
سخنگوی وزارت خارجه: 

 دیپلماسی آب فقط اعتراض
 به سدسازی های ترکیه نیست      

سخنگوی وزارت خارجه درباره منشاء ریزگردها و دیپلماسی آب گفت: نهادهای 
باید  بدهند.  قطعی  نظر  ریزگردها  این  منشاء  خصوص  در  باید  تخصصی 

حواسمان باشد دیپلماسی آب ابعاد مختلفی دارد. 

گفت وگوی »پیام ما« با مدیر کل دفتر 
ارزیابی محیط زیست درباره 

پتروشیمی میانکاله

میانکاله خط قرمز ماست
پس از مخالفت های بسیار و فعالیت طوالنی فعاالن 
محیط زیست، سرانجام دستور توقف اجرای پتروشیمی 

میانکاله صادر شد. 

 در نشست تخصصی مديران 
صنعت برق كشور مطرح شد:

 ارتقای توان نیروگاه ها 
 با هدف تابستان
 بدون خاموشی

خاموشی های گسترده آن هم در فصل تابستان که گرما 
بسیاری را به بی قرار و به وسایل سرمایشی وابسته 
می کند، موضوعی است که مدیران و مسئوالن هر ساله 

در ابتدای فصل بهار به آن پرداخته...

 گزارش »پیام ما« از کشورهایی
  که امسال بیشترین دستاورد

 را در حذف کار کودک داشتند 

 حذف کار کودک
 در»جهنم کودکان« 

 هشدار سفیر ایران در افغانستان
و یکی از کارشناسان وزارت امور خارجه 

 ویدئوهایی  می سازند 
 تا هم زبانی ما و افغان ها 

را مخدوش کنند 
 بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان و سید رسول 
موسوی دستیار ویژه وزیر امور خارجه و کارشناس با 
سابقه در امور افغانستان نسبت به جریانی که به تولید 
افغان ها  میان   در  ایران هراسی  و  تصویری  محتوای 

پرداخته هشدار دادند. پیگیری دیپلماتیک برای کنترل غبار
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع معضل ریزگردها دستور برگزاری نشست وزرا و مقامات کشورهای همجوار و سازمان های بین المللی را صادر کرد

با هشدار خیزش غبار در 16 استان، سازمان محیط زیست خبر داد

اهالی سراوان در استان گیالن در اعتراض به حل نشدن مشکل سایت زباله، دو روز است جلوی ماشین های حمل زباله را گرفته اند

سراوانی ها مقابل حمل زباله ایستادندسراوانی ها مقابل حمل زباله ایستادند
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پیام جامعه

بوم وبر

چارسوق

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هشدار 
داد در برخی موارد مشکالتی برای مسافران ایرانی به وجود می آید که منجر 

به بازداشت ناخواسته آن ها می شود.
به گزارش ایسنا، علیرضا ساوری مشاور ارشد و رئیس دبیرخانه شورای 
عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به برخی هشدارهای 
جدی هنگام سفر به خارج از کشور در قالب گردشگری یا اقامتی گفت: در 
هنگام سفر خارجی برخی مشکالت برای هموطنان ایرانی بروز می کند که 
در بعضی موارد ناخواسته منجر به بازداشت یا محکومیت آنان می شود لذا 
آگاهی از برخی اطالعات کلی با هدف پیشگیری از تکرار حوادث برای سایر 
ایرانیان  جرائم  از  پیشگیری  است.رئیس کمیته  اهمیت  حائز  هموطنان 
خارج از کشور ادامه داد: هموطنان در طول سفر خارجی در قالب توریستی 
یا اقامتی نباید به هیچ وجه بسته یا امانتی تحت عنوان دارو یا هر عنوان 
دیگر از »اشخاص ناشناس« حتی ایرانیان، برای انتقال به کشور مقصد 
قبول کنند همچنین همراه داشتن گذرنامه معتبر، تهیه بلیط برگشت از 
ایران، همراه داشتن ارز کافی، تکمیل اظهارنامه ارزی در صورت داشتن 
بیش از ۱۰ هزار دالر هنگام ورود به کشور خارجی، همراه داشتن یک نسخه 
کپی از گذرنامه، بلیط و سایر مدارک برای مسافرت خارجی ضروری است.

مشاور ارشد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه  قضائیه به 
هموطنان عازم به خارج از کشور هشدار داد از هر گونه نزاع و درگیری پرهیز 
کنند زیرا در برخی از کشورها حتی اگر درگیری به صلح و سازش ختم 

شود، جنبه عمومی جرم تعقیب می شود.

 قوه قضائیه درباره سفرهای خارجی 
هشدار داد

2 پیام خرب

2 پیام خرب

رنا
ای

سویه های  کرد  بیان  کرونا  علمی  کمیته  عضو 
نرسیده  ایران  به  هنوز  خوشبختانه  ترکیبی 

بود. مراقب  باید  اما  است 
با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  مختاری  مجید  دکتر 
حدود  تا  را  روند کاهشی کرونا  اینکه  به  اشاره 
اما  دو هفته قبل در کشور شاهد بودیم، گفت: 
آرام آرام روند صعودی موارد ابتال که پیش بینی 
میر  و  مرگ  نظر  از  ولی  شاهدیم  را  می کردیم 
که  هرچند  است؛  کاهشی  شرایط  خوشبختانه 
اما  است  زیاد  ما  برای  هم  مرگ  یک  حتی 
نسبت به حدود دو ماه قبل، اکنون تعداد مرگ 
و  مرگ  موارد  این  و  است  خیلی کمتر  میر  و 
قبل  هفته  سه  الی  دو  بیماراِن  بازتاب  نیز  میر 
ابتال صعودی  روند  حال حاضر  در  اگر  هستند. 
باشد، احتمال دارد طی هفته های آتی مرگ و 
اعداد  به  امیدواریم  اما  یابد  افزایش  هم  میر 

نرسیم. قبلی  باالی 
زمان  داریم  نیاز  هفتم گفت  موج  مورد  در  او 

داد. نظر  بتوان  تا  بگذر 
مختاری در خصوص سویه در گردش کرونا در 
اطالع  اساس  بر  کلی  به طور  بیان کرد:  کشور، 

و  است  غالب  دنیا  کل  در   BA۲ سویه  بنده 
باشیم.  مجزا  دنیا  از  هم  ما  نمی رسد  نظر  به 
پیگیری  را  سویه ها  تمام  که  نیست  اینطور 
جهانی  و  ناحیه ای  اپیدمیولوژی  با  ما  کنیم، 
برای  برداری ها  نمونه  و  می رویم  جلو  هم 
به  نه  ولی  می شود  انجام  متفاوت  سویه های 
اطالعات  اساس  بر  نمونه ها؛  تمام  و  دائم  طور 
توالی  برای  نمونه  یک  نمونه   ۱۰۰۰ هر  از  بنده 
که  جایی  تا  می شود.  فرستاده  ژنتیکی  یابی 
 BA۲ اطالع دارم تا پیش از سال جدید سویه
دنیا هم شرایط  در  اینکه  بوده است کما  غالب 

است. چنین 
او درباره شیوع یا عدم شیوع سویه ترکیبی از 
دو زیرواریانت BA۲ و BA۱ تحت عنوان XE در 
ایران، تصریح کرد: خیلی زود است که در این 
مورد صحبت کنیم. برخی کشورهای اروپایی از 
زیادی  ژنتیکی  توالی یابی  که  انگلستان  جمله 
از ویروس انجام می دهند، این موضوع را اعالم 
کردند. تعداد سویه های ترکیبی که ترکیب های 
امیکرون  با  دلتا  یا  امیکرون  خود  از  متفاوتی 
است توسط این کشورها اعالم شده است، اما 

هنوز در حدی نیست که حتی سازمان بهداشت 
پایین  بسیار  موارد  تعداد  دهد.  نظر  جهانی 
این سویه ها در کشور  به احتمال زیاد  است و 
با  اینکه طی ماه های آتی  ما نیامده است مگر 
وارد  هم  سویه  این  خارجی  سفرهای  افزایش 

شود. کشور 
مختاری گفت: اکنون از دیدگاه سرایت پذیری 
 ۱۰ بین   XE سویه  جمله  از  ترکیبی  سویه های 
نظر  از  اما  دارند  بیشتری  ۴۰ درصد سرایت  تا 
افزایش شدت بیماری خوشبختانه  کشندگی و 
هنوز گزارشی نداشتیم که بگوید شدت در این 

است. بیشتر  زمینه 
آموزش  درمورد  کرونا  علمی  کمیته  عضو 
قطعا  ایسنا،  گفت:  به  نیز  مدارس  در  حضوری 
در جلسه آتی کمیته علمی کرونا در این زمینه 
صحبت می کنیم و جهت گیری الزم هم صورت 
چه  کمیته  جمعی  نظر  ببینیم  باید  می گیرد. 
پیش بینی  ما  کلی  طور  به  البته  است.  چیزی 
از افزایش ابتال در میان کودکان را داریم و این 
بزرگساالن  در  که  کودکان  در  تنها  نه  افزایش 

می شود. مشاهده  هم 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 
بدهکاران  چنانچه  دارایی گفت:  و  اقتصادی  امور 
مراحل  در  نکنند،  تصفیه  را  بدهی خود  بدحساب 
بعدی فهرست با جزئیات بیشتری منتشر می شود.

اقتصادی و دارایی،  امور  از وزارت  ایرنا  به گزارش 
»سید عباس حسینی« با اشاره به انتشار فهرست 
بدهکاران بانکی گفت: با استقرار دولت سیزدهم، 
توجه به نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی 
از تولید و لزوم حمایت بانک ها از واحدهای تولیدی 
و  انقالب  معظم  رهبر  منویات  تحقق  راستای  در 
لزوم حمایت از تسهیالت گیرندگان، وزارت اقتصاد 
تصمیم گرفت برنامه های حمایت از تولید، افزایش 
شفافیت و حمایت از تسهیالت گیرندگان ُخرد را در 

راس برنامه های خود قرار دهد.
او بیان کرد: در سال های گذشته برخی از اشخاص 
و  نظارتی  و  قانونی  خالء های  از  استفاده  سوء  با 
اعتبارسنجی  عدم  به ویژه  اطالعاتی  نبود شفافیت 
و  اقدام  تسهیالت کالن  اخذ  به  نسبت  مناسب، 
در  اعطایی،  فرصت های  و  مساعدت ها  علیرغم 

کرده اند. کوتاهی  تسهیالت  بازپرداخت 
حسینی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد شفافیت را 

سرلوحه خود قرار داده است، تصریح کرد: در همین 
درخواست  مرکزی  بانک  از  گذشته  سال  راستا، 
کرد تا بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شوند، 
مبلغ  متعهد،  یا  گیرنده  تسهیالت  مشخصات 
بازپرداخت، تضامین  تعهدات، میزان  یا  تسهیالت 
برای  اعتباری  اقدامات حقوقی موسسه  و آخرین 
وصول مطالبات در خصوص همه اشخاص حقیقی و 
حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها را که 
مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیالتی یا 
تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین 
نامه تعهدات تسهیالت کالن و همچنین ضوابط مقرر 
در آیین نامه تعهدات و تسهیالت اشخاص مرتبط 
است، به صورت گزارش های سه ماهه در پایان هر 

فصل منتشر کند.
او ادامه داد: همچنین در جلسه ۲۷ دی ماه سال 
گذشته، رئیس جمهوری در دیدار با مدیران نظام 
بانکی بر برخورد جدی با بدحسابان بانکی تاکید 
کرد و در جلسه ۱۷ فروردین سال جاری نیز ایشان 
بر افشای فهرست بدهکاران کالن بدحساب بانکی، 

تاکید کرد.
دولتی  شرکت های  و  بیمه  بانکی،  امور  معاون 

وزارت اقتصاد اعالم کرد: بر این اساس، با توجه 
اقتصاد،  وزارت  توسط  مجدانه  پیگیری های  به 
بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، صنعت و 
معدن، توسعه صادرات، مسکن، پست بانک رفاه 
نسبت  ایران  صادرات  و  تجارت  ملت،  کارگران، 
بدحساب که  بدهکاران کالن  فهرست  انتشار  به 
بدهی آن ها در طبقه مشکوک الوصول قرار گرفته 

اقدام کردند.
جزء  اساس  بر  همچنین  ادامه داد:  مسئول  این 
۲ بند مذکور نیز »بانک ها و مؤسسات اعتباری 
 )۱( جزء  در  مندرج  اطالعات  موظفند  غیربانکی 
بانک  اختیار  در  فصلی  صورت  به  را  بند  این 
مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال 
همه یا بخشی از اطالعات در موعد مقرر، موسسه 
اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، 
قانون   )۴۴( ماده  در  مندرج  جرائم  از  یکی  به 
بند   )۴( یا   )۳( اجزای  با  بانکی کشور  و  پولی 
پنجساله ششم  برنامه  قانون   )۱۴( ماده  )الف( 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری  اقتصادی،  توسعه 
اسالمی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد 

شود.« می  محکوم  مذکور 

جهش XE کرونا هنوز به ایران نرسیده است اظهار نظر معاون وزیر اقتصاد درباره بدهکاران بانکی
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شهرداری نگار در نظر دارد با عنایت به صورتجلسه 
شماره 8 شورای اسالمی شهر نگار اجرا تهیه و اجرای 
اندود قیری )پریمکت( و آسفالت و بیندر 19-0 شهر 
نگار را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط راه و 
ساختمان و ابنیه )حقوقی( دارای رتبه بندی از سازمان 
برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت 
آید جهت  می  عمل  به  دعوت  دارای صالحیت  های 
دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه ستاد به 

مراجعه نمائید.  www.setadiran.ir آدرس 
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به نظرمی رسد تجربه هجمه رسانه ای که دو 
سال قبل در پی اتفاقاتی که برای مهاجران 
غیرقانونی افغانستانی هنگام ورود به ایران در 
»دهانه ذوالفقار«شکل گرفت بار دیگر جریان 
گرفته و انتظار می رفت نهادهای انتظامی و 
درباره  شفاف سازی  به  زودتر  ایران  امنیتی 
اذیت  و  آزار  درباره  شده  منتشر  فیلم های 

افغان ها در کشور می پرداختند.
با این حال پس از آنکه مقامات هیئت حاکمه 
افغانستان در ۱۶ فروردین زبان به اعتراض 
در  ایران  سفیر  امینیان«  »بهادر  گشودند 
افغانستان در گفتگویی با »طلوع نیوز«ساخت 
ویدئوهای آزار و اذیت اتباع افغان را جریانی 
سازمان یافته توسط عوامل سازمان منافقین 

)سازمان مجاهدین خلق( دانسته است.
این در حالی است که پیشتر چند اتفاق در 
شهرهای ایران رخ داد که فضا و بستر هر 
سو  یک  بود.از  آماده کرده  را  سوءبرداشتی 
مهاجران  به حضور  نسبت  اعتراضی  تجمع 
افغان در برخی شهرها و انتشار عکس آن ها 
در توییتر فضایی را ترسیم کرد که برخالف 
رویه ۴۰-۵۰ ساله ایرانیان در قبال هم زبانان 
سوی  است.از  بوده  خود  افغانستان  اهل 
مهاجران  ورود  افزایش  به  توجه  با  دیگر 
غیرقانونی افغانستانی به ایران به طور طبیعی 
تعداد بیشتری از این عده دستگیر و توسط 
پلیس ایران اخراج شده یا به اصطالح »رد 
برای  دیگری  بستر  همین  و  مرز«شده اند 
آن  انعکاس  که  شده  نارضایتی هایی  بروز 
در شبکه های اجتماعی و رسانه هایی نظیر 
لمس  قابل  دوویچه ووله  یا  ترکیه  آناتولی 
از جمله  حوادثی  بروز  حال  در همین  بود. 
حمله یک مهاجم تکفیری به ۳ روحانی در 
حرم امام رضا)ع( و شهادت دو تن از آنان، 
در کنار فعالیت یک گروه تبهکار در تهران که 
را برای  بودند فضا  افغانستانی ها  در کمین 
نفوذ فیلم هایی که ادعا می شود آزار و اذیت 
افغانستانی ها توسط ایرانی ها در آن ثبت شده 

را آماده کرد.
دیدگاه های  دارد  آمادگی  پیام ما  روزنامه 
درباره  امنیتی  و  انتظامی  کارشناسان 
دهد. انعکاس  را  شده  منتشر  فیلم های 

سفیر ایران چه گفت؟  

یکی  طلوع نیوز،  براساس گزارشی که 
از رسانه های افغانستان، منتشر کرده است 
سفیر ایران در کابل پخش نوارهای تصویری 
که آزار و اذیت مهاجران افغانستان را در ایران 
عنوان  تحت  سازمانی  می دهند، کار  نشان 

مجاهدین خلق می داند.
با  ویژه  گفت وگوی  یک  در  امینیان  بهادر 
طلوع نیوز افزوده:هزاران تن که وابسته به این 
سازمان هستند، به گونه سیستماتیک سرگرم 

تولید این گونه ویدیو ها هستند.

او هدف از این کار را مختل ساختن روابط 
امینیان، سفیر  تهران می داند.بهادر  و  کابل 
ایران در افغانستان، گفت: »اعضای سازمان 
مجاهدین خلق که چند هزار نفر فقط کلیپ 
تولید می کنند، علیه جمهوری اسالمی ایران.
اینها در افغانستان هم فعالیت می کنند.«

طلوع نیوز همچنین گزارش داده :سفارت ایران 
در کابل اعالمیه یی را پخش کرده است که در 
آن، ادعا های بدرفتاری با مهاجران افغانستان 
رد شده است، اما ورود غیرقانونی شهروندان 
کشور های دیگر به ایران نقض حاکمیت ملی 
ایران خوانده شده است. از سوی دیگر سفیر 
ایران در کابل بر آشتی ملی در افغانستان 
تاکید می ورزد و می گوید که با این کار جلو 

مهاجرت های گسترده گرفته خواهد شد.
سفیر ایران همچنین گفته است: تعداد زیادی 
از افرادی که این کلیپ ها را در ایران پخش 
دستگاه های  شده اند...و  دستگیر  کردند 

اطالعاتی در حال بررسی آن هستند.
براساس گفته های امینیان به طلوع نیوز روزانه 
از چهار هزار ویزای  افغانستانی ها بیش  به 
ایران صادر می شود و شرط پرواز هوایی هم 

برداشته شده است.
امیرخان  با  دیدار  در  فروردین   ۲۱ امینیان 
مورد  در  طالبان  خارجه  امور  وزیر  متقی، 
مهاجران  "بدرفتاری"با  گزارش های 

داد. توضیح  ایران  در  افغانستانی 
 ۱۶ افغانستان  حاکمه  هیئت  مقام  این 
فروردین امسال گفته بود:به ما گزارش هایی 
رسیده که افغان ها در ایران با برخورد نادرست 
ایران  اسالمی  جمهوری  هستند...از  مواجه 
می خواهیم آنچنان که در گذشته از مهاجرین 
افغان مهمان نوازی کردند این روزها نیز آن ها 

را آزار و اذیت ندهند.
وزیر  امیرعبدالهیان  شد  سبب  که  چیزی 
نشست  سومین  در  وقتی  ایران  خارجه 
کشورهای همسایه افغانستان در پکن شرکت 
ایران  تاکید کند که  نکته  این  بر  بود  کرده 
میزبان حدود پنج میلیون نفر از شهروندان 
آنها  از  زیادی  تعداد  که  است  افغانستان 
کشورشان  از  طالبان  قدرت گرفتن  از  پس 
درباره  بیشتری  توضیح  اما  گریخته اند 

نکرد. ارائه  شده  مطرح  وضعیت 

  افزایش تعداد مهاجران افغانستانی 

ملموس تر شده است
از سال گذشته که دولت رسمی افغانستان 
سقوط کرد و گروه طالبان به عنوان هیئت 
حاکمه این کشور مدیریت را برعهده گرفت 
رقم  ایران  به  مهاجرت  از  جدیدی  موجی 
نیز  ایران  به گونه ای که مردم  خورده است 
ملموس تر  افغانستانی ها  حضور  برایشان 

شده است.
۵میلیون  حضور  بر  ایران  سفارت  گرچه 

افغانستانی در ایران تأکید کرده در شبکه های 
اجتماعی تخمین زده شده حدود ۸ میلیون 
نفر از اهالی افغانستان در ایران هستند.اما 
مشخص نیست مبنای این عدد چیست.

در همین حال کمیساریای عالی پناهندگان 
سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ شمار دو میلیون 
ثبت  را  پوشش  تحت  پناهجوی  هزار   ۶۱۰
کرده بود که از این میان ۲/۲ میلیون نفر 
ساکن ایران و پاکستان بودند.این به غیر از 
آمار شهروندان افغان است که ساکن دائمی 
این کشورها هستند یا بدون مدارک رسمی 
براساس سرشماری  آنها سکونت دارند.  در 
شهروندان  تعداد  بیشترین   ۱۳۹۵ سال 
ثبت شده، جایی که  تهران  در  افغانستانی 
گفته شده حدود نیم میلیون افغان در آن 

می کنند.  زندگی 

تبهکارانی که فضا را مسموم تر کردند
پس از پایان تعطیالت نوروزی پلیس 
آگاهی تهران خبر از دستگیری تبهکارانی داد 
که با هماهنگی قاچاقچیان انسان که اتباع 
افغان را به صورت غیرقانونی به تهران منتقل 
می کردند آن ها را گروگان می گرفتند و اخاذی 

می کردند.
منتشر  را  آن  ایمنا  که  گزارشی  براساس 
این گروه  از  افغان  تبعه   ۳۰ دستکم  کرده 
تبهکاری شکایت کرده اند و تحقیقات جنایی 
از آدم ربایان در شعبه یازدهم دادسرای امور 
جنایی تهران شکایت کرده اند.برهمین مبنا 
قاضی مصطفی واحدی بازپرس این شعبه 
و کارآگاهان پلیس آگاهی پس از دریافت 
دام  به  را  گروه  این  شکایت ها  نخستین 

انداختند.
این گزارش حکایت از آن دارد که تبهکاران 
بازداشت شده از خودروهایی شبیه ون های 
پلیس استفاده می کردند و لباس ماموران 

پلیس را هم به تن می کردند.
اخاذی  مورد  افغانستانی که  اتباع  از  یکی 
گرفته گفته  قرار  مامورنما  تبهکار  سه  این 
است : سه مرد جوان که لباس پلیس به تن 
داشتند و تجهیزاتی مانند اسلحه و بی سیم 
همراه آنها بود، با تهدید از من و همشهریان 
دیگرم خواستند سوار خودروی آنها شویم.آنها 
می گفتن که چرا قاچاقی وارد ایران شده اید 
بازداشت  باید  ندارید  اقامت  چون کارت  و 
شوید.آنقدر خوب نقش بازی کردند که باور 
کردیم پلیس هستند.بعد ما را به سوله ای 
انتقال دادند و آنجا بود که متوجه شدیم که 
آنها مأموران قالبی هستند.پلیس های قالبی 
از ما خواستند تا با آشنایان خود که در تهران 
پول  درخواست  و  بگیریم  تماس  هستند 
و  بود  پول  پرداخت  گرو  در  ما  کنیم.آزادی 
هرکس که موفق می شد از دوست یا آشنا یا 
فامیلش پولی بگیرد و به آدم ربایان پرداخت 

کند آزاد می شد.

افغانستانی ها می گویند بی پناهند
»چون ما پدر نداریم هرکار که دلشان 
و  را گفت  جمله  می دهند«.این  انجام  شد 
بغض کرد.سال هاست که برای کار به ایران 
می آید و بعد از مدتی برمی گردد افغانستان.

نگران  حد  این  تا  سال ها  این  همه  در 
عکس های  بعد  بود.  نشده  مستأصل  و 
را  بودند  شده  مجروح  که  هم وطنانش 
به  شکایت  ما  و گفت»می دانند  داد  نشان 

جایی نمی توانیم ببریم این کار را به ما روا 
را  می دارند«.عکس ها جراحت های عمیقی 
نشان می داد اما اصاًل مشخص نبود که فرد 
مجروح کیست و کجا مورد این جراحت ها 

است. شده  واقع 
محل  باید  آنکه  بر  عالوه  می رسد  نظر  به 
توسط  فیلم ها  و  عکس ها  شدن  گرفته 
کارشناسان امنیتی و انتظامی مشخص شده 
امکان فراهم  این  باید  و اطالع رسانی شود 
شود تا نظیر آنچه در شعبه یازدهم دادسرای 
امور جنایی امکان ثبت شکایت علیه تبهکاران 
برای افغان ها فراهم شده باید بستر اعالم 
جرم علیه افرادی که ممکن است دست به 

این اقدام ها زده باشند نیز فراهم شود.
با این حال فضای احساسی ناشی از دیدن 
این تصاویر موجب بروز واکنش های مختلفی 
است.صحرا  شده  اجتماعی  شبکه های  در 
کریمی بازیگر و فعال در توییتر در حساب 
افغانستان،  انسان  »قصه   : نوشت  خود 
قصه درد، مهاجرت، توهین و تحقیر است.

هیچوقت سرزمین دیگری، هرچند همزبان 
و هم فرهنگ، خانه و وطن نمی شود.اگر 
ننگ داشتیم، اگر همدیگر پذیری بین خود 
داشتیم اینهمه توهین و تحقیر هرکسی و 
ناکسی را نمی شنیدیم و نمی دیدیم.ما آواره 

گان!ما مهاجران!ما بی وطن!«
در همین حال »سید رسول موسوی«دستیار 
امور  در  کارشناس  و  خارجه  امور  وزیر 
داد  هشدار  خود  توییتر  در  نیز  افغانستان 
شاهد  بارها  اخیر  »در  سال های  نوشت:  و 
خود  افغانستانی  مهمانان   علیه  فضا سازی 
و  مختلف   نهادهای  درایت  با  که  بودیم 
همکاری مقامات افغانستان سوء تفاهم ها 
رفع شده اند.بیشتر آنچه در فضای مجازی 
می بینیم تکرار ساخته های قدیمی است که 
بعضا در کشور ثالثی با هدف  ایران هراسی 
و برهم زدن روابط ایران و  افغانستان ساخته 

» شده اند. 

 خاطراتی که باید مرور کنیم 
 ۱۳۹۹ اردی بهشت  در  قبل  سال  دو 
در دهانه  افغانستان  اتباع  وقتی یک گروه 
ذوالفقار در مرز میان دو کشور می خواستند 
از رودخانه بگذرند و به داخل ایران بیایند و 
در شرایطی که هوا توفانی و بارانی گزارش 
شده بود به هنگار عبور از رودخانه تعدادی 
فارسی زبان  شدند.رسانه های  حادثه  دچار 
این اقدام منجر به مرگ مهاجران غیرقانونی 
را به مرزبانان ایرانی نسبت دادند.هنوز این 
واقعه در حال بررسی بود که درپی تعقیب 
و گریز یک خودرو قاچاق بر در استان یزد و 
خودروی پلیس، خودروی قاچاق بر در برخورد 
با گاردریل دچار حادثه شد و آتش گرفت.

اروپا  مقیم  فارسی زبان  رسانه های  دیگر  بار 
را عمدی  این موضوع  تا  دست به کار شدند 

دهند. جلوه 
است  این  دارد  پرسش  همواره جای  آنچه 
افغانستان  اتباع  ورود  و  انتقال  چرخه  که 
انتقال آن ها به سایر  به ایران و همین طور 
کشورها نظیر ترکیه یا کشورهای اروپایی تا 
چه اندازه از این وضعیت سود می برد.از سوی 
اتباعی  وضعیت  دادن  نشان  نابهنجار  دیگر 
که غیرقانونی وارد ایران شده اند برای برخی 
اروپا سود خواهد داشت. رسانه های مقیم 

هشدار سفیر ایران در افغانستان و یکی از کارشناسان وزارت امور خارجه 

 ویدیوهایی می سازند تا هم زبانی 
ما و افغان ها را مخدوش کنند 

سخنگوی کاخ سفید: 

هنوز نمی دانیم به توافق 
می رسیم یا نه 

سخنگوی کاخ سفید بیان کرد مذاکرات 
نهایی  موضوعات  و  دارد  ادامه  وین 

است. مورد  یک  از  بیش  باقی مانده 
ایسنا، جن ساکی سخنگوی  به گزارش 
کاخ سفید در گفت وگو با شبکه فاکس 
نیوز به سواالتی پیرامون جنگ اوکراین 
توافق  احیای  برای  ایران  با  و  مذاکرات 
پاسخ  در  داد.او  پاسخ   ۲۰۱۵ هسته ای 
به این سوال که باتوجه به حمله روسیه 
آیا مسکو  کماکان می تواند  اوکراین،  به 
بر سر میز مذاکره با ایران باقی بماند؟ 
خارجی،  روابط  و  دیپلماسی  که  گفت 
با  ایران  با  مذاکرات  و  است  پیچیده 

است. آن  از  نمونه ای  روسیه  حضور 
ادعاهای  بر  تکیه  با  ساکی  جن 
بی اساس واشنگتن علیه ماهیت برنامه 
معتقدیم  ما  افزود:  هسته ای کشورمان 
جامعه  اکثر  که  می کنم  فکر  من  و 
جلوگیری  است که  باور  این  بر  جهانی 
از دستیابی ایران به سالح هسته ای در 
جهانی  منافع  و  ما  ملی  منافع  راستای 
همچنین  سفید  کاخ  ماست.سخنگوی 
تنها  نیز  بایدن  جمهور  رئیس  گفت: 
توافقی را می پذیرد که یک توافق خوب 
باشد اما ما اکنون تجربه خروج دونالد 
شاهد  آنچه  داریم.  را  برجام  از  ترامپ 
ایران  است.  شفافیت  عدم  بودیم،  آن 
قابل  پیشرفت  هسته ای اش  برنامه  در 

است. کرده  توجهی 
زیادی  پیشرفت  ایران  شد:  مدعی  او 
هسته ای  سالح  به  دستیابی  مسیر  در 
نیست. ما  نفع  به  این  و  است  داشته 
یکی  روسیه  داد:  ادامه  ساکی  جن 
در  مسکو  است.  بوده   ۵+۱ اعضای  از 
داشته  نقش  هسته ای  توافق  اجرای 
آن  درباره  که  است  موضوعی  این،  و 
نیز  مذاکرات  در  و  می کنیم  صحبت 

است. گرفته  قرار  بحث  مورد 
ما  کرد:  تصریح  آمریکایی  مقام  این 
دست  توافق  به  که  نمی دانیم  هنوز 
ادامه  اما مذاکرات  نه  یا  خواهیم یافت 
این  بررسی  حال  در  همچنان  ما  دارد. 

هستیم. مذاکرات 
او در پاسخ به سوالی درباره درخواست 
تضمین  ارائه  بر  مبنی  آمریکا  از  ایران 
کتبی درباره عدم خروج مجدد از توافق 
به  اگر  فکر می کنم  هسته ای گفت: من 
بایدن  جمهور  رئیس  برسیم که  توافقی 
بداند،  ملی مان  منافع  راستای  در  را  آن 
کنگره  در  باید  آنچه که  به  قطع  به طور 
البته  می کنیم.  رسیدگی  شود،  انجام 
هنوز به آن نقطه نرسیده ایم. موضوعات 
حال  در  که  است  باقی مانده  نهایی 
از  بر سر آن ها هستیم و بیش  مذاکره 

است. مورد  یک 

سخنگوی وزارت خارجه 
با اشاره به چگونگی ورود این وزارتخانه 

به مسائل محیط زیستی: 

دیپلماسی آب فقط اعتراض 
به سدسازی های ترکیه نیست      
و  ریزگردها  منشاء  درباره  خارجه  وزارت  سخنگوی 
در  باید  تخصصی  نهادهای  گفت:  آب  دیپلماسی 
خصوص منشاء این ریزگردها نظر قطعی بدهند. باید 
دارد.  مختلفی  ابعاد  آب  دیپلماسی  باشد  حواسمان 
به سدسازی های  ما صرفًا  نیست که  معنا  بدان  این 
توجه  دجله  در  آب ها  ورودی  مجرای  در  ترکیه  زیاد 
کنیم.  همانطور که قباًل گفتم باید گفت وگوهای جدی 
مدیریت  باید  شود،  انجام  منطقه  کشورهای  بین 
مشترک آب های مرزی در این مناطق داشته باشیم، 
صرف  است،  منطقه  این  در  ما  همه  میراث  اینها 
مدیریت  تعیین کننده  نمی تواند  جغرافیایی  مرزهای 

باشد. آن ها 
به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه افزود: حجم 
بسیار زیاد آبریز رودی مثل دجله در داخل خود عراق 
است، خشک شدن هورهای جنوب عراق برای امروز 
و دیروز نیست و به تصمیمات سیاسی دولت صدام 
ای  مدیریت کنترلی گسترده  و  می گردد  باز  حسین 
که بر روی دجله در داخل خود عراق انجام می شود 
و این سبب خشک شدن بسیاری از نقاط و متضرر 
شدن کشورهای منطقه شده است.فارغ از اینکه منشا 
باید همه کشورهای همسایه فارغ  ریزگردها کجاست 
این  در  آب ها  مشترک  مدیریت  به  سیاسی  نگاه  از 

بپردازند. منطقه 
از  دیگری  بخش  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
خطوط  گفت:  هسته ای  مذاکرات  درباره  سخنانش 
قرمز در مذاکرات برای ما مهم است و هدف ما رفع 

است. تحریم ها 
نشست  در  امور خارجه  وزارت  خطیب زاده، سخنگوی 
خبری هفتگی که در وزارت امور خارجه برگزار شد، در 
نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور  به  واکنش 
ما  نهایی نشده که  درباره مذاکرات وین گفت: متنی 

درباره آن صحبت کنیم.
رعایت  امروز  به  تا  قرمز  خطوط  افزود:  خطیب زاده 
رد کنیم  را  قرمز  خطوط  ما  بود  قرار  اگر  است،  شده 
به  به دست می آمد. ما هنوز  توافق چندین ماه قبل 
آن نقطه ای نرسیدیم که طرف آمریکایی نشان دهد به 
تعهدات پایبند است و برای ما انتفاع قطعی مردم از 

است. مهم  تحریم ها  رفع 
سخنگوی وزارت خارجه گفت: واقعا نمی دانیم به توافق 
می رسیم یا نمی رسیم برای آنکه آمریکا هنوز آن اراده 

الزم را برای رسیدن به یک توافق نشان نداده است.
او در مورد اظهارات وزیر خارجه در مورد شروط جدید 
آمریکایی ها گفت: البته نمی شود به نتیجه آنچه که در 
جریان است صحبت کرد، انتفاع اقتصادی مردم ایران 
از رفع تحریم ها در دستور کار است و ما با آگاهی کامل 

این ها را به طرف مقابل اعالم کردیم.
نقطه ای  به  هنوز  ما  افزود:  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اراده قطعی  نرسیدیم که طرف آمریکایی نشان دهد 
قطعنامه  و  برجام  ذیل  تعهداتش  به  بازگشت  برای 
۲۲۳۱ دارد. متأسفانه ایاالت متحده تالش می کند و 
و  اجزا  این کرده که  مصروف  را  همه  وقت  و  انرژی 

حفظ کند.  را  حداکثری  فشار  از  عناصری 
ماندن  باقی  مورد  در  به سوالی  پاسخ  در  خطیب زاده 
نیروی قدس سپاه در لیست تحریم ها از سوی آمریکا، 
گفت: تمامی فشارهای حداکثری باید برداشته شود، 
آنچه که باقی مانده است بیش از یک موضوع است 
شود  برداشته  باید  حداکثری  فشار  اجزای  تمامی  و 
و  می مانیم  واشنگتن  تصمیم  منتظر  ما  روز  آن  تا  و 
در چارچوب منافع قطعی ملت ایران حرکت میکنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد لغو یا انجام سفر 
بادوام  ترکیه  و  ایران  روابط  ایران گفت:  به  اردوغان 
بوده است و امن ترین و باثبات ترین مرز را در یکصد 
بین دو کشور تجربه کردیم. کشورهایی  سال گذشته 
که اشتباه محاسباتی در ارتباط با رژیم اشغالگر قدس 
کردند بارها نتیجه آن را دیدند. این رژیم هیچ جا پا 
نمی گذارد مگر اینکه ناامنی با خودش ببرد. او درباره 
بدهی  جنوبی  ایران گفت: کره  به  جنوبی  بدهی کره 
قطعی از فروش نفت و میعانات گازی دارد که به ۸۰ 
میلیون ایرانی بدهکار است. کره جنوبی اقدام موثری 
برای بازپرداخت آن صورت نداده است. این دوجانبه 
است و در چارچوب دوجانبه باید حل و فصل شود و 

گمانه زنی های رسانه ای نیز تایید نمی شود.
موج  و  افغانستان  در  هراسی  ایران  موج  درباره 
از ۴ دهه  ایران بیش  ایران، گفت:  افغان هراسی در 
همسایگان  برای  بوده  کریمانه ای  میزبان  گذشته 
این  برای  شاهد  بهترین  افغانستان.  در  عزیزانش  و 
رفتار کریمانه و میزبانی محترمانه موج بالانقطاعی از 
خودمان  کنار  در  ما  همه  است.  افغانستانی  آوارگان 
اتباع افغانستانی را می بینیم که با ما زندگی می کنند 
و از تمامی یارانه ها و امکانات مردم ایران به صورت 

می کنند. استفاده  یکسان 

رد احتمال 
سفر مقام رسمی 
از سئول به ایران

در  جنوبی  کره  خارجه  امور  وزیر  معاون 
برخی  به  واکنش  در  توییترش  صفحه 
مقام  یک  سفر  درباره  شده  منتشر  اخبار 
رایزنی  برای  ایران  به  کشور  این  رسمی 
احتمال سفر  بلوکه شده،  پول های  درباره 
را  ایران  به  از دولت سئول  مقامی رسمی 

رد کرد.
به گزارش ایسنا، جونگ کان چوی، معاون 
وزیر امور خارجه کره جنوبی برخی اظهارات 
مبنی بر سفر یک مقام ارشد این کشور به 
توییترش  صفحه  در  و  رد کرده  را  ایران 
قرار  حاضر،  حال  در  هیچ کسی  نوشت: 

نیست از سئول به تهران برود.
آزادسازی  احتمال  درباره  اخباری  اخیرا 
بخشی از پول های بلوکه شده ایران منتشر 
از  شده و گمانه زنی های رسانه ای حاکی 
آن است که قرار است دارایی های ایران در 
کره جنوبی آزاد و به حساب بانک مرکزی 

ایران منتقل شود.
در  ایران  پول های  از  دالر  میلیارد  چند 
است  شده  بلوکه  جنوبی  کره  بانک های 
تحریم های  دلیل  به  می گوید  سئول  و 
ایران  به  را  پول  این  نمی تواند  آمریکا 

ند. بازگردا
امور  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید 
اخبار  مورد  در  امروز  کشورمان  خارجه 
از  بخشی  آزادسازی  درباره  منتشرشده 
این  تایید  با  ایران،  شده  بلوکه  پول های 
خبر گفت: اصل آزادسازی انجام می شود. 
این  به  ارشد  هیات  یک  هفته   آخر  تا 
از  بخشی  و  تهران سفر می کند  به  منظور 
آزاد  به زودی  ایران  بلوکه شده  پول های 

می شود.

او در امور افغانستان نیز در 
توییتر خود هشدار داد و 
نوشت: »در  سال های اخیر 
بارها شاهد فضا سازی علیه 
مهمانان  افغانستانی خود بودیم 
که بادرایت نهادهای مختلف  
و همکاری مقامات افغانستان 
سوء تفاهم ها رفع شده اند.

بیشتر آنچه در فضای مجازی 
می بینیم تکرار ساخته های 
قدیمی است که بعضا در کشور 
ثالثی با هدف  ایران هراسی 
و برهم زدن روابط ایران و 
 افغانستان ساخته شده اند
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او در کابل پخش نوارهای 
تصویری که آزار و اذیت مهاجران 

افغانستان را در ایران نشان 
می دهند، کار سازمانی تحت 

عنوان مجاهدین خلق می داند
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کمیسیون جدید برای ادامه رسیدگی به طرح صیانت 
هیات  عضو  سلیمی  علیرضا  االسالم  حجت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی خبر داد طرح 
یک کمیسیون  در  مجازی  فضای  از  صیانت 
جدید بررسی می شود و فضای مجازی را باید 

قانونمند کرد.
علیرضا  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به 
و  ،بیست  دیروز  نشست  حاشیه  در  سلیمی 
دو فروردین، در صحن علنی مجلس شورای 

امروز  جلسه  در  خبرنگاران گفت:  به  اسالمی 
ابتدا  برگزار شد،  به صورت غیرعلنی  صبح که 
و  موافقان  و  مشترک  کمیسیون  رئیس 
مخالفان بررسی طرح در کمیسیون مشترک 
در  و  کردند  سخنرانی   ۸۵ اصل  اساس  بر 
ادامه متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی 
هیات  کردند.عضو  بیان  را  خود  دیدگاه های 
از  تعدادی  همچنین  افزود:  مجلس  رییسه 

نمایندگان دیگر نظرات خود را ایراد کردند و در 
نهایت رای استمزاجی گرفته شد که بر اساس 
آن اکثریت نمایندگان رای دادند که این طرح 
در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ بررسی 
عضو  بازگردد.این  علنی  صحن  به  و  نشده 
چگونگی  توضیح  در  مجلس  رئیسه  هیات 
ادامه بررسی طرح صیانت در مجلس گفت: با 
توجه به رای استمزاجی گرفته شده دو نظر از 

لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می گوید 
رای  استمزاجی  رای  همین  و  شده  تمام  کار 
آن  دیگر  نظر  می شود،  تلقی  علنی  جلسه 
است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آئین نامه 
در  طرح  نشدن  بررسی  موضوع  دوباره  باید 
ارجاع  و   ۸۵ اصل  طبق  مشترک  کمیسیون 
جلسه  یک  در  مجددا  علنی،  صحن  به  آن 
حقوقی  نظر  دو  این  شود.  رای گیری  علنی 
نتیجه ای  هر  و  دارد  نیاز  حقوقی  به کنکاش 
حاصل شود قطعا نمایندگان در برابر آن تمکین 
تصمیم  از  بعد  داد:  ادامه  می کنند.سلیمی 

گیری، یک طرحی تهیه می شود و کمیسیون 
مصوبات  می شود که  تشکیل  مشترک جدید 
آن به عنوان گزارش کمیسیون به صحن علنی 
آمده و نمایندگان ماده به ماده آن را در صحن 
این  قاعده  می دهند.  قرار  بررسی  مورد  علنی 
جدید  مشترک  کمیسیون  یک  ما  که  است 
تشکیل دهیم.او با بیان اینکه به صورت قطعی 
محتوای طرح  تغییر می کند، تصریح کرد: اما 
میزان تغییر آن هنوز مشخص نیست ولی به 
هر حال بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵ 

است. شده  منتفی 

گزارش 2
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در امور افغانستان  |
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اهالی  اعتراضات گسترده  بود که   ۱۳۹۶ سال 
عاملی شد  اطراف  سراوان و سایر روستاهای 
تا مصوبه ای میان شورای تامین استان و مردم 
سراوان تصویب شود و فرماندار طی ١١ بند به 
روستاییان قول داد تا کارهایی در طول دو  سال 
برای روستا انجام دهد. آبان ماه سال ۹۸ پایان 
این زمان بود. همان سال تابلوی روزشمار در 
منطقه نصب شد و با آنکه هیچکدام از مصوبات 
شورای تامین استان طی سال های ۹۶ تا ۹۸ 
عملیاتی نشده بود اما همچنان محلی ها امیدوار 
بودند این روزشمار اثری داشته باشد. آبان ماه 
سال ۹۸ به پایان رسید و اهالی سراوان بار دیگر 
تجمع کردند. اما در نهایت پاسخی نگرفتند. حاال 
بعد از گذشت بیش از دو سال همچنان کوه 
متر می رسد جنگل های  به صد  حاال  زباله که 
سراوان را نابود می کند و اثرات ناشی از آن و 
شیرابه هایش از رشت گذشته و تاالب انزلی را 

هم درگیر کرده است.
تاکید  آن  بر  محلی ها  که  مواردی  از  یکی 
از  زباله  حمل  ماشین های  نیامدن  داشتند، 
بود؛  منطقه  به  استان  شهرستان های  دیگر 
در  تا  عاملی شد  و  نیفتاد  اتفاق هم  این  اما 
بلند  دیگر صدای سراوانی ها  بار  اخیر  روزهای 
به  ندادن  اجازه  و  شود. ماجرای تجمع جدید 
ماشین های حمل زباله برای رفتن به دل جنگل 
از  یکی  زمانی که  فروردین شروع شد.  از ۱۹ 
محلی ها به ماشینی برخورد که از تالش زباله ها 

را به آنجا آورده بود. بعد از آن بود که باز هم 
از  یکی  مرتضی  شدند.  به کار  دست  فعاالن 
آنهاست. او در سال های اخیر بارها برای گرفتن 
حق زندگی سراوانی ها و جنگل  و آب و خاک 
مورد بازخواست قرار گرفته و حاال می گوید بعد 
از بستن جاده بار دیگر تهدید شده اند. »اینها 
مهم نیست. ما اینجا به دنیا آمده ایم. دلمان 
برای این خاک می سوزد. به ما می گویند آشغال 
را به خانه ات می آوریم اما تو ساکت باش. به 
ما می گویند بروید. تجمع نکنید. کجا برویم؟«
از یک سال گذشته ماجرای آمدن زباله های کل 
استان به سراوان شروع شده اما مردم رمقشان 
برای مقابله کم بود و آنطور که مرتضی می گوید 
را  شیوع کرونا و مشکالت دیگر زندگی مردم 
بیش از پیش خسته کرده بود. »زمستان سال 
منطقه  به  سفری  دولت  هیئت  که  بود  قبل 
زباله سراوان جلسه  در همین سایت  داشت. 
برگزار کردند. وزیر کشور آمد و مسئوالن ارشد 
استانی را ملزم کرد و فرصت یک ماهه ای برای 
حل معضل داد اما باز هم هیچ. ما خوشحال 
بودیم که مقام ارشد کشور وارد ماجرا شده و 
حتما نتیجه خواهیم گرفت. اما چطور ممکن 
است هیچ اتفاقی نیفتد؟ چه کسانی پشت این 
عملی  اتفاق  این  نمی گذارند  و  هستند  ماجرا 

شود؟«
با  نامه ای  پارسال  کرده اند.  هم  شکایت  آنها 
امضای بیش از هزار نفر از محلی ها خطاب به 

رئیس قوه قضائیه که آن زمان ابراهیم رئیسی 
بود نوشتند و بعد هم در کارزاری بیش از ۶ هزار 
نفر از آنها حمایت کردند. »اما هنوز هم پاسخی 
از آن نامه نگرفتیم و منتظر رای دیوان عدالت 
اداری هستیم. ما گفتیم روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ ُتن 
زباله به سراوان می آید و مردم از وعده و وعید 

خسته شده اند.«

ماشین های حمل زباله 
متفرق شدند

شیفتی  صورت  به  گذشته  روز  دو  در  مردان 
بر  را  راه  اول که  ساعت های  داده اند.  نگهبانی 
ماشین های حمل زباله بستند، ماشین ها پشت 
هم ماندند اما بعد از چند ساعت آنطور که یکی 
دیگر از حاضران در منطقه می گوید ماشین ها 
این  در  نامش  نمی خواهد  او  شدند.  متفرق 
گزارش بیاید و تاکید می کند که این بار دیگر 
زباله ها  نمی گذارند  مدام  تهدیدهای  وجود  با 
به جنگل برسد. »برای جلوگیری از درگیری یا 
تجمع و یا هر چیز دیگر، خیلی سریع ماشین ها 
نمی شویم.«  متفرق  ما  اما  شدند  متفرق 
اهالی  همراهی  مانند گذشته  اینکه  برای  آنها 
اجازه  جلب کنند  را  روستاها  دیگر  و  سراوان 
عبور ماشین های حمل زباله خود سراوان را هم 

نمی دهند.
روستای سراوان از شرق با روستای قاضیان، 
از شمال با روستای دهبنه، از غرب با روستای 

جکلبندان و از جنوب با امامزاده  هاشم هم مرز 
دیگر  از  هم  و کچا  روستای گلسرک  است. 
همگی  که  است  منطقه  کوچک  روستاهای 
و  خشکیده  شالیزارهایشان  مشکلند؛  درگیر 
درختان شان هم در این سال ها با شیرابه آب 
خورده شده و از بین رفته اند. وضعیت بهداشت 
که  سال هاست  هم  منطقه  مردم  سالمت  و 
وخیم است. »ماه قبل همسایه روبه رویی ما 
دخترش را برای عمل به تهران برد. دکتر گفته 
این مشکل فقط به خاطر زندگی در منطقه ای 

می آید.« وجود  به  آلوده 
به  رسیدگی  افتادن  تاخیر  به  ماجرای  اما 
محلی ها  است.  عجیب  هم  سراوان  وضعیت 
امکاناتی  اتفاق  این  دالیل  از  یکی  می گویند 
است که برخی از افراد دریافت کردند و در عوض 
کار را به تاخیر انداختند. آنها به تمدید مجوز 
»معدن شن و ماسه نگین سازه سراوان« اشاره 
می کنند؛ معدنی که مجوزش کوهی بوده و حاال 
و در تخلفی آشکار از بستر رودخانه سفیدرود 

می کند. برداشت 

فعالیت معدن سراوان، »خیانت به 
مردم« است

به  رسیدگی  روزشمار  اواخر  ۹۸ که  مهر  »در 
متعددی  جلسه های  بود،  سراوان  وضعیت 
برگزار شد. مسئوالن بسیاری حاضر شدند و 
شورای روستای سراوان هم حاضر بود. در آن 

از محلی های  جلسه معاون عمرانی استاندار 
جلسات  در  خواست  هم  جلسه  در  حاضر 
در  و  نداد  اجازه  اما شورا  دیگر حاضر شوند 
نهایت بیش از دو سال رسیدگی به وضعیت 
سراوان را به تاخیر انداختند.« اینها جمالت 
دو  جلسات  در  حاضر  سراوانی های  از  یکی 
سال قبل است. او هم نمی خواهد نامش در 
سال های گذشته  در  آنها  بیاید.  این گزارش 
فقط  حاال  و  بودند  مختلف  فشارهای  تحت 
بگیرد.  سامان  زباله  وضعیت  می خواهند 
»این توافق غیراخالقی و بدون درنظر گرفتن 
خیر مردم سراوان بود. در عین حال تخلف 
محیط زیستی آشکاری از سوی معدن شن 
و ماسه نگین سازه سراوان در حال رخ دادن 
در  می َکنند  را  سفیدرود  بستر  آنها  است. 
کوه  از  برداشت  فعالیتشان  مجوز  حالی که 
است. اما برای تمدید مجوز و تغییر کاربری 
همچنان  منطقه  در  هم  زباله ها  دادند  اجازه 

بماند.« باقی 
او می گوید برداشت از بستر سفیدرود خیانت 
بزرگی به تمام مردم استان است و باید مقابل 
آن ایستاد اما گویا هیچ قدرتی نمی تواند چنین 
کاری انجام دهد. »هیئت دولت جدید در سال 
۱۴۰۰ به گیالن آمد  مصوبات عجیبی داشت. 
زرجوب  رودخانه های  ساماندهی  نمونه اش 
نمی گویند  اینها  اما  بود.  رشت  گوهررود  و 
نابود  را  رودخانه  است که  شیرابه های سراوان 
کرده. منبع مشکل را نمی بینند و فقط با دریافت 
مشکل  اگر  می کنند.  سمبل  را  کار  اعتباراتی 
سراوان حل شود. مشکل زرجوب و گوهررود و 

رودها حل می شود.« از  بسیاری 
آنطور که او می گوید اعتباراتی که در دولت قبل 
برای این سایت تامین شده به دلیل جانمایی 
نشدن مکان جدید خرج موارد دیگر شد. »به 
ما گفتند باید این پول را خرج کنیم. در غیر 
این صورت سوخت می شود. خبرهایی شنیدیم 
شده  رشت  پیاده روهای  خرج  اینکه  بر  مبنی 

است. اما دقیق نمی دانیم.«

خبری از مکان یابی 
سایت زباله نیست

همچنان مکان جدید برای انتقال سایت زباله 
سراوان طراحی نشده و هنور خبری از زباله سوز 
نیست. مسعود عباس نژاد، عضو شورای شهر 
باید  »مردم  می گوید:  »پیام ما«  به  هم  رشت 
صبور باشند. وزیر کشور به منطقه آمده و قول 
تامین اعتبار در سال پیش رو داده شده است. 
اما باید بدانیم این طرح ملی است. مجموعه 
شورا یا شهرداری و بسیاری دیگر از سازمان ها 
باید  ندارند.  را  آن  به  توانایی رسیدگی  چندان 
تامین اعتبار از سوی مرکز انجام گیرد و کارها 

رود.« پیش 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  عباس نژاد 
مدت هاست بومیان سراوان معترضند و چرا با 
وجود صحبت های بسیاری حتی هنوز خبری از 
جانمایی جدید نیست هم می گوید: »مکان های 
قطعی  هیچکدام  اما  شده  تعیین  مختلفی 
نیستند. ما حتی ظرفیت کارخانه کود عالی رشت 
را باال بردیم تا بخشی از زباله به آنجا برده شود 
اما کافی نیست. در رشت همین یک کارخانه 
است و استان های دیگر هم کارخانه های خوبی 
در این زمینه ندارند. در نتیجه مردم باید صبور 

باشند تا با آرامش این کار پیگیری شود.«
دهه  سه  از  بیش  گویند  می  اما  سراوانی ها 
این  نمی خواهند  دیگر  حاال  و  کردند  سکوت 
وضع ادامه یابد. نمی خواهند هر کجا که سر 
برمی گردانند به جای جنگل، کوه زباله مقابلشان 
نگذارد.  باقی  برایشان  رمقی  بیماری  و  ببینند 
بگیرد  جان  شالیزارهایشان  دارند  دوست  آنها 
و شیرابه ها دیگر در میان آب روان سفیدرود 

نکنند. خانه 

اهالی سراوان در استان گیالن در اعتراض به حل نشدن مشکل سایت زباله، دو روز است جلوی ماشین های حمل زباله را گرفته اند

سراوانی ها مقابل حمل زباله ایستادند
با اینکه سال 98 قرار بود وضعیت این منطقه ساماندهی شود اما در اتفاقی عجیب پایان سال 1401 زمان رفع این معضل اعالم شد

عباس نژاد، عضو شورای شهر رشت: مردم باید صبور باشند. وزیر کشور به منطقه آمده و قول تامین اعتبار در سال پیش رو داده شده است

با هشدار خیزش غبار در 16 استان 
سازمان محیط زیست خبر داد
پیگیری دیپلماتیک 

برای کنترل غبار 
|پیام ما| گردوغبار بار دیگر کشور را فراخواهد گرفت. 
سازمان هواشناسی نسبت به انتقال گردوغبار به 
ایران از کشورهای همسایه غربی و خیزش گرد و 
خاک در ۱۶ استان هشدار داده است. این موضوع 
سبب شده بر به کارگیری دیپلماسی در حوزه غبار 
بیشتر تاکید شود. چنان که یک روز پس از آنکه 
ابراهیم رئیسی سازمان محیط زیست را به پیگیری 
ریزگردها در تعامل با کشورهای همجوار مکلف کرد، 
رئیس مرکز امور بین الملل این سازمان از میزبانی 
معضالت  رفع  برای  همسایه  کشورهای  از  ایران 
محیط زیستی خبر داد.حسین موسوی فر در گفت 
و گو با پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط 
بند ١٥ سیاست های  »پیرو  عنوان کرد:  زیست، 
کلی محیط زیست ابالغی مقام معظم رهبری، 
تقویت دیپلماسی محیط زیست با تالش برای 
ایجاد و تقویت نهادهای منطقه ای در جهت مقابله 
با گردوغبار و آلودگی های آبی و همگرایی منطقه ای 
و بین المللی در زمینه مقابله با مخاطرات محیط 
از تکالیف اصلی سازمان حفاظت  زیستی یکی 

محیط زیست است.«
به گفته او بر این اساس و پس از تکلیف رئیس 
جمهوری به سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر 
دستگاه های ذیربط مبنی بر رفع معضل ریزگردها از 
طریق دیپلماسی و مجامع بین المللی و در تعامل 
با کشورهای همسایه، علی سالجقه دستور برگزاری 
نشست وزرا و مقامات عالی رتبه کشورهای همجوار 
و نمایندگان سازمان های بین المللی مرتبط را صادر 
کرد.موسوی فر تاکید کرد: »این نشست بزودی 
و با تالش برای دستیابی به سندی بین المللی 
در خصوص معضالت محیط زیستی مختلف در 
منطقه و آثار مخرب آن بر کشورهای همجوار به 
مدت یک روز و با همکاری دستگاه های ذی ربط 
برگزار خواهد شد.«این موضوع در حالی است که 
اراک  نماینده مردم  دیروز محمدحسن آصفری، 
در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی گفت: 
»چند روزی است که آلودگی هوا به دلیل ریزگردها 
همه کشور را فراگرفته است. رئیس سازمان محیط 
زیست باید به مجلس می آمد و پاسخ می داد که 
علت این آلودگی چه بوده و تاکنون چه اقداماتی 
برای رفع آن انجام شده است. در این موضوع حق 
به  برای پاسخگویی  مجلس است که مسئوالن 
مجلس بیایند و اگر این آلودگی منشا بیرونی دارد، 
باید مشخص شود.«همچنین احد وظیفه، رئیس 
مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با 
بیان اینکه طی ۵۰ سال گذشته، بارندگی ها به طور 
ساالنه یک میلیمتر نسبت به دوره قبل کاهش 
یافته است، گفت: »فعالیت ویژه ای برای کنترل 

خیزش گرد و خاک انجام نشده است.«
گذشته  سالیان  »در  داد:  توضیح  ایسنا  به  او 
مطالعات بسیاری انجام شد تا کانون های گردوغبار 
شناسایی شوند و فعالیت های همچون مالچ پاشی 
هم برای کنترل خیزش گردوغبار انجام شده است 
تا جریان باد نتواند ذرات خاک را از زمین بلند کند 
اما با توجه به وسیع بودن منطقه این کار تقریبا 
غیرممکن است.« بر اساس پیش بینی سازمان 
هفته  چهارشنبه  و  روزهای سه شنبه  هواشناسی 
جاری، افزایش وزش باد در عراق، سبب خیزش 
گرد و خاک و انتقال آن به برخی از مناطق کشور 
شکل  کانون  نیز  نقشه برداری  سازمان  می شود. 
گیری ریزگرد در ایران طی بازه زمانی ۱۷ الی ۱۹ 
فروردین را مرز مشترک سوریه و عراق اعالم کرده 
است. براساس اعالم ستاد ملی مقابله با پدیده 
ریزگرد، به علت شکل گیری جبهه های ریزگرد میان 
دو کشور سوریه و عراق؛ این ذرات در ابتدا مناطق 
وسیعی از این دو کشور را دربرگرفته و سپس وارد 

ایران شده است.

آنها شکایت هم کرده اند. 
پارسال نامه ای با امضای بیش 
از هزار نفر از محلی ها خطاب به 
رئیس قوه قضائیه که آن زمان 

ابراهیم رئیسی بود نوشتند و 
بعد هم در کارزاری بیش از ۶ 
هزار نفر از آنها حمایت کردند. 

اما هنوز هم پاسخی از آن نامه 
نگرفته اند و منتظر رای دیوان 

عدالت اداری هستند

از دو روز پیش، ماشین های حمل زباله اجازه رفتن به دل جنگل های سراوان را نداشته اند. مقابل این ماشین ها اما نه فرمانداری، نه استانداری 
و نه شهرداری ایستادگی کرده، باز هم مردم بودند که بار دیگر خونشان به جوش آمده و نمی گذارند هیچ ماشین حمل زباله ای برای تخلیه برود. 
سراوان هنوز غرق در زباله است و با وجود آنکه سال 98 قرار بود وضعیت این منطقه ساماندهی شود و دیگر خبری از ماشین های حمل زباله به 
سمت جنگل نباشد، اما آنطور که محلی ها می گویند تابلوی روزشماری که آبان 98 را برای ساماندهی نشان می داد، برداشته شد و بعد هم در اتفاقی 
عجیب پایان سال 1401 برای رفع این معضل اعالم شد. انتخاب این زمان هم بنا به گفته محلی ها محصول روابطی بود که شورای قبلی روستای 
سراوان با مسئوالن استانی برقرار کرد و در عوض دریافت امتیازاتی، ساماندهی زباله های سراوان به تاخیر انداخته شد. حاال محلی ها دو روز است 

که مقابل ماشین های حمل زباله به صورت شیفتی نگهبانی می دهند و می گویند »از وعده و وعید خسته شده اند.«

هیئت دولت جدید در سال 
۱۴۰۰ به گیالن آمد  مصوبات 

عجیبی داشت. نمونه اش 
ساماندهی رودخانه های زرجوب 

و گوهررود رشت بود. اما اینها 
نمی گویند شیرابه های سراوان 
است که رودخانه را نابود کرده. 

منبع مشکل را نمی بینند و فقط 
با دریافت اعتباراتی کار را سمبل 

می کنند. اگر مشکل سراوان 
حل شود. مشکل زرجوب و 
گوهررود و بسیاری از رودها 

حل می شود

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

آگهی فراخوان 
برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی 

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان گیالن در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي مربوطه، مناقصه های دو مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی خرید 
تجهیزات مورد نیاز مدارس استان گیالن به شرح ذیل از محل اعتبارات طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايهاي جهت استفاده در سطح استان برگزار نمايد. لذا از کليه شرکتهاي واجد شرايط و توليد 
و تامين کنندگان ذيصالح که امكانات الزم و صالحيت و سوابق اجرائي و تخصصي مورد بحث را دارا مي باشند دعوت بعمل مي آيد با توجه به شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اسناد جهت 
دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمايند. توضيح اينكه کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اطالعات و اسناد مناقصه عمومي، تحويل 
اسناد و مدارك، ارسال دعوتنامه، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان 

مناقصه در سامانه ستاد 1401/01/23 میباشد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از 1401/01/23   الی    1401/01/28
مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها )بارگذاری در سامانه ستاد ( : تا ساعت 

19 روز پنج شنبه 1401/02/15
مورخ    پنجشنبه  روز  اداری  ساعت  پایان  تا  کار:  ارجاع  فرآيند  در  شرکت  تضمين  تسليم  زمان 

 1401/02/15
)محل تسلیم ضمانتنامه : دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن (

تاريخ و ساعت بازگشايی پاکتهای ارزیابی کیفی مناقصه روز شنبه  1401/02/17  ساعت  9  صبح
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات الف و ب : چهارشنبه 1401/02/21 ساعت  9 صبح

1401 ساعت  9 صبح /02 تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات ج : چهارشنبه 28/
مدت اعتبار پیشنهادها: تا مدت 90 روز از تاریخ گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت 

      1401 /01 /25  : دوم  نوبت        1401 /01 /23  : اول  نوبت      : روزنامه  آگهی در  تاریخ درج 
1401 /01 /27  : نوبت سوم 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: رشت پیچ خیابان سعدی اداره کل نوسازي مدارس 
استان گیالن واحد قراردادها و تلفن 32129002 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل 
عضويت در سامانه : تماس با مرکز 1456-021 دفتر ثبت نام تهران 88969737-021 و دفتر ثبت 

نام استان گيالن 013-33251136   
اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن

مبلغ تضمین ارجاع کار)ریال(برآورد ريالیروش تامین اعتبارتعدادشرح کاالردیف

۱
i۳ ۸۰کامپیوتر

۵۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰نقد
i۵ ۲۵۰کامپیوتر

۲

۴۰لپ تاپ

۱۵/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۷۶۵/۰۰۰/۰۰۰نقد ۵۰ویدئو پروژکتور

۵۰پرینتر

۶/۶۸۱/۰۰۰/۰۰۰۳۳۴/۰۵۰/۰۰۰نقد۵۱۰صندلی آمفی تئاتر۳

نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي

الف ( شرایط مختصر كار :
نظر  با  اداری  ماموریت های  انجام  جهت  –سرویس دهی   1
كارفرما در شهر تهران و حوزه استحفاظی 21 منطقه تابعه 
اداره كل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران )چهار 
دانگه – اسالم شهر – شهرری ناحیه1– شهر ری ناحیه 2 
– پیشوا – كهریزك – پاكدشت – رباط كریم – مالرد – 
 – ورامین   – آباد  جواد   – رودهن  قدس-  شهر  شهریار– 
قرچك – دماوند– فیروزكوه– فشافویه – بهارستان ناحیه1 
و بهارستان ناحیه2 -پردیس ( و عنداللزوم سایر مناطق 

كشور.
2- سرویس دهی با بكارگیری 30 دستگاه سواری شامل  
 - دار  صندوق   206  –  L90- سمند   –  405GLX پژو 
پژوپارس – دنا ، مگان ، برلیانس و ساندرو . كلیه وسایل 

نقلیه  تولید سالهای 95 به باال می باشد.
مبلغ    : کار  ارجاع  فرآیند  در  شركت  تضمین  ب(مبلغ 
1/250/000/000 ریال از نوع ضمانت نامه بانكی با اعتبار سه 
 4074031207865518 حساب  شماره  به  واریز  یا  ماهه 
در وجه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان 
تهران) بنام تمرکز وجوه سپرده بودجه عمومی(نزد بانک 

مرکزی می باشد.
ج( مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :

به مدت یك  آگهی  تاریخ درج  از   : اسناد  دریافت  مهلت 
هفته.

محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرسhttp://setadiran.ir انجام می پذیرد.

 د( مهلت ارسال اسناد و زمان و مكان گشایش پیشنهادها:
- مهلت ارسال اسناد:  10 روز پس از انتشار آگهی و ثبت در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد(.    
 - زمان و مكان گشایش پیشنهادها و نیز سایر شرایط و 

توضیحات در اسناد مناقصه قید می گردد.
از  پیشنهادها  ارائه  و  اسناد  دریافت  مراحل  توجه:کلیه 
آدرس به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق 

http://setadiran.ir انجام می شود.
-آخرین اطالعات در خصوص مناقصات در پایگاه اینترنتی 
ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir موجود 

می باشد.
www.teo.ir  تلفن تماس 55043596 آدرس اینترنتی

اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران

 اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران در نظر دارد مناقصه سر ویس دهی و انجام ماموریت های اداری 
کارکنان را  با خودروهای سواری در سال1401  با مشخصات و شرايط كلي ذیل از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای به 

اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد:

ت اول
نوب

گزارش 2
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در نشست تخصصی مديران صنعت برق كشور مطرح شد:

ارتقای توان نیروگاه ها 
با هدف تابستان بدون خاموشی

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، نياز مصرف برق در تابستان امسال به 70 هزار مگاوات خواهد رسيد 
كه اين ميزان نسبت به پيک سال گذشته 4.46 درصد رشد نشان می دهد.

 اگرچه تراز منفی تولید و 
مصرف امسال با تالش های 

صورت گرفته به ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
مگاوات كاهش یافته است، 

اما همچنان تا رسیدن به نقطه 
مطلوب فاصله داریم

ظرفیت پرشدگی سدها  به 51 درصد رسید
آمارها حاضر ظرفیت پرشدگی سدها  بر  بنا 
۵۱ درصد ثبت شده است.به گزارش ایسنا، 
بر اساس آخرین آمار اعالم شده میزان کل 
ورودی سدهای کشور ۵ درصد، کل خروجی 
سدهای کشور ۲۹ درصد و حجم آب موجود 

در مخازن نیز در سال جاری حجم آب نسبت 
به سال قبل ۱۳ درصد کاهش یافته است.

وضعیت سدهای مهم نیز حکایت از این دارد 
مخزن  موجودی  با کاهش  در ۱۴ سد  که  
نسبت به سال قبل مواجهه هستیم. وضعیت 

سدهای ۵گانه تهران حکایت از کاهش ۳۸ 
کاهش  رضوی  خراسان  سدهای  درصدی، 
۳۶ درصدی و خراسان شمالی کاهش ۲۵ 
درصدی دارد. همچنین در حوضه قمرود سد 
گلپایگان کوچری شاهد کاهش ۳۰ درصدی 

شاهد  خرداد  پانزده  سد  در  و  مخازن  سد 
کاهش ۱۸ درصدی حجم مخازن هستیم.

در استان سیستان و بلوچستان در سد چاه 
نیمه یک و دو و چاه نیمه چهار به ترتیب 
درصدی حجم مخازن  و ۸۱  با کاهش ۵۵ 
مواجه هستیم. عالوه بر این در سد سفیدرود 
در  داریم.   درصدی   ۴۱ کاهش  نیز  گیالن 
درصد   ۲۳ صالح  کمال  سد  مرکز  استان 

کاهش و در استان فارس سد سلمان فارسی 
رئیسعلی  بوشهر سد  استان  در  و  درصد   ۱۱
را  مخزن  حجم  کاهش  درصد   ۱۰ دلواری 
تجربه می کند. در این میان ۱۳ سد حوضه 
دریاچه ارومیه و سد زاینده رود دو درصد و 
سد یامچی در استان اردبیل و سد درودزن 
در استان فارس ۴ درصد نسبت به سال قبل 

است. داشته  مخزن  افزایش 

 در حالی كه نیاز مصرف برق در 
سال ۱۳۹۸ به ۶۰ هزار و ۸۲۵ 
مگاوات رسیده بود، این میزان 
در سال ۱۳۹۹ با رشدی نزدیك 
به ۵ درصد به ۶۳ هزار و ۸۵۴ 
مگاوات و در سال ۱۴۰۰ به ۶۷ 

هزار و ۱۲ مگاوات افزایش یافت

|  
هر

 م
 |

»ایلیسو« بحران 
جدید خاورمیانه 

سد  گفت:  آبی  منابع  کارشناس  یک 
مرزهای  و  عراق  کشور  ترکیه،  ایلیسوی 
و  کرده  آبی  چالش  دچار  را  ایران  غربی 
شدن  خشک  تشدید  باعث  همچنین 
تاالب ها و ایجاد کانون های گرد و خاک و 

می شود. ریزگردها 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  بهارلویی  داریوش 
خبر  انتشار  با  همزمان  کرد:  اظهار  مهر 
واکنش های  ترکیه،  ایلیسوی  سد  آبگیری 
مختلف و ناراحتی و هشدارهای کارشناسان 
درباره پیامدهای آبگیری سد مذکور شدت 
گرفت و هر کارشناس از دریچه دیدگاه خود 

اثرات زیان بار این سد را بازگو می کند.
ایلیسوی  افزود: سد  آبی  منابع  کارشناس 
ایران  غربی  مرزهای  و  عراق  ترکیه، کشور 
را دچار چالش آبی کرده و همچنین باعث 
ایجاد  و  تاالب ها  شدن  خشک  تشدید 
کانون های گرد و خاک و ریزگردها می شود؛ 
البته کشور ایران بدون هیچ گونه تردیدی از 

می بیند. آسیب  شرایط  این 
اینکه  بیان  با  آبی  منابع  کارشناس  این 
سد ایلیسو یک بحران جدید برای محیط 
زیست منطقه به شمار می رود، اظهار کرد: 
میلیارد   ۱۱ به  نزدیک  ترکیه  ایلیسوی  سد 
با  مقایسه  در  که  دارد  حجم  مکعب  متر 
خوزستان  در  کرخه  کشور  سد  بزرگترین 
یا  دارد  نرمال  حجم  آن  برابر  دو  از  بیش 
البرز که  استان  در  امیرکبیر  به سد  نسبت 
شرب  آب  تامین  در  سدها  مهم ترین  از 
محسوب می شود بیش از ۵۰ برابر بزرگ تر 
است؛ سد ایلیسو ترکیه فقط یکی از سدها 
و برنامه های دولت ترکیه در دو طرح بزرگ 

است. داپ  و  گاپ 
رودخانه های  جریان  کرد: کنترل  اظهار  او 
اول  نگاه  در  شاید  عراق  در  فرات  و  دجله 
ارتباطی با ما نداشته باشد اما چنین نگاهی 
حتم  طور  به  و  نبوده  هیچ وجه صحیح  به 
کشور را ما متأثر از خود می کند؛ ساده ترین 
اثر که برای همه قابل درک است به بحث 

بر می گردد. ریزگرد  کانون های 
بهارلویی تاکید کرد: کاهش جریان ورودی 
کانون های  توسعه  موجب  عراق  سمت  به 
می شود  خاک  خشکی  و  ریزگرد  خارجی 
که با وزش هر بادی در جریانات غربی - 
مناطق  دورترین  به  را  ذرات خاک  شرقی، 
به  امر  این  می کند؛  منتقل  ایران  داخلی 
روی  نیز  تنفسی  مشکالت  و  آلودگی  جز 
اثر منفی گذاشته و  بارش  شرایط تشکیل 
نتیجه  در  و  می کاهد  را  کشور  بارش های 
و  وسیع  نیز  ریزگرد  داخلی  کانون های 

می شود. فعال تر 
و  تعمیق  افزود:  آبی  منابع  کارشناس 
سایر  کنار  در  خشکسالی  گسترش 
پیامدهای منفی ریزگردها که از ماهیگیری 
تا شبکه انتقال برق کشور را متأثر می کند 
البته  است؛  زیان بار  عواقب  از  بخشی 
کاهش  از  که  زیست  محیط  متخصصان 
مساحت تاالب ها و به خطر افتادن حیات 
و اکوسیستم تاالب به خوبی آگاه هستند 
متفاوتی  زیانبار  پیامدهای  از  می توانند 
آن  می تواند  شرایط  این  بگویند که  سخن 

کند. ایجاد  را 
او عنوان کرد: در این راستا بسیار مهم است 
در  منطقه  کشورهای  سازی  همراه  با  که 
حوزه بین الملل، ریسک چنین اقداماتی را 
برای کشور ترکیه بیان کنیم؛ بنابراین تفاهم 
نامه های همکاری در بخش آب که در حیطه 
علم دیپلماسی آب و یا هیدروپلیتیک قرار 
ایران در  از رویکرد فعال  باید بخشی  دارد 

این زمینه باشد.
بهارلویی افزود: همچنین مهم است که ما 
و  آماده کنیم  آبی  رویارویی  برای  را  خود 
داشت  آبی  معاهدات  به  دل خوشی  نباید 
نیست  آنها  انجام  در  چندانی  الزام  چون 
مسائل  و  شرقی  همسایه  در  آنچه  مانند 

است. رخ داده  هیرمند  با  مرتبط 
کارشناس منابع آبی اظهار کرد: باید بدانیم 
عناصر و المان های اقلیمی به هم وابستگی 
زیست  محیط  با  دائم  تعامل  در  و  داشته 
هستند و بحث خشک شدن یک تاالب به 

تنهایی نیست.
اتفاق  چنین  صورت  در  داد:  ادامه  او 
هولناکی به شکل سلسله وار پیامدی منفی 
به  باید  بنابراین  می گیرد؛  زیانبار صورت  و 
استراتژی  همه  سودمند  و  سریع  شکلی 
خود را در استفاده از منابع آبی کشور تغییر 

شویم. آبی  نابرابر  شرایط  مهیا  و  داده 
آب،  بهره وری  افزایش  گفت:  بهارلویی 
به  بخشی  تعادل  و  احیا  مصارف،  کنترل 
آبخوان ها و سفره های آب زیرزمینی، بهبود 
به  اراضی  سازی  یکپارچه  و  فرآیند کشت 
منظور کاهش مصرف آب و افزایش تولید 
و عملکرد، اصالح الگوی کشت، اهتمام به 
طرح هایی نظیر سازگاری با کم آبی، حفظ 
مسئولیت  پذیرش  آبگیرها،  و  تاالب ها 
توسط ذی نفعان و حکمرانی اصولی آب با 
علم  بر  مبتنی  و  زدگی  سیاست  از  پرهیز 
جملگی اقداماتی است که باید بدون فوت 

شود. انجام  وقت 

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در این نشست با 
اشاره به برنامه های صنعت برق برای عبور موفق 
اجرای ۷۵ درصدی  از  تابستان سال جاری،  از 
برنامه ارتقای توان نیروگاه های كشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری توانیر، »همایون حائری« 
سال گذشته  که  زمستان  به  رابطه  همین  در 
زمستان بدون خاموشی بود اشاره و  اظهار كرد: 
مناسب،  ریزی  برنامه  انجام  با  گذشته  سال 
هماهنگی و همكاری خوبی با وزارتخانه های نفت 
از زمستان  توانستیم  و  و صمت صورت گرفت 
بدون خاموشی عبور كنیم كه اقدامی بزرگی بود.

او با بیان اینكه برنامه ریزی برای تابستان ۱۴۰۱ 
از سال گذشته آغاز شده، از تدوین ۱۰۰ برنامه با 
از  دستور وزیر نیرو برای آمادگی و عبور موفق 

تابستان سال جاری خبر داد.
شامل ۳۸  برنامه   ۱۰۰ این  اضافه كرد:  حایری 
برنامه مربوط به تولید برق و واحدهای نیروگاهی، 
۳۱ برنامه مدیریت مصرف و تقاضای موثر، ۱۶ 

 ۱۵ و  برق  شبكه  مطلوب  آمادگی  برای  برنامه 
برنامه نیز برای مدیریت هماهنگی با استان ها 

است.
او با بیان اینكه ۶  هزار مگاوات تابستان امسال 
حدود  رقم  این  از  آمد، گفت:  خواهد  مدار  به 
حرارتی،  نیروگاه های  بخش  از  مگاوات   ۴۵۰۰
۵۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاه های تجدیدپذیر و 
حدود ۱۱۱۳ مگاوات نیز با استفاده از شركت های 
دانش بنیان ارتقا داده شده و به مدار خواهد آمد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو خاطرنشان كرد: 
نیروگاه ها  ارتقای توان  برنامه  حدود ۷۵ درصد 
پایان  تا  برنامه ریزی ها  براساس  و  انجام شده 

انجام می شود. به طور کامل  اردیبهشت ماه 
برنامه های صنعت برق  به  با اشاره  ادامه  او در 
برای تابستان سال جاری، افزود: بازسازی كامل 
تولید،  كاهش  رفع  و  دیده  حادثه  واحدهای 
كوچک  مولدهای  ظرفیت  تمامی  از  استفاده 
و بزرگ خارج از وزارت نیرو، مجهز كردن كلیه 

مصارف دیماندی و همچنین مشتركان خانگی 
پرمصرف به كنتورهای هوشمند، نصب تجهیزات 
LOT جهت كنترل از راه دور مصارف ادارات و 
روشنایی  تعدیل  مصرف،  پر  عمومی  نهادهای 
برای   LED المپ های  جایگزینی  و  ها  بزرگراه 
غیرمجاز  مراكز  جمع آوری  و  معابر  روشنایی 
استخراج رمز ارز از جمله ۱۰۰ برنامه ای است كه 

می شود. انجام  جاری  سال  در 
معاون برق و انرژی وزیر نیرو خطاب به مدیران 
صنعت برق در استان ها، گفت: فرمانده شبكه، 
دیسپاچینگ  دستور  است.  ملی  دیسپاچینگ 
ملی از لحاظ بهره برداری باالتر از سایر دستورات 
است.حایری همچنین با اشاره به هماهنگی با 
برنامه ریزی  از  استانی،  مسئوالن  و  استان ها 
برای اطالع رسانی مستمر، آموزش و آگاه سازی 
مدیریت  نامه های  تفاهم  مبادله  و  مشتركان 
بخش  و  ادارات  كشاورزی،  صنایع  با  مصرف 

تجاری به میزان ۴۰۰ مگاوات خبر داد.

در  برق  مدیران صنعت  به  پایان خطاب  در  او 
استان ها، بر ضرورت آمادگی گروه های واكنش 
سریع در بخش تولید، انتقال و توزیع تاكید كرد.
مدیرعامل توانیر در خصوص وضعیت مصرف برق 
در تابستان امسال گفت: بر اساس برآوردهای 
صورت گرفته، نیاز مصرف برق در تابستان امسال 
به ۷۰ هزار مگاوات خواهد رسید كه این میزان 
نسبت به پیك سال گذشته ۴.۴۶ درصد رشد 

نشان می دهد.

تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم
"آرش كردی" نیز در این نشست با اشاره 
به روند رشد نیاز مصرف برق در تابستان های 
نیاز  كه  حالی  در  افزود:  گذشته  چندسال 
مصرف برق در سال ۱۳۹۸ به ۶۰ هزار و ۸۲۵ 
مگاوات رسیده بود، این میزان در سال ۱۳۹۹ 
و  هزار   ۶۳ به  درصد   ۵ به  نزدیک  رشدی  با 
۸۵۴ مگاوات و در سال ۱۴۰۰ به ۶۷ هزار و ۱۲ 

یافت. افزایش  مگاوات 

كردی همچنین با اشاره به رشد نیاز مصرف برق 
در سال جاری اظهار داشت: بر اساس برآوردهای 
صورت گرفته، نیاز مصرف برق در تابستان امسال 
به ۷۰ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت كه این 
میزان نسبت به پیك سال گذشته ۴.۴۶ درصد 

رشد نشان می دهد.
او همچنین به تراز منفی ۱۵ هزار مگاواتی میان 
تابستان سال گذشته  در  برق  و مصرف  تولید 
اشاره و خاطرنشان كرد: اگرچه تراز منفی تولید 
و مصرف امسال با تالش های صورت گرفته به 
۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات كاهش یافته است، اما 
همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
افزایش  برای  برنامه ریزی  از  همچنین  كردی 
برق آبی  نیروگاه های  از  استفاده  برق،  واردات 
های  نیروگاه  از  بهره گیری  مطلوب،  به صورت 
تجدیدپذیر و مدیریت مصرف به عنوان عواملی 
كه در كنار نیروگاه های حرارتی به كمك صنعت 
برق خواهند آمد، یاد كرد و افزود: امسال نقش 
به  بود  خواهد  پررنگ  بازهم  مصرف  مدیریت 
طوری كه رقمی در حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ مگاوات 
این  شده كه  استخراج  مصرف  مدیریت  برای 
انجام  موجود  های  پتانسیل  مطالعه  با  میزان 

است. شده 
برنامه  یكصد  تدوین  از  توانیر  مدیرعامل 
تولید و مصرف  ناترازی  برای جبران  عملیاتی 
در  ها  برنامه  این  یادآور شد:  و  داد  برق خبر 
اقدامات  و  ریزی  برنامه  شامل  محور  چهار 
تامین برق، مدیریت مصرف و تقاضا، آمادگی 
شبكه سراسری برق و برنامه ریزی و مدیریت، 

است. شده  ابالغ  و  تدوین 
كردی در خصوص برنامه های مدیریت مصرف و 
تقاضا گفت: در این خصوص نسبت به مدیریت 
تعدیل  صمت،  وزارت  همكاری  با  صنایع  برق 
ارزها، كاهش  رمز  و جمع آوری  معابر  روشنایی 
۵۰ درصدی مصرف برق ادارات و نصب كنتورهای 
هوشمند اقدام های الزم انجام شده و تا تكمیل 
و اجرای دقیق آن پیگیری ها ادامه خواهد داشت.

های كشاورزی،  چاه  مدیریت  از  همچنین  او 
اقدامات  و  صنایع  برق  مولدهای  از  استفاده 
فرهنگی و اطالع رسانی به عنوان دیگر اقداماتی 
یاد كرد كه در راستای مدیریت مصرف و تقاضا 

است. شده  انجام 
كردی در زمینه مدیریت مصرف برق صنایع و 
شهرک های صنعتی نیز اظهار داشت: در خصوص 
شهرک های صنعتی برای رویت پذیری و كنترل 
صنعتی،  شهرک های  بار  درصدی  صد  پذیری 
تنظیم تفاهم نامه های شركت های توزیع نیروی 
استفاده  به  الزام  با شهرك های صنعتی،  برق 
حداكثری از مولدهای اضطراری در اختیار صنایع 
و رویت پذیری و كنترل پذیری صد در صدی 
شهرک های  از  خارج  صنعتی  پراكنده  بارهای 

صنعتی برنامه ریزی شده است.
مدیرعامل توانیر اضافه كرد: تاكنون با بیش از 
۴۷۸ هزار مشترک دیماندی صنعتی به منظور 
همكاری در برنامه های پیك بار تفاهم نامه منعقد 

شده است.
همه  از  درخواست  ضمن  همچنین  كردی 
بخش های دولت برای همكاری با صنعت برق در 
مدیریت مصرف تابستان امسال، از شركت های 
برق سراسر كشور نیز خواست تا نسبت به وصول 

مطالبات خود به طور جدی اقدام كنند.

مرکز  فرونشست  و  زلزله  بخش  رئیس 
نسبت  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات 
احتمال  و  تهران  در  فرونشست  خطر  به 
ریزش  و  زیرساخت  افتادن  خطر  به 

داد. هشدار  ساختمان ها 
و  زلزله  بخش  رئیس  اللهی  بیت  علی 
و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  فرونشست 
تأکید  با  مهر  با  و گو  گفت  در  شهرسازی 
سطح  افت  با  زمین  فرونشست  اینکه  بر 
دارد،  مستقیم  رابطه  زیرزمینی  آب های 
سال   ۵۰ در  متوسط  طور  به  کرد:  اظهار 
اخیر در ره سال بین نیم تا یک متر سطح 

است. یافته  کاهش  زیرزمینی  آب های 
که  زیرزمینی  آب های  مجموع  افزود:  او 
 ۱۳۵ نشده،  جبران  و  داده ایم  دست  از 
کیلومترمکعب است که سطح بسیار بزرگی 
است.عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، 
بیالن  کرد:  تصریح  شهرسازی  و  مسکن 
)تراز ورودی و خروجی آب های زیرزمینی( 
معنی  به  که  است  منفی  حاضر  حال  در 
کمتر بودن میزان منابع زیرزمینی نسبت به 
از  جلوگیری  برای  باید  آنهاست؛  استخراج 
تشدید این موضوع، منابع ورودی آب های 
منبع  مهمترین  شود که  تقویت  زیرزمینی 
سال  در  متاسفانه  اما  است؛  بارندگی  آن 
آبی  سال های  با  مقایسه  در  آبی  جاری 
به  ورودی کمتری  درصد   ۲۰ تا   ۱۵ اخیر، 

داریم. زیرزمینی  آب های  منابع 
آب های  حجم  وقتی  گفت:  بیت اللهی 
می شود،  کم  رودخانه ها  مانند  سطحی 
فشار بیشتری به سفره های زیرزمینی وارد 
می آید؛ زمانی در تهران ۹۰ درصد منابع آبی 
می شد  تأمین  سطحی  آب های  محل  از 
را  از ۵۰ درصد آن  اما در حال حاضر کمتر 
تشکیل می دهد و بیشتر به سمت استفاده 

کرده ایم. حرکت  زیرزمینی  آب های  از 
فشار  از  حجم  این  کرد:  خاطرنشان  او 
پدیده  تشدید  به  زیرزمینی  آب های  به 
پدیده  این  است.  شده  منجر  فرونشست 
تهران  غرب  جنوب  و  جنوب  در  عمدتًا 
متمرکز است که در حال پیشروی به سمت 

است. تهران  شرق  و  مرکزی  مناطق 
مرکز  فرونشست  و  زلزله  بخش  رئیس 
بیان  با  راه، مسکن و شهرسازی  تحقیقات 
به  تهران  فرونشست  حاضر  حال  در  اینکه 
بیان  است،  رسیده  متر  سانتی   ۲۴ ساالنه 
برای  زیرزمینی  آب های  »استخراج  کرد: 
تأمین آب شرب یا آبیاری فضاهای سبز« 
دو  تهران«  فاضالب  شبکه  »همچنین  و 
زمین  دار  آب  الیه های  به  نفوذ  اصلی  مانع 
در تهران هستند.به گفته بیت اللهی، نتایج 
است  ممکن  فرونشست  پدیده  تشدید 
نقلی،  و  حمل  زیرساخت های  تخریب  در 
از سازه های دیگر،  و بسیاری  ساختمان ها 

کند. پیدا  »نمود« 

فرونشست 24 سانتی متری ساالنه در تهران
خبر

ضرورت نهادینه کردن 
مصرف درست آب در 

جامعه نیازمند تصویب 
قوانین بازدارنده مانند 
قطع موقت انشعاب یا 

وضع جریمه هایی فراتر از 
افزایش رقم آب بهاست

افزایش 70 تا 80 درصدی قبض مشترکان پرمصرف
کاهش شدید منابع آبی طی سال های اخیر 
در کشور از نگرانی بالقوه به تهدیدی بالفعل 
بدل شده است؛ تغییر اقلیم، خشکسالی های 
می توان  را  مصرف  فزاینده  روند  و  مداوم 
عمده ترین عوامل پیدایش این نگرانی قلمداد 
کرد. کمبود آب هر روز ملموس تر می شود و 
بهبود این شرایط و رفع معضل کم آبی نیازمند 
رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده 

بهینه از منابع آبی موجود است.
یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر میزان مصرف 
در همه حوزه ها از جمله آب، تجدیدنظر در نحوه 
قیمت گذاری و حرکت به سوی واقعی سازی 
قیمت است که از طریق آن می توان به تعدیل 

مصرف امیدوار بود
وزیران  هیئت  مصوبه  اجرای  چارچوب  در 
مشترکانی که بیش تر از الگوی مصوب، مصرف 
پلکانی مشمول  به صورت  باشند  آب داشته 
اصالح تعرفه متناسب با مصرف می شوند و 
تعرفه مشترکانی که نسبت به رعایت الگوی 
گونه  هیچ  مشمول  کنند  اقدام  آب  مصرف 
یارانه ای  نرخ های  از  و  نمی شود  تغییری 

می شوند. برخوردار 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  اعالم  طبق 
تهران، ۴۰ درصد مشترکان تهرانی بیش تر 
مصرف  آب  مجاز،  الگوی  برابر  دو  یا  و 
می کنند، امسال این مشترکان باید منتظر 
 ۸۰ تا   ۷۰ قبض های شان  رقم  تا  باشند 

باشد. گذشته  سال  از  بیش تر  درصد 
حوزه  ارشد  کارشناس  مختاری   داریوش 
مدیریت آبی  در این باره به ایسنا گفت: از  
پذیری  مسئولیت  و  شهروندی  اخالق  منظر 
در چارچوب آن، شهروندانی که بیش از حد 
استاندارد آب مصرف می کنند طبعا نکوهش 
می شوند، اما هیچ منع حقوقی برای کنترل 
رفتار مصرف یا مجوز قانونی برای پیگرد این 
افراد وجود ندارد. برای نهادینه کردن یک رفتار 
در جامعه، عالوه بر اقدامات فرهنگی و ابزارهای 
اقتصادی، اهرم های حقوقی و جزایی نیز باید 
نهادینه کردن  ضرورت  و  شود  گرفته  نظر  در 
نیازمند  نیز  جامعه  در  آب  درست  مصرف 
موقت  قطع  مانند  بازدارنده  قوانین  تصویب 
انشعاب یا وضع جریمه هایی فراتر از افزایش 

آب بهاست. رقم 
تهران  استان  که  شرایطی  در  او  گفته  به 
مقاطع  نگران کننده ترین  پایتخت،  به ویژه 
خود را از کمبود منابع آبی سپری می کند، در 
خوش بینانه ترین حالت، پیش بینی می شود که 
با اجرای این طرح شاهد کاهش ۱۰ درصدی 
باشیم. پرمصرف  مشترکان  بین  در  مصرف 

این کارشناس اظهار کرد: اما حتی اگر کاهش 
مصرفی هم با اجرای سازوکار پلکانی تعرفه 
آب بها رخ ندهد، دست کم دیگر به بدمصرف ها 
یارانه مضاعفی تعلق نخواهد گرفت که همین 

مساله می تواند امری مهم باشد.

خاموشی های گسترده آن هم در فصل تابستان که گرما بسیاری را به بی قرار و به وسایل سرمایشی وابسته می کند، موضوعی است که 
مدیران و مسئوالن هر ساله در ابتدای فصل بهار به آن پرداخته و درباره برنامه هایشان برای رفع این معضل و یا دالیل اجباری بودن 
آن سخن می گویند. در نشست تخصصی مدیران صنعت برق كشور که روز گذشته 22 فروردین در ساختمان ستادی وزارت نیرو برگزار 
شد »همایون حائری« معاون برق و انرژی وزیر نیرو و »آرش كردی« مدیرعامل توانیر درباره عبور موفق از تابستان سال جاری، برنامه 

عملیاتی برای جبران ناترازی تولید و مصرف برق و برنامه های مدیریت مصرف و تقاضا سخن گفتند. 
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ایران  معضل  تنها  کودکان،  اجباری  کار 
کار  معضل  نیست.  فقیر  کشورهای  و 
درحال  کشورهای  در  کودکان  اجباری 
شهرها  در  می آید.  چشم  به  نیز  توسعه 
فقر  سر  از  زیادی، کودکان  و کشورهای 
تفریح کردن  و  خواندن  درس  جای  به 
ساعت کار   ۱۲ از  بیشتر  روزانه  مجبورند 
کنند. معضلی که سبب مشکالت روحی 
تبعات  و  می شود  کودکان  در  جسمی  و 

دارد.  آینده شان  برای  ناگواری 
دنبال  به  دنیا  که  است  سال  سال های 
حذف کار  حداقل  یا  کودکان  حذف کار 
است.  کودکان  وقت  تمام  و  اجباری 
نویسنده  دیکنز،  چارلز  که  زمانی  از 
ارزشمند  و  مهم  آثار  انگلیسی  برجسته 
اجتماعی،  تاثیر محیط  زمینه  در  را  خود 
بر  اجباری  کار  و  فقر  خصوص  به 
دهه  پایان  تا  نوشت،  کودکان  زندگی 
ملل  سازمان  تاسیس  و  میالدی   ۴۰
تالش های  آن،  مختلف  بخش های  و 
کودکان  اوضاع  بهبود  زمینه  در  فراوانی 
توسعه  کشورهای  در  است.  شده 
مفهوم  با  توانستند  حدی  تا  یافته، 

در  کنند.  مقابله  کودکان  اجباری  کار 
صورتی که  در  اروپایی  بعضی کشورهای 
خانواده ای کودک خردسال خود را  وادار 
با  خانه کند،  از  خارج  در  اجباری  به کار 
اجتماعی  سازمان های  سخت  برخورد 
است  ممکن  حتی  و  می شود  رو  روبه 
آن خانواده، سرپرستی کودک خود را از 

بدهد. دست 
اجباری کودکان  این حال، معضل کار  با 
جهان  فقیر  نسبتا  کشورهای  در  هنوز 
وجود دارد. کشورهایی نظیر هندوستان، 
و  پاکستان  چاد،  کنگو،  بنگالدش، 
را  کار  کودک  تعداد  بیشترین  سومالی 
این  به  رسانه ها  بعضی  دارند،  خود  در 
داد.  را  کودکان«  »جهنم  لقب  کشورها 
همه کشورهای  در  اوضاع  حال،  این  با 
اخیر  سال های  در  نیست.  یکسان  فقیر 
برخی از کشورهای نسبتا فقیر و در حال 
توسعه تالش های قابل توجهی در زمینه 
این  اجباری کودکان کرده اند.  حذف کار 
و  منظم  برنامه  یک  اجرای  با  کشورها 
دقیق توانسته اند تعداد کودکان کار خود 
قابل  میزان  به  زمانی کوتاه  مدت  در  را 

توجهی کم کرده و در برخی مناطق حتی 
برسانند.  صفر  عدد  به 

در همین زمینه، پایگاه اطالعاتی سازمان جهانی 
 )International labour organization( کار
حال  در  کشورهای  معرفی  به  گزارشی  در 
و   ۲۰۲۱ سال  در  که  پرداخت  توسعه ای 
اجباری کودکان  حذف کار  زمینه  در   ۲۰۲۲
بیشترین دستاورد و موفقیت را داشته و در 
الگو هستند. در زیر به ۴ کشور  این زمینه 
بهبود  و  زمینه کنترل کودکان کار  در  موفق  

می شود: اشاره  آنان  اوضاع 

کار در معادن گرانیت 
شد  ممنوع 

هدف  با   ۲۰۲۱ سال  در  نیجریه  دولت 
برنامه  یک  کودکان  کار  به  دادن  پایان 
از  دارد  نیجریه قصد  تدوین کرد.  جامع 
سیاست  یک  اجرای  و  پیگیری  طریق 
»توسعه  عنوان  با  فراگیر  و  ملی 
کودکان«  کار  اصالح  و  نظارت  سیستم 
شناسایی  را  کار  کودکان   )CLMRS(
کودکان  این  خانواده  تامین  با  و  کرده 

شود.  آنان  اجباری  کار  از  مانع 

مسئول  کارگر  و  کار  وزارت  نیجریه  در 
اجباری  کار  پدیده  با  مبارزه  مستقیم 
توانسته  وزارتخانه  این  است.  کودکان 
آسیب پذیر  خانوار  هزار   ۶۰۰ حدود 
کمپین  طریق  از  را  شهری  و  روستایی 
کند.  شناسایی  نیجریه  دولت  بزرگ 
همکاری  )با  وزارتخانه  این  همچنین 
از  نیجریه(  دولت  بخش های  سایر 
مانع  توانسته  خود  جامع  برنامه  طریق 
از کار اجباری کودکان در معادن گرانیت، 
زمین های برنج ، معادن طال و زمین های 

شود. کاکائو  کشت 

وزارت کار فیجی مسئول مبارزه 
با پدیده کار کودک است 

یک  کردن  نهایی  فکر  به  فیجی  دولت 
و  کودکان  کار  زمینه  در  ملی   سیاست 
اشتغال  فعلی  سیاست های  در  بازنگری 
وزارت  فیجی  در  است.  کشور  این  در 
و صنایع« مسئول مستقیم  تولید  »کار، 
کودکان  اجباری  کار  پدیده  با  مبارزه 
است. این وزارتخانه به دنبال این است 
اصالح کند.  را  خود  قبلی  طرح های  که 
این  در  کودکان  کار  گزارش  سیستم 
کشور مشکل داشته است و در سیاست 
برطرف  مشکل  این  شده  سعی  جدید 
جدیدی  برنامه  همچنین  فیجی  شود. 
که  کرده  تدوین  کار  بازرسی  زمینه  در 
برای  ابزاری  عنوان  به  آن   از  بسیاری 

می کنند. یاد  کودکان  کار  با  مبارزه 
زمینه  در  است که  سال  چندین  فیجی 
داشته  فعالیت  کودکان  اجباری  کار 
کردن  روز  به  طریق  از  دارد  قصد  و 
کارگیری  به  و  خود  دولتی  طرح های 
سال  چند  تا  نهاد  مردم  سازمان های 
آینده کار کودکان را در این کشور به طور 

کند. حذف  کلی 

آفریقا  در  بین المللی  همکاری های 
)اجتماعی(«  عمومی  »خدمات  وزارت 
تصویب  الیحه ای    ۲۰۲۱ سال  در  مالی 
کرد و تعهد داد تا اقدامات ملموس تری 
دهد.  انجام  کودکان  با کار  مبارزه  برای 
طرح جدید دولت مالی شامل استخدام 
از  فنی  پشتیبانی  کار،  جدید  بازرسان 
دادن  پایان  و  غیردولتی  سازمان های 
کامل به کار کودکان در برخی شغل های 
معادن  در  کار  مثل  سخت  شدت  به 

می شود.
آفریقا  فقیر  کشورهای  از  یکی  مالی 
در  کار  کودکان  تعداد  طبیعتا  و  است 
این کشور باید زیاد باشد اما دولت این 
زیادی  فعالیت  اخیر  در سال های  کشور 
در  توانسته  و  داده  انجام  زمینه  این  در 
آفریقایی  کشورهای  سایر  با  مقایسه 
محدود کند.  را  مالی  تعداد کودکان کار 
سازمان های  با  زیادی  همکاری  مالی 
ملل  سازمان  از  و  دارد  بین المللی 
دریافت  غیرمالی  و  مالی  کمک  نیز 
کشور  این  دولت  مقابل،  در  می کند. 

انجام شده در زمینه  گزارش تالش های 
را  سال  طول  در  کودکان  کار  کاهش 
کمک های  عوض  در  تا  می کند  منتشر 
باشد.  پاسخگو  بین المللی  سازمان های 

قانونی  چارچوب های  تقویت 
برای مبارزه با کار کودک 

نهاد  یک  سریالنکا  کار«  »دپارتمان 
دولتی است که مسئول مستقیم کاهش 
است.  کشور  این  در  کار  کودکان  تعداد 
کار  بردن  بین  از  سازمان  این  برنامه 
قانونی  چارچوب های  تقویت  با  کودکان 
دولت  جدید  تصمیم  اساس  بر  است. 
قانونی  سن  کار  دپارتمان  سریالنکا، 
شروع کار را تا ۱۶ سال افزایش می دهد 
نیز  را  و فهرست مشاغل خطرناک خود 
همچنین  سریالنکا  می کند.  طوالنی تر 
در  را  سختگیرانه تری  و  جدید  مقررات 
زمینه کار اجباری کودکان تدوین کرده و 

می کند. اعمال  گسترده  به طور 
از  جامعه  افراد  همه  کردن  آگاه 
کار  با  مرتبط  قوانین  و  کودکان  حقوق 
تبلیغاتی  و  فرهنگی  هدف  خردساالن 
سریالنکایی ها  است.  سریالنکا  دولت 
معتقدند این اقدام به شدت مفید است 
و از افزایش کار کودکان حتی در بخش 

می کند. جلوگیری  نیز  غیررسمی 

گزارش »پیام ما« از کشورهایی که امسال بیشترین دستاورد را در حذف کار کودک داشتند 

حذف کار کودک در »جهنم کودکان« 

نامه شورایاران و کنشگران شهری 
به اعضای شورای شهر تهران: 

 طرح »نظامنامه مدیریت 
محله« مشارکت محلی 

را تهدید می کند 
جمعی از شورایاران و کنشگران شهری در نامه ای 
خطاب به اعضای شورای شهر تهران نسبت به 
طرح »نظام نامه مدیریت محله« که قرار است 
جایگزین جایگاه شورایاری در محالت باشد، 
انتقاد کردند. شورایاران و فعاالن شهری و محلی 
ضمن بیان این انتقادها، هم به سیر شکل گیری 
این طرح پرداختند و هم امکان های جایگزین 
آن را به صورت مختصر در مدل های انتخابات 
محلی غیرسراسری و مجمع عمومی مطرح 
ساختند. در این بیانیه که یک نسخه از آن به 
روزنامه »پیام ما« نیز رسیده است، با اشاره به 
پیشینه انجمن های شورایاری به ان قولت های 
قانونی که در سال های اخیر به این نهاد وارد 
رأی  از ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ که  است که  آمده  شده 
دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات 
انجمن شورایاری محالت بر خالف واقعیت های 
قابل  که  دالیل  برخی  اساس  بر  و  موجود 
نقض است صادر شد، نگرانی ها و دغدغه های 
شورایاران، فعاالن محلی و شهری در خصوص 
جدی  صورت  به  محلی  مشارکت  امکان های 

مطرح شد. 
به هر ترتیب پس از رای دیوان عدالت اداری، 
انتظار این بود که شورای اسالمی شهر تهران 
شورای  طریق  از  چه  مستقل،  صورت  به  چه 
عالی استان ها و چه از طریق مجلس شورای 
اسالمی نسبت به احیای این نهاد با اصالحات 
حقوقی الزم )از جمله الگوهای انتخابات محلی 
غیرسراسری و مدل های مجمع عمومی( اقدام 
نمایند.« در ادامه این بیانیه آمده است که باوجود 
پیگیری های متعدد شورایاران و فعاالن محلی با 
وجود پیشنهادهای متعدد صاحب نظران اعم از 
شورایاران با تجربه، کارشناسان و فعاالن مدنی و 
به یکباره طرح » نظام نامه مشارکت محله ای 
توسط شورا ارائه شد، که نه تنها پاسخگوی این 
دغدغه نیست بلکه از اساس نه در ضرورت و 
فوریت طرح و نه در طرح توجیهی اش موضوع 
مشارکت واقعی شهروندان در اداره بهینه امور 
شهر تهران به عنوان مسأله اصلی قرار نداشت 
تعارف گونه »تعیین تکلیف و  به ذکر  تنها  و 
)اعضای  انسانی  ارزشمند  سرمایه های  حفظ 
انجمن های شورایاری در سال@های گذشته، 
نخبگان محلی، مشارکت جویان محله ای و ....( 
که حاصل سال های سال تالش و کسب تجربه 
در نظام مدیریت محله بوده است.« بسنده شده 
است و در عمل هم هیچگونه سازوکار عملی 
برای حفظ این سرمایه ها لحاظ نشده است.  

در ادامه این بیانیه در نقد این طرح تاکید شده 
که این طرح نه فقط رابطه فعاالن محلی اعم 
از شورایاران، نخبگان و تشکل ها را با مدیریت 
پیش  از  بیش  و  ساخته  معکوس  شهری 
بلکه  است،  پایین کرده  به  باال  از  و  دستوری 
رابطه شورای شهر و شهرداری را نیز واژگون کرده 
است و شهرداری را در سیاست گذاری و نظارت 
بر شورای اسالمی شهر مسلط کرده است و بر 
همین اساس آن را بیش از طرح، باید الیحه 
دانست و این سبب تأسف است که اعضای 
به  متولیان شأن شورا  نقش  در  شورای شهر 
عنوان نهاد منتخب شهروندان، حرمت امامزاده 

را نگاه نمی دارند. 
شده  تاکید  بیانیه  این  از  دیگری  بخش  در 
است که طرح مدعی است که براساس ماده 
)شهرداری  تهران  شهرداری  سوم  برنامه   ۶۵
موظف است در چارچوب محله گرایی، تقويت 
از مشاركت  بهره مندي  و  هويت هاي محله اي 
اليحه  اجتماع محور،  و  مردم نهاد  سازمان هاي 
در  شهروندان  محله اي  مشاركت  نظام نامه   «
مديريت شهري « با تاكيد بر نقش شهروندان 
در شناسايي و حل مسائل شهري را تا پايان 
نمايد.( ارائه  به شورا  برنامه  اول  ماهه  شش 
توسط شورا تهیه شده، اما همانطور که در ماده 
۶۵ با صراحت عنوان بیان شده این الزام برای 
شهرداری است نه شورای شهر؛ در واقع»نظام 
نامه مشارکت محله ای« جدا از عدول از روح 
مشارکت محورِ آن، حتی به صورت صوری به 
عنوان آن نیز وفادار نیست و با نگاه مدیریت 
محور به جای مشارکت محور، آن را به »نظام 

نامه مدیریت محله« بدل شده است. 
بر  تاکید  با  بیانیه  این  از  دیگری  بخش  در 
مدیریت  مسائل  پاسخگوی  طرح  این  اینکه 
نهایت  در  است:  تاکید کرده  نیست،  محالت 
مدیریت  مسائل  پاسخگوی  نه  طرح  این 
محالت خواهد بود، نه دغدغه های مدیریت 
شهری در نحوه برنامه ریزی توسعه محلی و 
بودجه ریزی محلی را پاسخ می دهد و نسبت 
به بودجه ریزی مشارکتی در بودجه های سال 
های ۹۹ و ۱۴۰۰ و طرح رصد عقب تر است، 
نه دغدغه فعاالن محلی برای حفظ شکلی از 
نهاد انتخابی و مشارکتی محلی را تأمین می کند 
و جایگاه شورای شهر در رابطه با شهرداری را 
هم  دلیل  به  طرح  می کند.این  تضعیف  نیز 
ایرادهای متعدد ماهوی و شکلی و هم فلسفه  
حاکم بر آن، قابلیت اصالح موردی و بند به بند 
از شورایاران فعلی و  را ندارد و لذا ما جمعی 
سابق، فعاالن محلی و شهری و پژوهشگران 
حوزه مسائل شهری، درخواست رد کلیات آن و 
تعامل شورا با شورایاران، صاحب نظران و فعاالن 
محلی و شهری برای تدوین طرحی متناسب با 

دغدغه  های یاد شده را داریم.

آگاه کردن همه افراد جامعه 
از حقوق کودکان و قوانین 
مرتبط با کار خردساالن هدف 
فرهنگی و تبلیغاتی دولت 
است سریالنکا 

نهایی  به فکر  دولت فیجی 
کردن یک سیاست ملی  در 
بازنگری  زمینه کار کودکان و 

اشتغال  فعلی  در سیاست های 
در این کشور است. در فیجی 
وزارت »کار، تولید و صنایع« 

با  مبارزه  مستقیم  مسئول 
پدیده کار اجباری کودکان 

است. این وزارتخانه به دنبال 
این است که طرح های قبلی 
خود را اصالح کند. سیستم 
گزارش کار کودکان در این 
کشور مشکل داشته است 
و در سیاست جدید سعی 

این مشکل برطرف  شده 
برنامه  همچنین  فیجی  شود. 
جدیدی در زمینه بازرسی کار 

تدوین کرده که بسیاری از آن  
به عنوان ابزاری برای مبارزه 

با کار کودکان یاد می کنند
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آگهی مزایده عمومی
شهرداری اختیار آباد بر اساس مجوز شماره 400/6/43/ص مورخ 1400/12/21 شورای اسالمی شهر در نظر دارد 

دو دستگاه خودروهای سواری مازاد بر نیاز خود را با مشخصات به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی با 
بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )سامانه ستاد ایران( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  به 
فروش رساند؛ لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب خرید واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ 
نشر نوبت اول این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 13( روز چهارشنبه مورخ 1401/01/31 به استثنای ایام 
تعطیل جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده و اطالع از شرایط و جزئیات فروش خودروهای مذکور به شهرداری 

اختیار آباد به آدرس اختیار آباد- خیابان امام جمعه نبش کوچه ی 24 مراجعه نمایند.

ضمنا کلیه بدهی های خودرو، عوارض شهرداری و عدم خالفی تا زمان فروش بعهده شهرداری و هزینه نقل 
و انتقال تعویض پالک، مالیات، هزینه های کارشناسی... و چاپ دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

نوبت اول

شهرداری اختیار آباد 

ردیف
نوع 
خودرو

شماره 
انتضامی

مدلرنگشماره موتورشماره شاسی
وضعیت 

سند

۱

سواری 
تندر 
ال ۹۰ 
اتومات

ایران ۴۵ – 
۱۱۷ب۲۱

NAAALSRBYWHA۶۰۲۵۰۹۱۰۰۰۱۷۸۲۷RR۰۸۷۶۸۴
سفید 
شیری 
روغنی

دارد۱۳۹۶

۲
سواری 

پژو 
پارس

ایران ۴۵ – 
۴۹۵س۵۴

NAAN۲۱CA۴AK۷۹۰۵۶۳۱۲۴۸۹۱۶۴۵۸۲
نقره ای 
متالیک

دارد۱۳۸۹

آگهي مزایده عمومي
شماره  مصوبه  استناد  به   ، نظرآباد  شهرداري  سبز  فضاي  و  پاركها  سازمان   

23/3684  مورخ  1400/12/3  هيئت مديره محترم سازمان در نظر دارد نسبت 
به اجاره 150 متر مربع زمین واقع در هر یک از پارکهای فرهنگیان ، کوثر و آزادگان 
برای مدت 6 ماه جهت نصب وسایل بازی  از طریق مزایده عمومی  به باالترين 

قيمت پيشنهادي به بخش خصوصی واگذار نماید.

نوبت دوم

 لذا از متقاضیان  دعوت می شود  جهت بازدید  و اخذ اوراق شركت در مزايده 
و كسب اطالعات بيشتر به واحد امور مالي سازمان به آدرس : كيلومتر 85 اتوبان 
تهران(،  )خيابان  اي  خامنه  اله  آيت  خيابان   ، نظرآباد  شهرستان   ، قزوين  تهران 
خیابان گلستان 14  مراجعه نموده و جهت كسب اطالعات بيشتر با  شماره تلفنهاي 
45363273- 45352992- 026   تماس حاصل نمائيد . آخرين مهلت تحويل 
1401 و زمان بازگشايي پيشنهادات روز سه  /02 اوراق مزايده روز دوشنبه مورخ  05/
می باشد . بديهي است سپرده نفرات اول تا سوم  تا   1401 /02 /06 شنبه  تاريخ 
زمان عقد قرارداد با نفر اول ، نزد سازمان باقي خواهد ماند و هزينه چاپ آگهي 
و كارشناسي بعهده برنده مزايده مي باشد . ضمنًا سازمان در رد يا قبول هر یک از 

محسن زاده- مدیرعامل سازمانپیشنهادات مختار است .

پارلمان شهری 

الیحه حمایت از کارکنان شهرداری 
در پارلمان شهری مشهد تصویب شد 

و  شهرداری  کارکنان  از  حمایت  الیحه 
تنظیف  سبز،  فضای  و کارگران  پاکبانان 
مشهد  شهر  شورای  در  معبر  سد  و 

شد. تصویب 
سی وپنجمین  در  الیحه  این  تصویب  با 
جلسه علنی ششمین دوره شورای اسالمی 

برگزار  شهر  تاالر  در  امروز  که  مشهد  شهر 
در  فوق الذکر  کارگران  که  صورتی  در  شد، 
دچار  خود  شغلی  وظایف  انجام  زمان 

زیر  به شرح  یا فوت شدند،  آسیب دیدگی 
شود:  اقدام  آنان  خصوص  در 

دائم  افتادگی  کار  از  به  منجر  حادثه  اگر 
 ۳۰ معادل  بالعوض  پرداخت کمک  شود، 
است.  به کارگر  جز  معامالت  نصاب  درصد 
اگر هم نقص عضو منجر به از کار افتادگی 
دائم نشود، پرداخت کمک بالعوض معادل 
خانواده  به  جز  معامالت  نصاب  درصد   ۱۰

است. کارگر 
کار  حین  در  فوت  به  منجر  حادثه  اگر 
 ۵۰ معادل  بالعوض  پرداخت کمک  شود، 
درصد نصاب معامالت جز به خانواده کارگر 
ذکر  الیحه  این  در  است.همچنین  متوفی 
به  کارگر  تکفل  تحت  خانواده  اگر  شده 
تکمیل  بیمه  پوشش  تحت  سال   ۲ مدت 

می گیرد.   قرار  درمان 
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گلستان 

اشاره  با  گلستان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
و  ساخت  توسعه  برای  نهاد  این  جدی  عزم  به 
دهه  در  مردم، گفت:  برای  مناسب  مسکن  ساز 
بر ۴  بالغ  امام )ره(   ۱۰۰ به دهه حساب  موسوم 
هزار مسکن روستایی در گلستان به بهره برداری 

می رسد.
سید محمد حسینی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
خمینی  امام  تاریخی  فرمان  صدور  سالروز  به 
بنیاد  تشکیل  و   ۱۰۰ حساب  تأسیس  برای  )ره( 
بیش  دهه  این  در  اسالمی گفت:  انقالب  مسکن 
تومان  میلیون   ۵۷۱ و  میلیارد   ۷۴۲ و  ۴ هزار  از 
و  افتتاح  استان  روستاهای  در  عمرانی  پروژه 

می شود. کلنگ زنی 
اشاره  با  ادامه  در  مسکن گلستان  بنیاد  مدیرکل 
حوزه  در  و کلنگ زنی  افتتاح  قابل  پروژه های  به 
عمران روستایی، خاطرنشان کرد: از دهه حساب 
طرح   ۴۲۰ و  هزار  یک  تا کنون  سال گذشته   ۱۰۰
و پروژه عمرانی در قالب اجرای طرح های هادی 
به  آنها  از  بخشی  که  شده  اجرایی  روستایی 
اجرا  در دست  تعدادی هم  و  رسیده  بهره برداری 
قرار دارد.حسینی با اشاره به اعتبار ۲۶۳ میلیارد 
ادامه  پروژه ها،  این  تومانی  میلیون   ۳۲۱ و 
طرح های  بازنگری  قالب  در  اعتبارات  این  داد: 
محوطه سازی،  آسفالت،  جدول گذاری،  هادی، 
و  روستایی  منظومه های  روستایی  بوستان های 

اشتغال پایدار و غیره اختصاص داد شده است.
در  عمرانی  پروژه   ۴۸۰ بخش  این  در  افزود:  او 
۱۷۹ روستا با اعتبار ۸۴ میلیارد و ۷۵۸ میلیون 
و  هزار   ۵۳ که  می رسد  بهره برداری  به  تومان 
و  می شوند  برخوردار  آن  خدمات  از  خانوار   ۷۰۰
با  نیز  روستایی  عمران  پروژه   ۹۴۰ آن  بر  عالوه 
در  اعتبار  تومان  میلیون   ۵۶۳ و  میلیارد   ۱۷۸
 ۱۱۱ و  می شود  کلنگ زنی  استان  روستای   ۳۷۰
خدمات  این  از  می توانند  روستایی  خانواده  هزار 

کنند. استفاده 
تاکید  با  گلستان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
استان  به  رئیس جمهور  اخیر  سفر  در  اینکه  بر 
۹۵ میلیارد تومان در قالب بهسازی  نیز  گلستان 
بافت های با ارزش و ایمن سازی روستاهای در 
تا  تصریح کرد:  رسید،  تصویب  به  خطر  معرض 
۴۰ میلیارد تومان در این بخش به استان  کنون 
آینده  ماه  یک  تا  امیدواریم  و  است  شده  ابالغ 

شود. آغاز  پروژه ها  این  اجرایی  عملیات 
در  مالکیت  سند  صدور  موضوع  به  حسینی 
روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار 
 ۵ سال گذشته  یک  در  افزود:  و  اشاره کرد  نفر 
ثبت  اداره  همکاری  با  سند  جلد   ۲۴۵ و  هزار 
امسال   ۱۰۰ حساب  دهه  در  و  است  شده  صادر 
مردم  به  مالکیت  سند  جلد   ۲۱۹ و  هزار   ۲ نیز 

می شود. اهدا 

بهره برداری از 4000 مسکن روستایی در گلستان

به مدت  نسبت  استان سمنان  در  امسال  نوروزی  تعطیالت  در  بنزین  مصرف 
مشابه سال قبل  ۵۸ درصد افزایش داشته است. سرپرست شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه شاهرود با اعالم این خبر گفت: از نظر جغرافیایی و با 
توجه به قرار گرفتن استان سمنان در مسیر تهران  - مشهد همواره در ایام تعطیالت 
نوروزی و پایانی سال  شاهد حجم باالی مسافران و زائرین حرم مطهر رضوی در 

این  استان هستیم.
رضا علی نیک نظر ضمن ابراز رضایتمندی از نحوه عملکرد جایگاه ها، سوخت مایع، 
CNG، ناوگان حمل و نقل و همکاران واحدهای مرتبط عملیات و تامین و توزیع 
و نواحی تابعه و... در زمینه سوخت رسانی مطلوب افزود: در بازه زمانی ۲۵ اسفند 
۱۴۰۰ لغایت ۱۵ فروردین ماه سال جاری حدود ۳۶ میلیون لیتر بنزین در استان 
سمنان توزیع شده که این مقدار توزیع افزایش ۵۸ درصدی مصرف نسبت به مدت 

مشابه سال قبل را نشان می دهد.
او ادامه داد :  مصرف گاز سی.ان.جی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۳ 
درصد افزایش ، مصرف گاز مایع ۱۰ درصد کاهش و مصرف انواع نفت گاز معمولی و 
یورو چهار  نسبت به مدت مشابه در سال قبل  ۸ درصد کاهش  را تجربه کرده است 

سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج گفت: شهرداری مکلف به پیگیری تخلفات و 
عزل پیمانکاران خاطی طرف قرارداد شهرداری و ناظرانی که وظایف اصلی خود را به 

درستی انجام نمی دهند، شود.
 علی قاسم پور در نهمین جلسه کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر کرج ضمن انتقاد از حادثه تلخ فوت چند پاکبان شهر در طی 
چند ماه اخیر اظهار کرد: تا چه زمانی باید شاهد جان باختن کارکنان عرصه خدمات 
شهری باشیم، از شهردار و مسئوالن معاونت مربوطه می خواهیم که در راستای 
حمایت از خانواده کارکنانی که حین خدمت دچار حادثه می شوند و از دست می روند، 

اهتمام داشته باشند و هر چه سریعتر رسیدگی کنند.
 سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج تاکید کرد: دوره پیمانکار ساالری باید تمام شود 
و شرکت های پیمانکار شهرداری بر طبق دستورالعمل های استاندارد باید تجهیزات و 

امنیت شغلی پاکبان ها را اولویت اصلی قرار دهند.
قاسم پور گفت: با توجه به حوادثی که نیروهای کارگر شهرداری را در حین انجام 
وظیفه خود تهدید می کند برنامه ریزی برای حمایت از این قشر و پیشگیری از 

حوادث احتمالی توسط مدیریت شهری و ناظران ضرورت دارد.

مدیر عامل شرکت آبفای استان ایالم با سارا فالحی، نماینده حوزه ایالم در مجلس 
شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کرد. پرویز ناصری در این دیدار ضمن بررسی روند 
آبرسانی به شهرها و روستا های ایالم بر رفع مشکل آب شهرستان های دارای تنش 
آبی تاکید کرد. او افزود: با توجه به خشکسالی و افت شدید منابع آبی و همچنین 
کاهش ورودی سد ایالم، تامین آب شرب در شهرهای ایالم، ملکشاهی و هلیالن 
با مشکل مواجه است.مدیرعامل شرکت آبفای ایالم گفت: برای عبور از این بحران، 
نیازمند مساعدت مسئوالن ارشد استانی و کشوری در خصوص تامین اعتبارات الزم و 

همچنین تهیه بیش از ۱۰ دستگاه تانکر آبرسانی هستیم.
او یادآور شد: در راستای رفع مشکل کم آبی، کارهای خوبی در دست اجرا است که از 
جمله آن، آبرسانی به شهرستان های چوار و هلیالن و روستای تحت پوشش، تکمیل 

طرح آبرسانی به ملکشاهی و پایانه مرزی مهران است.
ناصری اظهار داشت: تکمیل پروژهای آبرسانی شرکت آبفا ایالم نیازمند تخصیص به 

موقع اعتبارات است که امیدواریم این مهم در سال جاری محقق شود.
او در ادامه گفت: اگر مردم ۱۰ درصد از مصارف آبی خود را کاهش دهند از بحران کم 

آبی سال جاری عبور می کنیم.

افزایش 58 درصدی مصرف بنزین 
در منطقه شاهرود

شهرداری کرج مکلف به پیگیری تخلف 
پیمانکاران خاطی خدمات شهر  شد

دیدار مدیرعامل شرکت آبفا 
با نماینده ایالم 

| سمنان | | البرز  | | ایالم  |

نمایشگاه توانمندی های 
صنایع کوچک در سنندج 

برپا می شود
شهرک های  شرکت  مدیرعامل   - کردستان 
صنعتی کردستان گفت: نمایشگاه توانمندی های 
سال  اردیبهشت  دوم  نیمه  در  صنایع کوچک 
جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
استان برپا می شود.احمد خسروی روز دوشنبه 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این 
نمایشگاه به منظور معرفی توانمندی های صنایع 
و  داخلی  استان و جذب سرمایه گذار  کوچک 
رهبری  معظم  مقام  سفر  سالگرد  در  خارجی 
به کردستان برپا می شود.محل نمایشگاه های 
بلوار  سنندج،  در  استان کردستان،  بین المللی 
مستضعفین، جنب میدان میوه و تره بار شهر 
واقع شده است.او تقویت بازاریابی و خودباوری 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران استان را از دیگر 
اضافه  و  خواند  نمایشگاه  این  برپایی  اهداف 
با  و  انجام شده  ریزی  برنامه  اساس  بر  کرد: 
توجه به فضای محدود نمایشگاه از هر گروه 
صنایع همگن؛ واحدهای موفق و برتر در این 
می کنند.مدیرعامل  پیدا  حضور  نمایشگاه 
یادآور  صنعتی کردستان  شهرک های  شرکت 
شد: بی شک با به نمایش گذاشتن تولیدات 
نبودن  صنعتی  دیدگاه  استان  صنایع  برتر 
کردستان و عدم توجیه فعالیت های صنعتی در 
آن اصالح می شود و بستر جذب سرمایه گذار 
در  فراهم می شود.خسروی گفت:  هم  بیشتر 
درصد   ۸۰ پرداخت  تولید،  از  حمایت  راستای 
هزینه غرفه ها در این نمایشگاه به عهده شرکت 
شهرک های صنعتی استان و ۲۰ درصد هم بر 

است. تولیدی  واحدهای  عهده صاحبان 

نوسازی بافت فرسوده 
شهر قزوین 

سرعت می گیرد 
قزوین - شهردار قزوین گفت: ۵۰۰ هکتار بافت 
ناکارآمد و فرسوده در شهر قزوین وجود دارد که 
با پرداخت تسهیالت کم بهره، عملیات نوسازی 
آنها سرعت می گیرد.مهدی صباغی روز دوشنبه 
با توجه  ایرنا افزود:  در گفت و گو با خبرنگار 
به تصمیمات خوبی که در اولین جلسه ستاد 
بازآفرینی شهری پایدار استان قزوین در سال 
جاری با حضور محمد آیینی، معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری 
برگزار و اتخاذ شد، ارائه خدمات برای نوسازی 

بافت فرسوده در قزوین سرعت می گیرد.
بافت  نوسازی  در  اینکه  بر  تأکید  با  صباغی 
باید  و  ندارد  وجود  محدودیتی  هیچ  فرسوده 
افزود:  نوسازی کرد،  به  ترغیب  را  شهروندان 
در  مسکونی  واحد  هر  نوسازی  برای  اکنون 
بافت فرسوده شهر قزوین ۳۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت با نرخ سود ۹.۵ درصد تعلق می گیرد 
ابالغ می@شود. مسکن  بانک  به  زودی  به  که 
تخفیف  درصد   ۵۰ همچنین  داشت:  اظهار  او 
هزینه های صدور پروانه ساختمانی مطابق ماده 
۱۶ قانون ساماندهی عرضه تولید مسکن برای 
بازسازی بافت های فرسوده تعلق می گیرد که 
به ۱۰۰ درصد  این میزان  اخذ مجوزات الزم  با 
خواهد رسید.صباغی گفت: با فعال شدن ستاد 
بازآفرینی استان و همکاری دستگاه های ذیربط 
شهر  فرسوده  بافت  نوسازی  سرعت  استان 
قزوین باال خواهد رفت و مشارکت شهروندان 

هم افزایش پیدا می کند.

هشتمین روز آلودگی 
هوا طی سال جاری 
در لرستان ثبت شد

لرستان - مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان 
گفت: هشتمین روز آلودگی هوا طی سال جاری، 
روز گذشته )دوشنبه( با میزان پنج تا ۱۰ برابری 
آالینده ها در این استان پشت سر گذاشته شد.به 
گزارش ایرنا علی ساالروند روز دوشنبه با اعالم 
این مطلب به رسانه ها بیان کرد: روز گذشته هوای 
بیشتر شهرهای استان لرستان با میزان پنج تا 
۱۰ برابر حد مجاز آالینده در وضعیت آلودگی قرار 
داشت.او اظهار کرد: بر این اساس وضعیت کیفی 
دورود،  پلدختر،  بروجرد،  شهرستان های  هوای 
و  خطرناک  شرایط  در  رومشکان  و  کوهدشت 
خرم آباد، چگنی، دلفان، سلسله، ازنا و الیگودرز در 

شرایط بسیار ناسالم بود.

مدیر روابط عمومی شرکت 
توزیع برق مشهد در 

خصوص اعمال تعرفه های 
جدید قبض مشترکان 

پرمصرف در مشهد عنوان 
کرد: حدود ۸۰ درصد از 
مشترکان کم مصرف یا 

مشترکانی هستند که طبق 
الگوی مصرف برق مصرف 

می کنند.

اردبیل  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر   - اردبیل 
این شرکت  عملکرد حوزه مشترکان  در خصوص 
مشترک   ۷۳۹ و  هزار   ۵۲۹ به  رسانی  خدمت  از 
اسماعیلی  داد.  استان خبر  گاز طبیعی در سطح 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  این شرکت،  مدیرعامل 
برکات  از  یکی  استان  نقاط  اقصی  به  گازرسانی 
مطلوبی  بسیار  شتاب  با  است که  دولت  و  نظام 
سال های  طی  حداقل  طوری که  به  دارد،  تداوم 
به  جدید  روستای   ۱۰۰ به  قریب  هرسال  گذشته 
شبکه گازرسانی متصل شده اند و اکنون نیز شبکه 
گازرسانی به ۵۹ روستای جدید در حال اجراست 

رسید. خواهد  بهره برداری  به  که 
 اسماعیلی در بخش دیگری از توضیحات خود به 
عملکرد شرکت گاز استان اردبیل طی سال گذشته 
طی  وگفت:  اشاره کرده  مشترک  حوزه جذب  در 
در  و ۸۹۲ مشترک جدید  هزار   ۱۸ سال گذشته 
بخش های مختلف اعم از خانگی، تجاری جذب 
این شرکت شده است که در همین راستا تعداد 
مشترکان گاز طبیعی از بدو تأسیس این شرکت 

به ۵۲۹ هزار ۷۳۹ مشترک رسیده است.
تعداد  اردبیل  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر   
روستاهای بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان 
اردبیل را ۱۴۴۸ روستا برشمرد و گفت: از مجموع 
قریب به ۵۳۰ هزار مشترک گاز طبیعی بیش از 
۱۴۳ هزار مشترک در بخش روستایی و بیش از 
۳۸۶ هزار مشترک در بخش شهری از نعمت گاز 

هستند. برخوردار  طبیعی 
 او ارتقای روش های خدمت رسانی به مشترکان 
در کنار جذب مشترکان جدید را یکی از اقدامات 
ارزنده شرکت گاز استان در حوزه صیانت از حقوق 
شهروندی و تکریم ارباب رجوع برشمرد و ادامه 
غیر  به صورت  این شرکت  خدمات  تمامی  داد: 
حضوری ارائه می شود. کلیه شهروندان می توانند 
اردبیل  استان  به وب سایت شرکت گاز  ورود  با 
میز  منو  طریق  از   www.nigc-ar.ir نشانی  به 
خدمت الکترونیکی و با وارد کردن کد اشتراک به 
خدمات ارائه شده در بستر وب دسترسی داشته 

باشند.

شرکت  روابط عمومی  مدیر   - رضوی  خراسان 
پیک مصرف  اینکه  به  اشاره  با  برق مشهد  توزیع 
برق به صورت معمول در مردادماه ایجاد می شود، 
گفت: شرکت توزیع برق مشهد آمادگی الزم برای 

بار در سال جاری را دارد. از پیک  عبور 
با  رابطه  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  کاشی  علیرضا 
فرا  و   هوا  شدن  با گرمتر  برق  مصرف  وضعیت 
کرد:  اظهار  مشهد  در  برق  مصرف  پیک  رسیدن 
در  برق  مشترک  هزار   ۷۰۰ و  میلیون  یک  حدود 
تامین  وظیفه  که  می کنند  زندگی  مشهد  شهر 
برق  توزیع  شرکت  عهده  بر  مشترکان  این  برق 
مشهد است. در حال حاضر هیچگونه مشکلی در 
وجود  مشهد  شهر  مشترکان  برق  تامین  خصوص 
تامین  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  او  ندارد.  
برق مشترکان در مشهد با مشکلی مواجه نیست، 
برق  میزان مصرف  هوا  با گرمتر شدن  داد:  ادامه 
مدار  به  سرمایشی  سیستم های  ورود  طریق  از 

داریم  تقاضا  مردم  از  یافت.  خواهد  افزایش 
مدیریت  با  رابطه  در  گذشته  سال های  همانند 

کنند. همکاری  مصرف 
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد بیان 
کرد: پیک مصرف برق به صورت معمول در مرداد 
می کنیم  را  خود  تالش  تمام  ما  و  داده  رخ  ماه 
مصرف  زمینه  در  مشکلی  با  برق  مشترکان  تا 
اعمال  خصوص  در  کاشی  نشوند.   مواجه  برق 
در  پرمصرف  مشترکان  قبض  جدید  تعرفه های 
مشهد عنوان کرد: حدود ۸۰ درصد از مشترکان در 
هستند  مشترکانی  یا  مشترکان کم مصرف  مشهد 
می کنند.  مصرف  برق  مصرف  الگوی  طبق  که 
مشهد  در  مشترکان  از  درصد   ۲۰ تا   ۱۸ حدود 
از  که  جدیدی  تعرفه های  و  هستند  پرمصرف 
بهمن  ماه مشخص شده برای مشترکان پرمصرف 
اعمال شده است. برای سایر مشترکان کم مصرف 

نمی شود. اعمال  قیمتی  افزایش  هیچگونه 

جذب حدود 19 هزار مشترک جدید گاز طبیعی در  اردبیل

اعمال تعرفه های جدید برای مشترکان پرمصرف مشهد

 مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیل با تاکید بر رعایت نکات 

ایمنی در مصرف گاز طبیعی، افزود: 
از کلیه همشهریان و مشترکان 

شرکت گاز استان تقاضا دارم 
نسبت به رعایت این موارد ایمنی، 

توجهی خاص و دقیق داشته 
باشند تا در آینده شاهد هرگونه 

حادثه ناشی از مصرف ناایمن گاز 
طبیعی نباشیم.

آگهی مزایده اجاره 
شماره م-د-ک-1401/1-1

آگهی مزایده اجاره 
 شماره م-ب-ک-1401/1-1

آگهی مزایده اجاره 
شماره م-د-پ-1401/1-1

دانشگاه علوم پزشکی بم دانشگاه علوم پزشکی بم 

دانشگاه علوم پزشکی بم 

دانشگاه علوم پزشکی بم در نظر دارد محل داروخانه کلینیک تخصصی 
سامانه  در  مندرج  جزییات  با  عمومی  مزایده  طریق  از  را  الزهرا)س( 
مزایده  شماره  با   )www.setadiran.ir( دولت  الکترنیکی  تدارکات 
 : انتشار  زمان  نماید.  واگذار  ای  اجاره  صورت  به   5001090889000001
1401/01/20 مهلت دریافت اسناد مزایده 1401/01/31 تا ساعت 9 صبح، 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :1401/02/10 تا ساعت 9صبح-زمان 

بازگشایی:1401/02/10 ساعت 11.تلفن تماس:44344601 -034 

تخصصی  بوفه کلینیک  محل  دارد  نظر  در  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
سامانه  در  مندرج  جزییات  با  عمومی  مزایده  طریق  از  را  الزهرا)س( 
مزایده  شماره  با   )www.setadiran.ir( دولت  الکترنیکی  تدارکات 
انتشار  زمان  نماید.  واگذار  ای  اجاره  صورت  به   5001090889000003
:1401/01/21 مهلت دریافت اسناد مزایده 1401/01/31 تا ساعت 9 صبح، 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :1401/02/10 تا ساعت 9صبح-زمان 

بازگشایی:1401/02/10 ساعت11.تلفن تماس:44344601 -034 

بیمارستان  داروخانه  محل  دارد  نظر  در  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
سامانه  در  مندرج  جزییات  با  عمومی  مزایده  طریق  از  را  پاستور 
مزایده  شماره  با   )www.setadiran.ir( دولت  الکترنیکی  تدارکات 
انتشار:  زمان  نماید.  واگذار  ای  اجاره  صورت  به   5001090889000002
1401/01/20 مهلت دریافت اسناد مزایده 1401/01/31 تا ساعت 9 صبح، 
9صبح- ساعت  تا   1401/02/10: قیمت  پیشنهاد  ارسال  مهلت  آخرین 
زمان بازگشایی:1401/02/10 ساعت11.تلفن تماس:44344601 -034 

شناسه آگهی : ۱۳۰۰۵۹۴- م/الف۱م/الف۲ شناسه آگهی : ۱۳۰۰۶۳۸

م/الف۳ شناسه آگهی : ۱۳۰۰۶۲۶

1401/01/23  - پیاپی 1401/01/232263  - پیاپی 2263

1401/01/23  - پیاپی 2263

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي- برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۱۲۱۸۳مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ هيات دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
منطقه دو كرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا تزرج سالجقه فرزند يداله بشماره 
شناسنامه ۴۶۰ صادره ازکرمان در ششدانگ يك باب خانه)کاربری عرصه خدماتی( به مساحت ۱۵۱/۶۸ 
مترمربع پالك۲۴۸۹۰ فرعي از۲۷۸۷ اصلي  دربخش ۳کرمان آدرس کرمان بلواررسالت کوچه ۱۵ خريداري 
از مالك رسمي آقاي حسن ودیعتی می باشد محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي 

است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳-تاريخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۲/۰۷

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۱۱۵۹۸مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد ناصر حسيني مقدم فرزند سيد رضا بشماره شناسنامه ۲۲ صادره ازراین 
درششدانگ يك باب خانه  به مساحت ۳۱۳/۷ مترمربع پالك۱۰۳ فرعي از۱۵۵۵ اصلي  در بخش۲۸کرمان 
آدرس کرمان راین خیابان طالقانی خیابان سلمان فارسی کوچه ۳ خريداري از مالك رسمي خانم عشرت 
میرکمالی می باشد محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳- تاريخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۲/۰۷

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی : 1299555

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
شناسه آگهی : 1299435

آگهی مفقودی آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 
تویوتا  سواری  خودرو  سبز  برگ 
 2007 مدل  کمری   GLX2400
موتور  شماره  با  روغنی  سفید 
2AZA397524 و شماره شاسی  
به   6T1BE42K87X413169
شماره پالک 847 ل 64 ایران 65 
اسدی کرم کدملی  نام محمد  به 
گردیده  مفقود   3149956145
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  است 

می باشد.

پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
405 جی ال ایکس مدل 1381 
موتور  شماره  با  متالیک  یشمی 
22568104206 و شماره شاسی 
81011498 به شماره پالک 652 
اله  نام روح  به  ایران 65  ل 27 
کدملی  پاقلعه  محمدیان  نور 
گردیده  مفقود   3149564875
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  است 

می باشد.

چند   ، رانندگی  گواهینامه   
کارت خبرنگاری و کارت پایان 
نام  به  وظیفه  نظام  خدمت 
فرزند  ربیعی  شفیع  محمد 

ملی  شماره  به  محمد 
6009499089مفقود 
اعتبار  درجه  واز  گردیده 

مدساقط میباشد
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پیاپی ۲۲۶۳ شماره   سال شانزدهم            ۱۴۰۱ فروردین   سه شنبه ۲۳ 

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

میراث فرهنگی و محیط زیست: 
 مهتاب جودکی)دبیر(

 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 
 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

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

 جدول: شیوا کرمی 
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

فاطمه خواجویی

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
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دریاچه ای جذاب در میان گنبد نمکی قم - عکس از احمد ظهرابی/ ایسنا

عکس:  ایسنا

| عمارت پناهی بشرویه |
عمارت پناهی بشرویه یکی از عمارت های قدیمی 
با معماری بسیار زیبا و با شکوه که در محله میان 
است.  شده  واقع  استوار  همچنان  بشرویه  ده 
عمارت پناهی شامل دو منزل بوده که در دوران 
صفویه و تیموری ساخته شده است و در ضلع 
جنوبی مسجد میان ده واقع شده است. خانه 
دوره صفویه به صورت دو صفه اجرا شده و دارای 
دو ایوان تابستانی و زمستانی است. در ورودی بنا 
که در ضلع شمالی قرار گرفته دارای گل میخ ها و 
کوبه های منحصربه فردی است که دارای زیبایی 
به  مستقیم  دید  بنا  ورودی  از  است.  خاصی 
اندرونی خانه وجود ندارد و بعد از گذر از راهروی پر 
و پیچ و خم به داخل حیاط راه پیدا می کند. این 
خانه دارای سردابی بوده که در زیر ایوان تابستانی 
در  گرفته،  قرار  ایوان  ابعاد  با  تقریبی  طور  به  و 
قسمت ایوان تابستانی بادگیری وجود داشته که 
باد خنک را به داخل ایوان هدایت می نموده در 
حال حاضر تنها دریچه ورود بادگیر به داخل ایوان 
موجود است و خود بادگیر تخریب شده است. 

ضلع  در  حوضخانه ای  دارای  همچنین  بنا  این 
جنوب غربی بوده که دارای بادگیر و کاله فرنگی 
و حوض آب در کف فضا است. مانند اکثر بناهای 
تاریخی منطقه گرم و خشک مطبخ این بنا نیز در 
مجاورت فضاهای زمستانی واقع شده است. از 
نظر تزئینات این بنا تنها در قسمت کاله فرنگی 
اتاق حوضخانه تزئینات مختصری دیده می شود. 
مهتابی این بنا با توجه به ابعاد آن از موارد برجسته 
معماری سنتی خانه است. خانه مجاور دوصفه که 

نسبت به آن قدیمی تر نیز است در دوره تیموری 
و به شیوه چهارصفه ساخته شده است. سردر این 
بنا بسیار زیبا و تو رفته نسبت به سطح معبر است 
همچنین دارای دو سکوی پیرنشین و تزئینات 
قاب بندی و گچ بری بسیار زیبایی است که پس 
از عبور از آن و گذشتن از یک راه رو ال مانند به 
یک حیاط با پالن مربع می رسیم که در سمت 
شمالی آن دو ورودی و در قسمت غربی آن نیز 

یک ورودی دیده می شود./ سیری در ایران

در روز بیست وسوم فروردین ماه ۱۴۰۰، روزنامه »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»برج خاموشان در محاصره گودال های آب« منتشر کرده  است که به تهدید 
استودان گبرهای ری توسط فعالیت های معدنی در کوه بی بی شهربانو اشاره 
دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »هر کیسه بلوط سوخته، ۳۰۰ هزار 

تومان« در این شماره از روزنامه منتشر شده است.

| آلودگی خاک ) بخش 8( |
استفاده از خاک برای تصفیه  فاضالب و پساب صنایع سبب بروز شدید 
و  انواع کودها  از  استفاده  این که  می شود.با  خاک  نیتروژنی  آلودگی 

دانشنامه  محیط زیست است./  موثر  در رشد گیاه  آلی  آفت کش های 

پیام  با گویندگی  لک  عارفه  سروده  »کجایی«  کتاب گویای 
دهکردی و آهنگسازی بهنام کاله بخش به همراه نسخه فیزیکی 
آن رونمایی می شود. به گزارش ایسنا، مراسم رونمایی از این 
کتاب که توسط انتشارات نوین کتاب تولید شده، روز پنج شنبه 
)۲۵ فروردین ۱۴۰۱( ساعت ۱۸ برگزار می شود. بر اساس معرفی 
ناشر از این مجموعه، »کجایی« مجموعه شعرهای عارفه لک 
است که محتوایی عاشقانه و گاهی نیز اعتراضی دارد که برای 
نمونه می توان به این شعر اشاره کرد: »نمی شود این ساعت 
شنی را برگردانم تا تو دانه دانه به آغوشم بازگردی؟« همچنین، 
را  اثر  این  آهنگسازی  نوازنده،  و  آهنگساز  بهنام کاله بخش، 
متناسب با حال و هوای شعر های آن انجام داده و طراحی جلد 
و صفحات نسخه فیزیکی آن را نیز اردشیر رستمی، بازیگر و 

تصویرساز، بر عهده داشته است. 

و  نویسندگی  برزگر،  یاسر  کارگردانی  به   ۱۰-۳۵ کوتاه  فیلم 
بین المللی  حضور  هشتمین  در  رابطیان  محبوبه  تهیه کنندگی 
خود برنده بهترین فیلم کوتاه داستانی چهارمین فصل جشنواره 
FLATNESS FILM AWARDS ترکیه شد. در خالصه فیلم 
خشونت  تحت  است که؛»دختربچه ای که  آمده   ۱٠-۳۵ کوتاه 
اورژانس تماس می گیرد و مرگ مشکوک  با  خانگی قرار دارد 
 FLATNESS FILM AWARDS ».پدرش را گزارش می دهد
به  متعهد  که  است  مستقل  فیلم  بین المللی  جشنواره  یک 
جدید  بین المللی  فیلم سازان  از  داستان های  اشتراک گذاری 
و تثبیت شده از دنیای سینمای مستقل است. تمام فیلم های 
شرکت کننده در این جشنواره دارای باالترین امتیاز برای مسابقه 
رسمی انتخاب می شوند و توسط حداقل سه داور که بهترین های 
هر فصل را تعیین می کنند، بررسی می شوند. عقیل بهرامی، میثم 
امیرزاده، دینا نوری، عباس سفاهین، امیرحسین غالمی نیکچه 

بازیگران این فیلم کوتاه ۱۲ دقیقه ای هستند.

آهن  سنگ  معدن  تعطیلی  درخواست  نام  با  کارزاری 
کامو در وب سایت کارزار در جریان است که با هشتگ 
#تعطیلی_معدن_کامو پیگیری می شود. در بخشی از 
متن این کارزار خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
معدن  از  بهره برداری  اینکه  به  توجه  »با  است:  آمده 
كامو،  شهر  بناب،  منطقه  در  دقیقًا  کامو،  آهن  سنگ 
تخریب  به علل  و  دارد  قرار  جوشقان  شهر  و  چوگان 
باعث کاهش  زیستی،  محیط  آلودگی  بر  عالوه  منطقه 
بسیار  عواقب  و  است  شده  چشمه  آب  مالحظه  قابل 
وخیمی را در پی دارد، از جنابعالی درخواست می شود 
اقدامات  آهن،  سنگ  معدن  این  تعطیلی  به  نسبت 
الزم را مبذول دارید. شایان ذکر است که این آب رگ 
مظلوم  کشاورز   ۲۰۰۰ معیشت  منبع  و  منطقه  حیاتی 

است.«
پیگیر  راه  این  از  می خواهند  این کارزار  امضاکنندگان 

شوند. کامو«  آهن  سنگ  معدن  »تعطیلی 
این کارزار از ۲۰ فروردین ١٤٠۱ آغاز شده و تا ۲۰ خرداد 
کارزارهای  از  کارزار  این  همچنین  دارد.  ١٤٠١ادامه 
نفر    ۸۳۰ از  بیش  سوی  از  و  بوده  فرهنگی  میراث 

است. شده  امضا 

ای جان جهان جان وجهان برخی جانت

داریم تمنای کناری ز میانت

چون وصف دهان تو کنم زان که در آفاق

من هیچ ندیدم به لطافت چو دهانت

گو شرح تو ای آیت خوبی دگری گوی

زان باب که من عاجزم از کنه بیانت

گر مدعی از نوک خدنگت سپر انداخت

من سینه سپر ساخته ام پیش سنانت

ای گلبن خندان بچنین حسن و لطافت

کی رونق بستان ببرد باد خزانت

هر لحظه ترا با دگران گفت و شنیدی

وز دور من خسته به حسرت نگرانت

گر خلق کنند م سپر تیر مالمت

من باز نگیرم نظر از تیر و کمانت

تا رخت تصوف به خرابات نیاری

در بتکده کی راه دهد پیر مغانت

باید که نشان در میخانه بپرسی

ورنی ز جهان محو شود نام و نشانت

خواجو نکشد میل دلت سوی صنوبر

گر دست دهد صحبت آن سرو روانت

زینسان که تویی غرقه دریای مودت

گر خاک شوی باد نیارد بکرانت

خواجوری کرمانی

جغرافیایی  موقعیت  در  پشندگان  آبشار   
واقع  اصفهان  استان  در   E۴۹۵۶  N۳۲۴۸
دلیــل  به  فریدون شهر  شهرستان  است. 
دارای  میلی متر   ۷۰۰ حدود  ساالنه   بارش 
فراوانی  زیبای  چشمه سارهای  و  آبشارها 
است، که به خصوص در ارتفاعات پیشکوه 
و پشتکوه به چشم می خورد. آبشار پشندگان 
در فاصله ۷۵ کیلو متری جنوب فریدون شهر 
است. در پایین دست روستای پشندگان واقع  
در دهستان پشتکوه فریدون شهر قرار دارد. 
ارتفاع این آبشار حدود ۴۵ متر است که در 
فصول بهار و تابستان با حرکت آب بر روی 
صخره های پایین دست جلوه ای زیبا از قدرت 
آفریدگار را در این طبیعت بکر و کوهستان زیبا 
را به نمایش می گذارد. وجود انواع  درختان 
بنه، بلوط و  جنگلی شامل سیب، زالزالک، 
گردو و انواع  پرندگان وحشی، بر طراوت و 
دل نشینی این جاذبه طبیعی افزوده است. 
فریدون شهر  در شهرستان  پشتکوه  منطقه 
یکی  اصفهان  استان  غرب  جنوب  در  واقع 
مناطق  آب و هوا ترین  خوش  و  زیباترین  از 
ایران است. وجود مناطق جنگلی در محدوده  

میوه،  خوش  چالچرانه، کوالب،  روستاهای 
گوه و دستگرد و درختان جنگلی حفاظت 
طرف  دو  در  که  پشندگان  روستای  شده 
رودخانه ی هورو واقع شده و دارای درختان 
فراوانی است به این منطقه زیبایی منحصر به 
فردی داده است. دسترسی به این آبشار از 
طریق اصفهان، داران، سه راهی فریدون شهر، 
فریدون شهر، جاده فریدون شهر به سیبک، 
جاده قلعه سرخ، میدانک اول و دوم، جاده 
امکان پذیر  پشندگان  به  موگویی  پشتکوه 

است./ کویرها و بیابان های ایران

| ادبیات |

| سینما |

بدن  سطح  دارند.  شکلی  استوانه  و  بزرگ  جثه 
در  و کوتاهی  نازک  موهای  فقط  است،  مو  بدون 
سطح پهلوها و دم، و موهای کلفت و کوتاهی در دو 
طرف لب باال دیده می شود. رنگ پشت این حیوان 
خاکستری متمایل به قهوه ای، پهلوها و پایین بدن 
خاکستری است. قسمت جلوی پوزه به طور کامل 
به طرف پایین خمیدگی دارد. لب باالیی شکاف دار 
است. طول بدن آن ها ۲۵۰ تا ۴۱۰ سانتی متر بوده و 
وزنشان گاهی به هزار کیلوگرم می رسد. در سواحل 
آبزی  پوشش گیاهان  با  دریا  غرقابی  و  کم عمق 
مناسب، و گاهی رودخانه های آب شیرین زندگی 
آب های  در  روزها  آب زیست.  جانور  این  می کنند. 
به نسبت عمیق و شب ها در مناطق غرقابی به چرا 
می پردازد. به طور معمول به صورت فامیلی زندگی 

کوسه  دریایی  گاوهای  طبیعی  دشمن  می کند. 
جنگ  از  ناشی  آب  آلودگی  است.  قاتل  نهنگ  و 
خلیج فارس و چاه های نوروز و همچنین گیر افتادن 
در تورهای ماهیگیری باعث کاهش جمعیت این 
حیوان شده است. گیاه خوار است و از گیاهان آبزی 
تغذیه می کند. در مناطق شنی گیاهان را با پوزه اش 
از ریشه می کند، و پس از تکان دادن در آب و دور 
کردن شن ها، آن را می خورد. در تمام فصول قادر 
به تولید مثل است. جفت گیری رو به رو و تا اندازه ای 
بیرون از سطح آب انجام می گیرد. مدت آبستنی 
حدود ۱۳ ماه است، یک بچه می زاید، تا ۱۸ ماهگی 
شیر می خورد. پدر و مادر مشترک از آن مواظبت 

می کنند. طول عمر حدود ۷۳ سال است.
/ کویرها و بیابان های ایران

گاو دریایی )دوگونگ(

درخواست تعطیلی آبشار پشندگان، فریدون شهر
معدن سنگ آهن کامو

به دو گروه  ادعاهای خود  اثبات  افراد در   
تقسیم می شوند؛ گروهی همیشه دوست 
دارند حق با آن ها باشد و در هر مجادله ای 
وجود  با  افراد  از  بعضی  اما  شوند  پیروز 
آگاهی به نادرست بودن و ناحق بودن خود، 
اشتباهشان  افکار  و  رفتار  توجیه  دنبال  به 
هستند. آن ها حتی خوب می دانند چه طور 
همه چیز را به نفع خود تمام کنند و در بحث  
پیروز  مقابل  طرف  با  مجادله ی کالمی  و 
شوند. آرتور شوپنهاور در کتاب هنر همیشه 
ارائه می کند که  را  بودن روش هایی  برحق 
می توان  با استفاده از آن ها در بحث پیروز 
شد یا دست کم این گروه از افراد حق به 
جانب را شناخت. این کتاب نوشته فیلسوف 
این  است.  شوپنهاور  آرتور  آلمانی  معروف 
کتاب را نشر ققنوس با ترجمه  عرفان ثابتی 
ژانر  است.  کرده  منتشر  صفحه   ۱۳۶ در 
دسته  کتاب های  در  می توان  را  این کتاب 
شوپنهاور  داد.  قرار  روانشناسی  و  فلسفی 
۱۴۵ سال پیش درگذشت و رساله عجیب 
او هنر همیشه بر حق بودن در طول عمر 
او به طور کامل منتشر نشد. این کتاب بر 
اساس نسخه ویرایش شده ای است که در 
سال ۱۸۹۶ منتشر شده است. شوپنهاور در 
کتاب هنر همیشه بر حق بودن، ۳۸ اقدام 
و  بحث  در  شدن  برنده  برای  را  متفاوت 
ارائه می کند. راه کارهایی که صرف  مجادله 

نظر از اینکه حقیقت چیست، برای پیروزی 
در بحث و جدل لفظی، کاربردی اند. کتاب 
هنر همیشه بر حق بودن تنها برای پیروزی 
ما نیست بلکه به ما کمک می کند تا نسبت 
به افرادی که همیشه حق به جانب هستند 
یا دست کم تالش می کنند خود را بر حق 
جلوه دهند واکنش مناسبی داشته باشیم و 
آفات بحث و جدل را بشناسیم یا در صورت 
لزوم خودمان از مطالب کتاب استفاده کنیم. 
سی و هشت  اقدام بر حق بودن، نکته هایی 
نه استداللی؛ بلکه نکاتی جدال بر انگیزند که 
ما در زندگی روزمره، بین گروه زیادی از افراد 
جامعه حتی بین اعضای خانواده  بار ها و 
بارها مشاهده کرده ایم. در کتاب هنر همیشه 
به خواننده ی خود  بودن، شوپنهاور  بر حق 
با لحنی طعنه آمیز و طنز آلود عالوه بر ارائه 
مواردی برای پیروزی، برای غلبه بر رقیب هم  

هشدارهای الزم را  ارائه می کند.

| هنر همیشه بر حق بودن | 
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