توصیه رئیس قوه قضائیه به قضات:

احکام معقول باشد

درالیحه حقوق حیوانات فرانسه
استفاده ازحیوانات وحشی

صدور احکام آنچنانی ،برخوردهای صورت گرفته با متهمان ،تبدیل دادگاه های

دربرنامههای زنده سیرک و نمایش

تجدیدنظر به دادگاه های تایید نظر و مسائلی از این دست از جمله عواملی است که

دلفینها ممنوع شد

سالهاست در زمره نقاط تاریک قوه قضائیه قرار گرفته است .نقاط تاریکی که با حضور
ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه و حاال با تکیه غالمحسین محسنی اژه ای بر کرسی

|

ریاست این قوه حداقل در ظاهر و کالم تالش شده رفته رفته حل و فصل شده واز
لیست نقاط ضعف دستگاه قضا خارج شوند.
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قیمــت  2000تومــان

|

جهان در مسیر انقراض
سیرکهای حیوانات

2

وزارت نیرو حمله سایبری را تکذیب کرد و خبر از ایجاد محدودیت عمدی در دسترسی به اطالعات سدها داد

اطالعات ذخایر سدها محرمانه شد
حاجی مرادی ،کارشناس آب :این اقدام نشانه تداوم حکمرانی تک بعدی در مساله آب است

2

نمایندگان پارلمان فرانسه پنجشنبه گذشته اقدام
بزرگی را برای حمایت از حقوق حیوانات انجام دادند.
آنها در الیحه جدید حقوق حیوانات ،رای دادند تا
استفاده از حیوانات وحشی در برنامههای زنده سیرک
و پرورش مینک در مزارع ممنوع شود .تحت این
قانون که موارد گستردهای را دربرمیگیرد.

اقلیم

3

چرا مدیریت شهری برای رسیدن

به هدف شهرهای دوستدار کودک
موفق عمل نمیکند؟

گام معلق رسیدن به
شهرهای دوستدار کودک
ابتکار شهرهای دوستدار کودک در سال  1996از سوی
یونیسف و برنامه سازمان ملل متحد به منظور
اجرایینمودن قطعنامههای تصویبشده در دومین
کنفرانس اسکان بشر مطرح شد .در ایران نیز این
موضوع از اواسط دهه  1380مطرح گردید.

بوم و بر

6

نگاهی به فرصتها و محدودیتهای

کشاورزی بینالمللی و نقش آن درتامین

مرثیه منار جهانی جام
در والیت غور

امنیت غذایی کشورو حفظ منابع آب

امنیت پایدار غذایی

و کشت فراسرزمینی
مسئله آب در ایران هر روز به مرحله تازهای پا
میگذارد .از فرونشست زمین و نگرانیهایی که در
پی دارد تا آثار اجتماعی آن که به ویژه در دو سال

quora

فعاالن مدنی افغانستان درباره احتمال فروریختن دومین
منار خشتی جهان در زمستان پیش رو هشدار دادند

اخیر منجر به شکلگیری اعتراضاتی در نقاط
مختلف کشور شده است ،اعتراضاتی که با تداوم

4

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده از انرژی برق راه به فرزندان خود بیاموزیم.

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات ذیل را به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

ردیف

شماره مناقصه

موضوع

مبلغ تضمین

کد فراخوان در سامانه

1

1400-11-116

توسعه ،اصالح و بهینهسازی شبکههای برق در شهرستان سیرجان

911,750,000

2000001574000131

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :روز شنبه مورخ  1400/09/06و حداکثر تا ساعت  19روز چهارشنبه مورخ 1400/09/10

خواهد بود.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :حداکثرتا ساعت  19روزشنبه مورخ  1400/09/20خواهد بود.

مهلت بازگشایی پاکتها :رأس ساعت  10صبح روزیکشنبه مورخ  1400/09/21خواهد بود.

ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت  14روز شنبه مورخ  1400/09/20الزامی
میباشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزارجهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

آدرس :کرمان بلوارجمهوری روبروی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی7618815676 :
تلفن تماس 32110403-5 :داخلی 1063

روابط عمومی برق جنوب استان کرمان

آگهی جذب مشمول وظیفه
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد از بین متقاضیان واجد شرایط  ،دو نفر مشمول وظیفه متاهل

و بومی شهر کرمان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (یک نفر) و رشته مهندسی
کامپیوتر (یک نفر) از دانشگاههای معتبر (تاریخ اعزام  )1400/12/01 :از طریق مصاحبه حضوری دعوت به همکاری نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ  1400/09/06حداکثر تا تاریخ  1400/09/25با همراه داشتن مدارک ذیل ،به آدرس کرمان

انتهای خیابان خواجو  ،نبش ابوذر  ،امور اداری بنیاد مسکن استان کرمان مراجعه نمایند  .ضمنا برای کسب اطالعات

بیشتر میتوانند با شماره های  03432528022و  03432517316داخلی  ۲۷۰و  ۲۳۰تماس گیرند .
مدارک مورد نیاز :

-1اصل و تصویرتمام صفحات شناسنامه متقاضی  ،همسرو فرزندان

-2اصل و تصویر پشت و رو از کارت ملی متقاضی

-3اصل و کپی گواهی فراغت از تحصیل

-4اصل و کپی برگ اعزام به خدمت (اعزام )1400/12/01

 8-5قطعه عکس  ۳*4تمام رخ جدید
-6یک عدد پوشه

کپی تمام مدارک فوق روی کاغذ  A4جداگانه گرفته شوند .

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

کند.

چارسوق

آگهی دعوت به همکاری

آگهیمناقصهعمومی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران  www.setadiran.irانجام میگردد.

وضع موجود میتواند به نقاط دیگر کشور هم سرایت

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان درنظردارد به منظورتامین نیروی انسانی

متخصص و کارآمد به عنوان راننده ماشین االت سنگین به صورت شرکتی از بین

متقاضیان واجد شرایط (مرد -بومی) از طریق مصاحبه حضوری دعوت به همکاری
نماید  .متقاضیان می توانند با شماره  09133420258آقای مهندس حاج غنی تماس

گیرند .

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان
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کند .نمایندگان مجلس هم وارد آن
شده و در نوع خود خواستار ایجاد

طرح  ۳۷نماینده

از این نمایندگان مالک شریعتی
و از نزدیک ترین چهره ها به علیرضا
زاکانی ،شهردار پایتخت .این نماینده

 ۳۷نماینده مجلس شورای اسالمی طرحی با

مجلس در یک برنامه تلویزیونی

عنوان «اعطای تابعیت به اتباع خارجی» تهیه

گفته است« :مجموع دریافتی (اعم

کردهاند که اکنون این طرح در دستور کمیسیون

از حقوق پایه ،مزایا ،دریافتی های

امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دارد .به

مستمر و غیر مستمر ،پاداش ،کارت

گزارش ایسنا ،متن طرح «اعطای تابعیت به

هدیه و )...کارکنان دولت حتی وزرا

اتباع خارجی» به شرح زیر است« :با توجه به

و نمایندگان مجلس ،نباید بیش

بحران جمعیت و ایجاد مشوق برای افرادی که

از  ۳۵میلیون تومان باشد ».او که

مسلما به جمهوری اسالمی خدمت کرده اند و

ریاست هیات تحقیق و تفحص از

میتوانند خدمت خود را به جمهوری اسالمی به

حقوق های نجومی را عهده دار است،

عنوان تبعه ایرانی ادامه دهند باید ایجاد شود تا

خاص کشور و نیاز به تسهیل سرمایهگذاری
خارجی و استفاده از ظرفیت اتباع خارجی،

همچنین تاکید کرد« :هیچکس قائل

| ریاست جمهوری |

واحده این طرح آمده است« :نظر به شرایط

به تساوی در حقوق و دستمزد نیست
ولی تبعیضها مردم را آزار می دهد.
سقف دریافتی پزشکان ماهانه باید
زیر  ۱۰۰میلیون تومان باشد ».او
آخرین نماینده مجلس نبود .سید

خصوصا مهاجران ،در بهبود شرایط اقتصادی،
دولت موظف است به افراد دارای شرایط ذیل،
اقامت بلندمدت و یا تابعیت جمهوری اسالمی
اعطا کند» در این طرح همچنین آمده است:

نظا مالدین موسوی ،سخنگوی هیات

رئیسجمهوری دیروزدرجلسه هیات دولت خواستارپایان یافتن پرداخت دستمزدهای شبهداربه مدیران شد

نجومیبگیری ادامه دارد

«مهاجران یا اتباع خارجی که حداقل به میزان
مشخص شده در دستورالعمل اجرایی این
قانون در کشور سرمایهگذاری کنند .مهاجران
یا اتباع خارجی که نسبت به صادرات حداقل

رئیسی :به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود

میزان کاالهای ایرانی مشخص شده در
دستورالعمل اجرایی این قانون ،به کشور خود یا

رئیسجمهوری دیروز در جلسه دولت نسبت به انتشار فیشهای حقوقی مدیران دولتی و شرکتهای خصولتی واکنش

کشور ثالث مبادرت ورزند ».در تبصره این طرح
آمده است« :دستورالعمل اجرایی این قانون

نشان داد .انتشار فیشهای حقوق مدیران دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شبهدولتی در سا لهای اخیر

وزارت صنعت ،معدن و تجارت تهیه خواهد شد

با شعار عدالت بر سر کار آمده با چالشی جدی در برابر مساله نظام پرداخت دستمزد مدیران روبهرو است .رئیسجمهوری

حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان ابالغ ،توسط

خبرساز بوده است .برای مدتی این خبرها کم شده و دوباره بحث با انتشار برخی فیش ها باال گرفته است .اکنون دولتی که

و هر ساله به روزرسانی میشود».

دیروز برای اصالح روند پرداخت دستمزد دستوری هم صادر کرد.

دیدار معاون سیاسی
با انورقرقاش

معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسالمی
در سفر به امارات با مشاور دیپلماتیک رئیس
این کشور دیدارو در خصوص روابط میان دو
کشور و مسائل منطقهای گفتوگو کرد .به
گزارش ایسنا ،خبرگزاری امارات روز چهارشنبه
اعالم کرد که علی باقریکنی ،معاون سیاسی
وزیر خارجه کشورمان با انور محمد قرقاش،
س امارات در حضور
مشاور دیپلماتیک ،رئی 
امور خارجه امارات دیدار کرد .در این دیدار در
مورد روابط میان ایران و امارات متحده عربی
گفتوگو شده است .طرفین این دیدار همچنین
بر لزوم تقویت اساس همسایگی خوب و
احترام متقابل در چارچوب منافع مشترک
جهت حصول ثبات و شکوفایی در منطقه و
گسترش روابط اقتصادی و تجارب میان دو
کشور تاکید کردهاند .در این دیدار همچنین
درخصوص تحوالت منطقهای و بینالمللی مورد
اهتمام دو طرف گفتوگو انجام گرفت.

رئیسجمهوری در شرایطی
خواستار توقف پرداخت
حقوقهای نجومی در دولت
سیزدهم شده است که
نمایندگان پرداخت این حقوقها
را در نتیجه انتصاب بر اساس
رابطه میدانند و از تحقیق و
تفحص از شرکتهای دولتی
سخن به میان میآورند.

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که
جلسه شورای حکام آژانس گفت ،مذاکراتی
که این هفته در تهران درباره برنامه هستهای
ایران انجام داده بود ،بینتیجه مانده است.
او سخنرانی آغازین خود گفت« :در ۲۳
نوامبر  ۲۰۲۱در تهران با محمد اسالمی،
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی

گزارش آمده است ،بینتیجه ماند .همچنین
در بیانیهای که آژانس بینالمللی انرژی
اتمی منتشر کرده و در برگیرنده اظهارات
امروز مدیرکل آژانس در نشست شورای
حکام میباشد ،آمده است :تا  ۳۲فوریه
 ،۲۰۲۱آژانس اجرای تعهدات هستهای ایران
تحت برجام را راستیآزمایی کرده و بر آنها
نظارت داشته است .اگرچه ،از آن تاریخ
به بعد ،این فعالیتها در نتیجه تصمیم
ایران برای متوقف کردن اجرای تعهدات
هستهایاش تحت برجام ،از جمله پروتکل
الحاقی به طور جدی تضعیف شدهاند.

نجومی» طرح و نقل محافل شد.

دارد که حد آن باید برای تمام افراد

غیرمتعارف در دولت و شرکت های

سازمان برنامه و بودجه همان زمان

شاغل در دولت و شرکتهای دولتی

دولتی قابل تحمل نیست ».او با

اعالم کرد که این حقوقها از دریافت

مشخص شود و بیش از آن میزان

تاکید بر اهمیت یک صدایی در دولت

کنندگانش پس گرفته شده و به خزانه

هم نباید پرداخت شود .مردم انتظار

گفت« :سند تحول دولت در ۳۷

دولت برگشت داده شده است اما این

شنیدن

حقو قهای

مسأله اصلی کشور تدوین شده که

پایان ماجراها نبود .تقریبا در طول 5

چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق

سال بعد از طرح این کلیدواژه ،کمتر

نجومی

شود».

ماهی بود که در آن خبر از حقوق

رئیس جمهوری در همین زمینه از

نجومی و نجومی بگیران نباشد .انتظار

سازمان اداری و استخدامی کشور

حامیان رئیسی این بود که در دولت
رئیس سابق قوه قضائیه و مدعی
مقابله با فساد از قوه مجریه دیگر

باید

در جلسه

درباره

داده

بزودی اعالم خواهد شد».

رانت ضربدر رانت
حقو قهای

خبر پرداخت حقوقهای  150 ،200و 50
میلیون تومانی در پتروشیمی امیرکبیر
رسانهای شد .خبری که البته ابتدا

همین

مساله

و

پرداخت

حقو قهای

نجومی

در

از

یکی

نجومی

مسالهای

نیست که فقط دولت را مشغول

دولتی و شبه دولتی فقط حقو قهای
نجومی نیست .مساله در شرکت
های دولتی و شبه دولتی فقط
حقو قهای

نیست.

نجومی

تاسف

بارتر این است که در بسیاری موارد
این حقو قها را کسانی میگیرند
که نه به دلیل دانش و تجربه بلکه
بواسطه ارتباطات مسئولیت گرفتهاند،
فعاالن دولت رئیسی اما در این میان
میکوشند از پایان معضل نجومی
گیری

در دولت

رئیسی

بگویند.

مشاور وزیر کار گفته است« :با ابالغ
اخیر وزیر یکی از درگا ههای اصلی
شکلگیری

پرداختهای

نجومی

مسدود شد .خرید سکه ،کارت هدیه
و تصویب بودجه محرمانه به هر
شکلی ممنوع شد» با این حال بعید
است این پایان ماجرا باشد .بسیاری
پرداخت حقو قهای نجومی را نشات
گرفته از تبعیض ساختار در نهادهای
دولتی و شبه دولتی می دانند و
راهکار آن را شفافیت تمام و کمال
عنوان میکنند .شفافیتی که نیست
و این یعنی احتمال تداوم پرداخت
این حقوق ها مگر آنکه دولت رئیسی
در ما ههای آتی فکر دیگری برای این
مساله داشته باشد.

واکنش رئیسجمهوری به تجمعات اصفهان و شهرکرد در اعتراض به کمآبی

آب مهم است

شاهد چنین مواردی نباشند اما خیلی
زود انتظاراتشان به در بسته خورد و

داد و گفت« :مساله در شرکت های

متهمان ،تبدیل دادگاههای تجدیدنظر به دادگاههای
تایید نظر و مسائلی از این دست از جمله عواملی
است که سال هاست در زمره نقاط تاریک قوه قضائیه
قرار گرفته است .نقاط تاریکی که با حضور ابراهیم
رئیسی در قوه قضائیه و حاال با تکیه غالمحسین
محسنیاژهای بر کرسی ریاست این قوه حداقل در
ظاهر و کالم تالش شده رفته رفته حل و فصل شده
واز لیست نقاط ضعف دستگاه قضا خارج شوند .اژه
ای دیروز به همین مساله اشاره کرد .محسنی اژهای
دیروز در مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
حضور یافت و در نشستی با قضات این دادگاهها،
گفت که از ابتدای تصدی مسئولیت دستگاه قضا
تمرکز خود را بر روی بررسی و حل و فصل مسائل
قضایی گذاشته و همه باید تالش کنیم به یک
نظام قضایی در تراز گام دوم انقالب اسالمی دست
یابیم .اگرچه تقریب ًا کل عمر کاری خود را در دستگاه
قضایی گذرانده ،اما هنوز برای آشنایی بیشتر با ابعاد
و زوایای مختلف کار نیاز به تحقیق و شنیدن نظرات
دلسوزان و خیرخواهان دارد.

حجم کار قضات کم شود

محسنیاژهای بر همین اساس از رئیس کل

دادگستری استان تهران و مسئوالن کمیسیون نقل و
انتقاالت خواست که با افزایش قضات و مستشاران
مورد نیاز دادگاههای تجدید نظر ،در حد مقدورات
تعداد شعب این دادگاهها را افزایش دهند تا روند
رسیدگی به کار مردم تسریع شود .رئیس دستگاه
قضا بیان کرد« :امر قضایی سنگین است و در
حال حاضر بیش از حد متعارف کار برای کارمندان
و قضات تعریف شده و متاسفانه محدودیتهایی
برای بکارگیری و استخدام وجود دارد که باید با
یک برنامهریزی دقیق و مدبرانه و با کمک دولت و
مجلس از حجم کار کاسته شود و یا با به کارگیری
بیشتر قاضی و کارمند خدمات بهتری به مردم داده
شود .باید حجم کار قضات را کم کنیم تا کیفیت کار
باالتر رود».

برخورد با قضات فاسد از مبدا

مساله فساد قضات دیگر موضوعی بود که رئیس قوه
قضائیه دیروز به آن اشاره کرد .رئیس قوه قضائیه
در ادامه با بیان اینکه «صبح سه شنبه گزارشی از
تخلف یک قاضی بازداشت شده را خوانده ام»،
گفت« :بعد از خواندن این گزارش بالفاصله با رئیس
دادگستری و رئیس مجتمع قضایی و بازپرس این
پرونده تماس گرفتم و آنها را به دفترم دعوت کردم
که علل لغزش را بررسی و آسیبشناسی کنیم که
چه انگیزه و عواملی باعث لغزش شده و یا امکان
پیشگیری وجود داشته است یا خیر .باید جلوی
لغزش را از مبدأ گرفت نه آنکه اجازه دهیم افراد
سقوط کنند و بعد برایشان ابراز تأسف کنیم».

مجازات متناسب با جرم

صدور احکام شائبه برانگیز دیگر موضوع مورد اشاره

رئیس قوه قضائیه بود .احکامی که گاه و بیگاه
انتشار آنها مجموعه دستگاه قضا را زیر سوال

سید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهوری دیروز ،چهارشنبه در جلسه

کرونا و موفقیت دولت در تامین واکسن و واکسیناسیون عمومی

میبرد .محسنی اژهای همچنین بیان کرد« :مجازات

هیات دولت با گرامیداشت هفته بسیج و تشکر از خدمات

بیان کرد« :پس از موضوع کرونا مسأله اصلی دولت معیشت مردم

باید متناسب با جرم باشد؛ باید جهات مختلف

بسیجیان به همه بخشهای کشور اظهار کرد« :بسیج در مسکن

است ،وزرا نیز اقدامات انجام شده خود در این زمینه را برای مردم

حکم به صورت مستند و مستدل در رای ذکر شود و

سازی ،اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی اقدامات خوبی انجام

تبیین کنند».تجمعات شهرهای اصفهان و شهرکرد درباره کم آبی هم

احکام باید معقول باشد که منجر به شبهه نشود».

داده است و می تواند برای همه بخش ها گره گشا باشد ».کرونا

در جلسه هیات دولت مطرح شد .رئیسی در مورد مشکالت آب در

رئیس دستگاه قضا بیان کرد« :قضات باید وضعیت

دیگر مساله مورد اشاره رئیس جمهوری بود .او با اشاره به فعالیت

استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت« :باید مصوباتی

زندانیان را به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی

بسیج در طرح غربالگری شهید سلیمانی اظهار کرد« :نقش بسیج

که در این مورد انجام شده ،پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود.

قرار دهند تا کسانی که امکان استفاده از ارفاقات

بسیار اثرگذار است و بسیجیان نیروهای مخلص و کارآمد هستند

مسأله تامین آب شرب و کشاورزی مردم مهم است ».او همچنین

قانونی همچون آزادی مشروط و مرخصی دارند ،بی

و استفاده از این ظرفیت می تواند کارها را دقیقتر و سریع کند.

به موضوع بازگشایی مدارس و هشدارها در این زمینه اشاره کرد و

دلیل در زندان نمانند و تاجایی که امکان دارد حکم

امروز بسیجی بودن و داشتن روحیه بسیجی از شاخص های مهم

گفت« :والدین دانش آموزان هم از برگزاری توامان کالس ها به

زندان و حبس داده نشود»

تحرک و پویایی در دولت است ».رئیسی با اشاره به شیوع بیماری

صورت حضوری و غیر حضوری راضی هستند».

حاجیمرادی ،کارشناس آب :این اقدام نشانه تداوم حکمرانی تک بعدی درمساله آب است

روز گذشته به ایران سفر کرده بود ،امروز در

پادمانی ایران که جزئیات آن در این دو

ایران و در مواجه با مساله «امالک

دولت اظهار کرد« :حقوق یک حدی

انجام شود .پرداختهای نابرابر و

در قامت

خاتمه

و تحقق از شرکتهای دولتی خبر

اطالعات ذخایر سدها محرمانه شد

نقل از خبرگزاری رویترز ،رافائل گروسی

گسترده برای پرداختن به مسائل باقیمانده

رسانهای منتهی الیه راست سیاست

دولت

هیات

که باید در این زمینه نیز اقداماتی

اخباری

شد .او از قصدش برای آغاز تحقیق

وزارت نیرو حمله سایبری را تکذیب کرد و خبرازایجاد محدودیت عمدی دردسترسی به اطالعات سدها داد

و ایران را تشریح کرد .به گزارش ایسنا ،به

تالشهایم ،این مذاکرات و رایزنیهای

نجومی» از سوی فعاالن سیاسی و

حقو قها در شرکتها شود .رئیس

و یا افراد دولتی را داشته باشند

سیزدهم

نمایند های بود که به مساله وارد

صدور احکام آنچنانی ،برخوردهای صورت گرفته با

سوژه روز

با مقامات ایرانی و تحوالت روابط آژانس

برنامه هستهای ایران ،افزود :علیرغم تمام

همین مصائب است .کلیدواژه «حقوق

بکشند و خواستار توقف پرداخت این

اجازه تعیین حقوق برای شرکتها

زیرمجموعهها و احتمال باالی تکرار

شورای حکام نتیجه رایزنیهای اخیرش

با اشاره به گزارشهای اخیر آژانس درباره

بود .مساله حقوقهای نجومی یکی از

جمهوری سکوت خود را در این زمینه

کرد« :شاید طبق قانون دستگاه هایی

پایان دهید

بینتیجه بود

امور خارجه ایران دیدار کردم ».گروسی

دولت حسن روحانی هم با آن مواجه

ابراهیم

رئیس

و دستمزد اقدام کند .رئیسی تاکید

این حقوق را فراهم آورد.

بینالمللی انرژی اتمی

اتمی ایران و حسین امیرعبداللهیان وزیر

مفاسد و مصائبی مواجه شده که

دالیلی است که باعث شد سید

تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق

برکناری برخی افراد و دریافت کنندگان

مذاکرات ایران و آژانس

در اظهارات آغازین خود در جلسه امروز

با

شستا یا وزارت نفت احتماال از جمله

تکذیب شد ولی در ادامه موجبات

مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی:

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی

با گذشت حدود  4ماه از عمر دولت

آن در سایر شرکتهای زیرمجموعه

نهایی شدن بودجه  ۱۴۰۱نسبت به

رئیسی

رییسه مجلس شورای اسالمی دیگر

یعنی :رانت ضربدر رانت!» مشاوران و
خواست هر چه سریعتر و قبل از

سید ابراهیم رئیسی ،این دولت

وزیر امور خارجه ایران

خلیفه شاهین المرر ،وزیر مشاور دولت در

احکام معقول باشد

نیاسر است .او نماینده تهران است

تابعیت به اتباع خارجی»

شود .لذا طرح ذیل تقدیم میشود ».در ماده

توصیه رئیس قوه قضائیه
خطاب به قضات

عدالت در پرداختیها شدند .یکی

مجلس برای «اعطای

از خدمت و براکات این دوستان بهتر استفاده
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پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

حاجی مرادی ،کارشناس آب:
اقدام وزارت نیرو یعنی آنان
همچنان قصد دارند ماده 21
قانون توزیع عادالنه آب که
مصوب  39سال پیش است
را اجرایی کند و بنای واگذاری
اختیاراتش را ندارد .ما شورای
عالی آب داریم ولی هیچ وقت
به آن اختیار ورود به مسائل
اصلی حوزه آب داده نشد
همانطور که به کارگروههای دیگر
این اختیار را ندادند.

«مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید هم

دسترسی به میزان ذخایر سدهای کشور

خبر به طور قطع تکذیب میشود .بهاطالع

میترسد»؛ این خالصه نوع نگاه رسانههای

وجود نداشته است ».این رسانه اما از قول

میرساند که هیچ گونه حمله سایبری وجود

داخل ایران به توقف فعالیت سایتها،

منبع آگاه خود نوشت که مسئول بخش

نداشته و همکاران ما در بخش صنعت آب

پایگاههای اطالعرسانی و خدمترسانیهای

انفورماتیک شرکت مدیریت منابع آب مساله

برای ایمن سازی سامانههای اطالعات و

الکترونیکی پس از حمالت سایبری نه

حمله سایبری را تایید نمیکند.

آمار این حوزه برخی دسترسیها را بهاین

چندان کم تعداد یکی دو سال اخیر است.

مهمتر از تکذیب

ایران در طول یکسال گذشته حداقل سه
مرتبه با حمله سایبری جدی مواجه بوده
است .مسالهای که موجبات هشدار بسیاری
از ناظران را فراهم آورده است .دیروز هم خبر
آمد که اطالعات سدهای ایران دستکاری
سایبری شده است .ماجرای دیروز هم
از صداوسیما آغاز شد .این رسانه به نقل
از منابع خود از احتمال حمله سایبری به
دادههای سدهای ایران نوشت و تاکید کرد:
«در دو هفته گذشته سیستمهای مربوط به
جمعآوری و ارزیابی میزان ذخایر سدهای
کشور بهطور کامل قطع شده است .امروز
حتی دسترسی کارکنان شرکت نیز به فضای
مجازی از جمله نرمافزار واتساپ که تا
پیش از این کارکنان شرکت برای انتقال
اطالعات استفاده میکردند از بین رفته
است ».آنطور که در گزارش صداوسیما
آمده است ،در دو هفته گذشته «هیچ گونه

سایتها محدود کردند.

این اخبار با توجه به منبع اولیه منتشر
کننده یعنی خبرگزاری صداوسیما ،نشانهای
شد برای تایید حمله سایبری به سدهای
ایران .این خبر با واکنشهای گستردهای
در شبکههای اجتماعی مواجه شد .برخی
رسانههای داخلی و خارجی هم

آن را

بازنشر کردند .انتقادها هم از سازمان
پدافند غیرعامل دوباره اوج گرفت .سازمانی
که هنوز گزارشی از چند و چون حمله
سایبری به جایگاههای عرضه سوخت ایران
و خروج سه روزه آنان از مدار ارائه نکرده
است .چند ساعت بعد اما تکذیبها از راه
رسید .روابطعمومی شرکت مدیریت منابع
آب ایران اولین نهادی بود که در اطالعیهای،
اخبار منتشر شده را تکذیب و تاکید کرد« :به
دنبال انتشار خبری مبنی بر حمله سایبری
به سامانه اطالعات سدهای کشور این

زیرا این سایتها در دسترس هستند و
این اقدام ،امری معمولی است ».در خبری
دیگر ایسنا از قول سید اعتضاد مقیمی،
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل وزارت نیرو ،نوشت« :وزارت نیرو
به صورت خودخواسته محدودیتهایی را
برای عموم و دسترسی به اطالعات سدها
ایجاد کرده است و این موضوع هیچ
ارتباطی با موضوعات مطرح شده ندارد» .او
توضیحی نداده که چرا عموم جامعه نباید
از آب پشت سدها باخبر شود ولی گفته
است« :هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است و
از داخل سیستم دسترسیها وجود دارد.
هیچ حمله سایبری رخ نداده و اساس
این صحبت ها کذب است .وزارت نیرو
این محدودیتها را ایجاد کرده و همه چیز
تحت کنترل است و هیچ مشکلی وجود
ندارد».

اجرای ماده 21

علی حاجیمرادی ،کارشناس آب به «پیام ما»
گفت که «تا امروز عموم جامعه دسترسی به
اطالعات سدها نداشتند .یک سامانهای تحت
عنوان سامانه بهرهبرداری از سدهای کشور در
نظر گرفته شده بود که دسترسی به آن با نام
کاربری و رمز عبور میسر بود .این اطالعات در
اختیار برخی مجموعهها قرار گرفته بود که االن
حدود  2هفتهای است قطع شده است که از قرار
معلوم این اقدام خودخواسته بوده و از طرف
وزارت نیرو صورت گرفته است ».او این اقدام
وزارت نیرو را در تناقض با گفتههای مسئوالن
دولتی دانست و تصریح کرد« :نشانگر فاصله
حرف تا عمل است .در حرف میگویند نیازمند
همگرایی و جلب مشارکت برای حل مساله
آب هستیم ولی در بای بسمهللا ماندهاند و به

جای ایجاد دسترسی برای عموم جامعه ،همان
دسترسی برخی مجموعهها را هم قطع کردهاند
که یک بازگشت به عقب محسوب میشود».
او یادآور شد« :مدل حکمرانی آب در ایران
تک بعدی و تک دستگاهی است .این اقدام
نشانگر آن است که وزارت نیرو همچنان قصد
دارد ماده  21قانون توزیع عادالنه آب که مصوب
 39سال پیش است را اجرایی کند و بنای
واگذاری اختیاراتش را ندارد .ما شورای عالی
آب داریم ولی هیچ وقت به آن اختیار ورود به
مسائل اصلی حوزه آب داده نشد همانطور که به
کارگروههای دیگر این اختیار را ندادند ».در ماده
 21قانون آب آمده است « :تخصیص و اجازه
بهرهبرداری از منابع عمومی آب برای مصارف
شرب ،کشاورزی ،صنعت و سایر موارد منحصر ًا
با وزارت نیرو است».

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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در الیحه جدید حقوق حیوانات فرانسه ،استفاده از حیوانات وحشی در برنامههای زنده سیرک ،نمایش
دلفینها و پرورش مینک در مزارع ممنوع شد

حیوانات از قانونگذاران میخواهند تا در
قوانین جدید خود بهبودی شرایط داخل مزارع

سرپرست روابطعمومی

حیوانی صنعتی را نیز در نظر بگیرند .فعاالن

جهان در مسیر انقراض سیرکهای حیوانات

محیط زیستی مدتهاست فعالیتهای برخی

سازمان حفاظت محیط

مزارع را که اردک و مرغابی را برای خوراکی به

زیست منصوب شد

نام «جگرچرب» پرورش میدهند ،زیر نظر
گرفتهاند .خورد و خوراک پرندگان این مزارع

فعاالن محیط زیست و حامیان پرشور حقوق حیوانات از قانونگذاران میخواهند تا در قوانین جدید خود

در حکمی از سوی معاون رئیسجمهوری

بین  ۸تا  ۱۰هفته شدت زیادی پیدا میکند.

و

بین  ۱۲تا  ۲۱روز ،روزانه یک تا  ۲کیلو دانه و

بهبودی شرایط مزارع حیوانی صنعتی را در نظر بگیرند

میرود صاحبان  ۱۲۰سیرک در فرانسه نسبت به
محدودیتهای جدید دست به اعتراض بزنند.
آنها هشدار دادهاند که برخی از حیوانات ممکن
است به خودی خود رها شوند.صنعت خز در
فرانسه در سالهای اخیر نیز تالش بیثمری
برای مقابله با تعطیلی مزارع مینک و برندهای
لوکسی که دیگر از پوست خز استفاده نمیکنند،
کرده است.

سیرکها زمانی برنامهای
برای پر کردن لحظات و
سرگرمی خانوادگی به حساب
میآمدند اما پس از افشای
رفتار ظالمانه مربیهای سیرک
برای دستآموز کردن حیوانات
و آگاهیرسانی کنشگران و
حامیان حقوق حیوانات ،افکار

ممنوعیت استفاده ازحیوانات

عمومی مخالفت شدیدی با

درسیرکهای جهان

برخی کشورها مانند التویا و رومانی با تالشهای
فعاالن انجمن حامیان محیط زیست ،PETA

برگزاری سیرکهای حیوانات
نشان داد.

مکزیک ،اسکاتلند ،انگلستان ،ولز و ایرلند استفاده
از حیوانات در سیرکها را یا ممنوع کردند و یا

| | MT

| روزنامهنگار |
سیرکهای

برنامه فرانسه برای حذف
حیوانات در حالی است که سازمان حفاظت
محیط زیست ایران از  ۶سال پیش به
دلیل جلوگیری از آزار و اذیت و بهرهکشی
از حیاتوحش ،استفاده از حیوانات را در
سیرکهای حیوانی حذف کرد و به فهرست
کشورهای بدون سیرک جهان راه یافت .در آن

اما الیحه جدید حقوق حیوانات در فرانسه،

حیوانات خانگی اعمال شده است .این الیحه

کنشگران و حامیان حقوق حیوانات ،افکارعمومی

چه زمان به نتیجه میرسد؟ زمانی که الیحه

از طرف تمام احزاب در هر دو پارلمان مورد

مخالفت شدیدی با برگزاری سیرکهای حیوانات

جدید به وسیله امانوئل مکرون ،رئیسجمهور

حمایت قرار گرفته است .لویی دومبروال ،یکی

نشان داد .وقوع چند حادثه در سالهای اخیر

فرانسه ،امضا شود به قانونی تبدیل میشود

از طراحان این قانون که خود دامپزشک است،

فرانسه ،سیرکها را به سمت تعطیلی سوق داد؛

که در آن برگزاری برنامههای زنده دلفینها و

میگوید« :در نهایت روزی میآید که درباره

مرگ خرس ناخوش احوالی به نام میشا در سال

مزارع پرورش مینک که برای استفاده از پوست

مسائل حساسی مانند شکار ،گاوبازی یا پرورش

 ۲۰۱۹که از دست مربیهای سیرک نجات پیدا

و خز آن در صنعت مد به کار میرود ،متوقف

دام مذاکره کنیم».

کرده بود و دیگری تیراندازی در پاریس به ببر

میشوند .در واقع آخرین پرورشدهنده مینک

زمان معرکهگیری سنتی و استفاده از شیر،

حمایت گسترده افکارعمومی

در فرانسه نیز تعطیل میشود .حزب امانوئل

خرس و میمون و چندین حیوان دیگر نیز

به گزارش گاردین نظرسنجیها نشان

مکرون الیحه را «گامی تاریخی در مبارزه برای

در سیرکها ممنوع شد .این ممنوعیت در

میدهند که بیشتر مردم فرانسه از اعمال

حقوق حیوانات» دانسته و بریجیت باردو ،بازیگر

پی انتشار تصاویری از حمله شیر سیرک به

قانون ممنوعیت استفاده از حیوانات وحشی در

و فعال حامی حقوق حیوانات آن را پیشرفت

مربیاش در مشهد و اتفاقات رخ داده در دیگر

سیرکها حمایت میکنند .بسیاری از شهرهای

بزرگی خوانده است .بر این اساس عالوه بر

سیرکهای کشور به نتیجه رسید .پس از آن

بزرگ و کوچک سراسر فرانسه نیز پیش از این

اقداماتی که سیرکها را هدف قرار میدهند ،در

سازمان محیط زیست فرصتی دو ساله را برای

اجرای سیرکها را ممنوع کرده بودند.

قانون جدید باالترین حد جریمه برای بدرفتاری

سیرکها مشخص کرد تا حیوانات خود را به

سیرکها زمانی برنامهای برای پر کردن لحظات

با حیوانات به  ۵سال زندان و جریمهای ۷۵هزار

باغوحشها و مراکز نگهداری مجاز منتقل

و سرگرمی خانوادگی به حساب میآمدند اما

یورویی (معادل ۸۵هزار دالر) افزایش یافته و

کنند .حاال مدتهاست هیچ سیرکی با حضور

پس از افشای رفتار ظالمانه مربیهای سیرک

محدودیتهایی در خصوص خرید و فروش

حیوانات در ایران فعالیت نمیکند.

برای دستآموز کردن حیوانات و آگاهیرسانی

در حال فرار .این ماده ببر که مِ وی نام داشت
از حصار خود در سیرک Bormann-Moreno
فرار کرد و در کوچههای پایتخت فرانسه در حال
گردش بود که به دلیل حفظ امنیت عمومی،

نگیرند ،شیرینکاری کنند .در طبیعت ،فیلها به
پیادهروی ،شنا ،کشف مناطق جدید ،بازی و روابط
اجتماعی پیچیده خود میپردازند .اما درسیرکها
دست و پایشان داخل چادرها زنجیر میشود و
در چهاردیواری خود از هر گونه رفتار طبیعی و
بااهمیت در زندگیشان محروم میشوند.
اولین بار در سال  ۱۸۳۱بود که هنری مارتین
فرانسوی در آلمان در اجرای خود وارد قفس

صاحب ببر مجبور شد او را با تیر از پای دربیاورد.

تالشهای برای حفظ حقوق حیوانات

که سر خود داخل دهان شیر گذاشت .سپس

ادامه دارد

فرانسه بیستمین کشور اروپایی است که تاکنون
استفاده از حیوانات برای سرگرمی را یا ممنوع کرده
یا محدودیتهای شدیدتری را اعمال کردهاند.
فعاالن محیط زیست و حامیان پرشور حقوق

او ابالغ شد.
نقیلو

از

۱۳۷۷

سال

فعالیت

در

روابطعمومی را به عنوان خبرنگار آغاز
دانشکده

روابطعمومی

سمپوزیوم بینالمللی روابطعمومی ایران،

فرانسه بیستمین کشور اروپایی
است که تاکنون استفاده از
حیوانات برای سرگرمی را یا
ممنوع کرده یا محدودیتهای

عضو انجمن متخصصان روابطعمومی و
نگارش مقاالت متعدد پژوهشی از سوابق
علمی و مدیریتی نقیلو در دو دهه گذشته
است.

شدیدتری را اعمال کردهاند.

ویسکرمی:

برخی کشورها مانند التویا و

درباره ضرورت

رومانی با تالشهای فعاالن
انجمن حامیان محیط زیست
 ،PETAمکزیک ،اسکاتلند،
از حیوانات در سیرکها را یا
ممنوع کردند.

قانونگذاری برای نگهداری
حیوانات تردید نداریم

یکی از امضاکنندگان طرح «صیانت
از حقوق عامه در مقابل حیوانات
مضر و خطرناک» با بیان اینکه قانون

یک ببر شد .کمی پس از آن ،آیزاک ون امبورگ
آمریکایی به آن مشهور شد که اولین مردی بود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به

و تبلیغات ،عضو شورای سیاستگذاری

انگلستان ،ولز و ایرلند استفاده

تاریخچه سیرکهای حیوانی

امور رسانه توسط معاون رئیسجمهور و

مشخصی برای نگهداری از حیوانات
خانگی وجود ندارد ،گفت :در مورد
اصل قانو نگذاری و ضرورتش تردیدی

این برنامه را در سال  ۱۸۳۸در انگلستان به

وجود ندارد ما باید متناسب با فرهنگ

اجرا گذاشت که ملکه ویکتوریا جوان را بسیار

خود این مشکل را که در آن خال قانونی

تحت تاثیر قرار داد .کم کم به حیواناتی مانند

داریم رفع کنیم.

فیل ،هرس ،میمون و اسب نیز نقشهایی در

مهرداد ویسکرمی با اشاره به برخی

برنامههای سیرک داده شد.

انتقادات نسبت به طرح «صیانت از
حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و

در آستانه سفر معاون رئیسجمهور

محیطزیست مازندران خواستارپیگیری حقابه میانکاله شد
تخصیص حقابه تاالب بینالمللی میانکاله که

به گزارش ایرنا  ،رعایت نکردن حقابه میانکاله

تهدید بروز ریزگرد و کاهش مهاجرت پرندگان

طی سالهای گذشته با وجود وعد ه مسئوالن

طی دست کم یک دهه گذشته سبب شد تا

زمستانگذران در  ۲سال گذشته به شیوع

هیچگاه محقق نشده  ،اکنون در آستانه سفر

بخشی از این تاالب بین المللی خشکیده شده

بیماری «بوتولیسم» در منطقه انجامید و دهها

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور

و تبدیل به بیابان شود و آب بخشهای دیگر

هزار پرنده مهاجر را تلف کرد.

به مطالبه جدی دوستداران و مسئوالن محیط

هم تا حدود زیادی کاهش یابد؛ مشکلی که

تصرف حقابه میانکاله سبب شد حلقه محاصره

زیست مازندران تبدیل شده است.

عالوه بر تبعات محیط زیستی فراوان از جمله

خشکی بر تاالب میانکاله هر ساله تنگ تر

شود و طبق گزارشهای رسمی محیط زیست،

کرده است .رئیس اداره حفاظت محیط زیست

در یک دهه گذشته پنج تا هفت هزار هکتار از

شهرستان بهشهر که متولی میدانی حفاظت

مساحت  ۴۴هزار هکتاری این تاالب بینالمللی

از تاالب بینالمللی میانکاله است ،در آستانه

خشک شود.طبق گزارش رسمی محیط زیست

سفر معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان

مازندران ،سهم آب تاالب میانکاله طی یکی

حفاظت محیط زیست به مازندران به ایرنا گفت:

دو دهه گذشته با افزایش مزارع شالیزاری

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت

در مناطق باالدست و ایجاد حدود  ۴۰۰استخر

به تخصیص حقابه تاالب میانکاله و همچنین

پرورش ماهی و آببندان تقریبا به صفر رسیده

تعیین حریم حد و بستر آن در سفر پیشرو به

است و کاهش بارندگی هم وضعیت را تشدید

استان مازندران اقدام فوری کند.

خطرناک» به ایسنا گفت :معنی امضای
طرح این است که تشخیصمان این

سهم آب تاالب میانکاله
طی یکی دو دهه گذشته
با افزایش مزارع شالیزاری
در مناطق باالدست و ایجاد
حدود  ۴۰۰استخر پرورش
ماهی و آببندان تقریبا به
صفر رسیده است

است که طرحی که آمده ضرورت دارد
مطرح شود و مسئله حل شود و این
به معنی تایید کل جزئیات طرح
نیست .ضمنا زمانی که طرحی اعالم
وصول میشود به کمیسیون میرود،
بررسی میشود و بعد کمیسیون نظرات
نمایندگان را اعمال میکند و نتیجه
نهایی را به صحن میدهد و نهایت ًا در
صحن مورد بررسی قرار میگیرد.
او افزود :یکی از بحثهایی که با توجه

محوطه

سومین روز مخالفت با انتقال آب در شهرکرد
شماری از مردم چهارمحالوبختیاری برای
سومین روز به خیابان آمدند و با سردادن
شعارهایی با انتقال آب بین حوضهای به
مخالفت پرداختند.
دیروز سوم آذرماه در سومین تجمع
اهالی شهرکرد ،گروهی از مردم با هدف
مخالفت با اجرای پروژههای انتقال آب از
چهارمحالوبختیاری به استانهای کویری
در محل امامزادگان دوخاتون شهرکرد
تجمع کردند.
بر اساس گزارش ایسنا ،معترضان در
روزهای گذشته نیز با تجمع در مقابل
استانداری

میگیرند برای اینکه کتک نخورند یا مورد آزار قرار

محسن نقیلو سرپرست روابطعمومی و

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور رسانه

و سنگاپور ممنوع است.حیوانات وحشی تنها

طی  ۲سال آینده و مالکیت آنها تا  ۷سال آینده ممنوع میشود.

حفاظت محیط زیست؛ حکم انتصاب

داخلی مجله منابع طبیعی ایران ،مشاور

مقدونیه ،مالتا ،مکزیک ،هلند ،پاراگوئه ،پرو،

تنگ به مکانهای مختلف دنیا بروند و یاد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان

روابطعمومی سازمان جنگلها ،مدیر

رومانی ،اسکاتلند ،صربستان،اسلوونی ،اسلواکی

موارد گستردهای را دربرمیگیرد و از سال  ۲۰۲۰مورد بحث قرار دارد ،اجرای نمایش به وسیله حیوانات وحشی مانند شیر ،ببر یا خرس

بر عهده داشت.

تحقیقات بینالمللی بیابان ،مدیر کل

یونان ،گواتماال ،ایرلند ،اسراییل ،لوگزامبورگ،

و ماللآور محکوم میشوند تا در قفسهای

رسانه سازمان حفاظت محیط زیست را

طبیعت ،مشاور اجرایی رئیس مرکز

یوهرزگوین ،کلمبیا ،کاستاریکا،
بولیوی ،بوسن 

| یاسمن طاهریان |

مسئولیت سرپرستی روابطعمومی و امور

طبیعی ،مدیر مسئول ماهنامه پیام

کرواسی ،قبرس ،السالوادور ،انگلستان ،استونی،

حیوانات ،رای دادند تا استفاده از حیوانات وحشی در برنامههای زنده سیرک و پرورش مینک در مزارع ممنوع شود .تحت این قانون که

از این،

منابع طبیعی ،رئیس نخستین اداره

هماکنون برگزاری سیرکهای حیوانی در اتریش،

و زندانی میشوند .آنها به یک زندگی غمگین

پیش

اسماعیل

حقپرست

روابطعمومی پردیس کشاورزی و منابع

نیومکزیکو سیرکهای حیوانی را ممنوع کردهاند.

نمایندگان پارلمان فرانسه پنجشنبه گذشته اقدام بزرگی را برای حمایت از حقوق حیوانات انجام دادند .آنها در الیحه جدید حقوق

امور رسانه

حفاظت محیط زیست منصوب شد.

مسئول

برخی از ایالتها مانند نیویورک ،سن فرانسیسکو،

اسارت زندگی میکنند یا از خانههایشان ربوده

روابطعمومی

و

سازمان

کرد .

محدودیتهای شدید اعمال کردند .در آمریکا نیز

به هدف سرگرم کردن بشر در سیرکها یا در

رئیس

زیست ،محسن نقيلو بهعنوان سرپرست

چربی بهوسیله لولهای به زور از حلق اردکها و
مرغابیها به معدهشان فرستاده میشود .انتظار

سازمان

حفاظت

محیط

چهارمحالوبختیاری

توقف

پروژههای انتقال آب از جمله تونل
بهشتآباد ،گالب و سد و تونل کوهرنگ ۳
که زندگی و معیشت مردم در این مناطق را
تحت تاثیر قرار داده و موجب خشک شدن
چشمهها و قنوات شده و آنها را بدون مجوز
و غیر قانونی میدانند ،خواستار شدند.
جمعی از تجمعکنندگان میگویند اگر
قرار است آبی از چهارمحالوبختیاری به
استانهای دیگر انتقال پیدا کند باید در گام
اول نیازهای مبدا دیده شود و آب مازاد
انتقال پیدا کند ،همچنین این آب تنها برای
مصارف کشاورزی و شرب مردم باشد نه
ع آببر در استانهای
کشت برنج و صنای 
کویری ،زیرا این مسئله معیشت و زندگی

مردم را در سرچشمه تحت تاثیر قرار

به سیاستهای حکمرانی آب اعتراض

میدهد.

کردند .آنان که هنوز در بستر خشک

اجرای عدالت در توزیع آب ،توقف کامل

زایندهرود حضور دارند ،خواستار بازگشت

پروژه بدون مجوز محیط زیست تونل

آب به زایندهرود هستند .در نخستین

بهشتآباد و گالب ،تخصیص آب به

روزهای اعتراض ،مردم اصفهان کشاورزان

طرحهای متوقف شده کشاورزی در حاشیه

را تنها نگذاشتند و با حضور اخیر خود در

زایندهرود ،تسریع در اجرای پروژه آبرسانی

کنار کشاورزان یکی از بزرگترین اعتراضات

بن -بروجن برای تامین آب شرب نیمی از

محیط زیستی ایران را رقم زدند .اعتراض

جمعیت چهارمحالوبختیاری و جلوگیری از

به روش مدیریت آب ،چهار ماه پیش نیز

انتقال آب برای صنایع آببر از مهمترین

سبب اعتراض مردم در خوزستان شد؛

خواستههای تجمعکنندگان بود.

اعتراضاتی که تلخیهای بسیار به همراه

این اعتراضات در حالی است که بیشتر

داشت ولی منجر به حل مشکل مردم نشد

از دو هفته پیش کشاورزان اصفهانی با

و خوزستان هنوز هم با مشکل آب دست

حضور بر بستر خشکیده زایندهرود نسبت

به گریبان است.

توفان شن شرق کرمان را درنوردید
گردوغبار و توفان شدید شرق کرمان را درنوردید.

از شدت بیشتری برخوردار بوده ،از فهرجیها

خیزش گردوغبار از بامداد دیروز آغاز شد و ادامه

خواست از عبورومرور غیرضروری تا فروکش

این وضعیت با کاهش دید ،عبور و مرور در

کردن توفان در سطح شهرستان خودداری کنند.

جادهها را سختتر کرد و در نهایت به تعطیلی

همچنین

اداره

بسیاری از مدارس انجامید.

اطالعرسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش

دیروز ریگان ،فهرج و نرماشیر شاهد خیزش

استان کرمان گفت« :بهعلت خیزش گردوخاک

گردوخاک بودند .شرق استان کرمان به دلیل

و توفان تمامی مدارس شهرستان فهرج،

خشکسالی های پیاپی و شرایط اقلیمی

چهارشنبه  ۳آذر  ۱۴۰۰تعطیل است و آموزش

بیش از نیمی از سال را گرفتار توفانهای

بهصورت مجازی در شبکه دانشآموزی شاد

شن و گردوغبار است .صبح چهارشنبه مریم

دنبال میشود».

سالجقه ،کارشناس اداره کل هواشناسی استان

او اضافه کرد که بهعلت وضعیت جوی،

کرمان از وزش تندباد با سرعت  ۵۰کیلومتر بر

تمامی مدارس شهرستان ریگان نیز تعطیل

ساعت همراه با گرد و خاک در شرق کرمان

است و آموزش بهصورت غیرحضوری و در

خبر داد و به مهر گفت« :امروز شاهد خیزش

شبکه شاد انجام میشود .با توجه به توفان

گرد و خاک در سطح استان کرمان هستیم اما

و گردوخاک در شهرستان نرماشیر ،مدارس

فردا (پنجشنبه) کاهش غلظت غبار و کاهش

روستاهای وکیلآباد ،چهلتخم ،سیدآباد،

سرعت وزش باد را در استان شاهد خواهیم

ترکآباد ،اسعدیه ،ضیاآباد ،علیآباد و کدور

بود».

هم تعطیل اعالم شده و آموزش بهصورت

افزایش ریزگردها و توفان شدید اهالی شهرستان

غیرحضوری انجام شد .از سوی دیگر اینطور

یزاده ،فرماندار
فهرج را خانهنشینکرد .امیرباقر 

که فرماندار این شهرستان خبر داده ،گردوغبار

فهرج گفت« :بهعلت افزایش ریزگردها و توفان،

شدید دیروز راه ارتباطی ۱۴روستای ریگان را

تمامی مدارس شهرستان فهرج تعطیل شد».

مسدود کرد و با قرار گرفتن ۱۱۲روستای ریگان

به گفته او در حالی که افزایش ریزگردها و

در محاصره گردوغبار ،تمامی مراکز بهداشتی

توفان همچنین موجب کاهش شعاع دید در

درمانی ونیروهای امدادی به حالت آمادهباش

محورهای مواصالتی این شهرستان شد ،عبور

درآمدند.

و مرور در محور مواصالتی فهرج -زاهدان و

ریگان در  ،۲۸۵فهرج  ۲۵۰و نرماشیر در

یزاده با بیان
فهرج-ریگان در جریان است .باقر 

 ۲۳۰کیلومتری شرق استان کرمان واقع

اینکه ریزگردها و توفان در محورهای روستایی

شده است.

مهران

باهری،

رئیس

به شرایط فرهنگی کشور داریم موضوع
نگهداری حیوانات است که طوری
رواج پیدا میکند که باعث مشکالت
اجتماعی در آینده میشود .فرض کنید
در آپارتمانی فردی مسلمان هست
و از نظر دین اسالم هم سگ نجس
است ،یک نفر در این آپارتمان سگ
نگهداری میکند و این سگ از راه پله
رد میشود ،سروصدا و مزاحمت ایجاد
میکند .
این یک حق اجتماعی است .در

دیروز ریگان ،فهرج و
نرماشیر شاهد خیزش
گردوخاک بودند .شرق
استان کرمان به دلیل
خشکسالیهای پیاپی و
شرایط اقلیمی بیش از نیمی
از سال را گرفتار توفانهای
شن و گرد و غبار است

واقع دو مسئله وجود دارد یکی بحث
اجتماعی و شکایت هایی که شهروندان
دارند و یکی بحث شرعی که حکومت
اسالمی باید فرقی در رعایت مسائل
شرعی داشته باشد .بر این اساس من
این طرح را امضا کردم.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس ادامه
داد :ما قانون مشخصی در این زمینه
نداریم و یک بیقانونی حاکم است
و چیزی بدتر از بیقانونی نیست.
اگر قانون باشد کسی که میخواهد
حیوان خانگی داشته باشد میداند
به چه صورت باید عمل کند که حقوق
بقیه شهروندان را رعایت کند و باعث
مزاحمت نشود .ممکن است کسی از
سگ بترسد یا بحث شرعی ،بهداشتی
و اخالقی وجود داشته باشد .اینها همه
جای طرح دارد .در جوامع غربی امروزه
تجربه تلخی از موانست و مجالست
انسا نها

با

حیوانات

خانوادگی وجود دارد.

در

زندگی

4
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منار جام در سده دوازدهم میالدی ساخته

توقف فعالیت

شده و نزدیک به  64متر ارتفاع دارد؛ در
سال  ۲۰۰۲مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو

معدنکاران در محدوده

خواستار ثبت این منار در فهرست میراث
فرهنگی جهان شد .این بنا بعد از «قطب

سنگنگارههای تیمره

منار» در دهلینو ،هندوستان بلندترین

رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و

مناره خشتی جهان است .منار کهنسال
و تاریخی جام در حال فرسایش است و

صنایعدستی شهرستان خمین گفت :اقدامات

یونسکو با ابراز نگرانی از وضعیت این اثر

معدنکاران در محدوده سنگنگارههای تیمره

تاریخی گفته است که به دلیل جریان آب

خمین متوقف شد.

در رودخانهای که در نزدیکی منار جام قرار

علی مشهدی توضیح داد :با پیگیری اداره کل

دارد ،این منار بزرگ ،در حال فرسایش

میراثفرهنگی استان مرکزی و اداره شهرستان

است .یونسکو منار جام در والیت «غور»

خمین و با همکاری و دادستان شهرستان

افغانستان را از سازههای بینظیر معماری

خمین ،حکم توقف هرگونه عملیات استخراج

و یکی از کهنسالترین برجهای آجری

مواد معدنی در محدوده عرصه سنگنگارههای

باقیمانده در جهان میداند .براساس

تیمره صادر و به بهرهبردار معدن مورد نظر ابالغ و
از فعالیت آن جلوگیری شد.

شماره ششم کتیبه نشریه «انجمن حفظ

از  ۱۷۰۰هکتار شناسایی و ثبت شده است.

میراثهای فرهنگی افغانستان» (سپک)
آمده است که سازنده این مناره معماری
| | RFE

به نام «علی» بوده که نام او در دو نقطه
این مناره دیده میشود .همچنین در پای
منار جام نیز نام شاه غیاثالدین غوری به

و معدن کاوی نخواهیم داد گفت :با خاطیان

چشم میخورد.

برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
او یادآور شد :مجوز صادره توسط سازمان صمت
به مساحت حدود  ۱۴۰۰هکتار صادر شده که
تاکنون با پیگیریهای صورت گرفته حدود ۵۰۰
هکتارآن بهخاطر تداخل با سنگنگارهها از حیطه
انتفاع خارج شده و از سازمان صادر کننده مجوز
می خواهیم که برای حفظ آثار تاریخی و منظر
بصری منطقه ،مجوز یاد شده را باطل کند.
گفتنی است تیمره منطقهای کوهستانی اطراف
خمین است که یکی از زیستگاههای کهن ایران
به شمار میرود .قدمت برخی از سنگ نگارههای
تیمره به  ۷هزار سال پیش میرسد

فعاالن مدنی افغانستان درباره احتمال فروریختن دومین منارخشتی جهان درزمستان پیش رو هشداردادند

مرثیه منار جهانی جام در والیت غور

در طول سا لهای گذشته مسئوالن فرهنگی افغانستان بارها نسبت به احتمال ریختن این میل آجری ثبتشده در میراث جهانی

فنسکشی حریم تپه
با معادن

میراثفرهنگی،

مدیرکل

گردشگری

و

افغانها چندان به تغییر طالبان امید ندارند و آینده مبهمی در انتظار آثار باستانی در افغانستان است
| محمدرضا هاشمی |
| روزنامهنگار افغانستانی |

صنایعدستی آذربایجان غربی گفت« :برای
جلوگیری از تجاوز به حریم تپه تاریخی
بختکقاالسی تکاب اطراف این اثر تاریخی
میلهگذاری و فنسکشی شد».
بهگزارش روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی،
جلیل جباری ،با بیان این خبر گفت« :یکی از
معضالت جدی در تکاب وجود معادن در نزدیکی
آثار تاریخی این شهرستان و تجاوز به حرایم این
آثار است».

رئیس اداره اطالعات و فرهنگ
والیت غور :تاکنون بودجهای

و

برای ترمیم و حفاظت منار

صنایعدستی آذربایجان غربی افزود« :برای

جام اختصاص داده نشده و از

مدیرکل

میراثفرهنگی،

گردشگری

مقابله با این اقدام نیاز است دستگاههای
مربوطه از اعم از ادارهکل محیط زیست و سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان نهایت دقت و
همکاری را در ارائه مجوز اکتشاف معدن در حریم
آثار تاریخی را داشته باشند».
او ادامه داد« :در ارتباط با اکتشاف معدن در
حریم تپه تاریخی بختکقاالسی تکاب الزم
به توضیح است که سال  ۱۳۹۱برای صدور
پروانه اکتشافی فعالیت معدنی در اطراف این
بنا استعالمی از طرف سازمان صنعت ،معدن و

 ۲میلیون دالری که یونیسف
برای نگهداری این بنای تاریخی
اختصاص داده خبری نشده
است .خانههایی در کنار منار
جام به دلیل سرازیر شدن
سیالبها تخریب شده و ممکن
است که این منار نیز در زمستان
ش رو فروریزد
پی 

تجارت استان ارسال شد».
انجام

شده

مجوزی

منار جام در والیت غور افغانستان یادگار برجای مانده از سده دوازدهم میالدی است ،این بنای آجری دومین برج بلند از این نوع در جهان
است و نزدیک به  64متر ارتفاع دارد .حاال همزمان با نزدیک شدن به زمستان نگرانیها از احتمال سقوط آن افزایش یافته و فعاالن مدنی

والیت غور از جامعه جهانی خواستهاند به داد این اثر تاریخی برسند.
پس از سقوط طالبان در سال  2001و آمدن

افغانستان اتفاق نیفتاد ،اما حضور نهادهای

گنجینهای ارزشمند که والیت غور در مرکز

آمریکا و متحدانش به افغانستان بسیاری

بینالمللی مثل یونسکو و بنیاد آغاخان

از بخشهای این کشور از شرایط نامشخص

در این کشور باعث شد که آثار تاریخی

گذشته

افغانستان

و بدی که در دوره سلطه طالبان داشتند

افغانستان نفسی تازه بکشند و با اقداماتی

بارها نسبت به احتمال ریختن این میل

رها شدند و در طول بیست سال گذشته

هرچند اندک مردم افغانستان به آینده

آجری هشدار دادهاند .منار جام از جمله

مردم افغانستان تالشهای زیادی برای

میراثی که از نیاکانشان به آنها رسیده بود،

ارزشمندترین منارهای آجری جهان است و

بهبود و سامان دادن به امور مختلف کردند.

امیدوارتر باشند .حاال با روی کار آمدن

به همین دلیل در فهرست آثار یونسکو ثبت

آثار باستانی و تاریخی افغانستان یکی از

طالبان در افغانستان انگار تاریخ یک دور

شده است .امسال اما نگرانیها در رابطه با

مهمترین این بخشها است .ابنیه تاریخی

 360درجهای زده و همه چیز به جای اولش

خطراتی که در زمستان پیش رو این اثر

افغانستان که قصهها و رازهای زیادی در

بازگشته است .هرچند که رهبران این گروه

تاریخی را تهدید میکند ،جدیتر است و

دل خود دارند و صدها سال رنج ،سختی

ادعا دارند که ما در مقایسه با  20سال قبل

فعاالن مدنی والیت غور هفتهها است که

و هزار تهدید دیگر را به جان خریدهاند تا

تغییر کردهایم ،اما افغانها چندان به تغییر

در رابطه با بیتوجهی و اوضاع نابسامان آن

به ما رسیدند ،در طول چهار دهه گذشته

طالبان امید ندارند و آینده مبهمی در انتظار

که آتش جنگ در این کشور شعلهور بود،

آثار باستانی در افغانستان است.

عبدالحی زعیم» ،رئیس اداره اطالعات و

بیش از دیگر سرمایههای افغانستانیها

نگرانیها از امکان تخریب
«منار جام» در زمستان پیش ِ رو

در دوره سلطه طالبان در افغانستان این

جایگاه خاص ژئوپلیتیک افغانستان و

بیتوجهیها بیشتر از همیشه ادامه یافت

پیشینه تاریخی این کشور باعث شده که

و اوج آن تخریب بتهای بامیان با مواد

بخشی از میراث تاریخی بشر در استانهای

منفجره در تاریخ  8اسفند  1379توسط

مختلف این کشور قرار داشته باشند .آثاری

نیروهای این گروه بود .بتهایی که ۵۳

که بعضیهاشان در هیچ کجای دنیا نمونه
مشابهی ندارند و در واقع آن اثر تاریخی

به قرن ششم میالدی باز میگشت.

ادارهکل

میراث تمام مردم دنیا است« .منار جام»

در دوره افغانستان نوین هرچند که اتفاقی

میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی استان

در والیت غور یکی از این آثار تاریخی است.

مهم در رابطه با حفظ و مرمت آثار باستانی

به شرط میلهگذاری و فنسکشی با هدفعدم
تداخل با محدوده تاریخی و ارائه تعهد کتبی
مبنی بر رعایت موارد مذکور صادر شد».
مدیرکل

میراثفرهنگی،

گردشگری

و

صنایعدستی آذربایجان غربی تصریح کرد« :تا
پیش از شروع فعالیت این معدن در سال

سرپرست اداره میراث فرهنگی دزفول:

کپوی دزفول در آستانه جهانی شدن است

 ۱۳۹۲میلهگذاری و فنسکشی مطابق با نقاط
 UTMارائه شده توسط کارشناسان انجام شد
اما با توجه بهعدم فعالیت مدت در سالهای
اخیر فنسکشی و میلهگذاری بنا به اظهار مالک
معدن به سرقت رفت».
او عنوان کرد« :در نهایت از ابتدای سال جاری
فعالیت معدن پس از سالهای تعطیلی از سر
گرفته شد که بنا به دریافت گزارشات مردمی
مبنی بر تخلیه نخالههای معدنی در حریم آثار
تاریخیبختکقاالسی،نمایندگیمیراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی تکاب اقدام به بازدید
از معدن کرده و تذکرات الزم نیز داده شد».
جباری عنوان کرد« :همچنین صورتجلسهای
با حضور مالک معدن و کارشناسان ادارهکل
میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی استان
مبنی بر جمعآوری نخالههای معدنی از حریم اثر
و میلهگذاری و فنسکشی مجدد طی یک هفته
تنظیم شد ».مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت« :در نهایت
طی بازدید کارشناسان باستانشناسی از محوطه
و پس تعیین مجدد نقاط  UTMاقدامات الزم
میلهگذاری و فنسکشی برابر مجوز صادره انجام
و نیز تمامی نخالههای ریخته شده از حریم اثر
جابهجا و پاکسازی شد».
کقاالسی تکاب مربوط به دوره
اثر تاریخی بخت 
تاریخی هزاره اول و قرون  ۶تا  ۸هجری قمری
بوده که در سال  ۱۳۸۵به شماره  ۱۶۷۸۴در
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است».

قرار است عالوه بر مرکز
تحقیقات و پژوهشهای
ورشوسازی ،هفت موزه در
دزفول راهاندازی شود

مسئوالن

فرهنگی

هشدار دادهاند .در روزهای گذشته «مولوی

آسیب دید و مورد بیمهری قرار گرفت.

سرپرست اداره میراث فرهنگی ،گردشگری

شهرستان دزفول در حوزه کپو فعالیت دارند.

و صنایع دستی دزفول با بیان اینکه مراحل

چراغچشم توافق انجامشده بین اداره

ثبت جهانی دزفول به عنوان شهر کپو در

میراث فرهنگی با شهرداری دزفول را در

حال انجام است ،گفت :کارشناسان یونسکو

زمینه صنایعدستی بهویژه کپو یادآور شد و

به زودی بازدید نهایی خود را از کارگاههای

گفت :بیمه کپوسازان نیز در حال پیگیری

تولیدی و کپوبافی دزفول انجام میدهند و

است .او با اشاره به تامین مواد اولیه

مجوز ثبت دزفول به عنوان شهر جهانی کپو

کپوبافی از اعطای وام به کپوبافان خبر داد

صادر میشود.

و افزود :هر فرد فعال در زمینه کپوبافی

به گزارش ایرنا عباس چراغچشم در نشست

میتواند حداقل  ۳۰۰میلیون ریال وام با

خبری با اصحاب رسانه گفت :سازمان

بهره پایین سه تا چهار درصد دریافت کند.

جهانی یونسکو هر شهری که دارای اثر ویژه

سرپرست اداره میراثفرهنگی دزفول

باشد را به عنوان شهر جهانی آن اثر معرفی

با تاکید بر لزوم توجه به برخی صنایع

میکند .او با اشاره به ثبت ملی دزفول به

فراموش شده این شهر نظیر ورشوسازی،

عنوان شهر ملی کپو در گذشته ،ادامه داد:

مسگری ،خیاطی و نیل سازی اظهارداشت:

ثبت جهانی این عنوان یک رویداد مهم

قرار است مرکز تحقیقات و پژوهشهای

است که باعث هدایت گردشگران خارجی به

ورشوسازی در دزفول راهاندازی شود.

شهرستان دزفول میشود.

او همچنین از راهاندازی هفت موزه در

سرپرست اداره میراث فرهنگی دزفول با

دزفول خبر داد و گفت :موزه مردمشناسی

اشاره به احداث میدان کپو در این شهر بیان

کرناسیون دزفول  ۲سال تعطیل بوده و

کرد :المان این میدان هم در حال ساخت

برخی اموال آن به سرقت رفتهاند که با

است که بالفاصله بعد از تکمیل در میدان

کمک یک میلیارد ریالی خیران فعال شد.

نصب میشود.

همچنین موزه صنایع دستی شهرستان

او نامگذاری بلوار و خیابان به نام کپو،

دزفول قرار است در خانه سوزنگر فعال

آموزش کپوبافی و ایجاد  ۴۳غرف ه ویژه کپو

شود تا عالوه بر بازدید گردشگران ،آموزش

توسط شهرداری را از دیگر برنامهها برای

قالیبافی ،گلیم بافی و دیگر صنایع دستی

توسعه این صنعت در شهرستان دزفول

در آن انجام و موزه به یک مکان چند بعدی

برشمرد و افزود :مراکز و مدارسی در سطح

تبدیل شود.

منار بلند جام به صورت استوانهای و

بر پایهای هشت ضلعی ساخته شده که
قطرش  ۹متر و بلندای نزدیک به  64متر
است .قاعده این مناره به بلندای تقریب ًا ۲

دقیقا مثل برج کج پیزا در ایتالیا ،شروع به
خم شدن کرده است .این سفارت گفته که
منار جام یکی از زیباترین بناهای تاریخی
جهان ،در عمق یک دره به قدمت  ۹۰۰سال
پابرجا است.

منارههای غزنی

شهر باستانی غزنین فاصله کمی با
کابل پایتخت افغانستان دارد .این شهر
در دورهای از تاریخ مهمترین کانون زبان
و ادب فارسی به شمار میرفت و محل
توآمد بزرگان جغرافیای فارسی بود.
رف 

شهر باستانی غزنین فاصله
کمی با کابل پایتخت افغانستان
دارد .این شهر در دورهای از
تاریخ مهمترین کانون زبان و
ادب فارسی به شمار میرفت
جغرافیای فارسی بود .وجود
آرامگاه سنایی شاعر قرن 4-5
هجری دلیل محکمی بر این
ادعا است

متر از سطح زمین جای دارد و د ِر کوچکی
برای ورود به داخل مناره وجود دارد .شیوه
ساخت و شکل ظاهری جام را شبیه به
منارهای

میدانند که

«مسعود

سوم

غزنوی» در شهر غزنی یا غزنه ساخته بود.
همچنین در شهر دهلی هندوستان هم
یک مناره به نام منار قطب وجود دارد که
بدون شک در ساختش از برج جام ایده
گرفتهاند .تحقیقات باستانشناسی نشان
داده است که در اطراف برج جام آثار و
خرابههایی از استحکامات نظامی ،یک
کاخ ،کوزههای سفالین و یک گورستان
متعلق به یهودیان یافت شده است و
با این اوصاف احتما ًال از برج جام برای

افغانستان قرار دارد و در طول سالهای

متر و  ۳۵متر ارتفاع داشتند و قدمت آنها

جباری گفت« :پس از کارشناسی و بررسیهای
از طرف

است که عالیمی وجود دارد که منار جام،

توآمد بزرگان
و محل رف 

ویژگیهای معماری منار جام

یونسکو هشدار دادهاند

بختکقاالسی برای مقابله

کابل در سایت و توییتر رسمیاش نوشته

غیاثالدین غوری» ساخته شدهاست .در

به نقل از روابطعمومی اداره کل میراثفرهنگی،

شده و تاریخی به هیچ معدنی اجازه فعالیت

 30بهمن ماه  1399سفارت فرانسه در

 ۱۱۹۴میالدی در دوران سلطنت «سلطان

منطقه موسوم به داش دره و تنگه غرقاب بیش

مشهدی با تاکید بر اینکه در محدودههای ثبت

منار جام مثل برج پیزا کج شد

اسناد سازمان یونسکو ،این مناره در سال

او افزود :حدود عرصه سنگنگارههای تیمره در

گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی،

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

دیدبانی استفاده میکردند.
منار جام دارای هشت ضلع است ،اضالع
آن در مجموع صفحهای را تشکیل میدهند
که نوشتههایی را در خود جای داده است.
بهطور نمونه در هشت ضلع پایین مناره
نوشتهای طوالنی مشاهده میشود که متن
نوشته به شکل مدور با کاشی آغاز شده
است .این متن از جزء نوزدهم قرآن از
سوره مریم انتخاب شده و مجموع ًا ۹۷۶
کلمه است .در صفحه  ۳آیه ،۳۱در صفحه
 ۴آیه  ،۴۳در صفحه  ۵آیه  ،۵۴در صفحه
 ۶آیه  ،۷۷در صفحه  ۸آیه  ،۹۲درج است.

وجود آرامگاه سنایی شاعر قرن  4-5هجری
دلیل محکمی بر این ادعا است .این شهر
بهواسطه جایگاه مهم تاریخیاش حاال
میراثدار آثار تاریخی زیادی است و وضعیت
اسفبار منار جام در والیت غور تنها مربوط به
این اثر تاریخی نیست؛ بلکه منارههای غزنین
و دیگر آثار تاریخی در این شهر هم حال و
روز خوبی ندارند .منارهای غزنی از دو برج با
منارهایی تزئینشده تشکیل شده است .این
دو مناره در میانه سده دوازده میالدی ساخته
شدند و تنها یادگارهای به جای مانده از بهرام
شاه هستند .این دو مناره  ۶۰۰متر از یکدیگر
فاصله دارند و در فضایی باز در شرق غزنی
جای دارند .هر دو مناره ۲۰ ،متر بلندی دارند
و از آجر پخته ساخته شدهاند .نام سازنده
هر یک از منارهها ،بر روی آنها گذاشته شده
است که عبارتند از مناره مسعود سوم ( ۱۰۹۹تا
 ۱۱۱۵میالدی) و مناره بهرامشاه ( ۱۱۱۸تا ۱۱۵۷
میالدی) .منارهها بلندی بیشتری داشتند ،اما
در گذر زمان بخش باالیی آنها آسیب دید و
تخریب شد .بخشی از مناره مسعود سوم در اثر
زمین لرزه در  ۱۹۰۲آسیب دید .در نقاشیهای
به جای مانده از پیش از زمین لرزه  ،۱۹۰۲این
مطلب به خوبی روشن است.

فرهنگ والیت غور به روزنامه ۸صبح چاپ
کابل گفت« :تاکنون بودجهای برای ترمیم
و حفاظت منار جام اختصاص داده نشده
و از  ۲میلیون دالری که یونیسف برای
نگهداری این بنای تاریخی اختصاص داده
خبری نشده است ».به گفته او خانههایی
در کنار منار جام به دلیل سرازیر شدن
سیالبها تخریب شده و ممکن است که
این منار نیز در زمستان پیش رو فروریزد.

از منار جام چه میدانیم؟

محوطه

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفتتپه:

چغازنبیل از  ۴۰سال پیش اعتبار استانی نگرفته است

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و

به گفته او سال گذشته حدود  ۶و نیم

 ۸۵و  ۸۶بود .این امر درباره چغازنبیل

هفتتپه با تاکید بر آنکه اعتبارات امانی و

میلیارد تومان اعتبار امانی و پیمانی

سالهاست که انجام نشده چون اولویتها

پیمانی مجموعه تنها کفاف پرداخت حقوق

به مجموعه اختصاص یافته که بیشتر

در وزارتخانه میراثفرهنگی تغییر کرده

کارکنان را میدهد ،از تخصیص ندادن

آن امانی است .از آنجایی که نیروهای

و تامین اعتبارات از سوی این وزارتخانه

اعتبارات استانی به این مجموعه میراث

پایگاهها روزمزد هستند و حقوق آنها از

انجام میشود .مسئوالن و برنامهریزان

جهانی خبر داد و گفت :نبود نیروهای

اعتبار امانی پرداخت میشود ،با توجه به

استانی معتقدند چغازنبیل میراث جهانی

موقت ،کار را کند و مجموعه را آسیبپذیر

فعالیت  ۶۰نیرو در پایگاه که در بخشهای

است و باید اعتبار ملی بگیرد و اعتبارات

کرده است.

مختلف از حفاظتی گرفته تا مرمت فعال

استانی را خرج آن نمیکنند .در طول این

به گزارش ایلنا ،عاطفه رشنویی با اشاره

هستند ،اعتبارات موجود کفاف پرداخت

سالها اعتبار استانی از سوی مسئوالن به

به آنکه اندود و عملیات حفاظتی مجموعه

حقوق آنها را میدهد.

چغازنبیل و حتی موزه هفتتپه اختصاص

چغازنبیل همواره در طول سال انجام

او درباره پرداخت بودجه از محل اعتبارات

نیافته است .شاید بهتر باشد از مسئوالن

میشود ،گفت :به دلیل ماهیت کار همواره

میراثجهانی یونسکو به چغازنبیل گفت:

استانی بپرسیم که در  ۴۰سالی که از ثبت

در حال انجام عملیات حفاظتی در مجموعه

این یک افسانه است .آخرین باری

جهانی چغازنبیل میگذرد ،چه میزان اعتبار

میراث جهانی چغازنبیل هستیم و تعطیلی

که به چغازنبیل کمک شد در سالهای

استانی و… به آن اختصاص دادهاند؟

نداریم .اما چند سال است که به دلیل آنکه
نمیتوانیم نیروی موقت بگیریم ،سرعت
کارمان کاهش یافته است.
او یادآور شد :قرار بود در قالب اعتبارات
پیمانی ،پشتیبانی صورت گیرد تا از محل
اعتبارات امانی نیازی به نیروی کارگری
نداشته باشیم .در سال  ۱۳۹۹مبلغ ناچیزی
برای چغازنبیل اختصاص یافت این در
حالی است که با  ۷۰۰هکتار شهر تاریخی با
ساختار خشت و گل روبهرو هستیم و این
مبالغ و اعتبارات پاسخگوی وسعت و نیاز
این مجموعه میراث جهانی نیست.
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نگاهی به فرصتها و محدودیتهای کشاورزی بینالمللی و نقش آن درتامین امنیت غذایی کشورو حفظ منابع آب

تاجیکستان برای ما مقدور نیست .اشاره کردم
که در این کشور به سختی میتوان زمین در

امنیت پایدار غذایی و کشت فراسرزمینی

رئیس هیات مدیره اتحادیه

مقیاس وسیع اجاره کرد .در شرایط کنونی اگر

سراسری دامداران:

سطح زیر کشت ما در دیگر کشورها به  6میلیون
هکتار برسد ،می توانیم برای ورود به تاجیکستان

آثار کشتار دامهای مولد

هم فکر کنیم ».از سویی نداشتن دیپلماسی

رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران :لهستان منابع آبی ارزشمندی دارد اما از آنجایی که پیشینه اقتصادی ایرانیان در این کشور

6ماه آینده نمایان میشود

قوی اقتصادی با کشوری مثل لهستان هم مانع
دیگری در راه کشت فراسرزمینی ایران است که

قوی نیست ،این کشور جزو اولویتهای دوم ما در زمینه کشت فراسرزمینی شده است

رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری دامداران

یزاده به آن اشاره میکند و میگوید:
علی رضوان 

با اشاره به کشتار گسترده دامهای مولد گفت:

«لهستان منابع آبی ارزشمندی دارد اما از آنجایی

متاسفانه کسی هم به فکر نیست و علی رغم

که پیشینه اقتصادی ایرانیان در این کشور قوی
نیست ،این کشور جزو اولویتهای دوم ما در
زمینه کشت فراسرزمینی شده است»
اما کشت فراسرزمینی تنها محدود به زمینهای
کشاورزی و محصوالت آببر نیست .تولید
گوشت به ویژه گوشت قرمز هم یکی از مواردی
است که میتوان در حوزههای فراسرزمینی برای
آن برنامهریزی کرد .با توجه به اتفاقاتی که در
سال جاری برای حوزه دامپروری کشور افتاده و
بروز خشکسالی و بحرانهایی که در پی آن منجر
به کشتار گسترده دامهای مولد شد ،میتوان در
میان سیاستهای کشت فراسرزمینی ،تولید
گوشت را هم به عنوان یکی ازاهداف این سیاست
یزاده به ظرفیت موجود در
دنبال کرد ،رضوان 
تاجیکستان در این زمینه اشاره کرده و میگوید:
«زمینههای اقتصادی برای پرورش آبزیان در این
کشور محیا است .ساالنه انواع آبزیان به ارزش 2
| | www.mei.edu

میلیارد دالر وارد این کشور میشود ما میتوانیم با
انتقال دانش فنی و نیروی انسانی از این قابلیت

یزاده |
| علی رضوان 

اتفاقی نیفتاده است .به گزارش مهر فرهاد اکبری

| رئیس انجمن کشت
فراسرزمینی |

با اشاره به کشتار گسترده دامهای مولد گفت:

کشت گندم ،جو ،ذرت و
دانههای روغنی در وسعت
 3یا  4هزار هکتار برای ما
امنیت غذایی ایجاد نمیکند.
ما ساالنه  2میلیون تن روغن

دو سال اخیرمنجر به شکلگیری اعتراضاتی درنقاط مختلف کشورشده است ،اعتراضاتی که با تداوم وضع موجود میتواند به نقاط دیگرکشورهم

سرایت کند .آنچه مسلم است این است که وضعیت منابع آب ایران مرحله بحران را گذرانده است .دلیل این وضعیت بارها بیان شده و مورد بررسی
قرارگرفته است .اما یکی ازمهمترین عوامل بهرهبرداری بیرویه ازمنابع آب زیرزمینی برای صنعت و کشاورزی عنوان میشود .بسیاری ازکارشناسان
معتقدند ایران اگر در سالهای گذشته میتوانست با مدیریت منابع آب و همسویی دستگاههای متولی به جای افتخار به خودکفایی در تولید

محصوالت کشاورزی ،با کشت فراسرزمینی و واردات برخی محصوالت درجهت حفظ منابع محدود آب اقداماتی صورت میداد ،امروزاینگونه زیرپای
سرزمین خالی نمیشد .امروزنتیجه بیتوجهی به هشدارکارشناسان و اصراربرسیاستهای غلط درمدیریت آب ،به شکل اعتراضات گسترده مردمی و

فرونشستهای نگرانکننده و خالی شدن سدها و ...نمایان شده است .اما درهمین شرایط هم کارشناسان و چهرههای علمی و دانشگاهی راهکارهایی

در دنیای امروز در اختیار داشتن منابع آب یکی
از فاکتورهای مهم قدرت در یک کشور محسوب
میشود و همین امر است که اهمیت لزوم
توجه به دیپلماسی آب را میان کشورها بیش
از گذشته متذکر میشود .اما هنوز در میان
مدیران اجرایی و تصمیمگیران کشور هستند
کسانی که معتقدند امنیت و قدرت در گرو تولید
و تامین مواد غذایی مورد نیاز در داخل کشور
به هر قیمتی -است .این تاکید بر خودکفاییدر تولیدات کشاورزی وضعیت منابع آبی و
بسیاری از دشتهای کشور را به مرحله بحران
و فراتر از آن رسانده است .اما همچنان امنیت
غذایی در نظر برخی مسئوالن به معنای تولید
کلیه محصوالت موردنیاز در داخل کشور است.
در حالی که با تاکید و توجه به موضوعاتی
مثل کشت فراسرزمینی و تجارت آب مجازی،
میتوان با ارزآوریهایی که تولیدات متناسب با
اقلیم ایران برای کشور به دنبال دارد ،بخشی از
منابع آب را ذخیره کرد .کشاورزی فراسرزمینی
سیاستی است که سالهاست در دنیا مورد توجه
قرار گرفته و بالغ بر  ۶۲کشور جهان ،آن را با توجه
به شرایط اقلیمی خود به عنوان راهکاری برای
تامین امنیت آبی و غذایی در پیش گرفتهاند.
این موضوع بعد از بحران اقتصادی فراگیر در
سال  2008سرعت بیشتری گرفت و کشورهای
بیشتری این روش را به عنوان سیاستی
کاربردی در پیش گرفتند .به دلیل تنوع اقلیمی،

را پیشنهاد میدهند ،اگرگوشی برای شنیدن باشد .یکی ازاین راهکارها واردات محصوالت کشاورزی و کشت فراسرزمینی است.
تعداد محدودی از کشورهای دنیا میتوانند در

با همسایگان برطرف شود .دیروز رئیس انجمن

تامین مواد غذایی مورد نیاز خود خودکفا باشند.

کشت فراسرزمینی ایران در خصوص فرصتی که

کشورهایی که ایران در آنها فرصت تجربه کشت

به همین دلیل تاکید کشورها تامین محصوالت

درتاجیکستان ازسرمایهگذاران ایرانیگرفته شده

فراسرزمینی دارد ،میگوید« :میتوان با هزینه

غذایی در مبادالت بینالمللی و از طریق برقراری

است ،به ایلنا گفته« :با تیره شدن روابط سیاسی

کم و بیش از  100هزار هکتار زمین در روسیه،

تعامل با کشورها با تعریف منافعی مشترک در

ایران و تاجیکستان ،این کشور سرمایهگذاران

قزاقستان ،برزیل ،اوکراین ،ونزوئال و اجاره

برخی زمینهها و در مجموع تکیه بر دیپلماسی

ایرانی را از کشور خود اخراج کرد و اجازه

کنیم .هزینه حمل یک تن کاال از تاجیکستان

برای تامین امنیت غذایی است .هدف از کشت

سرمایهگذاری برای ایرانیان را دشوار کرد .باید

به ایران بین  80تا  100دالر میشود؛ عالوه بر

فراسرزمینی تولید پایدار و بلند مدت محصوالت

بگویم این خاطره بد همچنان در ذهن ما باقی

این سالی یک بار میتوان زمین را در این کشور

اساسی کشاورزی مثل گندم و جو و ذرت و...

مانده و باعث شد کمتر ایرانی رغبتی برای ورود به

زیر کشت برد .این در حالی است که در ونزوئال

الی  7میلیون تن دانه روغنی
نیاز است تولید این میزان دانه
روغنی در تاجیکستان برای ما
مقدور نیست

مورد نیاز کشور است .محدودیت منابع آب و

این اقتصاد از خود نشان دهد» هر چند رضوانی

سالی  3بار میتوان در یک زمین کشت کرد.

خاک ،حفظ منابع موجود کشاورزی و تقویت

زاده تاجیکستان را به عنوان سومین اولویت ایران

همچنین هزینه حمل یک تن کاال از ونزوئال تا

بنیه امنیت غذایی کشور از دالیلی است که

برای اجرای سیاست کشت فراسرزمینی میداند،

یزاده
بنادر جنوبی ایران  55دالر میشود ».رضوان 

باعث میشود کشورها به این سیاست رو آورند.

اما به عقیده او موقعیت استراتژیک این کشور

چندی پیش با مقایسه هزینه اجاره زمین در

ایران هم تا حدودی در این زمینه اقداماتی با

میتواند فرصتی دیگر در اختیار ایران قرار دهد:

ایران و خارج از کشور گفته بود« :کرایه یک ساله

کشورهای همسایه صورت داده است .هیأت

«امروز ما با تنشهای جدی آبی مواجه هستیم

زمینهای مرغوب کشاورزی در مغان ،دزفول

وزیران در فروردین سال  1395به استناد اصل

که این مسئله باعث شده است در ایجاد امنیت

و کرمان حدود  35میلیون است یعنی هزینه

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ،آییننامه

غذایی در کشور با چالشهایی مواجه شویم .با

اجازه زمین در ایران با ارز نیمایی بیش از 1000

کشت فراسرزمینی را تصویب کرد و اینکه ایران

توجه به شاخصهای مشخص کشورها برای

دالر است این در حالی است که میتوان با یک

در کشورهایی مثل آذربایجان و گرجستان این

کشت فراسرزمینی از سوی انجمن انتخاب

دهم این مبلغ زمینهای مرغوبی در کشورهایی

سیاست را دنبال میکند .اما این اقدامات اغلب

میشوند .باید بگویم با توجه به مولفههای

آفریقایی ،اوکراین ،روسیه ،برزیل ،قزاقستان و

از سوی بخش خصوصی صورت گرفته و هنوز به

تعیین شده ،کشاورزی در تاجیکستان توجیه

یزاده تاکید میکند
 ....اجاره کرد ».البته رضوان 

عنوان سیاستی کالن در دولت مورد توجه قرار

اقتصادی ندارد از اینرو جزو اولویتهای سوم

که« :کشت گندم ،جو ،ذرت و دانههای روغنی

نگرفته است .از سویی سایه سیاست و اختالفات

ما در نظر گرفته میشود .به سختی میتوان

در وسعت  3یا  4هزار هکتار برای ما امنیت

سیاسی با برخی کشورها مانع از اجرای این طرح

در تاجیکستان یک مزرعه  10هزار هکتاری پیدا

غذایی ایجاد نمیکند .ما ساالنه  2میلیون تن

در برخی کشورهای همسایه میشود .به نظر

کنیم .اما از آنجا که این کشور به بازار اوراسیا

روغن وارد کشور میکنیم برای تولید این میزان

میرسد پیش از هر چیز برای حل این مشکالت

و چین نزدیک است میتوان زمینههای تولید

روغن در کشور به  6الی  7میلیون تن دانه

الزم است مسایل سیاست خارجی ایران به ویژه

و صادرات را در این کشور فراهم کرد ».رئیس

روغنی نیاز است تولید این میزان دانه روغنی در

کاهش سرمایهگذاری خطرپذیرمساوی با افزایش مهاجرت نخبگان

براساس آمار از هر  10استارتاپی که کار خود را
آغاز میکنند 9 ،استارتاپ شکست میخورند .به
گفته علیرضا کالهی ،سرمایهگذاری که سود 30
تا  40درصدی سرمایه خود را در بازار ارز و ملک
با ریسک پایین به دست میآورد ،به طور حتم
وارد حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر نمیشود.
گزارش انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر ایران
نشان میدهد در سال گذشته تنها  750میلیارد
تومان سرمایهگذاری خطرپذیر در استارتاپ ها
انجام شده است .در نیمسال اول سال جاری،

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در خصوص
این موضوع میگوید« :وضعیت سرمایهگذاری
خطرپذیر در ایران مناسب نیست .در همه
کشورهای پیشرفته این نوع سرمایهگذاری موتور
محرک توسعه ،نوآوری و ارزش آفرینی اقتصادی
است .اما متاسفانه در ایران ،عدد سرمایهگذاری
خطرپذیری که انجام شده ،به اندازه قیمت یک
برج در منطقه یک تهران هم نیست .این نشان
میدهد اقتصاد ما تا چه اندازه از هر نوع نوآوری و
خالقیت دور شده است» به گزارش پایگاه خبری
اتاق تهران ،کالهی گفت« :اقتصاد ما ملک محور
است و سرمایهها در بخشهای غیرمولد النه کرده
است .حباب قیمتی که در بازار ملک میبینیم،
یکی از عالئم بروز چنین وضعیتی در اقتصاد
ماست» سرمایهگذاری و رسیدن به سودهای باال

از این تعهد را باید دولتها بدهند اگر امنیت در

دو هفته گذشته با توجه به سرد شدن نسبی

سرمایهگذاری فراهم نشود سرمایهگذار خود را

هوا ،مصارف گاز در بخشهای خانگی و
تجاری ،افزایش یافته است و سه برابر اروپا

پرورش دام ایرانیان در کشورهای ارمنستان و

گاز مصرف میکنیم .به گزارش خبرآنالین،

برزیل فعالیتهای خود را آغاز کردند و چندین

محمدرضا جوالیی گفت :نسبت به پارسال در

دامداری بزرگ دارند و عالوه بر این در حوزه

همین زمان ،حدود  ۵۰میلیون متر مکعب در

کشتارگاهی نیز فعالاند».

روز ،افزایش مصرف در بخش خانگی را تجربه

بسیاری از کارشناسان معتقدند با وضعیت فعلی

کردیم که معادل تولید دو فاز پارسجنوبی است.

منابع آب کشور ،تاکید بر تامین امنیت غذایی با

تمهیداتی را میاندیشیم تا ناترازی اتفاق نیفتد

تولید محصوالت مورد نیاز در داخل ،امکانپذیر

و بتوانیم با ابزارها و امکاناتی که داریم ،شبکه

نیست ،از جمله بنفشه زهرایی دبیر کارگروه

رویکرد به موضوع کشاورزی در کشور دارند،
هنوز در میان اظهارات برخی مسئوالن اصرار بر
مواضع پیشین و تاکید بر خودکفایی در تولیدات
کشاورزی دیده میشود با اینهمه بیست سال
پس از ورود ایران به مقوله کشت فراسرزمینی،

را حفظ کنیم .تداوم افزایش مصرف  ،نگران

کرایه یک ساله زمینهای

کننده است و این میتواند بر روی نحوه توزیع
گاز تاثیر بگذارد .جوالیی گفت :در ایران سه برابر

مرغوب کشاورزی در مغان،

کل اروپا گاز مصرف می کنیم .روزانه حدود یک

دزفول و کرمان حدود 35

میلیارد متر مکعب گاز را تصفیه و وارد خطوط

میلیون است یعنی هزینه اجازه
زمین در ایران با ارز نیمایی
بیش از  1000دالر است این
در حالی است که میتوان با

میکنیم ،اما مصرف آن باید به نوعی باشد که
بتواند پاسخگوی مردم و صنعت باشد .بخش
خانگی از حدود  ۸۰۰میلیون متر مکعب گازی که
به شبکه سراسری تزریق میکنیم در  ۲۴ساعت
گذشته حدود  ۵۲۰میلیون متر مکعب ،مصرف

یک دهم این مبلغ زمینهای

کرده و بقیه مربوط به نیروگاهها و صنایع است.

مرغوبی در کشورهایی

هر میزان مصرف خانگی افزایش یابد ممکن

آفریقایی ،اوکراین ،روسیه،
برزیل ،قزاقستان و  ....اجاره
کرد.

بر اساس آمارهای رسمی در سال جاری حدود

است مصرف گاز بخش صنایع ،دچار محدودیت
و کاهش شود .جوالیی میگوید :ما جزو سه
کشور اول دنیا در تولید گاز هستیم ،حدود ۱
میلیارد متر مکعب گاز برداشت میکنیم که از
این میزان حدود  ۸۴۰تا  ۸۵۰میلیون مترمکعب

 30میلیون تن محصول کشاورزی با ارزش بیش

گاز را تحویل شبکه میدهیم .همه تالش ما این

از  15میلیارد دالر از این طریق وارد کشور شده

است که توان تولید گاز را در حدود  ۸۳۰تا ۸۴۰

است.

میلیون متر مکعب نگه داریم زیرا توان تولید

یک کارشناس حوزه انرژی مطرح کرد:

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد:

 30سرمایهگذاری خطرپذیر در اکوسیستم

بسترهای سرمایهگذاری است که بخش مهمی

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز گفت :در

منابع گازی ما در همین حد است.

استارتاپ

استارتاپی ایران انجام شده است .علیرضا کالهی،

روابط اقتصادی بین دو کشور ایجاد امنیت در

که کارشناسان و دانشگاهیان در خصوص تغییر

میشود ،افزود :با این روند ما در سال آینده با

یارانه گاز میپردازیم

برای ایرانیان فراهم شود .نخستین شرط در آغاز

کشت ملی را اصالح کنیم» با تمام هشدارهایی

اینکه نتایج این اتفاقات  ۶ماه آینده مشخص

میکنیم؛ ۱۰میلیارد دالر

داده شود و امنیت سرمایهگذاری در این کشور

و صادرات ایجاد کنیم و در این فرایند الگوی

مدیره اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به

 ۳برابر اروپا گاز مصرف

سرمایهگذاری در این کشور به طرفهای ایرانی

کشور تامین کنیم .باید تعادلی بین واردات

به مرحله اجرا نرسیده است .رئیس هیات

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز:

است مشروط به اینکه تعهدهای الزم به

غذایی را با تولید محصوالت کشاورزی در داخل

و کشتار کند ،هیچکدام از این وعدهها تاکنون

کاری انجام دهد.

فراسرزمینی فراهم کنیم .از منظر دیپلماسی

تولید و کیفیت آبی که داریم نمیتوانیم امنیت

در مرحله اجرا هیچ اتفاقی نیفتاده است .قرار بود

خواهیم بود و آن زمان دیگر کسی قادر نیست

اقتصادی سرمایهگذاری در تاجیکستان سودآور

که در کشور مستقر کردیم و تکنولوژی و فرایند

به فکر نیست و علی رغم همه شعارها و وعدهها

کمبود شدید در حوزه تولید شیر و گوشت مواجه

زمینه انجام دهیم .اینگونه عالوه بر خلق ثروت

بر این امر تاکید کرده و گفت« :با این جمعیتی

اکبری با بیان اینکه در حوزه علوفه و نهادههای
دامی با کمبود مواجه هستیم ،افزود :کسی هم

این میزان روغن در کشور به 6

به حضور ایرانیان در این کشور کمک کرده و

در خصوص دیپلماسی آب و تجارت آب مجازی

به همین دلیل دامها را به کشتارگاه میفرستند
که دامهای مولد نیز در میان آنها وجود دارد.

پشتیبانی امور دام ،دامهای پرواری را خریداری

استفاده کنیم و سرمایهگذاری مشترکی در این

سازگاری با کمآبی ،که چندی پیش در نشستی

قادر به تامین نهادههای مورد نیاز خود نیستند

وارد کشور میکنیم برای تولید

مال باخته تصور میکند ».به گفته او« :در بخش

انجمن کشت فراسرزمینی ایران درباره مقایسه

شرایط تولید بسیار نامطلوب است و دامداران

صادرات دام زنده از کشور انجام شود و شرکت

زمینه را برای توسعه روابط اقتصادی و کشاورزی

پیام ما | مسئله آب در ایران هر روز به مرحله تازهای پا میگذارد .از فرونشست زمین و نگرانیهایی که در پی دارد تا آثار اجتماعی آن که به ویژه در

همه شعارها و وعدهها در مرحله اجرا هیچ

از محل فعالیتهای سوداگرانه و بازی با ارز و

ساختمان اداری با موقعیت مناسب در پایتخت

سکه و ملک ،از نظر کالهی ،از دالیل عمده عدم

همین رقم است اما چرا یک استارتاپ که 10

رشد سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران است .هم

سال در آن کار شده و توسعه یافته ارزش کمتری

چنین استقبال هیجانی از حرکت سرمایهگذاری

داشته باشد؟» عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

خطر پذیر در ایران و عدم ادامه آن ،از دیگر دالیل

ادامه داد«:عصر نفت رو به پایان است و دنیا با

کاهش رقم این نوع سرمایهگذاری در اکوسیستم

سرعت غیرقابل باوری تغییر میکند .امروز دوره

استارتاپی ایران است.

فروش نفت و تامین معاش و کاالی اساسی

کالهی معتقد است« :پرچمداران استارتاپی

برای مردم نیست .باید اقتصاد مولد ،متنوع

هنوز وارد بورس نشدهاند .دو سال است که قرار

و خالق را با اقتصاد نفت محور جایگزین کرد.

است چنین اتفاقی بیفتد اما کسی نمیپرسد چرا

یکی از موتورهای محرک ایجاد اقتصاد متنوع و

اسنپ ،دیجیکاال و تپسی در بورس نیستند؟

خالق ،توسعه سرمایهگذاری خطرپذیر است .اگر

از من پرسیدند آیا رقم  25هزار میلیارد تومان

چنین اقتصادی در ایران توسعه پیدا نکند ،شاهد

برای یک استارتاپ مثل دیجی کاال رقم تندی

خروج درصد بیشتری از نخبگان و نیروی کار ماهر

برای قیمتگذاری نیست؟ این درحالی است

و تحصیل کرده از کشور خواهیم بود .چراکه در

که چنین استارتاپ هایی با هر معیار بینالمللی

اقتصاد ما فرصت رشد و توسعه فردی و مالی

 3تا  5میلیارد دالر قیمت میگیرد .قیمت یک

برای این افراد وجود ندارد»

فرصتهای اجالس اکو برای حوزه انرژی ایران
پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری

انتظارات اگر در حد سازمان اکو باشد ،میتواند

اقتصادی (اکو) قرار است هفته آینده با هدف

همکاریها را شکل دهد و تثبیت کند اما بیش

حل و فصل مناسبات اقتصادی ،ایجاد راهکارها

از حد معین نمیتوان از اکو انتظار داشت چراکه

و زمینهساز گسترش فعالیتهای اقتصادی با

کشورها منافع خود را میبینند و اولویتهای

اولویت همسایگان در ترکمنستان برگزار شود،

دیگری نیز دارند ،به طور مثال پاکستان در زمینه

آنطور که کارشناسان میگویند اگر انتظارات از این

انرژی واردکننده است اما به دلیل اینکه در طول

اجالس واقعی باشد ،بیشک منافع آن حاصل

سالهای گذشته انرژی را از کشورهای دیگری

کشور میشود.

وارد کرده است ،طبیعتا نمیتواند به خاطر اکو

به گزارش ایسنا ،محمد خطیبی ،کارشناس

آن بخشها را تعطیل و نیاز خود را تنها از ایران

ارشد حوزه انرژی در خصوص تاثیر پانزدهمین

تامینکند .خطیبی میگوید:کشوری مثل ترکیه

اجالس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

نیز به فکر منافع خود است ،این کشورها سعی

و ششمین نشست سران کشورهای ساحلی

میکنند یک باالنس از واردکنندهها به وجود

دریای خزر بر منافع انرژی و اقتصادی کشور،

بیاورند که با باالنس تجاری آنها نیز همخوانی

میگوید :از سازمان اکو انتظارات باالیی وجود

داشته باشد ،انتظار ما از اینکه این کشورها

دارد که بتواند همکاریهای منطقهای را قوت

خواهان انرژی ما باشند ،باید با در نظر گرفتن

ببخشد اما این انتظارات برآورده نمیشود چرا

این مساله باشد که این کشورها گزینههای

که کشورهای عضو اکو ضوابط دیگری نیز دارند

دیگری را نیز دارند و تمام نیازهای خود را از

و در سازمانهای دیگری نیز فعالیت میکنند.

طریق ایران برطرف نمیکنند.

این کشورها ارتباطات سیاسی و تجاری دیگری

خطیبی با بیان اینکه این کشورها سعی میکنند

نیز با کشورهای دیگر دارند که همین مساله

یک نوع تعادلی در این حوزه ایجاد کنند ،گفت:

موجب شده آنطور که باید انتظارات از این

با توجه به این مسائل گمان میکنم باید

سازمان عملی نشود ،باتوجه به اینکه هر کشور

انتظاراتمان را از اکو منطقی کنیم و این انتظار

در چندین سازمان سیاسی و تجاری حضور دارد

را نداشته باشیم که این کشورها به خاطر اکو

باید انتظارات ما از آنها واقع بینانه و منطقی باشد

تمام نیاز خود را از ایران تامین کنند ،همانطور

و نباید انتظارات زیادی از سازمان اکو داشته

که سیاست ایران نیز به همین شکل است

باشیم.

و تمام نیازهای خود را از کشورهای عضو اکو

به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی

تامین نمیکند.

هشدار صندوق بینالمللی
پول درباره بیتکوین

صندوق بینالمللی پول در مورد استفاده از
ارزهای مجازی از جمله بیتکوین هشدار داده و
خواستارتصویب قوانین بیشتری برای حفاظت از
مصرفکنندگان و مقابله با پولشویی و تروریسم
مالی شدهاست .راشاتودی نوشت ،صندوق
بینالمللی پول با اشاره به اقدام اخیر السالوادور

انتظار ما از اینکه کشورهای
عضو اکو خواهان انرژی ما
باشند ،باید با در نظر گرفتن
این مساله باشد که این
کشورها گزینههای دیگری
نیز دارند و تمام نیازهای
خود را از طریق ایران برطرف
نمیکنند

در قانونی کردن بیتکوین و آماده شدن این
کشور برای راهاندازی یک شهر بیتکوین
هشدار داد ،بیتکوین تهدیدی قابلتوجه برای
مصرفکنندگان است .این صندوق اعالم کرد:
«در حالیکه ارزهای مجازی و پول دیجیتال
قابلیت افزایش کارآمدی سیستمهای پرداخت
را دارند ،اما تصمیم السالوادور برای قانونی اعالم
کردن بیتکوین یک اقدام مخاطرهآمیز بوده
است ».این صندوق با تاکید بر تقویت قوانین
مربوط به ارزهای مجازی و افزایش نظارت
بر این اکوسیستم جدید پرداخت اعالم کرد:
«با توجه به بیثباتی باالی قیمت بیتکوین،
استفاده از آن بهعنوان یک ارز قانونی خطرات
قابلتوجهی برای امنیت مصرفکنندگان و
یکپارچگی و ثبات مالی دارد» السالوادور از ماه
سپتامبر بیتکوین را در کنار دالر آمریکا یک ارز
قانونی اعالم کرده و اولین کشور در دنیاست که
این ارز مجازی را به رسمیت میشناسد .دولت
این کشور از آن زمان یک سیستم کیف پول
الکترونیکی با عنوان «چیوو» ایجاد کرده که به
شهروندان اجازه میدهد با بیتکوین پرداخت و
سکههای دیجیتال را به دالر آمریکا تبدیل کنند.
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شروع فصل سرما و مرگی

خاموش به نام گاز گرفتگی
|محمد مهدیابراهیمی|
| دانشجو و عضو انجمن ترویج علم ایران|
هرساله با نفوذ هوای سرد به کشور و
افزایش استفاده از وسایل گرمایشی
گازسوز ،تعدادی از هموطنان بر اثر
مسمومیت با گاز منواکسیدکربن جان
گازی بی رنگ بیبو ،بیمزه و غیر محرک
میدهد ،مرگ بر اثر گاز گرفتگی به مرگ

| موج نیوز |

محل نصب وسایل گازسوز را بررسی کنترل
کنند .

چرا مدیریت شهری برای رسیدن به هدف شهرهای دوستدار کودک موفق عمل نمیکند؟

گام معلق رسیدن به شهرهای دوستدار کودک
اگر چارهای برای بسیج و مشارکت همهجانبه تمام پتانسیلهای شهرها اندیشیده نشود
شهر دوستدار کودک ،معلول ،سالمند و ...خیال خامی بیش نیست

بازبینی کنند .زیرا بیشترین علت بروز گاز

گفته میشود و به وسیله آن خروجی کوره
به دودکش دیوار وصل میشود .قطر این

ابتکارشهرهای دوستدار کودک درسال  1996ازسوی یونیسف و برنامه سازمان ملل متحد به منظوراجراییکردن قطعنامههای تصویبشده

نزاده |
| محمدرضا پهلوا 
| شهرساز و عضو داوطلب مجمع
کنشگران شهری همساخت |

باشد .گاهی اوقات دیده میشود که به علت
کوچک بودن دهانه ورودی دودکش دیوار،
کمتر» استفاده میشود که به دلیل ایجاد
یک مقاومت در مسیر جریان هوای گرم و
محصول حریق بخشی از گاز  COپس زده
شده و از طریق منافذ کوره و لوله به فضای
ساختمان برمیگردد.
_۳

نصب اصولی لوله دودکش از بروز

مسمومیت با گاز منواکسید کربن پیشگیری
میکند .دودکشهای داخل دیوار باید از
جنس سیمانی باشد و باید تا انتها باال
رفته باشد .این دودکشها باید از سطح بام
نیز  ۸۰سانتی متر باالتر آمده باشد و حدود
یک متر نیز از دیوار جانبی فاصله داشته

هرچند که چندحوزهایبودن
موضوع کودکان و تقسیم
مسئولیتهای قانونی در اسناد
داخلی مورد توجه قرار گرفته ،اما
نبود سازوکار عملیاتی در سطوح
اجرایی از مهمترین موانع تحقق
آنها است که باعث شده تا تمام
 ۱۲شهر پایلوت ،هنوز راه بلند و
دوری تا رسیدن به برند شهر
دوستدار کودک پیشرو داشته
باشند

باشد و در انتهای آن کالهک  Hنصب شود.
شعلههای نارنجی یا قرمز رنگ در محیط
بسته حاکی از کمبود اکسیژن است ،چنانچه

در دومین کنفرانس اسکان بشر مطرح شد .در ایران نیز این موضوع از اواسط دهه  1380مطرح شده است تا اینکه در سال  1397با

ابالغ دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،ابعاد گستردهتری به خود گرفت .در ادامه،
انتخاب دوازده شهر ایران به عنوان پایلوت طرح شهر دوستدار کودک طی تفاهمنامهای میان وزارت کشور و یونیسف ،به پیگیری جدیتر
این موضوع از سوی شخصیتهای حقیقی و حقوقی مرتبط کمک کرد که تصویب «سند پشتیبان الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار

کودک» توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از نتایج آن است.

لوله باید بزرگتر و یا مساوی خروجی کوره

از یک لوله تبدیل «از قطر بیشتر به قطر

با گذشت چهار سال از ابالغ تشکیل اداره شهر

بخشی جداییناپذیر از سیاستها و برنامهها

دوستدار کودک در شهرداریهای کشور ،فرصت

و تصمیمهای عمومی باشد .بنابراین تعریف،

کودک سخن میگوییم ،در حال گفتوگو درباره

مناسبی است برای ارزیابی دستاورد این ادارهها

شهر دوستدار کودک شهری است که برای همه

پدیدههایی پیچیده با ابعاد گسترده هستیم.

و میزان تحقق اهداف اولیه دستورالعمل ابالغی

مناسب است».

یک سو «شهر» به عنوان پدیدهای با ابعاد

وزارت کشور .با مرور دستاوردهای شهرداریهای

دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک وزارت

مختلف قرار دارد و سوی دیگر جهان کودکان که

کشور در این حوزه ،پی میبریم که بر خالف

کشور نیز شهر دوستدار کودک را شهری تعریف

برای بسیاری از تصمیمسازان و تصمیمگیران

انتظار اولیه ،نهتنها هیچیک از شهرهای کشور

کرده است که «کودکان را در کانون توجه قرار

و مجریان ناشناخته است .حال ،شهرهایی

موفق به کسب برند شهر دوستدار کودک

داده و در جهت مناسبسازی ،مطلوبسازی و

میخواهیم که کودکان را دوست داشته باشند

نشدهاند ،بلکه در تأمین حداقلهای این ایده نیز

بسترسازی ازمنظرکالبدی ،اجتماعی و فرهنگی

ال کودکان آنها را .این شهرها باید در
و متقاب ً

موفقیت چشمگیری نداشتهاند.

شهربرای فعالیتکودکان ،تالش میکند تا آنها

ابعاد گوناگون موجودیت کودکان را در نظر گیرند

نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان

و شرایط زیست مناسب را برای آنان فراهم

بتوانند در شهر زندگی کنند و زمینهساز رشد و

کنند؛ وگرنه نسبتدادن صفت دوستدار کودک

شهردوستدارکودک چیست؟

بر اساس راهنمای ابتکار شهرهای دوستدار
کودک یونیسف (« ،)2018شهر دوستدار
کودک ،شهر یا اجتماع محلی است که در
آن نظرها ،نیازها ،اولویتها و حقوق کودک،

بسته است ،خودداری کنند .تبادل اکسیژن
با باز کردن پنجره و راههای ورودی مرتفع
میشود.
 _5قطر لوله دودکش باید مساوی یا بزرگتر
از قطر لوله خروجی دستگاه گازسوز باشد.
 _۶از قراردادن لوله خروجی بخاری به داخل
ظرف آب باید جدا خودداری کرد .به کار بردن

به خصوص هنگام خواب نباید استفاده کرد.
میتوانید در درون خانه به خصوص در محل
خوابتان دستگاه هشدار مونواکسید کربن
نصب کنید.
نخستین و مهمترین اقدام برای نجات
افرادی که دچار مسمومیت با گاز مونوکسید
کربن و سایر انواع گاز گرفتگی شدهاند،
رساندن اکسیژن یا همان هوای تازه به
و پنجرهها را سریع باز کنید و اجازه دهید
اکسیژن کافی به او برسد .باید از تجمع
در کنار مریض جدا خودداری کنید ،زیرا
این عمل از رسیدن سریع اکسیژن به فرد
جلوگیری میکند .لباس تنگی را که مانع
رسیدن تنفس مناسب به فرد میشود
بهسرعت آزاد کنید و با  115تماس گرفته
و اجازه دهید آنها ،اقدامات اولیه مناسب
را انجام دهند .البته باید توجه داشت این
اقدامات زمانی تأثیرگذارند که فرد مدت
زمان کمی را در مواجهه با گاز باشد .افرادی
که به مصدومان کمک میکنند ،خود نیز
در معرض گازگرفتگی قرار دارند ،توصیه
میشود :بالفاصله در بدو ورود ،درها و
پنجرهها را باز و به تهویه مناسب هوا کمک
کنند .امید است با رعایت این نکات این
حوادث ناگوار ریشهکن شود و فرهنگ ایمنی
در استفاده از گاز و نصب وسایل گرمایشی به
باالترین حد خود برسد.

باشد».

کودکان تأمین نشده یا برخی کودکان آن از

قانونی الزم برای ایجاد هماهنگی و همسویی

اجرای

متولیان

قوانین

و

مثال مرجع اجرایی کنوانسیون حقوق کودک
در ایران ،معاونت حقوق بشر و امور بینالملل
وزارت دادگستری است؛ در وزارت کشور،
مدیریت امور بانوان و خانواده پیگیر است؛ و
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،ایجاد
اداره شهر دوستدار کودک را وظیفه معاونت
معماری و شهرسازی شهرداریها دانسته است.
همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز،
بدون تعیین نحوه هماهنگی میان دستگاهها،
به تفکیک مسئولیتهایی را برای  ۹دستگاه
مختلف از قوههای مجریه و قضائیه تعیین
کرده است .ضمن اینکه مشخص ًا ناظر بر ابعاد
حقوقی حمایت از کودکان و نوجوانان است و
دستگاههای عمرانی را نادیده گرفته و از «شهر
دوستدار کودک» نامی نبرده است.
این تعدد متولی از نظر مشارکت سازمانهای
متفاوت مثبت است ،اما به ناهماهنگی،
یکپارچه

جزیرهای،

نبودن

و

طوالنیشدن فرآیندها میانجامد .حتی اگر
نهادها به تکالیف خود مطابق قانون پایبند
باشند ،همچنان هماهنگی آنها نیازمند
سازوکاری منسجم است .در اینجا وجود
نهادی برای تجمیع و بررسی گزارش عملکرد
دستگاهها ،نظارت و ارزیابی بر عملکردشان و
هماهنگسازی برنامهها و اقدامهای اجرایی،
راهگشاست .اکنون چنین جایگاهی برای اداره
شهر دوستدار کودک شهرداریها تعریف شده
است؛ اما آیا این نهاد ،جایگاه قانونی و توان
اجرایی تصدی چنین مسئولیتی را دارد؟
توجه دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور،
فقط معطوف به شهرداریها بوده و سطح و
نوع فعالیتهای موردنظر را چنین تعیین کرده

میان تمامی دستگاههای اجرایی یا تدوین
برنامههای مشترک موضعی و موضوعی
نیست .باید توجه داشت که در کشور ما
تمامی ابعاد مدیریت زیستگاهها و اجتماعات
در اختیار شهرداریها نیست؛ بنابراین حداکثر
موفقیت اداره شهر دوستدار کودک ،فعالیتهای
مقطعی و موردی بوده که در برخی شهرها به
دست آمده است؛ اما به دلیل فقدان سازوکار
همکاری و هماهنگی بلندمدت ،در اغلب موارد
این موفقیتها متوقف شده است.
بررسی اجمالی وضعیت ادارههای شهر دوستدار
کودک در عرصه عمل نیز حکایت از وضعیتی
متزلزل دارد؛ علیرغم موفقیتهای مقطعی
که در چند شهر حاصل شده ،در برخی دیگر
در اثر بیتوجهی مدیران شهرداری ،از اداره شهر
دوستدار کودک تنها یک عنوان سازمانی باقی
مانده و فعالیتهای برنامهریزیشده متوقف
شده است .همراهی نکردن مسئوالن ارشد
شهری و استانی با جریان شهرهای دوستدار
کودک ،نبود نیروی انسانی ،نداشتن اختیارات
کافی برای پیشبرد برنامهها ،موانع اداری
و مخالفت واحدهای مسئول جهت توسعه
تشکیالت ادارهها و فقدان سازوکارهای مالی و
اداری برای استفاده بهینه از اعتبارات مربوطه،
بخشی از مشکالت پیش روی مسئوالن
واحدهای دوستدار کودک شهرداریهاست.
با وجود تمام نارساییها و چالشهای یادشده،
پاسخ مسئوالن سطوح کالن به نقد فعاالن و
متخصصان ،همواره متکی بر تعریف متفاوت
مسئله به جای حل مسئله و ارجاع مشکالت
به ضرورتهایی همچون عزم درونسازمانی
در شهرداریها ،دغدغه و خالقیتهای فردی
کارشناسان ادارههای مربوطه در رفع چالشها و
تنشهای سیستمی به جای اصالح سیستمها
و ساختار و وضع قوانین و سازوکارهای کارآمد
بوده است .اما باید دانست که در یک نظام
بخشی تمرکزگرا ،تا چارهای برای بسیج و
مشارکت همهجانبه تمام پتانسیلهای شهرها
اندیشیده نشود ،شهر دوستدار کودک ،معلول،
سالمند و ...خیال خامی بیش نیست .بنابراین
تحقق ایدههای یادشده نیازمند عزم مسئوالن در
همه سطوح تصمیمگیری و مدیریتی و ایجاد
ساختار ،سازوکار و زیرساختهای موردنیاز
تحقق اهداف است.

معاون امور اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور :بحثی که
ما همواره با سایر دستگاهها
در قوه قضائیه ،دادستانی،
شهرداری و وزارت کشور
داشتهایم این بوده است که
باید قانون حکمرانی کند

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری

مسائل مرتبط با حوزه محیط زیست را پیگیری

تهران با اشاره به اهمیت شناسایی فرصتها

کرد .به گزارش روابطعمومی ادارهکل محیط

و تهدیدها اظهار کرد :به موازات رویکردها و

زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ،در

سیاستهای کلی در حوزه محیط زیست ،هر

نشست شورای مدیران ادارات محیط زیست

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری

مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران با تاکید بر

ادارات محیط زیست مناطق دخیل هستند.

منطقه پتانسیلها و مختصات خود را دارد،

و توسعه پایدار مناطق ۲۲گانه ،ضمن رسیدگی

تهران گفت :متاسفانه با وجود اسناد فرادستی

تقویت تعامل اثربخش بین مناطق ۲۲گانه

او در ادامه خواستار انعکاس شفاف معضالت

از این رو ارائه راهکارها برای رفع مسائل و

به پروژههای تصویب شده ،وضعیت پیشرفت

و تکالیف محول شده ،بسیاری همچنان محیط

و ادارهکل محیط زیست گفت :آن چیزی که

و چالشهای سطح منطقه به ادارهکل محیط

مشکالت خاص محیط زیستی در منطقه،

فیزیکی و ریالی پروژههای سال  ۱۴۰۰مورد

زیست را مسالهای فانتزی میدانند.

در نهایت مورد بررسی قرار میگیرد برآیند

زیست شد و گفت :پیشرفت فیزیکی پروژهها

استفاده از فرصتها برای ارتقای زیست پذیری

بررسی قرار گرفت همچنین در پایان بودجه و

به گزارش روزنامه پیامما ،در نشست شورای

عملکرد محیط زیست شهرداری تهران است

نیازمند شناسایی دقیق موانع و پیگیریهای

یک ضرورت است که با بهرهگیری از قوانین و

پروژههای پیشنهادی مناطق در سال  ۱۴۰۱نیز

مدیران ادارات محیط زیست و توسعه پایدار

که در آن ادارهکل محیط زیست و مجموعه

مستمر جهت رفع آنها است.

برنامههای موجود میتوان با قدرت بیشتری

ارائه شد.

واکنش بهزیستی به ایده ایجاد قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران

گازی که فاقد دودکش است ،درون خانه،

افراد است .فرد را از محیط خارج و درها

(اعم از امنیت ،نشاط و سالمت و )...کودکان

بسیاری محیط زیست را مسالهای فانتزی میدانند

محیطهای کوچک که کلیه راههای نفوذ هوا

دارای نقص در دودکش ممنوع است.

ارتقای ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی

به آنها ،محلی از اعراب ندارد.
برای مثال شهری که ایمنی فضاهای آن برای

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

شود ،شعله گاز سوز آبی میشود.

 _7هیچگاه از چراغ یا بخاری نفتی یا

شهری کشور ما ،شهرداری دارای جایگاه و شأن

محیط زیست شهری

شهروندان از درزگیری پنجرهها در

وسایل گرمایشی بدون نصب دودکش یا

مدیریت شهری به سوی هدفی مشترک.

پیشبینی شده است .اما در ساختار مدیریت

اقدامات
تعاریف نشان میدهند که وقتی از شهر دوستدار

در محیط تبادل اکسیژن به خوبی انجام
_۴

راه حرکت هماهنگ تمام ابعاد شهر و حوزههای

اجرای سیاستها و مصوبات شورای اجرایی

دستگاههای مرتبط را نشان میدهد .برای

گرفتگی که  70تا  80درصد آن را شامل

احتراق است که به آن لوله بخاری هم

مدیریت یکپارچه شهری به عنوان مانعی بر سر

دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی و نیز

دستورالعملهای مختلف حوزه کودک ،تعدد

هر وسیله گازسوز راه خروجی و دودکش را

میشود نقص در سیستم دودکش است.

دوستدار کودک در ایران خودنمایی میکند :نبود

هماهنگکننده و رابط بین شهرداری با سایر

بررسی

_۲توصیه میشود که شهروندان قبل از نصب

دودکش اولین مولفه خروج محصوالت

که اصلیترین چالش تحقق ایده شهرهای

در حوزه شهر دوستدار کودک و ایفای نقش

دوستدار کودک پیشرو داشته باشند.

بیهوشی و مرگ خواهد شد.

راه اندازی وسایل و تجهیزات گازسوز ،ایمنی

یک دستگاه خاص فراتر است .در اینجاست

کودک به منظور انجام امور برنامهریزی و اجرایی

هنوز راه بلند و دوری تا رسیدن به برند شهر

 ppm 50گاز منواکسید کربن توزیع شود،

_۱

کشوری را درگیر میکند و از توان و اختیارات

است که باعث شده تا تمام  ۱۲شهر پایلوت،

شخص دچار عالئم در مراحل اولیه و سپس

از سرویسکاران

بسیاری از نهادهای مدیریت شهری ،استانی و

ذیربط»
در این دستورالعمل ،تشکیل اداره شهر دوستدار

در سطوح اجرایی از مهمترین موانع تحقق آنها

میشود و اینها عالئم سرماخوردگی است

درخواست کنید ضمن سرویس ،تنظیم و

شمول اقدام برای تحقق شهر دوستدار کودک،

در همکاری با سایر دستگاههای اجرایی

مورد توجه قرار گرفته ،اما نبود سازوکار عملیاتی

مسمومیت با گاز  coمیشود دچار یک

مجاز شرکتها

کودکان مناسبسازی شده باشد .پس دایره

مرتبط با شهر دوستدار کودک توسط شهرداری

تقسیم مسئولیتهای قانونی در اسناد داخلی

سردرد یا گلودرد خفیف و آبریزش بینی و ...

شهروندان الزم است به موارد زیر توجه کنند:

نیستند؛ حتی اگر تمام کالبد آن شهر برای

آموزشی و امور پشتیبانی از برنامهها و اقدامات

هرچند که چندحوزهایبودن موضوع کودکان و

خاموش معروف است .شهروندی که دچار

منواکسیدکربن باشد .چنانچه در فضای

امرار معاش خانوادهشان ،دوستدار کودک

دوستدارکودک

است و مسمومیت با آن به سادگی رخ

شده است اما میتواند مسمومیت با گاز

تحصیل بازمانده و مجبورند به کارکردن برای

است« :برنامهریزی و مدیریت؛ نظارت (طرحها
و برنامهها) و ارزیابی؛ فعالیتهای ترویجی،

سد راه رسیدن به شهرهای

خود را از دست میدهند ،منواکسید کربن

که شخص فکر میکند دچار سرماخوردگی

پ
یامک شما را دربـاره
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ین صفحه می خوانیم

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نسبت به

در این زمینه مطرح کرد ،اما اگر ما نه فقط در آسیبهای

ایجاد قرارگاه اجتماعی توسط شهرداری تهران و با همکاری

اجتماعی بلکه در مدیریت شهری به دنبال سیاست

بسیج و سپاه واکنش نشان داد .حبیبهللا مسعودی

مدیریت یکپارچه شهری باشیم ،من فکر میکنم خیلی

پارلمان شهری

رئیس شورای شهر الهیجان:

یک کارتنخواب در شهر بر اثر سرما جان باخت

احداث گرمخانه در شهر ضرورت دارد

فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره

کمک کننده باشد ،اما برای اینکه شهرداریها این کار را

ایجاد قرارگاه اجتماعی توسط شهرداری با همکاری

انجام دهند باید شهرداری ها را در عرصه اجتماعی توانمند

رئیس

بسیج و سپاه برای رفع آسیبهای اجتماعی در تهران

کنیم .او در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرحهای

الهیجان گفت :هفته قبل ،یک

الهیجان تصریح کرد :با توجه به

و جمعآوری کودکان کار ،معتادان متجاهر و متکدیان به

ضربتی باعث افزایش آسیبهای اجتماعی نمیشود و

مرد معتاد  ۵۸ساله در الهیجان

اینکه زمین نزدیک پل خشتی این

ایلنا گفت :بحثی که ما همواره با سایر دستگاهها در قوه

زمین اوقافی مناسبی وجود دارد

طرح فعلی نیز به سرانجام طرحهای اینچنینی گذشته

که کارتن خواب بود بر اثر سرما

شهر واقع شده است باید احداث

قضائیه ،دادستانی ،شهرداری و وزارت کشور داشتهایم این

که نظر اعضای شورای اسالمی

دچار نمیشود ،گفت :به نظرم در حال حاضر پاسخ اجمالی

جان خود را از دست داد که

گرمخانه در این نقطه از نظر اداره

شهر برای احداث گرمخانه بسیار

شورای

اسالمی

شهر

شورای

رئیس

اسالمی

شهر

پسند آنها قرار نگرفته است ،ادامه
داد :در خیابان کاشف شرقی نیز

بوده است که باید قانون حکمرانی کند .ما در حال حاضر

در این خصوص این است که هر دستگاهی براساس

شاید اگر گرمخانهای در این شهر

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

آیین نامه ساماندهی سال  ،۸۴آییننامه حمایتی مصوبه

مناسب است.

چارچوب قانونی که برای آن در نظر گرفته شده است اقدام

وجود داشت چنین اتفاق تلخی

گردشگری نیز مورد بررسی قرار

شورای اجتماعی کشور و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

او تاکید کرد :مدیریت شهری به

کند .به طور مثال شهرداری باید مکان و تجهیزات را در

نمیا فتا د .

گیرد،

دچار مشکلی

را داریم که در بحث شرایط مخاطره آمیز درباره کودکان کار

خانواده خیر پیشنهاد داد که در

اختیار قرار دهد .معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی

بهمن کنعانی به ایمنا گفت :در

نشو د .

و خیابان صحبت میکند .تکالیف دستگاهها در آیین نامه

کشور تاکید کرد :در حال حاضر طرح حمایتی که از سوی

اواخر دوره پنجم شورای اسالمی

او با بیان اینکه در دوره پنجم

ماده  ۶این قانون مشخص است .ما هم میگوییم هر

شهر،

سازمان بهزیستی در حال انجام است در سه حیطه کودکان

شهر ،زمینی در نزدیکی پل خشتی

شورای اسالمی شهر ،باید وضعیت

دستگاهی باید طبق وظیفه خود براساس شرح وظایفی که

وجود دارد که میتوانند یکی از

کار است که شامل کودکان حاضر در خیابان ،کودکان شاغل

الهیجان

ساخت گرمخانه

و موقعیت زمین توسط مدیریت

دارد انجام وظیفه کند.

خانهها را خریداری و بازسازی

در کارگاهها و کودکان زبالهگرد میشود.

توسط شهرداری در اختیار خانواده

شهری مورد بررسی قرار میگرفت

او ادامه داد :در همه استانها نیز ابالغ کردهایم که در

کرده و تا زمستان آن را به گرمخانه

«مرحوم حمید میرصفای مقدم»

و اقدامات الزم در جهت رفع

تبدیل کنند اما این پیشنهاد نیز

برای

تا

بعدها

محالت مرکز و بافتهای قدیمی
خانههای

ویالیی

مناسب

جلسات خود براساس وظایف قانونی خود پیش بروند

قرار گرفت و مقرر شد ساختمان

مشکالت آن انجام میشد ،گفت:

چراکه اگر هر دستگاهی براساس شرح وظایف خود

مورد قبول آنها قرار نگرفت.

گرمخانه با همت این خانواده خیر

در  ۲۸آبا نماه جاری ،شهرداری

مسئولیتش را انجام دهد ،خیلی کمک کننده خواهد بود.

رئیس شورای شهر اسالمی شهر

با پیشبینی اعتباری بالغ بر ۲۵

الهیجان با ارسال نامهای به اداره

البته به طور کلی ما موافق بودیم که هر چقدر شهرداریها به

الهیجان احداث گرمخانه در این

میلیارد ریال در مدت زمان  ۱۸ماه

اوقاف

تکلیف

میدان بیایند و بحث مدیریت یکپارچه شهری را که چندین

شهر را بسیار الزم و ضروری

احداث شود.

زمین محل احداث گرمخانه شده

سال است ،از زمان دولت آقای احمدینژاد مطرح بوده،

دانست و گفت :هفته قبل ،یک

او افزود :سه دانگ از زمینی که

ا ست .

انجام دهند ،کار بسیار خوبی خواهد بود.

مرد معتاد  ۵۸ساله در الهیجان

شهرداری در اختیار خانواده خیر

کنعانی با بیان اینکه شهرداری

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد:

که کارتن خواب بود بر اثر سرما

قرار داده است ،اوقافی بوده و

الهیجان مالکیت سه قطعه زمین

جان خود را از دست داد که

خواستار

تعیین

کلی منابع ما در شهرها و استانها داریم که به صورت

احداث گرمخانه در این زمین

را در نقاط مختلف شهر در اختیار

یکپارچه هزینه نمیشود ،مثالهای متعددی هم میتوان

شاید اگر گرمخانهای در این شهر

مشروط به موافقت و اجازه اداره

دارد که برای احداث گرمخانه به

وجود داشت چنین اتفاق تلخی

اوقاف است.

خانواده خیر معرفی کرده ،اما مورد

نمیا فتا د .
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| آذربایجان شرقی |

پارک بزرگ تبریز با رویکرد حفظ و احیای باغات و مزارع منطقه اجرا میشود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی

منطقه حفظ و نسبت به حذف لکههای مسکونی غیرمجاز

گفت :پروژه پارک بزرگ تبریز با رویکرد حفظ و احیای

اقدام شود.او افزود :اداره کل راه و شهرسازی باید در قالب

کارکرد باغات و مزارع واقع در محدوده آن اجرا میشود و

طرح بازآفرینی شهری ،نسبت به جابهجایی واحدهای

به هیچ عنوان اجازه دخل و تصرف خارج از این کارکرد به

مسکونی غیرمجاز در این محدوده از طریق تأمین زمین و

احدی داده نمیشود .جواد رحمتی روز چهارشنبه در دیدار

اعطای تسهیالت کمک کند.

با نمایندگان شرکت تعاونی تولید سبزی و صیفیکاران

رحمتی با قدردانی از کشاورزان و سبزیکاران این منطقه،

تبریز و حومه ،اظهار داشت :هدف کمیته راهبردی باغات

ال موافق است و
اطمینان داد که با دغدغههای آنان کام ً

تبریز ،احیای هویت تاریخی این منطقه و حفظ باغات و

در تمام مراحل طراحی و احیای کارکردهای گذشته از

مزارع سبزیکاری در محدوده پارک بزرگ است.

نظرات تعاونی تولید سبزی و صیفیکاران تبریز استفاده

او خاطرنشان کرد :متاسفانه در گذشته نگاه بخشی

میشود .معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تاکید

از مدیران شهری به این منطقه ،ایجاد پارکی به شکل

کرد :کارکردهای در نظر گرفته شده در سایت پارک بزرگ

پارکهای متداول در مقیاس بزرگ بوده است که

مراستا با فعالیتهای کشاورزی همانند باغچهها،
تبریز ،ه 

متأسفانه این نگاه باعث صرف هزینههای غیر ضروری

گلخانهها ،نمایشگاههای عرضه محصوالت کشاورزی و

در این منطقه شده است .رحمتی ضمن تکذیب مطالب

مزارع نمونه با استفاده از عناصر سنتی و فرهنگی این

منتشر شده در مورد ایجاد پارک و تاسیسات تفریحی در

حوزه و با استفاده از تجارب طرحهای مشابه در دنیا

این منطقه ،گفت :ما همواره در کمیته راهبردی به مشاور

خواهد بود .به گزارش ایرنا ،طرح احداث «پارک بزرگ»

طرح تاکید کردهایم که هم به لحاظ طراحی و رویکرد و

تبریز در منتهی الیه شمال غرب تبریز در سال ۱۳۵۰

هم به لحاظ تعریف کارکردها ،باید وضعیت طبیعی این

تصویب شده و قرار بود این پارک در مساحت  ۸۸۰هکتار

احداث و به «پارک بزرگ خاورمیانه» تبدیل شود؛ پس از
پیروزی انقالب اسالمی نیز در سال  ،۱۳۷۰طرح احداث
این پارک مطرح و مقرر شد ،سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری تبریز ،احداث آن را بر عهده بگیرد؛ در
اوایل سال  ۱۳۸۰فازهای اول و دوم این طرح در روبروی
فرودگاه تبریز و در سمت کارخانه شیر پگاه احداث شد.
پارک بزرگ ( حکم آباد) در صورت تکمیل و بهرهبرداری،
ریه تنفسی شهر تبریز بوده و از مناطق جذب گردشگران
داخلی و خارجی در آینده خواهد بود؛  ۲رودخانه مهران
رود و تلخه رود از وسط این پارک عبور میکنند .این
پارک دارای امکاناتی همچون پیستهای اتومبیلسواری،
اسبسواری و دوچرخه سواری ،دریاچههای قایق رانی،
رستورانهای متعدد ،سالنهای سرپوشیده تفریحی،
شهربازی و هتل  ۵ستاره خواهد بود.
طبق اعالم شهرداری تبریز ،این پروژه در  ۲فاز اجرا
میشود که فاز نخست آن در کاربریهای تفریحی و
ورزشی و فاز دوم آن شامل مجموعه گردشگری ،تفریحی
و تجاری است؛ برای اجرای این پارک یک هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان از سوی شهرداری تبریز اعتبار تخصیص
یافته است.

سیده حبیبه مومنی /عضو هیئت مدیره

در اقتصاد منطقه دارد .عصارزاده کارنامه

تعاون طی سالهای اخیر ،نکته
ِ
توسعه

بانک توسعه تعاون کمک به شکلگیری

درخشان در تراز مالی و ترازنامهای را در

قابل توجه این است که بانک در عین

الگوهای موفق تعاونی را از ماموریتهای

تداوم فعالیت توسعهای بانک مهم ارزیابی

برخورداری از یک ساختار کارآمد هم در

این بانک عنوان کرد .امیر هوشنگ عصارزاده

کرد و گفت :واحدهای اجرایی و استانها

صورتهای مالی به نحو اصولی عمل کرده

عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در

با تعامل مناسب با ارکان برنامهریزی و

است ،و نیز توفیق یافته کارنامه خدمات

جلسه ارزیابی و بررسی عملکرد شعب

ارزیابی ستاد بانک ،مسیری را در پیش

توسعهای را همواره در مسیر رشد و

استان گلستان گفت :یکی از ماموریتهای

بگیرند تا با بهرهگیری از محصوالت و سبد

تعالی قرار دهد .عضو هیات مدیره بانک

بانک توسعه تعاون نقشآفرینی در تقویت

خدمات عمومی و تخصصی بانک ،تراز

توسعه تعاون در بازدید از شعب استان

و شکلدهی الگوهای موفق تعاونی است.

مالی استانها و واحدها در وضع مساعدی

گلستان جلب اعتماد با بهرهمندی از اصول

قرار داشته باشد.

مشتریمداری را مهم برشمرد و افزود:

او به رتبه دوم جمعیت روستایی استان

صداقت ،شفافیت ،کیفیت مناسب خدمات

مدیره بانک توسعه تعاون به سابقه دیرین

گلستان در سطح کشور اشاره کرد و گفت:

و سرعت کافی از مهمترین مسائلی است

تعاونیهای صاحب نام بخش کشاورزی در

بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از چهار

که همکاران شعب باید توجه کافی داشته

شکل سنتی تا به شکل مدرن امروزی در

بانک عامل در طرح ملی اشتغال پایدار

باشند .در این دیدارها سعید معادی معاون

کشور اشاره کرد و گفت :فعالیت کشاورزی

روستایی و عشایری در سطح کشور زمینه

مدیرعامل در امور استانها و بازاریابی،

و دامپروری در استان گلستان به عنوان

ایجاد اشتغال  52هزار نفر از هموطنان

احمد محمدی مدیر امور استانها و شعب،

مزیت اقتصادی مطرح است و تعاونیهای

عزیز مناطق روستایی را فراهم کرده است

حمیدرضا البرزی مدیر امور اعتباری ،یونس

موفقی حول این فعالیتها شکل گرفتهاند

و با توجه به جمعیت روستایی استان،

کالنتری رئیس اداره کل امور مشتریان

و ارائه خدمات مناسب توسعهای به

اجرای

پایدار روستایی

و توسعه بازار و محمدرضا شریفی مدیر

این نمونههای موفق تعاونی و کمک به

اهمیت ویژهای در گلستان داشته است.

شعب استان گلستان نیز حضور داشتند.

تقویت تعاونیهای نوظهور  ،اثر مطلوبی

عصارزاده گفت :با بررسی عملکرد بانک

استان گلستان ،عصارزاده عضو هیات

طرح

اشتغال

مدیرعامل بانک ملی ایران:

محمدابولیان/محمدرضا

در زنجان برگزار میشود

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی زنجان گفت :طبق برنامهریزی
انجام شده ،نخستین جشنواره استارتاپ گردشگری دیجیتال ،محصوالت و خدمات
گردشگر و بازاریابی و اطالعرسانی با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برگزار می شود.
امیر ارجمند روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:رویداد استارتاپی
گردشگری با هدف شناسایی ایدههای برتر و حمایت از آن در جهت توسعه
کسبوکارهای نوپا و با رویکرد ارتقای شاخصهای اقتصادی این حوزه در آذر سال
جاری برگزار میشود.
او اضافه کرد :این رویداد بر پایه فرآیندهای استارتاپی تنظیمشده و مقرر شده
ایدههای جدید گردشگری شناسایی شوند و از آنها حمایت شود.
ارجمند افزود :این رویداد با مشارکت پارک علم و فناوری استان زنجان با همکاری
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه زنجان و ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی استان زنجان و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان برگزار
میشود .او ایجاد و توسعه اشتغال درزمینه گردشگری ،توسعه تفکر بهکارگیری
آموختههای دانشگاهی ،معرفی و شناسایی حوزههای نوین و جدید مرتبط با
گردشگری ،شناسایی راهکارهای بهبود فرآیند خدمت درزمینه گردشگری و غیره
درزمینه تخصصی گردشگری را از دیگر اهداف این رویداد استانی ذکر کرد.

تکذیب انفجار و آتشسوزی در پتروشیمی

مدیرعامل

پتروشیمی پرداخت و اظهار داشت :حدود۸

بانک ملی ایران به همراه هیاتی متشکل از

درصد از هیدروکربنهای استحصالی به

بهطوری که اکثریت شرکتهای پتروشیمی

مدیران ارشد کشوری و استانی این بانک از

عنوان خوراک در صنعت پتروشیمی استفاده

با پشتیبانی و حمایتهای این شرکت در

پتروشیمی بندرامام بازدید کردند .به گزارش

میشود و صنعت پتروشیمی با این مقدار

تمامی بخشها تأسیس شدهاند.

پیامما و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی

اندک این همه نقش آفرینی در اقتصاد ملی

رضایی در ادامه تصریح کرد :بانک ملی هم به

بندرامام،روز سه شنبه دوم آذرماه محمدرضا

دارد.حمید رضا رستمی با تاکید بر رویکرد

مانند پتروشیمی بندرامام ،نهاد و ساختارساز

فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران به همراه

توسعهای در تعامل با بانکها ،افزود :در

است و این بانک منشا برکات زیادی برای

اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد کشور

راستای بهبود حوزه اقتصاد کشور میبایست

دیگر مجموعههای بانکی کشور شد.در پایان

و استان خوزستان این بانک با حضور در

صنایع و بانکها به تناسب ماهیت خود،

این نشست محمدرضا فرزین مدیرعامل

مجتمع پتروشیمی بندرامام ،با حمیدرضا

برنامه ریزی و ساختار و سیستمها را بروز

بانک ملی با ابراز رضایت و خرسندی از حضور

رستمی مدیرعامل بندرامام و دیگر مدیران

رسانی کنند .این در حالیست که پتروشیمی

در پتروشیمی بندرامام ،خاطر نشان کرد:

شرکت در راستای تحقق توافقات جدید و

بندرامام با توجه به عظمت کاری که دارد

زمانی که پتروشیمی بندرامام را از نزدیک

گسترش همکاریهای فیمابین جلسهای

نیاز دارد تا بانکها هم متناسب با ماهیت

میبینید این عظمت ،غرور و افتخار به ارمغان

برگزار کرد .در این جلسه حمیدرضا رستمی

و ذات این صنعت ،تولید خدمت کنند.در

میآورد و بانک ملی آمادگی دارد تا خدمات

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام نسبت به

ادامه این نشست حافظ رضایی مدیر مالی

و امکانات مختلفی در خصوص این شرکت

تشریح جایگاه پتروشیمی بندرامام در صنعت

پتروشیمی بندر امام یادآور شد :پتروشیمی

ارائه دهد.

شهید تندگویان

محمدابولیان /روابطعمومی شرکت پتروشیمی شهید

اطالع از مصدومیت این همکار با حضور به موقع

تندگویان با تکذیب خبر نادرست انفجار و آتشسوزی

تیمهای امداد و آتشنشانی ،ضمن انجام اقدامات

در این پتروشیمی و با تاکید بر استمرار تولید در

اولیه درمانی ،مصدوم با یک دستگاه آمبوالنس مجهز

خطوط تولید پتروشیمی شهید تندگویان ،اعالم کرد:

به بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر «ممکو»

متاسفانه حادثه در حین تعمیر یک دستگاه تهویه

منتقل شده است .بوری همچنین با تاکید بر اینکه با

منجر به مصدومیت و فوت یک نفر از تکنسینهای

وجود انتقال سریع مصدوم به بیمارستان و آغاز مراحل

واحد تهویه شده است .به گزارش روابطعمومی و امور

درمانی،متاسفانه همکار واحد تهویه پتروشیمی شهید

بینالملل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان«،سکینه

تندگویان متاسفانه شامگاه سه شنبه درگذشت ،بیان

بوری» با تکذیب انتشار اخباری در شبکههای اجتماعی

کرد :درگذشت همکار سختکوش و ساعی واحد تهویه

مبنی بر وقوع آتشسوزی و انفجار در پتروشیمی

را به خانواده ایشان به نمایندگی از مدیریت و کارکنان

شهید تندگویان،گفت:وقوع هرگونه آتشسوزی و

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان تسلیت عرض

انفجار در خطوط تولید ،فرآیندی و عملیاتی این

میکنم .سخنگوی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

شرکت پتروشیمی صحت ندارد و تمامی واحدهای

با اعالم اینکه دالیل این حادثه وقوع آتش سوزی و

تولید مطابق با برنامه در مدار بهرهبرداری قرار دارند.

یا انفجار در هیچ کدام از خطوط تولید و واحدهای

سخنگوی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان با تاکید

بهرهبرداری که منجر به اختالل در تولید شود ،نبوده

بر اینکه متاسفانه بعد از ظهر روز سه شنبه سوم آذر

است ،خاطرنشان کرد :هم اکنون تولید در پتروشیمی

ماه به دلیل حادثه ای خارج از خطوط تولید یکی از

تندگویان مطابق با برنامه در حال انجام بوده و وقوع

کارکنان واحد تهویه در حین تعمیر یک دستگاه تهویه

انفجار و هرگونه انفجار یا آتشسوزی را قویا تکذیب

ناپسند ،خوب نیست - 2دستار و عمامه
 زن بهشتی ،دختر سیاه چشم  -ضمیراشاره ،اشاره به دور ،از خواهران برونته3

 ماست رقیق شده  -ماه سرد ،روزگذشته - 5كبیر  -گوشت خشک شده

شرکت ملی گاز ایران،نادرقلی زریمیدانی بهعنوان
سرپرست شرکت گاز استان خوزستان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان:
در حکمی از سوی مجید چگنی معاون وزیر نفت
و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران «نادرقلی
زریمیدانی» به عنوان سرپرست شرکت گاز استان
خوزستان منصوب شد.
در حکم انتصاب سرپرستی زریمیدانی آمده
است ،نظر به مراتب علمی ،تعهد ،تخصص و سوابق
ارزشمند جنابعالی ،به موجب این حکم به سمت
«سرپرست شرکت گاز استان خوزستان» منصوب
میشوید .نادرقلی زریمیدانی پیش از این رئیس

بهینهسازی  61هزار چراغ

روشنایی معابر در شمال

دچار مصدومیت شدید میشود ،تصریح کرد :به محض

میکنیم.

معاون بهرهبرداری شرکت توزیع برق شمال استان
کرمان گفت :بهمنظور مدیریت پیک بار مصرف برق
در زمستان از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون
 61هزار و  672دستگاه چراغ روشنایی معابر در
شمال استان با توان مصرفی 11.55مگاوات تعدیل و
بهینهسازی شد.
به گزارش روابطعمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال
استان کرمان  ،محمد محسنی پیش از ظهر امروز در
گفتوگو با رسانهها گفت :به منظور مدیریت پیک بار
مصرف برق در زمستان و کمک به تامین سوخت
نیروگاههای کشور از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری
تاکنون  61هزار و  672دستگاه چراغ روشنایی معابر
در شمال استان کرمان با توان مصرفی  11.55مگاوات
تعدیل و بهینهسازی شد.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق
شمال استان با بیان اینکه تعدیل روشنایی داخل شهرها
و جاده های بین شهری به فرهنگ سازی مصرف بهینه
انرژی برق کمک میکند از مشترکان خانگی خواست
تا در فصل زمستان با کاهش یک درجه ای وسایل

عملیات اجرایی و تمهیدات برای ساخت شهرک جدید کوه

است بر لزوم شتاب بخشی برای جابه جایی روستای

سفید بخش جنت شهرستان داراب فارس با هدف جابه

کوه سفید تاکید کرد و ابراز داشت  :برداشت بی رویه از

جایی روستای کوه سفید را بنیاد مسکن فارس اغاز کرد.

سفرههای آب زیرزمینی و تداوم خشکسالی در این منطقه

محمدرضا حسن زاده مدیر بنیاد مسکن داراب چهارشنبه

زندگی مردم را با چالش فرونشست زمین مواجه کرده و

در بازدید از روند اجرای عملیات یاد شده بیان کرد  :با

جابه جایی روستا را انکارناپذیر و حتمی کرده است .مدیر

توجه به خشکسالی و فرونشست زمین در روستای کوه

بنیاد مسکن انقالب اسالمی داراب اضافه کرد:در اغلب

سفید طی چند سال اخیر  ۱۵هکتار زمین در فاصله

مناطق روستای کوه سفید شاهد ترک خوردگی واحدهای

هفت کیلومتری داراب برای جابهجایی روستای کوه سفید

مسکونی و پدیده فرو نشست هستیم در نشستهای

تملک شده و نقشه تفکیکی نیز تهیه شده است.

مقدماتی برای ساماندهی این موضوع تصمیم قطعی برای

او ادامه داد  :عملیات اجرای عملیات دکوپاژ و بسترسازی

جابه جایی روستای کوه سفید گرفته شده است.

را امور اجرایی ماشین آالت بنیاد مسکن فارس آغاز کرده

حسن زاده ادامه داد ۴۲۰ :نفر جمعیت روستای کوه سفید

است و این مقدمه ای برای جابه جایی روستای کوه سفید

در قالب  ۱۳۳خانوار با مشکالت ارائه خدمات روبهرو

است.

هستند  ،جابه جایی این روستا می تواند زمینه معیشت

حسن زاده با بیان اینکه نقشه برداری و میخ کوبی پهنه

بهتر روستاییان را فراهم کند و فرصتهای توسعه و

جدید شهرک کوه سفید از توابع بخش جنت شهرستان

محرومیت زدایی و سکونت خانوارهای جدید را فراهم

داراب برای جابه جایی روستای کوه سفید انجام شده

آورد.

پایدار در فصل سرما کمک کنند.
او افزود :طی مانور تعدیل و بهینهسازی روشنایی معابر
که در آبانماه برگزار شد یک هزار و  400دستگاه چراغ
روشنایی با توان مصرفی  32کیلووات اصالح و تعدیل
شد .محسنی اضافه کرد :در راستای کاهش پیکبار
ضمن بهینهسازی روشنایی معابر ،اصالح و تعدیل
تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی ،روشنایی پارکها و
میادین ،نورپردازی ساختمانها و جمعآوری المپهای
پرمصرف نیز با استفاده از ظرفیت اقشار مختلف بسیج
و اکیپهای مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفته و
در حال اجرا است.
او توضیح داد :با توجه به کاهش دمای هوا و به
تناوب آن افزایش مصرف انرژی (گاز) و از جهتی
محدودیتهای ایجاد شده در خصوص سوخت
نیروگاههای تولید برق ،مدیریت پیک بار زمستانی در
دستور کار صنعت برق قرار گرفته است.
محمد محسنی معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ
توزیع برق شمال استان از پایداری تمامی شبکههای
شمال استان در هنگام بارش برف و وزش باد شدید
خبر داد .او گفت :از ابتدای سالجاری با برنامهریزی و
انجام مانورهای متعدد الزم پایداری شبکههای توزیع
برق شمال استان به باالترین حد ممکن رسید تا در

 -نوازش - 6یک عامیانه ،یك خودمانی

ای  -سرزمین بلقیس ،بلقیس ملکه این

 -بر جستگی زیر گونه ،گونه  -ریشه  -از

سرزمین بود  -عطا دادن - 13فرود آینده

معروفترین علمای شیعه - 7بندگاه میان

 -اثری از ادگار آلن پو  -ردیف قالیبافی،

ساعد و بازو ،مرفق  -متحیر  -خیس ،ضد

ردیف - 14انسانهای بسیار باهوش  -حیله

خشک - 8درون دهان  -سالح کمری

و نیرنگ ،خدعه ،فریب  -خوار دارنده ،خوار

 -فدراسیون فوتبال  -خار سر دیوار- 9

کننده - 15مخترع تلفن ،گرفتنی از هوا -

گیاهی بامصرف دارویی تلخ و سبز رنگ -

آشكار  -عیب و عار ،آبرو

فنجان  -جوان - 10رشته باریك ،دنباله رو

عمودی

سوزن ،واحد سیگار  -نوعی کلت  -انكار
كردن - 11رفوزگی  -کوک  -دختر- 12
از احشام ،پرفسور حیوانات  -واحد رایانه

زمان وقوع بحرانها بر خالف سالیان گذشته کمترین
ناپایداری برای مشترکان محترم حادث شود .محسنی
خاطر نشان کرد :کارکنان توزیع برق شمال استان
کرمان به عنوان خادم ملت تمام تالش خود را در
راستای تامین برق پایدار و مطمئن در زمستان انجام
خواهند داد.

 - 1آزمندی  -ترس ،خوف  -مادر ایرانی
امام چهارم - 2سفید پوست نیست،
زرد نیست  -ویتامین انعقاد خون،
ویتامین جدولی  -سد خوزستان ،سدی
در جنوب كشور - 3زیر خاك پنهان
كردن  -انکراالصوات  -شنا ،تن به آب
زدن  -خالص - 4همراه تب  -دروازه
بان  -صورت ،مهره شطرنج  -شهری
در مازندران - 5آزمایش لباس ،كشوری
درآمریكای جنوبی ،كوهی در كرمانشاه -
بادبزن برقی  -روشن - 6استفراغ ،به هم
خوردن حال را گویند  -زدنی آدم بهانه گیر
 پوشاك ستور  -خسیس - 7ولگرد،بی بند و بار  -خرس فلكی ،خرس
آسمان  -از شهرهای عراق  -باال آمدن
آب دریا ،کاله الف ،باب روز - 8چوب
گازران  -جواز ،بلیط  -اهل مكه- 9
رشک برنده  -کالم تنفر ،حرف بیزاری -
قسمی از قرآن ،چندین آیه در کنار هم آن
خدای قلندر  -اجازه دهنده ،رخصت

 -نام این مكان دیدنی  -اجازه دادن،

 -مشك  -شهری در آلمان  -یكی از

اختیار ،درس زورکی - 11نشانه مفعولی،

گوش ،رخصت - 13از حومه های زیبای

دو جنس ،مذکر ،جنس به ظاهر قوی15

عالمت مفعول بی واسطه  -درون دهان

شهر پرطراوت رشت  -نوعی آش ،آش

 -پستی و فرومایگی ،پست فطرتی -

 -درد و رنج ،از حروف مقطعه قرآن12

پشت پا  -هرگز نه عرب - 14حرف ندا

سزای عمل  -ضروری

دهنده ،ولی و مصلح امر یتیم  -مقابل

گناباد

را تشکیل می دهند - 10خدای دراویش،

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20و برابر رای شماره
140060306013001137مورخ  1400/06/18هیأت اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حجت خطائی نوقابی فرزند محمد
در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  188/23مترمربع از پالک
شماره  ۶۶۶فرعی از  - ۱۱۷اصلی واقع در خشوئی بخش یک حوزه
ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از حسن اثباتی و لیلی
مرتضائی مالكین رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده 3
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی و ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله
 ۱۵روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثيراالنتشار در شهرها منتشر
و در روستاها رأی هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند  .معترض باید ظرف
یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/08/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/04 :
سید ضیا الدین مهدوی شهری رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

وم
د

سوخته آبادان  -ثروتمندان ،توانگران4
 -صدای گوسفند  -درخت زبان گنجشك

طی حکمی از سوی معاون وزیر نفت و مدیر عامل

ت
نوب

 -درك  -طال ،همراه سیم  -سینمای

خوزستان منصوب شد

گرمایشی خود به صنعت برق استان در تامین برق

جدول شماره 2162

 - 1ستیزه ،پیکار ،نزاع  -ماش هندی -

سرپرست شرکت گاز

استان کرمان

تمهیدات برای جابه جایی روستای کوه سفید داراب آغاز شد

بندرامام بهعنوان یک مجموعه نهادساز است

افقی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

شرکت گاز استان بود.

خوزستان

با دیدن پتروشیمی بندرامام حس غرور میکنیم
فرزین

نخستین جشنواره استارتاپ گردشگری

طی حکمی از سوی معاون وزیر نفت و

ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و پدافند غیرعامل

نقش بانک توسعه تعاون در شکلگیری نمونههای موفق تعاونیها

به گزارش روابطعمومی مدیریت شعب

7

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :میالد علوی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

اقتصاد و گردشگری :فرزانه قبادی

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یاسمن طاهریان ،فروغ فکری

مدیر هنری :تیوا صمدیان

یزاده
مرضیه قاض 

شبکه های اجتماعی :سپهر زند

تماس مدیرمسوول:

توزیع:جراری ()09122131089
چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

ندا صفاریان
رتبه روزنامه پیام ما 40.4:
گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

جدول :شیوا کرمی

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09192769839
09391999161

@payamema

0903 333 8494

@payamema

www.payamema.ir

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

اینستاگرام

وبسایت

آییننامه

اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

پنجشنبه  4آذر 1400

سال شانزدهم

شماره پیاپی 2162

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی

شهر :سوگل دانائی
عکس :یاسر خدیشی (دبیر)

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| سینما |
هفته فیلم کن در شهر بوینسآیرس آرژانتین 7 ،فیلم
منتخب جشنواره فیلم کن  2021را در برنامه نمایش قرار
داد .به گزارش ایسنا ،هفته فیلم کن که با هدف نمایش
آثار منتخب این جشنواره مهم سینمایی در سراسر جهان
برگزار میشود ،امسال برای سیزدهمین دوره و از تاریخ
 29نوامبر تا  5دسامبر در شهر بوینسآیرس آرژانتین و با
همکاری جشنواره فیلم کن ،موسسه ملی سینما و هنرهای
بصری ( )INCAAو همچنین بازار فیلم آمریکای التین
برگزار میشود .در مراسم افتتاحیه این رویداد سینمایی
«تیریفرمو» مدیر باسابقه جشنواره کن حضور خواهد
داشت و فیلم «قهرمان» ساخته فرهادی برنده جایزه بزرگ
جشنواره کن و نماینده سینمای ایران در اسکار  ،2022یکی از
 7فیلم منتخبی خواهد بود که به روی پرده میرود.

| موسیقی |
«پیمان» عنوان یکی از تازهترین آثار منتشر شده در بازار موسیقی است
که با هنرمندی پیمان جوانمرد پیش روی شنوندگان قرار گرفت .به گزارش
مهر ،در این اثر آثار آهنگسازانی چون همایون خرم ،کارلوس التا آلماران،
هاسمیک ماناسریان ،سامان احتشامی ،پیمان جوانمرد و ناصر چشمآذر
در قالب  ۹قطعه با سبک پاپ و تلفیقی منتشر شدهاند« .یکداستان
عاشقانه»« ،شب آرامش» به آهنگسازی پیمان جوانمرد« ،دل دیوانه»،
«گلها»« ،پریشان» به آهنگسازی همایون خرم« ،با اشکهایم روانه
شدی» در قالب بداهه نوازی پیانو پیمان جوانمرد و بابک ابراهیمخواه،
«حامی این روزهای من» به آهنگسازی پیمان جوانمرد« ،غروب در باغ»
به آهنگسازی و نوازندگی پیانو سامان احتشامی و نوازندگی ملودیکا
پیمان جوانمرد و «زائر» به آهنگسازی ناصر چشمآذر از جمله قطعاتی
هستند که در این آلبوم گنجانده شدهاند .احسان جوادی ضبط صدا،
میکس و مسترینگ ،سوگل ضامنی طراح گرافیک ،کامبیز باقری عکاس،
میالد مالزم و رضا مینا تکنسینهای پیانو هم دیگر عوامل اجرایی این

خشک شدن دریاچه جوان در کلوت شهداد کرمان  -عکس از محمدحسین قنبری /میزان

آلبوم را تشکیل میدهند.

| مسجد بزرگ ابوالمعالی یزد |
| صلحی كه همهی صلحها را برباد داد |

مسجد بزرگ ابوالمعالی یزد ،یکی از آثار تاریخی
بزرگ یزد است که به خواجه حاجی ابوالمعالی

| نویسنده  :ديويد فرامكين

منتسب است .محله ابوالمعالی که در تداول عامه

مترجم  :حسن افشار |

«بوالمیری» ( )bolmiriتلفظ میشود ،از محالت

خاورمیانه سرزمین عجیبی است .جغرافیای

قدیمی یزد و براساس شواهد به خواجه کمالالدین

خاص این منطقه در طول تاریخ باعث شده

ابوالمعالیبن برهانالدین لطف و یا خواجه حاجی

است این سرزمین روز خوش نبیند .همواره

ابوالمعالی منتسب است ،که اطالعاتی از هر یک

ابرقدرتها تالش کردهاند بازی را در این منطقه

آنها در تواریخ یزد مضبوط است .مطابق با اظهارات

بر اساس منافعشان پیش ببرند و این تضاد
منافع برای مردم این سرزمین همیشه جنگ

عثمانی و ظهور خاورمیانهی جدید مینویسد
و از بسیاری از پیچیدگیهای سیاسیکه
سرنوشت مردم این منطقه را تحت تاثیر
خود قرار داده است ،پرده بر میدارد .دیوید
فرامکین مورخ آمریکایی سال  1989کتابی با
عنوان کامل صلحی که همهی صلحها را بر باد
داد؛ فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکلگیری
خاورمیانهی معاصر نوشت که در آن دربارهی
نقش قدرتهای اروپایی در خاورمیانه
بین سالهای  1914تا  1922صحبت کرده
است .او نقش این قدرتها را در فروپاشی
بزرگترین قدرت آن زمان خاورمیانه و در
نتیجه شکلگیری خاورمیان ه جدید بررسی
کرده است .دیوید فرامکین پیشگفتارمفصلی
بر کتابش نوشته است و در آن موضوع کتاب
و هدفش از نگارش آن را شرح داده است.

از آنجا که مولف تاریخ یزد ،محل مدرسه خواجه

ایرج افشار در محراب آن یک قطعه کاشی محرابی

حاجی ابوالمعالی را خارج یزد ذکر کرده است.

الجوردی به ابعاد  45×30سانتیمتر تعبیه شده

محل فعلی محله ابوالمیری به لحاظ تطبیق با

است ،که به طور احتمالی از مسجد چهل محراب

سوابق تاریخی ،بیرون از حصار یزد بوده است.

به مسجد مذکور منتقل شده است .در حال حاضر

پس به احتمال قوی ،انتساب محله مذکور به

اثری از کاشی مذکور در بنا دیده نمیشود / .سیری

خواجه حاجی ابوالمعالی (شخص دوم) صحیح

در ایران

تاکید دارد این است که بسیاری از گزارشهای
فرانسه و انگلیس از آن دوران و همینطور
ادعای آنها مبنی بر دخالت نکردن در امور
مذهبی مسلمانان دروغی بیش نیست و
مفهومی که آن را «قیام اعراب» نامیدهاند زاده
تخیل فرد آمریکایی به نام «توماس ادوارد

مظفر ،را به عهده داشت .براساس نوشتههای کتاب
«شناسنامه اجمالی بناها و محوطههای تاریخی
استان یزد» مسجد ابوالمعالی بین سدههای
دهم و یازدهم هجری بنا شده است .حال آنکه

هجرانت به طعنه گفت جان میکن

نویسنده تاریخ یزد در این باره چنین نگاشته است:
«خواجه حاجیابوالمعالی مدرسه در خارج شهر یزد

وز دور همی نگر نخواهد شد

ایجاد کرده و حمام و مقبره و جماعتخانهای جنب

جز وصل توام نمیشود در سر
زین کار چنین به سر نخواهد شد
خون شد دلم از غمت چه میگویم
خون شد دل و بس جگر نخواهد شد
تا کی سپری بر انوری آخر

و در نهایت شکلگیری خاورمیان ه امروزی را

صعو ه جنگلی (صعو ه باغی)

به تصویر میکشد .کتاب صلحی که همهی

این پرنده  5/14سانتیمتر طول دارد و اغلب

صعوهها به واسطهی فقدان لکهی روی سر

در استتار است ،به خصوص هنگامی که البهالی

تمیز داده میشود .صدای این پرنده بلند

پوشش گیاهی است .رنگ و اندازهاش به طور

و شبیه «تی پ –تی تری-نی پ -تی

تقریبی شبیه گنجشک ،اما ظریفتر است

پ -تی پ -تی تری – تی پ – تی تری

بود.

آبشارکرنگ کفتر ،مینودشت
آبشان با فشاری به جز فشار هیدرواستاتیک

 E553755 N371955در استان گلستان

به خارج رانده میشود .منبع تامین فشار در

واقع است .این آبشار در جنوب روستای

این نوع چشمهها به طور معمول فرآیندهای

کرنگ کفتر و در فاصله  2کیلومتری از آن

درونی زمین است همانگونه که میدانیم

واقع شده است .آبشار از روی دیوارهای

الیههای زیرین زمین مملو است از گازهایی

عمودی با سنگهای طبقه طبقه موازی فرو

نظیر اکسیژن ،هیدروژن ،ازت ،متان و غیره.

میریزد .سرچشمه این آبشار چشمهای در باال

این گازها که در الیههای زیرین زمین و

دست است که به چشمه دیوانه شهرت دارد.

پایینتر از سفره آبهای زیرزمینی قرار

آب این چشمه به صورت متوالی و به تناوب

دارند در هنگام فعالیت ،بر الیههای فوقانی

قطع و بعد از مدتی دوباره جریان مییابد.

خود فشار وارد کرده و سبب میشوند که آب

سالیان دراز اهالی بومی منطقه ،این چشمه را

موجود در الیههای زیرین سطح زمین با

به نام چشمه دیوانه میخواندند و در پیدایش

فشار از درون بریدگیها ،گسلها و کانالهایی

آن نیروهای نامرئی را دخیل میدانستند.

که با سطح زمین ارتباط دارند از آن خارج

همچنین به اعتقاد اهالی شرب آب این

شده است و در زمان عدم فعالیت این گازها

چشمه سبب جنون آدمی میشود .اما جالب

آب چنین چشمههایی نیز قطع میشود.ذکر

است که بدانید علیرغم اعتقادات اهالی بومی

این نکته نیز جالب است که در کنار روستای

منطقه و وجود خرافات درباره این چشمه در

کرنگ کفتر رشتهکوه پهناوری وجود دارد که در

نزد اهالی که حتی این باورها در وجه تسمیه

حاشیه جنوبی این رشتهکوه و با فاصلهای در

و نامگذاری چشمه مذکور موثر بوده ،وجود

حدود دهها کیلومتر روستایی به نام فارسیان

چشمهای به این شکل و دارای جریان تناوبی

قرار گرفته که این روستا نیز چشمهای مشابه

از نظر زمینشناسی یک دلیل علمی و عقالیی

چشمه دیوانه دارد که آب آن چشمه نیز به

دارد .چشمههای ثقلی چشمه دیوانه نیز جز

تناوب قطع و وصل میشود / .کویرها و

این نوع چشمههاست آنهایی هستند که

بیابانهای ایران

خود مینشود مگر نخواهد شد

کاخر دل او دگر نخواهد شد

گونهای دیگرروایت میشد برمیدارد .فرامکین

«پولیتزر» و «جایزهی ملی دایرهی منتقدان»

گفتم که به صبر به شود کارم

با عشق درآمدم به دلتنگی

ماجراجوییهای الرنس همراه میکند اما در

صلحها را بر باد ،داد نامزد نهایی هر دو جایزهی

وز حال منت خبر نخواهد شد

دیرم نشدست اگر نخواهد شد

کنار آن پرده از مسائل بسیاری که تا مدتها به

جزئیات سیاستهای آنها را آشکار میکند

آوخ که به جز خبر نماند از من

ور عمر به کام من نشد کاری

الرنس» است .او در کتابش خواننده را با

تغییر جهتهای دولتها را دنبال میکند و

با خوی تو خوی در نخواهد شد

دانم ز بتر بتر نخواهد شد

بود .پدر او نیز وزارت محمد مظفر ،از سالطین آل
یکی از مهمترین نکاتی که فرامکین بر آن

بیعشق توام به سر نخواهد شد

گیرم که ز بد بتر شود گو شو

کمالیه در داخل شهر یزد به سال  ۷۲۰هجری

آبخوان
آبشار کرنگ کفتر در موقعیت جغرافیایی

تاریخی یزد» در گزارش خود اشتباه کرده باشد.

مسجد کوچک بر روی آبانبار قرار گرفته و به گفته

محتشمان یزد و بانی قنات فراشاه تفت و مدرسه

میرسد خاورمیانه هرگز به آرامش نخواهد
رسید .دیوید فرامکین در کتاب صلحی که

کتاب « شناسنامه اجمالی بناها و محوطههای

نام مسجد بزرگ و کوچک ابوالمعالی اشتهار دارند.

مورخان قدیمی یزد خواجهکمالالدین ابوالمعالی از
ّ

و خون و آتش به همراه داشته است .به نظر

همهی صلحها را بر باد داد از سقوط امپراتوری

آن به سال  ۷۸۷ساخته بود ».احتمال دارد مولف

است .این محله دارای دو مسجد است که به

در خاک لگد سپر نخواهد شد
انوری

و با روتنه قهوهای خط خطی ،سر و تارک

دیده» شنیده میشود .این پرنده در مناطق

خاکستری تیره و خط ابرویی خاکستری مایل

بیشهزار ،جنگلهای واقع در اراضی مرتفع و

به آبی دیده میشود .بالها قهوهای بلوطی،

پست و پرچینهای به سر برده و در میان

زیرتنه قهوهای کمرنگ همراه با خاکستری

بوتهها آشیانه میسازد .در ایران ،به تعداد به

مایل به آبی و شکم و زیردم خاکستری

نسبت فراوان و زمستانها ،گاهی تا جنوب

روشن است .منقار شبیه سسکها و پاها قرمز

استان فارس دیده شده و به تعداد فراوان

درخواست تصویب قوانینی برای منع
کودکهمسری

قهوهای رنگ است .پرنده جوان با تارک نقطه

نیز تولید مثل میکند .چنین به نظر میرسد

نقطهای به رنگ قهوهای و گوشپرها ،گردن

که این پرنده ،در حال حاضر ،نیازی به

کارزاری با نام درخواست تصویب قوانینی برای منع

و زیرتنه خطخط است که در اواخر تابستان

برنامهریزی ویژهی حفاظتی ندارد /.کویرها

پروبال پرندهی بالغ را پیدا میکند .از سایر

و بیابانهای ایران

کارزار

کودکهمسری در وبسایت کارزار در جریان است که
با هشتگ #مخالفت_با_کودک_همسری میشود .در
بخشی از متن این کارزار خطاب به ریاست فراکسیون زنان
مجلس شورای اسالمی آمده است« :انتشار این خبر که
در نیمه نخست سال ۷۹۱ ،نوزاد از مادرانی به دنیا آمدهاند

آلودگی آب ()۲۵
عالوه برآن ،هنگامی که باران اسیدی بر آبهای سطحی میبارد ،آن را آلوده
میکند .این آلودگی ناشی از آالیندههای تولید شده بر اثر فعالیتهای انسان
است .جوامع شهری و مراکز صنعتی از دیرباز تا امروز تهدیدی جدی برای
آبهای سطحی به شمار میروند و کمتر آب سطحی را میتوان یافت که پاکیزه
باشد .خطر آلودگی آبهای سطحی ایران را به طور روزافزون تهدید میکند .در
نگاه اول به نظر میرسد که تنها کارخانهها ،نیروگاهها و تصفیهخانههای فاضالب،
که دهها تن مواد شیمیایی سمی را در دریاچهها و رودخانهها و دریاها تخلیه
میکنند ،سبب آلودگی آبهای سطحی میشوند .در حالی که نیم دیگر این
آلودگیها ناشی از منابع پراکن دهای است که کمتر به آنها توجه میشود .از
آن میان میتوان به زمینهای کشاورزی ،جنگلها ،معدنها و خیابانهای
شهری اشاره کرد .بنابراین ،منشا آلودگی آبهای سطحی را میتوان به دو گروه
آالیندههای متمرکز( کانونهای نقطهای) و آالیندههای غیر متمرکز( کانونهای
غیر نقطهای) تقسیم کرد /.دانشنامه محیط زیست

که خود ،کودک محسوب میشوند و کمتر از  ۱۴سال سن
در روز ۴ام آذر  ،۱۳۹۹روزنامه سراسری «پیامما» گزارشی با عنوان
««تیرهرود» مقصد نهایی فاضالب دورود» منتشر کردهاست که به
مقصد نهایی فاضالب دورود و منتقل شدن آن به «تیرهرود» اشاره دارد.
همچنین گزارش دیگری با تیتر «دود اختالف برادرانه در چشم خانه
قیصری» در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

دارند ،نشان میدهد که تضییع حقوق اطفال که یکی از
آنها کودکهمسری است ،کماکان ادامه دارد و کودکان
معصوم و مظلوم ،بهخاطر فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی ،هم
دوران کودکیشان را از دست میدهند و هم دچار مخاطرات
روحی و جسمی میشوند .ما ،امضاکنندگان این کارزار،
درخواست داریم این موضوع را در مجلس شورای اسالمی
پیگیری فرمایید تا قوانینی جهت منع کودکهمسری
تصویب شده و بدینترتیب از حقوق کودکان این سرزمین
حمایت شود».
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «منع
کودک همسری در ایران» شوند.
این کارزار از  ٢٤مهر  ١٤٠٠آغاز شده و تا ٣٠بهمن  ١٤٠٠ادامه
دارد .همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از
سوی بیش از  ۷هزار نفر امضا شده است.

