
فرماندهنیرویانتظامی:

بازداشت زن جوان به دلیل حجاب نبود
حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به ویدیوی خشونت ماموران 
نیروی انتظامی برای بازداشت یک زن اعالم کرد »بازداشت خانم جوان ربطی به 
حجاب نداشت و موضوع دیگری بود و حکمی برای بازداشت او وجود داشت.« 
این در حالی ست که بسیاری از حقوق دانان و فعاالن مدنی بدون توجه به علت 
بازداشت این زن، نوع برخورد نیروهای حاضر در صحنه را غیر قابل توجیه دانسته اند

مخربترینآتشسوزیجنگلی
کالیفرنیابهسومینماهرسید

دیکسی پرهزینه ترین کمپین 
مهار آتش درآمریکا

سازمانجنگلهاارتباطباتبلیغاتتولید
نهالباوام100میلیونتومانیراردکرد

 تبلیغ زراعت چوب 
به روش »پانزی«

شهر دوستدار کودک و تجربه 
قانون نویسی مشارکتی

سد کسر ی بودجه مقابل معلمان
محمدحبیبی،سخنگویکانونصنفیمعلماندرگفتوگوبا»پیامما«:نمایندگانکمترحقوقبگیرندتاتورمایجادنشود

طرحرتبهبندیمعلماندراولویتبررسیقرارگرفتهامابرخینمایندگانباآنمخالفاند

|معاونمحیطزیستدریاییسازمان
حفاظتمحیطزیست|

|احمدرضاالهیجانزاده|

اهمیتتصویبپروتکلهای
کنوانسیونتهران

مربع  کیلومتر  هزار   380 حدود  خزر  دریای 
مساحت دارد و تقریبا یک و نیم برابر خلیج 
فارس است. این زیستگاه، بزرگترین دریاچه 
آبی و بزرگترین دریای محصور در دنیا محسوب 
می شود و نزدیک به 7 هزار کیلومتر نوار ساحلی 
این دریاست که پنج کشور ایران، آذربایجان، 
روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه آن 
قرار دارند. جمعیت این نوار ساحلی در حدود 
16 میلیون نفر است که معیشت آنها به صورت 

مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته است.
بعد از خلیج فارس و سیبری، بیشترین ذخایر 
نفت و گاز نیز در دریای خزر وجود دارد. این دریا 
از نظر تنوع زیستی نیز بسیار غنی است، به ویژه 
از نظر گونه های آبزیان و ماهی ها. 40 درصد 
اقتصادی  هم گونه های  آبزیان  این گونه های 

محسوب می شوند.

 بررسیچالشهای»حفاظتازتنوعزیستیدریایخزر«
درگفتوگوباپروینفرشچی،معاونسابقدریاییسازمانمحیطزیست
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پیام مریاث

بوم و بر

چارسوق

به  ایران  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
دفاع  وزیر  شایگو«  رسمی»سرگئی  دعوت 
هیات  یک  راس  در  روسیه،  فدراسیون 
گزارش  به  شد  مسکو  وارد  نظامی  بلندپایه 
سردار  ایرنا،  اسالمی،  جمهوری  خبرگزاری 
مسکو  ونکوو  فرودگاه  به  ورود  بدو  در  باقری 
سان  روسیه  دفاع  وزارت  تشریفات  گارد  از 
جانشین  ایستراکوف  سرگئی  ژنرال  دید. 
روسیه،  فدراسیون  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
و  مسکو  استان  نظامی  ارشد  سرزنیف  ژنرال 
جاللی  کاظم  پوتین،  والدیمیر  ویژه  نماینده 
نهادهای  مدیران  از  جمعی  و  ایران  سفیر 
ایرانی مستقر در روسیه در فرودگاه ونوکووای 
استقبال  باقری  سرلشکر  سردار  از  مسکو 
سفر  این  در  است  قرار  باقری  سردار  کردند. 
و  همکاری ها  توسعه  خصوص  در  روزه  چهار 
با  مبارزه  نظامی،  و  دفاعی  مشترک  مناسبات 
المللی  بین  و  منطقه ای  تحوالت  و  تروریسم 
تبادل  و  گفت وگو  روس،  مسئول  مقامات  با 

وزیر  شایگو«  »سرگئی  با  نشست  کند.  نظر 
رئیس ستاد کل  »والری گراسیموف«  و  دفاع 
همچنین   و  روسیه  فدراسیون  مسلح  نیروهای 
از  بازدید  تخصصی،  نشست های  در  حضور 
همچنین  و  نظامی  صنعتی  و  آموزشی  مراکز 
بازدیدهای  انجام  با  پترزبورگ  سنت  به  سفر 
این  دریایی  نیروی  فرمانده  با  دیدار  و  نظامی 
عالیرتبه  هیات  های  برنامه  جمله  از  کشور 
نظامی ایران در این سفر چهار روزه اعالم شده 
است. تقویت توان دفاعی و نظامی در راستای 
همکاری  و  هم افزایی  برای  دو کشور  تعامالت 
این  اهداف  دیگر  از  مختلف  های  عرصه  در 
سفر اعالم شده است. به گفته کارشناسان این 
سفر که به دعوت رسمی وزیر دفاع روسیه در 
حال انجام است بیانگر نقش و جایگاه ارزنده 
ایران در تحقق ثبات و امنیت منطقه و اذعان 
ایران  نقش آفرینی  لزوم  بر  جهانی  قدرت های 
در معادالت منطقه ای و جهانی است. نیروهای 
فروپاشی  از  پس  روسیه  فدراسیون  مسلح 

اتحاد جماهیر شوروی در 7 مه 1۹۹۲ با دستور 
روسیه،  وقت  رئیس جمهور  یلتسین  بوریس 
روسیه  فدراسیون  رئیس جمهور  شد.  تأسیس 
)در حال حاضر والدیمیر پوتین( فرمانده عالی 

است. قوا  کل  فرمانده  و  مسلح  نیروهای 

سفررئیسستادکلنیروهایمسلحایرانبهروسیه
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خبرنگاران  اتوبوس  واژگونی  از  پس  ماه  چهار 
ایسنا و  محیط زیست و جان باختن دو خبرنگار 
ایرنا، رییس جدید سازمان حفاظت محیط زیست 
می گوید که این سازمان خود را مکلف به پیگیری 

می داند. موضوع  این 
علی سالجقه به ایسنا گفت: »ما حتما و با امید 
از  موضوع  این  می دانیم  خودمان  وظیفه  خدا 
است،  الزم  جنبه هایی که  دیگر  و  حقوقی  جنبه 

کنیم.« پیگیری 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ 

پیگیری  روند  همچنان  آیا  که  پرسش  این  به 
درباره این موضوع در سازمان ادامه خواهد یافت 
و  می افتد  اتفاق  این  درصد   100« خیر، گفت:  یا 
را  پیگیری ها  می داند که  مکلف  را  خود  سازمان 

دهد.« ادامه 
 ۵ در  شده  ارائه  کارشناسی  نظر  آخرین  در 
شهریورماه از سوی هیات سه نفره از »کارشناسان 
امور  و  تصادفات  زمینه  در  دادگستری  وزارت 
 100 مقصر  راننده  زمینی«  موتوری  نقلیه  وسایل 
اعالم  خبرنگاران  اتوبوس  واژگونی  حادثه  درصد 

وکالی  اعتراض  با  کارشناسی  نظر  این  اما  شد 
اولیای دم همراه شده است. آنان در متن اعتراض 
خود با اشاره به مواد قانونی و مستندات به نقش 
دستگاه های مختلف از جمله ستاد احیای دریاچه 
آذربایجان  استان  زیست  محیط  اداره  و  ارومیه 
غربی در هماهنگی سفر، انتخاب اتوبوس موضوع 
حادثه و اصرار به انتخاب جاده ای نامناسب به رغم 
اذعان راننده به ناآشنایی با شرایط آن اشاره کرده 
نفره کارشناسی  پنج  هیئت  به  ارجاع  خواستار  و 

شده اند.

حفاظت  کل  اداره  پایش  و  نظارت  معاون 
از  شرقی  آذربایجان  استان  زیست  محیط 
درمانی  مراکز  پسماندهای  مدیریت  الزام 
تعیین  با  مطب ها  و  آزمایشگاه ها  خصوصی، 
آبان  پایان  تا  آنها  پسماند  وضعیت  تکلیف 
گفت:  فدایی  رضا  داد.  خبر  جاری  سال  ماه 
و  عفونی  پسماندهای  اصولی  مدیریت 
و  عفونت زایی  پتانسیل  دلیل  به  بیمارستانی 
بسزایی  اهمیت  دارای  خطرناک  زائدات  وجود 
این  کنترل  و  مدیریت  به  بی توجهی  و  است 

تولید،  مختلف  مراحل  در  پسماندها  نوع 
دفع  و  نقل  و  حمل  جمع آوری،  ذخیره سازی، 
و  محیطی  زیست  متعدد  مشکالت  نهایی 
افزود:  او  دارد.  به دنبال  را  بهداشتی  مخاطرات 
و محوریت کارگروه  انجام شده  پیگیری های  با 
بیمارستان های  تمامی  استان  پسماند  مدیریت 
پسماندهای  بی خطرساز  دستگاه  دارای  استان 
عفونی هستند که نظارت بر جمع آوری، حمل و 
بی خطرسازی پسماندهای عفونی مراکز درمانی، 
همچنین  و  درمانگاه ها  و  کلینیک ها  مطب ها، 

این  توسط  مذکور  دستگاه های  عملکرد  صحت 
اداره کل و آزمایشگاه های معتمد محیط زیست 

می گیرد. قرار  پایش  مورد  مستمر  به صورت 
بر لزوم تعیین تکلیف مدیریت پسماندهای  او 
ماه سال  آبان  پایان  تا  آزمایشگاه ها  و  مطب ها 
هماهنگی های  با  گفت:  و  کرد  تاکید  جاری 
مطب ها  همه  استان  دادستانی  با  آمده  به عمل 
و مراکز آزمایشگاهی که برنامه مدیریت اصولی 
پیگرد  مورد  قضایی  مراجع  طریق  از  ندارند، 

می گیرد. قرار  قانونی 

اقتصادی مجلس گفت که  سخنگوی کمیسیون 
طبق اعالم رییس بانک مرکزی، رمز ارز ملی بر 
مرحبا  غالمرضا  می شود.  اندازی  راه  ریال  پایه 
در توضیح جلسه دیروز  کمیسیون اقتصادی به 
بانک  رئیس  حضور  با  جلسه  این  ایسنا گفت: 
درباره  آبادی  صالح  آقای  شد،  برگزار  مرکزی 
ساماندهی نظام بانکی و شرایط مدیریتی نظام 
ارائه  توضیحاتی  ارزی کشور  منابع  و  ارز  بانکی، 
 اعالم کرد که کشور  از منابع ارزی کافی برخوردار 
و مشکلی  هیچ کمبود  این خصوص  در  و  بوده 
وجود لذا می توان با تخصیص بهینه و مدیریت 
صحیح  از منابع ارزی بدون ایجاد مشکل برای 

استفاده کرد. کشور 

بانک  رئیس  دیگری که  موضوع  داد:  ادامه  او 
اندازی  راه  مطرح کرد،  بار  اولین  برای  مرکزی 
صورت  در  که  بود  ریال  پایه  بر  ملی  ارز  رمز 
کشورهایی  معدود  جزو  کشورمان  تحقق، 
پول  براساس  ملی  ارزی  رمز  که  بود  خواهد 
رئیس  خصوص  این  در  دارد.  خودش  ملی 
این  کرد   اعالم  نیز  اقتصادی  کمیسیون 
در  ارز  رمز  وضعیت  درباره  گزارشی  کمیسیون 
همین  بر  و  است  داشته  آن  الزامات  و  کشور 
در  ارزها   رمز  برای  مناسبی  قانون  هم  اساس 
ارزها  رمز  تولیت  باید  که  است  تدوین  دست 
را  داخلی  رمزارزهای  بازار  و  گرفته  برعهده  را 
بانک  رییس  کند.  ساماندهی  و  مدیریت 

این  در  همکاری  هرگونه  برای  هم  مرکزی 
کرد. آمادگی  اعالم  خصوص 

در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
در  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  گفت:  پایان 
اقدامات  و  ها  فعل  ترک  تخلفات،  خصوص 
خصوص  در  و  اقتصادی  حوزه  در  قبل  دولت 
و   فروشگاهی  های  پایانه  پرداخت،  ابزارهای 
از  پس  مطرح کرد که  مطالبی  ستانی  مالیات 
آماده شدن گزارش آنها به دستگاه قضا ارسال 
در  هم  مرکزی  بانک  است  قرار  شد.  خواهد 
زمانبندی  احتساب  با  خود  نظارت  تحت  حوزه 
مشخص، موضوعات مذکور را بررسی و گزارش 

ارائه کند. به کمیسیون  را  آن 

رئیسسازمانحفاظتمحیطزیست:

پروندهتصادفاتوبوسخبرنگارانراپیگیریمیکنیم

ضرباالجلمحیطزیستآذربایجانشرقیبهمراکزدرمانی

سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلس:

رمزارزریالیراهاندازیمیشود
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|پژوهشگرجامعهشناسیتوسعه|

|مهتابذرافکن|

کشاورزیایرانایستادهبر
تردمیلتخریب

اقدام  از  ممانعت  برای  بشری  جوامع  در 
و  تنبیه  به  تمسک  با  کار،  یک  انجام  به 
کمتری  مقاومت  با  آموزش،  و  تشویق 
ویژه  به  جدی  چالش  اما  می شود.  روبرو 
و  سیاست گذاری  تصمیم گیری،  حوزه  در 
پای  که  می شود  عیان  زمانی  برنامه ریزی 
انجام  باید  که  )کارهایی  ایجابی  اقدامات 
در  موضوع  این  می آید.  میان  به  شود( 
چالش  می کند.  صدق  ایران  کشاورزی 
است  اقداماتی  اکنون  هم  ایران  کشاورزی 
تغییر  نظیر  اقداماتی  شود.  انجام  باید  که 
الگوی کشت و سرمایه گذاری روی ایجاد و 
نجات  هدف  با  مدرن،  گلخانه های  توسعه 
کنترل  و  ارزش گذاری  زیرزمینی.  آب های 
تا  مرحله کاشت  از  مزرعه،  در  آب  مصرف 

برداشت.
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شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری)سهامی خاص(

 آذربایجان برای اجرای کنوانسیون خزر  آذربایجان برای اجرای کنوانسیون خزر 
سنگ اندازی می کندسنگ اندازی می کند
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و  انتظار  سال ها  از  پس  که  بود   ۹0 آذر 
و  سیاسی  بگومگوهای  و  کش و قوس 
آموزش  بنیادین  تحول  طرح  اقتصادی، 
به  را طی و  قانونی خود  و پرورش مراحل 
به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  تصویب 
ریاست محمود احمدی نژاد، رئیس وقت این 
شورا رسید. سندی که مشتمل بر 7 فصل 
چشم انداز  سند  ذیل  و  است  راهکار   131
1404 تنظیم شده است. در فصل ششم این 
سند به »ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه 
نقش  بر  تاکید  با  انسانی  منابع  حرفه ای 
الگویی و جایگاه معلم« پرداخته شده است. 
در بخشی از این فصل آمده است: »استقرار 
عمومی،  صالحیت  های  سنجش  نظام 
مالک  های  تعیین  حرفه  ای،  و  تخصصی 
رتبه بندی(  )نظام  مرتبه  ارتقای  و  ارزیابی 
انگیزه  تقویت  و  معلمان  تربیتی  و  علمی 
ارتقای شغلی در آنان براساس نظام معیار 
اسالمی است.« همین چند خط در کنار نیاز 
از  پرورش  و  آموزش  سازوکار  اصالح  برای 
جمله دالیل بود که موجبات تدوین طرحی 
فراهم  را  معلمان  بندی  رتبه  عنوان  تحت 
آورد. این تدوین حدود ۲ سال زمان برد و 
سرانجام اوایل تابستان سال ۹۲ به مجلس 
وقت تقدیم شد. بر اساس این طرح معلمان 
با در نظر گرفتن معیارهایی در چهار گروه 
طبقه بندی و دستمزد آنها بر همین اساس 
تعیین می شد. مجلس اما طرح تقدیمی به 
خود را دارای اشکال دانست و در نتیجه طرح 
به دولت برگشت. اشکال نمایندگان ناکافی 
بودن منابع مالی طرح بود. اشکالی که هم 
اکنون هم به این طرح وارد است و نمایندگان 
اقتصادی مجلس یازدهم در شرایطی به این 
طرح ایراد می گیرند که فاز اول این طرح با 
بار مالی 1300 میلیارد تومان هزینه و بدون 
تصویب مجلس و در قالب قانون خدمات 
مدیریت کشوری و با تصویب هیات دولت در 

اجرایی شده است. سال ۹4 

خاکخورییکالیحه
دولت با وجود مخالفت نمایندگان سال 
۹4 طرح را اجرایی کرد و به طور میانگین 
به حقوق هر معلم 400 هزار تومان عالوه بر 
افزایش حقوق مصوب آن سال، افزوده شد 
ولی هم مسئوالن دولتی و هم حقوقدانان و 
هم معلمان می دانستند که این طرح بدون 
را  الزم  قانونی  وجاهت  مجلس  تصویب 
ندارد. دولت همچنین در قانون برنامه ششم 
به  را  طرح  این  الیحه  شد  مکلف  توسعه 
مجلس تقدیم کند. ۲ ماه بعد هم این اتفاق 
افتاد و اواخر آبان سال ۹7 این الیحه به 
مجلس رفت اما از آن زمان تا دیروز نوبت به 
بررسی آن نرسید. احمد امیرآبادی فراهانی، 
عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه دیروز 
مجلس با ارائه پیشنهاد بررسی اولویت دار 
و  رفت  نمایندگان  استقبال  به  الیحه  این 
اتفاقا موافقت آنان را هم در شرایطی جلب 
کرد که تعداد نمایندگان اقتصادی مخالف 
افزایش  توجهی  قابل  شکل  به  مهم  این 

یافته بود.

مخالفخوانیهایاقتصادی
اکثر نمایندگانی که به عنوان مخالف 
نام  ثبت  الیحه  این  دار  اولویت  بررسی 
کرده بودند، نمایندگان اقتصاد خوانده و از 
بودند.  بودجه  و  برنامه  اعضای کمیسیون 
کریمی فیروزجایی،  سوی  از  مهم  این 
جریان  در  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
گفت وگوی اش با روزنامه »پیام ما« تایید 
شد. یکی از مهم ترین این مخالفان الیاس 
بودجه  تلفیق  کمیسیون  رئیس  نادران، 
دفاع  در  امیرآبادی فراهانی  بود.   1400
بندی  رتبه  الیحه  دار  اولویت  بررسی  از 
معلمان با تاکید بر پیش بینی منابع الزم 
 1400 بودجه  در  الیحه  این  اجرای  برای 
گفت: »ما باید برای این موضوع در بودجه 
اگر  ردیف مشخص کنیم  1401 هم  سال 
این اتفاق رخ ندهد قانونی نداشته باشیم 

برای سال 1401 و شش ماهه دوم سال 
نمایندگان  جاری مشکل خواهیم داشت. 
همکاری کنند که تکلیف الیحه روشن شود 
دوم  ماهه  شش  در  هم  موضوع  این  تا 
سال اجرایی شود و هم برای سال آینده.« 
این در حالی ست که پیش از او نمایندگان 
مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
دولت رئیسی از کسری بودجه ۵0 درصدی 

بودند. داده  ایران در سال جاری خبر 
اقتصادی  کامال  اما  نادران  مخالفت  علل 
بود. او بودجه در نظر گرفته شده برای این 
طرح را یک دهم بار مالی آن دانست و با 
یادآوری تجربیات شکست خورده ایران در 
طرح های مشابه، گفت که » امروز صحبت 
از بار مالی ده ها برابر آن چیزی است که 
اگر  است،  شده  بینی  پیش  »و«  بند  در 
تکلیف را روشن نکنیم و بار مالی ناشی از 
آن را مشخص نکنیم و محدوده اختیارات 
شده  داده  وعده  نتیجه  نباشد  مشخص 
هیات  اعضای  وضعیت  سرانجام  همانند 
پس  او  می شود.«  ها  دانشگاه  علمی 
گرفتن الیحه از سوی دولت و پیش بینی 
و  عنوان کرد  چاره  راه  را  الزم  مالی  منابع 
در شرایطی گفت »این پوست خربزه ای 
است که دولت قبل زیر پای نظام گذاشته 
و  بگیریم  جامع  تصمیم  باید  ما  و  است 
را  آن  تورمی  آثار  و  مالی  اجتماعی،  ابعاد 
در نظر بگیریم بنابراین دولت الیحه خود 
را پس گیرد« اعتراضات اخیر معلمان در 
سراسر کشور و انتقادات تند و تیز آنان به 
حقوق هایشان از جمله فشارها بر دوش 

پارلمان است. دولت و 

ادلهاجتماعیموافقان
با  اقتصادی  مخالفت های  اگرچه 
چرایی بازگشت الیحه رتبه بندی معلمان با 
در نظر گرفتن شرایط امروز ایران و ابهام در 
آینده مذاکرات ایران و قدرت های جهانی 
و رفع تحریم های اقتصادی آمریکا امری 

این  کارشناسان  دید  از  حداقل  صحیح، 
حوزه به شمار می رود. ولی افزایش قابل 
مردم  مصرفی  اقالم  قیمت  تورم،  توجه 
و  اقشار  با سایر  و قیاس حقوق معلمان 
اجتماعی  دالیل  جمله  از  دولت  کارکنان 
است که بی توجهی به آن ها می تواند دولت 
را با بحرانی امنیتی مواجه کند. این مساله 
سخنگوی کانون  حبیبی،  محمد  سوی  از 
با  صنفی معلمان در جریان گفت وگویش 
رحمت هللا  شد.  تایید  ما«  »پیام  روزنامه 
به  هم  کتول  آباد  علی  نماینده  نوروزی، 
او  کرد.  تکرار  را  مساله  این  دیگری  نوع 
همچنین در جریان جلسه علنی مجلس 
با  مخالفتشان  بابت  تهران  نمایندگان  از 
انتقادی  کرد.  انتقاد  تندی  به  طرح  این 
مواجه  تهران  نمایندگان  اعتراض  با  که 
نوروزی  گفته های  شریعتی  مالک  شد. 
که  کرد  تاکید  و  خواند  غیرکارشناسی  را 
مجلس با مساله ای بودجه ای و اقتصادی 
مواجه است و باید به دقت آن را بررسی 

کند.
معلمان  صنفی  کانون  سخنگوی  حبیبی، 
خواستار  »پیام ما«  با  گفت وگو  در  هم 
تصویب الیحه در مجلس و تغییر یافتن 
افزایش  معلمان  »مطالبه  شد:  آن  مفاد 
درصد  هشتاد  حداقل  تا  دستمزدشان 
او  است.«  علمی  هیات  اعضای  حقوق 
افزود: »این موضوعی است که در الیحه 
رتبه بندی معلمان پیش بینی شده و وعده 
آن به معلمان داده شده است و در شرایط 
از پیش الزم  آن بیش  اجرای  نیز  کنونی 
مالی  وضعیت  که  چرا  است  ضروری  و 
شده  گذشته  از  بدتر  مراتب  به  معلمان 
او همچنین متذکر شد: »هرگونه  است.« 
تغییر در الیحه  با اعتراض جدی معلمان 
مواجه می شود.« سخنگوی کانون صنفی 
معلمان که چندی پیش حکم اخراجش 
صنفی  وضعیت  به  اعتراض هایش  بابت 
از  دیگری  بخش  در  شد،  صادر  معلمان 
اظهاراتش با رد گفته های نادران درباره آثار 
تورمی افزایش حقوق معلمان در وضعیت 
مجلس  نماینده  این  درخواست  و  فعلی 
گفت:  دولت  به  الیحه  بازگشت  برای 
»معلمان سال ها منتظر این طرح بوده اند. 
نمی شود هر روز حرف جدیدی زد و حاال 
هم گفت که الیحه به دولت برگردد.« او با 
تصریح  معلمان  حداقلی  حقوق  به  اشاره 
کرد: »آقای نادران یا هر یک از نمایندگان 
یا مسئوالن دولتی و... که خواستار برگشت 
و  دولت  به  معلمان  رتبه بندی  الیحه 
بررسی دوباره آن هستند تا شاید سال ها 
باید  امروز  برگردد،  به مجلس  دوباره  بعد 
معلمان  که  دهند  پاسخ  اول  مرحله  در 
 1۲ را  فقر  خط  مسئوالن  شرایطی که  در 
میلیون تومان اعالم کرده اند، معلمان چطور 
تومانی  میلیون   6 حقوق  با  می خواهند 
زندگی کنند؟ مسئوالن از وضعیت زندگی 
بر دوش  وارده  اقتصادی  معلمان و فشار 
آنان و خانواده هایشان آگاه هستند یا بدون 
دانستن این مشکالت صحبت می کنند؟« 
این عضو کانون صنفی معلمان همچنین 
حقوق  افزایش  »می گویند  شد:  متذکر 
معلمان آثار تورمی دارد اما نمی گویند این 
چه تورمی است که با حقوق های چند ده 
میلیونی نمایندگان و مسئوالن باال نمی رود 
و فقط با افزایش حقوق معلمان افزایش 
پیدا می کند. نمایندگان کمتر حقوق بگیرند 
تا تورم ایجاد نشود.« همه این ها یعنی نه 
منتقدان این الیحه حرف خارج از انتظاری 
می زنند و نه موافقان آن. دولت مانده میان 
سید  سخت تر.  و  سخت  میان  انتخابی 
تصمیم  باید  مجلس  و  رئیسی  ابراهیم 
فروش  شده،  که  طریقی  هر  به  بگیرند 
اوراق بهادار یا افزایش فروش نفت با رفع 
این  اجرای  برای  الزم  بودجه  تحریم ها، 
طرح را فراهم آورد یا به تداوم اعتراضات و 

تن دهد. معلمان  اعتصاب  شاید هم 
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 هجومدزداندریایی
بهنفتکشایرانی

پهلوگیری  از  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
ناوگروه رزمی - عملیاتی هفتاد و هفتم این نیرو 
در بندر صالله کشور عمان خبر داد. به گزارش 
ارتش جمهوری اسالمی،  پایگاه اطالع رسانی 
دریایی  نیروی  فرمانده  ایرانی  شهرام  دریادار 
ارتش  از پهلوگیری ناوگروه رزمی - عملیاتی 
هفتاد و هفتم این نیرو در بندر صالله کشور عمان 
یکی  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده  داد.  خبر 
نیروی  ناوگروه های  اعزام  اهداف  مهم ترین  از 
دریایی ارتش به آب های آزاد را تامین امنیت 
خطوط مواصالتی و کشتیرانی جمهوری اسالمی 
پهنه دریاها  اهتزاز پرچم کشورمان در  ایران و 
دزدان  روزهای گذشته  »در  افزود:  و  دانست 
دریایی با پنج فروند قایق تندرو در خلیج عدن 
به نفتکش ایرانی هجوم برده و قصد ربایش این 
کشتی را داشتند که با واکنش سریع ناوگروه 
نیروی دریایی ارتش مواجه شدند.« او گفت: 
»هدف پهلوگیری ناوگروه نیروی دریایی ارتش 
ارسال پیام صلح و دوستی و  بندر سالله،  در 
برقراری امنیت در منطقه و همچنین آشنایی 
با فرهنگ ها و تحکیم روابط دریایی و نظامی 
کشورها است.« ناوگروه رزمی- عملیاتی هفتاد 
و هفتم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در تاریخ 1۹ مرداد 1400 برای تامین امنیت 
خطوط مواصالتی به سوی آب های بین المللی در 

خلیج عدن حرکت کرده است.

انتقادرئیساسکوداازطرح
تسهیلمجوزهایکسبوکار

نمایندگان مجلس یازدهم چند روز پیش سرانجام 
شرایطی  در  فراوان  های  قوس  و  کش  از  پس 
تصویب  را  کسب و کار  مجوزهای  تسهیل  طرح 
و کارشناسان حقوق  وکال  کردند که مخالفت های 
مخالفت هایی  پابرجاست.  همچنان  مسئله  این  با 
می گیرد  صورت  هدف  این  با  معلوم  قرار  از  که 
از  بیش  نگهبان  شورای  حقوقدانان  و  فقها  که 
آن  چون  و  چند  و  طرح  این  به  نسبت  پیش 
به  را  آن  مواد  برخی  و  دهند  خرج  به  حساسیت 
رد کنند.  اساسی  قانون  و  شرع  با  مغایرت  دلیل 
سراسری کانون های  اتحادیه  رئیس  کوشا،  جعفر 
یادداشتی  در  )اسکودا(  ایران  دادگستری  وکالی 
علمی  غیر  و  کارشناسی  غیر  به کلی  را  طرح  این 
از ماده  انتقاد  به  یادداشتی  خوانده است ولی در 
از روند پیشرفته  انتقاد  با  6 این طرح پرداخته و 
 « است:  نوشته  مجلس  در  طرح  این  قبال  در 
وکالت  جذب کارآموز  آزمون  برای  ظرفیت  تعیین 
حذف  مجلس  اخیر  مصوبه  طبق  مقرره  این  و 
شد. ازدحام و کثرت کارآموزان وکالت دادگستری 
مسئله ای مهم است و متأسفانه قوه  قضائیه حین 
در صحن  آن   6 ماده  به ویژه  و  طرح  این  بررسی 
پاسخ گوی  باید  و  نیافت  حضور  مجلس  علنی 
پیش تر  باشد.  ظرفیت  حذف  این  پیامدهای 
در  قضائیه  قوه  مجلس  امور  و  حقوقی  معاونت 
نظارت  و  تولید  رونق  و  جهش  ویژه  کمیسیون 
و  شد  حاضر  اساسی  قانون   44 اصل  اجرای  بر 
را  نامه ای  و  اعالم کرد  طرح  با  را  خود  مخالفت 
ولی  کرده،  تقدیم  کمیسیون  این  رئیس  به  هم 
ـ که بر تصویب این  معاونت راهبردی قوه قضائیه 
طرح اصرار داشت )به خصوص مواد 4، ۵ و 6 آن 
و وکالی  ترتیب درمورد سردفتران، کارشناسان  به 
دادگستری(ـ توانست نظر کمیسیون را جلب کند 
که نهایتًا به تصویب موضوع در کمیسیون و طرح 
است  این  پرسش  انجامید.  علنی  صحن  در  آن 
تواند  می  قضائیه  قوه  راهبردی  معاونت  آیا  که 
آن  اصلی  متولی  را که  قضایی  و  حقوقی  موضوع 
معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه است 

کند؟« پیگیری 

انتخابمعاونامور
بینالمللقوهقضائیهو
دبیرستادحقوقبشر

از  قضائیه  قوه  سخنگوی  خداییان،  ذبیح هللا 
انتصاب معاون امور بین الملل و حقوق بشر 
قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری 
اسالمی خبر داد. این مقام مسئول اظهار کرد: 
کاظم  دکتر  قضائیه،  قوه  ریاست  حکم  »با 
غریب آبادی به عنوان معاون امور بین الملل 
و حقوق بشر قوه قضائیه و با حفظ سمت به 
عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی 
قضائیه  قوه  رئیس  حکم  در  شد.«  منصوب 
خطاب به کاظم غریب آبادی آمده است: »با 
توجه به اهمیت اقدامات در عرصه بین المللی 
و انسجام و هماهنگی برای رسیدن به اهداف 
همکاری  با  انقالب،  دوم  گام  در  نظام  عالی 
امور  وزارت  به ویژه  ذی ربط  نهادهای  تمامی 
خارجه نسبت به اجرایی کردن رهنمودهای مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( و سیاست های 
راهبردی قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی 
اقدام کنید.« کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده 
سازمان های  در  ایران  اسالمی  جمهوری  دائم 
بین المللی در وین و همچنین نماینده دائم ایران 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که پیش 
از این مسئولیت معاونت بین الملل ستاد حقوق 

بشر را نیز برعهده داشت.

فرماندهنیرویانتظامی:

 بازداشتزنجوان
بهدلیلحجابنبود

جریان  در  شد که  منتشر  فیلمی  پیش  روز  چند 
عنوان  به  آنان  از  انتظامی که  نیروی  ماموران  آن 
به شکلی عجیب  بود  برده شده  نام  ارشاد  گشت 
مشغول بازداشت یک زن هستند. نحوه بازداشت 
نیروهای  به  انتقادات  تا  شد  سبب  زن  این 
رئیس  شود.  چندان  دو  ارشاد  و گشت  انتظامی 
و  پذیرفت  را  انتقادات  این  تهران  امنیت  پلیس 
به  کاویانی  گفت.  خاطی  ماموران  با  برخورد  از 
ماموریت  این  »در  بود:  گفته  فارس  خبرگزاری 
برخورد نامناسب و خارج از ضوابط ماموران قابل 
قبول نیست؛ با ماموران متخلف برخورد انضباطی 
بیشتر  توضیحات  با  دیروز  اظهارات  این  شد.« 
حسین  شد.  همراه  انتظامی  نیروی  فرمانده 
به  واکنش  در  انتظامی  نیروی  فرمانده  اشتری 
برای  انتظامی  نیروی  ماموران  خشونت  ویدیویی 
بازداشت یک زن اعالم کرد »بازداشت خانم جوان 
ربطی به حجاب نداشت و موضوع دیگری بود و 
در  این  داشت.«  او وجود  بازداشت  برای  حکمی 
فعاالن  و  حقوق دانان  از  بسیاری  که  حالی ست 
زن،  این  بازداشت  علت  به  توجه  بدون  مدنی 
را غیر قابل  نیروهای حاضر در صحنه  برخورد  نوع 
حقوق  فعال  باقی،  عمادالدین  دانسته اند.  توجیه 
اجتماعی  شبکه  در  خود  شخصی  صفحه  در  بشر 
مردم  با  رفتارها  قبیل  این  توقف  خواستار  توئیتر 
شده بود. جمعی دیگر از حقوق دانان نیز دیروز بر 
لزوم رعایت حقوق متهم از سوی ماموران نیروی 

بودند. کرده  تاکید  انتظامی 

دستوررئیسیبهبانک
مرکزیدربارهبازارارز

رئیس جمهوری همه وزارتخانه ها و دستگاه ها 
را موظف کرد در خنثی سازی تحریم ها و تنظیم 
مقرر  و  همکاری کنند  اساسی  کاالهای  بازار 
مسئولیت  رئیس جمهوری،  اول  معاون  شد 
هماهنگی فعالیت های دولت برای خنثی سازی 
تحریم ها را برعهده گیرد. سید ابراهیم رئیسی 
اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه  در  دیروز 
فضای  در  دالالن  نقش  به  اشاره  با  دولت، 
مجازی برای بی ثبات کردن بازار ارز، به بانک 
از  داد  دستور  مربوط  دستگاه های  و  مرکزی 
با  و کاال،  ارز  قیمت  در  فضاسازی های کاذب 
جدیت جلوگیری کنند. رئیسی همچنین بانک 
مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف 
بانک های  ویژه  به  بانک ها  تراز  کرد مدیریت 
خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی  به 

سمت تولید را در اولویت قرار دهند.

روایتیکدیپلمات
ازبنبستدرمسیر

مذاکراتوین
یک دیپلمات اروپایی گفته است که در صورت 
مثبتی  انتظار  توان  نمی  فعلی،  روند  تداوم 
های  قدرت  و  ایران  میان  وین  مذاکرات  از 
جهانی داشت. یک دیپلمات اروپایی به وبگاه 
پولیتیکو گفته امیدی به ازسرگیری گفتگوها 
برای احیای برجام نداد. به گزارش شفقنا، یک 
دیپلمات اروپایی به پولیتیکو گفت: »به نظر 
می رسد )در زمینه از سرگیری گفت وگوهای 
هسته ای با ایران( به بن بست رسیده ایم و 
من بسیار نگرانم. امیدوارم اشتباه کنم ولی اگر 
کارها بر همین منوال پیش برود، به هیچ جا 
نمی رسیم.« این دیپلمات اروپایی که نخواست 
نامش فاش شود مدعی شد ایران فقط به 
دنبال وقت تلف کردن است و گفت: من بدبینم 
که ایده گفت وگو در بروکسل هم می تواند تنها 

یک مسیر انحرافی باشد.

منتقدان الیحه رتبه بندی 
معلمان معتقند که در شرایط 
بودجه ای امروز ایران اجرای 
این طرح به منزله »پوست 
خربزه زیر پای نظام است« و به 
همین دلیل با بررسی اولویت 
دار آن مخالفند و خواستار 
برگشت الیحه به دولت اند اما 
موافقان با یادآوری وضعیت 
معیشتی معلمان، این اقدام را 
دارای تبعات اجتماعی و امنیتی 
می دانند.

قالیباف مصوبه مجمع را دلیل 
محرمانه شدن اموال مسئوالن 
جمهوری اسالمی اعالم می کند 
ولی مشاور رئیس اسبق مجمع 
تشخیص مصلحت نظام منشا 
این اقدام را مجلس هشتم 
به ریاست غالمعلی حدادعادل 
اعالم کرد.

اولویتدردستورکاریازدهمیندورهمجلسشورایاسالمیقراربگیرد با طرحرتبهبندیمعلمانسرانجامقراراست
تاشایدازاینطریقبخشیازمطالباتمالیآنانبرطرفشودولینمایندگانمسلطبهموضوعاتاقتصادیحاالدر
زمرهمخالفاناینطرحقرارگرفتهاند.مشکالتبودجهایکشورونیازهایمالیایرانوکسریبودجهقابلتوجهدولت

سیزدهمازجملهدالیلآنانبرایمخالفتباطرحاست.
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تداومجدالهابرسرمنشامحرمانهشدناموالمسئوالن

مجلسهشتمیامجمعتشخیص؛مقصرکیست؟!
اموال مسئوالن کشور حاال چند سالی است که 
در زمره محرمانه های نظام قرار گرفته و افشای 
این خالصه مصوبه  دارای مجازات است.  آن 
ای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام 
از سر گذرانده و حاال تبعات آن دامن مجلس 
یازدهم را گرفته است. ماجرا از مجلس هشتم 
آغاز شد. نمایندگان وقت مجلس برای اجرای 
اصل 14۲ قانون اساسی قانونی را تحت عنوان 
با  رساندند که  تصویب  به  آورده ای«  کجا  »از 
مخالفت شورای نگهبان و ایراد قانون اساسی 
فقها و حقوقدانان این نهاد رد شد. کار به مجمع 
تشخیص رفت ولی آنان تا سال ها از بررسی 
این طرح سر باز زدند و در نهایت به شکلی این 
قانون تصویب شد که مسئوالن نخواهند گفت 
اموالشان پیش و پس از دوران مسئولیت شان 
به چه شکلی افزایش یافته است. قوه قضائیه 
شکل  به  را  اموال  این  میان  این  در  فقط 
محرمانه ثبت می کند. مجلس یازدهم در طرح 
نظارت بر مسئوالن و کارگزاران و مقامات کشور 

این مصوبه را تکرار کرد و دوباره انتقادات به 
این  مجلسی ها  انتقاداتی که  شد.  آغاز  خود 
روزها تالش می کنند بار آن را به گردن مجلس 
هشتمی ها بیاندازند و همچنان خود را چهره ای 

حامی شفافیت معرفی کنند.
یازدهم  مجلس  رئیس  قالیباف،  باقر  محمد 
علنی  صحن  در  مشی  این  تکرار  با  دیروز 
اظهار کرد: »در خصوص مطالبی که  مجلس 
در روزهای اخیر بدون بررسی دقیق در برخی 
رسانه ها انتشار یافت توضیحاتی الزم است که 
باید بگویم که مجلس یازدهم برای محرمانه 
بودن اموال مسئوالن هیچ مصوبه ای نداشته 
است، فرآیند تصویب قانون در مجلس کامال 
مشخص است و نمایندگان در این خصوص 
به  مربوط  تصمیم  این  نگرفته اند،  تصمیمی 
دیگری  فرآیند  در  و  است  هشتم  مجلس 
بررسی و تصویب شده است. از اصحاب رسانه 
مطالب  بیان  خصوص  در  می کنم که  تقاضا 
را  موضوعات  و  باشند  داشته  بیشتری  دقت 

پس از بررسی کافی اطالع رسانی کنند و البته 
باید از تمام فعاالن رسانه و خبرنگاران محترمی 
که با بررسی های دقیق خود در این خصوص 

روشنگری و رفع ابهام کردند، تشکر کنم.«
چهره های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، 
اما ربط دادن  رئیس فقید مجمع تشخیص 
مسائل به مجمع را بی اساس دانسته و توپ 
را به زمین مجلس هشتم می اندازند. غالمعلی 
رجایی، مشاور رئیس اسبق مجمع تشخیص به 
پایگاه خبری مدارا گفته است: »قید محرمانه 
بودن برای اموال مسئوالن نظام اساسًا ربطی 
به مجمع نداشته و توسط آقای هاشمی هم 
اضافه نشده است. به نظر می رسد این ادعاها 
باز هم عقده گشایی از آیت هللا هاشمی است. 
این موضوع به مجلسی باز می گردد که ریاست 
سال  تیر   ۹ بود.  حدادعادل  غالمعلی  با  آن 
86 مجلس شورای اسالمی نامه ای به آقای 
جنتی، دبیر شورای نگهبان در راستای اجرای 
در خصوص  نامه ای  اساسی  قانون  اصل ۹4 

صورت دارایی های اشخاص می نویسد و طرح 
یک فوریتی رسیدگی به مقامات و مسئوالن 
ارجاع می دهد. در  نگهبان  به شورای  را  نظام 
این نامه توضیح داده شده که در جلسه ای که 
پنجم تیر برگزار شده مواردی در این خصوص 
آنها ماده 14 است.   از  تصویب شده که یکی 
باید  مسئوالن  اموال  ماده  این  اساس  بر 
محرمانه باشد و انتشار آن ممنوع است.« او 
حافظه  می کنند  »فکر  شد:  متذکر  همچنین 

این  تاریخی مردم ضعیف است و می توانند 
موضوعات را مطرح کنند اما در واقع این قید 
محرمانه محصول مجلس تحت ریاست آقای 
حداد عادل بوده است. در دوره ی ریاست علی 
الریجانی هم به محرمانه بودن ایرادی نگرفتند 
و در مجلس فعلی قید امنیتی را هم اضافه 
مصوبه  بگویند  این که  جای  به  حاال  کردند. 
به  و  مجمع  مصوبه  می گویند  است  مجلس 

دستور آقای هاشمی بوده  است.«
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اهمیتتصویب
 پروتکلهای

کنوانسیونتهران
باعث  خزر  دریای  زیستی  تنوع  اهمیت 
معاهده  اصل  ایران،  دولت  پیشنهاد  با  شد 
حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر 
در سال 138۲ به تصویب وزرای پنج کشور 
حاشیه دریای خزر برسد و چون این توافق 
کنوانسیون  به  بود  گرفته  صورت  تهران  در 
تهران مشهور شد. کنوانسیون تهران در سال 
84 به تصویب مجلس رسید و در ۲1 مرداد 

8۵ برای هر پنج کشور الزم االجرا شد.
 ۵ در  کنوانسیون  این  اجرایی  بازوهای 
پروتکل تعریف شده و از این میان تاکنون 
دو پروتکل به تصویب رسیده ؛ یکی پروتکل 
مقابله با آلودگی نفتی در شرایط اضطراری 
)تصویب شده در سال ۹1( و دیگری پروتکل 
)تصویب شده  منشا خشکی  با  آلودگی های 
مهم ترین  از  دیگر  یکی   .)۹4 سال  در 
که  بود  زیستی  تنوع  پروتکل  پروتکل ها، 
امروز در مجلس شورای اسالمی با همکاری 
این  رسید.  تصویب  به  مجلس  نمایندگان 
به  ۹4 که  سال  در  این  از  پیش  پروتکل 

بود. رسیده  اعضا  امضای 
اهمیت تصویب این پروتکل در مواد قانونی 
تنوع  از  به حفاظت حداکثری  آن است که 
زیستی منجر می شود. در این پروتکل تاکید 
به  زیستگاه های حساس ساحلی  شده که 
عنوان مناطق حفاظت شده توسط کشورهای 
این  و  شوند  مشخص  خزر  دریای  حاشیه 
و  مراقبت  تحت  ویژه  صورت  به  مناطق 

بگیرند. قرار  حفاظت 
بحث دوم مربوط به میزان برداشت از ذخایر 
آبزیان در دریای خزر است که تمام کشورها 
توافق کردند میزان برداشت متناسب با توان 
ممانعت  بی رویه  برداشت  از  و  باشد  دریا 

شود. 
مسئله سوم، معادالت علمی بود که کشورها 
محیط  علوم  مباحث  در  که  کردند  توافق 
جامعی  مطالعات  دریا  اکولوژی  و  زیست 
مبادله  به  را  اطالعات  این  و  باشند  داشته 

بگذارند. 
از سوی دیگر ماده ای قانونی برای ممانعت 
از ورود هر گونه غیربومی و مهاجم به دریا 
در نظر گرفته شده تا کشورها این گونه ها را 
به دالیل اقتصادی و امثالهم وارد دریا نکنند. 
همچنین بر ژنتیک گونه ها نیز تاکید شده و 

بندهای قانونی در ارتباط با آن آمده.  
درباره  باید  پروتکل کشورها  این  اساس  بر 
جلوگیری از آلودگی دریا مراقبت ویژه ای را 

دهند. انجام  کشورها 
همه این موارد در محیط زیست دریای خزر 
بسیار کمک کننده است و به طور کلی این 
نحوه  تا  می کند  ایجاد  چهارچوبی  پروتکل 
زیستی  تنوع  از  حفاظت  در  عمل کشورها 
یکپارچه باشد. هر کنوانسیون بین المللی و 
شود،  تصویب  مجلس  در  پروتکلی که  هر 
پروتکل  دارد.  کشور  برای  را  قانون  حکم 
 ۹۹ سال  در  هم  زیست  محیط  ارزیابی 
پروتکل  و  رفته  مجلس  به  دولت  طرف  از 
و  است  رسیدگی  نوبت  در  نیز  خزر  دریای 
امیدواریم به عنوان چهارمین پروتکل دریای 
دالیل  همین  به  برسد.  تصویب  به  خزر 
این پروتکل بسیار خوشحال کننده  تصویب 

است. امیدواری  باعث  و 

اقلیم
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از حفاظت پروتكل چرا فرشچی! خانم
تنوعزیستیدریایخزر،چندینسالدر

انتظارتصویبمجلسبود؟
این پروتکل را در ترکمنستان و در کنفرانس 
نهایی کردیم  در سال ۲01۵  کشورهای عضو 
تصویب  به  پروتکل  این  باید  آن  از  پس  و 
ما  درمی آمد.  عضو  کشورهای  مجالس 
به  را  پروتکل  این  برگشتیم،  همان زمان که 
تاکنون  زمان  آن  از  اما  ارائه کردیم  مجلس 
گویا در دستور کار قرار نمی گرفت و در نهایت 
هم بعد از گذشت شش سال تصویب شد. 
پروتکل ها، جزئیات نحوه همکاری را مطرح 
دل  در  زیستی  تنوع  جزئیات  و  می کنند 
این  ما  بزرگ  اما مشکل  آمده  پروتکل  این 
تهران  اجرایی کنوانسیون  روند  است که کل 
محیط  از  حفاظت  منطقه ای  )کنوانسیون 
از  یکی  در  است.  خزر( کند  دریای  زیست 
مطرح کرده ایم که  کنوانسیون  این  بندهای 
هر  می شوند که  الزم االجرا  زمانی  پروتکل ها 

مجالس کشورهایشان  در  را  آن  پنج کشور 
کشور  به  را  تصویب  سند  و  کنند  تصویب 
امین بدهند و ۹0 روز بعد از رسیدن آخرین 
سند، این پروتکل الزم االجرا می شود. کشور 
دیگر  کشور  چهار  و  است  ایران  هم  امین 
به  را  مجالسشان  در  تصویب شده  سند  باید 
ایران تحویل دهند. اما همانطور که شاهدیم 
و خود  بوده  زیاد  راه  این  در  سنگ اندازی ها 
ایران هم تازه این سند را تصویب کرده است.

درحالحاضرمجلسکدامکشورهااین
پروتکلراامضاکردهاند؟

آذربایجان و حاال  و  ترکمنستان  در مجالس 
ایران تصویب شده اما در مورد قزاقستان و 

را دید. باید اسناد وزارت خارجه  روسیه 

 ماهیتاینپروتکلچقدردقیقاستو
تنوع کنوانسیون با تفاوتهایی چه

زیستیجهانیدارد؟
آن  تنظیم  برای  بسیاری  وقت  و  تالش 
تنوع  کنوانسیون  در  آنچه  و  شده  صرف 

زیستی جهان بود را بومی کرده ایم. با دقت 
کردیم  پیدا  را  غیربومی  و  بومی  گونه های 
و چنانچه از همان سال ۲01۵ این پروتکل 
عملیاتی می شد می توانستیم پیشرفت های 
دریای  زیستی  تنوع  از  حفاظت  در  زیادی 
خزر داشته باشیم. این پروتکل برای حفظ 
از  اعم  خزر  دریای  در  مختلف  گونه های 
فک  چون  پستاندارانی  و  خاویاری  ماهیان 
بدانیم  باید  و  دارد  اهمیت  خیلی  خزری 
منطقه ای  همکاری های  طریق  از  فقط  که 
را  خطر  معرض  در  این گونه های  می توانیم 
ابزار قانونی دیگری در منطقه  حفظ کنیم و 

نداریم.

این تصویب در کشورها آنکه بر عالوه  
پروتکلدرمجالسشانتعللکردند،دلیل
دیگریهموجودداردکهازسال2015مانع

اجراییشدناینپروتکلبوده؟
بله. در حال حاضر دبیرخانه این پروتکل در 
ژنو قرار دارد و ما سال هاست در تالشیم که 
چرا که  بیاوریم.  منطقه  به  را  دبیرخانه  این 

پروتکل ها  و  بیاید  منطقه  به  دبیرخانه  اگر 
چرایی شود خیلی کارها می توان انجام داد 
کمک  می تواند  هم  جهانی  جامعه  البته  و 
فنی و مالی کند. اما در این میان جمهوری 
بسیاری  سنگ اندازی های  آذربایجان 
میزبانی  می خواست  آذربایجان  داشت. 
این  و  باشد  داشته  برعهده  را  دائم  و  کامل 
بسیار به ضرر ایران است. در نتیجه همراهی 
را  میزبانی  پس  گفتیم  هم  ما  و  نمی کرد 
الفبا  حروف  حسب  بر  و  کنیم  چرخشی 
شد که  آذربایجان  جمهوری  میزبان  اولین 
این  اما  باشد.  میزبان  سال  چهار  مدت  به 
دبیرخانه  و  زد  مسئولیت هایش  زیر  کشور 
اجالس  در  و   ۲018 سال  نکرد.  میزبانی  را 
گفته شد  این کشور  به  دیگر  بار  هم  سران 
اما  را بپذیرد  که مسئولیت هایش دراین باره 
بارها  ما  نکرد.  عمل  وعده هایش  به  هم  باز 
نمی خواهد،  آذربایجان  اگر جمهوری  گفتیم 
نوبت ایران است که میزبان شود اما آن را 

گذاشتند. مسکوت  هم 

اینبرخوردآذربایجانازسویایرانیاسایر
کشورهایعضوبابرخوردمواجهنشد؟

متاسفانه وزارت خارجه ما هم اهرم فشار روی 
دالیل  از  یکی  نداشت.  آذربایجان  جمهوری 
رفتن دفتر کنوانسیون به ژنو هم این بود که 
کشورهای دیگر برایشان این موضوع اهمیت 
نداشت و از طرفی چون کشورهای تازه تاسیس 
بودند تاریخچه همکاری و اعتماد هم بینشان 
پررنگ نبود اما در ایران هم برخورد و واکنش 
درستی با این رفتار آذربایجان انجام نشد و 
این کشور بازخواست نشد. وزارت امور خارجه 
و سازمان محیط زیست باید این مطابله گری 
با  باید  هم  االن  و  می دادند  انجام  هم  با  را 
یکدیگر مطالبه گر این وضعیت باشند. چرا که 
در غیر این صورت عملیاتی شدن این پروتکل 

ممکن نخواهد بود.

 منابعمالیاینپروتکلوحفاظتبهچه
صورتتامینخواهدشد؟

کشورها از اول و زمانی که این پروتکل تصویب 
شد، ساالنه حق عضویت پرداخت می کنند و 
به صورت مساوی ساالنه  این پرداخت فعال 
7۲ هزار دالر است که البته پول بسیار کمی 
و مداوم،  فعالیت درست  و در صورت  است 
این پروتکل می تواند از سازمان های مختلف 

جهانی کمک مالی جذب کند.

 ازنظرشمامهمترینچالشدریایخزر
درایرانچیست؟

حوضه ای  بین  انتقال  ما  چالش  مهمترین 
آب دریا است که با وجود مخالفت فعاالن و 
متخصصان هنوز هم جزو برنامه های موجود 
کشور است. هم انتقال آب از دریای خزر و 
هم خلیج فارس و دریای عمان اشتباه محض 
است. عالوه بر آن مشکل اصلی دیگر ما در 
دریای خزر مسئله نداشتن مدیریت سواحل 
است. اگر این مدیریت جامع سواحل وجود 
داشت، نه آلودگی دریا داشتیم و نه برداشت 
بی رویه شن و ماسه و نه رودخانه ها خشک 
می شدند و تنوع زیستی کاهش پیدا می کرد.

دریای از حفاظت ملی »اقدام برنامه  
خزر«بهکجارسید؟

من در سال ۲00۵ این برنامه جامع را نوشتم 
و سال ۲010 هم در آن بازنگری انجام دادم اما 
هیچکس از سوی سازمان نیامد بگوید این 
به  هم  تصویب  برای  اصال  و  برنامه چیست 
مجلس نرفت. دلیلش هم آن است که محیط 
و  و خواست  نیست  و  نبوده  اولویت  زیست 
محیط  مشکالت  حل  برای  سیاسی  اراده 
زیستی وجود ندارد. ما در دهه ۹0 یک میلیون 
نفر  هزار  صد  االن  اما  داشتیم  خزری  فک 
بیشتر نیستند و این حجم از بین رفتن این 
اقدامات  متاسفانه  است.  حیوان وحشتناک 
از سوی سازمان هیچگاه به  خوب و درست 
خوبی نشان داده نشده است. ما درباره همین 
فک خزری فعالیت های زیادی انجام دادیم 
و با مکاتبات گسترده توانستیم در سال ۹7 
فک خزری را جزو گونه های مهاجر قرار دهیم. 
این اتفاق بزرگی بود چرا که در تمام کشورهای 
صادر  فک  صید  مجوز  خزر  دریای  اطراف 
می شود و ساالنه 18 هزار فک شکار می شود 
اما این اقدام و تالش ما مقابل بسیاری از 
بود که  بزرگی  این کار  را گرفت.  این صیدها 
البته توجه خاصی در داخل کشور به آن نشد. 
حاال هم باید بگویم دریای خزر جز با حمایت 
ارگان های  و  زیست  محیط  محکم  و  دقیق 
دیگر از جمله وزارت امور خارجه حفظ نخواهد 
شد و صرف تصویب این پروتکل  در مجلس 
کشورها برای عملیاتی شدن آن کافی نیست. 
باید عزم جدی و منطقه ای برای آن به وجود 
راستا  این  در  مختلف  اهرم های  از  و  بیاید 

استفاده شود.

بررسیچالشهای»حفاظتازتنوعزیستیدریایخزر«درگفتوگوباپروینفرشچی،معاونسابقدریاییسازمانمحیطزیست

 آذربایجان برای اجرای کنوانسیون  خزر
 سنگ اندازی  می کند

مهمترینچالشماانتقالبینحوضهایآبدریااستکهباوجودمخالفتفعاالنومتخصصانهنوزهمجزوبرنامههایموجودکشوراست

آذربایجان می خواست میزبانی 
کامل و دائم را برعهده داشته 

باشد و این بسیار به ضرر 
ایران است. در نتیجه همراهی 
نمی کرد و ما هم گفتیم پس 
میزبانی را چرخشی کنیم و 
بر حسب حروف الفبا اولین 
میزبان جمهوری آذربایجان 
شد که به مدت چهار سال 

میزبان باشد. اما این کشور زیر 
مسئولیت هایش زد و دبیرخانه 

را میزبانی نکرد

دریایخزریکقدمبهحفاظتنزدیکترشد.دیروزسرانجاممجلسشورایاسالمی»الیحهحفاظتازتنوعزیستیدریایخزر«را
تصویبکرد.اینمعاهدهکهباحضورکشورهایجمهوریآذربایجان،جمهوریاسالمیایران،جمهوریقزاقستان،فدراسیونروسیهو
ترکمنستانتهیهشدهاست،بایدبهتصویبمجالسهرکدامازکشورهایعضوبرسدو90روزبعدازتصویبدرهرپنجکشورالزماالجرا
یا تهران نزدیکشدهاست.کنوانسیون بهعملیاتیشدن اینکنوانسیونیکقدم ایران، باتصویبدرمجلس بودوحاال خواهد
کنوانسیونمنطقهایحفاظتازمحیطزیستدریایخزردرسال82ودرتهرانبهامضایاعضارسیداماتاکنونعملیاتینشدهاست.
ازجملهمواردیکهدرالیحهروزگذشتهبهآناشارهشدهایناستکهتمامکشورهایعضوبایدبهطورجداگانهیامشترکتمامیاقدامات
مناسببرایحمایت،حفاظتواحیاءمحیطزیستدریاییدریایخزرراانجامدهند؛ازذخایرطبیعیدریایخزربهنحویاستفاده
کنندتاهیچگونهآسیبیبهمحیطزیستدریاییومنابعزیستیدریایخزرنرساندوباتاکیدویژهبرگونههایموردتهدید،تنوعزیستیرا
حمایت،حفاظتواحیاکنند.دراینالیحهکهشامل30مادهوتبصرههایبسیاراستازاقداماتحمایتیوحفاظتیگونهها،معرفیو
ساماندهیگونههایبیگانه،گونههایمورداصالحوراثتی،مدیریتوساماندهیمناطقحفاظتشدهو...باجزئیاتنامبردهشدهاست.
بااینحالپروینفرشچی،معاونسابقدریاییسازمانمحیطزیستکهاز20سالقبلوازروزهاینخستنوشتناینمعاهدهدرآن
فعالاستدرگفتوگوبا»پیامما«میگویدسدهابرسرراهعملیشدناینکنوانسیونبسیاراستوسازمانمحیطزیستووزارت

امورخارجهبایدباجدیتبیشتریدربرخوردبااینسنگاندازیهاکهازسویجمهوریآذربایجانانجاممیگیرد،عملکنند.

هم انتقال آب از دریای خزر و 
هم خلیج فارس و دریای عمان 

اشتباه محض است. عالوه بر 
آن مشکل اصلی دیگر ما در 
دریای خزر مسئله نداشتن 

مدیریت سواحل است. اگر این 
مدیریت جامع سواحل وجود 

داشت، نه آلودگی دریا داشتیم 
و نه برداشت بی رویه شن و 

ماسه و نه رودخانه ها خشک 
می شدند و تنوع زیستی کاهش 

پیدا می کرد
|  

رنا
 ای

 |

|روزنامهنگار|

|فروغفکری|

|معاونسابقمحیطزیستدریایی|

|پروینفرشچی|
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آتش سوزی های  گذشته  سال  دو  در 
گسترده و جنگلی در کالیفرنیا نسبت به هر 
دوره دیگری با شدت بزرگتری رخ داده اند. 
با  را  ایالت  این  سراسر  بزرگ،  شعله های 
پیمودند، شهرها  بیشتری  تناوب  و  سرعت 
را  دورتر  کیلومتر  صدها  و  کردند  نابود  را 
سازمان   ،Cal Fire داده های  دودآلود. 
می دهد  نشان  کالیفرنیا  آتش نشانی 
آتش سوزی   ۲0 تاکنون   ۲0۲0 سال  از  که 
این  وقوع  داده.  رخ  ایالت  این  در  بزرگ 
فدرال  و  ایالتی  مقامات  آتش سوزی ها 
هر  و  مردمی  نیروهای  تا  کرده  مجبور  را 
به صف  با هر هزینه ای که شده  را  منبعی 

. کنند
اواخر  در  تایمز  نیویورک  روزنامه نگاران 
امدادگرانی  داستان  جاری  سال  آگوست 
و  جنگلی  مناطق  در  که  کردند  دنبال  را 
دورافتاده شمال کالیفرنیا با آتش دیکسی 
به  نزدیک  که  دیکسی  می کردند.  مقابله 
دومین  گرفته،  بر  در  را  هکتار  404هزار 
ایالت  این  تاریخ  در  بزرگ  آتش سوزی 
مهار  عملیات  هفته،  چند  طی  تنها  است. 
به شکل غیرمنتظره ای گسترده شد:  آتش 
هزاران امدادگر به همراه میلیون ها گالن آب 
و مواد شیمیایی مقاوم در برابر آتش اعزام 
آتش نشانی  آژانس  رئیس  به گفته  شدند. 
 610 از  بیش  ماه  سه  طول  در  کالیفرنیا 
میلیون دالر برای کنترل شعله های دیکسی 
خرج شده که تا کنون پرهزینه ترین کمپین 

کالیفرنیاست.   تاریخ  در  آتش  مهار 
آتش سوزی دیکسی نشان می دهد با بزرگتر 
جنگلی،  آتش سوزی های  مقیاس  شدن 
صورت  باید  آن  مهار  برای  بیشتری  تالش 
وقوع  و  اقلیمی  تغییرات  اثر  بر  اما  گیرد. 
همچنین کاهش  و  شدید  خشکسالی های 
بودجه دولت آمریکا، مهار آتش سوزی های 
سرعت  به  بزرگی که  شعله های  و  جنگلی 
به طور  باالیی گسترده می شوند  با شدت  و 
فزاینده ای پرهزینه شده است. این موضوع 
سوال هایی را درباره پایداری عملیات مهار 

آتش در طوالنی مدت مطرح می کند.

جزئیاتعملیاتمهار
دیکسی،  آتش  مهار  عملیات  اوج  در 
6 هزار و ۵7۹ نفر شبانه روز کار می کردند. 
 16 در  کانتی  السن  بازار  فرماندهی  مرکز 
تبدیل  کوچکی  شهر  به  شبه  یک  اوت 
کارهای  انجام  برای  کانکس  چندین  شد؛ 
جایگاه  غذایی،  مواد  ایستگاه های  اداری، 
و  خشکشویی  خدمات  سوخت گیری، 
چادرهای خواب برپا شدند و ۵6۹ ماشین 
آتش نشانی و 1۹4 تانکر آب در پارکینگ آن 
جای گرفتند. هر روز ساعت 7 صبح، صدها 
آتش نشان، رانندگان ماشین های سنگین و 
می کردند.  برگزار  جلسه  هم  دور  خلبان ها 
روی پلیورهای عده ای نام آتش سوزی های 
شده  نوشته  افتخار  نشان  همانند  پیشین 
الیتنینگ  فایر،  کمپ  فایر،  کریک  بود: 

مپلکس. کا

در پایگاه فرماندهی و در سوله هایی بزرگ، 
ماشین هایی نگهداری می شوند که به خط 
مقدم رفت و آمد دارند. در منطقه دیگری، 
کالیفرنیا  حفاظت  سازمان  داوطلبان 
شده  استفاده  متری   30 زرد  شلنگ های 
آتش  مهار  برای  کل  در  می کنند.  جمع  را 
هزار   800 و  میلیون  یک  از  بیش  دیکسی 
فاصله سن  برابر  استفاده شد؛  متر شلنگ 

کانادا. ونکوور  تا  دیه گو 

آتشسوزیهایبزرگگستردهتر
شدهاند

جنگلی  آتش سوزی های  از  یکی  دیکسی 
است که سراسر غرب آمریکا را فرا گرفت و 
به ۵ ناحیه آسیب رساند. این آتش سوزی 
به  و  بود  اطراف  محله های  برای  تهدیدی 
اتمسفر زمین دود تزریق می کرد. کریستن 
ساله که   ۲۵ باسابقه  آتش نشان  آلیسون، 
ایستگاهش 100 کیلومتر آنطرف تر قرار دارد 
از درک مقیاس دیکسی عاجز بود. آلیسون 
می گوید: »1۵ سال پیش، سوختن 40هزار 
پرونده  در  آتش سوزی  بزرگترین  هکتار، 
400هزار  حاال  می شد.  حساب  ما  کاری 
اضافه  او  می سوزد.«  آتش  در  کیلومتر 
دیگر  آتش سوزی   ۵ ضمن،  »در  می کند: 
به وسعت 40هزار کیلومتر هم اکنون شمال 
کالیفرنیا را می سوزاند. حتی اگر تمام منابع 
مورد نیاز را داشته باشیم باز هم نمی توانیم 

کنیم.« مهار  را  آتش سوزی ها  این  تمام 

 عملیاتحفاری
زمان  در  آتش،  زبانه های  مهار  برای 
استفاده  با  دیکسی،  آتش سوزی  اوج 
از  هکتار   700 از  بیش  بولدوزر،   1۹8 از 
شد.  حفاری  حریق  اطراف  زمین های 
مهار  هنگام  طاقت فرسا  تالش های  بیشتر 
آتش های  وقوع  از  جلوگیری  آتش سوزی، 
امدادگر،   8۹ روز  یک  در  تنها  بود:  جدید 
اراضی جنگلی را کندند تا مانعی بر سر راه 
آتش ایجاد کنند. پیمانکاران این بولدوزرها 
که هزینه آنها روزی 7هزار دالر به باال است، 
قابل  درختان  و  گیاهی  پوشش  را  زمین 

می کنند. خالی  اشتعال 
شلنگ  با  نگهبان،  یک  شب  طول  در 
آتش نشانی، داخل گودال های حفاری شده 
می ایستد تا از جهش شعله ها به آن طرف 

کند. جلوگیری  گودال 
و  کوهستانی  زمین  شدید،  باد  ترکیب 
شرایط آب و هوایی خشک سوخت آتش 
نشان  دیکسی  می کند.  تامین  را  دیکسی 
جنگلی  آتش سوزی های  مقیاس  که  داد 
بر  یافته.  افزایش  چشمگیری  طور  به 
بین سازمانی  ملی  مرکز  داده های  اساس 
دیکسی  وقوع  از  پیش  آتش نشانی 
 ،۲010 سال  در  آتش سوزی  فقره  7۲هزار 
خاک  از  هکتار  هزار   3۵0 و  میلیون  یک 
آمریکا را در بر گرفت. اما در سال گذشته 
۵۹هزار مورد آتش سوزی، وسعتی به اندازه 

سوزاند. را  هکتار  میلیون   4
اقدامی  گاهی  دیکسی  کردن  خاموش 
از  معموال  آتش  می رسید؛  نظر  به  بیهوده 
می کرد  روی گودال های کنده شده جهش 
رئیس  کولمر،  سارا  مدیریت  به  تیمی  و 
سانتا  از  کالیفرنیا  آتش نشانی  تجهیزات 
را مهار کنند.  تا آن  کروز، تالش می کردند 
بولدوزر   30 از  متشکل  تیمی  که  کولمر 
تالش  »ما  می گوید:  می کند  هدایت  را 
وزش  اما  را کنترل کنیم  آتش  می کردیم 
باعث می شد خاکسترهای گرم  باد  مداوم 
جابه جا شوند و آتش سوزی جدیدی به راه 
بیفتد. شروع دوباره عملیات در هر روز کار 

بود«. سختی 

پیشگیرندههاعلیهزمین
آتش  پیش گیرنده  شیمیایی  مواد 
اندازه  به  عملیات  این  در  استفاده  مورد 
عملیات  است.  المپیک  سایز  استخر   31
برای  بالگرد  و  هواپیما  فرستادن  هوایی، 
شعله،  پیش گیرنده  مواد  و  آب  پاشیدن 
مهار  عملیات  بخش  پرهزینه ترین  اغلب 

است. گسترده  آتش سوزی 
در عملیات مهار دیکسی، هواپیماها نزدیک 
پیش گیرنده  ترکیبات  میلیون گالن   ۲1 به 
و  4دالر  گالن  هر  کردند.  استفاده  شعله 
استفاده  هزینه  دارد.  هزینه  سنت   6۲
اولیه  هفته های  در  هم  هواپیماها  از 
آتش سوزی، به بیش از یک میلیون دالر در 
روز می رسد. برخی از منتقدان بر این باورند 
که ترکیب آب و نمک فسفات که اغلب از 
به عنوان کود استفاده می شود، آسیب  آن 
بیشتری به محیط زیست اطراف می رساند. 
را  این مواد  از  استفاده  آمریکا  جنگل داری 
از  تا  ممنوع کرده  آبی  راه های  نزدیکی  در 
و جلبک ها جلوگیری شود.  ماهی ها  مرگ 
از روش هوایی آشکارترین شیوه  استفاده 
مهار آتش است و می تواند مساحت بزرگی 
آب  دهد.  پوشش  سرعت  به  را  زمین  از 
هواپیما  از  رنگی که  آبنباتی  ترکیب  داخل 
بقیه  و  تبخیر می شود  روی زمین می ریزد 
مواد آن به مدت طوالنی باقی می ماند که 
در کاهش شدت آتش بسیار موثرند. پس 
به کار  امدادگران روی زمین مشغول  آن  از 

می شود،  غلیظ  دود  که  زمانی  می شوند. 
هواپیماها نمی توانند پرواز کنند و کادر پرواز 
استفاده کنند که  بزرگی  بالگردهای  از  باید 
اما  می کنند.  پرواز  دود  سطح  از  پایین تر 
مواد  یا  آب  از  بالگردها حجم کمتری  این 
دود  زمانی که  می کنند.  را حمل  شیمیایی 
اجازه  هم  بالگردها  شود  شدیدتر  بسیار 

ندارند. پرواز 

عملیات  مدیر  استنفورد،  مت  گفته  به 
مقامات  و  مردم  عموم  انتظار  هوایی، 
هوایی  مقابله  روش  از  استفاده  سیاسی 
»ما  می گوید:  او  است.  آتش  مهار  برای 
روی زمین با آتش مقابله می کنیم و به ما 

نمی کنید؟« پرواز  چرا  می گویند 
در کل 78 بالگرد و 77 هواپیما برای مهار 
آتش دیکسی اعزام شدند. سازمان کنترل 
عملیات  زمانی که  در  جنگل داری  و  آتش 
اتمام بود، منابع  مهار آتش دیکسی رو به 
آتش سوزی  مهار  برای  را  استفاده  مورد 
از  امدادگران  از  برخی  فرستاد.  دیگری 
آتش پاش ها استفاده می کردند که پوشش 
خوراک  تا  بسوزانند  را  زمین  خشک 
به  آن  از  پس  و  نشوند  آتش  شعله های 
کردن  خاموش  برای  دیگری  ماموریت 
آتش سوزی  شدند.  اعزام  کالدور  آتش 
سرعت  به  نوادا  سیرا  کوه های  از  کالدور 
از  یکی  تاهو،   دریاچه  جنوب  سمت  به 
کالیفرنیا  اصلی ترین مقاصد گردشگری در 

می کرد. حرکت 

بودجهاضطراریبدونمحدودیت
کالیفرنیا برای مقابله با آتش سوزی های 
گسترده از بودجه اضطراری بدون هیچ گونه 
دهه های  در  می کند.  استفاده  محدودیتی 
آمریکا  جنگل داری  خدمات  بودجه  اخیر، 
برای مهار آتش از ۲0 به ۵0درصد افزایش 
برای  پیدا کرده است. سازمان جنگل داری 
میلیارد   ۲ گسترده  آتش سوزی های  مهار 
است.  کرده  دریافت   ۲0۲1 سال  در  دالر 
مقامات فدرال و ایالتی از هر منبع ممکنی 
استفاده  بزرگ  آتش سوزی های  مهار  برای 

می کنند.
خط  در  آتش نشان  10هزار  کالیفرنیا  در 
مقدم خدمت می کنند تا جان مردم ایمن 
بماند. تام پورتر که مدیریت سازمان کنترل 
آتش و جنگل داری را برعهده دارد می گوید 
از  پیش گیری  استراتژی  های  حامی  که 
اما  است  گسترده  آتش سوزی های  وقوع 
آتش سوزی  فصل  که  است  این  واقعیت 

نمی دهد. را  اجازه  این 
الزم  قطعا  تالشی  گونه  هر  پورتر  به گفته 
آتشی رخ می دهد هیچ  و زمانی که  است 
ندارد. وجود  آن  با  مقابله  جز  به  گزینه ای 
صد  و  هزار  کالیفرنیا  امسال  جوالی  از 
هزینه  آتش  خاموشی  برای  دالر  میلیون 
کرده است. هنوز هفته ها تا پایان این فصل 

آتش سوزی های جنگلی باقی مانده است. 

مخربترینآتشسوزیجنگلیکالیفرنیابهسومینماهرسید

دیکسی  پرهزینه ترین کمپین مهار آتش در آمریکا
کالیفرنیاتاامروزهزاروصدمیلیوندالربرایخاموشیآتشهزینهکردهاست
آلیسون،آتشنشان:15سالپیش،سوختن40هزارهکتار،بزرگترینآتشسوزیدرپروندهکاریماحسابمیشد.حاال400هزار
کیلومتردرآتشمیسوزد

ضرغامی:
بهدنبالحفرچاهدرکنار
مقبرهکوروشنیستیم

درباره  گفته هایش  که  میراث فرهنگی  وزیر 
موانع  رفع  برای  انقباض حریم مقبره کوروش 
کارشناسان  انتقاد  پاسارگاد  اهالی  کشاورزی 
دنبال  به  را  میراث فرهنگی  حوزه  فعاالن  و 
داشته، بار دیگر بر مسئله کشاورزی تاکید کرد 
و گفت: »حل مشکالت مردم وظیفه ماست.« 
عزت هللا ضرغامی در حاشیه بازدید از  نمایشگاه 
در  خالق،  و  صنایع فرهنگی  نرم،  فناوری های 
یک  از  است  »ممکن  خبرنگاران، گفت:  جمع 
استنباطی  دقیق، کسی  کارشناسی  سخنرانی 
کند و تیتری بزند و بعضی آگاهانه و بعضی 
مهم  ما  برای  آنچه  بپردازند.   آن  به  ناآگاهانه 
است حفظ میراث فرهنگی است، با همه قوت.« 
گردشگری  میراث فرهنگی،  »وزارت  افزود:  او 
و صنایع دستی به دنبال حفر چاه در کنار مقبره 
دیگری  در بخش  نیست.« ضرغامی  کوروش 
ماست.  وظیفه  مردم  مشکالت  »حل  گفت: 
مردم پاسارگاد ۲۵00 سال است که از پاسارگاد 
و از مقبره کوروش حفاظت کردند. این مردم با 
ارزش اند.  مسئله اصلی ما مردم است. اگر ما به 
پاسارگاد به خاطر مدنیتی که شکل گرفته و جزو 
هویت ایرانیان محسوب می شود، بی اعتنا باشیم 
کار درستی انجام نداده ایم.« او ادامه داد: »در 
بازدیدی که از پاسارگاد داشتم شاهد اعتراضات 
مردم بودم که بسیاری از امور جاری شان دچار 
اختالل شده بود.  ما باید مشکل مردم را حل 
کنیم. انشاهللا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی با تدبیر مشکالت مردم را حل 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر  می کند.« 
صنایع دستی با تأکید بر این که تحریف ماندنی 
نیست، گفت: »ما در دولت با اولویت پاسارگاد 
اعتبار مصوب کردیم و در محل حاضر شدیم و 
برای حفظ  را  اعتبارات  این  نحوه هزینه کردن 
در  ضرغامی  دادیم.«  توضیح  میراث فرهنگی 
روزهای گذشته در سفر به استان فارس گفته 
بود: »همه جای استان در خصوص ساخت وساز 
امروز  است.  مشکل  دچار  حریم ها  بخش  در 
و  مقبره کوروش  به خاطر  پاسارگاد  شهر  مردم 
قوانین ما نمی توانند ساختمان دو طبقه بسازند، 
درست کشاورزی کنند، چاه بزنند، دکل بزنند. من 
باید این مشکل را حل کنم. یک مقدار انقباض 
از  انبساطی کنم.   را بردارم و  قوانین حریم ها 
جناب آقای رئیسی هم خواهش می کنم اجازه 
و  انقالب فرهنگی  عالی  در شورای  بدهند هم 
اولویت مطرح  با  را  این موضوع  هم در دولت 
کنیم، چون این تصمیم یک تصمیم ویژه و مثل 

حرکت روی لبه تیغ است.«

کشف105کاشیقاجاری
دریکپاساژتهران

میراث فرهنگی  دوستداران  گزارش  اعالم  با 
در  تاریخی  کاشی های  نگهداری  مورد  در 
تعداد  منوچهری  خیابان  پاساژهای  از  یکی 
10۵ قلم کاشی قاجاری کشف شد. به نقل از 
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
صابری  شهرام  تهران،  استان  صنایع دستی  و 
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی 
تهران با اعالم این خبر افزود: »با تایید صحت 
گزارش مردمی از سوی اداره حفاظت از اماکن 
و موزه های یگان حفاظت با انجام عملیات از 
قاجاری  نقوش دار  کاشی های  سابقه دار،  فرد 
کشف و ضبط شد.« به گفته او کاشی های ضبط 
شده برای انجام کارشناسی در اختیار معاونت 
میراث فرهنگی تهران قرار گرفته و افراد خاطی 

به مراجع قضایی معرفی می شوند.

78 بالگرد و 77 هواپیما 
برای مهار آتش دیکسی اعزام 
شدند. سازمان کنترل آتش و 
جنگل داری در زمانی که عملیات 
مهار آتش دیکسی رو به اتمام 
بود، منابع مورد استفاده را برای 
مهار آتش سوزی دیگری فرستاد

آتشیبهوسعتایالترودآیلندتمامشهرطالخیزگرینویلرادربرگرفتهبود.آتشیدیگرباسوزاندن10هزارهکتاربهچندکیلومتری
دریاچهتاهومیرسید.جاییدیگرشعلههایآتشرکورد400هزارهکتاررامیزدو900سازهساختمانیرامیسوزاند.دراینوسعتبزرگ

سوختهتاکنونیکآتشنشانجانخودراازدستدادهاست.

پیش از وقوع دیکسی 7۲هزار 
فقره آتش سوزی در سال ۲010، 
یک میلیون و 3۵0 هزار هکتار 
از خاک آمریکا را در بر گرفت. 

در سال گذشته ۵۹هزار مورد 
آتش سوزی، وسعتی به اندازه 4 

میلیون هکتار را سوزاند
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آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

ال جی پراید سواری سبز برگ
نوک رنگ به 1386 مدل ایکس
پالک شماره به متالیک مدادی
شماره 89 681م ایران 36
موتور2153816وشمارهشاسی
نام به S 1412286614470
مجتبیفرامرزیمفقودوازدرجه

اعتبارساقطاست.

سواری خودرو سبز برگ و سند
تیپ ام وی ام سیستم بک هاچ
پالک بهشماره مدل1396  X33S
موتور شماره و 36 ایران 654ن18
شماره و MVM484FBDH010259
  NATGBAYL9H1011296 شاسی
مفقود یوسفیان مجید به مربوط
گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.

شماره1078
تحج

ای
جغت

دادنامه
عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ۹۹0۹۹838۹3100130 کالسه  پرونده 
 )حقوقی( بخش نرماشیر تصمیم نهایی شماره 1400۲13۹0000840877
استان  نشانی  به  علی  نظر  فرزند  آبادی  غضنفر  زهرا  خانم  خواهان: 
باال  آباد  دولت  آباد  عزیز  نرماشیر-  نرماشیر-  شهرستان   کرمان- 
نشانه  و  غالمحسین  فرزند  آبادی  ابدال  عزیزی  حسن  آقای  خوانده 

مجهول المکان
خواستهطالقبهدرخواستزوجه

گردش کار : خواهان دادخواستی مبنی بر الزام زوج به صدور حکم طالق 
در تاریخ 13۹8/8/۲8 مطرح که پس از رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به 

تصمیم گیری می شود.
رایدادگاه

 در خصوص دادخواست خانم زهرا غضنفرآبادی فرزند نظرعلی به طرفیت 
آقای حسن عزیزی ابدال آبادی فرزند غالمحسین به خواسته الزام زوج 
به صدور حکم طالق با عنایت به فتوکپی مصدق سند نکاحنامه به شماره 
ترتیب  8۹14 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 137 شهرستان بم 
رابطه زوجیت دائم اصحاب دعوی محرز است و اما در خصوص خواسته 
خواهان نظر به اینکه تالش این دادگاه و داوران منتخب که وفق ماده ۲7 
بازگشت  جهت  دادگاه  سوی  از  13۹1 که  مصوب  خانواده  حمایت  قانون 
به  توجه  با  و  است  نگرفته  قرار  فایده  مفید  مشترک  زندگی  به  زوجین 
نموده  بیان  دادرسی که  جلسه  و  دادخواست  شرح  در  خواهان  اظهارات 
است در تاریخ 13۹۵/6/3 با خوانده ازدواج نموده و پس از ظن نامبرده 
که دارای اعتیاد است از او خواسته که جهت آزمایش اعتیاد به آزمایشگاه 

مراجعه نماید که همان شب از منزل متواری و بیش از شانزده ماه هست 
که از هیچ اطالعی ندارد و در این مدت هیچ گونه خرجی و نفقه ای پرداخت 
ننموده است. فلذا بنا به مراتب فوق الذکر عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی 
با زوج محرز می باشد و این دادگاه مستندًا به ماده ۲6 از قانون حمایت 
خانواده مصوب 13۹1 و تبصره ماده 1133 ناظر به 1130 قانون مدنی مبادرت 
ادامه زندگی و  به لحاظ عسر و حرج در  نماید  به صدور حکم طالق می 
همچنین زوجه اظهار نموده است در خصوص مهریه زوجه بیان داشته یک 
سکه از مهریه را بذل می نماید ولی برای باقیمانده آن دادخواست مطرح 
و جهیزیه  را بخشیده  المثل  اجرت  و  نفقه  نامبرده  نموده است همچنین 
نوع  و  می باشند  مشترک  فرزند  فاقد  نامبردگان  و  دارد  اختیار  در  نیز  را 
طالق خلعی و اقسام طالق بائن و عده آن با توجه به مدخوله بودن زوجه 
شماره  به   1400/1/۲3 مورخ  قانونی  پزشکی  وفق گواهی  بارداری  عدم  و 
140043۹۹0000۵۲4078 سه طهر می باشد و رعایت شرایط صحت طالق 
از جمله مواد 1134و 113۵ و1136 و1140 و 1141 قانون مدنی و مواد 31 و 
3۲ و 33 از قانون حمایت خانواده بر عهده مجری صیغه طالق می باشد 
و مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ نهایی شدن دادنامه می باشد ) 
یا به صورت انقضاء مهلت فرجام خواهی یا از تاریخ ابالغ دادنامه فرجامی( 
می باشد و در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه وفق تبصره ماده 33 
قانون فوق الذکر سردفتر نماینده دادگاه در اجرای صیغه طالق می باشد و 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و 
سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

استان کرمان و سپس قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
شعبهاولدادگاهعمومی)حقوقی(بخشنرماشیر

متناگهی 
نژاد  خراسانی  محمدعادل  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  منصور  فرزند 
گواهی  درخواست  شورا  این  از   1400۲1۹۲0001۹۵۹463 کالسه  به 
شماره  به  فوت  گواهی   و  شهادتنامه  استناد  با  و  نموده  وراثت  حصر 
داشته که شادروان  بیان  و چنین  است  داشته  تقدیم  ۵۹31۵8 ف/۲3 
متولد   1۹1 شناسنامه  شماره  به  حسن  فرزند  نژاد  خراسانی  منصور 
دائمی  اقامتگاه  در   1400/06/31 تاریخ  در  بم  از  صادره   1344/04/۲3
به: است  منحصر  آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  حیات  بدرود   خود 
ملی  شماره  به  مرتضی  سید  فرزند  بحرینی  السادات  1-فاطمه 

متوفی همسر  بم  از  صادره  متولد1347/01/01   3110۹۲3۹81 
ملی  شماره  به  منصور  فرزند  نژاد  خراسانی  ۲-محمدعادل 
متوفی فرزند  بم  از  صادره  متولد1370/0۵/۲3   31001177۹4 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
تقدیم  این شورا  به  یکماه  مدت  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  می  او 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر گونه وصیت نامه ای جز رسمی و 
سری بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد.م/الف 60
مسوولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه1شورایحلاختالف
بروات-مهدیهدهقانکروکی

مدیرکل میراث فرهنگی 
همدان: باید از ظرفیت 
جاذبه های گردشگری، آثار 
تاریخی، بافت تاریخی و 
هنرمندان همدان این ظرفیت 
بهره ببریم

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
میراث  همدان گفت:  استان  صنایع دستی 
خیلی  همدان  شهرداری  و  فرهنگی 
مختلف  حوزه های  در  می توانستند  بیشتر 
زمینه های  و  کنند  همکاری  یکدیگر  با 
سازمان  دو  این  همکاری  برای  فراوانی 
با اشاره  وجود داشته و دارد. علی مالمیر 
حوزه ای  هر  در  شوراها  و  نهادها  اینکه  به 
می توانند به رشد و توسعه آن حوزه کمک 
کمک  الزاما  آنها  وجود  با  اینکه  نه  کنند 
و  حضور  گفت:  ایسنا  به  می افتد،  اتفاق 
ایجاد کمیته ها و کمیسیون های تخصصی 
به دلیل شکل گیری تمرکز، می توانند روی 
و  انرژی ها  و  شوند  متمرکز  موضوع  یک 
اما  می شود  تقویت  تمرکز  این  با  توجه ها 
بستگی  این  به  حوزه  آن  به  کمک کردن 
دارد که چقدر می توانند روی عوامل کنشگر 

باشد. تاثیرگذار 
افعال  باید در  افزود: خروجی کار شورا  او 
اگر  و  شود  دیده  و  متبلور  شهرداری 
کمک  به  منجر  کمیسیون  شکل گیری 
شود  گردشگری  با  مواجهه  در  شهرداری 
شورا  است که گام هایی که  این  معنی  به 
برداشته موثر بوده است و اگر نباشد صرفا 
شکل گیری نهاد یا کمیسیون نمی تواند به 

کند. کمک  گردشگری  حوزه 
کمیسیون  وجود  اینکه  بیان  با  مالمیر 
بسترهایی  از  یکی  گردشگری  تخصصی 

است،  تأثیرگذار  حوزه  این  در  که  است 
مسیر  در  همدان  تصریح کرد: گردشگری 
توسعه شهر است و پتانسیل های تاریخی 
صنایع  هنرمندان  هنری  ظرفیت  و  شهر 
این صنعت موثر است.  دستی در توسعه 
تعداد  نظر  از  همدان  وزن  این  بر  عالوه 
بافت  تاریخی،  آثار  جاذبه های گردشگری، 
تاریخی و هنرمندان در مقایسه با میانگین 
این  از  باید  و  است  باالتر  دیگر  شهرهای 

ببریم. بهره  ظرفیت 
میراث  کلی  ارزیابی  اینکه  بیان  با  او 
گردشگری  سمت  به  حرکت  از  فرهنگی 
شهرداری همدان مثبت است، تصریح کرد: 
میراث فرهنگی و شهرداری همدان خیلی 
بیشتر می توانستند در حوزه های مختلف با 
یکدیگر همکاری کنند و زمینه های فراوانی 
برای همکاری این دو سازمان وجود داشت 
هر  بپذیریم  باید  افزود:  مالمیر  دارد.   و 
حوزه ای بر مبانی علمی و تخصصی استوار 
است و متولی تخصصی میراث فرهنگی، 
اداره کل  نیز  دستی  صنایع  و  گردشگری 
میراث فرهنگی است بنابراین موارد مربوط 
به این حوزه باید در چارچوب سیاست ها و 
به صورت تخصصی انجام شود نه به صورت 
سلیقه ای. چرا که این روش فعالیت ها را از 
چارچوب خارج می کند و نه تنها اثر بخشی 
و هم راستایی ندارد بلکه در برخی از مواقع 

باعث تخریب کار نیز می شود.

لزومهمکاریبیشترمیراثفرهنگیوشهرداریهمدان
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کشاورزیایرانایستاده
برتردمیلتخریب

قالب  در  آب  ضایعات  از  جلوگیری 
و  تبدیلی  صنایع  تقویت  مجازی.  آب 
از  بخشی  سرشکن کردن  برای  تکمیلی 
در  بخش،  این  در  نیروی کار کشاورزی 
جهت کاستن از وسعت کشاورزی. بهبود 
صادرات  هدف  با  محصوالت  کیفیت 
مشارکت  با  بسته بندی-  تا  کاشت  -از 
از همه  و...  از جنسیت  فارغ  همه مردم 
رها  نسبی  مزیت  مفهوم  درک  مهم تر 
خودکفایی  توهم  از  کشاورزی  کردن 
است که  ایجابی  اقدامات  از جمله  و.... 
اما  مطرح کرده اند،  امروز  به  تا  دولت ها 
نکرده  اجرا  را  آن  دولتی  هیچ  تا کنون 

است.
شیوه  با  ایران  می  توان گفت کشاورزی 
کنونی اداره آن، روی »تردمیل تخریب« 
از  و  خسته  زدن،  درجا  با  و  ایستاده 
را  سرمایه ها  و  منابع   افتاده،   نفس 
طبیعی  منابع  هم  و  انسانی  منابع  -هم 
آب و خاک- به تحلیل برده و این روند 
همچنان  آسیب زا  بسیار  و  مخاطره آمیز 

دارد. ادامه 
آب های  درصد   70 از  بیش  کشاورزی 
آن  درصد   40 و  مصرف  را  زیرزمینی 
میلیارد   13 تا   ۹ بر  بالغ  -چیزی  را 
ضایعات  به  تبدیل  آب-  مترمکعب 
می کند. از طرفی ایران در رده کشورهای 
حجم  است.  خاک  فرسایش  نخست 
با وجود  از محصوالت کشاورزی،  زیادی 
مصرف کود و سم باالتر از حد استاندارد، 
تقاضا  و  عرضه  ندارند.  صادرات  قابلیت 
صنایع  و  نبوده  متناسب  حوزه  این  در 
برای  حتی  جهانی  مقیاس  در  تبدیلی 
و  زعفران  چون  خاصی  محصوالت 

ندارد. وجود  سماق  و  عناب  زرشک، 
چالش ها؛  و  نقایص  این  همه  وجود  با 
در  مساله  اساسی ترین  و  مهمترین 
آب های  و  چالش کشاورزی  حوزه،  این 
تقریبا  اخیر  سالیان  در  است.  زیرزمینی 
نابودگری  مورد  در  مسئولی  مقام  هیچ 
به  سخنی  فعلی  شیوه  به  کشاورزی 
میان نیاورده است و آنچه هر بار شنیده 
و  خودکفایی  و  توسعه کشاورزی  شده، 
حالی  در  این  است.  بوده  اشتغال زایی 
آب های  استخراج  فاجعه  که  است 
توسعه  فاجعه بار  اشتباهات  با  زیرزمینی 
نیمه خشکی  استان های  در  برنج  کشت 
چون فارس، توسعه باغات آب بری چون 
نیاز  از  بیش  بسیار  و صیفی جات  سیب 
کشور که همه و همه  با مصرف بی رویه 
و  مجاز  صورت  به  زیرزمینی  آب  منابع 
را  روستاها  نفس  شده  انجام  غیرمجاز 
و  نابودی کشاورزی  به حال  در  و  بریده 

است. روستایی  زندگی 
یکی  نیز  زمین  فرونشست  فاجعه 
این  معلول  که  است  مخاطراتی  از 
تامل،  قابل  نکته  است.  بیمار  کشاورزی 
خشکسالی در سال آب 1۹۹-1400 است 
که زنگ خطر را به صدا درآورد. در این 
در  کشاورزی  که  شد  عیان  آبی  سال 
و  است  زا  فقر  و  ناپایدار  شغلی  ایران 
شیوه  این  با  غذایی  امنیت  حکمرانی 
است. متزلزل  بسیار  برنامه ریزی  برای 
کشاورزی در حالی که از دو منبع حیاتی 
خاک  و  آب  یعنی  کشور  زیرساختی  و 
هیچ  در  است،  را کرده  بهره کشی  نهایت 
یک  ندارد.  گفتن  برای  حرفی  زمینه ای 
مواجه  تن محصوالتی  میلیون ها  با  طرف 
هستیم که با مصرف میلیاردها مترمکعب 
سوی  در  می شود،  زباله  به  تبدیل  آب 
و  دامی  نهاده های  شدید  با کمبود  دیگر 
-که  دستوری  قیمت گذاری  با  سویی  در 
بر  مبتنی  سیاست گذاری  فقدان  نشانه 
است-  بازار  مکانیسم  و  تقاضا  و  عرضه 
تمام  با  نیز  کشاورزان  هستیم.  روبرو 
سیستم  در  شبانه روزی  تالش  و  زحمت 
ناپایداری  و  فقر  با  سنتی،  کشاورزی 

می کنند. نرم  پنجه  و  دست  اشتغال 
اینکه  مورد  در  پژوهشی  هیچ  هرچند 
شهرها  حاشیه  مهاجران  از  درصد  چند 
قربانی  و  آواره  و   زده  فقر  کشاورزان 
است،  نشده  انجام  هستند،  بی آبی 
استان های  در  میدانی  مشاهدات  اما 
و  همدان  فارس،  جنوبی،  خراسان 
می دهد  نشان  بلوچستان  و  سیستان 
دامدار  و  کشاورز  مهاجران،  این  اغلب 
که  سرگردانی  مهاجرت های  بوده اند. 
فروپاشی  مبدا  جوامع  برای  آن  نتیجه 
در  و  خانواده هاست،  برای  اجتماعی 
اجتماعی  مشکالت  نیز  مقصد  جوامع 
مواجهه  که  می کند  ایجاد  روزافزونی 
از  بیشتر  بسیار  آن  چالش های  با 
وضعیت  بهبود  برای  سرمایه گذاری 
با  می طلبد.  سرمایه  ایران  کشاورزی 
مبتنی  سیاست گذاری  و  وضعیت کنونی 
خودکفایی،  شعار  و  کمی  توسعه  بر 
تخریب  تردمیل  روی  ایران  کشاورزی 

است.   ایستاده 
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آگهی که  شد.  شروع  آگهی  یک  از  داستان 
تازه  را  مالباخته  نفر   180 به  نزدیک  دل  داغ 
شرکت  تبلیغات  فریب  که  افرادی  کرد. 
از  یا  بودند،  را خورده  البرز  کارآفرینان دنیای 
افراد تحت پوشش کمیته امداد بودند و یا تازه 
فارغ التحصیالنی بودند که به امید ایجاد شغل 
و کسب درآمد، به فکر تولید نهال و فروش 
بودند. در آگهی که  افتاده  این شرکت  به  آن 
به  دست  مجازی  فضای  در  اخیر  روزهای 
زراعت  ملی  »طرح  عنوان  از  می شود،  دست 
آگهی  این  در  است.  شده  استفاده  چوب« 
ادعا می شود که تسهیالت 100 میلیون تومانی 
با  تا شش درصد،  با سود چهار  اشتغال  وام 
در  ساله  پنج  بازپرداخت  و  تنفس  یکسال 
همچنین  می گیرد.  قرار  متقاضیان  اختیار 
استان ها  از  بعضی  برای  پذیرشی  ظرفیت 
سوی  از  ترفندی  احتماال  که  می شود  اعالم 
آگهی دهنده است تا ملی بودن و قابل اعتماد 
بودن طرح را به مخاطب القا کند. انتهای آگهی 
شماره واتس اپ ف.ی با عنوان مجری طرح 
ملی زراعت چوب درج شده است. عنوانی که 
از نگاه مسئوالن سازمان جنگل ها، استفاده از 
آن غیر قانونی است زیرا این سازمان مسئول 
اصلی طرح زراعت چوب است و برای به کار 
بردن این سمت باید حکمی از سوی مسعود 
منصور، رئیس سازمان جنگل ها برای استفاده 

دانش آموخته  که  ف.ی  شود.  صادر  کننده 
آگهی   اساس  بر  است،  تهران  دانشگاه 
در  البرز  دنیای  کارآفرینان  شرکت  تغییرات 
ثبت شرکت ها، کمی بعد از تاسیس به عنوان 
شرکت  این  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل 
معرفی شده است. مرکز اصلی شرکت یادشده 
در استان گلستان است و حیطه فعالیت های 
 ... و  دامپروری  نهال، فضای سبز،  تولید  آن 

است. شده  معرفی 

اعتمادبهشرکت
ازطریقیکبرنامهتلویزیونی

البرز  دنیای  کارآفرینان  شرکت  مالباختگان 
می گویند، در سال ۹4 تا ۹۵، از دو طریق با این 
شرکت آشنا شده اند. برخی می گویند تبلیغات 
از  آموزشی  کارگاه های  قالب  در  گسترده ای 
ترتیب  این  به  و  انجام می شود  سوی ف.ی 
با  منابع طبیعی  رشته های  دانشجویان  اغلب 
فعالیت شرکت آشنا می شوند. گروهی دیگر 
هم از طریق برنامه ای تلویزیونی به نام پایش 
که در حوزه کارآفرینی بوده و با حضور فردی 
ملقب به پدر علم کسب و کار ایران برگزار شده 
است، با شرکت کارآفرینان دنیای البرز آشنا 
تولید  برای عقد قرارداد  به ف.ی  و  می  شوند 

نهال معرفی می شوند.
در  می شوند،  تبلیغات  این  افرادی که جذب 
آن،  موجب  به  می کنند که  شرکت  قراردادی 

دنیای  شرکت کارآفرینان  قرارداد  طرف  یک 
متقاضی  افراد  دیگر،  سمت  و  است  البرز 
نهاده  دریافت  برای  پول  باید  که  هستند 
از  پس  تا  دهند  قرار  شرکت  این  اختیار  در 
دریافت لوازم تولید نهال )بذر و سم و  ...(، 
نهاده ها را در زمین های خود کشت کرده و در 
نهایت محصول نهایی یعنی نهال را به شرکت 

دریافت کنند. پول  و  بازگردانده 
در  پول  قرارداد  عقد  بدون  هم گویا  برخی   
قرار  البرز  دنیای  کارآفرینان  شرکت  اختیار 
می دهند تا نهاده برای تولید نهال دریافت کنند 

نمی شود. نهاده  دریافت  از  خبری  اما 
آنکه  از  پس  شرکت  قرارداد  طرف  افراد 
می فرستند،  شرکت  این  به  را  محصولشان 
متوجه می  شوند که طرف اول قرارداد بدقول 
عمل  خود  تعهدات  به  ندارد  قصد  و  است 
شرکت  می گویند  مالباختگان  از  بعضی  کند. 
کارآفرینان دنیای البرز به آنها وعده سود 100 
درصدی داده بوده است و همین وعده، سبب 
تجارت  در  شرکت  برای  افراد  است که  شده 

بکشند. صف  نهال،  تولید  سودآور 
شده  پیشقدم  نهال  تولید  برای  که  گروهی 
بودند، پس از دوندگی زیاد می توانند چندین 
ماه بعد از تحویل نهال، چک مدت دار دریافت 
کنند اما تا امروز و با گذشت بیش از پنج سال 
از زمان تحویل محصول، این چک ها تبدیل به 

پول نقد نشده است.
که  است  سالی  چند  مالباختگان،  گفته  به 
آنها  دست  روی  فرد  این  بالمحل  چک های 
باد کرده و آنها را راهی پله های پر پیچ و خم 
توانسته اند  آنها  از  بخشی  است.  دادگاه کرده 
برای مدیرعامل شرکت کارآفرینان دنیای البرز 
حکم جلب دریافت کنند و بخشی دیگر هنوز 
موفق به دریافت این حکم نشده اند. شاکیان 
می گویند، پرونده  های زیادی علیه او در دادگاه 
مطرح است و حتی کمیته امداد هم شکایتی 
علیه او مطرح کرده و در دست پیگیری است.

ترفندجدیدبرایجلبمشتری
در حالی که پرونده های زیادی علیه ف.ی 
مدیر عامل شرکت کارآفرینان دنیای البرز در 
جدید،  اقدامی  در  او  است،  پیگیری  دست 
ملی  »طرح  عنوان  از  استفاده  با  آگهی   یک 
زراعت چوب« در فضای مجازی منتشر کرده 
است. عنوانی که می تواند هر فرد غیر مطلعی را 
برای مشارکت در تجارت تبلیغ شده در آگهی، 

وسوسه کند.
 عنوانی که او برای خود استفاده کرده است، 
طرح  مدیر  مقدم،  پور  عنوان کامران  مشابه 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  چوب  زراعت  ملی 
خاطر  همین  به  است.  کشور  آبخیزداری  و 
شرکت  یک  آیا  بدانیم  تا  رفتیم  او  سراغ  به 
خود  تبلیغات  در  عنوانی  چنین  از  می تواند 

استفاده کند و اساسا این کار قانونی است؟ 
پورمقدم در این رابطه به »پیام ما« می گوید: 
مشخص  طرح های  از  چوب  زراعت  »طرح 
سازمان جنگل ها است. اگر کسی می خواهد 
به  داشته باشد،  این طرح  با  رابطه  در  عنوانی 
جنگل ها  سازمان  ریاست  باید  مشخص  طور 
در حکمی او را برای این وظیفه منصوب کند. 
ممکن است دستگاه های دیگر به طرح ملی 
زراعت چوب کمک کنند یا برای آن تسهیالت 
اینکه  گذاشته و در این زمینه کار کنند، ولی 
کسی خود را با این عنوان معرفی کند، قانونی 

نیست.«
جنگل ها  سازمان  بود  قرار  پورمقدم،  به گفته 
از تسهیالت صندوق کارآفرینی امید -مرتبط 
چوب  زراعت  طرح  برای  تعاون-  وزارت  با 
یاد  با صندوق  رابطه  این  اما در  استفاده کند 

نمی رسد. توافق  به  شده 
او ادامه می دهد: »پس از انتشار آگهی طرح 
ملی زراعت چوب، تصور سازمان جنگل ها بر 
صندوق  تسهیالت  از  است  قرار  بود که  این 
کارآفرینی امید استفاده شود اما همکاران ما 
در تماس با این صندوق متوجه شدند چنین 
وامی از سوی صندوق یادشده هم تایید نشده 

است.«
پورمقدم می گوید: »این فرد معرفی نامه ای از 
طرف معاونت اشتغال وزارت تعاون دارد که او 
را به عنوان مشاور در زمینه پرورش نهال معرفی 
را  او خود  به همین خاطر  کرده است. شاید 
مجری طرح ملی زراعت چوب معرفی می کند 
اما سازمان جنگل ها این موضوع را غیر قانونی 
مکاتبات  خاطر  همین  به  است.  تلقی کرده 
سازمان  حراست  طریق  از  تعاون  وزارت  با 
تاکید می کند:  او  جنگل ها در جریان است« 
»منتظر پاسخ وزارت تعاون هستیم و احتماال 
از طرف دفتر حقوقی سازمان جنگل ها هم این 

مسئله پیگیری می شود.«

استفادهازروشپانزی
برایکسبدرآمد

سازمان  مسئوالن  تایید  با  ترتیب  این  به 
در  نهال  تولید  ادعای  که  شرکتی  جنگل ها، 
قالب طرح ملی زراعت چوب را دارد، هیچ گونه 
ارتباطی با این سازمان ندارد. اما این شرکت 
به  تاکنون  توانسته  ترفندی  چه  با  و  چگونه 
فعالیت خود ادامه دهد و این تعداد مالباخته 

تولید کند؟
بر اساس گزارش کارشناسی تهیه شده برای 
سوی  از  شده  مطرح  شکایت   ده ها  از  یکی 
البرز،  دنیای  کارآفرینان  شرکت  مالباختگان 
این شرکت از مدل شرکت های هرمی و روش 
پانزی برای کسب درآمد استفاده کرده است. 
مدلی که منفعت یکی از طرفین منوط به ضرر 
و زیان دیگری است و با این روش هیچ ارزش 
افزوده ای تولید نمی شود. در این گزارش آمده 
است عدم شفافیت در تمام روال های قانونی 

شرکت یاد شده دیده می شود.
از  البرز  دنیای  کارآفرینان  شرکت  حالی  در 
می کند که  استفاده  هرمی  شرکت های  مدل 
یک  و  بند  یک  اضافه شدن  با  در سال 84 
تبصره به ماده یک قانون »مجازات اخالل گران 
اقتصادی« فعالیت شرکت های هرمی در ایران 

اعالم شده است. ممنوع 
 بر اساس این قانون فعاالن اصلی این طرح ها 
که قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، 
مجازات  و  می شوند  تلقی  فی االرض  مفسد 
برای  و  است  شده  تعیین  آنها  برای  اعدام 
فعاالن اصلی فاقد قصد، مجازات حبس پنج 
تا ۲0 سال و ۲0 تا 7۵ ضربه شالق در انظار 
برای فعاالن جزء، مجازات حبس  عمومی و 
از 6 ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو 
برابر اموال نامشروع به دست آمده از این راه 

قید شده است.

اخیرامدیرعاملشرکتکارآفریناندنیایالبرزبااستفادهازعنوانمجریطرحملیزراعتچوب،تبلیغاتیرادرفضایمجازیدرباره
وام100میلیونتومانیبرایتولیدنهالمنتشرکردهاست.ایندرحالیاستکهسازمانجنگلهابهعنوانیگانهمتولیاینطرح،نهتنها
استفادهازاینعنوانراغیرقانونیمیداند،بلکههرگونهارتباطبااینطرحراردمیکند.ف.یپیشازایننیزبهکمکیکبرنامه
تلویزیونیوشخصیکهملقببهپدرعلمکسبوکارایرانتوانستهبودگروهیازافرادتحتپوششکمیتهامدادودانشجویانتازه
فارغالتحصیلشدهراباوعدهسود100درصدیجذبشرکتخودکندوانبوهیازچکهایبالمحلرارویدستآنهابگذارد.آنطور
کهمالباختگانمیگویند،بخشیازآنهاتوانستهاندبرایاوحکمجلببگیرند.درنظریهکارشناسییکیازدههاپروندهمفتوحعلیهاین
فردآمدهاستکهاینشرکتازمدلشرکتهایهرمیوروشپانزیبرایکسبدرآمدبهرهبردهاست.ایندرحالیاستکهازسال
84،باتصویبقانون،فعالیتشرکتهایهرمیدرایرانممنوعاعالمشدهوحتیمرتکبینمفسدفیاالرضهمشناختهمیشوند.

این فرد معرفی نامه ای از طرف 
معاونت اشتغال وزارت تعاون 

دارد که او را به عنوان مشاور در 
زمینه پرورش نهال معرفی کرده 

است. شاید به همین خاطر 
او  خود را مجری طرح ملی 

زراعت چوب معرفی می کند اما 
سازمان جنگل ها این موضوع را 

غیر قانونی تلقی کرده است

افراد در قراردادی شرکت 
می کنند که به موجب آن، یک 

طرف قرارداد شرکت کارآفرینان 
دنیای البرز است و سمت 

دیگر، افراد متقاضی هستند 
که باید پول برای دریافت 

نهاده در اختیار این شرکت 
قرار دهند تا پس از دریافت 

لوازم تولید نهال، نهاده ها را در 
زمین های خود کشت کرده و 

در نهایت محصول نهایی یعنی 
نهال را به شرکت بازگردانده و 

پول دریافت کنند. اما خبری از 
دریافت نهاده نمی شود

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای 

*دارابودنکد/شناسهملیبرایشرکتدرمناقصهالزامیاست.
*تضمینشرکتدرمناقصهصرفاضمانتنامهبانکیویافیشواریزیبهشرحجدولذیلمیباشد.

*مدتاعتبارپیشنهادها3ماهازتاریختحویلپیشنهادمیباشد.
*تحویلاصلضمانتنامهبانکیمطابقزماناعالمشده)حداکثر15آبانماه1400(وثبتدردبیرخانهادارهکلالزامی

است.
*کلیهمدارکومستنداتازطریقسامانهستادارسالگردد.

*الزمبهیادآوریاستکهپیشنهاداتبایستیشفاف،واضحوعاریازهرگونهابهامباشد.بهپیشنهادتمخدوش،
مشروطویافاقداسنادکافیوفاقدسپردهقانونیوهمچنینپیشنهاداتخارجازسامانهتدارکاتالکترونیکدولتو

صرفًاحضوری،ترتیباثردادهنخواهدشد.

جلسهبررسیوگشایشپیشنهادهاروزیکشنبه1400/8/16 ساعت10صبحدرمحلسالنجلساتادارهکلباحضور
اعضاءکمیسیونمناقصاتازطریقسامانهستاد،برگزارمیگردد.

*ارائهآنالیزقیمتپیشنهادیالزامیستوبهقیمتهایفاقدآنالیزترتیباثردادهنخواهدشد.
*پیمانکارالزماستفهرستیازسوابقکاری،توانتجهیزاتیخودوفرمبازدیدازمحلاجرایپروژهراارائهدهد)ارائهگواهی

صالحیتایمنیالزامیست(.
*صرفًااسنادپاکتهایپیشنهاد)ب(و)ج(دارایامضایالکترونیکیوامضاومهرگرمموردپذیرشاست.درجلسه
بازگشاییپاکتهای)ب(و)ج(،اسنادفیزیکی)کاغذی(واسنادفاقدامضایالکترونیکیوامضاومهرگرمبههیچوجه

موردپذیرشنیست.
*حضورپیشنهاددهندگانیانمایندهقانونیآنان)بامعرفینامهرسمی(درجلسهبازگشاییپیشنهاداتبالمانعمیباشد.
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شرکتدرمناقصهمذکوررادارنددعوتمیگرددحداکثرتاتاریخ1400/8/3درسامانهستادتدارکاتدولتبرایدریافتاسنادازطریقاینسامانهبهآدرسwww.setadiran.irویاازطریقپایگاهاطالعرسانی
مناقصات)سایت:http//iets.mporg.ir(اقداموپیشنهاداتخودرابراساسآییننامهمناقصاتدولتیبهبههمراهضمانتنامهبانکیدروجهادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریجنوبکرمانازطریقسامانهتدارکات
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رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بودجه 
پیش بینی شده برای سال جاری محقق نشده 
است، گفت: عدم تحقق بودجه موجب تشدید 
مشکالت بودجه ای مدیریت شهری شده است.
به گزارش روابط عمومی شورای شهر تهران، مهدی 
چمران در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات 
جلسه دیروز شورای شهر تهران گفت: در جلسه 
یکشنبه نخست دو فوریت طرحی در ارتباط با 
هنگام  تهران  کارکنان شهرداری  فرانشیز  حذف 
درمانگاه های شهرداری مطرح شد.  به  مراجعه 
در گذشته 10 درصد فرانشیز برای مراجعه کارکنان 
پیش بینی شده بود، اما این موضوع از ماه چهارم 
نارضایتی  سال جاری عملیاتی شد که موجب 

عزیزان در شهرداری تهران شده بود.
او ادامه داد: موضوع دیگری که در این جلسه 
مطرح شد در خصوص بازگشایی مدارس بود که 
باید تمهیدات و آماده سازی زیرساخت ها به ویژه 
در حوزه حمل و نقل شامل حدود 16 مورد بررسی 
می شد. لذا واگن های قطار، اتوبوس و تاکسی 
سرویس های مدارس در درجه اول قرار گرفتند 
تا به آنها رسیدگی شود. این طرح به صورت یک 
فوریتی تبدیل شد و مورد تصویب اعضای شورا 
قرار گرفت. همچنین در ادامه موضوع حسابرسی 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  دوره های گذشته  در 
پیشتر و در دوره چهارم حسابرسی ها بالفاصله 

قرار  بررسی  مورد  و  آغاز  گذشته  سال  برای 
می گرفت اما در چند سال گذشته این موضوع 
اجرا نشده و انبوهی از حسابرسی ها باقی مانده، 
لذا طرحی آورده شد که گروه کاری به سرعت 
این موارد را بررسی کند. این طرح نیز به صورت 
یک فوریتی به تصویب رسید تا به سرعت در 
دستور کار قرار گیرد. چمران در پاسخ به سوالی در 
خصوص مشکالت بودجه ای در مدیریت شهری، 
گفت: مشکالت بودجه ای مربوط به حاال نیست 
و همیشگی بوده اما در حال حاضر تشدید شده 
محقق  شده  پیش بینی  بودجه  چرا که  است، 
نشده است و امیدواریم در ادامه با تمهیداتی که 
اندیشیده شده شاهد تحقق بیشتر بودجه باشیم. 

به طور کلی هر طرحی که ارائه می شود اگر بار مالی 
داشته باشد باید منابع مالی آن پیش بینی شود 

که از چه محلی تامین می شود.
 او در پاسخ به سوال دیگری در خصوص موضوع 
حوزه  این  در  جدید  مطالعات  و  دستفروشی 
توسط شورا گفت: ما مطالعه جدیدی نداشته ایم 
اما راهکار اصلی این است که باید کار برای افراد 
نیاورند.  روی  دست فروشی  به  شود که  فراهم 
وقتی اوضاع اقتصادی مردم خراب می شود به 
این موضوع  باید  روی می آورند،  دست فروشی 
اصالح شود چرا که هر چه جا برای دست فروشی 
این کار  انجام  برای  افرادی  باز هم  ایجاد کنید 

اضافه می شوند.

گزارش»پیامما«ازنشست»هماندیشیچگونگیتدوینضوابطعامشهردوستدارکودک«

شهر دوستدار کودک و تجربه قانون نویسی مشارکتی

رئیسشورایشهرتهران:

مشکالتبودجهایمدیریتشهریتشدیدشدهاست

عضوشورایشهراصفهان:
فقطمصوبهسرانسهقوه
میتواندمشکلفرونشست

اصفهانرارفعکند
عضو ششمین دوره شورای شهر اصفهان گفت: 
امکان حل مسئله فرونشست زمین اصفهان در 
دولت و مجلس به تنهایی وجود ندارد و تنها 
مصوبه سران سه قوه می تواند به رفع این مشکل 
کمک کند. به گزارش ایرنا، عضو ششمین دوره 
شورای شهر اصفهان گفت: امکان حل مسئله 
فرونشست زمین اصفهان در دولت و مجلس به 
تنهایی وجود ندارد و فقط مصوبه سران سه قوه 

می تواند به رفع این مشکل کمک کند.
عباس حاج رسولی ها، در چهاردهمین جلسه علنی 
شورای شهر اصفهان افزود: فرونشست زمین در 
اصفهان یک واقعیت جدی است و نباید منتظر 
امام)ره(،  مسجد  عالی قاپو،  پایه های  تخریب 
مسجد جامع، منارجنبان و مسجد شیخ لطف هللا 
بنشینیم. او با بیان اینکه ساختمان های تاریخی 
این شهر نسبت به فرونشست مقاوم نیستند، 
ادامه داد: ریشه اصلی این مشکل در چالش های 

مربوط به آب است.
عضو ششمین دوره شورای شهر اصفهان اظهار 
 80 سال  از  استان  در  آب  داشت: کمیسیون 
مصوب و از سال ۹0 اجرایی شد اما در این ۲0 
سال به وعده هایی که برای طرح بهشت آباد داده 
شده عمل نشده است. به گفته او سران سه قوه 
باید مشکل آب در اصفهان را در دستور کار خود 
قرار دهند و تصمیم نهایی برای آن بگیرند، چرا که 
امکان حل این مشکل به تنهایی توسط مجلس 

و دولت وجود ندارد.

رئیسشورایشهرکرج
عذرخواهیکرد

رئیس شورای شهر کرج در خصوص موضوع 
استفاده فرزندش از خودروی شهرداری کرج 
گفت: از آنجایی که هیچکس مصون از اشتباه 
از  صورت گرفته  قصور  خصوص  در  نیست، 
همه دلسوزان نظام و شهروندان انقالبی کرج 
عذرخواهی می کنم و خود را ملزم به جبران 
و  اخبار  به  اشاره  با  چپردار،  جواد  می دانم. 
استفاده  خصوص  در  آمده  پیش  حواشی 
فرزندش از خودروی شهرداری کرج اظهار کرد: 
بارها در خصوص استفاده از اموال، خودروها و 
امکانات شهرداری که به رویه ناصواب در اختیار 

برخی از مدیران قرار گرفته تذکر داده ام.
به گزارش ایسنا، او ادامه داد: چند روز قبل از 
شهردار کرج خودرویی که در مالکیت شهرداری 
بود درخواست کرده و بهره بردم. چپردار اضافه 
کرد: از آنجایی که هیچکس مصون از اشتباه 
از  صورت گرفته  قصور  خصوص  در  نیست، 
همه دلسوزان نظام و شهروندان انقالبی کرج 
عذرخواهی می کنم و خود را ملزم به جبران 
می دانم. او اظهار کرد: هر خطایی که از هرکدام 
از اعضای شورا سربزند، مستقیما بر عهده خود 
اوست و هیچ مغایرتی با اتفاق نظر، وحدت 
رویه و کیان شورا ندارد. چپردار گفت:  انتقادات 
مطرح شده در خصوص رئیس شورای شهر را 
حق اعضای شورا و بزرگان شهر می دانم. حفظ 
مصالح نظام را ارجح بر ریاست های زودگذر 
افتاده  اتفاق  قصور  بابت  هم  باز  و  می دانم 

عذرخواهی می کنم.

پاسخمعاونشهرداری
اهوازبهاعتراضکارگران

شهرداری
گروهی از کارگران شهردای اهواز در اعتراض به 
اجرایی نشدن طرح پایه سنوات تجمعی کارگران 

در مقابل شهرداری اهواز تجمع کردند.
به گزارش ایمنا، یکی از کارگران معترض در این 
اجرا می شد،  باره می گوید: »این طرح مدتی 
ولی االن قطع شد تنها برای برخی واحدها اجرا 
می شود.این طرح ماهیانه چیزی حدود 600 هزار 
تومان به دریافتی ما اضافه می کند و سه ماه 

است که منتظر اجرا شدن آن هستیم.«
بابک محمدی، معاون خدمات شهری شهردار 
اهواز در این باره گفت: طرح پایه سنوات تجمعی 
مصوب وزارت کار است که باید به صورت سالیانه 

به کارکنان پرداخت شود.
او افزود: در قانون بودجه خدمات شهری امسال 
ردیفی برای پرداخت پایه سنواتی تجمعی وجود 
نداشته که با پیگیری های انجام شده الیحه آن 
تهیه و برای تصویب به شورای کالنشهر اهواز 
ارسال شد و در صورت تصویب اجرایی می شود.
معاون خدمات شهری شهردار اهواز با بیان اینکه 
این طرح  اجرایی شدن  برای  مورد نیاز  بودجه 
۵۵ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: 30 
میلیارد تومان برای کارگران واحد رفت و روب، 
۲0 میلیارد تومان برای واحد فضای سبز و پنج 
میلیارد تومان هم برای واحد اجرائیات اعتبار 

نیاز داریم.
نفر  برای هر  مبلغ  این  داد:  توضیح  محمدی 
بر اساس سابقه کار و سنوات متفاوت است 
معاونت  توسط  انجام شده،  هماهنگی های  با 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
اهواز الیحه امضا و به شورای شهر ارسال شد.
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اجرا  تا  مصوبات  فاصله  مهم  موضوع  یک 
شهر  مصوبه  ما  است.  پذیری  تحقق  و 
دوستدار کودک را در تهران داشتیم، مصوبه 
شهر دوستدار سالمند را داشتیم و همینطور 
شهر  چقدر  اما  دسترس پذیر،  شهر  مصوبه 
اقداماتی  و  است  شده  نزدیک  اینها  به 
جایگاه  البته  است.  شده  آنها  راستای  در 
مصوبه اخیر متفاوت است اما به هر حال 
این پرسشی جدی است. مسئله در موضوع 

استانداردگرایی است که باید توجه داشت که 
استانداردگرایی موجب از دست رفتن فضاها 
و امکانات حداقلی با توان های موجود نشود. 
بحث سوم در مورد شورای مشورتی کودکان و 
نوجوانان است که ایده خوبی است اما باید در 
چارچوب جایگاه شوراهای شهر در مناسبات 
قدرت شهری دید که شورای شهر اصوال چقدر 
دارای قدرت و اختیار است و به بازی گرفته 
می شود و مسائل ساختاری آن چیست؟ 

بسیار  کار  کودک  دوستدار  شهر  سند 
ارزشمندی است و جای تقدیر دارد اما برای 
تحقق پذیری آن باید به نیروهای تغییر توجه 
کرد. بورژوازی به ویژه بورژوازی مستغالت 
ماهیت محالت و حاشیه نشینی و سکونت 
خانوارها را تغییر می دهد و تغییرات حاصل 
از سرمایه داری را تنها نمی توان در میزهای 

مهندسان مشاور برنامه ریزی کرد. 
گاه شهر در انحصار گروه های بزرگی قرار دارد 
و اینها را باید توجه داشت. ارزیابی پروژه ها را 
حوزه عمرانی و کالبدی خرد نباید تقلیل داد. 
سیاست های مسکن و سیاست های شهری 
هم باید مورد توجه داشت. هم باید به سطح 

محلی توجه کرد و هم سطح ملی. شنیدن 
شورای  اما  است  ارزشمند  کودک  صدای 
مشورتی کودکان و نوجوانان را تنها به کودکان 
نباید تقلیل داد و نهادها هم لحاظ کرد به ویژه 
مدارس را که تأثیر مهمی بر زیست کودکی 

دارند.
 باید تالش کرد نظام آموزشی را از سیستم 
بسته و درون گرایش خارج کرد. اگر بخواهیم 
ایده آل نگاه کنیم که سرفصل های آموزش 
شهرسازی و همه ضوابط باید تغییر کند چون 
و  ایمنی  صورت  در  حتی  مقیاس ها  همه 
امنیت و مناسب سازی برای بزرگساالن است 

نه کودکان.

چرا گفته ایم، شورای مشورتی کودکان؟ 
هستند  شهر  این  شهروندان  کودکان 
واقعی  مشارکت  دنبال  به  باید  و 
باید  کودکان.  شهر  شورای  و  بود  آنها 
بازی کودکان  فضاهای  برای  ضوابطی 
می خواهیم  اگر  شود.  ابالغ  و  تدوین 
در  کودک  دوستدار  شهر  واحد  که 
در  باید  باشد  اجرایی  شهرداری ها 
نه  گیرد  قرار  شهری  خدمات  معاونت 
با  تا  معماری  و  شهرسازی  معاونت 

باشد.  داشته  سروکار  عملیات  حوزه 
باز  فضای  متر مربعی  یک  سرانه  اگر 
تعریف و الزام نشود، ضوابط آن چندان 
از  باید  شهرداری ها  با  نیست.  کارآمد 
توصیه.  نه  استفاده کرد  الزام  ادبیات 
نیاز به یک دبیرخانه استانی یا کارگروه 
تا  استاندارهاست  عمرانی  معاونت  در 
با  دستگاهی  بین  هماهنگی های 
و  آموزش و پرورش  چون  نهادهایی 

شود. بهزیستی 

کنند.  می  پیدا  کلیشه  حالت  نام ها 
شهر  اصفهان  گوییم  می  مثال  برای 
اصفهان  در همین  اما  دوستدار کودک 
تصویر  برویم،  زینبیه  محله  به  اگر 
کودکان  و  کودکان  زندگی  از  دیگری 
کار می بینیم. شهری که با زباله گردی 
نمی توان  را  است  مواجه  کودکان 

خواند.  کودک  دوستدار 
فرهنگی  و  اجتماعی  بخش  در  سند 
محالت  کودکان  کار،  کودکان  به 
خانواده های  کودکان  و  فقیرنشین 
یک  است.  بی توجه  آسیب  دارای 

برای  مکانی  مسأله  مهم  موضوع 
توسط  خشونت  مورد  کودکان  پناه 
خانواده هاست که جایش خالی است. 
سازمان های  نماینده  است  قرار  اگر 
به  باشد  داشته  نقش  نهاد  مردم 
انتخاب توسط شوراهای شهر به  جای 
سازمان های  خود  دموکراتیِک  ساز و کار 
دیگر  مساله  شود.  سپرده  نهاد  مردم 
تفریح  کاالیی سازی  و  پولی سازی 
فقیر  خانواده های  برای  این  است که 
آن  به  باید  و  است  مسأله  مهاجر  و 

شود.  توجه 

دارد.  تهران ساختاری خداگونه  شهرداری 
را  داخلی  دستورالعمل های  دقت  به  باید 
باید به صورت عینی منافع  تدوین کرد و 
شهرداری ها  تا  چون  دهیم  نشان  را  آن 
و مشارکت  به کودکان  توجه  عینی  منافع 
کارآمد  دستورالعمل ها  نبینند،  را  کودکان 

نیستند. باید دقیق مشخص کرد که در چه 
مرحله ای و چگونه و با چه تکنیکی کودکان 

باشند. داشته  نقش 
 بر محله محوری باید تمرکز ویژه ای کرد 
قابلیت های  محلی  فضای  در  سند  زیرا 

دارد. باالیی 

باید  کودک  دوستدار  شهر  واحد 
تا  باشد  داشته  فرابخشی  جایگاه 
را  شهرداری  مختلف  حوزه های  بتواند 
نظارت کند و در زمینه بودجه پیشنهاد 

کند. چانه زنی  و  دهد 
ذیل  واحدی  تهران  در  حاضر  حال  در 

معاونت  شهروندی  آموزش  اداره کل 
اجتماعی و فرهنگی است و نتیجه اش 
تنها  شهرداری  بودجه  لوایح  در  آنکه 
و  فرهنگی  برنامه های  عنوان  تحت 
بسیار  بودجه ای  کودکان،  برای  هنری 

می یابد.  اختصاص  آن  به  ناچیز 
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روندی  حاصل  کودک  دوستدار  شهر  مصوبه 
مشارکتی و مطالبه فعاالن حوزه کودک بوده 
است.  اکنون فرصتی است که این مشارکت 
ساز وکارهای  تدوین  و  مصوبه  تحقق  برای 
سازمان  و  یابد  گسترش  آن  اجرایی 
شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور نقش 
تدوین کننده و جمع آوری کننده پیشنهادهای 
فعاالن مدنی و متخصصان را ایفا کند. در این 
چارچوب چهار موضوع در دستورکار و اولویت 
قرار دارند که نیازمند تدوین دستورالعمل های 
ویژه است که دو مورد آن شامل دستورالعمل 
ارزیابی پیامدهای پروژه های شهری بر کودکان 
و نوجوانان و دستورالعمل شوراهای مشورتی 
بر  در مصوبه  به صراحت  نوجوان  و  کودکان 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  عهده 
مورد  یک  است،  شده  گذاشته  وزارت کشور 

که چارچوب برنامه عملیاتی پنج ساله شهر 
عهده  بر  ماهیت  بنابر  است  دوستدار کودک 
وزارت  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
کشور است، چنان که چارچوب برنامه راهبردی 
سازمان  را  شهرداری  و  شهر  عملیاتی  و 
است  تنظیم کرده  دهیاری ها  و  شهرداری ها 
و این برنامه هم در ذیل دستورالعمل شهر 
دوستدار کودک سازمان شهرداری ها ذکر شده 
است و در نهایت موضوع کاربری های دوستدار 
کودک در چهارچوب انطباق طرح های شهری 
از  به صورت کلی و در قالب یکی  است که 
پرسش های چک لیست بیست سوالی آمده 
است و الزم است با توجه به چارچوب شرح 
تدقیق شود  نوین  جامع  خدمات طرح های 
و توسط شورای عالی شهرسازی و معماری 

شود.  تصویب 

نحوه تهیه »سند الزامات و ضوابط عام شهر 
دوستدار کودک« به این صورت بوده است 
که تدوین کنندگان شامل تیم سه نفره آقایان 
تدوین  نقش  من،  و  آسایش  و  پژوهان 

مطالب را داشتیم.
 گروهی که تحت عنوان همکاران ذکر شده 

زمینه  این  در  و مستندات  مطالب  ارائه  به 
پرداختند و گروه مشاوران نیز در جلساتی 
نتایج گروه تدوین و همکاران به آنها ارائه شده 
از این الگوی همکاری  است تا نظر دهند. 
می توان برای تدوین دستورالعمل ها بهره برد 

و آن را گسترش داد.

باید مشارکت کودکان و نوجوانان هر منطقه 
و  استاندارد  دستورالعمل ها،  تنظیم  برای 

شود.  جلب  کودک  دوستدار  اسناد 
نیازهای  دارای  نوجوانان  و  کودکان  باید   
ویژه را دید. اسناد و استانداردهای دوستدار 

به  توجه  با  و  ساالنه  و  منظم  باید  کودک 
دوره  هر  در  نوجوانان  و  کودکان  نیازهای 
دوران جنینی  باید  قرارگیرد.  بازبینی  مورد 
در شهر دوستدار کودک  را  باردار  مادران  و 

کرد. لحاظ 
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مصوبه شهر دوستدار کودک حاصل روندی مشارکتی و مطالبه فعاالن حوزه 
کودک بوده است. اکنون فرصتی است که این مشارکت برای تحقق مصوبه 
و تدوین ساز و کارهای اجرایی آن گسترش یابد و سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های وزارت کشور نقش تدوین کننده و جمع آوری کننده پیشنهادهای 
فعاالن مدنی و متخصصان را ایفا کند

تعدادی از رانندگان 
اتوبوسرانی شرکت واحد، 
صبح دیروز، مقابل ساختمان 
قوه قضائیه تجمع کردند. 
رانندگانی که از سال 8۹ در 
پروژه مسکن سازی تعاونی 
شرکت واحد مشارکت کردند 
اما همچنان نتوانستند 
واحدهای مسکونی خود را 
دریافت کنند

تعدادی از رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد، 
قضائیه  قوه  ساختمان  مقابل  دیروز،  صبح 
تجمع کردند. رانندگانی که از سال 8۹ در پروژه 
مسکن سازی تعاونی شرکت واحد مشارکت 
واحدهای  نتوانستند  همچنان  اما  کردند 

دریافت کنند.  را  مسکونی خود 
واحد  رانندگان شرکت  از  یکی  رضوی،  داوود 
در  افرادی که  از  نفر   1۲0 حدود  نماینده  که 
مشارکت   ۲ سپیدار  مسکن  ساخت  پروژه 
کردند، درباره علت تجمع به روزنامه »پیام ما« 
می گوید: »پروژه ای تحت عنوان سپیدار ۲ و 
3 در تعاونی مسکن شرکت واحد باقی مانده 
باید در محدوده فردیس  است. این خانه ها 
داده  تحویل  متقاضیان  به   ۹۲ سال  کرج 
از سال 8۹  »ما  می دهد:  ادامه  او  می شد.« 
یک  حدود  واحد  مسکن شرکت  تعاونی   به 
میلیون و صد هزار تومان حق عضویت پرداخت 
کردیم تا بتوانیم در لیست متقاضیان دریافت 
مسکن قرار بگیریم.« او می گوید حق عضویت 
در  اما  واریز شد  به حساب شخص  تعاونی 
سال های اخیر به آن ها اعالم شد که عضویتی 
هم در کار نبوده است. رضوی تاکید می کند 
بودند:  نفر  هزار  تعاونی حدود ۵  اعضای  که 
»این تعاونی به اسم چند نفر از مدیران بوده 
است اما به گفته بودند که شما اعضای این 
تعاونی هستید. در همان زمان ۲70 نفر جزو 

پروژه سپیدار ۲ و 3 قرار گرفتند و مقرر شد 
واحدهایی در اختیارشان قرار بگیرد.« رضوی 
ادامه می دهد که از سال 8۹ اعتباری از سوی 
شهرداری هم به این تعاونی پرداخته شد تا 
خانه ها ساخته و در اختیار رانندگان قرار بگیرد: 
»برای شروع این کار حدود ۲6 میلیون تومان 
در اختیار تعاونی قرار گرفت.« او می گوید از 
همان سال ها تاکنون تنها پروژه سپیدار یک با 
170 واحد، ساخته شده است اما هنوز سندی 
نگرفته است. رضوی  رانندگان قرار  اختیار  در 
می گوید: »ما برای سپیدار ۲ و 3 در همان 
سال ها سعی کردیم حدود 80 درصد هزینه را 
پرداخت کنیم دو سال اول، سپیدار ۲ و 3 پی 
ریزی شد اما در نهایت اعالم کردند که تعاونی با 
پیمانکار به مشکل خورده است و پروژه پیش 
ترتیب  این  به  شد.«  متوقف  و کار  نمی رود 
حدود 8 سال پروژه متوقف شد و حدود 3 
سال گذشته مذاکرات آغاز شد اما در نهایت 
اکنون  قیمت  با  مطابق  باید  اعالم کردند که 
می گوید  رضوی  شود.  پرداخت  پول  مجددا 
همان زمان به این رانندگان اعالم شد که اصال 
عضویت در تعاونی در کار نبوده است. نماینده 
رانندگان می گوید تاکنون یک شکایت کیفری 
آخرین  در  دیروز  آن ها  تعاون کردند.  اداره  از 
اقدام شکایت خود را به قوه قضائیه بردند و از 

این نهاد درخواست کمک کردند.

سرنوشتمجتمعهایمسکونیاتوبوسرانیچهشد؟

رانندگانمقابلقوهقضائیهاعتراضکردند
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افقی
 1 - نت چهارم، نت قبل از سل، کلید آن در 

موسیقی معروف است - مكانها - ستون 

بدن، عضو رونده، از اعضای بدن - خار سر 

دیوار۲ - صدای بلند و واضح، صدای واضح 

- نشان، قاعده - ایالتی در آلمان3 - کالغ، 

زاغ، قار قار آن معروف است - حالل رنگ 

و كتف، كتف4  رفوزه - دوش  پا،  - جای 

- اشاره، اشاره كردن، رمز و كنایه - همیشه 

- ناپسند، خوب نیست۵ - فیلمی با بازی 

هامفری بوگارت - حرف همراهی عرب6 - 

نت ششم موسیقی، نفی عرب، درون چیزی 

- راندن بی ادبانه، راندن مزاحم - درویش7 

- گیره جراحی، گیره پزشكی - نوعی مرغابی  

- بدلی، غیر اصلی8 - روزنامه شهرداری - 

درشت،  مروارید  ورود،  همراه مت - محل 

سوزی  آتش   - درنگ   - صدف۹  درون 

زیاد  اندك،  قلیل،   - تهران10  در  میدانی   -

تنقالت   - شمار  نیست،ناچیز،انگشت 

کودکان11 - تیم فوتبال اف.سی.بروژ در این 

شهر قرار دارد - امر نهی از دویدن - قرعه1۲ 

- پیشوای زرتشتی - تکرار حرف - خون 

- آن چه که از آن سود برند، آرنج، مرافق 

 - ریلی  ونقل  - شبکه حمل  دختر   -  13

بعید، گردش14 - جوشن چرمین - مخترع 

میکروسکوپ1۵ - میوه معروف و شیرین 

جنوب، خرما - گوش ماهی - دهان پرنده، 

منقار پرنده - آغوش، میوه، خشكی

عمودی
1 - آبگیر، جوی آب - بر جستگی زیر گونه، 

عدد  روستا،   - خوردن  دست  رو   - گونه 

آراستن  ابزار   - کردن   اسیر   - روستایی۲ 

موها، برس، استخوان کتف - تعمیر و اصالح 

هرچیز، بازسازی امکان تاریخی را گویند3 - 

هزارو صدو یازده - سو، طرف و جهت، طرف 

- بانگ وزغ  - رود4 - نام سابق سبزوار 

- خطای سد راه در بسکتبال، مقابل دشارژ۵ 

اندازه ، شماره و حساب ،   ، - تلخ، پیمانه 

گذشتن بر چیزی - نت سوم، نت مخمور، 

پیشوند فعل مضارع - در میان حشرات به 

معمار حرفه ای معروف است، موریانه - عضو 

راه رونده6 - محل اداره امور ایالت - کنار7 

- مقابل کیفی - مخترع ماشین کفشدوزی 

- سنگ آسیای عصاری  - زمان بی انتها، 

زندانی مادام العمر، همیشه8 - بانگ و آواز - 

پیشامد، رویداد بد، اتفاق۹ - ماسک - سرخ 

مایل به بنفش، نوعی یاقوت10 - ستون بدن، 

التین،  هنوز   - بدن  اعضای  از  رونده،  عضو 

بله  انتخاب،  - حرف  جعلی  مصدر  عالمت 

آلمانی، حرف گزینش - ضمیر اشاره، اشاره به 

دور، از خواهران برونته11 - گرامی تر، بخشنده 

تر، جوانمردتر - جرعه جرعه - خرمن گندم1۲ 

- آب بند - مخلوط ساختمانی - سنگ سبز 

قیمتی، سنگی است شبیه عقیق به رنگهای 

سفید . كبود و سبز تیره - جنبش13 - پول 

ژاپن، پول آسیایی، پول قدرتمند آسیا - انگور 

- رها کردن14 - خوب مختصر - تماشایی 

- فوم بی ته1۵ - مجبور شده - سخن بی 

پرده - اعتراف كردن
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کرمان

با  گفت:  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
در  کار  پیشرفت  و  شده  انجام  برنامه ریزی 
گازرسانی به جنوب استان کرمان تمامی شهرهای 
می شوند. گازدار  سال جاری  پایان  تا  منطقه  این 
استان کرمان،  روابط عمومی شرکت گاز  به گزارش 
عملیات  که  سوال  این  به  پاسخ  در  منوچهرفالح 
داشته  پیشرفتی  چه  استان  جنوب  به  گازرسانی 
در  جیرفت  و  انتقال کهنوج  خط  بیان کرد:  است، 
رسیده  گاز  به  عمال   ۹7 سال  فجر  دهه  ایام هللا 
و  منطقه  این  در  هوا  گرمی  به  توجه  با  و  است 
گاز  شرکت  خوشبختانه  کرونا  ویروس  شیوع 
استان کرمان با به کار گیری توان حداکثری خود 
به  را  استان  جنوب  در  گازرسانی  است  توانسته 
عنبرآباد،  شهرهای  اکنون  هم  و  ببرد  پیش  خوبی 

زهکلوت  بلوک،  فاریاب،  رودبار،  دو ساری، کهنوج، 
مجموع  در  و  هستند  گازدار  جیرفت  از  بخشی  و 
از جمله مردهک، درب بهشت،  دیگر  پنج شهر  تنها 
قلعه گنج، منوجان و نودژ در دست اجرا قرار دارند.
به  ما  افزود:  استان کرمان  شرکت گاز  مدیرعامل 
قول  این  کرمان  استان  جنوب  شهر  پنج  مردم 
به  جاری  سال  پایان  تا  انشاهللا  دهیم که  می  را 
استان  جنوب  شهرهای  تمامی  عمال  و  برسند  گاز 
بهره مند  طبیعی  گاز  از  امسال  پایان  تا  کرمان 

. ند شو
واجدالشرایط  روستای   3300 از  فالح  گفته  به 
تاکنون 1433 روستا گازدار شده اند  استان کرمان 
و 600 روستا در دست اجرا است و باقی روستاها 

دارند. قرار  طراحی  مرحله  در  نیز 

مدیرعاملشرکتگازاستانکرمان:

شهرهایجنوباستانکرمانتاپایان
سالجاریگازدارمیشوند نیروی  توزیع  شرکت  مبارکی/مدیرعامل 

آمدن  پایین  با  گفت:  ایالم  استان  برق 
خواهیم  فاصله  خاموشی ها  از  هوا  دمای 
گرفت اما باید بدانیم برای داشتن شبکه ی 
و  خود  برای  را  صحیح  مصرف  باید  پایدار 
تبدیل کنیم.  درست  رفتار  یک  به  فرزندان 
 هادی شیرخانی با بیان اینکه نیاز مصرف 
استان در دو بخش صنعتی و خانگی 400 
سهمیه  عنوان  به  آنچه  اما  است  مگاوات 
 300 تنها  گرفته  تعلق  استان  به  روزانه 
شدن  سرد  با  کرد:  اظهار  است،  مگاوات 
می رسد  صفر  به  خاموشی ها  احتمال  هوا، 
فراموش  به  منجر  نباید  مبحث  این  اما 
سوی  از  مصرف  صحیح  مدیریت  شدن 
پیش  در  با  باید  بلکه  شود  شهروندان 
حامل های  مصرف  درست  الگوهای  گرفتن 

استفاده  درست  فرزندانمان  به  انرژی 
آموزش  شرایطی  و  برهه  هر  در  را  کردن 

. دهیم.
  او با اشاره به اینکه مصرف برق در کشور 
این  و  است  جهانی  مصرف  برابر   3 ما 
افزود:  نیست،  ما  غنی  فرهنگ  زینبده ی 
هر گاه فرهنگ یک امر نهادینه شود شاهد 
آرامش، سالمتی و رفاه بوده ایم مثال این 
ویروس منحوس  با  برخورد مردم  نوع  امر 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  کرونا 
صحیح  الگوهای  رعایت  با  که  است 
از  اگر  و  بود  دور  به  بیماری  از  می توان 
شاهد  نشود  رعایت  موارد  این  همه  سوی 
رنجش  و  مرگ و میر  محدودیت ها،  اعمال 

بود. خواهیم  مردم 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   

دوم  نیمه ی  در  تصریح کرد:  ایالم  استان 
الگوهای  کردن  نهادینه  دنبال  به  امسال 
المپ ها  تعویض  با  مصرف  صحیح 
به کم مصرف؛ حذف  پرمصرف  از  بخصوص 
در  پرمصرف  وسایل  از  همزمان  استفاده 
کردن  خاموش  و  مصرف  اوج  ساعات 
 . .. و  پرینتر  و  رایانه  مانند  اداری  وسایل 
عدم  صورت  در  اداری  ساعات  زمان  در 
به  می تواند  ادارات  تعطیلی  از  پس  و  نیاز 
کند. بهینه کمک  مصرف  و  برق  پس انداز 
این موضوع که بسیار راحت  بر   شیرخانی 
و ساده می توان الگوهای صحیح مصرف را 
یادآوری  نهادینه کنیم،  فرزندانمان  بین  در 
مصرف  کم  برق،  مصرف  مدیریت  کرد: 
کردن  مصرف  درست  بلکه  نیست  کردن 

است

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانایالمتاکیدکرد:

لزومتداومصرفهجوییدرمصرفانرژی

سمیه باقرزاده /تولیت آستان قدس رضوی بر لزوم گسترش زمینه خدمت 
و کار خیر در جامعه تأکید کرد و گفت: باید بستر مشارکت اقشار مختلف با 
نگاه ها و دیدگاه های متفاوت در فعالیت های خیرخواهانه را در جامعه گسترش 

داد. 
خیرین  مجمع  اعضای  گردهمایی  در  مروی  احمد  حجت االسالم والمسلمین 
و دبیران کانون های خادمیاری بنیاد کرامت رضوی که در بنیاد پژوهش های 
و گره  رسیدگی  اهمیت  تبیین  به  شد،  برگزار  رضوی  قدس  آستان  اسالمی 
گشایی از مشکالت نیازمندان در اسالم پرداخت و اظهار کرد: از مجموعه آیات، 
روایات و سیره اولیا الهی چنین برداشت می شود که پس از انجام واجبات، 
هیچ عمل خیری بهتر از کمک و رسیدگی به محرومان و رفع مشکالت آنها 

نیست.
او با بیان اینکه بر اساس روایات محبوب ترین خلق نزد پروردگار متعال، كسى 
است كه بیشتر خیر را به بندگان خدا می رساند، بیان کرد: کسی که نفعش 
برای مردم بیشتر باشد، نزد خداوند متعال محبوب تر بوده و در آیات قرآن 
پس از تاکید به انجام واجبات نسبت به توجه به نیازمندان توصیه شده است.

مومنی/ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان از کاهش حدود 
4.۵ درصدی مصرف انواع فرآورده های نفتی در شش ماهه نخست سال 1400 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل )۹۹( در استان گلستان خبر داد.  به گزارش روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان، عیسی افتخاری ضمن اعالم 
این خبر افزود: در این بازه زمانی)شش ماهه نخست سال 1400( میزان 647 میلیون 
و 600 هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان گلستان مصرف شده است. او 
سپس با توجه به ورود به فصل سرما و احتمال برودت دمای هوا گفت: شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان با تدابیر اتخاذ شده آمادگی کامل برای عرضه 
و توزیع سوخت در فصل سرما و شرایط اضطراری را دارد و کلیه امکانات در اختیار را 
به کار می گیرد تا بهترین شرایط برای سوخت رسانی روان و جلب رضایتمندی مردم 
شریف استان را فراهم کند. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان 
همچنین با توجه به اجرای طرح توزیع الکترونیکی نفت سفید و گاز مایع از طریق 
زیرساخت بانکی از مصرف کنندگان نفت سفید و گاز مایع شامل خانوار، اصناف و صنایع 
درخواست کرد: با مراجعه به سامانه درخواست فرآورده های نفتی )سدف( به آدرس  
NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR   در قسمت ثبت خانوار، نسبت به تکمیل 
اطالعات خواسته شده و معرفی کارت بانکی خود اقدام کنند تا نسبت به تخصیص 

سهمیه آنان اقدام شود.

معاون  و  همراه  هیات  و  اهواز  رانندگان  صنفی  انجمن  رئیس  حضور  با 
عمومی  روابط  و  انبارها  و  سفارشات  فروش،  حراست،  مدیران  بهره برداری، 
جلسه ای به منظور رفع مشکالت رانندگان و همچنین ارتقای کیفیت خدمات 
به ایشان در دفتر مدیریت حراست این شرکت برگزار شد. محمد دورقیان 
رئیس انجمن صنفی رانندگان اهواز به نمایندگی از طرف رانندگان در حاشیه 
این جلسه در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی برخی مشکالت و درخواست 
و گفت، شرکت  عنوان کرد  را  بار  تخلیه  و  بارگیری محصول  روند  در  ایشان 
نام در زمینه تولید ورق های فوالدی  به  از شرکت های  فوالد اکسین یکی 
به کامیون ها  آسیبی  هیچگونه  دارد  روزی که  به  تجهیزات  وجود  با  و  است 
وارد نمی کند. او گفت، خوشبختانه در سال جاری ما شاهد تغییراتی خوبی 
در زمینه خدمات دهی و امنیت کامیون های حامل اسلب و ورق به اکسین 
بودیم که می توان به جرئت بیان کرد، وضعیت بارگیری در این مجموعه به 
نسبت سال های گذشته تغییرات بسیاری کرده است به گونه ای که ترافیک 
ورود کامیون به این شرکت به حداقل میزان خود رسیده است و این توجه از 

سوی مدیران این شرکت قابل تقدیر است.

تولیتآستانقدسرضویعنوانکرد

لزومگسترشزمینهمشارکتاقشار
مختلفدرامورخیرخواهانه

کاهش4.5درصدیمصرفانواع
فرآوردههاینفتیدراستانگلستان

رئیسانجمنصنفیرانندگاناهواز:
ماخودراعضویازخانوادهبزرگ

فوالداکسینمیدانیم

|خراسانرضوی| |گلستان| |خوزستان|
امضایتفاهمنامهبین

جامعهنابینایانوسازمان
فرهنگیشهرداریقم

نگین کوهستانی / مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری 
و ورزشی شهرداری قم از امضای تفاهم نامه با جامعه 
نابینایان خبر داد و گفت: تأمین شور و نشاط اجتماعی 
بوده  از وظایف شهرداری  افراد جامعه یکی  برای تمام 
و بخشی از مخاطبان شهرداری افراد معلول هستند که 

دیده شده است. تدارک  آنان  برای  ویژه ای  برنامه های 
شهرداری  ورزشی  هنری  فرهنگی،  سازمان  مدیرعامل 
ما  فرهنگی  برنامه های  مخاطبان  از  بخشی  قم گفت: 
جامعه معلوالن هستند که برای آن ها نیز برنامه ویژه ای 
تدارک دیده شده است. ابوالقاسم مقیمی افزود: از امضا 
تفاهم نامه ای با جامعه نابینایان خبر داد و افزود: با توجه به 
امضای تفاهم نامه بین جامعه نابینایان و سازمان فرهنگی 
هنری ورزشی شهرداری قم، برنامه های ویژه ای فرهنگی 
و اجتماعی برای این افراد در طول سال برگزار می شود تا 
بتوانیم این بخش از جامعه نیز در برنامه های فرهنگی و 
هنری حضور داشته باشند. مدیرعامل سازمان فرهنگی، 
هنری ورزشی شهرداری قم ادامه داد: تامین شور و نشاط 
اجتماعی برای تمام افراد جامعه یکی از وظایف شهرداری 
بوده و در هفته گذشته نیز برای ناشنوایان برنامه ای برگزار 
شده و امیدواریم به زودی بتوانیم برای سایر معلوالن نیز 
برنامه های ویژه ای داشته باشیم. او با ابراز امیدواری بر 
مشارکت گسترده همه شهروندان در برنامه های فرهنگی 
و ارتقای فرهنگ شهروندی تصریح کرد: گروه مخاطبین 
مهمی که در اداره اجتماعی سازمان با آن ها ارتباط داریم 
افراد معلول در جامعه هستند و شهرداری نگاه ویژه ای به 

این افراد دارد.

بازپسگیری
بیشاز11هکتاراراضی
ملیوطبیعیدرآستارا

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا از رفع تصرف 
کرد:  اظهار  و  داد  آستارا خبر  در شهرستان  اراضی ملی 
ماموران یگان حفاظت شهرستان آستارا، 3۹43 متر مربع 
از زمین های منابع طبیعی را از یک متخلف و ۵40 متر 
مربع عرصه منابع طبیعی را از متخلف دیگر در منطقه 
بهارستان پس گرفتند.  به گزارش روابط عمومی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن، گل محمدی از 
رفع تصرف عرصه منابع طبیعی به مساحت 3۵00 متر 
مربع در منطقه دربند شهرستان آستارا توسط ماموران 
یگان حفاظت شهرستان آستارا خبر داد. او در ادامه گفت: 
ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان آستارا، در منطقه لوندویل، حدود 4۲ متر مربع 
و در منطقه هودول نیز حدود 60 متر مربع عرصه ملی را 
رفع تصرف کردند.  او همچنین افزود: حدود 3000 متر 
مربع عرصه ملی و حدود ۵00 متر مربع اعیانات، مطابق 
احکام محاکم محترم قضایی در منطقه کانرود شهرستان 
آستارا رفع تصرف و قلع و قمع شده است. ایشان با اشاره 
به اینکه وسعت اراضی ملی آستارا حدود 40 هزار هکتار 
و جنگل های این شهرستان جزو جنگل های هیرکانی 
استان گیالن است تاکید کرد حفاظت از انفال و منابع 
طبیعی در قانون اساسی وظیفه ای عمومی تعریف شده 
و همگان باید در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و 

طبیعت کوشا باشیم.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14006031۹0080018۹1 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سیدمجتبی تهامی پور زرندی فرزند سیداکبر به شماره شناسنامه 1۹ صادره از  زرند در یک باب 
خانه به مساحت 637 مترمربع از پالک 6740 اصلی واقع در زرند خیابان رستگار خریداری از مالکین رسمی ورثه 
سیداکبر و سیدجواد تهامی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز 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 1۹0
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/۲6-  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/11

حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی-برابر رای شماره 14006031۹07800۵811 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مبینا سعید فرزند قاسم 
بشماره شناسنامه ۲1 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 14۵ مترمربع که مقدار ۵۵.۵8 مترمربع از عرصه آن 
متعلق بوقف است پالک 1663۲ فرعی از 3۹68 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 8۹۹ فرعی از 3۹68 اصلی  واقع در بخش ۲ 
آدرس کرمان بزرگراه امام شهرک صنعتی شماره یک انتهای کوچه ۲ فرعی غربی 6  خریداری از مالک رسمی خانم ایران سکوت 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 816
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/1۲- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/۲6

محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی-برابر رای شماره 14006031۹078006014 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم افریده 
رودباری فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه ۹۹۲ صادره از آبادان در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر نیم طبقه فوقانی به 
مساحت 118مترمربع پالک 303۹ فرعی از ۲۹4۲ اصلی واقع در بخش 3 کرمان خیابان گلدشت کوچه 38 سمت چپ قبل 
از چهارکوچه خریداری از مالک رسمی آقای عبدالرسول هدایت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ 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 808
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/1۲-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/۲6

محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره14006031۹07۹0003۲8-1400/6/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زینب فروتنی فرزند خدامراد بشماره شناسنامه 346صادره ازدر یک باب خانه به مساحت ۲73/۵0متر مربع 
پالک 1۵67فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک علوی 
جنب پارک خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ، مهسا مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:18۵

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/۲6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/8/10
علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14006031۹008001۹61 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم نصرت منصوری ده شعیبی فرزند عباس به شماره شناسنامه 4۵1 صادره از  زرند در یک باب خانه 
به مساحت ۲۵۲ مترمربع از پالک 7۵66 اصلی واقع در زرند بلوار سپاه پاسداران خریداری از مالک رسمی آقای 
مجتبی حکمت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 1۵روز 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 1۹3
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/۲6- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/11

حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی-برابر رای شماره 14006031۹0780037۵8 مورخه 1400/04/1۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مصطفی خالوئی  فرزند مراد بشماره شناسنامه های 3 کد ملی 313106۵۵7۵  صادره از بافت در ششدانگ یک باب مغازه مشتمل 
بر طبقه فوقانی به مساحت 48.۵ مترمربع پالک ۲4۹6 فرعی از ۲0 اصلی واقع در بخش 6 کرمان آدرس کرمان قائم آباد بلوار 
ولیعصر بین کوچه ۹و11 خریداری از مالک رسمی خانم بی بی معصومه سجادیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ 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 810
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/1۲-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/۲6

محمودمهدیزاده–رئیسثبتاسنادوامالک

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

سواری خودرو کمپانی سند و سند
سیستمسیتروئنتیپزانتیاسوپرلوکس
مدل1382بهشمارهپالک231ن43 
 02003706 موتور شماره و 36 ایران
 S1512282107891 شاسی شماره و
مربوطبهرضامحرابیمفقودگردیدهواز
درجهاعتبارساقطمیباشد.شماره1081
تحج

کارتوبرگسبزخودروسواریتیپساینا
مدل1400بهشمارهپالک779ی32ایران
و   M15/9188556 موتور شماره و  42
 NAS831100M5729254 شاسی شماره
مربوطبهمحبوبهعباسیفیضآبادمفقود
باشد. می ساقط اعتبار درجه از و گردیده

شماره1080
تحج

کارتخودروسواریسیستمسایپاتیپ
تیبامدل1399بهشمارهپالک987ل41 
  M15/9045624ایران32وشمارهموتور
 NAS8111100L5719351وشمارهشاسی
مربوطبهسحرناصریمفقودگردیدهواز
درجهاعتبارساقطمیباشد.شماره1079
تحج



۲130 پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       1400 مهر   ۲6 د وشنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

وبسایت  اینستاگرام
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  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: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: 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. 

0 9 03  333  8494

/  تلفن:  86011893-021تهران - خیابان شریعتی - ابتدای شهید بهشتی - پالک 26 )ساختمان 3۵3(- واحد ۵

|  
وز

یر
 د

ما
م 

پیا
  |

کارزار آبخوان

آغاز فصل صید ماهی استخوانی در مازندران/ میزان

|برجآتشنشانتبریز|
 ) یانقین  برج   ( تبریز  آتش نشانی  برج 
است.  ایران  آتش نشانی  تاسیسات  نخستین 
با تأسیس اولین بلدیه کشور در تبریز، اولین 
آتش نشانی نیز به وجود آمد. برج آتش نشانی 
بهادری تبریز  نبش خیابان خاقانی و خیابان 
اواخر  به  مربوط  آن  بنای  تاریخ  و  واقع شده 
دوره قاجاریه است و ۲3 متر ارتفاع دارد. این 
برج کارکرد دیده بانی داشت و شب ها نگهبانی 
در اتاقک فوقانی آن کشیک می داد و در صورت 
بروز آتش سوزی در هر نقطه از شهر، محل آن 
اطالع  به  و  می شد  شناسایی  نگهبان  توسط 
ماموران آتش نشانی می رسید. عالوه بر این در 
اتاقک فوقانی برج، همواره چراغی روشن بود 
و هنگام شب کسانی که نیاز به امداد داشتند 
از طریق چراغ و برج می توانستند محل آتش 
مراجعه  آن  به  و  داده  تشخیص  را  نشانی 

نمایند.
برج  داخل  در  تبریز  آتش نشانی  برج  پالن 
دایره شکل است و با یک رشته راه پله حلزونی 
ایران  مناره های  و  برج ها  از  بسیاری  همچون 

بر  عالوه  می شود.  متصل  فوقانی  قسمت  به 
چراغی  همواره  برج  فوقانی  اتاقک  در  این، 
روشن بود. هنگام شب كسانی كه نیاز به امداد 
می توانستند  برج  و  چراغ  طریق  از  داشتند 
آن  به  و  داده  تشخیص  را  آتش نشانی  محل 
نمونه های  از  یکی  برج  این  بشتابند.  سمت 
باقی مانده  تاکنون  است که  خود  نوع  در  نادر 
انگلیسی ها  تاریخی،  مستندات  طبق  است. 
این  از  الهام  با  را  خود  آتش نشانی  برج های 

به  نیاز  مورد  این  البته  که  ساخته اند  برج 
حاضر  حال  در  متاسفانه  دارد.  بیشتر  تحقیق 
امکان بازدید از فضای داخلی برج آتش نشانی 
تبریز وجود ندارد و تنها می توان به دیدن نمای 
بیرونی آن کفایت کرد. بر همین اساس در هر 
تاریخی  بنای  این  از  می توانید  روز  از  ساعت 
دیدن کنید. در روز جزئیات بیشتری را خواهید 
دید و شب ها، نورپردازی برج، جلوه ای خاص 

ایران در  سیری  می بخشد./  آن  به 

آلودگیآب)10(
تعیین آلودگی آب با توجه به ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی آن 
انجام می شود. ویژگی های فیزیکی آب را می توان از رنگ، طعم و بوی آن تشخیص 
داد. وجود مواد جامد معلق در آب و کدر بودن آن از نشانه های آلودگی آب است. 
در میان ویژگی های شیمیایی می توان به میزان مواد مغذی آلی و غیرآلی موجود 
در آب اشاره کرد. ویژگی های زیست شناختی آب را براساس جاندارانی که در آن 
هستند، بررسی می کنند. جانوران و گیاهان آبزی از ریزسازواره های تک سلولی تا 
تعیین  برای  می دهند.  نشان  را  آب  زیست شناختی  ماهی ها کیفیت  بزرگ ترین 
آلودگی آب از شاخص های گوناگونی استفاده می شود. یکی از این شاخص ها نیاز 
زیست شیمیایی به اکسیژن است. مقدار اکسیژن مصرفی بر حسب میلی گرم در 
لیتر که در آب آلوده بر اثر فعالیت زیست شناختی ریزسازواره ها جذب می شود. به 
سخنی دیگر، ریزسازواره ها مانند باکتری ها در آب های آلوده برای تجزیه آالینده ها 

اکسیژن آب را مصرف می کنند./ دانشنامه محیط زیست

داوران  از  یکی  عنوان  به  ایرانی  سینماگر  صمدی  فرنوش 
شد.  انتخاب  اسپانیا  وایادولید  فیلم  جشنواره  شصت وششمین 
رومینا  کنار  در  ایران  سینمای  جوان  کارگردان  صمدی،  فرنوش 
مونتسینوس کارگردان  لوئیس  خوزه  و  آرژانتینی  پائوال کارگردان 
اسپانیایی به عنوان داوران بخش میتینگ پوینت )فیلم های اول 
و دوم کارگردان ها( شصت وششمین دوره جشنواره فیلم وایادولید 
اسپانیا انتخاب شدند. صمدی که سال گذشته با اولین فیلم بلند 
بخش  فیلم  بهترین  جایزه  به کسب  موفق  فرضی«  »خط  خود 
میتینگ پوینت این فستیوال شده بود، پیش از این نیز ۲ بار برای 
فیلم های کوتاه »سکوت« و »نگاه« جایزه این جشنواره را به دست 
آورده است. فستیوال وایادولید اسپانیا )سمینسی( که مهم ترین 
آبان در شهر  از 1 تا 8  رویداد سینمایی این کشور است، امسال 

ایسنا می شود./  برگزار  اسپانیا  وایادولید 

کتاب »ظهیرالدوله« ستارگان دربند نوشته همایون عبدالرحیمی توسط 
انتشارات بدرقه جاویدان در ۵۵0 صفحه با قیمت ۲00 هزار تومان منتشر 
آرامستان ظهیرالدوله است. قبرستانی در محله  این کتاب درباره  شد. 
دربند واقع در شمیران جایی که روزی ییالق تهران بود. آرامستانی که 
همچون کتاب تاریخی با به خاک سپاری ظهیرالدوله آغاز شده و صفحه 
به صفحه آن هنرمندان، نویسندگان، ورزشکاران، سیاست مداران، نظامیان، 
موسیقی دانان، شعرا، ادیبان و ... افرادی هستند که در تاریخ معاصر ایران 
نقشی مهم داشته اند، اشخاصی که امروزه کمتر کسی از نسل جوان آن ها 
را می شناسد؛ بزرگانی که در زمان خود ستاره بودند. بخش اول این کتاب 
شامل بیوگرافی علی خان ظهیرالدوله و زندگی سیاسی و اجتماعی او 
و انجمن اخوت و فعالیت های آن است. در بخش دیگر کتاب اسامی 
مدفونین در آرامستان ظهیرالدوله و شرح حال و بیوگرافی این افراد همراه 
با عکس و اسناد درج شده است. در بخش پایانی کتاب آلبوم تصویری از 

این افراد به چاپ رسیده است./ مهر

کارزاری با نام درخواست ملزم شدن سازمان تامین اجتماعی 
به تصمیم گیری از طریق 3جانبه گرایی در وب سایت کارزار در 
جریان است که با هشتگ #الزام_به_سه_جانبه_گرایی پیگیری 
می شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس جمهوری 
می رساند  استحضار  به  احترامًا   « است:  آمده  ایران  اسالمی 
سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیت المالی و بین النسلی 
بوده و کلیه مجموعه هلدینگ های آن متعلق به بازنشستگان و 
بیمه پردازان است؛ به طوری که در عمل روی کاغذ این دستگاه 
خصوصی محسوب می شود. ولیکن در عمل این سازمان در 
اختیار دولت است و به همین دلیل سال هاست که دولت های 
مختلف برخی کسری منابع بودجه های خود را از محل صندوق 
تأمین اجتماعی برداشت کرده اند. طبق آنچه ماه ها قبل به مجلس 
ارائه شد، درخواست شده که اصل 3جانبه گرایی در سازمان تأمین 
اجتماعی اجرایی شود و نمایندگان دولت، کارفرما و کارمندان و 
کارگران بازنشسته در تصمیم گیری ها حضور داشته باشند اما تا 
کنون مجلس شورای اسالمی تصویب این امر مهم را به تعویق 
انداخته است. لذا از جنابعالی به عنوان مطالبه گر و ریاست محترم 
جمهوری اسالمی ایران درخواست می کنیم در خصوص تصویب 
و اجرای اصل 3جانبه گرایی دستور پیگیری الزم را صادر فرمایید 
تا صاحبان اصلی سازمان نیز در تصمیم گیری و برنامه ریزی های 

کالن این سازمان مشارکت مستقیم و موثر داشته باشند.«

گفتمش هنگام وصل است ای بت فرخار، گفت :

باش اکنون تا برآید، گفتم : ازگل خار، گفت :

جانت اندر هجر، گفتم : جان پی ایثار تست

گرچه هست این هدیه در نزد تو بی مقدار، گفت :

عاشقا! این ناله و آه و فغان از جور کیست ؟

گفتم : از جور تو معشوق جفا کردار، گفت :

عاشقان را رنج باید بردگفتم : رنج عشق ؟

گفت : از آن دشوارتر، گفتم : فراق یار؟ گفت

آنچه سوزد جان عاشق ، گفتمش جور رقیب ؟

گفت : نی ، گفتم : نگاه یار با اغیار؟ گفت :

آری ، آری ، گفتم : از اغیار نتوان بست چشم

گاه گاهی گوشه چشمی به ما می دار گفت :

چشم مست ما تو را هم ساغری بر کف نهاد؟

گفتم : از می خانه کس بیرون رود هشیار؟ گفت :

ناوک دل دوز ما را شد دلت آماجگاه ؟

گفتمش جانا مرا نبود دلی در کار، گفت :

دل ببردند ازکفت ؟ گفتم : بلی گفت : این جفا

از که سر زد؟ گفتم : از آن طره طرار، گفت :

روی دل در پرده حسرت چه پوشی غنچه وار

گفتم : از درد فراق آن گل رخسار، گفت :

گفته دل دار گشت آیین گفتار » بهار«

گفتمش آیین جان است آنچه را دلدار گفت

ملک الشعرای بهار

جغرافیایی  موقعیت  در  استهبان  آبشار 
فارس  استان  در   N۲۹071۹  E۵40۲13
از  یکی  استهبان  آبشار  است.  واقع 
این  است.  منطقه  آبشارهای  زیباترین 
آبشار در سال 133۵ خورشیدی به همت 
حقیقت بخشدار آن زمان استهبان و به 
بنا )معمارپور( و  معماری حاج حسین 
سنگ تراشی حاج احمد علی دژ ساخته 
است که  پله  دارای شانزده  است.  شده 
از  آبی زالل و گوارا که  با ریزش مداوم 
جاری  استهبان  کوه های  چشمه های 
به  خاصی  طراوت  و  زیبایی  می شود، 
در  آبشار  این  است.  بخشیده  جا  آن 
بلوار  حاشیه  در  استهبان  جنوبی  سمت 
قرار دارد. مسافرانی که راهی طوالنی در 
پیش دارند و عازم سیرجان، بندرعباس، 
توقف  ساعتی  هستند  زاهدان  و  کرمان 
بیرون  تن  از  را  راه  خستگی  و  کرده 
می کنند. آبشار استهبان به جای آسیاب 
تنوره آن  از جدول  استفاده  با  و  سومی 
در محوطه باغ ملی ساخته شده است. 
کیلومتری   17۵ در  استهبان  شهرستان 
شده  است  واقع  شیراز  شرقی  جنوب 

چشم انداز  آن  بزرگ  انجیرستان های  و 
منحصر به فردی در استان فارس  دارد.  
استفاده  با  استهبان  مردم  گذشته،  در 
که  فراوانی  آب  و  زمین  تند  شیب  از 
»پازهری«،  »قهری«،  چشمه های  از 
»مرخنه« و »بک بکو« سرازیر می شده 
هدایت  اصلی  به یک جدول  را  آن ها  و 

 کرده اند. 
آب ها  این  مسیر  در  آبی  آسیاب  یازده 
تا  خوشبختانه هشت  تعبیه کرده اند که 
در حال  پابرجاست که  و  آن ها سالم  از 
حاضر فقط دوتا از آن ها )آسیاب هشتم 
سنگش  و  است  کار  به  هنوز  نهم(  و 
دو  آسیاب ها  این  از  بعضی  می چرخد. 
آرد  الطبع دو دستگاه  به  و  بود  تنوره ای 
ارتفاع تنوره ها متغیر  کننده کار می کرد. 
الی  10 متر  بلندای آن ها حدود  و  است 
1۲ متر است. آبشار فعلی استهبان جای 
است.  کرده  اشغال  را  آسیاب  سومین 
ولی جایش را به حمام مرتضی خان و 
صادرات  بانک  دومی ساختمان  آسیاب 
به جایش نشسته است.  / سیری در 

ایران

|سینما|

|چاپونشر|

این پرنده ۲3 سانتی متر طول دارد و شبیه مینای 
به  مایل  قهوه ای  بالش  پرو  اما  است  خاکستری 
قرمز است. منقار و لکه لخت زیر چشم زرد روشن 
قاعده  در  مشخصی  سفید  لکه ی  پرواز  در  و  است 
شاه  پرهایش )در هر دو سطح بال( به خوبی دیده 
بیرونی  قسمت  در  نشسته،  حالت  در  می شود. 
به جز  و در تک شاه پرهای دم  بال ها  زیر  پوشش 
دو شاه پر مانی سفید دیده می شود. رو تنه تیره تر از 

است. تقریبا سیاه  دم  و  زیر تنه 
 به طور معمول جفت جفت یا در گروه های کوچک 
دیده می شود. رفتارش شبیه سار بوده اما زود رام 
و بی باک می شود. صدای این پرنده به طور عمده 
اصلی اش  صدای  اما  پرنده هاست.  سایر  از  تقلید 
شبیه »پیو-پیو- پیو« »چه- چه – چه« ،»ته لی 

– ته لی – ته لی- « ، »تو –تو-تو«، »تی تی 
تی« و »پری و- پری و« و صدای هشدار »تراآه« 

می شود. شنیده 
این پرنده در شهرها ، روستاها ، باغ ها، مزارع و 
نیزارها  و  برده و البالی درختان  به سر  علف زارها 
دیواره ها،  درختان  در سوراخ  و  دیده می شود  نیز 
سقف خانه ها و تنه  درختان آشیانه می سازد. در 
ایران بومی و به نسبت فراوان است. این پرنده 
مناطق  در  فرد  به  منحصر  طور  به  گذشته  در 
می شد،  دیده  مرکزی  جنوب  و  شرقی  جنوب 
در  آن  رهاسازی  سبب  به  اخیر  سال های  در  اما 
اشغال  امکان  با  و  تهران  جمله  از  شهرها  سایر 
جایگاه های خاص اکولوژیک در مسیر حرکت شان 
از  بزرگ  شهرهای  اغلب  در  شمالی  مناطق  به 
جمله تهران دیده می شود. بنابراین در حال حاضر 
محدودیت های صید و شکار آن برای حفاظت اش 

ایران بیابان های  و  است./ کویرها  کافی 

مینا

تقاضایالزامتامیناجتماعیآبشاراستهبان
بهسهجانبهگرایی

را  جهان  که  امیدوارند  افراد  بیشتر 
را نجات دهند. آن ها  آن  و  بدهند  تغییر 
می خواهند دنیا را به مکانی امن تر و شادتر 
موضوعی  اما  کنند.  تبدیل  زندگی  برای 
مهم  برای شروع  نکته ای  هر  از  قبل  که 
است شروع تغییر از خود است. نیاز به 
کاری فوق العاده نیست، تنها کافی است 
ساده  اصولی  و  کارها  انجام  با  هرکس 
بهبود  اندکی  را  خودش  دنیای  و  زندگی 
و  سادگی  به  می تواند  کارها  این  دهد. 
کوچکی مرتب کردن تخت  خوابی باشد. در 
کتاب تختت را مرتب کن نوشته ی ویلیام 
و کوچکی  اصول کاربردی  مک ریون  اچ. 
برای تحول زندگی آموزش داده می شود. 
دریایی  نیروی  ژنرال  مک ریون،  ویلیام 
از  درس   10 فصل،   10 در  آمریکا  ارتش 
سال هایی  در  شخصی اش  تجربه های 
و  است  بوده  دریا  روی  بر  دریاساالر  که 
پنجه  و  دست  سختی ها  و  مشکالت  با 
نرم  کرده است، سخن گفته است. این 10 
فصل در واقع 10 اصلی است که به ویلیام 
مک ریون در مواجه شدن و مقاومت کردن 
در برابر سختی ها و حل آن ها کمک کرده 
مک ریون  کتاب،  انتشار  از  پیش  است. 
این اصول را در سخنرانی اش در دانشگاه 
و  نکات  مک روین  داده.  ارائه  تگزاس 
در  ساده ای که گاهی  و  کارهای کوچک 

آنها چشم پوشی  انجام  از  روزمره  زندگی 
می کنیم را در داستان و تجربه های واقعی 
این  از  بعضی  می شود.  یادآور  خودش 
قسمت ها چنان عجیب و غیرقابل باورند 
که حتی ممکن است با خواندن آن اشک 
مک ریون  شود.  جاری  چشمانمان  از 
معتقد است که برای تغییر دنیای درون 
کارهای  باید  اول  مرحله ی  در  بیرون  و 
ساده ترین کارها  او  شود.  انجام  کوچک 
مثل مرتب کردن تخت خواب را مقدمه ای 
برای تبدیل دنیا به مکانی بهتر می داند. 
مهم نیست چند سال دارید، چه شغلی 
هستید  ارتش  دریایی  نیروی  در  دارید، 
یا می خواهید باشید، یا حتی چه میزان 
عالقه به این شغل دارید. اگر فکر می کنید 
از جنگیدن با مشکالت خسته شده اید و 
شاید  یا  ندارید  را  سختی ها  توان  دیگر 
دارید  بیشتری  پیشرفت  و  نظم  به  نیاز 
ارزشمند،  شما  برای  این کتاب  خواندن 

بود. خواهد  الهام بخش  و  موثر 
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