
سخنگوی وزارت امور خارجه:
طالبان از تروریسم در افغانستان 

فاصله بگیرد
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به برگزاری اجالس وزرای خارجه کشورهای 
همسایه افغانستان به صورت مجازی اظهار کرد: این اجالس در راستای اجالس 
نمایندگان ویژه کشورهای همسایه در امور افغانستان بود که به صورت مجازی 

برگزار شده بود.

چندین احتمال برای 
 سازمان محیط زیست
 و یک صندلی خالی

حفاظت  سازمان  رئیس  انتخاب  درباره  گمانه زنی ها 
محیط زیست در حالی هنوز ادامه دارد که نام های زیادی 
در میان گزینه های احتمالی مطرح شده و گزینه اصلی 
نامشخص است.با گذشت بیش از یک ماه از روی کار 
آمدن دولت سیزدهم و انتخاب کابینه، نام افراد زیادی 
برای قرار گرفتن در سمت معاونت رییس جمهوری و 
ریاست سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده اما 

دولت هنوز به انتخاب قطعی نرسیده است.

 سایه تغییرات اقلیمی 
بر زندگی مردم جهان 

تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی دهه ها است که به 
در جهان  از مهم ترین دغدغه زیست محیطی  یکی 
تبدیل شده و بر همین اساس توافق های بین المللی 
کشورهای جهان از جمله ایران را  موظف به کاهش 
از سوخت های  استفاده  و  گازهای گلخانه ای  انتشار 
فسیلی کرده است اما برخی کارشناسان معتقدند که 
اقدامات کشورمان در این حوزه ناکافی بوده  است. به 
تغییرات  به  جهان  توجه کشورهای  ایسنا،  گزارش 
در  پی  و   ۱۳۷۱ سال  از  جهانی  و گرمایش  اقلیمی 

پیمان نامه سازمان ملل درباره...

 در هم اندیشی جامعه روانپزشکی
 با خبرنگاران مطرح شد

 افزایش آمار خودکشی 
با شیب مالیم 

باال رفتن آمار خودکشی با شیب مالیم در ایران یکی از 
جامعه  هم اندیشی  نشست  در  که  بود  مواردی 
روانپزشکی با اهالی رسانه مطرح شد. در این نشست 
آمار  بودن  باال  از  حوزه  این  متخصصان  همچنین 
خودکشی در برخی استان ها خبر دادند به طوری که 
نرخ  با  هم اندازه  استا ن ها  این  در  خودکشی  میزان 
خودکشی در اروپاست. این در حالی است که میانگین 

خودکشی در خاورمیانه بسیار کمتر از اروپا است. روند صعودی فقر غذایی در ایر ان
نزدیک به ۴۱ درصد کشور در حوزه سالمت و غذا فقیر است

نتایج مطالعه معاونت رفاه وزارت تعاون در مورد ابعاد فقر در ایران نشان می دهد:

 تعارض میان زنبورداران و پرندگان زنبورخوار ادامه دارد 
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آگهی مناقصه 
عمومی یک مرحله ای 
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فراخوان عمومی 
ثبت نام رانندگان سرویس 

مدارس
روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشرکت مدیریت تولید برق کرمان

 شهرداری بندرعباس 

صفحه 3صفحه 6

نوبت دوم

آگهي تجدید دعوت به مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ساده )به روش فشرده(  

 شرکت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائي قانون برگزاري مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی 
يک مرحله ای با ارزيابی کيفی ساده و به روش فشرده به شماره مناقصه )۱۴00-۴7-05( به شرح ذيل اقدام نمايد.

۱-شرح مختصر موضوع مناقصه: حمل فرآورده های نفتی )نفت گاز( از شهرستان تربت حیدریه  به 
ایستگاههای راه آهن تربت حیدریه و خواف
2- مبلغ برآورد اولیه : 7.۴۱0.000.000 ریال

3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 370.500.000 ریال
)مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به 

مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد( .
۴- مدت و محل اجرا: مدت اجرا ۱2 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد.

5- پیمانکاران واجد شرایط: مناقصه گران میبایست پروانه فعالیت در زمینه حمل مواد نفتی از 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تاییدیه ازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را به 

همراه گواهی صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و راه اجتماعی ارائه نمایند . 
6- مهلت و نحوه دریافت اسناد: متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت۱9:00 روز دوشنبه مورخ 

۱۴00/06/22 با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir   و از 
طریق لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد را دریافت نمایند. 

کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکت) الف( مربوط به تضامین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار، در سامانه مذکور انجام می پذیرد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در 

سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی، نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.
7- مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت ۱9:00 روز شنبه مورخ 
۱۴00/07/03 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir   بارگذاری و 
پاکت )الف( به نشانی استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، میدان امامزاده، اداره کل راه آهن 

شرق -کدپستی 979۱۱35555 ارسال گردد. 
8- زمان و محل گشایش: پاکات در ساعت ۱0:00 روز یکشنبه مورخ 07/0۴/ ۱۴00 در کمیسیون 

مناقصات واقع در اداره کل راه آهن شرق، باز و نتیجه مناقصه اعالم می گردد. 

اداره کل راه آهن شرق شناسه آگهی ۱۱8800۱ میم الف -۱

وزارت راه و شهرسازي
شركت راه آهن جمهوري 

اسالمي ايران )سهامي خاص(

ت اول
نوب

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت اول

موضوع مناقصه: عملیات استخراج روباز معدن اسد آباد به میزان ۱0000تن به مدت یک سال
 مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ ۱۴00/06/28

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها. )شماره تماس: 32۱۱7726- 03۴(
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل ۱.699.۱97.000ریال. 

تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ ۱۴00/07/۱0
تاریخ گشایش پاکت ها: ارزیابی کیفی وفنی مورخ ۱۴00/07/۱۱ و گشایش پاکات الف و ج مورخ ۱۴00/07/۱2

 IR 680۱30۱0000000003۱۴82۱07  مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب 3۱۴82۱07 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی شماره شبا
ضمنا این آگهی در سایت  www.coal.kr.ir در دسترس میباشد.

مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان

بحران کم آبی را جدی بگیریم

ت  اول 
نوب
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جامعه  هم اندیشی  »پیام ما«  گزارش  به 
مناسبت  به  رسانه  اهالی  با  روان پزشکی 
دیروز،  خودکشی  از  پیشگیری  جهانی  روز 
مدیریت  ماهنامه  همت  به  شهریور ماه   ۱۷
در  برگزار شد.  آنالین  به صورت   ارتباطات 
این نشست مجید صادقی، رئیس انجمن 
علمی روانپزشکان ایران، زهرا شهریور عضو 
روان پزشکی  علمی  انجمن  مدیره  هیات 
کودک و نوجوان ایران و سید کاظم ملکوتی 
از  پیشگیری  جمعیت  مدیره  هیات  عضو 
خودکشی ایران حضور داشتند و عالوه بر بیان 
نظرات شان به پرسش و پاسخ با خبرنگاران 
و دیگر مخاطبان این هم اندیشی پرداختند.
در ابتدای این نشست مجید صادقی گفت: 
دنیا  همه  در  مهمی  معضل  »خودکشی 
است و جنبه های مختلف از جمله پزشکی، 
روان پزشکی، روانشناختی و اجتماعی دارد. 
بنابراین برای مقابله با این پدیده نیاز به کار 
گروهی است و صرفا این مساله با تجویز 
دارو حل نمی شود.« او به نقش رسانه ها در 
رساندن صدای روانپزشکان به جامعه اشاره 
پیشگیری  قابل  خودکشی  افزود:»  و  کرد 
است به شرطی که همت جمعی وجود داشته 
مهمی  نقش  زمینه  این  در  رسانه ها  باشد. 
روانپزشکان  علمی  انجمن  رئیس  دارند.« 
ایران اقدامات در مورد مقابله با خودکشی را 
به اقدام برای  پیشگیری، مداخله و مراحل 
بعد از آن در صورت نجات فرد تقسیم کرد و 
در مورد بازماندگان افرادی که خودکشی کامل 
روان  بهداشت  »مساله  کرد:  اظهار  داشتند 
مهم  بسیار  خودکشی  قربانیان  بازماندگان 
است. از دست دادن نزدیکان با خودکشی، 
بسیار متفاوت است از اینکه کسی را مثال با 
بیماری جسمی از دست بدهیم. این اتفاق 
بگذارد  بازماندگان  بر  تاثیر طوالنی  می تواند 

پوچی،  احساس  احساس گناه،  آنها  در  و 
احساس افسردگی و... را به وجود آورد«.

صادقی اشاره کرد که مداخالت در مناطقی که 
آمار خودکشی در آنها باالست می تواند بسیار 
تاثیر گذار باشد:» سال ها پیش در شهرستانی 
خودکشی های سریالی میان افراد جامعه رخ 
داد گروهی از کارشناسان به آن شهرستان 
رفتند و جلو این اتفاقات را گرفتند. بنابراین 
نقش مداخالت مثبت را هم باید در رسانه ها 
پررنگ کنیم«.او آموزش گروه های مختلف 
جامعه را بسیار موثر دانست و اشاره کرد مثال 
باید به پزشکان و به ویژه پزشکان عمومی در 
مواجهه با بیماران در این زمینه آموزش داد: 
»گروهی از بیماران ایرانی به پزشک مراجعه 
جان  بی  و  بی حال  می گویند،  و  می کنند 
هستند یا تپش قلب دارند، آنها نمی گویند که 
افسرده هستند اما اگر پزشک چند سوال از 
وضعیت روانی آنها بپرسد برون ریزی می کنند 
و می توان آنها را به روانپزشک و متخصص 
ارجاع داد«.صادقی همچنین در مورد اخباری 
و  پزشکی  دانشجویان  خودکشی  از  که 
پزشکان در ماه های اخیر منتشر شد، گفت:» 
مرجع  گروه های  و  نخبگان  جزو  پزشکان 
برای  سالمتی  مشکل  اگر  هستند  جامعه 
آنها پیش بیاید توجه بیشتری به آنها جلب 
از نظر آمار ما نمی دانیم وضعیت  می شود. 
چگونه است اما بحث افسردگی در پزشکان 
و کادر درمان اهمیت زیادی دارد. کار زیاد و 
یا اینکه احساس شود اهمیت کار کادر درمان 
باشد  نمی شود ممکن است آسیب زا  دیده 
همچنین آمار باالی افسردگی و اضطراب در 
دانشجویان پزشکی و دستیاران این رشته ها 
این  به  انجمن بررسی کردیم . حتی  را در 
به  مراجعه  داد که  آگاهی  باید  هم  جامعه 

روانپزشک و روانشناس انگ نیست«.

 سنین ۱5 تا 2۴ سال باالترین آمار 
خودکشی را دارند

زهرا شهریور، عضو هیات مدیره انجمن علمی 
روان پزشکی کودک و نوجوان ایران هم در این 
نشست در مورد خودکشی در میان کودکان 
و نوجوانان سخن گفت: »خودکشی در هر 
سنی حتی در کودکان و نوجوانان می تواند 
این گروه های  در  در حالی که  بیفتد  اتفاق 
سنی مشکالت سالمت روان گاهی مغفول 
می ماند و اگر خانواده توجه نکنند و هشدارها 
را در فرزندان نبینند و به متخصص مراجعه 
تاکید  باشد«.او  مشکل زا  می تواند  نکنند، 
زمینه هایی  این  در  اطالع رسانی  که  کرد 
مانند عالئم زنگ خطر خودکشی در میان 
کودکان و نوجوانان در رسانه ها و گاهی رسانی 
درباره  شهریور  باشد.  موثر  بسیار  می تواند 
رده سنی هم  این  میان  در  آمار خودکشی 
از  کودکان کمتر  در  خودکشی  »آمار  گفت: 
نوجوانان است چرا که آنها درک درستی از 
مرگ ندارند و توانی برای اقدام به آن هم 
ندارند اما  گروه سنی نوجوان از نظر خودکشی 
پرخطر هستد و در سنین ۱5 تا 24 سال 
باالترین آمار خودکشی دیده می شود«.او از 
طراحی بسته ای آموزشی برای آگاهی والدین 
در شرایط بحران و همچنین برای مشاورانی 
که مراجعان آنان والدین هستند خبر داد: 
»خانواده ها باید از عالئم اطالع داشته باشند 
باشد که  این  مانند  می تواند  عالئم  برخی 
فرزندان گوشه گیر شده اند یا از مرگ صحبت 
می کنند، در این شرایط والدین باید بدانند 
که چگونه رفتار کنند که نوجوان را به سمت 
خودکشی نبرند«.شهریور همچنین تاکید کرد 
که حدود نیمی از خودکشی ها در نوجوانان 
به صورت تکانشی است و اینگونه نیست که 

برای طوالنی مدت عالئم داشته باشند.

علمی  انجمن  مدیره  هیات  عضو  این 
روان پزشکی کودک و نوجوان ایران تاکید کرد 
که آسیب رساندن به خود مانند خودزنی یا 
سوزاندن بخشی از پوست در نوجوانان هم 
به عنوان نشانه های جدی باید مورد بررسی 

بگیرد. قرار 

 کسی با شنیدن آمار، مستعد 
خودکشی نمی شود

مدیره  هیات  عضو  ملکوتی  کاظم  سید 
جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران در این 
نشست با بیان اینکه آسیب اجتماعی یعنی 
طالق خودکشی، کودک کار و ... اظهار کرد:» 
در برخورد با آسیب های اجتماعی می توان 2 
رویکرد داشت.  می توان با آن امنیتی برخورد 
کرد یا رویکردی علمی در برابر آن داشت.  در 
5-6 سال گذشته آسیبی مانند خودکشی از 
نگاه امنیتی خارج شده است.« به گفته او 
همچنان دسترسی به آمار خودکشی حتی 
برای متخصصان هم دشوار است. ملکوتی 
تاکید کرد که مخفی کردن باعث بزرگ شدن 
برخالف  او  به گفته  می شود.  مشکل  یک 
 ۱5-۱0 در  بهداشت  جهانی  سازمان  برنامه 
افزایشی  شیب  خودکشی  گذشته  سال 
مالیمی در کشور داشته و از 4 و نیم به حدود 
۷.2 در هر ۱00 هزار نفر رسیده است. ملکوتی 
گفت: »عادت کرده ایم که ساالنه 6-۷ درصد 
نرخ خودکشی باال برود در برخی استان ها و 
شهرها حتی آمار به 20  در هر ۱00 هزار نفر 
می رسد که این عدد مانند نرخ خودکشی در 

اروپا است و رقم خاورمیانه نیست«.
او از استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، 
شهرستان های  برخی  و  یاسوج  شهرهای 
همدان مثل نهاوند و اسدآباد در زمینه نرخ 
باالی خودکشی یاد کرد و افزود: »ما باید 
بدانیم ماه به ماه چه اتفاقی رخ می دهد 
چرا که وقتی بدانیم می توانیم اقدام کنیم. 
شاهد  است.  پیشگیری  قابل  خودکشی 
و  مسئوالن  که  شهرستان هایی  در  بودیم 
متخصصان خوب عمل کردند آمار خودکشی 
مدیره  هیات  است.«عضو  آمده  پایین 
در  ایران  خودکشی  از  پیشگیری  جمعیت 
با  مرتبط  اخبار  انتشار  درست  نحوه  مورد 
پروتکل های  و  سندها  گفت:»  خودکشی 
اخبار  دارد،  وجود  زمینه  این  در  مختلفی 
افراد  نباید برای برای  مربوط به خودکشی 
مستعد تشویق کننده باشد. خبر خودکشی 
یک فرد نباید در صفحه اول نشریات بیاید 

و آب و تاب داشته باشد و... «
خودکشی  به  مربوط  آمار  تاکید کرد که  او 
تاثیری در افراد مستعد ندارد بلکه اثر خود 
را بر روی مسئوالن، محققان و دانشمندان 
می گذارد: »قرار نیست این آمار را  در بوق و 
کرنا کنیم اما قرار هم نیست که در دسترس 
خودکشی،  آمار  شنیدن  با  کسی  نباشد. 

نمی شود.« خودکشی  مستعد 
استراتژی های  برخی  مورد  در  ملکوتی 
توضیح  خودکشی  از  پیشگیری  به  مربوط 
است،  مهم  بسیار  پیگیری  داد:»خدمات 
احتمال اقدام به خودکشی در کسی که قبال 
دیگران  برابر   9 داشته  خودکشی  به  اقدام 
است بنابراین حمایت و پیگیری از این فرد 
می تواند بسیار موثر باشد. از طرفی نباید به 
احساس  کرده  خودکشی  اقدام  که  کسی 
گناه داد. خدمات پیگیری تا ۳ برابر می تواند 

را کم کند.« به خودکشی  اقدام  احتمال 
او همچنین از نمونه موفق استان آذربایجان 
اداره  درست  اقدامات  با  برد که  نام  غربی 
آمار  متخصصان  و  درمان  و  بهداشت 
به شدت کاهش  استان  این  در  خودکشی 

است.  کرده  پیدا 

در هم اندیشی جامعه روان پزشکی با خبرنگاران مطرح شد

افزایش آمار خودکشی با شیب مالیم 

 رئیسی در تماس تلفنی 
رئیس شورای اروپا:

ایران تمایل دارد 
مناسبات با کشورهای 
اروپایی گسترش یابد

از  پس  اروپا  شورای  رئیس  میشل  شارل 
با   تلفنی  برای  گفت وگوی  رسمی  درخواست 
رئیس جمهور کشورمان، ظهر دیروز چهارشنبه با 
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی  گفت وگو 
سید  االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش  کرد.به 
این مکالمه تلفنی گفت:  ابراهیم  رئیسی در 
جمهوری اسالمی ایران تمایل دارد مناسبات با 
اتحادیه و کشورهای اروپایی ها را در عرصه های 
مورد عالقه دو طرف توسعه دهد.رئیس جمهور 
با بیان اینکه استمرار و پایداری روابط دو جانبه 
با اتحادیه اروپا و هر کدام از کشورهای عضو، 
در گرو رعایت اصل احترام متقابل، تمرکز روی 
مشترکات و جلوگیری از تاثیرگذاری عوامل برون 
زا بر این روابط است، افزود: این موضوع نیازمند 
اراده عملی طرف اروپایی و وابسته نکردن آن به 
اراده قدرت های یک جانبه گرا مثل آمریکا است. 
رئیسی در ادامه این  گفت وگوی تلفنی درباره 
تحوالت افغانستان اظهار داشت: همه کشورها 
باید با هم تعامل کنند تا دولتی در افغانستان 
روی کار بیاید که بتواند صلح، امنیت، آرامش 
و توسعه را برای این کشور به ارمغان بیاورد و 
افغانستان  مردم  اعتماد  مورد  دیگر  طرف  از 
باشد.  رئیس جمهور تصریح کرد: امروز آشکارتر 
از هر زمان دیگری اثبات شده است که حضور 
دولت های خارجی به ویژه آمریکا در افغانستان 
امنیت ساز نبوده و برای این کشور ارمغانی جز 
جنگ، خونریزی و خرابی نداشته است. با وجود 
20 سال حضور مستقیم آمریکا و ناتو، تولید و 
قاچاق مواد مخدر در افغانستان نه تنها متوقف 
یا حتی کم نشد، بلکه حجم آن بیش از 45 
برابر شد.رئیسی با بیان اینکه تجربه حضور 20 
ساله آمریکایی ها در افغانستان ثابت کرد که راه 
حل مسائل افغانستان رویکرد نظامی و ارسال 
نیست، خاطرنشان  نظامی  تجهیزات  و  تانک 
کرد: رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان 
ایران  اسالمی  جمهوری  جدی  دغدغه های  از 
در مورد افغانستان است و همه تالش خود را 
برای حفظ حقوق مسلم ملت افغانستان به کار 
خواهیم گرفت.رئیس جمهور با بیان اینکه تخلیه 
اتباع اروپایی و آمریکایی از افغانستان، فاز نهایی 
تحوالت این کشور نیست، گفت: به باور جمهوری 
اسالمی ایران، فقدان دولت فراگیر با مشارکت 
تمامی اقوام در افغانستان ضربه بزرگی به آینده 

این کشور و امنیت اروپا وارد می کند.
 رئیسی اضافه کرد: همه دنیا شاهد بودند ایران 
تنها کشوری بود که به شکلی جدی و واقعی 
به مقابله با داعش در عراق و سوریه پرداخت. 
شهید سردار سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم 
بود که  این  انتظار  و  بود  جهان  و  منطقه  در 
کشورهای اروپایی نسبت به ترور ایشان توسط 
حکومت آمریکایی موضع عادالنه ای در جهت 
قهرمان  یک  از  دفاع  و  تروریسم  محکومیت 

مبارزه با تروریسم اتخاذ می کردند.
ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  جمهور  رئیس 
خود را متعهد به میزبانی محترمانه از برادران 
و خواهران افغانستانی و تالش برای استقرار 
امنیت، ثبات، آرامش و صلح و برپایی حکومتی 

مردمی در افغانستان می داند.
برجام  احیای  موضوع  درباره  جمهور  رئیس 
خاطرنشان کرد: نیک می دانید که ایران هرگز 
ناقض برجام نبوده و نیست. این آمریکایی ها 
نقض  را  آن  و  خارج شده  برجام  از  بودند که 
کردند. با این وجود انتظار این بود که اروپایی ها 
به تعهداتشان در برجام عمل کنند، اما اروپایی ها 
آنچنان  بودند،  متعهد  برجام  در  آنچه  به  هم 
که باید پایبند نماندند.رئیسی درباره همکاری 
ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
همکاری های جدی جمهوری اسالمی ایران با 
آژانس نمونه بارزی از اراده ایران برای شفافیت 
در فعالیت های هسته ای اش است. طبیعی 
آژانس  در  غیرسازنده  برخورد  در صورت  است 
ایران  اینکه  انتظار  اتمی،  انرژی  بین المللی 
واکنش سازنده داشته باشد، منطقی نیست. 
اقدامات غیرسازنده طبیعتا مخل مسیر مذاکره 
نیز هست.رئیس جمهور تصریح کرد: نکته مهم 
در این باره این است که اگر چه در آمریکا دولت 
ترامپ رفته و دولت بایدن بر سر کار آمده، اما 
در عمل تغییری در سیاست های آمریکا درباره 
ایران رخ نداده و همان رویکرد و اقدامات یعنی 

تحریم و فشار علیه ایران باقی مانده است.
در  نیز  اروپا  شورای  رئیس  میشل"  "شارل 
این  گفت وگوی تلفنی با تاکید بر عالقه جدی 
و  دوجانبه  روابط  تقویت  برای  اروپا  اتحادیه 
گسترش همکاری های اقتصادی با ایران، گفت: 
تحریم ها تاثیر نامطلوبی بر روابط اتحادیه اروپا و 
ایران باقی گذاشته اند و این یکی از دالیلی است 
اتحادیه  برای  استراتژیک  استقالل  که مفهوم 

اروپا اهمیت یافته است.
شدن  سرازیر  از  نگرانی  ابراز  با  میشل  شارل 
خواستار  اروپا،  به  پناهجویان  از  بزرگی  موج 
برای  تالش  همچنین  و  ایران  آفرینی  نقش 
تصریح  و  شد  افغانستان  به  ثبات  بازگشت 
کرد: اولویت اول اروپا خروج امن اتباع اروپایی 
و افغانستانی هایی است که در این کشور با ما 

داشته اند. همکاری 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 طالبان از تروریسم 
در افغانستان فاصله بگیرد

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به برگزاری اجالس 
صورت  به  افغانستان  همسایه  خارجه کشورهای  وزرای 
اجالس  راستای  در  اجالس  این  کرد:  اظهار  مجازی 
نمایندگان ویژه کشورهای همسایه در امور افغانستان بود که 
به صورت مجازی برگزار شده بود. به گزارش ایسنا، سعید 
خطیب زاده با بیان این که دستور کار اصلی نشست وزرای 
خارجه کشورهای همسایه افغانستان چگونگی کمک به 
تحقق خواست و اراده مردم افغانستان و رسیدن این کشور 
به صلح و ثبات است،گفت: در این اجالس وزرای خارجه 
شرکت کننده نقطه نظرات خود را بیان کردند و امیر عبداللهیان 
نیز مواضع ایران را برشمرد. او  در سخنان خود تاکید کرد 
مسبب اصلی وضعیت کنونی افغانستان اشغالگری بیش 
از دو دهه این کشور توسط آمریکاست و ما باید از ظرفیت 
این کشور  مردم  و  افغانستان  رهبران  تمام  توانمندی  و 
استفاده کنیم و کشورهای همسایه نیز باید کمک کنند که 
در افغانستان صلح پایداری محقق شود و قطعا استفاده 
از ابزار نظامی و دخالت خارجی تکرار اشتباهی است که 
بار تاکنون در تاریخ معاصر افغانستان رخ داده  چندین 
است. او ادامه داد: امیرعبداللهیان در این نشست تاکید کرد 
که همگان باید به گفت وگو به عنوان یک اصل اصیل پایبند 
باشند و کشورهای همسایه نیز باید کمک کنند که دخالت 
خارجی در این کشور رخ ندهد.این دیپلمات ارشد در پایان 
مصاحبه خود با خبر ساعت ۱4 شبکه یک سیما اضافه کرد: 
اولویت ایران تحقق خواست و اراده مردم افغانستان، ایجاد 
ثبات و آرامش در این کشور و تشکیل دولت فراگیر که 
بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و جمعیتی این کشور باشد 
است. همچنین در این جلسه بر اهمیت ارائه کمک های 
بشردوستانه و انسان دوستانه به مردم افغانستان، رعایت 
حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه تاکید شد. نگرانی 
جدی کشورها که در این نشست در مورد آن صحبت کردند 
موضوع تروریسم در افغانستان بود. تاکید بر این شد که 
طالبان باید از این موضوع فاصله بگیرد و اجازه ندهد که 
تروریسم در این کشور دوباره شکل بگیرد به نحوی که 
مرزها و گذرگاه های مرزی نیز برای تسهیل امور و کمک 
به افغانستان آرام و باز باشد. خطیب زاده در پایان گفت: 
اجازه  در صورتی که وضعیت کرونا  براین شد که  توافق 
دهد نشست آتی وزیران امور خارجه کشورهای همسایه 
افغانستان طی یکی دو ماه آینده به صورت حضوری در 

تهران برگزار شود.

 کرونا جان 538 نفر دیگر
 را هم گرفت

5۳8 نفر دیگر طی 24 ساعت منتهی به بعدازظهر روز 
تا  سه شنبه  .از  دادند  دست  از  را  خود  جان  چهارشنبه 
بر اساس معیارهای  و  روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱400 
قطعی تشخیصی، 26 هزار و 854 بیمار جدید مبتال به 
کووید۱9 در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۷۱۳ نفر 
از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱9 در کشور 
به 5 میلیون و 2۱0 هزار و 9۷8 نفر رسید.در24 ساعت 
گذشته، 5۳8 بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱2 هزار و 4۳0 نفر 
رسید. تا کنون 4 میلیون 45۳ هزار و 65۱ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.تا کنون 
20 میلیون و 558 هزار و ۳8 نفر ُدز اول واکسن کرونا 
و ۱0 میلیون و 892 هزار و 656 نفر نیز ُدز دوم را تزریق 
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۳۱ 
میلیون و 450 هزار و 694 ُدز رسید.در شبانه روز گذشته 
یک میلیون و ۱۱2 هزار و 440 ُدز واکسن کرونا در کشور 
تزریق شد که این باالترین میزان تزریق روزانه واکسن از 
ابتدای واکسیناسیون عمومی تا کنون است.اکنون 246 
شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱44 شهر در وضعیت نارنجی 

و 58 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

مساله بهداشت روان بازماندگان 
قربانیان خودکشی بسیار مهم 
است. از دست دادن نزدیکان 
با خودکشی، بسیار متفاوت 
است از اینکه کسی را مثال با 
بیماری جسمی از دست بدهیم 
این اتفاق می تواند تاثیر طوالنی 
بر بازماندگان بگذارد و در آنها 
احساس گناه، احساس پوچی، 
احساس افسردگی و .. را به 
وجود آورد

باال رفتن آمار خودکشی با شیب مالیم در ایران یکی از مواردی بود که در نشست هم اندیشی جامعه روان پزشکی با اهالی 
رسانه مطرح شد. در این نشست همچنین متخصصان این حوزه از باال بودن آمار خودکشی در برخی استان ها خبر دادند 
به طوری که میزان خودکشی در این استا ن ها هم اندازه با نرخ خودکشی در اروپاست. این در حالی است که میانگین 

خودکشی در خاورمیانه بسیار کمتر از اروپا است.

از  اروپایی  کشورهایی  نگرانی  اعالم  ادامه  در 
احتمال افزایش موج حرکت پناهجویان افغان 
به سمت این کشورها، »آندری بابیس« نخست 
واقعا جایی  اعالم کرد که  وزیر جمهوری چک 
اروپا وجود  اتحادیه  در  افغان  پناهجویان  برای 
ندارد.به گزارش ایرنا به نقل از یورونیوز، »آندری 
بابیس« نخست وزیر جمهوری چک گفت که 
بهتر است راهکاری به دست آید که امکان ماندن 
افغان ها در داخل افغانستان فراهم شود.او به 
این مساله پس از دیدار با »سباستین کورتس« 
صدراعظم اتریش و »ادوارد هرگر« نخست وزیر 
اسلواکی اشاره کرد. رهبران اتحادیه اروپا گفته اند 
آماده کمک به پناهجویان افغان پس از کنترل 
طالبان بر افغانستان هستند، اما تنها آنهایی که 
به کشورهای همسایه فرار می کنند. نخست وزیر 
جمهوری چک گفت: واقعا جایی برای آنها در 
اروپا وجود ندارد. یک گزینه این است مذاکراتی 
با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 
انجام شود همانطور که در گذشته این کار شد که 
البته تصور نمی کنم راه حل خوبی باشد. او افزود: 
گزینه بهتر، راهکاری است که به مردم افغانستان 

امکان می دهد در این کشور بمانند.
در سال 20۱6 اتحادیه اروپا توافقی مهاجرتی با 
ترکیه منعقد کرد که به موجب آن آنکارا قول داد 
مانع از عزیمت میلیون ها پناهجوی عمدتا سوری 
به اروپا در ازای دریافت کمک مالی برای اسکان 

بیش از سه میلیون پناهجو شود.براساس این 
گزارش، صدراعظم اتریش نیز گفت که این کشور 
۱8 میلیون یورو برای کمک به پناهجویان افغان 
اختصاص  افغانستان  همسایه  کشورهای  در 
داده است.او گفت: ما تالش خواهیم کرد آالم 
توافق  حال  عین  در  اما  دهیم،  را کاهش  آنها 
کردیم که اتفاقات سال 20۱5 دوباره روی ندهد.
با  و  مخالفیم  غیرقانونی  های  مهاجرت  با  ما 
قاچاقچیان انسان نیز مبارزه می کنیم. کورتس 
تاکید کرد که مساله، یافتن راه حلی منطقه ای 
به  جدید  های  مهاجرت  زمینه  اینکه  نه  است 
اروپا فراهم شود.در سال 20۱5، به طور تقریبی 
آسیا  و  آفریقا  خاورمیانه،  از  نفر  میلیون  یک 

وارد اروپا شدند. نیروهای طالبان در پی خروج 
افغانستان، در ۱5 اوت  از  بین المللی  نیروهای 
)24 مرداد ماه( بر کابل پایتخت تسلط یافتند. 
سیاستمداران اروپایی اقدام چندانی برای کمک 
انگلیس  و  فرانسه  نداده اند.  انجام  افغان ها  به 
صرفا تا بدانجا پیشرفت رفته اند که پیشنهاد ایجاد 
منطقه امن تحت کنترل سازمان ملل را در کابل 
برای کسانی که به دنبال فرار از حکومت طالبان 
هستند ارائه داده اند. این در حالیست که اورسال 
فون درالین رئیس کمیسیون اروپا گفته است 
که در اجالس گروه ۷ درباره تخلیه، کمک انسان 
دوستانه فوری و کمک های توسعه ای بلندمدت 

مذاکره شده است.

نخست وزیر جمهوری چک:
هیچ جایی برای پناهجویان افغان در اروپا وجود ندارد

جهان

در سفری که در اهواز 
داشتم حسینیه شهر اهواز 
را به من نشان دادند 
که به صورت 24 ساعته 
واکسیناسیون انجام 
می دادند با نیروهای خود 
حسینیه کار واکسیناسیون 
انجام می گرفت که جای 
تقدیر دارد

وزیر بهداشت گفت: همین االن 2۱ میلیون 
تا  داریم،  دپو  صورت  به  واکسن کرونا  دوز 
آخر این ماه 40 یا حتی 50 میلیون دوز دیگر 
را هم خواهیم داشت.به گزارش ایلنا، بهرام 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  عین اللهی، 
اجرای گام  روند  بررسی  در جلسه  پزشکی 
پنجم طرح »سپهبد شهید قاسم سلیمانی« 
وضعیت  یک  امروزه  ما  حال  هر  به  گفت: 
خاص در کشور داریم که در تاریخ مملکتمان 
بی سابقه است و آن بحران کروناست. شاهد 
مرگ و میر روزانه 600 نفر از عزیزان هستیم 
و این صحنه ها برای کادر بهداشت غیرقابل 
در  انقالب  از  بعد  ما  افزود:  است.او  تحمل 
عرصه بهداشت و درمان موفقیت های زیادی 
داشته ایم و در منطقه و خاورمیانه حرف اول 
در کشور  علمی  هیات  هزار  را می زنیم، 20 
ارزشمندی  دانشمندان  هرکدام  که  داریم 
مردم  خدمت گذار  آن ها  همه  و  هستند 
هستند. عین اللهی گفت: زمانی که پرسنل ما 
واکسینه نشده بودند با تلفات باالیی مواجه 
درمان  کادر  درصد   95 اما  امسال  بودیم. 
واکسینه شده اند. این نشان دهنده این است 
که واکسن راهی مهم در کنترل بیماری کرونا 
است.او در ادامه افزود: در شروع کار دولت 
تالش  از  و  گرفت  صورت  وسیعی  تالش 

خارجه  امور  وزارت  مانند  مختلف  نهادهای 
تالش  با  می کنیم که  تشکر  راه   وزارت  و 
جمعی شان در یک مدت کوتاه شاهد ورود 
االن  همین  بودیم.  واکسن  زیادی  مقدار 
2۱ میلیون دوز واکسن کرونا به صورت دپو 
داریم، تا آخر این ماه 40 یا حتی 50 میلیون 
دوز دیگر را هم خواهیم داشت. عین اللهی 
گفت: برای واکسیناسیون نیاز به حرکت های 
هر  هرکسی  داریم  انتظار  و  داریم  مردمی 
کمکی می تواند برای ما انجام دهد و هرکسی 
اهواز  در  سفری که  در  شود.  وارد  می تواند 
داشتم حسینیه شهر اهواز را به من نشان 
دادند که به صورت 24 ساعته واکسیناسیون 
انجام می دادند با نیروهای خود حسینیه کار 
واکسیناسیون انجام می گرفت که جای تقدیر 
دارد. در همین مرکز واکسیناسیون فقط یک 
رابط بهداشتی گذاشته بودیم و همه کارها را 
افزود:  انجام می دادند. عین اللهی  خودشان 
بنابراین درخواست می کنیم مردم وارد صحنه 
شوند و کمک کنند و بسیج هم در این زمینه 
نقش زیادی دارد. در سال هایی که سیل آمده 
بود یادمان هست که بسیج چه قدر توانست 
کمک کند و در بحران کرونا هم احساس نیاز 
می کنیم این حجم از واکسن را با کمک شما 
فرماندهان عزیز در مدت کوتاه تزریق کنیم.

وزیر بهداشت خبر داد:
 دپوی 2۱ میلیون ُدز واکسن کرونا 

در انبارهای وزارت بهداشت
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 اخبار مربوط به کشتن پرندگان زنبورخوار 
اول  می گردد.  بر  قبل  سال   6 به  حداقل 
به وسیله  زنبورخوار   200 حدود   94 خرداد 
طعمه آغشته به سم در قصر شیرین تلف 

شدند.
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس   
گفته  دراین باره  قصرشیرین  شهرستان 
بود: »محیط بانان پس از رسیدن به محل 
مواجه  مذکور  پرنده  گسترده  تلفات  با 
مربوطه  محدوده  جستجوی  در  و  شده 
جمع آوری  را  زنبورخوار  الشه   200 تعداد 

ند. کرد
این  عوامل  شناسایی  و  علت  بررسی   
حادثه در دستور کار ماموران قرار گرفت و 
از  نفر  سه  خود  تحقیقات  در  محیط بانان 
عامالن  بعنوان  را  شهر  حاشیه  زنبورداران 
شکایت  با  کردند.«  شناسایی  کشتار  این 
اداره محیط زیست قصرشیرین پرونده ای 
و  شد  تشکیل  دادسرا  در  رابطه  این  در 
شدند. احضار  قضایی  مراجع  به  متهمان 

وزیران  هیئت  مصوبه  آخرین  اساس  بر   
بابت  پرداخت  قابل  زیان  و  ضرر  نرخ 
صید و شکار غیرمجاز هر پرنده زنبورخوار 
است.  تعیین شده  ریال  هزار   400 معادل 
سال   6 گذشت  از  بعد  هنوز  که  مبلغی 
ساله  هر  با سم  اما کشتار  نکرده  تغییری 
ابراهیمی،  ایمان  که  طور  آن  شده.  بیشتر 

آوای  پرنده شناسان  موسسه  مدیر عامل 
بوم و نویسنده کتاب »مهاجرت پرندگان«  
در  پژوهشی  هیچ  می گوید  »پیام ما«  به 
نگرفته  این گونه صورت  خصوص جمعیت 
ندارد:  درباره جمعیتش وجود  اطالعاتی  و 
»یکی از بزرگترین مشکالت ما این است 
پژوهش  و  نداریم  جمعیتی  اطالعات  که 
نگرفته  صورت  ارتباط  این  در  منسجمی 

است. 
گسترده  ابعاد  در  که  نمی دانیم  بنابراین   
یا  داشته  کاهش  گونه  این  جمعیت 
حال  هر  به  اما  است.  پایدار  جمعیتش 
اروپایی  کشورهای  در  زنبورخوار  جمعیت 
کشورها  این  و  یافته  کاهش  شدت  به 
افزایش  برای  راهکارهایی  انجام  حال  در 
نیاز  هم  ایران  در  هستند.  پرندگان  این 
اختراع کنیم.  ابتدا  از  را  چرخ  نیست که 
کشورهای  تجربه  از  که  است  کافی  فقط 
راهکارهایی  و  عبرت گرفته  درس  اروپایی 
پیش  در  گونه  این  جمعیت  ثبات  برای 

» . یم بگیر

سبزقبا انقراض  هشدار 
هیچ  ابراهیمی  گفته  به  چه  اگر 
این  جمعیت  خصوص  در  پژوهشی 
عزیزی،  روح هللا  اما  نگرفته  صورت  گونه 
زیست شهرستان های  محیط  اداره  رئیس 
سبز قبا  پرنده  کشتار  به  نسبت  کهگیلویه 

هشدار  لنده  در  زنبورداران  برخی  توسط 
بود: »به  انقراض آن گفته  از خطر  و  داده 
زنبورداران  از  برخی  پرنده  این  دلیل کوچ 
زنبورستان  اطراف  در  سم پاشی  به  اقدام 
خود می کنند که این پرنده پس از تغذیه 
این  به کمبود  توجه  با  می شود.  تلف  سم 
محیط  مشکل  یک  این  جانوری  گونه 

می شود.« تلقی  زیستی 
اغلب  در  که  پرندگانی  از  یکی  سبزقبا 
پرنده ای  می شود،  یافت  ایران  نقاط 
زردش  و  سبز  پرهای  و  جثه کوچک  که 
طبیعت  دوستداران  و  عکاسان  چشم  از 
به  را  آن  بودنش  اما شکارچی  نمانده  دور 
کرده.  بدل  زنبورداران  یک  درجه  دشمن 
است.  منافع  تعارض  در  این کشتار  ریشه 
از دامپزشکان حیات وحش  عابد کوهپایه 
پرندگان  »وقتی  می گوید:  ما«  »پیام  به 
کل  می کنند،  حمله  کندوها  به  زنبورخوار 
به دلیل خسارات  و  بین می رود  از  کلونی 
منجر  وارد کرده  به کندوداران  سنگینی که 
وحش  حیات  از  گونه  این  عام  قتل  به 

است.«  شده 

زیستگاه  به  تعرض کندوداران 
زنبورخوار پرندگان 

کندوداران  و  زنبورخوار  تعارض  قصه 
گفته  به  نیست.  سادگی ها  همین  به 
این  که  بوده اند  کندوداران  این  ابراهیمی 

توضیح  او  آورده.  وجود  به  را  تعارض 
می دهد: »در تمام در دنیا مسئله تعارض 
پیچیده  ابعاد  وحش  حیات  و  انسان 
جامعه شناسی، محیط زیستی و اقتصادی 

دارد.  غیره  و 
وجود  به  زمانی  تعارض  کلی  طور  به   
زندگی  محل  و  زیستگاه  در  ما  می آید که 
می خواهند  آن ها  شویم.  وارد  گونه  یک 
طبیعی  غذای  از  و  داشته  طبیعی  رفتار 
استفاده کنند ولی ما در آن اختالل ایجاد 
استقرار  برای  کندودارها  بیشتر  کرده ایم. 
انتخاب  را  طبیعی  مراتع  خود  کندوهای 
می کنند؛ مناطقی که محل زندگی پرندگان 
نیست  عجیب  اصال  این  و  بوده  زنبورخوار 
که این پرندگان این زنبورها را شکار کنند. 
محل  که  بودیم  انسان ها  ما  بنابراین 
تعارضات  اولین  و  وارد شدیم  آنها  زندگی 
که  است  معتقد  او  کردیم.«  ایجاد  را 
راه حل جوابگو  تعارض یک  این  برای حل 
اجرایی شود  راهکار  باید چندین  و  نیست 
کندوها  کردن  خارج  آن  اولین  شاید  که 
پرندگان  این  اختصاصی خاص  از محل ها 

است.
 کشتن این حیوانات یکی از مرسوم ترین 
شده.  کندودارها  بین  در  شیوه 
سم  از  استفاده  نیز  شیوه  پرتکرارترین 
زنبورها  از  تعدادی  بدین صورت که  است. 

و  به سم می کنند  آلوده  و  قربانی کرده  را 
به  زنبورها  این  شکار  با  نیز  زنبورخواران 
این  سرنوشت همان ها  دچار می شوند. در 
میان شیوه های دیگری نیز به کار می رود. 
یک  انداختن  قفس  در  مثل  شیوه  ایی 
برای کشتن  زنبورها  تحریک  و  زنبورخوار 
این  معتقدند  کندوداران  از  برخی  حیوان. 
زنبورخوار دیگری در  از حضور  مانع  روش 

می شود. نقطه  آن 
چه  اگر  که  است  معتقد  اما  ابراهیمی 
ساده ترین  زنبورخوار  پرندگان  کشتن 
اما  می رسد  نظر  به  زنبورداران  برای  راه 

است. ممکن  راه  بدترین 
هم  به  را  اکوسیستم  کل  که  شیوه ای   
زنبوردارها  خود  ضرر  به  حتی  و  می ریزد 
»کشتن  می گوید:  او  می شود.  تمام  هم 
است. عالوه  راه  اشتباه ترین  و  ساده ترین 
می کند،  تخریب  را  طبیعت  اینکه  بر 

می کند. ایجاد  هم  ثانویه  مشکالت 
که  زنبورهایی  پرندگان  این  خوراک   
تغذیه  کوچک  زنبورهای  از  خودشان 
محلی  اصطالح  در  زنبورهایی که  می کنند. 
به زنبور گازی معروف است و اتفاقا یکی 
از مشکالت جدی زنبورداران.« فاجعه تنها 

نمی شود. ختم  اینجا  به 
 چرخه مرگ ادامه دار است و بعد از تلف 
شدن زنبور خواران، شغال و سایر احشامی 
را می کشد  این گونه تغذیه می کنند  از  که 
پرندگان الشه خواری  بعد هم  مرحله  در  و 
تغذیه  شغال  مرده  الشه های  از  که 
زنبورداران  می شود.  قربانی  می کردند 

بوده اند. تبعات  این  شاهد 
موسسه  در  »ما  می گوید:  ابراهیمی   
برای  آموزشی  کالس هایی  بوم  آوای 
برای  سم  از  که  کردیم  برگزار  کندودارها 
می کردند.  استفاده  زنبورخوارها  کشتن 
آنها می گفتند که خودشان هم از مشاهده 

شده اند.  شوکه  موضوع  این  تبعات 
تمام  روز  یک  که  افراد  همین  از  یکی 
زنبورخوار  پرندگان  کشتن  برای  سم  از 
کالس ها  از  یکی  در  بود  کرده  استفاده 
صبح  که  بود  کرده  اشاره  نکته  این  به 
منطقه  اطراف  کیلومتر  دو  تا  بعدش  روز 
بود.« افتاده  حیوانات  انواع  الشه های 

برای  قدم  اولین  پرنده نگر،  این  گفته  به 
پرندگان  این  با  زنبورخواران  تعارض  حل 
جایی  در  کندوها  استقرار  و  جابه جایی 
این  اصلی  زیستگاه های  جزو  که  است 

نباشد. حیوان 
پیشنهاد  هم  دیگری  راه حل های  او   
مستقر  جایی  در  »ترجیحا کندو  می دهد: 
شود که وزش باد بیشتر است چرا که این 
همچنین  می کنند.  دوری  باد  از  پرندگان 
که  باشند  جایی  در  کندوها  است  بهتر 
چرا  نباشد  برق  توزیع  و  انتقال  سیم های 
این  برای  سیم ها  این  روی  نشستن  که 

دارد.« جذابیت  پرندگان 
دیگر راهکارها نیز شامل گذاشتن مترسک 
و ایجاد سر و صدا در نزدیک کندوهاست. 
اضافه  خصوص  این  در  کوهپایه  عابد 
نزدیک  آبی   منابع  است  »بهتر  می کند: 
که  کنند  ایجاد  امواجی  و  بگذارند  کندو 
کلونی  از  پرندگان  این  شدن  دور  باعث 
مجسمه  می توانند  همچنین  شود.  زنبورها 
دیدن  تا  بگذارند  زنبورها  کنار  در  متحرکی 
آن باعث فراری دادن این پرنده ها شود.« 
اجرایی  با  است که  دامپزشک معتقد  این 
کردن این شیوه می توان جلوی 80 درصد 
را  کندوها  به  پرندگان  این  خسارت  از 

گرفت.

تعارض میان زنبورداران و پرندگان زنبورخوار ادامه دارد

»سبز قبا« در مسیر انقراض
 مدیر عامل موسسه پرنده شناسان آوای بوم:کشتن زنبورخوار اکوسیستم را به هم می ریزد و حتی به ضرر زنبوردارها هم تمام می شود

هشدار  آتش سوزی های 
جنگلی جدید در  کالیفرنیا 
مهار  برای  آتش نشانان  تالش  با  همزمان 
به  موسوم  اخیر  جنگلی  آتش سوزی 
بیش  دوشنبه  روز  کالیفرنیا،  در  »کالدور« 
از ۱2 حریق جدید دیگر نیز در اطراف این 

است. داده  رخ  ایالت 
تالش  با  همزمان  ایسنا،  گزارش  به 
آمریکا  کالیفرنیای  ایالت  در   آتش نشانان 
به  موسوم  جنگلی  آتش سوزی  مهار  برای 
جنوبی  دریاچه  ساکنان  تخلیه  و  کالدور 
جدید  جنگلی  آتش سوزی  مورد   ۱5 تاهو، 
ایالت  این  اطراف  در  دوشنبه  روز  نیز  دیگر 
از  یکی  اعالم  بنابر  است.  شده  شناسایی 
مقامات محلی این ایالت در صفحه شخصی 
توئیترش،  آتش نشانان در تالش برای مهار 
استان سونومای شمالی  در  چندین حریق 
حاکیست،  گزارش ها  هستند.  ایالت  این 
آتش سوزی های دیگری موسوم به »حریق 
آروبا«، »حریق بریج« و »حریق لورنس« از 
دیگر مواردی هستند که آخر هفته گذشته 
شاهد  اخیرا  کالیفرنیا  ایالت  داده اند.  رخ 
بوده  مهیبی  و  آتش سوزی گسترده  فصل 
است به طوری که هزاران ساختمان تخریب 
شهرهای  ساکنان  از  نفر  صدها  و  شده 
خود  خانه های  ترک  به  مجبور  ایالت  این 
»هیل«،  خبری  پایگاه  به گزارش  شده اند. 
هوای خشک و وزش باد، شرایط سخت و 
پیچیده ای را برای  آتش نشانان در روند اطفا 
ایجاد  ایالت  این  مناطق مختلف  در  حریق 

است. کرده 

هوا گرم تر می شود 
مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
اوایل  از  هوا گفت:  وضع  مخاطرات  بحران 
هفته آینده روند افزایش دما را هم در کشور 

داشت. خواهیم 
صادق ضیاییان در ارتباط با آخرین وضعیت 
چند  در  ایلنا گفت:  به  کشور  در  هوا  و  آب 
روز گذشته بارش های خوبی در استان های 
شمالی واقع در سواحل دریای خزر رخ داد و 
انتظار داریم که این اتفاق طی روزهای آینده 

هم اتفاق بیفتد.
سواحل  غرب  در  بارش ها  شدت  افزود:  او 
دریای خزر مانند آستارا بود که انتظار داریم 
از روز پنج شنبه استان مازندران و به تدریج 
روز  و حتی  بگیرد  بر  در  را  استان گلستان 
استان های  در  داریم که  انتظار  هم  جمعه 
مازندران، گلستان و حتی خراسان شمالی 
در  حتی  بارش ها  باشیم.   بارش   شاهد 
هم  خطر  باعث  می تواند  گلستان  استان 

شود.
ضیاییان افزود: در عین حال در سایر نقاط 
کشور، پدیده خاصی را نداریم. شرق کشور، 
یعنی شمال استان سیستان و بلوچستان و 
جنوب استان خراسان جنوبی و شرق کرمان 
باد شدید را خواهند داشت، به ویژه  وزش 
در ساعات بعدازظهر و شب وزش باد شدید 
در آنجا قابل پیش بینی است. پدیده قابل 
توجه دیگری طی روزهای آینده وجود ندارد. 
اما از اوایل هفته آینده روند افزایش دما را 

هم در کشور خواهیم داشت.

صدور اخطاریه
محیط زیستی برای 

9 بیمارستان در قزوین 
قزوین  شهر  در  مستقر  بیمارستان   9
توسط  خوداظهاری  نکردن  ارائه  به دلیل 
آزمایشگاه های مورد تایید سازمان و رعایت 
زیست  محیط  مقررات  و  قوانین  نکردن 
کردند. دریافت  زیستی  محیط  اخطاریه 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  رئیس 
قزوین با اعالم این خبر گفت: برابر قانون، 
بیمارستان های  بررسی  و  بازدید  پایش، 
پسماند  مدیریت  نحوه  و  قزوین 
درمانی  بزرگ  مجتمع های  و  بیمارستان ها 
تمام  مسئوالن  و  دارد  قرار  کار  دستور  در 
انجام  به  نسبت  موظفند  بیمارستان ها 
توسط  آلودگی  نبود  دوره ای  آزمایش های 
در  را  آن  نتایج  و  اقدام  معتمد  آزمایشگاه 
محیط  حفاظت  اداره  به  خوداظهاری  قالب 

. کنند  ارسال  زیست 
همین  اساس  بر  افزود:  زارعی  احمد 
شهرستان  بیمارستان   9 به  دستورالعمل 
به صورت  استان  بیمارستان   ۱6 از  قزوین 
اخطاریه زیست محیطی اعالم شد، حداكثر 
تا پایان شهریور ماه خوداظهاری فصل دوم 

ارائه کند. را  خود 
حفاظت  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
محیط زیست استان قزوین، به گفته زارعی 
و  پایش  موظفند  قزوین  بیمارستان های 
بی خطرسازی  دستگاه های  از  نمونه برداری 
پسماند عفونی خود را انجام داده و از ارائه 
اعالمی  چارچوب  از  خارج  در  خوداظهاری 
بر  صورت  این  غیر  در  و  کنند  خودداری 
معمول  مقتضی  پیگیری  قانون  اساس 

می شود.

ایمان ابراهیمی: کالس هایی 
آموزشی برای کندودارها برگزار 

کردیم. آنها می گفتند که 
خودشان هم از مشاهده تبعات 
استفاده از سم شوکه شده اند. 

یکی از همین افراد که یک روز 
تمام از سم استفاده کرده بود، 

می گفت صبح روز بعد تا دو 
کیلومتر اطراف منطقه الشه های 

انواع حیوانات افتاده بود

کشتن زنبورخواران دیگر عادی شده. 20 تا 50 زنبور را داخل یک کیسه می گذارند، هوای کیسه را آلوده به زهر می کنند و چند دقیقه 
بعد در دورترین فاصله به کلونی رهایش می کنند. 5 دقیقه بعد از شکار این زنبورها به وسیله پرنده های زنبورخوار کل مرتع از الشه های 
زنبورخواران پر می شود. جمعیتی که گرچه در فهرست در حال انقراض نیست اما هر ساله فاصله اش با این نیستی کاسته می شود. این 
شیوه کشتار ساده ترین و کم هزینه ترین روش نابودی این گونه از سوی زنبورداران است. نه مثل کشتن با تفنگ سر و صدا دارد و نه 
مثل روش هایی دیگر مثل سوزاندن، زحمت و هزینه. سه روز پیش  ده ها پرنده کوچک زنبورخوار در اشنویه  با سم از بین رفتند. این 

فقط یکی از موارد مسموم کردن پرنده هاست. 

سبزقبا یکی از پرندگانی که در 
اغلب نقاط ایران یافت می شود، 

پرنده ای که جثه کوچک و 
پرهای سبز و زردش از چشم 
عکاسان و دوستداران طبیعت 

دور نمانده اما شکارچی بودنش 
آن را به دشمن درجه یک 

زنبورداران بدل کرده. ریشه این 
کشتار در تعارض منافع است

|  
رنا

 ای
 |

اقدامات انسانی و انتشار 
گازهای گلخانه ای تا 50 

درصد بر گرم شدن زمین 
اثرگذارند و 50 درصد باقی 

از کنترل انسان خارج و 
فعالیت خورشیدی مهم ترین 

عامل آن است

سایه تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم جهان
دهه ها  جهانی  و گرمایش  اقلیمی  تغییرات 
است که به یکی از مهم ترین دغدغه زیست 
همین  بر  و  شده  تبدیل  جهان  در  محیطی 
اساس توافق های بین المللی کشورهای جهان 
انتشار  به کاهش  موظف  را   ایران  جمله  از 
از سوخت های  استفاده  و  گازهای گلخانه ای 
کارشناسان  برخی  اما  است  کرده  فسیلی 
اقدامات کشورمان در این حوزه  معتقدند که 

است. بوده   ناکافی 
به  جهان  توجه کشورهای  ایسنا،  به گزارش 
از سال  و گرمایش جهانی  اقلیمی  تغییرات 
۱۳۷۱ و در  پی پیمان نامه سازمان ملل درباره 
تغییرات اقلیمی که هدف آن پایدارسازی مقدار 
گازهای گلخانه ای در جو زمین برای جلوگیری 
است  جهان  در  آب وهوایی  آتی  مشکالت  از 
بیش از   پیش مورد توجه جدی قرار گرفت. 
شرکت  با   ۱۳94 سال  در  پاریس  توافقنامه 
۱۷4 کشور جهان و اتحادیه ارو  پا و در چارچوب 
متحد  ملل  سازمان  اقلیم  تغییر  کنوانسیون 
مصوب شد. هدف از انعقاد توافقنامه پاریس 
کنترل تغییرات آب و هوایی با کاهش تولید 
گازهای گلخانه ای توسط کشورها و جلوگیری 
از افزایش دمای کره زمین بیش از 2 درجه 
سانتی گراد و تالش برای محدود کردن آن تا 
۱.5 درجه سانتی گراد است. اکنون ۱9۷ کشور 
معاهده های  این  عضو  ایران  جمله  از  دنیا 

بین المللی هستند.
حسین خواجه پور، عضو هیئت علمی دانشکده 

شریف  صنعتی  دانشگاه  انرژی  مهندسی 
گازهای  انتشار  و  انسانی  اقدامات  تاثیر  به 
گلخانه ای بر گرم شدن زمین اشاره می کند و 
می گوبد: این عوامل تا 50 درصد بر گرم شدن 
کنترل  از  باقی  درصد   50 و  اثرگذارند  زمین 
انسان خارج و فعالیت خورشیدی مهم ترین 

است. آن  عامل 
سازگاری  زمینه  در  ناکافی  اقدامات  به  او 
با تبعات ناشی از تغییرات اقلیمی در کشور 
اشاره و خاطرنشان می کند: هر اقدامی که در 
شبکه انرژی انجام شده بنا به ضرورت کشور 
بوده است و نه کاهش تغییرات اقلیمی، در 
حالی که کشورهای توسعه یافته در حوزه ملی 
خود اقدامات بلند پروازانه ای انجام می دهند و 
۳6 کشور به دنبال صفر کردن انتشار گازهای 
تخمین های  براساس  اما  هستند  گلخانه ای 
گازهای  انتشار  ششم  رتبه  ایران  جدید، 
را در جهان دارد. انرژی  از بخش  گلخانه ای 

خواجه پور تصریح می کند: هزینه های سازگاری 
با تغییرات اقلیمی را نیز باید در نظر گرفت اما 
تاکنون اقدامات در این زمینه ناکافی بوده است 
و تا زمانی که احساس خطر نکردیم به سمت 

حل آن ها نرفتیم.
او با اشاره به 40 درصد کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای در اتحادیه اروپا گفت: این تغییرات 
می توان  نفت  از  بدانیم  می شود که  موجب 
استفاده های دیگری به جز سوزاندن کرد و کشور 
می تواند از فرصت های این حوزه استفاده کند.

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |

روابط عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری خرم آباد

آگهی مناقصه

لذا از متقاضیان واجد شرایط درخواست می شود جهت اطالع بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه پیشنهادات خود را به مدت ۱0 روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم در 

پاکات دربسته به امور قراردادهای سازمان تحویل نمایند. 
سازمان در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی برعهده برنده 

مناقصه می باشد.

سازمان آرامستانهای شهرداری خرم آباد به استناد بند ۴ مصوبه مورخ ۱۴00/6/۱۴ شورای 
محترم سازمان در نظر دارد انجام خدمات تنظیف گلزار شهدا و آرامستانهای سطح شهر خرم آباد 

را به مدت یکسال شمسی از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

ت اول
نوب

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 

فراخوان عمومی ثبت نام رانندگان 
سرویس مدارس

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس، جهت سرویس دهی دانش آموزان مدارس 
کلیه مقاطع تحصیلی در سال جاری در شهر بندرعباس، از رانندگان متقاضی )آقا و خانم( جهت همکاری دعوت 

بعمل می آورد.
لذا متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ ۱۴00/06/20 به مدت یک هفته به واحد ساماندهی سرویس مدارس سازمان به نشانی 
میدان ۱2 تیر ساختمان اداری پایانه مسافربری طبقه اول مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 076-33660۴78  

تماس حاصل فرمایند.
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ایران:   یونسکوی  ملی  کمیسیون  دبیرکل 
در کشوری مانند ایران، با داشتن هنرهای 
مزیت  چندهزارساله،  و  چندصدساله 

است هنر  و  فرهنگ  ما  نسبی 
اروپا  اتحادیه  که  گزارشی  اساس  »بر 
شیوع  از  پیش  می کند،  منتشر  سال  هر 
پایدار  شغل  میلیون   6 ساالنه  کرونا، 
شده  ایجاد  خالق  صنایع  و  هنر  به واسطه 
پنجمین  در  است که  آماری  این  است.« 
هنر،  »سیاست گذاری  تخصصی  نشست 
شد.  مطرح  جهانی«  نگاه  بومی،  رویکرد 
فرهنگستان  که  آنالین  نشست   این  در 
دبیرکل  بود،  آن  کننده   برگزار  هنر 
از  ایران  یونسکوی  ملی  کمیسیون 
گفت.  فرهنگ  سیاست گذاری  مدل های 
درباره  بحث هایی  پیشین  نشست های  در 
الگوها و مدل های سیاست گذاری فرهنگ 
دولت های  طرف  از  هنر  و  کلی  به صورت 
از  بعضی  اینکه  بود؛  شده  مطرح  مختلف 
و  فرهنگ  حمایتگر  و  تسهیلگر  دولت ها 
دارند که  دیگری  رویکرد  بعضی  و  هنرند 
و  فرهنگ  کنترل گری  و  تصدی گری  به 
هنر می پردازند و بعضی هم، در میانه های 
رویکردند. دو  این  از  ترکیبی  طیف،  این 
در نشست پنجم که روز سه شنبه برگزار شد، 
سلسله  این  دبیر  پناهی،  اسماعیل 
اخیر  دهه های  »در طی  نشست ها، گفت: 
با مسئله مهم جهانی سازی و جهانی شدن 
مباحث  به  ورود  برای  و  مواجهیم 
سیاست گذاری ناچاریم تحوالت جهانی را 
هم در نظر بگیریم. بسیاری از قدرت های 
رسانه  و  هنر  و  فرهنگ  حوزه  جهانی 
در  اثرگذاری  برای  برنامه ریزی های کالن 
گاهی،  که  دارند  هنر  و  فرهنگ  تحوالت 
هم  منازعاتی  به  رسانه،  عرصه  در  به ویژه 
از  بسیاری  اساس،  همین  بر  می رسد. 
دولت ها و جوامع برای سیاست گذاری در 

مجبورند  خود  بومی  هنر  و  فرهنگ  حوزه 
بیندازند.  هم  جهانی  تحوالت  به  نگاهی 
این انتخاب نیست، بلکه ضرورت است.« 
جهانی  تحوالت  با  همراهی  و  همگامی  او 
تحوالت  در  اثرگزاری  و  نقش  ایفای  و 
دانست که  اولویت هایی  از  یکی  را  جهانی 
دولت های مختلف در سیاست گذاری های 
بگیرند. نظر  در  باید  خود  هنر  و  فرهنگ 

در ادامه حجت هللا ایوبی، دبیرکل کمیسیون 
با  وبینار  این  در  نیز  ایران  یونسکوی  ملی 
هنر  و  فرهنگ  سیاست گذاری  اینکه  ذکر 
به  موضوعی بسیار قدیمی و کهن نیست، 
شروع بحث پرداخت و گفت: »هنر امری 
مانند  کشوری  در  است.  کهن  و  قدیمی 
چندصدساله  هنرهای  داشتن  با  ایران، 
فرهنگ  ما  نسبی  مزیت  چندهزارساله،  و 
انقالب  از  پیش  فرانسه،  در  است.  هنر  و 
نمایش  و  تئاتر  چون  هنرهایی  فرانسه، 
قدرت  صاحبان  و  داشت  وجود  نقاشی  و 
و کمک  می زدند  سر  هنر  اهالی  به  گاهی 
این  از  کدام  هیچ  در  ولی  می کردند. 
سخنی  هنری  سیاست گذاری  از  دوران ها 

نمی آید.« میان  به 
فرهنگستان  روابط عمومی  گزارش  به 
هنری  سیاست گذاری  او  گفته  به  هنر، 
اتفاق  معاصر  جهان  در  وقتی  فرهنگی  و 
می افتد که مناسبات دولت و هنر به صورت 
قانونمند شکل می گیرد؛ یعنی از وقتی که 
هنر در دستور کار دولت مردان قرار گرفت 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  دولت ها  و 
هنر  برای  عمومی  بودجه های  از  می شود 
هزینه کرد. از این روزگار است که می توان 

گرفت. شکل  هنر  سیاست گذاری  گفت 
مدعی اند  »فرانسوی ها  داد:  ادامه  ایوبی 
از  قبل  را،  فرهنگی  سیاست گذاری  که 
علومشان،  وزارت  در  دوم،  جهانی  جنگ 
به  عالقه مندان  از  او  کرد.  آغاز  زی  ژان 

فیلم کن  جشنواره  و  بود  هنر  و  فرهنگ 
را نیز، که امروز یکی از افتخارات فرانسه 
است، برپا کرد. بسیاری دیگر معتقدند که 
سیاست گذاری عمومی در دنیا، به معنای 
مدرن آن، از سال ۱958م آغاز شد؛ یعنی 
زمانی که آندره مالرو به ژنرال دوگل گفت 
تصویب  دولتش  در  حضور  برای  او  شرط 
است.  فرهنگ  نام  به  وزرات خانه ای 
چاپ  دوگل  ژنرال  خاطرات  که  بعدها 
نخست وزیرش  به  نامه ای  در  دوگل  شد، 
مارلو در  تا  تعریف کنید  نوشت جایگاهی 
کابینه باشد. یعنی آنها تا سال ۱958م به 
فرهنگ  بودند که  نرسیده  جمع بندی  این 
وزارت خانه ای  که  است  این  قابل  هنر  و 
این  بیان  با  ایوبی  شود.«  درست  برایش 
آندره  »بدین ترتیب  افزود:  پیش زمینه 
و  کرد  تأسیس  را  فرهنگ  وزارت  مارلو 
و سینما  دادند  افزایش  را  بودجه فرهنگ 
به  و  گرفتند  صنعت  وزارت خانه  از  را 
وزارت خانه فرهنگ ملحق کردند و ده سال 
هنر  و  فرهنگ  تاریخ  در  درخشان  و  مهم 
فرهنگی  وزارت خانه  و  خورد  رقم  فرانسه 
از  مختلف  کشورهای  که  شد  تشکیل 
دارای  و  کردند  الگوبرداری  آن  روی 
وزارت خانه ای به نام فرهنگ شدند. از آن 
تاریخ بود که هنر و فرهنگ در دستور کار 

گرفت.« قرار  دولت ها 

 سیاست گذاری، مداخالت 
دولت ها در حوزه فرهنگ است

یونسکوی  ملی  کمیسیون  دبیرکل 
افزود:  سخنرانی اش  ادامه  در  ایران 
که  بود  این گونه  مختلف  کشورهای  »در 
دفاع  و  ارتش  و  امنیت  نسبت  متوجه 
با   ... و  اجتماعی  و  اقتصادی  مسائل  و 
منافع عمومی بودند و برای آنها از مالیات 
اما  می کردند،  استفاده  عمومی  بودجه  و 

برای موسیقی  دارد که  اهمیتی  اینکه چه 
استفاده  عمومی  بودجه  از  نقاشی  یا 
زمانی  نبود.  قابل درک  و  ملموس  شود، 
افتاد که  جا  موضوع  این  ُبرد که  طوالنی 
از  کمتر  تجسمی  هنر  و  موسیقی  ارزش 
مسائل  از  بسیاری  و  نیست  مسائل  بقیه 
هنر  و  فرهنگ  با  می توان  را  مشکالت  و 
از همین نقطه روشن شد هنر  حل کرد.  
با منافع ملی نسبتی دارد وبه همین علت 
آن  برای  عمومی  بودجه  از  می توان  دارد، 
هزینه کرد«. او ادامه داد: »از دهه پنجاه 
دولت ها  مداخالت  مختلف  کشورهای  در 
آن  نام  و  گرفت  شکل  فرهنگ  حوزه  در 
گذاشتند.  فرهنگی  سیاست گذاری  را 
مداخالت  این  کشورها  از  بسیاری  در 
سیاست  مردان  بود که  هراسی  دلیل  به 
از  بسیاری  و  داشتند  هنر  و  فرهنگ  از 
ارشاد شروع کردند.  و  با ممیزی  کشورها 
اما آرام آرام که جلو آمدند دیدند جهان هنر 
و  نیست  سیاست  برای  خطرناکی  جهان 
اتفاقی  او  گفته  به  کند«  کمک  می تواند 
مهم  بسیار  اتفاقی  افتاد،  قبل  دهه  در  که 
تا  نبود.  دورتر  گذشته های  در  که  است 
هنر  و  فرهنگ  به  دولت ها  اگر  قبل  دهه 
دلیل  به  آن  از  بخشی  می کردند،  کمک 
انجام  اجتماعی  عرصه  در  بود که  کاری 
فرهنگ  که  می دادند  یارانه  و  می دادند 
و  اجتماعی کمک کند  مسائل  به  هنر  و 
بین شهرها  رقابت  به  مربوط  بخشی  هم 
عالوه  بود.  و سیاست مداران  و شهردارها 
دارای  هنر  کشورها  از  بسیاری  در  آن  بر 
آرام آرام  اما  بود.  ایدئولوژیک هم  رسالت 
و  داد  نشان  از خود  دیگری  قابلیت  هنر 
آن قابلیت ایجاد شغل پایدار و درآمد و 
بازار هنر بود که با بازار هنرهای تجسمی 
و سینما آغاز شد و گردش پولی که اتفاق 
رویدادی  به  آفرید  افتاد و شوقی که هنر 
»بر  داد:  ادامه  ایوبی  شد.  بدل  بی مانند 
اساس گزارشی که اتحادیه اروپا هر سال 
کرونا،  شیوع  از  پیش  می کند،  منتشر 
به واسطه  پایدار  شغل  میلیون   6 ساالنه 
است که  شده  ایجاد  خالق  صنایع  و  هنر 
رقمی بسیار قابل توجه است. شغل هنری 
خالقانه است و باعث کمال فرد می شود و 
سرمایه کالن فراوانی برای خلق این شغل 

نیست.« الزم 

 مداخله هوشمندانه و غیر 
هوشمندانه در امر فرهنگ

مداخله  نام  به  پدیده ای  با  »ما  افزود:  او 
اگر  دولت  مداخله  روبه روییم.  دولت 
اعتالی  باعث  می تواند  باشد،  هوشمندانه 
اگر  و  شود  کشور  در  هنر  و  فرهنگ 
نابودی  باعث  می تواند  نباشد،  هوشمندانه 
فرهنگ و هنر شود. در دولتی مثل ایران 
داد  به  نمی تواند  خصوصی  بخش  که 
دولت  به  چیز  همه  برسد  هنر  و  فرهنگ 
مانند  کشوری  در  دولت،  و  بازمی گردد 
است،  هنر  آن  نسبی  مزیت  که  ایران 
می تواند پول بریزد و هنری را نابود کند.«
در  هوشمندی  که  نکته  این  ذکر  با  او 
که  معناست  این  به  دولت ها  مداخله 
دولت با دقت و ظرافت به مداخله بپردازد 
بازار  وارد  وقتی  باید  »دولت مردان  گفت: 
از  را  هنر می شوند هنر تجاری و فرهنگی 
هم جدا کنند. اگر قرار باشد در ایران فقط 
و  سعدی  و  حافظ  سطح  در  که  کسانی 
و  حافظ  شوند،  حمایت  بزرگ اند  شعرای 
آمد.« نخواهد  وجود  به  دیگری  سعدی 

دولت  خود به فرهنگ و هنر کمک کند
ایوبی در بخش دیگری گفت: »دولت ها با 

اینکه  بی  خود،  نمادین  اقتدار  از  استفاده 
هنر  و  فرهنگ  به  کنند،  هزینه  خودشان 
و کشورهای  دولت  تجربه  از  کمک کنند. 
دیگر که از اقتدار خود فقط در زمینه صدور 
ببریم.« بهره  استفاده کرده اند  و...  مجوز 

که  راه هایی  از  »یکی  داد:  ادامه  او 
کشورهای دیگر در پیش گرفته اند و باعث 
از  استفاده  است  هنر  و  فرهنگ  رونق 
اتفاق  مالیات  با کاهش  است که  قدرتی 
این  کشورها  از  بعضی  در  مثاًل  می افتد. 
هنری  اثر  کس  هر  دارد که  وجود  قانون 
مشخصی  مدت زمان  به  و  کند  خریداری 
بگذارد،  نمایش  به  عمومی  مکان  در 
50درصد از مالیات بر درآمدشان بخشیده 

می شود.«

کشورمان  در  »ما  گفت:  انتها  در  ایوبی 
هستیم  و...  مردم  زندگی  سبک  نگران 
زندگی  سبک  ایرانی  داریم  دوست  و 
زندگی  سبک  این  باشد.  داشته  را  خود 
چقدر  هنر  و  می شود  درست  چطور 
آنچه  کند؟  کمک  امر  این  به  می تواند 
است،  مطرح  عینیت  به عنوان  بیرون  در 
فرایندی  طی  پی یر بوردیو،  تعبیر  به 
و  می شود  ما  وجود  از  بخشی  آرام آرام 
ناهشیار  و  ناخودآگاه  زمینه  از  بخشی 
از  باالیی  درصد  می دهد.  تشکیل  را  ما 
ناخودآگاه  ضمیر  این  از  ما  رفتارهای 
داریم،  که  ژست هایی  همه  است؛ 
از  آن  جز  و  سخن گفتن  نحوه  ادبیات، 
خروجی  و  برمی آید  ما  ناخودآگاه  ضمیر 
رفتار  و  حرکات  ذائقه،  سلیقه،  ذوق،  آن 
است  همین  برای  می دهد.  شکل  را  ما 
اروپایی ها  رفتار  با  ایرانی ها  رفتار  که 
متفاوت است. اگر ما دائمًا رنگ ببینیم، 
زیبای  بناهای  بشنویم،  اصیل  موسیقی 
دیدارها  این  ببینیم،  ایرانی  معماری  با 
و  می شوند  ما  وجود  از  بخشی  آرام آرام 
می دهند  تشکیل  را  ما  ناهشیار  ضمیر 
و  می دهند  تغییر  را  زندگی  سبک  و 
خود  فرهنگی  داشته های  سمت  به 
خود  سخنان  پژوهشگر  می رویم.«این 
برد  پایان  به  نتیجه گیری  این  با  را 
رابطه  یعنی  هنری  سیاست گذاری  که 
اجتناب ناپذیر  امری  این  و  هنر  و  دولت 
باعث  باشد،  هوشمندانه  اگر  است؛ 
ارتقای فرهنگ و هنر، و اگر هوشمندانه 
هنر  و  فرهنگ  ازبین رفتن  باعث  نباشند، 
می شود. اگر می خواهیم سبک زندگی را 
عوض کنیم، راه آن فقط توصیه و ارشاد 
از  استفاده  راهش  نیست،  نصیحت  و 
ظرفیت بی مانند هنری است که در ایران 

دارد. وجود 
این نشست مجازی با پرسش و پاسخ 

همراهاِن برخط پایان یافت.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری 
اخذ  از  رشتخوار  شهرستان  صنایع دستی  و 
سند شش دانگ برای قلعه تاریخی کریم آباد 

این شهرستان خبر داد.
کاظم کامیاب دیروز با اعالم این خبر افزود: 
اعیان  و  عرصه  شش دانگ  مالکیت  »سند 
جمهوری  مالکیت  با  تاریخی کریم آباد  قلعه 
وزارت  برداری  بهره  حق  با  و  ایران  اسالمی 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
امالک شهرستان  و  اسناد  ثبت  اداره  توسط 

شد.« صادر  رشتخوار 
میراث فرهنگی،  نمایندگی  مسئول 
شهرستان  صنایع دستی  و  گردشگری 
برای  مالکیت  سند  اخذ  از  هدف  رشتخوار 
را  میراث فرهنگی  توسط  تاریخی  آثار 
برنامه ریزی برای حفاظت، حراست و مرمت 
داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  بناها  این  بیشتر 
»پروسه اخذ سند مالکیت این اثر تاریخی 
آثار ملی  به شماره 29285 در فهرست  که 
به ثبت رسیده است، در سال ۱۳98 توسط 
فرهنگ  اهالی  و  اسالمی  شورای  دهیاری، 
دوست روستای کریم آباد به میراث فرهنگی 
در  آن  سند  اخذ  مراحل  سپس  و  واگذار 
دستور کار این اداره قرار گرفت.«او در ادامه 
سند  الزم  پیگیری های  از  عنوان کرد:»پس 
شش دانگ عرصه و اعیان قلعه کریم آباد به 
مساحت ۷9۳2 مترمربع صادر شده است.«
اثر  »این  کرد:  تصریح  همچنین  کامیاب 

در  است که  قاجار  دوره  یادگاران  از  تاریخی 
در  و  رشتخوار  شهر  جنوب  کیلومتری   5
شده  واقع  کریم آباد  روستای  جنوب غرب 

است.«
اثر  این  »پالن  موارد گفت:  این  بیان  با  او 
برج  چهار  دارای  و  شکل  مستطیل  تاریخی 
دایره ای شکل در چهار جهت اصلی و در دو 
دارند،  ارتفاع  متر   ۱0 حدود  است که  طبقه 
و  حیاط  چهار  توسط  قلعه  داخلی  فضاهای 
از  تعدادی  و  محدود  آن  پیرامون  اتاق های 
اتاق ها آراسته به تزئینات رسمی بندی، اندود 

است.« روی گچ  نقاشی  و  گچ 
رشتخوار  میراث فرهنگی  نمایندگی  مسئول   
مهم ترین  کریم آباد  قلعه  اینکه  به  اشاره  با 
است،  کریم آباد  روستای  تاریخی  بنای 

افزود: »تالش می شود با هماهنگی اداره کل 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
به  ویژه  اعتباری  هرساله  رضوی  خراسان 
تاریخی  قلعه  این  احیای  و  مرمت  منظور 

یابد.« اختصاص 
اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
خراسان رضوی، کامیاب در پایان عنوان کرد: 
»نصب تابلوی راهنما، مرمت بخشی از برج 
از  تاریخی  قلعه  این  ورودی  و سردر  بارو  و 
اداره کل  توسط  مرحله  دو  در  و   ۱۳9۷ سال 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
استان خراسان رضوی و با مشارکت دهیاری 
انجام  کریم آباد  روستای  اسالمی  شورای  و 

است.« شده 

 در نشست تخصصی »سیاست گذاری هنر، رویکرد بومی، نگاه جهانی« مطرح شد

ایجاد 6 میلیون شغل پایدار جهانی به واسطه هنر

صدور سند شش دانگ برای قلعه کریم آباد رشتخوار

چندین احتمال برای 
 سازمان محیط زیست
 و یک صندلی خالی

انتخاب  درباره  گمانه زنی ها  ما|  |پیام 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 
حالی هنوز ادامه دارد که نام های زیادی 
در میان گزینه های احتمالی مطرح شده 

است. نامشخص  اصلی  و گزینه 
روی کار  از  ماه  یک  از  بیش  با گذشت 
انتخاب کابینه،  و  سیزدهم  دولت  آمدن 
در  گرفتن  قرار  برای  زیادی  افراد  نام 
و  رئیس جمهوری  معاونت    سمت 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  ریاست 
انتخاب  به  هنوز  دولت  اما  شده  مطرح 

است. نرسیده  قطعی 
چون  گزینه هایی  ابتدایی  روزهای  در 
که  بود  مطرح  فاضل  محمدی  اصغر 
و  محیط زیست  دانشکده  ریاست 
در  پایش  جهانی  مرکز  ارشد  مشاور 
بلندباالیش  رزومه  در  انگلستان  کمبریج 
او  از  می شد  گفته  اینکه  با  شده.  ثبت 
خواسته  برنامه  سازمان  ریاست  برای 
فراموش  نامش  زود  خیلی  اما  شده، 
مسعود  چون  کسانی  از  همزمان  شد. 
انسانی  زیست  محیط  معاون  تجریشی، 
می شد.  برده  نام  زیست  محیط  سازمان 
قربان  چون  ناآشنایی  نام های  همچنین 
حفاظت  اسبق  مدیرکل  شهریاری، 
مجمع  عضو  و  گلستان  زیست  محیط 
میان  در  هم  نظام  مصلحت  تشخیص 
فراکسیون  رئیس  رفیعی،  سمیه  بود. 
روزهای  از  هم  مجلس  زیست  محیط 
ابتدایی گزینه ای مطرح بود و در روزهای 
منتشر  او  انتصاب  درباره  خبری  گذشته 
در  نرسید.  تایید  به  نهایت  در  که  شد 
برخی  در  اما  او  درباره  گمانه زنی ها  کنار 
می شد که  یاد  راشدی  حمید  از  محافل 
در  و  دارد  شیمی-بیوتکنولوژی  دکترای 
زیست  محیط  سازمان  آموزش  معاونت 
مشغول  زیست  محیط  پژوهشکده  و 
کیخا،  احمدعلی  نام های  است.  بوده 
سازمان  طبیعی  محیط  اسبق  معاون 
جاللوندی،  حمید  زیست،  محیط 
محیطی  زیست  ارزیابی  دفتر  مدیرکل 
مدیرعامل  علیپور،  صدرالدین  حتی  و 
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 
فعلی  مدیرکل  محمودی،  و سعید  تهران 
روزهای  در  هم  تهران  محیط زیست 
روزهای  در  است.  شده  عنوان  ابتدایی 
گذشته از مسعود منصور، رئیس سازمان 
و  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  جنگل ها، 
معاون  الهیجان زاده،  احمدرضا  همچنین 
محیط  سازمان  دریایی  زیست  محیط 
فهرست  این  است.  یاد شده  نیز  زیست 
وجود  این  با  و  است  بلندتر  هم  این  از 
دیروز از چهره کمتر شناخته شده ای مثل 
زیست  محیط  فعاالن  از  مرادی،  یوسف 
با  است.  شده  یاد  کهگیلویه وبویراحمد 
صندلی  اما  نام ها  این  تمام  طرح  وجود 
محیط  بر  نظارت  متولی  سازمان  ریاست 
و معاونت  رئیس جمهوری  زیست کشور 
است  حالی  در  این  است.  خالی  هنوز 
مردم نهاد  تشکل های  شبکه  اعضای  که 
در  طبیعی کشور  منابع  و  زیست  محیط 
روزهای گذشته در گفت وگو با »پیام ما« 
سازمان  رئیس  انتخاب  در  تاخیر  این 
و  دانسته  زیست  محیط  ضرر  به  را 
و  پیچیدگی  به  توجه  با  که  بودند  گفته 
حاشیه  از  باید  زیست  محیط  حساسیت 
انتخاب گزینه  به  و  دوری کرد  و چالش 

زد. دست  مناسب 

 دشتک میمند
 روستای هدف 

صنایع دستی می شود
کهگیلویه وبویراحمد  صنایع دستی  معاون 
در  میمند  دشتک  روستای  معرفی  از 
هدف  روستای  به عنوان  دنا  شهرستان 

خبرداد. صنایع دستی 
»روستای  گفت:  رحمانی  محمدکاظم 
در  باالیی  ظرفیت  میمند  دشتک 
 ۳50 حدود  و  دارد  صنایع دستی  حوزه 
فعالیت  مشغول  روستا  این  در  هنرمند 

» . هستند
این  در  مطالعاتی  »کار  افزود:  او   
روستاهای  فهرست  در  ثبت  برای  منطقه 
این  کار  دستور  در  صنایع دستی  ملی 
دشتک  روستای  در  دارد،  قرار  اداره کل 
به عنوان  همواره  صنایع دستی  میمند، 
مناسب  و  ارزان  راه های  از  یکی 
است.«  مطرح  اشتغال زایی  برای 
اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
ستی  یع د صنا یو شگر گرد ، ث  فرهنگی میرا
میمند،  دشتک  کهگیلویه و بویراحمد، 
پاتاوه شهرستان  توابع بخش  از  روستایی 
تولید  به  آن  زنان  همه  که  است  دنا 
مشغولند. گلیم بافی  رشته  در  صنایع دستی 

زمانی طوالنی ُبرد که این 
موضوع جا افتاد که ارزش 
موسیقی و هنر تجسمی کمتر از 
بقیه مسائل نیست و بسیاری 
از مسائل و مشکالت را می توان 
با فرهنگ و هنر حل کرد و این 
نقطه آغاز این فکر بود که هنر 
با منافع ملی نسبتی دارد و 
می توان از بودجه عمومی برای 
آن هزینه کرد

پایش

در جلسه کارگروه مهر 
و میراث فرماندار ایذه 
با تخصیص اعتبار ۳00 
میلیون تومان برای اداره 
میراث فرهنگی شهرستان و 
200 میلیون تومان در اختیار 
شهرداری موافقت کرد

سومین جلسه کارگروه مهر و میراث، با عنوان 
پرونده  تدوین  در  هم افزایی  و  هماهنگی 
محوطه های  ساماندهی  و  ایذه  ثبت جهانی  
درون شهری در محل فرمانداری این شهرستان 
برگزار شد. در این نشست، ساماندهی محوطه 
به  موسوم  عمارت  اشکفت  سلمان،  تاریخی 
از  اتابکان )تاق تویله(، تپه سبزعلی و زبرجد 
موضوعاتی بود که در این کارگروه درباره آن ها 
بحث و بررسی شد. مهم ترین موضوعی که 
در چارچوب این جلسه بررسی شد، پرونده 
ثبت جهانی »منظر فرهنگیـ  تاریخی و طبیعی 
ایذه« در فهرست میراث جهانی یونسکو بود.
حکمت اله موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، 
خوزستان گفت:  صنایع دستی  و  گردشگری 
همانا  که  دلخواه  نتیجه  به  رسیدن  »برای 
است،  ایذه  فاخر شهرستان  آثار  ثبت جهانی 
این نیاز احساس می شود که همه ارگان ها و 
سازمان های مربوط در استان و شهرستان و 
نیز مدیریت شهری ایذه در کنار مردم شریف 
این  شهرستان و اداره کل میراث فرهنگی قرار 
گیرند.«او با تشریح اقدامات انجام شده در 
به  ایذه  ثبت جهانی  پرونده  تکمیل  راستای 
مهم ترین این اقدامات یعنی تعیین عرصه 
شناخته شده  اصلی  محوطه های  حریم  و 
در شهرستان که با تصویب و ابالغ از سوی 
وزارت خانه متبوع همراه بود اشاره و بر ادامه 
و  محوطه ها  سایر  حریم  و  عرصه  تعیین 
جمع آوری سایر مستندات الزم تأکید کرد.

موسوی همچنین درباره ساماندهی محوطه ها 
و  آن ها  از  بهتر  هرچه  حفاظت  راستای  در 
همچنین ایجاد فضایی قابل استفاده در قالب 
محوطه های  همسایه های  برای  سبز  فضای 
از  که  شهر  ساکنان  و  درون شهری  تاریخی 
و  ایذه  مردم  چندساله  مطالبات  مهم ترین 
می آید،  شمار  به  میراث فرهنگی  دوستداران 
ضمن رعایت حقوق قانونی و مالکانه مردم و 
دریافت رضایت مالکان اراضی واقع در عرصه 
و حرایم میراث فرهنگی توسط شهرداری، به 
فرماندار، شهردار و سایران در این خصوص 
توضیحات الزم را داد و ادامه ثبت آثار تاریخی 
شهرستان در کنار ثبت میراث معنوی و طبیعی 

را نیز خواستار شد. 
با  نیز  شهرستان  فرماندار  جلسه  این  در 
قول  همه جانبه،  حمایت  و  خرسندی  ابراز 
همکاری های الزم را داد و در این  خصوص 
با تخصیص اعتبار ۳00 میلیون تومان برای 
اداره میراث فرهنگی شهرستان و 200 میلیون 
کرد.  موافقت  شهرداری  اختیار  در  تومان 
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی 
مهدی  نشست  این  ادامه  در  خوزستان، 
فرجی، مدیر پایگاه آیاپیر نیز گفت: »جزئیات 
طی  شهری  حوزه  محوطه های  ساماندهی 
جلسه ای جداگانه میان پایگاه میراث فرهنگی 
آیاپیر و شهردار ایذه بر اساس مصوبات شورای 
فنی به صورت تفاهم نامه ای منعقد و وارد فاز 

شد.« خواهد  اجرایی 

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان خواستار شد
شکل گیری عزم عمومی در تکمیل پرونده ثبت جهانی ایذه

بر اساس گزارشی که اتحادیه 
اروپا هر سال منتشر می کند، 

پیش از شیوع کرونا، ساالنه 6 
میلیون شغل پایدار به واسطه 

هنر و صنایع خالق ایجاد شده 
است که رقمی بسیار قابل توجه 

است. شغل هنری خالقانه 
است و باعث کمال فرد می شود 

و سرمایه کالن فراوانی برای 
خلق این شغل الزم نیست

|  
رنا

 ای
 |
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نتایج مطالعه معاونت رفاه وزارت تعاون در مورد ابعاد فقر در ایران نشان می دهد:

روند صعودی فقر غذایی در ایران
نزدیک به ۴۱ درصد کشور در حوزه سالمت و غذا فقیر است
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مدیرعامل شرکت تولید برق 
نیروگاه های حرارتی:

نگران تامین سوخت 
نیروگاه ها هستیم

مدیرعامل شرکت تولید برق نیروگاه های حرارتی 
با بیان اینکه به جهت کسری منابع سوخت مایع 
و گاز نگرانی هایی وجود دارد، گفت: خاموشی در 
فصل زمستان بستگی به برودت هوا و میزان 
مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری دارد، اگر 
بیشتر  شده  پیش بینی  رقم  از  مصرف  میزان 
شود، مجبور می شوند گاز ارسالی به نیروگاه ها را 
کم کنند. به گزارش ایلنا، محسن طرزطلب درباره 
برای فصل زمستان  نیروگاه ها  تامین سوخت 
سوخت  مخازن  ذخیره  میزان  اکنون  گفت: 
درصد   ۳0 گذشته  سال  به  نسبت  نیروگاهی 
پایین تر است که  شرکت پاالیش و پخش در 
تالش است تا آبان ماه سطح ذخایر گازوئیل و 
مازوت به میزان سال های گذشته برسد. برنامه 
این است که مخازن سوخت نیروگاه ها تا قبل 
خود  حداکثر  میزان  به  سرما  فصل  شروع  از 
برسد. برنامه ریزی الزم صورت گرفته و ما نیز 
به صورت روزانه و هفتگی با مجموعه پاالیش 
و پخش و شرکت گاز جلساتی هماهنگی برای 
تامین سوخت داریم. مدیرعامل شرکت تولید 
برق نیروگاه های حرارتی درباره احتمال خاموشی 
در زمستان به دلیل کمبود سوخت تصریح کرد: 
خاموشی در فصل زمستان بستگی به برودت 
و  خانگی  بخش  در  مصرف گاز  میزان  و  هوا 
تجاری دارد، اگر میزان مصرف از رقم پیش بینی 
شده بیشتر شود، مجبور می شوند گاز ارسالی به 
نیروگاه ها را کم کنند، اما ما سناریوهای مختلفی 
مشکل  دچار  بیفتد  اتفاق  این  اگر  که  داریم 
نشویم.  طرزطلب با بیان اینکه به جهت کسری 
وجود  نگرانی هایی  و گاز  مایع  سوخت  منابع 
دارد، تاکید کرد: تالش می کنیم، تامین سوخت 
مایع زودتر انجام شود، ضمن اینکه امیدواریم 
مصرف کنندگان بخش خانگی و تجاری مراعات 
و مجبور  نشویم  مواجه  با کسری گاز  تا  کنند 
نباشیم سوخت مایع بسوزانیم، زیرا هزینه دارد.

رایگان ماندن ترافیک 
اپلیکیشن شاد 

در هاله ای از ابهام 
بررسی  نشست  در  حضور  با  ارتباطات  وزیر 
وضعیت شاد، آن را تجربه مثبتی برای کاربران 
دانست و اعالم کرد در تالشیم تا امسال نیز 
استفاده از شاد رایگان باشد اما تحقق آن وابسته 
به تامین منابع است. هنوز مشخص نیست در 
سال تحصیلی جدید نیز ترافیک شاد رایگان 
باقی خواهد ماند یا خیر. او همچنین با تاکید 
بر لزوم ایجاد فضایی امن و سالم برای کودکان 
و نوجوانان، تحقق این موضوع را با اجرای طرح 
ممکن  مجازی  فضای  در  کودکان  از  صیانت 
دانست و برای اجرایی شدن این طرح تشکیل 
کارگروهی متشکل از معاونان وزارت ارتباطات و 

آموزش و پرورش را پیشنهاد کرد.
این  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
اصل  شاد  شبکه  بودن  »رایگان  جلسه گفت: 
مهمی در این حوزه است که با اجرایی نشدن آن، 
ممکن است دانش آموزان مناطق محروم کشور، 

آموزش مجازی را از دست بدهند«

خروج تدریجی 
پیمانکاران ایرانی از بازار 

انرژی عراق 
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی ایران گفت: 
انرژی  پروژه های  در  ایرانی  پیمانکاران  حضور 
در  ایرانی  پیمانکاران  حضور  مستلزم  عراق 
این  که  است  عراق  نفت  وزارت  وندورلیست 
اقدام مهم تاکنون انجام نشده است. به گزارش 
تهران، حمیدرضا صالحی گفت:  بازرگانی  اتاق 
ایران در برقراری امنیت  به رغم حضور مستمر 
عراق طی سال های اخیر و شکل گیری برخی 
همکاری های اقتصادی میان دو کشور، حضور 
بغداد  اخیر  اجالس  در  ایران  رئیس جمهور 
می توانست سرانجام روشنی برای نقش آفرینی 
داشته  عراق  انرژی  بازار  در  ایرانی  پیمانکاران 
باشد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد. دبیرکل 
فدراسیون صادرات انرژی ایران گفت: دولت ها 
در ایران، تمایل و باوری به حضور شرکت ها در 
بازارهای هدف منطقه و دیگر نقاط جهان ندارند. 
اصالح  ایران  در  دولت  استراتژی  و  رویه  اگر 
نشود، بازار بزرگ انرژی عراق را از دست خواهیم 
داد در حالی که دیگر کشورها در باالترین سطح 
برای  خود  از شرکت های  به حمایت  سیاسی 
گسترش بازار در عراق به رقابت مشغول هستند. 
شرکت فرانسوی توتال اخیرًا برای اجرای چهار 
پروژه بزرگ نفتی قراردادی با دولت عراق امضا 
کرده و می تواند اجرای پروژه های مورد توافق 
در این قرارداد را به شرکت های ایرانی به عنوان 
پیمانکار دوم واگذار کند، با این حال شرط اولیه 
این است که پیمانکاران ایران در وندورلیست 
وزارت نفت عراق جایگاه داشته باشند که این نیز 
به تالش وزارت نفت و دولت ایران برای مذاکره 
با دولت عراق برمی گردد. اتفاقی که متاسفانه 

تاکنون هیچ گاه رخ نداده است.

 سنجش فقر در گذشته تنها مبتنی بر میزان 
درآمد خانوار بود، اما با تغییراتی که جهان امروز 
تجربه کرده، متغیرهای مختلفی برای سنجش 
مطالعه ای که  در  می شود.  گرفته  نظر  در  فقر 
معاونت رفاه وزارت تعاون برای ارائه تصویری از 
ابعاد فقر در ایران انجام داده است، فاکتورهای 
موثر در زندگی ایرانیان مورد بررسی قرار گرفته 
است: »آموزش، انرژی، مسکن، سالمت، تغذیه 
و تسهیالت رفاهی« این مطالعه همچنین به فقر 
چندی بعدی در سطح کشور پرداخته و به این 
نتیجه رسیده که: »فقر چندبعدی در کشور از سال 
90 تا 98 به طور متوسط روند نزولی داشته است. 
اما در برخی استان ها این روند از سال ۱۳9۷ 
سیر صعودی به خود گرفته است که می توان 
آن را ناشی از شرایط اقتصادی مانند تحریم و 
تورم دانست. با توجه به اینکه این شرایط بعد 
البته شیوع  ادامه پیدا کرده و  نیز  از سال 98 
ویروس کووید ۱9 نیز بر بحران اقتصادی دامن 
زده است، می توان برآورد کرد که فقر چند بعدی 
در اکثر استان ها روند صعودی خود را ادامه دهد. 
مهم ترین بعد فقر که در طول سال های اخیر 
روند صعودی داشته است، بعد تغذیه در زمینه 
دریافت کالری )حداقل 2۱00 کیلوکالری در روز( 
و پروتئین در خانوار بوده است که گرانی اقالم 
غذایی می تواند یکی از مهم ترین دالیل آن باشد. 

داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار نیز نشان 
می دهند مصرف اقالم ضروری در طول سال های 
اخیر روند نزولی داشته است. لذا سیاست گذاری 
در زمینه حمایت غذایی و تأمین سبد کاال برای 
خانوارها خصوصا در دهک های پایین درآمدی در 
شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند 
شیب سیر صعودی فقر در آینده را کاهش دهد«
فقر غذایی می تواند از نتایج بلند مدت ناامنی 
ناامنی  از  شده  ارائه  تعاریف  در  باشد.  غذایی 
غذایی فاکتورهایی مثل بی ثباتی در تولید و عرضه 
بیسوادی،  اقتصادی،  تورم  بیکاری،  فقر،  غذا، 
ناآگاهی های تغذیه ای، حوادث، خشکسالی و... 
مد نظر قرار می گیرند. با آسیب هایی که به ویژه 
در یک سال اخیر در پی خشکسالی و عوامل 
و کشاورزی  دامپروری  به بخش  دیگر  متعدد 
کشور وارد شده است، بروز این پدیده که منجر به 
افزایش نرخ مواد غذایی اساسی می شود، یکی 
از عوامل صعودی شدن نمودارهای مربوط به فقر 

غذایی است.
مطالعه معاونت رفاه وزارت تعاون نشان می دهد 
استانهای تهران و البرز بر خالف سایر ابعاد فقر، 
در بعد سالمت و تغذیه، وضعیت خوبی نسبت به 

بسیاری از مناطق کشور ندارند.
 یکی از دالیل بسیار مهم این موضوع نداشتن 
تغذیه مناسب و تامین نشدن کالری و پروتئین 

استاندارد است. سوء تغذیه در این استان ها از 
سویی نتیجه سبک زندگی و از طرفی به دلیل 
باال بودن هزینه زندگی است. هزینه هایی مثل 
مسکن که در اولویت قرار داشته و در مواردی 
غذایی  سبد  از  پروتئینی  مواد  حذف  باعث 
خانواده ها می شوند. نتایج این پژوهش نشان 
می دهد به طور متوسط و بر اساس معیارهای 
حوزه  در  درصد کشور   4۱ حدود  شده،  تعیین 

سالمت و غذایی فقیر است.
مباحث  در  سالمت  و  تغذیه  موضوع  اهمیت 
مربوط به فقر آنجا خودنمایی می کند که ریشه 
بروز بیماری هایی در افراد می شود. بیماری هایی 
که می تواند در سایه فقر تشدید شده و یا در 
نسل های مختلف تکثیر شود. یکی از این موارد 
مادران  دارد، وضعیت  فقر غذایی  در  ریشه  که 
باردار و تولد فرزندانی با مشکالت عدیده است. 
که  کودکانی  می دهد  نشان  جهانی  مطالعات 
شانس  می شوند،  متولد  فقیر  خانواده های  در 

بیشتری در دچارشدن به بیماری دارند.
بارداری  دوران  طول  در  مادرانی که  طرفی  از   
خود از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند، احتمال 
بیشتری دارد که فرزندانی با بهره هوشی پایین تر 
بیاورند. فرزندانی  به دنیا  و جسمی ضعیف تر 
که استعداد بیشتری برای ابتال به بیماری های 
موجب  خانواده  در  مالی  فقر  دارند.  مختلف 

بی توجهی به درمان شده و بیماری را تشدید و 
در مواردی می تواند منجر به مرگ مادر یا نوزاد 

او شود.
در پژوهش مورد اشاره در مورد وضعیت سالمت 
مادران و نوزادان آمده است: »همه ساله، تعدادی 
از نوزادان قبل از رسیدن به یک سالگی به دالیلی 
چون نارس بودن، کم وزنی بدو تولد، بیماری ها 
و نقص های مادرزادی یا بیماری هایی چون تب 
و تشنج، اسهال، مننژیت یا بیمار ی های مسری 
از دنیا می روند. این آمار در مناطق محروم و در 
میان دهک های پایین درآمدی، به دالیلی بیشتر 
به: ضعف  می توان  دالیل  این  جمله  از  است. 

زایمان،  و  بارداری  بهداشتی حین  مراقبت های 
تغذیه نامناسب مادر هنگام بارداری و شیردهی، 
و  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  چشمگیر  کمبود 
ضعف پوشش واکسیناسیون اشاره کرد.« این 
نرخ مرگ و میر می تواند در کودکان زیر پنج سال 
هم تکرار شود. بر اساس اطالعات موجود در این 
مناطق  در  اتفاق می افتد که  »بسیار  پژوهش: 
محروم و در میان اقشار فقیر، به علت کمبود 
واگیر  بیماری های  بهداشتی و شیوع  امکانات 
محیطی،  آلودگی های  از  ناشی  بیماری های  یا 
کودکان دچار بیماری شده و جان خود را از دست 
می دهند. تغذیه ضعیف و نامناسب نیز می تواند 
در مرگ و میر این کودکان مزید بر علت باشد. 
این شاخص نیز یکی از معیارهایی است که بر 
اساس آن کشورها به لحاظ سطح رفاه و توسعه 

انسانی درجه بندی می شوند«.
عالوه بر موضوع تغذیه و بهداشت، موضوع فقر و 
نابرابری در بخش آموزش هم یکی از ابعاد مورد 
توجه این پژوهش بوده است. شاخص های این 
حوزه بیشتر پیرامون موضوع سواد، تحصیالت 
و دسترسی به خدمات آموزشی )نرخ پوشش 
اساس  این  بر  می شوند.  تعریف  تحصیلی( 
استان سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت 
را از نظر فقر در حوزه آموزش دارد و پس از آن 
و  چهارمحال  لرستان،  ایالم،  نظیر  استان هایی 
بختیاری و خراسان جنوبی قرار دارند. در این 
بخش استان های تهران، یزد، قم و البرز وضعیت 

بهتری دارند.
 به طور متوسط با توجه به مولفه هایی که مورد 
بررسی قرار گرفتند )بیسوادی سرپرست خانوار، 
حضور کودک محروم از تحصیل در خانوار( حدود 
20 درصد کشور در بعد آموزش در فقر به سر 
می برد. این پژوهش عالوه بر مسایل اشاره شده، 
در بخش های مختلف به بررسی وضعیت فقر 
مسکن، انرژی، حوزه مالی و تسهیالت رفاهی 
هم پرداخته است. در این مطالعه در استان های 
مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده 
که: »استان سیستان و بلوچستان با اختالف 
زیاد، بیشترین میزان از محرومیت را نسبت به 
سایر مناطق کشور، در تمامی ابعاد اشاره شده، 
وضعیت  اصفهان  و  تهران  استان های  و  دارد 
دارند«  فقر  ابعاد مختلف  در  بهتری  به مراتب 
تصویر ارائه شده از ابعاد فقر در ایران و همچنین 
محاسبات فقر چندبعدی نشان می دهد، اگرچه 
نرخ سرشمار فقر در سال های گذشته روند نزولی 
داشته، اما وسعت فقر در مناطق روستایی بیشتر 
از مناطق شهری است. استان های سیستان و 
بلوچستان و کرمان که در اغلب فاکتورهای مربوط 
به ابعاد فقر وضعیت بدتری داشتند، شدت فقر 

بیشتری نیز نسبت به سایر استان ها دارند.
مطالعه و بررسی مجموع این عوامل می تواند 
کشور  در  آن  مختلف  ابعاد  و  فقر  از  تصویری 
ترسیم کند. تصویری که نشان می دهد برخی 
استان ها به ویژه در جنوب شرق ایران، با فقری 
چندی بعدی که شامل فقر آموزش، بهداشت، 
سالمت، مسکن و انرژی است دست به گریبان 

هستند.

ما درآمدهای نفتِی بسیاری داشتیم که اگر به 
درستی مدیریت می شد و تخصیِص منابع بین 
تا  اتفاق می افتاد  اقتصاد  واقعی  بخش های 
این اندازه تولید ما به قهقرا نمی رفت و واردات 
باعث تضعیف تولید نمی شد. این اظهار نظر 
محمود جامساز در گفت و گو با ایلناست. این 
کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص بحران 
معیشت  بحران  می گوید:  کنونی  معیشتی 
دهه  چهار  سیاست های  از  ناشی  کنونی 
حاکمیت اقتصاد دولتی در اقتصاد کل کشور 
است. تمام سیاست های پولی، مالی و ارزی 
دولت به نحوی بوده که تمام متغیرهای کالن 
اقتصادی را در وضعیت بدی قرار داده است. 
بی توجهی به علم اقتصاد و منطق اقتصادی در 
تصمیم گیری ها باعث شده که اقتصاد ما در 
رتبه بندِی اقتصاد کشورهای جهان در رده های 

بسیار پایینی قرار گیرد.
جامساز با اشاره به ثروت و منابع طبیعی و 
انسانی موجود در کشور گفت: ما می توانستیم 
به یک قدرت اقتصادی تبدیل شویم. وقتی 
قدرت بزرگ اقتصادی شکل گیرد قطعا مقوم 
این  عکس  اما  بود.  خواهد  سیاسی  قدرت 
سیاسی  قدرت  یعنی  ندارد؛  صحت  قضیه 
نمی تواند بدون قدرت اقتصادی پایدار بماند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در حال 
حاضر مسئله  اصلی مردم معیشت است. در 
قانون اساسی در اصول 2۷ تا ۳۱ بر تامین 

معیشت و آموزش و بهداشت و ایجاد زمینه 
مسکن دار شدن مردم تاکید شده و اجرای آن 
را به دولت ها تکلیف نموده اما متاسفانه امروز 
بسیاری از مردم در زیر خط فقر هستند و تورم 
بی سابقه ای در کشور شکل گرفته و کثیری از 
آحاد جامعه نه تنها از غم بی مسکنی بلکه از فقر 
و ناتوانی در تأمین معیشت خود نیز در رنجند.
جامساز با بیان اینکه نرخ تورمی که هر سال 
تورمی  نرخ  می شود،  اعالم  آمار  مرکز  توسط 
ستانده های  و  داده ها  اساس  بر  که  است 
دستگاه محاسباتی مرکز آمار محاسبه و اعالم 
می شود که می توان از آن به عنوان نرخ تورم 
ضمنی یاد کرد، گفت: مردم فراتر از این نرخی 

که اعالم می شود، تورم را احساس می کنند. 
اما  می دانند  یکی  تورم  و  گرانی  این  مردم 
سطح  افزایش  واقع  در  تورم  نیست؛  اینطور 
عمومی قیمت ها است در حالی که گرانی، به 
قدرت خرید مردم برمی گردد. ممکن است در 
کشوری تورم 40درصد باشد اما قدرت خرید 
از  باشد.  هزینه ها کافی  پوشش  برای  مردم 
طرفی ممکن است در یک اقتصاد هم شاهد 
نرخ تورم باال و هم کاهش قدرت خرید مردم 
باشیم، این چیزی است که ما در کشورمان 
با آن مواجهیم. کنترل نرخ تورم و همچنین 
بزرگترین چالش های  از  کاهش گرانی یکی 
دولت است که باید با اقتدار آن را دنبال کند. 

هم تورم داریم و هم گرانی
اقتصاد کالن

متوسط میزان سرانه انتشار 
دی اکسید کربن جهان 

4.98 تن است در حالی که 
این رقم در ایرن به 8.4 تن 

می رسد

متوسط تولید کربن در ایران بیش از متوسط جهانی است
ایران کمک  در  محیطی  زیست  شاخص های 
است که  کرده  اقتصادی کشور  رشد  به  کمی 
منابع  از  از حد  بیش  استفاده  معنای  به  این 
طبیعی کشور است. در مدل های اولیه ای که رشد 
اقتصادی کشورها را توصیف می کرد، سرمایه 
فیزیکی به عنوان تنها عامل مهم در نظر گرفته 
شد. اما به مرور زمان، پای کیفیت عوامل تولید 
مثل مهارت نیروی کار هم به میان آمد. به این 
ترتیب پس از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی 
توصیف  در  متغیری می دانند که  مهم ترین  را 
اقتصادها به کار می آید. در مدل های پیشرفته تر، 
سرمایه اجتماعی به معنای ارتباط و تعامل میان 
اقتصادها  تحلیل  و  توصیف  در  جامعه،  افراد 
مورد توجه قرار گرفت. در سال های اخیر، برای 
بین کشورها،  اقتصادی  رشد  تفاوت  شناخت 
سرمایه طبیعی در کنار سرمایه فیزیکی مورد 
توجه قرار گرفته است. هرچند محیط زیست از 
سال ۱9۷0 در بررسی های اقتصادی وارد شده 
اما سرمایه محیط زیستی یا طبیعی، در ارتباط 
با رشد اقتصادی کشور کمتر مورد توجه بوده.

پژوهشگران در یک بررسی که در قالب مقاله 
»نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران« 
در نشریه پژوهش های اقتصادی ایران منتشر 
شده، با توجه به شرایط کنونی محیط زیست 
ایران، به رابطه رشد اقتصادی و محیط زیست 
است  این  آنها  پرسش  پرداختند.  اقتصاد  در 
که سرمایه زیست محیطی در ایران براساس 
شاخص هایی مثل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت 

اکولوژیکی، کسری اکولوژیکی، تنش اکولوژِکی 
و مساحت زمین های کشاورزی چه اثری در 
رشد اقتصادی دارد؟ متوسط میزان سرانه انتشار 
دی اکسید کربن جهان 4.98 تن است در حالی 
که این رقم در ایرن به 8.4 تن می رسد. این در 
حالی است که سرانه انتشار دی اکسید کربن 
در سال ۱960 در ایران ۱.۷ تن بوده است. یعنی 
انتشار سرانه، ساالنه ۳ درصد رشد کرده است. 
این رقم در جهان از سال ۱960 تا 20۱4، کمتر از 

0.9 درصد بوده است.
مقدار سرانه استفاده از منابع طبیعی و زیست 
محیطی ساالنه بیش از 2.6 درصد رشد کرده 
مصرف  به  میزان،  این  از  درصد  است که 64 
خانوارها تعلق دارد. نکته مهم دیگر اینکه در سال 
59، سهم انتشار دی اکسید کربن در ایران از کل 
ردپای اکولوژیکی در کشورمان تنها ۱2 درصد بوده 
که این رقم در سال 94 به بیش از ۷۳ درصد 
در حالی است که متوسط  این  رسیده است. 
ردپای  کل  از  اکسید کربن  دی  انتشار  سهم 

اکولوژیکی در دنیا 60 درصد است.
می دهد  نشان  پژوهشگران  این  یافته های 
ایران کمک  در  محیطی  زیست  شاخص های 
کمی به رشد اقتصادی کشور کرده است که این 
به معنای استفاده بیش از حد از منابع طبیعی 
کشور است. بنابراین به دولت ها توصیه کرده اند 
با کاهش تمرکز بر بهره برداری از منابع زیست 
دنبال  را  بهره وری  و  افزایش کارایی  محیطی، 

کنند.

|پیام ما| گرانی اقالم اساسی و کوچک شدن سبد خانوارهای ایرانی در سال های اخیر، تنها در میان جداول و نمودارها نمایان نیستند. 
کوچک شدن سبد خانواده و حذف اقالم پروتئینی از آن تبعات فراوانی در سالمت و ابعاد دیگر جامعه دارد. مطالعاتی که در قالب 
مجموعه گزارش های اسناد پشتیبان برای تدوین برنامه هفتم توسعه توسط معاونت رفاه وزارت تعاون تهیه شده نشان می دهد ایرانی ها 
دچار فقر غذایی هستند و این روند در جامعه رو به افزایش است. منظور از فقر غذایی کاهش شدید در مصرف ویتامین، پروتئین، مواد 
مغذی و انرژی است. حذف اجباری اقالمی مثل گوشت و لبنیات از سبد خانوارها، تبعات و آثار بسیاری در آینده جامعه دارد. شاید در 
گذشته بخشی از جامعه با این شکل از فقر درگیر بودند، اما نتیجه تکثیر آن در سطحی گسترده را شاید در سال های آینده در کودکانی با 

عملکرد تحصیلی پایین که با بیماری های مختلف درگیر هستند و جامعه ای افسرده و منفعل شاهد باشیم.

استان سیستان و بلوچستان با 
اختالف زیاد، بیشترین میزان 
از محرومیت را نسبت به سایر 
مناطق کشور، در تمامی ابعاد 
اشاره شده، دارد و استان های 

تهران و اصفهان وضعیت به 
مراتب بهتری در ابعاد مختلف 

فقر دارند

مهم ترین بعد فقر که در طول 
سال های اخیر روند صعودی 
داشته است، بعد تغذیه در 

زمینه دریافت کالری و پروتئین 
در خانوار بوده، که گرانی 

اقالم غذایی می تواند یکی 
از مهم ترین دالیل آن باشد. 

مصرف اقالم ضروری در طول 
سالهای اخیر روند نزولی داشته 

است 
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 رئیس کمیسیون معماری 
و شهرسازی ادامه داد: تهران 
طبق آمار حداقل سالی ۱00 هزار 
مسکن نیاز دارد. هرچند که 
معتقدم  بیش از ۱50 هزار مسکن 
نیاز است و این درحالیست که 
در تهران ساالنه حدود 40 هزار 
مسکن ساخته می شود

شهر

یک عضو شورای شهر تهران: 

این دروغ رسانه ای است که می گویند ساخت مسکن
 معلول جمعیت پذیری است

دو عضو شورای اسالمی شهر تهران در دیدار 
تهران  شهر  شورایاری های  نمایندگان  با 
تعریف  و  برابر  حقوق  تدوین  و  تقویت  بر 
ارتقاء جایگاه  و  برای حفظ  سیاستی جامع 

کردند. تاکید  شورایاری ها 
دیدار  در  عباسی  مهدی  ایلنا،  گزارش  به 
حذف  یا  حفظ  درخصوص  شورایاران  با 
به  توجه  با  گفت:  شورایاری ها  موجودیت 
ماجراست،  این  حل  دنبال  به  شورا  اینکه 
رای  اصال  که  گذاریم  می  این  بر  را  فرض 
دیوان عدالت اداری درخصوص شورایاری ها 
تشریح  به  ادامه  در  عباسی  ندارد.  وجود 

شورایاری ها  با  رابطه  در  شورا  برنامه های 
پرداخت که شامل حقوق برابر و تعریف یک 
سیاست جامع حداقل چهار ساله، اقتصادی 
کردن تولید مسکن  و شفافیت می شد. او 
تشریح کرد: در خصوص مسکن، یک دروغ 
ساخت  می گویند  که  است  رایج  رسانه ای 

است.  پذیری  جمعیت  معلول  مسکن 
این درحالیست که گروه هایی در تهران وجود 
دارند که نیاز به مسکن جدید دارند. از بافت 
آسیب  اولی ها،  مسکن  تا  گرفته  فرسوده 
رئیس  بد مسکن ها.   و  اجتماعی  دیدگان 
داد:  ادامه  شهرسازی  و  معماری  کمیسیون 

تهران طبق آمار حداقل سالی ۱00 هزار مسکن 
از ۱50  دارد. هرچند که معتقدم  بیش  نیاز 
درحالیست  این  و  است  نیاز  مسکن  هزار 
مسکن  هزار   40 حدود  ساالنه  تهران  در  که 
ساخته می شود. عباسی با بیان اینکه  قریب 
به ۳0 درصد اقتصاد کشور وابسته به مسکن 
است، گفت:  اگر مسکن نسازیم به اقتصاد 
کشور و مشاغل آسیب وارد می کنیم و این 

است. باره  چندین  خسارتی 
 اگر سرمایه گذاران سرمایه خود را از مسکن 
نشود،  تولید  مسکن  اگر  و  کنند  خارج 
گروه های اجتماعی جامعه سبدهای عرضه را 

پر می کنند و این به افزایش سه برابری اجاره 
باعث  همچنین  می شود.  منتج  امروز  بهای 
بدتر  مرحله  در  و  نشینی  حاشیه  گسترش 
نایب   شربیانی  جعفر  می شود.  نشینی  زاغه 
نیز  رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 
خطاب به شورایاران اظهار داشت: دوره پنجم 

بی مهری کردند.  شورایاری ها  با 
با  که  نخواستند  یا  نتوانستند  یا  حال 
اما  باشند.  داشته  همکاری  شورایاری ها 
شورایاری ها  به  ششم  شورای  رویکرد 
حفظ  برای  چه  است،  مثبت  رویکرد  یک 
شورایاری ها و چه برای تقویت آنان. شربیانی 
افزود: شورایاران در همه حوزه های مدیریت 
شهری متخصص هستند و از همین روی در 
برای  بهترین گزینه  هم  شهرسازی  موضوع 
شهری،  مدیریت  مشکالت  از  زدایی  مانع 

است. شورایاری ها  با  گفت وگو 
و  معماری  کمیسیون  رئیس  نایب    
با  مبارزه  حوزه  در  همچنین  شهرسازی 

و  معماری  کمیسیون  در  بسترش  فساد که 
با  کرد:  تاکید  مهیاست  بشدت  شهرسازی 
داریم  مردمی  نظارت  هم  شورایاران  کمک 
های  حوزه  از  استفاده  مکانیزه کردن  هم  و 
افزود:  همچنین  او  را.  شهرسازی  مختلف 
این سیستم بازدیدهای میدانی که شهرداری 
می کند  پنهان  را  مشکالت  و  می کند  برگزار 
اصال درست نیست. چرا که بازدید هماهنگ 
شده است و بصورت موقت مشکالت را پنهان 
بال  و  دارد  نظارتی  بعد  شورا  اما  می کنند. 
های نظارتی آن هم شما شورایاران هستید. 
بر اساس این گزارش شورایاران نیز در این 
جمله  از  مشکالت  اهم  تشریح  به  جلسه 
تبدیل پارکینگ ها به انبار و آسیب پذیر بودن 
بافت های قدیمی و انتخابات شورایاری ها و 
عدم رسیدگی مدیریت شهری قبلی به امور 
سرانه  و کمبود  درختان  قطع  و  شورایاری ها 
فضای سبز و کمبود مراکز خدماتی محالت  

پرداختند.

رضایی  محمدرضا  ایمنا،  گزارش  به 
در  توجه  قابل  موضوعات  از  یکی  می گوید: 
شکل گیری  نحوه  و  شهر  شناخت  راستای 
شهر  قدیمی  بافت  شناختن  و  مطالعه  آن، 
عمرانی  حرکت  هرگونه  برای  که  است 

می رود. شمار  به  گام  نخستین 
مشارکت  ضرورت  امروزه  اینکه  بیان  با  او 

و  کالبدی  وضعیت  بهبود  در  شهروندان 
نیست،  پوشیده  کسی  بر  شهرها  اجتماعی 
ایجاد  و  اجتماعی  عدالت  تحقق  افزود: 
و  ایمن  امن،  زیستی  محیط   شکل گیری 
شهروندان  فعالیت  و  زندگی  برای  دلخواه 
به  فرصت ها  از  برخورداری  راستای  در 
کالن  اهداف  از  زندگی  برابر  فرصت های 

بی شک  که  است  کشور  چشم انداز  سند 
داشتن  با  شهری  فرسوده  بافت های 
و  اجتماعی  کالبدی  مشکالت  و  مسائل 
ناسازگاری  برای  را  محیط هایی  اقتصادی، 

است. کرده  ایجاد  هدف 
تاکید  با  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
در  مطلوب  نحو  به  شهرها  اداره  اینکه  بر 

بسیاری از موارد از توان دولت خارج است، 
به  رسیدن  مهم  ارکان  از  یکی  تصریح کرد: 
حداکثری  جلب  شهرها،  اداره  در  موفقیت 
تا  است  محلی  نهادهای  و  مردم  مشارکت 
در  زیادی  حدود  تا  بتوانند  شهری  مدیران 
با  اجرایی  قابلیت های  و  اهداف  تدوین 

بردارند. گام  موفقیت 
یکی  بافت های فرسوده  ادامه می دهد:  او  
است  آسیب پذیر شهری  بافت های  انواع  از 
برخورداری  فرسودگی کالبدی،  دلیل  به  که 
تاسیسات  و  دسترسی ها  از  نامناسب 
شهری  زیرساخت های  وجود  و  خدماتی 
اقتصادی  و  محیطی  ارزش  آسیب پذیر، 

دارد. پایینی 
بازتاب های  و  دالیل  به  اشاره  با  رضایی 
فرسودگی  اصواًل  گفت:  بافت ها،  فرسودگی 
معرف  بلکه  نمی شود،  منحصر  کالبد  به 
را  انسان  زندگی  که  است  شرایطی  وجود 
به گونه ای  می کند  تهدید  مختلف  ابعاد  در 
در  روند  این  تداوم  می رسد  نظر  به  که 
یک  منزله  به  خود  فرسوده  بافت های 
آن  تبعات  که  است  فاجعه آمیز  رخداد 

است. گرفته  نشانه  را  آینده  نسل های 
این  است:  معتقد  دانشگاه  استاد  این 
باالی  میزان  همچون  مواردی  شرایط 
فقر  اجتماعی،  معضالت  وجود  جرایم، 
مناسب کالبدی،  زیرساخت های  اقتصادی، 
امکان  عدم  زلزله،  برابر  در  آسیب پذیری 
و  بحران  مواقع  در  مناسب  امدادرسانی 
می شود. شامل  را  دیگر  موارد  بسیاری 
و  دکتری جغرافیا  دوره  دانش آموخته  این 
برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس 
شهروندان  مشارکت  سطح  ارتقای  تهران 
فرسوده  بافت های  بهسازی  و  نوسازی  در 
و  عاملیتی  ابعاد  به  توجه  الزمه  را  شهری 
دانست  کالن  و  خرد  سطح  در  ساختاری 
برای  فردی  نگرش  تغییر  کرد:  تصریح  و 
افزایش مشارکت شهروندان در سطح خرد 
احترام  و  آگاه سازی  و  آموزش  نیازمند 
قائل شدن برای آزادی های فردی و حقوق 
شهروندی است. او با بیان اینکه کنشگران 
چشم انداز  در  تغییراتی  باید  مشارکت 
مردم  توانمندی های  به  نگرش  نوع  و 
و  مدیران  کرد:  تاکید  کنند،  ایجاد  تغییر 
کالن  سطح  عامالن  عنوان  به  کارشناسان 
امر  تسهیل  و  مشارکت پذیری  فرآیند  در 
که  دارند  مؤثری  نقش  مردم  مشارکت 
نیز  این گروه  است  الزم  منظور  این  برای 

دهند. نگرش  تغییر 

عوامل  از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  رضایی 
به  مردم  مشارکت  جلب  بر  تاثیرگذار  مهم 
در  آنها  شدن  سهیم  مالی،  مشارکت  ویژه 
بین  منافع  عادالنه  توزیع  و  پروژه ها  منافع 
برای  کرد:  تاکید  است،  مشارکت کنندگان 
کسب  و  مردم  مشارکت  تقویت  و  ارتقا 
باید  بافت ها  بهسازی  و  نوسازی  در  توفیق 
و  نوسازی  قوانین  از  مردم  آگاه کردن  به 
و  فرآیند  خصوص  در  دقیق  اطالع رسانی 
و پیشنهادات  نظرات  ابعاد طرح و دریافت 
برای  مالی  تسهیالت  اعطای  همچنین  آنها 
و  بهسازی  در  ساکنان  مشارکت  افزایش 

شود. توجه  فرسوده  بافت  نوسازی 

عادالنه  توزیع  برای  بسترسازی  گفت:  او 
مقررات  و  ضوابط  و  قوانین  اصالح  منافع، 
مداخله  و  حضور  و  پذیرش  برای  اداری 
مردم در فرآیند تصمیم سازی، برنامه ریزی، 

است. ضروری  ارزیابی  و  اجرا 
جغرافیا  دکتری  دوره  آموخته  دانش  این 
تربیت  دانشگاه  شهری  برنامه ریزی  و 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  تهران  مدرس 
ساکنان  و  مالکان  تحصیالت  سطح  اینکه 
گاهی  و  است  متفاوت  فرسوده  بافت های 
بی سواد  حتی  یا  پایین  سواد  سطح  دارای 
برای  آموزشی  دوره های  برگزاری  هستند، 
مشارکت  و  حمایت  جلب  و  آگاهی افزایی 
نهادسازی  البته  است؛  و ضروری  الزم  آنها 
است  دیگر  مهم  موضوع  اطالع رسانی  در 
ساختار  ایجاد  مردم  دیدگاه  از  که  چرا 
اجرا  چگونگی  خصوص  در  اطالع رسانی 
بهسازی  و  نوسازی  طرح های  انجام  و 
می تواند  طرح  مزایای  به  دستیابی  و 

دهد. افزایش  را  مشارکت 

یک استاد دانشگاه:

جلب مشارکت شهروندان
 نیاز اصلی مدیران شهری است

ساختمان های درمانی 
شهر ایمن می شوند 

لیست  است  قرار  شد که  اعالم  سال گذشته 
انتشار  به  پایتخت  ناایمن  ساختمان های 
مخالفت هایی  و  واکنش ها  برسد که  عمومی 
سازمان  آن  از  پس  داشت.  همراه  به  هم  را 
آتش نشانی تهران اعالم کرد که با وجود عدم 
انتشار عمومی این آمار اما بازدیدهای خود از 
داد. خواهد  ادامه  را  پایتخت  ساختمان های 
مهدی داوری -مدیر عامل سازمان آتش نشانی 
درباره  تهران-  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
بازدیدهای آتش نشانی و رصد وضعیت ایمنی 
ساختمان های پایتخت و در پاسخ به این سوال 
آیا اسامی ساختمان های ناایمن پایتخت منتشر 
از  بازدید  ایسنا گفت:  به  یا خیر؟  خواهد شد 
شرایط ایمنی ساختمان های پایتخت در حال 
انجام است البته مدتی قبل مسائلی در خصوص 
اینکه اطالعات ایمنی ساختمان ها به اطالع عموم 
برسد یا خیر، مطرح شد که در نهایت به تفاهمی 
رسیده نشد اما مسیر سازمان آتش نشانی ادامه 

دارد. 

فرماندار اهواز خبر داد: 
صالحیت رضا امینی برای 
شهرداری اهواز تایید نشد

مصوبات  تطبیق  هیات  گفت:  اهواز  فرماندار 
شهر  اسالمی  شورای  مصوبه  اهواز  شهرستان 
اهواز در خصوص انتخاب شهردار جدید را مغایر 
قوانین و مقررات دانسته و صالحیت او را تایید 
نکرد. به گزارش ایرنا، جمال عالمی نیسی بیان 
کرد: هیات تطبیق شهرستان در فرمانداری اهواز 
ششم  نشست  مصوبه  و  داد  جلسه  تشکیل 
شورای اسالمی شهر اهواز در خصوص انتخاب 
شهردار این شهر مورد بررسی قرار گرفت. او گفت: 
به استناد ردیف 6 بند چ ماده سه آیین نامه 
احراز تصدی سمت شهردار مصوب 25/9/۱۳9۷ 
هیات وزیران )سابقه 9 سال مدیریت ارشد برای 
شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر( 
و رشته تحصیلی فوق لیسانس مرتبط مستند 
به بخشنامه شماره 2۱055۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳9۷ 
با قوانین و مقررات  وزیر محترم کشور مغایر 
دانسته و آن تایید نکرد.  پیش از این اعضای 
هشتم  تاریخ  در  اهواز  شهر  اسالمی  شورای 
شهریور جاری با اکثریت آرا ، »رضا امینی« را به 
عنوان شهردار کالن شهر اهواز انتخاب کردند.  رضا 
امینی که دارای مدرک دکترای جامعه شناسی 
منطقه  شهرداری  مسئولیت  است،  فرهنگی 
هشت اصفهان و مدیریت روابط عمومی این 
شهرداری را در کارنامه خود دارد. روزنامه پیام ما 
در همین راستا گزارشی با تیتر »مدافع انتقال 
در  بود.  کرده  منتشر  شد«  اهواز  شهردار  آب، 
بخشی از این گزارش آمده است: رضا امینی، 
شهردار منتخب شورای شهر اهواز، در سال 92 
با ۱۳ رای رئیس شورای چهارم شهر اصفهان 
شد. او لیسانس مهندسی کشاورزی دارد و فوق  
لیسانسش برنامه ریزی فرهنگی است. در سابقه 
کاری او معاون فرهنگی بسیج دانشگاه صنعتی 
اصفهان، فرمانده ناحیه بسیج دانشگاه صنعتی 
صنعتی  دانشگاه  ارشاد  ستاد  عضو  اصفهان، 
اصفهان و مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی 
مصرف محلی استان اصفهان به چشم میخورد 
شهر  اسالمی  شورای  دوره  سومین  آغاز  با  او 
اصفهان به سمت شهردار منطقه هشت اصفهان 
منصوب شد. در شورای پنجم بعد از محکومیت 
قضایی مهدی مقدری و رای دادگاه، رضا امینی 
از سوی فرمانداری به عنوان عضو علی البدل وارد 

شورای اصالح طلبان شهر اصفهان شد. 

جلب مشارکت شهروندان در اداره شهرها همواره از دغدغه های مدیران شهری است. شهری که شهروندان آن نسبت به آینده و حتی 
گذشته خودشان بی تفاوت باشند، نمی تواند شهری پایدار و توسعه پذیر باشد. یکی از استادان جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت 
مدرس تهران معتقد است: یکی از ارکان مهم رسیدن به موفقیت در اداره شهرها، جلب حداکثری مشارکت مردم و نهادهای محلی است 

تا مدیران شهری بتوانند تا حدود زیادی در تدوین اهداف و قابلیت های اجرایی با موفقیت گام بردارند.

یکی از موضوعات قابل توجه 
در راستای شناخت شهر و 

نحوه شکل گیری آن، مطالعه 
و شناختن بافت قدیمی شهر 
است که برای هرگونه حرکت 

عمرانی نخستین گام به شمار 
می رود

|  
منا

 ای
 |

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 1۸ / 1400

شرکت مدیریت تولید برق کرمان در نظر دارد جذب پرسنل خدماتی این شرکت را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
طبق شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط که رتبه یک تا شش اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و حداقل صالحیت فعالیت 
در خدمات عمومی و نگهبانی، فضای سبز و تاسیسات را دارند واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که توانایی شرکت در مناقصه 

مذکور را دارند، دعوت بعمل می آید.

جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سایت های kpp.co.ir    ،   tender.tpph.ir  و پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس 
iets.mporg.ir مراجعه و برای کسب موارد بازرگانی با شماره تلفنهای ۴-3252۱22۱-03۴ داخلی 2065 آقای نور الديني و شماره 

مستقیم 33372972-03۴ آقای یزدانی و همچنین نمابر 92-33372990-03۴ تماس حاصل فرمایید.

۱-مدت زمان انجام کار : به مدت یک سال شمسی از تاریخ مبادله قرارداد
2-زمان فروش اسناد مناقصه: وقت اداری ۱۴00/06/۱8  لغايت ۱۴00/06/27 با ارائه فیش واریز وجه خرید اسناد و معرفی نامه کتبی
3-مبلغ فروش اسناد به: 872000  ریال واریز به حساب جاری شماره ۱0۱5805972  بانک رسالث شعبه بلوار جمهوری اسالمی 

کرمان بنام شرکت مدیریت تولید برق کرمان
۴-محل فروش و تحویل اسناد : کیلومتر 20 بزرگراه کرمان - رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

- اداره تدارکات و قراردادها
5-سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل ۴.۱0۴.5۴۴.۱7۴  ریال است که بایستی به یکی از روشهای 

ذیل در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد.
5-۱- واریز وجه مزبور به حساب شرکت مدیریت تولید برق کرمان و ارائه رسید پرداخت وجه

5-2- ضمانتنامه بانکی به نفع کار فرما که می بایست از تاریخ صدور دارای 3 ماه اعتبار و برای 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.
6-زمان تحویل پاکات پیشنهادی : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴00/07/۱0

7-زمان گشایش پاکات پیشنهادی ساعت ۱0 صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴00/07/۱۱  می باشند که حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان 
آنان در جلسه و گشایش پیشنهادات آزاد می باشد.

8-به پیشنهادهای فاقد امضاء. ضمانتنامه های بانکی اشتباه یا سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی 
و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-سایر اطالعات و جزئیات، ضربوظه، در اسناد مناقصه مندرج است.

شرکت مدیریت تولید برق کرمان شناسه آگهی : ۱۱86۴99

نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری رفسنجان روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي مناقصه عمومیآگهي مناقصه عمومی
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱9 مورخ 99/۱2/27 

شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به  خرید ۱00 تریلی کود گاوی مرغوب جهت سازمان 
سیما منظر وفضای سبز شهری شهرداری رفسنجان از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام 
نماید. لذا از کلیه شرکت هاو فروشندگان واجد صالحیت که تجربه و توانایی انجام كار را دارند، 
دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در مناقصه به دفتر امور 
قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی 
www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

۱۴00/06/27 به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند. 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱9 مورخ 99/۱2/27 
شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به  خرید ۱800 کامیون خاک نباتی جهت سازمان سیما 
منظر وفضای سبز شهری شهرداری رفسنجان از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. 
لذا از کلیه شرکت هاو فروشندگان واجد صالحیت که تجربه و توانایی انجام كار را دارند، 
دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در مناقصه به دفتر امور 
قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی 
www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

۱۴00/06/27 به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند. 

تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۱۴00/06/28 می باشد.
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.(

مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 3۴25870۱-5 -03۴ 

تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۱۴00/06/28 می باشد.
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.(

مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 3۴25870۱-5 -03۴ 

نوبت دومنوبت دوم

شناسه آگهی ۱۱8780۱ میم الف 0

تاسیس شرکت 
ماهان  بنای  سازه  اندیشه  محدود  مسئولیت  با  تاسیس شرکت 
ملی  شناسه  به   58۱999 ثبت  شماره  به   ۱۴00/05/2۴ درتاریخ 
۱۴0۱02۱3239 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: 
انجام خدمات طراحی و نظارت در امور ساختمان و انجام خدمات 
اجراء ساختمان ، مجری عملیات اجرای ساختمان، انجام و ارائه 
خدمات فنی آزمایشگاهی در امورساخت و ساز ، خاک ، جوش ، 
بتن ، ژئیوتکنیک ، طراحی ، نظارت ، اجراء کلیه پروژه های عمرانی 
، انبوه سازی ، راه ، سدسازی ، شبکه های آبرسانی در تخصصهای 
شرکتهای مهندسین مشاور ، مجری ، پیمانکاری ، انبوه ساز و ارائه 
نظارت عالیه و انجام امور مربوط به شرکتهای مشاور عامل چهارم ، 
مجری پروژه های ساختمانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 

الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر 
تهران، محله حسن آباد - زرگنده ، خیابان سیما شمالی ، کوچه 
شهید علی یزدانیان ، پالک 32 ، طبقه همکف ، واحد 2 کدپستی 
مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   ۱9۱39۴3۱83
۱,500,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی 
مرادی بانه به شماره ملی 06207۴9393 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه آقای مهدی کاشانی به شماره ملی ۱260۴۴۴090 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه آقای سید محمد مهدی ربیعی هاشمی 
به شماره ملی ۴56990۱0۴2 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای علی مرادی بانه به شماره ملی 06207۴9393 
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی کاشانی به شماره ملی 
۱260۴۴۴090 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 

و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سید 
به  به شماره ملی ۴56990۱0۴2 و  محمد مهدی ربیعی هاشمی 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : حق 
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی به امضای مدیر عامل یا 
رئیس هیت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 
است و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل یا رئیس هیت 
مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران 



پیامک شما را دربـاره 
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افقی

 - فوری  موی  رنگ  مو،  رنگ  نوعی   -  ۱ 

احد   - زرد  سوسن   - در  صدای كوبیدن 

وارونه2 - دقت بیمار گونه، تكرار - پست 

چربی   - خسیس  فرومایه،  فرومایه،  و 

۳ - ننگ و عار، غیرت - كتابی از عباس 

معروفی - پایین حوض 4 - پوشاك ستور 

- جانشین - درخواست همراه با فروتنی، 

متواضعانه5  درخواست  عاجزانه،  خواهش 

- دستور، حكم، فرمان، ضد نهی - مقابل 

بیگانه، خودی6 - بازیگر وسترن هالیوود - 

شایسته بخشیدن۷ - دست عرب، هالوژن 

نمک طعام، از هالوژنها - داروی فراموشی، 

بزرگ  سرسرای   - قعر8  آخر،   - تذکر 

ورودی - سرود، نغمه و آهنگ، صوت - 

اسب پهن پشت 9 - ویتامین انعقاد خون، 

ویتامین جدولی - بزرگترین جزیره یونان، 

باغچه كوچك - اجازه نامه عبور از مرز، نام 

دیگر پاسپورت۱0 - شاعر روم  باستان  - 

مسلط و پیروز، مسلط، پیروز - عر وارونه۱۱ 

بودن،  در پی  بودن، پی  - پشت سر هم 

پياپي قرار گرفتن - از پیامبران، پیامبری 

كه آب حیات را نوشید، پیامبری كه زندگی 

جاودانه یافت - خار سر دیوار - از رنگها۱2 

- علت، باعث و علت، علت و سبب شونده 

- جوان، برنا - قمر اورانوس۱۳ - شوفر - 

سقف دهان ۱4 - جدولها - پیشوا، مقتدا، 

رهبر و پیشوای مذهبی - کاغذ کاهی، شبكه 

رایانه ای۱5 - شبيه، نظير - صید، نخجیر - 

درس نویسندگی، درس نگارشی

عمودی

مخلوطی  چره،  شب   - زرد  ماش   -  ۱

وارونه  جم   - تمام کننده2   - تنقالت  از 

- جزیره - سو وارونه - مكان، مرغ می 

گردان  سر  سرگشته،   - رختخواب۳  رود، 

- ترفیع4 - آزمون كوتاه، امتحان - نوعی 

اشاره،  ضمیر   - چرمین  جوشن   - اره  

اشاره به دور، از خواهران برونته5 - پرنده 

دریاچه، معروف است که این پرنده تنها می 

میرد - رئیس پلیس استالین  - محله و 

برزن - نهر، جویبار6 - شیر بیشه، صورت 

به  بستنی   - فقر   - فلکی  صور  از  پنجم 

کمر، به کمر میبندند۷ - اسباب، ابزار - ماه 

فوتبالی، از ماه های میالدی، خارج شدن 

توپ از میدان بازی - خانه، لقب امیران 

 - و شش  بیست  حرف  تکرار   - ترك8 

- خشمگین،  بانگ  و  نغمه  صدا، صوت، 

عصبانی، خشمگین و عصبانی9 - خرس 

فلكی، خرس آسمان - غفور، غفار و رحیم، 

بخشاینده - درجه حرارت، حرارت و گرمی۱0 

- اثری از آلفرد دوموسه - شهر مذهبی، 

من تبریزی - خواری، نرمی - فصل اول 

سال، فصل آغازین۱۱ - تازه بنا شده - شهر 

عراق۱2 - از كوره در رفتن، عصبانی شدن 

- صندلی سوارکاری۱۳ - مجازات شرعی، 

اندازه - احمق و کودن - جوهر مرد، پیشه 

- واژگون۱4 - كمك خواستن، طلب یاری 

كردن - عبادتگاه - پنج تركی۱5 - یک 

زبان عبری -  به  میلیون متریک - خدا 

بیهوده، گیاهی بسیار بی مزه

جدول شماره 2۱0۱

خراسان رضوی

سمیه باقرزاده/ شهردار مشهد با تاکید بر اینکه تصمیمات 
و فعالیت ها در شهرداری عالمانه و جهادی خواهد بود، 
گفت: جوانان شهرداری آماده شوند و کمر همت را برای 

خدمت عالمانه و جهادی محکم تر ببندند.
سید عبدهللا ارجائی اولین روز کاری خود را به نشستی با 
شورای معاونان، شهرداران مناطق و  رئیس و جمعی از 
اعضای شورای اسالمی شهر مشهد مقدس اختصاص داد، 
افزود: شورای ششم ثابت کرد که به ظرفیت های برخاسته 
از مشهد الرضا)ع( و خادمان مردم که در شهرداری این 

شهر سابقه فعالیت دارند توجه و اعتماد دارد.
او افزود: از عنایت ولی نعمتمان حضرت علی بن موسی 
الرضا)ع( سپاس گزارم و از اعتماد اعضای محترم شورای 
ششم به بدنه شهرداری و همچنین تمامی همکاران سابقم 
در بدنه مدیریت شهری و سطح استان تشکر می کنم. 

شهردار مشهد با بیان اینکه امیدواریم دوران شورای ششم 
در عرصه مدیریت شهری، دوره مدیریت عالمانه و جهادی 
باشد، اظهارکرد: برهمین اساس تاکید داریم تمام کارها و 
تصمیمات در شهرداری مشهد برمبنای کار کارشناسی و 
دقیق علمی باشد و تکریم ساحت مقدس علم و کار فنی 

سرلوحه فعالیت ها قرار خواهد گرفت.
ارجائی با تاکید بر اینکه ما خادم حضرت رضا)ع(، خادم 
زائرین شان و خادم مجاورین شان هستیم، خاطرنشان 
شهرداری  انقالبی  و  متخصص  بصیر،  فهیم،  بدنه  کرد: 
مشهد به این نکته توجه داشته باشند که رویکرد دوره 
جوانان  لذا  بود،  خواهد  درون  به  نگاه  رویکرد  ششم 
ها،  معاونت  در  عزیزم  همکاران  و  شهرداری  شایسته 
مناطق و سازمان ها کمر همت را برای خدمت عالمانه و 

ببندند. محکمتر  جهادی 

برگزاری نخستین نشست شهردار مشهد 
با شورای معاونان و شهرداران مناطق گفت:  زنجان  شهر  شورای  سخنگوی 

است  شورا  راه  چراغ  ۱0 گانه  اولویت های 
قرار  آینده  شهردار  اولویت کاری  در  باید  و 

. گیرد
در  حمزه لو پاک،  حسین  ایمنا،  گزارش  به 
شهروند  هر  کرد:  اظهار  خبری  نشست 
تولید می کند  زباله  ۷00 گرم  روزانه  زنجانی 
روز،  هر  در  زباله  تن   ۷50 مجموع  در  و 

می شود. جمع آوری 
مدیریت  مکانیزه شدن  لزوم  بر  تاکید  با  او 
زباله  جمع آوری  هزینه  شهری،  پسماند 
اساس  بر  را  امسال  پایان  تا  زنجان  شهر 
کرد  اعالم  تومان،  میلیارد   80 برآوردها، 
طور  به  روزانه  زنجانی  هر  اگر  افزود:  و 
را  خود  زباله  تولید  ۱00 گرم  فقط  متوسط، 
 45 حداقل  روزانه  با کاهش  دهد،  کاهش 
هزینه  تولیدی،  زباله های  حجم  در  تن 
تومان  میلیارد   ۱0 امسال  زباله  جمع آوری 
کاهش پیدا می کند که رقم بزرگی است و 
می توان در بخش های دیگر از جمله فضای 

کرد. هزینه  سبز 
زنجان  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
شیرابه های  را  زباله ها  آفت  بزرگترین 
داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  تر  زباله های 
فقط  زباله،  کاهش  و  مدیریت  مسئله 
در  و  است  پذیر  امکان  فرهنگ سازی  با 
کاهش  ابتدا  که  است  مرسوم  هم  دنیا 

دارند. برنامه  در  را  سازی  فرهنگ  با   زباله 
اولویت های  به  ادامه  در  پاک،  حمزه لو 
گفت:  و  کرد  اشاره  هم  ششم  شورای 
شاخص های ۱0 گانه به عنوان چراغ راه شورا 
در  باید  و  بود  خواهد  آینده  سال  چهار  در 
گیرد. قرار  نیز  آینده  شهردار  اولویت کاری 
توزیع  و  محوری  عدالت  کرد:  اظهار  او 
مناطق  در  ویژه  به  شهری  امکانات  عادالنه 
بودجه،  توزیع  به محالت در  توجه  محروم، 
از جمله اولویت های پارلمان شهری زنجان 

است.
زنجان،  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
 ۱0 اولویت های  دیگر  از  را  شفافیت  بحث 
دانست  ششم  شورای  دغدغه های  و  گانه 
شفافیت،  از  بخش  یک  کرد:  اضافه  و 
خدمات  ارائه  و  الکترونیک  شهر  ایجاد 
در  می کنیم  تالش  است که  شکل  این  به 
یکی  سال،  آخر  تا  حداکثر  و  وقت  اسرع 
برای  پایلوت  عنوان  به  را  شهر  مناطق  از 
به  خالفی  و  پروانه  صدور  درخواست های 

کنیم. تبدیل  الکترونیک  شکل 
از  پایدار،  درآمد  ایجاد  و  سرمایه گذاری 
دیگر مواردی بود که سخنگوی شورای شهر 
تعریفی  گفت:  و  کرد  تاکید  آن  بر  زنجان 
سرمایه  داریم  گذاری  سرمایه  از  ما  که 
درآمد  ایجاد  و  محور  خدمات  گذاری های 
با توجه به ظرفیت موجود شهرداری  پایدار 

کمیته  نیز  و  درآمدزایی  تشکیل کمیته  که 
برنامه کاری قرار گرفته  سرمایه گذاری، در 

است.
سازمانی  تعالی  اهمیت  پاک،  حمزه لو 
شورای  دغدغه های  مهم ترین  جمله  از  را 
کرد:  اظهار  و  عنوان  زنجان  شهر  اسالمی 
اصالح با حذف فرآیندهای زائد از یک سو 
در  قطعًا  دیگر  سوی  از  بهره وری  ایجاد  و 

بود. خواهد  کارگشا  راستا  این 
تاکید  با  زنجان  شهر  شورای  سخنگوی 
فنی  کمیته های  احیای  ضرورت  بر 
اولویت های  از  دیگر  یکی  عنوان  به 
کمیته های  گفت:  ششم،  شورای 
شهری  اتوماسیون  حوزه  در  تخصصی 
است. شده  تشکیل  سبز،  فضای   و 
نوسازی  اینکه  بیان  با  حمزه لو پاک 
یکی  را  زنجان  عمومی  حمل و نقل  ناوگان 
شورا  اعضای  خواسته های  و  مطالبات  از 
برای  کرد:  اظهار  است  آینده  شهردار  از 
تومان  میلیارد   60، هدف  این  به  رسیدن 
حساب  در  و  جذب  مشارکت،  اوراق 
شهر  شورای  سخنگوی  است.  شهرداری 
شهر،  در  ترافیک  روان سازی  لزوم  زنجان، 
و  کاهش  هندسی،  اصالح  و  پل  ایجاد  با 
از  را  مثمر  درختان  به  چمن  کاشت  تغییر 
دیگر دغدغه های شورای ششم شهر زنجان 

کرد. عنوان 

 سخنگوی شورای شهر زنجان: 

 کمیته درآمدزایی در پارلمان شهری زنجان تشکیل می شود 

مهندس حمید جهانی مدیر مجتمع معدنی چادرملو گفت: تولید کنسانتره در 
مجتمع معدنی چادرملو تا آخر مرداد به 5 میلیون و ۱28 هزار و ۳۷9 رسید 
که نسبت به سال گذشته 9.8 درصد و نسبت به برنامه 25.98 درصد افزایش 
داشته است. او افزود: مجموع کنسانتره حمل شده از محل دپو و تولید نیز 5 
به سال گذشته 22.49 درصد  بوده که نسبت  میلیون و 2۷۷ هزار و ۱08 تن 
تولید شده  آنچه  هر  تنها  نه  نشان می دهد که  آمار  این  است  داشته  افزایش 
بلکه دپوی کنسانتره هم فروخته شده و از منطقه به محل کارخانه های فوالد 
منتقل شده است. مدیر مجتمع معدنی چادرملو با بیان اینکه افزایش تولید در 
باال بردن کارکرد تجهیزات و ماشین آالت محقق شده  سایه کاهش توقف ها و 
است تصریح کرد: با همراهی همه پرسنل عملیاتی و ستادی شرکت، توانستیم 
افزایش تولید را رقم بزنیم. با ادامه روند فعلی تولید پیش بینی می شود انشالله 
تولید کنسانتره در مجتمع معدنی چادرملو تا آخر شهریور ماه به 6 میلیون تن 
برسد که در نوع خود یک رکوردشکنی دیگر و افتخاری جدید برای چادرملو به 
شمار می رود. جهانی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: مجتمع معدنی 
چادرملو همچنین در مصرف آب هم ۱4.96 درصد کاهش داشته که نشان دهنده 

عملکرد خوب مجموعه است. 

شد.  منعقد  باران  زندگی  بیمه  شرکت  با  آینده  بانک  مشترک  تفاهم نامه 
باران،  زندگی  بیمه  و شرکت  آینده  بانک   بین  تفاهم نامه همکاری مشترک 
و  آینده  بانک  بازاریابی  و  شعب  امور  معاون  خواجه حق وردی،  نادر  توسط 
بیمه  مدیره شرکت  هیات  بابک جهان آرا عضو  و  مدیرعامل  هادی،  علیرضا 
زندگی باران به امضا رسید. این تفاهم نامه با هدف ارتقای سطح همکاری 
ارائه  ارتباط میان طرفین در حوزه  انواع خدمات  و تسهیل  ارائه  مشترک و 
خدمات بانکی و مالی بانک  آینده به شرکت بیمه زندگی باران، منعقد شد.
آینده داران  طرح های  قالب  در  ویژه  تسهیالت  ارائه  مالی،  مشارکت های 
بانکداری  نوین  خدمات  و  تسهیالت  متنوع  سبدهای  عرضه  کارگشا،  و 
الکترونیکی به تمامی کارکنان، نمایندگی ها، شبکه فروش و مشتریان حائز 
شرایط معرفی شده از سوی شرکت، از دیگر موضوعات مطرح شده در این 
تفاهم نامه است. هم چنین، ارائه انواع خدمات بانکی در حوزه های مختلف 
این  بانکداری شرکتی در  الکترونیکی و  بانکداری  ارزی،  اعتباری،  از جمله: 

است. شده  پیش بینی  تفاهم نامه 

نمایندگان  حمایت های  گفت:  کرمان  زغال سنگ  معادن  شرکت  مدیرعامل 
است. بوده  شرکت  این  موفقیت  عوامل  از  مجلس  

با  به گزارش روابط عمومی شرکت معادن زغال سنگ کرمان، دکتر نیک طبع 
حضور در معدن همکار با کارگران زحمتکش این معدن دیدار و به مشکالت 

آنها رسیدگی کرد. 
و  سختکوش  شبانه روزی کارگران  زحمات  صمیمانه  دیدار  این  در  نیک طبع 
حمایت های ویژه نمایندگان مجلس شورای اسالمی از عامل موثر در موفقیت 
شرکت اعالم کرد. او افزود: همچون گذشته با تمام توان پیگیر احقاق حقوق 

کارگران و بهبود وضعیت معیشت شما عزیزان خواهیم بود .
مدیر عامل شرکت شروع بکار دولت عدالت محور  جدید را نقطه عطفی در حل 
مشکالت دانست و عنوان داشت وجود وزیر جوان ، انقالبی ، پرتالش و متفکر 
در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی يقينا باعث رونق و رفع مشکالت تمامی 

کارگران  علی الخصوص کارگران معادن خواهد بود .
حوزه  مشکالت  برخی  همکار  معدن  شورای کارگری  اعضای  جلسه  این  در 

داد. توضیح  موارد  این  درباره  مدیرعامل  و  مطرح کردند  را  کارگری 

افزایش ۱0 درصدی تولید کنسانتره 
در 5 ماه ابتدایی سال

با امضای تفاهم نامه مشترک فراهم شد:
 پرداخت تسهیالت بانک آینده 
به متقاضیان بیمه زندگی باران

 مدیرعامل معادن زغال سنگ کرمان
 پای درد  دل کارگران

| یزد | | بانک | | کرمان |

رئیس بنیاد مسکن 
منصوب شد 

انقالب  مسکن  بنیاد  در  نیکزاد،  اکبر  ریاست  حکم 
شد. صادر  اسالمی 

 به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر نیکزاد به عنوان 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی منصوب شد.

اکبر نیکزاد متولد ۱۳48 اردبیل، استاندار سابق استان 
رئیس  کهگیلویه و بویراحمد،  اسبق  استاندار  اردبیل، 
بازسازی ستاد تهران در زلزله بم، رئیس بنیاد مسکن 
اراک، شهردار اردبیل و معاون استاندار قزوین نیز بوده 

است.
از  اکباتان  عمران  و  نوسازی  شرکت  مدیرعاملی  او 
شرکت های تابعه بنیاد مسکن کشور را بر عهده داشته 
سابق  رئیس  تابش  علیرضا  فوت  از  پس  است. 
بنیاد مسکن کشور به علت کرونا، این نهاد مدتی با 

می شد. اداره  سرپرستی 

دومین نشست تعاملی مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان با امام جمعه 

زرین شهر در ماه جاری 
حجت االسالم و المسلمین قاسم باقریان  امام جمعه 
با مسئوالن ذوب آهن  زرین شهر در پی نشست اخیر 
این مجتمع عظیم صنعتی حضور یافت  اصفهان ، در 
و   دیدار  این شرکت  یزدی زاده مدیرعامل  با منصور  و 

گفت وگو کرد.
در این نشست که به منظور پیگیری مباحث مربوط به 
تعامالت منطقه ای برگزار شد ، امام جمعه زرین شهر،  
به  توجه  همچنین  و  فرهنگی  مشترک  فعالیت های 
اشتغال و همکاری و ارتباط نزدیک با اداره کار منطقه در 
سال گذشته و سال جاری را شایسته قدردانی دانست 
و گفت: ذوب آهن اصفهان باید در خصوص مسائلی که 
ابهامات و سواالتی وجود دارد ، اطالع رسانی بیشتری 
با  مختلف  جلسات  برگزاری  طریق  از  و  دهد  انجام 

مسئوالن و نخبگان منطقه، ابهامات را رفع کند.
او در این نشست که با حضور کوروش اسفندمند مدیر 
حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای و علیرضا امیری 
مدیر روابط عمومی برگزار شد با اشاره به اهمیت تقویت 
اطالع رسانی فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته به ویژه 
بهتر است که  این راستا  افزود: در  در شرایط کنونی  
امکان بازدید از پروژه های مربوط به آب و انتقال پساب 
برای مسئوالن منطقه فراهم شود و کارشناسان مربوطه 

توضیحات الزم را ارائه کنند.
منصور یزدی زاده نیز در سخنانی به اقدامات این شرکت 
در جهت اشتغال زایی و در اولویت بودن منطقه واستان 
اشاره کرد و گفت : آمادگی و تمایل کامل برای استفاده 
از توانمندی های منطقه داریم و در این راه با مشکل و 

محدودیتی مواجه نیستیم .
او افزود : ذوب آهن اصفهان نگاه ویژه ای به استفاده از 
نیروهای بومی و اشتغال زایی در منطقه دارد اما حل 
مشکل اشتغال تنها با فعالیت یک شرکت امکان پذیر 
این مسیر مشهود  البته حرکت ذوب آهن در  نیست. 
است و در سال های اخیر شاهد افزایش به کارگیری 
نیروهای بومی در این مجتمع عظیم صنعتی هستیم .

رئیس اتاق بازرگانی کرمان:
 تنها ۴3 مگاوات 
انرژی خورشیدی 

در استان تولید می شود
در  کرمان  اینکه  به رغم  گفت:  کرمان  اتاق  رئیس 
ذوزنقه طالیی انرژی خورشیدی کشور و حتی جهان 
قرار دارد، اما تنها 4۳ مگاوات برق از خورشید در این 

تولید می شود. استان 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به   
معادن و کشاورزی کرمان، سید مهدی طبیب زاده، در 
نشستی با موضوع انرژی پاک )انرژی خورشیدی( 
اقتصادی  امور  معاونت  سرپرست  حضور  با  که 
باالی  به هزینه های  با اشاره  برگزار شد،  استانداری 
تولید برق، بر توسعه نیروگاه های خورشیدی تاکید 
وجود  با  چرا  است که  سوال  جای  افزود:  و  کرد 
هزینه های باالی تولید برق و پرداخت یارانه انرژی، از 
راه اندازی و فعالیت نیروگاه های خورشیدی حمایت 
نمی شود، موضوعی که باعث دلسردی سرمایه گذاران 

این بخش شده است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳0۱06000۱۳46 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم داود هداوند میرزائی فرزند علی 
اعظم بشماره شناسنامه 2 صادره از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
۱۱۷/48 متر مربع از پالک شماره ۱054 فرعی از۱۱0 اصلی واقع  در مزرعه باغ نصرت  بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت محمد 
حسین کنگرلو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی  می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/6/۳

     م الف 256/ محمود داودی - رئیس ثبت اسنادو امالکتاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/6/۱8

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱40060۳۱9005000۳46 مورخ ۱400/06/۱6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید عبدالرضا نژاد قادری  فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه 
294 صادره از کرمان  در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 2۳۱56 مترمربع پالک ۱9۷۷ فرعی مفروز و مجزی ۱446.۱44۷.۱448 فرعی از ۱- اصلی 
واقع در بخش 25 کرمان به آدرس اندوهجرد – خیابان اصلی – ابتدای بلوار گودیز به اندوهجرد کوچه باغ سلیمانی  خریداری از مالک رسمی آقای سید 
محمد نژاد قادری  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی 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 تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 644
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/6/۱8
ابراهیم سیدی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/۷/۱

حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت خانم سکینه دلفاردي فرزند دادعلي به شرح دادخواست تقديمي ثبت شده به شماره 
کالسه 0000۳45 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد جواد ده 

دشتي در اقامتگاه خود واقع در شهرستان راین فوت و ورثه حين الفوت: 
۱-مرضيه حاجي محمدي رايني فرزند ذبیح اله به شماره ملي 482996۷609 متولد ۱۳66/۱۱/0۱)همسر متوفي(

2-آیالر دهدشتی مرغکي فرزند محمد جواد به شماره ملي 48200۷4۳۷۷ متولد ۱۳9۱/0۳/0۳  )فرزند متوفي( 
۳-آیلین دهدشتي مرغکي فرزند محمدجواد به شماره ملي 4820082۳45 متولد ۱۳9۱/۱۱/۱2 )فرزند متوفي( 

4-فاطمه ده دشتي فرزند حسین به شماره ملي ۳۱۱۱۳5۱688 متولد ۱۳29/02/20 )مادر متوفي( 
اینکه با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مذبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراض دارد و یا وصيت نامه اي 
از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.م الف ۳4

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱
شورای حل اختالف بخش ساردوئیه – صدیقه موالئی نسب تمچ

نوبت دوم



2۱0۱ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱400 شهریور   ۱8 پنج شنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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 آبخوان

برداشت سنتی برنج در شالیزار های مازندران - عکس از مهدی محبی پور/ مهر

آفت کش ها )قسمت سوم(
زیست  بروز مشکالت  آفت کش ها سبب  مصرف 
محیطی فراوانی می شوند. آفت کش  ها با پراکنده 
و  آب  آلودگی  سبب  زیست  محیط  در  شدن 
آفت ها،  دفع  هنگام  و  می شوند  هوا  و  خاک 

می کنند.  نابود  هم  را  دیگر  جانداران  برخی 
آبی(  آبی)اکوسیستم  بوم سازگان های  و  خاک 
ریزسازواره های فراوانی دارند که بسیاری از آن ها 
مفیدند، اما آلودگی آب و خاک با آفت کش هایی 
فعالیت  و  جمعیت  سبب کاهش  باال  غلظت  با 

آفت کش ها  می شود.  مفید  ریزسازواره های  این 
افزایش  را  میکروبی  فعالیت  موارد  برخی  در 
سالم  گیاهان  سطح  بر  هم چنین  می دهند. 
مرگشان  سبب  و  می ماند  باقی  آفت  بدون  و 

زیست محیط  دانشنامه  می شوند./ 

فیلم کوتاه »کشتار روز تهران« به نویسندگی و تهیه کنندگی 
حسین تهرانی و کارگردانی حسام حمیدی به بخش مسابقه 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دراما راه یافت. در این فیلم  
و مهرنوش  روزبه سینکی  حمیدرضا کرمی، مهران آتش زای، 
مهم ترین  »دراما«  جشنواره  کرده اند.  نقش  ایفای  سلیمی 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه در یونان است و هر ساله در 
راه معرفی  فیلم »دراما«  برگزار می شود. جشنواره  دراما  شهر 
فیلم سازاِن جوان جنوب شرقی اروپا به معتبرترین جوایز فیلم 
کوتاه در جهان از جمله جایزه بهترین فیلم اروپا است. اولین 
دوره این جشنواره در سال ۱9۷8 میالدی برگزار شد و هر ساله 
می شود.  ارسال  آن  به  فیلم  هزار  دو  میانگین حدود  طور  به 
چهل وچهارمین دوره این جشنواره بین المللی از تاریخ 2۱ تا 2۷ 

شهریور ماه ۱400 در شهر دراما یونان برگزار می شود./ ایسنا

در چهارمین دوره جشنواره بین المللی »عکاسی بنین« که در 
کشور بنین و در چهار بخش آزاد، پرتره، طبیعت و آب برگزار 
شد، عکس »فریما 200« از امیرحسین هنرور جایزه ویژه کلوپ 
 SILLE و عکس »گندم« از ئه وین عباسی تقدیر کلوپ UFSD
SANAT SARAYI را دریافت کردند. عکاسانی از ۳8 کشور با 
2۱54 عکس در این جشنواره شرکت کردند. این رویداد زیر نظر 
فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( برگزار شد و آثاری 
در  فیاپ  )نمایندگی  فوکوس  عکاسان عضو کلوپ عکس  از 
ایران( در بخش های مختلف جشنواره حضور داشتند. فدراسیون 
موسسه  تنها  عنوان  به  )فیاپ( که  عکاسی  هنر  بین المللی 
بین المللی در زمینه عکاسی از طرف یونسکو به رسمیت شناخته 
شده است، در سال ۱946 پایه گذاری شد و از آن سال تاکنون 
واسطه ای برای برقراری ارتباط بین موسسات ملی عکاسی در 

کشورهای مختلف جهان بوده است./ مهر

نماز شام غریبان چو گریه آغازم

به مویه های غریبانه قصه پردازم

به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار

که از جهان ره و رسم سفر براندازم

من از دیار حبیبم نه از بالد غریب

مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم

خدای را مددی ای رفیق ره تا من

به کوی می کده دیگر علم برافرازم

خرد ز پیری من کی حساب برگیرد

که باز با صنمی طفل عشق می بازم

بجز صبا و شمالم نمی شناسد کس

عزیز من که به جز باد نیست دم  سازم

هوای منزل یار آب زندگانی ماست

صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم

سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی

شکایت از که کنم خانگیست غمازم

ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت

غالم حافظ خوش لهجه خوش آوازم

حافظ شیرازی

در  دشتستان  پشت کوه  فاریاب  آبشار   
استان بوشهر واقع است. این آبشار از به 
هم پیوستن آب چشمه های منطقه فاریاب 
دشتستان، رود فاریاب و آبشار زیبای آن 
تشکیل می شود. با توجه به دمای باالی 
آبشار  منطقه،  این  در  کم آبی  و  استان 
فاریاب و چشمه سارهای اطراف آن بسیار 
مهم تلقی می شوند. مهم ترین چشمه این 
منطقه چشمه تنگ فاریاب است که اهالی 
روستای فاریاب برای آبیاری باغ های خود 

از آن استفاده می کنند.
)پا  پاریاب  است.  پاریاب  فاریاب معرب 
به  است که  زمینی  معنی  به  آب(  روی 
وسیله آب قنات یا رود آبیاری می شود. 
این نام نشان از قدمت تاریخی این روستا 
دارد. در ایران شمار بسیاری روستا وجود 
دارد که بخشی از نام آن ها از فاریاب درست 
شده است. روستاهای فاریاب، رودفاریاب 
و تنگ فاریاب در استان بوشهر، فاریاب، 
چنارفاریاب، تنگ فاریاب و دشت فاریاب 
در استان فارس، فاریاب در استان کرمان، 
فاریاب و فاریاب کوهیج و فاریاب سنگوییه 
در استان هرمزگان از جمله نقاطی هستند 

که این گونه نامیده شده اند.
در بیشتر این مناطق، آسیاب های فراوانی 

نیز وجود داشته که نشان می دهد در قدیم 
این روستاها نقاط استراتژیکی برای تهیه 
آرد بوده اند. در روستای رودفاریاب بقایای 
سه آسیاب وجود دارد که در حال نابودی 

کامل هستند.
آبشار رودفاریاب )چرمکی( که در شمال 
روستا واقع شده، طراوت و زیبایی جالب 
توجهی به محیط پیرامون بخشیده است. 
در نزدیکی آبشار باغ های لیمو و نخلستان، 
جلوه زیبایی از طبیعت را پدید آورده اند. 
سرچشمه رود فاریاب در تنگ فاریاب و 
در فاصله 9 کیلومتری روستا واقع شده 
است. تنگ فاریاب نزدیک سه کیلومتر 
از  زیبا  تنگ  این  سرتاسر  دارد.  طول 
باغات لیمو و نخل پوشیده شده است. 
این زیبایی های طبیعی از آنجا اهمیت دو  
چندان پیدا می کنند که در استان گرم و 
خشک بوشهر واقع شده اند. اما با وجود 
توجه مسئوالن و مردم به این ناحیه، چند 
سالی است که خشکسالی، این منطقه را 
به شدت تهدید می کند. میزان آب چشمه 
تنگ فاریاب کم شده و باغ های زیبا در 
حال نابودی هستند، به گونه ای که امسال 
زنگ خطر به صدا درآمده است./ سیری 

در ایران

| سینما |

| هنرهای تجسمی |

آبشار فاریاب

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
پروژه  احداث سایه بان پارکینگ های بیمارستان پیامبر اعظم )ص( شهر کرمان

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴00/6/۱7 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱9 روز  سه شنبه تاریخ ۱۴00/6/23

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱9 روز یکشنبه  تاریخ ۱۴00/7/۴
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روزسه شنبه تاریخ  ۱۴00/7/6

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها الف: آدرس کرمان بلوار شهید عباسپور 
– روبروی مصلی –مدیریت درمان تامین اجتماعی  و  کدپستی 76۱۴656۴۱9 تلفن03۴327359۱0- الی ۱3 و آقای حسینی صفا )شماره موبایل 

)09۱33۴395۴7
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :02۱-۴۱93۴

دفتر ثبت نام :88969737 و 85۱93768
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی دو مرحله ای  پروژه احداث سایه بان پارکینگ های 
بیمارستان پیامبر اعظم )ص( شهر کرمان  به شماره 2000005۴37000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم  است  و الزم  انجام خواهد شد   www.setadiran.ir آدرس  به  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

م الف ۱0۱9

نوبت دوم

 شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی بیمه های تکمیل 
درمان گروهی پرسنل – بیمه مسئولیت مدنی جامع شهری 
– بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و بیمه عمر و 
حوادث پرسنل  خود  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  ،کلیه  نماید  برگزار  دولت 
بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت ها 
)ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
- مدت قرارداد ۱2 ماه می باشد.

- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 552.56۱.333 ریال در وجه 
شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

اسناد مندرج  به مناقصه در  و جزئیات مربوط  اطالعات  - سایر 
است.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴00/06/۱2 می باشد.
 ۱7:00 از سایت: ساعت  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   -  

۱۴00/06/2۱ مورخ 
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱7:00 مورخ ۱۴00/06/3۱

- زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت ۱0:00 مورخ ۱۴00/07/0۱
- محل تحویل پاکات ، اداره حراست شهرداری بم می باشد. 

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
شهید  بلوار   - بم  :آدرس  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر 
 - قراردادها  امور  بم  شهرداری  اداری  سایت   - رجایی 

تلفن:03۴-۴۴3۴52۱۴ 
در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 

 02۱-۴۱93۴ تماس  مرکز  سامانه: 
دفتر ثبت نام : 88969737- 85۱93768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

محمد بنی اسدی- سرپرست شهرداری بم

 )نوبت دوم(

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی پیاده روسازی باقیمانده 
کمربندي ولیعصر را از طریق سامانه تدارکات الكترونیکی دولت 
اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  ، کلیه  نماید  برگزار 
ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه 
به  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  از طریق درگاه سامانه 
است  و الزم  انجام خواهد شد   www.setadiran.ir آدرس: 
نام  ثبت  قبلی، مراحل  مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
- برآورد اجرای کار مبلغ 29/928/02۱/636 ریال براساس فهرست 

بهای واحد پايه رشته ابنیه سال ۱۴00 می باشد. 
- مدت اجرای پروژه ۱2 ماه می باشد.

 - ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۱/۴96/۴0۱/08۱ ریال در وجه 
شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

 - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

مندرج  اسناد  در  مناقصه  به  مربوط  و جزئیات  اطالعات  - سایر   
 . است 

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴00/06/20 می باشد.
 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱7:00 مورخ 

۱۴00/06/30
 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:  ساعت ۱7:00 مورخ ۱۴00/07/۱0 

 - زمان بازگشایی پاکت ها:  ساعت ۱0:00 مورخ ۱۴00/07/۱2
 - محل تحویل پاکات الف ، اداره حراست شهرداری بم می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس :بم - بلوار 
شهید رجایی - سایت اداری شهرداری بم - امور قراردادها- تلفن : 

 03۴-۴۴3۴52۱۴
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 

مرکز تماس 02۱-۴۱93۴ 
دفتر ثبت نام : 88969737- 85۱93768 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

محمد بنی اسدی - سرپرست شهرداری بم

 )نوبت اول(


