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اهمیتمشارکتافرادمشهور
درمسائلمحیطزیستی

متکی  مشهور  افراد  به  واقعًا  ما  فرهنگ   
به مشاهیر  از مردم  البته بسیاری  است  و 
یا همانطور که در فارسی هم زیاد به کار برده 
می شود »سلبریتی ها«  اعتماد دارند. آنها در 
تا  دندان گرفته  خمیر  از  محصوالت  فروش 
لوازم آرایشی با شرکت های تجاری همکاری 
داریم.  باور  و  اعتماد  آنها  به  ما  و  می کنند 
بنابراین، وقتی یک سلبریتی در مورد مسائل 
محیط زیستی فعال می شود، چنانچه صادق 
و قابل باور باشند و موضعگیری ها را بر اساس 
رویکرد علمی دنبال کند اتفاق  خوبی است. 
اهمیت  و  حساسیت  زیست  محیط  مساله 
ویژه ای در سطح ملی دارد.  اگر منابع طبیعی 
را در خشکی و دریاها  در 100 تا 200 سال از 
بین ببریم، باید باور کنیم که انقراض ششم 

زمین در پیش خواهد بود.
فعال  و  بازیگر  تهرانی،  هدیه  خانم  سرکار 
اجتماعی، سیزدهم فروردین ماه 1۴01 با حضور 
در تاالب میانکاله به کارزار مخالفت با احداث 
پتروشیمی در نزدیکی تاالب میانکاله پیوست.
این بازیگر سینما با در دست گرفتن تابلوی 
»نه به پتروشیمی میانکاله« مخالفت خود را 
با این طرح نشان داد. او که از حامیان محیط 
زیست و حیوانات است در 1۳ فروردین 1۳۹۵ 
نیز به   حمایت از حقوق حیوانات پرداخته 
بود. این بازیگر ۴۹ ساله در فعالیت هایی مانند 
کمک به سیل زدگان، زلزله زدگان، جمع آوری 
زباله از طبیعت و … نیز حضور داشته است. با 
این حال استاندار مازندران در بیست و هفت 
فروردین 1۴01   با کنایه به اقدام هدیه تهرانی 
و سایر هنرمندان گفت: »هنرمندان در مساله 
پتروشیمی میانکاله اصال اطالع ندارند. پشت 
پول  و  رانت  فساد،  اقدامات  برخی  صحنه 
است! چه کسی به او خط داده است؟«اگر 
نام  سلبریتی ها واقعًا و عمیقًا به هدفی که 
و قدرت خود را پشت آن گذاشته اند اهمیت 
دهند، می توانند اثر مثبتی بر آن هدف داشته 
باشند.سلبریتی مناسب به روش درست کار 
می کند . اما باید واقعًا باور داشته باشد و واقعًا 
برای محیط زیست کار کند، و نه اینکه فقط 
به عنوان چهره ای زیبا و خوش خوش قیافه 
ظاهر شود و دغدغه ای کلی در مورد محیط 
مشهور  افراد  کند.اثربخشی  مطرح  زیست 
در  حفاظت از محیط زیست مطالعه شده و 
مشخص شده است که تأیید افراد مشهور می 
تواند اثرهای  مثبت و منفی بر دیدگاه افراد 
نسبت به یک سازمان و یا یک مساله داشته 
باشد. مشهورها واقعًا قدرتمند هستند.  آنها 
بر خالف بسیاری از افراد دیگر، پلتفرم هایی 
دارند.  خود  سخن  رساندن  گوش  به  برای 
خود  عمومی  تصویر  به  اغلب  سلبریتی ها 
آنها  نام  با  اهمیت می دهند و شرکت هایی  
تجارت می کنند ، که منبع درآمد این مشاهیر 
هم هست.سلبریتی ها می توانند در پیام های 
آن   در  نامشان  دادن  قرار  با  زیستی  محیط 
موضوع  و جذب مخاطبان گسترده تر، زندگی 
تازه ای بدهند.مشارکت سلبریتی ها آگاهی را 
افزایش می دهد . افراد مشهوری مانند لئوناردو 
محیط  احیای  و  حفاظت  برای  کاپریو  دی 
تبلیغ  و پول اهدا می کنند. او  همچنین بنیاد 
لئوناردو دی کاپریو را ایجاد کرده که به حفاظت 
از اقیانوس ها و حیات دریایی اختصاص دارد. 
بر اساس وب سایت بنیادش، او بر ابتکاراتی 
مانند حفاظت از صخره های مرجانی، سواحل، 
حفظ ماهیگیری، حفاظت از کوسه ها و مناطق 
حفاظت شده دریایی قطب شمال تمرکز دارد. 
با   "  ۵ Oceans " نام  به  ابتکاری  او حتی 
هدف  حفاظت از هر پنج اقیانوس در سراسر 
جهان دارد.تد دانسون از کمدین های معروف 
همچنین جک  و   ۹0 دهه  اوایل  و   80 دهه 
جانسون  موسیقی دان حرفه ای در همین بازه 
زمانی، نیز از هنرمندان فعال در عرصه محیط 

زیست هستند. 

مقابلهاهالیسراوانباماشینهایحملزبالهبهیکهفتهرسید
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منظور  به  داد  خبر  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
دسترسی عادالنه همه بیماران به خدمات درمانی در 
تالشیم پوشش کامل بیمه ای برای بیماران خاص و 
صعب العالج ایجاد کنیم.به گزارش ایرنا از وبدا، دکتر 
جهانی  روز  فرارسیدن  مناسبت  به  کریمی،  سعید 
هموفیلی) 2۹ فروردین(، افزود: تعداد بیماران هموفیلی 
ثبت شده در سامانه این معاونت، حدود 1۳ هزار بیمار 
شامل کلیه اختالالت خونریزی دهنده که بیشترین آن 
شامل هموفیلی A و B)کمبود فاکتور8 و ۹( و فون 
ویلبراند است.  او با اشاره به شعار امسال فدراسیون 
  Access for All جهانی هموفیلی، گفت: شعار امسال
)دسترسی برای همه( است که بر اساس سه محور 
همکاری نهادهای مرتبط و ارکان جامعه، سیاستگذاری 
دولت ها برای مدیریت بهتر درمان بیماران هموفیلی 
ادامه  است.کریمی  شده  بنا  پیشرفت،  و  توسعه  و 
و هدف  روز جهانی هموفیلی  به شعار  توجه  با  داد: 
وزارت بهداشت مبنی بر ارتقا و تعالی نظام سالمت، 
برنامه های کلی معاونت درمان با هدف ارتقای کیفیت 
زندگی بیماران، حول سه محور اساسی ارتقای خدمات 
درمانی، دسترسی عادالنه بیماران به خدمات درمانی 
بهداشت  وزیر  است.معاون  استوار  مالی  حفاظت  و 
تصریح کرد: تشکیل کمیته های علمی به منظور به روز 
رسانی برنامه های درمان و تدوین و ابالغ بسته های 
جامع درمان برای کلیه گروه ها شامل خدمات درمانی، 
پیشگیری از عوارض بیماری و ارزیابی های دوره ای از 
جمله اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه خدمات 
درمانی است. کریمی افزود: در زمینه دسترسی عادالنه 

زیرساخت های  توسعه  درمانی،  خدمات  به  بیماران 
مورد نیاز برای ارائه خدمت از طریق تکمیل و تجهیز 
مراکز مراقبت جامع هموفیلی شامل ویزیت پزشک، 
تزریق فرآورده های خونی و انعقادی، عرضه داروهای 
برنامه  توسعه  و  توانبخشی  دندانپزشکی،  تخصصی، 
تاکید  انجام شده است.او  پروفیالکسی در 20 مرکز 
به  حمایتی کمک  دستورالعمل  ابالغ  و  تدوین  کرد: 
بیماران و تقبل هزینه های بستری مرتبط با بیماری 
در بخش های دولتی شامل کلیه خدمات ذکر شده 
خصوص  در  بیماران  از  حمایت  حمایتی،  بسته  در 
تأمین پکیج ملزومات مصرفی تزریق فاکتور در منزل 
به ویژه برای پروفیالکسی و ITI )درمان مهارکننده(، 
و  تخصصی  دندانپزشکی  خدمات  هزینه  به  کمک 
گاها تحت بیهوشی در مراکز درمانی و دانشکده های 
دندانپزشکی برای بیماران هموفیلی و کمک به هزینه 
خدمات توانبخشی و  فیزیوتراپی در بیماران هموفیلی 
با مشکالت مفصلی در راستای حفاظت مالی از بیماران 
صورت می گیرد. کریمی درباره وضعیت مراکز جامع 
هموفیلی نیز گفت: مراکز جامع، در واقع شبکه مراکز 
درمانی بیماران هموفیلی است. این شبکه شامل چند 
وابسته است.  اقماری  و مراکز  )ریفرال(  مرکز قطب 
داریم که  هموفیلی  درمانی  مرکز   20 حاضر  حال  در 
خدمات مورد اشاره را به صورت کامل ارائه می کنند.
معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: با توجه به قانون 
بودجه سال 1۴01 و با همکاری سازمان بیمه سالمت 
در تالشیم پوشش کامل بیمه ای برای بیماران خاص و 

صعب العالج ایجاد کنیم.

سخنگوی صنعت برق گفت: تراز منفی تولید و مصرف 
به 10 هزار و ۵00  با تالش های صورت گرفته  امسال 
مگاوات کاهش یافته است، اما همچنان تا رسیدن به 
نقطه مطلوب فاصله داریم.مصطفی رجبی مشهدی در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بر اساس برآوردهای 
صورت گرفته، نیاز مصرف برق در تابستان امسال به ۷0 
هزار مگاوات خواهد رسید که این میزان نسبت به پیک 
سال گذشته ۴.۴۶ درصد رشد نشان می دهد، اظهار کرد: 
100 برنامه عملیاتی برای جبران ناترازی تولید و مصرف 
برق تدوین شده که این برنامه ها در چهار محور شامل 
برنامه ریزی و اقدامات تامین برق، مدیریت مصرف و 
تقاضا، آمادگی شبکه سراسری برق و برنامه ریزی و 

مدیریت، تدوین و ابالغ شده است.او با بیان اینکه برای 
مدیریت مصرف برنامه هایی لحاظ شده که می توان به 
مدیریت برق صنایع با همکاری وزارت صمت، تعدیل 
 ۵0 ارزها، کاهش  رمز  جمع آوری  و  معابر  روشنایی 
درصدی مصرف برق ادارات و نصب کنتورهای هوشمند، 
مدیریت چاه های کشاورزی، استفاده از مولدهای برق 

صنایع و اقدامات فرهنگی و اطالع رسانی اشاره کرد.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه تاکنون با بیش از 
۴۷8 هزار مشترک دیماندی صنعتی به منظور همکاری 
در برنامه های پیک بار تفاهم نامه منعقد شده است، 
تراز  ایجاد  برای  شده  انجام  اقدامات  گفت:علی رغم 

نیازمند واردات هستیم.

معاونوزیربهداشت:
پوششکاملبیمهایببیمارانخاص

رادنبالمیکنیم

سخنگویصنعتبرق:

ترازمنفیصنعتبرقبه10هزارمگاواترسید
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اجرای  قضائیه گفت:واحدهای  قوه  رئیس 
احکام نیازمند پشتیبانی و حمایت بیشتر 
عدالت  پیاده سازی  و  اجرا  در  تا  هستند 

نشود. ایجاد  خللی  هیچگونه 
به گزارش ایسنا ، حجت االسالم والمسلمین 
عالی  شورای  نشست  در  محسنی اژه ای 
تهنیت میالد  و  تبریک  قوه قضائیه ضمن 
بیان  )ع(به  امام حسن مجتبی  باسعادت 
نکاتی در باب زندگی و زمانه این امام همام 
و مواجهه ایشان با منافقان، شیطان صفتان و 
کوته فکران پرداخت و به در پیش بودن لیالی 
قدر و ارزش و فضیلت این شب ها اشاره کرد.
دیدار  به  همچنین  قضا  دستگاه  رئیس 
سه شنبه گذشته کارگزاران نظام با مقام معظم 
رهبری و بیانات حکیمانه و کاربردی معظم له 
در حوزه های مختلف اشاره کرد و به معاونت 
راهبردی قوه قضائیه دستور داد که آن بخش 
از توصیه های کاربردی اخیر رهبر انقالب که به 
نحوی از انحاء مرتبط با مسئوالن و کارکنان 
قضایی به ویژه در حیطه های اخالقی است را 
در قالب دستورالعمل جهت نصب العین بودن 

تدوین کند.
با  همچنین  کشورمان  ارشد  مقام  این 
گرامیداشت روز ارتش، به نقش مؤثر این 
مسلح  نیروهای  همه  کلی  طور  به  و  نیرو 
کشور در ایجاد اقتدار، قدرت بازدارندگی، حفظ 
تمامیت ارضی و استقالل کشور با تبعّیت از 
فرماندهی معظم کل قوا اشاره کرد و ارتش 
و نیروهای مسلح کشور را متشکل از نیروها 
جهادی  روحیه  دارای  و  مؤمن  عناصری  و 
دانست که در زمان های جنگ و صلح پیوسته 

در حال خدمت رسانی به مردم هستند.
امروز  نشست  ادامه  در  اژه ای  محسنی   
شورای عالی قوه قضائیه به بازدید ۴ ساعت 
و سی دقیقه ای پنجشنبه هفته گذشته خود 
دادسرای  و  دادگستری  شعب  تمامی  از 
مفید  با  و  اشاره کرد  اسالمشهر  شهرستان 
امر  بازدیدها در  این قبیل  و مؤثر دانستن 
آسیب شناسی روندها و فرآیندها و شناسایی 

قضایی،  مراکز  کمبودهای  و  مشکالت 
کردن  مرتفع  برای  را  مشخصی  دستورات 
برخی مشکالت و معضالت احصاء شده در 

کرد. صادر  قضایی  واحدهای 
ضرورت تقویت دادسراها از جهات مختلف 
امکانات؛  و  انسانی  نیروی  تجهیز  از  اعم 
این نخستین دستور رئیس قوه قضائیه در 
جریان نشست اخیر بود؛ رئیس قوه قضائیه 
در همین زمینه با بیان اینکه دادسراها در 
صف اول مبارزه با جرائم هستند به نقش 
این واحدهای قضایی در رسیدگی و مقابله با 
جرائم و انجام تحقیقات مرتبط با پرونده های 
در  را  دادسراها  نقش  و  اشاره کرد  کیفری 
اتقان آراء محاکم و رضایتمندی مردم بسیار 

حائز اهمیت دانست.
ضرورت  بر  همچنین  قضائیه  قوه  رئیس 
تقویت شعب اجرای احکام نیز تاکید کرد 
بخش هایی  را  احکام  اجرای  واحدهای  و 
در  گرفته  صورت  تالش های  که  دانست 
مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه بدوی 
و تجدیدنظر و دیوان عالی را به ثمر می نشانند 
لذا نیازمند پشتیبانی و حمایت بیشتر هستند 
هیچگونه  عدالت  پیاده سازی  و  اجرا  در  تا 

نشود. ایجاد  خللی 
رئیس قوه قضائیه در ادامه به مقوله مهم 
چینش و توزیع و تخصیص نیروها در مراکز 
بهره وری و  بیشترین  به نحوی که  قضایی 
کارآمدی در واحدهای قضایی حاصل شود 
اشاره کرد و در همین زمینه، آسیب شناسی 
خود در بازدید اخیر از شعب دادگستری و 
دادسرای شهرستان اسالمشهر را مدنظر قرار 
داد و نامتعادل بودن چینش نیروها در برخی 
مراجع قضایی را دارای پیامدهای نامطلوب 
دانست و در این راستا مشخصًا خطاب به 
را  دستوراتی  تهران  دادگستری  رئیس کل 

صادر کرد.
 محسنی اژه ای در نشست خود  با اعضای 
شورای عالی قوه قضائیه به مسئوالن عالی 
خود  نظارت های  بر  داد که  دستور  قضایی 

میدانی  صورت  به  چه  زیرمجموعه ها  بر 
در  تا  بیفزایند  سیستمی  صورت  به  چه  و 
خالل این نظارت ها، روندها و فرایندها مورد 
آسیب شناسی قرار گیرند و مشکالت و موانع 
خدمات  ارائه  شدن  مطلوب تر  هرچه  برای 

برطرف شوند. مردم،  به  قضایی 
رئیس قوه قضائیه ضمن قدردانی از زحمات 
شاهرخیان معاون مالی و پشتیبانی دستگاه 
قضا به او دستور داد که با همکاری معاونت 
راهبردی، گام های بیشتری را برای برطرف 
کردن مسائل و مشکالت واحدها و کارکنان 
قضایی بردارند و به صورت زمان بندی شده، 
اولویت هایی  و  شاخص ها  تعیین  ضمن 
کشور  قضایی  مراکز  تمامی  از  مشخص، 
و  مالی  معاونت  در  همکارانشان  با کمک 
تا  آورند  عمل  به  میدانی  بازدید  پشتیبانی 
مشکالت  و  تنگناها  با  بیشتری  آشنایی 

واحدها و کارکنان قضایی پیدا کنند.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا به معاون 
منابع انسانی قوه قضائیه نیز دستور داد که 
با انجام بازدیدهای مستمر میدانی از مراکز 
قضایی ضمن بررسی نحوه چینش و توزیع 
نیروها در واحدهای قضایی نسبت به رفع 
در  قضا  دستگاه  مسائل کارکنان  و  نیازها 
حوزه های مختلف از جمله مسائل آموزشی، 

اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
برنامه ها و سیاست های اصلی  از  اما یکی 
دستگاه قضایی در دوره جدید که مورد تاکید 
محسنی  والمسلمین  حجت االسالم  مؤکد 
نیز  قضایی  تحول  سند  در  و  است  اژه ای 
بدان تصریح شده »کوتاه کردن فرآیندهای 
دادرسی«است؛ در همین زمینه، رئیس قوه 
قضائیه در جریان نشست امروز به معاونت 
در  که  داد  دستور  قضا  دستگاه  راهبردی 
راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به 
عدالت نسبت به اتخاذ تدابیر برای کاهش 
قضایی،  پرونده های  به  رسیدگی  فرآیند 
اقدامات بیشتری را در دستور کار قرار دهد.
رئیس قوه قضائیه در همین زمینه مشخصًا 

به بازدید اخیر خود از دادگستری و دادسرای 
شهرستان اسالمشهر اشاره کرد و نسبت به 
معطل ماندن فرایندی پرونده ها در یک مرجع 
قضایی و عدم ارجاع به موقع آن ها به مراجع 
بعدی تذکر داد و این موضوع را از عوامل اطاله 

دادرسی دانست.
رئیس قوه قضائیه در پایان بخش نخست 
نشست  شورای عالی قوه قضائیه با عنایت 
جریان  در  صورت گرفته  آسیب شناسی  به 
بازدید اخیر خود از دادگستری و دادسرای 
فناوری  و  آمار  مرکز  رئیس  به  اسالمشهر 
ضمن  داد  دستور  قضا  دستگاه  اطالعات 
برنامه ریزی جهت انجام بازدیدهای مستمر 
از مراکز قضایی و احصاء مشکالت ناظر بر 
فرایندهای الکترونیکی در واحدهای قضایی، 
با همکاری معاونت های »راهبردی«و »منابع 
و  زیرساخت ها  تجهیز  به  انسانی«نسبت 
آموزش نیروها برای ارسال سیستمی اوراق 

قضایی اقدامات الزم را ترتیب دهد.
قوه  عالی  شورای  نشست  دوم  بخش  در 
و  آمار  مرکز  رئیس  کاظمی فرد  قضائیه، 
این  در  نیز  قضائیه  قوه  اطالعات  فناوری 
جلسه با اشاره به تکلیف قانونی برای تمامی 
واحد  پنجره  راه اندازی  زمینه  در  دستگاه ها 
خدمات هوشمند، اظهار کرد:قوه قضائیه به 
منظور تحقق اهداف »قوه قضائیه هوشمند«و 
ارائه خدمات الکترونیکی به افراد جامعه و 
پنجره  تا کنون  مردمی،  مراجعات  کاهش 
واحد خدمات قضایی را در درگاه ملی قوه 
قضائیه با 20 خدمت قضایی راه اندازی کرده 
و این خدمات با استفاده از شناسه ثنا قابل 

هستند. دسترسی 
او افزود:مردم با استفاده از درگاه ملی قوه 
حضوری،  مراجعه  بدون  می توانند  قضائیه 
پرونده«،»ابالغ  »پیگیری  نظیر  خدماتی  از 
الکترونیکی«،»شرکت در جلسات رسیدگی 
مجازی«و سایر ارتباطات با دستگاه قضایی 

بهره مند شوند.
خدمات  راه اندازی  به  اشاره  با  کاظمی فرد 
الکترونیکی »دادخواست از راه دور بدوی«و 
عدالت  دیوان  تجدیدنظر  »دادخواست 
اداری«در سال گذشته، عنوان کرد:مردم برای 
ارائه این دو دادخواست، به جز هزینه های 
پرداخت  را  دیگری  هزینه  هیچ  قانونی 

نمی کنند.
قوه  اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  رئیس 
قضائیه با بیان اینکه تمام تالش این مرکز 
بر آن است که پنجره واحد خدمات قضایی را 
تا هفته قوه قضائیه تکمیل کند، گفت:تکمیل 
پنجره واحد خدمات قضایی و تبدیل آن به 
پنجره واحد قوه قضائیه، نیازمند آن است 
که خدمات الکترونیکی تمامی سازمان های 

تابعه قوه قضائیه، ثنا پایه شود.
»بهره مندی  گفت:  همچنین  کاظمی فرد 
و  نوین  فناوری های  از  حداکثری 
خدمات  دانش بنیان«،»گسترش 
دسترسی  »تسهیل  قضایی«و  الکترونیک 
تحول  سند  عدالت«،»اجرای  به  مردم 
قوه  بوم  زیست  به  قضایی«،»شکل دهی 
تعامل  همراه  به  فناوری  بستر  در  قضائیه 
مهم ترین  نهادها«،  سایر  با  حداکثری 
اولویت های مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 

هستند.  1۴01 سال  در  قضائیه 
حجت االسالم والمسلمین مظفری رئیس 
با  این جلسه  در  نیز  اداری  عدالت  دیوان 
اشاره به نتایج مثبت ۳0 جلسه این دیوان 
مختلف که  وزارتخانه های  و  دستگاه ها  با 
پیشگیری  معاونت  در  سال گذشته  طی 
در  مثال،  عنوان  کرد:به  اظهار  شد،  برگزار 
عدالت  دیوان  جلسه   8 برگزاری  نتیجه 
بخشنامه ای  اجتماعی،  تامین  با  اداری 
آنکه  بر  این بخشنامه عالوه  صادر شد که 
دیوان  به  پرونده  ورودی  کاهش  موجب 
از ۳ هزار و  اداری می شود، بیش  عدالت 
اداری که  عدالت  دیوان  پرونده  فقره   ۵00
را ظرف  است  صادر شده  رای  آن ها  برای 

می کند. مختومه  آینده  ماه  چند 
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نظارت را بیشتر کنید تا آسیب شناسی 
و اصالح روندها صورت گیرد

رئیسجمهور:

قدرتنیروهایمسلحما
قدرتبازدارندگیاست

رئیس جمهور خطاب به رژیم صهیونیستی 
گفت: کوچک ترین تحرک شما از نیروهای 
مسلح ما مخفی نیست و اگر کوچک ترین 
مقصد  دهد،  رخ  شما  سوی  از  حرکتی 
نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونیستی 

است.
ابراهیم  سید  هللا  آیت  ایسنا،  گزارش  به 
ارتش  رژه  امروز  صبح  مراسم  در  رئیسی 
کشورمان  با گرامیداشت روز ارتش و درود 
و  یاد  و گرامیداشت  شهدا  مطهر  ارواح  به 
امام  ،گفت:  جانبازان  و  ایثارگران  خاطره 
بزرگوار ما حکیمانه امروز را روز ارتش اعالم 
مردم  خداخواه،  ارتش  ما  ارتش  کردند. 
با بصیرت، مکتبی و دارای روحیه  دوست، 

است. انقالبی 
او افزود:  میثاق با امام و همراهی با مردم 
ارتش  است .  ارتش  بصیرت  جلوه  بهترین 
و  درخشید  خوش  بسیار  مقدس  دفاع  در 
در  آمیز  موفقیت  را  مختلفی  عملیات های 

دادند.     انجام  دریا  و  آسمان 
نام  اینکه  بیان  با  همچنین  رئیس جمهور 
نمی شود،  فراموش  هرگز  ارتش  آوران  نام 
عنوان  به  را  ارتش  همواره  تاریخ،  گفت: 

می کند. یاد  کشور  افتخارآفرینان 
و  ارتش  برادری  و  همکاری  تاکید کرد:  او 
مسلح  نیروهای  است.  زدنی  مثال  سپاه 
دارند.  بسیاری  توانمندی های  ایران 
محوری ترین توانمندی این نیروها مخلص، 
مکتبی، با مهارت و آموزش دیده، خطرپذیر 
بودن است که آماده اند با هر دشمنی مواجه 
جمهوری  در  قدرت  مولفه  مهمترین  شوند. 
خدا  به  دلداده  متدین  مردم  اسالمی، 
دیده،  آموزش  ما  نیروهای مسلح  هستند، 

هستند. انقالبی  و  مخلص 
از  بعد  ما  مسلح  نیروهای  افزود:  رییسی 
پرداختند  خود  بازسازی  به  تحمیلی  جنگ 
جهان  در  ما  نظامی  توانمندی  امروز  و 
زبان زد است. ارتش خیلی خوب از فرصت 
استفاده کرد،  توانمند شدن  برای  تحریم ها 
صنایع نظامی ما در بهترین شرایط قرار دارد 
ببریم. بهره  در کشور  این صنایع  از  باید  و 

او با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح از مردم، 
با مردم و در مردم هستند، افزود: در مسأله 
کرونا ارتش و نیروهای مسلح در کنار مردم 
بودند و بسیار خوب عمل کردند و امکانات 
خوبی در اختیار مردم قرار دادند. در سیل و 
زلزله و آفات طبیعی، ارتش کنار مردم بود. 
ارتش، سپاه و بسیج اولین گروهی هستند 
تا  و  بودند  حاضر  زده  زلزله  مناطق  در  که 
ترک  را  میدان  نمی شد،  رفع  مردم  مشکل 

نمی کردند.
 رئیس جمهور با یادآوری اینکه ارتش نیروی 
برای  آماده  و  مردم  اعتماد  مورد  و  مجهز 
دفاع از کشور است گفت: ارتش امیدآفرین 
است. آمادگی ارتش برای دشمن این است 
قدرت  ما  مسلح  نیروهای  قدرت  بداند  که 
از  تحرکی  کوچکترین  است.  بازدارندگی 
نیروهای  تیزبین  از چشمان  دشمن  سوی 
مسلح ما مخفی نیست. رژیم صهیونیستی 
نیروهای  از  شما  تحرک  بداند کوچکترین 
مسلح ما مخفی نیست و اگر کوچک ترین 
مقصد  دهد،  رخ  شما  سوی  از  حرکتی 
نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونسیتی 
را  شما  ما  مسلح  نیروهای  قدرت  و  است 

نمی گذارد. آرام 
او تاکید کرد: آمریکا اعالم کرده است که ما 
علیه  حداکثری  فشار  و  تحریم ها  تمام  در 
شد.  نصیبمان  مفتضحانه  شکست  ایران 
علیه  است که  همه کسانی  سرنوشت  این 

اقدام کنند. ایران  اسالمی  جمهوری 
رییس همچنین بیان کرد: پیام این اقتدار 
که  است  این  عالم  محرومان  همه  به 
نیروهای مسلح ما نقطه امید برای مظلومان 
ایران  ارتش  امروز  هستند.  مستضعفان  و 
در دل مردم جای دارد و این ارتش تحت 
فرماندهی معظم فرمانده کل قوا برای انجام 

دارد. آمادگی  محوله  ماموریت های 
اسالمی  جمهوری  ارتش  از  تشکر   با  او 
به  مردم  خدمت گزار  عنوان  به  ایران گفت: 
می شنوند  را  بنده  صدای  که  کسانی  همه 
اسالمی  جمهوری  ارتش  می کنم،  عرض 
این  و  دارد  جای  مردم  دل  در  ایران 
ارتش، تحت فرماندهی فرمانده معظم کل 
قوا)مدظله العالی( برای انجام ماموریت های 
محول شده، آمادگی دارد و این آمادگی برای 
کشور ما توفیق بسیار بزرگی است که باید 
برای آن خدای متعال را همواره شاکر باشیم.

اهمیتمشارکتافرادمشهور
درمسائلمحیطزیستی

 دانسون اخیرًا برای سخنرانی در گردهمایی »بدون حفاری 
جدید نفتی در فراساحل« در کالیفرنیا دعوت شد و همزمان 
اقدام به توسعه سازمان محیط زیست غیرانتفاعی خود کرد 
که اکنون به طور گسترده با نام Oceana شناخته می شود .
نمونه های زیادی از افراد مشهور وجود دارد که قبل از اینکه 
مشهور باشند این کار را انجام داده اند و سپس همچنان 
و  صدای  نخبگی خود سود جسته  و  پلتفرم هنری  از 
خود برای انتشار یک پیام  خوب محیط زیستی استفاده 

می کنند.
با ظهور رسانه های اجتماعی و چشم انداز دیجیتالی جدید، 
دامنه اثرپذیری از افراد مشهور در زمینه های محیطی و 
بشردوستانه گسترش یافته است زیرا توانایی افراد مشهور 
آسانی  به  عمومی  صورت  به  حمایت  یا  مشارکت  برای 
شماره گیری در تلفنهای هوشمند با صفحه لمسی شده 
است. رسانه های اجتماعی واقعًا سهولت دسترسی افراد 
مشهور را برای مشارکت و تأثیرگذاری از هر کجای جهان که 

هستند، تغییر داده است.
نتیجه  است،  دشوار  آن  تعیین کمیت  واقعًا  چیزی که 
مستقیم تأیید افراد مشهور بر اهداف محیط زیستی  است. 
وقتی هنرمندی مانند لئوناردو دی کاپریو  در سطح جهانی 
در پویشی وارد می شود، مسلما اثر زیادی دارد.  البته 
تایید اثر  افراد مشهور بر نحوه توجه مردم به اهداف محیط 
زیستی   دشوار است. مشهورها   باید پویش هایی را 
تقویت کنند که درست و قانونی و علمی باشد. طبیعتا 
افراد مشهوری که تصور می شود از موضوعی برای بهبود یا 
ارتقای شخصی خود استفاده می کنند یا ممکن است برای 
مشارکت شان پول دریافت کنند، ارجح نیستند.  مهم است 

که افراد مشهور الگوی خوبی باشند.
حمایت سلبریتی ها از اهداف محیط زیستی در دهه های 
اخیر رشد چشمگیری داشته است. این گسترش به دالیلی  
مانند گسترده شدن اخبار مربوط به مخاطرات  تغییرات 
از  وسیعی  طیف  مشاهیر  این  است.  مربوط  اقلیمی 
حامیان  محیط زیستی را به موضوع جذب کرده اند. درست 
و منطقی آن است که دولتمردان نیز قدردان حمایتهای 
مشاهیر هنری و فرهنگی از اهداف محیط زیستی باشند. 
بدیهی است که این مشاهیر متخصصان علم محیط زیست 
نیستند ولی اگر مداخله آنها در جهت درست و علمی است، 
اشکاالت  از  بیش  بسیار   فعالیتشان  این  فایده  حتما 

احتمالی است.

 محسنی اژ ه ای : برنامه ریزی 
جهت انجام بازدیدهای 
مستمر از مراکز قضایی 
و احصا مشکالت ناظر بر 
فرآیندهای الکترونیکی در 
واحدهای قضایی، با همکاری 
معاونت های »راهبردی«و 
»منابع انسانی« انجام گیرد و 
نسبت به تجهیز زیرساخت ها 
و آموزش نیروها برای ارسال 
سیستمی اوراق قضایی 
اقدامات الزم را ترتیب دهید.

مخبر: قابل قبول نیست 
که کشوری همانند ایران که 
در شمال و جنوب از نعمت 
خدادادی دریا برخوردار است، 
در نواحی مرکزی با مشکالت 
کم آبی و در عین حال مراکز 
تجمع جمعیتی مواجه باشد که 
باید با اعمال مدیریت صحیح و 
تخصیص بهینه آب این مشکالت 
هر چه زودتر برطرف شود.

رییسقوهقضائیهازمسئوالناینقوهخواستبرنظارتهایخودبرزیرمجموعههاچهبهصورتمیدانیوچهبهصورت
سیستمیبیفزایندتادرخاللایننظارتها،روندهاوفرایندهاموردآسیبشناسیقرارگیرندومشکالتوموانعبرایهرچه

مطلوبترشدنارائهخدماتقضاییبهمردم،برطرفشوند.
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معاوناولرئیسجمهوردرجلسهانتقالآب
قابلقبولنیستشمالوجنوبدریاداشتهباشیم

ودرمرکزبیآبباشیم
نهمین جلسه انتقال آب از خلیج فارس و دریای 
اول  معاون  ریاست  به  مرکزی  فالت  به  عمان 
نیاز  رییس جمهور برگزار و بر تامین آب مورد 
صنایع و مصرف شرب استان های با تنش آبی 
به ویژه سیستان و بلوچستان از دریا تاکید شد.
جلسه  این  در  مخبر  محمد  ایسنا،  به گزارش 
دولت  جدی  و  قاطع  عزم  و  اراده  به  اشاره  با 
برای حل مشکل آب درکشور به ویژه از طریق 
تصریح  دریا  آب  انتقال  و  طرح شیرین سازی 
کرد:برگزاری ۹ جلسه در شش ماه گذشته پس 
از روی کار آمدن دولت سیزدهم برای طرح انتقال 
فالت  به  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  از  آب 
اساسی حل  اهمیت  و  اولویت  نشانگر  مرکزی 
مشکل آب کشور در این دولت است.معاون اول 
رییس جمهور حل مشکل تنش آبی در کشور و 
همچنین اجرای انتقال آب از دریا به فالت مرکزی 
و تامین آب مورد نیاز صنایع را اقدام ماندگار و 
و  برای نسل های کنونی  یادگار دولت سیزدهم 
جلسات  و گفت:برگزاری  عنوان کرد  آتی کشور 
منظم در کنار اقدامات عملیاتی و اجرایی برای 

تاسیس ایستگاه های آب شیرین کن و پمپاژ 
آب و همچنین طراحی و کارگزاری خطوط انتقال 
آب به فالت مرکزی ایران در این دولت پیشرفت 
نشست  این  در  است.او  داشته  توجهی  قابل 
سیزدهم  دولت  پایان  تا  کرد:امیدواریم  تاکید 
همچنین  و  بهداشتی  شرب  آب  مشکل  حل 
مورد نیاز صنعت کشور از طریق شیرین سازی و 
انتقال آب دریا نهایی شود.مخبر با اشاره به اینکه 
مسئله آب در آینده یک اولویت و نقش اساسی 
در معادالت منطقه ای و جهانی خواهد داشت، 
گفت:در حال حاضر هیچ اولویتی مهمتر از مسئله 
شرکت های  باید  ندارد که  وجود  کشور  در  آب 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی با هم 
افزایی و همکاری روز افزون مشکل تامین آب در 
کشور را حل کنند.او همچنین سخنانش را اینگونه 
ادامه داد :قابل قبول نیست که کشوری همانند 
ایران که در شمال و جنوب از نعمت خدادادی 
دریا برخوردار است، در نواحی مرکزی با مشکالت 
کم آبی و در عین حال مراکز تجمع جمعیتی 
مواجه باشد که باید با اعمال مدیریت صحیح و 

تخصیص بهینه آب این مشکالت هر چه زودتر 
برطرف شود.معاون اول رئیس جمهور همچنین 
از وزارت نیرو خواست تا در پروژه های انتقال آب 
به فالت مرکزی ایران عالوه بر تامین نیازهای 
شرب و صنعت، به بخش کشاورزی نیز توجه 
کرده و در صورت امکان تخصیص های الزم در 
نظر گرفته شود.وزیر نیرو نیز در این جلسه با 
اشاره به پیشرفت های قابل توجه و بسیار زیاد 
طرح های آب شیرین کن و طراحی و پیشرفت ۵ 
خط انتقال آب دریا به فالت مرکزی و همچنین 
اجرا،  تکمیل و طراحی ایستگاه های پمپاژ آب 
در دولت سیزدهم گفت:طرح های نهایی شده و 
قابل بهره برداری در سال جاری و با همت وزارت 
نیرو در دولت سیزدهم بیش از میانگین و معادل 
کل طرح های اجرا شده در گذشته خواهد بود 
که با بهره برداری کامل از ظرفیت ایستگاه های 
تا ۵00  و چابهار  بندرعباس  در  آب شیرین کن 
هزار متر مکعب به ظرفیت آب شیرین سازی 
شده در سال جاری اضافه می شود.او با اشاره به 
اهمیت تامین آب مورد نیاز صنعت ادامه داد:با 

اجرایی و نهایی شدن طرح های انتقال آب میزان 
برابر می شود که  سرانه آب بخش صنعت سه 
خوشبختانه این بخش استقبال خوبی از تامین 
این  است.در  داشته  دریا  از  انتقالی  پایدار  آب 
جلسه که وزرای نیرو و صنعت، معدن و تجارت 
و همچنین مدیران شرکت های سرمایه گذاری و 
مسئوالن دستگاه های مربوطه در حوزه صنعت و 
آب حضور داشتند، وزارت نیرو گزارشی از طرح 
جامع تامین آب از خلیج فارس و دریای عمان به 
فالت مرکزی ایران ارائه کرد.در ادامه این جلسه 
گزارشی از سیمای منابع آب و سرانه آب کشور، 
مختلف  مصارف  برای  ریزی  برنامه  قابل  آب 
)کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز( از منابع 
آب تجدید پذیر، مصرف فعلی و نیاز آتی شرب 
و بهداشت با لحاظ نمک زدایی از دریا، مقایسه 
وضع موجود پساب تصفیه خانه های فاضالب 
شهری، مصرف فعلی و تامین نیاز آتی صنعت 
صنعتی  مصارف  جهت  دریا  از  آب  برداشت  و 
کشور، طرح نمک زدایی از دریا، مجوزهای مورد 
نیاز و همکاری و هماهنگی دستگاه های مربوطه 
و حمایت های مورد نیاز جهت تسریع و تسهیل 
اجرای پروژه های انتقال آب از دریا ارائه شد.در 
این جلسه در خصوص پتانسیل بازتخصیص آب 
در بخش صنعت و تامین آب مورد نیاز کنونی 
پتانسیل  با  شد که  تاکید  بخش  این  آتی  و 

جایگزینی با آب دریا و همچنین پساب تصفیه 
خانه ها عالوه بر تامین نیاز صنعت، به تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی، کاهش فرونشست 
شایان  زیست کمک  محیط  به  توجه  و  زمین 
سیمای  از  شود.همچنین گزارشی  می  توجهی 
کلی طرح های توسعه ای وزارت نیرو برای حل 
مشکل تنش آبی و تامین آب کشور ارائه و عنوان 
شد که بالغ بر ۵۷0 طرح در دست اجرا شامل سد 
سازی، شبکه آبیاری، زهکشی و ایجاد تاسیسات 
فاضالب شهری با اعتبار ۷۴0 هزار میلیارد تومان 
و همچنین ۳۳۶ طرح اولویت دار بخش آب و 
آبفا تا پایان دولت سیزدهم با اعتباری بالغ بر 
2۹0 هزار میلیارد تومان عالوه بر پروژه انتقال آب 
از خلیج فارس و دریای عمان به فالت مرکزی 
آغاز به کار کرده و در حال انجام فعالیت های 
مقدماتی است.در این جلسه همچنین گزارشی 
انتقال  خطوط  لوله گذاری  پیشرفت  میزان  از 
آب و همچنین میزان آب تحویل داده شده از 
محل شیرین سازی به بخش صنعت تا کنون 
ارائه و تاکید شد که پس از دستور معاون اول 
رئیس جمهور برای اختصاص اعتبارات مورد نیاز، 
عملیات اجرایی خطوط دوم و سوم انتقال آب از 
محل ایستگاه های شیرین سازی و همچنین 
اجرای ایستگاه های پمپاژ آب به فالت مرکزی با 

کمک سرمایه گذاران اجرایی شده است.

سخنگویوزارتامورخارجه:

برجامسالهاست
کهبرایماکارنمیکند

نشست  در  خارجه  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده  سعید 
هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا به 
نظر او مرور زمان ارزش توافق در وین را پایین نمی آورد، 
توضیح داد: واقعیت این است که برجام سال هاست که 
ملت  اقتصادی  منافع  اینکه  یعنی  نمی کند  ما کار  برای 
ایران نادیده گرفته شده و واقعا ادامه دادن این وضعیت، 
سوال اساسی درباره اینکه انتفاع اقتصادی مردم ایران از 
برجام چیست را بیشتر می کند.خطیب زاده همچنین تأکید 
کرد: حداقل بخشی از گروه 1+۴ به بخش هایی از برجام 
پایبندی داشته اند و ما هم متناسب با آن پایبندی به برجام 
را داشته ایم و باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی می افتد.
براساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده سخنگوی وزارت 
خارجه در پاسخ به این سوال که ایران تا چه زمانی قرار 
است منتظر پاسخ آمریکا باشد و از دیگر سو این روزها 
اخباری منتشر شده مبنی بر گفت وگو بین ایران و اروپا در 
خصوص خودروسازی و این گفت وگوها در چه چارچوبی 
از  را  انجام می شود، گفت: ایران نقشه دوم و سوم خود 
روز اول داشته و اقتصاد خود را منوط به گفت وگوها در 
موضوع  تحریم  رفع  است که  است.روشن  نکرده  وین 
زمینه  این  در  جدیت  با  خارجه  وزارت  و  است  مهمی 
عمل کرده است.البته خنثی سازی تحریم ها نیز از جمله 
است. بوده  خارجه  وزارت  و  دولت  اصلی  مأموریت های 
وزارت خارجه همزمان که در حوزه رفع تحریم ها کار را به 
جلو برده بر اساس نقشه های دوم و سوم خودش موضوع 
خنثی سازی تحریم ها و اقتصاد تاب آور نسبت به تحریم ها 
را به عنوان یک اصل مهم در سیاست خارجی و دیپلماسی 

اقتصادی خودش دنبال کرده است.
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وارداتپنگوئناست

مقابلهاهالیسراوانباماشینهای
حملزبالهبهیکهفتهرسید
خستهازوعدههای
فراموششده

|پیام ما| از یک هفته قبل تا امروز، اهالی 
هنوز  گیالن،  استان  در  سراوان  روستای 
از  به هیچ یک  و  پای حرف خود مانده اند 
ماشین های حمل زباله اجازه گذر و رسیدن 
به سایت زباله سراوان را نداده اند. آنها بیش 
از سه دهه است که درگیر این سایت زباله 
و  صحبت ها  هم  تاکنون  و  جنگل اند  دل  و 
وعید  و  وعده  جز  به  مسئوالن  جلسات 
در  سراوان  اهالی  نداشته.  چیزی  برایشان 
»پیام  با  گذشته  روز  چند  صحبت هایی که 
و  خسته اند  وعده  از  گفتند  داشتند  ما« 
جنگل  دل  به  زباله  نمی دهند  اجازه  دیگر 
ماجرای  مصمم اند.  اینبار  و  شود  ریخته 
جانمایی سایت جدید زباله و آوردن دستگاه 
زباله سوز هم تاکنون بی نتیجه مانده است. 
به  فرمانداری گیالن  است که  درحالی  این 
سراوانی ها قول داده بود تا پایان آبان سال 
دیگر  و  شود  حل  سایت  این  مشکل   ۹8
که  آنطور  اما  نیاید.  منطقه  این  به  زباله ای 
با رایزنی و گرفتن مزایا  محلی ها می گویند 
توسط برخی از اعضای شورای قبل روستای 
تا  قرار شد  و  نشد  این قول عملی  سراوان 
پایان سال 1۴01 این سایت ساماندهی شود. 
بار هم وعده است  این  اما مردم می گویند 
ماشینی  نمی گذارند هیچ  دیگر خودشان  و 

برود. جنگل  دل  به  زباله  ریختن  برای 
تجمع و ایستادگی مردم سراوان در هفته 
از  برخی  تا  شد  عاملی  باالخره  گذشته 
نشان  واکنش  آن  به  نسبت  مسئوالن 
حضور  با  دیروز  رشت،  فرماندار  دهند. 
برای  تا  خواست  مردم  از  منطقه  این  در 
حمیدرضا  کنند.  صبوری  مشکل  حل 
از  »دیشب  گفت:  ایرنا  به  پناهی  امام 
برای  بار  دومین  برای  استاندار  طرف 
رشت  سراوان  مردم  حرف های  شنیدن 
را  یافتم و دغدغه مردم  در منطقه حضور 
تا  خواستیم  مردم  از  شنیدیم.  نزدیک  از 
در  جلسه ای  برگزاری  برای  را  نماینده ای 
استانداری با حضور کارشناسان و مدیران 
تاکنون  البته  که  کنند  انتخاب  مربوطه 
ادامه  در  او  نشد.«  معرفی  نماینده ای 
گفت که مسئوالن گذشته در سنوات قبل 
سراوان  مشکل  حل  برای  را  وعده هایی 
تحقق  عدم  که  داده اند  منطقه  مردم  به 
مردم  بی اعتمادی  به  منجر  امروز  آنها 

است. شده 
بازدید احمد وحیدی، وزیر  با اشاره به  او 
در  به گیالن  دولت  هیات  سفر  در  کشور 
توجه  با  و  زباله  از محل دفن   1۴00 بهمن 
به تاکیدات او که باید 2 کار اساسی برای 
»ابتدا  افزود:  شود،  انجام  مشکل  رفع 
تن   2۵0 از  شرکت کودآلی  ظرفیت  اینکه 
شود  انجام  تفکیک  و  برسد  تن  هزار  به 
دفن  زباله سوز  راه اندازی  با  اینکه  ضمن 

باشیم.« نداشته  را  زباله 
و  پارسال  اسفند  است که  حالی  در  این 
منطقه،  این  به  دولت  هیئت  سفر  از  بعد 
بود:  گیالن گفته  استاندار  عباسی،  اسدهللا 
دفن  مشکل  رفع  برای  فردا  همین  »از 
زباله در سراوان رشت حرکت جهادی باید 
صورت گیرد.« او همچنین تاکید کرده بود 
گیرید،  به کار  دارید  توان  در  چه  »هر  که 
صاحبان اندیشه و ایده را برای رفع مشکل 
فراخوان دهید، ضمن اینکه به دنبال پهنه 
زباله  دفن  برای  دیگری  گزینه های  و 
نیاید«  پیش  دیگر  دردسرهای  تا  نباشیم 
از  نه  و  انجام گرفت  جهادی  نه کاری  اما 

شد. خبری  جدید  مکان  جانمایی 
و  تاکنون  هم  سراوان  زباله سوز  پروژه 
درصد   20 فقط  مسئوالن  گفته  اساس  بر 
است  حالی  در  این  و  داشته  پیشرفت 
ساری  در  زباله  سوز  راه اندازی  پروژه  که 
به  حاال  و  خورد  کلید  رشت  با  همزمان 

است. رسیده  بهره برداری 
بار  برای چندمین  در حالی  مردم سراوان 
قد  که  زده اند  اعتراضی  تجمع  به  دست 
زباله های جمع  شده در جنگل به صد متر 
بیماری های  از  سال هاست  آنها  و  رسیده 
پوستی و گوارشی عجیبی رنج می برند. از 
سوی دیگر در حالی رسیدگی به وضعیت 
 1۴01 سال  پایان  به   ۹8 آبان  از  سراوان 
این  مردم  از  عده ای  که  شده  موکول 
غیراخالقی  توافق  را  آن  دلیل  روستا، 
با  سراوان  روستای  اعضای  از  تعدادی 
مسئوالن می دانند. آنها می گویند در عوض 
در  موجود  معدن  برای  امتیازاتی  گرفتن 
این  با  و  بود  کوهی  معدنی  که  منطقه 
امتیازات برداشت از رودخانه سفیدرود که 
عملی  است  غیرقانونی  معدن  این  برای 
سراوان  زباله  سایت  به  رسیدگی  شد، کار 

است. افتاده  تعویق  به 
مراسم  شب  هر  حاال  سراوان  اهالی 
می کنند  برگزار  سایت  ورودی  در  افطاری 
برای  که  افرادی  کنار  در  روستا  اهالی  و 
زباله  حمل  ماشین های  عبور  از  جلوگیری 

می دهند. نگهبانی  آنجا 

حمیدرضا میرزاده: ممکن است 
بعضی از کارها خوشایند بخشی 
از جامعه نباشند اما واقعیت را 
نباید نادیده گرفت و از سویی 

از بحث نظارت نباید غافل شد. 
اگر نظارت به جا و با دقت باشد 
بسیاری از فسادهایی که شاهد 

آن هستیم رخ نخواهد داد.  
درنتیجه نمی توان سهولت در 
اعطای مجوز را اشتباه دانست

علی کشمیری: سازمان حفاظت 
محیط زیست از پس نظارت 

۵۳ ردیف باغ وحشی که وجود 
دارد و حدود ۴0 مجموعه 

بدون مجوز برنمی آید. مثل باغ 
وحش خصوصی حسن رعیت 

که هنوز نامش در فهرست 
سازمان است اما کسی بازدیدی 

از آن ندارد یا دلفیناریوم برج 
میالد که بیخ گوش سازمان بود 

و تخلف می کرد

آسانکردنمراحلدریافتمجوزبرایراهاندازیکسبوکارجدید،حاالمدتیاستکهبهطورگستردهدرکالم
دولتیهادیدهمیشودومانورعمدهایبرایآنبهراهافتاده.پایاینماجراامابهمحیطزیستهمرسیده
وهفتهگذشتهودرشصتمینجلسههیئتمقرراتزداییوبهبودمحیطکسبوکار،دربارهعناوین،شرایط،
مدارک،زمانوهزینهصدورمجوزهایسازمانحفاظتمحیطزیستهمتصمیمگیریشد.برایناساس
سازمانحفاظتمحیطزیستدرگاهتخصصیبرخیمجوزهایمربوطهراتشکیلومراحلاتصالبهدرگاه
ملیمجوزهایکشوروپیادهسازیسرویسهایمربوطهرادردستورکارقراردادوقرارشدتادرفازبعدیودر
جهتافزایششفافیتوبهبودمحیطکسبوکار،الکترونیکیکردناستعالمهاباسایردستگاههایاجراییبر
بسترشبکهملیاطالعاتاجراییشود.دراینمیانهشتعنوانمجوزنامبردهشدکهقراراستدرآیندهای
نزدیکمجوزهایایجادآنازسویسازمانمحیطزیستباسهولتبیشتریصادرشود.مجوزاحداثکارگاه
تاکسیدرمی،مجوزصدورگواهینامهآزمایشگاهمعتمد،مجوزتاسیسموزهونمایشگاهتاریخطبیعی،مجوز
تاسیستکثیروپرورشپستاندارانوپرندگانوحشیدراسارت،پروانهبهرهبرداری،تکثیروپرورشپستانداران
وپرندگانوحشیدراسارت،مجوزاحداثمراکزتکثیروپرورشخزندگانودوزیستان،پروانهبهرهبرداریاز
مراکزتکثیروپرورشخزندگانودوزیستانومجوزدفعموادقابلتخلیهدردریاازجملهاینموارداست.
مواردیکهحاالدرمیانفعاالناینحوزهموافقانومخالفانیدارد.کسانیکهمیگویندتسهیلارائهمجوز
میتواندبهضررحیاتوحشومحیطزیستباشدوافرادیکهاینسهولتراچندانمضرنمیدانند.مادر

پرسشازچندفعال،نظرشانرادراینبارهپرسیدهایمکهدرادامهمیخوانید:
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 داشتن پیوست محیط 
زیستی برای پروژه های 

مختلف رعایت نمی شود و 
در جلسه ای که در کمیسیون 
اصل ۹0 برگزارشد، مشخص 

شد که بیش از ۴00 پروژه 
کالن در کشور پیوست 

محیط زیستی ندارند

عضوکمیسیوناصل90مجلس:
نداشتنپیوستمحیطزیستیبرای

هرپروژهعمرانیجرماست
عضو کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد که نداشتن پیوست محیط زیستی 
و  عمرانی جرم محسوب شده  پروژه  هر  برای 

متخلفان به دستگاه قضا معرفی می شوند.
نصرهللا پژمان فر درباره پیوست محیط زیستی 
متاسفانه  گفت:  ایرنا  به  مختلف  پروژه های 
داشتن پیوست محیط زیستی برای پروژه های 
با  جلسه ای که  در  و  نمی شود  رعایت  مختلف 
راه،  وزارت  نیرو،  وزارت  از  نمایندگانی  حضور 
سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه 
در کمیسیون اصل ۹0 برگزارشد، مشخص شد که 
بیش از ۴00 پروژه کالن در کشور پیوست محیط 
زیستی ندارند. عضو کمیسیون اصل ۹0 مجلس 
تا  پروژه  این  از  برخی  افزود:  اسالمی  شورای 
میزان ۶0 تا ۷0 درصد هم پیشروی کردند ولی 
فاقد پیوست هستند. او با بیان اینکه نداشتن 
پیوست محیط زیستی خطرات بزرگی را برای 
کشور به ویژه مردم و محیط زیست آنها ایجاد 
است  آشکار  تخلف  این  داشت:  اظهار  می کند، 
نخست  شود.  رسیدگی  بخش  دو  در  باید  که 
وزارتخانه هایی مانند راه و شهرسازی یا نیرو باید 
زیستی  محیط  پیوست  اگر  و  باشند  پاسخگو 
جرم  حقیقت  در  ندارد  وجود  پروژه ای  برای 
ادامه  مجلس  نماینده  است.این  صورت گرفته 
محیط  سازمان  می کند،  بررسی  مجلس  داد:  
زیست به عنوان متولی این موضوع، نسبت به 

پروژه هایی که پیوست محیط زیستی نداشتند، 
آیا  عبارتی  به  است.  داده  انجام  واکنشی  چه 
سازمان محیط زیست بی تفاوت بوده یا از همه 
ظرفیت های قانونی خود برای جلوگیری از ادامه 
پروژه استفاده کرده است.نماینده مردم مشهد 
از  جلوگیری  برای  دولت  اقدام  درباره  و کالت 
احداث پروژه پتروشیمی در میانکاله عنوان کرد: 
بر اساس گزارشی که به رئیس جمهور داده بودند، 
این پروژه دارای پیوست محیط زیستی بود. اما 
پس از بررسی انجام شده توسط رئیس جمهور 
مشخص شد که پروژه، پیوست محیط زیستی 
ندارد و ایشان به درستی دستور توقف پروژه را 
دادند که جای قدردانی دارد. پژمان فر تاکید کرد: 
بر  و...  اقتصادی  عمرانی،  پروژه های  همه  باید 
اساس پیوست محیط زیستی فعالیت کنند و 
حتما افراد یا شرکت هایی که در این باره متخلف 

هستند، به دستگاه قضایی معرفی می شوند.
 )EHS( پیوست محیط زیستی، سالمت و ایمنی
از نظر قانونی هر پروژه ای )اعم از عمرانی دولتی و 
خصوصی( در مرحله مطالعه و حتی در مرحله اجرا 
باید از سه بعد  »محیط زیست«، »سالمت« و 
»ایمنی« مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و مشخص 
شود که اجرای آن هیچ گونه آسیبی به محیط 
زیست طبیعی و انسانی و سالمت شهروندان وارد 
نساخته یا آسیب های آن در حد قابل قبول برای 

متخصصان و کارشناسان این حوزه ها است.

اقلیم

|روزنامهنگار|

|فروغفکری|

طول  در  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان 
سالیان گذشته هم این مجوزها را صادر می کرد 
و در نتیجه نمی توان صدور این مجوزها را اتفاقی 
جدید دانست. تنها اتفاق جدید این است که 
محوزها الکترونیکی شده اند و صدور آنها می تواند 
با آسانی و سرعت بیشتری اتفاق بیفتد که این 
در نوع خود اتفاق بدی نیست. ممکن است این 
شائبه به وجود بیاید که ممکن است در صورت 
سهولت صدور مجوز، تعداد آنها افزایش یابد اما 
این هم چندان عملی نیست. چرا که برای مثال 
در مورد کاری مثل تاکسیدرمی، راه اندازی کارگاه 
جدید ارتباط مستقیمی با پروانه شکار، خصوصا 
پروانه های خارجی دارد. این در حالی است که 
بسیاری از  بسیاری از کارگاه ها در سال های اخیر 
از کمبود کار نالیده اند چرا که مجوز شکار محدود 
بوده. در موارد دیگر تاکسیدرمی درباره حیوانات 
از دست  یا حیوانات خانگی که  تصادف کرده 

رفته اند هم انجام می گیرد اما اکثر این کارگاه ها 
کار غیرقانونی انجام نمی دهند. از سوی دیگر ما 
با پدیده تکثیر و پرورش گونه های مختلف مانند 
کبک و قوچ و میش و مرال و ... روبه روییم 
که این هم به دلیل کاهش قیمت گوشت این 
این  اگر  اما  است.   غیرمجاز  شکار  و  گونه ها 
نگرانی وجود دارد که با راحت شدن ارائه مجوز، 
این  باید گفت  زیاد می شود،  این کارها  تعداد 
نگرانی به جا نیست. چرا که وقتی بازار هر شغلی 
افراد  برای  اهرم کنترلی  اشباع شود، می تواند 
صنف باشد.در نهایت باید بگویم ممکن است 
بعضی از کارها خوشایند بخشی از جامعه نباشند 
اما واقعیت را نباید نادیده گرفت و از سویی از 
بحث نظارت نباید غافل شد. اگر نظارت به جا 
و با دقت باشد بسیاری از فسادهایی که شاهد 
آن هستیم رخ نخواهد داد.  درنتیجه نمی توان 

سهولت در اعطای مجوز را اشتباه دانست.

این طرح بسیار آسیب زاست و می تواند تشکیل 
را  ندارد  آنها وجود  بر روی  مراکزی که نظارتی 
تسهیل کند. افزایش این مراکز در نبود نظارت 
حیات  قاچاق  برای  پوششی  می تواند  دقیق 
و  سیاه  تجارت های  از  یکی  باشد که  وحش 
درگیر  آن  با  هم  ایران  در  و  دنیاست  کثیف 
هستیم. کافی است به وضعیت باغ وحش ها و 
باغ پرندگان و سایر مراکز کشور نگاهی بیندازیم. 
این وضع بغرنج برای 80 مرکزی که مثال مجوز 
دارند و بر آنها نظارت می شود خود نشان دهنده 
این است که نباید مراکز جدید و با سهولت در 

راه اندازی شوند. این عرصه 
این مراکز همچنین ممکن است پوششی شوند 
شده اند  دزدیده  طبیعت  از  برای گونه هایی که 
و در این مراکز فروخته شوند. شکار و صید از 
شرایط  کردن  بهتر  از  آسان تر  همواره  طبیعت 
نگهداری در موزه تاریخ طبیعی و حتی کارگاه 
تاکسیدرمی است؛ در نتیجه متخصصان این امر 
باید بگویند که اساسا چقدر به مراکزی از این 

دست نیاز است؟ قرار است حیوانات این مراکز 
از کجا تامین شود و به چه دلیلی قرار است موزه 

تاسیس شود؟
پرندگان،  از  بهره برداری  و  تکثیر  دیگر  مورد 
ما  است.  وحش  حیات  سایر  و  پستانداران 
هیچ آماری از توله حیواناتی که در مراکز تحت 
نظارتمان به دنیا می آیند نداریم. مدیر دفتر حیات 
وحش سازمان محیط زیست، چند سال قبل 
اعالم کرد که 10۵ یا 10۶ شیر در ایران وجود دارد 
اما اگر نصف اینها ماده باشند و سالی دو توله به 
دنیا بیاورند، حساب کنید چند توله می شود، این 
حیوانات کجا هستند؟ هیچ آماری از توله حیات 
ندارد  وجود  مراکز  این  در  شده  متولد  وحش 
وقتی هنوز کنترلی روی مراکز عمومی نیست، در 
مراکزی که پشت درهای بسته می خواهند تکثیر 
کنند چه خواهد گذشت؟ این اتفاق، ضد حقوق 
حیوانات است و باعث تشدید تکثیر می شود 
تا توله این حیوانات به  باغ ها، منازل شخصی، 

باغ وحش های خصوصی و .... بروند.

|حمیدمیرزاده|

|روزنامهنگاروکارشناسمحیطزیست|

|سپهرسلیمی|

|فعالحقوقحیوانات|

سهولتدراعطایمجوزاشتباهنیست

افزایشقاچاقودزدیحیاتوحش
پیامدسهولتدرمجوز

وحش،  حیات  تکثیر  برای  مجوزها  اعطای 
است.  پیشین  دستورالعمل های  اساس  بر 
اما آنچه این میان نگران کننده است، ناتوانی 
سازمان حفاظت محیط زیست در نظارت بر 
مراکزی است که تاسیس می شوند. یک مثال 
بارز درباره آسان سازی صدور مجوزها،  خیلی 
که  است  مشهد  کروکودیل  پرورش  مزرعه 
چند سالی برای مجوز درگیر بودند چون هم 
فاصله شان تا سکونت گاه های انسانی استاندارد 
نبود و هم آب لوله کشی نداشتند. اما آنها با 
توجه به اهرم های فشار محیط زیست را تحت 

فشار قرار دادند و مجوز بهره برداری را دریافت 
کردند. در حال حاضر این دغدغه وجود دارد 
که بعضی افراد از شعار اشتغال زایی سواستفاده 
کنند، مثل آنچه در احداث پتروشیمی مازندران 
در نزدیکی میانکاله رخ داد. این نگرانی نیز 
وجود دارند که با آسان سازی دریافت مجوزها، 
را  مجوزها  و  ببندند  ایرادها  بر  را  چشمشان 

سریع تر بدهند.
اینها در حالی است که ماهیت این مصوبه ها 
هم نگران کننده است چرا که صدور مجوز برای 
پرورش ببر، به افزایش مشاغل پولساز مرتبط 

با آن می افزاید، مشاغلی که البته قشر خاصی 
به دنبال آن می روند. از سوی دیگر همین حاال 
نظارت ها بر مراکز فعلی دقیق و کامل نیست. 
باغ وحش شیراز در حال حاضر بزرگ ترین 
است، حتی  بچه شیر  تولید  و  پرورش  مرکز 
در دنیا. پرورش پستانداران در تمام مراحل 
سودآور است. همین حاال قیمت بچه ببر یا 
شیر از 1۵0 تا 200 میلیون تومان است. آنهایی 
که به فروش می رسند، مربی می خواهند و 
اجازه  هستند که  خاصی  افراد  هم  مربی ها 
ورود افراد دیگر به حرفه شان را نمی دهند و 

کارشان به نوعی انحصاری است. آنها دست 
تربیت  برای  تومان  هزار   ۴00 جلسه ای  کم 
ببر و شیر می گیرند. دامپزشکان هم درآمد 
دیگری ایجاد می کنند. پس از مرگ حیوان 
قمیت  از  تاکسی درمی  فروش  قیمت  هم 
حیوان زنده کمتر نیست. در واقع چرخه ای 
خاصی  افراد  برای  که  درمی آید  گردش  به 
درآمدزایی می کند که پشت شعار اشتغال زایی 

پنهان شده اند.
سازمان حفاظت محیط زیست از پس نظارت 
۵۳ ردیف باغ وحشی که وجود دارد و حدود 

۴0 مجموعه بدون مجوز برنمی آید. مثل باغ 
وحش خصوصی حسن رعیت که هنوز نامش 
در فهرست سازمان است اما کسی بازدیدی از 
آن ندارد یا دلفیناریوم برج میالد که بیخ گوش 
سازمان بود و تخلف می کرد. مزرعه کروکودیل 
مشهد که این همه خبرساز بود و مجوز هم دارد، 
خبر داده که می خواهد پنگوئن بیاورد. با این 
اوصاف سازمان دیگر حتی قادر به کنترل مراکز 
خصوصی نیست چرا که نیرو و زیرساخت الزم 
برای بازدید و سرکشی ندارد و سرکشی های 

دیرهنگام هم اثربخش نیست. 

|علیکشمیری|

|فعالمحیطزیست|
محیطزیستتوانایینظارتمجموعههایفعلیراندارد

مزایده فروش 
مواد ضایعاتی
شامل: خود ضایعاتی اقالم دارد نظر در اینشرکت
مواد ضایعات نهایی، و میانی محصول ضایعات
پالت پالستیکی، )تانکر بندی بسته ملزومات اولیه،
کامپوزیتی،ضایعاتچوبیو...(وضایعاترستورانیرا

برساند. فروش به مزایده طریق از
عالقمندانبهشرکتدرمزایدهمیتوانندظرفمدت
و اسناد اخذ جهت آگهی درج تاریخ از کاری روز 7
تحویلپاکاتمزایدهبهآدرستهران،خیابانسهروردی
شمالی،خیابانهویزهغربی،پالک103،مراجعهویا
جهتکسباطالعاتبیشترباشماره021-۸6796212

تماسحاصلفرمایند.

گروه صنعتی بارز )سهامی عام(

بُحران کم آبی را جدی بگیریم 

آگهیابالغاجرائیهکالسه:
140100037

یزدی   حسینی  ساالر  امیر  آقای  به  بدینوسیله 
رنجبر نام پدر مجتبی تاریخ تولد 1۳۹۶.10.2۶ شماره ملی 
۳0۴1۳۷۳۹۶۳ شماره شناسنامه۳0۴1۳۷۳۹۶۳ به نشانی 
با والیت  ابوذر ۳۹  پ2۴  ابوذر  بلوار طالقانی خ  رفسنجان 
محمد مهدی حسینی یزدی رنجبر به نشانی رفسنجان بلوار 
طالقانی خ ابوذر ابوذر ۳۹ پ2۴  و باوراثت مجتبی حسینی 
یزدی رنجبر به نشانی رفسنجان بلوار طالقانی خ ابوذر ابوذر 
۳۹ پ2۴  ورثه مرحوم مجتبی حسینی یزدی رنجبر بدهکار 
ابالغ  برابر گزارش مامور  پرونده اجرایی کالسه 1۴01000۳۷ 
ابالغ  نگردیده  ازدواج شناخته  اعالمی متن سند  به آدرس 
می گردد که برابر سند ازدواج صادره به شماره ۵0۷۶ مبلغ 
۵۵.۷۳2.820.۳۶۷ ریال  بابت مهریه بدهکار می باشید و 
البنین یوسفی پاقلعه بستانکار پرونده درخواست  خانم ام 
صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و پرونده اجرایی به کالسه 1۴01000۳۷ در این اجرا مطرح 
می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد 
آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  می گردد  ابالغ  شما  به  رسمی 
نوبت در  اجرائیه محسوب است فقط یک  ابالغ  تاریخ  که 
روزنامه چاپ و منتشر میگردد ظرف مدت 10 روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت بدون انتشار 
شما  علیه  مقررات  طبق  اجرایی  عملیات  دیگری  آگهی 

تعقیب خواهد شد.
مسئولواحداجرایاسنادرسمیرفسنجان_علیخسروانجم
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اولکساندر  نیویورک تایمز،  گزارش  به 
از  حفاظت  وزیر  معاون  کراسنولوتسکی، 
اوکراین،  طبیعی   منابع  و  زیست  محیط 
قلمرو  »امروز  ایمیلی گفت:  در  ماه گذشته 
اشغال  روسی  نیروهای  توسط  ذخیره گاه 
شده است. در حال حاضر هیچ اطالعاتی در 
مورد خسارات محیط زیستی وجود ندارد.« 
اما فعالیت های نظامی در این منطقه باعث 
کافی  اندازه  به  که  شد  آتش سوزی هایی 
از فضا قابل مشاهده باشد و  بزرگ بود که 
نگرانی هایی را در مورد تخریب زیستگاه های 

برانگیخت. پرندگان  پرورش  حیاتی 
ثور هانسون، زیست شناس مستقل حفاظت 
از محیط زیست و متخصص درباره چگونگی 
تأثیر جنگ ها بر محیط زیست می گوید: »ما 
می بینیم که در اوکراین چه اتفاقی می افتد 
و  انسانی  هزینه های  از  اول  درجه  در  ما  و 
اتفاق  آنجا  در  زیست  برای محیط  آنچه که 

می افتد، شوکه و وحشت زده شده ایم.«
به  فوریه  در  روسیه  نیروهای  زمانی که  از 
اوکراین حمله کردند، توجه جهان به شهرهای 
متمرکز  این کشور  شده  بمباران  شدت  به 
شده است. اما اوکراین تاالب ها و جنگل های 
سرزنده و بخش وسیعی از استپ های بکر را 
نیز در خود جای داده است. کراسنولوتسکی 
از  بیش  وارد  روسی  »نیروهای  می گوید: 
یک سوم مناطق طبیعی حفاظت شده کشور 
داده اند.  انجام  نظامی  عملیات  یا  شده اند 
آسیب پذیر  آن ها  و گونه های  اکوسیستم ها 

شده اند.«
گزارش ها و تحقیقات در مورد درگیری های 
تأثیر  که  می دهد  نشان  قبلی  مسلحانه 
محیط زیستی این درگیری می تواند عمیق 
و اساسی باشد. جنگ ها زیستگاه ها را نابود 
می کنند، حیات وحش را می کشند، آلودگی 
طور  به  را  اکوسیستم ها  و  می کنند  ایجاد 
در  را  پیامدهایی  و  بازسازی می کنند  کامل 

می آورند. وجود  به  دهه ها  طول 
داگ ویر، مدیر تحقیقات و سیاست محیط 
در  غیرانتفاعی مستقر  زیست یک سازمان 
قربانی  زیست  »محیط  می گوید:  بریتانیا 

درگیری هاست.« خاموش 
انسان ها  برای  را  مناظر  می توانند  جنگ ها 
موانع  یا  کنند  نامساعد  یا  خطرناک  آنقدر 
طبیعی  منابع  از  بهره برداری  برای  زیادی 
نادری  فرصت  اکوسیستم ها  ایجاد کنند که 
پرینگل،  رابرت  باشند.  داشته  بازیابی  برای 
زیست  شناس دانشگاه پرینستون، می گوید: 

»فعالیت های انسانی عموما مخرب است و 
این شامل درگیری های آن ها نیز می شود.«

مناظرزخمی
به راه انداختن جنگ یک عمل مخرب 
طور  به  که  است  مواردی  از  یکی  و  است 
اکوسیستم های  مهم ترین  بر  نامتناسبی 
و  هانسون  دکتر  می گذارد.  تأثیر  سیاره 
 200۹ سال  در  مطالعه ای  در  همکارانش 
دریافتند که از سال 1۹۵0 تا 2000، بیش از 
80 درصد درگیری های مسلحانه بزرگ جهان 
داده  رخ  زیستی  تنوع  داغ  کانون های  در 
است؛ مناطقی غنی از گونه های بومی که در 

هستند. تهدید  معرض 
است  این  اصلی  »نکته  می گوید:  هانسون 
حفاظت  و  زیستی  تنوع  نگران  ما  اگر  که 
و  درگیری ها  نگران  باید  هستیم،  جهان  در 

باشیم.« نیز  درگیری  الگوهای 
درباره  بزرگ  مقیاس  در  کمی  تحقیقات 
تاثیرات اکولوژیکی جنگ انجام شده است، 
اما در یک مطالعه در سال 2018، دانشمندان 
زوال  با  مسلحانه  درگیری  که  دریافتند 
حیات وحش در مناطق حفاظت شده آفریقا 
شدند که  متوجه  محققان  دارد.  همبستگی 
جمعیت حیات وحش در زمان صلح پایدار 
و  می یابد  کاهش  جنگ  طول  در  و  بوده 
زوال  این  باشد،  بیشتر  درگیری ها  چه  هر 

می شود. سریع تر 
در برخی موارد، تخریب محیط زیست یک 
تاکتیک نظامی آشکار است. در طول جنگ 
را  برگ زدایی  متحده  ایاالت  ارتش  ویتنام، 
داد  انجام  جنگل  از  وسیعی  بخش های  در 
تا جنگل ها را نازک کند و نیروهای دشمن 
را از پوشش محروم کند. اینطور که هانسون 
»منابع  از  اغلب  مسلح  نیروهای  می گوید 
تأمین  برای  الوار  و  نفت  مانند  غارت شده« 
هزینه های جنگی خود بهره برداری می کنند.
زیست  محیط  تخریب  زمانی که  حتی  اما 
عمدی نباشد، جنگ می تواند آسیب عمیقی 
ایجاد کند. سربازان سنگرها را حفر می کنند، 
می کنند،  صاف  را  گیاهی  پوشش  تانک ها 
و  مناظر  به  رسیدن  آسیب  باعث  بمب ها 
می شوند.  آتش سوزی  باعث  منفجره  مواد 
سالح ها، گازها و ذرات سمی را در هوا پخش 
آب  و  خاک  به  سنگین  فلزات  و  می کنند 

می کنند. نشت 
ویر می گوید: »در بسیاری از مناطق درگیری، 
بنابراین  نمی شوند.  پاکسازی  چیزها  این 
بلندمدت  آسیب  می بینیم،  آسیب  وقتی 

گزارش  دانشمندان   ،2011 سال  در  است.« 
و  سرب  به  آلوده  سطوح  میزان  که  دادند 
خاصی  مناطق  در  خاک  در  همچنان  مس 
در اطراف ایپرس، میدان جنگ اصلی جنگ 

باالست. بلژیک،  در  اول  جهانی 
در  مهم  نگرانی  یک  زیست  محیط  آلودگی 
یک  »شما  کرد:  بیان  ویر  است.  اوکراین 
جنگ با تیراندازی به شدت باال در کشوری 

دارد.« زیادی  صنعتی  خطرات  دارید که 
تأسیسات  و  کارخانه ها  از  مملو  اوکراین 
ذخیره سازی مواد شیمیایی، انبارهای نفت، 
سایر  و  گاز  خطوط  سنگ،  زغال  معادن 
صورت  در  که  است  صنعتی  موقعیت های 
از  زیادی  مقادیر  می توانند  رساندن  آسیب 

کنند. آزاد  را  آلودگی 
در  زیست شناس  واسیلیوک،  اولکسی 
بنیان گذاران  از  یکی  و  اوکراین  واسیلکیف 
می گوید:  اوکراین  طبیعت  از  حفاظت  گروه 
»روس ها مواد سمی را به اینجا نیاوردند، اما 
موادی را که قباًل در خاک اوکراین بودند در 

رها کردند.« زیست  محیط 
دارد.  وجود  نیز  هسته ای  مشکالت  ترس 
اوکراین 1۵ رآکتور هسته ای در چهار نیروگاه 
دارد. بزرگترین آن ها قباًل محل درگیری های 
کراسنولوتسکی،  آقای  است.  بوده  شدید 
در  نظامی  »اقدامات  می گوید:  وزیر  معاون 
نزدیکی نیروگاه های هسته ای می تواند منجر 
در  وسیع  مقیاس  در  رادیواکتیو  آلودگی  به 
بلکه  اوکراین،  در  تنها  نه  وسیعی  مناطق 
شود.«  کشور  این  مرزهای  از  فراتر  بسیار 
زباله های  به محل های ذخیره سازی  آسیب 
توجهی  قابل  آلودگی  نیز می تواند  هسته ای 

ایجاد کند.
در  انجام شده  مطالعات  از  دانشمندان 
پس  اوکراین، که  چرنوبیل  ممنوعه  منطقه 
در  چرنوبیل  هسته ای  نیروگاه  فاجعه  از 
است،  شده  رها  زیادی  حد  تا   1۹8۶ سال 
بر  تشعشع  مدت  طوالنی  اثرات  مورد  در 
زیادی  اطالعات  اکوسیستم ها  و  حیوانات 
در  شده  انجام  تحقیقات  کرده اند.  کسب 
این منطقه نشان داد که تشعشعات نه تنها 
باعث بدشکلی در حیوانات می شود، بلکه کل 
جمعیت را تحت تأثیر قرار می دهد. تیموتی 
موسو، زیست شناس در دانشگاه کارولینای 
جنوبی می گوید: »ما شاهد کاهش چشمگیر 
پرتوزا  مناطق  در  موجودات  تنوع  و  فراوانی 

» هستیم.
نظامی  فعالیت  کارشناسان،  گفته  به 

ممکن  چرنوبیل  ممنوعه  منطقه  در  روسیه 
باشد.  کرده  بدتر  آنجا  در  را  شرایط  است 
رادیواکتیوی  ذرات  است  ممکن  آتش ها 
فلور محلی جمع   در  باشد که  آزاد کرده  را 
شده است و رانندگی در آلوده ترین مناطق 
را  رادیواکتیو  غبار  از  ابرهایی  است  ممکن 

کند. ایجاد 
بازیابی حیات  فعالیت نظامی ممکن است 
تهدید  نیز  را  وحش در منطقه حفاظت شده 
محیط  مستقل  مشاور  بایرز،  بروس  کند. 
اوکراین  زیستی  تنوع  ارزیابی  که  زیستی 
را برای آژانس ایاالت متحده  برای توسعه 
بین المللی رهبری کرده است، می گوید: »از 
آنجایی که انسان ها تا حد زیادی فاصله خود 
را حفظ کرده اند، گونه های بزرگی که واقعًا در 
بازگشت  به  شروع  ندارند  خانه ای  منطقه 

کرده اند.«
قرمز،  روباه های  خاکستری،  گرگ های 
همگی  و گراز  سیاه گوش  راکون،  سگ های 
می کنند،  زندگی  حفاظت شده  منطقه  در 
همانطور که اسب های شوالسکی در معرض 
خطر انقراض هستند که حدود دو دهه پیش 

شدند. معرفی  منطقه  این  به 
اما تسلط روسیه بر منطقه مزاحمت بزرگی 
سر  این  »همه  می گوید:  موسو  ایجاد کرد، 
دور  را  حیوانات  احتماال  فعالیت  و  صدا  و 

می کند.«

فرآیندمحیطزیستی
نشان می دهد  تحقیقات  این حال،  با 
محیط  آسیب های  بیشتر  جنگ  که 
زیستی خود را به طور مستقیم کمتر به بار 
می آورد. کیتلین گینور، بوم شناس دانشگاه 
»تأثیر  می گوید:  باربارا،  سانتا  کالیفرنیا، 
بیشتر  جنگ  زیستی  محیط  طوالنی مدت 

است.« اجتماعی  تحوالت  از  ناشی 
اقتصادی  ناامنی  باعث  اغلب  جنگ ها 
وادار  را  غیرنظامیان  و  می شوند  غذایی  و 
می کنند تا برای بقای خود بیشتر به منابع 
طبیعی تکیه کنند. برخی از نیروهای مسلح 
به حیوانات  تغذیه سربازان خود  برای  نیز 
وحشی وابسته هستند یا برای تأمین مالی 
ارزشمند  قسمت های  از  خود  فعالیت های 
حیوانات مانند عاج فیل و شاخ کرگدن را 
این  به گفته کارشناسان،  می کنند.  استفاده 
با  افزایش تقاضا برای حیات وحش اغلب 
یا فشار  زیست  از محیط  تضعیف حفاظت 

است. همراه 
در  آنگوال  در  داخلی  جنگ  آغاز  از  پس 
ضد  گشت های  کشور  این   ،1۹۷۵ سال 
درآورد.  تعلیق  حالت  به  را  غیرقانونی  شکار 
زیست شناس  براگا-پریرا،  فرانسانی 
را  جنگ  تاثیرات  که  بارسلون  دانشگاه 
»همزمان  می گوید:  داد،  قرار  مطالعه  مورد 
درگیری، دسترسی به سالح های خودکار را 
افزایش داد. نتیجه آن، افزایش شکار بود که 
تعداد گاومیش ها، آنتلوپ ها و دیگر گونه ها 

داد.« کاهش  را 
از حدی  بیش  تلفات  زمان جنگ  در  شکار 
بر پستانداران بزرگ وارد می کند که بسیاری 
به  دادن  شکل  در  مهمی  نقش  آن ها  از 
اکوسیستم شان دارند. در طول جنگ داخلی 
از سال 1۹۷۷ تا 1۹۹2 طول  موزامبیک، که 
کشید، تراکم جمعیت ۹ گیاهخوار بزرگ  از 
گاومیش  و  آبی  اسب  فیل، گورخر،  جمله 

یافت. کاهش 
ناامنی غذایی و بی ثباتی اقتصادی می تواند 
حتی حیوانات فراوان را تهدید کند. پس از 
سال  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی 
1۹۹1، که منجر به افزایش نرخ فقر در روسیه 
و  وحشی  گرازهای  گوزن ها،  جمعیت  شد، 

یافت. قهوه ای کاهش  خرس های 
شوروی  جماهیر  اتحاد  در  براگینا، که  دکتر 
بزرگ شد و به یاد دارد که والدینش ماه ها 
دریافت  حقوقی  چک  آن  سقوط  از  پس 
از این گونه ها  نکردند، می گوید: »هیچ یک 
حتی به آسیب پذیر بودن نزدیک نبودند. به 
ویژه گرازهای وحشی فراوان بودند، اما بین 
سال های 1۹۹1 تا 1۹۹۵، جمعیت آنها حدود 
به  ما  روسیه،  در  یافت.  درصد کاهش   ۵0
معنای واقعی کلمه نیمی از آنها را خوردیم.«
می دهد که  نشان  یافته ها  براگینا  به گفته 
در  جنگ  که  جایی  هر  در  وحش  حیات 
می کند، حتی  ایجاد  غذایی  ناامنی  اوکراین 
در خارج از مناطق جنگ، می تواند در خطر 

باشد.
که  اوکراینی  زیست شناس  واسیلیوک، 
شخصًا گزارش هایی مبنی بر شکار غیرقانونی 
نشنید،  کشورش  شده  حفاظت  مناطق  در 
بزهای  از جمله  می گوید گله های گیاهخوار، 
شوالسکی،  اسب های  و  خطر  معرض  در 

حال  در  که  آسکانیا-نووا،  حفاظت گاه  در 
شده  اشغال  روسی  نیروهای  توسط  حاضر 
است، پرسه می زنند. او افزود که بسیاری از 
حیوانات این منطقه حفاظت شده که شامل 
و  در زمستان  نیز می شود،  باغ وحش  یک 
اوایل بهار نیاز به تغذیه تکمیلی توسط انسان 

دارند.
ممکن  می گوید  واسیلیوک  همه  این  با 
به ذخایر  را  مالی  منابع  نتواند  دولت  است 
حیوانات  و  کند  منتقل  اشغالی  مناطق  در 
در  دهد.  قرار  گرسنگی  خطر  معرض  در  را 
ذخایر  برای  او  حفاظتی  حال گروه  همین 

است. کرده  جمع آوری  پول 
اداری  دفاتر  از  برخی  واسیلیوک  گفته  به 
بسیاری  و  شده  غارت  شده،  اشغال  ذخایر 
سازمان  تخلیه کرده اند.  را  دفاتر  کارکنان  از 
او برای تامین غذا، آب و دارو برای کارگران 
در مناطق اشغالی و کمک به کارگران آواره در 

است. تالش کرده  یافتن مسکن 

منطقهحفاظتشدهوبازسازی
جنگ  که  آسیب هایی  تمام  وجود  با 
انسانی  درگیری های  باشد،  داشته  می تواند 
می تواند سپری برای طبیعت باشد. بهترین 
نوار  است.  کره  غیرنظامی  منطقه  مثال، 
بین کره  حائل  عنوان  به  زمین که  از  نازکی 
توسط  و  می کند  عمل  جنوبی  و  شمالی 
توسط نگهبانان، حصارها و مین های زمینی 
مردم،  غیاب  در  اما  می شود.  محافظت 
کمیاب  جانوران  و  گیاهان  برای  پناهگاهی 

می کند. فراهم 
صنایع  می تواند  جنگ  موارد،  برخی  در 
استخراجی را نیز مختل کند. در طول جنگ 
دریای  در  تجاری  ماهیگیری  دوم،  جهانی 
شد،  متوقف  کامل  طور  به  تقریبًا  شمال 
محدودیت هایی  ماهیگیری،  قایق های  زیرا 
در رفت و آمد داشتند و ماهی گیرانی برای 
جنگ آماده شده بودند. جمعیت بسیاری از 

بازگشتند. دوباره  ماهی  گونه های 
اما این دستاوردها می توانند موقتی باشند. 
نیکاراگوئه،  اولیه جنگ داخلی  در سال های 
اطلس  اقیانوس  امتداد سواحل  جنگل های 
این کشور با فرار مردم و ترک مزارع دوباره 
رشد کردند. اما با پایان یافتن جنگ، ساکنان 
شد.  گرفته  سر  از  جنگل زدایی  و  بازگشتند 
تقریبًا  دوره  آن  در  دریافتند که  دانشمندان 
دو برابر بیشتر از جنگ اولیه، تخریب شد.

یافته هایی  چنین  کارشناسان،  گفته  به 
گرفتن  نظر  در  به  فوری  نیاز  از  حاکی 
حفاظت بالفاصله پس از درگیری است. این 
است.  درست  نیز  اوکراین  مورد  در  موضوع 
و  ساخت  این  »همه  می گوید:  واسیلیوک 
سازهای فراگیر که پس از پایان جنگ آغاز 
می شود، ماسه، سنگ، چوب ما است و این 
فعالیت ها احتمااًل آسیب بیشتری به محیط 
است  این  ما  اصلی  نقش  می زند.  زیست 
حاصل کنیم که  اطمینان  امکان  حد  تا  که 
طبیعت  تخریب  معنای  به  اوکراین  احیای 

نیست.« آن 
ملی  پارک  در  است.  امکان پذیر  بازسازی 
بازیابی  پروژه  یک  موزامبیک،  گورونگوسا 
است  انجام  حال  در   2000 دهه  از  فشرده 
شکار  ضد  زیاد  گشت زنی های  شامل  و 
غیرقانونی، توسعه صنعت گردشگری حیات 
وحش و تالش برای بهبود امنیت اقتصادی 

می شود. محلی  جوامع  در  غذایی  و 
این  مشاوران  هیئت  عضو  پرینگل،  دکتر 
شرایط  مردم  که  »وقتی  می گوید:  پروژه 
خوبی دارند آن موقع است که شما بهترین 
فرصت ها را برای تضمین آینده ای برای تنوع 
می برند  رنج  مردم  وقتی  و  دارید  زیستی 
این  می کنم  فکر  مبارزه هستند،  حال  در  و 
زمانی است که همه چیز به هم می ریزد.«

تحقیقاتدربارهجنگهایگذشتهنشانمیدهدکهجنگدراوکراینمیتواندتبعاتمحیطزیستیعمیقیداشتهباشد

محیط زیست، قربانی خاموش جنگ
معاونوزیرحفاظتازمحیطزیستاوکراین:نیروهایروسیواردبیشازیکسوممناطقطبیعیحفاظتشده
کشورشدهاندیاعملیاتنظامیانجامدادهاند

درخواستایکوموسبهمناسبت
روزجهانیبناهاومحوطهها

باکمکمیراثفرهنگی
راهحلیبرایتغییراقلیم

پیداکنید
راه  هزاران  خواسته  اعضای خود  از  ایکوموس 
که میراث فرهنگی می تواند منبع دانش باشد 
و برای حل معضل تغییرات اقلیمی به کار آید 
را معرفی کنند.به گزارش مهر، ایکوموس شورای 
جهانی بناها و محوطه های تاریخی است که در 
سال 1۹82، 18 آوریل را به عنوان روز جهانی بناها 
و محوطه ها نام گذاری کرد. یونسکو نیز در سال 
بعد، در بیست و دومین کنفرانس عمومی خود، 

این روز را به تصویب رساند.
اعضا،  فعالیت های  برای  سال  هر  ایکوموس 
کمیته های ملی، کمیته های بین المللی علمی و 
کارگروه های خود و دیگر سازمان های عالقه مند 
تا  می کند  تعیین  را  موضوعی  همکاری،  به 
اگر  یا  بپردازند  روز  این  در  آن  به  کشورها 
می خواهند مراسمی برگزار کنند توجه ویژه به 
آن داشته باشند. امسال هم ایکوموس خواسته 
تا در موضوع میراث و اقلیم توجه ویژه شود.
این شورای جهانی در سال 2020 سند میراث 
فرهنگی و اضطرار اقلیمی را منتشر کرد که در آن 
به استعداد میراث فرهنگی برای اقدامات فراگیر، 
تغییرپذیر، و صحیِح اقلیمی از راه پاسداشت 
و  شدید  آثار  از  فرهنگی  مواریث  انواع  همه 
نامطلوب اقلیمی؛ اجرایی کردن واکنش به خطر 
بر مبنای اطالع از مخاطره؛ و ایجاد توسعه پایدار 
با تاب آوری اقلیمی توجه کرده و به همه اینها از 

منظر مساوات و عدالت نگریسته بود.
ایکوموس در سال 201۹ در  نیز  این  از  پیش 
گزارشی خواسته بود تا همبستگی متخصصان 
تأثیر  تحت  بیشتر  که  جوامعی  با  میراث 
پیامدهای زیان بار تغییرات اقلیمی قرار گرفته، 
ایجاد شود.امسال نیز مانند هر سال روز جهانی 
فرصتی   ،2022 آوریل   18 محوطه ها،  و  بناها 
مناسب خواهد بود تا راهبردهای ترویج تمامی 
از  حفاظت  اجرایی  و  پژوهشی  استعدادهای 
تقویت  راه های  ایجاد  برای  فرهنگی،  میراث 
توسعه پایدار و انتقالی صحیح به سوی آینده ای 
کم کربن، در عین تاب آوری اقلیمی، به نمایش 
گذاشته شود. در واقع این موضوع بخشی از 
برنامه سه ساله ایکوموس )2021_ 202۴( است 
مصوبه  به  دستیابی  برای  همچنین گامی  و 
2020 ایکوموس درباره رویکردهای مردم مبنا به 

است. فرهنگی  میراث 
خود  اعضای  از  ایکوموس  منظور  همین  به 
فرهنگی  میراث  که  راه  هزاران  خواسته 
حل  برای  و  باشد  دانش  منبع  می تواند 
معضل تغییرات اقلیمی به کار آید را معرفی 
جوامعی  توان بخشی  مانند  راه هایی  کنند. 
به  مجبور  اقلیمی  تغییرات  به سبب  که 
با هدف  ارزان  جابه جایی شده اند؛ مداخالت 
مدیریت مخاطرات ناشی از وقوع حادثه در 
و  محیط  میراثی  آموزش  میراثی؛  بسترهای 
زیستی، به خصوص در موضوع دانش کربن 
روایت های  ترویج  صحیح؛  تغییرپذیری  و 
زنانه و مردانه برای تطابق اقلیمی، تغییرات 
رشد  و  عدالت،  و  مساوات  زیست بومی، 
میراثی  محیط های  اجتماعی_اقتصادی 

اقلیمی. تغییرات  از  آسیب دیده 
و  بناها  برای  جهت  این  از  اقلیمی  تغییرات 
خود  که  دارد  اهمیت  تاریخی  محوطه های 
افزایش  مثل  پدیده هایی  بروز  با  می تواند 
رطوبت یا دمای هوا به بناهای تاریخی آسیب 
رسان باشد و نیز می تواند به عنوان عاملی برای 
وقوع سیل، زلزله یا آتش سوزی سالمت بناها 
و محوطه های تاریخی را تهدید کند. از این رو 
شورای بین المللی بناها و محوطه ها با انتخاب 
این  به  را  نهادها  و  دولت ها  توجه  این شعار، 

است. کرده  متمرکز  سمت 
اقلیم  و  میراث  موضوع  طرح  با  ایکوموس 
این  به  اینکه  برای  می کند  فراهم  را  فرصتی 
پرسش ها پاسخ داده شود از جمله اینکه چگونه 
برای  اقلیمی  مساوات  و  عدالت  از  می توان 
حمایت از میراث بهره گرفت یا راه های دستیابی 
از  آسیب پذیر  جوامع  از  منصفانه  حمایت  به 

چیست. اقلیمی  اقدامات 

میزگردشگریجاده
ابریشمتشکیلشد

معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، میز 
جاده ابریشم را با هدف رقابت با سایر کشورهای 
این مسیر و جذب گردشگران آنها تشکیل داد.

معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی میز 
افزایش گردشگران  به منظور  را  ابریشم  جاده 
ورودی به کشورمان از کشورهای واقع در این 
مسیر، ضرورت تشریک مساعی و وحدت رویه 
بخش های  بین  ما  فی  مناسبات  انسجام  در 
توسعه  هدف  با  سازمانی  برون  و  درون 
گردشگری و اثر بخشی رقابت با سایر کشورهای 

است. داده  ابریشم تشکیل  جاده 
از فعاالن گردشگری و تشکل ها  این معاونت 
خواسته تا نظرشان را درباره این طرح به معاونت 
ارائه دهند و اطالعات تکمیلی از قبیل جاذبه های 
گردشگری، زیرساخت های موجود و مورد نیاز در 

مسیر جاده ابریشم نیز ارائه شود.

جنگ ها اغلب باعث ناامنی 
اقتصادی و غذایی می شوند 
و غیرنظامیان را وادار می کنند 
تا برای بقای خود بیشتر به 
منابع طبیعی تکیه کنند. برخی 
از نیروهای مسلح نیز برای 
تغذیه سربازان خود به حیوانات 
وحشی وابسته هستند یا برای 
تامین مالی فعالیت های خود از 
قسمت های ارزشمند حیوانات 
مانند عاج فیل و شاخ کرگدن را 
استفاده می کنند. این افزایش 
تقاضا برای حیات وحش اغلب 
با تضعیف حفاظت از محیط 
زیست یا فشار همراه است

ذخیرهگاهبیوسفردریایسیاه،درسواحلجنوبیاوکراین،پناهگاهیبرایپرندگانمهاجراست.بیشاز120000پرنده،درزمستاندر
سواحلآنپروازمیکنندوطیفرنگارنگیازگونههایکمیاب،مانندعقابدمسفید،رکاببالسیاهو...درمیانآبهاوتاالبهای
حفاظتشدهآنالنهمیکنند.اینذخیرهگاههمچنینمحلزندگیموشهایکورشنیدرمعرضخطر،دلفینپوزهبطریدریایسیاه،

گلهایکمیاب،نرمتنانودههاگونهماهیمیشودکهدرهفتههایاخیرموردتهاجمارتشقرارگرفتهاست.

ناامنی غذایی و بی ثباتی 
اقتصادی می تواند حتی 

حیوانات فراوان را تهدید کند. 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی در سال 1۹۹1، که منجر 
به افزایش نرخ فقر در روسیه 

شد، جمعیت گوزن ها، گرازهای 
وحشی و خرس های قهوه ای 

کاهش یافت
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شهردار قزوین:  امروز افرادی برای 
جنوب شهر و بافت تاریخی اظهار 
نظر می کنند که خود در شمال 
شهر و در برج ها ساکن هستند

میدان

شهردارقزوین:
بهبهانهبافتتاریخیمانعتوسعهنشویم

شهردار قزوین درباره ادامه پروژه شهید 
بیان  تاریخی  بافت  در  شرقی  انصاری 
مانع  تاریخی،  بافت  بهانه  به  نباید  کرد: 
نیست  قرار  شویم،  شهر  جنوب  رشد 
بماند. عقب افتاده  شهر  تاریخی  بافت 

با  خبری  نشست  در  صباغی  مهدی 

پاسخ  در  قزوین  استان  رسانه  اصحاب 
به سوال ایسنا درباره ادامه پروژه شهید 
بیان  تاریخی  بافت  در  شرقی  انصاری 
مانع  تاریخی،  بافت  بهانه  به  نباید  کرد: 
نیست  قرار  شویم،  شهر  جنوب  رشد 
بماند،  عقب افتاده  شهر  تاریخی  بافت 

رشد  شهر  نمی دهند  اجازه  کسانی  چه 
کند، چرا اجازه ساخت و ساز در جنوب 
ساختمان  ارتفاع  نمی دهند، کجا  را  شهر 
است؟ رسانده  آسیب  تاریخی  بافت  به 
به  است که  بالغی  مردم  حق  افزود:  او 
باشند  داشته  دسترسی  خیابان  یک 

هرچند  نکرده ایم  اقدامی  هنوز  ما  اما 
پروژه  و  می کنیم  درخواست  دولت  از 
رئیس جمهور  سفر  در  را  انصاری  شهید 
کرد،  خواهیم  مطرح  قزوین  استان  به 

هستیم. قانون  تابع  ما  نهایت  در  اما 
صباغی تصریح کرد: امروز افرادی برای 
نظر  اظهار  تاریخی  بافت  و  شهر  جنوب 
در  و  شهر  شمال  در  خود  که  می کنند 
مردم  نباید  چرا  هستند.  ساکن  برج ها 
خاطر  به  فقط  نکنند  ترقی  شهر  جنوب 

آن  اهل  وهللا  افراد که  تعدادی  گزارش 
مردم  خفت  باعث  و  نیستند  محله 
آنجا  نمی گذارند  و  شده اند  شهر  جنوب 

کند. رشد 
انصاری  پروژه  از  قزوین  شهردار  دفاع 
پروژه  این  که  است  حالی  در  شرقی 
عالی  شورای  مصوبه  با   1۳۹۷ سال  در 
چرا  شد  متوقف  شهرسازی  و  معماری 
که منجر به از بین رفتن بخشی از بافت 
می شد. بالغی  محله  در  قزوین  تاریخی 
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فارغ از میانکاله، به موجب 
قانون افزایش بهره وری بخش 

کشاورزی و منابع طبیعی 
انتقال مالکیت عرصه ممنوع 

است. حتی آنجا که رسما منعی 
وجود نداشته باشد مالکیت در 
اختیار دولت می ماند و عرصه 

بهره برداری می شود 

|روزنامهنگار|

|فاطمهباباخانی|

 تا پیش از اجرای طرح تنفس  
مصوب ۵۵0 هزار متر مکعب 

بهره برداری از جنگل ها را شاهد 
بودیم که در حال حاضر  بیش 
از این میزان را از طریق زراعت 
چوب، چوب های بازداشتی و .. 

تزریق کرده ایم تا این خال را 
جبران کنیم
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تصویبآییننامهاجرایی
صیانتازآبخوانها

در  مندرج  حکم  اجرای  در  وزیران  هیئت 
سال  بودجه  قانون   )8( تبصره  )هـ(  بند 
الزم  اقدامات  بر  مبنی  کشور  کل   1۴01
نحوه  و  آبخوان های کشور  از  برای صیانت 
از  استحصالی  آب  مترمکعب  هر  محاسبه 
این  به  مربوط  اجرایی  آیین نامه  چاه ها، 

رساند. تصویب  به  را  قانون  از  بند 
هیئت  جلسه  در  تسنیم،  گزارش  به 
مکلف  کشاورزی  جهاد  وزارت  وزیران، 
هرگونه  یا  آماری  سالنامه  اساس  بر  شد 
کشت  سطح  مرتبط،  مستند  اطالعات 
و  آبی  نیاز  و  هکتار  حسب  بر  غالب  آبی 
کشت  سطح  واحد  در  عملکرد  میانگین 
غالب را به تفکیک هر شهرستان حداکثر تا 
یک ماه پس از ابالغ این آئین نامه تعیین 
منابع  مدیریت  شرکت  اختیار  در  و  کند 
آب ایران قرار دهد و در صورت عدم ارائه 
آخرین  مقرر،  مهلت  در  مذکور  اطالعات 
و  جهاد کشاورزی  وزارت  آماری  سالنامه 

بود. خواهد  عمل  مالک  آب  ملی  سند 
آئین نامه  این  موضوع  دریافتی  نرخ 
از  آب  برداشت  مترمکعب  هر  به ازای 
آبخوان ها تا سقف ۳00 ریال تعیین شده 
است و روش محاسبه آن به صورت »یک 
درصد درآمد هر هکتار کشت غالب در هر 
شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر 
شهرستان«  همان  در  غالب  کشت  هکتار 

بود. خواهد 
مجموع مبالغ قابل دریافت برای چاه های 
دستگاه  به  که  فعال  مجاز  کشاورزی 
شمارشگر )کنتور( مجهز هستند، براساس 
میزان  سقف  در  مصرفی  آب  حجم 
بهره برداری  پروانه  در  مندرج  بهره برداری 
مجاز  چاه های کشاورزی  برای  و  محاسبه 
فاقد  بهره  برداری  پروانه  دارای  فعال 
اساس  بر  )کنتور(  شمارشگر  دستگاه 
)2.1( برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها 

می شود. محاسبه 
رعایت  با  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
بودجه  و  برنامه  قانون  در  مقرر  ترتیبات 
اعتبار  وصولی،  مبالغ  با  متناسب  کشور، 
نسبت  و  ابالغ  را  ذی ربط  اجرایی  دستگاه 
تخصیص  صدور  و  موافقت نامه  مبادله  به 

می کند. اقدام  مربوط،  محل  از 
شرکت  ایران،  آب  منابع  مدیریت  شرکت 
وزارت  کشور،  فاضالب  و  آب  مهندسی 
طبیعی  منابع  سازمان  و  کشاورزی  جهاد 
اعتبارات  موظفند  نیز  آبخیزداری کشور  و 
ابالغی را متناسب با وصولی هر استان به 

کنند. ابالغ  استان  همان 
اعتبارات ابالغی به کشاورزان خسارت دیده 
بیمه  صندوق  طریق  از  خشکسالی  از 
نکشت  خسارت  کشاورزی،  محصوالت 
برنامه های  منطقه،  همان  کشاورزان  به 
اجرای طرح های  و  تعادل بخشی، حمایت 
افزایش  طرح های  اجرای  و  آبخیزداری 
روستاهای  به  آبرسانی  و  آب  بهره وری 
هزینه  سد  استقرار  محل  شهرستان های 

می شود.
در  وصولی  مبالغ  درصد   ۷0 همچنین 
مدیریت  شرکت   به  مذکور  ردیف  سقف 
و  آب  مهندسی  و شرکت  ایران  آب  منابع 
فاضالب کشور و ۳0 درصد مابقی به وزارت 
طبیعی  منابع  سازمان  و  کشاورزی  جهاد 
سهم  می شود.  ابالغ  کشور  آبخیزداری  و 
آبخیزداری  طرح های  اجرای  و  حمایت 
شهرستان های  روستاهای  به  آبرسانی  و 
محل استقرار سد حداقل معادل ۵ درصد 

می شود. تعیین  اعتبار  کل 
موظف  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت 
المنفعه کردن  مسلوب  و  پر  ضمن  است 
به  مربوط  جریمه  غیرمجاز،  چاه های 
میزان برداشت آب را از تاریخ حفر تا زمان 
محصوالت  کشت  صورت  در  چاه  انسداد 
کشور،  )استراتژیک(  راهبردی  و  اساسی 
به ازای هر مترمکعب حداکثر )۳000( ریال 
و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب 
متناسب  ریال،   )۶000( مبلغ  حداکثر  آب 
مخزن  کسری  حجم  و  سفره  افت  با 
وزیر  ابالغی  دستورالعمل  حسب  سفره 
دریافت  مذکور  چاه های  صاحبان  از  نیرو 
واریز  خزانه داری کل کشور  حساب  به  و 
تعادل بخشی،  برنامه های  صرف  تا  کند 
افزایش  طرح های  اجرای  و  آبخیزداری 
بهره وری آب شود و استانداری ها و سایر 
موظفند  ذی ربط  اجرایی  دستگاه های 
اجرای  در  را  الزم  همکاری  و  هماهنگی 
نیرو  وزارتخانه های  با  آئین نامه  این  مفاد 

آورند. به عمل  کشاورزی  جهاد  و 
این  موضوع  اجرایی  دستگاه های 
مبالغ  گزارش  موظفند  نیز  آئین نامه 
عملکرد  و  استان  هر  به تفکیک  وصولی 
تخصیص یافته  اعتبارات  هزینه کرد  نحوه 
اقدامات  اساس  بر  را  آئین نامه  این 
پیش بینی شده در موافقتنامه متبادله، هر 
سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه 
منابع  آب،  کمیسیون کشاورزی،  و  کشور 
شورای  مجلس  زیست  محیط  و  طبیعی 

کنند. ارائه  اسالمی 

مسعود منصور در مراسم ارسال تجهیزات 
به  مراتع  و  جنگل ها  از  صیانت  حفاظتی 
کشور   سراسر  طبیعی  منابع  کل  ادارات 
حضور  با  فروردین    2۹ دوشنبه  روز  که 
محل  در  طبیعی  منابع  سازمان  مدیران 
این سازمان برگزار شد، بیان می کند: ما 
می گرفتیم  را  دامداران  عرفی  حقوق  اگر 
نداشت.  منطقه  بر  حقی  دیگر  مرتعدار 
نتیجه  به  واگذاری  اگر  حالت  این  در 
می شد  ضایع  مرتع دار  حق  نمی رسید 
حقوق  زمانی  تصمیم گرفتیم  ما  بنابراین 
واگذاری  این  بدهیم که  آنها  به  را  عرفی 
به اجرا رسیده باشد. زیرا اگر حق عرفی 
بگیریم  واگذاری  فرآیند  اتمام  از  قبل  را 
حق مکتسبه برای کسی که حق عرفی را 

می شود. ایجاد  کرده  واگذار 
این  به  پاسخ  در  مسئول  مقام  این 
شکل کامل  به  واگذاری  اگر  پرسش که 
در  ماشین ها  چطور  بود،   نشده  انجام 
می کند:  عنوان  می کردند،   کار  منطقه 
به  حاضر  حال  در  که  است  این  مهم 
قضایی  مقامات  و  رئیس جمهور  دستور 
که  زمانی  تا  طبیعی  منابع  سازمان  و 
طرح  نشود  اخذ  زیستی  محیط  ارزیابی 
محیط  که   زمانی  می ماند.  متوقف 
واگذاری  فرآیند  و  کرد  موافقت  زیست 

دامداران  حقوق  قانون  طبق  شد  نهایی 
تادیه می شود، در غیر اینصورت دامداران 

می کنند. استفاده  عرصه  همان  از 
خبرنگار  یک  پرسش  به  پاسخ  در  او 
این  زدن  سند  از  مجلس  رئیس  که 
امکان  اصوال  آیا  و  است  برده  نام  اراضی 
دارد  وجود  شکل  این  به  مرتع  واگذاری 
به   ، میانکاله  از  فارغ  می گوید:  خیر  یا 
بخش  بهره وری  افزایش  قانون  موجب 
انتقال  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
آنجا  حتی  است.  ممنوع  عرصه  مالکیت 
باشد  نداشته  وجود  منعی  رسما  که 
مالکیت در اختیار دولت می ماند و عرصه 
بهره برداری می شود . این یک بحث کلی 
احداثی  که  مورد  این  در  بنابراین  است 
عنوان  تحت  عرصه  نگرفته  صورت  هم 

است. ملی  اراضی 
در  ما  آن  بر  عالوه  می افزاید:  منصور 
واگذاری  که  داریم  مصادیقی  قانون  
در  و  است  غیرقانونی  اساس  بر  عرصه 
موارد دیگر با طی شدن فرآیند واگذاری 
باید در  این  بر  بود. عالوه  قانونی خواهد 
اراضی  واگذاری  مرجع  که  داشت  نظر 
این   8۵ سال  از  و  نیست  طبیعی  منابع 
امور  و  جهاد کشاورزی  اختیار  در  وظیفه 
سازمان  در  است.  گرفته  قرار  اراضی 

فرآیند  باره که  این  در  ما  طبیعی  منابع 
یا  بشود  طی  زمین  برای  واگذاری 
اعالم  را  خود  مخالفت  یا  موافقت  خیر 
زمانی  هم  واگذاری  با  موافقت  می کنیم. 
موافقت های  همه  که  می گیرد  صورت 
شوند  استعالم گرفته   1۳ و  اخذ  اصولی 
الزام آورترین  و  مهم ترین  از  یکی  که 
زمانی که  تا  و  است  زیست  محیط   آنها 
موافقت  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
خود را اعالم نکرده باشد واگذاری از نظر 

نمی شود. تلقی  قطعی  ما 
پرسش  به  پاسخ   در  همچنین  منصور 
برخی کارشناسان  ما« که  »پیام  خبرنگار 
و  تنفس  طرح  اجرای  بین  معتقدند 
معناداری  ارتباط  چوب  قاچاق  افزایش 
طرح  موافق  من  می گوید:  دارد،   وجود 
از  بهره برداری  توقف  و   هستم  تنفس 
سیاست های  جزو  هیرکانی  جنگل های 
اصلی سازمان منابع طبیعی است که در 

می شود. پیگیری  هم  هفتم  برنامه 
مقوله  تاثیرپذیری  درباره  می افزاید:  او 
باید  تنفس  طرح  از  چوب  قاچاق 
از  اجتماعی   پدیده های  تمام  گفت  
حال  عین  در  می پذیرند.  تاثیر  هم 
زراعت  توسعه  با  هستیم  تالش  در  ما 
تزریق  چوب ها،  این  از  برداشت  و  چوب 

و    چوب  صنایع  به  بازداشتی  چوب های 
این  چوب  واردات  مشکل  حل  پیگیری 
پیش  تا  برسانیم.  حداقل  به  را  چالش 
۵۵0 هزار  از اجرای طرح تنفس مصوب 
را  جنگل ها  از  بهره برداری  مکعب  متر 
بیش  حاضر   حال  در  که  بودیم  شاهد 
چوب،  زراعت  طریق  از  را  میزان  این  از 
تزریق کرده ایم   .. و  بازداشتی  چوب های 

کنیم. جبران  را  خال  این  تا 
و  طبیعی  منابع  سازمان  رئیس 
بخش  در  همچنین  کشور  آبخیزداری 
موضوع  به  خود  سخنان  از  دیگری 
در  می کند:  عنوان  و  پرداخته  ریزگردها 
کانون های  از  بسیاری  ایالم  و  خوزستان 
ترتیب  این  به  است،  شده  مهار  بحرانی 
داخلی  منشا  که   دارد  کمتری  احتمال 
منشا  حوزه  در  شوند.  فعال  ریزگردها 
ریزگرد  با  مقابله  کارگروه  هم  خارجی 
زیست  محیط  سازمان  محوریت  با 
برگزار  را  جلساتی  اخیر  روزهای  در 
که  جلسه ای  در  همچنین  است.  کرده 
جهاد  وزیر  اتفاق  به  جمهور  رئیس  با 
صحبت  باره  این  در  داشتیم  کشاورزی 
کند  عمل  فعال تر  ما  دیپلماسی  که  شد 
داشته  توافقاتی  همسایه  با کشورهای  و 

. شیم با

درباره  همچنین  منصور  جلسه  این  در 
می گوید:  استان ها  به  ارسالی  تجهیزات 
سال  عنوان  به  امسال  اینکه  به  توجه  با 
آفرین  اشتغال  و  بنیان  دانش  تولید، 
پروژه   1۴ ما  بگویم  باید  شده  معرفی 
که  کردیم  هدف گذاری  را  بنیان  دانش 
است که  حفاظت  زمینه  در  آن  مورد  دو 
کنار  در  بنابراین  می شود.  اطالع رسانی 
کارهای فناورانه و نوآورانه که در خصوص 
حفاظت باید انجام دهیم، ابزارهای مورد 
دستور  در  حریق  اطفای  و  حفاظت  نیاز 
شود. تجهیز  باید  استان ها  است که  کار 
می افزاید:  او  ایلنا  خبرنگار  گزارش  به 
قلم  هزار   2۳ از  بیش  و  پیگیری کردیم 
ریال  میلیارد   ۴00 حدود  ارزش  با  کاال 
و  تهیه شده  استان های کشور  برای همه 
وضعیت توزیع آن بر حسب میزان مرتع 

است. متفاوت  حریق  و  جنگل  و 
تجهیزات  این  می دهد:  ادامه  منصور 
استان ها  به  آینده  هفته  تا  امروز  ظرف 
تجهیزات  این  از  بخشی  می شود.  ارسال 
بحرانی  مناطق  در  است که  دوربین هایی 
نصب می شود و ما از طریق مانیتورینگ 
را  بحرانی  مناطق  استان ها  در  سازمان 
موتور  تعدادی  همچنین  می کنیم.  رصد 
در  صعب العبور  مناطق  برای  سیکلت 
اختیار ماموران و پاسگاه های حفاظت ما 

می گیرد. قرار 
حریق،  اطفای  دمنده های  افزاید:  می  او 
و  ستادی  پرسنل  برای  هم  لباس  انواع 
ماموران حفاظتی و کفش و کاله مناسب 
را  همکاران  واقع  در  و  کردیم  تهیه  هم 
هم  و  می کنیم  مجهز  نو  فناوری های  به 
تجهیزات مورد نیاز برای عملیات میدانی 
حاصل  امیدواریم  و  کنیم  می  فراهم  را 
از  بهتر  حفاظت  و  مراقبت  کارها  این 
که  باشد  طبیعی  سرمایه های  و  منابع 
از  حفاظت  نسلی  بین  ثروت  عنوان  به 
از  و  ماست  سازمان  اصلی  وظیفه  آن 
طرفی حفظ این سرمایه ها یک فرهنگ 

است. همگانی  رسالت  و  عمومی 
منصور در مورد مسئله آتش سوزی عمدی 
فرهنگ سازی  و  جنگل ها  غیرعمدی  و 
 8۵ از  بیش  می کند:  بیان  زمینه  دراین 
دارد.  انسانی  عامل  ها  حریق  از  درصد 
غیر  درصد   ۹۵ تا   ۹0 انسانی  عوامل  از 
عمد است و متاسفانه بین ۵ تا 10 درصد 
است.  عمدی  رویکرد  با  انسانی  حریق 
دست  در  آموزشی  و  ترویجی  کارهای 
شد.  انجام  هم  قبل  سال  و  بوده  اقدام 
عواملی که  برای  مختلفی  هم کارگاه های 
انجام  می کنند  کمک  حریق  اطفای  در 
تعطیالت  در  بروشورهایی  هم  و  دادیم 
شد.  توزیع  مسافران  و  مردم  بین  نوروز 
از  پیشگیری  دیدبانی  کارهای  همچنین 
و  قرارگرفته  توجه  مورد  حریق  اطفای 
داشتیم  خشکسالی   1۴00 سال  اینکه  با 
 1۳۹۹ سال  به  نسبت  حریق  تعداد 
روند  این  امیدواریم  و  داشتیم  کاهش 
کاهشی با توجه به اقدامات ترویجی باز 

شود.  1۴00 از  1۴01 کمتر  در  هم 
و  طبیعی  منابع  سازمان  رئیس 
آبخیزداری در مورد سطح حریق در سال 
1۴00 می گوید: سال 1۴00 حدود 1۳ هزار 
ولی خوشبختانه  حریق شد  درگیر  هکتار 
خیلی سریع اطفا شد.در حریق ها میزان 
اینکه  مهم  نکته  است.  متفاوت  تخریب 
در  حریق   1۳۹۹ سال  که  نقاطی  تمام 
1۴00 جزو  حوزه جنگل داشتیم، در سال 
برنامه های احیا و جنگل کاری قرار گرفت 

نماند. باقی  دیده  آسیب  صورت  به  تا 

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد 
ظرفیت های  از  استفاده  لزوم  بر  کشاورزی 
دانش بنیان در اجرای طرح های آب و خاک 

کشور تاکید کرد.
وزارت جهاد  رسانی  اطالع  پایگاه  به گزارش 
که  نشستی  در  عباسی  فریبرز  کشاورزی؛ 
هکتاری  هزار   ۵۵0 طرح  بررسی  منظور  به 
جامع  طرح  همچنین  و  ایالم  و  خوزستان 
شبکه های آبیاری و زهکشی غرب و شمال 
غرب کشور تشکیل شده بود، گفت: استفاده 
از ظرفیت های علمی و دانش بنیان کشور و 
اجرای نظام بهره برداری و آموزش بهره برداران 
کشور  سراسر  خاک  و  آب  طرح های  در 

است. ضروری 
دوم  فاز  اجرای  در  این که  به  اشاره  با  او 
ایالم  و  خوزستان  هکتاری  هزار   ۵۵0 طرح 
از نظر فنی و مهندسی مشکلی وجود ندارد، 
طرح  این  دوم  فاز  اجرای  خاطرنشان کرد: 
است  خاک  و  آب  معاونت  اولویت های  از 
الزم  پیگیری های  آن  اعتبار  تامین  برای  و 

است. گرفته  صورت 
وزارت  خاک  و  آب  معاونت  سرپرست 
استان های  فعال  جهاد کشاورزی، مشارکت 
طرح  دوم  فاز  اجرای  در  ایالم  و  خوزستان 
۵۵0 هزار هکتاری و سایر استان ها در طرح 

و  و زهکشی غرب  آبیاری  جامع شبکه های 
شمال غرب کشور را خواستار شد و  در عین 
حال، بر توجه جدی به موضوع خاک در این 

تاکید کرد. طرح ها 
مدیرعامل موسسه جهاد نصر و مجری طرح 
و  و زهکشی غرب  آبیاری  جامع شبکه های 
شمال غرب کشور نیز در این نشست با اشاره 
به وضعیت موجود طرح ۵۵0 هزار هکتاری 
خوزستان و ایالم گفت: فاز دوم این طرح به 
مساحت 2۵۵ هزار هکتار است که 100 هزار 
هکتار آن در دست مطالعه و ۴0 هزار هکتار 
آن آماده اجرا است و برای تامین منابع مالی 

آن باید پیگیری الزم به عمل آید.
براساس  گفت:  صالحی نژاد  محمدجواد 
هزار   80 از  بیش   1۴00 سال  بهای  فهرست 
میلیارد تومان اعتبار برای اجرای فاز دوم این 

است. نیاز  مورد  طرح، 
این نشست مشکالت  در  این گزارش،  بنابر 
و  آبیاری  هکتاری  هزار   22۷ طرح  اجرایی 
زهکشی غرب و شمال غرب کشور مورد بحث 
و بررسی و تکمیل پروژه های نیمه تمام، نحوه 
تامین منابع مالی برای تکمیل طرح و نیز 
پیگیری تامین آب از طریق وزارت نیرو مورد 

تاکید قرار گرفت.

پروژههاینیمهتمامدرحوزهآبوخاک
تامیناعتبارشوند

آب

تراز منفی تولید و مصرف 
امسال با تالش های صورت 

گرفته به 10 هزار و ۵00 
مگاوات کاهش یافته است، 

اما همچنان تا رسیدن به 
نقطه مطلوب فاصله داریم

رشد4.46درصدیمصرفبرقدرتابستانامسال
سخنگوی صنعت برق گفت: تراز منفی تولید 
تالش های صورت گرفته  با  امسال  مصرف  و 
به 10 هزار و ۵00 مگاوات کاهش یافته است، 
اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 

داریم.
به گزارش ایسنا مصطفی رجبی مشهدی ، با 
بیان اینکه بر اساس برآوردهای صورت گرفته، 
نیاز مصرف برق در تابستان امسال به ۷0 هزار 
مگاوات خواهد رسید که این میزان نسبت به 
نشان  رشد  درصد   ۴.۴۶ سال گذشته  پیک 
برای  برنامه عملیاتی  اظهار کرد: 100  می دهد، 
تدوین  برق  مصرف  و  تولید  ناترازی  جبران 
شامل  محور  چهار  در  برنامه ها  این  شده که 
مدیریت  برق،  تامین  اقدامات  و  برنامه ریزی 
مصرف و تقاضا، آمادگی شبکه سراسری برق 
و برنامه ریزی و مدیریت، تدوین و ابالغ شده 

است.
او با بیان اینکه برای مدیریت مصرف برنامه هایی 
لحاظ شده  بیان کرد: از جمله آنها می توان به 
مدیریت برق صنایع با همکاری وزارت صمت، 
تعدیل روشنایی معابر و جمع آوری رمز ارزها، 
و  ادارات  برق  مصرف  درصدی   ۵0 کاهش 
چاه های  مدیریت  هوشمند،  نصب کنتورهای 
کشاورزی، استفاده از مولدهای برق صنایع و 

اقدامات فرهنگی و اطالع رسانی اشاره کرد.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه تاکنون با 
بیش از ۴۷8 هزار مشترک دیماندی صنعتی 
بار  پیک  برنامه های  در  همکاری  منظور  به 

گفت:علی رغم  است،  شده  منعقد  تفاهم نامه 
نیازمند  تراز  ایجاد  برای  شده  انجام  اقدامات 

هستیم. واردات 
با  قراردادهایی  منظور  این  برای  داد:  ادامه  او 
کشورهای ترکمنستان و ارمنستان منعقد شده 
و بزودی از کشور آذربایجان هم واردات خواهیم 
داشت که در مجموع می توان حدود ۵00 تا ۶00 

مگاوات برق وارد کنیم.
حدود  اینکه  بیان  با  برق  صنعت  سخنگوی 
۶000 مگاوات مجموع نیروگاه های جدید و یا 
ارتقای ظرفیت تولید نیروگاه های قدیمی است 
که می توانند با به روز شدن و نصب تجهیزات، 
همچنان  اما  باشند؛  داشته  بیشتری  تولید 
این  بر  عالوه   دارد، گفت:  وجود  برق  ناترازی 
استفاده  برای  نیز  دیگری  برنامه ریزی های 
از نیروگاه های برق آبی انجام شده و با وجود 
اینکه 10 درصد از ظرفیت این نیروگاه ها به دلیل 
سال گذشته  به  نسبت  بی سابقه  خشکسالی 
کاهش یافته است، همچنان از این نیروگاه ها 

برق کمک خواهیم گرفت. تامین  برای 
بر  عالوه  مسئول  مقام  این  گفته  به 
برنامه ریزی های انجام شده در بخش تولید، در 
بخش مصرف هم از طریق برنامه های تشویقی 
صرفه جویی  راستای  در  شده  دیده  تدارک 
صنعت،  بخش های  تمامی  در  برق  مصرف 
کشاورزی، خانگی و اداری و هماهنگی انجام 
ناترازی ها  از  بخشی  صمت،  وزارت  با  شده 

می شود. جبران 
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مرتعداریتادیهشود.
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حقوقکودکانبربدنشان
رابهرسمیتبشناسید

ابتالی دو نفر در ماه های گذشته به بیماری 
باردیگر سیاست های کنترل  تهران  در  هاری 
سگ های ولگرد را در شهر را زیر سوال برد. 
حقوق  طرفداران  میان  دعوایی  روزها  همان 
در  وحش  حیات  کارشناسان  و  حیوانات 
فضای مجازی ایجاد شد. جنجالی همیشگی 
که میان دو گروهی که خبررسانی ها را کذب 
و  می دانند  حیوانات  برای کشتار  مجوزی  و 
ویروسی  بیماری  معتقدند  دیگری که  گروه 
نشده  ریشه کن  عمومی  باور  برخالف  هاری 
شود،  مرگ ومیر  باعث  می تواند  همچنان  و 

مرگ و میری که تنها راه آن کنترل جمعیت 
است  گوشت خواری  بالصاحب  حیوانات 
هاری  بیماری  کننده  منتقل  می توانند  که 
دستورالعملی  وزارت کشور   8۷ سال  باشند. 
ولگرد  سگ های  جمعیت  کنترل  برای 
آن  وجه  مهم ترین  دستورالعملی که  داشت، 
وجه  این  بود.  ولگرد  سگ های  عقیم سازی 
اخیر در بعضی شهرهای کشور  در سال های 
آن  دالیل  از  یکی  و  نشد  اجرا  درستی  به 
تناقض میان گروه دوستداران حیات وحش 
قدری  ماجرا  تهران  در  است.  حیوانات  و 

است.  متفاوت 
گذشته،  سال  دی ماه  ایلنا  خبرگزاری 
گفت وگویی با متولی سابق سگ های ولگرد 
در تهران یعنی مدیرعامل شرکت ساماندهی 
قدرت هللا  داشت.  سیار  مشاغل  و  صنایع 
تاکنون  بود،  ایلنا گفته  به  محمدی آن زمان 
شده اند  عقیم سازی  سگ  هزار  دو  متوسط 
اما این چرخه در گردش است و از جاهای 
از  می شوند.  تهران  وارد شهر  حیوانات  دیگر 
هفته گذشته قراری را گذاشتیم که هر سال 
واکسن هاری را به همه ی سگ هایی که در 

اختیار داریم و زنده گیری می شوند به صورت 
دچار  شهروندی  اگر  تا  شود  تزریق  دائم 
نداشته  او  برای  جانی  گازگرفتگی شد خطر 
باشد. او حدس زده بود که در یک پروژه سه 
ساله عقیم سازی همه سگ های بالصاحب در 

می شود.  انجام  تهران 
بیش   احتماال  محمدی،  قدرت هللا  گفته  به 
وجود  تهران  در  بالصاحب  سگ  ۵هزار  از 

باشد.  نداشته 
از  ولگرد  سگ های  ساماندهی  ماموریت 
به  مشاغل  و  صنایع  ساماندهی  شرکت 
سازمان پسماند در دوره گذشته کلید خورد و 
سال گذشته از سوی معاون خدمات شهری 
که   موضوعی  شد.  اعالم  تهران  شهرداری 
زمین  روی  وظایف  نگران  را  شهری  فعاالن 
زباله های  حوزه  در  پسماند  سازمان  مانده 
تهران می کند. با این حال بعضی کارشناسان 
نیز معتقدند که ساماندهی پسماند می تواند 
تاثیری در کاهش جمعیت سگ های ولگردی 
که از آن ها تغذیه می کنند نیز داشته باشد. 
سازمان  مدیرعامل  عزیزی،  محمدمهدی 
ما«  »پیام  با  گفت وگو  در  پسماند  مدیریت 
نگاه دیگری به مساله دارد. او معتقد است که 
وظیفه مدیریت جمعیت سگ های بالصاحب 
در شهرهای دیگر ایران نیز بر عهده سازمان 
مدیریت پسماند است با این حال او معتقد 
است که ماموریتی که به سازمان واگذاری 
سازمان  دیگر  فعالیت های  علی رغم  شده، 
باید انجام شود. او تاکید می کند: »مجموعه 
و شهروندان در جریانند که این موضوع دو 
بعد دارد، یک بعد آن نارضایتی شهروندان از 
رهاشدگی سگ های بالصاحب در سطح شهر 
است و بعد دیگر آن افرادی است که حامی 
حیواناتند. ما به دو طرف احترام می گذاریم 
و سعی می کنیم تا برای آن برنامه مدونی 
و  دارد  وجود  مشکالتی  باشیم،  داشته 
نمی توان آن را کتمان کرد اما برای سال 1۴01 

برای آن برنامه ریزی می کنیم. 

دودستگیمیاننظرات
برای  تاکنون  که  مشکالتی  درباره  او 
مدیریت جمعیت سگ های ولگرد مشخص 
دوستان جمعیت  می گوید:  نیز  است  شده 
و  نگهداری  نحوه  از  حیوانات  حامیان 
از سوی  نارضایتی هایی داشتند.  جمع آوری 
دیگر تعداد سگ های رها شده در سطح شهر 
دارد  وجود  اکنون  نقاهتگاه هایی که  محل  و 
مشکالت  این  جمله  از  نگهداری،  ظرفیت  و 
حامیان  و  بهداشت  وزارت  با  باید  است. 
حیوانات جلسه ای بگذاریم و  بهترین مسیر 

انتخاب کنیم.  را 

نقاهتگاهتازهنداریم
شهرداری  پیشین  مسئوالن  که  آنطور 
ظرفیت  با  چیتگر  در  نقاهتگاهی  گفته اند، 
نگهداری ۴00 سگ وجود دارد، این نقاهتگاه 

را حامیان حیوانات مدیریت می کنند. درباره 
ظرفیت  با  که  نیز  حصار  سرخه  نقاهتگاه 
نگهداری حدود  ۴00 سگ آماده افتتاح است 
در اطالعیه ای اعالم شد که حامیان حیوانات 
درصورتی که دارای NGO ثبت شده هستند 
کنند.  مدیریت  را  نقاهتگاه  این  می توانند 
عالوه بر این یک نقاهتگاه دیگر نیز در آرادکوه 
نقاهتگاه  ایجاد  وجود دارد. عزیزی می گوید 
دستور  در  را  بالصاحب  سگ های  برای  تازه 
کار ندارد: »می توانیم با برنامه ریزی مدون و 
دستورالعمل وزارت کشور  و دستورالعمل های 
می توانیم  نظرم  به  جهانی  بهداشت  سازمان 

را کنترل کنیم.«  بودن  مولد 

عزیزی در پاسخ به این پرسش که آیا یوتانایز 
دستورالعمل  براساس  بالصاحب  سگ های 
وزارت کشور در دستور کار سازمان است یا نه 
نیز تاکید کرد: بحث  یوتانایز، برای سگ هایی 
مطرح می شود که مریضی دارند، هاری دارند 
و شرایط و بیماری خاصی دارند که به نظرم 
و  می کند  جریحه دار  را  عمومی  افکار  هم 
شرایط را سخت می کند. به نظرم ما در حوزه 
درمان باید پیشگیری را مدنظر قرار دهیم.  

رهاسازی سگ های بدون صاحب بعد از عقیم 
شدن در سال های اخیر نارضایتی هایی میان 
فعاالن محیط زیست در پی داشت، آنطور که 
رسانه ها روایت کردند. رهاسازی جزو مواردی 
به  کشور  وزارت  دستورالعمل  در  که  است 
اینباره  در  عزیزی  است.  نشده  اشاره ای  آن 
با هماهنگی محیط  باید  می گوید: رهاسازی 
اعتراضاتی  هم  آن ها  بگیرد،  صورت  زیست 
در این قضیه داشتند، هم در سطح شرق و 
شمال تهران. گفته می شود که گونه های دیگر 
ما  می گیرند،  قرار  خطر  معرض  در  جانوران 
زیست  محیط  با  باید  هم  خصوص  این  در 
صحبت کنیم و اگر شرایطی برای ما مهیا کنند 

حتما این اتقاق می افتد. 

بررسیوضعیتمدیریتحیواناتشهریدرپایتخت

تغییر ماموریت برای مدیریت سگ های ولگرد 
عزیزی،مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریتهران:رهاسازیبایدباهماهنگیمحیطزیستصورتبگیرد
اگرشرایطیبرایمامهیاکنند،ایناتفاقرخمیدهد

آبیاری30درصدازفضای
سبزمشهدباپساب

تامین  و توزیع منابع آب شهرداری  معاون 
سبز  فضای  آب  نیاز  مجموع  مشهد گفت: 
مشهد 2۳ میلیون متر مکعب در سال است 
که ۳0 درصد آن با پساب آبیاری می شود.
با  سلطان احمدی  عبدهللا  ایمنا،  گزارش  به 
با  درصد فضای سبز مشهد   ۷0 اینکه  بیان 
منابع آبی غیرکیفی است، اظهار کرد: مجموع 
نیاز آب فضای سبز مشهد 2۳ میلیون متر 
با  آن  درصد   ۳0 است که  سال  در  مکعب 
اینکه  بیان  با  می شود.او  آبیاری  پساب 
است،  مکانیزه  مشهد  در  آبیاری  سیستم 
درصد  بودن  مکانیزه  به  توجه  با  داد:  ادامه 
باالیی از سیستم آبیاری در مشهد، ۳0 درصد 
کمتر از دستورالعمل وزارت نیرو آب مصرف 
آب  منابع  توزیع  و  تامین  می کنیم.معاون 
شهرداری مشهد در خصوص جداسازی آب 
شرب از خام، تاکید کرد: با تجهیز ۹0 درصد 
فضای سبز به آبیاری تحت فشار، راندمان 
آبیاری افزایش محسوسی داشته و تاکنون 
۵۷ درصد شبکه جداسازی آب شرب از خام 

در سطح شهر اجرا شده است.

در پی انتشار ویدیویی که یکی از مسئوالن مدارس 
را در حال قیچی زدن بر موهای کودکان نشان 
می دهد، واکنش های متفاوتی را مشاهده کردیم. 
و  آموزش  توسط سخنگوی  اقدام  این  اگر چه 
پرورش تخلف اعالم شده است، الزم به ذکر است 
که به کارگیری چنین شیوه هایی در مدارس به 
یک فرد بر نمی گردد و نشاندهنده رویکرد برخی 
به کودکان  نسبت  پرورش  و  آموزش  مسئوالن 
است. این رویکرد کودکان را به عنوان انسان های 
مستقل به رسمیت نمی شناسد و با نگاه از باال 
به پایین برای همه چیز کودکان تصمیم می گیرد 
و بدون توجه به نظر آنان، آن را اجرا می کند. با 
توجه به صدها گزارش تجاوز به حریم خصوصی 
کودکان، دهها گزارش تجاوز جنسی به کودکان، 
از مراجع صالح قضایی درخواست رسیدگی به 
چنین مواردی را داریم. از آنجا که ناقضین حقوق 
کودک به دادگاه ها فراخوانده نمی شوند و کودکان 
ادامه  به کار خود  ندارند، مجرمان  حق شکایت 
می دهند و نهایتا از این مدرسه و منطقه به مدرسه 

و منطقه دیگری منتقل می شوند. 
اصالح این رویکرد در آموزش و پرورش وآموزش 
در  اندرکاران  دست  همه  به  کودک  حقوق 
معلمان  و  معاونان  مدیران،  آموزش وپرورش، 
ضرورت و نیازی جدی است. چنین برخوردی با 
کودکانی که بیش از دو سال است  به علت شیوع 
کرونا از محیط اجتماعی مدرسه محروم بوده اند و 
با مشکالت عدیده روبه رو شده اند، خشونت عریان 
نوزدهم  ماده  به  توجه  با  و  است  علیه کودکان 
پیمان نامه حقوق کودک که دولت را متعهد به 
حمایت از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت 
جسمی، یا روانی و هر نوع آزار کرده است قابل 

پیگیری قضایی توسط مدعی العموم است.

استاندارتهران
تخصیصبیش

از2هزارمیلیاردتومان
بهساختوساز
وتجهیزمدارس

استاندار تهران از تخصیص 2 هزار و ۵00 میلیارد 
استان  مدارس  تجهیز  و  ساخت  جهت  تومان 
شورای  جلسه  ایلنا،  داد.به گزارش  خبر  تهران 
آموزش و پرورش استان تهران به ریاست محسن 
منصوری استاندار تهران و با حضور سید عباس 
استاندار  اجتماعی  و  سیاسی  معاون  جوهری 
شد.منصوری  برگزار  مسئوالن  دیگر  و  تهران 
در این جلسه با اشاره به در پیش بودن هفته 
بزرگداشت مقام معلم اظهار داشت: برنامه های 
هفته معلم با اولویت فضاسازی شهری و بهره 
گیری از فضای رسانه ای پیگیری شود.او با اشاره 
به لزوم مولدسازی دارایی های آموزش و پرورش 
افزود: در صورتی که از محل مولدسازی یا فروش 
اموال آموزش و پرورش نقدینگی در استان ایجاد 
شود بایستی در خود استان هزینه شده و صرف 
امور سرمایه ای شود.استاندار تهران عنوان کرد: در 
مورد تامین خدمات ایاب و ذهاب دانش آموزان 
استثنایی نیز مقرر شد که شهرداران استان تهران 
زمینه  این  در  را  همکاری  و  مساعدت  نهایت 
داشته باشند.منصوری با اشاره به کمبود فضاهای 
آموزشی در استان تهران گفت: مقرر شده تا از 
محل سفر ریاست جمهوری 2 هزار و ۵00 میلیارد 
تومان به موضوع ساخت و تجهیز مدارس استان 

اختصاص پیدا کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری 
تهران مدتی پیش اعالم کرد که 
ماموریت ساماندهی سگ های 
ولگرد به سازمان مدیریت 
پسماند واگذار شده است

|پیامما|معاونخدماتشهریشهرداریتهرانمدتیپیشاعالمکردکهماموریتساماندهیسگهایولگردبهسازمانمدیریت
پسماندواگذارشدهاست.اینوظیفهپیشتربهعهدهشرکتساماندهیصنایعمشاغلبود.شورایپنجمیهابااینتوجیهکهساماندهی
وجمعآوریسگهایولگردباماموریتهایاصلیاینشرکتتفاوتقابلتوجهیدارد،اینماموریترابهحوزهپسماندشهرداری
تهرانمنتقلکردند.بررسیهانشانمیدهدکهساماندهیسگهایولگردکهمیتوانآنرایکیازچالشهایتازهمحیطزیستشهری
دانستدرشهرهایدیگرکشورنیزبهعهدهسازمانمدیریتپسماندشهرداریهاست.بااینوجودچالشهایفعلیمدیریتپسماند

پایتخت،کارشناسانمحیطزیستراازوظیفهتازهاینسازماننگرانکردهاست.

 ما می گوییم که موضوع 
فاش شدن فیش های 
حقوقی را از مقام معظم 
رهبری استفتا کنیم که آیا 
این حقوقی که افراد برابر 
قانون می گیرند، اگر فاش 
شود، حریم خصوصی آنها 
گفته می شود یا خیر 

رئیس شورای شهر مشهد درباره شفافیت 
موضوع  گفت:  شهرداری  مدیران  حقوق 
از مقام  را  فاش شدن فیش های حقوقی 
این  آیا  معظم رهبری استفتا می کنیم که 
حقوقی که افراد برابر قانون می گیرند اگر 
گفته  آنها  خصوصی  حریم  شود،  فاش 

خیر؟ یا  می شود 
در  خبرنگاران  جمع  در  موحدیان  حسن 
خصوص شفافیت حقوق مدیران شهرداری 
گفت: عده ای ان قلت آورده اند و می گویند 
خصوصی  حریم  حقوقی  فیش های  که 
غیرقانونی  یا  قانونی  می تواند  شورا  است. 
بررسی  را  حقوق ها  این  دریافت  بودن 
را  حقوق ها  گفتیم  زمینه  این  در  که  کند 
تا  بفرستند  ما  برای  محرمانه  صورت  به 

کنیم. بررسی 
فاش  موضوع  می گوییم که  ما  افزود:  او 
شدن فیش های حقوقی را از مقام معظم 
رهبری استفتا کنیم که آیا این حقوقی که 
افراد برابر قانون می گیرند، اگر فاش شود، 
حریم خصوصی آنها گفته می شود یا خیر. 
و  آورده  طرح  دوباره  نمی شود  گفتند  اگر 
حریم  که  گفتند  هم  اگر  می کنیم،  اقدام 
خصوصی می شود، موضوع تمام می شود.

رئیس شورای شهر مشهد در پاسخ به این 
در  مدیران  حقوق  شفاف سازی  سوال که 
برخی شهرها انجام شده، گفت: در شیراز 
بهای خدمات را باالی 2۵ درصد بردند، اما 
در حالی  نکرده  آن جا مخالفت  فرمانداری 
و  کرده  مخالفت  فرمانداری  این جا  که 
گفته افزایش بها باالی 2۵ درصد را تایید 
شرعی  سوال  یک  موضوع  این  نمی کنیم؛ 

می کنیم.  استفتا  و  است 
چگونه  استفتا  این  اینکه  درخصوص  او 
موضوع  این  داد:  ادامه  می شود؟  انجام 
مجتهدی  هر  از  که  نیست  فردی  بحث 
موضوع  این  کنیم.  استعالم  بتوانیم 
حاکمیتی است و حاکمیت با مقام معظم 
حاکمیتی  بحث  اینجا   . است  رهبری 
تنها  نیز  حاکمیتی  مسائل  در  و  است 
مثال  عنوان  به  است؛  آقا  حضرت  حاکم 
عید  فردا  که  دهد  حکم  آقا  حضرت  اگر 
نمی توانند  مراجع  از  هیچ کدام  است،  فطر 

کنند.  دخالت 
عنوان  خود  میزان حقوق  درباره  موحدیان 
کرد: بنده از بازنشستگی 12 میلیون تومان 
حقوق می گیرم و از شورا برای ۶0 ساعت 

حق الجلسه 20 میلیون تومان می گیرم.

رئیسشورایشهرمشهد:
فاششدنفیشهایحقوقی

راازمقاممعظمرهبریاستفتاکنیم

آنطور که مسئوالن پیشین 
شهرداری گفته اند، نقاهتگاهی در 

چیتگر با ظرفیت نگهداری ۴00 
سگ وجود دارد، این نقاهتگاه 

را حامیان حیوانات مدیریت 
می کنند. درباره نقاهتگاه سرخه 

حصار نیز که با ظرفیت نگهداری 
حدود  ۴00 سگ آماده افتتاح 
است در اطالعیه ای اعالم شد 
که حامیان حیوانات درصورتی 

که دارای NGO ثبت شده 
هستند می توانند این نقاهتگاه 

را مدیریت کنند
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آگهی مزایده عمومی
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مدلرنگشماره موتورشماره شاسی
وضعیت 

سند

1

سواری 
تندر 
ال ۹0 
اتومات

ایران ۴۵ – 
11۷ب21

NAAALSRBYWHA۶02۵0۹10001۷82۷RR08۷۶8۴
سفید 
شیری 
روغنی

دارد1۳۹۶

2
سواری 

پژو 
پارس

ایران ۴۵ – 
۴۹۵س۵۴

NAAN21CA۴AK۷۹0۵۶۳12۴8۹1۶۴۵82
نقره ای 
متالیک

دارد1۳8۹

در روزهای گذشته برخی از 
سایت های خبری تصاویری از 
قطع درختان در منطقه یک شهر 
تهران را منتشر کردند

محیطزیستشهری

قطعدرختانفضایسبزچیذر
در روزهای گذشته برخی از سایت های خبری 
تصاویری از قطع درختان در منطقه یک شهر 
ایران در  را منتشر کردند. سایت عصر  تهران 
اینباره نوشته است که ساعت ٢ بامداد دو روز 
پیش )یکشنبه( نسبت به قلع و قمع درختان 
)محله  چيذر  سبز  فضای  و  بوستان  داخل 

اقدام كردند. عسگرى( 
بنا به اعالم اهالی این محل، اين دومين بار 
طی يک دهه اخير است كه ماموران شهردارى 
در پى از بين بردن اين فضاى سبز، با هدف 

ساخت پاركينگ طبقاتى به جاى اين بوستان 
هستند.

این سایت خبری در ادامه نوشته که ماموران 
شهردارى با كسب تجربه از گذشته، در ساعت 
٢ بامداد كار تخريب اين فضاى سبز را آغاز 
كرده اند و پيش بينى مى شود ساير درختان ابن 
فضاى سبز نيز در عمليات های شبانه ديگر از 

بين برده شود.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  حال  این  با 
نهال ها  است که  نوشته  اینباره  در  تهران  یک 

احداث  و  شدند  منتقل  قیطریه  بوستان  به 
از  یکی  چیذر  محله  در  عمومی  پارکینگ 
درخواست های چندین ساله اهالی، هیات امنا 

بود.  محلی  شورایاران  و 
روابط عمومی شهرداری منطقه در اینباره تاکید 
کرده است که حفظ و جابجایی چندین اصله 
نهال به بوستان قیطریه وارد فاز اجرایی شده 
خبری  سایت های  که  تصاویری  اما  است. 
درختان  که  می دهد  نشان  کرده اند،  منتشر 
داخل فضای سبز به طور کامل کنده شده اند. 
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همدان

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای همدان از کسب رتبه نخست 
 )ITS(این اداره کل در مدیریت سامانه های هوشمند حمل و نقل
در کشور خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای همدان، صفر صادقی راد اظهار داشت: این اداره کل 
در اسفندماه سال گذشته)سه ماه منتهی به اسفند( در مدیریت و 
بکارگیری سامانه های هوشمند حمل و نقل موفق به کسب رتبه 

نخست در بین همه استان های کشور شد.
 او با بیان اینکه بررسی عملکرد مرکز مدیریت ادارات کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای در سطح کشور، هر سه ماه یک بار بین ۳1 
استان کشور انجام می شود، افزود: اطالع رسانی سریع و به موقع 
وضعیت راه ها به کاربران با برقراری شیفت های منظم و دائم در 

مرکز مدیریت راه های استان انجام می شود.
 صادقی راد ادامه داد: یکی از مهم ترین روش ها و ابزارهای روز دنیا 
برای ارتقاء سطح ایمنی سفرهای جاده ای و کاهش تصادفات، 
بکارگیری و استفاده موثر از سامانه های هوشمند حمل ونقل تردد 
شمارهای برخط، دوربین های نظارت تصویری، دوربین های ثبت 
تخلف سرعت، دستگاه های توزین در حال حرکت)wim(، مدیریت 
امداد جاده ای، تلفن 1۴1، سامانه ثبت سوانح و وقایع جاده ای، 

تابلوهای پیام متغیر و ترافیک نما و ردیاب ناوگان راهداری در سطح 
جاده های کشور است.

 مدیرکل راهداری همدان یادآور شد: همکاران مجموعه مدیریت 
اطالعات راه های استان همدان با هدف افزایش ایمنی با بکارگیری 
همه توان خود، درصدد شناسایی و معرفی خودروهایی که موجب 
ایجاد ناامنی در محورهای ارتباطی می شوند به پلیس راه هستند.

دقیق  و  ارسال صحیح  بودن،  آنالین  تصریح کرد:  راد  صادقی   
اطالعات و داده ها، عدم خاموشی و قطعی سامانه، برقراری شیفت 
های منظم و دائم و اطالع رسانی سریع و به موقع وضعیت راه ها به 
کاربران از جمله شاخص هایی است که در این ارزیابی به آن توجه 
شده است. این مسئول خاطرنشان کرد: در طرح نوروزی 1۴01 نیز 
سامانه های ثبت تخلفات سرعت با ثبت بیش از ۶۳ هزار تخلف 
سرعت غیرمجاز لحظه ای و سرعت غیرمجاز متوسط، کارکردی 

بیش از ۹۵ درصد داشته اند.
 مرکز مدیریت اطالعات راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای همدان در چند سال گذشته به شکل مستمر در مدیریت 
سامانه های هوشمند حمل و نقل موفق به کسب رتبه برتر کشوری 

شده است.

کسبرتبهنخستکشوریراهداریهمدان
درمدیریتسامانههایهوشمندحملونقل

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: وسعت عرصه آبی پارک ملی 
دریاچه ارومیه به میزان چشمگیری کاهش یافت است و باید حفاظت فیزیکی از 
آن افزایش یابد.سعید شهند در بازدید از جزایر دریاچه ارومیه  گفت: دریاچه ارومیه 
با عنوان پارک ملی دریاچه ارومیه با 102 جزیره از جمله مناطق چهارگانه تحت 

مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی می گوید: وسعت عرصه آبی پارک 
ملی دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته یک هزار و  1۵ کیلومتر مربع کاهش 

یافته و به 2 هزار و ۴8۹ کیلومتر مربع رسیده است. 
او گفت: اکنون سطح دریاچه ارومیه 12۷0 متر و ۷۷ سانتی متر باالتر از آب های 
آزاد بوده که در مقایسه با سال گذشته همین موقع ۶۶ سانتی متر کاهش سطح 
تراز داشته است.به گفته این مقام محیط زیستی، حجم آب موجود در دریاچه هم 
اکنون ۳.11 میلیارد متر مکعب می باشد که در مقایسه مدت مشابه در سال گذشته 

که  ۵.2۹ میلیارد متر مکعب بود بیش از ۴1 درصد کاهش یافته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: به منظور افزایش حفاظت 

فیزیکی از پارک ملی دریاچه ارومیه پیگیری های الزم انجام شده است.

شهردار محمدیه گفت: در راستای جلوگیری از بروز غرق شدگی عملیات عمرانی 
حصارکشی کانال آب مهرگان آغاز شد. به گزارش برنا؛ محمد پیری در این باره اظهار 
کرد:  آب دشت قزوین به طول ۹۴ کیلومتر از سد انحرافی زیاران تا منطقه کهک 
تاکستان منتقل می  شود. این کانال با انتقال ظرفیت انتقال ۳0 متر مکعب بر ثانیه 
و دارا بودن هزار و 200 کیلومتر مسیر های فرعی، حدود ۶0 هزار هکتار از اراضی دشت 
قزوین را آبیاری می کند.او افزود: گستردگی کانال آب سبب شده بخشی از آن در بافت 
مسکونی شهر ها و روستا ها واقع شود و احتمال غرق شدگی را حتی در کم خطرترین 

مسیر که میزان و سرعت آب کم است، افزایش دهد.
پیری بیان کرد: ناحیه شهری مهرگان یکی از شهرهایی است که در مسیر کانال آب 
مذکور قرار گرفته و متاسفانه هرساله حوادث ناگواری از قبیل غرق شدن شهروندان در 

صدر اخبار استان قرار گرفته است.
شهرداری محمدیه یادآور شد: یکی از دغدغه های مدیریت شهری محمدیه و مهرگان 
در دوره جدید، حل این مشکل خسارت بار بوده است. به گفته پیری ,یکی ار مهمترین 
راه های پیشگیری از حوادث غرق شدگی در کانال آب، ایمن  سازی حاشیه آن است که 

در این زمینه اقداماتی اساسی صورت خواهد گرفت.

تندرستی  پارک  راه اندازی  از  آغاجاری  شرکت  خدمات  مدیریت  سرپرست   
نفت در شهر امیدیه خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت 
افزایش  و گاز آغاجاری هللا مراد کمائی در این رابطه عنوان کرد: در راستای 
سرانه فضای سبز و ایجاد محیطی مفرح جهت کارکنان ، خانواده ها و عموم 

همشهریان پارک تندرستی نفت تجهیز و راه اندازی می شود.
پارک  این  احداث  جهت  شده  پیش بینی  محل   : بیان کرد  مهندس کمائی 
با  واقع شده که  بلوار سالمت  در مجاورت  به مساحت ۳۴ هکتار  زمینی  در 
برنامه ریزی صورت گرفته با استفاده از ظرفیت های داخلی عملیات تکمیل و 

خواهد گرفت. آینده صورت  در  راه اندازی 
سرپرست مدیریت خدمات با اشاره به ظرفیت های موجود و همچنین وسعت 
توسط  پیشنهادی  طرح  ارائه  و  اولیه  بررسی های  با  افزود:  نظر  مورد  زمین 
مجموعه خدمات مهندسی و بهسازی اماکن و تاسیسات امکانات تفریحی 
متنوعی از قبیل زمین فوتبال، والیبال  ماسه ای ، میزهای پینگ پنگ، زمین 
بدمینتون، پیست دومیدانی، گلف  و … پیش بینی شده است و در صورت 
تامین اعتبارات و امکانات مورد نیاز عملیات اجرایی به زودی آغاز می شود.

پارکتندرستینفتتوسط
شرکتآغاجاریراهاندازیمیشود

عملیاتعمرانیحصارکشی
کانالآبمهرگانآغازشد

کاهش66سانتیمتری
ترازدریاچهارومیه
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2۸هزارکارمندجدید
بانکسپهمشمول

قانونمدیریتخدمات
کشوریشدند

بانک - به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
منظور  به  بانک ها  ادغام  ملی  طرح  سپه 
سال  از  بانکی  شبکه  ساماندهی  و  اصالح 
فروردین  در  تصویب  از  و پس  آغاز   1۳۹۷
شد.  ابالغ  سپه  بانک  به   1۳۹8 سال  ماه 
یکسان سازی  جهت  در  و  راستا  همین  در 
همسان سازی  اداری،  مقررات  و  قوانین 
حقوق و مزایای کلیه کارکنان بانک سپه در 
دستور کار و اولویت بانک سپه قرار گرفت و 
پس از برگزاری جلسات متعدد با سازمان 
مراجع  سایر  و  استخدامی کشور  و  اداری 
ساماندهی  اجرایی  »آیین نامه  ذی صالح، 
نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی 
کارکنان بانک سپه« در تاریخ 1۴00.12.22 
ادغام  راهبری  عالی  هیأت  تصویب  به 

رسید. بانک ها 
در این طرح عظیم ملی، بالغ بر 28 هزار 
نفر  به کارکنان و ۳000 شعبه به واحدهای 
ترتیب،  بدین  و  شد  افزوده  سپه  بانک 
از  بیش  به  سپه  بانک  پرسنل  مجموع 
۴۵ هزار نفر رسید. شایان ذکر است، بالغ 
تبعیت  با  جدید،  پرسنل  از  درصد    88 بر 
از  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  از 

شدند. برخوردار  حقوق  افزایش 

از15دانشآموزگیالنی
تجلیلشد

اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   - گیالن 
استان گیالن، مراسم  نوسازی مدارس  کل 
برنده  گیالنی  آموزان  دانش  جوایز  اهداء 
به  ملی  پویش  کشی  قرعه  نهایی  مرحله 
دقیق  علی  مهندس  با حضور  رنگ مدرسه 
و تجهیز مدارس  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
اولیاء  و  آموزان  دانش  گیالن،  استان 
شد. برگزار  کل  مدیر  دفتر  در  محترم شان 
دقیق در این مراسم، ضمن ابراز خرسندی 
آموزان گیالنی  دانش  ارزشمند  استقبال  از 
اظهار  مدرسه،  رنگ  به  پویش  برگزاری  از 
داشت: استان گیالن با وجود چنین دانش 
آنان  ارزشمند  همراهی  و  خالق  آموزان 
افتخاری  قبلی  پویش  چند  مانند  توانست 
کند. استان های کشور  بین  در  استان  برای 
مدارس  نوسازی  اداره کل  تصریح کرد:  او 
های  پویش  در  توانست  افتخار  با  استان 
اخیر، مقام دوم در بین ادارات کل استانهای 
کشور را از لحاظ تعداد شرکت کننده از آن 
برگزاری  داشت:  اذعان  نماید.دقیق  خود 
در  مدرسه،  رنگ  به  مانند  هایی  پویش 
فرهنگ  توسعه  و  خّیر  امر  سازی  نهادینه 
با  است.او  موثر  بسیار  جامعه  در  مشارکت 
در  باید  کودکی   از  را  خیر  اینکه کار  بیان 
امیدوارم  افزود:  کنیم،  نهادینه  جامعه 
نقاشی زیبای این دانش آموزان سرآغازی 
در  ویژه  به  آینده  در  آن ها  فعالیت  برای 
است  باشد.گفتنی  سازی  مدرسه  خیر  امر 
آموزان  دانش  از  نفر   1۵ از  مراسم  این  در 
رودسر،  آموزشی  مناطق  و  شهرستان ها 
تولمات، رحیم آباد، لنگرود، نواحی یک و دو 
رشت، بندرانزلی و رضوانشهر به عنوان برنده 
است. شده  تجلیل  پویش،  نهایی  مرحله 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
لرستان می گوید: مصرف ساالنه 
آب در بخش کشاورزی، شرب 
و صنعت در لرستان حدود 2 

میلیارد متر مکعب است. 

گلستان - حمزه کرایلو سرپرست اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان گلستان در راستای گسترش 
همکاری های آموزشی با حجت االسالم طاهری 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان گلستان دیدار 

و گفت وگو کرد.
فنی  آموزش  اداره کل  عمومی  روابط  به گزارش 
این  در  طاهری  گلستان،  استان  حرفه ای  و 
جلسه گفت: رویکرد عموم دانشگاه ها در قبل، 
صرفا دانشجو را عالم تربیت می کردند و شاید 
تمامی مطالب فرا گرفته شده در دانشگاه ها به 
کار نمی آمد، اما در حال حاضر رویکرد جدیدی در 
دانشگاه ها شکل گرفته و نگاه تغییر کرده است.
نگاه،  و  تغییر رویکرد  این  پیرو  او تصریح کرد: 
عنوان  با  اسالمی  آزاد  های  دانشگاه  در  حوزه ای 
واحد آموزش های عمومی و مهارتی شکل گرفته 
است که دانشجویان در کنار آموزش های آکادمیک 
باید  و  داشته باشند  نیز  را  مهارت آموزی  موضوع 
دانشگاه ها محلی باشد که آموزش هایش منجر به 

اشتغال شود.

سیدعلی طاهری در بخشی دیگر گفت: ارتباطات 
و تعامالت بین دانشگاه و آموزش فنی و حرفه ای 
در جهت گسترش مهارت آموزی باید افزایش یابد.
فنی  آموزش  کل  اداره  سرپرست  کرایلو  حمزه 
های  آموزش  رویکرد  حرفه ای گلستان گفت:  و 
مهارتی استان در سال جاری با توجه به زیست 
بوم اشتغال و آمایش سرزمین هدف گذاری شده 

است.
او افزود: با توجه به فرسوده و قدیمی بودن برخی 
از تجهیزات کارگاهی در مراکز آموزشی و نیاز فوری 
بروزرسانی تجهیزات کارگاهی در استان، الزم است 
مجموعه  به  مهم  امر  این  در  استانی  مسئوالن 
آموزش فنی و حرفه ای استان کمک و یاری کنند.
و  جلب  هدف  با  گفت:  دیگر  بخشی  در  کرایلو 
ارتقای ایده ها و طرح های نو از مربیان و مهارت 
آموختگان، کمک به ارتباط با بخش های اقتصادی 
جامعه و حمایت از ایده های مهارت آموختگان، 
افتتاح  گرگان  شهر  در  نوین  فناوری های  مرکز 

خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: آب 
۳ رودخانه دائمی لرستان کشکان، تیره و مادیان 
نژاد  حسن  داریوش  می شود.  خشک  امسال  رود 
بارش ها  و کمبود  خشکسالی  روند  ادامه  با  گفت: 
کشکان  دائمی  و  بزرگ  رودخانه های  آب  امسال 
کوهدشت، تیره دورود و مادیان رود پلدختر بدون 
و  او می گوید: خشکسالی  شک خشک می شود. 

از  بسیاری  شدن  خشک  باعث  بارش ها  کمبود 
می شود.مدیرعامل  لرستان  در  و سراب ها  چشم ها 
شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: در سال زراعی 
 281 لرستان  در  تا کنون(  پارسال  مهرماه  )ابتدای 
میلیمتر بارندگی ثبت شده که نسبت به سال قبل 
درصد   2۳ مدت  بلند  با  مقایسه  در  و  درصد   2۶

می دهد. نشان  کاهش 

حسن نژاد گفت: هم اکنون ۷0 درصد حجم سد های 
مروئک، ایوشان، هاله، خان آباد، کزنار، و حوضیان خالی 
است و کمتر از ۷۵ میلیون متر مکعب آب پشت این 

سد ها جمع شده که ۳۷ درصد کمتر از پارسال است.
او گفت: آب ورودی سد های لرستان هم اکنون حدود 2 
و نه دهم میلیون متر مکعب در ثانیه است. مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای لرستان می گوید: مصرف ساالنه 

لرستان  در  و صنعت  در بخش کشاورزی، شرب  آب 
حدود 2 میلیارد متر مکعب است. حسن نژاد با اشاره 
به کاهش میزان بارندگی در سال زراعی گذشته نسبت 
به مدت مشابه قبل گفت : برای تامین آب در هر سه 
بخش امسال با مشکل جدی مواجه هستیم و احتمال 
بروز تنش آبی و به تبع آن به وجود آمدن مشکالت 
اجتماعی ناشی از کمبود آب در لرستان تابستان امسال 

بسیار زیاد است.
الزم به ذکر است در آمار منتشر شده روزهای گذشته 
کاهش  سدهای کشور  پشت  در  آب  ذخیره  میزان 

است. داشته 

مرکزفناوریهاینویندرشهرگرگانافتتاحمیشود

بحرانآبدرسرزمینآبشارها

با هدف جلب و ارتقای ایده ها و 
طرح های نو از مربیان و مهارت 

آموختگان، کمک به ارتباط با 
بخش های اقتصادی جامعه 
و حمایت از ایده های مهارت 

آموختگان، مرکز فناوری های نوین 
در شهر گرگان افتتاح می شود

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

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در اجرای دستور 

رای شماره 1۴0018۷0۷1۵۹0002۷۶ مورخ
1۴00/12/1۶ هیات محترم نظارت ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی 

و برابر رای شماره 2۳0۶۷-
1۳8۴/0۵/08 هیأت مواد 1۴۷ و 1۴8 اصالحی قانون ثبت به کالسه 
پرونده شماره ۳۶28۳ و برابر رای اصالحی شماره  2۹/1۴00/۳۳۵8 

1۴01/01/2۷ _
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
حدود و مساحت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2۴8.۶0متر 

مربع به شماره پالک 8۴8۵ فرعی از 1۵۵ اصلی اراضی کهنه کند بخش 
دو بجنورد به مالکیت ثبتی مالک ضیغمی اصالح گردید. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/01/۳0
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/02/1۴

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

احمداصغریشیروان-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهدوبجنورد
شناسهآگهی:1304131مالف0

آگهیمزایدهاتومبیل
به موجب پرونده اجرائی کالسه 1۴0000۵۶0  یک دستگاه خودرو 
سواری پژو tu ۵ ۴۵0 SLX  به رنگ سفید روغنی مدل 1۳۹۵ 
بنزین سوز به شمار پالک 2۳۶ی۴۹ ایران۶۵ با بیمه نامه شخص ثالث متعلق 
به محمد ولی زاده راویزی که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ2.0۵0.000.000 
ریال)دومیلیاردو پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شده، مزایده آن از ساعت ۹ الی 
12 روز شنبه مورخ 1۴01.02.1۷در محل اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان واقع 
در بلوار شهید شریفی جنب مصلی از طریق مزایده از مبلغ پایه 2.0۵0.000.000 
ریال)دومیلیاردو پنجاه میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده  برای عموم آزاد است و فروش 
منوط به پرداخت ده )10٪( درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است، برنده مزایده مکلف 
است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 

واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 
تجدید می گردد چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد 
از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین و 
خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار 
به مبلغ 10 درصد قیمت خودرو در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند 
ضمنا  بدهی های مربوطه اعم بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که اعم 
از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
برنده مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های دارایی و شهرداری 

و غیره خواهد بود.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز سه شنبه مورخ 1۴01.01.۳0 

علیخسروانجم_مسئولاجرایاسنادرسمیرفسنجان

ثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکتربتحیدریه
هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
تعیین  قانون  نامه  آیین   1۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
رسمی سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف 
نظر به دستور مواد 1و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب1۳۹0/0۹/20 و برابر رای شماره 1۴01۶0۳0۶00۶00211 هیات اول موضوع ماده 1 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی نجاتی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 18۴ صادره از تربت 
حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۴/۵0متر مربع )چهارده و پنجاه 
صدم متر مربع( قسمتی از پالک شماره ۴0۵ و ۴0۶و ۴0۷ اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق 

روزنامه های محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 

نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
 به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت ما از مراجع متضرر به دادگاه نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/1/۳0
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/2/1۵

تربتحیدریه
تحج
شماره11۸0
سیدامینموسوی-رییسثبتاسنادوامالک

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتیشهرستانفردوس
اراضی  ثبتی  تکلیف  تعیین  قانون  سه  و  یک  مواد  دستور  به  نظر 
فوق  قانون  نامه  آیین   1۳ ماده  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
در  مستقر  مذکور  قانون  در  مندرج  هیئت  در  که  امالکی  الذکر 
آن  رای  و  رسیدگی  مورد  فردوس  شهر  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
گردد. می  آگهی  ذیل  بشره  عموم  اطالع  جهت  و  گردیده   صادر 
آقای سید محمد شیردل فرزند سید عباس نسبت به شش دانگ یک 
باب منزل به مساحت2۵۳/۵۵ متر مربع،  از پالک شماره ۴۵00 فرعی از 
یک -اصلی بخش  یک فردوس، خریداری مع الواسطه از آقای حسن 
 رضا اصغری مکان وقوع ملک: شهرستان فردوس _خیابان وحدتوحدت ۳
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
از  روز  به فاصله 1۵  الذکر  امالک فوق  به  آگهی نسبت  این  سند رسمی 
طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی و در صورتیکه اشخاص 

انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  داشته  اعتراضی  صادره  آراء  به  ذینفع 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود 
معترضین  نماید  اخذ  رسید  و  دهد  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 

دادخواست  تقدیم  و گواهی  نمایند  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
ارائه  به  موکول  ثبت  این صورت  در  دهند  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را 
قانونی  مهلت  در  اعتراض  که  صورتی  در  است  دادگاه  قطعی  حکم 
عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد  واصل 
می  مالکیت  سند  به صدور  مبادرت  محل  ثبت  اداره  نکند  ارائه  را  محل 
نیست. دادگاه  به  متضرر  مراجعه  مانع  مالکیت  سند  صدور  و   نماید 

تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/01/۳0-تاریخ انتشار نوبت دوم1۴01/02/1۵
محمودجهانیمهر
رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانفردوس
مالف401/5

ثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکتربتحیدریه
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
برابر رأی شماره 1۴01۶0۳0۶00۶00028۳  فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0/0۹/20 و 
هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رسول عرب صاحبی فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه ۴2۵0۵ صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 120/80 مترمربع ) یکصد و بیست و هشتاد صدم 
مترمربع ( قسمتی از پالک 208 فرعی از اراضی رباط علیا پالک یک اصلی دهستان 
اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت 
رسمی متقاضی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه مربوطه 

این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/01/۳0
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/02/1۵

سیدامینموسوی
رئیسثبتاسنادوامالکتربتحیدریه
شماره1179

ثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکتربتحیدریه
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0/0۹/20 و برابر رأی شماره 
مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  اول  هیأت   1۴01۶0۳0۶00۶0002۵8
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه 
بشماره  سلیمان  فرزند  نجومی  نرجس  خانم  متقاضی  بالمعارض  و 
شناسنامه ۳2۳۳۵ صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب 
و  چهار  و  و چهل  یکصد   ( مربع  متر   1۴۴/۷0 به مساحت  ساختمان 
هفتاد صدم مترمربع ( قسمتی از پالک 20۶/2۹0 فرعی از اراضی نوبهار 
در خراسان رضوی بخش یک  واقع  اربعه  اصلی دهستان   1۳1 پالک 
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
. لذا به موجب ماده  بایگی محرز گردیده است  سید حسین قیاسی 
۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه  نامه  آئین  ماده 1۳  و  رسمی 
در شهرها  و کثیراالنتشار  محلی  روزنامه  از طریق  روز   1۵ فاصله 
منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض 

 . نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع  محل  ثبت  اداره  به  را  خود 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/01/۳0
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/02/1۵

سیدامینموسوی
رئیسثبتاسنادوامالکتربتحیدریه
شماره11۸1

نوبتاول

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

139۸  مدل نیسان سبز برگ
موتور  شماره به رنگ ابی
شاسی شماره Z247۸5711Zو
به  NAZPL140TK0519916
شمارهپالک75ایران۸76ق16
متعلقبهحمیدهعزیززادهمفقودواز

درجهاعتبارساقطگردیدهاست.
رودبارجنوب

،كارت ماشين كارت سبز، برگ
كارت و كمپاني سند ، هوشمند
تيپ بنز سيستم سوختكاميون
به 1363 36160۸مدل پي ال
شماره و 100۸6995 موتور شماره
شاسي55071165بهشمارهپالك
79ايران139ع64بهنامآقاي
مرتضيقلعهقوندمفقودگرديده
وازدرجهاعتبارساقطميباشد
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22۶۹ پیاپی  شماره   شانزدهم       سال       1۴01 فروردین   ۳0 سه شنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

 وبسایت اینستاگرام
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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. 
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مازوت مهمان دائمی نيروگاه نكا - عکس از اکبر قاسم پور/ باشگاه خبرنگاران جوان

عکس:  باشگاه خبرنگاران جوان

|قلعهطبسمسینا|
قلعه طبس مسینا در شهرستان درمیان، واقع 
شده است. با توجه به پالن مدور قلعه احتمال 
می  رود این اثر متعلق به قبل از اسالم باشد که 
در دوره اسالمی نیز مورد بهره  برداری قرار گرفته 
است. این مکان در تاریخ 2۴ فروردین 1۳82 با 
شماره ثبت 8280 به  عنوان یکی از آثار ملی ایران 
در حاشیه  قلعه که  این  است.  رسیده  ثبت  به 
شرقی شهر طبس مسینا واقع شده دارای پالن 
دایره ای شکل است. قلعه طبس مسینا دارای 
حصار بزرگ و برج های متعدد است كه در حال 
حاضر فقط 1۵ برج آن قابل رویت است. برج 
بزرگ آن حدود 11 متر ارتفاع و حدود 1۵ متر 
تعداد  برج  این  خارجی  سطح  در  دارد.  قطر 
دارد  وجود  تیر كش  و  بانی  دیده  روزنه  زیادی 
می رود  احتمال  قلعه  مدور  پالن  به  توجه  با 
تا  دور  باشد.  اسالم  از  پیش  دوران  به  مربوط 
دور این بنای عظیم خشت و گلی، خندقی برای 
دفاع از اهالی ساکن در قلعه حفر شده است. 
ساخت و سازهای  دلیل  به  قلعه  داخلی  فضای 

متوالی دچار تخریب و آشفتگی است. در داخل 
انبار  آب  و  مسجد  مانند  عمومی  اماکن  قلعه 
و… برای ساكنان تعبیه شده است كه قدمت 
مسجد آن دوره پیش از اسالم است و به طور 
مسجد  این  است.  بوده  نیایشگاه  احتمالی 
است  با چهار ستون  شامل شبستان ستون دار 
که از لحاظ نقشه بسیار دقیق در جای خود قرار 
گرفته اند. ورود به داخل مسجد از طریق سردری 
با تاق جناقی امکان پذیر است. در دو طرف سردر 

ورودی دو تاق نما قرار دارد که برای استراحت و 
نشستن افراد دارای سکوهایی به ارتفاع حدود 
پنجاه سانتی متر است و این دو تاق نما نیز دارای 
طاق جناقی است. پس از سردر ورودی به طور 
شبستان  دارد.  قرار  شبستان  فضای  مستقیم 
فضایی است با چهار ستون قطور و حد فاصل 
ستون ها به وسیله تویزه و سپس گنبدهای چهار 
ترک پوشیده شده به گونه  ای که در این فضا نه 

گنبد قرار گرفته است. / سیری در ایران

عنوان  با  »پیام ما« گزارشی  روزنامه   ،1۴00 ماه  فروردین  روز سی ام  در   
»ایران در محاصره  خشکسالی شدید« منتشر کرده  است که به  گفت وگو 
»پیام ما« با مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب وزارت نیرو مبتنی  بر تنش 
آبی در شهرهای ایران اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »توافق 

آب وهوایی در میانه تنش« در این شماره از روزنامه منتشر شده است.

|آلودگیخاک)بخش11(|
تصفیه ی فاضالب شهری، صنعتی و تخلیه ی لجن ناشی از تصفیه ی فاضالب 
روی خاک، کادمیم و روی ناشی از فرسایش الستیک ها، بقایای سوخت های 
فسیلی که در کشاورزی و بیابان زایی در سطح خاک اسپری می شوند، باعث 

آلودگی خاک می شوند. / دانشنامه ی محیط زیست

در پانزدهمین دوره جایزه »تیفلو و تکتوس«، کتاب »آشنایی 
با قطعه گمشده« اثر سودا آزادی از ایران منتخب داور کشور 
فرانسه شد. به گزارش ایسنا، پانزدهمین دوره این جایزه از 
۳1 مارس تا 2 آوریل 2022 به میزبانی بنیاد رابرت هولمن در 
شهر پادووا ایتالیا برگزار شد. بنا بر اعالم شورای کتاب کودک، 
در این دوره بیش از ۶0 اثر از کشورهای مختلف جهان به 
رقابت پرداختند که سرانجام جایزه اول و دوم این رقابت ها 
به دو اثر از کشور انگلستان و جایزه سوم به طور مشترک 
به دو اثر از کشورهای لهستان و آلمان رسید. در این دوره 
هیات داوران )از کشورهای فرانسه، انگلستان، هلند، بلژیک، 
لهستان، ایتالیا و جمهوری چک( نیز کتاب های منتخب خود 
را اعالم کردند که کتاب »آشنایی با قطعه گمشده« اثر سودا 

آزادی از ایران منتخب داور کشور فرانسه شد.

 تماشاخانه سنگلج برای نخستین بار سال 1۳۹8 اقدام به اجرای 
مجالس تعزیه در شب های قدر کرد. سال های بعد برای ممانعت 
از ازدحام جمعیت به دلیل شیوع بیماری کرونا، از اجرای این 
و  خودداری شد  انجام شده،  برنامه ریزی های  وجود  با  مراسم 
خوشبختانه سال جاری با کنترل این بیماری، تصمیم بر آن شد 
تا در این شب ها اقدام به اجرای مراسم تعزیه شود. به گزارش 
خبرگزاری مهر، تماشاخانه سنگلج سال جاری برای دومین بار با 
همکاری شهرداری منطقه 12 و اداره کل هنرهای نمایشی، میزبان 
یکم،  شب های  مغرب  اذان  از  پس  شبیه خوانی  مجلس  سه 
سوم و پنجم اردیبهشت ماه مصادف با لیالی 1۹، 21 و 2۳ ماه 
مبارک رمضان خواهد بود و این تعزیه ها در خیابان بهشت مقابل 
تماشاخانه سنگلج اجرا می شوند. بر این اساس مجلس »خوارج« 
یکم اردیبهشت ماه، مجلس »ضربت خوردن امیرالمومنین )ع(« 
سوم اردیبهشت ماه، مجلس »جوانمرد قصاب« پنجم اردیبهشت 

ماه به معین البکایی ابوالفضل میرزا احمدی اجرا می شوند.

کارزاری با نام درخواست تصویب قانون مجازات سنگین 
برای حیوان آزاری در وب سایت کارزار در جریان است که 
در  می شود.  پیگیری  #حمایت_از_حیوانات  هشتگ  با 
بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده 
به صورت گسترده در  »با دیده شدن حیوان آزاری  است: 
بین اقشار مختلف خصوصًا در میان نوجوانان و جوانان که 
این خشونت نسبت به حیوانات در آن ها می تواند در آینده 
این  برای  است  خواهشمند  یابد،  اشاعه  نیز  انسان ها  به 
جرم قوانین و مجازات سخت گیرانه تری تصویب کنند. این 
جرم به ظاهر کوچک گاهی به جایی می رسد که حیوانات 
بی زبان و بی گناه را مورد تصادف عمدی با خودرو و ضرب 
و شتم قرار می دهند و عواقب این کار  شکستگی استخوان 
و گاهی مرگ حیوانات بی زبان است. لطفًا دستور رسیدگی 

صادر فرمایید.«
پیگیر  راه  این  از  می خواهند  کارزار  این  امضاکنندگان 

شوند. حیوان آزارها«  با  »برخورد 
این کارزار از 2۴ فروردین ١٤٠1 آغاز شده و تا 2۴ خرداد 
١٤٠١ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی 
بوده و از سوی بیش از 1۳ هزار و ۴00 نفر امضا شده است.

چون ما بکفر زلف تو اقرار کرده ایم

تسبیح و خرقه در سر زنار کرده ایم

خلوت نشین کوی خرابات گشته ایم

تا خرقه رهن خانه خمار کرده ایم

شوریدگان حلقٔه زنجیر عشق را

انکار چون کنیم چو این کار کرده ایم

ما را اگر چه کس به پشیزی نمی خرد

نقد روان فدای خریدار کرده ایم

از ما مپرس نکتٔه معقول از آنکه ما

پیوسته درس عشق تو تکرار کرده ایم

ادرار ما روان ز دل و دیده داده اند

هر دم که یاد اجری و ادرار کرده ایم

گر خواب ما به نرگس پرخواب بسته ای

ما فتنه را بعهد تو بیدار کرده ایم

در راه مهر سایٔه دیوار محرمست

زان همچو سایه روی بدیوار کرده ایم

خواجو ز یار اگر طلب کام دل کنند

ما کام دل فدای رخ یار کرده ایم

خواجوی کرمانی

موقعیت  در  رش(  )زاوی  سیا  زو  آبشار 
جغرافیایی E۵۹21۴۶ N۳۶۵۹1۷ در استان 
سیا  زو  آبشار  است.  واقع  رضوی  خراسان 
ارتفاعات  دامنه  در  پلکانی  صورت  به  که 
ارس  شده  حفاظت  منطقه  در  مسجد  هزار 
سیستان واقع است بیش ار ۵0 متر ارتفاع 
دارد. وجود جنگل های ارس و پوشش گیاهی 
انبوه به همراه ارتفاعات زیبای هزار مسجد و 
چشمه ساران فراوان در این منطقه جلوه ای 
ویژه به آن داده است. آبشار در ارتفاع 2۳00 
متری از سطح دریا واقع شده است. فاصله 
آبشار تا شهرستان الیین در حدود 20 کیلومتر 
است و در جنوب غربی آن واقع شده است. 
برای دسترسی به آبشار باید مسیر دره جنوب 
هزار  رشته کوه  طی کرد.  آبشار  تا  را  الیین 
مسجد از شمال غربی به سمت جنوب غربی 
و در ادامه آن رشته کوه مزداوند )مزدوران( به 
ارتفاع 1200 متر، قره داغ به ارتفاع 1۶۵0 متر، 
کپه داغ و بالخان ترکمنستان کشیده شده  
است. بخشی از کوه های هزارمسجد را کپه 
داغ می نامند. در امتداد جاده درگز – قوچان، 
رشته کوه به نام هللا اکبر خوانده می شود. ارتفاع 

قله اصلی هزار مسجد ۳000 متر است. در دامنه 
شمالی این رشته کوه، منطقه کالت نادری قرار 
گرفته و در کوهپایه های این کوهستان، دشت 
آن  شرق  شمال  در  و  ترکمنستان  قره قوم 
مشهد قرار دارد. امتداد رشته کوه هزار مسجد 
در جنوب منطقه سرخس، از تپه های تشکیل 
تجاوز  متر   800 از  آن  ارتفاع  شده است که 
نمی کند. رودخانه هری رود که در اینجا تجن 
نام دارد و مرز ایران و ترکمنستان را تشکیل 
می دهد، شکافی را در این تپه ها باز می کند و 

ارتفاع این تپه ها2۵0 متر است.

|ادبیات|

|تئاتر|

پلنگ ایرانی جثه ای بزرگ، بدنی عضالنی ولی نرم 
و قابل انعطاف، سری پهن گوش هایی کوچک و گرد 
دارد. دست و پا به نسبت کوتاه با پنجه های پهن و 
ناخن های تیز و بلند، موها نرم و کوتاه و در مناطق 
سردسیر بلندترند. رنگ موهای پشت سفید تا ِکرم 
متمایل به نارنجی، زیر بدن ِکرم متمایل به خاکستری 
است. سطح پشت و پهلوها از خال های تو خالی شبیه 
گل )این شکل در نتیجه قرار گرفتن دو تا پنج لکه 
سیاه در اطراف ناحیه ای هم رنگ یا نارنجی تر از رنگ 
بدن به وجود آمده است(، سر، گردن، روی دست ها و 
پاها و زیر بدن از خال های تو پر پوشیده شده است. 
هر چه به مناطق شرقی و شمال شرقی کشور نزدیک تر 
شویم رنگ زمینه بدن سفیدتر و جثه بزرگ تر می شود. 

در برخی از مناطق آسیای جنوب شرقی و شمال 
آفریقا پلنگ های سیاه رنگی مشاهده می شود که 
حاصل یک جهش ژنتیکی )Melanisme( است و 
آن ها زیرگونه و یا گونه خاصی نیستند. طول سروتنه 
آن ها 110 تا 1۹۵ سانتی متر و درازای دم ۶0 تا 110 
 ۹0 تا  آن ها ۳۵  وزن  میانگین  است.  سانتی متر 
کیلوگرم است. ماده ها کوچک تر از نر ها هستند. در 
اکثر زیستگاه های کشور اعم از جنگلی، کوهستانی، 
بیابانی، استپی، بلوچی و در ارتفاعات مختلف از صفر 
تا نزدیک ۴000 متر از سطح دریا مشاهده می شود. 
پلنگ در مناطقی که آرامش داشته باشد، روز و شب 
فعال است ولی در جاهای که احساس خطر کند، 
فقط شب ها و آن هم با احتیاط ظاهر می شود. به 
صورت انفرادی زندگی می کند. دارای قلمرو است و 
محدوده آن را به وسیله ادرار مشخص کرده و از آن 

دفاع می کند./ کویرها و بیابان های ایران

پلنگایرانی

آبشارزوسیا،الیین
آبخوان

درخواستتصویبقانون
مجازاتسنگینبرای

حیوانآزاری

کارزار

هیچ یک از ما انسان ها شرایط عدم قطعیت 
و ابهام را دوست نداریم و همواره می خواهیم 
که همه کارها برایمان قابل پیش بینی باشد، 
بتوانیم درباره شان برنامه ریزی کنیم و آن ها 
را تحت کنترل خودمان قرار دهیم. در این 
صورت می توانیم با کم ترین تالش ذهنی، 
به  رسیدن  برای  را که  و گام هایی  مسیر 
اهداف مان الزم است را مشخص و تعیین 
و  رویدادها  توصیف  این صورت  در  کنیم. 
اتفاقات برای مان آسوده تر نیز خواهد بود. اما 
همگی به خوبی می دانیم که چنین چیزی 
نشدنی  و  ناممکن  امری  امروز  دنیای  در 
و  خواست  متقابل  نقطه  واقعیت  است. 
آرزوی ماست پس باید چه کاری را انجام 
همین  به  نامطمئن  تفکر  کتاب  بدهیم؟ 
منظور نوشته شده است تا راه دیگری جلوی 
پای ما بگذارد و راهنمایی مان کند. در دنیای 
امروز هیچ چیز قطعی نیست بارها و بارها 
دیده ایم  و کالن  عالی  سطوح  در  حتی  و 
که برنامه ها به نتیجه مطلوب نمی رسند و 
مشاهده کرده ایم که گاهی اوقات قضاوت 
رویدادها،  از  برخی  به  نسبت  ما  ادراک  و 
رخدادها و اتفاقات بی پایه و اساس است. 
و  برنامه  بدون  نمی توانیم  هر حال  به  اما  
نظم پیش برویم، داشتن برنامه به ما کمک 
تکامل  و  بقا  مسیر  در  بتوانیم  می کند که 

فراموش  نباید  حال  این  با  برداریم.  قدم 
کنیم که حتی بهترین برنامه ریزی ها نیز 
اگر با انعطاف همراه نباشند، به دلیل یک 
بدشانسی معمولی نیز می توانند به نتیجه 
نرسند یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم مطابق 
میل مان پیش نروند. اولین کاری که الزم 
بکنیم  زندگی مان  شدن  بهتر  برای  است 
تصمیم های  است که  نکته  این  پذیرش 
موفقیت  به  مولفه  دو  تاثیر  تحت  ما 
می رسند و نتایجشان متاثر از دو فاکتور 
به  فاکتورها  این  از  یکی  بود،  خواهند 
را  آن  می توانیم  بازمی گردد که  ما  مهارت 
تقویت کنیم و با مطالعه و تجربه بیشتر، 
وضعیتش را بهبود ببخشیم. اما یکی دیگر 
از این مولفه ها در دست ما نیست و آن 
پدیده  دارد. شانس یک  نام  هم شانس 
تغییرش  نمی توانیم  ما  و  است  تصادفی 
دهیم پس باید چه کاری را انجام دهیم؟

|تفکرنامطمئن|
|آنیدوک|

|مترجم:فاطمهامیدی|


