
 پیام رهبر انقالب
 به فعاالن حوزه جمعیت:

تالش برای افزایش 
نسل از ضروری ترین 

فرائض است

 رئیس جمهوری
 در جلسه هیات دولت مطرح کرد  

دستور تعامل با همسایگان 
برای مقابله با  گرد و غبار مرگ  سوال برانگیز 

دومین فرزند »ایران« 
»علیرضا شهرداری«، تیمارگر یوزها:  محل نگهداری از توله ها اتاقک 7 متری محیط بانی 

بود، محیط استریل نبود و برای نزدیک شدن به استاندارد تالش کردیم

دومین توله یوزپلنگ سایت تکثیر توران، در راه انتقال به تهران تلف شد

 تحقیقات تازه  نشان می دهد از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ آلودگی هوا 
جان میلیون ها نفر را گرفته است 

تاثیر آلودگی هوا بر مرگ 
ساالنه 9 میلیون نفر در جهان 
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»پیام ما« از خروج گاز و نفت از چاه های آب  روستای چم کبود و روستاهای 
اطرافش در بخش مرکزی کوهدشت و خسارت مالی و جانی آن گزارش می دهد

خودسوزی روستاها در »کوهدشت«
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان: مسئله آالینده های نفتی و نشت گاز بیش
  از یک دهه سابقه دارد. هر گزارشی مبنی بر نشت گاز یا آلودگی نفتی داشته باشیم

 مجوز جابه جایی صادر می کنیم
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 علم پیش بینی زلزله
و چالش های امروز  ایران

یک  زلزله  بزرگای  و  مکان  زمان،  پیش بینی 
زلزله ها  بیشتر  زیرا  است  برانگیز  چالش  کار 
الگوهای تکراری  نشان نداده اند تا در بیشتر 
نادرست  شود.  پیش بینی  به  منجر  موارد  
به  مصنوعی   هوش  بر  مبتنی  های  تکنیک 
پنهان  الگوهای  یافتن  در  خود  توانایی  دلیل 
مورد  در  هستند.  شده  شناخته  داده ها  در 
نتیجه  نیز  مدل ها  این  زلزله،  پیش بینی 
ایتالیا،   الکویال،  دارند.ساکنان  امیدوارکننده ای 
بعد از زلزله 16 فروردین 1388  مقامات کمیته 
زلزله  و  ایتالیا  مدنی  حفاظت  ریسک  ملی 
شناسان برجسته این کشور را به دادگاه بردند، 
بینی  پیش  عدم  دلیل  به  تا  شدند  موفق  و 
صحیح، و اصرار بر عنوان اینکه »رویدادی رخ 
نخواهد داد« )نوعی پیش بینی عدم رخداد( 

بگیرند.  نیز  محکومیت  حکم 

| زلزله شناس و رئیس شاخه زمین شناسی 
فرهنگستان علوم |

شوپری  غار  باستان شناسی  کاوش  هیات  سرپرست 
باستان شناسی غار شوپری  گفت: »فصل دوم کاوش 
در رستم کال شهرستان بهشهر به پایان رسید.«به گزارش 
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی مازندران، حسین 
رمضان پور با اشاره به فصل نخست کاوش در این غار 
که در سال گذشته به تعیین عرصه و پیشنهاد حریم و 
تهیه پرونده ثبت غار شوپری پرداخته بود گفت: »فصل 
دوم آن در اردیبهشت ماه سال جاری با هدف الیه نگاری 

و تعیین قدمت انجام پذیرفت.«سرپرست هیات کاوش 
باستان شناسی غار شوپری افزود: »در این فصل بقایایی 
از زیست انسان در دوره پارینه سنگی و یک مرحله از 
نوسنگی پایانی به  دست  آمده است و مهم ترین یافته های 
این پژوهش شناسایی صنایع سنگی مبتنی بر تولید 
دورویه است. همچنین  و قطعات  ابزارها  مادر،  سنگ 
بقایای بسیار مهمی از گونه های جانوری دوره پلیستوسن 
اثر  از استخوان ها  شناسایی شده که روی چند قطعه 

برش ابزار سنگی به چشم می خورد.«او گفت: »نمونه های 
سال یابی از رسوبات غار تهیه شده که امیدوارانه تاریخ 
دقیق حضور جوامع انسانی در جنوب دریای کاسپین را 
روشن خواهد ساخت.«رمضان پور افزود: »در این فصل 
از کاوش، به دلیل قطور بودن نهشته های باستانی مراحل 
نخستین استقرار انسان ها در غار شوپری مشخص نشده 
و دستیابی به مراحل قدیمی تر مستلزم ادامه پژوهش در 

سال آینده است.«

تعالی  و  جمعیت  قانون  شدن  اجرایی  روند 
این  در  موجود  مشکالت  و  موانع  و  خانواده 
به  جمعیت  ملی  ستاد  جلسه  اولین  در  زمینه 
گرفت. قرار  بررسی  مورد  جمهور  رئیس   ریاست 
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه  به گزارش ایسنا، سید 
در نخستین نشست ستاد ملی جمعیت ضمن تشکر 
دستگاه های  شده  ارایه  گزارش های  و  تالش ها  از 
مسئول در اجرای »قانون جمعیت و تعالی خانواده«، 

مصوبات  طبق  موظف هستند  دستگاه ها  همه  گفت: 
کردن  عملیاتی  راستای  در  را  خود  اقدامات  قانونی 
فعالیت های  گزارش  و  دهند  انجام  قانون  این 
ارایه کنند. جمعیت  ملی  ستاد  دبیرخانه  به  را   خود 
دستگاه ها  تمامی  اول  گام  در  افزود:  جمهور  رئیس 
به  مربوط  قرارگاه های  هستند  موظف  نهادها  و 
و  دهند  تشکیل  خود  مجموعه های  در  را  جمعیت 
آماده  را  آن  با  مرتبط  آیین نامه های  سریعتر  هرچه 

کنند. ارسال  جمعیت  ملی  ستاد  دبیرخانه  به   و 
نیازهای  پیش  و  مشوق ها  مرور  با  ادامه  در  رئیسی 
اشاره  مسکن  موضوع  به  خانوارها،  در  فرزندآوری 
موارد  جمعیت  ملی  ستاد  دبیرخانه  داشت:  اظهار  و 
مرتبط با مسکن که در قانون جمعیت و تعالی خانواده 
آمده است را برای اجرایی شدن پیگیری کند. چراکه 
برای  از عوامل اصلی تشویق کننده خانواده ها  مسکن 

است. فرزندآوری 

اتمام فصل دوم کاوش باستان شناسی غار شوپری

 رئیس جمهور در نخستین نشست ستاد ملی جمعیت:

 قانون جمعیت باید به طور کامل و جامع اجرا شود

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

ول
ت ا

نوب

  )شماره 1401/3/ص(
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که  حالی  در  پایتخت  تعطیلی  روز  دو 
مردم همدان هم همچون خوزستانی ها و 
افزایش  از  نفس کشیدن  توان  ایالمی ها 
تا  نداشتند سبب شد  را  ریزگردها  غلظت 
رئیس جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت 
به  را  همسایگان  با  تعامل  برای  بسیج 
دستور  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
دهد. گرچه پیشتر در فروردین نیز سخن 
با کشورهای  رایزنی  و  غبار  دیپلماسی  از 
میان  به  معضل  این  حل  برای  همسایه 
بیشتر  اخیر  هفته ها  در  اما  بود  آمده 
گله مندی های مقامات سیاسی کشورهای 
همسایه در مورد مساله حقابه را شنیدیم. 
در  زابل  نماینده  که  است  حالی  در  این 
مجلس شورای اسالمی نیز از بی توجهی به 
مسأله خشکسالی در هامون و رها نکردن 
خالی  به  افغان ها  توسط  هیرمند  حقابه 
حال  همین  در  یاد کرد.  احد  تنگه  کردن 
سفیر ترکیه در عراق نیز توضیحاتی داد تا از 
مسئولیت سدسازی های گسترده بر دجله 
و فرات شانه خالی کند. با این حال باید 
امیدوار بود تعامالت سیاسی با همسایگان 
طبق آنچه سید ابراهیم رئیسی از معاون 
خود یعنی رئیس سازمان حفاظت محیط 

شود. عملی  خواسته،  زیست 

 رئیس جمهور دستور داد
رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت 
جلسه  در  رئیسی  ابراهیم  سید  گفت: 
چهارشنبه )دیروز هیئت دولت( در حالی 
تاکید  اساسی  کاالهای  در  خودکفایی  بر 
در  غیربهینه  مصرف  از  نگرانی  که  کرد 
انتقاد  مورد  مدتهاست  ایران  کشاورزی 
وزارت  گفت:  دیروز  او  است.  کارشناسان 
نهادها  دیگر  همکاری  با  جهاد کشاورزی 
بنیان  دانش  و  علمی  مراکز  جمله  از  و 
کوتاه ترین  در  کشور  تا  کند  برنامه ریزی 
اساسی  کاالهای  تولید  در  ممکن  زمان 
نیازمند دیگر  به خودکفایی برسد و دیگر 

نباشیم. کشورها 
آیت هللا دکتر سید ابراهیم رئیسی در جلسه 
هیات دولت، با اشاره به افزایش آالیندگی ها 
مختلف کشور  استان های  در  گرد و غبار  و 
اظهار داشت: حل  استان خوزستان،  بویژه 
ریشه ای این موضوع نیازمند همکاری با 

کشورهای منطقه و همسایه است.
بر همین اساس رئیس جمهور به سازمان 
همکاری  با  داد  ماموریت  زیست  محیط 
دستگاه های  دیگر  و  خارجه  امور  وزارت 
کشورهای  با  رایزنی  طریق  از  ذیربط، 
همسایه مشکل آالیندگی هوا را حل کنند.
از  دیگری  بخش  در  جمهور  رئیس 
سخنانش با اشاره به لزوم تامین امنیت 
کاالهای  در  خودکفایی  کشور،  غذایی 
اساسی را راهبردی دانست و اظهار داشت: 
اقدامات  از  نباید  روزمره  کارهای  کنار  در 

شود. غفلت  زیربنایی  و  اساسی 

 پردیسان میزبان سفیر عراق
اطالع رسانی  پایگاه  حال  همین  در 
سازمان حفاظت محیط  زیست در گزارشی 
و  بین الملل  امور  مرکز  رئیس  نوشت : 
محیط   حفاظت  سازمان  کنوانسیون های 
زیست با نصیر عبدالمحسن عبدهللا ، سفیر 
عراق در سازمان حفاظت محیط زیست ، در 

محل سازمان حفاظت محیط  زیست دیدار 
و گفت وگو کرد.

به شرایط  توجه  با  این گزارش،  براساس 
منطقه  در  اخیر  زیستی  و محیط  اقلیمی 
به  رسیدن  برای  بسترسازی  رویکرد  با 
راه کارهای اجرایی، عملیاتی مناسب برای 
تقویت  ضرورت  و  گردوغبار  پدیده  رفع 
نشست  آتی  بین المللی   همکاری های 
دوجانبه در سازمان حفاظت محیط زیست 

شد. برگزار 
در این دیدار سید حسین موسوی فر با ابراز 
در  عراق  کشور  سفیر  حضور  از  خرسندی 
سازمان حفاظت محیط  زیست  اظهار کرد: 
برای  مقدمه ای  نشست ها  این  امیدواریم 
مشارکت فعال در حوزه محیط  زیست دو 
کشور باشد و دولت جمهوری اسالمی ایران 
آماده است برای  رفع مشکل گردوغبار که 
این روزها شاهد آن هستیم، با برنامه ریزی 
و تعامالت بین المللی به نتایج خوبی دست 
پیدا کند و خواستار اجرای سریع توافقات 
با  قبلی و عملیاتی شدن آن برای مبارزه 
گردوغبار  زیستیازجمله  محیط  معضالت 
محیط زیستی  حفاظت  سازمان  و  باشیم 
این آمادگی را  دارد  هرچه زودتر اقدامات 
عملی و ملموسی که به نفع دو ملت  باشد 

انجام شود.
داد:  توضیح  زمینه  این  در  همچنین  او 
بررسی های علمی و ماهواره ای که توسط 
است  گرفته  صورت  ایرانی  دانشمندان 
نشان می دهد با توجه به تغییرات اقلیمی 
و شرایط جوی  به غیراز کشور عراق سایر 
پدیده   پیدایش  در  همسایه   کشورهای 
این  می طلبد  و  هستند   دخیل  گردوغبار 
کشورهای  سایر  با  همکاری  و  تعامالت 
قدرت  با  موضوع  این  درگیر  و  همسایه  
قرار  پیگیری  مورد  بیشتری  توجه  و 
بگیرد. ایران در این زمینه با تقویت حوزه 
برگزاری  با  و  بوده  پیش قدم  دیپلماسی 
کشورهای  سایر  با  مختلف  نشست های 
هم جوار در این زمینه گام موثر برداشته و 
تا  بکار خواهد گرفت  را  تمام تالش خود 

برسد. ممکن  حداقل  به  آسیب ها  این 
و  بین الملل  امور  مرکز  رئیس 
محیط  حفاظت  سازمان  کنوانسیون های 
توافقاتی که  و  مقدمات  بحث  در   زیست 
برای نشست آتی در نظر گرفته شده است 
گفت : در این زمینه می توانیم  به اسنادی 
از قبل مورد توافق طرفین در موضوع  که 
نیز  و  استناد کنیم   است  بوده  گردوغبار 
آمادگی داریم،این توافقات  را مورد بررسی 
مجدد قرار داده تا در زمینه بروز شدن آن 

دهیم. انجام  را  الزم  اقدامات 
اطالعات  و  داده ها  اساس  بر  همچنین 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  که  علمی 
اشتراک گذاری  با  دارد می توانیم  اختیار 
خوبی  راهکارهای  و  نتایج   به  عراق  با 

کنیم . پیدا  دست 
ادامه این نشست : نصیر عبدالمحسن  در 
ابراز  با  ایران  در  عراق  سفیر   ، عبدهللا 
جمهوری  کشور  از  تشکر  و  خرسندی 
ایران  در راستای پیشگامی رفع  اسالمی 
گردوغبار  بحث  در  مطرح شده  مشکالت 

کرد.  قدردانی  است 
او در ادامه گزارشی از وضعیت رودخانه ها 

و مواردی که ممکن است در شکل گیری 
پدیده گردوغبار تاثیرگذار باشد را ارائه داد.
سفیر عراق در ادامه افزود : ما هم با برگزاری 
با  مرتبط  وزارت های  با  متعدد  جلسات 
به  کرد  خواهیم  تالش  گردوغبار  موضوع 
و  برسیم  اجرایی  قابل  نتایج  و  راهکارها 
باید هرچه سریع تر اقدامات اساسی انجام 
اگر در این خصوص تعللی  شود ، چرا که 
در  بیشتری  مشکالت  با  بگیرد   صورت 
حوزه محیط  زیست مواجه خواهیم شد و 
ما هم قطعًا به همکاری با ایران و سایر 

. داریم  نیاز  کشورهای همسایه 
سفیر عراق همچنین  اظهار امیدواری کرد: 
نشست دوجانبه فی مابین به منظور رسیدن 
به راهکارهایی مناسب هرچه سریع تر برگزار 

شود. 
شد،  یادآور  عبدهللا   عبدالمحسن  نصیر 
بیشترین  گرد و غبار  موضوع  در  کشورش 
ما  امر  همین  و  است  دیده  را  آسیب 
در  اولیه ای  اقدامات  می کند  مجاب  را 
شود که  انجام  پدیده گردوغبار  خصوص 
قالب  در  نهال  موارد کاشت  این  از  یکی 
کمربند سبز است که در تمامی شهرهای 
است . شده  شروع   آن  اجرایی  کار  عراق 
در ادامه این جلسه علی محمد طهماسبی 
با  مقابله  ملی  ستاد  دبیر  بیرگانی  
گردوغبار با ارائه دستاوردهایی که در حوزه  
بیابان زدایی  توسط این بخش احصا شده 
است  مطالبی عنوان کرد و گفت : بحث 
گردوغبار در کل منطقه سابقه تاریخی دارد 
تشدید  موارد  جمله  از  انسانی  عوامل  و 

می شود . محسوب  گردوغبار  کننده 
و  تجربیات  عراق  و  ایران  کشور 
مواجه  در  خوبی  علمی  دستاوردهای 
بابیان زدایی و گردوغبار دارند و هر دو کشور 
با توجه به اینکه عضو کنوانسیون بیان زایی 
اشتراک گذاشتن  به  با  می توانند  هستند 
تجربیاتشان همکاری خوبی داشته باشند .
طهماسبی در ادامه افزود : ستاد مقابله با 
گردوغبار متشکل از 16 وزارتخانه و سازمان 
حفاظت  سازمان  رئیس  مسئولیت  با 
محیط زیست در سال 1387 تشکیل شده 
در سازمان حفاظت  آن  دبیرخانه  و  است 
محیط  زیست قرار دارد و این ستاد تاکنون 
برای  ارزشمندی   و  گسترده  اقدامات 
مدیریت پدیده گردوغبار در داخل و پیرامون 
مرزهای کشور انجام داده است. اقدامات  
صورت گرفته  در این زمینه قابلیت رصد 
و قابلیت بازدید را دارند و بر اساس این 
موارد می توان بهترین تجربیات رابین دو 

اشتراک گذاشت. به  طرف 
مهم ترین  خصوص  در  به  ادامه  در  او 
مدیریت،  زمینه  در  ملی  ستاد  اقدامات 
پدیده  با  سازگاری  و  مقابله  آمادگی، 

شد. ارائه  گزارشی  نیز  گردوغبار 
مناطق  وسعت  به  اشاره  با  طهماسبی 
بر  گفت:  کشور  پیرامون  خیز  گردوغبار 
وسعتی  گرفته،  صورت  مطالعات  اساس 
معادل 270 میلیون هکتار مناطق غبار خیز 
پیرامونی شناسایی شده است که از جهات 
ما  کشور  سمت  به  را  گردوغبار  مختلف 

می کنند. گسیل 
8 کانون گردوغبار  برای  اینکه  بیان  با  او 
پیرامونی کشور، یک برنامه عمل منطقه ای 

برنامه  کرد:  خاطرنشان  است،  تهیه شده 
گردوغبار  منشاهای  منطقه ای  عمل 
برون مرزی منطبق بر مطالعات شناسایی 
این  بر  و  است  از کشور  در خارج  مناطق 
اساس 2 زیر برنامه یکی برای غرب آسیا 
میانه  آسیای  از  بخشی  برای  دیگری  و 

است. تهیه شده 
دبیر ستاد ملی  سیاست گذاری و هماهنگی 
 مدیریت  مقابله با  پدیده گردوغبار، افزود: 
کشورهای  عمدتًا  آسیا  غرب  برنامه  زیر 
خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس را دربرمی 
هم  میانه  آسیای  برنامه  زیر  و  گیرد 
کشورهایی که در شمال و شرق کشور ما 

می شود. شامل  را  هستند 

 گله مندی های عراقی ها؛ 
توضیحات ایرانی ها

گله مندی های  شاهد  گذشته  روزهای  در 
بودیم  عراقی  مسئوالن  زبان  از  مختلف 
کرد  اعالم  عراق  آب  منابع  وزیر  آنجا  تا 
آب  مورد  در  مذاکره  میز  پای  ایرانی ها 
نیامده اند. در همین حال »جبار وطن فدا« 
مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع 
آب  منابع  مدیریت  شرکت  مشترک  آب 
ایران درباره حقابه عراق و اظهارات مقامات 
رسمی  یادداشت های  که  گفت  عراقی 
عراقی  طرف  به  امورخارجه  وزارت  توسط 
مذاکره  آماده  تاکید کرد که  و  شده  داده 
رودخانه  از  عراقی ها  حقابه   مساله  درباره 

است. ایران  با  مشترک 

 عراقی ها نگران 
از تجربه اصفهانی ها

عراق  درباره  که  گزارش هایی  براساس 
ویدیویی  قبل  چندی  است  شده  منتشر 
که  شد  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در 
دجله  رودخانه  در  می داده کودکی  نشان 
در حال قدم زدن است. گرچه آنچه برنامه 
سدسازی ترکیه در باالدست عراق تدارک 
دیده دور نیست که روزی عراقی ها شاهد 
با این  خشک شدن دجله و فرات باشند. 
تا   8 تنها  حالی که  در  است  جالب  حال 
از  متأثر  دجله  رودخانه  آورد  از  درصد   10
ایرانی ها  عمدتا  عراقی  طرف  است  ایران 
عدم  از  و  می دهد  قرار  خود  مخاطب  را 
برای  می کند.  گله مندی  ایران  همکاری 
رشید  »مهدی  قبل  روز   10 حدود  نمونه 
الحمدانی«، وزیر منابع آبی عراق، در افتتاح 
آبی در استان دیالی، هم جوار  یک پروژه 
»ایران  که  گفت  خبرنگاران  به  ایران،  با 
مشترک  رودخانه های  از  عراق  حق آبه  به 
احترام نمی گذارد هرچند سدهایش از آب 

است«. پر 
در همین حال »عون ذیاب«، مشاور ارشد 
وزارت منابع آبی عراق تاکید کرد: در مورد 
 6 مسیر  کشور  این  که  گفت  باید  ایران 
رودخانه را تغییر داده و هیچ آبی از ایران 
از  وارد عراق نمی شود در حالی که پیش 
رودخانه های  از  دیالی  استان  آب  این 

می شد. تامین  ایران  با  مشترک 
او گفت : وزارت منابع آبی عراق پرونده ای 
هیئت  دبیرخانه  به  و  تدوین  باره  این  در 
دولت عراق داده تا در محافل بین المللی 
پیگیری شود چون به این نتیجه رسیده ایم 
درباره  عراق  درخواست های  به  ایران  که 
پاسخ  موضوع  این  در  فنی  گفت وگوهای 

داد. نخواهد 
جالب اینجاست که همین مقام عراقی در 
مورد ترکیه گفته است : تفاهمات با ترکیه 
ادامه دارد و به زودی هیئتی از ترکیه برای 
بررسی این موضوع تعیین حق آبه دجله و 

فرات به عراق سفر می کند.
این فضا در حالی رقم می خورد که سفیر 
ترکیه در عراق گفته است : آب را به روی 
عراق قطع نکرده ایم. براساس گزارش میدل 
ترکیه  نیوز علی رضا گونای، سفیر  ایست 
روی  به  را  آب  نمی توانیم  عراق گفت  در 
رودهای عراق قطع کنیم یا مسیر رودها را 
تغییر دهیم. ترکیه مسیر آب ها را طبیعی 
نیز  زمان خشکسالی  در  و  است  گذاشته 
آب به سمت عراق رهاسازی می کند. سفر 
ما به دیالی برای حمایت از سرمایه گذاری 
و توسعه است و ترکیه شرکت هایی دارد که 
سرمایه گذاری های زیادی در دیالی انجام 
دهد که منتظر چراغ سبز استاندار برای آغاز 

ساخت و ساز و سرمایه گذاری هستند.

 دستور رئیسی دقیقًا کجا 
اجرا می شود؟

در حالی که به نظر می رسد دیپلمات های 
ترکیه به شدت مشغول فعالیت در عراق 
اثری  هیچ  می رسد  نظر  به  هستند 
رئیسی  آنچه  یا  ایران  اقدام های  از 
دیده  شود  ایجاد  تعامل  تا  داده  دستور 
که  است  این  انتظار  دستکم  نمی  شود. 
ایرانی  دیپلمات های  چیز  هر  از  پیش 
را  عراق  رسانه ای  فضای  بتوانند  هم 
و  کنند  خالی  ایران  علیه  فشار  بروز  از 
ترسیم می شود  فضایی که  ندهند  اجازه 
باشد. گرچه  ایران  و عمل کرد  ایران  ضد 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  دیروز 
است  بوده  عراق  سفیر  میزبان  ایران 
برای  عراق  دارد  انتظار  ایران  اگر  اما 
ریزگردها تعامل کند الزم است سیاست 
مطرح  عراق  در  آنچه  قبال  در  بهتری 

بگیرد. کار  به  است 

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت مطرح کرد 

دستور تعامل با همسایگان 
برای مقابله با  گرد و غبار

پیام رهبر انقالب اسالمی 
به فعاالن حوزه جمعیت:

تالش برای افزایش نسل از 
ضروری ترین فرائض است

از  تشکر  با  پیامی  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
برای  تالش  جمعیت،  حوزه  دلسوز  فعاالن 
افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی 
از  کشور  نجات  برای  چاره جوئی  و  کشور 
آینده ی هولناک پیری جمعیت را سیاستی 
دانستند. فرایض  ضروری ترین  از  و  حیاتی 
به گزارش ایسنا، متن پیام که امروز در نشست 
ستاد ملی جمعیت توسط دکتر فروتن دبیر 

ستاد قرائت شد، به این شرح است:
بسم هللا الرحمن الرحیم

دلسوزانه  که  کسانی  همه ی  به  سالم  با 
حوزه ی  در  فعالیت  به  عاقبت اندیشانه  و 
از  تشکر  با  و  آورده اند،  روی  جمعیت 
به  دولت  و  مجلس  در  که  مسئوالنی 
آینده ی  از  کشور  نجات  برای  چاره جویی 
هولناک پیری جمعیت می پردازند، بار دیگر 
تاکید می کنم که تالش برای افزایش نسل، 
و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت 
فرایض  ضروری ترین  از  یکی  خانواده،  از 
فریضه  این  است.  مردم  آحاد  و  مسئوالن 
درباره ی افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ ساز، 
سیاست  یک  این  می یابد.  بیشتر  تأکید 
عزیز  بلندمدت کشور  آینده ی  برای  حیاتی 
علمی  صادقانه ی  کاوش های  است.  ما 
نشان داده است که این سیاست را میتوان 
یا  محتمل  آسیب های  همه ی  از  پرهیز  با 
آن  از  را  آینده ی کشور  و  برد  پیش  موهوم 

ساخت. بهره مند 
به دست اندکاران این حسنه  ماندگار توصیه 
میکنم که در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، 
به فرهنگ سازی در فضای عمومی و نیز در 

نظام بهداشتی اهمیت دهند.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت 

می کنم.

۱۲ دستور رئیس قوه قضائیه 
خطاب به دادستان های 

مراکز استان ها

رئیس قوه قضائیه، گفت: دادستان ها در زمان حکم به 
جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، 
نسبت به زیرمجموعه و ضابطان نظارت داشته باشند 

تا کاری خالف شرع و قانون رخ ندهد.
والمسلمین  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
یکمین  و  بیست  در  سخنانی  طی  محسنی اژه ای، 
استان ها،  مراکز  دادستان های  سراسری  همایش 
نخست  صف  در  را  دادسرا  مسئوالن  و  دادستان ها 
مختلف،  ساحت های  در  فساد  و  جرائم  با  مقابله 
پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه دانست 
و از دادستان کل کشور و معاونان او که به صورت پویا 
و دلسوزانه بر مجموعه دادسراهای کشور نظارت دارند، 

آورد. عمل  به  تقدیر 
رئیس عدلیه با برشمردن مسئولیت هایی نظیر »ایجاد 
دست  کردن  »قطع  جامعه«،  در  آرامش  و  امنیت 
»کوتاه  مردم«،  اموال  و  عمومی  اموال  به  متجاوزان 
کردن دست متعدیان به حقوق مادی و معنوی افراد«، 
»تحقق عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله  دهک های 
بهتر  »فضای  و  مردم«  برای  رفاه  »ایجاد  مختلف«، 
کسب و کار« که برعهده حکومت است، به نقش ویژه 
و برجسته دستگاه قضایی و مشخصًا دادستان ها در 

تحقق و ایفای این مسئولیت ها اشاره کرد.
دادستان  اینکه  بیان  با  ادامه  در  قضائیه  قوه  رئیس 
فقط قاضی نیست بلکه هم قاضی و هم مدیر است، 
گفت: دادستان هم باید در مسائل و موضوعات قضایی 
علم  با  هم  و  باشد  داشته  تبحر  و  تسلط  حقوقی  و 
مدیریت آشنا باشد؛ ضرورت دارد که یک دادستان در 
جهت انجام مأموریت های خطیر خود عالوه بر هوش، 
درایت و تدبیر؛ از شجاعت و صبر و خستگی ناپذیری 

نیز برخوردار باشد. 
از  پیشگیری  الزمه  همچنین  قضا  دستگاه  رئیس 
وقوع جرم را اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه های گوناگون 
از سوی دادستان دانست و در تحقق این امر شناخت 

امری ضروری معرفی کرد. را  دادستان  همه جانبه 
قاضی القضات ضمن تصریح بر اینکه برای کشف جرم 
شرایط  شناخت  و  میدان  شناخت  مجرم،  تعقیب  و 
زمانی و زمان شناسی از موضوعات حائز اهمیت است، 
خاطرنشان کرد: دادستان برای تاثیرگذاری اقداماتش 
باید امور را از جهات پسینی و پیشینی، سنجش کند.
چنانچه  که  شد  یادآور  نیز  را  مهم  نکته  این  او 
دادسرا،  مختلف  بخش های  مسئوالن  و  دادستان ها 
مسئولیت های خود را به نحو احسن انجام دهند، تاثیر 
به  و  دادگاه  ناحیه  از  صادره  آرای  اتقان  در  امر  این 
موقع بودن، اثرگذاری و بازدارندگی آن احکام و نتیجتًا 
و  مشهود  بسیار  آنها،  حق  استیفای  و  مردم  رضایت 

بود. خواهد  ملموس 
»قدرت تجزیه و تحلیل و آشنایی با شگردهای دشمن«، 
دستگاه  رئیس  است که  شاخصه هایی  از  دیگر  یکی 
قضا بر ضرورت بهره مندی دادستان ها از آن تاکید کرد 
و مشخصًا در این زمینه به تالش های سرویس های 
خبیث دشمن برای پیشبرد مطامع شان با بکارگیری و 

ساماندهی اشرار و اراذل و اوباش اشاره کرد.
همایش  یکمین  و  بیست  در  سخنانش  ادامه  در  او 
بیان  به  استان ها  مراکز  دادستان های  سراسری 
این  و  پرداخت  دادستان ها  به  خطاب  توصیه هایی 
کرد. معرفی  الزم االجرا  بخشنامه  منزله  به  را  توصیه ها 
ضدامنیتی  پرونده های  به  دقیق  و  سریع  »رسیدگی 
»اعمال  می شوند«؛  تشکیل  خاص  مقاطع  در  که 
محکومان  برای  قانونی  ارفاقات  اعطای  حداکثری 
ترحم  مهم که  این  به  توجه  عین  در  شرایط  واجد 
و  امنیت  سارق که  و  افراد شرور  به  قانونی  ارفاق  و 
آرامش مردم را برهم می زنند ظلم به دیگران است«؛ 
قانونی در  به موازین شرعی و  »توجه تمام و کمال 
انجام تحقیقات ، بازرسی ها، جلب ها و بازجویی ها و 
نظارت ویژه بر کار ضابطان در این حوزه ها«؛ »تحصیل 
موارد  در  مگر  افراد  احضار  از  قبل  ادله  جمع آوری  و 
ضروری و مسائل امنیتی که امکان َصرف زمان برای 
جمع آوری تحقیقات وجود ندارد«؛ »صدور دستورات 
صریح و شفاف به ضابط و کارشناس و پیگیری انجام 
این دستورات در زمان مشخص و همچنین ماالُیطاق 
؛  ضابط«  و  کارشناس  به  صادره  دستورات  نبودن 
انعکاس  و  صادره  قطعی  احکام  اجرای  »پیگیری 
دالیل عدم اجرای حکم قطعی« ؛ »اتخاذ تدابیر ویژه 
پرونده هایی که ممکن  و  و پیشگیرانه در موضوعات 
است شکات زیادی پیدا کنند« ؛ »مشورت و همکاری 
با مسئوالن استانی در عین داشتن استقالل قضات« 
ایجاد  محدودیت  احکامی که  بر  دقت  و  »نظارت  ؛ 
میکند ، نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمپ 
شده« ؛ »توجه قاضی اجرای احکام یا دادستان به 
انجام اعتراض به موقع و منطبق با ضوابط نسبت به 
احکامی که خالف شرع و قانون تشخیص می دهند« 
مستمر  نظارت  اعمال  به  دادستان ها  »اهتمام  و 
فیزیکی و سیستمی به زیرمجموعه های خود و شعب 
دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام« و »مساعدت به 
همکاران قضایی و صیانت از آنها در جهت پیشگیری 
قوه  رئیس  که  بود  دستوری  دوازده  لغزش«  از 
قضائیه در این نشست خطاب به دادستان های مراکز 

کرد. صادر  استان ها 

گزارشگر ویژه سازمان ملل:
تحریم ها مخرب ترین 
تاثیر را روی شهروندان 

عادی داشته است
»آلنا دوهان« گزارشگر ویژه سازمان ملل در 
مورد "تاثیر منفی اقدامات یکجانبه قهرآمیز بر 
بهره مندی از حقوق بشر"، در نشستی خبری 

درباره سفر خود توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، نشست خبری گزارشگر ویژه 
اقدامات  منفی  تاثیر  مورد  در  ملل  سازمان 
یکجانبه قهرآمیز بر بهره مندی از حقوق بشر 
ظهر امروز در تهران برگزار شد.آلنا دوهان در 
نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: امروز 
به  روزه خود  نتایج سفر 12  از  اولیه  گزارش 
ایران را منتشر می کنم. او در این نشست گفت: 
گزارش نهایی این سفر و بررسی های انجام 
شده در نشست سپتامبر شورای حقوق بشر 
در سال 2022 منتشر می شود. در این سفر 
با تعدادی از نمایندگان دولت و اعضای آن، 
نمایندگان بخش بهداشت و سالمت، خیرین، 
نمایندگان نهادهای مدنی، کنش گران حقوق 
بشر، کسب و کار و.. جلساتی داشتم.او افزود: 
بررسی ها نشان می دهد که تحریم ها از سال 
ایران  اقتصاد  بر  منفی  بسیار  تاثیرات   2018
داشته است.دوهان تاکید کرد: این تحریم ها 
مخرب ترین تاثیرها را روی قشرهای آسیب 
بیماری خاص  افرادی که  درآمد،  پذیر، کم 
و  مهاجران  خانوار،  سرپرست  زنان  دارند، 
ویژه  گزارشگر  است.این  داشته  سالمندان 
افزود:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
معتقدم که تحریم های یک جانبه، اولیه و 
همه  ها،  تحریم  اعمال  به  تهدید  و  ثانویه 
این ها بحث وضعیت حقوق بشر را در ایران 
به خطر انداخته است. ورود دارو به ایران به 
دلیل تحریم های ثانویه با مشکالتی روبه رو 
از  ملل گفت:  سازمان  ویژه  است.گزارشگر 
تحریم های  اعمال  به  اقدام  کشورهایی که 
یک جانبه کرده اند از جمله آمریکا می خواهم 
که این تحریم های اعمال شده علیه ایران 
را بردارند چرا که براساس حقوق بین الملل 
مورد  در  خصوص  به  نیست  توجیه  قابل 
مسائل  همچنین  و  پول  انتقال  تجارت، 
مربوط به زیرساخت ها مانند تهیه غذا، دارو، 

و... انسانی  مسائل  بهداشت، 
که  می خواهیم  دولت ها  از  کرد:  تاکید  او 
درآمدهای بلوکه شده ایران را آزاد کنند که 
دولت ایران بتواند به تعهدات خود در زمینه 

بشرعمل کند.  حقوق 

ابراهیم رئیسی در   سید 
با اشاره  جلسه هیات دولت، 
افزایش آالیندگی ها و  به 
استان های  در  گرد و غبار 
استان  به ویژه  مختلف کشور 
اظهار داشت: حل  خوزستان، 
نیازمند  این موضوع  ریشه ای 
منطقه  با کشورهای  همکاری 
و همسایه است.

بین الملل  امور  مرکز  رئیس 
سازمان  و کنوانسیون های 
نصیر  با  محیط زیست  حفاظت 
سفیر   ، عبدهللا  عبدالمحسن 
عراق در سازمان حفاظت 
، در محل  محیط زیست 
محیط زیست  حفاظت  سازمان 
دیدار و گفت وگو کرد

| پیام ما | گرد و غباری که پیشتر فقط دامن مردم خوزستان و استان های غربی کشور را گرفته بود برای چندمین بار پایتخت 
را درنوردید و حاال رئیس جمهور از سازمان حفاظت محیط زیست خواسته با همکاری وزارت خارجه تعامل با کشورهای 
همسایه در جهت مدیریت این وضعیت را آغاز کند. این در حالی است که روز گذشته سفیر عراق در ایران در سازمان 
حفاظت محیط زیست حاضر شد و رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست بحث و 

تبادل نظر کرد.
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یوز  تکثیر  مرکز  در  اردیبهشت   11 ایران 
سزارین  عمل  با  توران،  سایت  در  آسیایی 
3 توله به دنیا آورده بود و حاال فقط یک 
توله  دومین  است.  مانده  باقی  یوزپلنگ 
خبر  اما  شده  تلف  دوشنبه  روز  یوزپلنگ 
و  کارشناسان  گوش  به  سه شنبه  بامداد 
حسن  رسید.  وحش  حیات  حوزه  فعاالن 
و  طبیعی  زیست  محیط  معاون  اکبری، 
محیط  حفاظت  سازمان  زیستی  تنوع 
است:   گفته  اتفاق  این  درباره  زیست 
تیمارگر  دامپزشک  گذشته  روز  »صبح 
دفع  عادت  در  تغییر  متوجه  یوزها  توله 
توسط  موضوع  فوریت  به  می شود که  آنها 
استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
بیماری های  گروه  دامپزشکان  به  سمنان، 
دفتر حیات وحش منعکس و با هماهنگی 
کوچک  دام  داخلی  متخصص  دامپزشک 
محل  به  سمنان  دامپزشکی  دانشکده  از 
از  پس  و  می شود  منتقل  یوزها  نگهداری 
اقدام می کند.  آن  درمان  به  نسبت  معاینه 
با نظر  انجام پذیرفته،  از بررسی های  پس 
شد  این  بر  تصمیم  متخصص،  دامپزشک 
نظارت  و  بیشتر  بررسی  برای  توله ها  که 
تخصصی  بیمارستان  یک  به  دامپزشکی 
که  شوند  منتقل  تهران  در  دامپزشکی 
انتقال  مسیر  در  توله ها  از  یکی  متاسفانه 

به تهران تلف شد.« به گفته او اکنون توله 
دامپزشکی  تخصصی  بیمارستان  به  دوم 
دامپزشکی  نظارت های  و تحت  منتقل شد 
که  است  توضیحی  تمام  این  دارد.  قرار 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مسئوالن 
درباره ماجرا داده اند. در حالی که ابهامات 
است،  مطرح  موضوع  این  درباره  زیادی 
به  را  ما«  »پیام  سواالت  به  پاسخ  اکبری 
نشست خبری روز یکشنبه موکول می کند.
مرگ  دلیل  منابع  بعضی  حال  همین  در 
در  شیر  انباشت  و  لختگی  را  دوم  توله 
عنوان  نامناسب  غلظت  دلیل  به  معده 
فرزند  سه  تولد  همه  این  با  کرده اند. 
شادمانی  سبب  این  از  پیش  »ایران« که 
افزایش  به  روند،  این  با  بود،  شده  بسیار 

است. انجامیده  ناامیدی 

حفاظت از توله ها در اتاقی 7 متری
داده  رخ  اتفاقی که  منتقدان می گویند 
کارشناسان  پیشین  هشدارهای  کرد  ثابت 
از  پیش  است.  نداشته  شنوایی  گوش 
نبی یان،  مهدی  توله،  اولین  مرگ  با  این 
ما«  »پیام  به  وحش  حیات  کارشناس 
داده  رخ  خطاهای  سلسله   که  بود  گفته 
و  بی تجربگی  و  سردرگمی  نشان دهنده 
برنامه  و  توله ها  تولد  برای  آمادگی  نبود 
مرگ  از  بعد  است.  یوز  اسارت  در  تکثیر 

شیوه  از  فیلمی  انتشار  و  توله ها  از  یکی 
ایران  یوزهای  توله   به  شیردهی  ناصحیح 
یکی  زیست  محیط  سازمان  کارشناسان، 
علیرضا  کرد.  عوض  را  یوزها  تیمارگران  از 
6 روز تیمارگر داوطلب  شهرداری که  برای 
در  دیروز  بوده،  ایران  بازمانده  یوز  توله  دو 
وضعیت  درباره  توضیحاتی  اینستاگرامش 
و  داد  نخست  روزهای  در  توله ها  نگهداری 
گفت که حتی تیم حاضر، برای انجام عمل 
توضیحات  نبوده اند.  آماده  ایران  سزارین 
تایید  را  انتقادات کارشناسان  از  بخشی  او 

. می کند
با  اینستاگرامی  ویدیوی  یک  در  شهرداری 
اخبار مرتبط  برخی  دادن  از پوشش  انتقاد 
دیگر  موارد  پنهان کردن  و  موضوع  این  با 
سه  از  نگهداری  به  کمک  »برای  گفت: 
بودم  توران  ساعته   8 مسیر  در  یوز  توله 
شده .  تلف  توله ها  از  یکی  دادند  خبر  که 
به  به  کالبدگشایی  از  بعد  اکرامی،  آقای 
در  که  گفت  و  کرد  اشاره  ریه  چسبندگی 
کرده  آسپیره  شیر  توله  نای  در  اول  توله 
حفاظت  بود،  سختی  خیلی  شرایط  است. 
این اهمیت آن هم در حالی  با  از گونه ای 
شب کارم   12 شده.  تلف  آنها  از  یکی  که 
باید  را  سرشیشه  و  شیر  شروع کردم.  را 
سرشیشه  ابتدا  توله ها  می دادیم.  تغییر 

اول  سرشیشه  چون  نمی کردند،  قبول  را 
بود.« انسانی 

بود؟  چطور  توله ها  از  نگهداری  شرایط  اما 
نگهداری می شدند  9 متری  اتاق  »در یک 
محیط  بان  است.  محیط بانی  پاسگاه  که 
که  تغییراتی  تنها  می کند.  زندگی  آنجا 
بود که دیگر رفت  این  ایجاد کنم  توانستم 
و آمد آنجا نباشد. و گفتم فقط یک مالفه 
محیط بانان  فیلمی که  در  نمی کند.  کفایت 
توله های  حتی  که  دیدم  بودند  گرفته 
شرایط  رفته اند.  هم  فرش  روی  روزه  دو 

نبود.« استاندارد  نگهداری 
تاکید کرد  گفته هایش  در  البته  شهرداری 
که با حضور او هم شرایط استاندارد نشده 
استانداردها  به  شدن  نزدیک  برای  اما 
ایزوله  اتاق  به  »قطعا  است:  تالش کرده 
اما  داشتیم  احتیاج  متخصص  افراد  و 
نمی کردند  فکر  هم  آنها  شاید  نبود.  اینطور 
پیش  اصال  و  شود  سزارین  است  قرار  که 
ایران  زایمان  می کردند  فکر  نکردند.  بینی 

بود.« خواهد  طبیعی 
من  »به  کرد:   اضافه  ادامه  در  شهرداری 
نیاز  چیزی  هر  و  داری  تام  اختیار  گفتند 
داری تهیه می کنیم. همین کار را هم کردند. 
6 روز که آنتن موبایل هم نداشتم،  در آن 
بر  عالوه  و  کردم.  مراقبت  یوزها  توله  از 

تغییر شیر، شیشه شیر و سرشیشه، برای 
را  دما  و  گرفتیم  هیت پد  هم  دما  تنظیم 
استاندارد کردیم. شرایط استریل را تا حد 
ممکن رعایت کردیم و دستکش و ماسک 
تالشمان  تمام  ما  خیلی جدی گرفته شد. 
را کردیم و در مدتی که بودم شرایط بدی 
اما خیلی خوب  نبود  بهترین شرایط  نبود. 
وزن گرفتند و اشتهایشان خوب بود. حتی 
تنفس  و  خوب  خواب  و  کردند  باز  چشم 
رعایت  هم  دفعشان  روش  داشتند.  عالی 

برمی خورد.« مشکل  به  اما گاهی  می شد 
دکتر  روز  چند  از  بعد  شهرداری  گفته  به 
باستانی، به عنوان دامپزشک معرفی شد تا 
نداشت  آنجا حضور  اما  باشد  ناظر وضعیت 
اتاق جایی  با وجود دو محیط بان، در  چون 
و  بارها  زمان  این  تمام  »در  نبود.  او  برای 
بارها درباره زاویه شیردهی، دما و نوع دفع 
با وسواس بسیار زیاد به محیط بانان توضیح 
میدادم تا بدانند موضوع بسیار جدی است. 
آمد  بعدی که  و  قبلی  دامپزشک  به  حتی 
هم توضیح دادم اما ناچار بودم که به سفر 
بروم. در آن سفر پیام دادم و بارها وضعیت 
را پرسیدم. اما دیروز که پرس و جو کردم، 

ندادند.« را دیدند و جوابی  پیامم 
از  پیش  که  است  حالی  در  گفته ها  این 
و  تجهیزات  نبود  درباره  انتقاداتی  نیز  این 
مطرح  توران  سایت  در  بهداشتی  امکانات 
بهرام  اولین توله،  از مرگ  بود و بعد  شده 
استان  زیست  محیط  کل  مدیر  ظاهری، 
»برای  بود:  گفته  ما«  »پیام  به  سمنان 
همه  از  پیش  گونه،  این  زایش  و  تکثیر 
را  پیش بینی ها  و  الزم  امکانات  تمامی 
در  میدانی،  عرصه  در  و  گرفتیم  نظر  در 
متخصصان جمع شدند  محیطی صحرایی، 
با شرایط  اینجا  پایش کردند.  را  و شرایط 
متفاوت  شهرستان  داخل  بیمارستانی 
امکانات  تمامی  با  بزرگ  این کار  و  است 

شد.« انجام  کشور  در  موجود 

 پنهان کاری دلیل مرگ توله ها بود
علت  درباره  دیگر  سوی  از  شهرداری 
مرگ توله ها گفت: »مهم ترین دلیل اصلی 
این  می دانم.  پنهانکاری  را  توله ها  مرگ 
مشکلی  اگر  است.  مخرب ترین  از  یکی 
باید از متخصصان بخواهیم که  وجود دارد 
توانمند کنار  افراد  همراهی کنند.  و  بیایند 
این کار بزرگ نبودند. حضور یک نفر برای 

نبود.« کافی  این کار 
آنجا  هم  من  اگر  »شاید  داد:  ادامه  او 
اما  می افتاد  اتفاق  این  داشتم  حضور 
از  گروهی  باید  که  است  این  من  حرف 
می کردند.  دخالت  ماجرا  در  متخصصان 
از  که  بود  این  دیگر  موضوعات  از  یکی 
بروم،  آنجا  به  خواستند  من  از  که  اول 
نگیرید.  فیلمی  و  عکس  هیچ  گفتند 
این  و  بودم  رفته  توران  به  داوطلبانه  من 
امیدوارم  حاال  نبود.  خوشایند  محدودیت 
توضیح  را  توله یوز  تلف شدن  درست  دلیل 
ایران  حال  و  بماند  زنده  سوم  توله  دهند، 
یوزها  وضعیت  امیدوارم  باشد.  خوب  هم 
یوز  توله  باشد چون یک  در طبیعت خوب 
20 توله  که به طبیعت اضافه شود، بهتر از 

است.« اسارت  در  یوز 
تیمارگران  از  یکی  گفته های شهرداری که 
برنامه ریزی  می دهد  نشان  بوده  یوزها 
حاال  است.  نگرفته  صورت  درستی 
محیط  حفاظت  سازمان  از  منتقدان 
تکثیر  پروژه  درباره  می خواهند  زیست 
کنند  اطالع رسانی  آسیایی  یوز  اسارت  در 
شده  مطرح  نقص های  و  انتقادات  به  و 

دهند. پاسخ 

دومین توله یوزپلنگ سایت تکثیر توران، در مسیر 8 ساعته انتقال به تهران تلف شد

مرگ سوال برانگیز دومین فرزند »ایران« 
 »علیرضا شهرداری«، تیمارگر یوزها:  محل نگهداری از توله ها اتاقک 7 متری محیط بانی بود، محیط استریل نبود

 و برای نزدیک شدن به استاندارد تالش کردیم

 علم پیش بینی زلزله
و چالش های امروز ایران

در برخی موارد، مقامات دولتی و مدیران 
مورد  در  نخواهند  است  ممکن  صنعتی 
خطر و ریسک زلزله  بدانند زیرا ، در حال 
حاضر فرض را بر کافی دانستن اطالعات 
نگران  دیگر  سوی  از  و  موجود گرفته اند 
زمان  در  ویژه  به  ها،  بیشتر شدن هزینه 

هستند. اقتصادی  تنگنای 
بدترین  خطر   میزان  ارایه  در  معموال 
جمعیتی  مراکز  برای  سناریوها  
برای  و  خیز  لرزه  شدیدًا  مناطق  در 
می زنند  تخمین  حساس  سازه های 
بر  جدید  رویکردهای  می کنند.  ارایه  و 
هوش  و  هوشمند  سامانه های  پایه 
شامل  تلفات  کاهش  برای  مصنوعی، 
فعالیت های  برای  هنگام  پیش  هشدار 
آسیب  احتمال  برای  هشدار  و  صنعتی 
واقعی ،  زمان  در  شهروندان ،   به  جانی 

است. کافی  و  فوری  واکنش  برای 
)به  شده  شناخته  های  نشانگر  پیش   
عنوان مثال، تغییرات نرخ کرنش، تغییرات 
سرعت لرزه ای، تغییرات هدایت الکتریکی، 
انتشار رادون، تغییرات در آبهای زیرزمینی، 
الکترومغناطیسی،  سیگنال های 
غیرعادی  رفتار  حرارتی،  ناهنجاری های 
صورت  به  لرزه ای  الگوهای  و  حیوانات 
موفقیت  امکان  یک،   به  یک  جداگانه، 
درعوض  ندارند.  زلزله  پیش بینی  برای 
ها  نشانگر  پیش  تشخیص  سامانه های 
پیشنشانگری  جامع  داده های  از  باید 
بهره  پیش نشانگرها  مجموعه  تحلیل  و 

بگیرد.
از  لرزه ای  داده های  که  مورد  یک  در 
می شد،  پایش  آنالین  صورت  به  ایسلند 
یک  شکستگی  محل   بزرگاو  زمان، 
روز  سه  ایسلند  در   5 بزرگای  با  زلزله 
با موفقیت پیش بینی شد،  از وقوع  قبل 
یک  »در  پیش بینی  موفقیت  این  ولی  
مورد«، بر اساس یک روش پایش واحد، 
نمی تواند به عنوان یک راه حل معتبر کلی 
و قابل تعمیم  قابل اجرا برای همه انواع 
محیط های  همه  و  لرزه ای  رویدادهای 

شود. پیشنهاد  و  ارایه  ژئودینامیک 
پارامتری  چند  پایش  به  نیاز  نتیجه،  در 
پیش نشانگرهای زلزله بالقوه وجود دارد. 
ما در ایران در کنار سایر همکاران مان در 
چند  یا  دو  جفت کردن  به  شروع  دنیا  
کسب  منظور  به  شده  نظارت  پارامتر 
اطمینان بهتر در تالش های پیش بینی 
کلر  یون  غلظت  تغییرات  هستیم .  خود 
در شبه جزیره  را  ژئوآکوستیک  انتشار  و 
همان  داخل  گمانه های  در  کامچاتکا 
و  شده   مطالعه  هم  با  لرزه ای  منطقه 
تا   70 را  توجهی  قابل  ناهنجاری های 
داده های  برای  زلزله  از  قبل  روز   50
هیدروژئوشیمیایی قبل از  زلزله به دست 

آورده اند.
شده  منتشر   )2018( سال  در  کتابی که 
است " با عنوان فرایندهای پیش از زلزله. 
مطالعات  به  ای  رشته  چند  رویکردی 
دلگرم  پیشرفت های  زلزله"  بینی  پیش 
ی  پژوهشهای   حوزه  در  را که  کننده ای 
است،  آمده  دست  به  زلزله  بینی  پیش 
ارایه میکند.  نتایج مثبت فراخوانی شده 
کننده  منعکس  و  بود  متفاوت  نسبتًا 
گروه های  افراد،  پژوهشهای  تالش های 
حالت،  بهترین  در  یا  محققان  کوچک 
چین   برنامه های  مانند  ملی،  برنامه های 
پس    ،3 و    2 و   1-iSTEP تایوان  یا 
مبتنی  اساسًا   ،1999 چی-چی  زلزله  از 
شناسایی  جستجو ،  رویکرد  رایج ترین  بر 
در  و  جهانی  معتبر  پیش نشانگرهای 
پدیده های  از  کمی  تعداد  گرفتن  نظر 
به کشور  از کشوری  )متفاوت  پیشگیرانه 
چند  نظارت  های  سیستم  در  دیگر( 
برای  هستند.  خود  مربوطه  پارامتری 
به  زیستی   حسگرهای   اگرچه  مثال، 
عنوان ضبط کننده های بالقوه سیگنال های 
از  یک  هیچ  شده اند ،  ذکر  لرزه ای  پیش 
سیستم های نظارتی آنها را در برنامه های 
پژوهشهای به صورت نظام مند و بر اساس 
هنوز  نمی گیرند.  نظر  در  هنوز  پیشفرض 
یک  راهبرد  مشترک برای پژوهش های 
جهانی به وضوح وجود ندارد زیرا، عالوه بر 
مسایل علمی ، نظرات و مدیریت دولتی 
مختلف  کشورهای  در  نیز  حاکمیتی  و 
متفاوت است و در طول زمان تغییر می 
کند. به عنوان مثال، ایسلند، تایوان، چین، 
فدراسیون روسیه، آمریکا، ژاپن ، ترکیه و 
به درجات  20 سال گذشته  ایران در طی 
پیش بینی  پژوهش های  از  مختلف 
احتمالی زلزله حمایت کرده اند. ولی همین 
حمایتها نیز در کشورهای مختلف با شدت 
و ضعف بوده و به ویژه در کشورهای در 
حال توسعه مانند ترکیه و ایران، با وقوع 
بودجه  حذف  اقتصادی،  تنگنای  شرایط 
اولین  از  بینی،  پیش  از  مالی  حمایت  و 
از  عبور  برای  بودجه  مدیریت  بخش های 

است. بوده  تنگناها 

شهرداری از سوی دیگر درباره 
علت مرگ توله ها گفت: 

مهم ترین دلیل اصلی مرگ 
توله ها را پنهان کاری می دانم. 

این یکی از مخرب ترین است. 
اگر مشکلی وجود دارد باید از 
متخصصان بخواهیم که بیایند 
و همراهی کنند. افراد توانمند 

کنار این کار بزرگ نبودند. 
حضور یک نفر برای این کار 

کافی نبود

از مشاهده تغییراتی  |پیام ما| دومین توله یوز »ایران« هم تلف شد. طبق اعالم سازمان حفاظت محیط زیست، صبح دوشنبه بعد 
در عادت دفع توله ها شده، دامپزشک متخصص »برای بررسی بیشتر و نظارت دامپزشکی« تصمیم به انتقال توله ها به »بیمارستان 
تخصصی دامپزشکی در تهران« گرفته و یکی از آنها در مسیر 8 ساعته توران تا تهران تلف شده است. معاون محیط زیست طبیعی که 
پیش از این علت مرگ اولین توله را چسبندگی مادرزادی ریه عنوان کرده بود، گفته دلیل تلف شدن توله دوم هم بعد از کالبدگشایی 
اعالم می شود. با این اتفاق نگرانی ها درباره سرنوشت سومین توله یوز که طی پروژه تکثیر در اسارت یوزپلنگ در توران متولد شده بود و 
همچنین »ایران«، یوزِ مادر بیشتر و انتقاداتی که پیش از این درباره روند نگهداری از یوزها مطرح شده بود پررنگ تر شده است. با این 

همه هیچ یک از مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست حاضر به توضیح به رسانه ها نیستند.

منتقدان می گویند اتفاقی که 
رخ داده ثابت کرد هشدارهای 

پیشین کارشناسان گوش 
شنوایی نداشته است. پیش 

از این با مرگ اولین توله، 
مهدی نبی یان، کارشناس حیات 

وحش به »پیام ما« گفته 
بود که سلسله  خطاهای رخ 

داده نشان دهنده سردرگمی و 
بی تجربگی و نبود آمادگی برای 
تولد توله ها و برنامه تکثیر در 

اسارت یوز است
|  

ت
س

 زی
ط

جی
 م

ان
زم

سا
  |

اقلیم

| سمت |

| نویسنده |

۱ادامه از صفحۀ

آگهي مناقصه عمومی
۱۰۱3مورخ  شماره  مصوب  بودجه  اساس  بر  دارد  نظر  در  رفسنجان  شهرداری  

۱4۰۰/۱۲/۰۲شورای محترم اسالمی  شهر، نسبت به لکه گیری آسفالت کوچه ها و معابر 
سطح منطقه ۱ شهر رفسنجان ، از طری ق برگزاری  مناقصه عمومی اقدام نماید. 

دارند،  را  كار  انجام  توانايي  و  تجربه  که  صالحیت  واجد  های  شرکت  و  اشخاص  کلیه  از  لذا 
دعوت بعمل  مي آيد جهت دريافت اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور 
اینترنتی  به نشانی  يا  به آدرس رفسنجان، خيابان تختي  قراردادها واقع در شهرداري مركزي 
www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز  دوشنبه 
مورخ ۱4۰۱/۰3/۰۹ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند ) الزم به ذکر است شهرداری 

از پیشنهادات مختار است.( رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک 
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن های تماس : 34۲۵87۰۱-۵ -۰34 
اداره ارتباطات وامور بین الملل 

شهرداری رفسنجان
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401.02.22 
-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401.02.29
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آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

شماره  واگذاری  برگ  اصل 
۱/۲64مورخ 7۹/۵/۱۵ صادره 
شهرستان  مسکن  بنیاد  از 
بویراحمد مربوط به یک قطعه 

زمین مسکونی در روستای 
سروک به شماره قطعه ۱3 
مترمربع   ۲۰۰ مساحت  به 
درجه  از  و  گردیده  مفقود 

اعتبار ساقط می باشد.

مجوز حمل سالح گلوله زنی 
ایران  ساخت   ۱3۰۹ مدل 
شماره سالح ۵۲7۹۵ با شماره 

به   4۲68۹6۲8۵۹ ملی 
نام سید علی حسینی نیک 
درجه  از  و  گردیده  مفقود 

اعتبار ساقط می باشد.
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مزایده عمومی     
م-آ-1401/2-9 

ساعت   ۱68 از  ساعت   6 میزان  دارد  نظر  در  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
آب قنات مهدی آباد را با قیمت پایه هر ساعت ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا پایان 
شهریور ۱4۰۱ به باالترین قیمت پیشنهادی شرب دهد. متقاضیان محترم 
صورت  به  آب  شرب  به  نسبت  پشتیبانی  خدمات  مدیریت  به  توانند  می 

یک جا مراجعه نمایند. تلفن تماس ۰34443446۰۱

1401/02/27  - پیاپی 2289

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی بم 

آگهی مزایده
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد در نظر دارد به استناد  مصوبه  

شماره  34 مورخ    ۱4۰۰/۹/7  هیئت  مدیره و تاییدیه به بند 4 مصوبه شورای سازمان 
و همچنین  ماده ۵ آیین نامه مالی شهرداری ها عرصه ی مورد نیاز  جهت نصب وسایل 
بازی در پارک های سطح شهر به افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط به صورت عمومی  و 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   واگذار نماید.

لذا متقاضیان شرکت در مزایده می بایست با تهیه گواهی امضاء الکترونیکی 
به خرید  نام و نسبت  از دفاتر پیشخوان دولت در سامانه مزبور ثبت  )توکن( 
مورخ  از  مدارک  دریافت  همچنین  و  پیشنهادی  قیمت  ارائه   و  مزایده  اسناد 
۱4۰۱/۰۲/۲۹  تا ۱4۰۱/۰3/۱6 در مزایده شرکت نمایند. در ضمن تاریخ بازگشایی 

مورخ ۱4۰۱/۰3/۱7  می باشد. 
- هزینه چاپ آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد 

- چنانچه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
سازمان ضبط خواهد شد

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد 



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2291  | پنج شنبه  29 اردیبهشت 1401  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام مریاث4

پیش بینی ها درست از آب درآمد
این  نویسندگان  از  یکی  فولر،  ریچارد 
تحقیق و رئیس سازمان مردم نهاد و جهانی 
Pure Earth می گوید: »ما داخل یک دیگ 
خورشت نشسته ایم و به آرامی می سوزیم.« 
به گفته فولر اما به اندازه تغییر اقلیم، ماالریا 
توجه  زیستی  محیط  آلودگی  به  ایدز  یا 

نمی شود. چندانی 
در تحقیقی که کمی قبل تر و در سال 2017 
می داد که  نشان  تخمین ها  نیز  شد  منتشر 
به 9  آلودگی هوا  از  ناشی  میزان مرگ و میر 
میلیون در سالمی رسد. یعنی در جهان از هر 
است.  آلودگی  اثر  بر  نفر  یک  مرگ  نفر،   6
اقتصاد  بر  هوا  آلودگی  از  ناشی  خسارت 
در  دالر  میلیارد  هزار   4.6 به  نزدیک  جهانی 
مرگ و میر  میزان  همین  برای  است.  سال 

ناشی از آلودگی در جهان با دخانیات برابری 
می کند. از سوی دیگر از زمان آغاز همه گیری 
کرونا جان حدودا 6 میلیون و 700 هزار نفر از 

رفته است. بین 
زمین  سالمت  مجله  در  که  تحقیق  این 
را  نیاز  مورد  داده های  شده،  منتشر  النست 
از موسسه »بار جهانی بیماری« در دانشکده 
این  تهیه کرده اند.  واشنگتن  دانشگاه  دارو 
موسسه میزانی در معرض قرار گرفتن انسان 
در برابر آلودگی را ارزیابی و خطر مرگ و میر را 

می کند.  محاسبه 
در این تحقیق جدید بیشتر به علت ایجاد 
هر  آلودگی  از  منظور  می شود.  نگاه  آلودگی 
آلوده  را  ما  اطراف  هوای  که  است  چیزی 
و  دود  مانند  سنتی  آالینده های  از  می کند. 
فاضالب فضاهای بسته گرفته تا آالینده های 

مواد  و  صنعتی  هوای  آلودگی  مانند  مدرن 
سمی. شیمیایی 

آب و هوای داخل فضاهای بسته
سنتی  آلودگی های  از  ناشی  مرگ و میر 
اما در آفریقا  در جهان رو به کاهش است. 
توسعه همچنان  در حال  دیگر کشورهای  و 
و  آب  می شود.  محسوب  بزرگی  مشکل 
خاک آلوده و هوای کثیف باعث شده تا سه 
کشور چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و نیجر 
بیشتری میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی را 

باشند. داشته 
آلودگی  کاهش  برای  دولت ها  برنامه های 
هوای فضاهای بسته و بهبود بهداشت کمک 
مناطق  برخی  در  مرگ و میر  نرخ  تا  کرده 
کاهش پیدا کند. در اتیوپی و نیجریه، این 
تالش ها باعث شد تا میزان مرگ و میر بین 

سال های 2000 تا 2019، دو سوم کاهش پیدا 
کند.

آالینده های مدرن
مرگ و میر  تازه،  تحقیق  این  اساس  بر 
فلزات  مانند  مدرن  آالینده های  از  ناشی 
و  کشاورزی  شیمیایی  مواد  سنگین، 
به  فسیلی  سوخت های  از  ناشی  انتشارات 
کوپکا،  ریچل  است.  یافته  افزایش  شدت 
برای  جهانی  »اتحاد  سازمان  اجرایی  مدیر 
نویسندگان  از  یکی  و  آلودگی«  و  سالمت 
این تحقیق می گوید که مرگ و میر ناشی از 
این آالینده ها از سال 2000، 66درصد افزایش 

است. داشته 
این گزارش  نویسندگان  رویترز،  به گزارش 
پایتخت های  و  شهرها  از  برخی   می گویند 
بزرگ جهان مانند بانکوک،  مکزیکوسیتی و 
زمینه کنترل  در  پیشرفت هایی  چین  کشور 
آلودگی هوا در فضاهای بسته داشته اند. اما 
در شهرهای کوچک، آلودگی همچنان رو به 

است. افزایش 

رکورد آمار مرگ و میر
در این تحقیق، 10 کشوری که بیشترین 
جمهوری  چاد،  دارند  را  مرگ و میر  آمار 
سالومون،  جزایر  نیجر،  آفریقای مرکزی،  
سومالیا، آفریقای جنوبی، کره شمالی، لسوتو، 
شده اند. اعالم  بورکینافاسو  و  بلغارستان 

آلودگی آب
می گویند  تحقیق  این  نویسندگان 
یک  زودتر  مرگ  باعث  آلوده  آب های  که 
میلیون و 360هزار نفر شده. آلودگی سربی 
مواد  است.  را گرفته  نفر  900هزار  جان  نیز 
به طور  است  ممکن  انسان  که  شیمیایی 
مانند  است،  تماس  در  آن ها  با  روزمره 
باعث  نیز  سمی  رنگ، گرد و غبار  محلل ها، 
با  است.  نفر شده  870هزار  زودرس  مرگ 
اینکه مرگ میر ناشی از آالینده های سنتی 
کاهش پیدا کرده اما آنها همچنان مشکل 
حال  در  کشورهای  دیگر  و  آفریقا  اصلی 

می روند. شمار  به  توسعه 
آلودگی هوای محیط که همان هوایی است که 
تنفس می کنیم از مرگ 2 میلیون و 200هزار 
200هزار  و  میلیون  به  4   2000 سال  در  نفر 
در سال 2015 رسیده و در سال 2019 به 4 

میلیون و 500هزار نفر رسیده است.

باالترین آمار مرگ و میر در هند
داده  نشان  همچنین  تحقیق  این  در 
با  مقابله  برای  می شود که هند تالش هایی 
آلودگی هوا داخل خانه ها داشته اما همچنان 
باالترین آمار مرگ و میر ناشی از آن را دارد.
با وجود هشدارهای قبلی اما پیشرفت کمی 
آلودگی هوا در هند حاصل  در زمینه کنترل 
صنعتی  کشورهای  از  یکی  آمریکا  شده. 
است که در لیست 10 کشوری قرار دارد که 
بیشترین آمار مرگ و میر را دارند. به گزارش 
عرب نیوز، فیلیپ الندریگان، مدیر رصدخانه 
جهانی آلودگی در کالج بوستون می گوید که 
است، خبر  باالیی  آمار  نفر  میلیون   9 مرگ 
دیده  آن  در  است که هیچ کاهشی  این  بد 

مورد  »در  می گوید:  الندریگان  نمی شود. 
شده.  حاصل  پیشرفت هایی  آسان،  مسائل 
که  می بینیم  را  سخت تر  مشکالت  داریم 
همان آلودگی هوا و آلودگی شیمیایی است 
محققان  دارند«.  صعودی  روند  همچنان  و 
افزایش  جلوی  می توان  که  می گویند 

گرفت. را  مرگ و میر 
بهداشت  دانشکده  رئیس  گولدمن،  لین 
این تحقیق  در  واشنگتن که  عمومی جورج 
مشارکتی نداشته می گوید که می توان جلوی 

را گرفت. مرگ و میر  این 

رفع آلودگی هوا، رفع بال از انسان ها
اورژانس و استاد  رنه ساالس، پزشک 
تحقیق  این  درباره  نیز  هاروارد  دانشگاه 
کرده  اعالم  آمریکا  قلب  انجمن  که  گفت 
آلودگی  ریز  ذرات  معرض  در  وقتی که  بود 
ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی قرار 
مرگ و میر  و  قلبی  مشکالت  می گیرید، 
ساالس  می شود.  تبدیل  عادی  امری  به 
روی کاهش  می گوید: »در حالی که مردم 
عده  متمرکزند،  کلسترول  و  خون  فشار 
کمی می دانند که رفع آلودگی هوا مهم ترین 

است.« قلب  سالمت  بهبود  برای  نسخه 

کلی  آلودگی  از  ناشی  مرگ و میر  سه چهارم 
بزرگی  بخش  و  هواست  آلودگی  از  ناشی 
آلودگی  ترکیب  الندریگان  گفته  به  آن  از 
نیروگاه های زغال سنگی و کارخانه های فوالد  
ماشین، کامیون  به  مربوط  آن  از  بخشی  و 
جهانی  مشکل  یک  این  است.  اتوبوس  و 

است.
برای  راهکار   8 تحقیق  این  نویسندگان 
کاهش مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا ارائه 
کرده اند. تاکید آنها بر نظارت بهتر،  گزارش کار 
برای  قوی تر  دولتی  سیستم های  و  بهتر 
قانونمند کردن صنایع و خودروها است. فولر 
از  کدام  هر  می دانیم  دقیقا  ما  می گوید که 
تنها  برطرف کنیم.  چگونه  را  مشکالت  این 

است.  سیاسی  اراده  است  چیزی که کم 

تحقیقات تازه  نشان می دهد از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ آلودگی هوا جان میلیون ها نفر را گرفته است 

تاثیرآلودگی هوا بر مرگ ساالنه 9 میلیون نفر در جهان 
آب و خاک آلوده و هوای کثیف باعث شده تا سه کشور چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و نیجر 
بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی را داشته باشند

و حاال ماه »هطیا« صابئین مندایی مصادف 
روز  و  ایرانی هاست.  ما  اردیبهشت  اواخر  با 
28 اردیبهشت 1401 مصادف است با »دهوا 
اد مانا« یا همان »دهوا دیمانا« یعنی تولد 
حضرت یحیی )ع(. روزی که برای هموطنان 
 ایرانی صابئین مندایی بسیار مقدس است.
اهواز شب هایش نسبتا خنک و روزهایش 
برای  امروز  اما  است.  شده  آتشین  و  گرم 
عید  روز  اهواز،  کهن  ساکنین  از  بخشی 
نیست. آزاردهنده  بهار  این  و گرمای   است 
پای  را  قدیم  اهواز  از  ساحل کارون  باید  و 
هم  آنجا  از  سفید.  پل  تا  طی  کنم  پیاده 
شانه ام  روی  را  دوربین  که  موتورسواری 
می بیند  می کند  سنگینی  که  کوله ای  و 
که  پیاده  کابلی.  پل  تا  می کند  سوارم  و 
به سمت چهارراه  می شوم سرعت می گیرد 
می کند.  عبور  پارس  بیمارستان  از  و  زند 
صبی ها. محله  می رود  سمت   احتماال 
می دانند  خوب  قدیمی  اهوازی های 
صابئین  بزرگ  مناسبت های  در  که 
ساحل  در  عظیم  اجتماعی  مندایی، 
انجام  از  پس  تا  می آیند  هم  گرد  کارون 
بخوانند  )آیه(  »بوثه«  )وضو(،  »رشامه«  
جا  آورند. به  )نماز(  »براخه«ای   و 
در  تا  آمده ام  ساحل کارون  به  حاال  من  و 
میان  در  سالروز میالد حضرت یحیی )ع( 
سفیدجامگان در عید »دهوا ادمانا« که معنی 
یحیایی   2024 سال  آغاز  می دهد،  فرشته 
که  روزی  در  بدارم.  گرامی  را  )مندایی( 
 درفش صابئین مندایی برافراشته می شود.
باید عکس هایم را بگیریم و دید و بازدیدم 
ساحل  با  را  خودم  زود  و  بدهم  انجام  را 
به  تا  برسانم  سوسنگرد  در  رودخانه کرخه 
»لوفانی«  و  »دخرانی«  در  شرکت  میل 
شرکت  خوزستان  مندایی  صابئین   دیگر 
اهواز  بر  عالوه  صابئین  مندایی  چون  کنم. 
ماهشهر،  شادگان،  خرمشهر،  آبادان،  در 
دارند. رامشیر سکونت  و   هویزه، سوسنگرد 
همه  از  صابئین  بچه های  امروز  و 
این  چون  هستند.  نوارتر  نو  خوشحال ترند، 
دارد.  تمرکز  اطفال  تعمید  روی  بر  عید 
می سپارند  آب  به  را  خود  روان  و  تن  آنها 
نور  عالم،  بخش  هستی  مایه  این  تا 
جاری کند. وجودشان  در  را  فرشته   هزاران 
است.  رویداد  دو  یادآور  ادمانا،  دهوا  عید 
می کنند  روایت  مندایی  صابئین  اساطیر 
این روز به دستور خداوند  که فرشتگان در 
آداب تعمید را به حضرت آدم)ع( آموختند 
در  داد.  تعلیم  فرزندان خود  به  را  آن  او  و 
باور دوم مندائیان، تولد حضرت یحیی)ع( 
همین  به  و  است  داده  رخ  روز  این  در 
است. فرشته  عید،  این  دیگر  نام   خاطر 
در  پیش  هزاره های  از  صابئین  مندایی 
جغرافیای خوزستان و در کنار رودخانه های 
شده  ساکن  جراحی  دز،  کرخه،  کارون، 
و  حفظ کرده  را  خود  آئین  امروز،  به  تا  و 
یعنی  »گنزاربا«  مقدس شان،  کتاب  به 
می خورند. قسم  مقدس  و  بزرگ   گنج 
زنان  و  مردان  کارون،  ساحل  در  حاال  و 
ترمیدا  اشکندا،  گنزورا،  کنار  در  سفیدپوش 
که از جمله روحانیون پیرو صابئین  مندایی 
صابئین مندایی  نماد  »درفش« که  هستند 
است را بر زمین شن ماسه ای ساحل فرود 
چه  و  بدهند.  نور  عالم  به  دل  تا  می آورند 
مردمان  روحیه  شناخت  است  خجسته 
و کیش شان،  قوم  در  خود  زمین که  ایران 
و  دارند.  رسوم گوناگون  و  آداب  و  آئین ها 
البته چه زبیاست وقتی که در روزانی دیگر 
صابئین  و...  فل  شیشان،  پنجه،  عید  در 
 مندایی شرکت می کنیم تا به رسم و رسوم 
بگذاریم. احترام  خود  ایرانی   همشهریان 
صابئین  مندایی پیروان حضرت یحیی)ع( 
از  برگرفته  آنها  دینی  عقیده  و  هستند 
آخرین  تا  است  آدم)ع(  حضرت  عقیده 
یافته  ادامه  یحیی)ع(  حضرت  آنها  پیامبر 
است. دین صابئین  مندایی از قدیمی ترین 
رکن  اصلی ترین  و  است  الهی  آئین های 
چون  است.  تعمید  غسل  آنها  دینی 
است. تعمیدشوندگان  معنای  به   صابئین 
است که  صبی  مینای  صابئین مندایی،  هنر 
دارای  انجام می شود و  نقره  و  بر روی طال 
هستند.  مندایی  آرامی  کهن  زبان  و  خط 
استان  مرکز  شد  موجب  که  هنر-صنعتی 
فرهنگی  میراث   وزارت  سوی  از  خوزستان 
صنایع دستی گردشگری به عنوان اهواز شهر 

شود. نامگذاری  ُصبی  مینای  ملی 

برنامه های دولت ها برای کاهش 
آلودگی هوای فضاهای بسته 
و بهبود بهداشت کمک کرده تا 
نرخ مرگ و میر در برخی مناطق 
کاهش پیدا کند. در اتیوپی و 
نیجریه، این تالش ها باعث 
شد تا میزان مرگ و میر بین 
سال های 2000 تا 2019، دو سوم 
کاهش پیدا کند

آلودگی هوا ساالنه جان ۹ میلیون نفر را می گیرد. چه آلودگی خانه ها باشد چه صنایع، خودروها و کامیون ها. فعالیت های صنعتی به 
همراه توسعه شهری تاثیر به سزایی در آلوده کردن هوایی داشته اند که تنفس می کنیم. گروهی از دانشمندان در تحقیقات تازه خود اعالم 
کردند که نرخ مرگ ومیر بر اثر آلودگی هوا از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، 7درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس این تحقیق نرخ مرگ و میر 
ناشی از آلودگی خودروها، کامیون ها و صنایع از سال ۲۰۰۰، ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده است. بدتر شدن آلودگی هوا و مسمومیت 

ناشی از آالینده های سمی سربی، از سال ۲۰۱۵، ساالنه جان حدود ۹ میلیون نفر را می گیرد.

| روزنامه نگار  |

| یاسمن طاهریان |

بر اساس این تحقیق تازه، 
مرگ و میر ناشی از آالینده های 

مدرن مانند فلزات سنگین، مواد 
شیمیایی کشاورزی و انتشارات 

ناشی از سوخت های فسیلی 
به شدت افزایش یافته است. 

ریچل کوپکا، مدیر اجرایی 
سازمان »اتحاد جهانی برای 

سالمت و آلودگی« می گوید که 
مرگ و میر ناشی از این آالینده ها 
از سال 2000، 66درصد افزایش 

داشته است

|  
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  |

جام سیمین زراندود »رشی« یک نمونه زیبا 
از هنر قلمزنی دوره ساسانی پس از سه دهه 
دوری دیروز به همراه 150 اثر مربوط به همین 
عصر به مناسبت روز جهانی موزه با حضور جمعی 
در  فرهنگی  میراث  مندان  و عالقه  مدیران  از 
رشت  بیستون  گنجینه  در  و  موطنش گیالن 

رونمایی شد.
در  یادشده  مکشوفه  جام  ایرنا،  گزارش  به 
به معنای  روستای رشی )وجه تسمیه رشی 
قهوه ای و سیاه است و ریشه در مباحث اقلیمی 
منطقه دارد( بخش رحمت آباد رودبار بعد از زلزله 
رودبار در مرمت و بازسازی یک واحد مسکونی 
به همراه مجموعه ای از جام های پایه دار، اشیا 
مفرغی و ظروف سفالی به طور اتفاقی کشف و 
در سال 72 وارد موزه رشت شد. اما 6 ماه بعد از 

آن به سرقت رفت.
تشکیل  از  پس  رشی،  جام  سرقت  موضوع 
پرونده در اینترپل مورد پیگیری قرار گرفت و در 
نهایت در سال 1373 در لندن شناسایی و پس 
از اعالم نظر کارشناسی مرحوم علی حاکمی، 
همان سال به کشور بازگردانده شد و با شماره 

415 در موزه ملی ایران به ثبت رسید.
این شی به همراه سایر اشیای نفیس موزه ملی 
ایران به مدت پنج سال در »نمایشگاه هفت 
اروپایی  کشورهای  در  ایران«  هنر  سال  هزار 
جمله  از  دیگر  نمایشگاه  چند  در  همچنین  و 
نمایشگاه ایران: مهد تمدن در موزه درنتس هلند 

و موزه آلیکانته اسپانیا به نمایش درآمد. این 
شی تاکنون در پنج کاتالوگ نمایشگاه های موزه 

ملی ایران معرفی شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی گیالن گفت: بشقاب 
سیمین رشی یک نمونه زیبا از هنر قلمزنی دوره 
ساسانی محسوب می شود که سطح داخلی آن 
دارای نقوش برجسته قایقرانان، ماهی، اردک و 

موجودات افسانه ای است.
به گفته ولی جهانی  این نقوش عبارتند از: 
نقش 18 ماهی که در سه مورد تنها دم هایشان 
در بیرون از آب تصویر شده است. نقش 18 
از  شناورند که  آب  سطح  روی  بر  اردک که 
بیرون  اردک  چهار  و گردنش  سر  آنها  میان 

تصویر  موضوعات  است.  تصویر شده  آب  از 
شده در بشقاب رشی با دیگر ظروف ساسانی 
متفاوتند، زیرا اکثر ظروف و جام های منقوش 
این دوره در تجلیل از شاه ساسانی و نمایش 
نقوش  یا  شاهانه  تجمل  پر  زندگی  و  اقتدار 

اساطیری اند. حیوانات 
او تاکید کرد: موضوع به کاررفته روی این بشقاب 
تایید می کند که توسط هنرمندان گیالن یا به 
سفارش یکی از بزرگان ساسانی، که شاید با 
خانواده سلطنتی نیز ارتباط داشته، ساخته شده 
فرد  را همان  این شخص  بتوان  است. شاید 
نشسته درون یکی از قایق ها دانست که ناظر بر 

کار ماهی گیران است.  

جام ساسانی گیالن در موطنش رونمایی شد
ویترین

دیروز هوای کالن شهر 
مشهد و تبریز به ترتیب با 
شاخص های 97 و 64 در 
شرایط قابل قبول و هوای 
اهواز و اراک به ترتیب با 
شاخص های 481 و 308 در 
شرایط خطرناک قرار گرفتند

در حالی که به دنبال وقوع پدیده گرد و غبار 
خطرناک  شرایط  در  اهواز  و  اراک  هوای 
قرار گرفته، رئیس مرکز ملی پیش بینی و 
مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود 
توده جدید گرد و خاک به غرب و جنوب غرب 

کشور طی روز جمعه خبر داد.
بر اساس اعالم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست دیروز هوای 
شهر  دو  ناسالم،  شرایط  در  کالن شهر  چهار 
قبول  قابل  شرایط  در  شهر  دو  و  خطرناک 
این مرکز هوای  ارزیابی  قرار داشت و طبق 
کالن شهرهای تهران، کرج و شیراز به ترتیب 
با شاخص های 145، 123 و 111 ناسالم برای 
گروه های حساس و اصفهان با شاخص 160 

ناسالم برای همه گروه ها اعالم شد.
همچنین هوای کالن شهر مشهد و تبریز به 
ترتیب با شاخص های 97 و 64 در شرایط 
قابل قبول و هوای اهواز و اراک به ترتیب با 
شاخص های 481 و 308 در شرایط خطرناک 

قرار گرفتند.
هوا  آلودگی  تداوم  علت  به  دیروز همچنین 
مناطق کرمانشاه  از  برخی  ابتدایی  مدارس 
و مدارس شیفت عصر استان قم در نوبت 
بعدازظهر چهارشنبه،  برای دومین روز متوالی 
مدارس  تمامی  نیز  تهران  در  شد.  تعطیل 
استان تهران در روز چهارشنبه تعطیل شدند 
در مدارس  آموزش  هوا،  آلودگی  تداوم  با  و 

و شازند مجازی شد. اراک  ابتدایی 
در همین حال صادق ضیائیان، رئیس مرکز 
ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا به ایسنا گفت: بر اساس تحلیل 
گردوخاک  ماهواره ای،  تصاویر  داده های 
منتقل شده از کشور عراق روز چهارشنبه )28 
بخش هایی  و  غربی  نیمه  اردیبهشت ماه( 
فارس  خلیج  و  بوشهر  در  جنوب کشور  از 
همچنین استان های البرز و تهران را فراگرفت 
با  دوباره  )30اردیبهشت(  جمعه  روز  در  و 
شرایط  عراق،  روی  گردوخاک  شکل گیری 
برای انتقال آن به مناطق غرب و جنوب غرب 

می شود. مهیا  کشور 
طبق گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست 
اندازه  با  غلظت گرد و غبار  میزان  خوزستان، 
10 میکرون )PM10( در ساعت هفت صبح 
چهارشنبه در شهرستان های ایذه یک هزار و 
103، امیدیه 454، اهواز 400، بندر امام 418، 
بهبهان 940، حمیدیه 230، دشت آزادگان 190، 
 ،566 شوشتر   ،400 شوش   ،317 شادگان 
گتوند 654، ماهشهر 379، مسجدسلیمان 
564 و هندیجان 422 میکروگرم بر مترمکعب 
بوده است. همچنین در ساعت 6 صبح دیروز 
میزان گرد و غبار در شهرستان های دزفول 720 
این  تجربه  است.  بوده   740 اندیمشک  و 
وضعیت در حالی است که حد مجاز غبار در 

هوا 150 میکروگرم بر مترمکعب است.

توده غبار دیگری در راه است
هوای اهواز و اراک در وضعیت خطرناک 

میدان

مدیرکل دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه:
موزه ، قدرت نرم کشورهاست

امورخارجه  وزارت  عمومی  دیپلماسی  مدیرکل 
در مراسم گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته 
کشورها  نرم  قدرت  را  موزه ها  میراث فرهنگی، 
دلخوش،  علیرضا  میراث آریا،  به گزارش  دانست. 
مدیرکل دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه در 

»کشورهایی که  سخنانی گفت:  در  مراسم  این 
دارای تمدن کهن هستند، موزه ها و نمایشگاه هایی 
دارند که این موزه ها بیانگر قدرت نرم آن هاست. 
فعالیت یک موزه در کشور نشان دهنده جایگاه 

است.« آن کشور  تمدنی 

او اضافه کرد: »زمانی که ما در سازمان ملل حضور 
داریم، اولین چیزی که توجه همگان را به خود 
جلب می کند، منشور کوروش است. همین منشور 
به تنهایی می تواند مبین این باشد که افرادی که در 
این سرزمین حضور داشتند و فعالیت می کردند 

چه شخصیت هایی بودند.«
دلخوش یادآور شد: »فعالیت بین موزه ها فعالیت 
ایجاد  از  خارجه  امور  وزارت  تمدن هاست.  بین 
تمدن خیز  و  تمدن ساز  کشورهای  بین  موزه ها 
حمایت می کند، برخی کشورها حسرت می خورند 
که موزه ای با اشیایی با قدمت بیش از 200 سال 
ندارند اما این ظرفیت بزرگ در کشور ما به خوبی 
وجود دارد.«رئیس کل موزه ملی ایران نیز در این 
مراسم طی سخنانی گفت: »بعد از دو سال از شیوع 

در  عالقه مندان  حضور  شاهد  خوشبختانه  کرونا 
موزه ها هستیم. موزه ها به عنوان یکی از اصلی ترین 
هسته های فرهنگ همیشه قدرتمند ظاهر شدند 
از  فراتر  تاریخی  و  این مجموعه های فرهنگی  و 
افزود:  نوکنده  جبرئیل  است.«  اداری  تشکیالت 
»هنوز هم هستند افرادی که از موزه داری اطالعات 
زیادی ندارند و از اشیای گران بهای تاریخی به عنوان 
گنج یاد می کنند که به نظرم این افراد 200 سال از 

موزه داری عقب هستند.«

| مجتبی گهستونی |

در »هطیای مندایی«، فرشته را 
 در سیمای کودکان صبی دیدم

روزی که درفش 
صابئین مندایی 
 برافراشته می شود
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»پیام ما« از خروج گاز و نفت از چاه های آب  روستای چم کبود و روستاهای اطرافش در بخش مرکزی 
کوهدشت و خسارت مالی و جانی آن گزارش می دهد 

خودسوزی روستاها در »کوهدشت«
چاه های آب و مناطقی از اراضی در این منطقه دست به انتحاری می زنند

با کاهش شدید منابع آب 
سطحی و زیرزمینی و تداوم 
خشک سالی  وضعیت بغرنج 

بسیاری از منابع آبی قابل 
توصیف نیست و افزایش 

تعداد چاه و بهره برداری 
بی رویه از آن ها نه تنها منجر 

به توسعه کشاورزی نمی شود، 
بلکه بهره برداری از چاه های 

قبلی را نیز با محدودیت جدی 
مواجه می کند

| روزنامه نگار  |

| ستاره حجتی |

می دانید که ما در این روستا 
به خاطر آتش گرفتن چاه آب 
جوان از دست دادیم؟ صاعقه 

به چاه زد و چاه پر از گاز منفجر 
شد و جوانی از اهالی روستا 

آتش گرفت. بعد از چند روز هم 
از شدت حادثه در بیمارستان 

جان باخت

|  
هر

 م
 |

به مرز ۵۰ هزار مگاوات 
مصرف برق رسیدیم 

روند افزایشی مصرف برق در کشور روز گذشته 
هم تداوم یافت و با مصرف 49 هزار و 717 
مگاوات به رقم 50 هزار مگاوات نزدیک شد، 
نیروگاه های  این در حالی است که ظرفیت 
رسیده  مگاوات  و 634  هزار  به 70  حرارتی 

است.
کشور  از  زیادی  بخش های  ایرنا،  به گزارش 
همین  و  روبه رو شده  هوا  دمای  افزایش  با 
وسایل  از  استفاده  شده  سبب  موضوع 
سرمایشی بیشتر شود همچنین بخش صنعت 
کشورمان هم این روزها بخشی از مصرف برق 
را به خود اختصاص داده اند و همین امر سبب 

است. میزان مصرف شده  افزایش 
آمار  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت 
اعالم  را  گذشته  شبانه روز  در  برق  مصرف 
مصرف  میزان  آمار  این  اساس  بر  کرد که 
شب و روز گذشته بیش از 49 هزار مگاوات 
بوده است و این در حالی است که ظرفیت 
 643 و  هزار   70 به  حرارتی  نیروگاه های 

است. رسیده  مگاوات 
بر اساس آمار شرکت مدیریت شبکه برق روز 
گذشته و در ساعت 14 و 31 دقیقه میزان 
مصرف به عدد 49 هزار و 717 مگاوات رسید 
و این مصرف در بخش صنعت نیز 5 هزار و 

802 مگاوات بود.
روند مصرف برق با اندکی کاهش در ساعت 
20 و 57 دقیقه به رقم 49 هزار و 187 مگاوات 
رسید که نشان از برابری حدودی مصرف برق 

در پیک بار شب و روز دارد.
نکته قابل توجه در مصرف برق شب گذشته 
آن است با آنکه اندکی از مصرف در بخش 
خانگی و سایر بخش ها کاسته شده اما در 
بخش صنعت نسبت به زمان روز که 5 هزار و 
802 مگاوات بود با رشد مصرف همراه شده و 

به عدد 5 هزار و 831 مگاوات رسید.
مدیریت  شرکت  مدیرعامل  پیش  چندی 
برنامه های  بود:  گفته  ایران  برق  شبکه 
مدیریت مصرف برق از اول خردادماه امسال 

می شود. آغاز 
درباره  مشهدی«  رجبی  »مصطفی  پیش تر 
بند  اساس  بر  برق که  قبض های  تغییرات 
از   1400 سال  بودجه  قانون   8 تبصره  »ی« 
شد،  اجرایی  سال گذشته  بهمن ماه  ابتدای 
تغییر  این  اساس  بر  که  بود  کرده  اعالم 
الگوی  از  آن ها کمتر  مصرف  مشترکانی که 
تعریف شده برق مصرف کنند از تعرفه یارانه ای 
برق برخوردار خواهند بود و تعرفه مشترکانی 
که بیش از الگو مصرف داشته باشند به صورت 

یافت. خواهد  افزایش  پلکانی 
مشترکانی  دیگر  عبارتی  به  داد:  ادامه  او  
که بیش تر از الگو مصرف کنند، متناسب با 
آن ها کاسته می شود.  یارانه  از  افزایش  این 
مشترکانی  مصرف  درصورتی که  همچنین 
که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی 
هستند کمتر از نصف الگوی تعیین شده باشد 

بود. خواهد  رایگان  آن ها  تعرفه 
برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
شامل  تغییرات  این  واقع  در  افزود:  ایران 
که  می شود  مشترکان  از  درصد   25 حال 
از  بیش  کمی  نیز  آن ها  از  درصد   9 حدود 
در  کاهش  با کمی  که  دارند  مصرف  الگو 
مصرف، می توانند مصرف خود را به کمتر از 
الگوی تعریف شده برساند؛ در واقع می توان 
گفت صورت حساب 75 درصد از مشترکان 

است. نکرده  تغییری 

تولید ۱48 میلیون 
کیلووات ساعت برق با 
نیروگاه های تجدیدپذیر 

نیروگاه های تجدیدپذیر کشورمان در فروردین ماه 
امسال 148 میلیون کیلووات ساعت برق تولید 
کرده و بخشی از نیازهای برقی را برطرف کردند.
از  تجدیدپذیر  انرژی های  ایرنا،  گزارش  به 
امروزه  بشر  که  است  انرژی هایی  پاک ترین 
الکتریکی  انرژی  تولید  برای  آن  از  می تواند 
استفاده کرده و ضمن حفاظت از محیط زیست 

بزند. رقم  خود  برای  بهتری  زندگی 
و  است  آفتابی  روز   300 حدود  دارای  ایران 
عالوه بر آن شدت تابش آفتاب در کشورمان از 
بسیاری کشورها بیشتر است که همین موضوع 
استفاده از نیروگاه های خورشیدی برای تولید 

برق را مقرون به صرفه تر می کند.
تازه ترین گزارش سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
برق  می دهد  نشان  ایران  برق  بهره وری  و 
تجدیدپذیر  انرژی های  منابع  از  شده  تولید 
مورد  برق  شبکه  در  امسال  فروردین ماه  در 
نوع  این  است.همچنین  گرفته  قرار  استفاده 
انرژی در فروردین ماه مانع از انتشار 83 هزار 
تن گاز گلخانه ای )co2( شده اند.بهره گیری از 
امسال  فروردین ماه  در  تجدیدپذیر  انرژی های 
صرفه جویی  آب  مصرف  در  لیتر  میلیون   33
ایجاد کرده است.میزان صرفه جویی در مصرف 
سوخت های فسیلی که با به کار گیری انرژی های 
تجدیدپذیر در فروردین ماه امسال اتفاق افتاده 
به رقم 40 تن )معادل میلیون مترمکعب گاز 

است. رسیده  طبیعی( 

رسمی کشور  سرشماری  آخرین  براساس 
جمعیت  نفر   150 حدود  در  چیزی  َچم کبود 
دارد و جمعیت روستاهای اطراف هم چیزی 
بیش از این عدد نیست. شاید همین تعداد 
مشکالت  به  نسبت  مسئوالن  نسیان  ریشه 
این قریه کوچک فکر  اهالی  اما  باشد.  آنان 
از  عاقبت گره ای  پیگیری  با  شاید  می کنند 

شود. رفع  مشکالتشان 
دارد  سال   60 حدود  که  م  محمدعلی. 
می گوید:  او  روستاست.  این  اهالی  از 
روبه رو  مشکل  با  آب  برداشت  برای  وقتی 
می شویم، به ما می گویند چاه آب را جابه جا 
کنید. مجوز جابه جایی را می دهند اما هزینه 
اول  سال های  ماست.  خود  عهده  بر  آن 
مدتی  االن  اما  می کردیم  پیگیری  خیلی 
است که ناامید شده ایم مگر اینکه روزنه ای 

شود. باز  رویمان  به 
او ادامه می دهد: می دانید که ما در این روستا 
به خاطر آتش گرفتن چاه آب جوان از دست 
گاز  از  پر  چاه  و  زد  چاه  به  صاعقه  دادیم؟ 
آتش  روستا  اهالی  از  جوانی  و  شد  منفجر 
از شدت حادثه  روز هم  از چند  بعد  گرفت. 
در بیمارستان جان باخت. اما حوداث جانی 
ما به این ختم نمی شود. بارها جراحت های 
شدیدی داشتیم که گرچه منجر به مرگ نشد 
نخست  سال های  داشت.  باال  صدمات  اما 
دهه نود مسئوالن آمدند و رفتند اما ما نتیجه 
خاصی ندیدیم.  یک بار گفتند نشت گاز دلیل 

این رخداد است. یک بار گفتند فرونشست 
منطقه  آبخوان  گفتند  بار  یک  است.  زمین 
می کند  فرقی  چه  اما  است  شده  تخریب 

پابرجاست. همچنان  این مشکل  وقتی 

مسئوالن چه می گویند؟
مهدی پازوکی مدیرکل بحران استانداری 
»پیام ما«  پیگیری  به  پاسخ  در  لرستان 
وجود  بر  مبنی  گزارشی  هیچ  که  می گوید 
کوهدشت  روستاهای  در  خاص  وضعیت 
مرکز  این  به  دهستان چم کبود  در محدوده 
پیگیری  را  مسئله  اما  است  نشده  گزارش 

می کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان اما 
وجود مسئله آالینده های نفتی و  نشت گاز را 
تایید می کند. داریوش حسن نژاد می گوید: 
این مسئله مربوط به امروز نیست. بیش از 
دارد.  وجود  این مشکل  است که  دهه  یک 
را جابه جا کرده ایم   بنابراین ما چاه های آب 
یا  گاز  نشت  بر  مبنی  هم  گزارشی  هر  و 
آلودگی نفتی داشته باشیم مجوز جابه جایی 

می کنیم. صادر 
و  زمین شناسی  اداره کل  کارشناس 
این  در  نیز  لرستان  معدنی  اکتشافات 
از  شده  پمپاژ  آب  می گوید:  خصوص 
چاه های آب به  ویژه در چند دقیقه نخست 
با  زیادی  آغشتگی  و  است  سیاه رنگ 
آن گمان  رنگ وبوی  به  توجه  با  ماده ای که 

به  و  دارد  باشد  نفتی  مشتقات  از  می رود 
خارج  نیز  زیادی  نسبتًا  آب گاز  این   همراه 
چاه ها  از  یکی  مالک  گفته  به  که  می شود 
وجود   می شود.  شعله ور  آتش  مجاورت  در 
ماده قیر مانند و چسبناک در چاه های آب 
تبعاتی را برای پمپ چاه، لوله ها و تجهیزات 
برقی ایجاد می کند که با تجمع گاز احتمال 

دارد. وجود  آتش سوزی  یا  انفجار 
شرایط  می دهد:  ادامه  فاضلی  احدهللا 
زراعی  زمین های  آتش سوزی  شکل گیری 
»سه آسیابه«  و   »چم کبود«  روستاهای 
پدیده  به  زیادی  شباهت  کوهدشت 
خودسوزی زمین در سایر دشت های کشور 
خاک  زمین  سطح  نزدیکی  در  زیرا  دارد، 
خاک  زیادی  حدود  تا  و  است  تیره رنگ 
متراکم  توده   ،)Peat( تورب  تورب)خاک 
که  گیاهان  و  خزه ها  سیاه رنگ  تا  قهوه ای 
برای  دارد.  شده اند(  تجزیه  ناقص  به طور 
اثبات وجود تورب یا خاک دربردارنده مواد 
ترانشه   1391 آذر  دشت کوهدشت  در  آلی، 
کنده  محل  در  متر  دو  ژرفای  با  کوچکی 
شد که وجود نوعی تورب را تایید و خروج 
شرقی  جنوب  یک متری  فاصله  در  نیز  گاز 
مادیان رود  بستر  در  و  کرد  شعله ور  را  چاه 
آثار مختصر خروج گاز به شکل حباب دیده 
 1391 سال  زمستان  گزارش های  در  شد. 
ایران  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف  مدیریت 
به وجود  شده،  انجام  بررسی های   پایه  بر 

با  نفت  و  قیری  مواد  هیدروکربوری،  آثار 
چاه های  از  آب  به همراه  باال که  ویسکوزیته 
خارج  سه آسیابه  و  آزادبخت  روستاهای 

شده است. اشاره  شده، 
او توضیح می دهد: با کاهش شدید منابع آب 
خشک سالی   تداوم  و  زیرزمینی  و  سطحی 
قابل  آبی  منابع  از  بسیاری  بغرنج  وضعیت 
و  چاه  تعداد  افزایش  و  نیست  توصیف 
به  منجر  نه تنها  آن ها  از  بی رویه  بهره برداری 
توسعه کشاورزی نمی شود، بلکه بهره برداری 
با محدودیت جدی  نیز  را  از چاه های قبلی 
تدریجی  و  ناگهانی  افت  می کند.  مواجه 
سطح آب زیرزمینی پیامدهایی دارد که در 
اقلیمی،  ویژگی های  به  توجه  با  نوعی  هر 
جغرافیا،  آب زمین شناسی،  زمین شناسی، 
رشد جمعیت و دخالت انسانی می تواند به 
برخی  در  و   شود  دیده  متفاوت  گونه های 
و  ناحیه ای  فرونشست  به صورت  مناطق 
ترک های  به صورت  دیگر  مناطق  برخی  در 
فروچاله  و  زمین  خودسوزی  پدیده   طولی، 
با ژرفای مختلف اتفاق می افتد. باید توجه 
آب  سطح  افت  پیامدهای  از  یکی  کرد که 
است  زمین  خودسوزی  پدیده  زیرزمینی 
دربردارنده   نهشته های  دارای  مناطق  در  که 
مواد آلی یا تورب رخ می دهد. در کوهدشت 
سطح آب زیرزمینی افت قابل توجه دارد و 
دسترس کاهش  یافته است،  در  آب  میزان 
و  کف شکنی  به  اقدام  بهره برداران  ازاین رو 

 120 تا  حتی  خود  چاه های  ژرفای  افزایش 
متر کرده اند که با این کار مواد هیدروکربوری 
موجود در بخش های باالیی طاقدیس ها در 
به  واردشدن  ضمن  و  گرفته  قرار  دسترس 
شدن  شعله ور  امکان  زیرزمینی  آب های 

شده است. فراهم  نیز  آن ها 

انگشت اتهام به سمت بابا حبیب
فاضلی که در سال 96 مدیرکل سازمان   

این  معدنی  اکتشافات  و  زمین شناسی 
همان  در  را  آمار  و  دالیل  این  بود  استان 
تبعات  به  نسبت  و  کرده  منتشر  نیز  سال 
در  و  آن  از  پیش  بود.  داده  هشدار  آن 
ورود  موضوع  به  مدعی العموم   94 سال 
کرده بود اما هرگز نتیجه ای عاید نشد و یا 
سال  اما  نشد.  رسمی اعالم  شکل  به  الاقل 
هیچ گاه  بود که  مطرح  دیگر  فرضیه ای   92
هم  و کسی  نشد  بررسی  رسانه ها  سوی  از 
انگشت  بار  این  نداد.  پاسخی  آن  مورد  در 
اتهام به سمت بابا حبیب بود. میدان نفتی 
باباحبیب کوهدشت که در سال 1386کشف 
شده و کارفرمای عملیات اکتشاف نفت در 
ملی  شرکت  اکتشاف  مدیریت  منطقه  این 
به  پیمانکار آن شرکتی چینی  و  ایران  نفت 
بود. سی.ان.پی.سی  نام  
این  سوی  از  چاه  نخستین  حفر  نتیجه 
شرکت، کشف میدان جدید نفتی باباحبیب 
این  در  مسئوالن  نظر  اعالم  مطابق  بود که 
که  مرغوب  بسیار  نفت  وجود  حفاری 
همچون  خورنده  سمی و  گازهای  هیچ گونه 
درجه  دارای  و  ندارد  سولفوره  هیدروژن 
سبکی 42 ای.پی.آی است قطعی شد. اما 
همان زمان اعالم کردند که استحصال نفت 

نیست. اقتصادی  منطقه  این  از  گاز  و 
قرارداد شرکت  انعقاد  تابستان 1389 خبر  
ملی  شرکت  با  سی.ان.پی.سی  پیمان کار 
حفاری ایران منتشر شد تا کار حفاری ها در 
میدان نفتی باباحبیب انجام شود، موضوعی 
با  منطقه  در  چاه  حلقه  سه  حفر  به  که 

شد. منجر   3 و   2،1 باباحبیب  نام های 
به  خود  آتش سوزی های   1390 سال  از   
خودی زمین در کوه رومشکان کوهدشت در 
مجاورت منطقه حفاری شروع شد. کمتر  از  
10 ماه بعد آتش به چاه های کشاورزی مردم 
رسید یا  از برخی چاه ها به همراه آب، مواد 
کل  مدیر  زمان  همان  می شد.  خارج  نفتی 
اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان   وقت 
علت  بود  کرده  اعالم  لرستان   معدنی 
زمین های کشاورزی  در  آتش سوزی  اصلی 
کوهدشت  روستاهای  آب  چاه های  و 
به  زیرزمینی  آب های  سطح  فرونشست 
است.  بوده  بی رویه  برداشت های  دلیل 
سوزی  آتش  و  نشت گاز  اما  سازمان  این 
در کوه های رومشکان را به دلیل  مجاورت 
مواد  مهاجرت  نتیجه  در  و  نفتی  مخازن 
نفتی و باال آمدن آن ها به سطح زمین اعالم 
کرد که  صورت آتش سوزی در کوه ها تظاهر 

می کنند.

چه اقدامی شد؟
بعد از گذشت یک دهه شاید پرسیدن 
اندازه  به  اندیشید  راه کاری  چه  باید  سوال 
سوال چرا این اتفاق افتاد موضوعیت داشته 
باشد. زمین و چاه های آب در این روستاها 
هیچکس  و  می زنند   انتحاری  به  دست 
موضوع  اگر  نمی کند.  جویی  چاره  برایشان 
کدام  از  است که  معلوم  است  نفت  نشت 
مربوط  چالش  اگر  و  می افتد  اتفاق  منطقه 
آب  بی وریه  برداشت  و  آبخوان   تخریب  به 
به قصد کشاورزی است، 10 سال برای پیدا 
کردن راه کار در تغییر الگوی مصرف و کشت 

نبود؟ کافی 

از  تجاری  هیات  سرپرست  سرگئی گریکوف 
ایالت باشقیرستان روسیه، از آمادگی این ایالت 
برای اختصاص 100 هزار هکتار زمین کشاورزی 

برای کشت فراسرزمینی ایران خبر داد.
باشقیرستان  ایالت  نماینده  سرگئی گریکوف، 
روسیه در دیدار با فعاالن اقتصادی ایرانی در 
اتاق بازرگانی تهران گفت: جمهوری باشقیرستان 
یکی از قطب های تولید محصوالت کشاورزی 
است و آماده ایم که در این زمینه به شرکت های 
آمادگی  این  کنیم.  ارائه  را  خدماتی  ایرانی 
وجود دارد که 100 هزار هکتار زمین برای کشت 
فراسرزمین در اختیار ایران قرار گیرد تا در آن 
انواع غالت و ذرت کشت شود. این همکاری 
نه تنها در حوزه کشت محصوالت کشاورزی که 
به تولید محصوالت ثانویه از این تولیدات قابل 

تعمیم است.
تولید  را پیشرو در  باشقیرستان  او جمهوری 
گوشت قرمز و روغن آفتابگردان معرفی کرده 
در  به سرمایه گذاری  را  ایرانی  و شرکت های 
این زمینه توصیه کرد. این مقام مسئول در 
ایالت باشقیرستان، تقویت ارتباطات تجاری 
داد  قرار  تاکید  را مورد  و روسیه  ایران  میان 
را  خود  بازرگانی  اتاق  ایالت  این  گفت،  و 
اتاق  ارتباط میان  برقراری  با  دارد و می توان 
ارتباط مستقیمی  تهران  اتاق  و  باشقیرستان 

ایجاد کرد. پایتخت  دو  میان 
گریکوف همچنین با اشاره به اینکه ایران 42 

سال تحت تحریم قرار داشته است، گفت که 
این تجربه ایران برای روسیه در شرایط فعلی 
مفید خواهد بود. گریکوف سپس با ارائه این 
پیشنهاد که بخش نفت و گاز به زیربخش های 
هر  برای  و کارگروهی  شده  تقسیم  مختلف 
یک از این بخش ها تشکیل شود، از برگزاری 
نمایشگاهی در حوزه نفت و گاز در شهر اوفا، 

طی روزهای 24 تا 27 می خبر داد.
بازرگانی  نماینده  ژیگانشین،  رستم  همچنین 
فدراسیون روسیه در ایران نیز طی سخنانی بر 
توسعه مناسبات استانی میان ایران و روسیه 
تاکید و تحقق آن را عاملی در رشد و گسترش 
به  اشاره  با  و  دانست  دو کشور  همکاری های 

ضرورت هماهنگی استانداردهای دو کشور در 
و  نفت  صنعت  جمله  از  مختلف  بخش های 
گاز، از تطبیق استانداردها در این بخش طی 

ماه های آتی خبر داد.
در ادامه این جلسه، مهدی احمدی مروست، 
فناوری  و  فرآیند  توسعه  پژوهشکده  رئیس 
تجهیزات پژوهشگاه صنعت نفت هم با اشاره 
به اینکه وزارت نفت ایران برای افزایش ارزش 
طرح   8 پتروپاالیش ها  بخش  در  افزوده 
کرده  واگذار  خصوصی  بخش  به  را  صنعتی 
مهندسی،  حوزه  در  می توان  که  گفت  است، 
با شرکت های  اجرا  و  و ساخت  مالی  تامین 

داشت.  همکاری  روسی 

کشت فراسرزمینی ایران در  روسیه
خبر

در سال زراعی جاری 
)1400-1401( قیمت تضمینی 
چغندرقند بهاره نسبت به سال 
زراعی گذشته )1399-1400( 

با 62 درصد افزایش از 12476 
ریال + 500 ریال کمک کرایه 

حمل،  به 17000 ریال + 
4000 ریال کمک کرایه حمل،  

افزایش یافت

افزایش 6۰ درصدی خرید تضمینی چغندر قند
جهاد  وزارت  قندی  گیاهان  طرح  مجری 
قیمت  درصدی   60 افزایش  از  کشاورزی، 
سال گذشته  به  نسبت  چغندرقند  تضمینی 

داد. خبر 
جهاد  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
پی  در  گفت:  حصادی  پیمان  کشاورزی، 
افزایش هزینه های تولید چغندر قند همزمان 
با افزایش قیمت تضمینی گندم و برخی از 
محصوالت رقیب، قیمت تضمینی چغندرقند با 
حدود 70 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 
با احتساب کمک کرایه حمل و محاسبه ارزش 
جوایز تحویل به حدود 22 هزار و 500 ریال در 

هر کیلوگرم افزایش یافت.
او ضمن تاکید بر ضرورت افزایش قیمت و 
تاثیر آن بر میزان استقبال از کشت چغندرقند 
در کشور بیان کرد: با نظر مساعد وزیر جهاد 
انجمن صنفی  تعامل  و  همراهی  کشاورزی، 
شورای  دبیرخانه  و  شکر  و  قند  کارخانه های 
اتخاذ سیاست های حمایتی  و  قیمت گذاری 
بسته  تهیه  ضمن  کشاورزی؛  محصوالت  از 
حمایتی جامع با هدف حمایت و پشتیبانی 
فرآوری  و  تولید  کشت،  از  اعتباری  و  فنی 
چغندر قند و شکر، میزان کمک کرایه حمل 
از مزرعه تا کارخانه قند نیز افزایش پیدا کرد.
افزود: بدین ترتیب در سال زراعی  حصادی 
جاری )1400-1401( قیمت تضمینی چغندرقند 
-1400( زراعی گذشته  سال  به  نسبت  بهاره 
1399( با 62 درصد افزایش از 12476 ریال + 

500 ریال کمک کرایه حمل،  به 17000 ریال + 
4000 ریال کمک کرایه حمل،  افزایش یافت.
پاییزه  چغندرقند  تضمینی  قیمت  او گفت: 
 )1400-1401( جاری  زراعی  سال  در  نیز 
نسبت به سال زراعی گذشته )1399-1400(  
با 59 درصد افزایش از 12040 ریال + 1000 
ریال کمک کرایه حمل،   به 16410 ریال + 
افزایش  حمل،    ریال کمک کرایه   4300

است.   پیدا کرده 
جهاد  وزارت  قندی  گیاهان  طرح  مجری 
کشاورزی در ادامه تاکید کرد: عالوه بر مبلغ 
21 هزار ریال قیمت تضمینی چغندرقند بهاره 
بر مبنای عیار 16 )با احتساب کمک کرایه(  دو 
)2( کیلوگرم قند یا شکر و 20 کیلوگرم تفاله 
خشک نیز به ازای هر تن چغندر قند تحویلی 
به عنوان جایزه تحویل به ارزش تقریبی 1500 
براساس  به چغندرکارانی که  ریال در هرکیلو 
قند  کارخانه های  با  قراردادی  کشاورزی 
قرارداد کشت دارند، همچون گذشته پرداخت 

می شود.
محاسبه  احتساب  با  بنابراین  کرد:  بیان  او 
به  تضمینی  قیمت  تحویل،  جوایز  ارزش 
ازای  به  مجموع  در  حمل  عالوه کمک کرایه 
به  تحویلی  بهاره  قند  چغندر  کیلوگرم  هر 
کارخانه های قند؛ نزدیک به 23 هزار ریال در 
افزایش  درصد   70 از  بیش  )یعنی  کیلو  هر 
نسبت به سال قبل( برای چغندرکاران ایجاد 

شد.  خواهد  درآمد 

انتحاری بزنند و خودشان و هرآنچه  باور نکنید که منطقه ای وجود داشته باشد که زمین و چاه های آبش بتوانند دست به     شاید 
اطرافشان  است را نابود کنند. اما این قصه، حقیقت َچم کبود است. چم کبود روستایی کوچک در لرستان است. چنان کوچک که حتی 
مسئوالن مشکالت آن را فراموش می کنند. نشت گاز از چاه های آب کشاورزی این روستا بیش از یک دهه است که عالوه بر ایجاد 
مشکالت اقتصادی با ایجاد هزینه برای انتقال چاه و زیان ده کردن کشاورزی، مشکالت جانی نیز ایجاد کرده است. مشکلی که سال 
۹4 و با مرگ جوانی به نام سجاد آزادبخت در اثر انفجار چاه کشاورزی و آتش گرفتن آن به رسانه ها کشید اما خیلی زود فراموش شد
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کودک«  و  مادر  »اتاق  های  تاسیس 
درباره    تفکر  نوع  تغییر  نتایج  از  یکی 
که  بود  شهر  اجتماعی  مناسبات  و  شهر 
اشاره  بدان  مختصر  به طور  مقدمه  در 
این  اولیه  ایده  و  مقدماتی  مطالعه  شد. 
هفتاد  دهه  پایانی  سال  های  در  اتاق  ها 
وارد  دهه هشتاد  نیمه  در  و  شکل گرفت 
اتاق  ها  این  شد.  اجرایی  و  عملیاتی  فاز 
برون  شهری و سپس  پایانه  های  در  ابتدا 
متروی  پرتردد  ایستگاه  های  برخی  در 
تهران آغاز به کار کرد. رفته رفته تاسیس 
اتاق  های مادر و کودک ابعاد گسترده  تری 
پرطرفدار  تجاری  مراکز  برخی  پیدا کرد. 
برای  رسیدند که  نتیجه  این  به  شلوغ  و 
خدمات رسانی هرچه بهتر برای مشتریان 
هم  کنند.  ایجاد  اتاق هایی  چنین  باید 
کودک  و  مادر  اتاق  های  تاسیس  اکنون 
در مراکز مختلف شهری به یک پدیده  ی 
رایج تبدیل شده است. در ضمن ساخت 
دیگر  و  نیست  تهران  به  محدود  اتاق  ها 
آن  تاسیس  ضرورت  به  هم  کالن شهرها 
کردن  عملیاتی  حال  در  و  برده  اند  پی 
این است  ایده هستند. حال مسئله  این 
قوانین  و  اسناد  همه  این  وجود  با  که 
می  توان  اجرایی  تمهیدات  چه  باالدستی 

پرداخت  این حوزه  در  به سیاست گذاری 
کارکردی  نیاز  ِصرف  از  اتاق  ها  این  تا 
پدیده    یک  به  خاص  مکان  های  و  مراکز 

شود. تبدیل  فراگیر  و  عمومی 
اتاق  های مادر و کودک یک نیاز فراگیر و 
است. شتاب  زندگی شهری  در  بااهمیت 
و  دائم  طور  به  را  افراد  شهری  زندگی 
شخصی  زندگی  محیط  بین  بی وقفه 
حرکت  خرید  مراکز  و  کار  محیط  و 
گذران  و  شتاب  این  واقع  در  می  دهد. 
چندکارکردی  و  ویژه  مکان  های  دائم، 
در  می  کند.  دوچندان  اهمیتی  واجد  را 
در  جمعیت  بیشتر  هرچه  تراکم  ضمن 
اتاق  هایی  چنین  ایجاد  شهری  فضاهای 
هم  اکنون  است.  کرده  اجتناب ناپذیر  را 
در  به خصوص  و  مختلف  کشورهای  در 
مراکز  پایانه  ها،  مانند  گذر  مکان  های 
خرید و دیگر مکان هایی که عبور و مرور 
را تسهیل می  کنند این اتاق  ها ایجاد می-
 شود. ایجاد اتاق  های مادر و کودک باعث 
مراقبت  کاِر  و  زندگی  افراد،  تا  می  شود 
با  و  دیگر  فضایی  در  را  فرزند  از  بهینه 
تاسیس  اما  کنند.  تجربه  کیفیت  همان 
از چند منظر خاص  ایران  اتاق  ها در  این 
بر  دیگر  است.  مضاعف  اهمیت  واجد 

همه  توسعه  که  نیست  پوشیده  کسی 
جمعیت  از  نیمی  مشارکت  بدون  جانبه 
نظر  این  از  است.  غیرممکن  عماًل  کشور 
بر  پاسخی است  اتاق  های مادر و کودک 
توسعه  برنامه  های  ضرورت  های کارکردی 

اجتماعی کشور. از طرف دیگر این پروژه 
هم اکنون در پیچ و خم اداری راه زیادی 
قانونی  و  حقوقی  ظرفیت  های  و  پیموده 
سال  چند  در  است.  شده  تقویت  آن 
کودک،  دوستدار  شهر  مصوبه  گذشته، 
جانمایی،  و  یابی  مکان  دستورالعمل 
ایمنی  الزامات  و  مکانیابی  شیوه نامه  
در  کودک  و  مادر  اتاق های  بهداشتی  و 
ملی  سند  هم چنین  و  عمومی  فضاهای 
اتاق  ها  این  برای   15745 استاندارد 
استاندارد  ملی  سند  است.  شده  تهیه 
بومی- فرهنگی کشور  ضوابط  اساس  بر 
و  آسان تر  اجرا  نحوه  ی  تا  شده   سازی 
بیشتری  رضایت  با  اتاق  ها  از  استفاده 
هم  فوق  تالش  های  برآیند  باشد.  همراه 
 اینک می طلبد که توسط نهادهای شهری 
و دولتی در اجرایی شدن و فراگیر شدن 
آن  اجرای  بر  نظارت  همچنین  طرح  این 

شود. تسریع 
و  احداث  اهمیت  اخیر  سال های  در 
کشور  در  کودک  و  مادر  طرح  ایجاد 

است:  شده  مشخص 
در  کودک  و  مادر  طرح  اهمیت     .1
اساس سیاست  بر  توسعه ای  برنامه های 

وجمعیت خانواده  کلی 
2.   تدوین و تصویب استاندارد ملی به 

شماره 15745
و  رفاهی  امکانات  آوردن  فراهم     .3
در  کودکان  و  مادران  برای  آسایش 

عمومی امکان 
4.   جذب مادران برای حضور بیشتر در 
اماکن عمومی و کسب احساس آرامش 

مادران در کنار فرزندانشان
دیگر  به  پایتخت  از  تجربه  انتقال     .5

ن ها شهرستا
6.   تحقق عدالت اجتماعی در فضاهای 

شهری
مطالبات  جزء  حاضر  حال  در     .7
بخش  و  شهری  مدیریت  از  مردم 
خصوصی چه در کالن شهر و چه در دیگر 

است. شده  شهرستان ها 
 15745 استاندارد   چاپ     .8
عنوان  به  کودک  و  مادر  اتاق  الزامات 
ماهنامه  در  کشور  سال  منتخب  طرح 

ایزو بین المللی 
»اتاق  اجرای طرح  موضوع  تبدیل     .9
و  ایمنی  الزام  یک  از  کودک«   و  مادر 
در  شهروندی  عمومی  مطالبه  به  امنیتی 

ر کشو
و  شهروندان  برای  کودک  و  مادر  اتاق 

دارد  هم  اندازی  چشم  مسئوالن 
مادر  حقوق  از  حمایت  فرهنگ  10.اشاعه 

و کودک
همه  در  کودک  و  مادر  اتاق  11.ایجاد 

کشور شهرهای  عمومی  اماکن 
مادر  از حقوق  فرهنگ حمایت  12.اشاعه 

و کودک
»شهرهای  شعار  تحقق  به  13.کمک 
همه« برای  و»شهری  کودک«  دوستدار 
مدیران  بیشتر  هرچه  14.آشنایی 
تجاری،  مجتمع های  خرید،  مراکز 
فروشگاه های زنجیره ای و..... با ضرورت 

وکودک مادر  اتاق  احداث 

و  مادر  اتاق  های  گفت  باید  پایان  در 
اجتماعی  طرح  یک  عنوان  به  کودک 
بین  در  تدریج  به  نوآورانه  و  مترقی 
اکنون  هم  و  شده  شناخته  شهروندان 
دنبال  به  عمومی  مطالبه  یک  عنوان  به 
در  بیشتر  هرچه  مشارکت  برای  فرصتی 
است.  آورده  وجود  به  شهری  زندگی 
فرهنگ  اقتضای  به  توجه  با  فوق  طرح 
بین  در  خوبی  ظرفیت  ایرانی  و  اسالمی 
حمایت  با  است  امید  دارد.  جامعه  آحاد 
از اجرایی شدن این طرح، عرصه  عمومی 
همبستگی  مرکز  و  مبد  به  بیشتر  هرچه 

شود. تبدیل  اجتماعی 

چرا به قوانین باالدستی در ایجاد اتاق های مادر و کودک توجهی نمی شود؟

تب ایجاد اتاق های مادر و کودک 

آتش خانه خدیوی 
زنجان خاموش شد 

خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
خانه  حریق  زنجان گفت:  شهرداری  ایمنی 
خاموش  تالش  ساعت ها  از  پس  خدیوی 

شد.
آتش سوزی  به  اشاره  با  امیرفضلی  مجید 
با  ایسنا گفت:  به  زنجان،  در  خانه خدیوی 
به سامانه  اعالم آتش سوزی خانه خدیوی 
اطفا  اکیپ  دو  بالفاصله  آتش نشانی   125
حریق  از ایستگاه های شماره 1 و 4 زنجان 

اعزام شدند. به محل 
در  آتش نشان ها  از حضور  افزود:  پس  او 
محل، مشاهده شد که طبقه همکف شمال 
است  شده  حریق  طعمه  ساختمان  شرقی 
حریق کردند  اطفا  به  اقدام  آتش نشانان  و 
از ساعت ها تالش، حریق 12:34  که پس 

شد. اطفا 
این مسئول تاکید کرد: با توجه به قدیمی 
اثر  بر  ساختمان  فرسایش  و  بنا  بودن 
خطر  ساختمان  مکرر  آتش سوزی های 
دارد  وجود  آتش نشانان  برای  آوار  ریزش 
شود  اساسی  اقدام  باید  امر  این  برای  که 
ناگواری در این خصوص  تا شاهد حوادث 

شیم. نبا
جمله  از  خدیوی  خانه  ایسنا،  گزارش  به 
بناهای زیبا و با تزئینات حائز اهمیت است 
خانه  و  رختشویخانه  موزه  نزدیکی  در  که 
»داالن  به  معروف  محله ای  در  ذوالفقاری 
است.  شده  واقع  زنجان  شهر  در  آلتی« 
ثبت  شماره  با   1379 دی   28 در  بنا  این 
به  ایران  ملی  آثار  از  یکی  به عنوان   2968

است. رسیده  ثبت 

رئیس کمیسیون معماری و 
شهرسازی شورای شهر تهران: 

بناهای تاریخی تهران در 
معرض فرونشست هستند

مهدی عباسی: سرانه مصرف 
شهروندان تهرانی دو برابر میانگین 
بیشتر به زمین و فرونشست است جهانی است و این به معنای فشار 
شورای  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر تهران گفت: به دلیل اهمیت 
فرونشست  موضوع  تاریخی  بناهای  حفظ 
زمین و بازچرخانی آب اولویت شورای شهر 
کمیسیون  رئیس  مهدی عباسی،  است. 
تهران  شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی 
در  زمین  فرونشست  موضوع  به  اشاره  با 
تهران  در  فرونشست  گفت:  مهر  به  تهران 
به  آن  از  بخشی  و  است  جدی  موضوعی 
باران  بارش  مانند  طبیعی  عوامل  دلیلی 
از  بی رویه  برداشت  دلیل  به  بخشی  و 
به  دیگر  بخشی  و  زیرزمینی  سفره های 
دلیل مداخالت احداث پروژه های شهری و 

است. مختلف  ابعاد  در  مسکونی 
مسئله ای  فرونشست  اینکه  بیان  با  او 
پیچیده و سخت است گفت: این موضوع 
در جنوب غرب تهران بیشتر دیده می شود 

است. توجه  قابل  آن  عدد  و 
به  رسیدن  آسیب  امکان  درباره  عباسی 
زمین  فرونشست  اثر  در  تاریخی  بناهای 
بیان کرد: این امکان وجود دارد که بناهای 
فرونشست  کانون های  مجاور  تاریخی 
ببینند. آسیب  پدیده  این  وقوع  اثر  در  زمین 
شورای  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
اولویت  به  اشاره  با  تهران  شهر  اسالمی 
فرونشست  معضل  حل  برای  شهر  شورای 
زمین گفت: یکی از اولیت های ما برای باز 
چرخانی آب فضای سبز شهری این است 
که از برداشت آب های زیرزمینی کم کرده و 
به سمت استفاده از باز چرخانی آب برویم 
درباره  جدی  صورت  به  شهر  شورای  در  و 

می کنیم. فکر  موضوع  این 
از  کاستن  برای  همچنین  داد:  ادامه  او 
تا  کنیم  سعی  باید  فرونشست،  احتمال 
بزنیم  زیرزمینی دست  آب  منابع  به  کمتر 
البته این اثر زیاد نیست و باید ابتدا از خدا 

کند. نازل  باران  بخواهیم 
عباسی با بیان اینکه اصالح الگوی مصرف 
کاهش  در  مثبتی  تاثیر  تهرانی  شهروندان 
فرونشست زمین دارد گفت : سرانه مصرف 
شهروندان تهرانی دو برابر میانگین جهانی 
است و این به معنای فشار بیشتر به زمین 

و فرونشست است.
شورای  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
الگوی  اصالح  افزود:  تهران  شهر  اسالمی 
زیرا  است  شهروندان  وظیفه  آب  مصرف 
از  تهران  مردم  مصرفی  آب  از  بخشی 
از  چاه های آب تامین می شود و برداشت 
به  به معنای ورود فشار غیرطبیعی  چاه ها 

است. زمین 
در  شهری  پروژه های  تاثیر  درباره  او 
پروژه های شهری  زمین گفت:  فرونشست 
یکی از عوامل فرونشست زمین هستند اما 

دارند. را  ضریب  کمترین 

مطالعه مقدماتی و ایده اولیه 
اتاق  های مادر و کودک در 
سال  های پایانی دهه   هفتاد 
شکل گرفت و در نیمه دهه 
هشتاد وارد فاز عملیاتی و 
اجرایی شد

شهرها در چند دهه   گذشته به تدریج بزرگ و بزرگ تر شدند و جمعیت زیادی را در خود جای دادند. هم  اکنون هفتاد و پنج درصد از 
جمعیت کشور در شهرها زندگی می  کنند. با افزایش و تراکم جمعیت شهری مشخص شد که شیوه  های سنتی اداره  ی امور دیگر امکان پذیر 
نیست. به خصوص در کالن شهرها که به وضوح ناکارآمدی رَویه  های سابق قابل مشاهده است. با دگرگونی شهرها، مدیران شهری به 
صرافت اصالح امور برآمدند. تشکیل شوراهای شهر یکی از اولین قدم  ها برای تغییر مناسبات شهری بود که پیامدهای درخور تاملی برای 
شهروندان داشت. می  توان گفت از دهه هشتاد که گفتمان اجتماعی جای گفتمان مهندسی در اداره شهر را گرفت یا الاقل به رقیب آن 
بدل شد. طی دو دهه گذشته ابعاد و مسائل اجتماعیِ حیات شهری در صدر اخبار، گفت وگوها، برنامه ها و تصمیمات قرار گرفته  و نگاه  ها 
را به خود معطوف کرده  است. از سال  های میانی دهه قبل شهر به تدریج از یک پدیده   کالبدی به یک واقعیت اجتماعی تبدیل شد که 
نیازمند مشارکت همه   اقشار برای بهبود اوضاع و شرایط بود. متناسب با دگرگونی در مدیریت شهری طرح  ها و ایده  های نوآورانه  ای شکل 
گرفت که از طرف شهرداری مورد حمایت قرار گرفت و در نهایت موجب رفاه و آسایش شهروندان شد. آنچه در ادامه می  آید با عطف توجه 

به مباحث فوق قابل فهم  تر است.

اتاق  های مادر و کودک یک نیاز 
فراگیر و بااهمیت در زندگی 
شهری است. شتاب زندگی 
شهری افراد را به طور دائم و 
بی وقفه بین محیط زندگی 

شخصی و محیط کار و مراکز 
خرید حرکت می  دهد. در واقع 

این شتاب و گذران دائم، 
مکان  های ویژه و چندکارکردی 

را واجد اهمیتی دوچندان 
می  کند. در ضمن تراکم هرچه 

بیشتر جمعیت در فضاهای 
شهری ایجاد چنین اتاق  هایی را 

اجتناب ناپذیر کرده است

|  
جو

ش
دان

ی 
زار

رگ
خب

  |

| شهرساز و مبدع اتاق های 
مادر و کودک |

| مرجان مرتضوی |

آگهی مزایده
آباد در نظر دارد به استناد تعرفه  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خرم 

عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمد سال ۱4۰۱ برابر جدول )۵-۵-3( ردیف ۲ و 
همچنین ماده ۵ آیین نامه مالی شهرداری ها تعداد یک دستگاه بیلبورد سه وجهی گردان 
واقع در میدان امام حسین )ع( به شرکتهای واجد الشرایط به صورت عمومی و از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   واگذار نماید. 

الکترونیکی  امضاء  تهیه گواهی  با  بایست  می  مزایده  در  متقاضیان شرکت  لذا 
)توکن( از دفاتر پیشخوان دولت در سامانه مزبور ثبت نام و نسبت به خرید اسناد 
مزایده و ارائه  قیمت پیشنهادی و همچنین دریافت مدارک از مورخ ۱4۰۱/۰۲/۲۹  تا 
۱4۰۱/۰3/۱6 در مزایده شرکت نمایند. در ضمن تاریخ بازگشایی مورخ ۱4۰۱/۰3/۱7  

می باشد. 
- هزینه چاپ آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد 

نفع  به  آنها  سپرده  نشوند  قرارداد  انعقاد  به  حاضر  دوم  و  اول  برندگان  چنانچه   -
سازمان ضبط خواهد شد

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد 

 شهردار تهران: وضعیت 
اتوبوسرانی عادی است 
و بخش کوچکی از 
اتوبوسرانی بود و  نارضایتی 
مربوط به 300 نفر از 
رانندگان بود و از دیروز در 
حال ارائه خدمت هستند

نارضایتی های  اعالم کرد که  تهران  شهردار 
اخیر مربوط به 300 نفر از رانندگان خطوط 
ارائه  حال  در  دیروز  از  بود که  اتوبوسرانی 

هستند. خدمت 
دیروز  زاکانی،  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
جمع  در  وزیران  هیئت  جلسه  حاشیه  در 
در  موجود  مشکالت  مورد  در  خبرنگاران 
پله های  گفت:  بی آرتی  و  مترو  خصوص 
برقی 500 تا بود که  فرسودگی داشت و آن 
را تعطیل کردیم تا بتوانیم ایمنی را به وجود 

آوریم و  آن را  تعمیر کردیم.
او افزود: همچنین کمبود واگن و فرسودگی 
داریم و نسبت به توسعه خطوط و افزایش 
و  اقداماتی هستیم  انجام  در حال  ناوگان 
قراردادهای داخلی و خارجی در این زمینه  
منعقد شده و زمان بر است و کوتاه مدت 

نیست. 
نیز  اتوبوسرانی  در خصوص  تهران  شهردار 
گفت: دو هزار و 250 دستگاه اتوبوس نیز 
و  بود  فرسوده  بخشی  تحویل گرفتیم که 
امسال در برنامه خود 3 هزار و 250 دستگاه 

در حال آماده سازی و خرید داریم.
برخی  اخیر  اعتراضات  در خصوص  زاکانی 
اخیری  مشکل  اتوبوس گفت:  رانندگان  از 
که پیش آمد به مصوبه ای که ناظر به قانون 
شورای عالی کار بود، بر می گشت که قانون، 
نقض ضمنی شده بود و این شائبه را ایجاد 

تضییع  حال  در  قانونی  حق  بود که  کرده 
وظیفه  اینکه  برای  حال  این  با  اما  است، 
خود را انجام داده باشیم علی الحساب آن 

پرداخت کردیم. را 
شهردار تهران تاکید کرد: وضعیت اتوبوسرانی 
عادی است و بخش کوچکی از اتوبوسرانی 
بود و  نارضایتی مربوط به 300 نفر از رانندگان 

بود و از دیروز در حال ارائه خدمت هستند.
شهردار تهران  درباره اینکه اختالف شما با 
شورای شهر چه بوده است؟ گفت: اختالفی 
نبوده و اگر اختالف سلیقه و کار کارشناسی 

نباشد انسان باید شک کند.
بازداشت  رانندگانی  آیا  اینکه  مورد  در  او 
را  موضوع  این  گفت:  هم  شده اند 
اما  باید پاسخ دهند،  امنیتی  دستگاه های 
افرادی بودند که این جریان را ساماندهی 

می کردند.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  تهران  شهردار 
انتشار فیش های حقوقی رانندگان بی آرتی 
برای  فشار  اعمال  برای  شده  گفته  که 
بازگشت آنها بوده است و آیا این فیش ها را 
تایید می کنید؟ گفت:  فیش هایی که دیدم 
درست است و حقوق راننده ها کم نیست و 

چند دسته هستند. 
موضوع   درباره  سوالی  به  پاسخ  در  زاکانی 
اعالم کرد:  نیز   19 منطقه  شهردار  خودزنی 

است.  رسیدگی  حال  در  موضوع  این 

توضیحات زاکانی درباره راننده اتوبوس های بازداشت شده:
این موضوع را دستگاه های امنیتی باید پاسخ دهند
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لرستان

نسبت  استان  آب  منابع  گفت:  لرستان  استاندار 
مواجه  بی سابقه  کاهش  با  گذشته  سال های  به 
است. فرهاد زیویار در شورای حفاظت از منابع آب 
ایستگاه های  تکلیف  تعیین  کرد:  اظهار  لرستان، 
در  مسائل  مهم ترین  از  استان  سطح  آب  پمپاژ 
منظور  همین  به  که  آن هاست  ساماندهی  راستای 
باید کار گروهی تشکیل و به صورت کاماًل کارشناسی 

شود. اقدام  زمینه  این  در  شده 
به کاهش نزوالت آسمانی  با توجه  او تصریح کرد: 
در  دارد  در سال جاری ضرورت  بی سابقه  و کم آبی 
با  آب،  مجوز  بدون  و  غیرقانونی  برداشت  با  رابطه 

شود. قانونی  برخورد  متخلفان 
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: فرمانداران نسبت 
به تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف کشاورزان 
به کمبود  توجه  با  الگوی کشت  مشخص کردن  و 
با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط  منابع آب، 

اقدام کنند. ظرف دو هفته 
شورای  مصوب  بندهای  رعایت  کرد:  اضافه  زیویار 
نکاتی  مهم ترین  از  استان  آب  منابع  از  حفاظت 
و  اجرایی  دستگاه های  همکاری  با  باید  که  است 
آب  منابع  از  حفاظت  ضرورت  لحاظ  با  کشاورزان 

گیرد. قرار  ویژه  توجه  مورد 
شده  اعالم  گزارشات  به  توجه  با  کرد:  بیان  او 

می توان گفت؛  ذی ربط  اجرایی  دستگاه های  توسط 
سال های  به  نسبت  استان  در  آب  منابع  وضعیت 
به کاهش  توجه  با  و  نیست  مقایسه  قابل  گذشته 
این  در  بسیاری  کمبودهای  با  بارندگی ها،  شدید 
ضرورت  موضوع  همین  که  هستیم  مواجه  زمینه 
همکاری بین دستگاهی را برای استفاده صحیح از 

می کند. دوچندان  موجود  منابع 
استاندار لرستان ادامه داد: سیاست گذاری ها توسط 
شورای حفاظت از منابع آب صرفًا برای استفاده از 
عادالنه  تخصیص  و  توزیع  هدف  با  موجود  منابع 
بنایی بر محدود  در سطح استان است و هیچ گونه 

ندارد. وجود  استفاده کنندگان  کردن 
سفر  در  خوبی  بسیار  مصوبات  کرد:  عنوان  زیویار 
بحث  در  استان  به  محترم  رئیس جمهور  اخیر 
تخصیص  و  شده  آب دیده  منابع  از  حفاظت 
اجرای  نویدبخش  راستا،  این  در  مناسب  اعتبار 
سال های  طی  برنامه های کاربردی  و  زیرساخت ها 

است. استان  در  آتی 
تا  شده  موجب  آب  منابع  کمبود  کرد:  اظهار  او 
حوزه  در  برنامه ها  اجرای  زمینه  در  محدودیت هایی 
آب استان به وجود آید و باید در نظر داشت برای 
رفع این محدودیت ها به یک بازه زمانی بیش از 3 

است. نیاز  زمان  ساله   4 الی 

منابع آب لرستان 
با کاهش بی سابقه مواجه است

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر 
27.7 درصد از مساحت این استان درگیر خشکسالی بسیار شدید است.

مهدی کمالی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه 84 درصد از مساحت این استان 
درگیر معضل خشکسالی است، اظهار کرد: 11.5 درصد از مساحت استان با خشکسالی 
ضعیف، 21.4 درصد با خشکسالی متوسط، 28.5 درصد نیز با خشکسالی شدید درگیر 
است.او افزود: هم اکنون 100 درصد مساحت شهرستان های بجنورد و اسفراین، 44 
درصد شهرستان فاروج، 40 درصد از شهرستان گرمه، 70 درصد از شهرستان شیروان، 
86.5 درص شهرستان مانه و سملقان، 98 درصد شهرستان راز و 93درصد شهرستان 
جاجرم با پدیده خشکسالی مواجه هستند. به گفته کمالی خشکسالی بسیار شدید در 

شهرستان های مانه و سملقان و جاجرم اتفاق افتاده است.
او به بارندگی اردیبهشت ماه امسال نیز اشاره کرد و ادامه داد: میزان بارندگی اتفاق 
افتاده از ابتدای اردیبهشت تا بیست و پنم همین ماه 46.4 میلی متر بوده که در 
مدت مشابه بلند مدت 25.9 میلیمتر بارندگی وجود داشته است. وی تاکید کرد: 
بارندگی های اردیبهشت ماه توانسته 17 درصد از کسری بارندگی این استان را نسبت 

به دوره بلند مدت جبران کند.

کارشناس اقتصادی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی شهر قائم گفت: یکی از مهم ترین 
فعالیت های دفتر تسهیلگری، تسهیل اشتغال آفرینی بر اساس ظرفیت های بومی و 
محلی است. سمیه مالحسینی، کارشناس اقتصادی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی 
شهر قائم با بیان اینکه، تحقق شعار »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی« نیازمند 
برنامه ریزی محلی و استفاده از ظرفیت های بومی است؛ عنوان کرد: دفتر تسهیلگری 
شهر قائم در سال جدید برنامه اقدامات خود را متناسب با شعار سال و بر مبنای 

آموزش اقتصادی منتهی به اشتغال زایی، تدوین کرده است.
او تصریح کرد: دفتر تسهیلگری در سال گذشته بیش از 20 دوره آموزشی اقتصادی 
برای بیش از 500 نفر در محله شهر قائم، برگزار کرده که تمامی این دوره ها بر اساس 

رایزنی های دفتر تسهیلگری، رایگان در محله شهر قائم برگزار شده است.
او ادامه داد: امسال نیز بر اساس هدف گذاری دفتر تسهیلگری آموزش های مهارتی 
منتهی به اشتغال زایی در دستور کار دفتر تسهیلگری قرار گرفته تا از این طریق ضمن 
ارتقاء وضعیت مهارتی جوانان محله، کیفیت سطح زندگی محله نیز بیش از پیش 
رشد کند. وی بیان کرد: دوره های آموزشی مهارت های اقتصادی به صورت کاماًل رایگان 

در اختیار عموم ساکنان محله قرار می گیرد.

کارشناس ناظر خط 400 کیلوولت پست شاهماران از سرگیری عملیات اجرایی 
و سیم کشی این خط خبر داد. مهندس مجتبی ساالرنژاد در این رابطه گفت:  
عملیات اجرایی این خط به دلیل وجود معارض به مدت 3 ماه متوقف بود که 
با تالش و پیگیری مدیر دفتر حقوقی و مراجع قانونی ذی صالح کارگاه فعال 
و عملیات اجرایی ادامه پیدا کرد و  پیش بینی می شود تا نیمه اول خرداد  

خط فوق برقدار شود.
مجموعا  است  مرحله سیم کشی  در  اکنون  هم  این خط که  ساالرنژاد گفت: 
دارای 40 کیلومتر  طول است که  39 کیلومتر آن انجام و 96 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
او افزود: هدف از احداث این خط تامین برق در مناطق حاجی آباد، بافت، رابر، 
شاهماران، ارزوئیه، باغات، فارغان و تکمیل رینگ 400 کیلوولت جنوب شرق 
با هادی  اين خط به صورت دو مداره  کشور است. مهندس ساالرنژاد گفت: 
مارتین سه باندل اجرا شده و  دارای 70 پایه فلزی مشبک  است.  او افزود: 
پیمانکار این  خط شرکت توسعه پست های فشار قوی پارسیان،  مشاور آن 

شرکت موننکو  ایران  و قرارداد آن به صورت ارزی است.

۲7 درصد از مساحت خراسان شمالی
 درگیر خشکسالی بسیار شدید

دفتر تسهیلگری قائم، پیشگام 
در تسهیل اشتغال آفرینی محلی

خط 4۰۰ کیلوولت پست شاهماران 
به زودی به مدار می آید

| خراسان شمالی | | قم | | کرمان  |

خشکسالی در گلستان 
تشدید می شود

استان  هواشناسی  مدیرکل   - گلستان 
گلستان از کاهش 13 درصدی بارندگی طی 
در  بلند مدت  به  زراعی جدید نسبت  سال 
در  داداشی  نوربخش  داد.  استان خبر  این 
گفت وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به آخرین 
گلستان  استان  در  هوایی  و  آب  وضعیت 
در  باد  وزش  شدت  حاضر  حال  در  گفت: 
البته  استان گلستان به اتمام رسیده است 
تا ظهر امروز وزش باد کم و بیش و در حد 

داشت. وجود  استان گلستان  در  معمول 
گزارش  اساس  بر  اینکه  بیان  با  او 
ایستگاه های هواشناسی سرعت وزش باد در 
استان گلستان بین 79.2 تا 104.4 کیلومتر 
بر ساعت گزارش شده است، تصریح کرد: 
شهرستان  در  باد  وزش  شدت  بیشترین 
مراوه تپه با 104.4 کیلومتر بر ساعت به ثبت 
رسیده و گمیشان با 101.5 کیلومتر بر ساعت 

گرفت. قرار  بعدی  جایگاه  در 
مدیرکل هواشناسی استان گلستان با بیان 
رگباری  بارش  شاهد  ظهر  از  بعد  در  اینکه 
استان  نقاط  از  برخی  در  پراکنده  و  خفیف 
بود،  خواهیم  ارتفاعات  در  ویژه  به  گلستان 
افزود: این بارش ها خفیف و پراکنده است و 

نمی کند. ایجاد  مشکلی 
آب و هوا  وضعیت  اینکه  بیان  با  داداشی 
استان گلستان در روز چهارشنبه و پنجشنبه 
تقریبا نیمه پایدار خواهد بود، بیان کرد: از 
اواخر روز جمعه سامانه جوی دیگری وارد 
آن  جزئیات  که  می شود  گلستان  استان 

می شود. اطالع رسانی 

۵۰ هکتار از مزارع گندم 
کهگیلویه در آتش سوخت 
شهرستان  فرماندار   - کهگیلویه و بویراحمد 
از مزارع  از 50 هکتار  کهگیلویه گفت: بیش 
سوخت.  آتش  در  شهرستان  این  گندم 
سید عبدالعزیز موسوی در جمع خبرنگاران 
برج  مزارع گندم"  آتش سوزی  خصوص  در 
آتش سوزی  این  گفت:  دهدشت  علیشیر" 
که عصر روز سه شنبه، 27 اردیبهشت ماه رخ 
این  مزارع گندم  از  هکتار   50 از  بیش  داد 

سوخت. آتش  در  شهرستان 
و  همکاری  با  آتش سوزی  این  افزود:  او 
و  آتش نشانی  مردمی،  نیروهای  کمک 
نیروهای ادارات شهرستان بعد از یک ساعت 

شد. خاموش  و  مهار 
خاطرنشان  کهگیلویه  شهرستان  فرماندار 
باد  شدت  و  محصول  بودن  خشک  کرد: 
پیشروی  سرعت  به  آتش  شد  موجب 
حضور  و  موقع  به  اطالع رسانی  با  اما  کند 
افزایش  از  خدمات رسان  دستگاه های 

شد.  جلوگیری  خسارت 
ریالی  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  موسوی 
خسارت وارد شده به صاحب مزرعه در حال 
بررسی است و هنوز برآوردها انجام نگرفته 
موقع  به  خوشبختانه  کرد:  تصریح  است، 
دستگاه های  و  گرفت  صورت  اطالع رسانی 
موقع  به  اگر  که  آمدند  کار  پای  به  الزم 
اقدامات الزم انجام نمی شد خسارات بزرگی 

می شد. وارد  کشاورزان  به 
سریعتر  چه  هر  خواست  کشاورزان  از  او 
محصول گندم و جو خود را جمع آوری کنند 
نباشیم. خسارت ها  و  آتش سوزی  شاهد  تا 

همیشه وقتی در نقطه ای 
مشکل ترافیکی وجود دارد با 
پل سازی حل نمی شود بلکه 
ممکن است ترافیک به جای 
دیگری انتقال یابد به طوری 
که در همدان با پل سازی 

فقط انتقال ترافیک را شاهد 
هستیم نه حل مشکل را؛

یزد  منطقه  مخابرات  مدیر  صادقی مقدم:  یزد- 
طرح   107 ارتباطات  هفته  با  همزمان  گفت: 
مخابراتی در استان یزد به  بهره برداری می رسد. 
این  افزود:  خبری  نشستی  در  زارع  محمدرضا 
طرح ها با628 میلیارد ریال اعتبار در حوزه همراه 
ارتقا   ، جدید  سایت  یک  ساخت  شامل  اول 
افزایش  و  سایت  یک  جابجایی  تکنولوژی،   56
سکتور در 2 سایت و تعویض دکل 4 سایت در 

است. استان 
جایگزینی  یا  و  توسعه  تاسیس،  کرد:  اظهار  او 
اجرای  14مرکز،  در  سوییچ  جای  به  نوری  کافو 
فیبر نوری و شبکه کابل مسی در مراکز، توسعه 
سطح  در  خانگی  پرسرعت  اینترنت  تجهیزات 
استان از دیگر طرح های قابل بهره برداری است.
در  سورینو  سرویس  ارائه  بستر  ایجاد  زارع 
میزان  به  یزد  و  تفت   ، ابرکوه  شهرستان های 
برای چهار مرکز  288 پورت، نصب سوییچ دیتا 
ایجاد  همچنین  و  دیتا  اینترنت  پورت  توسعه  و 
2سایت  در  استانی  داخل  زیرساخت  ظرفیت 

از  را  استانی  ایستگاه های  در  مورد   5 و   BTS
یاد  هفته  در  برداری  بهره  مورد  طرح های  دیگر 

کرد. ذکر  شده 
 290 کرد:  تصریح  یزد  منطقه  مخابرات  مدیر 
تا   1400 سال  ارتباطات  هفته  از  مخابراتی  طرح 
بر  بالغ  سرمایه گذاری  با  امسال  ارتباطات  هفته 
به  یزد  استان  در  ریال  میلیارد   202 و  یک هزار 
تلفن های  تعداد  ادامه  در  او  رسید.  بهره برداری 
 10 و  هزار   568 استان  در  به کار  مشغول  ثابت 
شماره بیان و گفت: ضریب نفوذ 44.1 درصد در 
افزود:  یزد  منطقه  مخابرات  مدیر  است.  استان 
اکنون یک میلیون و 850 هزار شماره تلفن همراه 
در استان با ضریب نفوذ 143.8 درصد  مشغول 

هستند. به کار 
او با بیان اینکه اکنون 2 هزار و 254 کیلومتر از 
از مسیرهای  و 643 کیلومتر  استان  جاده های 
ریلی این خطه تحت پوشش تلفن همراه است 
اظهار کرد: تعداد روستاهای دارای ارتباط استان 

954 مورد است.

و  معماری  گروه  علمی  هیئت  عضو   - همدان 
شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا با تاکید بر اینکه در 
را شاهد  ترافیک  انتقال  با پل سازی فقط  همدان 
ساخت  با  اذعان کرد:  را،  مشکل  حل  نه  هستیم 
پل ها مراکز محالت همدان را دریده و پاره کرده ایم.
دکتر محمدرضا عراقچیان در گفت وگو با ایسنا، در 
مطرح  همدان  شهر  سواره  پل های  تشریح کارکرد 
به  چه  و  زیرگذر  به صورت  چه  پل ها  احداث  کرد: 
صورت روگذر حاصل دوران شهرسازی مدرن و سلطه 
پل سازی  از  صحبت  وقتی  شهرهاست.  بر  خودرو 
شهرسازی  از  دوره ای  چه  در  بدانیم  باید  می شود 
 15 اروپایی  کشورهای  معمواًل  می کنیم،  زندگی 
جلو  مکاتب شهرسازی  حوزه  در  ما  از  سال   30 تا 
هستند به طوریکه آنها اینک در دوره انسانی گرایی 

می برند. سر  به 
او با بیان اینکه در مجموع کشورهای توسعه یافته 
دوره های مدرن و پست مدرن را تمام کرده و کنار 

گذاشته اند و وارد دوره شهرسازی انسان محور شده 
محور  انسان  می گیرند  تصمیمی  هر  بنابراین  اند 
است، تصریح کرد: ما هنوز وارد دوره انسان محوری 
و پیاده محوری نشده ایم و در اواسط دوران مدرن و 
پست مدرن قرار داریم و طبق آن تصمیمات گرفته 
به عنوان مثال ما هنوز عطش پل سازی،  می شود؛ 
روگذرسازی،  و  زیرگذر  بلوارسازی،  بزرگراه  سازی، 
داریم.  را  شبدری  و  راست گرد  چپ گرد،  کنارگذر، 
از  حرف  ایران  در  اگر  امروز  داد:  ادامه  عراقچیان 
تخریب پل و ایجاد پیاده راه بزنیم به ما می خندند 
زیرگذر  روگذر،  دارند  ما هنوز  چراکه شهرداری های 
چندین طرح  روزانه  و  می زنند  طبقه  دو  خیابان  و 
در این زمینه در جلسات متعدد به تصویب می رسد 
در حالی که این موضوع در کشورهای توسعه یافته 
تمام شده است، به طور مثال در کره جنوبی خیابان 
پیاده  آن  جای  به  و  می کنند  تخریب  را  طبقه  دو 

می سازند. راه 

۱۰7 طرح مخابراتی در یزد آماده بهره برداری است

با ساخت پل ها مراکز محالت همدان را دریده ایم

مدیر مخابرات منطقه یزد با 
بیان اینکه 92 درصد از جمعیت 

روستایی استان متصل به شبکه 
دیتا هستند گفت: در بخش دیتا، 

استان دارای 218 مرکز خدمات 
است و سهم مخابرات از ارائه 

خدمات دیتا 70.3 درصد است 
و 30 درصد مابقی سهم رقبای 

مخابرات است.

آگهی مفقودی آگهی مفقودی 
برگ سبز سواری پژو ۲۰6 مدل ۱38۹  
نقره ای - متالیک رنگ  به  شماره  
شماره  و   ۱4۱8۹۰38۰33 موتور 
 NAAP۰3ED۰AJ۱4۱۲64 شاسی 

پالک  شماره  به 
به  متعلق  ۲88ل۵3ایران6۵ 
فریبا محمدی پاقلعه مفقود واز 
درجه اعتبار ساقط گردیده است .

تیپ  پراید  سواری  سبز  برگ 
 ۱386 مدل  آی  ایکس  تی  جی 
نقره ای - متالیک رنگ به شماره  
شاسی   شماره  و   ۲۰۹۱۰3۹ موتور 

شماره  به   S۱4۱۲۲8637۲۱۹۰
۲3ق763ایران6۵   پالک 
محبی زاده  سعید  به  متعلق 
ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

گردیده است .
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آقای سعید کریمی ازندریانی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 59 
همدان برابر وارده  شماره  50879/1400 مورخ  8/12/1400 مدعی است که سند مالکیت  41/4 شعیر مشاع 
از 96شعیر ششدانگ پالک  10/6175/43608 واقع در حومه بخش یک همدان به شماره مسلسل 898306 
سری ج 98 شماره دفتر امالک الکترونیک 139920326001003366 بنام آقای سعید کریمی ازندریانی به علت 
نامعلوم مفقود گردیده و برابر نامه 1399028001929911  مورخ 6/9/1399  شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب همدان بازداشت می باشد لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدینوسیله آگهی 
می شود تاهرکسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی 
مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد  و امالک  مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند، معامله اعتراض خود 
را کتبا تسلیم نمایند در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل 
سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.مراتب براساس آخرین 

اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است.

 فقدان سند مالکیت

 ناحیه یک- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان
از طرف بهرام زارع زادگان

 شناسه آگهی۱3۲۰34۲-شماره میم الف3۱8

     قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

                                            حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان
آگهی  تحدید حدود اختصاصی     

تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت  )90( نود متر مربع 
دارای پالک  13020 فرعی  از 3- اصلی واقع در اراضی  اوزینه بخش 3 حوزه ثبتی  گرگان ملکی خانم 
شهناز زیرکاری  فرزند سلیمان  ساعت  9 صبح روز یکشنبه مورخ  1401/03/29  در محل وقوع ملک 
واقع در گرگان  - اوزینه – خیابان  کاشانی 18- کوچه شهید جعفر شهابی یکم کدپستی  4915913794  
عمل خواهد آمد از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای  خود قائل است 
می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس  تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره 
پالک به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ  تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت 
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و 
به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به 

صدور سند مالکیت خواهد نمود .
تاریخ انتشار : پنجشنبه مورخ  1401/02/29 

م.الف : 11030
حجت هللا تجری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان 

    آگهی فقدان مدرک تحصیلی     
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب آذر حیدریان ریگانی فرزند جالل به شماره شناسنامه 
284 صادره از فهرج در مقطع کاردانی ناپیوسته رشته فرش دستباف صادره از واحد 
با شماره  استان کرمان  جهانگردی  ،کاربردی خدمات  علمی  آموزش  مرکز  دانشگاهی 
21/1/13485/88-سریال 1053893 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده 
خدمات  ،کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  شود  می  تقاضا 

جهانگردی استان کرمان ارسال نمایند .
تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۱/۰۱/۲۹
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰۲/۲۹
 تاریخ انتشار نوبت سوم :۱4۰۱/3/۲۹
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آگهی مزایده نوبت اول     
به موجب اجرائیه کالسه 980579 اجرای احکام حقوقی دادگستری 
بم صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقي بم له خانم فاطمه 
آبادی و عليه حبيب هللا  با وکالت خانم فریبا مومن  مسلمی فر 
سهيلي مبني بر فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید 131 که توسط محكوم 
له معرفی و توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقيف احتمالی 
گردیده است مورد بازدید جهت فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 
1383 به رنگ اطلسی به شماره انتظامی 727ج 12ایران 65 به شماره موتور 
01009811 و شماره شاسی 391919 که در پارکینگ مرکزی بم توقیف که توسط 
کارشناس بازدید با در نظر گرفتن اینکه سوئیچ خودروی مذکور در دسترس نبوده 

و ارزیابی در حالت درجا انجام گرفت، را به شرح زیر گزارش می نمایم :
الف ( مشخصات خودرو : سواری پراید مدل 1383 اطلسي رنگ به شماره پالك 

انتظامي 65-727ج12 وشماره شاسی 391919.
 ب( وضعیت ظاهري وفني خودرو )در زمان بازدید (:

زنگ  و  راست خراشيدگي  بدنه سمت  و  بوده  پريدگي  رنگ  )بدنه(:داراي  اتاق 
راست  ها سمت  درب  وستون  دارد  پارگی  عقب  صندوق  درب  و  دارد  خوردگی 

خمیدگی داد

 موتور به نظر سالم. داشبورد مستعمل و رنگ پریده ، صندلي وتودوزي :مستعمل 
وفاقد روکش صندلي ديفرانسيل سالم تایرها : مستعمل و در حدود 50 درصد 
تجهیزات :فاقد رادیو پخش وكولر. نقايص ظاهري:فاقد آیینه بغل سمت راست 
بوده و شیشه جلو شکسته وفاقد تودری سمت راست مي باشد و پالك جلو 
مخدوش می باشد .فاقد شارژ باطري مي باشد . توضيحات :ارزش پایه خودرو 
با توجه به قیمت روز  )1401/1/14( دویست و هشتاد میلیون ریال ) 280/000/000 
لاير( معادل بیست و هشت میلیون تومان )28/000/000( تومان ارزیابی گردید . 
مقرر گردید خودروی فوق در روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 از ساعت 9 تا 11 صبح 
از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خلیج 
فارس به فروش برسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شدن شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادي 
في المجلس از برنده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه بنفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از 

خودروی مورد مزایده داده شود .م/الف 20
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بم- میدانی

آگهی مزایده نوبت اول     
به موجب اجرائيه كالسه 0100056 شعبه اول اجرای احکام حقوقی 
دادگستری بم صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بم له آقای علی 
زاده  پنجعلي  وراث1- سكينه  عليه  احمد  فرزند  سعیدی گراغانی 
همسر متوفي 2-علي3-مهدي 4-ابوالفضل 5- فاطمه همگي سعيدي گراغانی 
فرزندان احمد متوفي مبنی بر تقسیم ترکه که توسط محكوم له معرفی و توسط 

کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقيف احتمالی گردیده است.
نتیجه ارزیابی ملک:1- شش دانگ یک باب منزل مسكوني به شماره پالك 2 
فرعي از 2813 اصلي بخش 29 کرمان واقع در شهرستان بم شهرک رزمندگان 
خیابان شهید لباف زاده کوچه 6 شرقي پالک 14 به مساحت عرصه 263 متر مربع 
و اعياني 85 متر مربع به انضمام امتیاز آب و برق وگاز با جمبع جهات قانوني 
برابر با مبلغ 1/036/000/000 تومان) يك ميليارد و سي و شش میلیون تومان( بجز 
ارزش ساخت ساز واحد پیش ساخته سقف سبك آقاي علي سعيدي گراغاني 
مي باشد.2- با این توضیح که در ضلع شرقي ماترك مورد نظر احدي از فرزندان 
به ساخت ساز  اقدام  پروانه  دریافت  بدون  علي سعيدي گراغاني  بنام  متوفي 
يك واحد سقف سبك به مساحت 54/5 مترمربع تا مرحله گچ كاري را نموده 
است بطوریکه در ساخت ساز از ضلع شرقی دیوار منزل مسكوني 85 مرحوم 

استفاده نموده و همچنین از حصار منزل مسکونی در دیگر ضلعها استفاده شده 
که با جمیع جهات قانوني برابر با مبلغ 109/000/000 تومان )یکصد و نه میلیون 

تومان ( می باشد.
لذا ارزش كل ماترك مرحوم )شش دانگ منزل مسكوني( با در نظر گرفتن 
مبلغ  به  جمعا  علي سعيدي گراغاني  بنام  وراث  از  احدي  هزینه کرد  ارزش 
تومان(  میلیون  پنج  و  و چهل  يكصد  و  ميليارد  )يك  تومان   1/145/000/000
برآورد میگردد.مقررگردید ملک موصوف در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18 
احکام  اجرای  اول  شعبه  دفتر  در  مزایده  طریق  از  صبح   11 تا   9 ساعت  از 
مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خلیج فارس به فروش برسد قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شدن شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
برنده دریافت  از  المجلس  فروخته خواهد شد10 درصد مبلغ پیشنهادی في 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اوليه بنفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده تجدید میگردد .متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مؤثر مزایده 

داده شود.م/الف 19
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم-علی میدانی
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روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

 منابع طبیعی، آب و انرژی:
 فاطمه باباخانی )دبیر(

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

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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 برداشت عسل بهاره در شهرستان جم، عکس از مهدی مهران نژاد/ مهر

عکس:  مهر
نمایش »پرسه در تاریکی« به طراحی و کارگردانی سیامک صفری، 
نویسندگی ارمغان سروی، نرگس کامروا، فرید عبدل پور و سعادت 
قاضی پور و حمایت خانه نمایش دا خردادماه روی صحنه می رود. به 
گزارش هنرآنالین، نمایش برداشتی از سه نمایشنامه »سوتفاهم«، 
»خرده جنایت های زن و شوهری« و »اتاق ورونیکا«ست. »پرسه در 
تاریکی« جستجوی خود در ذهن و یافتن خود در تنهایی است  که 
مضمونی همیشگی در همه آثار نمایشی دارد و آنچه تنهایی انسان را 
تهدید می کند خشونتی است که در مواجهه با آن، ترس های بزرگ 
را تجربه می کند. »پرسه در تاریکی« در شکل و ظاهر، مضامین 
خود را در فضایی اکسپرسیونیسم عینیت داده است و آنچه را که در 
درون پرسوناژ هاست در فضای نمایش آشکار ساخته و به قضاوت 
می گذارد. »پرسه در تاریکی« از یکم خرداد 1401 به مدت 15 شب 
در محل جدید خانه نمایش دا در خیابان انقالب، خیابان خارک، 

بن بست اول، پالک 5، روی صحنه خواهد رفت.

نویسندگی،  به  نیست«  خانه  »هیچکس  کوتاه  فیلم 
تهیه کنندگی و کارگردانی میثم شمسی به بیست و دومین 
 »Nickel Independent Film Festival« دوره جشنواره
فیلم  این  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به  کرد.  پیدا  راه  کانادا 
می خواهد  دلش  که  تنهاست  دختری  زندگی  از  روایتی 
غذا کرده کمک کند.  تقاضای  او  از  در  فقیری که پشت  به 
جشنواره مستقل فیلم نیکل هر ساله در »سنت جانز« مرکز 
هدف  و  می شود  برگزار  کانادا  البرادور  و  نیوفاندلند  استان 
اصلی آن وام گیری و الهام بخشیدن به فرهنگ مستقل فیلم 
است و در این خصوص آثاری از کانادا و سایر نقاط جهان را 
انتخاب و به نمایش می گذارد. این رویداد سینمایی که در 
سال 2001 تاسیس شده است، امسال از23 تا 29 خرداد در 
»سنت جانز« کانادا برگزار می شود. زهرا رشیدی تنها بازیگر 

این فیلم به شمار می آید.

| تئاتر  |

| سینما |

|  کاروانسرای مرند |
مسیر  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  کاروانسرا  این 
بودن  توجه  مورد  و  اروپا  به  ایران  گردشگری 
است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  گردشگران 
از  یکی  مرند  پیام  عباسی  شاه  کاروانسرای 
مهم ترین تاسیسات بین راهی جاده ابریشم به 
شمار می رفت که به عنوان بزرگ ترین کاروانسرای 
و  تاریخی  ابنیه  مهم ترین  از  غرب کشور  شمال 
اقدامات  می شود.  محسوب  کشور  گردشگری 
انجام گرفته در تامین کلیه امکانات رفاهی، تبدیل 
کاروانسرای پیام مرند به یک مرکز اقامتی تفریحی 
به صورت سنتی و مرمت مناسب این اثر شاخص 
قابل توجه و چشم گیر بوده است. این کاروانسرا که 
در 54 کیلومتری  تبریز به مرند قرار گرفته به علت 
آسیب دیدگی هایی  دچار  اقلیمی   سخت  شرایط 
شده بود که در سال های اخیر توسط مرمتگران 
پیام  کاروانسرای  قدمت  شد.  احیا  و  بازسازی 
مرند به دوره مغول و صفویه می رسد که پس از 
مرمت، هم اکنون به عنوان یکی از 999 کاروانسرای 
موسوم به شاه عباسی، امکان بازدید برای عموم 

گردشگران را دارد. این کاروانسرا به علت اهمیت 
مکانی و مبادالت وسیع کاال در قرون گذشته بر 
حیاط  دارای  کوهستانی،  کاروانسراهای  خالف 
مرکزی وسیع و از نوع کاروانسراهای چهار ایوانی 
از سردر رفیع، گنبدخانه حیاط مرکزی  است که 
به شکل هشتی، اتاق ها و ایوان های مشرف به 
می شود.  تشکیل  کاروانیان  اقامت  برای  حیاط 
مرند  شهرستان  پیام  گردشگری  نمونه  منطقه 
دارای پتانسیل های طبیعی و تاریخی قابل توجهی 

برای جذب گردشگران است. پیست اسکی مجهز 
و  عباسی  شاه  تاریخی  وجود کاروانسرای  پیام، 
جاده ترانزیت از جمله جدی ترین پتانسیل های 
که  می روند  شمار  به  منطقه  این  گردشگری 
امیدواریم با حضور سرمایه گذار بهره برداری از آن 
به سرعت محقق شود کاروانسرای پیام از جمله 
کاروانسراهای معروف آذربایجان است که غالب 
در دوره های صفویه و مغول از رونق بسیار برخوردار 

بود. / سیری در ایران

در روز بیست و نهم اردیبهشت ماه 1400، روزنامه »پیام ما« گزارشی با 
عنوان »شکایت محیط زیست از باغ وحش صفادشت« منتشر کرده  
است که به تلف شدن دومین گورخر دو هفته پس از مرگ یکی از سه 
گورخر آفریقایی وارداتی اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »20 
کارخانه تولیدکننده 55 درصد ضایعات پالستیکی جهان« در این شماره 

از روزنامه منتشر شده است.

| آلودگی خاک ) بخش ۱۹( |
مهم ترین دلیل آلودگی خاک افزایش محصوالت کشاورزی و صنعتی است. 
بنابراین، پیش از هر اقدامی برای افزایش محصوالت کشاورزی، صنعتی و نیز 
گسترش شهرها باید وضعیت محیط زیست و عوامل آلوده کننده را به درستی 
شناخت و روشی را برگزید که با محیط زیست آن منطقه هماهنگ باشد./ 

دانشنامه  محیط زیست

دوش می کردم سوال از جان که آن جانانه کو

گفت بگذر زان بت پیمان شکن پیمانه کو

گفتمش پروانه شمع جمال او منم

گفت اینک شمع را روشن ببین پروانه کو

گفتمش دیوانه زنجیر زلفش شد دلم

گفت اینک زلف چون زنجیر او دیوانه کو

گفتمش کی موی او در شانه ما اوفتد

گفت بی او نیست یک مو در دو عالم شانه کو

گفتمش در دامی افتادم ببوی دانه ئی

گفت عالم سربسر دامست آخر دانه کو

گفتمش دردانه دریای وحدت شد دلم

گفت در دریا شو و بنگر که آن دردانه کو

گفتمش نزدیک ما بتخانه و مسجد یکیست

گفت عالم مسجدست ای بی بصر بتخانه کو

گفتمش ما گنج در ویرانه دل یافتیم

گفت هر کنجی پر از گنجی بود ویرانه کو

گفتمش کاشانه جانانه در کوی دلست

گفت خواجوگر تو زانکوئی بگو جانانه کو

ایرانی خواجوی کرمانی سنجاب  به  شباهت  ظاهری  شکل  نظر  از 
دارد ولی جثه اش کوچک تر و زیستگاه اش متفاوت 
چشم ها  و گرد،  نسبت کوچک  به  است. گوش ها 
درشت و برجسته اند، نوار پهن و تیره ای در اطراف 
یک  بلند  موهای  با  بلند،  دم  دارد.  وجود  چشم ها 
متمایل  قهوه ای  پشت  موهای  رنگ  است.  دست 
فاصل  است. حد  بدن سفید  زیر  و  به خاکستری 
رنگ پشت و زیر بدن مشخص است. طول سر و 
تنه آن 130 تا 193 میلی متر و درازای دم آن 110 تا 
174 میلی متر است. میانگین وزنشان 70 تا 200 گرم 
است. در مناطق جنگلی ناحیه خزری و باغ های میوه 
زندگی می کند. به تازگی تعداد از آن توسط مولف 

در پناهگاه سرکچال واقع در ارتفاعات لشکرک و 
پناهگاه سیمرغ در ضلع غربی قله دماوند در ارتفاع 
و  پوشش گیاهی  از  عاری  و  متری   4000 حدود 
مواد غذایی مناسب مشاهده شد. به نظر می رسد 
این جانوران از بقایای غذای کوهنوردانی که به این 
پناهگاه می آیند تغذیه می کنند. این جانور شبگرد 
است. اغلب به صورت اجتماعی بر روی درختان 
زندگی می کنند. به سرعت از درختان باال می رود 
شاخه ای  از  را  متر   10 تا   8 فاصله  است  قادر  و 
درختان  سوراخ  در  اغلب  بپرد.  دیگر  شاخه  به 
بلند، شکاف صخره ها و آشیانه متروک پرندگان 
النه می سازد، داخل آن را با خزه و الیاف گیاهی 
می پوشاند. گاهی اوقات در ساختمان های متروکه 
نیز ساکن می شود. / کویرها و بیابان های ایران

اشگول

هر  در  اجتماعی  نهاد  مهم ترین  مدرسه 
از  یکی  آموزگاری  و کار  است  جامعه ای 
مهم ترین و ارزشمندترین مشاغلی است 
که هرکسی می تواند برای خودش انتخاب 
کند اما گذر زمان نشان داده است چنین 
جایگاه چندان وجود نداشته است. جالل 
آل احمد نویسنده و روشنفکر معاصر در 
کتاب مدیر مدرسه این موضوع را در کتاب 
مدیر مدرسه به تصویر می کشد و واقعیت 
بیهودگی کار معلمی یا مدیری را در شرایطی 
که سیستم فاسد، رانت خوار و بیخود است 
را به رخ خواننده می  کشد. مدیر مدرسه که 
بسیاری او را مهم ترین اثر جالل آل احمد 
می دانند اولین بار در سال 1337 در ایران 
منتشر شد و به توصیف سیستم آموزشی 
این  پرداخت.  آموزش و پرورش  شرایط  و 
داستان، از زبان مردی نوشته شده است 
که در شهر تهران معلم مدرسه است اما 
کار  از  آسودگی  برای  می گیرد  تصمیم 
درآمد  به دست آوردن  و  تدریس  سخت 
بدهد و حکم مدیریت یک  بیشتر رشوه 
دبستان دورافتاده را بگیرد. جالل در این 
از زبان شخصیت اول کتابش  داستان  و 
نابسامان  شرایط  و  جامعه  تبعیض های 
فساد  عمق  و  می کشد  تصویر  به  را  آن 
جمله  از  اداری  دستگاه های  در  موجود 
آموزش و پرورش را توصیف می کند. لحن 
و  و گیراست  ساده  این کتاب  در  جالل 

مدیر  همراه  می کند  وادار  را  خواننده 
مدرسه با شرایط دست و پنجه نرم کند، 
برای بچه های مدرسه دل بسوزاند و حتی 
دست  و  بگذارد  پا  زیر  را  ارزش هایش 
گذشته  در  کند که  دراز  آدم هایی  جلوی 
حتی فکرش را نمی کرد الزم باشد جواب 
جالل آل احمد  کتاب  بدهد.  را  سالمشان 
پیکره ی  بر  سرد  آب  پارچ  یک  شبیه 
در  به تنهایی  می خواهد  که  است  کسی 
بایستد  ناکارآمد و فاسد  برابر سیستمی 
و تازه به افرادی که در این سیستم مورد 
و  حق  درباره ی  هم  شده اند  واقع  ظلم 
مدرسه ی  مدیر  دهد.  آگاهی  حقوقشان 
تدریجی  ناامیدی  و  جالل  داستان 
و  روشنفکران  از  بسیاری  داستان  او 
زندگی  عصری  در  که  است  دلسوزانی 
و  نااهل ها  به دست  کردند که همه چیز 

بود. سودجوها 

| مدیر مدرسه | 
| جالل آل احمد |

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی فاز دوم زیرسازی و آسفالت 
معابر خاکی شامل محله های : خیابان طباطبایی،سیدطاهرالدین،حافظ 
را  بازآفرینی(  ناکارآمد)طرح  بافت  به  مربوط  رزمندگان  شهرک  و  آباد 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ، کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
 - برآورد اجرای کار مبلغ 4۵4/787/۲۹6/43۲ ریال بر اساس فهرست 

بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱4۰۱ می باشد.
- مدت اجرای پروژه ۱۲ ماه می باشد.

- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۲3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وجه شهرداری 
بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد .

 - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است .

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱4۰۱/۰3/۰۱ می باشد.
 ۱8:۰۰ ساعت  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   -

۱4۰۱ /۰3 /۱۰ مورخ
 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت ۱8:۰۰ مورخ۱4۰۱/۰3/۲۲
- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰:۰۰ مورخ۱4۰۱/۰3/۲4

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارايه پاکت های الف: ادرس بم بلوار شهید رجایی 

سایت اداری- شهرداری بم امور قراردادها- تلفن : ۰34-4434۵۲۱4
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز 

تماس: 4۱۹34-۰۲۱ دفتر ثبت نام 88۹6۹737- 8۵۱۹3768
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۱.۰۲.۲۹

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱4۰۱.۰3.۰۵

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

علیرضا ریاضی - شهردار بم

 )نوبت اول(


