
رییس قوه قضاییه:

تعرض به محیط زیست از ناحیه 
هیچ کس پذیرفتنی نخواهد بود

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تعرض به جنگل ها، محیط زیست و منابع طبیعی 
از ناحیه هیچکس با هیچ توجیهی پذیرفتنی نخواهد بود، گفت: تغییر کاربری اراضی 

خالف قانون چه از ناحیه افراد حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز نیست.

هجدهمین گردهمایی ساالنه 
باستان شناسان به صورت مجازی آغاز شد

 باستان شناسی
در شرایط اضطرار

فعالیت  کشور  باستان شناسی  همایش  هجدهمین 
خود را از دیروز )شنبه ۱۶ اسفند( برای سه روز آغاز 
از  بسیاری  اینکه  بر  عالوه  کرونا  همه گیری  کرد. 
کاوش ها را تعطیل کرد، سبب شد این گردهمایی که 

از سال 73 آغاز شده به صورت مجازی برگزار شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها:

نظارت های کرونایی 
فرودگاه ها تشدید شد

 مجوز ساخت کافی شاپ
در حریم دژ برازجان لغو شد

در پی اعتراض برخی از فعالین حوزه میراث فرهنگی 
حریم  در  کافی شاپ  مجوز  ها  رسانه  پیگیری  و 

کاروانسرای مشیرالملک برازجان لغو شد.

 واکنش محیط زیست زنجان
به گزارش »پیام ما«

انتقال پسماند شرکت 
روی، یک طرح بزرگ 

محیط زیستی است
به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه »پیام ما« درباره 
انتقال ضایعات شهرک صنعتی سرب و روی زنجان 
روابط  زنجان رود«  جیوه ای  آلودگی  »خطر  تیتر  با 
در  زنجان  استان  زیست  محیط  اداره کل  عمومی 
جدید  لندفیل  پسماند  انتقال  درباره  جوابیه ای 

»سردهات« توضیحاتی ارائه کرد. یک رای برای نجات »کوه سفید«
  محمد داس مه، وکیل دادگستری: با این رای می توان برای هر معدنی که موجب تخریب محیط زیست شود دادخواست ابطال پروانه داد

دیوان عدالت اداری ابطال پروانه بهره برداری معدن گچ کوه سفید دماوند را به دلیل تخریب محیط زیست عینا تایید کرد

| کارشناس تاسیسات آبی |

| محسن موسوی |

 درباره توقف
طرح انتقال آب بن _ بروجن 

طرح انتقال آب بن به بروجن  از شهرستان  
بن در مجاورت زاینده رود  شروع شده و با 
یک خط انتقال ۱28 کیلومتری حدود 42 
شهرستان  به  را   آب  مکعب  متر  میلیون 
است،  آبریز  کارون  حوضه  در  بروجن که 
آب  تامین  طرح،  اجرای  هدف  می رساند. 
شرب حدود نیم میلیون نفر مردم استان 
 ۱0 از  بیش  برای   ( بختیاری  محال  چهار 
برای  و قسمتی  هم   ) روستا  و ۱5  شهر 
تامین آب مجتمع فوالد سفید دشت ذکر 
شده است. در وهله اول این طرح کامال بجا 
و مناسب به نظر رسیده ولی وقتی صحبت 
زاینده رود  بیمار  حوزه  از  آب  برداشت  از 
می شود ، مشکالت طرح مذکور خصوصا با 
توجه به تایید سوال برانگیز سازمان محیط 
زیست آشکار شده و مضافا اینکه صریحا 
بر  نیز  در مصوبات مکرر شورای عالی آب 
تاکید  رود  زاینده  حوزه  از  برداشت  عدم 
شده بود. حتی در جلسه مورخ 93/۶/30 
شورای امنیت ملی هم هر گونه بهره برداری 
همه  این  وجود  با  بود.   شده  منع  جدید 
از  طرح که  اجرای  اکید،  دستور  و  مصوبه 
 8 حدود  از  بعد  شده،  شروع   ۱39۱ سال 
اینک دارای ۶5 درصد پیشرفت  سال هم 
میلیارد   200 از  بیش  است.  فیزیکی 
با  شده که  هزینه  آن  برای  تاکنون  تومان 
لوله  این خطوط  ارزش  امروز   قیمت های 
میلیارد  هزار  حدود  شده  اجرا  عملیات  و 
خصوصا  آن  تکمیل  برای  و   است  تومان 
حدود  پمپاژ  ایستگاه های  و  تصفیه خانه 
در  است.  نیاز  دیگر  تومان  میلیارد    800
نهایت سرنوشت این طرح به آنجا می رسد 
استان  داران  حق آبه  شکایت  علت  به  که 
اصفهان ، اخیرا یکی از قضات دادگستری 
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4ادامه در صفحۀ

 

 1- قیمت پایه اجاره یک ماه جمعًا مبلغ 220,000,000 ریال می باشد. 
  2- مدت قرارداد یک سال می باشد.

 3- تضمین شرکت در مزایده مبلغ 132,000,000 ریال به صورت 
 ضمانتنامه بانکی

  4-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 مهلت دریافت اسناد مزایده : مورخ99/12/11 ساعت 14:00

تاریخ بازدید: از تاریخ99/12/11 تا99/12/20 آخرین مهلت ارسال 
 پیشنهاد قیمت : مورخ  99/12/26 ساعت 14:00 

 زمان بازگشایی :مورخ99/12/27 ساعت 10:00

  زمان اعالم به برنده:مورخ 99/12/28 ساعت 10:00
  ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است :

1-کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات شرایط و نحوه اجاره در 
 اسناد مزایده می باشد . 

2- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد 
 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند . 

 آدرس : بم - بلوار شهید رجائی - سایت اداری - شهرداری بم
 تلفن : 44345211- 034

شهرداری بم در نظر دارد اجاره مجموعه معاینه فنی خود را شامل مرکز معاینه فنی خودروهای سبک را طبق مجوز شورای 
اسالمی شهر بم به شماره ص/ش/ 99/378/5 مورخ99/07/21 از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، 

با شرایط زیر واگذار نماید.

 آگهی مزایده اجاره معاینه فنی 

محمد بنی اسدی-شهردار بم

 )نوبت دوم(

روابط عمومی شهرداری زرند

آگهی مزایـده 
فروش تعداد 4 دستگاه تراکتور

شهرداری زرند در نظر دارد تعداد 4 دستگاه تراکتور مستهلک و نیم مستهلک خودرا از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد 
مبلغ  واریز  آید ضمن  بعمل می  ، دعوت  میباشند  متقاضی خرید  و حقوقی که  اشخاص حقیقی  کلیه  از  لذا  برساند.  بفروش  شرایط 
500.000ریال )پانصد هزار ریال( به حساب شماره 0107726039008 نزد شعبات بانک ملی اسناد مزایده را از امور قراردادها دریافت و 

قیمت پیشنهادی خود را اعالم و در پاکت سربسته گذاشته و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 

شرایط شرکت در مزایده:
1. متقاضیان می بایست 5 % قیمت پیشنهادی خود را به صورت ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه از موسسات مالی معتبر و داری مجوز از بانک مرکزی تهیه و ارائه 

نمایند و یا به صورت وجه نقد واریز به حساب شماره 3100006850002 نزد شعبات بانک ملی واریز نمایند.
2. متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از روز یک شنبه 1399/12/17 لغایت پنجشنبه 1399/12/28 مهلت دارند اسناد مزایده را از امور قراردادها دریافت 

نمایند.
3. متقاضیان می بایست پاکات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 1399/12/28 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

4. تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخه 1399/12/30 می باشد.
5. سپرده شرکت در مزایده نفرات اول ودوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و در صورتی که برنده مزایده حاضر به خرید نشوند سپرده 

شرکت در  مزایده به نفع شهرداری زرند ضبط خواهد شد.
6. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

7. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.)سایر شرایط در اسناد مزایده تعریف شده است.(
8_ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مزایـده 
اجاره امالک شهرداری زرند

شهرداری زرند در نظر دارد امالک خود را در سطح شهر از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط در قالب قرارداد اجاره 
دهد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی اجاره میباشند ، دعوت بعمل می آید ضمن واریز مبلغ 500.000ریال )پانصد هزار 
ریال( به حساب شماره 0107726039008 نزد شعبات بانک ملی اسناد مزایده را از امور قراردادها دریافت و قیمت پیشنهادی خود را 

اعالم و در پاکت سربسته گذاشته و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 

شرایط شرکت در مزایده:
1. متقاضیان می بایست 5 % قیمت پیشنهادی خود را به صورت ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه از موسسات مالی معتبر و داری مجوز از بانک مرکزی تهیه و ارائه 

نمایند و یا به صورت وجه نقد واریز به حساب شماره 3100006850002 نزد شعبات بانک ملی واریز نمایند.
2. متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از روز یک شنبه 1399/12/17 لغایت پنجشنبه 1399/12/28 مهلت دارند اسناد مزایده را از امور قراردادها دریافت 

نمایند.
3. متقاضیان می بایست پاکات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 1399/12/28 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

4. تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخه 1399/12/30 می باشد.
5. سپرده شرکت در مزایده نفرات اول ودوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و در صورتی که برنده مزایده حاضر به خرید نشوند سپرده 

شرکت در مزایده به نفع شهرداری زرند ضبط خواهد شد.
6. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

7. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.)سایر شرایط در اسناد مزایده تعریف شده است.(
8_ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری زرند

شعبه سه هیأت بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری کارمندان شهرداری تهران

 ابالغ اتهام آقای حمیدرضا سعادت ، کدملی
 ،0490323456، متولد 1360، فرزند حسن

 صادره از ری به شماره ابالغ اتهام 119/1207451
مورخ 99/12/02

نظر به اینکه پرونده شما به اتهام –نقض قوانین و مقررات 
مربوط و کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف محول 
شده منطبق با بند 2 و 14 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات 
منطقه  شهرداری  سوی  از  ارسالی  موضوع گزارش  اداری،  
20 به شماره 46224 مورخ  99/11/14 در این هیأت تحت 
رسیدگی می باشد. لذا مقتضی است حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ انتشار این آگهی دفاعیه خود را به انضمام مدارک 
به هیأت مذکور به نشانی : خیابان مطهری خیابان کوه نور 
سه  شعبه  بدوی  هیأت  اول  طبقه   12 پالک  چهارم  کوچه 
تسلیم نمایید. بدیهی است چنانچه در مهلت یاد شده دفاعیه 
کتبی خود را تسلیم ننمایید هیأت طبق ماده 18 آیین نامه 
اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد کرد.
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کرمان، شهری برای 
همه حرکت به سمت 

شهر پایدار و انسان محور 
در پویش »افتتاح«

بحران

کم آبی

را جدی 

بگیریم

 سفر به شهرهای سفر به شهرهای
قرمز و نارنجی ممنوعقرمز و نارنجی ممنوع

رییس جمهور: از مردم خواهش می کنیم از سفر صرف نظر کنند
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به  رئیسی  ابراهیم  سید  حجت االسالم 
منابع  هفته  و  درختکاری  روز  مناسبت 
)شنبه(  دیروز  ظهر  از  پیش  طبیعی، 
به گزارش  میوه کاشت.  نهال  اصله  یک 
قوه قضائیه،  رسانه  مرکز  از  نقل  به  ایسنا 
رئیس قوه قضائیه پس از کاشت نهال در 
سخنانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم 
رهبری پیرامون موضوع گسترش فرهنگ 
درختکاری گفت: به تاسی از رهبر معظم 
انقالب اسالمی که همواره مردم، مسئوالن 
درختکاری،  به  را  کشور  دستگاه های  و 
توسعه فضای سبز و حفظ زیست امروز 
توصیه کرده اند، به عنوان دستگاه قضائی 

داریم. عهده  بر  مهمی  وظایف  کشور 
همه  مسئولیت  به  اشاره  با  رئیسی 
حفظ  خصوص  در  کشور  دستگاه های 
محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفت: 
دستگاه قضائی در حوزه نظارت و قضاوت 
منابع  و  زیست  محیط  حفظ  پیرامون 
دارد. عهده  بر  مهمی  مسئولیت  طبیعی 

محیط  از  ادامه  در  قضا  دستگاه  رئیس 
زیست، جنگل ها و منابع طبیعی کشور به 
عنوان ذخایر و گنجینه های ملت یاد کرد و 
گفت: امروز حفظ این ذخایر و گنجینه ها 

وظیفه همگان است.
رئیسی سپس با تاکید بر این که تعرض به 
جنگل ها، محیط زیست و منابع طبیعی از 
ناحیه هیچکس با هیچ توجیهی پذیرفتنی 
اراضی  کاربری  تغییر  افزود:  بود،  نخواهد 
خالف قانون چه از ناحیه افراد حقیقی و 

چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز نیست.
رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید بر لزوم 
کاربری  تغییر  در  انضباط  دقیق  رعایت 
اراضی گفت: کمیسیون های مسئول در این 
زمینه باید کار را به نحو قانونی انجام دهند 
و دستگاه هایی که  افراد  این طریق  از  تا 
خالف قانون و با نفوذ و قدرت سازمانی، 
دارند  را  اراضی  کاربری  تغییر  قصد 
سوی  از  کاربری  تغییر  شوند؛  شناسایی 
یک سازمان اداری در یک شهرستان بدون 
نیست. پذیرفتنی  قانونی  مجوزهای  اخذ 
و  سرزنش  لزوم  بر  تاکید  با  رئیسی 
پیگیری تخلف شخصیت های حقیقی و 
کاربری  تغییر  حوزه  در  متخلف  حقوقی 
اراضی، به تمام سازمان ها و دستگاه های 
اداری کشور توصیه کرد که بیش و پیش 
از دیگران خود را نسبت به حفظ محیط 
زیست، رعایت قوانین و مقررات در حوزه 
کاربری  تغییر  جمله  از  کاربری ها  تغییر 
اراضی کشاورزی به فضاهای غیرکشاورزی 
و  اداری  مسکونی،  فضاهای  از  اعم 

بدانند. موظف  سازمانی،  خانه های 
را  همگان  ادامه  در  قضا  دستگاه  رئیس 
نسبت به اجرای قانون در حوزه حفظ محیط 
زیست، منابع طبیعی، جنگل ها و تاالب ها 
پیگیری  به  اشاره  با  و  دانست  موظف 
قانونی متخلفان در این عرصه عنوان کرد: 
امروز گزارش ها نشان دهنده آن است که 
مجموعه این پیگیری ها به کاهش تعرض 
به منابع طبیعی منجر شده لکن این روند 

کاهشی کافی نیست چرا که هنوز هم در 
در  استانی گزارش هایی  جریان سفرهای 
خصوص ترک فعل و حساسیت نداشتن 
برخی مسئوالن در زمینه تعرض به منابع 

طبیعی به دست ما می رسد.
در  حساسیت  این که  بیان  با  رئیسی 
همواره  زیست  محیط  حفظ  خصوص 
باید در میان همگان وجود داشته باشد، 
گفت: باید از همه کسانی که در کار حسنه 
درختکاری و توسعه فضای سبز و حفظ 
محیط زیست تالش می کنند، تشکر کرد.
لزوم  به  اشاره  با  قضا  دستگاه  رئیس 
حفظ  زمینه  در  متفاوت  کار  یک  انجام 
به  تعرض  از  جلوگیری  و  زیست  محیط 
منابع طبیعی کشور گفت: همه مسئوالن، 
دستگاه ها و سازمان ها باید خود را نسبت 
به رعایت مقررات و قوانین در زمینه حفظ 

بدانند. مسئول  زیست  محیط 
رئیسی در پایان گفت: پیام ما در آستانه 
محیط  حفظ  که  است  این  نو  سال 
زیست، منابع طبیعی، جنگل ها، ذخایر و 
گنجینه های کشور باید بیش از پیش مورد 

بگیرد. قرار  همگان  توجه 

جنتی: باید فضای جامعه 
را با درخت و سبزه شاد کنیم

آیت  هللا احمد جنتی دبیر شورای نگهبان 
نیز صبح دیروز پس از کاشت یک اصله 
نهال میوه در محوطه شورای نگهبان، در 
سخنانی گفت: این روز و هفته قطعا مایه 
خیر  کار  می فرماید  قرآن  است.  برکت 

انجام دهید که از جمله جلوه های کار خیر 
درختکاری، گل کاری، نشا زدن و باغداری 

است.
اسالم  عام  این دستور  این که  بیان  با  او 
است که همه باید به مسئله درختکاری و 
حفاظت از درختان، اهتمام داشته باشند، 
افزود: حیطه انجام کار خیر خیلی گسترده 
و  جمله کشاورزی  از  چیز  همه  و  است 
باید  ما  و  می شود  شامل  را  درختکاری 
فرهنگ کشاورزی و درختکاری را هر چه 

بیشتر ترویج کنیم.
این که  بر  تاکید  با  نگهبان  شورای  دبیر 
باید همان طور که به اقشار مختلف مردم 
احترام می گذاریم به قشر کشاورز و باغدار 
هم احترام بگذاریم و قدردان زحمات این 
داشت:  اظهار  باشیم،  زحمت کش  قشر 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  که  همانطور 
و  کشاورزان  واقعا  فرمودند،  دیروز  هم 
باغداران عزیز بهره کمی از عواید مادی از 
دسترنج خود می برند و باید فکر اساسی 

برای این مسئله کرد.
از سخنان  خود  جنتی در بخش دیگری 
مشکالت  در حل  باید  دولت  تاکید کرد: 
عزیز،  باغداران  و  کشاورزان  پای  پیش 
نقش جدی تری ایفا کند؛ حتی معتقدم 
که باید همان احترامی که به طبقات باالی 
به  می شود،  گذاشته  ادارات  در  جامعه 
کشاورزان و باغداران زحمت کش و عزیز 
احترام گذاشته شود. و  هم همان عزت 

باید هر چه می توانیم  پایان گفت:  او در 
شاد  سبزه  و  درخت  با  را  جامعه  فضای 
کس  هر  هم  منازل  در  حتی  کنیم، 
می تواند درخت و سبزه بکارد و گل کاری 
کند؛ باید فرهنگ درختکاری و کشاورزی 
را ترویج کرده و کسانی که در این راه گام 

دهیم. قرار  تقدیر  مورد  را  برمی دارند 

قالیباف: توجه به محیط زیست 
از اولویت های مجلس یازدهم است

اشاره  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
آلودگی های  بحث   در  به چالش هایی که 
بحث  دارد، گفت:  وجود  زیست محیطی 
اصلی  اولویت های  از  زیست  محیط 
مجلس یازدهم است. محمد باقر قالیباف 
از  پس  درختکاری  روز  مناسبت  به  نیز 
سبز  فضای  در  نهال  اصله  یک  کاشت 
مجلس، با اشاره به سنت بسیار پسندیده 
ایرانی،  و  اسالمی  فرهنگ  در  درختکاری 
گفت:  بحث مربوط به حفاظت از محیط 
بحث  مخصوصًا  سبز  فضای  و  زیست 
درختکاری و حفظ درختان از اولویت مردم 
شورای  مجلس  در  و   است  مسئوالن  و 
اسالمی نیز توجه به مسائل محیط زیست 
از اولویت ها  است. رئیس مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که درختکاری همیشه 
انجام می شود اما هر ساله در این تاریخ 
این کار به صورت نمادین انجام می شود، 
در  و عمل همچنین  اجرا  در  اضافه کرد: 
سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها باید به 
بحث محیط زیست توجه داشته باشیم.

آلودگی صوتی،  حاضر  حال  در  افزود:  او 
آلودگی آب و آلودگی و فرسایش خاک 
مخصوصًا  هوا که  آلودگی  به خصوص  و 
جمله  از  دارد  وجود  کالنشهرها  در 
موضوعاتی است که به سالمت جسم و 
روح و روان تک تک افراد جامعه مرتبط 
و جزو مسائلی است که ِدین ما به نسل 
آینده محسوب می شود، لذا باید دست 
حل  مسیر  در  و  داده  یکدیگر  دست  به 
گام  مسائل  این  به  مربوط  چالش های 

برداریم.

رئیس قوه قضائیه:

تعرض به محیط زیست از ناحیه هیچ کس 
پذیرفتنی نخواهد بود
امروز گزارش ها نشان دهنده آن است که پیگیری ها به کاهش تعرض به منابع طبیعی منجر شده اما این روند کافی نیست

بایدن وضعیت
 اضطرار ملی علیه ایران 

را تمدید کرد
بایدن  جو  که  کرد  اعالم  سفید  کاخ 
را  ایران  علیه  ملی  اضطرار  وضعیت 
است.  تمدید کرده  دیگر  سال  یک  برای 
خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
رئیس جمهور  بایدن  جو  اسپوتنیک، 
نامه ای  )شنبه( طی  دیروز  بامداد  آمریکا 
وضعیت  که  کرد  اعالم  کنگره  به  خطاب 
سال  در  که  را  ایران  علیه  ملی  اضطرار 
۱995 آغاز شده، از ۱5  مارس برای یک 

می کند. تمدید  دیگر  سال 
ادعاهای  تکرار  با  نامه  این  در  بایدن   
است  آورده  ایران  علیه  آمریکا  ساختگی 
که اقدامات و سیاست های ایران همچنان 
از  و  است  متحده  ایاالت  علیه  تهدیدی 
این رو، تحریم ها علیه این کشور به منظور 
حفظ  می بایست  تهدیدات  این  با  مقابله 
وقت  رئیس جمهور  کلینتون  بیل  شود. 
آمریکا در ماه مه ۱995 در راستای پیشبرد 
جمهوری  علیه  این کشور  اهداف خصمانه 
را   ۱2957 اجرایی  فرمان  ایران  اسالمی 
یک  ایران  آن،  موجب  به  که  کرد  صادر 
ملی، سیاست خارجی  امنیت  علیه  تهدید 
متحده شناخته می شود  ایاالت  اقتصاد  و 
و بر همین اساس، تحریم هایی را با هدف 
وضع  کشورمان  بر  اقتصادی  فشار  اعمال 
جمهور  روسای  تاکنون  زمان  آن  از  کرد. 
آمریکا به طور مرتب اجرای این فرمان را 

کرده اند. تمدید 

جهانگیری:

نباید اعتبار موضع گیری 
وزیر خارجه را با اظهارات 

غیرکارشناسی مخدوش کرد

معاون اول رئیس جمهور گفت: مسیر مذاکره ایران با 
تابع سیاست های مقام معظم رهبری است  آمریکا 
منتها باید تحریم ها علیه کشورمان لغو شود تا ایران 
باره کوتاه  این  در  آمریکا  قطعًا  و  بیاید  مذاکره  پای 

خواهد آمد.
در  اسفندماه   ۱۶ شنبه  روز  جهانگیری«  »اسحاق 
نشست شورای راهبردی و مدیریت اقتصادی استان 
گفت وگو  اهل  را  یزدی ها  منحصربه فرد  ویژگی  یزد 
بودن خواند و اظهار کرد: توسعه زمانی محقق می شود 
که توسعه اخالقی وجود داشته باشد و در غیر این 

نمی  شود. محقق  پایدار  توسعه  صورت 
او در ادامه با تاکید بر این که تالش در حوزه اقتصاد 
نبودن دستگاه ها  یا  بودن  اقتصادی  ربطی  مقاومتی 
پایدار  اقتصاد مقاومتی  ندارد، گفت: هدف سیاست 
ماندن اقتصاد کشور در مقابل تکانه های بیرونی است 
که از جمله این تکانه ها کاهش قیمت نفت درسال 
93 بود که کشور ما را با توجه به تکای اقتصادی به 
نفت، بسیار آسیب زا جلوه می داد و می توانست کشور 
را با شوک مواجه کند ولی با اجرای طرح های اقتصاد 

مقاومتی به خوبی گذشت.
در  نمی توانیم  این که خیلی  به  اشاره  با  جهانگیری 
صحبت  کشور  فعلی  شرایط  و  تحریم ها  خصوص 
کنیم، چرا که ممکن است مورد سواستفاده دشمن 
تحریم های  و  دوره  این  در  کرد:  عنوان  گیرد،  قرار 
به کشور تحمیل  را  نیز خیلی شرایط سختی  جدید 
کردند ولی آمریکا باید از این راه غلط برگردد، در این 
به آن عمل خواهیم  به برجام برمی گردیم و  صورت 

کرد.
این  که  بیان  با  اول رئیس جمهور جهانگیری  معاون 
است،  استثنایی  دوره ای  جدید  تحریم های  دوره 
تصریح کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله 
موثرترین راهکار برای مقابله با توطئه های اقتصادی 

است. اسالمی   ایران  علیه 
 9 در  صنعتی کشور  رشد کارگاه های  به  اشاره  با  او 
آمده،  بدست  آمارهای  طبق  گفت:  امسال،  ماهه 
جهت گیری  که  کشور  کشاورزی  و  صنعت  بخش 
جدی اقتصادمقاومتی بوده حتی در بحران کرونایی 

مدیریت کند. را  خود  خوبی  به  توانست  هم 
جهت گیری های  مهم ترین  جمله  از  را  درون زایی  او 
واردات  ممنوعیت  و گفت:  خواند  مقاومتی  اقتصاد 
از  راستای حمایت  در  ارز  باالی  تقاضای  با  کاالهای 

شد. انجام  داخلی  تولیدکنندگان 
جهانگیری یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی را 
کاهش اتکای بودجه به نفت ذکر کرد و گفت: این 
تصمیم راهبردی در جهت کاهش سهم نفت در بودجه 
شدید  تالطم  دچار  اخیر  سال های  در  درصد   30 به 
 570 از مجموع  امسال  ولی  تحریم ها شد  از  ناشی 
هزار میلیارد تومان بودجه هزینه شده، کمتر از 9 هزار 
میلیارد تومان آن از محل فروش نفت تامین شده 

است.
از جمله  را  با فساد  مبارزه  اول رئیس جمهور  معاون 
اقتصاد  اجرای سیاست های  مهم ترین دستاوردهای 
عدالت  کرد:  بیان  و  دانست  کشور  در  مقاومتی 
جمله  از  ضعیف  اقشار  از  حمایت  و  اجتماعی 
اولویت های اجرایی دولت در راستای تحقق اقتصاد 

است. مقاومتی 
برجام  مورد  در  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
گفت: برجام یک تفاهم نامه  بین المللی است و مسیر 
مذاکره ایران با آمریکا تابع سیاست های مقام معظم 
رهبری است منتها باید تحریم ها علیه کشورمان لغو 
شود تا ایران پای مذاکره بیاید و قطعًا آمریکا در این 

باره کوتاه خواهد آمد.
اعتبار  نباید  کرد:  خاطرنشان  همچنین  جهانگیری 
اظهارنظرهای  با  را  خارجه  وزیر  گیری  موضع 
غیرکارشناسی و غیرمسئوالنه مخدوش کرد، چرا که 
موضع وزیر خارجه تنها موضع جمهوری اسالمی  در 

است. حوزه  این 

پنتاگون:
در صورت لزوم پاسخ 

حمله به عین االسد
را می دهیم

پاسخ  درباره  را  بیانیه ای  دیروز  پنتاگون 
احتمالی آمریکا به حمله چهارشنبه به پایگاه 
گزارش  به  کرد.  صادر  عراق  در  عین االسد 
ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز 
دفاع  وزارت  سخنگوی  کربی،  جان  عراق، 
آمریکا )پنتاگون( در سخنانی درباره حمله 
عین االسد  پایگاه  به  چهارشنبه  موشکی 
آمریکا  کرد:  اظهار  عراق  االنبار  استان  در 
به  موشکی  حمله  پاسخ  لزوم  صورت  در 
پایگاه عین االسد را در زمان و مکان مناسب 

می دهد.
نیروهایش  از  حفاظت  بر  آمریکا  افزود:  او 
و ادامه ماموریت خود در عراق تاکید دارد. 
مقامات عراق همچنان در حال تحقیق درباره 
از  پیش  پنتاگون  و  هستند  مذکور  حمله 
اتمام تحقیقات طرفی را که پشت این حمله 
پنتاگون  نمی کند. کربی گفت:  تعیین  بوده 
استفاده  حکم  جایگزینی  برای  تالش  از 
اعطا  رئیس جمهور  به  کنگره  که  قدرت  از 
می کند، حمایت می کند و برای دستیابی به 
همکاری  سفید  و کاخ  با کنگره  هدف  این 

می کند. جدی 

82 فوتی و 8212 مبتالی 
جدید کرونا در کشور 

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت 82 نفر دیگر بر اثر 
ایسنا، دکتر سیما سادات  به گزارش  داد.  کرونا خبر 
الری، گفت: از روز ۱5 تا ۱۶ اسفند ۱399 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، 8 هزار و 2۱2 بیمار جدید 
مبتال به کووید۱9 در کشور شناسایی شد که 527 نفر 
از آن ها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران 
کووید۱9 در کشور به یک میلیون و ۶8۱ هزار و ۶82 
نفر رسید. او افزود: متاسفانه در طول این مدت، 82 
بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۶0 هزار و 594 نفر رسید.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری:
واکسن برکت با نمونه 
غربی آن قابل مقایسه 

نیست
گفت  رهبری  معظم  مقام  دفتر  رئیس 
که  آنچه  همه  با  برکت  واکسن  که 
قابل  دارند،  فعالیت  رابطه  این  در  غربی ها 
آیت هللا  ایسنا،  گزارش  به  نیست.  مقایسه 
افتتاح  آیین  مراسم  در  محمدی گلپایگانی 
و  مسجد   350 برکت،  جدید  مدرسه   ۱00
امضای تفاهم نامه احداث ۱000 مدرسه برکت 
با اشاره به گزارش جامع، کامل و بلیغ دکتر 
مخبر در رابطه با فعالیت های گسترده ای که 
این ستاد اجرایی دارد و کارهای عظیمی که 
تاکنون انجام شده، به ویژه بنیاد برکت، بیان 
کرد: برای من که بسیار جالب بود شنیدن 
این گزارش و ان شاهللا به حضرت آقا عرض 
آن  و  شنیدم  من  را  چه  آن  کرد  خواهم 
اجرایی  ستاد  این  عظیمی که  فعالیت های 
دارد. او افزود: می توانم بگویم تقریبا چراغ 
خاموش دارند کارشان را انجام می دهند، به 
خصوص در مسئله تولید واکسن طوری که 
در دست  ایشان شنیدم، چیزی که  از  من 
با  می دهند،  انجام  و  هستند  آن  تکمیل 
این  در  هرجا  و  غربی ها  را که  آنچه  همه 
نیست.  مقایسه  قابل  دارند،  فعالیت  رابطه 
آنچه  داد:  ادامه  محمدی گلپایگانی  آیت هللا 
را که آمریکایی ها به نام فایزر درست کردند، 
تاکنون چند نفر را کشته و یا جواب نداده و 
برخی  از کشورها اصال از قبول این واکسن 
خودداری کردند و قبول نکردند و نکته مهم 
این است که در عین تحریم که همه درها را 
به روی ما بستند این کار انجام شده و امروز 

و می بینیم. ما می  شنویم  را  این مسائل 

رئیس قوه قضائیه : حساسیت 
در خصوص حفظ محیط زیست 
همواره باید در میان همگان 
وجود داشته باشد و باید از 
همه کسانی که در کار حسنه 
درختکاری و توسعه فضای سبز 
و حفظ محیط زیست تالش 
می کنند، تشکر کرد

وزیر اطالع رسانی واتیکان: 
گفت وگوی بین ادیان مفهوم 
صلح در جهان را در خود جای 
داده است. دیدار پاپ با آیت هللا 
سیستانی بر اهمیت گسترش 
مفهوم صلح متمرکز بود و 
سفر پاپ به عراق برای ایجاد 
گفت وگو بین ادیان، فرهنگ ها و 
مردم مهم است

| پیام ما| رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که تعرض به جنگل ها، محیط زیست و منابع طبیعی از ناحیه هیچکس با هیچ 
توجیهی پذیرفتنی نخواهد بود، گفت: تغییر کاربری اراضی خالف قانون چه از ناحیه افراد حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی 

مجاز نیست و الزم است با آن برخورد شود.

گزارش دو

پاپ با آیت هللا سیستانی دیدار کرد
شنبه  روز  علی سیستانی  سید  آیت هللا 
کاتولیک های  رهبر  فرانسیس،  پاپ  با 
به  کرد.  دیدار  اشرف  نجف  در  جهان 
پایگاه خبری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش 
شفق نیوز، آیت هللا سید علی سیستانی، 
مرجع عالی قدر شیعیان دیروز در نجف 
رهبر  اول،  فرانسیس  پاپ  از  اشرف 
کاتولیک های جهان استقبال کرد. پس 
را  نجف  شهر  پاپ  دیدار  این  پایان  از 
تعمیق  هدف  با  دیدار  این  کرد.  ترک 
گفت وگوی برادرانه میان شخصیت های 

صورت گرفت. مذهبی  مهم 
بیانیه دفتر آیت هللا سیستانی

 و واتیکان
آیت هللا  دفتر  دیدار  این  پی  در 
باره  این  در  را  بیانیه ای  سیستانی 
است  آمده  بیانیه  این  در  کرد.  منتشر 
دیدار  این  در  سیستانی  آیت هللا  که 
حفاظت  در  دینی  مرجعیت  نقش  بر 
اشاره کرد.  تروریسم  برابر  در  عراق  از 
که  کردند  تاکید  همچنین  ایشان 
مانند  باید  نیز  مسیحی  شهروندان 
صلح  و  امنیت  در  عراقی ها  دیگر 
تالش ها  هماهنگی  بر  او  زندگی کنند. 
هماهنگی،  ارزش های  تحکیم  برای 
همبستگی  و  مسالمت آمیز  همزیستی 

سیستانی  آیت هللا  کرد.  تاکید  انسانی 
برخی  رنج  و  درد  به  جلسه  طول  در 
جنگ،  نتیجه  در  منطقه  ملت های 
اجباری  کوچ  و  اقتصادی  محاصره 
اشاره کرد. آیت هللا سیستانی همچنین 
آزار  و  فقر  ستم،  بی عدالتی،  مورد  در 
در  مردم  از  بسیاری  که  شکنجه ای  و 
کشورهای مختلف رنج می برند صحبت 
بر  همچنین  سیستانی  آیت هللا  کرد. 
ویژه  به  و  مختلف  طرف های  تشویق 
در  عقل  تقدم  به  بزرگ  قدرت های 

کرد. تاکید  مختلف  اقدامات 
رهبران  که  نقشی  بر  همچنین  ایشان 
دینی باید برای پایان دادن به تراژدی ها 
و  اشاره کرد  ایفا کنند  جهان  در سطح 
به درد و رنج ملت مظلوم فلسطین در 
در  طرف  دو  پرداخت.  اشغالی  اراضی 
بزرگی  چالش های  پیرامون  دیدار  این 
که بشریت امروز با آن مواجه است و 
تعهد  و  متعال  به خداوند  ایمان  نقش 
به ارزش های واالی اخالقی در غلبه بر 
آن ها صحبت کردند. آیت هللا سیستانی 
قدرت های  از  همچنین  دیدار  این  در 
کنار  را  جنگ  زبان  که  خواست  بزرگ 
منافع  بر  را  توجه شان  و  گذاشته 
برای  مردم  حقوق  علیه  خود  شخصی 

زندگی آزادانه و با عزت متمرکز نکنند. 
ایشان در بخش دیگری از اظهاراتشان 
ضمن اشاره به جایگاه و تاریخ باشکوه 
به  امیدواری کردند که عراق  ابراز  عراق 
کند.  عبور  کنونی  مشکالت  از  زودی 
از  پایان  در  شیعیان  عالی قدر  مرجع 
رهبر کاتولیک های جهان به دلیل سفر 

قدردانی کرد. و  تشکر  نجف  به 
اعالم  نیز  واتیکان  اطالع رسانی  وزیر 
صلح  مفهوم  ادیان  بین  کرد: گفتگوی 
است.  داده  جای  خود  در  را  جهان  در 
بر  سیستانی  آیت هللا  با  پاپ  دیدار 
متمرکز  صلح  مفهوم  اهمیت گسترش 
بود. او افزود: سفر پاپ به عراق برای 
ایجاد گفت وگو بین ادیان، فرهنگ ها و 
مردم مهم است. واتیکان نیز بیانیه ای 
در  کرد.  صادر  دیدار  این  خصوص  در 
این بیانیه آمده است: پاپ فرانسیس 
آیت هللا  با  اشرف  نجف  در  شنبه  صبح 
العظمی سیستانی دیدار کرد. در ادامه 
این  طی  است:  آمده  واتیکان  بیانیه 
طول  به  دقیقه   45 حدودا  که  دیدار 
اهمیت  بر  فرانسیس  پاپ  انجامید، 
فرقه های  بین  دوستی  و  همکاری 
طریق  از  بتوان  تا  کرد  تاکید  مذهبی 
گفت وگو  و  متقابل  احترام  گسترش 

بشریت  همه  و  منطقه  و  عراق  نفع  به 
پاپ  کرد:  اعالم  واتیکان  کرد.  کمک 
آیت هللا  از  یافت  فرصتی  دیدار  این  در 
جامعه  همراه  به  سیستانی  العظمی 
و  خشونت  با  مقابله  برای  شیعیان 
مشکالت بزرگی که طی سال های اخیر 
از ضعیف ترین  دفاع  در  و  آمده  پیش 
مردم و آنانی که بیشترین ظلم و ستم 

قدردانی کند. و  تشکر  دیده اند،  را 
مقدس  بر  همچنین  فرانسیس  پاپ 
بودن زندگی بشریت و اهمیت وحدت 
فرانسیس  پاپ  تاکید کرد.  عراق  ملت 
سیستانی  العظمی  آیت هللا  با  دیدار  در 
به درگاه خداوند برای آینده ای که صلح 
و  خاورمیانه  عراق،  در خاک  برادری  و 

دعا کرد. باشد،  همه جهان حاکم 
سطح  این  در  است که  بار  اولین  این 
نشستی بین رهبر کاتولیک ها و مرجع 
چهره  دو  عنوان  به  عراق  شیعیان 
بعد  او  می شود.  برگزار  جهان  تاثیرگذار 
از این دیدار به شهر اور، زادگاه حضرت 
ابراهیم )ع( در استان ذی قار در جنوب 

می رود. عراق 
شد  عراق  وارد  جمعه  فرانسیس  پاپ 
او  کرد.  دیدار  بغداد  مقامات  با  و 
اقلیم  مقامات  با  اربیل  در  همچنین 
به  آن  از  بعد  و  دیدار  عراق  کردستان 
استان  در  مسیحی نشین  شهر  چهار 

رفت. خواهد  نینوا 
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معادن موجود در منطقه شکار ممنوع کوه سفید 
بومی  نقد مردم  مورد  بارها  این هم  از  پیش 
و فعاالن محیط زیست قرار گرفته بودند. اداره 
حفظ محیط زیست شهرستان دماوند در سال 
معضلی  را  الشه کوه سفید  سنگ  معادن   93
زیست محیطی برای منطقه عنوان کرده بود. به 
گفته سرپرست وقت این اداره، اگرچه »از سال 
است  صورت گرفته  متعددی  مکاتبات   ۱38۱
نسبت  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  ولی 
ضوابط  خالف  غیرقانونی  مجوزهای  صدور  به 
محیط زیست اقدام می کند« و این در صورتی 
ارزش  از لحاظ  است که »معدن سنگ الشه 
به  او  به گفته  است«.  توجیه  فاقد  اقتصادی 
علت واقع شدن منطقه کوه سفید در خط مرزی 
تهران و سمنان دیده شده افراد پس از مخالفت 
اداره کل محیط زیست تهران با احداث معدن، 
با دور زدن قانون به استان سمنان مراجعه و از 
آن طریق اقدام می کنند و همین هم مشکالت 
از  ایجاد کرده است. »این منطقه  را  بسیاری 
شدن  اشباع  و  وحش  حیات  زیستی  لحاظ 
منطقه از معادن سنگ الشه با توجه به اقلیم 
اقلیم  از  متاثر  منطقه  نیمه خشک  و  خشک 
خاک  فرسایش پذیری  حساسیت  و  کویری 
و دخالت های انسانی در تغییر بافت خاک و 
الیه زاینده خاک و پایین بودن ظرفیت عمل 
زیست محیطی منطقه که همگی تهدید جدی 
برای اکوسیستم فون و فلور منطقه شده، یک 
بحران زیست محیطی غیر قابل جبران را به بار 

آورد.« خواهد 

پرایراد  معادن  تنها  اما  الشه  سنگ  معادن 
حکم  حاال  که  گچ  معدن  و  نبودند  منطقه 
دیگر  جمله  از  هم  شده  صادر  آن  تعطیلی 
معادن مخرب منطقه بود که سازمان محیط 
زیست شهرستان دماوند و اداره منابع طبیعی 
و همچنین اهالی منطقه برای توقیف فعالیت 
شکایت  اداری  عدالت  دیوان  به  معدن  این 
سال  در  تا  شد  باعث  آن ها  شکایت  کردند. 
97 دیوان عدالت رای به ابطال فعالیت معدن 
میرزاکریمی،  عباس  زمان  همان  و  دهد 
به  که  گفت  دماوند  اداره  وقت  سرپرست 
دلیل نداشتن ارزش اقتصادی و بهره برداری 
احداث  همچنین  درصد،   ۱00 شیب  یک  در 
درختان  و  زیستگاه حیات وحش  در  معدن 
ممنوع القطعی مانند ارس و گون، نزدیکی به 
براساس ضوابط استقرار معادن  روستاها که 
از  و  نشده  رعایت  محیطی  زیست  لحاظ  از 
که  بهره برداری  پروانه  از  سو استفاده  طرفی 
باعث تخریب بیش از حد از کوه شده بودند، 
آن  از  بهره برداری  و  باطل  معدن  این  مجوز 
توقیف شد. »مسئول این پروژه برای احداث 
را تخریب کرده  بین مزارع  معدن جاده های 
گونه های  زیستگاه  دلیل  به  منطقه  این  و 
پلنگ، قوچ و میش  از جمله  حیات وحش 
به خطر افتاده بود. منطقه کوه سفید سر منشا 
و  است  کشاورزی  زمین های  و  چشمه ها 
احداث این معدن باعث ایجاد گرد و غبار در 

بود.« شده  منطقه 
رای بدوی برای بسته شدن این معدن در سال 

9۶ صادر شد و رای تجدیدنظر هم در سال 97 
دیگر  بار  معدن  مجوز  دارنده  در سال 99  اما 
اعتراض کرد و اعتراض ثالث وارده به رای قطعی 
شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری رد شد و 
در نهایت دیوان رای به باز نشدن درهای معدن 
گچ داد. رای که در نوع خود جزو نخستین آرای 

صادره در این حوزه به شمار می آید.

 صدور راِی بی سابقه
برای فعاالن محیط زیست این رای مهم 
کمیته  دبیر  داس مه،  محمد  را  این  است. 
محیط  تشکل های  هماهنگی  حقوقی شورای 
استان خوزستان که  منابع طبیعی  و  زیستی 
و  می گوید  دادگستری  یک  پایه  وکیل  خود 
تاکید می کند صدور چنین رای تاکنون سابقه 
برای جامعه  این رای  این جهت  از  نداشته و 
محیط زیستی کشور اهمیت فراوانی دارد. به 
گفته او این رای مبنای حقوقی بسیار خوبی 
قضایی  محاکم  از  صادره  آرای  چرا که  است. 
در حکم سند رسمی است و در موارد مشابه 
می توان به این رای استناد کرد. »اسباب موجهه 
و استناد این رای به ماده ۶ و قانون معادن 
است. این موارد قابل استناد به موارد مشابه 
است. به این ترتیب می توان برای هر معدنی 
بین  از  و  زیست  محیط  تخریب  موجب  که 
رفتن گونه های گیاهی و جانوری شود در دیوان 
عدالت دادخواست ابطال پروانه داد و به این آرا 

استناد کرد.« هم 
می تواند  زیست  محیط  می گوید  داس مه 
در  دیوان،  آرای  استناد  به  را  وارده  خسارات 

درخواست  معدن  دارنده  علیه  عمومی  دادگاه 
کند و خسارت تخریب موجود را دریافت کند. 
این در حالی است که  وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هم باید تنها در مناطقی مجوز طرح های 
معدن کاوی دهد که فعالیت آن باعث از بین 
و در غیر  و جانوری نشود  رفتن گونه گیاهی 
این صورت تمامی پروانه ها صادر شده قابلیت 
در  زیادی  تاثیر  رای  این  »صدور  دارد.  ابطال 
سایر پرونده های معادن می تواند داشته باشد. 
معادنی که به اشتباه پروانه آن ها توسط وزارت 
صنعت صادر شده و الزم است جلوی فعالیت 
این  قاضی  رای  اساس  بر  شود.  آن ها گرفته 

به  این معدن لطمات جبران ناپذیری  پرونده، 
محیط زیست وارد می کند و گونه های جانوری 
و گیاهی بسیاری را از بین خواهد برد. اتفاقی 
که ممکن است در بسیاری دیگر از معادن هم 

دهد.« رخ 

 کوه سفید کجاست؟
منطقه شکار ممنوع کوه سفید محدوده ای 
سال  در  که  هکتار  هزار   ۱50 وسعت  با  است 
۱384 به عنوان منطقه شکارممنوع محسوب 
شد و پس از آن هم تالش هایی صورت گرفت 
تا این منطقه در دسته مناطق شکار ممنوع قرار 
جنوبی شهرستان  در حوزه  منطقه  این  گیرد. 
دماوند، شمال گرمسار، شرق منطقه حفاظت 
شده جاجرود و غرب شهرستان فیروزکوه واقع 
شده و به لحاظ انتخاب منطقه و ارزش آن یکی 
از بارزترین شاخص ها را دارد. چرا که گرمسار در 
جنوب این منطقه به مناطق کویری می رسد و 
در شمال کوه سفید که کوه های البرز قرار دارد. 
بر همین اساس کوه سفید یک منطقه بینابینی 
است؛ بین تیپ کویری و تیپ البرزی. در این 
منطقه گاهی چشمه های آب شور دیده می شود 
و گاهی گونه هایی دیده شده که خاص مناطق 
هم  البرزی  حال گیاهان  عین  در  کویری اند. 
وجود دارد. پیش از این یوسف حسینی جبلی، 
زیست  محیط  اداره کل  طبیعی  اسبق  معاون 
منطقه گفته  این  اهمیت  درباره  تهران  استان 
با توجه به این که کوه سفید در میان  بود که 
منطقه حفاظتی جاجرود و منطقه شکار ممنوع 
کاوه ده در فیروزکوه قرار می گیرد از این نظر هم 
می شود.  محسوب   )corridor( کریدور  یک 
منطقه  این  در  را  مختلفی  »گونه های گیاهی 
گون ها،  درمنه ها،  جمله  از  ببینیم  می توانیم 
بنه  مثل  گونه های  آویشن،  گندمیان،  ارس، 
)پسته وحشی( که گونه اندمیک ایران است. 
از گونه های شاخص جانوری هم قوچ، میش، 
جمله  از  گونه هایی  و  روباه  گرگ،  بز،  کل، 

جوندگان در این منطقه اند. 
و  شد  مشاهده  که  پاالس  گربه  همچنین 
گونه ای مختص به ایران، افغانستان و آسیای 
میانه است. از طرفی پرندگانی همچون کبک 
معمولی، کبوتر و بسیاری از پرندگان شکاری 
او هم  این منطقه مشاهده شده اند.«  هم در 
همان زمان یعنی در سال 87، معادن سنگ 
الشه ای را معادنی غیراستراتژیک دانسته بود 
که برای محیط زیست خطر فراوانی دارند و 
باید مقابل کار و فعالیت آن ها ایستاد و سال 
جدید  رئیس  فریدی،  محمد  هم  گذشته 
تاکید  امر  این  بر  دماوند  اداره محیط زیست 
کرده است. تمام تالش ها حاال با ابطال پروانه 
به  مهم  منطقه  این  در  معدن  یک  فعالیت 
عملیاتی شدن نزدیک می شوند و امیدواری ها 
برای جمع شدن معادن در منطقه شکار ممنوع 

باال می برد. را  کوه سفید 

دیوان عدالت اداری ابطال پروانه بهره برداری معدن گچ کوه سفید دماوند را به دلیل تخریب محیط زیست عینا تایید کرد

یک رای برای نجات کوه سفید
محمد داس مه، وکیل دادگستری: با این رای می توان برای هر معدنی که موجب تخریب محیط زیست شود 

دادخواست ابطال پروانه داد

تغذیه 20 تا 70 درصد
 آب شیرین کن ها با پساب

تاالب ها  و  دریایی  زیست  محیط  معاون 
تاکید  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  این که  به 
آب شیرین کن ها  استقرار  مکان یابی  در 
»تدوین  گفت:  دارد،  حاکمیتی  نقش 
وظایف  جزو  دستورالعمل ها  و  ضوابط 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  حاکمیتی 
این  به  مکلفند  ذی نفع  دستگاه های  است، 
گزارش  به  کنند.«  توجه  سیاست گذاری ها 
زیست  محیط  حفاظت  روابط عمومی  اداره 
بازدید  در  الهیجان زاده  احمدرضا  هرمزگان، 
بر  بندرعباس  کوثر  ساقی  آب شیرکن  از 
الزامات زیست محیطی و نظارت و  رعایت 
»با  و گفت:  تاکید کرد  مکرر  های  پایش 
آب  در  شده  استفاده  روش های  به  توجه 
آب  درصد   70 تا   20 حدود  شیرین کن ها 
تشکیل  پساب  را  شیرین کن ها  آب  تغذیه 
محیطی  زیست  آثار  مهم ترین  و  می دهد 
تخلیه  به  مربوط  فعالیت ها  این  از  ناشی 
ادامه،  در  است.«   محیط  به  آن ها  پساب 
بازدید  خمیر  منظوره  چند  بندر  محل  از  او 
کرد و گفت: »به دلیل همجواری این بندر با 
تاالب بین المللی خورخوران ضرورت دارد که 
تمامی فرآیندهای عمرانی پروژه در پهنه های 
زیست  ضوابط  بر  منطبق  کامال  ساحلی 
محیطی انجام شود و باید نظارت و پایش ها 
با دقت عمل بیشتری به طور مستمر انجام 
پذیرد.«  الهیجان زاده در ادامه به برخی از 
قاچاق  جمله  از  محیطی  زیست  معضالت 
سوخت و آسیب آن به جنگل حرا، خواستار 
. شد  مشکل  این  ساماندهی  و  رفع کامل 

هشدار هواشناسی نسبت 
به افزایش ارتفاع موج تا 

4متر در دریای خزر
 4 تا  موج  افزایش  از  هواشناسی  سازمان 
متر در دریای خزر از بعد از ظهر امروز خبر 
هشدار  صدور  با  هواشناسی  سازمان  داد. 
نارنجی رنگ آورده است: از بعد از ظهر شنبه 
تا  باد شدید شمالی  تا ظهر دوشنبه وزش 
۱5 متر بر ثانیه،  مواج و توفانی شدن دریا، 
تا   ساحل  نزدیک  در  موج  ارتفاع  افزایش 
3 متر و دور از ساحل تا 4 متر در دریای 
خزر، نواحی ساحلی و دور از ساحل گیالن، 
می شود. پیش بینی  گلستان  و  مازندران 

شناگران  شدن  غرق  جوی  شرایط  این  در 
نیمه  و  سبک  شناورهای  دیدن  آسیب  و 
سنگین، پاره شدن تورهای صیادی و اختالل 
در فعالیت های دریایی در ساحل و فراساحل 
سازمان  بنابراین  نیست  انتظار  از  دور 
هواشناسی نسبت به ایجاد ممنوعیت در شنا 
و تفریحات آبی، محدودیت در رفت وآمد با 
شناورها سبک و نیمه سنگین و فعالیت های 

می کند. توصیه  دریایی 

صنایع محیط زیستی 
البرز حمایت می شوند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز 
صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  اعالم کرد که 
زیست  الزامات  رعایت  برای  استان  این 
می گیرند.  قرار  ویژه  حمایت  مورد  محیطی 
ایرنا  به  خبر  این  اعالم  با  حکیمی  فردین 
در  آالینده  متعدد  صنایع  وجود  »با  گفت: 
استان  در  پسماند  و  فاضالب  هوا،  بخش 
با اعطای تسهیالت  البرز، در صدد هستیم 
از طریق صندوق ذخیره ملی این صنایع را 
تشویق  محیطی  زیست  الزامات  رعایت  به 
از  برخی  تصویب  با  دولت  امسال  و  کنیم 
رفع  برای  را  فرصتی  قانونی  آیین نامه های 
زیست  خسارت های  جبران  و  آالیندگی 
فراهم  آالینده  واحدهای  سوی  از  محیطی 
تولیدکنندگان  اگر  او  به گفته  است.«  کرده 
محیط  مخرب  کاالهای  واردکنندگان  و 
شاخص های  طبق  را  محصوالت  زیست 
مشمول  کنند،  بازیافت  محیطی  زیست 
تولیدکنندگان  نمی شوند.  عوارض  پرداخت 
مکلف  مخرب  این کاالهای  واردکنندگان  و 
قیمت  حسب  بر  را  مذکور  وجوه  هستند 
فروش محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی 
به حساب تعیین شده واریز کنند و سازمان 
از  پس  است  موظف  نیز  مالیاتی  امور 
را  مذکور  عوارض  مالیاتی  دوره  هر  انقضای 
از تولیدکنندگان و وارد کنندگان دریافت کند. 
او ادامه داد: »گمرک جمهوری اسالمی نیز 
موظف است اطالعات، نوع و میزان کاالهای 
هر  پایان  در  آیین نامه  موضوع  شده  وارد 
دوره مالیاتی را به سازمان حفاظت  محیط 
»بر  گفت:  حکیمی  کند.«  اعالم  زیست 
و  معدن   ، صنعت  سازمان  اعالم  اساس 
تجارت  استان ، 2۶4 واحد صنعتی اعم از 
لوازم  پت،  و  مالمین  نایلون،  تولیدکنندگان 
صوتی و تصویری، المپ و الستیک، رنگ 
و روغن جال، رایانه و اسباب بازی مشمول 
هستند.«  ۶ تبصره  "و"  بند  اجرایی  آیین نامه 

رای بدوی برای بسته شدن این 
معدن در سال 9۶ صادر شد و 
رای تجدیدنظر هم در سال 97 

اما در سال 99 دارنده مجوز 
معدن بار دیگر اعتراض کرد 

و اعتراض ثالث وارده به رای 
قطعی شعبه تجدید نظر دیوان 

عدالت اداری رد شد و در نهایت 
دیوان رای به باز نشدن درهای 
معدن گچ داد. رای که در نوع 

خود جزو نخستین آرای صادره 
در این حوزه به شمار می آید

دیوان عدالت اداری یکی از مهم ترین آرای محیط زیستی اش را در روزهای اخیر صادر کرد و بر اساس آن فعالیت معدن گچ در منطقه 
شکار ممنوع کوه سفید دماوند باطل شد. این رای پیش از این در سال 96 و 97 هم صادر شده بود اما این بار رای بدوی شعبه یازدهم 
دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال پروانه بهره برداری معدن به دلیل تخریب محیط زیست و تهدید برای گونه های گیاهی و جانوری 

منطقه، در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شد.

داس مه می گوید محیط زیست 
می تواند خسارات وارده را به 
استناد آرای دیوان، در دادگاه 

عمومی علیه دارنده معدن 
درخواست کند و خسارت 

تخریب موجود را دریافت کند. 
این در حالی است که  وزارت 

صنعت، معدن و تجارت هم باید 
تنها در مناطقی مجوز طرح های 
معدن کاوی دهد که فعالیت آن 
باعث از بین رفتن گونه گیاهی 
و جانوری نشود و در غیر این 
صورت تمامی پروانه ها صادر 

شده قابلیت ابطال دارد

|  
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  |

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

واکنش محیط زیست زنجان به گزارش »پیام ما«
انتقال پسماند شرکت روی، یک طرح بزرگ محیط زیستی است

به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه »پیام ما« 
درباره انتقال ضایعات شهرک صنعتی سرب 
و روی زنجان با تیتر »خطر آلودگی جیوه ای 
محیط  اداره کل  روابط عمومی  زنجان رود« 
درباره  جوابیه ای  در  زنجان  استان  زیست 
»سردهات«  جدید  لندفیل  پسماند  انتقال 
آمده  جوابیه  این  در  ارائه کرد.  توضیحاتی 
دانشگاه ها  مقررات،  با  »مطابق  است: 
می توانند ارزیابی محیط زیستی و مطالعات 
انواع پروژه ها را انجام دهند و دانشگاه زنجان 
زمینه  در  مطالعاتی  طرح  ده ها  تاکنون  نیز 
تجارب  و  است  داده  انجام  زیست  محیط 
علمی و فنی فراوانی در زمینه های مسایل 
محیط زیستی دارند که در خصوص مطالعات 
ارزیابی لندفیل پسماند روی نیز کارفرما راسًا 
مبادرت به عقد قرارداد با دانشگاه زنجان نموده 
و مطابق مقررات، کارفرما هزینه مطالعات را 
پرداخت می کند نه سازمان محیط زیست، که 
به عنوان دبیر کمیته ارزیابی محیط زیست که 

وظیفه نظارتی دارد.
ارائه گزارش  از  بنابراین دانشگاه زنجان بعد 
و  پسماند  لندفیل  زیستی  محیط  ارزیابی 
مکانیابی  و  زیستی  ارزیابی محیط  گزارش 
مدیریت  اعضا کارگروه  بازدید  مورد  لندفیل 
پسماند استان و اعضا کمیته ارزیابی استان 
منابع  و  منطقه ای  آب  ادارات  از  متشکل 

طبیعی و آبخیزداری و دانشگاه علوم پزشکی 
و سازمان صنعت معدن و تجارت استان قرار 
گرفت و در نهایت طی چندین جلسه بررسی 
گزارش و اصالح آن، در نهایت گزارش نهایی 
مورد تصویب کمیته ارزیابی قرار گرفت و مجوز 
محیط زیست، با شرایط ابالغی و اخذ تعهد 
گردید.  صادر  و کارفرما  مجری  از  محضری 
بنابراین فرایند مطالعه و پرداخت هزینه آن 

توسط کارفرما کاماًل قانونی است. 
-  اما در خصوص وجود عناصر سنگین مانند 
جیوه در شهرک روی و مستند به گزارش 5 
سال قبل آقای فاطمی، به آگاهی می رساند، 
به کار بردن کلماتی عامیانه مانند هزار برابر 
بیش از حد استاندارد یک عنصر، نه علمی 
و نه فنی می باشد، در صورت تحقیقات کامل 
می بایست استناد به حد مجاز هر عنصر در 
طبیعت و سپس ارائه نتایج با ذکر عدد واقعی 
و در مقیاس آن کرد. آخرین نمونه برداری به 
عنصر  شناسایی  جهت  در  تصادفی  صورت 
جیوه از واحد های صنعتی شهرک در مورخه 
معتمد  آزمایشگاه  توسط  /۱398/۱0 که   ۱۶
مورد  نمونه   ۱3 زیست،  محیط  سازمان 
سنجش انجام گرفت که در تمامی وارد عنصر 
جیوه کمتر از حد استاندارد بوده، که جیوه در 
کمترین میزان حدود یک و نیم  ppm تا 
باالترین آن در نمونه ها ppm ۱۶ بوده، میزان 

تولیدی صنعت  انواع پسماندهای  در  جیوه 
از استانداردهای موجود  ناچیز و کمتر  روی 
می باشد، همچنین در خاک های نمونه برداری 
شده از اطراف برخی شرکت های تولید روی 
نشان دهنده پایین بودن عنصر جیوه از حد 

استاندارد محیط زیست می باشد.
- محل جدید لندفیل پسماند واقع در اراضی 
با  چهارشنبه  روز  در  سردهات، که  روستای 
حضور مقامات استانی و اهالی خود روستای 
فواصل  دارای  که  گردید  افتتاح  سردهات 
قانونی از تمامی نقاط مورد نظر مانند روستا 
و .. را دارد، که در ابتدا و با ارائه طرح توسط 
کارفرما به شرکت آب منطقه ای استان، مسیل 
تخمین  حتی  کانالی که  حفر  با  باالدست 
سیالب های صد ساله هم در آن دیده شده 
است، به خارج از محل لندفیل 55 هکتاری با 
حفر کانال یک و نیم کیلومتر منحرف گردید، 
بنابراین با انحراف مسیل باالدست به لندفیل  
لندفیل به شکل کاسه شده،  55 هکتاری، 
باالدست  از  که هیچ گونه سیالب احتمالی 
وارد آن نخواهد شد و در انتهای لندفیل 55 
هکتاری یک سد خاکی با مشخصات فنی 
)شامل احداث 4 متر پرده آب بند با آهک 
شفته، رس کوبی، با عرض 50 متر و طول 280 
متر با ارتفاع  ۱8 متر( با نظارت مستمر ناظر 
احداث  مورد نظر  توسط شرکت  و  ذی صالح 

پایین دست  به  نفوذی  هیچ گونه  شده که 
احتمالی  تمهیدات  تمام  و  داشت  نخواهد 
هم برای جمع آوری هرزآب داخل محدوده 
لندفیل 55  پیش بینی شده است که به علت 
هیچ  منطقه  خاک های  بودن  مارن  و  رس 
گونه نشت و نفوذی احتمال وجود نخواهد 
داشت و بعد از پایان انتقال پسماندها به این 
لندفیل با خاک های رس و مارن همان منطقه 
پوشش دهی می شود.همچنین تمامی مراحل 
انتقال و آماده سازی لندفیل، با صرف هزینه 

گزاف و با مشخصات فنی اعالم شده در حال 
اجرا  است که تاکنون ۱30 میلیارد ریال برای 
لندفیل جدید هزینه شده است و تا تکمیل 
نهایی آن به 350 میلیارد ریال می رسد. ضمن 
فعلی  پسماند های  نگهداری  محل  این که 
شهرک روی با مساحت 28 هکتار تقریبی و 
در تابستان ۱399 و برای اولین بار دیوارکشی 
کنترل  حوضچه های  احداث  مالچ پاشی،  و 
توسط  ریال  میلیارد   ۱00 هزینه  با  پساب، 
واحدهای مستقر در شهرک روی انجام گردید، 
آن پسماند  پراکنش  اکنون شاهد عدم  که 
بنابراین  بود.  خواهیم  باران  و  باد  توسط 
انتقال این پسماند در لندفیل مهندسی شده 
سردهات، یعنی پایان 25 سال پراکنش و 
پسماند های شهرک  غیراصولی  نگهداری  یا 
روی است که می تواند به عنوان اجرای یک 

واحدها  توسط  زیستی  بزرگ محیط  طرح 
هم  بار  اولین  برای  همچنین  نمود،  اعالم 
تصفیه خانه فاضالب صنعتی شهرک جهت 
تصفیه فلزات سنگین شهرک روی که چند 
ماه پیش عملیات احداث آن آغاز شده در 
ساختمانی  عملیات   ۱399 ماه  اسفند   25
اردیبهشت ۱400  در  و  پایان می رسد  به  آن 
بهره برداری  به  مربوطه  تجهیزات  نصب  با 
می رسد که هزینه ۱50 میلیارد ریال تصفیه 
خانه توسط خود واحد ها هزینه شده است 
آلودگی های  کامل  رفع  هم  بعدی  برنامه 
می باشد که  روی  شهرک  اطراف  احتمالی 
نمونه برداری و مطالعات و اقدامات اولیه آن 
به اتمام رسیده و با اجرای آن در سال ۱400 
شاهد رفع کامل این معضل سه دهه شهرک 

روی در این مکان خواهیم بود.«
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 درباره توقف
طرح انتقال آب بن _ بروجن

1ادامه از صفحۀ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱399۶03۱90۶2000572هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
از  7330صادره  شناسنامه  بشماره  فرزندعباس  صابرمحمدی  آقای 
گلباف در یک باب خانه به مساحت 5۶0/8۶مترمربع پالک 5 فرعی 
از۱5۶0- اصلی مفروز ومجزا شده ازپالک یکفرعی از۱5۶0-اصلی واقع 
در خیابان طالقانی محله دشتوییه خریداری از مالک رسمی محمد 
محمدی تهرودی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله۱5 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول 99/۱2/02
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/۱2/۱7

محمد مقصودی رییس ثبت اسناد و امالک گلباف میم الف1490

صادر  مذکور  طرح  توقف  بر  رای  اصفهان 
 کرده و طرح هم اینک متوقف شده است.

آب  شرکت های  استقالل  با  همزمان 
منطقه  آب  شرکت  تاسیس  و  منطقه ای 
آب  برداشت  بختیاری ،  و  ای چهار محال 
باغات  توسعه  برای  زاینده رود  رودخانه  از 
در  زاینده رود  حاشیه  مرتفع  اراضی  در 
استان چهارمحال قانونی شد و تخصیص 
زاینده رود  آب  از  مترمکعبی  میلیون   230
اتفاق  بختیاری  و  استان چهارمحال  برای 
از  تعدادی  و  مردم  آن   دنبال  به  افتاد. 
دریافت  از  پس  سازمان ها  و  ارگان ها 
زمین، در این اراضی که نسبتا خاک های 
خطایی  ایجاد کردند.  باغ  داشته،  فقیری 
که در این حوزه شکل گرفت، عدم توجه 
به پتانسیل های طبیعی استان و آمایش 
سرزمین و ایجاد گرایش مردم به سمت 
به  منتج  آن  بود که  جایگزین  شغل های 
آن  شد.  غیراقتصادی  کشاورزی  توسعه 
پرمشکل ترین حوضه های  از  یکی  در  هم 
و  فراوان  مشکالت  دارای  که  آبریز 
است.  اکولوژیک  توان  از  بیش  بارگذاری 
جدید  بارگذاری  یک  مجددا  اینکه  پس 
عنوان  تحت  زاینده رود  آبریز  حوضه  بر 
عقالیی  نظر  از  گیرد  شکل  بن-بروجن 
غیرمنطقی است مضافا بر اینکه  تونل های 
آب  انتقال  وظیفه   3 و   2 و   ۱ کوهرنگ 
زاینده رود  به  کارون  سرشاخه های  از 
آب  مجددا  منطقی  چه  با  پس  دارند  را 
 رودخانه زاینده رود به حوزه کارون برگردد.                                                     
چهارمحال  استان  در   ، دیگر  جانب  از 
آب های  از  درصد   ۱0 وجود  با  بختیاری 
جاری کشور، تامین آب شرب کل استان 
در حد 95 درصد به آب زیرزمینی ناپایدار 
چه  واقعا  است.  وابسته  بدون کیفیت  و 
موضوعی باعث شده که اذهان طراحان و 
مدیران و برنامه ریزان تامین آب شرب در 
سطح استانی و حتی کشور فقط به سمت 
بخش مریض احوال زاینده رود سوق داده 
پرآب  رودخانه  حالی که  در  است؟  شده 
سد  و  کارون  های  سرشاخه  از  خرسان 
نزدیکی  در   3 خرسان  ساخت  حال  در 
حتی  و  خان میرزا  و  لردگان  شهرستان 
مخزن سد کارون 4 هم که در این استان 
واقع شده، می توانند پتانسیل های خوبی 
برای انتقال آب سالم به شهرهای استان 
موضوع  قضیه  آن سوی  در  و  گیرند  قرار 
سرشاخه های پرآب موسوم به سبزکوه که 
در مجاورت تاالب چغاخور و مرکز استان 
واقع شده  و انتقال آب از این سرشاخه 
ها به صورت پمپاژ می توانست به اصالح 
کند.  مناسبی  کمک  استان  آب  تامین 
متاسفانه به رغم اخطارهای مکرر، اقدام به 
حفر یک تونل غیر فنی به نام تونل سبزکوه 
و  جانی  خسارات  از  بعد  نیز  آن  شد که 
نیز  استان  شرق  در  شد.  متوقف  مالی 
منطقه سولگان در مجاورت سرشاخه های 
کارون واقع شده که با اقداماتی همچون 
پمپاژ و حتی یک تونل حدود 2 کیلومتری 
و نسبتا کم هزینه می توانست تامین آب 
برای شهروندان  با کیفیت  و  سالم  شرب 
استان چهارمحال و بختیاری اجرایی شود 
سی  حدود  از  نیز  مناسب  طرح  این  که 
 سال پیش فقط در حد حرف بوده است.

در  اجتماعی  حتی  و  مالی  خسارت های 
بن-بروجن  طرحه ای  در  استان   سطح 
و تونل سبزکوه و درگیری ها و اختالفاتی 
استان  دو  بین  و  استان  داخل  در  که 
چهارمحال و اصفهان طی 30 سال اخیر رخ 
داده است کم نیست ولی مجددا می توان 
بازیابی کرد و به طور اصولی وزارت محترم 
نیرو یک طرح جامع تامین آب شرب کل 
تکیه  با  را  بختیاری  و  چهارمحال  استان 
و  کارون  سرشاخه های  از  آب  تامین  بر 
 3 خرسان  و   4 کارون  سدهای  مخازن 
در  شروع کند.  عاجل  طور  به  سولگان  و 
اشتباهات  حداقل  می توان  صورت  این 
فراموش  جبران کرد.  حدی  تا  را  گذشته 
نکنیم که تامین آب بسیاری از شهرها و 
مراکز استان ها در سطح کشور هم اینک به 
وسیله عملیات پمپاژ به مراتب پر هزینه 

است. انجام  حال  در 

 ،۱373 سال  در  گردهمایی  نخستین 
از  صحبت  برای  را  باستان شناسان 
سال  آن  جمع کرد.  هم  دور  دستاوردهایشان 
استادان و پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی و 
باستان شناسی در شهر شوش گرد هم آمدند 
را  ایران  فرهنگی  و  تاریخی  ارزش های  تا 
معرفی کنند. امسال اما سخنان بیش از همه 
آشفته جهان  و چهره  عالم گیر  ویروس  حول 
پژوهشکده  رئیس  شیرازی،  روح هللا  گشت. 
هجدهمین  علمی  دبیر  باستان شناسی، 
ایران  باستان شناسی  ساالنۀ  گردهمایی 
خالصه  این طور  را  99 گذشت  سال  در  آنچه 
و  پژوهشی  برنامه های  سال  این  »در  کرد: 
همچون  نیز  باستان شناسی  کاوش های 
و عمومی جامعه  سایر بخش های خصوصی 
تحت تاثیر همه گیری این بیماری جدید قرار 
گرفت و ماهیت کار میدانی باستان شناسی که 
مستلزم فعالیت گروهی و بلند مدت تعدادی از 
کارشناسان و کارگران است، را تحت الشعاع قرار 
داد.« او سپس از اخبار همه گیری ویروس کرونا 
در ایران و دگرگونی زندگی گفت و فعالیت های 
اواخر سال ۱398  داد: »در  را شرح  سال 98 
با شیوع بیماری کرونا، تعداد مجوزهای صادره 
این سال ۱5۶  یافت. در  کاهش چشم گیری 
مورد مجوز فعالیت میدانی اعم از بررسی، کاوش 
و گمانه زنی صادر شد و از این تعداد ۱32 مورد 
به انجام و 24 مورد از این برنامه ها به دالیل 

گوناگون به انجام نرسیده است. در سال گذشته 
بسیاری از برنامه  های پرسش محور پژوهشکده  
باستان شناسی به دلیل محدودیت های مالی 
بررسی های  و  کاوش ها  بیشتر  و  نشد  انجام 
میدانی متمرکز بر برنامه های نجات بخشی و 

بوده است.« اضطراری 
شیرازی با گفتن این موارد ادامه داد: »با این 
وجود، پژوهشکده  باستان شناسی برای حفظ 
ایمنی افراد در برنامه های میدانی دستورالعملی 
را تنظیم و در آغاز هر فصل کاری به سرپرستان 
ابالغ کرد.« او سپس به نتایج چند پژوهش 
مرز  در  ده دومن  گورستان  جمله  از  میدانی 
و  محال  چهار  و  بویراحمد  استان کهگیلویه و 
بختیاری، پژوهش های میدانی در حوزه باتالق 
گاوخونی و حاشیه  کویر مرکزی ایران )دشت 
ورزنه( ،کشفیات اتفاقی در فالت مرکزی ایران، 
گورستان خاوه در 40 کیلومتری جنوب شهر قم 
و در ارتفاعات خاوه-وشنوه و... پرداخت و در 
پایان یاد پیشکسوتان و استادان بنامی که در 
یک سال گذشته جان سپردند را گرامی داشت.

کرونا، توقف باستان شناسی
 میراث دیجیتال

میراث فرهنگی  معاون  طالبیان،  محمد حسن 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی 
همه  گیری  به  اشاره  با  گردهمایی،  این  در 
فعالیت های  در  اختالل  ایجاد  و  کرونا 
پژوهش های   : گفت  میراث فرهنگی  وزارت 

از این رهگذر متاثر شدند  باستان  شناسی نیز 
پژوهشکده  در  همکاران  مجدانه  تالش  با  اما 
از  بسیاری  دانشگاه ها  و  باستان شناسی 
فعالیت های میدانی علی رغم این مشکالت به 
انجام رسید.« او بر موضوع حفاظت و مرمت 
از کاوش اشاره کرد و گفت:  در حین و پس 
»عالوه بر مهم بودن امر پژوهش باید مسئولیت 
وزارت میراث فرهنگی در حوزه حفاظت و مرمت، 
معرفی آثار، فراهم کردن امکان بازدید و ترویج 
میراث فرهنگی در جامعه را از یاد نبریم که بسیار 

است.« مهم 
طالبیان بعد از صحبت درباره اهمیت حفاظت، 
پرداخت:  میراث دیجیتال  از  بهره گیری  به 
که  است  عظیمی  ظرفیت  »میراث دیجیتال 
توجه  مورد  پاندمی کرونا  به  توجه  با  دنیا  در 
قرار گرفته و ما نیز باید با استفاده از فضاهای 
نوین  ابزار های  ایجاد  دیجیتال، مستندسازی، 
ماهواره ای  باستان شناسی، سیستم های  برای 
و... در این حوزه فعال شویم زیرا این امکان 
کمک می کند که نگاهی نو به این حوزه داشته 
باشیم و بیشتر سرزمین را بشناسیم و بهتر از 

حفاظت کنیم.« آن 
ملی  موزه  رئیس  نوکنده،  جبرئیل  حرف های 
سخت  کرونا،  بود؛  طالبیان  شبیه  هم  ایران 
میراث  باستان شناسی،  فعالیت های  شدن 
ساخت های  زیر  »باید  گفت:  او  دیجیتال. 
تقویت  باستان شناسی  حوزه  در  را  سایبری 

کنیم. تمامی مراکز باستان شناسی و موزه های 
جهان که پیش از این در حوزه زیر ساخت های 
اینترنتی و سایبری مطالعات باستان شناسی در 
میراث دیجیتال فعالیت هایی داشته اند توانستند 
در این شرایط سخت فعالیت هایشان را بهتر و 
بیشتر از سر بگیرند .کرونا به ما آموخت باید 
در حوزه میراث دیجیتال بیشتر سرمایه گذاری 
در  بتوانیم  تا  آماده کنیم  را  ساخت ها  زیر  و 
مواقع بحران های این چنینی به بحث حفاظت 
و پژوهش در حوزه میراث فرهنگی بپردازیم.«

تکمیل نقشه باستان شناسی
 اولویت است

بهروز عمرانی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی 
کنگره  هجدهمین  در  هم  گردشگری  و 
نقشه  تکمیل  ایران  باستان شناسی 
باستان شناسی ایران را  از اولویت های موجود 
در حوزه باستان شناسی کشور خواند و گفت: »در 
سال های متمادی اقدامات خوبی در این حوزه 
اخیر، مراحل  انجام شده و در یکی دو سال 
پایانی آزمایشی را طی می کند.« او مهم ترین 
جامعه  از  میراث فرهنگی  پژوهشگاه  انتظار 
پرسش محور  و  هدفمند  را  باستان شناسی 
دانست  باستان شناسی  فعالیت های  کردن 
بدان معنی است که ما  و توضیح داد: »این 
تنگناها نقاط پر از ابهام و وقفه های موجود در 
توالی های فرهنگی مناطق کشور را مورد ارزیابی 
قرار داده و با تمرکز پژوهشی بر موضوع در 
و کلیدی که  مهم  ،پرسش های  خاص  ادوار 
می تواند به شناخت مناطق مختلف کمک کنند 
خواندن  موفق  با  عمرانی  سازیم.«  مطرح  را 
باستان شناسی  پژوهشکده  فعالیت های 
در این حوزه در سال گذشته تأکید کرد: »با 
کمک و همراهی جامعه باستان شناسی ایران 
در  را  پژوهشی  اولویت های  نقشه  می توانیم 
اختیار داشته باشیم .« به گزارش روابط عمومی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، او ابراز 
امیدواری کرد این سامانه به زودی در اختیار 
انجام  میدانی  فعالیت های  پژوهشگرانی که 

گیرد. قرار  می دهند 

 کشف ابزارهای سنگی انسان 
نئاندرتال در غار وزمه

در گردهمایی گفتند،  که مسئوالن  همان طور 
با همه تنگناهای سال 98، ۱32پروژه میدانی 
باستان شناسی شامل بررسی، تعیین عرصه و 
به  و کاوش  برای الیه نگاری  حریم، گمانه زنی 
انجام رسیده و قرار است در سه روز برگزاری 
کنگره، نتایج بعضی  از آن ها ارائه شود. دیروز 
مهم ترین  از  یکی  مجازی  همایش  این  در 
دستاوردهای پژوهش در غار وزمه شهرستان 
اسالم آباد غرب شرح داده شد؛ کشف ابزارهای 
سنگی ساخته شده توسط انسان نئاندرتال که 
نشان می دهد این غار تنها کنام گوشتخوارانی 
مثل کفتار، شیر، گرگ و پلنگ نبوده و در دوره 
پارینه سنگی یعنی پیش از چهل هزار سال قبل 
صورت  به  غار  از  شکارگر-گردآور  انسان های 

استفاده کرده اند. گذری 
معاون  و  باستان شناس  بیگلری،  فریدون 
وزمه  »غار  گفت:  ایران  ملی  موزه  فرهنگی 
بقایای  از  متنوعی  مجموعه  واسطه کشف  به 
جانوران با قدمت هفتاد تا یازده هزار سال پیش 
و همچنین کشف دندان یک کودک نئاندرتال 
با قدمت بیش از چهل هزار سال که نخستین 
در  نئاندرتال  انسان  وجود  از  مستقیم  مدرک 
ایران است، از شهرت جهانی برخوردار است.« 
او با مروری بر پیشینه کاوش های انجام شده 
در این غار که تحت نظر کامیار عبدی در سال 
۱380 انجام شده، به اهمیت بقایای جانوری 
این غار پرداخت که  انسانی یافت شده در  و 
توسط مرجان مشکور و همکارانش بررسی شده 
و اطالعات مهمی درباره تنوع زیستی منطقه در 

عصر یخبندان ارائه کرده است.
این باستان شناس گفت: »متاسفانه پیش از 
آغاز کاوش های علمی، حفاران غیرمجاز آسیب 
زیادی به بقایای این غار زده بودند و این مسئله 
مشکل کرده  بسیار  را  غار  در  پژوهش  انجام 

است.«
 او به کشف استخوان انسان مربوط به دوره 
نوسنگی با قدمت حدود 9 هزار سال اشاره کرد 
که بر اساس بررسی ژنتیک باستانی، این فرد 
مذکر بوده و به احتمال قوی دارای چشم های 
بوده  سیاهی  موهای  و  تیره  پوست  قهوه ای، 
است. بیگلری در ادامه به اهداف پژوهش های 
میدانی که در پاییز ۱398 در این غار انجام شد 
اشاره کرد که شامل کاوش در نهشته های برجای 
غار، نقشه برداری دقیق این مکان و همچنین 
بررسی باستان شناسی اطراف غار به شعاع چند 
کیلومتر بود. این باستان شناس تصریح کرد که 
توالی رسوبی  انجام شده یک  در کاوش های 
به هم ریختگی  برجا شناسایی شد که دچار 
نبود و بقایای جوندگان و ریز مهره داران از آن 

به دست آمد.

 او گفت: »بررسی های دقیق تر آزمایشگاهی این 
بقایای جانوری می تواند درباره شرایط محیطی 
اطالعات  جدید  پلیستوسن  در  غار  اطراف 
مهمترین  از  یکی  بیگلری  ارایه کند.«  مهمی 
ابزارهای  را کشف  پژوهش  این  دستاوردهای 
نئاندرتال  انسان  توسط  شده  ساخته  سنگی 
دانست که نشان می دهد بیش از چهل هزار 
سال قبل انسان های شکارگر-گردآور به صورت 
از غار استفاده کرده اند. همچنین برای  گذری 
بار سفال های دوره نوسنگی در غار  نخستین 
پیدا شده که نشان می دهد در این دوره احتماال 
قاضی وند  مراتع کوه  از  دامداران کوچ رویی که 
برای چرای گله های خود استفاده می کردند، از 
غار به عنوان پناهگاه موقت یا حتی آغل استفاده 
مشکور،باستان  مرجان  طبق گفته  می کردند. 
جانورشناس در این کاوش ها عالوه بر بقایای 
و  روباه  خرس، کفتار، گرگ،  چون  درندگانی 
همچنین علف خوارانی مثل گاو وحشی، اسب 
وحشی و گوزن،  بقایای دو گونه منقرض شده 
یعنی شیر و کرگدن یافت شده است که نشان 
می دهد این دو گونه در طی پلیستوسن جدید 
یعنی بین هفتاد تا یازده هزار سال پیش در 
دشت اسالم آباد غرب می زیستند. بیگلری در 
باستان شناسی  بررسی های  نتایج  به  خاتمه 
اشاره کرد که طی آن چندین غار و پناهگاه و 
غار  اطراف  در  ابزار سنگی  یک کارگاه ساخت 
امیدواری کرد  اظهار  و  شدند  شناسایی  وزمه 
که با تکمیل مطالعات آزمایشگاهی نتایج این 
پژوهش های جدید در قالب مقاالت تخصصی 

در سطح ملی و بین المللی ارائه شوند.

حوزه  فعاالن  از  برخی  اعتراض  پی  در 
رسانه ها  پیگیری  و  میراث فرهنگی 
کاروانسرای  حریم  در  کافی شاپ  مجوز 

شد. لغو  برازجان  مشیرالملک 
حالی  در  مجوز  لغو  این  ایسنا  به گزارش 
این  به ساخت  اعتراضات  بدو  است که در 
میراث فرهنگی  اداره کل  روابط عمومی  بنا، 
بود:  کرده  اعالم  بیانیه ای  در  هرمزگان 
»ضوابط عرصه و حریم مصوب کاروانسرای 
متری  نیم  و   4 فاصله  مشیرالملک  
از  پس  اما  است«  شده  گرفته  نظر  در 
پیگیری های مردم برازجان و مدیریت اداره 
دشتستان  گردشگری  و  میراث فرهنگی 

شد. روشن  ماجرا  این  از  دیگری  ابعاد 
اداره  رئیس  سعادت،  حمید  همه  این  با 
صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری 
محل  زمین  این که  اعالم  با  دشتستان 
شخصی  ملک  مورد نظر  احداث کافی شاپ 
است،  بیت المال  اموال  جز  و  نبوده 
از  باید  شده  صادر  مجوز  »طبق  گفت: 
همچون  جمع آوری  قابل  و  سبک  مصالح 
شده است که  استفاده  فلزی  کانکس های 
در این مورد هم تخلف صورت گرفته شده 

است.«
سعادت با بیان این که هیچ نشانه ای از طی 
دست  در  مزایده  قانونی  تشریفات  شدن 
مستاجر  این که  دلیل  »به  افزود:  نیست 
ایجاد  حال  در  اجاره  قرارداد  برخالف 

همچنین  و  بود  اجاره  مورد  در  "تغییرات" 
برخالف  ساخت و ساز  و  تغییرات  این 
میراث فرهنگی،  سازمان  قوانین  و  مجوز 
سازه  متوجه  را  خطراتی  می توانست 
این  مجوز  کند  برازجان  دژ  تاریخی  بنای 

شد.« لغو  کافی شاپ 
مردم  برازجان که  کاروانسرای مشیرالملک 
برازجان می شناسند  نام دژ  به  را  آن  بومی 
از بناهای به جا مانده از عصر قاجار است. 
این بنا در زمان ناصرالدین شاه و به دستور 
ابوالحسن خان مشیرالملک، طی 7  میرزا 
تومان  هزار   40 معادل  هزینه ای  با  سال 
محمد  "حاج  بنا  این  معمار  شد.  ساخته 

رحیم شیرازی"، این کاروانسرا و یا به قول 
به  ماهرانه ای  طرز  به  را  "دژ"  برازجانی ها 

است. ساخته  زندیه  معماری  سبک 
برای  کاروانسرایی  فقط  مکان  این 
شیراز  تجارتی  راه  در  مسافران  استراحت 
قشون  که  زمانی  از  بلکه  نبوده  بوشهر  به 
برازجان  به  شمسی   ۱293 سال  از  نظامی 
وارد شد، این کاروانسرا محل مناسبی برای 
سال  در  و  شده  شناخته  نظامیان  استقرار 
۱335 طی تغییرات و تعمیراتی، در اختیار 
شهربانی قرار گرفت و به زندان تبدیل شد 
معروف  برازجان  دژ  به  دلیل  همین  به  که 

است. شده 

هجدهمین گردهمایی ساالنه باستان شناسان به صورت مجازی آغاز شد

باستان شناسی در شرایط اضطرار
رئیس پژوهشکده باستان شناسی: با شیوع بیماری کرونا، تعداد مجوزهای صادره کاهش چشم گیری یافت و در سال 
گذشته بسیاری از برنامه  های پرسش محور پژوهشکده  باستان شناسی به دلیل محدودیت های مالی انجام نشد

مجوز ساخت کافی شاپ در حریم دژ برازجان لغو شد

حرف های رئیس موزه ملی 
ایران هم شبیه طالبیان بود؛ 
کرونا، سخت شدن فعالیت های 
باستان شناسی، میراث 
دیجیتال. او گفت: باید زیر 
ساخت های سایبری را در حوزه 
باستان شناسی تقویت کنیم. 
کرونا به ما آموخت باید در 
حوزه میراث دیجیتال بیشتر 
سرمایه گذاری و زیر ساخت ها را 
آماده کنیم تا بتوانیم در مواقع 
بحران های این چنینی به بحث 
حفاظت و پژوهش در حوزه 
میراث فرهنگی بپردازیم

هجدهمین همایش باستان شناسی کشور فعالیت خود را از دیروز )شنبه 16 اسفند( برای سه روز آغاز کرد. همه گیری کرونا عالوه بر این که 
بسیاری از کاوش ها را تعطیل کرد، سبب شد این گردهمایی که از سال 73 آغاز شده به صورت مجازی برگزار شود. با این همه در این 
مراسم مجازی که مهم ترین رویداد باستان شناسان است، مسئوالن سخنران به تخریب های گسترده و رهایی میراث فرهنگی در سال 99 
هیچ اشاره ای نکردند و تنها ضرورت پرداختن میراث دیجیتال در شرایط کرونا پرداختند، گزارش هایی درباره کارهای انجام شده ارائه کردند 
و در کنار این موارد، باستان شناسان نیز به سیاق همیشه به بعضی دستاوردهای باستان شناسی سال را برشمردند و کشف ابزارهای سنگی 

انسان نئاندرتال و سنگواره شیر و کرگدن در غار وزمه کرمانشاه یکی از مهم ترین آن ها بود.

محوطه

در کجای کشور خبری 
درباره اعتراض مشاغل 
گردشگری شنیدید؟ آیا در 
این یک سال که بالتکلیف 
و بیکار بودیم، اعتراضی 
کردیم؟ در اسفندماه 98 
بدون هیچ دستور مکتوبی 
همه تاسیسات گردشگری 
برای همکاری با ستاد کرونا 
تعطیل کردند، آن موقع باید 
همراهی می کردیم، اما االن 
۱3 ماه از آن روزها گذشته 
است، نمی شود همان 
هشدارها و پیام ها و اقدامات 
را تکرار کنند

در  بوم گردی کشور  جامعه  نایب  رئیس 
درباره  پی  در  پی  هشدارهای  به  واکنش 
را  شکایت هایی  و  گله  سفر  ممنوعیت 
تعطیلی صنعت  و  بیکاری  ماه  درباره ۱3 

کرد. مطرح  گردشگری 
اکبر رضوانیان در واکنش به اظهارات وزیر 
با  صریح  مخالفت  با  ارتباط  در  بهداشت 
هر نوع سفر به ویژه در تعطیالت نوروز و 
بالتکلیفِی تاسیسات گردشگری که تا دو 
ادامه  تعطیالت  این  آغاز  از  پیش  هفته 
داشت، به ایسنا گفت: »بیش از یک سال 
است که درگیر ویروس کرونا هستیم، نه 
تاسیسات  تمام  بلکه  بوم گردی ها،  فقط 
فرض  به  همه کشور.  البته  و  گردشگری 
به  این  آیا  اما  شود،  وارد  واکسن  این که 
منزله نابودی این بیماری است؟ در تمام 
دنیا گفته می شود این ویروس به زندگی 
روزمره وارد شده است و باید متناسب با 
آن چاره اندیشی کنیم. اما آیا با نشستن در 
خانه مشکل حل می شود؟ تا کی می توان 
مثال  بود؟  متکی  شیوه  این  به  فقط 
در  آیا  اما  است  جهانی  مشکل  می آورند 
سایر کشورها با مشاغلی مانند گردشگری 
برخورد  شیوه  می کنند؟  برخورد  این گونه 
این گونه نبوده است؛ یا تامین می کنند یا 
تدبیر. نمی شود که نه تدبیر باشد نه تامین. 

آیا تدبیر یعنی تعطیل کردن!؟«
او افزود: »همه مشاغل از حمل و نقل عمومی 

گرفته تا سوپرمارکت ها باز هستند. آیا خطر 
تهران  مترو  شلوغی های  از  بیشتر  سفر 
است؟ برداشت اصناف و فعاالن گردشگری 
این است که در یک سال گذشته شاهد 
نبوده ایم؛  گردشگری  صنعت  برای  تدبیر 
منظور تدبیر از سوی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی نیست، مساله 

کلی است.«
نایب  رئیس جامعه بوم گردی کشور با اشاره 
از یک سال  بیش  تعطیلی  و  بیکاری  به 
صنعت گردشگری در ایران، اظهار کرد: »در 
کجای کشور خبری درباره اعتراض مشاغل 
گردشگری شنیدید؟ آیا در این یک سال 
اعتراضی  بودیم،  بیکار  و  بالتکلیف  که 
کردیم؟ در اسفندماه 98 بدون هیچ دستور 
برای  تاسیسات گردشگری  همه  مکتوبی 
همکاری با ستاد کرونا تعطیل کردند، آن 
موقع باید همراهی می کردیم، اما االن ۱3 
نمی شود  است،  روزها گذشته  آن  از  ماه 
همان هشدارها و پیام ها و اقدامات را تکرار 
کنند. « رضوانیان گفت: »تا یک ماه دیگر 
فقط  است.  وام کرونا  پرداخت  سررسید 
هشدار می دهند مردم اگر در خانه ننشینند 
قرار  اگر  می شود.  قرمز  شهرها  وضعیت 
است سفر انجام نشود براساس ِمُتد جهانی 
باید عمل کرد؛ به دادمان برسند و حداقل 
تامین کنند، دیگر جان و توانی از صنعت 

گردشگری باقی نمانده است.«

گله  گذاری پس از 13 ماه بیکاری و تعطیلی

نخستین گردهمایی در سال 
۱373، باستان شناسان را برای 

صحبت از دستاوردهایشان 
دور هم جمع کرد. آن سال 

استادان و پیشکسوتان حوزه 
میراث فرهنگی و باستان شناسی 
در شهر شوش گرد هم آمدند تا 

ارزش های تاریخی و فرهنگی 
ایران را معرفی کنند. امسال 

اما سخنان بیش از همه حول 
ویروس عالم گیر و چهره آشفته 

جهان می گشت
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افتتاح تصفیه خانه آب شرب شهرستان شهربابک خدمات آبفا، نشانگر مدیریت کارآمد 
در گستره توسعه متوازن است

با حضور استاندار کرمان؛ تقدیر شورای شهر شهربابک از مدیرعامل آبفای کرمان
انی
عرس

طال
ا

انی
عرس

طال
ا

هدف  با  شهربابک  شرب  آب  خانه  تصفیه 
ارتقای آب شرب و حذف آرسنیک به روش 
جذب سطحی با اعتبار ۱0 میلیارد تومان و 
استاندار  با حضور  ثانیه  بر  لیتر  ظرفیت 90 
مجلس  در  شهربابک  مردم  نمایند  کرمان، 
دیگر  و  فرماندار شهربابک  اسالمی،  شورای 

مسئولین محلی افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
بهره  این مراسم گفت: میانگین  در حاشیه 
مندی روستاییان از آب شرب و بهداشتی در 
کشور 7۶ درصد است و میانگین استان ۶۶ 

درصد و شهربابک ۶۶.۶ دهم درصد است.

 ۱42 شهربابک  در  افزود:  طاهری  محمد 
روستا باالی 20 خانوار داریم که از این تعداد 
آب  فاقد  روستای   ۱25 و  آبدار  روستا   25

است.
خانوار   20 زیر  روستا   2۶ تصریح کرد:  وی 
وجود دارد که ۶ روستای آن آبدار و 20 روستا 
فاقد آب و 28 روستا هم تانکر  آبرسانی سیار 
دارد که می طلبد تحول اساسی در این بخش 

صورت گیرد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان کرمان  آب شرب  عنوان کرد:  کرمان 
به دلیل خشکسالی های پی در پی سنوات 

گذشته از لحاظ کمی و کیفی دچار مشکل 
شرب  آب  کیفیت  ارتقای  باهدف  و  است 
استان ۱2 شهر کوهبنان، کیان شهر، ریحان 
شهر، بردسیر، دشتکار، جوزم، جیرفت، فهرج 
و امروز شهربابک با حذف آرسنیک به روش 
جذب سطحی و روش های دیگر آب شرب 

آن ها تصفیه می شود.
فلزات  حذف  با  روش  این  بیان کرد:  وی 
سنگین آب را به حد استاندارد می رساند و 
مردم شهربابک از یک آب شرب سالم و در 

حد آب بسته بندی بهره مند خواهند شد.
طاهری اضافه کرد: در شهربابک یک پروژه 
بسیار عظیم آبرسانی جوزم، دهج را درحال 
بزرگ  حمایتی  پروژه  این  که  داریم  اجرا 
شهربابک  مردم  مشکالت  رفع  راستای  در 

محسوب می شود. 
محل  از  آب  پروژه  این  در  افزود:  وی 
به  مترمکعب   5000 مخزن  یک  تامین 
پمپاژ  فوالدی  لوله  با  کیلومتر   70 طول 
می شود و مخزن 3 هزارمترمکعب شهر 
شهر  این  دهد که  می  پوشش  را  جوزم 
برخوردار  بهداشتی  و  سالم  آب  از  اکنون 
است. مخزن 3 هزارمترمکعب دهج هم 
آینده  روز  ده  ظرف  آب  شده که  ساخته 
رسید.مدیرعامل  این شهر هم خواهد  به 
کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
افزود:  و  دانست  شاهکار  را  پروژه  این 
و  اعتباری  بدون ردیف  این پروژه عظیم 

انجام  استانی  و  ملی  های  نقدینگی  با 
پیشرفت  درصد   95 اکنون  و  است  شده 

فیزیکی دارد.
وی بیان کرد: عملیات اجرایی پروژه آبرسانی 
به شهرهای جوزم، دهج از سال 95 آغاز شده 
و برای این مسیر ۱۱ هزار متر مکعب مخزن، 
۱500 مترمکعب مخزن بین راهی و 5 باب 
ایستگاه پمپاژ ساخته شده و در این رابطه 
ثانیه حفر  بر  لیتر  با دبی 90  3 حلقه چاه 

شده است.
مجتمع  به  آبرسانی  پروژه  افزود:  طاهری 
روستایی خبر هم با خط انتقال 3۶ کیلومتر، 
شبکه توزیع 59 کیلومتر و پوشش دهی آب 
شرب سالم به 29 روستا با جمعیت ۶089 
نفر و مبلغ اعتبار مورد نیاز 248 میلیارد ریال 
عملیات اجرایی آن شروع شده و تا تابستان 

۱400 به بهره برداری می رسد.

از  شهربابک  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
استان  آبفای  مدیرعامل  طاهری،  محمد 
کرمان تقدیر و تشکر کردند. راه اندازی خط 
بازسازی  شهربابک،  آب شرب  انتقال  دوم 
آشامیدنی  آب  فشار  افت  مشکل  رفع  و 
راس  در  و  پیرجل  و  رجایی  شهرک شهید 

آن راه اندازی سامانه تصفیه خانه آب شرب 
شورای  اعضای  تا  شد  باعث  شهربابک 
در  آبفا  از خدمات  اسالمی شهر شهربابک 

این منطقه تقدیر کنند. 
در بخشی از متن تقدیرنامه خطاب به محمد 
خدمات  این  »بی تردید  که  آمده  طاهری 

نشانگر رویکرد مدیریتی کارآمد حضرتعالی 
الگویی  در گستره توسعه متوازن است که 
تمام عیار در سپهر مدیریت بشمار می آید. 
و  تعالی  حق  توجهات  پرتو  در  است  امید 
در ظل توجهات حضرت ولیعصر )عج( و در 
کلیه شئون زندگی پیروز و مستدام باشید.«

راهاندازیخطدومانتقالآب
شربشهربابک،بازسازیورفع
مشکلافتفشارآبآشامیدنی
شهرکشهیدرجاییوپیرجل
ودرراسآنراهاندازیسامانه

تصفیهخانهآبشربشهربابک
باعثشدتااعضایشورایاسالمی
شهرشهربابکازخدماتآبفادر

اینمنطقهتقدیرکنند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱399۶03۱90۶2000572هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
از  7330صادره  شناسنامه  بشماره  فرزندعباس  صابرمحمدی  آقای 
گلباف در یک باب خانه به مساحت 5۶0/8۶مترمربع پالک 5 فرعی 
از۱5۶0- اصلی مفروز ومجزا شده ازپالک یکفرعی از۱5۶0-اصلی واقع 
در خیابان طالقانی محله دشتوییه خریداری از مالک رسمی محمد 
محمدی تهرودی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله۱5 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول 99/۱2/02
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/۱2/۱7

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف میم الف1490

مصوبه ستاد مقابله با کرونا تکلیف سفرهای نوروزی را مشخص کرد

سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع
رییس جمهور: از مردم خواهش می کنیم از سفر صرف نظر کنند

علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا:

در ایام نوروز سفر به شهرهای 
قرمز و نارنجی کرونایی ممنوع 
است اما مسافرت به شهرهای 
زرد و آبی با رعایت سختگیرانه 

پروتکل های بهداشتی امکانپذیر 
است، هر چند توصیه وزارت 

بهداشت این است که سفرهای 
غیرضروری انجام نشود

| سمت |

| نویسنده |

رئیس جمهور:
توان نظام سالمت محدود است 
که این توان را باید مدنظر قرار 

دهیم خود مردم هم این مسئله 
مهم را مدنظر قرار دهند. نیروی 

انسانی که مراقبت ها را انجام 
می دهد این نیروی ماهر توانی 

دارد یک شیفت می تواند کار کند 
نمی شود ما بگوییم این نیرو دو 
شیفت بدون مرخصی در روز کار 

کند این شدنی نیست 
|  

رنا
 ای

 |

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

برنامه هفتم توسعه 
باید واقع بینانه تدوین 

و اجرا شود 
رئیس اتاق ایران با بیان این که در کشور 
و سیاست وجود  اقتصاد  بین  تعادلی  ما 
کشورهای  تمام  در  امروز  گفت:  ندارد، 
یارانه  اقتصاد  به  سیاست  توسعه یافته، 
روزبه روز  ما  کشور  در  اما  می دهد، 
برای سیاست  اقتصاد  یارانه ای که بخش 
هزینه می کند، افزون می شود. به گزارش 
شافعی  غالمحسین  ایران،  بازرگانی  اتاق 
بین  تعادلی  ما  کشور  در  این که  بیان  با 
گفت:  ندارد،  وجود  سیاست  و  اقتصاد 
توسعه یافته،  کشورهای  تمام  در  امروز 
اما  می دهد،  یارانه  اقتصاد  به  سیاست 
بخش  یارانه ای که  روزبه روز  ما  کشور  در 
می کند،  هزینه  سیاست  برای  اقتصاد 

می شود. افزون 
این که  بیان  با  شافعی،  غالمحسین 
اقتصادی  توسعه  پیکان  نوک  صادرات، 
کرد:  تصریح  می آید،  شمار  به  کشورها 
حرکت  گذشته  سال  سه  در  متاسفانه 
ارزی  و  تجاری  سیاست های  هم زمان 
برهه ای  در  و  بوده  برعکس  ما  کشور  در 
بر  تجاری  سیاست های  بودیم که  شاهد 
است.  افکنده  سایه  ارزی  سیاست های 
حوزه  فعاالن  از  بسیاری  جای  امروز 
صادرکنندگان  میان  در  خارجی  تجارت 
در  آن  اصلی  علت  و  است  خالی  نمونه 
و  ارزی  سیاست های  تعادل  عدم  همین 

است. تجاری 
قطور  دیوار  گفت:  ایران  اتاق  رئیس 
از  یکی  کشور  در  یافته  تمرکز  اختیارات 
که  می آید  شمار  به  ما  امروز  مشکالت 
است.  رسیده  فرا  آن  اصالح  وقت  اکنون 
توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  آستانه  در 
برنامه  شده  که  هم  یک بار  و  هستیم 
اجرا  و  تدوین  واقع بینانه  باید  توسعه 
توسعه  برنامه های  تدوین  تاکنون  شود. 
مرکز  در  نسخه  یک  که  بوده  به گونه ای 
صادر و برای همه نقاط کشور ارسال شده 

است.
برنامه ها   به عبارت دیگر، تدوین و اجرای 
درمان  نسخه  انگار  که  بوده  به نوعی 
)به رغم  ایران  جغرافیای  همه  برای 
و  است  یکسان  متفاوتش(  اقتضائات 
در  گیالن  و  سیستان و بلوچستان  شرایط 
و  تصویر  مشابه  توسعه ای  برنامه های 

است. شده  تصور 

پس از اظهارات همراه با نگرانی سعید نمکی که 
مردم خسته  »می دانیم  اعالم کرد:  روز جمعه 
هستند. ولی ناچار هستیم برای حفظ سالمت 
مردم روی برخی از این پروتکل های بهداشتی 
بایستیم« و با صراحت گفت: »وزارت بهداشت 
مطلقا موافق هیچ مسافرتی در عید نوروز نیست« 
دیروز ستاد مقابله با کرونا تصمیم نهایی را درباره 
سفرهای نوروزی اتخاذ کرد و اعالم کرد: »تردد و 
سفر در شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است«

علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 
جلسه  در  شده  اتخاذ  تصمیمات  در خصوص 
روز شنبه ستاد و مصوبات مربوط به تعطیالت 
نوروز، گفت: »گرچه که روز قبل هم وزیر بهداشت 
بسیار خطرناک  این که سفرها می تواند  درباره 
این  و  شود  ویروس  انتقال  به  منجر  و  باشد 
ویروس جهش یافته که قدرت سرایت باالیی 
دارد، اگر از استانی به استان دیگر جابه جا شود 
قطعا می تواند آن استان را درگیر کند و اگر این 
سفرها اتفاق بیفتد، استانی که اکنون وضعیت 
باثباتی دارد، می تواند قطعا وضعیتش بدتر شود 
و موج جدیدی شکل بگیرد. به همین دلیل باید 
سفرها تا حد امکان انجام نشود. درست است 
که مردم واقعا تحت فشار بوده و هستند. اما 
خواهشی که داریم این است که تا حد امکان این 
سفرها به هیچ وجه انجام نشود تا امسال را هم 
با شرایط ثابتی بگذرانیم و از سال آینده که بحث 
واکسیناسیون کامل تر می شود و قطعا سال های 
بعد می توانیم تعطیالت بهتری داشته باشیم، 
آن هم همراه با عزیزان مان در کنار یکدیگر که 

مبادا به دلیل سفرهای چند روزه عزیزان مان دیگر 
در کنار ما نباشند که این ضایعه ای جبران ناپذیر 
است« رئیس همچنین وضعیت شیوع کرونا در 
شهرها را هم بر اساس رنگ بندی اعالم کرد: » 
۱۱ شهرستان قرمز، 32 شهرستان نارنجی، 25۱ 
آبی هستند.  و ۱54 شهرستان  زرد  شهرستان 
شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، 
دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، 
دارند«  قرار  قرمز  وضعیت  در  هویزه  و  کارون 
رئیسی در پایان سخنان خود در خصوص جلسه 
دیروز ستاد کرونا تاکید کرد: »همچنان تقاضا 
داریم مردم از سفر اجتناب کنند و لغو سفرهای 
غیرضروری را تحمل کنند. البته بر اساس مصوبه 
نارنجی کامال  و  قرمز  شهرهای  به  سفر  ستاد 
رعایت  با  هم  شهرها  سایر  در  و  است  ممنوع 
شیوه ها و پروتکل های سختگیرانه می توانند به 
سفر ضروری شان برسند« در جلسه دیروز ستاد 
مقابله با کرونا که یکی از مهم ترین مباحث مطرح 
شده در آن موضوع سفرهای نوروزی بود، حسن 
روحانی رئیس جمهور گفت: » ما با دو ویژگی 
مواجه هستیم؛ یکی اسفند پرجنب و جوش به 
عید  فرارسیدن  دیگری  و  آخر  روز  در ۱5  ویژه 
را  خود  خاص  جنبش و جوش  اسفند  نوروز. 
دارد و خرید و فعالیت مردم بیشتر می شود. 
رسومات موجب تردد بیشتر می شود که عالمت 
هشداردهنده ای برای ماست. در ۱5 روز نخست 
خانوادگی،  رفت و آمدهای  تردد،  هم  فروردین 
ترددهای خانگی و سفر بیشتر می شود. از مردم 
خواهش می کنیم از سفر صرف نظر کنند. نرفتن 

به سفر حتما بهتر از رفتن است، اما اگر کسانی 
به هر دلیلی به سفر می روند حتما پروتکل ها را 
بیش از همیشه رعایت کنند، در غیر این صورت 
دچار موج چهارم می شویم که مشکالت زیادی 
و  اجتماعی  زندگی  و  اقتصاد  فرهنگ،  برای 
در  روحانی  می کند.«   ایجاد  مردم  سالمت 
با کرونا ضمن  مقابله  شصتمین جلسه ستاد 
تاکید بر این که مصوب کردیم سفر برای برای 
شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است، گفت: »ما 
می دانیم بار روانی خاصی روی مردم است، این 
یک سال و دوسال خانه نشینی ها، خستگی ها و 
آثار روانی داشته است و برای بسیاری از کسب 
و کارها که یک سال است تقریبا به طور کامل 
تعطیل شده و فشارها زیاد است اما در عین حال 
اگر سفری انجام گیرد حتما در شهرهای قرمز و 
نارنجی نباشد و دیگر شهرها با مراعات صد درصد 
رعایت پروتکل باشد وگرنه ما سالمت خود و 
جامعه را به خطر می اندازیم.« روحانی در سخنان 
خود اشاره ای هم به ترددهای درون شهری و 
خریدهای نوروزی کرد و گفت: »نمی شود گفت 
که مردم شب عید، خرید نروید ولی خواهش 
می کنیم در ترددها تراکم، فاصله و پروتکل ها 
را رعایت کنند. ممکن است در جایی 5 درصد 
ارزان تر باشد، ولی ریسک آن نمی ارزد. تا آنجایی 
هم که ممکن است مردم خرید اینترنتی انجام 
دهند.« او با تاکید بر توجه به وضعیت کادر درمان 
گفت: »توان نظام سالمت محدود است که این 
توان را باید مدنظر قرار دهیم خود مردم هم این 
مسئله مهم را مدنظر قرار دهند. نیروی انسانی 

که مراقبت ها را انجام می دهد این نیروی ماهر 
توانی دارد یک شیفت می تواند کار کند نمی شود 
ما بگوییم این نیرو دو شیفت بدون مرخصی 
در روز کار کند این شدنی نیست« رئیس جمهور 
همچنین به موضوع واکسیناسیون اشاره و تاکید 
کرد: »ما نمی توانیم بگوییم که چون واکسن به 
بازار آمده است از این معضل عبور کردیم. حتی 
اگر تزریق واکسن را هم شروع کنیم زمان می برد، 

بنابراین باید رعایت پروتکل ها را ادامه دهیم. در 
واقع این سبک زندگی که به تدریج در این یک 
سال شکل گرفته، باید ادامه داشته باشد، یعنی 
ترددهای خانوادگی و دورهمی کم و یا قطع شود، 
مرتب از ماسک استفاده شود. دست ها مرتب 
شسته شود و سفرها مراعات شود.« روحانی با 
بیان این که نمی دانیم این بیماری چقدر دیگر 
طول بکشد، گفت: »باید برنامه ریزی کنیم که 
حداقل این سبک زندگی را تا یک سال دیگر 
ادامه دهیم، به دلیل این که اگر این ویروس 
جهش پیدا نمی کرد خیالمان راحت بود و امیدوار 
بودیم که زودتر تمام شود اما متاسفانه به سمت 
جهش یافتگی رفت و هر روز یک نوع آن در دنیا 

شایع می شود«
در روزهای اخیر و با تغییراتی که در تصمیمات 
فعاالن  از  بسیاری  صورت گرفت  امر  متولیان 
گردشگری این نگرانی را داشتند که در صورت 
لغو کامل سفرهای نوروزی، وضعیت خدمات و 
تورهایی که در روزهای اخیر به فروش رسانده اند 
چه خواهد شد. تصمیماتی که در ماه های اخیر 
برای چگونگی انجام سفرهای نوروزی گرفته شد، 
برای بسیاری از کسانی که در اصناف مختلف 
گردشگری مشغول به کار هستند، ایجاد مشکل 
کرده است. کسانی که در یک سال و نیم گذشته 
از رکود شدید گردشگری متضرر شده و هیچ 
مجاز  با  نکرده اند،  دریافت  دولت  از  حمایتی 
 ۱400 نوروز  در  گروهی  سفرهای  شدن  اعالم 
تالش داشتند که خود تا حدودی به جبران ضرر 
 و  زیان هایی که در این مدت متحمل شده اند، 
بپردازند. اما باز هم با تصمیمات شتاب زده در 
خصوص سفرهای نوروزی در آستانه آسیب هایی 
جدید قرار گرفتند که این بار نه از سوی کرونا 
به  تصمیم گیران حوزه گردشگری  از سوی  که 
آن ها وارد شده است. این روزها حال خوزستان 
بعضی  و  چهارمحال و بختیاری  نیست،  خوش 
شیوع  خطر  معرض  در  هم  دیگر  شهرهای 
ویروس جهش یافته قرار دارد، مسئوالن تاکید 
دارند که مردم به سفر غیرضروری نروند، اما تا 
یک ماه پیش مسئوالن گردشگری کشور مردم را 
تشویق به سفرهای گروهی و استفاده از تورهای 
گردشگری برای مسافرت نوروزی می کردند و 
همین امر باعث شد بسیاری از مردم اقدام به 
رزرو اقامتگاه و خرید تور کنند، حاال اما شرایط 
به گونه دیگری پیش می رود. اما کسی سخن 
از جبران ضرر و زیان مردم و دفاتر مسافرتی و 
هتل ها و اقامتگاه ها و .... در صورت پیشروی 
نبود  بهتر  نمی آورد.  میان  به  کشور  در  کرونا 
مسئوالن کمی صبورانه و دوراندیشانه نسبت به 
امری با این گستره تاثیر پذیری تصمیم گرفته و 

می کردند؟ رسانه ای  آن را 

| پیام ما | شرایط اگر عادی بود، حاال بسیاری در حال بستن بار و بندیل سفر بودند تا یک هفته مانده به پایان سال پا به راه بگذارند و 
غبار خستگی یک سال را از تن بتکانند. اما سه سال است که نوروز برای ایرانی ها با التهاب و نگرانی همراه شده است. از نوروز 98 و 
سیل سراسری که بسیاری سفرها را لغو کرد تا نوروز 99 که کرونا پاورچین پاورچین به شهرهای مختلف سرک کشید و حاال هم که نوع 
جهش یافته این ویروس نفس بسیاری از هموطنان را به ویژه در خوزستان به شماره انداخته است و آغاز سال 1400 را با نگرانی همراه 
کرده است. چند ماهی است که مسئوالن گردشگری و ستاد کرونا در تکاپو برای تعیین تکلیف سفرهای نوروزی هستند. تصمیماتی 
هم در این مدت گرفته شد که بسیاری معتقدند غیر اصولی و شتاب زده بود. دیروز اما باالخره ستاد مقابله با کرونا فعال تکلیف سفرهای 

نوروزی را مشخص کرد: سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع.

  |  آخرین وضعیت کرونا و رنگ بندی شهرها
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آغاز همکاری محوطه های 
تاریخی دارالسالم و 

تخت فوالد 
شیراز  شهرداری های  فرهنگی  معاونان  حضور  با 
همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  آیین  اصفهان،  و 
محوطه های گردشگری و فرهنگی دارالسالم شیراز 

شد. برگزار  اصفهان  فوالد  تخت  و 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
آیین  در حاشیه  اسفند   ١٦ شهرداری شیراز شنبه 
و  شیراز  شهرداری  گفت:  تفاهم نامه،  این  انعقاد 
دو  بین  مشترک  همکاری های  حوزه  در  اصفهان 
آرامستان تخت فوالد و دارالسالم، تفاهم نامه منعقد 

کردند.
مرتضی جعفری افزود: در واقع این تفاهم نامه در 
ادامه تفاهم نامه قبلی تحت عنوان مثلث گردشگری 
طالیی بین شهرهای شیراز، اصفهان و یزد منعقد 

شده است.
هم  و  همکاری  افزایش  کرد:  خاطرنشان  او 
مفاد  از  این سه شهر  از  بین  فرهنگی  افزایی های 
شد  موجب  بود که  طالیی  تفاهم نامه گردشگری 
بین  بهتر  و  بیشتر  معرفی  برای  پلی  امروز  تا 
و  دارالسالم  آرامستان  در  موجود  ظرفیت های 

شود. زده  فوالد  تخت  آرامستان 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
این  قالب  در  که  کرد  عنوان  شیراز  شهرداری 
از  بیشتر  و  بهتر  معرفی  و  پژوهش  تفاهم نامه، 
می شود. انجام  میراث فرهنگی  دو  این  ظرفیت 

آینده ای  در  این که  بیان  با  همچنین  جعفری 
نزدیک تورهای گردشگری برای شهروندان هر دو 
آرامستان کهن  دو  این  برای  شهرها  دیگر  و  شهر 
راه اندازی می شود، ابراز امیدواری کرد که این نوع 
جدید گردشگری بین شهروندان گسترش و مورد 

گیرد. قرار  استقبال 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
اصفهان نیز در این مراسم بیان کرد: مفتخر هستیم 
بسیار  اتفاق  یک  شاهد  شیراز  شهر  جهان  در  که 
دارالسالم  بین  تفاهم نامه  انعقاد  بر  مبنی  بزرگ 
باشیم که  دارالسالم شیراز  و  اصفهان  فوالد  تخت 
هر دو گنجینه بزرگ و سترگ جهان هم به لحاظ 
افراد برجسته و هم ارزش هنری و نمادین  دفن 
امیدواری  ابراز  عیدی  محمد  می شوند.  محسوب 
آگاهی  حوزه، سطح  دو  بین  هم افزایی  با  کرد که 
باالتر رود و  بزرگ بشری  از دو میراث  شهروندان 
هم از طریق مسئولیت های اجتماعی، انگیزش پیدا 

بشناسانند. را  آن  به گردشگران  کنند که 

مازندران

از  معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی 
افزایش 30 درصدی تقاضا برای پذیرش فرزندخواندگی 

در کشور خبر داد.
هماهنگی  شورای  جلسه  در  مسعودی فرید  حبیب هللا 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون کار  وزارت  تابعه  دستگاه های 
شیرخوارگاه  جلسات  سالن  در  شنبه  روز  مازندران که 
شکوفه برگزارشد، با اشاره به اهمیت خدمات بیمه ای 
انجام شده، معلوالن و زنان  توافقات  اظهار کرد: طبق 
نفر و  سرپرست خانواری که در شهرهای زیر 20 هزار 
مناطق روستایی و عشایری سکونت دارند، می توانند از 

شوند. برخوردار  بیمه 
و  معلوالن  بیمه  طرح  اجرای  این که  بر  تاکید  با  او 
زنان سرپرست خانوار از برنامه های مهم و در راستای 
توانمند سازی این قشر است، افزود: دولت در سال اول 
اجرای این طرح حق بیمه تمام افراد تحت پوشش را 
پرداخت می کند و برای سال های بعد ۱0 درصد از حق 
بیمه  توسط  بقیه  و  بهزیستی  سازمان  سوی  از  بیمه 

می شود. پرداخت  شدگان 
بهزیستی  سازمان  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون 
روز  به  امتداد  در  بیمه ای  خدمات  این که  به  اشاره  با 
رسانی خدمات قابل ارائه به افراد تحت پوشش انجام 
می شود، تصریح کرد: این افراد با پرداخت حق بیمه از 
مزایای دریافت حقوق بازنشستگی بهره مند می شوند. 
مسعودی فرید از افزایش تقاضا برای فرزندخواندگی 
از کودکان  قانون حمایت  با تصویب  و گفت:  داد  خبر 
شورای  مجلس  سوی  از  بدسرپرست  و  بی سرپرست 
اسالمی در سال 92، تقاضا برای فرزندخواندگی از سوی 
ایرانی در داخل و خارج کشور حدود 30  خانواده های 

یافت. افزایش  درصد 
او ادامه داد : در سال گذشته حدود ۱700 کودک برای 
فرزندخواندگی پس از طی مراحل قانونی به خانواده ها 
واگذار شد و هم اکنون نیز حدود ۱0 هزار کودک یک 
این  به  وابسته  در مراکز شبانه روزی  تا ۱8 ساله  روزه 

دارند. سازمان حضور 

معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی

افزایش 30 درصدی تقاضا
برای پذیرش فرزندخواندگی

به مناسبت هفته درختکاری و با حضور معاون 
و  اجرایی  عملیات  استانداری کرمان  عمرانی 
کشت ۱0 هکتار کمربند سبز شهر زرند وارد فاز 

اجرایی شد.
با  و   99 ماه  اسفند  از  روز  چهاردهمین  در   
حضور مهندس موسوی معاون فنی و عمرانی 
شهردار،  مهدلو  محمد رضا  کرمان،  استانداری 
علی صادق زاده فرماندار ،ایرج رحمانی رئیس و 
اعضا شورای شهر و جمعی از مدیران شهرستان 
زرند عملیات اجرایی کاشت ۱0 هکتار کمربند 

سبز شهر زرند وارد فاز اجرایی شد.

شهردار زرند در این مراسم به حدیثی از پیامبر 
با  و  اشاره  درخت  خصوص  در  )ص(   اکرم 
اعالم این که حضرت محمد در خصوص اهمیت 
درخت فرموده اند : »اگر شخصی درختی بکارد 
انسان ها،  و  ببرد  زیر کشت  به  را  یا مزرعه ای 
کار  این  بخورند،  آن  از  پرندگان  یا  حیوانات 
صدقه ای از طرف آن شخص شمرده می شود« 
طی  در  شهرداری  برنامه های  از  یکی  گفت: 
چندسال گذشته توجه به ارتقای سرانه فضای 
سبز شهری می باشد که خوشبختانه تا امروز 
توانسته ایم در این خصوص گام های اساسی 

را برداریم .
داریم  این که سعی  اعالم  با  مهدلو  محمد رضا 
در سال جاری با اجرای پروژه کمربند سبز نیاز 
زرند است  در شهر  توسعه فضای سبز  اصلی 
سبز  کمربندهای  از  ۱0هکتار  از  گفت:بیش 
سطح شهر به زودی درختکاری و زیبا سازی 

می شوند.
بهار  از  استقبال  به طرح  اشاره  با  ادامه  در  او 
این سازمان گفت: شهرداری در طی چند ماه  
در  درختچه  هزار   5000 از سال جاری  گذشته 
فضای سبز  شهر کاشته و پیش بینی می شود 
 5000 با کاشت  آینده  ماه  چند  تا  تعداد  این 

برسد. اصله  به ۱0 هزار  درخت دیگر 
شهردار زرند افزود:برای اولین بار در کمربندهای 
بنه،بادام  مانند  درختانی  از  شهر  سطح  سبز 
کوهی به همراه درختان غیر مثمر مانند زیتون 

تلخ و زبان گنجشک استفاده می شود. 
شهردار زرند اعتبار اجرای طرح درختکاری شهر 
زرند را بالغ بر 250میلیون تومان اعالم کرد و 
افزود: امیدواریم با اجرای این طرح ها شاهد 

رونق بیشتر فضای سبز شهر زرند باشیم.

آغاز کاشت درختان کمربند سبز  زرند 

ساماندهی  عملیات  گفت:  جوپار  گوهرریز  قنات  میراث جهانی  پایگاه  مدیر 
این  از  بازدید گردشگران  و  برای حضور  قنات گوهرریز جوپار  اطراف  محوطه 
اثر ثبت جهانی آغاز شد. فوزیه فرح بخش روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: عملیات ساماندهی محوطه اطراف قنات گوهرریز جوپار با اعتباری 
معادل یک میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اجرا می شود. او تصریح کرد: 
در این  عملیات ایجاد مسیر پیاده راه قنات گوهرریز جوپار براساس ضوابط 
و  ورود  مسیر  به طوری که  می شود،  انجام  شده  ثبت  قنوات  حریم  و  عرصه 
خروج  قنات گوهرریز برای حضور گردشگران و عالقمندان تعریف می شود. 
طرح  این  تاکید کرد:  اظهار  جوپار  قنات گوهرریز  میراث جهانی  پایگاه  مدیر 
پس از تایید شورای فنی استان و همچنین زیر نظر اداره کل امور پایگاه ها و 
پایگاه های جهانی برای تمام محوطه و پیرامون آن تهیه شده و ملزم به اجرا 
هستند. او ادامه داد: پس از ساماندهی محوطه اطراف قنات گوهرریز جوپار، 
عملیات نورپردازی آن نیز آغاز می شود. فرح بخش اظهار داشت: در حال حاضر 
۱۱ قنات در کشور ثبت جهانی شده است که سه قنات آن در استان کرمان 
وجود دارد و این مساله از اهمیت ویژه ای در زمینه جذب گردشگران داخلی و 

است. برخوردار  خارجی 

جنگل های بارانی جنگل هایی هستند که به واسطه مقدار زیاد بارش و شرایط 
و  تنوع گونه های گیاهی  بیشترین  و  بوده  حاصلخیز  بسیار  قاره ای،  و  جوی 
جانوری را دارند. توسعه زمین های زراعی، عامل ۶0 درصد از تخریب جنگل ها 
غذای  تامین  برای  زمین ها  این  از  اعظمی  بخش  و  است  جهان  سطح  در 

مصرفی گله های گاو و گوسفند در دامداری ها مورد استفاده قرار می گیرد.
مهسا خلیلی، فعال محیط زیست به مناسبت روز درختکاری در گفت و گو با 
ایسنا، به تبیین برخی تهدیدات جنگل های هیرکانی شمال کشور اشاره و با 
ارائه دالیل تخریب برخی جنگل ها در اقصی نقاط جهان، اظهار کرد: "وگانیسم" 
یک روش تغذیه و زندگی است که هدف آن حذف هر نوع محصول حیوانی 
چه در غذا و چه در مواد مصرفی است. مهم ترین دالیل گرایش به وگانیسم 
افراد، مسائل اخالقی یا رعایت حقوق حیوانات، حفاظت محیط زیست، حفظ 
سالمتی، مسائل معنوی یا مذهبی است. او با بیان این که بسیاری از افراد 
وگان با پرورش صنعتی حیوانات و آزمایش روی حیوانات مخالف هستند، 
از  یا وگان ها  از مهم ترین محصوالت حیوانی که پاک گیاه خواران  ادامه داد: 
مصرف آن ها خودداری می کنند می توان به انواع گوشت )گوشت قرمز، مرغ، 
آبزیان، ماکیان و…(، لبنیات، تخم مرغ، عسل، ابریشم، چرم، خز، پشم و… 
و نیز محصوالتی که در آن ها از فرآورده های حیوانی )مانند ژله که از ژالتین 

به دست می آید( استفاده شده است، اشاره کرد.

ماه سال  بهمن  پیک  منطقه ای خوزستان گفت:  برق  برق شرکت  بازار  مدیر 
جاری سه هزار و ۱90 مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال 

قبل حدود 3.97 درصد کاهش داشته است.
فرامرز شادفر بیان کرد: کل تولید برق استان در یازده ماه گذشته 4۱ هزار و 
443 گیگاوات ساعت بوده که از این مقدار، 39 درصد سهم نیروگاه های برق 
انرژی  از کل  پراکنده و حدود 0.92  تولید  نیروگاه های  آبی، ۶3 درصد سهم 

تولیدی سهم نیروگاه های تولید پراکنده بوده است.
او افزود: از میزان برق تولیدی نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی، 42.8 
درصد توسط بخش دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( و 57.2 درصد توسط 
نیروگاه های بخش خصوصی )زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر( تولید 

و به شبکه تحویل شده است.
مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: انرژی مصرفی در 
یازده ماهه ۱399 برابر 35 هزار و ۶04 گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده 
در سال  مشابه  مدت  به  نسبت  انرژی  افزایش مصرف  درصد  حدود 3.35 

قبل است.

محوطه قنات گوهرریز جوپار 
ساماندهی می شود

چالش های تهدید کننده جنگل های هیرکانی کاهش مصرف برق خوزستان 
در  بهمن ماه

| کرمان | | گیالن | | خوزستان |

کرمان، شهری برای همه حرکت به سمت شهر پایدار و انسان محور در پویش »افتتاح«

این دوره از مدیریت شهری از ابتدا با هدف حرکت به سمت 
انسان محورشدن شهر، شروع به کار کرد؛ به تدریج و پس 
از اتمام پروژه های ناتمام عمرانی دوره های قبل که هزینه و 
زمان زیادی از شهرداری گرفت، اجرای طرح هایی در راستای 
پروژه های  اتمام  یافت.  شهر، سرعت  انسان محور شدن 
»ولیعصر«،  بهشتی«،  »شهید  غیرهم سطح  تقاطع 
ازجمله  بادپا«  »شهید  و  هللا دادی«  »شهید  »آزادی«، 
پروژه های عمرانی بزرگی بود که در دوره های قبل شهرداری 
این دوره تکمیل  بود و بخش اعظم آن ها در  آغاز شده 
شد و به بهره برداری رسید. تقاطع غیرهم سطح »سربازان 
گمنام امام زمان)عج(« نیز یکی دیگر از پروژه های بزرگ 
دوره های قبل بود که در این دوره تکمیل شد و به زودی در 

قالب پویش »افتتاح« شهرداری به بهره برداری می رسد. 
توزیع برابر خدمات و امکانات در مناطق 

پنج گانۀ شهری در قالب پویش »افتتاح«
با  را  پویشی  امسال، شهرداری کرمان،  تیرماه  یازدهم  از 
عنوان پویش »افتتاح« و با شعار »هر هفته یک افتتاح« 
می گذرد،  هفته  که 3۶  امروز  تا  زمان  آن  از  و  کرد  آغاز 
است.  بهره برداری رسیده  به  پروژۀ جدید  هر هفته یک 
این  در  افتتاح شده  پروژه های  آمار  به  اجمالی  نگاهی  با 
پویش، متوجه می شویم که تمرکز آن بر افتتاح طرح ها 
و پروژه های محله محور با هدف توزیع عادالنۀ امکانات و 
خدمات در مناطق پنج گانۀ شهری بوده است؛ تاکنون ۱7 
بوستان و پیاده راه، هفت خانۀ شهروند و ۱0 پروژۀ عمرانی و 
زیرساختی در قالب پویش »افتتاح« به بهره برداری رسیده 

است.
یکی از مزیت های افتتاح هفتگی پروژه های شهری در 
محله های مختلف، افزایش ارتباط چهره به چهره و مستقیم 

شهردار، شهرداران مناطق، سایر مدیران شهری و اعضای 
شورای شهر با شهروندان در حاشیۀ مراسم بهره برداری و 
افتتاح پروژه هایی است که اغلب محلهمحور هستند؛ به 
این ترتیب مدیران شهری از نزدیک با ساکنان محله ها 
گفت وگو کرده و در جریان مسایل و مشکالت شهروندان 

قرار می گیرند.
یکی از ساکنان خیابان »سده«، از ساخت بوستان محله ای 
»راجی کرمانی« که چندی پیش به بهره برداری رسید، ابراز 
رضایت کرده و ساخت این بوستان را برای اهالی این محله 
ضروری توصیف می کند و می گوید: از وقتی کرونا شیوع 
پیدا کرده، میزان بیرون رفتن و تفریحات ما هم بسیار 
کم شده، اما در این پارک محله ای، کودکان مان با خیال 
راحت تری می توانند دقایقی به بازی و ورزش بپردازند و 

ما نیز می توانیم از فضای آزاد و زیبای پارک بهره ببریم.
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حتمًاشماهمتاامروزبنرهاو
بیلبوردهاییازپویش»افتتاح«

شهرداریکرمانرادرسطح
شهردیدهایدوالبتهبهاحتمال
فراوان،نموداینپویشراهم

درقالبپروژههایبزرگیچون
نوسازیوبهروزرسانیاتوبوسهای

درونشهرییاخانۀفرهنگو
بوستانمحلهایکهدرمجاورت
محلسکونتتانایجادشده،

دیدهاید.

تحقق عینی شعار: »همۀ ما یک شهر داریم«
»همۀ ما یک شهر داریم«، یکی از شعارهای این دوره 
از مدیریت شهری از ابتدا تاکنون بوده که البته در حد 
شعار باقی نمانده؛ مصداق عینی آن، پرداختن به نیازهای 
گروه هایی از جامعه است که همواره در پروژه های شهری، 
مهجور واقع شده و به نیازهای آن ها توجهی نمی شد؛ 
ازجمله افراد دارای معلولیت، سالمندان، مهاجران خارجی، 
زنان و کودکان. بهره برداری از »مرکز آموزش و کارآفرینی 
حمایت  با  که  اسرا«  موسسۀ  خانوار  سرپرست  زنان 
بانوان  بوستان  راه اندازی شد، ساخت  شهرداری کرمان 
کرمان  بانوان شهر  ویژۀ  بوستان  »آفتاب« که سومین 
»مهربانوی  مشارکتی  فرهنگ  خانۀ  راه اندازی  و  است 
شهر و سرای سالمت بانوان«، بخشی از پروژه های این 
دوره از مدیریت شهر با محوریت زنان بوده که در قالب 
پویش »افتتاح« به بهره برداری رسیده است. در این دوره 
همچنین عالوه بر تشکیل »ستاد مناسب سازی معابر 
شهری ویژۀ افراد دارای معلولیت«، تالش شده در تمام 
قالب  در  پروژه هایی که  در  به ویژه  و  پروژه های شهری 
پویش افتتاح به بهره برداری رسیده اند، مناسب سازی و 
دسترس پذیری ویژۀ افراد دارای معلولیت در نظر گرفته 
برای  ویژه  فضای  اختصاص  قبیل  از  اقداماتی  شود. 
ورزش  در »فرهنگ سرای  معلولیت  دارای  افراد  ورزش 
شهروندی« و برنامه ریزی برای ایجاد خانۀ فرهنگ ویژۀ 
افراد دارای معلولیت)که در هفته های آتی در قالب پویش 
مسیرهای  ایجاد  و  می رسد(  بهره برداری  به  »افتتاح« 
و  بوستان ها  تمام  در  معلولیت  دارای  افراد  مخصوص 
پیاده راه های تازهتأسیس، در راستای فراهم سازی امکان 
حضور بیشتر افراد دارای معلولیت در جامعه و بهره مندی 
آن ها از خدمات شهری ایجاد شده است. همچنین، عالوه 
افراد  ویژۀ  اتوبوس  یک  اختصاص  و  مناسب سازی  بر 
دارای معلولیت در این دوره، 20 دستگاه اتوبوس جدید 
خریداری شده توسط شهرداری که در هفتۀ سی وپنجم از 
پویش »افتتاح« رونمایی شد، جهت استفادۀ افراد دارای 

معلولیت، مناسب سازی شده است.
شهردار کرمان، در این رابطه با اشاره به تأکید ویژه ای که در 
این دوره بر مناسب سازی سطح شهر جهت تسهیل تردد 
و حضور افراد دارای معلولیت در جامعه وجود داشته، 

می گوید: در تمام پروژه های شهری جدید، مسیرهای 
ویژۀ تردد افراد دارای معلولیت طراحی و اجرا شده است، 
ضمن این که تالش کردیم در سایر بخش های شهری نیز 
اصالحات الزم را جهت تسهیل تردد این گروه از جامعه 

انجام دهیم.
سید مهران عالم زاده، با اشاره به این که در این دوره از 
مدیریت شهری، تالش فراوانی برای انتخاب و معرفی 
کرمان به عنوان پایلوت »شهر دوستدار کودک« صورت 
شهِر   ۱2 از  یکی  اکنون، کرمان  می کند:  بیان  گرفته، 
کشور است که در حال تالش جدی برای دریافت برند 
»دوستدار کودک« در سطح بین المللی است؛ به همین 
منظور، پرداختن به مسایل مربوط به کودکان و حقوق 
آن ها به صورت ویژه در دستور کار شهرداری قرار گرفته 
و در تمام برنامه ها و پروژه های شهری، توجه ویژه ای 
»شهر  تحقق  برای  الزم  استانداردهای  فراهم سازی  بر 

دوستدار کودک« وجود دارد.
او ادامه می دهد: ساخت پنج پارک ویژۀ کودکان در مناطق 
پنج گانۀ شهر کرمان نیز در همین راستا برنامه ریزی شده و 

عملیات اجرایی برخی از آن ها آغاز شده است.
گروه دیگری که همواره در مهجوریت قرار داشتند، اتباع 
اتباع  از  آن ها  اغلب  هستند که  مقیم کرمان  خارجی 
افغانستان اند. در این دوره، به ابتکار و پیشنهاد شهردار 
و  اتباع  امور  اداره کل  و  با مشارکت شهرداری  و  کرمان 
ساخت  عملیات  استانداری کرمان،  خارجی  مهاجرین 
مقیم  مهاجران  فرهنگی-آموزشی  »مرکز  نخستین 
کرمان« آغاز شد که قرار است در قالب پویش »افتتاح« 

به بهره برداری برسد.
محمدکبیر نوری، نمایندۀ تجار افغانستانی مقیم کرمان، 
ضمن تشکر از شهرداری کرمان برای طرح ایده و در اختیار 
گذاشتن زمین و پروانۀ ساخت مرکز فرهنگی-آموزشی 
مهاجران مقیم کرمان، می گوید: یکی از مشکالت جدی 
اتباع افغانستان در ایران، عدم توجه به مسایل فرهنگی و 
اجتماعی آن هاست و ساخت چنین مرکزی به پر کردن 

این خالء کمک می کند.
اجرای پروژه های عمرانی بزرگ با پشتیبانی مالی 

امکان پذیر است
در ابتدای این دوره از مدیریت شهری، بودجۀ شهرداری 

320 میلیارد تومان بود که در سال 98 به 820 میلیارد 
تومان و در سال جاری به ۱300 میلیارد تومان رسید. نتیجۀ 
این افزایش درآمد، خدمت رسانی بیشتر به شهروندان 
است که بخشی از آن در قالب پروژه های مختلف و متنوع 

در پویش »افتتاح« به آن ها تقدیم شده است.
معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان با اشاره به این که 
اجرای پروژه ها و طرح های بزرگ شهری و عمرانی نیاز به 
پشتیبانی مالی معاونت مالی و اقتصادی دارد، می گوید: 
موظف  را  خود  شهرداری،  اقتصادی  و  مالی  معاونت 
توسط  را که  پروژه هایی  اعتبار  تأمین  دغدغۀ  می داند 
معاونت ها، سازمان ها و مناطق مختلف شهرداری اجرا 
می شود، مرتفع کند و در راه عمران و پیشرفت شهر، از 

هیچ تالشی فروگذار نمی کنیم.
مهم ترین  از  یکی  این که  به  اشاره  با  دادگرپور،  رضا 
اقتصادی  و  مالی  معاونت  اقدام  دست  در  موضوعات 
شهرداری، تملک و آزادسازی »بزرگراه سردار شهید حاج 
بزرگراه  نخست  فاز  می افزاید:  است،  قاسم سلیمانی« 
تا میدان  بهشتی«  سردار سلیمانی شامل پل »شهید 
»پرواز« به طول ۱۶ کیلومتر است که در حال حاضر پنج 
کیلومتر از آن آزادسازی شده است و با احتساب هزینۀ 
عملیات زیرسازی و آسفالت، بار مالی این بخش از پروژه 

در مجموع 700 میلیارد تومان خواهد بود.
او یادآور می شود: در زمینۀ نوسازی ماشین آالت سبک 
اقدامات  اخیر،  سال  سه  در  نیز  شهرداری  سنگین  و 
بزرگ و ارزشمندی انجام شده؛ در این مدت 50 دستگاه 
ماشین آالت سبک خریداری کردیم که با وجود افزایش 
فعلی  شرایط  در  ماشین آالت  تعداد  این  خرید  تورم، 

امکان پذیر نبود.
سهم 20 درصدی پروژه های فرهنگی و اجتماعی در پویش 

»افتتاح« شهرداری 
اقدام جدید دیگری که در این دوره شاهد بودیم، راه اندازی 
خانه های فرهنگ مشارکتی به ابتکار سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان بود که تاکنون سه 
به  »افتتاح«  پویش  قالب  در  مشارکتی  فرهنگ  خانۀ 

بهره برداری رسیده است. 
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
مردمی   می گوید:  باره  این  در  ورزشی شهرداری کرمان 



پیامک شما را دربـاره 
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شهروندان می گویند که شهرداری به وضعیت پارک ها و فضای سبز شهر رسیدگی نمی کند

حق داشتن اماکن تفریحی سبز از تالشی ها سلب شد
»بهروز علی بابایی« عضو شورای شهر تالش: در زمینه توسعه فضای سبز و احداث اماکنی برای بازی کودکان در دوره 

پنجم شورا مصوبه ای نبوده است و اعضای شورا برای انجام چنین اقداماتی هیچ گونه انگیزه ای ندارند 

 یک عضو شورای شهر تالش 
گالیه شهروندان از کمبود 

فضای سبز و اماکن بازی برای 
کودکان را به حق می داند و 

تاکید می کند: شهردار تالش 
حدود یک ماه پیش، احداث 
بلوار برای زیباسازی سیما و 

منظر شهری را با مبلغی حدود 
۶00 تا 700 میلیون تومان به 

شورا پیشنهاد داد، اما متاسفانه 
چهار نفر از اعضای شورا به این 

طرح نیز رای منفی داد

شهردار تالش می گوید: در سال 
جاری حدود هفت هزار جعبه 
انواع گل های فصلی همچون 
بنفشه، مینا، میمونی، قرنفل، 

میخک، آالله، شقایق، جعفری، 
ناز و همیشه بهار و همچنین 

یک هزار و 800 اصله نهال 
و 300 اصله درخت زینتی از 
گونه های بومی همچون برگ 

انجیری، برگ گنجشکی، عنبر 
سائل، افرا و توسکا در پارک ها 

و فضای سبز شهر تالش 
توسط پیمانکار طرف قرداد با 

شهرداری کاشته شده است
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مهلت 14 روزه فرمانداری 
برای بررسی الیحه بودجه 

شهرداری تهران 
صبح  تا  تهران گفت:  فرماندار  عمرانی  معاون 
شنبه الیحه بودجه سال آینده شهرداری تهران 
است. نرسیده  تهران  فرمانداری  دست  به 
غالمحسین آرام در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به این که هنوز الیحه بودجه سال ١٤٠٠ شهرداری 
تهران به دست فرمانداری تهران نرسیده است 
فرمانداری  به  این الیحه  امروز  احتماال  افزود: 
می رسد. او درباره زمان بررسی این الیحه پس 
از رسیدن به فرمانداری تهران گفت: قانونا ١٤ روز 
برای بررسی این الیحه فرصت داریم قطعا در 
صورت نبود مغایرت قانونی سر موعد، بررسی آن 

را به اتمام می رسانیم.

شهردار تبریز: 

به اندازه کل درختان 
شهر، درخت می کاریم 

شهردار تبریز با بیان این که در تبریز یک 
به طرح  دارد،  اصله درخت وجود  میلیون 
اشاره کرد  نهال  اصله  میلیون  کاشت یک 
و گفت: به اندازه کل درختان شهر، درخت 

می کاریم.
گفت:  باهر  شهین  ایرج  ایمنا،  به گزارش 
در  تبریز  شهری  مدیریت  فعلی  دوره  در 
ایجاد  اساسی  تحول  سبز  فضای  حوزه 
امسال  بود  قرار  اساس  این  بر  و  شده 
درختچه  و  درخت  اصله  میلیون  یک 

شود. کاشته 
عنوان  به  جاری  سال  این که  بیان  با  او 
است،  شده  نام گذاری  سبز  فضای  سال 
ادامه داد: تا کنون ۶0 درصد طرح کاشت 
در  درختچه  و  درخت  اصله  میلیون  یک 
تا  نیز  بقیه  و  شده  محقق  تبریز  سطح 
مردم  مشارکت  با  درختکاری  فصل  پایان 

می شود. کاشته  مختلف  نهادهای  و 
کاشت  طرح  به  اشاره  با  تبریز  شهردار 
شهرداری  سوی  از  رایگان  میوه  درخت 
تصریح  شهر،  این  مردم  منازل  حیاط  در 
برای  نفر  شهروندان  از  نفر  هزاران  کرد: 
خود  منزل  حیاط  در  میوه  درخت  کاشت 

کرده اند. نام  ثبت  سامانه  در 

میان  در  شهروندان  نوشت:  گزارشی  در  ایمنا 
به  و  شده اند  گرفتار  طبقه  چند  آپارتمان های 
سختی می توانند از تنگای زندگی مدرن شهری 
بیرون بیایند، همه آن ها دنبال روزنه ای هستند 
به بیرون، جایی به نام »فضای سبز« که در آن 
با درختان، گیاهان، چمن زار و بوی خوش گل ها، 
و  توریستی  شهر  شهروندان  کنند.  طی  روزگار 
گردش پذیر تالش در استان گیالن سال هاست که 
از چنین امکاناتی محرومند و مدیران شهری هنوز 
نتوانسته اند انتظارات آن ها را برآورده کنند. انگار 
داستان پرتکرار کمبود فضای سبز در تالش پایانی 
ندارد و شهروندان آن همچنان از شرایط پارک ها و 

نبود مراکز تفریحی در این شهر گالیه مند هستند. 
»علی مهرابی« از شهروندان شهر تالش در این 
و  پارک ها  وضعیت  به  شهرداری  می گوید:  باره 
نمی کند،  رسیدگی  تالش  شهری  سبز  فضای 
ساختار پارک ها قدیمی بوده و نزدیک خیابان های 
پرتردد و شلوغ شهر احداث شده است، محصور 
نیست و در زمان حضور خانواده ها به ویژه کودکان 

و نوجوانان، امنیت بسیار کمی دارد.
تالش  گردش پذیر  شهر  می کند:  تاکید  مهرابی 
مناسب  فضایی  با  پارکی  داشتن  از  همیشه 
حضور  زمان  در  و  بوده  محروم  استاندارد  و 
موجود،  سبز  فضای  شهر،  این  در  گردشگران 

نیست.  مسافران  و  شهروندان  نیاز  جوابگوی 
با  تالشی  شهروند  دیگر  حسین زاده«  »محمد 
از ساختار و وسعت بسیار کم پارک های  گالیه 
این شهر می گوید: امکانات پارک این شهر متعلق 
به چندین سال قبل است امروز بیشتر پارک ها 
از  بسیاری  است.  نوسازی  و  بازسازی  نیازمند 
شهروندان  دسترس  در  تالش  شهر  پارک های 
نیست به همین دلیل پاتوق معتادان متجاهر 
شده و برای استفاده خانواده ها شرایط مناسبی 

ندارد.
شهردار تالش تاکید می کند: اگر دو هزار هکتار 
تالش  شهرداری  به  سیاه داران  پارک  اراضی  از 

واگذار شود سرانه فضای سبز شهری به صورت 
قابل توجهی افزایش می یابد. او از پارک شهر، 
عنوان  به  بانوان  و  کرگانرود  مادر،  سیاه داران، 
تالش  شهر  رضایت  مورد  و  مناسب  پارک های 
نام می برد و می گوید: شهرداری در بوستان های 
فضای  کودک،  و  )ره(  خمینی  امام  قدس، 
است.  فراهم کرده  بازی کودکان  برای  مناسبی 
غنی زاده با بیان این که در دهه فجر سال گذشته 
پارک »سیدنیکی« بهره برداری شد و در اختیار 
شهروندان این محله قرار گرفت، می گوید: برای 
و  بانوان  پارک  دو  معلوالن،  آسان  دسترسی 
کرگانرود این شهر با احداث رمپ، مناسب سازی 

است. شده 
او می گوید: از اسفندماه سال گذشته تاکنون به 
بوستان ها  پارک ها،  ویروس کرونا  شیوع  دلیل 
و مراکز تفریحی تالش بسته شده و متاسفانه 
شهروندان نمی توانند از آن ها استفاده کنند که در 
چنین شرایطی هیچ فردی حاضر به سرمایه گذاری 
برای ایجاد امکانات بازی و تفریحی برای کودکان 
نیست. شهردار تالش با بیان این که سرانه فضای 
سبز شهری تالش برای هر نفر بیش از هفت متر 
است، ادامه می دهد: در سال جاری حدود هفت 
هزار جعبه انواع گل های فصلی همچون بنفشه، 
شقایق،  آالله،  میخک،  قرنفل،  میمونی،  مینا، 
جعفری، ناز و همیشه بهار و همچنین یک هزار 
از  نهال و 300 اصله درخت زینتی  و 800 اصله 
برگ  انجیری،  برگ  همچون  بومی  گونه های 
گنجشکی، عنبر سائل، افرا و توسکا در پارک ها و 
فضای سبز شهر تالش توسط پیمانکار طرف قرداد 
با شهرداری کاشته شده است. او اضافه می کند: 
شهرداری تالش مالکیت دو گلخانه در خیابان های 
تختی و معلم را در اختیار دارد که در سال دو بار 
در آن بذرپاشی می شود. غنی زاده یادآور می شود: 
آبیاری روزانه فضای سبز شهر تالش از خردادماه 
آغاز شده و تا شهریورماه ادامه پیدا می کند و هر 
روز از ساعت ۱7 عصر تا شش صبح با استفاده 
از دو دستگاه کامیون خاور به صورت سنتی انجام 
می شود. او با بیان این که چمن زنی فضای سبز 
و پارک ها نیز از روزهای پایانی اسفند ماه آغاز 
شده و به صورت هفتگی انجام می شود، می گوید: 
شهرداری درختان شهر را سه الی چهار بار در طول 
سال هرس و سالی دو الی سه بار فضای سبز 

شهری را سمپاشی می کند. 
تالش  شهر  شورای  عضو  بابایی«  علی  »بهروز 
به ایمنا می گوید: در زمینه توسعه فضای سبز و 
احداث اماکنی برای بازی کودکان در دوره پنجم 
شورا مصوبه ای نبوده است و اعضای شورا برای 
انجام چنین اقداماتی هیچ گونه انگیزه ای ندارند. او 
می گوید: سال گذشته سرمایه گذار به تالش آمد 
تا در پارک سیاهداران امکانات تفریحی زیپ الین 
و پل معلق را احداث کند و مطالعات زمین شناسی 
آن را انجام داد و دفترچه طرح را نیز آماده کرد، 
اما در صحن شورا فقط سه رای آورد و چهار عضو 
دیگر به آن رای منفی دادند. این عضو شورای 
شهر تالش گالیه شهروندان از کمبود فضای سبز و 
اماکن بازی برای کودکان را به حق می داند و تاکید 
پیش،  ماه  یک  حدود  تالش  شهردار  می کند: 
احداث بلوار برای زیباسازی سیما و منظر شهری 
را با مبلغی حدود ۶00 تا 700 میلیون تومان به شورا 
پیشنهاد داد، اما متاسفانه چهار نفر از اعضای شورا 

به این طرح نیز رای منفی دادند.

شاید باورش برای خوانندگانی که این مطلب را می خوانند سخت باشد که باور کنند، شهر تالش شهر توریستی تالش در استان گیالن که 
در روزهای بدون کرونا پذیرای گردشگران و مسافران بسیاری بود از فضای سبز و اماکن تفریحی محروم است.  گسترش شهرنشینی، 
وسعت فضاهای شهری و همچنین فشار برای ایجاد مسکن بیشتر، تغییراتی بر سطح زمین و محیط طبیعی ایجاد کرده، چنان که امروز 
کمبود فضای سبز به مهم ترین مشکالت شهرها تبدیل شده است البته یکی از معیارهای سنجش و تعیین شهرهای پایدار برخورداری 

از حداقل سرانه فضای سبز است.

ژهکرمان، شهری برای همه حرکت به سمت شهر پایدار و انسان محور در پویش »افتتاح«
شوی
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ظرفیت های  از  استفاده  و  خدمات  برون سپاری  کردن، 
مردم نهاد،  سازمان های  و  اجرایی  دستگاه های  مختلف 
و  اجتماعی  در سازمان فرهنگی،  ما  راهبردهای  ازجمله 
ورزشی شهرداری بوده و در این راستا دستورالعمل اجرایی 
مراکز فرهنگی مشارکتی را تدوین کرده و به منظور جذب 

مشارکت، فراخوان دادیم.
محمد جهانشاهی می افزاید: اختصاص سهم 20 درصدی 
فضاهای  ایجاد  به  کرمان  شهرداری  »افتتاح«  پویش 
و  شهر  اسالمی  شورای  اهمیت  نشان دهندۀ  فرهنگی، 

مدیریت شهری به مقوله های فرهنگی است.
شهرداری،  »افتتاح«  پویش  در  می شود:  یادآور  او 
تاکنون هفت خانۀ شهروند، خانۀ فرهنگ و فرهنگ سرا 
نوجوانان،  و  کودکان  مشارکتی  فرهنگ  خانۀ  شامل 
فرهنگ سرای ورزش شهروندی، خانۀ شهروند »کارآفرینی 
و توانمندسازی«، خانۀ فرهنگ شهروندی »سالمند پویا«، 
فرهنگ سرای مجازی »خواجوی کرمانی«، خانۀ فرهنگ 
شهروندی »کتاب« و خانۀ فرهنگ مشارکتی »مهربانوی 
شهر و سرای سالمت بانوان« به بهره برداری رسیده است.

و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون 
ورزشی شهرداری کرمان با اشاره به رونمایی از نخستین 
فلیم بلند تولید شهرداری کرمان با نام »شهر مهتابی« در 
از پویش »افتتاح« می گوید: این  سی وششمین هفته 
فعالیت  موضوع  با  اجتماعی  معضالت  برخی  به  فیلم 
شهرداری ها می پردازد و هدف از ساخت آن، بهره گیری از 
ظرفیت هنر سینما در راستای ارتقای فرهنگ شهروندی و 

کیفیت فرهنگی شهر کرمان است.
حرکت به سمت شهر هوشمند با راه اندازی »اتوماسیون 

اداری شهرداری« و بهره برداری از »مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک شهری«

حرکت به سمت هوشمندسازی شهر کرمان، یکی دیگر 
از اهداف و برنامه های مدیریت شهری در این دوره بوده 
که با انجام اقدامات مهمی ازجمله راه اندازی »اتوماسیون 
اداری شهرداری« و بهره برداری از »مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک شهری« که به همت شهرداری تجهیز شد، شتاب 

بیشتری گرفته است. 
شهردار کرمان، راه اندازی مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 

شهری را گام مهمی جهت هوشمندسازی مدیریت شهری 
هوشمند  ثبت  بر  عالوه  مرکز  این  می افزاید:  و  می داند 
تخلفات و اعمال قانون رانندگان به صورت لحظه ای، نقش 
مهمی در زمینۀ روان سازی ترافیک و جلوگیری از ترددهای 

حادثه ساز و افزایش امنیت شهروندان دارد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان، 
راه اندازی اتوماسیون اداری شهرداری کرمان با قابلیت میز 
خدمت الکترونیکی را موجب افزایش نظارت و شفافیت و 
کاهش فساد می داند و اضافه می کند: اتوماسیون اداری، 
گام مهمی در راستای تحقق شهرداری الکترونیک است 
و افزایش سرعت خدمات دهی به ارباب رجوع و افزایش 
شدن  فعال  مزایای  دیگر  از  شهروندان،  رضایت مندی 

اتوماسیون اداری شهرداری بوده است.
شهروندان  این،  از  پیش  می افزاید:  رجایی  غالمرضا 
برای پیگیری نتیجۀ کار خود باید به شهرداری مراجعه 
می توانند  اداری،  اتوماسیون  راه اندازی  با  اما  می کردند، 
درخواست و نامۀ خود را در منزل ثبت کرده و با دریافت کد 
رهگیری، روند گردش کار را از واحدهای مختلف شهرداری 
بدون مراجعۀ حضوری پیگیری کنند که با توجه به شیوع 
کرونا، نقش ویژه ای در کاهش حضور فیزیکی ارباب رجوع 

و کاهش خطر انتقال ویروس داشته است.
متمرکز شدن سازمان ها و معاونت های شهرداری در 

ساختمان شهرداری مرکز
یکی از مسایلی که همیشه در شهر کرمان وجود داشته، 
پراکندگی سازمان ها و معاونت های شهرداری در نقاط 
مختلف شهر بوده که موجب می شد شهروندان برای 
به  مجبور  شهرداری،  با  مرتبط  موضوع  یک  پیگیری 
طی مسافت طوالنی شوند. این معضل با بهره برداری 
اغلب  شدن  متمرکز  و  شهرداری  جدید  ساختمان  از 
ساختمان  در  شهرداری  واحدهای  و  سازمان ها 
شهرداری مرکز، مرتفع شده است. در بیست وسومین 
هفته از پویش »افتتاح« شهرداری، ساختمان جدید 
شهرداری مرکز کرمان با شش طبقه و ۱4 هزار و 843  
مترمربع زیربنا، به عنوان ششمین پروژۀ بزرگ در این 
بهره برداری  به  به طور رسمی  از مدیریت شهری،  دوره 

رسید. 

اضافه شدن 42 بوستان و بیش از 10 هکتار به فضای 
سبز شهر در این دوره

بخشی از پویش »افتتاح«، شامل افتتاح ۱7 بوستان 
کرمان  شهر  پنج گانۀ  مناطق  در  که  بوده  پیاده راه  و 
»شب بو«،  »سراج«،  بوستان های  ازجمله  دارند؛  قرار 
»زریسف«، »خبرنگار«، »نرگس«، »ارغوان«، »سعدی 
شیراز«، »حسان«، »وصال«، »سلمان فارسی«، »راجی 
کرمانی« و بوستان بانوان »آفتاب« که سومین بوستان 
ویژۀ بانوان شهر کرمان است؛ همچنین در این مدت، 
پیاده راه های »َسما« در منطقه یک و آرام راه »سالمت« 

در منطقه دو به بهره برداری رسیدند. 
این که  بیان  با  کرمان  معاون خدمات شهری شهردار 
 42 امروز  تا  شهری  مدیریت  از  دوره  این  ابتدای  از 
شده  ساخته  جدید  پیاده راه  سه  و  بوستان  و  پارک 
است، می افزاید: در این دوره همچنین ۱27 هزار و 880 
مترمربع معادل بیش از ۱0 هکتار به فضای سبز شهر 
کرمان اضافه شده و 42 هزار و 709 مترمربع از فضای 

سبز شهر نیز احیا شده است.
تا   ۱398 آذرماه  از  می دهد:  ادامه  امیرمداح،  رامین 
آذرماه امسال، شش هکتار به فضای سبز شهر کرمان 
اضافه شده و عالوه بر این، مساحت فضای سبز احیا 
و به سازی شده در طول یک سال گذشته، سه هکتار 
در  کرمان  شهر  سبز  فضای  سرانۀ  درمجموع  بوده که 

این دورۀ زمانی، یک دهم درصد افزایش یافته است.
شهر  سبز  فضای  مساحت  سال گذشته  می گوید:  او 
کرمان 983 هکتار بوده که با اضافه شدن شش هکتار 
طی یک سال اخیر، در حال حاضر 989 هکتار است.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان با اشاره به این که 
در زمینۀ تولید انواع مبلمان شهری اعم از پایه چراغ، 
روشنایی،  تأسیسات  و  آب نما  زباله،  سطل  نیمکت، 
و  گل  از  درصد   4۶ می کند:  اضافه  هستیم،  خودکفا 
گیاه کاشته شده در فضاهای سبز، از تولیدات مجموعۀ 
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  گل وگیاه  تولید 
بوده و در تالش هستیم در  شهری شهرداری کرمان 

تولید گل وگیاه شهرداری به خودکفایی کامل برسیم.
حرکت به سمت »شهر پایدار« با نوسازی ناوگان 

حمل ونقل عمومی 
در 3۶ هفته ای که از پویش افتتاح شهرداری می گذرد، 
ارتقای  هدف  با  زیرساختی  و  عمرانی  پروژۀ  چندین 
اضافه  کرمان  شهر  به  شهروندان  آرامش  و  امنیت 
شهرداری،  اداری  اتوماسیون  از  رونمایی  است؛  شده 
بهره برداری از مرکز اطالعات و کنترل ترافیک شهری، 
همت  به  »غدیر« که  خیابان  در   22 افتتاح کالنتری 
از  بهره برداری  شد،  تجهیز  و  ایجاد  شهرداری کرمان 
سامانۀ ۱37 شهرداری، بهره برداری از ۱5 کیلومتر شبکۀ 
انتقال آب خام شهر کرمان، اضافه شدن ۱5 دستگاه 
عمومی  حمل ونقل  ناوگان  به  نوسازی شده  اتوبوس 
شهید  بزرگراه  آزادسازی  عمرانی  عملیات  آغاز  شهر، 
شهرداری  جدید  ساختمان  رسمی  افتتاح  سلیمانی، 
مرکز، بهره برداری از فاز نخست پویش »آسفالت« شهر 
 20 از  رونمایی  و  مترمربع  هزار   500 میزان  به  کرمان 
دستگاه اتوبوس جدید و اضافه شدن آن ها به ناوگان 
و  عمرانی  پروژه های  کرمان،  شهر  عمومی  حمل ونقل 
و  عظیم  اعتباراتی  با  بودند که  شهرداری  زیرساختی 
شهروندان  به  خدمت رسانی  کیفیت  ارتقای  هدف  با 
پویش  قالب  در  آن ها  آرامش  و  امنیت  افزایش  و 

»افتتاح« به بهره برداری رسیدند. 
شهرداری  »افتتاح«  پویش  از  سی وپنجم  هفتۀ  در 
کرمان، تعداد 20 دستگاه اتوبوس جدید که با هزینۀ 
ناوگان  به  تومان خریداری شده،  میلیارد  بر ۶3  بالغ 
و  خرید  شد.  اضافه  کرمان  شهر  عمومی  حمل ونقل 
که  درون شهری  اتوبوس  تعداد  این  از  بهر ه برداری 
دوره  این  در  شهرداری کرمان  بزرگ  پروژۀ  هفتمین 
ازجمله  فعلی  شرایط  به  توجه  با  می شود،  محسوب 
افزایش  نیز  و  کشور  در  اتوبوس  پایین  بسیار  تولید 
است.  ارزشمند  و  مهم  بسیار  قیمت ها،  چندبرابری 
عمومی  حمل ونقل  تقویت  و  نوسازی  این که  ضمن 
معیارهای  به  کرمان  شهر  شدن  نزدیک  موجب 

زیست محیطی شهر پایدار می شود. 
کرمان  شهردار  زیربنایی  امور  و  حمل ونقل  معاون 
اتوبوس  دستگاه   ۱5 از  بهره برداری  به  اشاره  با 
شهرداری  عمومی  حمل و نقل  ناوگان  نوسازی شدۀ 

از پویش »افتتاح«،  کرمان در بیست وپنجمین هفته 
درخصوص خرید 20 دستگاه اتوبوس جدید به ارزش 
حاضر،  حال  در  می دهد:  ادامه  تومان،  میلیارد   ۶3
قیمت هر اتوبوس، 700 میلیون تومان افزایش داشته، 
 ۱4 باید  می شد،  خرید  به  اقدام  امروز  اگر  بنابراین 

میلیارد تومان دیگر هزینه می کردیم. 
برای  تالش  حال  در  می کند:  اضافه  نیکویی  مهدی 
انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ۱20 میلیارد تومان جهت 
خرید 30 دستگاه اتوبوس جدید دیگر هستیم که با 
این اقدام، ناوگان حمل ونقل عمومی شهر کرمان تقریبًا 

به طور کامل نوسازی می شود.
او با اشاره به بهره برداری از فاز نخست پویش »آسفالت« 
به میزان 500 هزار مترمربع و برنامه ریزی برای آسفالت 
یک میلیون و 830 هزار مترمربع از معابر شهر کرمان در 
قالب پویش »آسفالت« شهرداری، یادآور می شود: در 
فاز نخست پویش آسفالت، 24۱ هزار مترمربع توسط 
پیمانکار و بیش از 25۶ هزار مترمربع از معابر نیز توسط 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
و شهرداری های مناطق پنج گانۀ کرمان آسفالت شده و 
برای این میزان آسفالت و روکش آسفالت، حدود 50 

میلیارد تومان هزینه شده است.
افزایش آگاهی شهروندان از خدمات شهرداری و بهبود 

رضایتمندی آن ها از ثمرات پویش »افتتاح«
از آنچه در 3۶ هفته از پویش افتتاح شهرداری اتفاق افتاد، 
گفتیم، اما اساسًا چه شد که شهرداری کرمان اقدام به 
راه اندازی پویشی با عنوان »افتتاح« کرد و اصاًل چرا هر 
هفته یک افتتاح؟ پاسخ این سؤال را از مدیر ارتباطات 
بین الملل شهرداری کرمان جویا شدیم؛ سلمان  امور  و 
ایجاد  را  افتتاح  پویش  راه اندازی  از  هدف  متحدین، 
نشاط در جامعه و برقراری تعامل بیشتر مدیران شهری 
با شهروندان می داند و می افزاید: اطالع رسانی اقدامات 
قالب  در  که  خدماتی  و  شهرداری  توسط  انجام شده 
پروژه های مختلف شهری به شهروندان ارائه می شود، در 
قالب یک پویش، موجب افزایش آگاهی شهروندان از 
سطح خدمات و فعالیت هایی است که شهرداری انجام 
می دهد و به این طریق آن ها در جریان میزان هزینه و 

زحمتی که صرف این پروژه ها می شود، قرار می گیرند.
او ادامه می دهد: افزایش آگاهی شهروندان از اقدامات 
شهری  مدیران  با  رودررو  تعامل  برقراری  و  انجام شده 
اجرای  در  شهرداری  با  آن ها  همراهی  ارتقای  موجب 
طرح های مختلف و همچنین بهبود رضایتمندی آن ها از 

عوارضی که پرداخت می کنند، می شود.
در  کرمان،  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیر 
پویش  برای  یک هفته ای  زمانی  بازۀ  چرا  این که  مورد 
افتتاح انتخاب شده است، می گوید: هفتگی بودن این 
پویش موجب ایجاد انگیزه در مدیران و شتاب بخشی 
در  زیرساختی که  و  فرهنگی  عمرانی،  فعالیت های  به 
واحدهای مختلف شهرداری در حال انجام است، می شود 
و به همین دلیل افتتاح هفتگی را مبنای این پویش 
برنامه ریزی  طبق  می شود:  یادآور  دادیم.متحدین  قرار 
حال  در  برنامه  طبق  مختلف  پروژه های  صورت گرفته، 
اجرا هستند و امیدواریم در سال ۱400 نیز بتوانیم پویش 
»افتتاح« را پربارتر از قبل ادامه دهیم و سال جدید را با 
پیشکش کردن پروژه های عمرانی، زیرساختی و فرهنگی 
بیشتری به شهروندان شروع کرده و روحیۀ شادابی و 

نشاط را در جامعه باال ببریم. 
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فیل ها به دنبال غذا در یک زباله دانی، سریالنکا / ایرنا

| خانه یزدان پناه قم |
خانه یزدان پناه قم یکی از خانه های تاریخی این 
قم  تاریخی  بناهای  کل  در   . است  زیارتی  شهر 
یادآور دوران های متفاوتی هستند و در معماری 
و  مهم  بناهای  این  کنار  در  قدیمی  شهر سازی 
معرف  نیز  شهر  این  قدیمی  خانه هایی  بزرگ 
مساحت  است. کل  قدیمی  و  سنتی  خانه های 
این بنا 884.5 متر مربع است که 928 متر مربع 
آن زیربنا است، عالوه بر سرویس های بهداشتی 
این بنا دارای ۱0 اتاق بوده که سه تا از اتاق های 
جنوب غربی به همسایه مجاور در گذشته واگذار 
شده است . این بنا قبال موزه صنایع دستی قم بود.
زیبایی  بسیار  ورودی  دارای  یزدان پناه  عمارت 
شلجمی  طاق  با  بلند  سردری  شامل  که  است 
با  با چهار ستون سنگی مدور  آجری چهار ترک 
سرستون و پایه ستون های حجاری شده و لب 
چینی هره سردر با کاشی های کنگره ای و آجربری 
شمال  جبهه  داالن  و  پاگرد  طریق  از  که  است 
شرقی به ایوان شمالی و سپس به حیاط مرکزی 

می یابد. ارتباط  )میانسرا( 
درحال حاضر این عمارت در مجموع دارای هفت 

اتاق، سه زیرزمین و یک بادگیر و آب انبار است. 
شاخص ترین بخش خانه پنج دری جبهه غربی 
با شال ستون ساده و  با چهار ستون گرد  است 
شده.  حجاری  ستون های  پایه  و  سرستون ها 
با  جنوبی  شمالی  جبهه  دری های  سه  عالوه  به 
ستون های سنگی شکیل ایوان ها و زیرزمین های 
این دو جبهه از قسمت های با اهمیت این خانه 

است.
جهت گیری خانه های ایرانی، یکی از مسائل مهم 
مربوط به شهرسازی بوده و آن جهت قرارگیری 
خانه است و این مربوط به آب و هوا، طرز تابش 

آفتاب، جهت وزش و مکان قرار گیری و جنس 
از  این کار  برای  ایرانی  معماران  و  است  زمین 
نحوه  می کرده اند.  استفاده  ضلعی  شش  شکل 
چیدمان اتاق ها در این بنا بدین گونه است که در 
سمت شمالی حیاط که آفتاب در فصل زمستان 
مایل به آن می تابد و از گرمای بیشتری برخوردار 
اتاق های  در  است.  زمستان نشین  قسمت  است 
خورشید  نور  بیشتر  ورود  برای  زمستان نشین 
و  است  بزرگ  ارسی های  آن  پنجره های  اغلب 
تا  بوده  ضلع کوتاه تر  این  در  اتاق  ارتفاع  سطح 

ایران در  اتاق زود تر گرم شود. /سیری  هوای 

کتابخانه مرکزی یزد، به عنوان یک پروژه عظیم فرهنگی و یکی از مهم ترین 
مطالبات مردمی استان یزد پس از حدود 25 سال با حضور معاون اول 
رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرکل نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور صبح شنبه شانزدهم اسفندماه افتتاح شد./ایلنا

سال گذشته در چنین روزی روزنامه سراسری »پیام ما«گزارش هایی با 
عنوان جنگل ها مخروبه شده اند، نجاتشان دهیم و بحران تصمیم گیری 
کارکرده است. این گزارش ها به ترتیب به کاهش رویشگاه های جنگلی 
شمال ایران و افزایش شمار بیماران مبتال به کرونا در ایران و تعلل در 

تصمیم گیری برای مقابله با کرونا، اشاره داشت.

| اهدای خون و فواید آن| اگر از مشکالت چاقی و به ویژه بیماری های 
قلبی-عروقی به واسطه تجمع چربی در بدن رنج می برید، اهدای خون 
را امتحان کنید. اهدای خون بدون این که ضرری برای سالمتی ایجاد 
کند خود به خود باعث کاهش وزن شما می شود. )۶50 کالری در ازای 

اهدای خون از بدن شما کاسته می شود.( /توانیتو

آلبوم موسیقی قشقایی »یاغه« با صدای ابراهیم کهندل پور و با بازآفرینی 
و تنظیم فردین رستمی و همراهی کوارتت مینیاتور منتشر شد. این آلبوم 
و  ایلخانی قشقایی  اندیشه های خاندان  و  احساسات  از  متاثر  نگرشی 
همچنین نواهای ماندگار خداداد مرادی ـ کرنانواز ـ است و شامل هشت 

قطعه است ./ایسنا

به  تحصیلی  بورسیه  اعطای  از  امور بین الملل  در  وزیر علوم  قائم مقام 
عالقمندان تحصیل زبان فارسی خبر داد و گفت: هم اکنون 58 هزار و 200 
نفر دانشجوی خارجی در مقاطع مختلف به زبان فارسی در دانشگاه های 

کشورمان تحصیل می کنند./ ایسنا

اوستا راستان، دختر 25 ساله ایرانی-کانادایی و عضو جوان انجمن تصویرگران 
پزشکی که تا پیش از شیوع گسترده ویروس کرونا سرگرم دنیای هنرمندانه 
و  مهارت هنری  از  بهره بردن  با  تا  دید  مناسب  را  این فرصت  بود،  خودش 
آموزش هایش در عرصه تصویرگری های آسیب شناسانه )به تصویر کشیدن 
بیماری ها( به بخشی گسترده تر از جامعه اطالع رسانی کند و وارد خط مقدم 

جنگ رسانه ای علیه کووید-۱9 شد. /هنرآنالین

کاوشگر چینی تیان ون-۱ که در حال حاضر در مدار مریخ 
می گردد تصاویر جدیدی از این سیاره در طول اولین ماه 
حضورش در مدار مریخ ثبت کرده است. این فضاپیمای 
بدون سرنشین که در مدار مریخ قرار دارد در طول ماه های 
آینده یک مریخ نورد را بر روی سطح مریخ قرار می دهد. 
سازمان ملی فضایی چین)CNSA( این تصاویر را در روز 
پنجشنبه به اشتراک گذاشت. این تصاویر شامل دو تصویر 
نارنجی این  سیاه  و سفید و یک تصویر رنگی که سطح 

سیاره ی سنگی را نشان می دهد است.
تیان ون-۱ یکی از سه ماموریت سفر به مریخ در سال 202۱ 
است و تنها ماموریتی است که هم شامل مدارگرد و هم 

سطح نورد می شود.
تصویر رنگی با دوربین وضوح متوسط گرفته شده و منطقه 
شمالی سیاره را نشان می دهد و دو تصویر سیاه  و سفید 
330 کیلومتری  فاصله  از  باال  وضوح  با  دوربین  با  دیگر 
گرفته شده است. وضوح آن ها 0.7 متر است که به دوربین 
اجازه می دهد از دهانه های کوچک، تپه های شنی، پستی 
بلندی ها و سایر بخش های سطح سیاره تصاویری واضح 
بگیرند. این تصاویر پس از اتمام مانور جابجایی مدار انجام 
شد و کاوشگر پیش از اقدام به فرود سه ماه در این مدار 
جدید خواهد ماند و در این زمان سطح مریخ با استفاده 
بیشتر  اطالعات  برای جمع آوری  دوربین ها و حسگرها  از 
بررسی  فرود  برای  مناسب  مکانی  یافتن  برای  مخصوصا 

می کند. /ایسنا

آن نقش بین که فتنه کند نقش بند را

و آن لعل لب که نرخ شکستت قند را

پندم مده که تا بشنیدم حدیث دوست

در گوش من مجال نماندست پند را

چون از کمند عشق امید خالص نیست

رغبت بود بکشته شدن پای بند را

آن را که زور پنجه زور آوری نماند

شرط است کاحتمال کند زورمند را

گر پند می دهندم و گر بند می نهند

ما دست داده ایم به هر حال بند را

نگریزد از کمند تو وحشی که گاه صید

راحت رسد ز بند تو سر در کمند را

برکشته زندگی دگر از سر شود پدید

گر بر قتیل عشق برانی سمند را

هر چند کز تو ضربت خنجر گزند نیست

عاشق باختیار پذیرد گزند را

خواجو چو نیست زانکه ستم می کند شکیب

هم چاره احتمال بود مستمند را

خواجوی کرمانی

| کتاب | | موسیقی | | فرهنگی | | هنرهای تجسمی |

کاوشگر »تیان ون-1« تصاویر جدیدی از 
سطح مریخ منتشر کرد 

از گیاهان علفی چندساله  ابلق گونه ای  باخیا  دیفن 
با ساقه مستقیم، برگ های ساده و متناوب، دارای 
لکه های روشن از راسته قاشق واش سانان، تیره گل 
شیپوریان و سرده دیفن باخیاست که زادگاهش کشور 
برزیل بوده و بومی نواحی استوایی قاره آمریکاست. 
) که برای »سانسوریا« بیشتر رایج است(  نامیده 
رافیدها  مسمومیت  اثر  به  نام  دو  هر  و  می شود 
اشاره دارد که می تواند باعث ناتوانی موقت در تکلم 
شود. یاخته های این گیاه حاوی بلورهای اکساالت 
کلسیم یا رافید است و چنان چه برگ هایش خورده 

شوند باعث مسمومیت، ورم، دیسفاژی و گاه مرگ 
می شود. نام دیفن باخیا اولین بار در قرن هجدهم 
توسط مدیر باغ گیاه شناسی وین، به منظور احترام 
به سرباغبان خود، »جوزف دیفن باخ« بر این گیاه 

نهاده شده است.
علمی  نام  با    Dumb Cane یا  ابلق  باخیا  دیفن 
با  است  گیاهی     Dieffenbachia amoena
برگ های پهن و ساقه های نرم که با توجه به نقش و 
نگار خاص روی برگ های آن، زیبایی منحصر به فردی 
در میان گیاهان خانگی دارد. دیفن باخیا ابلق به نور 
همیشه  خاک  و  دارد  احتیاج  مستقیم  غیر  کافی 
مرطوب را می طلبد. همچنین رشد ایده آل این گیاه در 

/باغبون است.  محیط های گرم 

دیفن باخیا ابلق

رمان مردی به نام اوه عنوان اولین کتاب فردریک بکمن است 
که به سی زبان دنیا ترجمه شده و به عنوان پرفروش ترین کتاب 
سال سوئد معروف شده است. داستان مردی به نام اوه زندگی 
پیرمرد 59 ساله ای را به تصویر کشیده است که به علت کهولت 
سن از محل کارش اخراج شده و چند سالی است به عنوان مدیر 
محله تمام فعالیت های محله را زیر نظر دارد تا همه چیز به نحو 
احسن پیش برود. همسایه ها این پیرمرد را به عنوان یک مرد 
خشن و عبوس می شناسند چرا که همیشه اوه با همسایه ها به 
دلیل رعایت نکردن نظم و یا آوردن ماشین اضافه داخل محل 
بحث می کند. اما کسی از سرنوشت و زندگی اوه، این پیرمرد 
خسته و عبوس خبر ندارد. چه کسی می داند که او بعد از فوت 
همسری که زندگی عاشقانه و خاصی را با او پشت سر گذاشته 
است چه رنجی کشیده است و چرا دیگر توان ادامه زندگی بدون 
همسرش را ندارد؟ اوه بعد از فوت همسرش سونیا، به آدمی 
خشن و عبوس تبدیل می شود و رابطه خود را از همه اطرافیان و 
حتی همسایه های خود دور می کند. اوه بارها اقدام به خودکشی 
کرده و هر بار بنا به علت های غیرقابل باوری خودکشی نام کامی 

داشته است اما فکر مرگ هیچ گاه از ذهنش بیرون نمی رود.

| مردی به نام اوه | 
| نویسنده :فردریک بکمن
مترجم : الناز فرحناکیان |


