
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
 تهران در معرض تنش آبی

 قرار می گیرد 
 تهران امسال یکی از 5 استانی است که در معرض تنش آبی قرار می گیرد. 
این جمله شاید یکی از مهم ترین حرفهایی بود که دیروز محمدرضا بختیاری 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران در جلسه علنی شورای شهر 

تهران مطرح کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

 مرجعیت تنوع زیستی
  باید به سازمان 

محیط زیست برگردد 

کرمان در شرایط خطرناک 
آلودگی هوا تعطیل نشد

|پیام ما| اگرچه داده های سامانه پایش کیفیت هوای 
کشور، شرایط هوا در شهر کرمان را خطرناک نشان 
می داد، کمیته اضطرار کرمان دستور به تعطیلی شهر 
نداد و شهروندان کرمان دیروز با دو ساعت تاخیر در 

محل کار خود حاضر شدند.

نمی خواهیم  شیراز 
را تخریب کنیم 

عزت هللا ضرغامی درباره طرح توسعه حرم تا حرم در شیراز: مشاور طرح های 
مختلفی داده اما ما قبول نکرده ایم. نظر اصالحی دادیم چون باید با حداقل 

تخریب این راه ایجاد شود 

وزیر میراث فرهنگی در پاسخ به »پیام ما«:

20 میلیون جمعیت شهری ایران در زون های فرونشست زندگی می کنند
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 معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست
 از بی توجهی وزارت راه انتقاد کرد

معدن کاوی و جاده سازی علیه یوزها
600 میلیون تومان تمام بودجه تکثیر یوزپلنگ  در اسارت است. این رقمی است که معاون محیط زیست طبیعی 
و تنوع زیستی دیروز به آن اشاره کرد و گفت که کل اعتبار سازمان حفاظت محیط زیست برای احیای یوزها 3 
میلیارد تومان است و باید بین 5 استان تقسیم شود. نشست خبری فرصت ها و چالش های تکثیر در اسارت 
گونه های جانوری در معرض انقراض که ظهر دیروز در سازمان محیط زیست برگزار شد، فقط به صحبت از دالیل 
ایران  در  زیستگاه هایشان  و  یوزها  مصائب  تمام  و  توران  فنس های  پشت  در  شده  متولد  یوزهای  توله  مرگ 
گذشت؛ مصائبی چون تهدید عبور جاده از زیستگاه ها و معدن کاوی در این مناطق. این بار هم همچون روزهای 

پیشین، حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی گفت که اشتباهات را می پذیریم
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حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه 
قضائیه در بازدید میدانی خود از  دادسرای ناحیه 35 
)فرهنگ و رسانه( گفت: آزادی نباید حقوق عمومی 
و خصوصی افراد جامعه را مخدوش کند.به گزارش 
ایسنا رئیس دستگاه قضا در جریان این برنامه از هر 
۴ شعبه بازپرسی و دفاتر اجرای احکام و اظهارنظر 
دادسرای فرهنگ و رسانه بازدید به عمل آورد و از 
نزدیک، نحوه رسیدگی به پرونده ها را مورد ارزیابی قرار 
داد.بررسی میزان ورودی، موجودی و مانده پرونده ها 
در شعب بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه و اعمال 
دقت نظر در آمارهای ناظر بر پرونده های این شعب 
ارجاع  و  ثبت  آمار،  مقوله  ساماندهی  راستای  در 
پرونده های قضایی و همچنین نوع رابطه و برخورد 
بازپرسین با اهالی فرهنگ و رسانه یکی از بخش های 
مهم بازدید رئیس قوه قضائیه از دادسرای ناحیه 35 
بود.رئیس قوه قضائیه در راستای تهیه و تدوین دقیق 
و همچنین  پرونده های قضایی  با  مرتبط  آمارهای 
هرگونه  از  جلوگیری  منظوری  به  سازوکاری  تعبیه 
آمارسازی در فرآیندهای قضایی، دستورات مشخصی 
را خطاب به مسئوالن قضایی از جمله معاون اول 
قوه قضائیه صادر کرده است. »اقدامات و مواضع 
شما قابل دفاع و منصفانه است و ما که در زمره 
رسانه های منتقد قلمداد می شویم، رویکرد شما در 
بسیاری از موارد را مثبت می دانیم« این جمله ای بود 
که مدیرمسئول یک رسانه شناخته شده خطاب به 
رئیس قوه قضاییه مطرح کرد؛ این شخص که برای 
پیگیری روند پرونده اش در دادسرای فرهنگ و رسانه 
حاضر شده بود، تصریح داشت: استقالل دستگاه 
قضایی و تاکید شما به عنوان رئیس قوه قضائیه  بر 
این مهم، موضوع بسیار حائز اهمیتی است. »عالوه 
بر علم، برخورداری از حلم و صبوری نیز از ضروریات 
است«؛ این توصیه مهمی بود که رئیس قوه قضائیه 
خطاب به قضات و کارکنان دادسرای فرهنگ رسانه 
مطرح کرد و بهره مندی از علم در کنار حلم را برای 
همه قضات به ویژه قضات دادسرای کارکنان ضروری 
دانست. رئیس قوه قضائیه این نکته را هم خطاب 
به بازپرس ها و دادیاران دادسرای ناحیه 35 متذکر 
شد که باید تصمیمات و اقدامات شان از جمله صدور 
قرارهایی که دارند متضمن و دربرگیرنده جنبه های 
آموزشی باشد و این آموزنده بودن در احکام، الفاظ و 
انشاء قاضی متبلور باشد. حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای در همین زمینه با تبیین و تشریح 
مقوله آزادی و حدود و ثغور آن در راستای مصالح 
نباید حقوق  آزادی  منافع جمعی گفت:  و  عمومی 
را مخدوش کند  افراد جامعه  عمومی و خصوصی 

قوه  رئیس  باشد.  همراه  قیوداتی  با  باید  آزادی 
قضائیه در ادامه ضمن اشاره به مصادیق و موضوعاتی 
که بّین الرشد و بّین الغّی هستند و در حق بودن یا 
گمراهی آنها شک و تردیدی وجود ندارد؛ توجه قضات 
دادسرای فرهنگ و رسانه را به مصادیق و موضوعاتی 
جلب کرد که وضوح و روشنی تخلف یا جرم بودن آنها 
برجسته نیست و بر همین اساس، گفت: در مواردی، 
مشخص نیست که آیا اقدام یک فرد مصداق توهین 
دیگر  به شخصی  امر وهن آور  دادن یک  نسبت  و 
محسوب می شود یا خیر؟ یا اینکه انتشار یک سند 
در زمره مصادیق افشای اسرار مردم است یا خیر؟ در 
چنین مواردی قضات دادسرای فرهنگ و رسانه باید 
بیش از پیش جانب احتیاط را رعایت کنند و بیشتر 
بر مشورت گرفتن از اهالی فن، خبرگان و متخصصین 

امر تکیه کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح فلسفه 
مطبوعاتی  درجرائم  منصفه  هیأت  حضور  و  وجود 
حوزه  موضوعات  از  برخی  کرد:  اظهار  رسانه ای،  و 
فرهنگ و رسانه تخصصی است لذا برای رسیدگی 
نظرات  از  بهره گیری  حوزه،  این  پرونده های  به 
متخصصین و صاحبنظران قشرها و صنوف مختلف 
در زمره ضروریات است؛ بر همین مبنا، در فرآیند 
نقش  رسانه  و  فرهنگ  حوزه  پرونده های  دادرسی 
خبرگان و اهالی فن در قشرها و صنوف مختلف و 
مساعدت آنها به قضات در امر انطباق مصادیق با 
موضوع قانون بسیار برجسته و حائز اهمیت است.
مستندات  و  شرایط   ، زمان  مقتضیات  به  »توجه 
موجود در امر رسیدگی به پرونده ها« توصیه دیگر 
کارکنان  و  قضات  به  خطاب  قضائیه  قوه  رئیس 
دادسرای فرهنگ و رسانه بود؛ رئیس قوه قضائیه 
در همین رابطه متذکر شد که تاخیر در رسیدگی به 
پرونده ها آفات و ضررهای زیادی را به دنبال دارد.
 محسنی اژه ای در پایان با تاکید بر ضرورت پرهیز از 
افراط و تفریط در رسیدگی های قضایی، خاطرنشان 
کرد: فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با 
موضوع، روش بررسی مسئله و نحوه تبیین حکم از 
ملزومات امر قضاوت است و توجه به این شاخصه ها 
و تدبیر در قبال آنها در دادسرای فرهنگ و رسانه نیز از 

اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است.
از  قضائیه  قوه  رئیس  بازدید  جریان  در 
رسانه(،  و  )فرهنگ   35 ناحیه  دادسرای 
استان  دادگستری  کل  رئیس  القاصی مهر 
تهران، علی صالحی دادستان عمومی و انقالب 
تهران و »دلفانی« معاون دادستان و سرپرست 
داشتند. نیز حضور  رسانه  و  فرهنگ  دادسرای 

در بازدید از دادسرای فرهنگ و رسانه

محسنی اژه ای: »آزادی« نباید حقوق افراد 
جامعه را مخدوش کند
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توسعه  اشکال  درباره  تصمیم  هر  بی  شک 
آینده شهر و شهروندان  آثار ماندگاری  شهر 
توسعه  صورت بندی  در  می  گذارد.  جای  بر 
درباره  سیاستگذاری  شهری؛  پایدار 
تامین  برای  اراضی  کاربری  توزیع  نحوه 
زمینه  -در  شهروندان  اساسی  نیازهای 
با  خدمات-  سایر  و  مسکن  نقل،  و  حمل 
محیط  و  اقتصادی  اجتماعی،  پایداری 
رویکرد  این  در  بود.  خواهد  همراه  زیستی 
»عدالت«  »آینده«،  زیست«،  »محیط 
بنیادی  اصول  عنوان  به  »مشارکت«،  و 
عبارتی،  به  است.  توجه  مورد  شهر  توسعه 
زندگی  بهبود کیفیت  به  توسعه که  از  فرمی 
منابع  از  بهره  کشی  کمترین  با  شهروندان 

می انجامد. شهر  زیست  محیط 
»توسعه حمل  توسعه شهری،  ابعاد  بین  در 
و نقلی«، یکی از مهم ترین پاشنه آشیل های 
در  می  تواند  که  می رود  شمار  به  توسعه  ای 
دو وجه » سازنده« یا »نابود کننده« حیات 
به  باشد. توسعه حمل و نقل شهری  شهرها 
اشکالی چون ساختن اتوبان در یک منطقه، 
و  پل  ها  احداث  خیابان ها،  کردن  عریض 
شهروندان  روزمره  زندگی  تنها  نه  بزرگراه  ها 
تحت  باال  شدت  با  را  زیست  محیط  بلکه، 
یک  مثال  که  این  می  دهد.  قرار  تاثیر 
بزرگراه در کدام قسمت از  شهر با چه بافت 
شود  اجرا  است  قرار  اجتماعی  و  محیطی 
پیامدهای  می زند.  رقم  را  متفاوتی  عواقب 
نیازهای  با  توسعه  ای  پروژه  های  دست  این 
روزمره شهروندان و شهر در ارتباط مستقیم 
توسعه   تصمیمات  حیث،  این  از  و  است 
حمل و نقل در شهر نیازمند نگاه آینده نگرانه 

است. پیامدها  برآورد  و 
به  مقرون  و  راحت  دسترسی  مطلوبیت 
برخورداری  و  شهر  فضاهای  به  صرفه 
اولیه  حقوق  از  سالم  و  پاک  هوای  از 
است.  شهر  در  زیست  برای  شهروندان 
نتیجه  آن ها،  شدن  برآورده  که  نیازهایی 
پروژه  های  اجرای  و  برنامه  ریزی  نحوه 
این  با  است.  شهر  در  نقل  و  حمل  توسعه 
و  حمل  توسعه  نسبت  داریم  قصد  مقدمه، 
و  با چیستی، چرایی  را  تهران  در شهر  نقل 
تحقق  محوریت  با  پایدار  توسعه  چگونگی 
واکاوی  مورد  تهرانی  شهروندان  حقوق 

ردهیم. قرا
آمده،  تهران  شهر  توسعه  جامع  سند  در 
تامین  در  پایدار  توسعه  با  شهری  »تهران 
و  شهروندان  زندگی  کیفیت  حداکثری 
برخورداری  و  اجتماعی  عدالت  به  نیل 
شهر  در  موجود  منابع  به  شهروندان  برابر 
نقل  و  حمل  سیستم  دارای  شهری  است. 
عمومی با کیفیت مناسب که شرایط زندگی 
استانداردهای  با  آن  ساکنان  فعالیت  و 
واقعیت  اما  است«.  راستا  هم  بین  المللی 
آشکار  تناقض  در  تهران  در  زیست  موجود 
در  است.  موجود  باالدستی  اسناد  این  با 
آلودگی هوای شهر  اخیر،  حداقل یک دهه 
می  آید.  شمار  به  تهران  مساله  بدخیم  ترین 
از هوای  این در حالی است که برخورداری 
هر  حق  ضروری  ترین  و  اولین  جزو  پاک 

است. شهر  در  زیست  برای  ساکنان 

| دکتری جامعه شناسی و پژوهشگر شهر 
و محیط زیست |

| معصومه اشتیاقی |

 فراموشی حق به شهر
در طرح های توسعه 

6ادامه در صفحۀ

آب را 

َهدر ندهیم
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سید کمال خرازی در نخستین همایش 
ابتکار موسسه  ایران و جهان عرب که به 
شد،  برگزار  دوحه  در  الجزیره  الدراسات 
به  رسیدن  نشست  این  از  هدف  گفت: 
درکی مشترک از چالش ها و فرصت های 
موجود در روابط بین ایرانیان و اعراب، در 

است. متحول کنونی  به شدت  دنیای 
به گزارش ایسنا، او با اشاره به خدمات و 
روابط متقابل ایران و اعراب در طول تاریخ 
بزرگ  »تمدن  اینکه  بر  تاکید  و  اسالم 
ایرانیان  افتخار  و  غرور  موجب  اسالمی 
امروز حائز  آنچه  افزود:  اعراب است«،  و 
اهمیت است، درسی است که باید از نحوه 
و  آموخت  بزرگ  تمدن  این  شکل گیری 

الگوی آن را مجددا به کار بست.
با  رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
بیان اینکه »جمهوری اسالمی ایران قبل 
از هر چیز نگاه تمدنی به جهان اسالم دارد 
دیگر ملل مسلمان  از  را  و هیچ گاه خود 
و خصوصًا همسایگان عرب زبان خود جدا 
نمی داند«، به اصل یازدهم قانون اساسی 
نظام  اشاره کرد که »سیاست های کلی« 
بر  مبتنی  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
تعریف  اسالمی«  ملل  ائتالف  و  »اتحاد 
ایران تالش دارد در  کرده است و گفت: 
راستای پیشرفت منطقه غرب آسیا و در 
یک سطح بزرگتر، جهان اسالم، با سایر 
نه  این  همکاری کند.  منطقه  کشورهای 
یک سیاست مقطعی، بلکه یک سیاست 
اصولی مبتنی بر قانون اساسی جمهوری 

است. ایران  اسالمی 
خرازی با تشریح اینکه سیاست راهبردی 
غرب  منطقه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
»امنیت«  که  است  استوار  این  بر  آسیا 
هم  به  پیوسته  مفاهیمی  »توسعه«  و 
داد:  ادامه  هستند،  تفکیک  غیرقابل  و 
استوار  اساسی  رویکرد  سه  بر  سیاست 
هم  به  امری  امنیت  اینکه،  اول  است: 

پیوسته است و ارتباط مستقیمی با امنیت 
اینکه،  دوم  دارد؛  منطقه  کشورهای  سایر 
خریداری  قابل  نیست که  امنیت کاالیی 
همکاری  و  تعامل  فرایند  در  بلکه  باشد، 
باالخره سوم  و  می آید؛  به دست  جمعی 
اینکه، روابط اقتصادی با کشورهای منطقه 
منطقه ای  امنیت  تامین  در  مهمی  عامل 

است.
داده  نشان  »تاریخ  اینکه  به  اشاره  با  او 
است که حضور نیروهای بیگانه در منطقه 
همواره منجر به بروز تنش های پی در پی 
اضافه کرد:  است«،  شده  جنگ  حتی  و 
توسعه  و  امنیت  ایران  اسالمی  جمهوری 
امنیت،  الزمه  را  خود  همسایه  کشورهای 
به طوری  می داند.  خود  توسعه  و  ثبات 
و  فارس  خلیج  امنیت  ایران،  نظر  از  که 
و  ایران،  امنیت  آن  از کشورهای  هر یک 
ناامنی در هر نقطه ی آن ناامنی ایران تلقی 
می شود. مخالفت جمهوری اسالمی ایران 
با حضور نیروهای بیگانه در منطقه، و به 
طور خاص مخالفت با حضور آمریکا و رژیم 
صهیونیستی دقیقا در راستای صیانت از 

امنیت کل منطقه است.
خارجی،  روابط  راهبردی  شورای  رئیس 
وجود عوامل تنش زای بسیاری در منطقه 
و  ایران  جغرافیایی  محیط  و  آسیا  غرب 
اعراب را »واقعیتی تاسف برانگیز« توصیف 
به  رسیدن  حل  راه  تنها  کرد:  تصریح  و 
برخورد  نحوه  تغییر  منطقه ای  همگرایی 
است.  منطقه ای  منازعات  و  مشکالت  با 
گفتگو  بر  ایران همواره  اسالمی  جمهوری 
سو  رفع  برای  کارآمد  روشی  عنوان  به 
تفاهمات، حل منازعات و تقویت اشتراکات 
تاکید دارد و به همین جهت بهترین راه 
حل مشکالت امنیتی در منطقه غرب آسیا 
افزایش گفت وگوهای  را  فارس  خلیج  و 
میان  بی پرده  و  صریح  اما  برادرانه، 
کشورهای منطقه، بدون حضور و دخالت 

بالقوه ای  ظرفیت های  می داند.  بیگانگان 
دارند،   وجود  منطقه  کشورهای  در  که 
طریق  از  تنها  این  و  شوند  بالفعل  باید 
و  سیاسی  ارتباطات  افزایش  و  گفت وگو 
این  است.  امکان پذیر  تجاری  مراودات 
مهم خود نیازمند تغییر نگرش نخبگان و 
سیاست گذاران کشورهای منطقه می باشد.
صلح  طرح  چون  ابتکاراتی  اعالم  خرازی 
هرمز از سوی ایران و یا اولویت بخشی به 
سیاست همسایگی را »نشانه هایی از عزم، 
اراده و جدیت جمهوری اسالمی ایران در 
تقویت و گسترش روابط خود با همسایگان 
جنوبی  و کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس« خواند و افزود: نشانه هایی 
کشورهای  در  متقابلی  عالقه  چنین  از 
منطقه نیز وجود دارد که از جمله می توان 
دولت های  صلح جویانه  تالش های  به 
اعتقاد  ما  اشاره کرد.  و عراق  قطر، عمان 
تمامی ظرفیت ها  از  باید  داریم که  راسخ 
چندجانبه  و  دوجانبه  روابط  تقویت  برای 
منطقه ای استفاده شود. بی تردید، برقراری 
سازوکارهای  تشکیل  و  حسن همجواری 
مجموعه  نقش  منطقه ای،  همکاری 
کشورهای منطقه را در سطح بین المللی نیز 

می دهد. افزایش 
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در 
ادامه، به تشریح روابط ایران و عربستان، 
بحران یمن، نگاه ایران به عراق و مسئله 
محوری  مسئله  چهار  عنوان  به  فلسطین 
در روابط ایران و جهان عرب پرداخت. او 
در خصوص روابط ایران و عربستان گفت: 
جمهوری اسالمی ایران اهمیت باالیی برای 
کشور عربستان سعودی که قبله مسلمانان 
به  و  دارد  قرار  آن  در  و حرمین شریفین 
عنوان یک کشور بزرگ منطقه، قائل است. 
حذفی  نگاه  نمی توانند  عربستان  و  ایران 
نسبت به یکدیگر داشته باشند و به عنوان 
مکمل  می توانند  منطقه  اصلی  قدرت  دو 

ظرفیت های یکدیگر جهت تامین صلح و 
ثبات و توسعه منطقه باشند. به هر صورت، 
دور  پنج  در  شرکت  با  کشور  دو  اخیرًا 
مذاکره که با مساعی جمیله دولت عراق 
میسر شده است، راه گفت وگو را برای رفع 

اختالفات خود انتخاب کرده اند.
 خرازی درباره مسئله یمن نیز تصریح کرد: 
بحران یمن یکی از مهم ترین دغدغه های 
این منطقه است. این بحران صرفًا ناشی 
از منازعات داخلی یمن نیست و جمهوری 
بوده  اعتقاد  این  بر  ایران همواره  اسالمی 
ندارد،  نظامی  حل  راه  یمن  که  است 
سال  هفت  از  پس  اکنون  که  حقیقتی 
جنگ و ویرانی، همگی به آن اذعان دارند. 
کشتار  از  تا  داشته ایم  وافری  تالش   ما 
مردم بیگناه یمن جلوگیری و راه حل های 
مسالمت آمیز را جایگزین این نزاع خونبار 
محاصره،  رفع  آتش بس،  برقراری  کنیم. 
فراهم ساختن فضای گفت وگوهای یمنی 
– یمنی و نهایتًا تشکیل دولتی برخاسته 
از خواست و اراده مردم آن، موضع اصولی 
بروز  ابتدای  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
جنگ در یمن بوده است و همچنان برای 

تحقق آن تالش می کند.
در  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس 
و  ایران  خصوص سومین مسئله محوری 
جهان عرب گفت: جمهوری اسالمی ایران 
از تشکیل یک دولت قوی مردمی در عراق 
حمایت می کند، چرا که امنیت عراق و ایران 
به یکدیگر وابسته است. ما وجود یک عراق 
امن و قوی را به نفع امنیت ایران و امنیت کل 
منطقه می دانیم و معتقدیم که نقش مثبت 
عراق در تحوالت منطقه ای به شکل گیری 
امنیت جمعی در منطقه کمک  یک نظام 
می کند. لهذا ما کلیه جریانات سیاسی عراق 
را به توافق با هم جهت تشکیل دولت آن 

کشور تشویق می کنیم.
کمال خرازی در خصوص مسئله فلسطین 
رژیم  تجاوزات  همچنان  کرد:  تاکید  نیز 
شدت  به  فلسطینیان  حقوق  به  اسرائیل 
اخیر  روزهای  در  به طوری که  دارد،  ادامه 
شاهد ترور هدفمند خبرنگار شجاع شبکه 
توسط  ابوعاقله  شیرین  شهیده  الجزیره 
نیروهای اسرائیلی بودیم و  یک بار دیگر 
صهیونیست ها نشان دادند که  هیچ حد 
حتی  و  ندارند  خود  جنایات  در  مرزی  و 
خبرنگاران نیز از کشتار آنها در امان نیستند. 
متاسفانه، در حالی که از کشورهای عربی 
مظلوم  ملت  از  دفاع  در  می رود  انتظار 
رژیم  جنایات  با  مقابله  به  فلسطین 
صهیونیستی بپردازند، بعضی عادی سازی 
خود  کار  دستور  در  را  رژیم  این  با  روابط 
قرار داده اند. جمهوری اسالمی ایران تأکید 
دارد که باز کردن پای رژیم صهیونیستی به 
منطقه خلیج فارس، موجب ثبات و امنیت 
هدفی  صهیونیستی  رژیم  زیرا  نمی شود، 
جز ایجاد تنش در منطقه خلیج فارس و 
دور ساختن اعضای این منطقه از یکدیگر 
ندارد. به هر صورت، جمهوری اسالمی ایران 
اجازه نخواهد داد رژیم اشغالگر قدس در 

این منطقه النه کند.
 خرازی در بخش دیگری از سخنانش در 
مجری  سواالت  پاسخگوی  نشست،  این 
درباره  به سوالی  پاسخ  در  او  بود.  برنامه 
برجام تصریح کرد: ما بدون وابستگی به 
یافته  دست  هسته ای  فناوری  به  بیگانه 
 ایم و توسعه فناوری هسته ای صلح  آمیز 
می دانیم.  ملی مان  منافع  جزو  را  بومی 
ایران  تعیین کنند  نیستند  مجاز  دیگران 
دارد  هسته ای  فناوری  به  دستیابی  حق 
فقط  اعالم کرده که  بارها  ایران  خیر.  یا 
انرژی  از  صلح آمیز  بهره برداری  قصد 
میان  فعلی  مذاکرات  در  دارد.  هسته ای 
و کشورهای غربی موضوعات کمی  ایران 
باقی مانده است که باید حل شود. مورا، 
فرستاده ویژه اتحادیه اروپا اخیرا به ایران 

هموار شد. مذاکرات  ادامه  راه  و  آمد 

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی:

ایران و عربستان می توانند 
مکمل یکدیگر در منطقه باشند

وزیر ارشاد:
حرف های نزده و کارهای 

نکرده زیاد داریم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ما باید نهضت 
بازگشت به مساجد را احیا کنیم. ما باید کار را به 
ریشه خودمان بازگردانیم و آن سخن امام راحل 
که گفتند »مساجد سنگر است، سنگرها را حفظ 

کنید.« را عملی سازیم.
در  اسماعیلی  محمدمهدی  ایسنا،  گزارش  به 
پیشران  میانی؛  حلقه های  »جریان  نشست 
حکمرانی مردمی« که از سوی مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد با بیان 
اینکه ما یک مجموعه وسیع از شبکه های مردمی 
را در اختیار داریم، اظهار کرد: ما بیش از ۹۴ هزار 
هیات ثبتی داریم و البته آمار دقیق بسیار بیشتر 
از  شبکه گسترده ای  امر،  این  است که  آن  از 
ساختارها در اختیار می گذارد که نشان می دهد 
در حوزه فرهنگ نیازی به بودجه های هنگفت 
فرهنگی  کانون  هزار  ما ۲6  نداریم.  آنچنانی  و 
داریم، نزدیک به ۱۲0 هزار مدرسه داریم که 60 
هزار مورد آن دانش آموزان زیادی دارند. ۲۸ هزار 
اماکن ورزشی هم داریم که از این مجموعه ها 
استفاده ای در جهت اهداف مورد نظر نمی کنیم.
او افزود: ما حرف های نزده و کارهای نکرده زیاد 
داریم. ما امروز باید این شبکه های میانی که از 
اشخاص موثر حقیقی همچون روحانیون گرفته 
تا هیئات مذهبی، کانون های مساجد، موسسات 
فرهنگی و هنری و موسسات قرآنی را شامل 
می شود به کار بگیریم تا اهداف انقالب اسالمی 
و بیانیه گام دوم را پیاده سازی کنیم.وزیر فرهنگ 
نهضت  باید  ما  شد:  یادآور  اسالمی  ارشاد  و 
بازگشت به مساجد را احیا کنیم. ما باید کار را 
به ریشه خودمان بازگردانیم و آن سخن امام 
راحل که گفتند »مساجد سنگر است، سنگرها 
را حفظ کنید.« را عملی سازیم. االن چقدر این 
سخن عملی شده است؟ اگر در مسیر اصلی 
انقالب  این  اهداف  همه  حرکت کنیم  انقالب 
قابل دسترسی است.اسماعیلی تاکید کرد: در 
مجموعه دولت و با توجه به همگرایی که میان 
این  است،  آمده  به وجود  بخش های مختلف 
اراده وجود دارد که تغییراتی در جهت بیانیه گام 
دوم رخ دهد. امروز هیچ بهانه ای برای ساماندهی 
ما  از سوی  این مجموعه  به  و سازمان بخشی 
پذیرفتنی نیست. ما باید بتوانیم مسائل را حل 
کنیم و کار را پیش ببریم.او ادامه داد: ما نیازمند 
یک اصالح جدی در حکمرانی فرهنگی هستیم 
که اگر این مهم رخ دهد، حتمًا سایر جنبه های 
حکمرانی نیز اصالح می شود و پیش می رود.

معاون اول رئیس جمهور: 

گشایش های بسیار خوبی 
در روابط ایران و قزاقستان 

شکل گرفته است
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه گشایش های 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین  روابط  در  خوبی  بسیار 
جمهوری قزاقستان در دولت سیزدهم شکل گرفته است، 
تصریح کرد: افزایش روابط تجاری و اقتصادی بین دو 
کشور نشانگر اراده جدی و خوب در گسترش و تعمیق 
محمد  ایسنا،  است.به گزارش  فی مابین  همکاری های 
مخبر صبح دیروز یکشنبه در دیدار با » بخیت سلطان اف« 
معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان 
با تاکید بر اینکه باید هر چه سریعتر موانع و مشکالت 
موجود بر سر راه تعمیق همکاری ها بین دو کشور برطرف 
شود، خاطر نشان کرد: فعالیت و همکاری های متقابل 
بخش خصوصی و تجار ایران و قزاقستان می تواند نقش 
اقتصادی  و  تجاری  روابط  حجم  بردن  باال  در  اساسی 

ایفا کند. 
و  بانکی  روابط  توسعه  بر  رئیس جمهور  اول  معاون 
مالی، حمل و نقل، کشت فراسرزمینی و بنادر جمهوری 
اسالمی ایران با جمهوری قزاقستان تاکید کرد و افزود: 
دو کشور توانایی دارند تا در زمینه تامین امنیت غذایی 
شوند  منطقه ای  هاب  یک  به  تبدیل  نقل  و  حمل  و 
حجم  افزایش  و  گمرکی  همکاری های  گسترش  که 
صادرات و واردات بین دو کشور می تواند نقطه شروع 
مدت  دراز  روابط  و  هدف  این  به  رسیدن  برای  خوبی 
معرفی  و  تجاری  نمایشگاه های  باید  افزود:  او  شود. 
دستاوردها و محصوالت ایرانی و قزاقستانی در راستای 
دو  تجار  و  خصوصی  بخش  همکاری های  گسترش 

راه اندازی شود.  زودتر  هر چه  کشور 
تجارت  وزیر  و  وزیر  نخست  معاون  سلطان اف  بخیت 
از  استقبال  با  دیدار  این  در  نیز  قزاقستان  همگرایی  و 
سیاست خارجی دولت سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با 
همسایگان با حفظ حسن همجواری تاکید کرد: گسترش 
روابط سیاسی و اقتصادی و همچنین افزایش چشمگیر 
دولت  بین  اول سال جاری  ماهه  در سه  تجارت  حجم 
های جمهوری اسالمی ایران و قزاقستان نشان می دهد که 
اهداف و راهبردهای دو کشور بر یکدیگر منطبق شده است.
رئیس کمیسیون همکاری های مشترک ایران و قزاقستان 
گفت: امیدواریم در سفر رسمی رئیس جمهور قزاقستان 
به جمهوری اسالمی ایران تصمیمات خوب اتخاذ شده در 
چند ماه گذشته در قالب تفاهم نامه های همکاری مشترک 
اجرایی شود. او افزود: آمادگی داریم با برگزاری نمایشگاه ها 
و همچنین گردهمایی های تجاری و اقتصادی بین فعاالن 
اقتصادی دو کشور در راستای ایجاد اتاق بازرگانی مشترک 
بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان گام های 

عملیاتی برداریم.
سلطان اف با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل باری و 
مسافری بین ایران و قزاقستان گفت: با حمایت های دولت 
توسعه همکاری های  در خصوص  مذاکرات خوبی  ایران 
ریلی و جاده ای و هوایی شکل گرفته است که دستیابی 
به این اهداف می تواند ایران و قزاقستان را تبدیل به دو 

بازیگر مهم منطقه ای کند.

تشکیل قرارگاه جوانی 
جمعیت در همه 

وزارتخانه ها
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
همه  در  جمعیت  جوانی  قرارگاه  تشکیل  از 
وزارتخانه ها خبر داد.به گزارش ایرنا از وبدا، بهرام 
عین اللهی در هشتمین جلسه قرارگاه سالمت 
و جوانی جمعیت که در ستاد وزارتخانه برگزار 
شد، افزود: اولین جلسه ستاد ملی جمعیت در 
حضور رئیس جمهور برگزار شد و دستگاه های 
مختلف گزارش کار خود را ارائه کردند و در این 
جلسه مقرر شد تمام وزارتخانه ها قرارگاه جوانی 
بر  تاکید  ضمن  دهند.او  تشکیل  را  جمعیت 
اجرایی سازی برنامه ها و اقدامات عملی در حوزه 
جوانی جمعیت، خواستار اقدام نظام رسانه ای 
کشور به خصوص رسانه ملی در حوزه جمعیت 
شد. صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت 
سالمت  عملیاتی  قرارگاه  دبیرخانه  رئیس  و 
این  در  نیز  بهداشت  وزارت  و جوانی جمعیت 
جلسه گفت:  پیام  مقام معظم رهبری که از 
آن به عنوان حسنه ماندگار یاد می کنند، به این 
اشاره دارد که در کنار قانون و تدابیر اجرایی که 
دستگاه های دولتی به آن می پردازند، به دو چیز 
نیاز داریم، یکی فرهنگسازی در فضای عمومی 
او  بهداشتی.  نظام  در  فرهنگسازی  دیگری  و 
افزود: در جلسات بعدی قرارگاه برنامه ای آماده 
می کنیم تا فرهنگسازی در نظام بهداشتی که 
شود.  تشریح  است،  بهداشت  وزارت  تکلیف 
وزارت  آموزشی  معاون  مشاور  طبائیان،  علی 
بهداشت نیز از تغییر تعهدات خدمات پزشکان و 
پیراپزشکان برای مادران باردار و دارای فرزند زیر 
دو سال، کسر تعهدات قانونی خدمت پزشکان 
و پیراپزشکان به ازای هر فرزند 6 ماه، گذراندن 
تعهدات قانونی خدمات پزشکان و پیراپزشکان 
در محل سکونت خود برای مادران خبر داد و 
در  بخشی  آگاهی  و  ترویج  حوزه  در  گفت: 
خصوص جنبه های مثبت ازدواج و فرزندآوری و 
آثار منفی کاهش جمعیت، برنامه های عملیاتی 

متعددی در دست اجراست.
آموزشی،  فعالیت های  کرد:  خاطرنشان  او 
و  دانشجویان  برای  فرهنگی  و  پژوهشی 
انجام  نامه  شیوه  تدوین  ها،  دانشگاه  کادر 
فعالیت های آموزشی مربوط  با ذکر برنامه های 
راهبردی و وظایف معاونت های ذی ربط در دست 
اقدام بوده و در دستور شورای عالی برنامه ریزی 
است که به زودی نهایی و ابالغ می شود. در این 
جلسه همچنین در خصوص تخصیص اعتبار 
تازه  و  ازدواج کرده  تازه  تشویق کارکنان  برای 
صاحب فرزند شده، فعالیت مراکز تحقیقاتی 
در حوزه باروری، آموزش بهورزان، تولید و توزیع 
بسته های فرهنگی آموزشی در حوزه جمعیت 
و فرزندآوری و برگزاری دوره های مهارتی برای 

ماماها بحث و تبادل نظر شد.

نماینده مردم رشت در مجلس:

کمیسیون آموزش مجلس 
تغییرات در رتبه بندی معلمان 

را بررسی کند 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی از کمیسیون 
آموزش و تحقیقات قوه مقننه خواست اعمال تغییرات در 

آیین نامه اصل قانون رتبه بندی معلمان را بررسی کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جبار کوچکی نژاد ساداتی 
اسالمی  شورای  مجلس  یکشنبه  روز  علنی  نشست  در 
در تذکر شفاهی گفت: قوه مقننه رتبه بندی فرهنگیان را 
تصویب کرد که به عنوان اقدام بسیار بزرگ مجلس یازدهم 

محسوب می شود.
نماینده مردم رشت در مجلس اظهار کرد: براساس قانون 
را  قانون  این  نامه  آیین  تا  داشت  وقت  ماه  سه  دولت 
تصویب کند اما اخیرا شنیده شده درصدد اعمال تغییراتی 
را زیر سوال می برد.  قانون  نامه است که اصل  آیین  در 
برهمین اساس کمیسیون آموزش مجلس باید نسبت به 

این موضوع دقت کرده و آن را بررسی کند.

رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی در خصوص سومین 
مسئله محوری ایران و جهان 
عرب گفت: جمهوری اسالمی 
ایران از تشکیل یک دولت قوی 
مردمی در عراق حمایت می کند، 
چرا که امنیت عراق و ایران به 
یکدیگر وابسته است

رئیس اتاق بازرگانی ایران: 
اتاق ایران از سال ۹۷ نسبت 
به تبعات تعیین نرخ ارز ۴۲00 
تومانی و ادامه آن سیاست، 
هشدارهای الزم به مراجع 
مختلف سیاست گذاری اعالم 
کرده بود و در تاریخ ۱6مهر سال 
۹۷ طی نامه ای پیشنهاد های 
بخش خصوصی را به دولت 
ارائه کرد که متاسفانه مورد توجه 
واقع نشد

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی وجود عوامل تنش زای بسیاری در منطقه غرب آسیا و محیط جغرافیایی ایران و 
اعراب را »واقعیتی تاسف برانگیز« توصیف و تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران بهترین راه حل مشکالت امنیتی در 
منطقه غرب آسیا و خلیج فارس را افزایش گفت وگوهای برادرانه، اما صریح و بی پرده میان کشورهای منطقه، بدون 

حضور و دخالت بیگانگان می داند.

اقتصاد

|  
انا

  پ
|

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
موفقیت اصالحات اقتصادی، نیازمند انحصار زدایی 

در تولید و تجارت خارجی است
دولت  همت  از  استقبال  با  ایران  اتاق  رئیس 
برای اصالح سیاست های اقتصادی و حذف ارز 
ترجیحی، تاکید کرد: برای موفقیت این اصالحات، 
پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصار زدایی در 

تولید و تجارت خارجی ضروری است.
هیات  نشست  اولین  در  شافعی  غالمحسین 
نمایندگان اتاق ایران در سال جاری، گفت: اتاق 
ایران از سال ۹۷ نسبت به تبعات تعیین نرخ ارز 
۴۲00 تومانی و ادامه آن سیاست، هشدارهای الزم 
به مراجع مختلف سیاست گذاری اعالم کرده بود و 
در تاریخ ۱6مهر سال ۹۷ طی نامه ای پیشنهاد های 
بخش خصوصی را به دولت ارائه کرد که متاسفانه 
مورد توجه واقع نشد. این نامه، جهت اطالع اعضا 
محترم هیات نمایندگان از طریق پایگاه خبری 
تا مشاهده کنید  است  در دسترس  ایران  اتاق 
که بخش خصوصی چگونه پیش بینی کرده بود. 
او با بیان اینکه همت دولت در اصالح سیاست 
ادامه  در  کرد:  تصریح  می نهیم،  ارج  را  مزبور 
سیاست های اصالح گرایانه الزم است سه نکته 

برای موفقیت این حرکت مدنظر قرار گیرد؛ قبل از 
هر چیز راه حل های فوری برای کمک به معیشت 
اقتصاد  متغیرهای  ثبات  گفت:  مردم.شافعی 
کالن به ویژه نرخ ارز اولین موضوع دارای اهمیت 
است. ثبات به معنای تعیین نرخ ارز و دخالت در 
بازار نیست بلکه به معنای تشویق صادرات برای 
ورود ارزهای بیشتر به کشور و همچنین مدیریت 
هوشمندانه تقاضای ارز است.او نکته دیگری را 
هم به دولت متذکر شد: سازوکار قیمت به تنهایی 
موجب اصالح فرآیند تولید نیست. واقعیت این 
است که ساختار تولید بسیاری از کاالهای اساسی 
در کشور مانند مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن و 
... که مشمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، 
دارای ایرادهای جدی است. مثاًل مقیاس تولید 
بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست. فناوری 
تولید بسیاری از بنگاه ها قدیمی است و الی آخر. 
این ساختار تولید، خود نتیجه نوع سیاست های 
قیمت گذاری  نحوه  تولید،  از  دولت  حمایتی 
نهاده های تولید نظیر آب و انرژی و در نهایت شیوه 

سیاست های ارزی و تجاری کشور بوده، تحریم ها 
نیز دسترسی به فناوری های نوین را دشوار کرده و 
همه این ها موجب شده است تا قیمت تمام شده 
باشد.  باالتر  کشورها  سایر  به  نسبت  واقعی 
واقعیت این است که این مشکالت صرفًا از طریق 
حذف ارز ۴۲00 تومانی رفع نمی شود و الزم است 
وزارتخانه های مرتبط برنامه های جدی و روشنی 
برای اصالح ساختارهای تولید کاالهای اساسی 
بازرگانی  اتاق  رئیس  باشند.  داشته  کشور  در 
ایران سومین نکته اش را هم اینگونه صورت بندی 
برای موفقیت اصالحات  اینکه  نکته سوم  کرد: 
اقتصادی دولت، پایبندی به سازوکارهای بازار و 
انحصار زدایی در تولید و تجارت خارجی ضروری 
است.یکی از استدالل هایی که برای لزوم حذف 
ارز ۴۲00 تومانی بیان می شد رانت واردکنندگان 
کاالها و نهاده هایی بود که با این نرخ واردات انجام 
می دادند. در کمال تعجب هم زمان با حذف ارز 
به  نهاده ها  انحصار واردات برخی  تومانی،   ۴۲00

سازمان های دولتی داده شد.

ایجاد  که  است  داده  نشان  تجربه  افزود:  او 
به کاهش  منجر  بازار  در  دولتی  عرضه  انحصار 
کیفیت و افزایش هزینه های تمام شده می شود 
فاصله  خود  بهینه  عملکرد  از  بازار  نتیجه  در  و 
می گیرد. حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار 
واردات آن هم فقط به دو شرکت دولتی موجب 
بازار می شود که  این  رقابت و کارایی در  حذف 
اقتصادی  ساختار  در  عقب  به  رو  به نوعی گام 
توجه  با  آنکه  به ویژه  می آید.  به حساب  کشور 
به حذف ارز ترجیحی، دیگر شائبه انگیزه رانتی 
برای واردات کاالهای مذکور وجود ندارد و حضور 
دولت  برای  هزینه ای  نه تنها  خصوصی  بخش 
نخواهد داشت بلکه به پویایی بازارهای مربوطه 

می کند. کمک 
شافعی همچنین اقدام دولت به قیمت گذاری 
دستوری کاالها در شرایط جدید و بدون توجه 
موجب  را  تمام شده  هزینه های  افزایش  به 
از  باید  تاکید کرد  و  دانست  تولید«  »سرکوب 
ایران  بازرگانی  اتاق  کرد.رئیس  پرهیز  این کار 
به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در 
انقالب،  رهبر  سوی  از  جدید  سال  نامگذاری 
منابع حاصل  اهمیت  از یک سو کاهش  گفت: 
از سوی دیگر  بودجه کشور و  از نفت و گاز در 
عقب ماندگی کشور از رقبای جهانی و منطقه ای که 
از مزایای اقتصادی دانش بنیآن همچون بهره وری 

بهبود پیچیدگی  افزایش صادرات فناورانه،  باال، 
اقتصادی و ارتقای رقابت پذیری بهره مند شده اند 
و همین دو عامل، ایجاد تغییر در نوع نگاه به 
اقتصاد و اصالح رویه های موجود در مدیریت 
اقتصادی کشور را اجتناب ناپذیر ساخته است.
شافعی افزود: طبق گزارش های رسمی منتشر 
بهره وری کل  ایران،  بهره وری  شده توسط مرکز 
تا ۹۹  ایران بین سال های ۹۱  عوامل تولید در 
به طور میانگین رشد منفی ۱,۲ درصدی را تجربه 
کرده که با توجه به انقالب دانش بنیان در سطح 
بین المللی و رشد خارق العاده بهره وری در سایر 
کشورها این روند یک فاجعه برای اقتصاد ایران 
به حساب می آید. همچنین رتبه ایران از زاویه 
پیچیدگی اقتصادی طی ۲0 سال گذشته تقریبًا 
در بازه میان رتبه 60 و رتبه ۸0 نوسان کرده است. 
کشور  که  می دهد  نشان  به روشنی  روند  این 
نتوانسته است در مسیر دانش بنیان گام بردارد.
به مسئوالن  ایران خطاب  بازرگانی  اتاق  رئیس 
گفت:  صمیمانه توصیه می کنیم که از رویکردهای 
شعارگونه و تکیه بر شاخص های فرمالیته ای مانند 
تعداد شرکت های دانش بنیان در این زمینه پرهیز 
شود و به طور مشخص معیار افزایش بهره وری 
و توسعه صادرات فناورانه مبتنی بر دانش را در 
صدر اولویت ها و سیاست گذاری های خود مبنی 
بر حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان قرار دهند.

روی خط خرب
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زیست  محیط  معاون  اکبری،  حسن 
حفاظت  سازمان  زیستی  تنوع  و  طبیعی 
دامپزشک  اکرامی،  بهرنگ  و  زیست  محیط 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  معتمد 
فراموش  درباره  ما«  »پیام  سوال  به  پاسخ 
تکثیر  بر  تمرکز  وجود  با  زیستگاه ها  کردن 
همواره  زیستگاه  »حفظ  گفت:  اسارت  در 
اولویت ما بوده است. من در تمام بازدیدها 
به مسئول منطقه توران این را گفتم که شما 
ذهنت  تکثیر  مسئله  به  نباید  وجه  هیچ  به 
در  بمانی.  باز  حفاظت  از  و  متوجه کنی  را 
شده  اضافه  توران  تجهیزات  مدت  همین 
اضافه  توران  به  موتورسیکلت  تا   ۱0 است. 
کمیته  یک  و  شده  اضافه  هم  نیرو  شده، 
ساماندهی دام تشکیل شده و این موضوع 
را به دفتر زیستگاه ها ابالغ کرده ام. آنها هم 
در حال پیگیری هستند که دام هایی که قبال 
خریداری شده و محدوده هایی که آزاد شده 
جنوب  از  بخش هایی  چون  کنند  کنترل  را 
توران، ورود شتر را داشتیم. بنابراین مسائل 
حفاظت از زیستگاه هم دنبال می شود و در 
سازمان ذهن ما بیشتر متوجه حفاظت بوده 

نشود.« سعی کردیم که کمرنگ  و 
دیگر  سوال  به  پاسخ  در  همچنین  اکبری 
»پیام ما« درباره آشفتگی در طرح تکثیر در 
برنامه ریزی  نبود  آسیایی،  یوزپلنگ  اسارت 
یوزهای »ایران« و همچنین  توله   تولد  برای 
فراهم نکردن تجهیزات به طوری که دامپزشک 
شخصی اش  تجهیزات  از  استفاده  به  ناچار 
تیمارگر  نکردن  انتخاب  همینطور  و  شده 
تکثیر،  »درباره  داد:  توضیح  توله ها  برای 

او  نیست.  سازمان  از  جدا  اکرامی که  آقای 
شرایط  آن  در  و  بوده  ما  معتمد  دامپزشک 
بشنوم.  را  ایشان  نظرات  سعی کردم  تماما 
گرفته،  تماس  من  با  مسئله ای  هر  در  اگر 
آقای دکتر مرعشی،  پذیرفته ام. در حالی که 
دکتر  همینطور  و  سازمان  خود  دامپزشک 
استان  زیست  محیط  کل  )مدیر  ظاهری 
سمنان( هم در این برنامه بوده اند اما سعی 
کردیم که نظرات مسئول فنی پروسه زایمان 
او  که  تجهیزاتی  کنیم.  اعمال  و  بشنویم  را 
به  پاسخ دهی  و  رفع  راستای  در  بود،  آورده 
این  داشتیم.«  ما  است که  نیازی  و  اعتماد 
پیش  که  است  حالی  در  اکبری  سخنان 
معتمد  دامپزشک  اکرامی،  بهرنگ  این  از 
و گفته  تجهیزات گالیه کرده  نبود  از  سازمان 
بود که اگر تجهیزات پزشکی اش را با خود به 
توران نمی برد، ممکن بود ایران و توله هایش 
از دست بروند. معاون محیط زیست طبیعی 
سازمان در ادامه چندین بار تاکید کرد که نباید 
مسائل پیش آمده را آشفتگی خواند و درباره 
نبود آمادگی برای سزارین »ایران« گفت: »دو 
مدیریت  با  جلسه  سه  زایمان  از  قبل  هفته 
مدیر کل محیط زیست استان سمنان برگزار 
شد که کارشناسان دفتر حیات وحش هم در 
آن دعوت بودند. من از قول رئیس سازمان به 
او اعالم کرده بودم که تمام پیش نیازها دیده 
شود. اینکه حاال آیا در آن جلسات به موضوع 
بعدش کوتاهی  و  شده  فکر  یا  نشده،  فکر 
شده، مسئله ای است که گروه حقیقت یاب در 
حال کار روی آن هستند و نتیجه اش بیرون 

می آید. درباره سزارین و تمام پیش نیازها در 
آن جلسات پیش بینی شده بوده. اینکه چه 
چیزهایی در کمیته ها پیش بینی نشده، یا چه 
چیزهایی پیش بینی شده اما فراهم نشده، در 
انتخاب نکردن  حال بررسی است.«او درباره 
هم  سازمان  سوی  از  توله ها  برای  تیمارگر 
چنین توضیحی داد: »تیمارگری که تخصص 
نیست. یک کار تجربی است. االن یک گروه 
هستند که از توله بازمانده محافظت می کنند و 
باالخره آنها استراحت می خواهند و نمی توانیم 
فرد دیگری را پیدا کنیم. سه روز است دنبال 
تیمارگر می گردیم. اما اگر می خواستیم واقعا 
به یک پروسه تکثیر با مفهومی که در ذهن 
دارد، شاید همان  انتظار مردم وجود  و  شما 
روزی که این یوز از تهران به توران منتقل شد 
باید کسی را می فرستادیم آفریقا تا تیمارگری 
یاد بگیرد. از طرف دیگر اینطور نبود که وقتی 
بزنیم و سریعا  افتاد فراخوانی  اتفاق  زایمان 
تیمارگر پیدا کنیم. عمده برداشت و انتظار ما 
بردارد.  را  توله هایش  موارد،  یوز  بود که  این 
نمی کنند  قبول  ما  محیط بانان  هنوز  حتی 
را  توله هایش  یوز  این  حتما  می گویند  و 
به نظر من این آشفتگی  بنابراین  برمی دارد. 
است  بار  اولین  در حالی که  آن هم  نیست. 
ممکن  شده.  انجام  کشور  در  کاری  چنین 
است بعضی مسائل آن تجربه و تخصص آن 
است حتی  ممکن  یا  نباشد  داخل کشور  در 
مواردی دیده نشود. با این همه پیش از این 
هم گفته ام، باید خطاهای این کار را بپذیریم 

اصالحش کنیم.« حتما  و 

بودجه  و  برنامه  سازمان  بی توجهی 
به درخواست ها

در بخش دیگر این نشست معاون سازمان 
»ریشه  عنوان کرد:  محیط  زیست  حفاظت 
نابود  معدنی  فعالیت های  و  جاده  را  یوز 
از  را  زیستگاه  فعالیت ها  این  چون  کرده، 
بدون  تمام جاده های کشور  وقتی  برد.  بین 
اصول احداث می شوند و هیچ ابزاری دست 
سازمان محیط  زیست نیست تا جلوی این 
کار وزارت راه را بگیرد چه انتظاری داریم؟ در 
این زمینه قانونی را تهیه و به مجلس ارسال 
و  می شود  تصویب  ببینیم  باید  حاال  کردیم 
اصال وزارت راه زیر بار می رود؟« او در عین 
حال اضافه کرد: »ما از گردونه استعالم های 
را  ما  اعتبارات  معدنی حذف شده ایم. وضع 
در  دنیا  نقلیه  وسیله  ضعیف ترین  ببینید. 
حوزه حفاظت برای ماست. حتی افغانستان 
ماشینش تویوتاست اما ما نه. این دردهای 
مطرح  نشست  این  در  مواردی که  ماست. 
همه  این  با  می خواهد.  سنگین  اعتبار  شد، 
و  مشورت  با  بعد  به  این  از  می کنیم  سعی 
این  آینده  تجربه های  در  بیشتر  کارشناسی 

» نشویم.  مرتکب  را  اشتباهات 
قابل  هم  نکته  »این  ادامه گفت:  در  اکبری 
توجه است که ما برای احیای یوز 3 میلیارد 
اعتبار برای کل پنج استان مدنظر در  تومان 
اختیار داشتیم. برای این طرح نیز در کل 600 
این  در  داشت.  وجود  اعتبار  تومان  میلیون 
شرایط اقداماتی مثل رادیوگرافی و سونوگرافی 
هم برای توله ها انجام شد که هر کدام هزینه 

زیادی داشت.« او با اشاره به این ارقام گفت: 
»برای احیای یوز و پروژه تکثیر به 5 میلیارد 

تومان پول احتیاج است.«
آذرماه  »از  اضافه کرد:   موارد  این  بیان  با  او 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  در  ما  که 
بودجه  و  برنامه  سازمان  به  شدیم  مستقر 
اعالم کردیم که دوسال برای نجات یوزپلنگ 
وقت داریم. پاسخی که به ما داده شد این 
را  آن  و  است  بودجه شما مشخص  بود که 
دو صفحه ای  عمل  نقشه  ما  مدیریت کنید. 
تعیین کردیم که فردا عصر نهایی می شود و 

می کنیم.« منتشر  را  آن 

مشخص  سوم  توله  بقای  شانس   
نیست

بخش زیادی از زمان این نشست به صحبت 
بهرنگ  آن گذشت.  دالیل  و  یوزها  مرگ  از 
دامپزشک معتمد سازمان گفت که  اکرامی، 
دیشب  همین  است،  خوب  »ایران«  حال 
و  شده  هکتاری   5 محوطه  وارد  )شنبه( 
زندگی روزمره  اش را شروع کرده و قرار است 
هفته بعد دکتر پیترز، از کارشناسان خارجی 
رحم ایران را سونوگرافی می کند تا وضعیت 

شود. مشخص  سالمتش 
نشست  در  موضوعاتی که  درباره  سپس  او 
یوزها  لمس  و  دستکش  نداشتن  درباره 
مطرح شده بود گفت: »من بدون دستکش 
لمسشان کردم اما در زمان سزارین دستکش 
داشتم و آن عکس بدون دستکش مربوط به 
۴۸ ساعت بعد از عملیات معرفی توله ها به 
اینکه دست من ضدعفونی  بود. ضمن  مادر 
شده و استریل بود و در آن زمان از دستکش 
همچنین  اکرامی  بود.«  بهتر  غیراستریل 
انسان  بدن  بوی  می شود  اینکه گفته  درباره 
هم  نپذیرد  را  فرزندانش  ایران  شده  باعث 
حیوانی  »ایران،  داد:  توضیحی  چنین 
نیمه دست آموز است و اصال نمی داند طبیعت 
عادت  انسان  بوی  به  اینکه  ضمن  چیست. 
دارد و حتی به بوی آنتی بیوتیک خوراکی هم 
راحتی خورد.« به  و  نداد  نشان  حساسیتی 

اشاره کرد که  این  به  دیگر  از سوی  اکرامی 
به  یوزپلنگ  حد  در  موجود  امکانات  شاید 
این  با  و  انقراض  معرض  در  عنوان گونه ای 
نهایت  در  اما  است  نبوده  اهمیت  میزان 

داشت«. خوبی  »نتیجه 
با  سوم  توله  وضعیت  درباره  هم  اکبری 
پروژه  این  در  بزرگی  کار  اینکه  به  اشاره 
زنده  توله  یک  »اکنون  گفت:  شده  انجام 
بقای  شانس  اما  است  سالم  حدودی  تا  و 
حال کمک  در  نیست  مشخص  سوم  توله 
شیر  حال  هر  به  هستیم.  دامپزشک ها  از 
تغذیه  این  هرگز  و  می کند  مصرف  خشک 
شرایط  این  در  نیست.  مادر  شیر  جایگزین 
مشکل گوارشی به طور مکرر پیش می آید. با 
این حال تاکنون چندین بار سونوگرافی کامل 
و  دامپزشک  با کمک چندین  و  انجام شده 
پیش  نگهداری  و  درمان  شرایط  متخصص 
توران  از  بهتر  درمان  می رود.  شرایط کنونی 
داشت  فاصله  تهران  تا  ساعت   ۷ است که 
و سه ساعت تا مرکز شهر. همچنین درباره 
تلف شدن توله دوم هم منتظر نتایج قطعی 
محیط   حفاظت  سازمان  هستیم.«معاون 
که  داشت  امکان  آیا  اینکه  درباره  زیست 
توله دوم زنده بماند توضیح داد که تاکنون 
پیداست،  نمونه برداری ها  از  آنچه  اساس  بر 
باعث  دستگاه گوارش  در  شیر  شدن  لخته 
تلف شدن توله شده اما نتیجه پاتولوژی تا 
١٠ روز دیگر مشخص می شود، این وضعیت 
می تواند به نحوه شیر دادن، نوع شیر و حتی 

برگردد.  استرس 
سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  اکبری 
چنین  کیست،  یوز  تکثیر  پروژه  مسئول  که 
توضیحی داد: »این پروژه به استان سمنان 
واگذار شد و حتی کارشناسان ستادی کمتر 

می گرفتند.« قرار  جریان  در 

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از بی توجهی وزارت راه انتقاد کرد

معدن کاوی و جاده سازی علیه یوزها
برای احیای یوز در 5 استان 3 میلیارد تومان و برای طرح تکثیر در اسارت هم فقط  600 میلیون تومان داشتیم

شهر کرمان در شرایط 
خطرناک آلودگی هوا 

تعطیل نشد
پایش  سامانه  داده های  اگرچه  ما|  |پیام 
شهر  در  هوا  شرایط  کشور،  هوای  کیفیت 
کمیته  می داد،  نشان  خطرناک  را  کرمان 
اضطرار کرمان دستور به تعطیلی شهر نداد 
ساعت  دو  با  دیروز  کرمان  شهروندان  و 
تاخیر در محل کار خود حاضر شدند. این در 
حالی است که در ساعت ۱0 صبح دیروز و 
نیم ساعت بعد از بازگشایی ادارات، تنفس 

بود. ممکن  سختی  به  همچنان 
پایش کیفی  ما« سامانه  »پیام  به گزارش 
دو دستگاه  برای شهر کرمان   هوای کشور 
این  از  یکی  می دهد.  نمایش  را  فعال 
اما  ندارد  ارائه  برای  داده ای  دستگاه ها 
شاخص هم اکنون ساعت ۱0 صبح کیفیت 
هوا در میدان مشتاق 3۸5 است. وضعیتی 
که بیانگر حالت اخطار جدی برای سالمت 
این  با  است.  اضطرار  شرایط  و  افراد  همه 
حال شهر در این شرایط کامال باز  و تمامی 

فعالند. مراکز  و  ادارات 
با  هوا  آلودگی  شرایط  در  تصمیم گیری 
ریاست  به  ای  کمیته اضطرار است. کمیته 
مدیر  دبیری   و  استاندار  عمرانی  معاون 
یکشنبه  روز  صبح  که  زیست  محیط  کل 
استان گرفت  ساعته  دو  تاخیر  بر  تصمیم 
برای  شرایط  همین  در  را  دانش آموزان  و 

کرد. مدرسه  راهی  امتحان 
معاون  موسوی،  آیت اللهی  مصطفی 
در  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی 
گفت وگو با »پیام ما« تاکید دارد که اختیار 
تعطیلی  شهرها با استان نیست و شهرهایی 
به  اقدام  فرماندارانشان  که  زرند  همچون 
این  مسئولیت  کردند،  ادارات  تعطیلی 
تصمیم را فرماندار پذیرفته است. موضوعی 
که در صحبت های مجید سعیدی، مدیر کل 
بحران استان کرمان هم قید شده و او در 
گفت وگو با »پیام ما« تاکید دارد که بنا به 
نظر هواشناسی شرایط خطرناک آلودگی هوا 
در کرمان پایدار نبوده است. محمد نکوآمال، 
مدیر کل هواشناسی استان کرمان می گوید: 
در  گیرنده  تصمیم  هواشناسی  کل  »اداره 
پیش  ما  وظیفه  نیست.  تعطیلی  خصوص 
بینی بوه که براساس پیش بینی ما تا یک 
ساعت آینده شرایط هوا رو به بهبود می رود 

باال می رود.« هوا  و کیفیت 
هوای  پایش کیفی  سامانه  اطالعات  طبق 
در  کرمان  هوای  کیفیت  شاخص  کشور 
ساعت ۱۲ ظهر دیروز در وضعیت خطرناک 
سایر  که  شرایطی  است؛  داشته  قرار 
شهرستان های  حتی  و  کشور  استان های 

گرفتند. تعطیلی  به  تصمیم  کرمان 

101 گونه گیاهی خوزستان 
در معرض انقراض

کل  اداره  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
حفاظت محیط زیست خوزستان خشکسالی 
را از مهم ترین عوامل تهدید تنوع زیستی در 
از  ۱0۱ گونه گیاهی  و گفت:  دانست  استان 
در  خوزستان،  در  شده  شناسایی  گونه های 

هستند. انقراض  خطر  معرض 
عادل موال به مناسبت ۲۲ می )اول خرداد( 
ایرنا گفت: در  روز جهانی تنوع زیستی، به 
خوزستان ۹۸0 گونه گیاهی شناسایی شده 
که ۱0۲ گونه اندمیک )بومی( خوزستان بوده 
۱0۱ گونه از گیاهان شناسایی شده در معرض 

خطر انقراض هستند.
خطر  معرض  در  عمده گونه های گیاهی  او 
انقراض را گیاهان دارویی دانست و افزود: 
و  زیستگاه  تخریب  دلیل  به  گیاهان  این 
نامطلوب  شرایط  این  در  بی رویه  برداشت 

گرفته اند. قرار 
به گفته موال، ۲ سال پیش یگ گونه بادام 
در منطقه حفاظت شده شیمبار )در اندیکا( 
ذخیره گاه  عنوان  به  که  شده  شناسایی 

است. شده  معرفی  زیست کره 
خوزستان  زیست  محیط  حفاظت  معاون 
همچنین با اشاره به تنوع گونه های جانوری 
پستانداران  از  گونه  سه  گفت:  خوزستان، 
خوزستان شامل نهنگ گوژپشت، گوزن زرد 
و پلنگ در معرض خطر انقراض و ۹ گونه از 
جمله آهو، شنگ، قوچ، خفاش نعل اسبی و 

... جزو گونه های آسیب پذیر هستند.
او افزود: ۲ گونه از پرندگان خوزستان در رده 
بلوطی  اردک  شامل  دارند که  قرار  بحرانی 
پنج گونه  همچنین  هستند  حنایی  یلوه  و 
انقراض هستند که کرکس،  در خطر  پرنده 
اردک سر سفید و سسک نیزار بصره از آن 
نیز  خوزستان  پرندگان  از  ۹ گونه  جمله اند؛ 
از جمله اردک مرمری، پلیکان پاخاکستری 
و هوبره در رده آسیب پذیر معرفی شده اند.
نرم(،  فراتی )الک  موال، الک پشت  به گفته 
الک پشت دریایی و ماهی کور غار نیز جز 
گونه های در معرض خطر انقراض در خوزستان 
شناسایی شده اند. این آمار بر اساس آخرین 
به روزرسانی مطالعات تنوع زیستی خوزستان 

در سال ۹۸ به دست آمده است.

حسن اکبری: تمام جاده های 
کشور بدون اصول احداث 

می شوند و در زیستگاه یوز 
معدن کاوی می کنند و هیچ 
ابزاری دست سازمان محیط  

زیست نیست تا جلوی این کار 
وزارت راه را بگیرد چه انتظاری 

داریم؟

سالجقه: قرار گرفتن دبیرخانه 
تنوع زیستی  در وزارت جهاد 

کشاورزی اشتباه است. به نظر 
می رسد که برخی امور در 

کشور ما به جای تحقق در 
جهت منافع ملی، در راستای 

تحقق اهداف دستگاهی انجام 
می شود. جایگاه دبیرخانه تنوع 

زیستی در معاونت طبیعی و 
تنوع زیستی سازمان حفاظت 

محیط زیست است

600 میلیون تومان تمام بودجه تکثیر یوزپلنگ  در اسارت است. این رقمی است که معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی دیروز به 
آن اشاره کرد و گفت که کل اعتبار سازمان حفاظت محیط زیست برای احیای یوزها 3 میلیارد تومان است و باید بین 5 استان تقسیم 
شود. نشست خبری فرصت ها و چالش های تکثیر در اسارت گونه های جانوری در معرض انقراض که ظهر دیروز در سازمان محیط زیست 
برگزار شد، فقط به صحبت از دالیل مرگ توله یوزهای متولد شده در پشت فنس های توران و تمام مصائب یوزها و زیستگاه هایشان در 
ایران گذشت؛ مصائبی چون تهدید عبور جاده از زیستگاه ها و معدن کاوی در این مناطق. این بار هم همچون روزهای پیشین، حسن 
اکبری، معاون محیط زیست طبیعی گفت که اشتباهات را می پذیریم و حتما اصالح می کنیم و بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد سازمان 

هم از آنچه در روند زایمان »ایران« رخ داد گفت و به عکس اظهارات پیشینش، از عملکرد سازمان دفاع کرد.

بهرنگ اکرامی، دامپزشک 
معتمد سازمان گفت که حال 
»ایران« خوب است، همین 
دیشب )شنبه( وارد محوطه 

5 هکتاری شده و زندگی 
روزمره  اش را شروع کرده و قرار 
است هفته بعد دکتر پیترز، از 

کارشناسان خارجی رحم ایران را 
سونوگرافی می کند تا وضعیت 

سالمتش مشخص شود
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بر  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
تنوع  ملی کنوانسیون  مرجع  بازگشت  لزوم 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  به  زیستی 
روز  همایش  در  سالجقه  علی  کرد.  تاکید 
سازمان  در  دیروز  که  زیستی  تنوع  جهانی 
اشاره  با  شد  برگزار  زیست  محیط  حفاظت 
به لزوم توجه به راهکارهای حفاظت از تنوع 
زیستی  تنوع  روز  در  گفت:  کشور  زیستی 
درباره  شده  مطرح  موضوعاتی  همواره 
در  این  است  موجود  مشکالت  و  چالش ها 
شود.  بیان  نیز  راهکارها  باید  که  حالیست 
اگر سازمان حفاظت محیط زیست نیز روی 

نیست. پذیرفتنی  کند،  تمرکز  چالش ها 
دوره  در  زیستی  تنوع  کنوانسیون  مرجعیت 
حفاظت  سازمان  بر  عیسی کالنتری  ریاست 
کشاورزی  جهاد  وزارت  به  زیست  محیط 
لزوم  بر  دیروز سالجقه  اما  بود.  منتقل شده 
تنوع زیستی در ساختار  قرارگیری مرجعیت 
سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد. به 
گزارش ایسنا او گفت: دبیرخانه تنوع زیستی 
با دکتر اسکندر زند روزهای خوبی را می گذراند 

اما تنوع زیستی در خطر است و مسئول این 
موضوع سازمان حفاظت محیط زیست است. 
قرار گرفتن دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی  
در وزارت جهاد کشاورزی اشتباه است. به نظر 
جای  به  ما  کشور  در  امور  برخی  می رسد که 
تحقق در جهت منافع ملی، در راستای تحقق 
جایگاه  می شود.  انجام  دستگاهی  اهداف 
و  در معاونت طبیعی  تنوع زیستی  دبیرخانه 
تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست 
است. لذا از دولت می خواهیم به این موضوع 
رسیدگی شود. رسالت وزارت جهاد کشاورزی در 
حوزه محصوالت مصنوعی است و محصوالت 
طبیعی محیط زیست باید در سازمان حفاظت 

محیط زیست مدیریت شوند.
قرآن  ما  آسمانی  کتاب  در  افزود:  سالجقه 
حرف های  زیستی  تنوع  درباره  نیز  کریم 
زیادی زده شده است. تنوع از خود انسان ها 
تقوا  فاکتورهای  از  یکی  است.  شده  شروع 
باید  است که  زیست  محیط  با  برخورد  نوع 
هر انسانی آن  را ارزیابی کند. بدون شک در 
صورت از دست رفتن امنیت حیاتی، امنیت 

خواهد شد. مواجه  مشکل  با  نیز  غذایی 
او ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست 
قبال  در  را  خود  وظیفه  تا  می کند  تالش 
به  ظرفیت ها  از  و  دهد  انجام  زیستی  تنوع 
تنوع  ما  در کشور  استفاده کند.  احسن  نحو 
همه  است.  چیز  همه  از  منبعث  زیستی 
است  شده  داده  ایران  به  تنوع  ظرفیت های 
دست  دولت  و  حکمرانی  ارکان  همه  باید  و 
به دست هم دهند تا از این ظرفیت استفاده 
در جلسه عصر  آن حفاظت کنند.  از  و  شود 
دیروز هیئت دولت نیز ۱5 دقیقه به موضوع 
تنوع زیستی اختصاص داده شده همچنین 
و  فناورانه  از ظرفیت های  استفاده  ما  تالش 

است. بنیان  دانش 
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
گفت:  یوز  اسارت  در  تکثیر  طرح  به  اشاره 
در طرح تکثیر یوز ایرانی با استفاده از همه 
ظرفیت ها اقدامات الزم انجام شد. متاسفانه 
این  و  است  مطرح  همه جا  اعتبارات  بحث 
این  ما  تکلیف  دارد.  وجود  همیشه  مشکل 
از  و  باشیم   هوشیارتر  همه  از  که  است 

ظرفیت های داخلی و اندیشمندان بین المللی 
شرایطی  در  ما  کنیم.  استفاده  داخلی  و 
هستیم که ناچاریم تکثیر در اسارت را حتما 
در دستور کار قرار دهیم. باید در فضای اسارت 
کار علمی انجام دهیم. این کار علمی لزوما 
دستاوردی که می خواهیم را ندارد. نباید نقاط 
ضعف طرح نفس این کار را تحت الشعاع قرار 

دهد.
توله ها  تولد  برای  که  فرایندی  کرد:  اضافه 
وحش  حیات  رفتارشناسی  نظر  از  شد  طی 
علمی  نظر  از  طرح  کل  بود.  مطالعه  قابل 

حفظ  سوم  توله  امیدواریم  است.  ارزشمند 
شود تا نتیجه طرح نیز مثبت باشد. در این 
طرح همزمان از ظرفیت های بین المللی نیز 
استفاده شد و با  دامپزشکان افریقایی نیز 
همکاری کردیم. در کنار آن نیز پایش آنالین 
توسط متخصصان خارج از کشور انجام شد.
حفاظت  سازمان  گفت:  پایان  در  سالجقه 
محیط زیست تالش می کند تا اطالعات این 
طرح را به صورت مستند در اختیار مردم قرار 
دهد همچنین نقاط ضعف و قوت طرح نیز 
می شود. بررسی  حقیقت یاب  هیات  توسط 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

مرجعیت تنوع زیستی باید به سازمان محیط زیست برگردد 

پایش

اقلیم

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی |
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مختلفی  سواالت  به  ضرغامی  حال  این  با 
پرسش  به  پاسخ  در  البته  و  داد  جواب 
تاریخی  بافت  وضعیت  درباره  »پیام ما« 
شیراز هم نظر داد. طرح معروف به طرح 5۷ 
هکتاری در شیراز که بعد از آمدن ضرغامی 
بار دیگر عنوان شده بود. این طرح که سال 
دو  می خواست  بود،  شده  شروع   ۸۹-۹0
حسین  سیدعالالدین  و  شاهچراغ  امامزاده 
دویست  فضای  و  متصل کند  یکدیگر  به  را 
متری بین این دو صحن که شامل خانه های 
تاریخی می شود، تخریب کند. مردم محلی 
به  شیراز  در  میراث  فعاالن  و  متخصصان  و 
مخالفت با این طرح پرداختند اما حمایت از 
اجرایی شدن این طرح در وزارتخانه هم کم 
مورد  در  می گوید  ما  به  حاال ضرغامی  نبود. 
پژوهشکده  رئیس  شیراز،  تاریخی  بافت 
مواضع  و  کرده  منتشر  اطالعیه ای  میراث 
ما هم همان است. او اما تاکید دارد که نه 
کسی به دنبال تخریب بافت تاریخی است 
و نه قرار است آنجا پاساژ و مجتمع تجاری 
ساخته شود. »ما می خواهیم منطقه را ترمیم 
از خانه هایی است که آسیب  آنجا پر  کنیم. 
دیده اند و مامن معتادان شده. این در کنار 
مناسب  اصال  توریستی  و  تاریخی  بافت 
نیست. از سویی به نحوی با مسئله برخورد 
شده که گویا ما می خواهیم بولدوزر بیاوریم 
و اینجا را خراب کنیم. این درست نیست.«
ادامه تاکید کرد که این منطقه  ضرغامی در 
تاریخی  خانه های  و  تاریخی  بافت  شامل 

ما  برای  باید  موارد  این  دوی  هر  و  است 
مهم باشد. »مشاور این طرح زیر نظر وزارت 
هم  مشاور  این  است،  شهرسازی  و  مسکن 
طرح های  حرم  دو  این  دسترسی  برای 
نظر  نکرده ایم.  قبول  ما  اما  داده  مختلفی 
اصالحی دادیم چون باید با حداقل تخریب 
این راه ایجاد شود و هر زمان به جمع بندی 

می کنیم.« اعالم  را  آن  رسیدیم  نهایی 

 با متخصصان جلسه برگزار کردیم
بعد از حضور ضرغامی در کسوت وزیر میراث 
که  نکاتی  جمله  از  گردشگری،  و  فرهنگی 
همواره مورد نقد بود، استفاده از افرادی است 
ندارند.  را  زمینه  این  در  تخصص کافی  که 
سمت  در  دارابی  علی  گذاشتن  به  نقدها 
معاونت میراث فرهنگی هم همان زمان باال 
و  تجربه  تحصیالت،   دارابی  چرا که  گرفت 
نداشت.  را  جایگاه  این  در  حضور  تخصص 
پرسش ها  از  یکی  تا  بود  دلیلی  هم  همین 
در جلسه دیروز دراین باره باشد. او در پاسخ 
نظرات  از  »استفاده  گفت:  مورد  این  به 
یک  عنوان  به  کارشناسان  و  صاحب نظران 
برای مدیریت میراث فرهنگی  راهبرد اصلی 
با  متعدد  جلسات  ما  است.  مهم  بسیار 
کارشناسان این حوزه داشتیم. دو جلسه ۴0 
نفره با بهترین و نخبه ترین باستان شناسان 
و  شد  برگزار  فرهنگی  میراث  و کارشناسان 
تالش شده که نظرات آنها مورد استفاده قرار 
گیرد. اجازه بدهید آزاداندیشی وجود داشته 
مختلف  دالیل  به  رسمی  رسانه های  باشد. 

نمی توانند شرایطی فراهم کنند که همه حرف 
بزنند. من سعی می کنم شخصًا گرفتار این 
فضا نشوم اما چرا همه کمک نکنیم که این 
فضا برطرف شود؟ توصیه ما به محیط های 
نخبگانی خودمان این است که نشست های 
تحلیلی برگزار کنند. یکی از موارد مورد توجه 
اساس  بر همین  ما هم  مدیران  کارنامه  در 

است.«
به سانسورهای موجود در بحث  ادامه  او در 
ادامه داد: »ما  و  اشاره کرد  میراث فرهنگی 
در بحث های سیاسی به نکاتی برمی خوریم 
که می گویند اگر میراثی برای دوره پهلوی با 
قاجار است باید سانسور کرده و نگوییم؛ در 
این میراث  به  ما  نیست  این طور  حالی که 
پل  داریم. من  و طراحی  معماری  نگاه  هم 
ساخته اند.  دانمارکی ها  که  دیدم  را  ورسک 
دادند؟  انجام  آنها  بگوییم  دارد  اشکالی  چه 
شده  انجام  مهندسی  و کار  بوده  خوبی  کار 
شده  ساخته  قبل  حکومت  زمان  در  است. 
ولی ما آن را ثبت می کنیم و اشکالی ندارد، 
حتی هزینه هایی هم دارد و این هزینه ها را 
ما حتمًا می دهیم. به لحاظ قانونی مشکالتی 
مالی  نمی توانستند کمک های  مردم  بود که 
خود را به میراث فرهنگی هبه کنند اما بعد 
از مصوبه دو هفته پیش دولت این مشکل 
حل شد«. به گفته او، در اساسنامه صندوق 
احیا این امکان وجود دارد، بنابراین انجمن 
خیرین میراث فرهنگی تشکیل می شود. »ما 
باید زمینه جذب کمک های مردمی ریالی و 

ارزی را فراهم کنیم. برخی از مردم در خارج 
میراث  به  می خواهند  که  هستند  کشور  از 
دارد  ایران کمک کنند، چه اشکالی  فرهنگی 

که بتوان این کمک ها را جذب کرد.«

تاریخی  آثار  از  بهینه  استفاده  طرح   
بدون نظر وزارتخانه بود

یکی دیگر از مواردی که در این نشست مورد 
پرسش واقع شد، طرح جدید مجلس برای 
استفاده بهینه از آثار تاریخی بود. طرحی که 
در نهایت مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت 
این  درباره  از دستور خارج شد. ضرغامی  و 
تهیه  وزارتخانه  اطالع  بدون  که  گفت  طرح 
شده است: »نامه ای تهیه و برای نمایندگان 
این طرح را  ارسال شد و اشکاالت  مجلس 
به آنها اعالم کردیم. من هم گفتم در جریان 
البته  بودم  نگرفته  قرار  آن  محتوای  و  ارائه 
این اتفاق کم می افتد و هماهنگی ها به حدی 
نمی دانم  می شود  انجام  مشارکت  است که 
ما  اطالع  به  که  بود  شده  طی  سیری  چه 
نرسید. گفتند با توجه به قانون جامع میراث 
فرهنگی که در حال تکمیل است این طرح 

می ماند.« متوقف 

لوله های آب از »ارجان« رد می شود
ضرغامی در پاسخ به سوالی درباره تجدیدنظر 
کوچک سازی  به  توجه  با  ارجان  حریم  در 
کرد:   عنوان  بود،  کرده  اشاره  که  حرایم 
»موضوعی که مطرح کردم به ارجان ربطی 
ندارد. در ارجان گذر لوله های نفت و سوخت 
انجام شده، االن می خواهند آبرسانی کنند، 
تشخیص  بکشند؟  تشنگی  باید  مردم  آیا 
دادند با رعایت تمام ضوابط در کنار آن سازه 

از ارجان گذر کند.« لوله آب  قبلی، 

به  اختیار  تفویض  باید  معتقدم که 
استان ها داده شود

او در ادامه تاکید کرد که سیاست تفویض 
اختیار جز سیاست های ماست و گفت: »چرا 
باید برای هر کاری که می خواهد انجام شود 
اجازه گرفت؟ به طور جدی معتقدم که باید 
تفویض اختیار به استان ها داده شود. بیش 
چون  شد  تفویض  استان ها  به  مورد   ۲0 از 
خیلی از این کارها در تهران انجام می شد. 
داشته  وجود  اول کار، کمی مشکالت  شاید 
باشد اما در نهایت اتفاق خوبی است. به گفته 
از نیروهای تازه وارد  ضرغامی االن بسیاری 
مربوط به دهه 60 هستند در کنار آنها افراد با 

تجربه نیز حضور دارند. 

 بافت تاریخی با بافت فرسوده فرق 
دارد

آثار تاریخی هم از جمله  بازنگری در حریم 
فرهنگی،  میراث  وزیر  بود که  مواردی  دیگر 
پرداخت.  آن  به  و گردشگری  صنایع دستی 
شود.  حفظ  باید  تاریخی  بافت  او گفت که 
دارد.  فرق  فرسوده  بافت  با  تاریخی  »بافت 
بارها به مردم توضیح دادم که اگر می خواهید 
ببرد  بین  از  را  بسازید که حریم  ساختمانی 
یک  سمنان  در  مثاًل  مقابله کنیم.  مجبوریم 
بنای تاریخی وجود داشت که معتادان در آن 
کرده  چنان کار  شهرداری  و  می شوند  جمع 
بنا  به  آهن ها  تیر  و  نشده  رعایت  که حریم 
اعتراضی  نمی دانم چرا کسی  آسیب می زند 
نکرده است یا اینکه چرا ساختمانی در کنار 
شده که  ساخته  بنایی  تهران  شمس العماره 
جایی  در  می برد.  بین  از  را  بنا  این  حریم 
نظر  در  وسیع  را  بافت  حریم  می بینیم  هم 
گرفته اند من گفتم این کار با حساب و کتاب 
باشد چون مردم در حال زندگی و حفاظت در 
کنار این بناها و محوطه ها هستند. می توان 
را  حریم ها  این  علمی  و  قانونی  بررسی  با 
می بینم که  در سفرها  من  اما  بازنگری کرد 

نمی شود.« انجام  مردم  با  همکاری  هیچ 
و  پرداخت  موزه ها  وضعیت  به  ادامه  در  او 
گفت که در حال حاضر ۷60 موزه داریم که 
برخی  است.  آن خصوصی  موزه   500 حدود 
است .  مجموعه داران  برای  موزه ها  آن  از 
همچنین 6 موزه در هتل رامسر توسط بنیاد 

می شود. راه اندازی  مستضعفان 

را  فرهنگی  میراث  عالی  شورای   
قبول ندارم

تصریح  نشست  این  ادامه  در  ضرغامی 
و  عالی  شوراهای  مملکت  این  در  »ما  کرد: 
برجسته داریم اما ناکارآمد هستند برخی از 
این شوراها مفت نمی ارزد. بارها خواستم به 
عالی  شورای  بنویسم که  نامه  رئیس جمهور 
میراث فرهنگی را نمی خواهیم ما کار خودمان 
شوراها  این  از  بسیاری  می دهیم.  انجام  را 
تشکیل نشده ولی مأموریت فرمایشی دارند. 
شورایی به نام شورای عالی میراث فرهنگی 
را هم تا این لحظه قبول ندارم، چون کارایی 

است. نداشته 
 او در ادامه گفت که وقتی رئیس جمهور به 
خاطر حقوق مرمت کار از دستگاه های متولی 
عصبانی  بار  دو  دهند،  انجام  را  باید کار  که 
موضوع  این  به  می دهد که  نشان  می شود 
اهمیت می دهد. باید تکلیف ۸50 مرمت کار 
مشخص شود آنها با دل و جان کار می کنند.

در پاسارگاد چاه نمی زنیم  
او همچنین با اشاره ای به حواشی اظهاراتش 
و کوچک سازی حریم  پاسارگاد  به  در سفر 
»آن  تاکید کرد:   تقاضای کشاورزان،  با  آن 
پیش  سو تفاهم  کردم  صحبت  که  اوایل 
پاسارگاد  کنار  ما  می کردند  فکر  بود،  آمده 
باید چاه بزنیم. آنجا از سال های قبل چاه 
صدای  و  زده اند  متعددی  چاه های  و  دارد 
ضرغامی  اگر  است.  نیامده  در  هم  کسی 
چاه های  دهد  انجام  هم  کاری  بخواهد 
مورتورهایشان  و  شده  زده  قبل  که  آبی 
و  نداشته  کنتور  چون  بوده،  گازوئیلی 
می کردند،  برداشت  می خواستند  چه  هر 
برقی  چاه ها  این  تا کنتور  می کند  پیگیری 
اعتبار  تامین  هنوز  نیرو  وزارت  البته  شود. 
وزارت  بازرسی  بخش  رئیس  است.  نکرده 
هم با مردم آنجا صحبت کرده ند و اهمیت 
پاسارگاد  در  است.  شده  مسأله گفته  این 
چاه ها کنترل  و  شود  اصول کار  طبق  باید 
»صحبت هایم  تاکید کرد:  ضرغامی  شود.« 
و  ارجان  به  ربطی  حرایم  بازنگری  درباره 

ندارد.« پاسارگاد 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
دستی همچنین درباره استرداد اشیا تاریخی 
بعضی  اخیر  سال های  »در  شد:  یادآور  نیز 
قاچاق  به صورت  شد  باعث  بی توجهی ها 
آثاری از کشور خارج شود که بازگشت آن ها 
از  بخشی  دارد.  نیاز  حقوقی  پیگیری  به 
در  دارد.  نیاز  سیاسی  رایزنی  به  استردادها 
است.« شده  تعریف  پروژه هایی  ُبعد  این 

برگشت ناپذیر  دگرگونی های  اقلیم،  تغییر 
آب وهوایی  منفرد  رخدادهای  از  طوالنی تر 
همه  بر  زیستی  محیط  چالش  این  است. 
اثر  بین الملل  امنیت  و  بشر  زندگی  ابعاد 
اقلیم  تغییر  عوامل  بین  در  آنچه  می گذارد. 
با فعالیت های انسانی مرتبط است، گرمایش 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  طریق  از  زمین 
و  جمعیت  رشد  و  جهانی شدن  است. 
صحیح  الگوی  وجود  عدم  و  مصرف گرایی 
در  را  زمین  کره  گرم شدن  فرآیند  مصرف، 
دهه های اخیر سرعت بخشیده است. تاکید 
بسیاری از دولت ها و کنشگران بر کربن زدایی 
از چرخه تولید انرژی و صنعت و حمل ونقل 
کارشناسان  نظر  به  بنا  درحالی که  است. 
کشاورزی  فعالیت  افزایش  ملل  سازمان 
لبنی سبب  تولید گوشت و محصوالت  برای 
تغییر  می شود.  اقلیم  تغییر  پدیده  تشدید 
رژیم های غذایی و افزایش سهم گیاه خواری 
در سبد تامین مواد غذایی، یکی از گام های 
پیامدهای  با  مقابله  و  جهان  آینده  تضمین 
شرایطی که  در  هم  آن  است.  اقلیم  تغییر 
فرصت زیادی باقی نمانده است. مطابق آمار 
فائو ساالنه حدود صد میلیارد گونه حیوانی در 
راستای تامین غذای انسان کشته می شوند. 
همه مراحل دامپروری شامل تامین علوفه دام 
و کود و آفت کش ها و... چهارده و نیم درصد از 
حجم کل گازهای گلخانه ای را تولید می کنند.

اقلیم  بنا بر گزارش هیئت بین دولتی تغییر 
اقلیم  تغییر  با  آن  رابطه  و  زمین  پیرامون 
کربن  لبنیات،  و  گوشت  روزافزون  مصرف 
موجود در خاک را آزاد کرده و افزایش دمای 
زمین را سرعت می بخشد. محصوالت دامی 
و  کم آبی  بر  غیرمستقیم  یا  مستقیم  به طور 
آلودگی هوا و فرسایش خاک و کاهش تنوع 

دارند. اثر  اقلیم  تغییر  و همچنین  زیستی 
رشد  کنونی،  تغذیه  سبک  به  باتوجه    
برای  بیشتر  نیاز  و  شهرنشینی  و  جمعیت 
برای  تقاضا  افزایش  به  مواد غذایی منجر 
است  ممکن  می شود.  دامی  محصوالت 
هفتاد  تا  غذا  برای  تقاضا   ۲050 سال  تا 
بررسی های  بر  بنا  یابد.  افزایش  درصد 
فائو چهل و یک درصد آالینده های دامداری 
هر  مصرف  است.  گاو  گوشت  با  مرتبط 
بیست و هفت  معادل  گاو  گوشت  کیلوگرم 
این  است.  کربن دی اکسید  گاز  کیلوگرم 
کیلوگرم  هر  مصرف  که  است  حالی  در 
کیلوگرم  دو  گیاهی  پروتئین  منابع  از 
به  گاوها  می کند.  تولید  دی اکسیدکربن 
دستگاه  در  موجود  میکروب های  کمک 
را  گیاهان  در  موجود  مواد  خود  گوارش 
البته  می کنند.  خارج  متان  و  تجزیه کرده 
دارد.  وجود  هم  نیتروژن  آنها  مدفوع  در 
مسیر بهره وری از کود آنها نیز منتشرکننده 

است. گلخانه ای  گازهای 

مطابق بررسی ها از پنج میلیارد هکتار زمین 
زراعی شصت و هشت درصد مورد استفاده 
دامپروری قرار می گیرد. بخش عمده ای از 
استفاده  دام  چرای  برای  زراعی  زمین های 
مزارع  و  دام ها  مرتع  ایجاد  برای  می شود. 
می کنند.  جنگل زدایی  حیوانات  پرورش 
جنگل زدایی به نوبه خود ساالنه حدود یک 
می کند.  منتشر  جو  در  کربن  تن  میلیارد 
حفظ  با  دامپروری  کاهش  یا  توقف 
حفظ  به  کربن  کاهش  بر  عالوه  جنگل ها 
تنوع  از  حفاظت  و  سیل  کنترل  و  خاک 

می کند. کمک  زیستی 
مسائل  ورای  غذایی  رژیم  از  حذف گوشت 
شرایط  حیوانات،  حقوق  و  اخالق  با  مرتبط 
می کند.  مهیا  آتی  نسل های  برای  را  بهتری 
نیمه  رژیم های  کارشناسان،  برخی  البته 
مصرف  در  تعادل  و  کاهش  و  گیاه خواری 
مناطقی  در  زیرا  می کنند.  توصیه  را  گوشت 
طریق  از  صرفًا  غذا  تامین  امکان  جهان  از 
گیاه خواری میسر نیست. حذف گوشت قرمز 
حجم گازهای گلخانه ای را تا 60 درصد کاهش 
می دهد. حذف کل فرآورده های حیوانی این 
تغییر  می دهد.  ارتقا  درصد   ۷0 به  را  عدد 
سبب  جهان  جمعیت  عمده  تغذیه  سبک 
احیای جنگل ها و اختصاص درصد وسیعی 
از زمین ها به علفزارها می شود. با جذب کربن 
گرمای  از  قابل توجهی  به طور  توسط گیاهان 

یا دو  زمین کاسته می شود. اختصاص یک 
دهم درصد مراتع به کاشت محصوالت زراعی 
تغییر  تامین کند.  را  مردم  غذای  می تواند 
سبک تغذیه مردم جهان ساده نیست. نیاز 
در  دارد.  جامع  طرح های  و  هزینه  به صرف 
صاحبان  باید  حکومت ها  تغییر،  فرایند  این 
مشاغل مرتبط با دامپروری را حمایت کنند.
بین  در  تغذیه  سبک  تغییر  راهکار  البته 
برخی  دارد.  نیز  مخالفانی  کارشناسان، 
به گیاه خواری  روی آوردن  معتقدند  مخالفان 
ایجاد  با  دامی  محصوالت  ناگهانی  حذف  و 
تغییر و خلل در اقتصاد و افزایش جمعیت 
باشد.  فقر  عامل  می تواند  شهرنشین 
غذایی  فرهنگ  و  داخلی  مهاجرت  و  فقر 
رسوم  و  آیین  در  ریشه  که  گوشت خواری 
بی ثباتی های  مسبب  دارد،  مناطق  برخی 
اجتماعی  هرج ومرج  و  امنیتی  و  سیاسی 

می شود. از آنجا که همه زمین ها برای زراعت 
از  کاربری  تغییر  با  ندارند،  مساعد  شرایط 
با  است کشاورزان  ممکن  زراعی  به  چرایی 

شوند. مواجه  خشکسالی 
تهدیدات  و  آثار  درک  با  مردم  روی،  هر  به 
تغییر اقلیم می توانند به سبک تغذیه مبتنی 
مناسب  راهکاری  چشم  به  گیاه خواری  بر 
برای حفظ حیات کره زمین بنگرند. بهره بردن 
از مواد گیاهی مناسب به جای گوشت سبب 
تولید  در  صرفه جویی  و  افراد  سالمت  بهبود 
غذایی  پسماند  کاهش  و  غذایی  ناخالص 
قیاس  در  تغذیه  راهکار  طرفی  از  می شود. 
با سایر راهکارهای مدیریت گرمایش زمین، 
کاربردی تر است. جوامع انسانی می توانند با 
هدایت سیاست های حکومت هایشان در این 
در  جهانی  و  ملی  قوانین  تصویب  به  مسیر 

برسانند. یاری  زیست  محیط   جهت حفظ 

وزیر میراث فرهنگی در پاسخ به »پیام ما«:

نمی خواهیم شیراز را تخریب کنیم 
در ارجان گذر لوله های نفت و سوخت انجام شده، االن می خواهند آبرسانی کنند، آیا مردم باید تشنگی بکشند؟ 

تغییر اقلیم و لزوم تغییر الگوی تغذیه

الواح تاریخی باروی 
 تخت جمشید

 به خانه بازگشتند
مربوط  گلی  و  خشتی  منتخب  الواح 
یکم  یکشنبه  جمشید  تخت  باروی  به 
جهانی  روز  مناسبت  به   ۱۴0۱ خرداد ماه 
این  در  فرهنگی  میراث  هفته  و  موزه ها 
جهانی  فهرست  در  شده  ثبت  مجموعه 

شدند. رونمایی  یونسکو 
الواح هخامنشی سرانجام در پی تالش ها 
سوی  از  بین المللی  رایزنی های  و 
دستگاه های مختلف در مهرماه سال ۹۸، 
به  بازگشت و  ایران  به  از ۸۴ سال  پس 

شد.  منتقل  ایران  ملی  موزه 
باستان شناسان این الواح را سال ۱3۱3 
جمشید کشف کردند  تخت  در  شمسی 
برای  ایران  وقِت  دولت  موافقت  با  و 
شیکاگو  دانشگاه  به  بررسی  و  مطالعه 
امانت دادند. الواح در 50 صندوق چوبی 
و  مقوایی  جعبه    ۲000 حدود  شامل 
جمشید  تخت  در  نفتی که  ظرف   چند 
آب   پارافین  به  پرسپولیس(  )پارسه، 
شده آغشته شده بودند، از طریق بوشهر 

شدند. فرستاده  آمریکا  به 
میراث  مدیرکل  محسن نژاد،  موید  سید 
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 
این  الواح گفت » در  این  درباره  فارس 
کامل  جزئیات  با  ایران  تاریخ  الواح 
خصوص  در  جزئیات  است.  شده  بیان 
و  قدرتمند  بانوان  به  پرداختی  حقوق 
پرداخت  حقوق  و حتی جزییات  متولی 

است. آمده  الواح  این  در  هنرمندان 
هستند  معتقد  برخی که  تصور  خالف  بر 
ساخته اند  بیگاری  با  را  جمشید  تخت 
شده  مشخص  الواح  این  اساس  بر  اما 
فعالیت  جمشید  تخت  در  کس  هر  که 
کرده و سهمی در احداث این اثر تاریخی 
عرف  از  بیشتر  را  حقوقش  تمام  داشته 
با  محسن نژاد  است.«  کرده  دریافت 
ایران  به  لوح   ۲000 از  بیش  اینکه  بیان 
داده شده است، گفت: هم اکنون  انتقال 
تخت جمشید  به  ملی  موزه  از  لوح   ۱۱0
الواح در قالب  انتقال داده شده و  این 
تخت جمشید  پایگاه  موزه  در  عنوان   ۱۲

است. شده  نمایش گذاشته  به 

افزایش زمان خدمات دهی 
کتابخانه مجلس

کتابخانه  اطالعات  اشاعه  معاون 
موزه  کتابخانه،  که  کرد  اعالم  مجلس 
اسالمی  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و 
محققان  پذیرای  نیز  پنج شنبه  روزهای 
و مرکز  بود. موزه  پژوهشگران خواهد  و 
از  اسالمی،   شورای  مجلس  اسناد 
پنجشنبه  روزهای  در  خرداد ماه،  ابتدای 
محققان  و  پژوهشگران  پذیرای  نیز 

بود. خواهد 
اشاعه  معاون  مسلمی،  عبدالحسین 
ضمن  مجلس  کتابخانه  اطالعات 
مرکز،  این  کاری  ساعت  افزایش  اعالم 
ارائه  ساعت  خردادماه،  ابتدای  از  گفت: 
اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  خدمات 
روزهای  در  اسالمی  شورای  مجلس 
تا   ۷:30 ساعت  از  چهارشنبه  تا  شنبه 
ساعت  از  پنج شنبه  روزهای  در  و   ۱۸
پژوهشگران  و  است  بعدازظهر   ۱۸ تا   ۹
همراه  با  می توانند  محترم  مراجعان  و 
این  از خدمات  داشتن کارت ملی خود، 

کنند. استفاده  مجموعه 
مراجعه کنندگان  افزود:  ادامه  در  او 
هم  رایگان،  به صورت  می توانند  نیز  موزه 
این  از  گروهی  هم  و  فردی  صورت  به 
و  کنند  بازدید  تاریخی  عظیم  مجموعه 
گردشگری،  گروه های  می شود  پیشنهاد 
تربیتی  مدارس و مجموعه های فرهنگی 
برنامه ریزی جهت حضور،  از  کشور، قبل 
عمل  به  را  موزه  این  با  الزم  هماهنگی 
شامل  کامل  خدمات  بتوانیم  تا  آورند 
معرفی  فیلم  ارائه  گردشگری،  راهنمای 
تمام  از  کامل  بازدید  امکان  و  موزه 

کنیم. ارائه  را  موزه  بخش های 

مشاور طرح حرم تا حرم در 
بافت تاریخی شیراز، زیر نظر 
وزارت مسکن و شهرسازی 
است، این مشاور هم برای 
دسترسی این دو حرم 
طرح های مختلفی داده اما ما 
قبول نکرده ایم. نظر اصالحی 
دادیم چون باید با حداقل 
تخریب این راه ایجاد شود و 
هر زمان به جمع بندی نهایی 
رسیدیم آن را اعالم می کنیم

9 ماه بعد از آنکه عزت هللا ضرغامی توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و بر کرسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بنشیند، باالخره دیروز، نشستی خبری با رسانه ها، در موزه ملی برگزار کرد. نشستی که هرچند قرار بود فقط در حوزه میراث فرهنگی باشد، 
اما پرسش ها درباره حوزه گردشگری هم در آن کم نبود و البته چون این نخستین نشست وزیر بود تعداد باالی پرسش کنندگان عاملی 

شد تا بسیاری از آنها از گردونه خارج شوند و امکان پرسش برایشان فراهم نباشد. 

یادداشت

صرف هر کیلوگرم گوشت گاو 
معادل بیست و هفت کیلوگرم 
گاز کربن دی اکسید است. 
این در حالی است که مصرف 
هر کیلوگرم از منابع پروتئین 
گیاهی دو کیلوگرم دی اکسید 
کربن تولید می کند

در حال حاضر ۷60 موزه داریم 
که حدود 500 موزه آن خصوصی 
است. برخی از آن موزه ها برای 

 مجموعه داران است . همچنین
6 موزه در هتل رامسر توسط 
بنیاد مستضعفان راه اندازی 

می شود
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پیام مریاث

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

| پژوهشگر حوزه تغییر اقلیم |

| سپیده رحمن پور |

آگهی مفقودی 
پژو   سواری  مدارک  کلیه 
– ای  نقره   1399 مدل   405
موتور  شماره   به  رنگ  متالیک 
شاسی  شماره  و   124K1442570
به    NAAM01CE7LK537206
شماره پالک 37ج 534ایران 83 

متعلق به معصومه امیری شیری 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود 

ب گردیده است .
جنو

ار 
ودب

ر



پیامک شما را دربـاره 
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زندگی 20 میلیون جمعیت شهری ایران در زون های فرونشست

هر104 ایرانی، یک چاه
شهرهایی مانند کرمان، نیشابور، اصفهان، بیشتر شهرهای استان یزد، رفسنجان، مرودشت فارس، میناب در خطر قرار دارند

فرونشست در دشت هایی با 
آبخوان آب شیرین  اتفاق 
می افتد. ما ۹60 محدوده  

دشتی داریم که مبنای 
مطالعات وزارت نیرو و مبنای 
مطالعاتی ماست. دشت های 

کشور همه شرایط مشابه ندارند 
اما تقریبا دو سوم یا حدود ۴00 

دشت در کشور ما قطعا درگیر 
مسئله فرونشست شدند

| روزنامه نگار |

| ستاره حجتی |

بنا به اعالم وزارت نیرو در 
پایان سال ۱۴00 ایران بیش از 
۹00 هزار حلقه چاه دارد. یعنی 

به طور میانگین فاصله هر دو 
حلقه چاه از هم در کشور، فقط 
دو کیلومتر است و به ازای هر 

۱0۴ نفر در ایران یک حلقه 
چاه وجود دارد که آبخوان ها 
و سفره های آب زیرزمینی 

دشت های کشور را تهی و آنان 
به سمت فرونشست یک اتفاق 

برگشت ناپذیر سوق می دهد
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ی 
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 |

سند نجات جنگل زاگرس 
تدوین شده است 

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
»تداوم«  طرح  امسال  گفت:  کشور 
و  اشتغال آفرین  دانش بنیان،  )تولید، 
منابع طبیعی( طراحی و به عنوان نماد کار 
طبیعی  منابع  ادارات  همه  به  راه  نقشه  و 

است. شده  ارسال  اجرا  برای  استان ها 
در  منصور  مسعود  ایسنا  گزارش  به 
گردهمایی سراسری مدیران منابع طبیعی 
گفت: در طرح تداوم ۱۴عنوان کار »دانش 
 ۱۴0۱ و  هدف گذاری  و  مشخص   » بنیان 
پروژه منابع طبیعی نیز در قالب این طرح 

است. شده  تعریف 
او آفات و بیماری های جنگل های زاگرس، 
وجود گرد وغبار و پدیده بیابان زایی، قاچاق 
چوب، خشکسالی و فرسایش خاک را از 
طبیعی  منابع  امروز  چالش های  مهمترین 
کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: در زمینه 
منشاء  آن  اعظم  بخش  که  گرد وغبار 
خارجی دارد باید با روش دیپلماسی فعال  

با کشورهای همسایه حل و فصل شود.
او در ادامه گفت: بروز خشکسالی و هجوم 
به  را  ناپذیری  جبران   خسارت  ریزگردها 
کرده  وارد  زاگرس  ارزشمند  جنگل های 
است. در این زمینه برای نجات جنگل های 
اول  معاون  ریاست  به  ستادی  زاگرس 
ریاست جمهوری برگزار شده است.رئیس 
کشور  وآبخیزداری  طبیعی  منابع  سازمان 
اکنون  زاگرس  جنگل  نجات  سند  افزود: 
ریاست  اول  معاون  و  است  شده  تدوین 
با  کرد  مکلف  را  کشور  وزارت  جمهوری، 
وزارت  و  جهاد کشاورزی  وزارت  همراهی 
این  اولویت  دست  در  برنامه های  دفاع  
منابع  و  اجرا مشخص کنند  را جهت  سند 
اعتباری قابل توجهی برای مبارزه با آفات 
و بیماری و غنی سازی جنگل های زاگرس 
است. گرفته شده  نظر  در  دولت  از سوی 
در  آبخیزداری  طرح های  اجرای  منصور، 
رطوبت  تامین  برای  زاگرس  جنگل های 
خاک را از اقدامات ضروری منابع طبیعی 
گردوغبار  مشکل  حل  گفت:  و  برشمرد 
کاری چند بعدی است و کاهش بارندگی، 
در  قوی  دیپلماسی  و  اقلیمی  تغییرات 
موارد  جمله  از  بیابان زدایی  کنوانسیون 
است. پیگیری  دست  در  که  است  مهمی 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  منصور 
اشاره  جنگل  در  چوب  قاچاق  موضوع  به 
اقدامات  تشدید  بر  عالوه  کرد:  اظهار  و 
موضوع  چوب  زراعت  توسعه  و  حفاظتی 
حفظ  سازمان  سوی  از  چوب  واردات 
از کشور روسیه در دستور کار قرار  نباتات 
شود. وارد  جنگل  به  کمتری  فشار  تا  گرفته 
وآبخیزداری  طبیعی  منابع  رئیس سازمان 
با  قبل  سال  دو  از  ادامه گفت:  در  کشور 
و  طبیعی  منابع  سازمان  پیگیری های 
موضوع  بحران  مدیریت  سازمان  همکاری 
قانون   ۲0 ماده  قالب  در  خدمت  فداکار 
و  شد  مطرح  دولت  در  بحران  مدیریت 

است. رسیده  تصویب  به  اکنون 
خدمت،  فداکار  قانون  بر  عالوه  افزود:  او 
سازمان منابع طبیعی بر اساس قراردادی 
که با بیمه ما منعقد کرده است، کسانی که 
در دفاع از منابع طبیعی مصدوم شوند و یا 
جان خود را از دست بدهند، تحت پوشش 
می گیرند. قرار  نام«  »بی  بیمه  حمایت  و 
و  طبیعت  همیاران  آموزش  بر  تاکید 
جوامع محلی که داوطلبانه برای جلوگیری 
از تخریب منابع طبیعی اقدام می کنند از 
منابع  سازمان  رئیس  صحبت های  جمله 

بود. مدیران  نشست  در  طبیعی 
طرح ها  اجرای  گفت:  ادامه  در  منصور 
اثربخشی  طبیعی  منابع  پروژه های  و 
باید  و  دارد  مردم  زندگی  در  فراوانی 
برای  طرح ها  این  کارکردهای  و  تاثیرات 

شود. تبیین  عمومی  افکار 
اجرای  اثرات  از  یکی  کرد:  تاکید  او 
منابع  عرصه های  در  آبخیزداری  طرح های 
تقویت  و  سیل  خسارت  کاهش  طبیعی 
سفره های زیرزمینی است و مدیران منابع 
در  مردم  نمایندگان  و  استاندار  از  طبیعی 
منابع  اقدامات  تا  کنند  دعوت  مجلس 
در  را  آن  بعد  و  انجام  از  قبل  را  طبیعی 

باشند. شاهد  خود  استحفاظی  حوزه 
استان  در  چابهار  منصور 
و  آورد  مثال  را  سیستان وبلوچستان 
روستا   ۲0۴ دشتیاری  منطقه  در  گفت: 
فرسایش  اگر  و  گرفته  قرار  پهنه  یک  در 
۱6میلیون  هکتار  هر  در  کشور  در  خاک 
فرسایش  مناطق  این  در  است،  تن 
داد:  ادامه  او  برابر است.   6 خاک حدود 
فرسایش خندقی که مردم محلی استان  
پدیده ای  می گویند،  »گرگرو«  آن  به 
 ۹۹ سال  در  و  است  خطرناک  بسیار 
که  بود  مانده  متر   300 تنها  پدیده  این 
اتفاق  به رودخانه متصل شود و اگر این 
رخ می داد، مردمان زیادی باید دست به 
منابع  دو سال  اما طی  مهاجرت می زدند 
کیلومتر   ۱0 احداث   با  توانست  طبیعی 
مردم  عظیم  مهاجرت  از  خاکی  دایک 

کند. جلوگیری  محلی 

سازمان  سوی  اعالمی   از  آمار  براساس 
در  معدنی کشور  اکتشافات  و  زمین شناسی 
کشور  دشتی  پهنه   60۹  ،۱۴00 سال  پایان 
مطالعه شد از این تعداد دو سوم آن با پدیده 
فرونشست مواجه است و خطر فرونشست 
سکونتگاه های  فقط  نه  دشت ها  این  در 
شهری و روستایی کوچک بلکه کالن شهرهای 

می کند. تهدید  هم  را  ما 
آب  شرکت های  که  آماری  اعالم  به  بنا 
اعالم  کشور  سراسر  استان های  منطقه ای 
 3 غربی  آذربایجان  استان های  در  می کنند 
شرقی  آذربایجان  بحرانی،  و  ممنوعه  دشت 
 ۲6 اصفهان  بحرانی،  ممنوعه  دشت   ۸
تهران   ،۱۲ بوشهر   ،۴ ایالم   ،3 البرز  دشت،  
خراسان های   ،۱0 چهارمحال و بختیاری   ،۸
جنوبی، رضوی و شمالی به ترتیب ۲5، 33 
فارس   ،۲۷ سمنان   ،5 زنجان  دشت،   ۱۸ و 
۱3۴، کردستان 3، کرمان ۴۴، کرمانشاه ۱۸، 
شرق   ،۲۲ لرستان   ،۱5 کهگیلویه وبویراحمد 
هرمزگان   ،۱5 مرکزی  دشت،  یک  مازندران 
دشت   ۱۴ یزد  استان  و   ۱3 همدان   ،۴0
ممنوعه و بحرانی وجود دارد. این اعداد برای 
مازندران،  غرب  استان های گیالن، گلستان، 
قم، قزوین، سیستان و بلوچستان، خوزستان 
اعالم  اردبیل  دشت  مورد  در  جز  اردبیل  و 

است. نشده 

اعداد تکان دهنده حفر چاه
اعداد تکان دهنده از دشت های ممنوعه 

و بحرانی کشور در حالی به چشم می  خورد 
سال  پایان  در  نیرو  وزارت  اعالم  به  بنا  که 
۱۴00 ایران بیش از ۹00 هزار حلقه چاه دارد. 
حلقه  دو  هر  فاصله  میانگین  به طور  یعنی 
چاه از هم در کشور، فقط دو کیلومتر است 
حلقه  یک  ایران  در  نفر   ۱0۴ هر  ازای  به  و 
چاه وجود دارد که آبخوان ها و سفره های آب 
زیرزمینی دشت های کشور را تهی و آنان به 
برگشت ناپذیر  اتفاق  سمت فرونشست یک 
غیر  تعداد  این  درصد   ۴۲ می دهد.  سوق 
مجاز و بیش از آن با هدف کشاورزی حفر 
افزایش کشت در واحد سطح  با  و  شده اند 
به منظور افزایش محصول هر سال بر تعداد 

افزوده می شود. چاه ها  این 
زیستی  محیط  مخاطرات  دفتر  مدیرکل 
و  شناسی  زمین  سازمان  مهندسی  و  
خطر  مورد  در  کشور  معدنی  اکتشافات 
فرونشست در نقاط مختلف ایران می گوید: 
آب  آبخوان  با  دشت هایی  در  فرونشست 
محدوده    ۹60 ما  می افتد.  اتفاق  شیرین  
دشتی داریم که مبنای مطالعات وزارت نیرو 
و مبنای مطالعاتی ماست. دشت های کشور 
همه شرایط مشابه ندارند اما تقریبا دو سوم 
یا حدود ۴00 دشت در کشور ما قطعا درگیر 

شدند. فرونشست  مسئله 

 آغاز فرونشست در شمال ایران
رضا شهبازی معتقد است این تعداد از 
فرونشست  درگیر  هم که  دشت های کشور 

انجام  آن ها  از  مراقبی که  دلیل  به  نیستند 
او  است.  دلیل  دو  به  بلکه  نیست  شده، 
این  از  اینکه گروهی  یکی  توضیح می دهد: 
مثال  ندارند  مرغوبی  چندان  آب  دشت ها 
هم  زیادی  بهره برداری  بنابراین  است  شور 
به  نمی شود. گروه دوم مربوط  انجام  آن  از 
وضعیت  است.  کشور  شمالی  دشت های 
آبی کمی   بهتر  منابع  لحاظ  به  شمال کشور 
این  دیگر  هم  آن ها  مورد  در  البته  بود که 
اخیر  در مطالعات  متاسفانه  و   نیست  طور 
دارد  هم  مطلوب  شرایط  این  می بینیم که 
منابع  استان گلستان که  در  می کند.  تغییر 
آبی کمتری به نسبت گیالن و مازندران دارد 

است. شده  شروع  فرونشست  هم 
او اضافه می  کند: تقریبا دو سوم دشت های 
لحاظ  به  و  شدند  فرونشست  درگیر  کشور 
مساحتی نسبت به دو تا 5 سال قبل دو تا 
آمار عمومی  است  این  برابر شده است.  سه 
دشت هایی  همه  در  ما  ندارد که  دلیلی  اما 
مشابه  رفتار  هستند  دارا  را  چالش  این  که 
به  بنا  دشت ها  برخی  در  دهند.  نشان 
دالیلی فرونشست شدیدتر است. در برخی 
مرکزی,  فالت  دشت های  مانند  دشت ها 
هم  مثبتی  انداز  چشم  باال،  نرخ  بر  عالوه 
این  به  ندارد.  وجود  تغذیه شان  برای 
و  می گوییم  بحرانی  دشت های  دشت ها 
در  آبخوان  الیه های  فشردگی  وضعیت  از 
تبدیل  زمین  روی  در  خطری  به  زمین  زیر 

استان  دشت های  در  آنچه  مانند  شده اند 
در  خراسان،  نقاط  برخی  کرمان،  اصفهان، 
و  یزد  تهران، در  استان  از خود  بخش هایی 
دشت میناب و سمنان  می بینیم. در جنوب 
جدی  شکل  به  هرمزگان  دشت های  کشور 

است. چالش  این  درگیر 

وضعیت ناگوار اصفهان
زیست  مخاطرات  دفتر  مدیرکل 
محیطی و  مهندسی سازمان زمین شناسی 
است  معتقد  کشور  معدنی  اکتشافات  و 
وضعیت  اصفهان  برده  نام  مناطق  میان  از 
توضیح  او  می کند.  تجربه  را  ناگوارتری 
مستقیما  اصفهان  دشت  نشست  می  دهد: 
تاثیر  تحت  را  اصفهان  مانند  کالن شهری 

می  دهد. قرار 
بر  زمین  فرونشست  تهدید  مورد  در  او 
ما  می گوید:  ما  زیستی  سگونتگاه های 
داریم و می شود  را  نقشه های فرونشست 
تقسیمات  نقشه  بر  را  نقشه ها  این 
سیاسی کشور و شهرها و روستاها منطبق 
چه  در  آماری  لحاظ  به  ببینیم  و  کرد 
جزئیات  این  احتماال  هستیم.  وضعیتی 
و شهرسازی وجود  راه  تحقیقات  در مرکز 
نیشابور،  کرمان،  مانند  شهرهایی  دارد. 
یزد،  استان  شهرهای  بیشتر  اصفهان، 
همه  میناب  فارس،  مرودشت  رفسنجان، 

دارند. قرار  خطر  در 
همه  از  دقیقی  نقشه  است  ممکن  گرچه 

فرونشست  خطر  در  روستاهای  و  شهرها 
ملی  کارگروه  دبیر  اما  باشد  نشده  ترسیم 
اعالم   ۱۴00 سال  پایان  طبیعی  مخاطرات 
کرده بود که نزدیک به حدود ۲0 میلیون نفر 
از جمعیت شهری در زون های فرونشستی 
علی  شدند.  واقع  متفاوت  نرخ های  با 
که  بررسی هایی  بود:  کرده  اعالم  بیت الهی 
داده  نشان  شده  انجام  کشوری  به صورت 
می شود که از 3۱ استان در ۱۸ استان شاهد 

هستیم. فرونشست  رخداد 

مقابله را آغاز نکرده ایم
طبیعی  مخاطرات  ملی  کارگروه  دبیر 
برای  اتخاذ سیاست هایی  اینکه  از  انتقاد  با 
مقابله با فرونشست در کشور ما آغاز نشده، 
عوارض  ظهور  و  بروز  به  اخیرا  پدیده  گفت: 
است. شده  نزدیک  نیز  خود  خطرناک 
چاله ها  وجود  خطرناک  عوارض  از  منظور 
ناگهانی  صورت  به  است که  شکاف هایی  و 
در  شهرها،  محدوده  جاده ها،  امتداد  در 
می شود که  ایجاد  مهم  و  زیرساختی  مراکز 
مختلف  شهرهای  در  را  آن  بارز  نمونه های 
ترک  درباره  رسانه ها  در  اخیرا  دیدیم.  زیاد 
خوردگی متعدد ساختمان ها در شهر اصفهان 
زیرساخت های  و  آن  اطراف  شهرک های  و 
است.  شده  صحبت  بسیار  شهر  این  مهم 
این امر به دلیل کمبود آب، به دلیل خشک 
شدن زاینده رود و کاشت برنج است که در 
اطراف زاینده رود اتفاق می  افتد و آب زیادی 

می رود. هدر  طریق  این  از 
بیت الهی ادامه داد: حساسیت فرونشست را 
فقط نباید از دریچه خود خطر و آسیب های 
ناشی از آن نگاه کنیم. اهمیت این موضوع 
تلخ  حوادث  نیست که  دلیل  این  به  صرفا 
اتفاق می  افتد یا خودرویی داخل چاله فرو 
ابعاد کوچک  از  تنها  این ها  چرا که  می  رود؛ 
فرونشست زمین است. از مهم ترین و دیگر 
از  و  دشت ها  رفتن  بین  از  فرونشست  آثار 
فرونشست  اگر  است.  رفتن کشاورزی  بین 
به صورت ریشه ای و با روندی پیوسته دنبال 
نشود، این نگرانی را داریم که به مرحله ای 

برسد. برگشت ناپذیر 
استان های  در  فرونشست  درباره  پیگیری   
مختلف نشان داد  چندین استان با مشکل 
شدند.  مواجه  آن  آثار  و  زمین  فرونشست 
استان هایی مانند خراسان رضوی، اصفهان، 
قرار  خطر  معرض  در  بسیار  و کرمان  تهران 
دارند. همچنین چندین شهر از این استان ها 
در زون خطر فرونشست قرار دارند. به نظر 
می  آید با توجه به نوع گسترش فرونشست 
نزدیک به حدود ۲0 میلیون نفر از جمعیت 
شهری در زون های فرونشستی با نرخ های 
مهمی  مسئله  این  شده اند.  واقع  متفاوت 
میلیون   ۲0 توجه کرد.  آن  به  باید    است که 
می توان گفت که  و  است  زیادی  عدد  نفر 
حدود یک چهارم کشور در این زون ها قرار 
دارد. همچنین زمین های 3۱ شهر از استان 
اصفهان، 30شهر از تهران، ۲5 شهر از استان 
کرمان و ۲۴ شهر از استان خراسان رضوی 
استان های  در  شده اند.  فرونشست  دچار 
و...  مرکزی  همدان،  یزد،  فارس،  البرز، 
یکی  می شود.  مشاهده  فرونشست ها  این 
است  این  پدیده  این  مهم  دیگر  نکات  از 
بنای  با  ساختمان ها  زون ها  این  روی  که 
و  روستایی  محیط های  در  گل  و  خشت 
در  دارد که  قرار  فرهنگی  و  باستانی  اماکن 
ترک  و  شکاف  دچار  زمین  فرونشست  اثر 
نامقاوم  موجب  ترک خوردگی  می شوند. 
با  زلزله هایی  و  شده  ساختمان ها  شدن 
موجب  است  ممکن  نیز  متوسط  قدرت 

شود. ساختمان ها  این  تخریب 

هزار   ۱0 گفت:  گیالن  قدس  سپاه  فرمانده 
برای  گیالن  قدس  سپاه  اراضی  از  هکتار 
کاشت نهال و اجرای طرح زراعت چوب در 

گرفت. قرار  استان  این 
به گزارش ایرنا، سردار محمد عبدهللا پور بیان 
کرد: زراعت چوب یکی از اقدامات مهمی است 
که در گیالن می تواند مورد توجه قرار گیرد، زیرا 
با  بلندی  چوب، گام  زراعت  توسعه  با  دولت 
رویکرد حفاظت از عرصه های جنگلی برداشته 
ضمن آنکه این مهم به کاهش قاچاق چوب نیز 
منجر شده و به ارتقا تولیدات و پویایی صنایع 

سلولزی می انجامد.
به  اشاره  با  گیالن  قدس  سپاه  فرمانده 
زراعت  طرح  در  مشارکت کننده  سازمان های 
استانداری  کرد:  بیان  استان  این  در  چوب 
جهاد  سازمان  گیالن،  قدس  سپاه  گیالن، 
کشاورزی استان گیالن، اداره کل منابع طبیعی 
گیالن،  دانشگاه  گیالن،  استان  آبخیزداری  و 
دانشگاه آزاد اسالمی گیالن و مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن در این 

دارند. مشارکت  طرح 
زراعت  طرح  اهداف  از  یکی  عبدهللا پور  سردار 
دانست  واردات  به  وابستگی  عدم  را  چوب 
چوب،  به  افزون  روز  نیاز  خاطرنشان کرد:  و 
مواد  تامین  به  گسترش صنایع چوبی،کمک 
اولیه صنایع چوبی و کمتر شدن نیاز به واردات 
و معیشت  اقتصاد  به  قاچاق چوب، کمک  و 

کشاورزان با استفاده از زراعت چوب در اراضی 
مستثنیات مردمی و حفظ جنگل های هیرکانی 
و کمک به محیط زیست از جمله اهداف مهم در 

است. زراعت چوب  طرح 
به گفته فرمانده سپاه قدس گیالن طرح زراعت 
واحد  در  تولید  افزایش،  به  منجر  اگر  چوب 
سطح، افزایش سطح صنوبرکاری، بهبود کیفیت 
محصول و همچنین کاهش زمان تولید شود 
می توان به راحتی اقتصاد گیالن را رونق بخشید.
او با بیان اینکه افزایش طرح زراعت چوب در 
استان  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  باعث  استان 
می شود، گفت: طبق آمار تاکنون پنج هزار و ۲00 
کشاورز صنوبرکار)اشتغال مستقیم(، ۱0 تثبیت 

تثبیت  چوبی،  صنایع  شرکت  قریب  اشتغال 
و 500  اشتغال یک هزار  و  نفری  اشتغال 300  
راننده و کارگر برش درخت به طور غیرمستقیم در 
گیالن انجام شده است لذا به طوری کلی 6 هزار 
اشتغال مستقیم و ۱۲ هزار اشتغال غیر مستقیم 

صورت گرفته است.
سردار عبدهللا پور افزود: ایجاد فرصت های شغلی 
جدید، درآمدزایی برای جوامع محلی، استفاده 
و  جنگل  واقعی تر  تنفس  بایر،  زمین های  از 
طمع کمتر برای قطع درختان جنگلی، تامین 
مواد اولیه صنایع سلولزی، تامین نیاز صنایع 
چوبی کشور و احتیاج به واردات کمتر، از مزایای 

توسعه زراعت چوب است.

زراعت چوب در 10 هزار هکتار از اراضی سپاه قدس گیالن
خبر

اگر مشترک ۲00 کیلووات 
مصرف و ۱00 کیلووات 

صرفه جویی کند، 50 هزار 
تومان منفعت می شود 

به گونه ای که ۲0 هزار تومان 
پول قبض شده و 30 هزار 

تومان از دولت بستانکار 
می شود. به عبارتی دیگر در 
این موضوع نه تنها مشترک 
برای قبض خود هزینه ای 

پرداخت نمی کند بلکه 
برای صرفه جویی خود نیز 

پاداشی دریافت می کند

پاداش برای مشترکان کم مصرف برق
وزارت  مشوق های  جزئیات  درباره  نیرو  وزیر 
نیرو برای کاهش مصرف برق، گفت: از ابتدای 
خردادماه، مشترکان به ازای هر کیلووات ساعت 
هر  برق  تعرفه  برابر  پنج  مصرف،  کاهش 
پاداش  تومان   500 معادل  یعنی  کیلووات 

می گیرند.
نیرو، »علی اکبر محرابیان«  وزارت  به گزارش 
مصرف  در  که  افرادی  برای  امسال  افزود: 
پاداش هایی  می کنند،  صرفه جویی  خود 
پیش بینی کردیم که با انجام اقدامات کوچک 
مدیریت مصرفی می توانند پاداش الزم را برای 

بگیرند. صرفه جویی 
او با بیان اینکه الگوی مصرف ایام گرم سال 
در مناطق غیرگرم و عادی 300 کیلووات است، 
برق  مصرف  در  که  مشترکانی  اضافه کرد: 
رعایت کنند،  را  الگوی مصرف  و  صرفه جویی 
تومان   ۱00 متوسط  به طور  کیلووات  هر  بابت 
پرداخت می کنند و این مشترکان در صورت 
صرفه جویی و به ازای هر کیلووات ساعت پنج 
برابر تشویق می شوند یعنی به ازای هر کیلووات 

ساعت 500 تومان تشویق می شوند.
وزیر نیرو  اضافه کرد: اگر این مشترک فقط 
50 کیلووات صرفه جویی کند )به طور مثال سال 
گذشته 300 کیلووات مصرف داشته و امسال 
مصرف را به ۲50 کیلووات برساند(، قبض برق 
این مشترک رایگان شده و هیچ پولی بابت 

برق پرداخت نمی کند.
کیلووات   ۲00 مشترک  اگر  گفت:  محرابیان 

 50 صرفه جویی کند،  ۱00 کیلووات  و  مصرف 
هزار تومان منفعت خواهد شد به گونه ای که ۲0 
هزار تومان پول قبض شده و 30 هزار تومان 
دیگر  عبارتی  به  می شود.  بستانکار  دولت  از 
قبض  برای  مشترک  نه تنها  موضوع  این  در 
برای  بلکه  نمی کند  پرداخت  هزینه ای  خود 
صرفه جویی خود نیز پاداشی دریافت می کند.
مناطق  در  مصرف  الگوی  اینکه  بیان  با  او 
گرمسیر با مناطق معمولی متفاوت بوده و در 
خوبی  بسیار  صرفه جویی  امکان  مناطق گرم 
وجود دارد، گفت: در این مناطق کشور که از 
استفاده  اسپلیت ها  داکت  و  کولرهای گازی 
می شود، اگر مشترکان این مناطق بتوانند یک 
دستگاه را کمتر استفاده کنند، در ماه پاداش 

می کنند. دریافت  را  قابل توجهی 
وزیر نیرو با اشاره به مصوبه دولت در زمینه الزام 
ادارات برای صرفه جویی برق، اظهار داشت: طبق 
مصوبه دولت برای موضوع مدیریت تقاضا در 
بخش اداری برنامه ریزی شده که صرفه جویی 
اداره ها و دستگاه های دولتی  قابل توجهی در 

انجام شود.
او افزود: از اول خرداد با تذکرات و تنظیماتی که 
بر روی دستگاه های سرمایشی و غیره اداره ها 
تقاضای  و  مصرف  مدیریت  می شود،  اعمال 

موردنظر تا حدودی انجام می شود.
به گفته محرابیان، این برنامه مدیریت تقاضا 
برای سایر بخش های مصرف از جمله صنایع و 

تجاری هم در دستور کار قرار دارد.

زیر پای کشور خالی است. این جمله ای است که شاید یک دهه پیش فقط در مورد مناطق خاصی از دشت های کشور به کار برده می شد 
اما آمار و ارقام اعالمی   از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور طی ماه های اخیر حاکی از این است که این بار نه فقط 
دشت ها، روستاها و شهرهای حاشیه دشت های بحرانی بلکه کالن شهرهای کشور هم در خطر فرونشست قرار دارند و این به معنای 
افزایش خطر جانی برای شهروندان و ایجاد هزینه های هنگفت مالی به دلیل تخریب زیرساخت های شهری و روستایی کشور در آینده 

نه چندان دور است.
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1ادامه از صفحۀ

 فراموشی حق به شهر 
در طرح های توسعه 

روند  موجود  آمارهای  بر  مروری 
در  تهران  شهر  نقل  و  حمل  توسعه 
است که،  آن  از  حاکی  اخیر  دهه  یک 
توسعه »حمل و نقل خصوصی خودرو 
نقل  و  »حمل  توسعه  از  بیش  محور« 
بوده  توجه  مورد  پاک«  و  همگانی 
نقلی؛  و  حمل  اسناد  با  مطابق  است. 
بزرگراه - ساخت  بخش  در  تهران 
جلوتر  توانسته  پل  ها  و  تونل  ها  ها، 
توسعه  شامل  عمومی  نقل  و  حمل  از 
گام  شهری  اتوبوس  ناوگان  مترو، 
و  حمل  گرفتن  پیشی  این  و  بردارد. 
بر حمل و  نقل خصوصی خودرو محور 
نقل عمومی در تناقض آشکار با حقوق 
و  حمل  در  که،  چرا  است  شهروندی 
در  خودرو  تردد  میزان  خصوصی  نقل 
و  ترافیک  یافته و حجم  افزایش  شهر 
بار اضافی  از خودروها  آالینده  ها ناشی 
می کند.  تحمیل  شهروندان  و  شهر  بر 
اصلی شهر  بهره  مندان  صاحبان خودرو 
همه شهروندان  دادن  هزینه  قیمت  به 
و  حمل  در  مقابل،  در  هستند.  شهر  و 
منابع  مدیریت  بر  تاکید  همگانی  نقل 
برابری  و  عدالت  شهر،  در  انرژی 
و  اجتماعی  گروه های  همه  دسترسی 
امکانات  به  درآمد  کم  اقشار  ویژه  به 
مقرون  و  آسان  دسترسی  و  شهر  در 
منابع  رفت  هدر  کمترین  با  صرفه  به 

است.
ایجاد تناقض  اما در باب درک چرایی 
با  تهران  نقل  و  توسعه حمل  و تخطی 
توسعه  شهر،  کالن  سیاستگذاری  های 
شهروندی؛  حقوق  و  شهری  پایدار 
ورود  تحلیل  کالن  سطح  به  می  توان 
تغییر  چگونگی  آن  ذیل  تا  کرد.  پیدا 
نیز  موجود  روندهای  اصالح  سمت  به 
شناسایی شود. در این باره، چند مساله 
توسعه  کالن  تصمیم  گیری  نظام  در 
شهرهای  اغلب  البته  و  تهران  شهر 
با  تعارض  در  که  دارد  وجود  ایران 
اصل حقوق شهروندی و توسعه پایدار 
در  عدم شفافیت  مواردی چون  است. 
ساز و کارهای  فقدان  تصمیم  سازی  ها، 
مشارکت شهروندان در امور توسعه  ای، 
عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در 
اقدامات  و  تصمیمات  پیامدهای  برابر 
محیط  نداشتن  اولویت  توسعه  ای، 
زیست در اقدامات توسعه  ای و فقدان 

تصمیمات. اثربخشی  ارزیابی 
تهران  در  نقلی  و  حمل  پروژه  کمتر 
پیش از اجرا به اطالع عموم می رسید 
نبودند.  مطلع  آن ها  درباره  شهروندان  و 
از  نگارنده   نمونه بررسی موردی  برای 
و  صدر  پل  درباره  تهرانی  شهروندان 
حین  در  که  داد  نشان  نواب  بزرگراه 
پروژه - این  اجرا  از  پس  و  اجرا 
کمترین  نقلی،  و  حمل  توسعه  های 
قبال  در  پاسخگویی  و  شفافیت 
در  است.  دیده شده  تصمیمات  انجام 
های  پروژه  انتخاب  اولویت  شاخص 
زیست  محیط  پایداری  نقلی؛  و  حمل 
اگر  که؛  چرا  است  نبوده  عمل  مبنای 
و  آلودگی  تراژدی  تهران  بود  چنین 
دوش  به  سال ها  برای  را  ترافیک 
این  از  یک  هر  فقدان  نمی  کشید. 
موارد شرایطی را فراهم کرد که تراژدی 

شود. ترسیم  بدخیم  مسائل 
برنامه  ریزی  منظر  از  بخواهیم  اگر 
توسعه - اقدامات  سیاستگذاری  و 
بپردازیم،  موضوع  به  شهر  در  ای 
سیاستگذاری  کالن  نظام  سازوکارهای 
که  است  شیوه  ای  به  تصمیم گیری  و 
مشاهده  موارد  اغلب  در  شهروندان 
شهری  مدیران  تصمیمات  کننده  های 
شهرشان  سرنوشت  و  شهر  درباره 
انتظارات  و  نیازها  شناسایی  هستند. 
ساختار  در  ها  آن  اولویت دار  و  واقعی 
کم  جایگاهی  شهری  سیاستگذاری 
در  عمومی شان  مشارکت  و  دارد  رنگ 
تعریف  شهری  برنامه  ریزی  شاکله 
که  این  ضمن  است.  نشده  دقیقی 
دیده بانی  عملی  و  قانونی  بسترهای 
اقدامات توسعه ای از سوی شهروندان 
ندارد. را  الزم  کفایت  و  است  رنگ  کم 
و  بوده  زیست پذیر  که  آن  برای  شهر 
الزم  باشند  شهر  با  پیوند  در  شهروندان 
است، بایدهای پایداری با حفظ حقوق 
شود.  لحاظ  شهر  در  ساکنان  همه 
بر الیه- از مدیریت دموکراتیک  شکلی 
شود  حاکم  اجرا  و  تصمیم  سازی   های 
فرصت- عادالنه  توزیع  بسترساز  که 
شهر  ذینفعان  همه  برای  منابع  و   ها 
تصمیم  سازی،  از  شکل  این  در  باشد. 
اولویت بندی اقدامات توسعه با کمترین 
است  همراه  منابع  رفت  هدر  و  تخریب 
و سر زندگی شهر و شهروندان با رفع و 
هوا  آلودگی  چون  چالش هایی  کاهش 

می  شود. امکان پذیرتر  ترافیک  و 

دیروز، یک خرداد، پیش از گزارش بختیاری، 
شورای شهر تهران غافلگیر حضور مهدی چمران، 
رئیس هشتاد ساله شورا شد. او که به دلیل 
بیماری حدود دو ماه از حضور در صحن علنی 
جلسه  به  باالخره  دیروز  بود،  محروم  پارلمان 
پارلمان شهری آمد و در همان ابتدای حضورش 
عدم  ماه  دو  تا  داد  شهرداری  به  تذکری  هم 
حضورش را جبران کند. در جریان جلسه دیروز 
یکی از اعضای شورای شهر خطاب به صحن 
ماهانه  به صورت  بود شهرداری  قرار  گفت که 
گزارش اصالح فرآیند صدور پروانه را به شورای 
شهر ارائه کند اما این اتفاق محقق نشده است. 
چمران هم در ادامه این تذکر تاکید کرد، این 

مصوبه قطعا باید اجرا شود و نامه ای تهیه کنید 
خطاب به شهردار تهران که چرا مصوبه اجرا نشده 

و منتظر اجرایی شدن آن هستیم.
بختیاری  محمدرضا  دیروز،  جلسه  ادامه  در 
درباره وضعیت آب شرب شهر تهران گزارشی 
ارائه کرد. او با اشاره به اینکه تهرانی ها حدود 
۱۷ درصد آب شرب کشور را مصرف می کنند، 
تاکید کرد که میزان مصرف آب شرب در تهران 
حدود یک میلیارد و ۱۴0 میلیون متر مکعب 
مکعب  متر  میلیارد   6.6 حدود  کشور  در  و 
است. بختیاری در ادامه تاکید کرد: »آب شهر 
تهران را پنج سد تامین می کند و مخازن آب 
تهران، ۱ میلیارد مترمکعب گنجایش دارد و 

تقریبا  ۷0 درصد آب  در سال های نرمال از 
از طریق آب های  طریق سدها و  30 درصد 
زیرزمینی تامین می شود؛ به گونه ای که 600 
حلقه چاه داریم که 30 درصد آب موردنیاز را 

می کند.« تامین 
به گفته بختیاری حدود ۹ میلیون و ۴55 هزار 
نفر براساس سرشماری ها از آب شرب استفاده 
می کنند و با توجه به وضعیت بارندگی نامناسب 
تاکید کرد:  او  است.  آبی جدی  تنش  تهران، 
خشکسالی  است که  سالی  دومین  »امسال 
متاسفانه  و  می گذاریم  سر  پشت  را  متوالی 
امسال وضعیت بارندگی مناسب نیست چرا که 
تا به حال تنها ۱۷۹ میلی متر باران باریده و این 

در حالی  است که در مدت مشابه سال قبل 
۲5۹ میلی متر باران باریده بود و امسال  تهران 
جزو 5 الی 6 استانی است که به شدت از لحاظ 

آبی در تنش است.«
برابری مصرف آب استان تهران در روزهای پیک 

با دبی پایه رودخانه کارون
نمودارهایی که بختیاری با اتکا به آن گزارش 
می داد هم حکایت از وضعیت نامناسب ذخایر 
سدهای تهران داشت. نمودارها کاهش حدود 
۲00 میلیون لیتری مخازن را تایید می کردند. 
بختیاری در همین رابطه نیز گفت: »با تمام 
ظرفیت چاه ها در مدار هستند چرا که مجبوریم 
مخازن استراتژیک را برای شهریورماه نگه داریم 
و به همین دلیل تمام  چاه ها در مدار هستند 
.مصرف آب استان تهران در روزهای پیک تقریبا 

با  دبی پایه رودخانه کارون برابر است.«

در زمان زلزله تا چند روز آب داریم؟
بخش دیگری از گزارش مدیرعامل شرکت 
آبفا، به وضعیت مخازن اضطراری تهران اشاره 
داشت او گفت: از برنامه نصب مخازن اضطراری 
عقب هستیم اما قول دادیم تا پایان امسال ۱۲0 
مخزن را نصب کنیم. 3۷۴  مخزن اضطراری 
باید در تهران نصب شود و هدفمان این است که 
اگر زلزله باالی 6 ریشتر رخ داد، بتوانیم  3 تا ۱0 
روز آب تهران را تامین کنیم. بختیاری در ادامه 
درباره گنجایش این مخازن در مواقع اضطراری 
نظیر زلزله نیز توضیحاتی داد. او گفت که در 
صورت بروز زلزله باالی 6 ریشتر، تهران بین 3 
تا ۱0 روز آب شرب دارد: »ما فرصت داریم که 
شبکه تهران را وارد مدار کنیم و این کار تنها در 
توکیو رخ داده و بعد از آن در تهران می دهد.« 

کیفیت آب استان تهران هیچ مشکلی ندارد 
کیفیت آب شهر تهران نیز از دیگر موضوعاتی 
بود که بختیاری درباره آن به شورا توضیحاتی 

داد، او که پیشتر هم مدعی شده بود که کیفیت 
آب شهر تهران هیچ مشکلی ندارد، اینبار نیز 
همان ادعاهای قبلی را تکرار کرد:»هر کس  ادعا 
دارد که آب تهران از لحاظ کیفیت مشکل دارد، 
بیاید، چرا که آب تهران  بهترین آب است و 
هیچ گونه آلودگی ندارد و ممکن است کیفیت 
آب متفاوت باشد اما آب آلوده نیست.۱0 سال 
پیش نیترات در برخی جاها عدد ۱۲0 و ۱30 
حد  در  رسیده که  عدد 50   به   حاال  اما  بود 

استانداردهای جهانی است.« 

پارلمان شهر تهران در خیابان بهشت دیروز، روز 
اعضای شورا  را پشت سر گذاشت.  پرتذکری 
غیر از پرسش و پاسخ با مدیرعامل شرکت آبفا 
ارائه کردند.  به شهرداری  تذکراتی هم خطاب 
تذکراتی که رئیس شورا هم به بعضی از آن ها 

واکنش نشان داد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران در  جلسه علنی شورای شهر تهران

تهران در معرض تنش آبی قرار می گیرد 

در صورت بروز زلزله باالی 6 
ریشتر، تهران بین 3 تا ۱0 روز 
آب شرب دارد. ما فرصت داریم 
که شبکه تهران را وارد مدار کنیم 
و این کار تنها در توکیو رخ داده و 
بعد از آن در تهران می دهد

 تهران امسال یکی از 5 استانی است که در معرض تنش آبی قرار می گیرد. این جمله شاید یکی از مهم ترین حرف هایی بود که دیروز 
محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران مطرح کرد. بختیاری مهر ماه پارسال 
هم به پارلمان شهری تهران آمده و گفته بود که ذخایر سدهای کرج، ماملو، طالقان، لتیان و الر نسبت به سال قبل از آن، حدود 298 
میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است. آمارهای تازه شرکت آبفا همچنین نشان می  دهد که وضعیت بارندگی و ذخیره سدهای تهران 
نسبت به سال آبی گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. گزارش شرکت آبفا در تاریخ 31 اردیبهشت امسال نشان می دهد که جمع 
کل ذخیره آب مخازن سدهای تحت پوشش شرکت آبفا یعنی سدهای کرج، طالقان، لتیان، الر و ماملو حدود 202 مترمکعب کمتر از 
حجم سدها در سال 1400 است. آماری که می تواند زنگ خطری برای روزهای گرم سال نیز باشد. این زنگ خطر درحالی نواخته می شود 

که مصرف آب تهرانی ها در روزهای پیک با دبی آب رودخانه کارون برابری می کند. 

مدیرعامل آب و فاضالب استان 
تهران: امسال دومین سالی 

است که خشکسالی متوالی را 
پشت سر می گذاریم و متاسفانه 
امسال وضعیت بارندگی مناسب 

نیست چرا که تا به حال تنها ۱۷۹ 
میلیمتر باران باریده و این در 

حالی  است که در مدت مشابه 
سال قبل ۲5۹ میلیمتر باران 

باریده بود و امسال  تهران جزو 5 
الی 6 استانی است که به شدت از 

لحاظ آبی در تنش است
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آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

موتور  )شناسنامه(  سبز  برگ 
 125cc تیپ   احسان  سیکلت 
مشکی مدل 1393،شماره انتظامی 
91241 ایران 694 به شماره موتور 

   0 1 2 5 N 2 N 3 1 2 7 5 7
تنه  شماره  شاسی  شماره  و 

به نام محمد رضا ظهرابی مفقود 
اعتبار ساقط  از درجه  و  گردیده 

می باشد.

خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ 
  1600  OHV تیپ  پیکان  وانت 

سفید-شیری مدل 1390
ص   195 انتظامی  شماره 
46    ایران  49 به شماره موتور  
شاسی  شماره  و   11490042468

  NAAA46AA5BG206720
به نام  کرم اله علی پور کله گان 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
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آگهي مناقصه عمومي 
)مرحله دوم(

شهرداری آذرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم شهر نسبت به خرید و استقرار سیستم های 
نرم افزاری )سیستم یکپارچه شهرسازی ، نوسازی ، درآمد و اصناف و غیره( بر پایه GIS از طریق آگهی مناصه 

عمومی اجرا و عملیاتی نماید.   

متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را از اولین تاریخ نشر آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد (به آدرس https://setadiran.ir مراجعه و دریافت نمایند.

 ضمنا شهرداري در رد يا قبول يك یاكليه پيشنهادات مختاراست.         
تاریخ انتشار نوبت اول 02/ 03/ 1401

تاریخ انتشار نوبت دوم  09/ 03/ 1401
مهلت دریافت اسناد :1401/03/19 ساعت 13:00

متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را تا تاریخ 1401/03/29 ساعت 13:00 در سامانه ستاد اقدام 
شهرداری آذرشهرنمایند.

بحران کم آبی را جدی بگیریم

آدرس محلنامردیف

3
خرید و استقرار سیستم های نرم افزاری )سیستم یکپارچه شهرسازی ، نوسازی ، 

GIS درآمد و اصناف و غیره( بر پایه
شهرستان آذرشهر 

ول
ت ا

نوب

N2N***125E9315575

ابطال مصوبه افزایش ۲5 
درصدی کرایه ها از سوی معاون 
اول رئیس جمهور منتشر شد

خبر

افزایش نرخ حمل و نقل عمومی دستوری متوقف شد
افزایش نرخ حمل و نقل عمومی در حالی با 
متوقف شده  رئیس جمهور  اول  معاون  دستور 
روند  چگونگی  درباره  بحث هایی  که  است 
تهران مطرح  در  تاکسی  بهای  افزایش قیمت 

است.  شده 
به گزارش خبرگزاری مهر پس از ابالغ افزایش 
نرخ کرایه و اعمال آن از ابتدای اردیبهشت ماه 
این موضوع با حواشی رو به رو شد؛ طی روزهای 

اخیر بود که نامه ای از سوی فاطمی امین وزیر 
صنعت معدن تجارت مبنی بر عدم هماهنگی 
افزایش نرخ کرایه های تاکسی با مصوبه ستاد 
تنظیم بازار و به دنبال آن دستور ابطال مصوبه 
معاون  سوی  از  درصدی کرایه ها   ۲5 افزایش 

اول رئیس جمهور منتشر شد.
اول  معاون  دستور  و  نامه  این  انتشار  از  پس 
درصدی   ۲5 افزایش  لغو  برای  رئیس جمهور 

نرخ کرایه ها گمانه زنی های بسیاری در این رابطه 
مدیران  و  شهر  شورای  اعضای  و  شد  مطرح 

دادند. نشان  واکنش  آن  به  نسبت  شهری 
افزایش  تهران  شهرداری  سخنگوی  گفته  به 
بر  تاکسی ها  کرایه  متوسط  درصدی   ۲5
قانونی  مسیر  طی کردن  با  و  قانون  اساس 
اجرایی شده است و الیحه شهرداری، تصویب 
عدم  بررسی  محترم،  شورای  صحن  در 

از سوی  ابالغ  و  باالدستی  با قوانین  مغایرت 
دارد. را  تهران  فرمانداری 

سید محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران 
پیش از این و در مصاحبه ای با همین رسانه از 
بررسی دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر 
ابطال مصوبه افزایش ۲5 درصدی کرایه ناوگان 
تهران خبر  در شورای شهر  حمل و نقل عمومی 

داده بود.
او اظهار کرد: نامه ای در رابطه با لغو افزایش 
۲5 درصدی کرایه ها به شورای شهر زده شده 
داده  را  نامه  این  پاسخ  نیز  شورا  متقاباًل  و 

است بررسی این موضوع در دستور کار قرار 
آن  نتیجه  آینده  هفته  ابتدای  در  و  گرفته 

می شود. اعالم 
به  وزیر صمت  نامه  در  آنچه که  داد:  ادامه  او 
معاون اول رئیس جمهور تحت عنوان مصوبه 
 ۱۴00 مهر   ۲۷ به  متعلق  آمده  بازار  تنظیم 
ناوگان  افزایش کرایه  حالی که  در  است  بوده 
حمل و نقل عمومی در رابطه با سال ۱۴0۱ است 
شورای شهر نهاد قانون گذار است و با توجه به 
ناوگان  کرایه  می تواند  خود  قانونی  اختیارات 

دهد. افزایش  را  عمومی 

عضو شورا متن تذکر 

توصیه می کنیم که تحت هیچ عنوان نسبت به تعدیل کارگران و 
کارمندانی که خودشان یا همسرشان باردار هستند و یا کودک زیر 
یکسال دارند اقدام نشود مگر با حکم دستگاه قضا و اگر الزم به 

تعدیل است شش ماه قبل به این افراد اطالع داده شود تا آنها با 
شوک مواجه نشوند

نرجس سلیمانی، 
عضو کمیسیون 

حقوقی شورا

بررسی آمارهای مربوط به سال های ۱3۹0 تا ۱3۹5حاکی از آن 
است که سهم خانوارهای دو و سه نفره افزایش یافته و در مقابل 

سهم خانوارهای چهار نفره کاهش یافته است که نشان دهنده 
کوچک شدن بعد خانوار در شهر تهران است. در دوره مدیریت 

جدید نیز تا این تاریخ هنوز جلسه ستاد مدیریت جمعیت برگزار 
نشده است.

زهرا شمس احسان، 
عضو کمیسیون 

فرهنگی و اجتماعی 
شورا

 ما برای معتادان متجاهر هزینه می کنیم اما هزینه ورزش جوانان 
را باال برده ایم، باید در این زمینه دقت شود، ایجاد زمین فوتبال 

برای این بود که در اختیار جوانان باشد؛ اما این زمین ها را به 
مزایده گذاشتیم و شاهد این هستیم هزینه هر سانس افزایش 
یافته و الزم است کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در این زمینه 

اقدامی انجام دهند.

حبیب کاشانی، 
عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه 



پیامک شما را دربـاره 
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خراسان جنوبی

 رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش حفاظت 
زیستی  منابع  گفت:  جنوبی  خراسان  زیست  محیط 
ستون هایی هستند که تمدن ها روی آنها بنا شده  است؛ 
از دست دادن تنوع زیستی، مواد غذایی موردنیاز ما، منابع 
چوب، دارو، انرژی و فرصت های تفریحی و گردشگری 
ما را) به دلیل ازبین رفتن بوم سازگان ها( تهدید می کند.
راضیه دری گیو به بهانه روز جهانی تنوع زیستی در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: سازمان ملل متحد روز ۲۲ مه )اول 
خرداد( را برای افزایش آگاهی ها از مسائل مربوط به تنوع 

زیستی، روز جهانی تنوع زیستی نام گذاری کرده است.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش حفاظت 
محیط زیست خراسان جنوبی در خصوص وضعیت تنوع 
خراسان  استان  بیان کرد:  جنوبی  خراسان  در  زیستی 
جنوبی با وسعتی معادل ۱5 میلیون و ۸0 هزار هکتار حدود 
۹ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.
او افزود: اقلیم استان از نوع خشک و بیابانی است، اما با 
توجه به موقعیت قرارگیری مناطق پست یا مرتفع، به دو 
دسته خشک و گرم و خشک و مالیم تقسیم می شود و 
از مجموع کل اراضی استان، ۸ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۸0۸  
هکتار از آن را مراتع، 6360۹۸ هکتار از آن را جنگل ها و 

5۴33۸۹0 هکتار از آن را بیابان ها تشکیل می دهد.
تشکیالت  و  توپوگرافی  وضعیت  اینکه  بیان  با  او 

زمین شناسی منجر به پیدایش تنوع بیولوژیک بی نظیر و 
متنوعی در استان شده است، تصریح کرد: به طوری که 
بیش از هزار گونه گیاهی، بالغ بر 300 گونه جانوری شامل 
50 گونه پستاندار، ۲۲۸ گونه پرنده، 50 گونه خزنده و 3 

پراکنده اند. استان  زیستگاه های  در  دوزیست  گونه 
موجود،  زیستی  تنوع  از  حفاظت  منظور  به  افزود:  او 
نمونه هایی شاخص از طبیعت و  زیستگاه های استان در 
۴ گروه در قالب مناطق حفاظت شده، پناه گاه های حیات 
وحش، پارک های ملی و آثار طبیعی ملی انتخاب و تا حد 

توان حفاظت و حراست می شوند.
دری گیو به عوامل تهدیدکننده تنوع زیستی اشاره کرد و 
گفت: عواملی همچون تغییر کاربری اراضی به کشاورزی و 
صنعتی و مسکونی، تخریب و تجاوز به عرصه های طبیعی، 
شکار غیرمجاز و تجارت غیرقانونی حیات وحش گیاهی 
و جانوری، بهره برداری بیش از اندازه از فلور گیاهی و فون 
جانوری و انواع آلودگی ها و بیماری ها و... در تهدید تنوع 

زیستی نقش اساسی دارند.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش حفاظت 
محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: این تخریب مزارع 
حاصل بر هم زدگی تنوع زیستی و تعادل اکوسیستم بوده 
و حفاظت از تنوع زیستی، در واقع حفاظت از منافع انسان 

و دیگر موجودات حیات است.

به بهانه روز جهانی تنوع زیستی

تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
عامل تهدید تنوع زیستی است

رئیس حوزه قضایی شهرستان مراوه تپه از تشکیل پرونده برای متجاوزان و 
دست اندازی به منابع آب مردم این شهرستان خبر داد.

سیدمهدی هاشمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه کارشناسان نسبت 
به برداشت بی رویه از منابع آب و تنش های آبی در سالهای آتی در کشور ابراز 
نگرانی می کنند، اظهار کرد: در این بین برخی افراد با وجود کم آبی مفرط و نگرانی 

های مطرح شده به منابع آبی مردم دست اندازی می کنند.
وی با بیان اینکه موضوع بهره برداری غیرمجاز از یکی از منابع اصلی تامین آب 
آشامیدنی مردم شهرستان مراوه تپه در دستور کار ما قرار گرفت، افزود: بررسی 
به صورت  متخلفان  برخی  داد  نشان  عامه  راستای  حفظ حقوق  در  ما  های 
غیرمجاز از آب چشمه ساوه که منبع اصلی تامین آب اهالی مراوه تپه است 

برداشت و  زمین های کشاورزی را آبیاری می کنند .
رئیس حوزه قضایی شهرستان مراوه تپه با تاکید بر اینکه با ورود دستگاه قضایی، 
برداشت کنندگان  غیرمجاز آب از این چشمه شناسایی و برای متخلفان پرونده 
تشکیل شد، خاطرنشان کرد: در بازدید  چشمه ساوه متوجه شدیم فردی با 

انحراف آب چشمه به سمت یک آب بندان اقدام به پرورش ماهی می کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار از کشت قراردادی برنج در 6۸0 هکتار از 
اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

حمید رضا معماریان با اشاره به  سطح ابالغی 500 هکتاری کشت قراردادی برنج 
از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان برای شهرستان فریدونکنار، اظهار کرد: 
شالیزاری  اراضی  هکتار  در 6۸6.۷  با ۴05 کشاورز  تاکنون  این طرح  ابتدای  از 

شهرستان، قرارداد کشت منعقد شد.
در  مباشر خرید   ۱۱ اینکه  بیان  با  فریدونکنار  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
نوع کشت تمرکز کشاورزان روی  این  این شهرستان فعالیت دارند، گفت: در 
برنامه ریزی تولید محصول باکیفیت با کمترین هزینه است و دیگر دغدغه ای 
برای فروش محصول خود نخواهند داشت که همین امر موجب عزت و اقتدار 
کشاورزان می شود.وی افزود: در این طرح مواد اولیه کشت و کار برنج از قبیل 
در  فنی  توصیه های  و حتی  بیمه ای  بذر، کود، سموم شیمیایی، حمایت های 
اختیار کشاورزان قرار می گیرد، پس از برداشت، برنج تولید شده یا شلتوک آن 
به قیمت روز خریداری می شود و هزینه های یارانه ای در این زمان از محصول 

فروخته شده، کم خواهد شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان همدان با هشدار خشکسالی 
در استان گفت: در سال جاری آبی ۲3 درصد نسبت به سال گذشته و 3۴ درصد 
نسبت به بلندمدت کاهش بارندگی داشتیم. داوود شاهسوند یکشنبه یکم خردادماه 
در شصت ودومین شورای حفاظت از منابع، تاسیسات و مجاری آبی استان همدان، 
اظهار کرد: میزان بارش در سال آبی جاری تا امروز ۲۲۷ میلی متر بوده در حالی که در 
مدت مشابه سال گذشته ۲۷0 میلی متر و میانگین بلندمدت نیز 3۴۱ میلی متر بوده 
است.شاهسوند تصریح کرد: سال گذشته خشکسالی داشتیم اما امسال بدتر است 
به طوری که ۲3 درصد نسبت به سال گذشته و 3۴ درصد نسبت به بلندمدت، کاهش 
بارندگی داشتیم.او در رابطه با وضعیت سدهای استان همدان، مطرح کرد: ورودی 
سد اکباتان در سال جاری ۱۸.۷ میلیون مترمکعب بوده در حالی که سال گذشته ۲5 
میلیون مترمکعب داشتیم و به علت مشکالت ذخیره آب، باید از سایر منابع آب 

شرب را تامین کنیم.
شاهسوند خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت تامین آب شرب این است که در 
سال گذشته سد آبشینه را از سرشاخه مالیر و سیاه کمر پر و استفاده کردیم 

اتفاق نیفتاد. اما امسال 

متجاوزان به چشمه ساوه 
در مراوه تپه نقره داغ شدند

کشت قراردادی برنج در 680 هکتار
 شالیزار فریدونکنار

هشدار خشکسالی 
در همدان

| گلستان  | | مازندران  | | همدان |

تبریز به شهر موزه ای 
بین المللی تبدیل شود 

آذربایجان شرقی - مدیر کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی آذربایجان  شرقی 
گفت: ظرفیت های بسیاری وجود دارد تا شهر 
تبدیل شود  بین المللی  موزه ای  به شهر  تبریز 
چرا که تبریز 500 سال و در پنج دوره ی تاریخی 
پایتخت بوده و هر گوشه ی آن موزه زنده است.
احمد حمزه زاده شنبه شب، 3۱ اردیبهشت ماه، 
در برنامه ای که به مناسبت گرامیداشت هفته ی 
موزه و میراث فرهنگی در موزه مطبوعات تبریز 
آذربایجان شرقی  اظهار کرد: استان  برگزار شد، 
بعد از استان تهران با داشتن ۴3 موزه دولتی، 
عمومی و خصوصی بیشترین تعداد موزه ها را در 
کشور به خود اختصاص داده است و بسیاری 
از موزه های تخصصی برای اولین بار در استان 
داد: در موزه های  ادامه  او  آمده اند.  به وجود  ما 
را  موزه  مجوز  داران  مجموعه  نیز  خصوصی 
گرفته اند تا اشیای نفیس خود را نگهداری کنند 
نمایش مجموعه ی  و  برای عرضه  اما فضایی 
خود ندارند و اداره کل میراث فرهنگی نیز اعتبار و 
فضای محدودی دارد؛ بنابراین از اعضای شورای 
شهر درخواست می کنیم، فضای مازادی برای 
این موزه ها اختصاص دهند تا گنجینه نفیس 

آنها در معرض دید عموم قرار گیرد.
تبریز  شهر  تاریخی  بافت  از  باید  افزود:  او 
محافظت کنیم که قوانین سفت و سختی برای 
با  متناسب  حفاری  تا  داریم  ساخت و سازها 
شرایط بافت تاریخی تبریز انجام شود البته یک 
سری اعتراضاتی می شود اما باید اطالع رسانی 
شود و دستگاه های دولتی هم در جهت حفاظت 

بافت تاریخی اتفاق نظر داشته باشند.

برگزاری دوره  آموزشی 
کمک های اولیه 

در شرکت گاز سمنان 
آموزشی  دوره   سمنان-  میرزایی،  زهرا 
»کمک های اولیه و فوریت های پزشکی« ویژه 
ایمان  با تدریس دکتر  کارکنان این شرکت و 
ایزدپناه مدرس بین المللی فوریت های پزشکی 
و تروما برگزار شد.سرپرست آموزش این شرکت 
در  دوره  این  داشت:  اظهار  باال  خبر  اعالم  با 
راستای توانمندسازی پرسنل واحد حراست در 
سطح استان به منظور اقدام موثر در  مواجهه 
با انواع حوادث،  با  هدف توانمندی در ارزیابی 
صحنه حادثه، تعیین سطح هوشیاری مصدوم 
و مدیریت علمی در مواجهه با حوادث در ادارات 
گاز شهرستانی و همچنین افزایش سطح دانش 
اورژانس همکاران به مدت دو روز برای 60 نفر از 
کارکنان شرکت گاز استان در محل مرکز آموزشی 
اداره گاز شهمیرزاد برگزار شد. ابوالفضل قدرتی 
حفظ  برای  حادثه  صحنه  ارزیابی  داد:  ادامه 
ایمنی خود و سایر افراد صحنه، تعیین سطح 
هوشیاری مصدوم و بررسی راه هوایی، تنفس 
و گردش خون مصدوم از جمله انجام بهترین 
اقدامات در مواقع اورژانسی تا رسیدن تیم های 
اهمیت است و کارکنان در  با  عملیاتی بسیار 
برای  الزم  اقدامات  یادگیری  ضمن  دوره  این 
آماده سازی بستر مناسب برای درمان و نجات 
روش های  و  سوختگی ها  انواع  با  مصدوم 
تصادفات  در  ایمنی  آنها،  با  مواجهه  اورژانسی 
روش های  و  خونریزی  انواع  مرتبط،  نکات  و 
کنترل آن، برق گرفتگی و راه های مواجهه با آن و 

همچنین مانور "هایم لیخ" آشنا شدند.

سفیران حامی یابی کمیته 
امداد  قم شروع 

به کار کردند 
توکلی، قم- امیرحسین یاوری، هنرمند رسانه 
ملی و فعال فرهنگی، اجتماعی، ورزشی به عنوان 
نخستین سفیر حامی یابی طرح اکرام ایتام و 
 محسنین کمیته امداد استان قم معرفی شد. 
عباس جوشقانیان، معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد استان قم با اشاره به دغدغه 
تعدادی از فعاالن فرهنگی و اجتماعی نسبت به 
مشکالت ایتام و نیازمندان گفت: کمیته امداد 
استان قم، با در نظر گرفتن همین موضوع طرح 
 سفیران حامی یابی را در این نهاد آغاز کرده است.
او با بیان اینکه بخشی از افراد جامعه ظرفیت های 
طرح های  با  مردم  آشناکردن  در  باالیی  بسیار 
این نهاد به ویژه طرح اکرام ایتام و محسنین 
سخنرانان،  هنرمندان،  گفت:  دارند  نهاد  این 
با  مداحان  و  دانشگاه  اساتید  نویسندگان، 
فرصت های مناسبی که در اختیار دارند می توانند 
 مردم را برای ثبت نام در این طرح تشویق کنند.
او با بیان اینکه امیرحسین یاوری، تهیه کننده، 
کارگردان، مجری و گوینده رسانه ملی، مدرس 
دانشگاه و مربی رشته های رزمی، فعال فرهنگی، 
به عنوان  اجتماعی، رسانه و هنرهای نمایشی 
ایتام  اکرام  ستاد  حامی یابی  سفیر  نخستین 
و محسنین کمیته امداد استان قم شده است 
تصریح کرد: این هنرمند رسانه ملی ضمن ثبت 
نام در طرح اکرام ایتام و محسنین، خدمت به 
نیازمندان و تالش برای رفاه خانواده های ایتام و 
محسنین را افتخاری بزرگ برای خود دانست و 
خواستار مشارکت همشهریان قمی در این طرح 

خداپسندانه شد.

به زودی در اهواز  با استفاده 
از سیستم های هوشمند 

مشابه یکی از کالن شهرهای 
موفق کشور، پسماندهای 

خشک از درب منازل مردم 
جمع آوری می شود و هزینه 
آن به حساب تحویل دهنده 

پسماند واریز می شود

محیط  حفاظت  مدیرکل   - کهگیلویه و بویراحمد 
زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: به منظور 
جلوگیری و خودکنترلی آتش بیش از ۱۹0کیلومتر 
استان  جنگلی  شده  حفاظت  مناطق  در  ُبر  آتش 

است.  شده  ایجاد 
افزود:  خبرنگاران  جمع  در  خرد  جاودان  اسالم 
آتش سوزی های  احتمال  با شروع فصل گرما  
عمدی و سهوی در جنگل و مراتع افزایش می یابد.
او اظهار کرد: بر این اساس ، اتخاذ تدابیر مناسب 
میزان  و  آتش سوزی ها  سطح   کاهش  برای 
خسارات به منابع ملی و نسل های آینده ، اقداماتی 
مورد  باید  متولی  دستگاه های  سوی  از  است که 
محیط  حفاظت  گیرد.مدیرکل  قرار  توجه  و  تاکید 
خاطرنشان  کهگیلویه و بویراحمد  استان  زیست 
کرد: محیط بانان با سه دستگاه تراکتور در مناطق 
 ۱۹0 از  بیش  سردسیر  تا  شده گرمسیر  حفاظت 

ایجاد کردند. بر  آتش  کیلومتر 
عمدتا"  توپوگرافی  به  اشاره  با  خرد  جاودان 
کوهستانی مناطق تحت مدیریت محیط زیست در 

استان تصریح کرد: کوهستانی بودن اغلب مناطق 
استان باعث شده، در بیشتر موارد کار اطفا حریق با 
کندی و سختی فراوانی انجام گیرد، بنابراین اتخاذ 
اقداماتی که نقش خودکنترلی در آتش را ایفا کند 

ضروری بود .  
به منظور پیشگیری  اداره کل  این  داد:  ادامه  وی 
مناطق  در  احتمالی  آتش سوزی های  گسترش  از 
جنگلی و مرتعی، ایجاد آتش بر را در دستور کار 
خود قرار داد و در همین راستا بیش از ۱۹0 کیلومتر 
آتش بر در مناطق تحت مدیریت محیط زیست در 
۲ حوزه گرمسیر و سردسیر ایجاد نموده و  محیط 

بانان همچنان روزانه مشغول ایجاد آتش برند .
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
توجهی  بی  کرد:  عنوان  کهگیلویه و بویراحمد 
در  حضور  هنگام  افراد  از  بعضی  سهل انگاری  و 
عرصه های جنگلی احتمال وقوع آتش سوزی در 
این عرصه ها را افزایش داده که با ایجاد آتش بر، 
امکان گسترش حریق های احتمالی تا حد قابل 

می یابد. کاهش  مناطق  این  در  توجهی 

شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس   - خوزستان 
با  به زودی  گفت:  اهواز  شهر  اسالمی  شورای 
پسماندهای  هوشمند،  سیستم های  از  استفاده 
منازل مردم جمع آوری می شود. از درب  خشک 
به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  سراج  احمد 
و  ارتقا  برای  کرد:  اظهار  شهر  نظافت  وضعیت 
سیستم  باید  اهواز  شهر  نظافت  وضعیت  بهبود 
نظارت هوشمند بر پیمانکاران خدمات شهری به 
کار گرفته شود که در این خصوص سامانه ای در 

است. شده  گرفته  نظر 
کرد  اشاره  خشک  پسماند  ریالی  ارزش  به  او 
سیستم های  از  استفاده  با  زودی  به  افزود:  و 
موفق  کالن شهرهای  از  یکی  مشابه  هوشمند 
مردم  منازل  درب  از  پسماندهای خشک  کشور، 
حساب  به  آن  هزینه  و  می شود  جمع آوری 
صورتی  در  می شود.  واریز  پسماند  تحویل دهنده 
که کاربر نخواهد مبلغ را استفاده کند نیز می تواند 
این مبالغ را از طریق همان اپلیکیشن در اختیار 

خیریه،  امور  در  هزینه  برای  جهادی  گروه های 
یا  درمانی  امکانات  ساخت  محرومیت زدایی، 

ببیند. نیز  را  کار  سیر  و  دهد  قرار  رفاهی 
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر اهواز گفت: مقدمات این کار توسط سازمان 
و  است  انجام  حال  در  اهواز  شهرداری  پسماند 
بخش زیادی از کار انجام شده است. امیدواریم 
در شش ماهه اول سال این موضوع محقق شود 
درب  از  خشک  پسماند  جمع آوری  عملیات  تا 
انجام شود. این سیستم های هوشمند  با  منازل 
زباله سایت  بیان کرد: در کارخانه تفکیک  سراج 
هستیم  شرایط  فراهم کردن  حال  در  نیز  صفیره 
فضای سبز  برای  و  تولید شود  تا کود کمپوست 

بگیرد. قرار  استفاده  مورد  اهواز  و کمربند سبز 
شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
سلول  به زودی  کرد:  عنوان  اهواز  شهر  اسالمی 
شماره ۲ سایت صفیره نیز که مدتی تعطیل بود، 

می شود. مدار  وارد 

ایجاد 190 کیلومتر آتش ُبر در جنگل های کهگیلویه و بویراحمد

تحویل گرفتن پسماند خشک از درب منازل اهوازی ها، به زودی 

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان کهگیلویه و بویراحمد از 
مردم خواست که کشاورزان 

ضمن خودداری از آتش زدن کاه 
و کلش مزارع کشاورزی و باغ 

های حاشیه مناطق حفاظت شده 
از رها کردن شیشه و پالستیک 
در جنگل که ممکن است بر اثر 

افزایش دما و تابیدن خورشیدن 
باعث ایجاد آتش سوزی شود، 

جدا خودداری کنند

آگهي  تجدید 
مزایده عمومی

مورخ   889 شماره  مصوبه  اساس  بر  دارد  نظر  در  رفسنجان  شهرداري 
1400/10/26  شورای محترم اسالمي شهر، نسبت به فروش251 قطعه زمین از امالک 

نمايد.  اقدام  عمومی  مزایده  برگزاري  طريق  از  شهرداری 
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی الزم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت 
بعمل  می آید  نسبت به دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در تجدید مزایده به دفتر 
نشانی  به  یا  تختی  خیابان  رفسنجان،  آدرس  به  مركزی  شهرداری  در  واقع  قراردادها  امور 
اینترنتی www.newes.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری 

روز چهارشنبه مورخ 03/11 /1401 به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند.
 ) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن های تماس : 34258701-5 -034 
اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

شماره:29/1401/10164
تاریخ: 1401/02/31

اداره کل ثبت اسناد امالک خراسان شمالی
آگهی فقدان سند مالکیت 

نظر به اینکه آقای سید رضا هاشمی فرزند سید کاظم به شماره 
ملی 36۷35۴۲۲۴35 با با وکالت خانم منیره سادات هاشمی به 
شماره وکالت نامه ۱6300 مورخه ۲6/۱۲/۱3۹5 دفتر اسناد رسمی 
شماره ۱6 بجنورد ستناد دو برگ استشهاد گواهی امضا شده منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت 
ششدانگ پالک ۴65۴ فرعی از ۱۲5 اصلی واقع در بخش دو 
بجنورد به آدرس بجنورد خیابان دانشگاه بعد از بیمارستان امام 
شده  مفقود  جابجایی  بعلت   ۱۸۲۱۷3 چاپی  شماره  به  و  علی 
اولیه  مالکیت  سند  شد  معلوم  امالک  دفتر  بررسی  با  و  است 

ذیل دفاتر الکترونیکی ۱3۹6۲030۷۱۱5000306 بنام نامبرده فوق 
صادر و تسلیم

از این حکایتی ندارد لذا طبق  گردیده است دفتر امالک بیش 
ماده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده 
روز از انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل سند 
مالکیت با سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 
صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و 

سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.

علی اوسط رستمی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

شناسه آگهی:1321703

آگهی مفقودی 
کارت ماشین وبرگ سبز سواری 
آبی    1390 مدل   LX سمند 
موتور  شماره   به  رنگ  متالیک 
12490274287 و شماره شاسی 
 NAAC91CC1CF888575
به شماره پالک 581م 26 ایران 

65 متعلق به اقای مجید قادر 
اعتبار  درجه  از  و  مفقود  پور 

ج ساقط گردیده است .
 گن

عه
قل

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴0۱603۱۹00۸000۱5۴ 
هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای احمد منصوری بیدخوانی فرزند علی به شماره شناسنامه ۲ صادره از زرند در یکباب 
خانه به مساحت ۲۲۱.۸5 مترمربع از پالک ۷56۱ اصلی واقع در بلوار فردوس ۲0 متری 
محرم _ جنوبی ۲ خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی حکمت محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴0۱/3/۲-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴0۱/3/۱۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی- اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴0۱603۱۹00۸000۱33 
هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فاطمه مهدی زاده گزوئی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 3 صادره از زرند در 
یکباب خانه به مساحت ۲0۲.۱6 مترمربع از پالک ۷56۱ اصلی واقع در زرند بلوار فردوس 
کوچه ۲۸ خریداری از مالک رسمی خانم نیره مهرابی زاده هنرمند محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲3
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴0۱/3/۲-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴0۱/3/۱۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴0۱603۱۹00۸000۲۷ 
هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضا اسمعیلی جرجافکی  فرزند باقر  به شماره شناسنامه ۱06 صادره از زرند در 
یکباب خانه به مساحت ۲3۹.۲0 مترمربع از پالک ۷56۱ اصلی واقع در زرند خیابان ۲0 
متری محرم خریداری از مالک رسمی خانم هایده مهرابی زاده هنرمند محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴0۱/3/۲-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴0۱/3/۱۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب    
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی- آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون 
شما برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ره۱۴0۱603۱۹0۷۹00005۲-۱۴0۱/0۲/۱۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه بامری زه کلوت فرزند اسالم 
بشماره شناسنامه ۱5صادره ازجازموریان در یک باب خانه به مساحت ۱53۸.۹متر مربع 
پالک ۲۲36فرعی از۴۴0- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴0فرعی از ۴۴0اصلی قطعه 
سه واقع در زهکلوت گل آباد بخش۴6کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی بامری 
پاک  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱0۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴0۱/03/0۲ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴0۱/03/۱6

محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 
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عکس:  باشگاه خبرنگاران جوان

| خانه تاریخی صادقی اردبیل |
خانه تاریخی صادقی خانه ای مجلل و باشکوه در 
محله اوچدکان اردبیل واقع شده است. ساخت 
 ۱۲۸3 تا   ۱۲۷۹ سال های  به  تاریخی  خانه 
هجری قمری باز می گردد. صاحب این خانه تاجر 
خوشنامی به نام حاج ابراهیم صادقی است. خانه 
شماره  به  اسفند ۱3۸6   ۱6 در  صادقی  تاریخی 
۱۴۴65 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
به مساحت ۱۴50  زمینی  در  عمارت  این  است. 
مترمربع و با زیربنایی در حدود ۱۷50 مترمربع 
ساخته شده است. پس از گذشتن از در ورودی، 
وارد داالنی مستطیل شکل با نمای آجری و سقف 
چوبی می شویم که گویا در زمان های قبل سقف 
بوده است. نمای  نیز آجری ضربی  این ورودی 
است  پنجره های ساده چوبی  با  آجری  عمارت، 
که منتهی الیه ارتفاع آن در طبقه دوم به صورت 
کنگره درآمده است. نمای دیوارهای ضلع جنوبی 
و غربی حیاط دارای تاق نماهای آجری است و 
قسمت اصلی ساختمان در سه طبقه ساخته شده 
که مشتمل بر زیرزمین، همکف و طبقه باال است. 

ساختمان دارای دو در ورودی است با دو راهروی 
مجزا و اتاق های قرینه، که به یکدیگر راه دارند. این 
بنای تاریخی دارای سه بخش مجزا است که برای 
مراودات اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و خانوادگی 
به کار گرفته می شد. در این بنا، از اسلوب  معماری 
بسیار متین استفاده شده و مصالح به کار رفته 
در آن، با سلیقه و التزامی ویژه انتخاب شده اند. 

پله های ورودی به طبقه باالی خانه از چوب گردو 
است،   درها،   کمدها، اشکاف ها و گنجه ها نیز با 
مهارت خاصی ساخته شده اند. در ازاره دیوارهای 
جانبی کتیبه زیبای آیت الکرسی به خط نستعلیق 
نقش بسته است. از این عمارت، در حال حاضر 
استفاده مسکونی نمی شود،  ولی بنا از استحکام 
و سالمت کامل برخوردار است. / سیری در ایران

 در دوم خرداد ماه ۱۴00، روزنامه »پیام ما« گزارشی با عنوان »هنوز به 
پیک مصرف   برق نرسیده ایم« منتشر کرده  است که به قطعی بی برنامه 
تیتر  با  دارد. همچنین گزارش دیگری  اشاره  در کشور  برق  ادامه دار  و 
»رقابت نابرابر کشاورزی و تاالب ها برسرآب« در این شماره از روزنامه 

منتشر شده است.

| آلودگی خاک ) بخش 20( |
به منظور تقویت خاک و افزایش محصول تا حد امکان باید از کود حیوانی 
یا مخلوطی از کود شیمیایی و کود حیوانی استفاده شود. در شرایطی که کود 
حیوانی در دسترس نیست، نباید به خاک کود شیمیایی خالص داد. در این 
شرایط بهتر است به کود شیمیایی کاه افزوده شود. / دانشنامه  محیط زیست

باد نوروزی همی در بوستان سامر شود

تا به سحرش دیدٔه هر گلبنی ناظر شود

گل که شب ساهر شود پژمرده گردد بامداد

وین گل پژمرده چون ساهر شود زاهر شود

ابر هزمان پیش روی آسمان بندد نقاب

آسمان بر رغم او در بوستان ظاهر شود

زردگل بیمار گردد، فاخته بیمار پرس

یاسمین ابدال گردد خردما زائر شود

آستین نسترن پر بیضه عنبر شود

دامن بادام بن پر لل فاخر شود

مرغ بی بربط، به بربط ساختن دانا شود

آهو اندر دشت چون معشوقگان شاطر شود

بلبل شیرین زبان بر جوزبن راوی شود

زندباف زندخوان بر بیدبن شاعر شود

کبک رقاصی کند، سرخاب غواصی کند

این بدین معروف گردد، آن بدان شاهر شود

باد همچون دزد گردد هر طرف دیباربای

بوستان آراسته چون کلبه تاجر شود

هر زمان دزد اندر افتد کلبه را غارت کند

مرغ چون بازاریان بر کار ناصابر شود

منوچهری

جثه این جانور بزرگ تر از گربه  اهلی است، بدن 
و  بلند  پا  و  دست  شکل،  استوانه ای  و  کشیده 
پاها بلندتر از دست ها است. گوش های بزرگ و 
مثلثی شکل با دسته ای از موهای سیاه به طول 
آن. دم کوتاه  انتهای  در  پنج سانتی متر  تقریبی 
تنه است.  باریک حدود یک سوم طول سرو  و 
شنی  زرد  رنگ  به  و  انبوه، کوتاه  پشت  موهای 
قهوه ای  به  متمایل  دارچینی  تا  قرمز  به  متمایل 
باهاله ای سیاه رنگ. زیر بدن، چانه و گلو سفید 
سیاه  گوش ها  پشت  و  چشم ها  باالی  است. 
به  دهان  از گوشه های  باریکی  است. خط سیاه 
چشم ها امتداد دارد. طول سروتنه آن ها60 تا ۹0 
سانتی متر و درازای دمشان ۲3 تا 3۱ سانتی متر 

است. میانگین وزنشان 6 تا ۱۹ کیلوگرم است. 
مانند  ایران  استپی  و  بیابانی  مناطق  اکثر  در 
منطقه  توران،  ملی  پارک  کویر،  ملی  پارک 
حفاظت شده بهرام گور، ساغند یزد، عباس آباد 
نایبندان،  وحش  حیات  پناهگاه  نایین، 
سیستان وبلوچستان، خراسان، مسجد سلیمان 
شده  مشاهده  کرمانشاه  در  ذهاب  پل  سر  و 
اوایل  است.  شبگرد  اغلب  جانور  این  است. 
غروب و صبح زود فعالیت بیشتری دارد. گاهی 
روزها نیز دیده می شود )در فصل زمستان روزها 
نیز به جست وجوی شکار می پردازد(. به صورت 
انفرادی زندگی می کند و قلمرو وسیعی دارد. 
حفره های  و  سنگ ها  شکاف  بوته ها،  زیر  در 
طبیعی النه می سازد و کف آن را با پشم و پر 

می پوشاند. / کویرها و بیابان های ایران

کاراکال

خانوادگی  رازهای  از  بعضی  به  بردن  پی 
به  را  ما  نهایت  در  است  ممکن  گاهی 
بکشاند که  هم  دیگری  چیزهای  کشف 
هرگز به نفع ما نخواهد بود چرا که در این 
زندگی  و  مرگ  پای  است  ممکن  میان 
در میان باشد. کتاب »ساالری ها« نوشته 
»بزرگ علوی« روایتی است از راز خانواده  
پایان  در  ساالری که  نام  به  ثروتمندی 
خواننده را با برمال شدن راز با موضوعات 
خاندان  ساالری  می کند.  روبه رو  عجیبی 
از  که  هستند  بروجرد  در  ثروتمندی 
بزرگ هستند،  زمین داران  و  امالک داران 
حتی  که  هستند  طوری  خاندان  این 
دامادهای خانواده هم فامیلی هایشان را 
تغییر دادند و به نوعی ساالری شده اند؛ 
اما راز خانواده زمانی برمال می شود که دو 
برادر از خاندان ساالری به نام های ساالر 
نیا و ساالر نظام برای تقسیم ارث ومیراث 
رازی که  می آیند.  بروجرد  به  ساالری ها 
هنوز معلوم نشده که این خاندان ثروت 
در  اما  آوردند  دست  به  کجا  از  را  خود 
خیانت،  قتل،  مثل  اتفاقاتی  میان  این 
به  شاید   ... و  سیاسی  فعالیت های 
موضوع کمک کند. کتاب  این  فهمیدن 
نوشته   است  کوتاهی  رمان  ساالری ها 
بزرگ علوی که اولین بار در سال ۱35۴ 
در برلین منتشر شد. این کتاب در ایران 

از سوی انتشارات نگاه منتشر شد. بزرگ 
نوشته هایش  در  خاصی  امضای  علوی 
دارد و آن رد سیاست در آثارش است. در 
این رمان هم می توان با شخصیت پردازی 
و صحنه سازی های ریز و جزئی که علوی 
خلق کرده پی به مهارت این نویسنده در 
زبان  به  روایتی که در عین پیچیدگی ها 
دوره  یک  از  فضایی  ملموس  و  ساده 
سیاسی را به شکل خانواده نشان می دهد 
دید. در این رمان اگرچه قصه حول محور 
این  از  نویسنده  اما  است  ارث  تقسیم 
فرصت استفاده کرده و تاریخ و سیاست 
را در فرهنگ متفاوت زندگی اقشار نشان 
می دهد. پیچیدگی روابط فامیلی و تعدد 
اسامی کتاب ممکن است در درجه  اول 
داشته  خواننده  برای  مبهمی  احساس 
باشد اما در ادامه مخاطب خود را در برابر 

و جالب می بیند. متفاوت  اثری 

| ساالری ها | 
|  بزرگ علوی |

 آلبوم »سرو خرامان« به آهنگسازی حمیدرضا عرب و با حضور 
محمدعلی کیانی نژاد )آهنگساز و نوازنده نی( رونمایی شد. به 
گزارش ایسنا، »سرو خرامان« در ژانر موسیقی اصیل ایرانی و در 
دستگاه همایون، روی اشعاری از موالنا و فیض کاشانی ساخته 
شده است. قطعات این آلبوم با همراهی اعضای ارکستر »دل 
و جان« به سرپرستی حمیدرضا عرب در استودیو پژواک ضبط 
شده است. در این مراسم محمدعلی کیانی نژاد از دشواری های 
تهیه و تنظیم آلبوم در فضایی امروزِی موسیقی و هنر کشور 
گفت و تاکید کرد: موسیقی ایرانی برای حرکت رو به جلوی خود، 
نیاز دارد. اصغر و حمیدرضا  از آهنگسازان مستقل  به حمایت 
اسماعیلی خوانندگان این آلبوم هستند. صدابرداری آلبوم »سرو 
خرامان« را یاسر فالح پور انجام داده و انتشارات »آوای مهربانی« 

این اثر را منتشر کرده است.

نمایش »قاره هفتم« به نویسندگی احسان نگهبان و میالد 
ظهوریان، طراحی و کارگردانی احسان نگهبان و تهیه کنندگی 
حسین مومنیان از سه خرداد هر روز ساعت ۱۹ در عمارت 
احسان  به گزارش هنرآنالین،  سیمرغ روی صحنه می رود. 
صاحبدادی، علی فراستی، نیلوفر پناهی، حسام نورمحمدی، 
نازنین جعفری و محمد پوریا هاللی بازیگران این اثر نمایشی 
هستند که در خالصه داستان آن آمده است:»مهاجرانی که 
راهی  استرالیا  سمت  به  آرافورا  دریا  از  غیرقانونی  به صورت 
می شوند، درست وسط راه کشتی آن ها غرق می شود و در 
کف اقیانوس منتظر شما هستند... ُکَمک!« عالقمندان جهت 
رزرو بلیت این نمایش که هر روز از 3 خردادماه به مدت 
می توانند  می رود؛  روی صحنه  سیمرغ  عمارت  در  ده شب 
به سایت تیوال و یا گیشه این تماشاخانه به آدرس خیابان 

نوفل لوشاتو، بن بست زیبا مراجعه کنند.

| موسیقی  |

| تئاتر |

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

ول
ت ا

نوب

)شماره 1401/9/ص( هم زمان با ارزیابی کیفی 

آگهی مناقصه عمومي دو مرحله ای 

سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان درنظردارد احداث شبکه های ابیاری و زهکشی دشت جیرفت و رودبار جنوب با پرداخت از محل 
اعتبارات ملی طرح شبکه های آبیاری و زهکشی  بصورت اسناد خزانه اسالمی  با سر رسید 1403/08/21 به شرکت های صاحب صالحیت  

با گرید  پایه 5 آب  واگذار  نماید متقاضیان  می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد الکترونیک دولت مراجعه نمایند .

جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : ) www,setadiran,ir( شماره تماس مرکز 
پشتیبانی و راهبری سامانه :27341934-021 اقدام نمایند.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ ۱۴0۱/03/0۲ لغایت ۱۴0۱/03/0۷زمان

تحویل )ضمانت نامه(
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادها مکان

تا پایان وقت اداری تاریخ  ۱۴0۱/03/۱۷زمان

گشایش پیشنهادها 
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادهامکان

ساعت ۱0صبح  روز  چهارشنبه ۱۴0۱/03/۱۸زمان

توضیحات : 

 شناسه آگهی ........

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴0۱.03.0۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴0۱.03.0۴


