیریت یکپارچه و جامع 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ارائه 

برنامه راهبردی عملیاتی می پردازد.
ارزش ها  اهداف کالن،  و  راهبردها  چشم اندازها، 
و  راهبردی  برنامه  وزارتخانه،  ماموریت های  و 
عملیاتی تحول برای تبدیل وزارتخانه به دستگاهی 
چابک و هدفمند، ارائه پروژه های بهبود در سطح 
استان های کشور بر اساس تحول شکاف وضع 
در  قانونی  احصای خالهای  و مطلوب،  موجود 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  ماموریتی  حوزه 
اهداف  تحقق  و  دستیابی  برای  صنایع دستی 
این  مطالعه  مورد  موضوعات  شده،  پیش بینی 
پروژه را شامل می شوند که به منظور بحث، بررسی 
و اصالح در جلسه فوق توسط تیم پژوهشی ارائه 
شدند. پس از ارائه پروژه مذکور، مونسان و سایر 
حاضران در جلسه نکاتی را برای اصالح مطرح 

کردند تا برنامه جامع تری ارائه شود.

آیا یورو 2020 صنعت جهانگردی 
اروپا را احیا می کند؟

یوفا  اروپای  فوتبال  قهرمانی  مسابقات 
رویدادهای  داغ ترین  از   )2020 )یورو   2020
مورد  که  است  امسال  تابستان  کلیدی 
همچنین  و  فوتبال  به  عالقه مندان  توجه 
گرفته  قرار  در سراسر جهان  ورزش دوستان 
تاثیرگذار  رویداد  یک  به عنوان  و  است 
بین المللی، فرصتی برای کشورهای اروپایی 
خواهد بود تا سفر را از سر بگیرند و صنعت 
گردشگری خود را آغاز کنند. به نقل از نیوز، 
یوفا(  )یورو  اروپا  ملت های  جام  مسابقات 
یک رویداد مهم ورزشی است که هر چهار 
سال یکبار برگزار می شود و تعداد زیادی از 
دوستداران فوتبال در سراسر جهان را به خود 
در  امسال  مسابقات  این  و  می کند  جذب 
شرایطی برگزار می شود که کشورهای اروپایی 
در حال کاهش محدویت سفر و بازگشایی 
مرزها بر روی گردشگران بین المللی هستند، 
بهبود  اولین گام  می تواند  رویداد  این  پس 

باشد.  اروپا  صنعت گردشگری 

در این نمایشگاه دو سایت تاریخی و مشهور 
پایتخت  عنوان  به  اصفهان  و  پرسپولیس 
به  درخشان  بازطراحی  با  صفویان  سلسله 
»ایران  داستان  شده اند.  گذاشته  نمایش 
است  ایران  فرهنگی  تاریخچه  حماسی« 
که ارتباط مردم امروزی را به فرهنگ پنج 
هزار سال نشان می دهد. جاناتان جونز در 
گزارشی در گاردین می نویسد که اگر بیایم 
زمان  از  را  بریتانیا  شکل گیری  داستان 
استون هنج تعریف کنیم ارتباطی به مردم 
امروز آن پیدا نمی شود اما در ایران این را 

داد. نشان  به خوبی  می توان 

در  افتخار  و  غرور  دلیل  به  آن  از  بخشی 
تاریخچه ای است که سنت ها را طی هزاران 
مهم ترین  است.  داشته  نگه  پایدار  سال 
در  است که  فردوسی  شاهنامه  آن  مدرک 

شده.  نوشته  یازده  قرن  اوایل 

ایران  باستانی  تاریخ  در  طبیعت  به  توجه 
ریشه دارد. پارچ به شکل گاو قوزدار از 800 
متعلق  طالیی  کاسه  پیش،  سال   1200 تا 
بعدی که  سه  غزال های  با  دوره  همان  به 
بسیاری  و  آمده اند  بیرون  آن  از  ظرافت  با 
دیگر از آثاری که با جانوران شاخ دار تزئین 
قرن  و  پارس  امپراتوری  در  شده اند. 
جانوران  این  میالد،  از  قبل  و ششم  پنجم 
نگارتر  و  پرنقش  و  آراسته تر  افسانه ای تر،  

شده اند.

دسترسی  خاطر  به  ایران  غنی  هنر 
است که  غرب  و  به شرق  آن  جغرافیایی 
مغولستان  و  یونان  بین النهرین،  چین،  از 
هنر  به  موضوع  این  است.  گرفته  الهام 
که  می دهد  نامحسوسی  قدرت  اسالمی 
تاثیر  اسالم  دنیای  تمام  روی  عوض  در 

است. گذاشته 

در یکی از بخش های بزرگ این نمایشگاه 
امپراتوری  تشریفاتی  و  مجلل  زندگی 
آثار  می شود.  تبدیل  واقعیت  به  پارس 
باستانی مانند ریتون ها به نمایش گذاشته 
از تصاویر  با استفاده  شده و پرسپولیس 
شده  رنگی  ویدیو پروژکتورها  و  مجازی 
زمان  آن  در  را  آثار  این  واقعی  شکل  تا 

برای  پرسپولیس  دهد.  نشان  مخاطب  به 
زندگی  نه  و  شده  ساخته  مذهبی  مراسم 
آن  مجسمه های  رنگ  که  همانطور  آن:  در 
عوض می شوند تا رنگ اصلی نقاشی این 
اثر را نشان دهد جذبه معنوی آن در شما 

می کند. اثر 

خود  اوج  به  صفویه  دوره  در  ایرانی  هنر 
اصفهان،   آلبرت  و  ویکتوریا  موزه  رسید. 
اطراف  در  را  صفویه  باشکوه  پایتخت 
این  بنیان گذاران  می کند.  بازسازی  شما 
دیوارها  از  برخی  از  کپی  نسخه ای  موزه 
در  را  نگار  و  نقش  پر  و  زیبا  و گنبدهای 
این  داده اند.  سفارش  خود  واقعی  اندازه 
تصاویر  و  جریانند  در  شما  اطراف  در  آثار 
ویدیویی رنگی از معماری اصفهان بر روی 
صفحه نمایشی گنبدی شکل در هم ادغام 

ند. می شو

شکل  به  تاریخی  آثار  نمایشگاه،  این  در 
ظروف  فرش،  باستانی،  مجسمه های 
دیده  فیلم  و  عکاسی  پارچه،  سرامیکی، 
نمایش  به  بخش   10 در  که  می شوند 
بخش  ایران«  گذاشته شده اند. »سرزمین 
اول این موزه است که طبیعت متنوع ایران 
و نقش آن در شکل گیری تمدن اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی را به نمایش می گذارد.

اولین  موزه  این  دوم  بخش  در 
دست نوشته های کشف شده دیده می شوند 
و  مسیح  میالد  از  قبل  سال   3200 به  که 
برمی گردند. مجسمه ها  تاریخ  نقطه شروع 
و اجسامی که با نقش حیوانات و طبیعت 
اقالم  از  بسیاری  همراه  به  شده اند  تزئین 
کمربند  تکه های  و  گوشواره  مانند  روزمره 
از  این بخش نشان می دهند که پیش  در 
تمدن  هخامنشی،  امپراتوری  شکل گیری 
پیشرو  بین النهرین  و  مصر  از  ایرانی  غنی 
و  پارس  امپراتوری  دوران  است.  بوده 
پادشاهی سلسله هخامنشی به  550 سال 
زمانی که  برمی گردد؛  مسیح  میالد  از  قبل 
پارس ها  و  مادها  پادشاه  کبیر  کوروش 
به  آنها  با حفظ فرهنگ هنری غنی  و  شد 

پرداخت. سیاسی  اتحاد  تشکیل 

سال  دو  نمایشگاه  این  برگزاری  پیشنهاد 
پیش از سوی سفارت ایران در لندن مطرح 
ویکتوریا  موزه  مسئوالن  طرف  از  که  شد 

این  گرفت.  قرار  استقبال  مورد  آلبرت  و 
فردترین  به  منحصر  و  بزرگترین  نمایشگاه 
اخیر  سال   90 در  تاریخی  آثار  نمایشگاه 

اولین  برای  موزه  این  آثار  از  برخی  است. 
آثار  بیشتر  نمایش گذاشته شده اند.  به  بار 
و  روسیه  فرانسه،  لندن،  از  نمایشگاه  این 

به  و  شده  اند  جمع آوری  دیگر  کشورهای 
ایران در لندن، موانعی  گفته کاردار سفارت 
همکاری  عدم  دلیل  به  تحریم ها  جمله  از 

این  کردن  بیمه  برای  خارجی  کشورهای 
به  ایران  از  تاریخی  آثار  ارسال  مانع  آثار، 

شد.    لندن 

آثار باستانی ایران از 5 هزار سال پیش تاکنون در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن گردآوری شد

 نمایش ایران حماسی
بزرگترین نمایشگاه باستانی ایران در 90 سال اخیر در انگلستان در حال برگزاری است

موزه ویکتوریا و آلبرت اصفهان،  
پایتخت باشکوه صفویه را در 
اطراف شما بازسازی می کند. 
بنیان گذاران این موزه نسخه ای 
کپی از برخی از دیوارها و 
گنبدهای زیبا و پر نقش و نگار 
را در اندازه واقعی خود سفارش 
داده اند. این آثار در اطراف شما 
در جریانند و تصاویر ویدیویی 
رنگی از معماری اصفهان بر 
روی صفحه نمایشی گنبدی 
شکل در هم ادغام می شوند.

هنر ایرانی در دوره صفویه به 
اوج خود رسید. موزه ویکتوریا 
و آلبرت اصفهان،  پایتخت 
باشکوه صفویه را در اطراف 
شما بازسازی می کند. این 
آثار در اطراف شما در جریانند 
و تصاویر ویدیویی رنگی از 
معماری اصفهان بر روی صفحه 
نمایشی گنبدی شکل در هم 
ادغام می شوند.

پنج هزار سال تمدن، فرهنگ، هنر و طراحی در قالب 300 اثر تاریخی، اسالمی و مدرن از چندین کلکسیون و نمایشگاه آثار تاریخی در 
جهان به موزه ویکتوریا و آلبرت لندن آورده شده اند تا مردم دنیا به زوایای پنهان و کمتر شناخته شده تاریخ و تمدن ایران آشناتر شوند. 
ایران، مهد یکی از بزرگترین تمدن های تاریخی است اما بسیاری از آثار هنری تاریخی در جهان کمتر شناخته شده اند. این نمایشگاه که از 
8 خرداد شروع شده و تا 21 شهریور ادامه دارد، مخاطبان را به گردش در تمدن ایران و گذار آن به قرن بیست و یکم دعوت می کند؛ این 

سیاحت از اولین دست نوشته ها که نقطه آغاز تاریخ ایران است شروع می شود و به انقالب 1357 و آثار هنری معاصر می رسد.
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| یاسمن طاهریان |

منشور کوروش )538-539 سال پیش از میالد(

منشور کوروش، اولین و قدیمی ترین سند حقوق بشر است که کوروش 
کبیر معروف به کوروش دوم از خاندان هخامنشی، پس از فتح بابل 
به خط میخی روی استوانه ای گلی نوشته است. کوروش کبیر همانطور 
را صلح آمیز  بابل  است،  نوشته  استوانه  این  روی  در سخنان خود  که 
و بدون خون ریزی فتح کرد، برده ها را آزاد و به برده داری پایان داد، 
پناهجویان را به خانه های خود برگرداند و مردم با هر کیش و آیینی در 
پرستش خدای خود آزاد بودند. در این بخش از موزه، نمایش منشور 
کوروش )از موزه بریتانیا قرض گرفته شده( و همچنین بازوبند طالیی 
بز و پرنده هما از گنجینه آمودریا که برای نگهداری از تاجیکستان به 
انتقال یافته، چشم اندازی به قدرت  کلکسیون موزه ویکتوریا و آلبرت 
از  قبل  550 سال  و حاکمیت جامعه  تجارت  و سلطنتی،  شاهنشاهی 

میالد مسیح است. 

بازوبند طالیی بز و پرنده هما
)330 تا 500 سال پیش از میالد(

دو سر این دستبند که متعلق به دوران هخامنشی است، دو دیو 
پرنده  بال  و  با صورت  بز  تن  و  شاخ  از  ترکیبی  است؛  شاخدار 
گذاشته  نیمه قیمتی کار  سنگ های  زمانی  بازوبند  این  در  هما. 
پیش  500 سال  تا   330 به  قدمتش  بازوبند که  این  بود.  شده 
از میالد برمی گردد، بخشی از گنجینه آمودریا است که به وسیله 
مردم محلی ساکن در کرانه شمالی رود آمودریا در تاجیکستان 
امروزی جمع آوری شده بود. این بازوبند بعدها به تاجرانی از بخارا 
)ازبکستان امروزی( فروخته شد و سپس در افغانستان دزدیده 
شد. کاپیتان فرانسیس برتون، کاشف، محقق و سرباز انگلیسی 
تاجران  از  را  آن  اجازه خرید  بازوبند،  این  بازپس گیری  از  پس 

گرفت و بعدها به موزه ویکتوریا و آلبرت فروخت.

»فروهر« )1977(

عربشاهی،   مسعود  به  متعلق  اثر  این 
از  است که  ایرانی  مجسمه ساز  و  نقاش 
مجموعه اوستا انتخاب و به منظور احیای 
فروهر  آن  نام  زرتشت  مقدس  کتاب 
در  عبادت  با  که  سمبلی  شده؛  گذاشته 
مذهب باستان و ارتقای روح انسان برای 
است.  همراه  بزرگتر  اهداف  به  رسیدن 
جریان  از  جزوی  عربشاهی  مسعود 
هنرمندان  بود که  سقاخانه  مکتب  هنری 
اشیای  معنوی،  و  مذهبی  سمبل های  آن 
بومی و خوش نویسی را به آثاری مدرن و 
آبستره تبدیل کردند که گاهی به آن هنر 

می گویند. نیز  ایرانی  پاپ 
باعث  باستان  دوران  به  عربشاهی  عالقه 
آثار  این  ساختار  تجزیه  از  پس  تا  شد 
ابعاد  در  آن  به  جان بخشی  و  باستانی 
با نقره و طال تزئین کند.  معماری، آن را 

 750 تا   500( نقره  ظرف 
سال پس از میالد(

به  نقره ای  نفیس  ظرف  این 
ساسانیان  پادشاهی  دوران 
زرتشت،  که  زمانی  برمی گردد؛ 
کتیبه ها  و  بود  متداول  دین 
نوشته  میانه   فارسی  زبان  به 
می شدند. در این ظرف پرنده ای 
با  باشد  قرقاول  احتماال  که 
سربندی  و  سرش  دور  هاله ای 
زینتی با سه آویز به دور گردنش 

می شود. دیده 

»همه اسب های سفید« اثر آویش خبره زاده )2016(

در این اثر گله ای از اسب های سفید را نشان می دهد که تعداد آنها رو به افزایش است و به 
سمتی نامشخص چهارنعل با ریتم خواب آور سم هایشان در حال حرکتند. نمایش این اثر به 
همراه ضرب آهنگ ناقوسی دایره ای شکل )گانگ( و زوزه باد مالیمی است. ناگهان این اسب ها 
و  همراه خاطرات  به  را  انسان  عرفانی  و  ناخودآگاه  تا حس  محو می شوند  دید  از  و همه چیز 

برانگیخته کند. را  آرزوهایشان 
آلبر کامو و داستایوفسکی  از داستان های شاهنامه فردوسی،  الهام گرفته  اثر آویش خبره زاده 
است که بر پایه مفاهیمی مانند قدرت، هویت، میل به آزادی و نیاز به فردیت نوشته شده اند.
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بودجه مصوبه  مبارزه با آفت ملخ صحرایی ابالغ شد

۵۰ میلیارد تومان برای مقابله با ملخ های صحرایی 
سازمان حفظ نباتات: در سال زراعی جاری 19 هزار هکتار عملیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی انجام شده است

سازمان حفظ نباتات موظف 
شد عالوه بر نظارت فنی و 

اجرایی بر روند انجام فرآیند 
پایش و سم پاشی و فعالیت 
در این زمینه، گزارش عملکرد 
اعتبارات  در نظر گرفته شده 
را هر سه ماه به سازمان های 

مدیریت و برنامه ریزی و 
مدیریت بحران کشور ارسال کند

در حال حاضر میزان موجودی 
مخازن سدها حدود 790 

میلیون متر مکعب است در 
حالی که سال قبل در همین 

زمان یک میلیارد و 140 
میلیون متر مکعب بوده است 
یعنی 350 میلیون متر مکعب 

کسری مخازن داریم

طبق پیش بینی ها به نظر 
می رسد که در تیرماه جاری 

در مسیر عبور ملخ صحرایی از 
عربستان و عراق به مرز هند و 

پاکستان شاهد ریزش این آفت 
در برخی استان های جنوبی 

ایران باشیم

|  
هر

 م
 |

ارجاع طرح تقویت 
امنیت غذایی کشور به 
کمیسیون کشاورزی 

ارجاع  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع 
تولیدات کشاورزی به کمیسیون کشاورزی جهت 
بررسی بیشتر موافقت کردند. به گزارش ایسنا، 
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس 
و بعد از حذف ماده 2 طرح تقویت امنیت غذایی 
کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی اظهار کرد: 
با توجه به اینکه نمایندگان با حذف ماده 2 طرح 
تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات 
کشاورزی موافقت کردند، ادامه بررسی مواد این 

طرح با اشکاالت زیادی روبه رو می شود.
 ابهامات و اشکاالت زیادی در این طرح وجود 
مورد  را  آن  باید  دارد که کمیسیون کشاورزی 
این  ارجاع  نهایت  بررسی مجدد قرار دهد. در 
طرح به کمیسیون کشاورزی به رای گذاشته شد 
و نمایندگان مجلس با 207 رای موافق تصویب 
کردند که طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع 
موانع تولیدات کشاورزی جهت بررسی بیشتر 
به کمیسیون کشاورزی ارجاع شود. در جریان 
بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع 
موانع تولیدات کشاورزی ماده 2 این طرح حذف 
شد که در آن آمده بود: »سازمان توسعه تجارت 
جهاد کشاورزی  وزارت  ذیل  ایران  کشاورزی 
برنامه  سیاست گذاری،  امور  تمرکز  هدف  با 
بازرگانی  و  تجارت  حوزه  در  نظارت  و  ریزی 
کاالهای کشاورزی از ادغام معاونت بازرگانی و 
جهاد کشاورزی  وزارت  ذیربط  واحدهای  سایر 
واحدهای مرتبط با بخش کشاورزی در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با وظایف زیر ظرف سه 
ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون تشکیل 
شود.« نمایندگان مجلس هفته گذشته ماده 1 
این طرح را تصویب کردند که به موجب آن، ستاد 

تنظیم بازار کشاورزی تشکیل می شود.

بر اساس اعالم بانک مرکزی:

 میانگین قیمت مسکن در 
شهر تهران به مرز30میلیون 

تومان صعود کرد 
تهران  شهر  مسکن  بازار  مرکزی گزارش  بانک 
اساس  بر  کرد که  منتشر  را  امسال  خرداد  در 
آن متوسط قیمت هر متر مربع، 29.6 میلیون 
تومان برآورد شده است. به گزارش مهر، بانک 
مرکزی گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران 
در خردادماه امسال را منتشر کرد. بر اساس این 
گزارش در خرداد امسال پنج هزار و 102 فقره 
ماه  به  نسبت  شده که  ثبت  مسکن  معامله 
گذشته )اردیبهشت 1400( رشد 29.6 درصدی 
داشت ولی نسبت به ماه مشابه قبل )خرداد 
نشان می دهد. را  درصدی  1399( کاهش 52.7 

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در 
تهران در خرداد امسال 29 میلیون و 673 هزار 
و 600 تومان اعالم شده که نسبت به اردیبهشت 
امسال افزایش 3 درصدی و نسبت به خرداد 
سال گذشته رشد 56.6 درصدی دارد. بیشترین 
متوسط قیمت در منطقه یک تهران با متری 66 
میلیون و 300 هزار تومان اتفاق افتاده و کمترین 
متوسط قیمت به منطقه 18 با متری 12 میلیون 

و 610 هزار تومان اختصاص دارد.
بیشترین تعداد معامالت در منطقه 5 با 708 
با 498   10 منطقه  و سپس  بود  معامله  فقره 
معامله و منطقه 4 با 413 معامله در رتبه های 
معامالت  تعداد  همچنین  دارند.  قرار  بعدی 
منطقه 19  به  امسال  در خردادماه  نیز  مسکن 
با 44 و سپس منطقه 22 با 70 فقره معامله 

داشت. تعلق  مسکن 
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بیشترین سهم 
به  امسال  خرداد  در  مسکن  معامالت  تعداد 
واحدهای مسکونی واقع در دامنه قیمتی 15 تا 
20 میلیون تومان با سهم 18.6 درصد اختصاص 
به  بیشترین معامالت مسکن  دارد. همچنین 
واحدهای با متراژ 60 تا 70 متر مربع با سهم 
خرداد  مسکن  معامالت  کل  از  درصد   14.8

امسال تعلق یافته است.

مدیرعامل آبفای کرمانشاه خبر داد:
خشک شدن 23 حلقه 
چاه آب شرب کرمانشاه 

بر  اثر خشکسالی
استان  آب و فاضالب  شرکت  مدیرعامل 
در  باران  بی سابقه  کاهش  گفت:  کرمانشاه 
آبدهی  درصد   70 میانگین  طور  به  کرمانشاه 
چاه ها که  آب  ثانیه  بر  لیتر  سه  و  چشمه ها 
استان هستند  تامین آب شرب  اصلی  منبع 
تاکنون سبب  آن  بر  عالوه  و  داده  را کاهش 
تامین  چاه های  از  حلقه   23 شدن  خشک 

است.  شده   نیز  شرب  آب  کننده 
علیرضا کاکاوند گفت: شرکت آب و فاضالب در 
سال های گذشته از سراب قنبر شهر کرمانشاه 
به صورت میانگین 300 لیتر بر ثانیه برداشت 
آب داشته که این میزان امسال به 106 لیتر 

بر ثانیه رسیده است. 

زمین های  به  صحرایی  ملخ های  هجوم  با 
تا  هجوم ها  ادامه  پیش بینی  و  کشاورزی 
رئیس جمهور،  اول  معاون  تیرماه   آخر 
به  اعتبار  اختصاص  به  مربوط  مصوبه 
مقابله  برای  کشور  نباتات  حفظ  سازمان 
استان  تمامی  در  صحرایی  ملخ  آفت  با 
را  سطح کشور  در  تهدید  معرض  در  های 

کرد. ابالغ 
با   ،1400 تیرماه   2 در  وزیران  هیئت 
اعتبار  ریال  میلیارد   500 مبلغ  اختصاص 
کشور  نباتات  حفظ  سازمان  به  هزینه ای 
لوازم  و  تجهیزات  سموم،  خرید  برای 
انجام  و  میدانی  پایش  و  رصد  سمپاشی، 
عملیات مبارزه در تمامی استان های مورد 
تهدید آفت ملخ صحرایی در سطح کشور، 

کرد. موافقت 
حفظ  سازمان  مصوبه   این  اساس  بر 
فنی  نظارت  بر  عالوه  شد  موظف  نباتات 
پایش  فرآیند  انجام  روند  بر  اجرایی  و 
زمینه،  این  در  فعالیت  و  پاشی  سم  و 
گرفته  نظر  در  اعتبارات   عملکرد  گزارش 
سازمان های  به  ماه  سه  هر  را  شده 
بحران  مدیریت  و  برنامه ریزی  و  مدیریت 
اسحاق  گذشته  روز  کند.  ارسال  کشور 
به  را  مصوبه  این  بودجه  جهانگیری، 

کرد. ابالغ  استان ها 
چنگلوایی،  کیخسرو  گفته  اساس  بر 
هجوم  نباتات،  حفظ  سازمان  رئیس 

 97 زراعی  سال  در  صحرایی  ملخ های 
میلیارد   11.5 آفت  این  روزانه  و  شد  آغاز 
آسیب  کشور  گندم  تولید  به  تنها  تومان 

می کرد. وارد 
اظهارات  بنابر  جاری  زراعی  سال  در 
با  مبارزه  دفتر  مدیرکل  معین،  سعید 
حفظ  سازمان  همگانی  و  عمومی  آفات 
تا  گذشته  سال  آبان  از  کشور،  نباتات 
 19 مجموع  در   1400 سال  خردادماه   25
ملخ  آفت  با  مبارزه  عملیات  هکتار  هزار 

است. شده  انجام  صحرایی 
جهاد  وزارت  آمار  اساس  بر  همچنین 
صحرایی  ملخ  هجوم   98 سال  کشاورزی 
نباتات  حفظ  سازمان  دیده بانی  توسط 
ثبت  کشور  جنوبی  استان های  در  کشور 
به یک میلیون هکتار تحت  شد و نزدیک 

گرفت. قرار  مبارزه 
ملخ  با  مبارزه   97 سال  بهمن   30 در 
از  هکتار  هزار   750 سطح  در  صحرایی 
بلوچستان،  و  سیستان  شامل  استان   9
فارس،  بوشهر،  کرمان،  جنوب  هرمزگان، 
و  ایالم  بویراحمد،  و  خوزستان، کهگیلویه 

شد. عملیاتی  جنوبی  خراسان 
چهار  ایرنا، گفت:»امسال  به  معین  سعید 
استان خوزستان، بوشهر، ایالم و هرمزگان 
صحرایی  ملخ  آفت  درگیر  عمده  به طور 
تنها  نه  موقع  به  اقدام های  با  که  بودند 
بلکه  نداشت،  تسری  دیگر  استان های  به 

وارد  نیز  مذکور  استان های  به  خسارتی 
است.« نشده 

مبارزه  هکتار   500 و  هزار   12 آمارها  طبق   
و  پنج هزار  خوزستان،  استان  به  مربوط 
به استان بوشهر  500 هکتار مبارزه مربوط 
و بقیه سطح مبارزه مربوط به استان های 

است. هرمزگان  و  ایالم 
از  آفت  این  با  افزود:»مبارزه  معین 
شروع  بوشهر  و  هرمزگان  در   99 آبان ماه 
مربوط  مبارزه  عمده  اکنون بخش  اما  شد 
ایالم  و  بوشهر  خوزستان،  استان های  به 
است که اکنون با پوره های این نوع  ملخ 
در حال مبارزه هستیم. سال 99 و امسال 
ملخ  هجوم  کاهش  و  تاخیر  دلیل  به 
استان ها  از  هیچ یک  ایران،  به  صحرایی 
و  نشدند  اعتبار  تامین  مشکل  دچار 

است.« کفایت  حد  به  اعتبارات 
است،  آمده  پیش  تاکنون  آنچه  بر  عالوه 
و  عمومی  آفات  با  مبارزه  دفتر  مدیرکل 
از  کشور  نباتات  حفظ  سازمان  همگانی 
خبر  تیرماه  پایان  تا  ملخ ها  جدید  حمله 
نظر  به  پیش بینی ها  طبق  او گفت:»  داد، 
می رسد که در تیرماه جاری در مسیر عبور 
به مرز  از عربستان و عراق  ملخ صحرایی 
هند و پاکستان شاهد ریزش این آفت در 
باشیم.« ایران  جنوبی  استان های  برخی 

ملخ  هجوم  »مسیر  کرد:  اظهار  معین 
صحرایی از عربستان به ایران تغییر کرده 

صحرایی  ملخ  این  از  پیش  زیرا  است 
عربستان  رب الخالی  و  عمان  یمن،  از 
غرب  شمال  از  اکنون  می شد؛  ایران  وارد 
ریاض  تبوک،  نام  به  محلی  از  عربستان 
استان های  می شود که  ایران  وارد  جده  و 
تاثیر  تحت  را  ایالم  و  بوشهر  خوزستان، 

می دهد.« قرار 
جنوبی  استان های  اینکه  بر  تاکید  با  او 
و  شبکه ها  توسط  مستمر  طور  به  کشور 

رصد  نباتات  حفظ  سازمان  پایگاه های 
آمادگی  سازمان  »این  افزود:  می شوند، 
در  را  صحرایی  ملخ  آفت  با  مبارزه 
تاکنون  و  دارد  کشور  جنوبی  استان های 
نداشته ایم.« آفت  این  سوی  از  خسارتی 

سطح  یک  ساله  هر  اینکه  بیان  با  معین 
انجام  کشور  در  هم  بومی  ملخ  با  مبارزه 
 150 سطح  در  اکنون  افزود:  می شود، 
جمله  از  بومی  ملخ  با  مبارزه  هکتار  هزار 
نظر  به  و  است  انجام شده  مراکشی  ملخ 
تا پایان شهریورماه این سطح به  می رسد 

برسد. هکتار  هزار   300
و  عمومی  آفات  با  مبارزه  دفتر  مدیرکل 
توضیح  نباتات  حفظ  سازمان  همگانی 
کشور  در  همیشه  بومی  ملخ های  داد:» 
شدن  مساعد  است  ممکن  اما  بوده اند، 
ملخ ها  ازدیاد  موجب  آب وهوایی  شرایط 
اقدام  دیر  اندکی  شرایطی  در  که  شود 
به  می تواند  آنها  کنترل  برای  کردن 
هم زمان  اکنون  بزند.  دامن  ازدیادشان 
ملخ  با  مبارزه  مراکشی،  ملخ  با  مبارزه  با 
انجام  نیز در حال  ایتالیایی  شاخک کوتاه 
به عرصه های کشاورزی و شهرها  تا  است 

نکنند.« پیدا  ورود 
سال  خردادماه  ابتدای  در  این  از  پیش 
رئیس  چنگلوایی،  کیخسرو  جاری 
بود:  گفته  کشور  نباتات  حفظ  سازمان 
همچنین  فائو  از  کافی  اندازه  به  »سم 
است،  شده  خریداری  هندوستان  کشور 
برای  نیز  خارجه  کمک های  همچنین 
شده  دریافت  فائو  از  مبارزه  این  انجام 
وجود  خصوص  این  در  کمبودی  هیچ  و 

رد.« ندا
آفات  خطرناک ترين  جمله  از  ملخ  آفت 
هستند  جهان  کشاورزی  محصوالت  كليه 
و  گونه ای  تنوع  داشتن  علت  به  كه 
زراعی،  محصوالت  به  می توانند  تغذيه ای 
خسارت   ... و  باغ ها  و  جنگل ها  مراتع، 

كنند. وارد 
خود  حرکت  مسیر  در  صحرایی  ملخ های 
جنگل ها،  مختلف  سبزینه های  از  تغذیه  با 
و  صیفی  غالت،  علوفه،  میوه،  باغ های 
به  توجه  با  و  می برند  بین  از  را  مراتع 
باعث  دارند  که  باالیی  تخریبی  قدرت 
می شوند.  هجوم  مورد  منطقه  در  قحطی 
آفـت  خطرناک تریـن  صحرایی  ملخ 
آفت   1000 بیـن  در  کشاورزی  محصوالت 
می آیند.  حساب  به  دنیا  در  اقتصـادی 
آفـت  ایـن  هجوم  می دهد  نشـان  شواهد 
اقتصـادی،  پیامدهـای  کشـورها  بـه 
بـه  فراوانـی  زیستی  محیط  و  اجتماعـی 

اسـت. داشـته  همـراه 

|پیام ما|هجوم ملخ های صحرایی به زمین های کشاورزی و باغات و مراتع به ویژه زمین های کشاورزی جنوب کشور چند سال است که 
خسارات اقتصادی و محیط زیستی بسیاری در پی دارد. همچنین امسال با کاهش چشمگیر علوفه در مراتع به دلیل خشکسالی، هجوم 
ملخ ها به زمین های کشاورزی و باغات بیشتر هم شده است. انتظار می رود تا پایان تیرماه هجوم دیگری از ملخ ها از کشور عربستان هم 
باز هم به زمین های کشاورزی صدمه بزند. بر همین اساس مصوبه ای برای مبارزه با این آفت در هیات دولت به تصویب رسید که روز 

گذشته معاون اول رئیس جمهور بودجه آن را ابالغ کرد.

اینکه  بر  تاکید  با  تهران  آبفای  مدیرعامل 
هنوز به وضعیت قرمز نرسیده ایم اما زنگ 
هشدار برای تهران به صدا درآمده است، 
گفت: مصرف آب شرب تهران 3 میلیون 
رفته  باالتر  متر مکعب مصرف  هزار   680 و 
است. به گزارش ایلنا محمدرضا بختیاری 
وضعیت  از  تهران  اکنون  اینکه  بیان  با 
رسیده  نارنجی  وضعیت  به  و  خارج  سبز 
و  تهران  در  بارندگی  امسال  است، گفت: 
اینکه  برخالف  بود،  نامناسب  کشور  کل 
در  را  بارندگی  بهترین وضعیت  قبل  سال 
بدترین  امسال  داشتیم،  اخیر  سال   50
داریم،  اخیر  قرن  نیم  طی  را  وضعیت 
و  آب  تنوع  متوالی  سال  دو  در  بنابراین 
کردیم.  تجربه  را  شدیدی  بسیار  هوایی 
میزان بارندگی در تهران تا به حال حدود 
رقم  این  حالی که  در  بوده  میلی متر   290
در سال گذشته 440 میلی متر بوده است، 
درصد   35 قبل  سال  به  نسبت  یعنی 

داشته ایم. بارندگی  کاهش 
استان  و فاضالب  عامل شرکت آب  مدیر 
میزان  حاضر  حال  در  تصریح کرد:  تهران 
 790 حدود  سدها  مخازن  موجودی 
میلیون متر مکعب است در حالی که سال 

 140 و  میلیارد  یک  زمان  همین  در  قبل 
میلیون متر مکعب بوده است یعنی 350 
میلیون متر مکعب کسری مخازن داریم.
به  هنوز  اینکه  بر  تاکید  با  بختیاری 
زنگ  اما  نرسیده ایم  قرمز  وضعیت 
هشدار برای تهران به صدا درآمده است، 
باال است  خاطرنشان کرد: طبیعتا مصرف 
شدت  و  کرونا  بحث  هم  علل  از  یکی 
البته  است.  قبل  سال  به  نسبت  گرما 
امسال میزان مصرف نسبت به سال قبل 
افزایش چشمگیری نداشته ولی واقعیت 
مصرف  است،  باال  مصرف  که  است  این 
هزار   680 و  میلیون   3 تهران  شرب  آب 

است. رفته  باالتر  مصرف  مکعب  متر 
است  این  برنامه  فعال  گفت:  بختیاری 
و  خانگی  پرمصرف  مشترکان  به  که 
رفتار مصرف  غیرخانگی هشدار می دهیم، 
در یک دوره 2 تا 3 هفته ای رصد می شود 
چنانچه بیش از دو برابر میانگین مصرف 
می کنند  دریافت  اخطار  باشند  داشته 
اعمال  تغییری  مصرف  میزان  در  اگر  و 
آب  و  می کنند  دریافت  اخطار  نکنند 
می شود. قطع  موقت  طور  به  مشترکان 

اینکه  بیان  با  تهران  آبفای  مدیرعامل 

در  تهران  شرب  آب  مصرف  درصد   84
بخش خانگی است، افزود: تهران امسال  
وضعیت  کشور  مناطق  بقیه  به  نسبت 
یک  تهران  استان  در  عمدتا  دارد،  خوبی 
هم  پارسال  نداشتیم،  آب  قطعی  ساعت 
 12 با  ما  پیدا کرد  شیوع  زمانی که کرونا 
اما  شدیم  مواجه  مصرف  افزایش  درصد 
یک ساعت هم قطع اعمال نشد. اما باید 
تهران  آب  منابع  باشیم  داشته  نظر  در 
محدود است و الیزال نیست، فقط 5 سد 
برای تامین آب شرب تهران داریم، از هر 
و  کرده ایم  وارد  آب  توانستیم  که  جایی 
منبع جدیدی هم نداریم، بنابراین باید با 

کنیم. کنترل  را  مصرف  مدیریت، 
ادامه گفت:  در  تهران  آبفای  عامل  مدیر 
یکی  کرد  بیمه  را  تهران  اتفاق  دو  البته 
که  تهران  هفتم  تصفیه خانه  دوم  مدول 
دیگری  شد؛  مدار  وارد   98 سال  اواخر 
به  پارسال  که  بود  ششم  تصفیه خانه 

آمد. تهران  کمک 
از  ثانیه  بر  لیتر   1000 اکنون  هم  ما   
می کنیم  وارد  آب  ششم  تصفیه خانه 
را  تهران  کسری  که  شد  باعث  همین 
که  هستیم  این  دنبال  و  کنیم  جبران 

بر  لیتر   2500 به  را  تصفیه خانه  ظرفیت 
داریم  سازه ای  برنامه های  برسانیم.  ثانیه 
آب  تامین  یا  و  سد  احداث  امکان  اما 
افزایش  پروژه های  باید  نداریم،  را  جدید 
مدیریت  باضافه  تصفیه خانه ها  ظرفیت 
صورت  این  در  کنیم،  اعمال  را  مصرف 
نخواهیم  مشکلی  تهران  در  سال ها 

داشت.
آب  منابع  از  استفاده  درباره  بختیاری 
حدود  تهران  در  کرد:  تصریح  زیرزمینی 
 600 که  داریم  شرب  آب  حلقه   1500
سایر  در  مابقی  و  تهران  شهر  در  حلقه 

به  دارند،  قرار  استان  شهرستان های 
برداشت  سطحی  آب  از  که  میزانی 
می کنیم برداشت از آب زیرزمینی کاهش 
وضعیت  گذشته  سال  می کند،  پیدا 
درصد   82 بنابراین  بود  خوب  بارندگی 
که  استفاده کردیم  سطحی  آب  منابع  از 
زیرزمینی  آب های  از  برداشت  شد  باعث 
چاه ها  از  بسیاری  و  برسد  درصد   18 به 
باالتر رفت. در هر  خاموش و کیفیت هم 
حال هر قدر از آب سطحی استفاده کنیم 
کرده ایم. زیرزمینی کار  نفع سفره های  به 

 مدیرعامل آبفای تهران اعالم کرد:

نزدیک شدن شرایط آب تهران به وضعیت قرمز

آب و انرژی
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 اما همواره حلقه مفقوده در این عرصه، مفهوم 
واقعی کلمه مدیریت بوده و است و احتماال 
این  از  روشنی  افق های  بود؛ چرا که  خواهد 
و  شهری،  مدیران  قانون گذار،  جانب  از  واژه 
مردم پیش روی ما نیست. شاید گمان کنید 
مدیریت پسماند به عهده شهرداری هاست و 

نباید از مردم و قانون گذار نام برد.
موضوع  به  دیگری  زاویه ی  از  دهید  اجازه 
از چه حاصل  و  نگاه کنیم. پسماند چیست 
به  روستاها  و  شهرها  در  پسماند  می شود؟ 
فعالیت های  از  حاصل  ضایعات  کلی  طور 
هم  طبیعی  پسماندهای  البته  انسانی ست. 
ماست.  بحث  موضوع  از  خارج  که  داریم 
هستند؟  کسانی  چه  پسماند  تولیدکنندگان 
پاسخ روشن است؛ هر یک از هشت میلیارد 
و اندی جمعیت سیاره زمین، مشغول تولید 
پسماند هستند. بشریت، هم آن یکی که در 
آبا و اجدادی  زندگی  نو به شکل  پاپوآ گینه 
آنکه در پنت هاوس الکچری اش  تا  می کند، 
در دبی، آنالیزی متفاوت در سطل زباله شان 
و  دارند  داشته،  پسماند  دو  هر  اما،  دارند 
خواهند داشت. شاید به نظر شما بررسی این 
نظر  به  و کودکانه  ساده  نحو،  بدین  موضوع 
برسد. اما باید بگویم که همین تعاریف ساده 
همین  و  نیست  روشن  بسیاری  برای  هنوز 
این  هر کسی مسئولیت  باعث می شود  امر 

بیاندازد. دیگری  به گردن  را  موضوع 
از زمان انقالب صنعتی، روز به روز به شکل 
و تنوع جنس ضایعات بشری اضافه شده و 
به جایی رسیدیم که به نوعی تولید زباله از 

کنترل خارج شده است؛ از ضایعات سفینه، 
آن  فرستادیم  که  فضاپیماهایی  و  ماهواره 
تتراپک شیری که هر  تا قوطی  بگیرید  باال 
همگی  می کشیم،  سر  صبحانه  همراه  روز 
محصول صنعتی شدن زندگی بشری  است. 
از  افزایش جمعیت سیاره که  با  هرحال  به 
یک میلیارد در 1800 میالدی به 7 میلیارد در 
2011 رسید و هر روز هم رو به افزایش است، 

نداریم. پسماندها  از  گریزی 
از زمانی که راشل کارسون آمریکایی در 1962 
بهار خاموش را نوشت تا ما را از حضور سموم 
مادر  رحم  داخل  جنین  در  حتی  شیمیایی 
و  داد  تونبرگ سوئدی که  تا گرتا  آگاه کند، 
سال ها  پیچید،  جهان  در   2018 از  فریادش 
و  زمان، صدها  این  در طول  و  است  فاصله 
شاید هزاران سمینار و همایش و کنوانسیون 
و تعهدنامه بین المللی برای ایجاد تغییر در 
از  وخیم تر  و  پیچیده تر  روز  هر  شرایطی که 
دیروز می شود، برگزار شده اما دریغ از عمِل 
کافی و وافی. و هر روز ردپای اکولوژیک بشر 
به  دیروز شده  از  بزرگتر  روی کره خاکی  بر 
طوریکه به گزارش سایت »ecowatch« در 
ماه اوت 2016 میالدی، ما ذخیره یکسال مان 
را خورده و در نتیجه مابقی سال را از جیب 
می خوریم و فرصت بازیابی منابع را به زمین 

نمی دهیم.
نیست،  کار  در  مثبتی  اتفاق  هیچ  نمی گویم 
سه  هر  کشورهایی  در  اکنون  هست.  چون 
مدیران  و  مردم  قانون گذار،  یعنی  بخش 
را  خود  وظایف  شایسته ای  نحو  به  شهری 

انجام می دهند اما، هنوز در بسیاری مناطق 
است. لنگ  کمیت مان 

یادآوری این نکته که همه ما در هر کجای 
دیواری  به  دیوار  همسایگان  آبی،  کره  این 
توضیح  مشترکیم،  منافع  در  که  هستیم 
کلمه  دیگر  است.  ضروری  اما  واضحات 
butterfly Effect )اثر پروانه ای( برای یک 
خورده؛  اکثرمان  به گوش  شده  هم که  بار 
جایی  در  پروانه  یک  زدن  بال  همان  یعنی 
از سیاره زمین که می تواند توفانی در جایی 
دیگر به پا کند؛ یعنی وابستگی تمامی آحاد 

سیاره. تمام  در  یکدیگر  به  بشر 
به  می رسیم  بگذریم،  این کلی گویی که  از 
زیست مان.  محل  شهر  و  خودمان  کشور 
کشور  در  دارد،  وجود  اطالعاتی که  براساس 
خصوصا  موارد  بسیاری  در  ایران، که  پهناور 
جانش  بالی  وسعت  همین  زیست،  محیط 
جمع آوری،  سامانه  شهرها،  اکثر  شده، 
ندارند،  استاندارد  لندفیل  و  پردازش  مرکز 

بماَند. روستاها  و  شهرستان ها 
و  گزارش  ابتدای  به  بزنیم  گریزی  اگر 
برنامه  واژه های  و  مدیریت،  کلمه  تعریف 
ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، 
هدایت و کنترل و نظارت، را برای ادامه بحث 
امانت بگیریم، می رسیم به سهم هر یک از 
مدیریت  واژه  تحلیل  و  مربوطه  بخش های 

ند. پسما
 به نظر می رسد روی کاغذ تا حدودی، فقط 
تا حدودی، مدیریت پسماند در ایران مفهوم 
دارد اما در عمل به کار بردن این واژه چیزی 

قانون  همان  در  چرا که  شوخی است.  شبیه 
مجلس   1383 مصوب  ناقص  غایت  به 
اصالح  قول  تازگی  به  که  اسالمی  شورای 
خدا  البته  و  شده،  داده  به روزرسانی اش  و 
با  و  زمانی  چه  در  چه کیفیتی،  با  داند که 
سه  هر  وظایف  ظاهرا  اجرایی،  پشتوانه  چه 
مدیران  و  مردم،  گذار،  قانون  یعنی  دسته 
شهری دیده شده است. در بندها و ماده های 
مختلف این کتابچه سهم هر بخش یعنی فرد 
فرد جامعه، سازمان ها، دستگاه های اجرایی، 
البته  به چشم می خورد.  نظارتی  و  خدماتی 
ذکر این نکته ضروری است که کتابچه قانون 
اما  دارد  بسیاری  نواقص  و  ایرادات  فعلی، 
اجرایی  هم  ناقص  همین کتابچه  متاسفانه 

نمی شود.
بنابراین نخستین انتظار عنوان یک شهروند، 
نمایندگان مجلس شورای  و  قانون گذاران  از 
برای  مردم  رای  با  که  است  این  اسالمی 
حضور  مجلس  در  امور  همین  به  رسیدگی 
و  درست  روزرسانی  به  امیدوارم  و  دارند 
اساسی این کتابچه هرچه سریع تر در دستور 

گیرد. قرار  محترم  مجلس  کار 
مساله  درباره  سال ها  که  کسی  عنوان  به 
پسماند در فضای مجازی اطالع رسانی کردم، 
بارها پیام هایی دریافت کردم با این مضامین 
که مردم کاری از دست شان ساخته نیست 
مربوط  مردم  به  پسماند  مسئله  اساسا  یا 
در  شهروندی  وظایف  آنکه  حال  نیست. 
بلندباال  لیستی  پسماند  مدیریت  حوزه 
پشت  ایستادن  مانند  آن  رعایت  و  داشته 
ضروری ست.  و  الزم  راهنمایی،  قرمز  چراغ 
یا کمبود زیرساخت های  نبود  معموال مردم 
از  عدول  برای  بهانه ای  را  شهری  خدمات 
با همین  وظایف خود می دانند، درحالی که 
می تواند  شهروند  یک  هم  موجود  شرایط 
از  ناشی  خسارات  از  توجهی  قابل  بخش 

نماید. مدیریت  شخصا  را  پسماندها 
به وظایف  اشاره ای هم  یابد  انتها  در  اما  و 
به  سوال  اولین  داشت  شهری  مدیران 
در  حداقل  مدیران   از  شهروند  یک  عنوان 
شهر تهران، پایتخت ایران، این است که آیا 
تامین  را  الزم  زیرساخت های  نمی توانیم  ما 
و  مدار  قانون  پذیر،  اصالح  مردم مان  کنیم، 
شهرنشین  از  شدن  تبدیل  و  تربیت  قابل 
دیگری  چیز  مسئله  یا  نیستند،  شهروند  به 

ست؟
در  شهری  خدمات  ارائه  حاضر  درحال 
توسط سازمان  تهران  در شهر  پسماند  حوزه 
صورت  تهران  شهرداری  پسماند  مدیریت 
این  مدیران  با  که  جلساتی  در  می پذیرد. 
امکانات  کمبود  از  همواره  داشته ام،  سازمان 

دولتمردان  و  مردم  همکاری  عدم  و  مالی 
آنکه  ناله کرده اند، حال  بودجه  در تخصیص 
به نظر می رسد چنانچه سازمان های نظارتی 
تهران  شهرداری  کتاب های  و  حساب  به 
دید  خواهیم  نمایند  دقیقی  بررسی  و  ورود 
و  اعتبارات  و  بودجه  مشکل،  تنها  شاید  که 
به  من  نباشد.  مردم  همکاری  عدم  حتی 
عنوان یک شهروند چند کلمه به کار رفته در 
تعدادی  و  قرض گرفته  را  مدیریت  تعریف 
سوال مطرح می نمایم شاید تلنگری باشد 
برای دقت نظر به شرایط موجود؛ آیا »نظام 
ارزشی« جامعه ما، هم زدن سطلی متعفن 
لقمه ای  برای  را  گرد  زباله  کودکان  توسط 
نان برمی تابد؟ آیا »منابع مادی و انسانی« 

و  »کارا  نحو  به  مدیریت شهری،  در  موجود 
اثربخش« مورد استفاده قرار می گیرد؟ آیا از 
»برنامه ریزی«، »سازماندهی«، »بسیج منابع 
و امکانات«، »هدایت«، »کنترل و نظارت« بر 
خدمات شهری ارائه شده در بخش پسماند 
از  دقیق  »هدف ها«،  آیا  و  هست؟  خبری 
پیش تعیین شده اند و گام هایی درست در 
راه تحقق شان برمی داریم؟ اینها و بسیاری 
مدیریت  از  که  ست  سواالتی  دیگر،  موارد 
شهری مطابق تعریف واژه »مدیریت« داریم 
مدنی  جامعه  پاسخگوی  که  است  امید  و 
و  داریم  داشته،  پسماند  ما  اینکه  باشند. 
خواهیم داشت »مسئله« ایست که گویا هنوز 
یادمان  نکرده.  درک  درستی  به  آنرا  کسی 
نرود که پسماندهای ما تمام نشدنی هستند؛ 
با تلنبار کردن شان در کنجی، به زودی جا 
هم کاری  دفن کردنشان  با  و  می آوریم  کم 
از پیش نخواهیم برد چرا که فقط از پیش 
چشم مان کنار رفته اند اما تمامی عوارض شان 

ماست. کمین  در 

چرا پسماند در ایران هنوز مساله است؟

حلقه مفقوده مدیریت در سامان دهی پسماند

 درخواست کارگران شهرداری 
کوت عبدهللا

 طرح طبقه بندی مشاغل 
را اجرایی کنید 

کارگران پیمانکاری شهرداری کوت عبدهللا با 
مشاغل  طبقه بندی  طرح  اجرای  به  اشاره 

شدند. شهرداری  برای کارگران 
عبدهللا  شهرداری کوت  پیمانکاری  کارگران 
با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 
پیشگیری  عملیات  »پروژه  کارگران  برای 
)اجرائیات(«  شهری  تخلفات  با  مقابله  و 
خواستار اجرای این طرح برای سایر کارگران 

شدند.  کوت عبدهللا  شهرداری 
شهری کوت  خدمات  این کارگران  از  یکی 
چنین  اجرای  »چرا  گفت:  ایلنا  به  عبدهللا 
به  مربوط  فقط  و  دلبخواهی  طرح هایی 
از  باید  ما  چرا  است؟  خاص  بخش هایی 
اجرای چنین طرحی که در قانون هم به آن 

شویم؟« محروم  است  شده  اشاره 
این کارگر در ادامه تاکید کرد: »ما حتی حق 
کارگران  سایر  برای  دولت  را که  حقوقی  و 
پیگیر  همچنان  و  نمی گیریم  را  شده  قائل 
سنوات  و  عیدی  و  یازده  و  ده  برج  حقوق 
سال گذشته هستیم.« گفتنی است کارگران 
بابت  بارها  کوت عبدهللا  شهری  خدمات 
دست  و  تجمع  حقوقشان  دریافت  عدم 
ماه  حقوق  کارگران  این  کشیده اند.  کار  از 
فروردین و اردیبهشت امسال را نیز به صورت 

کرده اند.  دریافت  علی الحساب 

واکنش رئیس شورای شهر  به اظهارات 
چمران درباره مصوبه برج  باغ ها: 
حق اصالح مصوبه 

شورای پنجم را دارند 
رئیس شورای شهر تهران در واکنش به تغییر 
در مصوبه خانه باغ در شورای ششم گفت: به 
نظر می رسد صحبت آقای چمران در این زمینه 
به درستی درک نشده است، اما در عین حال 
همانطور که شورای پنجم مصوبه برج باغ ها را 
ابطال کرد، دیگران هم حق اصالح و بهبود در 

مصوبه شورای پنجم را دارند.
»محسن هاشمی« رئیس شورای شهر تهران 
اینکه  بر  مبنی  چمران  اظهارات  به  واکنش  در 
تغییراتی در مصوبه خانه باغ ایجاد می کنند و 
وجود برخی نگرانی ها برای باغات در تهران به ایلنا 
گفت: البته به نظر می رسد صحبت آقای چمران 
به درستی درک نشده است، مصوبه خانه باغ که 
به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید، گامی 
مهم در جهت صیانت از باغ های تهران بود، البته 
این به معنای بدون نقص و اشکال بودن این 
مصوبه نیست، ما ابهاماتی در بخش تشخیص 
باغ هم داریم که موجب اختالفات و بحث های 
ملک  یک  بودن  باغ  تشخیص  زمان  در  اعضا 
می شد.  او تاکید کرد: طبیعی است همانطور 
که شورای پنجم مصوبه برج باغ ها را ابطال کرد، 
دیگران هم حق اصالح و بهبود در مصوبه شورای 

پنجم را داشته باشد. 
نباید دوباره  این فرایند  اما  ادامه داد:  هاشمی 
مسیر نابودی باغات را فراهم کند، بارگذاری زیاد 
و اجازه پیش روی بیشتر در زیر زمین و افزایش 
سطح اشغال بعد از گرفتن پروانه برج باغ، سه 
مشکل جدی طرح برج باغات بود که شورای 
ششم اگر می خواهد در مصوبه خانه باغ تجدید 
نظر کند، باید این مسائل را در نظر بگیرد تا همین 
تعداد باقیمانده از باغات تهران نیز نابود نشوند.

به نظر می رسد روی کاغذ تا 
حدودی، فقط تا حدودی، 
مدیریت پسماند در ایران مفهوم 
دارد اما در عمل به کار بردن این 
واژه چیزی شبیه شوخی ست. 
چرا که در همان قانون به غایت 
ناقص مصوب 1383 مجلس 
شورای اسالمی که به تازگی 
قول اصالح و به روزرسانی اش 
داده شده، و البته خدا داند که 
با چه کیفیتی، در چه زمانی و 
با چه پشتوانه اجرایی، ظاهرا 
وظایف هر سه دسته یعنی 
قانون گذار، مردم، و مدیران 
شهری دیده شده است

»مدیریت« واژه ای با تعریف مشخص است؛ کلمه ای که ما را به دنیایی از محتوا پیوند می دهد. در ویکی پدیا در تعریف کلمه مدیریت آمده 
است: مدیریت عبارت است از فرآیند بکارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی زیر نظام ارزشی پذیرفته شده آن جامعه با عنایت به 
اصولی چون برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل و نظارت براساس هدف های از پیش تعیین شده. از اواسط 
دهه چهل شمسی در ایران، مدیریت پسماند به شکل صنعتی آغاز شده است و در طول این سال ها فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده؛ 
که با تاسیس سازمان بازیافت و تبدیل مواد در سال 1370، شکلی اداری و مستقل به خود گرفت و بعدها با تشکیل سازمان مدیریت 

پسماند و تصویب قانون، به یک ساختار نسبتا منسجم دست یافت.

از زمان انقالب صنعتی، روز 
به روز به شکل و تنوع جنس 

ضایعات بشری اضافه شده و به 
جایی رسیدیم که به نوعی تولید 
زباله از کنترل خارج شده است؛ 

از ضایعات سفینه، ماهواره و 
فضاپیماهایی که فرستادیم آن باال 

بگیرید تا قوطی تتراپک شیری 
که هر روز همراه صبحانه سر 

می کشیم، همگی محصول صنعتی 
شدن زندگی بشری  است
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| پریسا پیمان |

تا  خواست  راه و شهرسازی  وزارت  از  یزد  استاندار 
ایمن سازی جاده دهشیر شهرستان تفت  به  نسبت 
مسیرهای  خطرناکترین  از  یکی  عنوان  به  شیراز  به 
ارتباطی استان اقدام کند.  به گزارش ایرنا، محمدعلی 
طالبی در نشست کمیسیون ایمنی راه های کشور برای 
خبرنگاران  حامل  اتوبوس های  واژگونی  علت  بررسی 
در نقده آذربایجان غربی و سرباز معلمان زاهدانی در 
محور دهشیر به آباده فارس که با حضور اسالمی وزیر 
راه وشهرسازی برگزار شد، اقدامات انجام شده در استان 
برای امدادرسانی به مصدومان حادثه را تشریح کرد. 

او گفت: به محض اطالع از وقوع حادثه، با هماهنگی 
اورژانس و مراکز درمانی، مصدومان حادثه به سرعت به 
چهار بیمارستان استان در شهرستان های تفت، ابرکوه و  

2 بیمارستان در مرکز استان منتقل شدند.
سرباز  جمله  از  نفر  پنج  متاسفانه  داد:  ادامه  طالبی 
معلمان سرنشین اتوبوس، در محل حادثه جان باختند 
و این مصیبت به جا ماند. استاندار یزد تاکید کرد که به 
منظور پیشگیری از وقوع حوادث مشابه، باید یک سری 
خروجی های اضطراری در این مسیر  پیش بینی شود. 
طالبی، ناآشنایی راننده با منطقه، نقص فنی در سیستم 

ترمز، وجود الستیک فرسوده و تعداد زیاد مسافر با 
از  این حادثه  را در وقوع  وجود شیوع ویروس کرونا 
جمله عوامل دخیل عنوان کرد. او اظهار امیدواری کرد که 
با اتخاذ تصمیماتی در این راستا، شاهد کاهش تصادف 
و ایجاد شرایط بهتر و ایمن تر برای مسافرت هموطنان 
در مناطق مختلف کشور از جمله در استان یزد باشیم. 
گفتنی است اتوبوس حامل »سرباز معلمان« در مسیر 
جاده استان یزد، دچار سانحه شد؛ قرار بود این سربازان 
پس از گذراندن دوره آموزشی سربازی، در عرصه تعلیم 
و تربیت دوران سربازی خود را سپری کنند. براساس 
با  اتوبوس  برخورد  این حادثه در  اطالعات در  آخرین 
یک دستگاه تریلی پنج نفر کشته و 33 تن  زخمی 
شدند و گفته شده که حال عمومی پنج نفر از زخمی ها 

وخیم است.

استاندار یزد: 
وزارت راه مشکل جاده دهشیر تفت را رفع کند

جاده

رحمان حسنی قابل - رئیس ثبت 
اسناد و امالک منطقه 2 شهرستان اردبیل
میم الف 1400/136 - شماره 10010255

شماره نامه 140085631011006788   
میم الف 768/ف 

نوبت اول نوبت اول
قوه قضائیه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه سه

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد تبتی منطقه دو شهرستان اردبیل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
 بخش سه اردبیل:

 ردیف 1- آقای عین اله بهروزی فر فرزند پوالد بشماره شناسنامه 103 صادره پارس آباد به شماره ملی 
5049295122 ششدانگ یکباب بوجاری به مساحت 1729/60 متر مربع پالک 7651 فرعی از 119 
اصلی مفروز و مجزی شده از 119 اصلی واقع در بخش سه اردبیل خریداری از مالک رسمی نصرت 

تارویردی زاده کلخوران.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1400/04/07 

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1400/04/22

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060331011000620 مورخ 1400/04/01 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای ناصر گنجی راد بشناسنامه شماره 7258 صادره از تهران فرزند ابش در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3010 متر مربع مفروز از پالک شماره 97 فرعی از 143 اصلی واقع در 
البرز و با خریداری از خانم فرنکیس امیری و با مالکیت مالک اولیه آقای بیوک قره داغی تایید مینماید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/07 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/23 

فراخـوان 
نوبت دوم- شماره 14۰۰-1۰ / ت

اداره كل نوسازی مدارس استان كرمان  در اجرای آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات  در 
نظر دارد  تجهیزات به شرح ذیل را  با روش  مناقصه عمومی دو مرحله ای  از تولیدکنندگان و شرکت های واجد 
شرایط خریداری  نماید. لذا از متقاضیان دعوت میشود از تاریخ چاپ فراخوان نوبت اول به مدت  3  روز به سامانه 

ستاد ایران مراجعه نمایند.

# امور قراردادها #

تعداد - دستگاهکاال

200اسپلیت 18000

1400/4/6تاریخ انتشار نوبت اول

1400/4/7تاریخ انتشار نوبت دوم

ساعت 8:00 مورخ 1400/4/9مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت 8:00 مورخ 1400/4/19مهلت ارسال اسناد مناقصه تکمیل شده وارائه پیشنهادها

ساعت 8:10 مورخ 1400/4/19زمان بازگشایی پاکت ها

تا 1400/5/19 ساعت 19:00مدت اعتبار پیشنهادها

تا ساعت 12:00 مورخ 1400/4/21مهلت انعقاد قرارداد

مبلغ اعتبار 27،600،000،000 از طرح 1801027002 به صورت نقدی

 م الف 7081
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افقی
 1 - خالص - موی گوسفند - كاشف میكروب 
درخت  مركزی،  مركز  صنعتی،  شهر   - حصبه 
طالی   - انگور  درخت  سرخ،  گل   - مسواك2 
انگلیسی - همسر مرد - شهر استان یزد3 - 
ادبی - جواز،  نوبل  برنده  امتها - چهارمین زن 
بلیط4 - باالی فرنگی، باال به گویش عمو سام 
- همسر زن، مردن و مرگ، مقابل زن - نه بی 
ادبانه - سائل، متکدی، نیازمند خیابانی - طعام 
و خوراک، خوراک، طعام، سه وعده در روز عادی 
است5 - از حبوبات - رنج و محنت  - دانه كش 

بی آزار - دانشمند6 - فراوانترین كانی آهن - 
کشور آسیایی، میزبان جام ملتهای آسیا در سال 
20007 - از صفات باریتعالی - جوانمرد - بمب 
منتظر - مکیدن چیزی را8 - راست نیست - یكی 
از دو جنس، مذکر، جنس به ظاهر قوی - توده 
مردم - آشیانه پرنده9 - نقره - بیهوده - تریاكی، 
كسی كه عادت به مصرف مواد مخدر دارد، معتاد 
به مواد مخدر10 - رنگ قابل شستشو در نقاشی 
- موج دریا11 - رایحه - نامی دخترانه، نام گلی - 
خشک است و بسيار جدی، خشك مزاج - باران 
اندک - دشمن سرسخت12 - به تنهایی - رنج 
و عذاب، اذیت، شكنجه - جنبش - الفت، خو 

اواز دهنده،  گرفتن، همنشین جن13 - دریا - 
ندا دهنده - فقیر، بی چیز، تهیدست - گیج و 
سرگشته14 - آخرین حرف التین - كوتاه، ناقص، 
نابالغ، غير هادی - طلیعه اعداد، عدد نخستین، 
عدد پیشتاز - خداوند، چاشنی غذا15 - پاک و 
منزه  - نیر وارونه - از جلوه های طبیعی شهر 
دماوند16 - احد وارونه - پادشاه حبشه - شیرین، 
گوارا17 - جوی خون، لوله خونی - تقویت امواج 
الکتریکی - ریسمان  - قسمت، نصیب - یک 

عامیانه، یك خودمانی

عمودی
1 - هزارو صدو یازده - قلم تخته سیاه، از 
مصالح ساختمانی، دو حرف از چهار حرفی که 
در فارسی هست ولی در عربی نیست - رقیق، 
هر چیز سطحی و غیر جدی - هم در آسمان 
است و هم اسمی زنانه، نامی برای دختران2 
- نقشه انگلیسی - ورم و آماس - مجازا به 
پاداش گویند، اجرت کار3 - زن و فرزند، جای 
مورد احترام، خانه - گودی، گودی و ژرفا، ژرفا 
- مخالف - سو چشم4 - چرب زبانی - دو رو 
دارد، زینت جیب آقا، شیر یا خط را با آن انجام 
می دهند - جادو 5 - مراقب مریض، كنیز 
- از کشورهای آمریکای جنوبی - خاندان، زائو 
ترسان، سرخ كمرنگ6 - شیوه کار، فن ويژه، 
روش کار - برابر ومساوی - موش رایانه ای - 
مقابل پود، تیره7 - ملت ها - پارچه کهنه، لنگه 
در - خدای بزرگ8 - احمق و کودن - آرامش، 
آسودگی - از پادشاهان سلجوقی9 - حرف 
هشتم التین - شیشه ازمایشگاهی  - اتحادیه 
ترابری هوا یی - سوپ وطنی، غذای نذری، 
- کسی  قدیم  در  آرایش   - ایرانی10  غذای 

که چیزی را کشف کند - سردتر، پلنگ نر - 
پوسته11 - رودی در فرانسه، از باشگاه های 
فرانسوی - گیاه کتیرا - از فیلسوفان سیاسی 
انگلستان  - خطاب بی ادبانه12 - نامی پسرانه، 
آراسته - آرواره، جانوردریایی - عضو باال نشین، 

راز13 - از حروف یونانی - اثری از فرانسواز 
ساگان - تخم كتان14 - ژست، ادا و اطوار - 
مالمت سرزنش - شکسته شده15 - برهنه، 
عریان، همسر اسكارلت - سوراخی در کوه - 
اثری از شاتو بریان - ضمیر اشاره، اشاره به 

برونته - مرتجع الستیکی،  از خواهران  دور، 
از مرتجعین16 - بخشش - ترمز کشتی - 
دهن کجی17 - ویتامین انعقاد خون، ویتامین 
جدولی - مطلب درسی - یک ششم چیزی 

- شهر كردنشین، شهری در كردستان

جدول شماره 2045

گیالن

الزم  اعتبارات  موقع  به  اختصاص  خواستار  رشت  شهردار 
شد.  رشت  شهرداری  پسماند  های  پروژه  پیشبرد  برای 
و  امور شهری  توسعه  و  معاون عمران  مهدی جمالی نژاد 
روستایی وزیر کشور به همراه سه نماینده مردم شهرستان 
شورای  اعضای  از  تن  سه  فرماندار،  مجلس،  در  رشت 
اسالمی شهر رشت و دیگر مسئوالن ذی ربط از کارخانه کود 
بازدید کرده و در مورد موانع اجرای پروژه های  آلی الکان 
مدیریت پسماند شهرداری رشت گفت وگو کردند. احمدی به 
پروژه های تعریف شده شهرداری در مدیریت و ساماندهی 
پسماند اشاره کرد و بیان داشت: با اجرای این پروژه ها که 
نیازمند کمک نمایندگان مجلس، مسئوالن و دولت در تامین 
منابع مالی است، می توان 550 تن زباله روزانه را مدیریت و 
ساماندهی کرد. شهردار رشت با اشاره به مشکالت عدیده ای 
که سایت زباله سراوان در منطقه ایجاد کرده افزود: به سبب 
وجود این مشکالت به شدت تحت فشار هستیم و باید 
منابع مالی و اعتبارات الزم جهت پیشبرد پروژه های پسماند 

به موقع و سریع  در سال جاری تخصیص پیدا کند.
او از عقب ماندگی شهرداری رشت در جذب اعتباراتی که 
برای پروژه های پسماند در نظر گرفته شده، سخن گفت و 
تاکید کرد: اگر حجم اعتبارات جذب شده قابل قبول باشد، 
دستگاه زباله سوز سایت سراوان رشت تا سه سال دیگر به 
بهره برداری می رسد. شهردار رشت مطالبه دستگاه قضایی 
استان گیالن از شهرداری برای حل معضل سراوان و اجرای 
سریع تر پروژه های آن را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: 
پروژه دفن بهداشتی زباله با برآورد اولیه بالغ بر 60 میلیارد 
تومان که در حال حاضر در دست بررسی و کارشناسی است، 
توسط شهرداری رشت به مناقصه گذاشته شده است که 
باید ظرف سه سال به بهره برداری برسد. احمدی از تمام 
نمایندگان استان گیالن در مجلس به ویژه سه نماینده رشت، 
دولت، سازمان برنامه و بودجه، استانداری گیالن و سایر 
دستگاه ها و نهادها خواست برای حل معضل سراوان به 

شهرداری به شکل ویژه کمک کنند.

شهردار رشت خواستار شد:

اعتبارات پروژه های پسماند به موقع اختصاص یابد آبفای  شرکت  مدیرعامل  احمد مبارکی/ 
سال های گذشته  طی  ایالم گفت:  استان 
رفع  جهت  اعتبار  تومان  میلیارد   24٠
استان  روستایی  حوزه  در  آبی  مشکالت 

است. شده  جذب 
با  خبری  نشست  در  تیموری  نورهللا 
مناسبت  به  ایالم  استان  رسانه  اصحاب 
اظهار  آب،  مصرف  در  صرفه جویی  هفته 
درصدی   45 کاهش  سبب  به  داشت: 
آب  سطح  و  چاه ها  بیشتر  در  ها،  بارش 
همراه  آبی  منابع  شدید  افت  با  زیرزمینی 

ست. ا
شروع  با  و  تابستان  فصل  در  افزود:  او 
استفاده  آبی  کولر  هزار   8٠ حدود  گرما 
کولر  هر  سرانه  میانگین  اگر  که  می شود 
فصل  این  در  باشد  آب  مصرف  لیتر   25٠
13٠ هزار نفر به شهر ایالم اضافه می شود.

به  افزود:  ایالم  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
افزایش  استان،  بودن  کوهستانی  علت 
شده  تمام  قیمت  و…  پمپاژ  ایستگاه های 
استان چهار  در  تولیدی  آب  مترمکعب  هر 
در  فروش  قیمت  متوسط  و  تومان  هزار 

است. تومان   13٠٠ خانگی  بخش 
درصد   100 حاضر  حال  در  داد:  ادامه  او 
جمعیت  درصد   99 و  شهری  جمعیت 
خدمات  پوشش  تحت  استان  روستایی 
این  از  استان  که  هستند  فاضالب  و  آب 

دارد. قرار  کشور  اول  رتبه  در  حیث 
شرکت  ساخت:  نشان  خاطر  تیموری 
راستای  در  گذشته  سال  ایالم  آبفا 
هایی  برنامه  مشترکان  به  خدمات رسانی 
از جمله بهسازی 37 دهنه چشمه،  مهمی 
شهری  شکستگی  مورد   4٠٠ و  2هزار  رفع 
آبی،  مخزن  باب  ده  احداث  روستایی،  و 

و  اصالح  خراب،  کنتور  هزار   6 تعویض 
در  و…  آب  شبکه  کیلومتر   74 توسعه 

است. داده  قرار  کار  دستور 
با   99 سال  همچنین  کرد:  تصریح  او 
نوسازی شبکه، مشکل 5 محله شهر ایالم 
شده  برطرف  پاسداران  خیابان  جمله  از 

است.
شهر  گفت:  ایالم  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
بود  همراه  ابی  ساله   2٠ تنش  با  ایالم که 
ایالم  سد  از  آب  انتقال  طرح  ارتقای  با 

شد. برطرف 
در  نفر  هر  ازای  به  آب  مصرف  افزود:  او 
حوزه شهری در استان ایالم  در شبانه روز 
لیتر است که   120 150 و در  حوزه روستا 
این میزان در حال حاضر در حوزه شهری 
لیتر   360 روستایی  حوزه  در  و  لیتر   280

است. یافته  افزایش 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم خبر داد:

جذب 240 میلیارد تومان برای رفع مشکالت کم آبی در روستاها

 آیین کلنگ زنی احداث تصفیه خانه اضطراری شهر آبیک با حضور جمالی پور، 
و  استاندار، سیاهکلی  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  فرخزاد،  قزوین،  استاندار 
محمدبیگی، نمایندگان مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی و 
جمعی از سایر مقام های استانی و محلی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی، در 
این مراسم استاندار قزوین طی سخنانی گفت: این پروژه از مهم ترین مطالبه مردم 
آبیک بود و با اجرای این طرح، آب آشامیدنی مطمئن و با کیفیت در اختیار مردم 

این شهر قرار می گیرد. 
هدایت هللا جمالی پور اضافه کرد: این طرح نماد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی 
استان است و با توجه به ویژگی این طرح تالش می کنیم تا با تخصیص اعتبار 
ویژه، در مدت سه ماه آب منتقل شده از سد طالقان را تصفیه و به سمت شهر 

آبیک روانه کنیم. 
در ادامه مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین نیز ضمن ارائه گزارشی از 
وضعیت پروژه تصفیه خانه اضطراری شهر آبیک گفت: این تصفیه خانه در زمینی به 
مساحت 500 مترمربع، به روش فیلترهای دو الیه آنتراسیت و با هزینه 80 میلیارد 
ریال اجرا می شود و به این وسیله 72 هزار و 400 نفر از شهروندان آبیک از نعمت 

آب آشامیدنی بهره مند می شوند.

بیمارستان شهید صدوقی یزد از اقدام بانک آینده، در خصوص ارائه تسهیالت 
با شرایط آسان و سریع به کادر درمان فعال در سراسر کشور، با عنوان طرح 

»حمایت از فرشتگان سالمت«، قدردانی کرد.
در این پیام تقدیر آمده است: »بدین وسیله الزم می دانم به نمایندگی از کادر 
درمان بیمارستان شهید صدوقی یزد از عنایت و توجه جناب عالی )دکتر فطانت 
مدیرعامل بانک آینده( در پرداخت تسهیالت به مدافعان سالمت کمال تشکر 

و قدردانی را داشته باشم«.
دکتر حسین سلیمانی رئیس بیمارستان، هم چنین از همکاری صمیمانه همه 

همکاران شعبه یزد - خیابان صفاییه قدردانی کرد.
طرح حمایت از فرشتگان سالمت بانک آینده از اسفند 1399، با هدف قدردانی 
از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با همه گیری بیماری کرونا و 
در قالب اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای کادر درمانی 

کشور، طراحی و عملیاتی شد.
طی این طرح، تسهیالتی به مبلغ 200 میلیون ریال به ازای هر فرد، با نرخ 15 
درصد و بازپرداخت 36 ماهه، به صورت مستقیم به حساب متقاضیان واریز 

می شود. 

از  استفاده  برای  مشتریان  از  حمایت  راستای  در  ایران خودرو  گروه صنعتی 
قطعات اصل شبکه خدمات پس از فروش، تسهیالتی در قالب قرض الحسنه 
را با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت در اختیار یدکی فروشان، تعمیرکاران 

و رانندگان تاکسی قرار می دهد.
 به گزارش ایکوپرس، مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو 
در آیین امضای قرارداد اجرای این طرح با بانک قرض الحسنه رسالت، با بیان 
این که هم زمان با تحقق جهش تولید ایران خودرو در سال گذشته، ایساکو 
با   1399 سال  در  یابد، گفت:  جهش  توانست  مختلفی  شاخص های  در  نیز 
وجود تشدید تحریم های ظالمانه و ادامه مشکالت ناشی از ویروس منحوس 
کرونا توانستیم در شاخص فروش رشد 50 درصدی را نسبت به سال 1398 

به ثبت برسانیم.
مهدی مونسان افزود: طبق ارزشیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، 
در شاخص رضایت مشتری نیز در سه ماهه پایانی سال گذشته به عدد 783 
رسیدیم که رکورد مهمی در این شاخص در میان خودروسازان دارای بیش از 

10 نمایندگی در سطح کشور به حساب می آید.

 تصفیه خانه اضطراری آب آشامیدنی 
»آبیک«  احداث می شود

از سوی رئیس بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شد 
تقدیر از طرح »فرشتگان سالمت« بانک آینده

اعطای تسهیالت قرض الحسنه رسالت 
برای ایساکو کارت 

| قزوین  | | یزد | | ایران خودرو |

 تاکید دستگاه قضایی
 بر حمایت قاطعانه 
از قوای انتظامی  

فرمانده  قضائیه،  قوه  هفته  آغاز  مناسبت  به 
قضائی  مقامات  با  تهران  استان  انتظامی شرق 

و گفت و گو کرد. دیدار  تهران  استان 
مناسبت  به  پليس،  خبري  پايگاه  گزارش  به 
عزیزی«  »کیومرث  سردار  قضائیه ،  قوه  هفته 
حضور  با  تهران  استان  شرق  انتظامی  فرمانده 
دادسرای  و  تهران  استان  کل  دادگستری  در 
ستایشی  مسعود  دکتر  با  تهران  استان  نظامی 
استان  دادگستری  کل  رئیس  مقام  قائم 
دادستان  سراج  قاضی  همچنین  و  تهران 
دادسرای نظامی استان تهران و قاضی القاصی 
کل  رئیس  حشمتی  و  تهران  دادستان  مهر 
کرد. گفت و گو  و  دیدار  تهران  استان  دادگستری 
این  در  تهران  استان  شرق  انتظامی  فرمانده 
پناهگاه  را  قضایی  دستگاه  و  پلیس  دیدار ها 
بين  اعتماد  امروز  تاكيد كرد:  و  توصيف  مردم 
محض  به  كه  است  حدی  در  پليس  و  مردم 
وقوع جرم، فرد زيان ديده در کمال آرامش به 
خود  مشکالت  و  می برد  پناه  انتظامی  ماموران 
است. نظام  برکات  از  این  و  می کند  مطرح  را 

در ادامه هر کدام از مسئوالن عالی رتبه قضایی 
استان تهران با تاکید بر اينکه خدمت به مردم 
مشترک  وظايف  از  امنيت  احساس  ارتقا  و 
افزودند:  است  قضائيه  قوه  و  انتظامی  نيروی 
دستگاه  و  پليس  اجتماعي  و  تعاملی  رويکرد 
امنيت  احساس  افزايش  در  مهم  عاملی  قضا 
نهایتا  تعامالت  این  بهره  و  است  جامعه  در 
می تواند به ایجاد امنیت پایدار در جامعه کمک 

. کند

محموله 50 هزار یورویی 
اقالم بهداشتی اهدایی 

به اصفهان رسید 
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
یورویی  هزار   50 محموله  دو  گفت:  اصفهان 
به  فرایبورگ  سوی  از  اهدایی  بهداشتی  اقالم 
اصفهان  به  اصفهان  شهر  خواهر خوانده  عنوان 
درمانی  مراکز  اختیار  در  است  قرار  و  رسیده 

گیرد.  قرار  اصفهان 
از  یکی  فرایبورگ  افزود:  حجتی  ایمان 
در  است.  اصفهان  شهر  خواهرخوانده های 
شهردار  و  اصفهان  شهردار  پاندمی کرونا  دوران 
تبادل  به  آنالین  طریق گفت وگوی  از  شهر  این 
تجربیات کرونایی و بررسی زمینه های مشترک 

پرداختند.  بیشتر  همکاری های  برای 
از  چندماه  گذشت  از  بعد  حاال  داد:  ادامه  او 
کرونایی،  مراودات  و  تعامالت  شکل گیری 
اقدام به اهدای اقالم بهداشتی برای  فرایبورگ 
کرده  اصفهان  شهر  درمانی  مراکز  در  استفاده 
اصفهان  شهرداری  سوی  از  اقالم  این  است. 
قرار  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اختیار  در 

گرفت. خواهد 
اهدایی  محموله  دو  ارزش  کرد:  اعالم  حجتی 
یورو  هزار   50 اصفهان  به  فرایبورگ  سوی  از 
عدد  هزار  یک  شامل  اول  محموله  که  است 
 10 بینی،  ماسک  عدد  هزار  یک   ،N95 ماسک 
لباس  دست   300 و  الکترونیکی  ترمومتر  عدد 
یک  شامل  دوم  محموله  و  بیمارستانی  ایزوله 
همراه  به  ویژه  مراقبت های  ونتیالتور  دستگاه 
وسایل جانبی،  38 هزار عدد دستکش معاینه 
هزار  یک  پالستیک(،  و  نیتریل  )التکس، 
و  هزار  چهار  بیمارستانی،  لباس  کاور   465 و 
شیلد  مصرف،300  یکبار  روپوش  کاور   500
یکبار مصرف،  75 گان جراحی  محافظ صورت، 
حفاظتی  عینک   200 جراحی،  کاله  هزار  هشت 
دستگاه   15 عمل،  اتاق  لباس  بیمارستانی،152 

است. پالس اکسیمتری 
ترخیص  گمرک  از  اول  محموله  داد:  ادامه  او 
گمرک  در  دوم  محموله  ترخیص  روند  و  شده 
با  امیدواریم  است که  انجام  حال  در  اصفهان 
متولی،  دستگاه های  دیگر  و  گمرک  همکاری 
بیمارستان های  اختیار  در  زودتر  محموله  این 

گیرد. قرار  اصفهان 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014000466-1400/02/11هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مسعود 
امیرمحمدی نژاد دولت ابادی فرزند رحمان بشماره شناسنامه 1068صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 220متر 
مربع پالک -فرعی از564- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 564 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی خانم کوکب پارسا مطلق  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:135
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014000541-1400/03/18هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم هاجر احمدی 
نمچ فرزند کرامت بشماره شناسنامه 362صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 253متر مربع پالک -فرعی 
از582- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5 فرعی از 582 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی خالق اباد جیرفت بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی جالل پارسا محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:137
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای  آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین 
فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014000384-1400/03/04هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجید 
فاریابی فرزند صاحب بشماره شناسنامه 3020160758صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 482.20متر مربع 
پالک -فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 65 فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  بخش 
45کرمان خریداری از مالک رسمی خانم مریم ابراهیمی گرجی   محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:149
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014000008-1400/01/08هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محدثه 
مشایخی فرزند قدرت هللا بشماره شناسنامه 1283صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 460متر مربع پالک 
-فرعی از556- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 556-اصلی قطعه 5 واقع دراراضی سنگ سفید ساردوئیه جیرفت  
بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی اقای محمد صادق فاطمی   محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:136
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014000575-1400/02/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی امیری 
گور فرزند عزیزهللا بشماره شناسنامه 3صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 521.98متر مربع پالک 
-فرعی از509- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 509 -اصلی قطعه6 واقع دراراضی گور ساردوئیه جیرفت  بخش 
34کرمان خریداری از مالک رسمی اقای محمود خان فهیمی   محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:138
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

برابر رای  شماره 140060318011002954 – 1400/3/2 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت   
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات 
مالکانه  بالمعارض متقاضی داود توفیقی فرزند اسماعیل  به شماره  شناسنامه 2118 صادره از  صومعه سرا در  ششدانگ  
یک قطعه  زمین  بمساحت 395/60 متر مربع  مشتمل  بر اعیان احداثی  بمساحت 15  متر مربع  پالک 39 فرعی  از 
73  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک 3 فرعی  از 73 اصلی  واقع  در قریه  خشتامدخ بخش 22 گیالن  خریداری  
از نسق  علی  حسینقلی زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  
آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  
دو ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  

انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت  اول:1400/3/24

تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/4/7
129- رییس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر- حسنعلی پاک مهر 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سحر احمدیان نژاد با تسلیم دو برگ استشهاد  

مدعی  رفسنجان   63 رسمی  اسناد  دفتر  گواهی شده 
است که سند مالکیت ششدانگ  خانه   پالک 1767 
فرعی از 1921  اصلی واقع در رفسنجان بخش 9 کرمان بنام سحر 
احمدیان نژاد صادر و تسلیم شده است  وبه علت جابجایی مفقود 
نامه  آئین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  دستور  به  لذا  و  گردیده 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا 
نزد  مالکیت  اسناد  وجود  یا  معامله  انجام  مدعی  شخصی  چنانچه 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  تواند ظرف مدت  باشد می  خود می 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از 
سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام 

مالک صادر خواهد شد.
ابوالفضل تیموری _رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان
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برداشت سیب زمینی در اوج گرما در توابع مازندران/ مهر

 100 در  پیله ور  مهرداد  سروده  می بوسم«  را  تو  »صدای  شعر  مجموعه 
صفحه و بهای 18 هزار تومان توسط انتشارات دوات معاصر منتشر شد. 
این مجموعه شامل 85 شعر کوتاه است. شاعر در این کتاب با نگاهی 
عام، رخدادهای اطراف خود را به زبان شعر در می آورد و از آنها گریزگاهی 
می سازد برای بیان چیزهایی که شاید در نگاه اول فاقد شاعرانگی بودند 
نشان  خود  از  تازه  چهره ای  آن  در  تا  داشتند  نیاز  لحظه ای  به  فقط  و 

دهند./ مهر

به  کرم رودی  شادی  کارگردانی  به  همیشه  گاهی،  هرگز،  کوتاه  فیلم 
بخش مسابقه  جشنواره  بین المللی فیلم فرایبورگ سوئیس راه یافت. 
این  در   ALL THE TIME انگلیسی  نام  با  فیلم که  این  تهیه کنندگی 
جشنواره  حضور یافته، بر عهده  ٓارین وزیردفتری و پخش جهانی ٓان بر 

ایرنا است./  ششم  ضلع  فیلمسازی  عهده  کمپانی 

می شود.  برگزار  ایران«  در  کودکی  »زیست جهان  بین المللی  همایش 
این همایش که در روزهای 16 و 17 تیر 1400 به صورت برخط برگزار 
می شود، مطالعه و بررسی موضوعات مربوط به عرصه های مختلف زندگی 
کودکان و بازتعریف این مفهوم در ایران امروز را با هدف کمک به حوزه 

ایسنا دنبال می کند./  سیاست گذاری کودک 

نیمه  در  برگزاری  برای  اتفاق  کافه ای  تئاتر  جشنواره  دومین  فراخوان 
و  مستقل  صورت  به  جشنواره  این  شد.  منتشر  آینده  شهریورماه  دوم 
فضایی  ساختن  و  تئاتر  اجرای  برای  دوباره  حمایت  و  رونق  اهداف  با 
متناسب با شرایط حال جامعه،  آشنایی و شناخت بیشتر با مقوله تئاتر 
محیطی، آشنایی و رونق بیشتر نمایش های سنتی ایرانی برگزار می شود.

عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر تا یکم مردادماه به 
وب سایت جشنواره به آدرس etefagh-ctf.ir مراجعه کنند./ هنرآنالین

آب و آتش نسبتی دارند جاویدان
مثل شب با روز، اما از شگفتی ها

ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما
آتشی با شعله های آبی زیبا

آه
آب و آتش نسبتی دارند دیرینه

آتشی که آب می پاشند بر آن، می کند فریاد
ما مقدس آتشی بودیم، بر ما آب پاشیدند

آب های شومی و تاریکی و بیداد
خاست فریادی، و درد آلود فریادی
من همان فریادم، آن فریاد غم بنیاد

هر چه بود و هر چه هست و هر چه خواهد 
بود

من نخواهم برد، این از یاد
کآتشی بودیم بر ما آب پاشیدند

گفتم و می گویم و پیوسته خواهم گفت
ور رود بودو نبودم

همان  گونه که رفته است و می رود
بر باد

اخوان ثالث

| چاپ و نشر | | سینما | | موسسات فرهنگی | | تئاتر |

مدرسه 
نانو تکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل 
تکنولوژی  نانو  تحقیقات  اکثر  اصلی  هدف  آن هاست. 
شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود 
است. نانو تکنولوژی در الکترونیک، زیست شناسی ،ژنتیک ، 
محیط زیست و حتی در مطالعات انرژی بکار برده می شود. 
را می توان در دو حوزه اصلی محیط  نانو  فناوری  کاربرد 
زیست تقسیم بندی کرد. حوزه پایش آالینده های محیط 
زیست با استفاده از فناوری نانو: یکی از نیازهای مهم و 
اساسی در ارتباط با کنترل آلودگی محیط زیست، پایش 
مستمر آلودگی زیست محیطی است. جمع آوری داده های 

مربوط به آلودگی هر منطقه، نوع آلودگی، میزان گسترش 
آلودگی را نشان داده و در نتیجه آن راه کاری مناسب جهت 
مقابله با آن را تعیین می شود. امروزه نانو حسگرها این 
امکان را فراهم می کنند که با هزینه کم و در ابعاد گسترده، 
وضعیت آلودگی مناطق مد نظر را به صورت نقطه به نقطه 
زیر نظر داشته باشند. حوزه رفع آلودگی های محیط زیست 
با استفاده از فناوری نانو: بزرگترین چالش زیست محیطی، 
حذف آلودگی های موجود در طبیعت است. این آلودگی ها 
شامل آلودگی هوا، خاک و آب است که در کوتاه مدت و 
دراز مدت اثرات مخربی بر محیط زیست و سالمت انسان 

برجای می گذارد. حذف آلودگی ها از محیط زیست به دلیل 
گستره وسیع بسیار دشوار است. از سوی دیگر حذف آلودگی 
در مبدا و منابع آلوده کننده بسیار با اهمیت است. در بسیاری 
از کشورها روش های متعددی برای کاهش آلودگی هوا، 
آب و خاک موجود در محیط انجام شده است. استفاده از 
فناوری نانو این امکان را می دهد که بسیاری از آلودگی های 
هوا در شهرها و صنایع تا حد معقولی کاهش داد، پساب 
صنایع و شهرها را جهت جلوگیری از آلودگی آب به بهترین 
روش ممکن تصفیه کرد و عوامل آلوده کننده خاک را به 

حداقل رساند./ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

دریاچه های ایران
دریاچه مارمیشو ارومیه

دریاچه مارمیشو در استان آذربایجان غربی واقع است. این دریاچه 
طبیعی با وسعت پنج هکتار در چهل و پنج کیلومتری غرب شهرستان 
ارومیه، در میان کوهستان های مجاور مرز ایران و ترکیه قرار دارد. آب 
این دریاچه از چشمه های طبیعی و نزوالت جوی تأمین می شود 
و محل زیست انواع آبزیان از جمله ماهی قزل آال است. همچنین 
این دریاچه محل بسیار مناسبی برای صید ماهی و گذران اوقات 
فراغت گردشگران و دوستداران طبیعت است. آب های جاری از ناحیه  
شمال غربی ایران در سرحدات بین دو کشور ایران و ترکیه، سرچشمه  
اصلی این دریاچه است. ولی سرچشمه  اولیه در خاک ترکیه است 
که پس از دریافت سایر آب های موجود در حوضه  خود »رودخانه  
نازلوچای« را تشکیل می دهد که قسمتی از این رودخانه از نقطه  ورود 
به خاک ایران خط سرحدی را به طول ده کیلومتر تشکیل داده و با 
توجه به موقعیت کوهستانی، جنگلی و آبی خود یکی از زیباترین 
مناظر طبیعی را رقم زده که می تواند مکانی برای آرامش جسم و جان 
انسان باشد. در طول رودخانه تا دریاچه عالوه بر انواع و اقسام درختان 
جنگلی، درختان بید به عنوان حفاظ طبیعی، دور دریاچه را فرا گرفته اند. 
در پوشش جنگلی عالوه بر درختان بید و وفور درختان گردو در اطراف 
روستاها و منطقه، درختان بلوط، بنه، عناب، گالبی، زالزالک، بادام، گز، 
صنوبر و سایر درختچه ها جلوه ای از سرسبزی را به طبیعت منطقه 
بخشیده اند تا در میان انواع مختلف گون مکان مناسبی برای پرورش 
زنبور عسل و جذب زنبورداران فراهم آورند. اما از گونه های گیاهی آن 
باید از خارشتر، گزنه، زنبق، الله کوهی، شیرین بیان، خشخاش، پیاز 
کوهی، بومادران، کاسنی، آویشن، کنگر و غیره نام برد. حیات جانوری 
آن به دو دوره تقسیم شده است به نحوی که در وضعیت فعلی از 
خرس، روباه، گرگ، خرگوش نام می برند. حال اینکه قباًل بزکوهی، گراز 
و پلنگ نیز جز جانوران منطقه بوده است. از پرندگان نیز باید به کبک، 
شاهین، بلدرچین و غیره اشاره نمود. ماهی قزل آال، ماهی سفید و 
سمور از جمله آبزیان فراوان دریاچه بوده اند که با باز شدن پای انسان ها 
و صید بی رویه آن اکنون با کاهش جدی روبه رو هستند. شاید دیگر از 

سمورها خبری نباشد./ کویرها و بیابان های ایران

 آبخوان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 2۵4۰    و   شناسه ملی 1۰63۰1۰7136

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 2۵4۰    و   شناسه ملی 1۰63۰1۰7136

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( یا نماینده قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که در روز پنجشنبه مورخ 1400/4/17 راس ساعت 17 در محل دفتر مرکزی واقع در کرمان خیابان والفجر شمالی – کوچه 4 – پالک 86  برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند. 
سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه می باشند می توانند با در دست داشتن اوراق سهام و كارت شناسایی معتبر یك ساعت قبل از جلسه جهت اخذ كارت ورود به محل 

برگزاری مراجعه نمایند.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( یا نماینده قانونی آنان دعوت بعمل می آید 
تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در روز پنجشنبه مورخ 1400/4/17 راس ساعت 30 :18  در محل دفتر مرکزی 
واقع در کرمان خیابان والفجر شمالی – کوچه 4  پالک 86  برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند. سهامدارانی که مایل به حضور 
در جلســه می باشند می توانند با در دست داشتن اوراق سهام و كارت شناسایی معتبر یك ساعت قبل از جلسه جهت اخذ 

كارت ورود به محل برگزاری مراجعه نمایند. 
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5-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.

6-انتخاب اعضاء هیئت مدیره.
7-سایر مواردی که تصویب آن در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

دستور جلسه :
1-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.

2-سایر موارد.

 هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(

مسعود فاطمی مقدم- شهردار بروات هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(

نوبت دوم

»فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای«

-مدت اجرای پروژه 12 ماه می باشد.
-ارائه ضمانت نامه بانكي به مبلغ 1/098/000/000 ریال )%5 براورد اولیه( در وجه شهرداري بروات به عنوان سپرده شركت در مناقصه الزامي مي باشد.

-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/04/02 می باشد.
-پایان مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17:00 مورخ 1400/04/09 

-پایان مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 17:00 مورخ 1400/04/19 
-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 مورخ 1400/04/20 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شهرستان بم- بخش 
بروات- بلوار آزادی- خیابان باقر العلوم- شهرداری بروات- امور قراردادها- تلفن:034-44232556

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام :85193768-88969737

شهرداری بروات در نظر دارد مناقصه عمومی رفت و روب معابر سطح شهر و نگهداری بخشی از فضای سبز شهر بروات را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: )www.setadiran.ir( انجام  خواهد 
شد و الزم است  مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.


