
رییس جمهوری:

 همکاری کشورهای ساحلی خزر
 به ثبات منطقه ای می انجامد 

رئیس جمهوری ایران دریای خزر را دریای همکاری دانست و گفت: همکاری های 
کشورهای ساحلی خزر به خصوص با توجه به تحوالت بین المللی اهمیت فزاینده ای 
یافته و این تعامل نه تنها موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه ملت های ما می شود، 
بلکه به تقویت صلح و ثبات منطقه ای و حل مسائل حوزه خزر صرفا از طریق 

کشورهای ساحلی می انجامد.

روایت سفر به جنگل های هیرکانی 
 همراه با »الریکه برترام«، گردشگر 

و گیاهشناس آلمانی

 ایران
سرزمین گیاهان ارزشمند

 »پیام ما« طرح کاروان ترویج و 
 بهره وری تولید وزارت جهاد کشاورزی

 را بررسی کرد

اصالح سیاست های 
کشاورزی، الزام 

فراموش شده
فاصله طبقاتی جامعه را جرم خیز می کند

پیشنهاد می کنم آقای غضنفرآبادی متخصصان و کارشناسان سیاست جنایی، جرم شناسی وحقوق دانان را به کمیسیون قضائی دعوت کند

گفت وگوی »پیام ما« با محمود صادقی درباره احتمال حذف قانون کاهش حبس تعزیری

| جامعه شناس و نماینده سابق مجلس |

| پروانه سلحشوری |

زدودن زمینه جرم به جای 
 تشدید مجازات

ارتکاب جرم ریشه های اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی دارد و جامعه شناسان ارتکاب جرم 
مرتبط  اجتماعی  ساختارهای  و  شرایط  به  را 
ابعاد  نیز  روانشناسان  سو  دیگر  از  می دانند. 
مواردی  در  به خصوص  را  جرم  روانشناختی 
توام  معموال  جرم  ارتکاب  که  قتل  همچون 
به  می دانند.  مهم  بسیار  است،  خشونت  با 
همین دلیل در اغلب کشورهای دنیا در مورد 
گرفته  روانشناسان کمک  از  قتل  به  ارتکاب 
می شود. این در حالی است که متاسفانه در 
اجتماعی،  ابعاد  بعضًا  قضایی  دستگاه  ایران، 
را  ارتکاب جرم  در  موثر  اقتصادی  و  فرهنگی 
ندارد.  به آن  انگاشته و توجه چندانی  نادیده 
از منظر جامعه شناختی در اغلب موارد، بزه و 
جرم معلوِل شرایط است و خود، علت نیست؛ 
پس تا علت ها مرتفع نشوند، نه تنها جمعیت 
می زنند،  جرم  ارتکاب  به  دست  که  افرادی 

نمی یابد... کاهش 

 کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از مذاکرات شبانه 
به توافقنامه بحران آب و هوایی دست یافتند

 نقطه پایانی برای 
موتورهای درون سوز
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| مهدی زارع |

 مدیریت خشکسالی
 چالش ایران و منطقه 

سازمان  و  آمار  مرکز   1401 تیر  هفتم  سه شنبه 
روند  با  خشکسالی  نقشه  تطابق  از  هواشناسی 
مهاجرت در ایران خبر دادند.  در یک دوره 10ساله، 
غرب کشور  جنوب  و  شرق  جنوب  مرکزی،  نقاط 
نقشه  خشکسالی گرفته اند.  از  را  تأثیر  بیشترین 
پشتیبان  و  مؤید  نیز  ایران  آمار  مرکز  مهاجرتی 
دیگر  عبارت  به   است.  هواشناسی  سازمان  نقشه 
مهاجرتی  خالص  عمدتا  کشور،  مرکزی  مناطق 
مقصد  مهاجرفرست تر هستند.  یعنی  دارند  منفی 
غرب  شمال  در  آذربایجان ها  مهاجرت ها،  بیشتر 
بخش های  شمالی،  خراسان  شرق  شمال  کشور، 
غربی گیالن، بخش هایی از زنجان و چهارمحال و 
بختیاری است. اگرچه مسائل اقتصادی در میزان 
و مکان مهاجرت مؤثر است اما داده های مکان محور 
بر  اقلیمی  تغییرات  تأثیر  از  نشان  آمار،  سازمان 
مقصد مهاجرت دارد.  اثرهای خشکسالی بر جوامع 
آسیب پذیر و اکوسیستم ها می تواند از طریق اقدام 

یابد. انسانی کاهش  اقدامات  و  نهادها 

یک شرکت قصد دارد به مدت چند میلیون سال 
فناوری  از  استفاده  و  حفره ها  عمیق ترین  حفر  با 
همجوشی هسته ای به زمین نیرو بدهد. به گزارش 
ایسنا و به نقل از آی ای، هدف یک شرکت بیرون 
 ،)MIT(ماساچوست فناوری  موسسه  دل  از  آمده 
استفاده از اشعه ایکس برای ذوب و تبخیر سنگ ها 
چاه های گاز  و  سنگ  زغال  معادن  از  استفاده  و 
موثر  تبدیل  و  عمیق  زمین گرمایی  چاه های  به 
است. پاک  سوخت  به  کثیف  فسیلی   سوخت 
 MIT یک مهندس در مرکز علوم پالسما و فیوژن
است.  مفهوم  این  پشت  ووسکوف"  "پل  نام  به 
را صرف توسعه روشی کرده  وی 14 سال گذشته 
زغال  نیروگاه  یک  بتواند  است  ممکن  که  است 
سنگ متروکه را ظرف یک دهه به طور کامل بدون 
کربن کند. روش او که توسط شرکتی به نام "کویز 
انرژی")Quaise Energy( در حال تجاری سازی 
نیروگاه های  تمام  در  تقریبًا  می تواند  است، 
کند. کار  زمین  در  گاز  چاه های  و  سنگ   زغال 
در نهایت، این شرکت قصد دارد با ایجاد عمیق ترین 
در  زمین گرمایی  انرژی  جذب  و  جهان  حفره های 
نیازهای  تا  باشد  زیاد  اندازه کافی  به  مقیاسی که 
برآورده کند،  برای میلیون ها سال  را  انسان  انرژی 

رویای خود را محقق کند.

تامین انرژی از زیر زمین 
برای چند میلیون سال

جدایی  شکل  به  بلندپروازانه  آرزوهای  این 
مرتبط  ما  پای  زیر  در  نهفته  انرژِی  با  ناپذیری 
درون  گرمای  اساسًا  زمین گرمایی  انرژی  است. 
طول  در  شده  تولید  همان گرمای  است که  زمین 
مواد  رادیواکتیو  تجزیه  و  زمین  شکل گیری سیاره 
تولید می کند و در سنگ ها  معدنی است که گرما 
می شود. ذخیره  زمین  هسته  در  سیاالت   و 
پوسته  در  مداوم  به طور  انرژی  این  آنجایی که  از 
سیاره ما ایجاد می شود، یک منبع انرژی تجدیدپذیر 
است. با این حال، حتی با وجود اینکه سایر منابع 
انرژی تجدیدپذیر در دهه های اخیر توسعه یافته اند، 
انرژی زمین گرمایی به دلیل این واقعیت که برداشت 
واقع،  آن کار ساده ای نیست، کنار مانده است. در 
تاسیسات زمین گرمایی تنها در مناطقی وجود دارند 
که شرایط امکان استخراج انرژی را در اعماق نسبتا 
 کم تا عمق 1۲1 متر زیر سطح زمین فراهم می کنند.
یک  از  فراتر  زمین  حفاری  می گویند،  محققان 
پوسته  زیرا  می شود،  غیرممکن  مشخص،  عمق 
مته های  می شود که  سخت تر  و  داغ تر  و  عمیق تر 
دلیل  همین  به  می کند.  فرسوده  را  مکانیکی 
است. نیاز  مورد  جدید  حل  راه  یک  که   است 
دستگاه  یک  است  ممکن  جدید  حل  راه  این 
نام  به  ریزامواج)مایکروویو(  کننده  ساطع 

سیستم های  باشد.   )gyrotron("ژیروترون"
دستگاه  این  حول  انرژی"  "کویز  شرکت  حفاری 
تحقیق  حال  در  دهه ها  برای  که  شده اند  متمرکز 
در  مواد  مانند گرم کردن  اهدافی  برای  توسعه  و 
حالی  در  است.  هسته ای  همجوشی  آزمایش های 
که این شرکت هنوز همه موانع مهندسی مرتبط با 
را  بلندپروازانه ای  است، هدف  نکرده  برطرف  را  آن 
برای مهار انرژی از یک چاه آزمایشی تا سال ۲0۲۶ 

است. کرده  تعیین 

استفاده از پرتوهای ژیروترون 
برای تبخیر سنگ

"ووسکوف" پس از استفاده از پرتوهای ژیروترون 
همجوشی  آزمایش های  در  سنگ  تبخیر  برای 
توسعه  را  ایده  این  سال،  چندین  برای  هسته ای 
سازه های  آن  در  داد که  انجام  را  آزمایش هایی  و 
سنگی کوچک را با امواج یک ژیروترون کوچک در 
MIT منفجر کرد.  مرکز علوم پالسما و همجوشی 
شرکت  این  شد.  وارد  انرژی"  "کویز  بود که  اینجا 
تأسیس  هود"  "مت  و  آراک"  "کارلوس  توسط  که 
آمریکا  انرژی  وزارت  از  بودجه ای  است،  شده 
با  را  "ووسکوف"  آزمایش های  تا  کرد  دریافت 
کند. عملی  بزرگ تر  ژیروترون  یک  از   استفاده 
شرکت،  این  ژیروترون  نیروی  با  حفاری  پلتفرم 
و  می کند  ایجاد  تبخیر سنگ  طریق  از  را  حفره ها 
زمین گرمایی  عمیق  انرژی  به  دسترسی  امکان 
می کند. فراهم  پیچیده  تجهیزات  به  نیاز  بدون   را 
پایان  از  قبل  است  قرار  که  کار  این  در  محققان 
برابر  سال تکمیل شود، می خواهند حفره ای را ۲0 
با  "ووسکوف"  آزمایشگاهی  آزمایش های  عمق 
را  ایجاد کنند. سپس حفره ای  بزرگ تر  دستگاهی 
۲0 برابِر عمق قبلی ایجاد می کنند. در نهایت، این 
تبخیر  آینده  سال  اواخر  تا  است  امیدوار  شرکت 
سنگ را در آزمایش های میدانی آغاز کند و انرژی 
با دمای ۵00  از چاه های زمین گرمایی آزمایشی  را 
کند.  استخراج   ۲0۲۶ سال  تا  سانتیگراد  درجه 

از  مجدد  استفاده  دارد  قصد  شرکت  این  سپس 
 زغال سنگ و گاز طبیعی را با این فناوری آغاز کند.
شرکت  در  مشاور  عنوان  به  که  "ووسکوف" 
بیانیه ای  در  می کند،  فعالیت  انرژی"  "کویز 
در  به  سرعت  کار  این  می گوید:  مطبوعاتی 
مهندسی  مشکالت  ما  که  می افتد  اتفاق  زمانی 
با  آن  کارکرد  و  درست  پرتوی  یک  انتقال 
کنیم. حل  شکست  بدون  را  باال  انرژی   چگالی 
می رود،  پیش  سرعت  به  کار  این  افزود:  وی 
ژیروترون ها  مبنای  بر  که  آن  پایه  فناوری  زیرا 
شما  است.  دسترس  در  تجاری  صورت  به  است، 
و  دهید  سفارش  شرکت  یک  به  را  آن  می توانید 
البته،  دهید.  تحویل  االن  همین  را  سیستم  یک 
شبانه روزی  صورت  به  هرگز  تاکنون  منابع  این 
مهندسی  گونه ای  به  آنها  اما  نشده اند،  استفاده 
بهره برداری  مورد  طوالنی  مدت  برای  که  شده اند 
مشکالت  این  اگر  می کنم  فکر  من  بگیرند.  قرار 
سال  شش  یا  پنج  در  کنیم،  حل  را  مهندسی 
آینده یک نیروگاه زمین گرمایی راه اندازی خواهیم 
هستم. خوشبین  بسیار  موضوع  این  به  من   کرد. 
حفاری  تجهیزات  انرژی"  "کویز  شرکت  وقتی 
در  موجود  حفاری  دکل های  ناوگان  با  را  خود 
نیروی کار  از  می تواند  کند،  سازگار  جهان  سراسر 
ببرد. بهره  گاز  و  نفت  صنعت  در  موجود   جهانی 
دستاوردهای  گذشته  دهه  در  می گوید:  "هود" 
شده  حاصل  تجدیدپذیر  انرژی های  در  عظیمی 
ما  که  است  این  امروز  بزرگ  تصویر  اما  است، 
نقاط  به  تا  نمی رویم  پیش  سریع  اندازه کافی  به 
تأثیرات  بدترین  کردن  محدود  برای  که  عطفی 
برسیم. داریم،  نیاز  هوایی  و  آب   تغییرات 
انرژی  منبع  یک  زمین گرمایی  انرژی  افزود:  وی 
است که می تواند در هر جایی بهره برداری شود و این 
توانایی را دارد که از نیروی کار عظیمی که در صنعت 
انرژی مشغول کار هستند، استفاده کند تا به راحتی 
فراهم کند. را  بدون کربن  انرژی کاماًل  منبع   یک 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
وزیر  توسط  کشور  غذایی  امنیت  سند  امضای  از 
به شورای عالی  ارسال رسمی آن  جهادکشاورزی و 
انقالب فرهنگی خبر داد. سید مجتبی خیام  نکویی 
آموزش  تحقیقات،  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
تحقیقات  شورای  نشست  در  کشاورزی  ترویج  و 
غذایی کشور  امنیت  امضای سند  درباره  کشاورزی 
به  آن  ارسال رسمی  و  توسط وزیر جهاد کشاورزی 
شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: سازمان تات در 
سمت نماینده تام  االختیار وزارت جهاد کشاورزی و نیز 
رئیس سازمان تات در سمت دبیر کمیسیون امنیت 
غذایی کشور، مسئول پیگیری و به تصویب رسیدن 
این سند در صحن شورای عالی انقالب فرهنگی است 
و امیدواریم این سند همانند ریل  گذاری برای حوزه 
امنیت غذایی در کشور، هر چه سریع  تر به تصویب 
نهایی برسد.سند امنیت غذایی کشور رسما به شورای 
عالی انقالب فرهنگی ارسال شداین معاون وزیر جهاد 
کشاورزی با اشاره به اهمیت سند ملی امنیت غذایی 
کشور، از پیش  بینی تشکیل ستاد راهبردی اجرای 
سند امنیت غذایی با حضور رئیس جمهور و یا معاون 
اول رئیس جمهور و چند تن از وزرا برای نخستین بار 
در کشور خبر داد و افزود: با تصویب کلیات این سند 
در شورای عالی انقالب فرهنگی، برای نخستین بار 
است که سند امنیت غذایی در سطح رئیس جمهور و 
 یا معاون اول رئیس جمهور در کشور مطرح می شود.
تحقیقاتی  مراکز  دستاوردهای  ارائه  نکویی  خیام  
سازمان را در سفرهای استانی رئیس جمهوری بسیار 
حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: این رویکرد می تواند 
بخش  در  تحقیقات  و  پژوهش  جایگاه  اهمیت 

کشاورزی کشور را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به ضرورت تعامل موسسه  های ملی و 
مراکز تحقیقاتی استانی و برنامه ریزی  های هدفمند، 
ورود به فعالیت  های مجموعه  ها و حمایت از طرح  های 
تاثیر گذار را که موجب رفع مشکالت حوزه کشاورزی 
می شود، مورد تاکید قرار داد.رئیس سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی ضمن تاکید بر خارج کردن 
طرح  های بدون اولویت از دستور کار موسسه  ها و مراکز 
تابعه سازمان اضافه کرد: موسسه  ها و مراکز تحقیقاتی 
باید چالش  های حوزه خود را اولویت  بندی کرده، و 
مطابق آن اولویت  ها، راهبرد الزم را تعیین کنند تا برای 
 اجرای راهبردها مجموعه اقدامات الزم را تدارک ببینند.
اینکه  به  اشاره  با  وزیر جهاد کشاورزی  معاون  این 
جمع  بندی برنامه  ها در شورای تحقیقات سازمان می  
تواند نقش یک دستورالعمل را ایفا کند و بر افزایش 
فعالیت شرکت  های دانش  بنیان در تدوین برنامه  های 
سازمان  تحقیقاتی  مراکز  و  موسسه  ها   1401 سال 
 تاکید کرد و تغییر راهبردی بر این مبنا را خواستار شد.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
گیری  بازپس  خواستار  جمهور  رییس  از 
تاکید  و  شدند  رسانه  اصحاب  از  شکایات 
کردند که رویه اخیر در شکایت از رسانه ها به 
یک سنت تبدیل نشود؛ ادامه دادن این روند 
منجر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت در 
بین رسانه ها خواهد شد. به گزارش ایسنا، 
متن تذکر کتبی ۲4 نماینده مجلس شورای 
 اسالمی به رییس جمهوری به شرح زیر است:
»باتوجه به مصاحبه دادستان محترم تهران 
از  شکایت  درصدی   ۵0 افزایش  بر  مبنی 
عنایت  با  و  اخیر  ماه  در سه  اصحاب رسانه 
از  بر حمایت  همواره  نیز  جنابعالی  اینکه  به 
اصحاب رسانه تاکید داشته اید، خواهشمند 
است دستور فرمایید باتوجه به نقش رسانه 
مسائل  و  مشکالت  بیان  ضرورت  و  ها 
گیری  بازپس  خصوص  در  آنها،  سوی  از 
اخیر  رویه  و  آید  بعمل  الزم  اقدام  شکایات 
در شکایت از رسانه ها به یک سنت تبدیل 
این  دادن  ادامه  رسد  می  نظر  به  نشود، 
اجتماعی  سرمایه  کاهش  به  منجر  روند 
شد.« خواهد  ها  رسانه  بین  در   دولت 
به گزارش ایسنا، اخیرا علی صالحی دادستان 
تهران در نشست خبری گفته بود که »تعداد 
ماهه   ۳ در  رسانه  اصحاب  علیه  شکایات 
اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 

داشته است.« افزایش  گذشته ۵0 درصد 

تامین انرژی زمین برای چند میلیون سال با حفاری عمیق سند امنیت غذایی کشور به شورای عالی انقالب 
فرهنگی ارسال شد

درخواست 24 نماینده از  رئیس جمهور

شکایت از رسانه ها 
 را پس بگیرید

گزارش

قزوین - کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین 
گفت: از عصر جمعه دهمین روز تیر ماه 1401 تا اواسط 
هفته آینده کاهش دما و وزش بادهای شمالی را در 
استان خواهیم داشت و هفته پیش رو نسبت به هفته 
جاری، خنک تر خواهد بود.مریم بهروزی در گفت وگو 
مدل های  خروجی  به  توجه  با  کرد:  اظهار  ایسنا  با 
هواشناسی برای امروز چهارشنبه هشتم تیر 1401 و 
فردا، جریانات شمالی است و وزش بادهای شمالی را 
خواهیم داشت که بیشتر در کانال بادی استان است. 
وی ادامه داد: این جریانات شمالی باعث می شوند به 
لحاظ دمایی برای کل استان روند کاهش نسبی دما را 
داشته باشیم.بهروزی عنوان کرد: به طور موقت در روز 

جمعه دهمین روز تیر ماه جریانات جنوبی و شرقی 
سبب اندکی افزایش دما خواهد شد.این کارشناس 
هواشناسی بیان کرد: مجددًا از عصر جمعه تا اواسط 
را  بادهای شمالی  و وزش  دما  آینده کاهش  هفته 
خواهیم داشت، در حالت کلی هفته پیش رو نسبت 
وی  بود.  خواهد  خنک تری  هفته  جاری،  هفته  به 
خاطرنشان کرد: به لحاظ جوی نیز طی این مدت 
آسمان استان آفتابی است. بهروزی اظهار کرد: طی 
به  مربوط  استان  دمای  ۲4 ساعت گذشته، کمینه 
شهر آوج با دمای 1۲ درجه سلسیوس بود و ظهر روز 
گذشته نیز بیشینه دمای استان مربوط به بوئین زهرا با 

دمای 41 درجه سلسیوس بود.

هفته ای خنک در انتظار قزوین
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جمله  از  شما  صادقی،  آقای   
مجلس  در  که  بودید  نمایندگانی 
دهم در تصویب طرح »کاهش حبس 
چرا  داشتید؛  موثری  نقش  تعزیری« 

حامی تصویب این قانون بودید؟
از  یکی  به عنوان  که  موضوعاتی  از  یکی 
معضالت دستگاه قضایی در زمان تصویب 
قانون »کاهش مجازات حبس تعزیری« 
بود  طرح  موافقان  و  طراحان  تاکید  مورد 
از زمانی که  اژه ای  اتفاقًا آقای محسنی  و 
ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفته، به کرات 
تکرار کرده بحث »حبس زدایی« و »کاهش 
مجازات حبس« است. ما طی دهه ها برای 
و  کرده  جرم انگاری  تخلفات  از  بسیاری 
برای مجازات این عناوین مجرمانه فراوان 
این  در  گرفتیم.  نظر  در  حبس  مجازات 
سال ها شاهد تراکم بسیار شدید زندانیان در 
زندان ها هستیم. نکته دیگر این که تصویب 
قانون »کاهش حبس تعزیری« صرفًا مورد 
نبود.  امید  فراکسیون  و  اصالح طلبان  نظر 
جمله  از  مجلس  اصولگرایان  از  بسیاری 
 آقای سالک نماینده وقت اصفهان نیز که 
از زندان ها بازدید کرده بود، با تصویب طرح 
زندانیان  تعداد  افزایش  می کرد.  همراهی 
از حدود 10 هزار نفر در سال ۵۸ به حدود 
۳00 تا 400 هزار نفر در سال ۹۷ از جمله 
دالیلی بود که نمایندگان را برای همراهی 
با تصویب این قانون ترغیب کرد. تبعاتی 
که زندان برای زندانی دارد، نمایندگان را به 
این نتیجه رسانده بود که حبس، مجازاتی 
اولیه  مذاکرات  در  نیست.  بازدارنده  الزامًا 
عالوه بر  حبس  می شد  تاکید  همچنین 
فرد زندانی، چه آثار منفی و تبعاتی برای 
همسر  و  دارد  به همراه  زندانیان  خانواده 
و فرزندان این افراد به چه گرفتاری هایی 
دچار می شوند. البته ابتدا بحث در خصوص 
کاهش مدت حبس به نصف مطرح بود 
اما در ادامه با کار کارشناسی که با حضور 
کارشناسان و مسئوالن دستگاه قضایی در 
کمیسیون انجام شد، بحث کاهش به یک 
دوم میزان حبس به صرف کاهش حبس 

تعزیری تغییر کرد.

 نظرتان درباره این انتقاد منتقدان 
که ظاهرًا معتقدند کاهش میزان 
حبس منجر به کاهش میزان بازدارندگی 

مجازات حبس نیز شده، چیست؟
نوع  دچار یک  ما  نظام حقوقی  متاسفانه 
عمل  هر  قبال  در  است که  خاص  عادت 
مجرمانه و تخلف لزومًا برای فرد خاطی و 
مجرم حکم حبس در نظر بگیرند. به هرحال 
ترک عادت دشوار است و منتقدان قاعدتًا 
جدید  فضای  با  را  خود  حدودی  تا  باید 
ناشی از این قانون مترقی تطبیق بدهند. 
جایگزین  مجازات  نیز  مجازات  قانون  در 
حبس پیش بینی شده و در سال های اخیر 
نیز نوعی تغییر رویه در قضات می بینیم و 
بسیاری از قضات نیز از این قانون استقبال 
قانون  افراد  برخی  تصور  برخالف  کردند. 
کاهش حبس تعزیری به این معنا نیست 
که ضمانت اجرا تضعیف شده  است؛ چرا 
جرم  وقوع  صورت  در  مثال  عنوان  به   که 
دزدی بحث رد مال یعنی ضمانت اجرا از 
در  است.  باقی  خود  به قوت  مدنی  جنبه 
اصل  تضییع  به معنای  قانون  این  واقع 

حبس نیست اما وقتی با منتقدان صحبت 
می کنیم، می بینم انتقادشان نوعًا ناشی از 
همان عادتی است که در گذر سالیان افراد 
مشخصًا  و  مجازات  تعیین  به سراغ  فورًا 
دست  این  از  مواردی  یا  حبس  مجازات 
می روند. حال آن که مجازات حبس در فقه 
اسالمی امری نکوهیده و بسیار استثنایی 
است. اتفاقًا اوایل انقالب در جریان تطبیق 
مجازات با قواعد فقهی، بسیاری از فقها به 
تعیین مجازات حبس به این معنا که در نظر 
گرفتن این مجازات شرط و شروطی دارد، 
به آن ایراد می گرفتند. مسئله این است که 
هدف نظام کیفری ما چیست؟! آیا مجازات 
هدف است یا وسیله و تکلیف آن چه در 
بحث بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم 
موردنظر حقوقدانان و فقها مطرح است، چه 
می شود؟! در بحث جرم انگاری باید فلسفه 
و رویکردهای جامعه شناسی و جرم شناسی 
لحاظ شود. اواًل این طور نیست که هر خالفی 
نیازمند جرم انگاری باشد و ثانیًا قرار نیست 
باشد  داشته   حبس  مجازات  جرمی  هر 
جزای  جرایم  از  بسیاری  برای  می توان  و 
نقدی در نظر گرفت. به این معنا اواًل تنوع 
مجازات، ثانیًا تاکید بر ضمانت اجرای مدنی 
در تعیین مجازات و مهم تر از این دو تاکید 
بر سازوکارهای پیشگیرانه از وقوع جرم باید 
مورد توجه باشد؛ جامعه ای که به این شکل 
و  وحشتناک  طبقاتی  فاصله  و  فقر  دچار 
لجام گسیختگی در بحث تورم و گرانی است، 

طبیعتًا جامعه ای جرم خیز است .

 رئیس کمیسیون قضایی مجلس 
می گوید »مجرمی که ممکن است 
10 سال یا بیشتر در زندان باشد، بالفاصله 
بعد از آزادی مرتکب جرم سرقت بعدی 
می شود و حتی ممکن است سرقت های 
آن چه  اما  دهد!«  انجام  را  بزرگتری 
همان  دارد  توجه  آن  به  کمتر  ایشان 

بحث وضعیت معیشتی جامعه است.
در  به خصوص  مسئله  مهمترین  واقعًا 
شما  تعبیر  به  یا  اقتصادی  جرائم  بحث 
نابه سامان  اوضاع  همین  خرد  جرائم 
بیکار  جوانی که  است.  اقتصادی کشور 
است و در تامین مخارج مقدمات زندگی 
به سمت  که  نیست  عجیب  مانده،  در 
باید  دست کم  یا  برود  جرائمی  چنین 
بگوییم که در چنین شرایطی زمینه های 
افزایش این دست جرائم فراهم می شود.

 در روزهای اخیر اخبار غیررسمی در 
اجرای  موارد  افزایش  خصوص 

حکم اعدام منتشر شد.
رابطه  این  در  دهم  مجلس  که  قانونی 
تصویب کرد اصالح قانون مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر بود که موارد اعدام را به مواردی 
پیوسته  به وقوع  سازمان یافته  جرمی  که 
باشد یا شاهد تکرار جرم باشیم، محدود 
می کرد. البته اطالع دقیقی از آمار و ارقام 
و آثار اجرای آن قانون در این چند سال 
ندارم اما در سال نخست پس از اجرای آن 
قانون، آمار اعدام ساالنه را به نصف میزان 
سال پیش از آن کاهش داد و اتفاقًا در 
گزارش ساالنه سازمان عفو بین الملل نیز از 
آن قانون استقبال شد و از آن تصمیم در 
راستای کاهش موارد اجرا و صدور احکام 

اعدام در سال اتخاذ شد، تقدیر شد. 

 رئیس کمیسیون قضایی مجلس 
همچنین گفته »آن چه در شرع برای 
مجازات جرم سرقت آمده، قطع دست 
سارق است« و تاکید کرده »اجرای این 
انتظار مردم است«؛ شما  قانون مورد 

انتظارات مردم را چطور می بینید؟
البته این مسئله در قانون پیش بینی شده و 
در فقه اسالمی نیز وجود دارد اما در همین 
این  اجرای  برای  متعددی  شرایط  قانون 
به طور مصداقی  و  گرفته شده  درنظر  حکم 
است؛  مشکل  بسیار  شرایط  این  تحقق 
این که تنها در صورتی که سرقت از »حرز« 
باشد و سارق برای انجام سرقت حصاری 
را شکسته باشد یا اتفاقًا همین شرایطی که 
از آن به عنوان »اضطرار در انجام سرقت« یاد 
می شود، مورد اشاره قرار گرفته و همچنین 
تاکید شده صرفًا درصورتی این حکم اجرا 
می شود که به اصطالح »عام المجاعه« یعنی 
»سال قحطی« نباشد. البته شخصًا اطالع 
ندارم که آیا به واقع چنین حکمی در مدت 
این است  نه و تصورم  یا  اجرا شده  اخیر 
که بیشتر نوعی نزاع رسانه ای در گرفته و 
این موضوع  به  باعث شده  احتمااًل آن چه 
اشاره شود، مواجهه نظری و رسانه ای میان 
حامیان دو دیدگاه روی داده است. تا جایی 
که می دانم اخیرًا آقای دکتر فاضل در نامه ای 
دست  قطع  حکم  عدم اجرای  درخواست 
را مطرح کرده و در مقابل نظر ایشان هم 
عده ای به اظهارنظر کرده اند. نکته مهم دیگر 
این که در رابطه با فلسفه این جرم انگاری 
مفصلی  بحث  جنایی  سیاست  به لحاظ 
مطرح است؛ این که به لحاظ سیاست جنایی 
داشته  موضوعیت  مجازات  نوع  آیا  اسالم 
ایجاد  حیث  از  مجازات  این  آثار  مهم  یا 
بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم است. 
به هرحال ممکن است بسیاری از این دست 
مجازات در زمان طرح بحث در اعصار و قرون 
گذشته بازدارندگی داشته و در عرف آن زمان 
اما در گذر زمان تغییر کند.  بوده  پذیرفته 
نکته مهمی که به نظر می رسد این سال ها 
به لحاظ فقهی چندان کار درخوری در ربطه با 
آن انجام نشده، همین فلسفه و »سیاست 
جنایی« است که موضوع مهمی در مباحث 
»حقوق کیفری و جزا« است و به خصوص 
در این رابطه بحث می شود که اساسًا اهداف 
نظام اداری-کیفری چیست! این در حالی 
است که امروزه بنابر تجربه به این اصل و 
رویکرد کلی دست یافته اند که نظام عدالت 
»ترمیمی« جانشین نظام »تنبیهی« شده و 
به این اعتبار سیستم باید به گونه ای باشد 
که اواًل تدابیر پیشگیرانه از جوانب گوناگون 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر باشد 
ثانیًا وقتی کسی مرتکب جرم می شود  و 
تالش سیستم قضایی از جهت ترمیمی بر 
اصالح مجرم باشد و بجای جنبه مجازات 
صرف، بر ترمیم تاکید شود. حال آن که به 
تجربه دیده شده که مجازات سنتی چندان 
جنبه بازدارنده ندارند.به هرحال نظام قضایی 
باید پویا باشد و اتفاقًا الزم است که با دوری 
از جمود، همواره امکان اصالح و بازنگری در 
قوانین فراهم باشد. اما آن چه حائز اهمیت 
باید  اصالحات  این  که  است  این  است 
مبتنی بر بررسی های میدانی و علمی باشد؛ 
نه این که احیانًا بر اساس یک احساس یا 

تعلق خاطر به سنت های گذشته صرفًا نوعی 
بازگشت به عقب رقم بخورد. به این ترتیب 
بررسی های  اساس  بر  اگر  اصالحات  این 
اتفاقًا شایسته  علمی جرم شناختی باشد، 
تقدیر است. اما به هر حال کمیسیونی که 
آیا  دارد  عضو  تعداد  چه  اساسًا  نمی دانم 
قابلیت و اهلیت علمی برای انجام این کار را 
دارد یا نه! شاید بد نباشد آقای غضنفرآبادی 
قضایی کمی  رئیس کمیسیون  عنوان  به  
مطالعه کنند که اساسًا چرا تعداد اعضای 
میزان کاهش  این  تا  قضایی  کمیسیون 
یافته است . شاید همین مسئله نیز نشان از 
این دارد که نمایندگان راهکارهای برون رفت 
از مشکالت را در مسائل جزایی نمی دانند. 
ما شاهدیم که نماینده ای که سال ها تجربه 
قضاوت داشته و پیش از ورود به پارلمان 
به  مجلس  به  ورود  از  پس  بوده،  قاضی 
صنایع  یا  کشاورزی  کمیسیون  عضویت 
درمی آید و انگار راه حل را بیش از آن که در 
افزایش و اصالح عناوین مجرمانه بدانند، در 

توسعه کشاورزی یا صنعت می دانند. 

نخست  روزهای  همان  در  اتفاقًا   
از  که  یازدهم  مجلس  آغازبه کار 
حقوق  دانش آموخته   40 از  بیش 
آن  تا  نفر  تنها 3  به مجلس،  راه یافته 
مقطع، به  عضویت کمیسیون قضایی 

درآمده بودند. 
باید  خالصه  به طور  اما  است.  همین طور 
بگویم که اواًل این حق نمایندگان است که 
برای اصالح قوانین پیشنهاد بدهند و ثانیًا 
پویایی برای نظام حقوقی یک اصل اساسی 
و مثبت است و کسی منکر این نیست. اما 
مسئله مهم این است که بازنگری و تغییرات 
در قوانین باید مبتنی بر زمینه های منطقی 
و مطالعات میدانی و علمی باشد. پیشنهاد 
و  متخصصان  غضنفرآبادی  آقای  می کنم 
جنایی، جرم شناسی  کارشناسان سیاست 
وحقوق دانان را به کمیسیون قضائی دعوت 
کند و احیانًا اگر به واقع خواهان اصالح قانون 
کاهش حبس تعزیری است، این تغییرات 
رویکرد  با  کارشناسی  بررسی  مبتنی بر  را 
اصالح نظام حقوقی دنبال کند. ضمن آن که 
شخصًا با وکال یا استادان حقوق نیز مواجه 
انتقادهایی را نسبت به آن قانون  شدم که 
دارند اما انتقاد به یک قانون لزومًا به معنای 
حذف یک قانون نیست. ضمن آن که اتفاقًا 
آن قانون به بعضی جرائم تعمیم داده نشده 
که الزم است از این جهت اصالح شود و 
حوزه شمول قانون کاهش حبس تعزیری 
این  بعضی جرایمی که مشمول  نسبت به 
قانون نمی شدند، توسعه پیدا کند؛ از جمله 
در خصوص جرائم یارانه ای از آن جا که این 
این  داشتند،  خاص  قانون  جرائم  دست 
قانون شامل آن جرائم نمی شود و بعضی 
بازپرس ها و قضات معتقدند که باید از این 
جهت اصالحاتی انجام شده و حوزه شمول 
جرائم  به  تعزیری  حبس  کاهش  قانون 
یارانه ای تسری یافته و این دست جرائم را 

نیز دربرگرفته و پوشش دهد.

 گفته های اخیر رئیس کمیسیون 
قضایی تحت عنوان »پیشنهادی« 
برای کاهش سرقت منتشر و تاکید شده 
آمار  کاهش  برای  غضنفرآبادی  آقای 
سرقت، خواستار حذف »اصالح قانون 
کاهش مجازات حبس تعزیری« است؛ 
شما احیانا پیشنهادی برای کاهش این 

دست جرائم دارید؟
اقتصادی،  راه حل های  بیشتر  این موضوع 
اجتماعی و فرهنگی دارد و موضوع باید از 
جنبه های پیشگیرانه مورد بررسی قرار گیرد. 
اصالح نظام اقتصادی، کاهش فاصله فقر و 
غنا و مواردی از این دست است که باعث 
افزایش این دست جرائم می شود. پیامبر 
رأُس كِل  نیز می فرماید »والِحميه  اسالم 
درمان  باالترین  »پیشگیری  یعنی  دواء« 
نیازمند  هم  حقوقی  نظام  البته  است.« 
اصالح است اما هر کاری که باعث کاهش 
طرح  در  اتفاقًا  شود که  جمعیت کیفری 
زمان  در  که  قضاییه  قوه  بنیادین  تحول 
ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه مطرح 
شد و پس از آن، آقای محسنی اژه ای هم 
به تاکید بر پیگیری و اجرای آن اصرار دارد، بر 
امر »پیشگیری« جهت »کاهش جمعیت 
کیفری« تاکید شده است. به هرحال تدابیر 
مختلفی در نظام حقوقی وجود دارد که از 
برای  مدنی  اجرای  تقویت ضمانت  جمله 
جبران خسارت و رد مال و تسهیل آن حائز 
اهمیت است. اما باز نکته مهم تر توجه به 
و  اجتماعی  اقتصادی،  پیشگیرانه  تدابیر 
فاصله  نکنیم  فراموش  است.  فرهنگی 
طبقاتی آثار سوء روانی و تربیتی دارد. در 
تشدید  بر  طبقاتی  فاصله  افزایش  واقع 
عقده های روانی شهروندان تاثیر مستقیم 
دارد و جامعه به اصطالح جامعه ای جرم خیز 
تبدیل می کند. به خصوص در شرایط کنونی 
که این طرح موسوم به »جراحی اقتصادی« 
دولت عماًل کمر مردم را شکسته و صدای 
طبقات  استخوان های  شدن  شکسته 
فرودست شنیده می شود. بنابراین عرضم 
این است که کاش آقای غضنفرآبادی در 
باشند  مسائل  این  نگران  بیشتر  مجلس 
تا این که تصور کنند با بریدن و قطع کردن 

دست بتوان مشکالت را مرتفع کرد.

 گفت وگوی »پیام ما« با محمود صادقی درباره احتمال حذف قانون کاهش حبس تعزیری

فاصله طبقاتی جامعه را جرم خیز می کند
 پیشنهاد می کنم آقای غضنفرآبادی متخصصان و کارشناسان سیاست جنایی، جرم شناسی 
و حقوق دانان را به کمیسیون قضائی دعوت کند

رییس جمهوری:
همکاری کشورهای 

ساحلی خزر به ثبات 
منطقه ای می انجامد 

رئیس جمهوری دریای خزر را دریای همکاری 
کشورهای  همکاری های  گفت:  و  دانست 
تحوالت  به  توجه  با  به خصوص  ساحلی خزر 
بین المللی اهمیت فزاینده ای یافته و این تعامل 
نه تنها موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه 
ملت های ما می شود، بلکه به تقویت صلح و 
ثبات منطقه ای و حل مسائل حوزه خزر صرفا از 
طریق کشورهای ساحلی می انجامد. به گزارش 
ایسنا، ابراهیم رئیسی بعد از ظهر چهارشنبه در 
ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی خزر 
در عشق آباد با استقبال از ابتکارات ارائه شده 
ساحلی  کشورهای  جمهور  رؤسای  سوی  از 
دریای خزر برای توسعه همکاری های اقتصادی 
در حوزه های مختلف گفت: جمهوری اسالمی 
ایران، دریای خزر را دریای صلح و دوستی و 
عامل پیوند و نزدیکی مردم منطقه می داند و 
برای همکاری های همه جانبه بر اساس احترام 
و منافع متقابل آمادگی خود را اعالم می دارد.

 زدودن زمینه جرم 
به جای تشدید مجازات

بلکه احتماال در صورت تداوم این بی توجهی به زمینه های 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جمعیت افرادی که دست 
بد  یافت. شاید  افرایش خواهد  زده اند،  ارتکاب جرم  به 
نباشد برای روشن شدن ابعاد موضوع نگاهی بیاندازیم 
به وضعیت وقوع و ارتکاب دزدی در جامعه امروز ایران، 
در شرایطی که به گفته مسئوالن انتظامی کشور نیمی از 
سارقانی که بازداشت شده اند، برای بار نخست دست به 
ارتکاب این جرم زده اند. آماری که به روشنی از ارتباط شرایط 
نابه سامان اقتصادی کشور با رشد آمار و ارقام مربوط به 
سرقت حکایت دارد و بر این اساس می توان از افزایش 
میزان سرقت در کشور به وضعیت معیشتی مردم پی برد 
و دریافت که ناتوانی افراد در اداره زندگی، آنان را به سمت 
احتماال همگی  مجرمانه سوق می دهد.  زندگی  و سوی 
در این ماه ها و سال های گذشته ویدئوهای سرقت مواد 
غذایی از فروشگاه ها را دیده ایم نشانه ای از فقر و منتقل 
 کننده این پیام که عامل فقر بر سرقت های خرد موثر است.
سنگین  مجازات  اعمال  آیا  کرد؟!  باید  چه  اما 
دهد؟! کاهش  را  جرم  وقوع   می تواند 
متفاوت  کشورهای  در  سنگین  مجازات  اعمال  تجارب 
نشان داده که اعمال مجازات سنگین راه گشا نیست و این 
دست مجازات توان بازدارندگی از وقوع جرم را ندارند. اما 
نکته کلیدی و مهم که ما در ایران با آن دست و پنجه 
نرم می کنیم، این است که در شیوه اعمال مجازات میان 
مجرمان نیز تفاوت وجود دارد. مایه افسوس است که گاهی 
برای آن شهروندانی که مجموعه شرایط اجتماعی، آنان را 
به ارتکاب جرم های کوچک وا داشته مجازات سنگین در 
نظر می گیریم اما در مجازات جرائم سنگین اقتصادی و 
 اختالس گران دانه درشت، چندان سخت گیری نمی شود.
کارشناسان دینی در مورد اجرای حکم قطع دست چنان 
شرایط دشواری را در نظر می گیرند که اعمال این حکم را 
تقریبا ناممکن می کند. با قطع دست، برچسب اجتماعی 
همراه  مرگ  دم  و  زندگی  پایان  تا  »مجرم«  فرد  یک 
بلکه  نیست،  بازدارندگی  نه تنها  این  حقیقت  در  اوست؛ 
مردم  در  مقایسه  قدرت  این  است.  بی عدالتی  شاخص 
وجود دارد که چرا آنان که از تک تک افراد جامعه دزدی 
اختالس های کالن کرده اند، مجازات قطع دست وجود  و 
این  به  را  جامعه  حکم  اجرای  در  دوگانگی  این  ندارد؟! 
 سمت سوق می دهد که در عدالت دستگاه قضا تردید کنند.
هر گاه قوه مجریه به جای سیاست های تورم زا موفق به 
ایجاد اشتغال پایدار شود، زمینه های فقر و جرم به طور 
همزمان و متعاقب یکدیگر کاهش می یابد. به تعبیری 
دولت  با یک تیر، دو نشان می زند. بدین ترتیب نه با 
مجازات سنگین، بلکه با توانمند کردن افراد جامعه به لحاظ 
معیشتی و اقتصادی، ضمن پیشگیری از وقوع جرم، به 
رشد و توسعه اقتصادی مملکت یاری رسانده و اقتصادی 

پایدار را برای جامعه ای پویا به ارمغان خواهند آورد.

 اعضای کابینه 
در حاشیه نشست دولت مطرح کردند
 از تشکیل وزارت تجارت 

و بازرگانی تا ترمیم افت کیفی 
آموزش و پرورش

هیات  دیروز  جلسه  حاشیه  در  دوازدهم  اعضای کابینه 
خبرنگاران  جمع  در  حضور  با  دولت  حیاط  در  وزیران 
محمد  ایسنا،  به گزارش  دادند.  پاسخ  سواالت شان  به 
وعده  تحقق  برای  دولت  برنامه های  خصوص  در  مخبر 
واحد مسکونی  برای ساخت یک میلیون  رییس جمهور 
در سال در دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: در جلسات 
مختلف برنامه ریزی های الزم و تهیه زمین برای اجرای این 
طرح بزرگ دولت مطابق برنامه انجام شده و امیدواریم 
در سال های آینده به مرور واحدهای مسکونی آماده شده 
به مردم تحویل داده می شود. همچنین معاون اجرایی 
رئیس  بعدی  استانی  سفر  با  رابطه  در  رئیس جمهوری 
جمهور اظهارکرد: بیست و شش سفر استانی انجام شده و 
بقیه سفرهای استانی هفته های آینده انجام خواهد شد. 
کارگروهی هم برای بررسی مصوبات سفر شکل گرفته و 
گزارشی از سفرها تقدیم رئیس جمهور می شود. صولت 
حال  در  استانی  سفرهای  دوم  دور  داد:  ادامه  مرتضوی 
برنامه ریزی است و با دستور رئیس جمهور انجام خواهد 
شکل  ه  دربار  نیز  رییس جمهوری  پارلمانی  معاون  شد. 
گیری وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: براساس 
بررسی های صورت گرفته شکل گیری وزارت بازرگانی یک 
ضرورت است که با توجه به التهابات ماه های گذشته در 
بازار و نیز نوسانات قیمت ها، این کار باید انجام شود. محمد 
حسینی گفت:  طرح وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در 
مجلس، قبل از این دولت مطرح بوده و تصویب شده 
و به شورای نگهبان رفته و االن در کمیسیون اجتماعی 
مجلس است. مجلس هم نظر دولت را خواست که بررسی 
کردیم و دیروز در مجلس مطرح شد که اگر دولت الیحه 
رییس  داد.  خواهد  قرار  اولویت  در  را  آن  دهد، مجلس 
سازمان برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت رتبه بندی 
معلمان گفت: به محض اینکه آموزش و پرورش حکم ها 
را بر اساس آیین نامه آماده کند، پرداخت ها بالفاصله انجام 
خواهد شد. مسعود میرکاظمی افزود: این امر براساس 
ارتقای  به  قانون تصویب شده چنین است که  در  آنچه 
کیفیت آموزش منجر شود. یعنی باید به گونه ای باشد که 
افت کیفی آموزش و پرورش در سنوات قبل را ترمیم کند و 
انگیزه ای برای ارتقای کیفی در آموزش و پرورش باشد. وزیر 
اقتصاد و امور دارایی نیز از تحریف سخنان رییس جمهور 
توسط برخی رسانه ها مبنی بر اینکه تورم باالتری در سال 
آینده خواهیم داشت، انتقاد کرد و وزیر بهداشت نیز اعالم 
کرد که در ستاد کرونا به این جمع بندی رسیدیم که الزام 
استفاده از ماسک در مکان های باز برداشته شود، اما در 
مکان های سربسته و فاقد تهویه به ویژه در وسایل نقلیه 

عمومی باید همچنان استفاده شود.

آمادگی ایران برای 
افزایش ظرفیت سواپ گاز 
ترکمنستان به آذربایجان

مرور  با  ترکمنستان  و  ایران  جمهور  روسای 
و  توافقات  اجرای  پیشرفت  روند  ارزیابی  و 
تفاهم نامه های منعقد شده میان دو کشور تاکید 
همکاری،  اسناد  این  کامل  اجرای  که  کردند 
فصلی جدید در تعامالت دو کشور خواهد گشود 
و روابط اقتصادی و تجاری تهران-عشق آباد را با 
جهش مواجه می کند. به گزارش ایرنا، ابراهیم 
رئیسی که به منظور شرکت در ششمین اجالس 
سران کشورهای ساحلی خزر به ترکمنستان سفر 
رئیس  بردی محمداف،  دیدار سردار  در  کرده، 
جمهور ترکمنستان با اشاره به ۳0 ساله شدن 
روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور گفت: 
دولت سیزدهم اولویت ویژه ای برای گسترش 
روابط و همکاری ها با همسایگان دارد. رئیسی 
و  روادید تجار  خاطرنشان کرد: تسهیل صدور 
افزایش سفر بازرگانان دو کشور زمینه گسترش 
و افزایش بیش از پیش حجم روابط تجاری 
دوجانبه را فراهم می کند. همچنین با توجه به 
درخواست اخیر جمهوری آذربایجان، جمهوری 
اسالمی ایران آمادگی دارد که ظرفیت سوآپ گاز 
ترکمنستان به آذربایجان را از مسیر کشورمان 
افزایش دهد. رئیسی همچنین با ابراز امیدواری 
سران  اجالس  ششمین  در  اینکه  به  نسبت 
کشورهای ساحلی خزر، تفاهمات و تصمیماتی 
در جهت بهره برداری بیشتر و بهتر از این ظرفیت 
برای همه کشورهای همسایه فراهم شود، گفت: 
بدون تردید رایزنی هایی از قبیل آنچه در متن و 
حاشیه این اجالس اتفاق می افتد، می تواند به 
استفاده بهتر از ظرفیت های دریای خزر با مقاصد 
زیست  مالحظات  رعایت  ضمن  صلح آمیز، 
محیطی و با تاکید بر ممانعت از حضور بیگانگان 
بیانجامد. سردار بردی محمداف نیز دریای خزر 
ساحلی  برای ۵ کشور  مشترک  سرمایه ای  را 
دانست و اظهار داشت: باید با تالش جمعی و 
همکاری، ضمن بهره برداری بهتر از ظرفیت های 
این نعمت خدادادی، در حفاظت از آن بکوشیم. 
سفر  این  جریان  در  همچنین  جمهور  رئیس 
مجلس  رئیس  محمداف،  بردی  قربانقلی  با 
مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان دیدار 
کرد. همچنین روسای جمهور ایران و آذربایجان 
در حاشیه ششمین اجالس سران کشورهای 
ساحلی خزر با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.

کمیسیون مشترک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پیشنهاد کرد

 تخصیص مبلغی ثابت 
 از »صندوق توسعه« 

به دولت در سال
اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در چهاردهمین جلسه خود به 
سیاست کلی مربوط به تقویت نقش صندوق 
عدالت  اقتصادی  پیشرفت  در  ملی  توسعه 
به  پرداختند.  توسعه  هفتم  برنامه  در  محور 
گزارش ایسنا، در جلسه کمیسیون مشترک که 
به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی 
اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس 
و قوه قضاییه و ستاد کل نیروی های مسلح 
برگزار شد، مواد دیگری از  سیاست های کلی 
برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. 
تقویت  جهت  در  مشترک  اعضای کمیسیون 
نقش ثبات ساز صندوق توسعه ملی پیشنهاد 
کردند: هر ساله مبلغی ثابت از محل درآمدهای 
حاصل از صادرات نفت و گاز در اختیار دولت 
قرار گیرد. همچنین اختصاص وجوه مربوط به 
هزینه عملیاتی و سرمایه گذاری به شرکت ملت 
نفت و شرکت ملی گاز، در ازای تولید نفت و گاز، 
از تصویب اعضای کمیسیون مشترک گذشت. 

افزایش تعداد زندانیان از حدود 
10 هزار نفر در سال ۵۸ به حدود 
۳00 تا 400 هزار نفر در سال ۹۷ 
از جمله دالیلی بود که نمایندگان 
را برای همراهی با تصویب این 
قانون ترغیب کرد. به هرحال 
تبعاتی که زندان برای زندانی 
دارد، نمایندگان را به این نتیجه 
رسانده بود که حبس، مجازاتی 
الزامًا بازدارنده نیست. نکته دیگر 
این که حبس عالوه بر فرد زندانی، 
چه آثار منفی و تبعاتی برای 
خانواده زندانیان به همراه دارد و 
همسر و فرزندان این افراد به چه 
گرفتاری هایی دچار می شوند

کوچه ها و خیابان های شهر چندان امن و امان نیست. حواست را جمع نکنی، جیبت را زده اند و سرت را بیش از حد توی گوشی 
موبایلت فرو کنی، گوشی موبایلت را از بیخ گوشت. پلیس می گوید در  ٤ سال گذشته آمار دزدی و جرائم  خرد افزایش یافته 
است. حدود یک و نیم میلیون سرقتی که تنها در یک سال گذشته به ثبت رسیده، شاهدی است بر این مدعا. آماری که پلیس 
می گوید ١٠ برابر ١٥ سال پیش است و ٤ برابر ٥ سال پیش. درست شبیه  به نرخ تورمی که نسبت به ٥ سال پیش، ٤.٤ برابر افزایش 
یافته و احتمااًل جمعیت مردم کوچه و خیابان ها که به  نسبتی در همین حد و حدود فقیرتر شده اند. در چنین شرایطی موسی 
غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد حذف دزدی از  شمول »قانون کاهش حبس تعزیری« را مطرح کرده 
است. قطِع دست کسانی که پلیس گفته نصفشان تازه کارند و به اصطالح »سرقت اولی«. برای ارزیابی طرح این پیشنهاد با محمود 

صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس دهم گفت وگو کرده ایم.  

پیام خرب

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار  |
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خودروهای  تولید  رساندن  صفر  به  طرح 
بار  نخستین  دیزلی  و  بنزینی  درون سوز 
وجود  با  و  بود  شده  مطرح   ۲0۲1 ژوئیه  در 
مخالفت های جدی در نهایت دیروز به تصویب 
سرانجام  که  چنان  انجامید.  توافقنامه  یک 
و  فراری  خودروهای  تولیدکننده  که  ایتالیا 
المبورگینی است، به این طرح رضایت داد و 
شد. تمام  زیست  محیط  نفع  به  مذاکرات 

یک توافق اجتناب ناپذیر
گاردین با انتشار گزارشی درباره این توافق 
نوشته است: وزرای محیط زیست ۲۷ کشور 
مورد  در  خود  مشترک  مواضع  درباره  عضو، 
در  گازهای گلخانه ای  انتشار  اقدامات کاهنده 
توافق،  این  اساس  بر  توافق کردند.  این دهه 
تدریجی  حذف  از  زیست  محیط  وزرای 
تا سال ۲0۳۵ و  خودروهای سوخت فسیلی 
تشکیل صندوق ۵۹ میلیارد یورویی برای کمک 
به کاهش بار هزینه های سیاست های جدید بر 

می کنند. حمایت  افراد کم درآمد 
قوانین  درباره  اروپا  اتحادیه  کشورهای 
و  آب  بحران  با  مقابله  برای  پیشنهادی 
فروش  تدریجی  حذف  از  حمایت  با  هوا، 
خودروهای جدید با سوخت فسیلی در سال 
میلیارد  چند  یک صندوق  تشکیل  و   ۲0۳۵
فقیر،  شهروندان  از  محافظت  برای  یورویی 
انتشار دی اکسید کربن،  برابر هزینه های  در 

رسیدند. توافق  به 
فرانس تیمرمنز، مسئول سیاست آب و هوای 
هوا  و  آب  »بحران  است:  اروپا گفته  اتحادیه 

این  بنابراین  و  است  واضح  آن  پیامدهای  و 
اجتناب ناپذیر  زمینه  این  در  سیاستگذاری 
او  نظر  به  که  کرد  اضافه  تیمرمنز  است.« 
تهاجم روسیه به اوکراین -تامین کننده اصلی 
گاز- کشورها را به ترک سریع تر سوخت های 

می کند. ترغیب  فسیلی 
بسته  کانونی  و  اصلی  بخش های  از  وزرا 
گذشته  سال  در  اروپا  کمیسیون  پیشنهادی 
اساس  بر  قانونی که  از جمله  حمایت کردند؛ 
کربن  دی اکسید  تولید   ۲0۳۵ سال  از  آن 
اتحادیه  در  شده  فروخته  جدید  خودروهای 
فروش  امر  این  برسد.  صفر  به  باید  اروپا 
می کند. غیرممکن  را  درون سوز  خودروهای 
این  که  می شود  باعث  همچنین  توافق  این 
تبدیل شود.  اروپا  اتحادیه  قانون  به  پیشنهاد 
توافقات وزرا موضع آنها را در مذاکرات آتی با 
نهایی  قوانین  مورد  در  اروپا  اتحادیه  پارلمان 
البته  شکل خواهد داد. پارلمان اتحادیه اروپا 
از این هم از هدف توقف فروش این  پیش 

بود. حمایت کرده  سال ۲0۳۵  در  خودروها 

اصالحیه فراری
آسان  توافق  این  به  رسیدن  این همه  با 
اسلواکی  و  ایتالیا  مذاکرات  جریان  در  نبود. 
خواستار تعویق ۵ ساله معافیت قانونی حذف 
موتورهای درون سوز تا سال ۲0۳۵ بودند. در 
آنها  و  نشد  ممکن  درخواست  این  اما  نهایت 
ایتالیا  اینکه  بر  با طرح موافقت کردند، عالوه 
به پیشنهاد آلمان پذیرفت برخی خودروسازان 
همچنان می توانند پس از سال ۲0۳۵ نیز از 

برای  خنثی«  »کربن  به  موسوم  سوخت های 
خودروهای خود استفاده کنند. بر اساس این 
پیشنهاد قرار است در سال ۲0۲۶ ارزیابی شود 
که آیا خودروهای هیبریدی یا کربن خنثی با 

اهداف توافق مطابقت دارند یا نه.
پس  این  از  نوشته،  یورونیوز  که  اینطور 
تولیدکنندگان خودروهای سوخت فسیلی باید 
الکترونیکی گام  خودروهای  تولید  سمت  به 
بردارند. هرچند با اضافه شدن یک بند قانونی، 
برخی خودروسازی های لوکس که کمتر از 10 
جمله  از  می کنند  تولید  سال  در  خودرو  هزار 
خودروسازی المبورگینی و فراری می توانند از 
دی اکسید  گاز  انتشار  در  ساله  پنج  معافیت 
معافیت  از  بند  این  باشند.  برخوردار  کربن 
است. نام گرفته  فراری«  »اصالحیه  قانونی 

هدف کاهش 55 درصدی کربن
مسئول سیاست آب و هوای اتحادیه اروپا 
می گوید که کمیسیون »ذهن باز« خود را حفظ 
خواهد کرد، هرچند در حال حاضر، خودروهای 
هیبریدی به اندازه کافی کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای ندارند و در عین حال سوخت های 

جایگزین هم بسیار گران است.
هدف توافق اقلیمی این است که اتحادیه اروپا 
که سومین تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه ای 
در  را  گازهای گلخانه ای  انتشار  است،  جهان 
این اتحادیه تا 10 سال دیگر حداقل به میزان 
 1۹۹0 سال  سطح  با  مقایسه  در  درصد   ۵۵
میالدی کاهش دهند. انجام این کار، دولت ها 
و صنایع را به سرمایه گذاری هنگفت در تولید 

پاک تر، انرژی های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه 
الکتریکی ملزم می کند.

زیست  محیط  وزرای  توافق جدید  اساس  بر 
برای  اروپا  اتحادیه  جدید  کربن  بازار  از 
کربن  دی اکسید  انتشار  هزینه های  تحمیل 
در  استفاده  مورد  آالینده  سوخت های  بر 
کردند،  حمایت  ساختمان ها  و  حمل ونقل 
باید در سال  این هدف  آنها می گویند  اگرچه 
۲0۲۷ راه اندازی شود، یعنی یک سال دیرتر از 

اولیه. برنامه ریزی 
پس از مذاکرات پرتنش، آنها موافقت کردند که 
از سال ۲0۲۷ تا ۲0۳۲ یک صندوق ۵۹ میلیارد 
یورویی برای محافظت از شهروندان کم درآمد 
در برابر هزینه های این سیاست تشکیل دهند.
در این مذاکرات لیتوانی تنها کشوری بود که با 
توافق نامه های نهایی مخالفت کرد و خواستار 
لهستان،  آن،  کنار  در  بود.  بزرگ تر  صندوقی 
جمهوری لتونی و دیگر کشورها نیز نگران بودند 
که بازار جدید CO۲ می تواند هزینه انرژی را 
فنالند،  است که  در حالی  این  دهد.  افزایش 
ثروتمندتری  کشورهای   - هلند  و  دانمارک 
پرداخت  صندوق  این  به  بیشتری  هزینه  که 
خواهان   - می گیرند  پس  کمتر  و  می کنند 

بودند. آن  کوچکتر شدن 
کشورها در نهایت در مورد قوانینی که اتحادیه 
اروپا را برای سهولت در مداخله در واکنش به 
افزایش قیمت CO۲ کمک می کند، به توافق 

رسیدند.
فعلی  کربن  بازار  اصالح  از  همچنین  وزرا 

این  که  چرا  کردند،  حمایت  اروپا  اتحادیه 
اصالحات صنایع و نیروگاه ها را مجبور می کند 
در صورت ایجاد آلودگی جریمه پرداخت کنند.

مردم تغییر اقلیم 
را دست کم می گیرند

انجام  حال  در  مذاکرات  حالی که  در  دیروز 
بود، بلومبرگ با انتشار نتایج یک نظرسنجی 
در  دانشمندان  توافق  اروپایی ها  که  نوشت 
به شدت دست کم  را  اقلیمی  تغییرات  مورد 
از سوی کینگز  نظرسنجی که  این  می گیرند. 
مردم  می دهد  نشان  انجام شده،  لندن  کالج 
درک  گسترده،  به طور  اروپایی  کشور  شش 
دارند.  دانشمندان  دیدگاه های  از  اشتباهی 
به طور متوسط، مردم تخمین می زنند که نسبت 
دانشمندانی که موافق نقش عوامل انسانی در 
این  تغییرات آب و هوایی است ۶۸٪ است، 
در حالی است که در واقعیت، این رقم نزدیک 

است.  ٪100 به 
این پژوهش که توسط یک پروژه کمیسیون 
اروپا برای بررسی اعتماد عمومی به کارشناسان 
تامین شد، در ماه ژانویه 1۲000 نفر را در شش 
و  لهستان  نروژ،  ایتالیا،  ایرلند،  آلمان،  کشور 
بریتانیا مورد بررسی قرار داد و نتیجه این بود 
از تخمین دقیق  بریتانیا  که ۶۵ درصد مردم 
درصد دانشمندانی که معتقد به وقوع تغییرات 

آب و هوایی هستند، دورند.
در  عمومی  سیاست  استاد  دافی،  بابی  برای 
کینگز کالج لندن و یکی از نویسندگان گزارش، 
این برآورد در میان مردم »قابل درک« است، 
رسانه های  سایت های  و  خبرگزاری ها  زیرا 
را  دانشمندان  بین  نظر  اختالف  اجتماعی 

می کنند. تشدید 
مردم  از  اقلیتی  که  دریافتند  پژوهشگران 
بریتانیا و نروژ، حقایق اثبات  شده مربوط به 
تغییر اقلیم را نمی پذیرند. 1۷ درصد بزرگساالن 
معتقد  نفر  یک  نفر  شش  هر  از  یا  بریتانیا 
ساخته  پدیده  یک  اقلیم  تغییر  که  نیستند 
خالف  درصد   ۷۲ اگرچه  است،  بشر  دست 
یک چهارم  هم،  نروژ  در  می کنند.  فکر  این 
پاسخ دهندگان گفتند که فکر نمی کنند تغییرات 
آب و هوایی ساخته دست بشر است، در حالی 
که ۶1 درصد نظر مخالف دارند. دافی می گوید 
اقلیم  نروژ تردید درباره تغییر  در میان مردم 
یک »الگوی شناخته شده« است. به گفته او 
در همین حال نقش این کشور به عنوان یکی 
منطقه  و گاز  نفت  تولیدکنندگان  بزرگترین  از 

می دهد. تغییر  را  نگرش ها  احتمااًل 
درصد   ۷4 متوسط    طور  به  اروپا،  سراسر  در 
و هوایی  تغییرات آب  مردم فکر می کنند که 
و  است،  انسانی  فعالیت های  از  ناشی  عمدتًا 
 ۸1 و   ۸۲ به ترتیب  ایرلندی ها  و  ایتالیایی ها 

عقیده اند. این  بر  درصد 

سهم اروپا در تولید کربن
حالی که  در  یورونیوز  اساس گزارش  بر 
شیوه  اصلی ترین  اروپا  در  خودرو  استفاده 
حمل و نقل در اروپا به حساب می آید، فقط 
1۵ درصد از حجم انتشار گاز دی اکسید کربن 
سال  اروپا  کمیسیون  می شوند.  شامل  را 
تولیدکنندگان  دغدغه  به  پاسخ  در  گذشته 
تمام  خودروهای  از  استقبال  نبود  درباره 
جایگاه های  افزایش  پیشنهاد  الکترونیکی، 
اورزال  بود.  مطرح کرده  را  الکترونیکی  شارژ 
فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد 
در  راهی  بین  جاده های  در  تا  بود  داده 
شارژ  جایگاه  یک  شصت کیلومتری  فواصل 
خودروسازان  شود.  تعبیه  برقی  خودروهای 
شارژ  مراکز  زیرساخت های  کمبود  از  همواره 
خودرو گله مند هستند؛ به ویژه آن که امکانات 
این زمینه، در کشورهای شرقی و جنوبی  در 

است. محدودتر  اروپا 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از مذاکرات شبانه به توافقنامه بحران آب و هوایی دست یافتند

نقطه پایانی برای موتورهای درون سوز
اتحادیه اروپا تولید و فروش خودروهای درون سوز را تا سال 2035 ممنوع می کند

هوای اهواز در شرایط 
خطرناک قرار گرفت 

در   4۳4 شاخص  با  اهواز  هوای کالنشهر 
گرفت. قرار  خطرناک  شرایط 

سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز 
روز  کرد:  اعالم  زیست  محیط  حفاظت 
برای  ناسالم  کالنشهر   ۵ هوای  چهارشنبه 
گروه های حساس، دو کالنشهر قابل قبول 
قرار  خطرناک  وضعیت  در  یک کالنشهر  و 

گرفت.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، 
ملی  مرکز  از  دریافتی  گزارش  اساس  بر 
هوای  سازمان،  این  اقلیم  تغییر  و  هوا 
کالنشهرهای تهران، تبریز، اصفهان، کرج و 
اراک به ترتیب با شاخص های 144، 1۲۲، 
برای  ناسالم  در شرایط   1۲4 و   1۲۳  ،1۲۳
کالنشهرهای  هوای  و  حساس  گروه های 
شاخص های  با  ترتیب  به  مشهد  و  شیراز 
گرفتند. قرار  قبول  قابل  در شرایط   ۹۸ و   ۹۷

هشدار خیزش 
گرد و خاک در 9 استان 

وزش  به  نسبت  هواشناسی  سازمان 
 ۹ در  خاک  و  خیزش گرد  و  شدید  باد 
ارتفاع  و  باد  سرعت  افزایش  استان، 
شدن  غرق  احتمال  و  متر  سه  تا  امواج 
کهنسال  درختان  شکستن  شناگران، 
ارتفاعات  از  اشیاء  سقوط  و  نهال ها  و 

داد. هشدار 
به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی با 
افزایش  از  رنگ  نارنجی  هشدار  صدور 
در  امواج  ارتفاع  افزایش  و  باد  سرعت 
ساحل و فراساحل بین ۲ تا ۳ متر در 
ساحلی  مناطق  و  عمان  دریای  شرق 
بلوچستان  و  از ساحل سیستان  دور  و 

داد. خبر 
شدن  غرق  خطر  جوی  شرایط  این  در 
قفس ها  به  رسیدن  آسیب  شناگران، 
قایق  به  خسارت  صیادی،  تورهای  و 
در  اختالل  و  کوچک  شناورهای  و 
انتظار  از  دور  دریایی  فعالیت های 

. نیست
کاهش  برای  هواشناسی  سازمان 
شنا،  ممنوعیت  احتمالی  آسیب های 
ترددهای  در  احتیاط  و  محدودیت 
با شناورهای سبک  تردد  به ویژه  دریایی 
و قایق های صیادی و تفریحی و در نظر 
گرفتن تمهیدات الزم توسط کلیه فعاالن 

می کند. توصیه  را  دریایی 
صدور  با  هواشناسی  سازمان  ادامه  در 
گرادیان  افزایش  از  رنگ  زرد  هشدار 
نیمه شرقی  در  بادشدید  و وزش  فشاری 
خیزش  صبح،  و  شب  اواخر  در 
توفان  مستعد  مناطق  در  گردوخاک، 
رودخانه های  بستر  در  و  گردوخاک 
ظهر  بعداز  تا  شن  توفان  شده  خشک 

داد. خبر  تیرماه(   11 تا   ۸  ( شنبه 
در  پنج شنبه  روز  جوی  شرایط  این 
و  سیستان  شمال  جنوبی،  خراسان 
جنوبی  نیمه  و  شرقی  نوار  بلوچستان، 
سمنان،  شرقی  نوار  رضوی،  خراسان 
خراسان  در  جمعه  کرمان،  شرق  شمال 
شرقی  نوار  و  جنوبی  نیمه  جنوبی، 
و  سیستان  شمال  رضوی،  خراسان 
نوار  و  خوزستان  غربی  نیمه  بلوچستان، 
جنوبی،  خراسان  در  شنبه  و  ایالم  غربی 
نیمه  بلوچستان،  و  سیستان  شمال 
شرقی  نیمه  رضوی،  خراسان  شرقی 
نیمه  اصفهان،  شرق  شمال  سمنان، 
غربی خوزستان و نیمه غربی غربی ایالم 

است. انتظار  مورد 
دید،  شعاع  کاهش  جوی  مخاطره  این 
نقل  و  حمل  ناوگان  در  اختالل  احتمال 
و هوایی، کاهش کیفیت  ریلی  جاده ای، 
سازه های  به  خسارت  احتمال  هوا، 
درختان  شکستن  احتمال  موقت، 
کهنسال و نهال ها، احتمال سقوط اشیاء 
صنایع  به  آسیب  احتمال  و  ارتفاعات  از 
دارد. دنبال  به  را  گردوخاک  به  حساس 
برای  هواشناسی  سازمان  توصیه  به 
اجتناب  احتمالی  آسیب های  کاهش 
به ویژه گروه های  باز  فضای  در  حضور  از 
سازه های  کردن  مستحکم  حساس، 
در  قیم  و  بادگیر  از  استفاده  موقت، 
صنایع  از  محافظت  و  مدیریت  باغات، 
حساس به گردوخاک در دستور کار قرار 

. گیرد
صدور  با  ادامه  در  هواشناسی  سازمان 
افزایش  از  دیگری  رنگ   زرد  هشدار 
تا   1 امواج  ارتفاع  افزایش  و  باد  سرعت 
یکشنبه  و  شنبه  روزهای  طی  متر   1.۵
و  شمال  منطقه  در  تیرماه(   1۲ و   11(
استان های  و  فارس  خلیج  مرکزی 
استان  غرب  و  خوزستان  و  بوشهر 

داد. خبر  هرمزگان 
شدن  غرق  احتمال  مخاطره  این  اثر  در 
قفس ها  به  آسیب  احتمال  شناگران، 
و  قایق  به  خسارت  صیادی،  تورهای  و 

است. انتظار  مورد  کوچک  شناورهای 

پژوهشگران دریافتند که 
اقلیتی از مردم بریتانیا و نروژ، 

حقایق اثبات  شده مربوط به 
تغییر اقلیم را نمی پذیرند. 

1۷ درصد بزرگساالن بریتانیا 
معتقد نیستند که تغییر اقلیم 
یک پدیده ساخته دست بشر 
است، اگر چه ۷۲ درصد خالف 
این فکر می کنند. در نروژ هم، 

یک چهارم پاسخ دهندگان گفتند 
که فکر نمی کنند تغییرات آب 

و هوایی ساخته دست بشر 
است، در حالی که ۶1 درصد نظر 

مخالف دارند

|پیام ما| مذاکرات سخت کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرانجام بامداد چهارشنبه، 29 ژوئن به پایان رسید. بر اساس توافق اقلیمی 
تازه ای که بعد از گفت وگوهایی که بیش از 16 ساعت به پایان رسید، تا سال 2035 دیگر شاهد تولید و انتشار گاز دی اکسید کربن از 
خودروهای تولیدی جدید نخواهیم بود. طبق این توافق، وزرای محیط زیست از حذف تدریجی خودروهای سوخت فسیلی و تشکیل 

صندوق 59 میلیارد یورویی برای کمک به کاهش بار هزینه های سیاست های جدید بر افراد کم درآمد حمایت کردند.

کشورهای اتحادیه اروپا 
درباره قوانین پیشنهادی برای 

مقابله با بحران آب و هوا، 
با حمایت از حذف تدریجی 
فروش خودروهای جدید با 

سوخت فسیلی در سال ۲0۳۵ 
و تشکیل یک صندوق چند 

میلیارد یورویی برای محافظت 
از شهروندان فقیر، در برابر 

هزینه های انتشار دی اکسید 
کربن، به توافق رسیدند

|  
AP

  |

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت 
یک  اجرای  برای  می گوید  زیست  محیط 
برنامه مدون برای یوزها تنها برای یک سال 
که  حالی  در  است،  نیاز  بودجه  میلیارد  ده 
بودجه سال 1400 پروژه تکثیر در اسارت یوز 

است. بوده  تومان  میلیون   ۶00
ایران  شرایط  آخرین  درباره  اکبری،  حسن 
مادر  »یوز  گفت:  زیست بوم  به  یوز  توله  و 
طبیعی  او  شرایط  و  دارد  خوبی  وضعیت 
است. با توجه به اینکه کمی چاق شده بود، بر 
اساس نظر دکتر کالدول، رژیم غذایی در نظر 
گرفتیم و وزن »ایران« کمتر شد و در شرایط 

می برد.« سر  به  خوبی 
را  فیروز«  و  »ایران  بازمانده  تنها  شرایط  او 
اینگونه توصیف کرد: »رشد توله یوز کم بود و 
تقریبا االن هم نصف وزن نرمال در این سن 
را دارد. تالش تیم دامپزشکی این بود که توله 
تقریبا  و  برسد  مرحله گوشت خواری  به  یوز 
یک هفته است از کنسرو استفاده می شود و 
در چند روز گذشته از وعده کنسروی کم و از 
گوشت مرغ برای تغذیه استفاده می کنیم.«
معاون محیط زیست طبیعی در پاسخ به اینکه 
چرا از گوشت مرغ برای تغذیه یوز استفاده 
می شود گفت: »این توصیه دامپزشک است 
چرا که می گویند هضم آن برای توله راحت تر 

نظرات  بین  تناقض  اینکه  به  با توجه  است. 
توجه  به کدام  نداشتیم  اطمینان  و  بود  زیاد 
کنیم، از طرفی تجربه دکتر کالدول بیشتر بود 
و نظر نهایی بر اساس ارتباط با دکتر کالدول 
عبور  ۲00 گرم  و  یک کیلو  از  یوز  این  است. 
کرده و وزن گیری اش به نسبت خوب است.«
محیط  ملی  با صندوق  رایزنی  درباره  اکبری 
زیست و سازمان برنامه و بودجه و همچنین 
جذب سرمایه خارجی توضیح داد: »تاکنون 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  از  نتوانسته ایم 
محیط  ملی  صندوق  کنیم،  کسب  اعتباری 
منابع  اما  است  داده  قول هایی  نیز  زیست 

درآمدی آن ها محدود است و باید از خیرین 
بتوانند کمک  چقدر  اینکه  اما  بگیرند،  کمک 
نبوده  چندان  منابع  جذب  است.  مهم  کنند 
رایزنی های  است.  نبوده  چشمگیری  عدد  و 
بسیاری انجام دادیم اما تمایلی وجود ندارد. 
خیلی ها  که  است  گونه ای  به  کشور  شرایط 
مذاکره  به  حاضر  تحریم  بهانه  به  صراحتا 
دولت  و  شرایط کشور  تابع  هم  ما  نشدند. 
سازمان های  مانند  نمی توانیم  و  هستیم 
با  اما  بزنیم.  حرف  خصوصی  مردم نهاد 
UNDP در حال رایزنی هستیم و امیدواریم 

برسیم.« نتیجه  به 

رایزنی با UNDP برای کمک مالی به پروژه تکثیر در اسارت یوزپلنگ ایرانی

توله یوز ایران با گوشت مرغ تغذیه می شود

حیات وحش

کشاورزی حفاظتی در ایران 
از ۲0 سال گذشته شروع 

شده اما در سال های اخیر 
به دلیل بحران آب جایگاه 

ویژه ای یافته است

در جلسه ستاد ملی مقابله با گرد و غبار تاکید شد

لزوم توسعه کشت حفاظتی برای مقابله با گرد و غبار
در ششمین جلسه ستاد ملی مقابله با گرد 
و غبار بر اهمیت کشت حفاظتی برای تحقق 

این هدف تاکید شد.
به گزارش ایسنا در  ششمین جلسه ستاد 
مدیریت  هماهنگی  و  سیاست گذاری  ملی 
گذشته  روز  بعدازظهر  که  غبار  و  پدیده گرد 
برگزار شد، سیدحسین موسوی فر- رئیس 
مرکز امور بین الملل سازمان حفاظت محیط 
زیست - با اشاره به برگزاری اجالس وزرای 
محیط زیست کشورهای منطقه که ۲1 تیرماه 
با  مقابله  برای  هماهنگی  موضوع  با  جاری 
پدیده گرد و غبار در تهران برگزار خواهد شد، 
بیان کرد: در این اجالس میزبان 1۵ هیات 
بلندپایه از کشورهای منطقه و سازمان های 

بین المللی خواهیم بود.
رئیس مرکز امور بین الملل سازمان حفاظت 
از برگزاری چندین  محیط زیست همچنین 
حاشیه  در   )side event( جانبی  رویداد 

برگزاری این اجالس خبر داد.
در ادامه این جلسه، علیرضا یزدانی، مشاور 
معاون وزیر جهاد کشاورزی به ارائه گزارشی 
توسعه  مورد  در  شده  انجام  اقدامات  از 
عنوان  و  پرداخت  در کشور  کشت حفاظتی 
کرد: کشاورزی حفاظتی بر سه اصل تناوب 
بقایا  زراعی، عدم جابه جایی خاک و حفظ 

است. استوار 

بیان  با  وزیر جهاد کشاورزی  مشاور معاون 
این مطلب اضافه کرد: کشاورزی حفاظتی در 
کشور ما از ۲0 سال گذشته شروع شده اما 
در سال های اخیر به دلیل بحران آب جایگاه 

ویژه ای یافته است.
کشاورزی  کرد:  تصریح  همچنین  یزدانی   
حفاظتی منجر به پایداری کشاورزی، حفظ 
خواهد  بهره وری  افزایش  و  غذایی  امنیت 

شد.
به گفته مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی، 
از  هکتار  هزار   ۳00 و  میلیون   ۲ از  بیش 
روش  به   1400 سال  در  دیم  و  آبی  اراضی 
حفاظتی کشت شده است که نقش بسزایی 
در جلوگیری از پدیده ریزگرد داشته است.
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  که  اینطور 
حفاظت محیط زیست گزارش داده، در این 
طهماسبی  محمد  علی  همچنین  نشست 
بیرگانی - دبیر ستاد ملی سیاست گذاری 
 - غبار  و  پدیده گرد  مدیریت  هماهنگی  و 
برای کشت  برنامه ریزی  لزوم  بر  تاکید  با 
حفاظتی در کشور تصریح کرد: آماده سازی 
زمین پیش و پس از کشت برای جلوگیری 
زیادی  اهمیت  از  غبار  و  پدیده گرد  بروز  از 
زمین  کشت  هنگام  چون  است  برخوردار 
پوشش دارد و نگرانی چندانی از نظر گرد و 

داشت. نخواهیم  غبار 
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خشکسالی  مخاطرات  برای  آمادگی 
طیف  شامل  می تواند  آنها  کاهش  و 
ورودی  نقاط  و  بخش ها  از  وسیعی 
مدیریت  و  آب  از  حفاظت  از  راهبردی 
چند  رویکردهای  تا  طبیعی گرفته  منابع 
تعارض  حل  و  عمومی  آموزش  خطر، 
اقدامات کاهشی  انبوه  به  توجه  با  باشد. 
بر  مروری  دانش  محصول  این  موجود، 
می دهد.  ارائه  بهترین  و  فعلی  رویه های 
برنامه »مدیریت  با مشارکت  برنامه  این 
سازمان  سوی  از  خشکسالی«   یکپارچه 
است. کاهش  یافته  توسعه  متحد   ملل 
یکی  خشکسالی  اثرهای  و  مخاطرات 
یکپارچه  مدیریت  ضروری  عناصر  از 
مدیریت  رکن  سه  است.  خشکسالی 
 )1( از:  عبارتند  خشکسالی  یکپارچه 
و  خشکسالی  موثر  نظارت  سیستم های 
آسیب پذیری  ارزیابی   )۲( اولیه  هشدار 
ریسک  کاهش  آمادگی،   )۳( و  اثر   و 
اقدام  نوع  سه  خشکسالی.  به  پاسخ  و 
مخاطرات خشکسالی  مدیریت  برای  زیر 
پیشگیری،  الف(   می شود:  پیشنهاد 
کاهش و آمادگی. ب( پاسخ و بازسازی 
و بازیابی. ج( تبدیل و انتقال روش های 
از  بینش  ایجاد  برای  استفاده  مورد 
متخصصان  مستندات  و  تجربیات 
این  ارزیابی  و  اجرا  برنامه ریزی،  از 
ارزیابی و مواد دانش  از جمله  اقدامات، 
جهانی  تسهیالت  توسط  شده  تولید 
آب  صندوق   ،)GEF( زیست  محیط 
ارزیابی  دفاتر  و   )GCF( سبز  هوای  و 

می شوند.  استفاده  مربوطه  مستقل 
خطرات  تغییر  برای  جوامع  توانایی    
راهبردهای  از  فراتر  و حرکت  خشکسالی 
تجارب  از  آنها  یادگیری  نحوه  به  کاهش 
بهبود  دلیل  به  دارد.  بستگی  سازگاری 

فزاینده  توجه  و  آینده  برنامه ریزی های 
جنبه های  همچنین  و  نهادسازی  به 
خشکسالی  خطر  اجتماعی  و  اقتصادی 
مهمی  درس های  اخیر،  دهه های  در 
از  کمی  شواهد  است.  شده  آموخته 
نظر  از  ریسک  اقدامات کاهش  اثرهای  
تغییرات در شرایط منابع در زمین وجود 
را  آسیب  بیشترین  مناطقی که  در  دارد. 
عدم  خورده اند،  خشکسالی  به  نسبت 
سامانه های  بر  که  هیدرولوژیکی  تعادل 
اقتصاد  و  معیشت  زمین،  منابع  تولید 
کامل  طور  به  هنوز  می گذارد،  منفی  اثر  
نتیجه،  ارزیابی نشده است. در  نظارت و 
میزان  نبودن  یا  بودن  کامل  ارزیابی 
خطر  کاهش  ملی  برنامه های  کارایی  
خشکسالی و چگونگی اثر  آن بر اقتصاد 
مقیاس های  در  انسانی  تصمیم گیری  و 

است.  دشوار  هنوز  مختلف، 
سطح  از  درصد   40 خشک  زمین های 
از  بیش  و  می دهند  پوشش  را  زمین 
می کنند.  زندگی  آن  در  نفر  میلیارد   ۲
و  اقلیمی  محدودیت های  علیرغم 
کشت  قابل  دیم  زمین های  محیطی، 
غذایی  امنیت  تضمین  در  مهمی  نقش 
جهان  نقاط  سایر  و  افراد  این  تغذیه  و 
محصوالت  تمام  سوم  یک  می کنند.  ایفا 
سفره هایمان  و  بازارها  در  که  مهمی 
سرچشمه  دیم  کشت های  از  می بینیم 
از  برخی  به  ما  اینجا،  در  می گیرند. 
محصوالتی که در مرکز دستور العمل های 
هستند،  خشک  مناطق  سراسر  از  معتبر 

می کنیم. توجه 
از  بعد  »سورگوم«  یا  خوشه ای  ذرت 
برنج، گندم، ذرت و جو پنجمین محصول 
عمده در جهان است. غالت اصلی بیش 
می دهد  تشکیل  را  نفر  میلیون   ۷۵0 از 

خشک  نیمه  استوایی  مناطق  در  که 
زندگی  التین  آمریکای  و  آسیا  آفریقا، 
بسیار  محصول  یک  سورگوم  می کنند. 
متنوع است: از آن به جای برنج یا برای 
نوشیدنی های  و  آبجو  نان،  فرنی،  تهیه 
الکتیک و الکلی و غذاهای از شیر گرفته 

می شود. استفاده 
غذای غالت  »فریکه« یک  یا  گندم سبز 
خاورمیانه  کشورهای  از  بسیاری  در  رایج 
ساخت  روند  است.  آفریقا  شمال  و 
نکرده  تغییر  قدیم  زمان های  از  فریکه 
برداشت  زمانی  گندم   نوع  این  است: 
سبز  و  جوان  هنوز  دانه ها  که  می شود 
آفتاب  در  سنتی  طور  به  دانه ها  هستند. 
آتش  روی  آرامی  به  و  می شوند  خشک 
در  تا  می شوند  مالیده  سپس  برشته، 
به  و  دودی  ماهی های  همراه  خوراکی 
شوند.  مصرف  خوراکی  آجیل  صورت 
پروتئین،  به گندم معمولی  نسبت  فریکه 
و  دارد  بیشتری  معدنی  مواد  و  ویتامین 
است.  برنج  در  موجود  فیبر  برابر  چهار 
پتاسیم،  کلسیم،  از  غنی  منبع  یک  این 

است. روی  و  آهن 
طور  به  که  است  غالت  دانه  یک  ارزن 
مناطق  ساکن  نفر  میلیون ها  منظم 
جهان  خشک  نیمه  و  خشک  گرمسیری 
دانه  از  مختلفی  انواع  می کنند.  مصرف 
مواد  دارای  ارزن  دانه های  دارد.  وجود 
منبع  که  جایی  هستند،  متراکم  مغذی 
ضروری  آمینه  اسیدهای  از  خوبی 
در  گیاه  این  هستند.  ریزمغذی ها  و 
نهاده  کم  محصوالت  تولید  سیستم های 
می تواند  و  می کند  تولید  خوبی  محصول 
در خاک هایی با حاصلخیزی پایین زنده 

. ند بما
گیاهان  قدیمی ترین  از  یکی  عدس 

خاستگاه  است که  جهان  در  شده  کشت 
محتوای  دلیل  به  است.  خاورمیانه  آن 
پروتئین و ریزمغذی باال، قیمت پایین و 
محصول  این  سریع،  پخت  های  ویژگی 
غرب  آسیا،  جنوب  در  عمدتًا  حبوبات 
آفریقا  شرق  و  آفریقا  شمال  آسیا، 
تنها  نه  عدس  می شود.  مصرف  و  کشت 
بلکه  است،  مفید  انسان  سالمت  برای 
فوایدی برای خاک نیز دارد: مانند سایر 
نیتروژن  قادر است  حبوبات، گیاه عدس 
را  آن  باروری  و  تثبیت کند  خاک  در  را 
آفریقا  شمال  کشورهای  کند.  بازیابی 
در  عدس  عمده  تولیدکنندگان  جمله  از 

هستند. جهان 
منطقه  از   پهن  لوبیا  فاوا،  لوبیا  باقاال، 
برخالف  است.  گرفته  منشأ  مدیترانه 
تحمل کمتری  فاوا  لوبیا  عدس،  و  نخود 
خشک  مناطق  در  اما  دارد،  خشکی  به 
جهان اغلب تحت آبیاری کشت می شود. 
از  مهمی  منبع  آنها  حبوبات،  سایر  مانند 
هستند  حیاتی  ریزمغذی های  و  پروتئین 
که برای حفظ سالمتی و عملکرد مطلوب 

هستند. ضروری  بدن 
نخود دومین حبوبات غذایی بزرگ جهان 
می کنند.  کشت  مالکان  خرده  که  است 
 ۹۵ از  بیش  توسعه  حال  در  کشورهای 
درصد از تولید و مصرف نخود را پوشش 
پروتئین  عالی  منبع  یک  نخود  می دهند. 
گسترده ای  طیف  با  باال،  کیفیت  با 
است.   ضروری  آمینه  اسیدهای  از 
و  منگنز  آهن،  از  خوبی  منبع  همچنین 

است.  روی 
آسیا  غرب  و  خاورمیانه  بومی  انجیر 
انجیر  گیاهان  خشک،  مناطق  در  است. 
مانند  اساسی  و  متعدد  نقش های 
باد،  از  حفاظت  خاک،  پوشش  تامین 
ایفا  را  غذا  و  علوفه  منبع چوب سوخت، 
تولید و مصرف میوه در مناطق  می کنند. 

همچنین  و  غذایی  مکمل  یک  خشک 
انجیر  می کند.  فراهم  را  تجاری  فرصت 
مس  محتوای  میوه ها  سایر  به  نسبت 
و  ترکیه  الجزایر،  دارد.  بیشتری  آهن  و 
انجیر  عمده  تولیدکنندگان  از  ترکستان 

هستند. امروزی 
که  است  کاره  همه  میوه ای  زردآلو 
کنسرو  تازه،  صورت  به  را  آن  می توان 
مصرف  شده  کنسرو  یا  خشک  شده، 
ریزمغذی ها،  از  سرشار  میوه  این  کرد. 
است.   C و   A ویتامین های  ویژه  به 
مهم  درآمدزای  فرصت  یک  زردآلو  تولید 
ایران،  ترکیه،  در  ویژه  به  برای کشاورزان 
و  مراکش  پاکستان،  الجزایر،  ازبکستان، 

است. مصر 
از  یکی  خاورمیانه،  بومی  ایران،  پسته 
است.  گلدار  آجیل  درختان  قدیمی ترین 
پسته که در آب و هوای گرم شکوفا شد، 
یافت.  تا مدیترانه گسترش  از خاورمیانه 
جمله  از  ترکیه  و  سوریه  ایران،  اکنون 
پسته  مغز  هستند.  عمده  تولیدکنندگان 
پروتئین،  دارد.  باالیی  غذایی  ارزش 
چربی های سالم و مواد معدنی را فراهم 
می کند و عمر ذخیره سازی طوالنی دارد.
دام های  برای  علوفه   خشک  زمین های 
خود  نوبه  به  که  می کنند  تولید  خانگی 
لبنی  محصوالت  گوشت،  طریق  از 
چرم،  و  پشم  مانند  پوشاک  مواد  و 
به  و   می کند،  تامین  را  انسان  معیشت 
غذایی  مواد  تولید  برای  گسترده  طور 
محصوالت  از  بسیاری  می شود.  استفاده 
غذایی عمده ما، مانند گندم، جو، و ارزن 
می گیرند.  سرچشمه  خشک  مناطق  از 
مراکز  این  از  وحشی  گونه های  امروزه 
برای  ژنتیکی  گیاهی  منابع  به عنوان 
به  مقاوم  گیاهی  واریته های  توسعه 

می شوند. استفاده  خشکی 

  مدیریت خشکسالی چالش ایران و منطقه 
ادامه یادداشت از صفحه یک

پیام مریاث

مشاهده شوقش از دیدن گونه های گیاهی 
است.  هیجان انگیز  بسیار  ایران  خاص 
و  سرسبز  منطقه  از  شدیم  مطلع  وقتی 
جنگلی باواریای آلمان رهسپار ایران شده 
آنگاه از اشتیاقش به جنگل های هیرکانی 
در  برترام  الریکه  کردیم.  تعجب  بیشتر 
طول این سفر با حرارت از اهمیت درختان 
شمال  )جنگل های  هیرکانی  جنگل های 
از  ناراحتی اش  و  می گفت  سخن  ایران( 
میزان زباله و نحوه نگهداری ما از جنگل ها 
را پنهان نکرد. وقتی از منحصربه فرد بودن 
جنگل های هیرکانی سخن گفت، از میزان 
در  که  زباله ای  حجم گسترده  و  تخریب 
این جنگل های بی نظیر که از آنها با عنوان 
موزه زنده یاد می کرد، شرمنده می شدیم. 
گیاهان  مورد  در  که  سال هاست  الریکه 
می کند.  تدریس  دانشگاه  در  و  تحقیق 
بومی  گیاهان  شناسایی  در  او  تبحر 

شکلی که  به  بود  توجه  مورد  بسیار  ایران 
مالقات  آنها  با  سفر  در  که  محیط بانانی 
داشتیم از توانایی او شگفت زده می شدند. 

به گیاهان ریشه دواندن عالقه 
عالقه مند  نشانه  های  اولین  از  وقتی 
را  ما  می پرسیم،  طبیعت  به  شدنش 
می کند؛  رهنمون  خود  کودکی  دوران  به 
از  خود  پدربزرگ  بزگ  باغ  در  زمانی که 
بهار  فصل  در  گیاهان  شکفتن  تماشای 
برای  سرآغازی  این  می شد.  شگفت زده 
یک  عنوان  به  الریکه  فعالیت  شروع 
سبز  فضای  طراحی  مرکز  یک  در  باغبان 
مخصوص  که  مدرسه ای  در  سپس  شد. 
مشغول  بود  گیاه  و  گل  با  فضا  طراحی 
تحصیل شد. تحصیل  در مورد گیاهان را 
گیاهان  رشته  در  فرانکفورت  دانشگاه  در 
پایان  از  بعد  1۸ سال  داد.  ادامه  فسیلی 
تحصیل را در باغ گیاهشناسی مشغول به 

بود. تدریس  و  تحقیق 

ایران؟ چرا 
گردشگر  یک  برای  ایران  به  سفر 
کشوری  نیست؛  آسانی  انتخاب  خارجی 
خارج  در  آن  مورد  در  منفی  تبلیغات  که 
این  و  دارد  وجود  ایران  مرزهای  از 
برای  مقصد  این  انتخاب  در  تردید  باعث 
تصویر  این  می شود.  خارجی  گردشگران 
ایران  به  سفر  تجربه  از  بعد  معموال  البته 
موانعی  اما  می رود  بین  از  بسیاری  برای 
ماند.  خواهد  باقی  راه  سر  در  همچنان 
در  را  جاذبه ها  از  ارزشمندی  منبع  ایران 
خود جای داده است که برای متخصصان 
بسیار جذاب است و جای تحقیق دارد. در 
پدیده های  از  پر  ایران  طبیعت  میان  این 
ایران  شاید گیاهان  است.  فرد  منحصربه 
در نظر یک ایرانی خیلی ارزشمند به نظر 
آلمانی  گیاهشناس  یک  وقتی  اما  نرسد 

برای  سی کشور  از  بیش  به  سفر  از  بعد 
انتخاب  سفر  برای  را  ایران  سوم  بار 
گیاهان  اهمیت  به  نظرمان  کمی  می کند 
ایران به عنوان یک پدیده خاص از لحاظ 
جاذبه  یک  عنوان  به  همچنین  و  علمی 
این  از  می شود.  جلب  گردشگران  برای 
ایران  انتخاب  دلیل  مورد  در  گیاه شناس  
فقط  آیا  اینکه  و  می پرسم  سوم  بار  برای 
نه.  یا  او جذاب است  برای  ایران  گیاهان 
می گوید،  ایران  بود  پهناور  از  جواب  در 
نقاط  از  بازدید  امکان  ایران  در  اینکه  از 
تاریخی،  لحاظ  از  متنوعی  و  مختلف 
ادامه  در  دارد.  وجود  طبیعی  و  فرهنگی 
جاذبه  ایران  کهن  »فرهنگ  می گوید: 
ارزشمندی است. دیدار با مردم و آشنایی 
من  دالیل  جمله  از  آنها  زندگی  سبک  با 
برای سفر به این کشور بود. من تنها برای 
دیدن گیاهان ایران را انتخاب نکردم بلکه 
آمدن  به  مجاب  را  من  زیادی  دالیلی 

کرد.« سرزمین  این  به  دوباره 
ایران هم  از ویژگی گیاهان  الریکه برترام 
می گوید: »این سرزمین گیاهانی دارد که 
در زیر خاک رشد می کنند یعنی از منظر 
ریشه هایی  دارای  که  گیاهانی  ریشه؛ 
هستند که خود را تا زمان رویش و فصل 
هیرکانی  جنگل های  می کنند.  حفظ  بعد 
دید  از  ایران  مهم  ویژگی های  از  یکی 
دارای  دنیا  در  که  است  گیاهشناسی 

است.« اهمیت 

انسانی، دشمن طبیعت عوامل   
معضلی  زیست  محیط  تخریب 
توسعه طلبی  واسطه  به  امروزه  است که 
از  افزون  روز  بهره بری  و  انسان  بی رویه 
هستیم.  آن  گسترش  شاهد  طبیعت 
حال  در  زمینه ها  همه  در  تخریب  این 
الریکه  است.  حیات  شریان  تنگ کردن 
پوشش  برای  تهدیدات  این  مورد  در 
مثل  ایران  »در  می گوید:  ایران  گیاهی 
انسانی  فعالیت های  دنیا  جای  همه 
کم  هست.  طبیعت  دشمن  بزرگ ترین 
واسطه  به  گیاهان  رشد  فضای  شدن 
راستای  در  عاملی  هم  شهرها  توسعه 

هست.« گیاهی  پوشش  تخریب 
برای  ایرانی  گیاهان  پتانسیل  درباره  او 
»ایران  می گوید:  هم  گردشگر  جذب 
برای  و  است  باالیی  گیاهی  تنوع  دارای 
من  است.  جذاب  بسیار  گیاه شناس ها 
سوم  بار  برای  یک گیاه شناس  عنوان  به 
به  موفق  هنوز  و  آمدم  ایران  به  است که 
نشدم  ایران  تمام گونه های گیاهی  دیدن 
سفر  این کشور  به  هم  باز  دارم  عالقه  و 
همه  برای  گیاهان  دیدن  شاید  کنم. 
بسیار  متخصصان  برای  اما  باشد  جذاب 
سفرهای  در  من  بود.  خواهد  جذاب تر 
که  داشتم  همسفرهایی  خودم  قبلی 
دیدن گیاهان  مشتاق  بسیار  سفر  از  بعد 
داشتم که  هم  همسفرانی  البته  و  شدند 

نداشتند.« عالقه ای 

ایرانیان به  توصیه 
گونه  هزار  هشت  حدود  دارای  ایران 
گیاهی است که از این تعداد حدود ۲۵00 
و  است  ایران  انحصاری  اندمیک  آن  گونه 

طبیعی  صورت  به  جهان  کجای  هیچ  در 
میزبان  ایران  همچنین  نمی شوند.  یافت 
جنگل های بینظیر هیرکانی است که نمونه 
را  آن  یونسکو  و  ندارد  وجود  جهان  در  آن 
است.  ثبت کرده  جهان  طبیعی  میراث  در 
زبان  از  ایران  گیاهان  اهمیت  از  وقتی 
می شنویم،  آلمانی  استاد گیاه شناس  این 
سوالی که برایمان پیش می آید توصیه او 
است.  ایران  در  گیاهان  از  حفاظت  برای 
آموزش  روی  »باید  پاسخ می گوید:  در  او 
در  باید  داشت.  ویژه ای  تمرکز  کودکان 
مدارس به کودکان آموزش داد تا با گیاهان 
آنها عالقه مند شوند. این  آشنا شوند تا به 
مسئله نیازمند این است که اول به معلم ها 
در  به  کودکان  وقتی  شود.  داده  آموزش 
مورد اهمیت گیاهان آگاهی داشته باشند و 
به آنها عالقه مند باشند می توان به حفاظت 
از گیاهان در آینده امیدوار بود. یکی دیگر 
اهمیت  مورد  در  نوشتن  موثر  ازکارهای 
گونه های گیاهی در رسانه هاست تا دانش 
دهد.  افزایش  گیاهان  درباره  را  عمومی 
در  موثری  نقش  فرهنگ سازی  و  آموزش 

دارد.« گیاهان  از  حفاظت 

آلمان  تجربه 
عالقه مندسازی کودکان در 

عالقه  ایجاد  در  آلمان  تجربه  درباره  او 
می گوید:  گیاهان  به  نسبت  کودکان  در 
دارد که  وجود  آلمان  در  سبزی  »مدارس 
از کودکان برای بازدید دعوت می کنند. در 
وجوددارد  میکروسکوپ هایی  مدارس  این 
آنها  با  را  گیاهان  می توانند  کودکان  که 
آنها  دیده های  هم  معلم ها  و  کنند  تماشا 
کودکان  تا  می کنند  تفسیر  برایشان  را 
شوند.  آشنا  گیاهان  جذابیت های  با 
به  دانه گیاهان  دادن  کارها  از  دیگر  یکی 
کدودکان است تا آنها را در خانه بکارند و 
رشد  پروسه  با  خودشان  و  دهند  پرورش 
معلم  ها  و  درگیر شوند  آن  نگهدای  و  گیاه 
معموال  هستند.  فرآیند  این  پیگیر  هم 
این  هستند.  کار  این  عاشق  هم  کودکان 
کودکان  برای  زیادی  عالقه مندی  اتفاق 

می کند.« ایجاد  گیاهان  به  نسبت 

روایت سفر به جنگل های هیرکانی همراه با »الریکه برترام«، گردشگر و گیاهشناس آلمانی

ایران؛ سرزمین گیاهان ارزشمند 
دیدار با مردم و آشنایی با سبک زندگی آنها از جمله دالیل من برای سفر به این کشور بود. 
من تنها برای دیدن گیاهان ایران را انتخاب نکردم بلکه دالیلی زیادی من را مجاب به آمدن دوباره به این سرزمین کرد

ثبت ملی آرامگاه 
ابن یمین فرومدی

جلسه  در  فرومدی  یمین  ابن  آرامگاه 
فرهنگی تاریخی  آثار  ثبت  ملی  شورای 
اصفهان،  از  اثر   ۲0 و  رسید  ملی  ثبت  به 
از  اثر   10 و  کرمانشاه  استان  از  اثر  پنج 
ثبت  ارزش  واجد  غربی  آذربایجان  استان 

شد. داده  تشخیص 
عمومی  روابط  اداره کل  از  ایرنا  به گزارش 
فرهنگی،  میراث  وزارت  اطالع رسانی  و 
ابن  آرامگاه  دستی،  صنایع  و  گردشگری 
یمین فرومدی در جلسه شورای ملی ثبت 
آثار فرهنگی  تاریخی که در اداره کل ثبت و 
معنوی  میراث  احیا  و  حفظ  و  آثار  حریم 
رسید. ملی  ثبت  به  شد،  برگزار  طبیعی  و 
یمین  امیر  بن  محمود  فخرالدین  امیر 
مشهور  فرومدی  مستوفی  طغرائی  الدین 
نامدارترین  از  یمین  ابن  به  متخلص  و 
شاعران قطعه سرای زبان فارسی در اواخر 
قرن هفتم و هشتم هجری قمری است. 
در  میامی،  شهرستان  در  واقع  او  آرامگاه 
بر  بنا  دارد.  قرار  به سبزوار  مسیر شاهرود 
دهه  در  شاعر  این  آرامگاه  موجود،  اسناد 
آثار  انجمن  اهتمام  با  ۵0 هجری  شمسی 
ملی و ظاهرا با طراحی محسن فروغی بنا 
نماد  را  آن  برخی  بنا که  این  است.  شده 
در  شکل گلی  به  برخی  و  سربداران  کاله 
تجربه ای  می دانند،  شدن  شکفته  حال 
اشکال  از  معاصر  ترکیبی  خلق  از  ارزشمند 
شورای  جلسه  است.در  ایرانی  معماری 
استان  از  اثر   ۲0 همچنین  آثار  ثبت  ملی 
 10 و  استان کرمانشاه  از  اثر  پنج  اصفهان، 
اثر از استان آذربایجان غربی واجد ارزش 
پس  آثار  این  شد.  داده  تشخیص  ثبت 
اداری  تشریفات  و  قانونی  مراحل  سیر  از 
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر  ابالغ  با 
و  ملی  آثار  فهرست  در  صنایع دستی  و 
آثار  دیگر  می شود.از  ثبت  ذی ربط  فهارس 
شاخص ثبت شده در این جلسه می توان 
به عمارت باغ سراب شاهرود، مدرسه درب 
خانه  و  اصفهان  باقریه(  )مدرسه  کوشک 
فیروزیان- آقا امینی ها اصفهان، عصارخانه 
کاشان، مسجد عتیق نایین، مسجد محله 
بافران  تاریخی  یخچال  و  بافران  مصلی 

کرد. اشاره  اصفهان 
قبرستان  کرمانشاه  استان  از  همچنین 
روستای باخله، دیوار گوری و مجموعه غار و 
پناهگاه صخره ای باوه یوان و سلیوی مرکزی 

شد. داده  تشخیص  ثبت  ارزش  واجد 

رئیس خانه معدن ایران 
مطرح کرد: 

در ژئوتوریسم معدنی 
ظرفیت های باالی 
اشتغال وجود دارد

از  معادن  بیان کرد  ایران  معدن  خانه  رئیس 
اهمیت و جاذبه ای خاص برخوردارند که با عنوان 

ژئوتوریسم معادن مورد توجه قرار می گیرند.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  بهرامن«  »محمدرضا 
اقتصادی ایرنا افزود: امروز مبحث ژئوتوریسم 
معدنی در سیاست های کالن بخش معدن دیده 
شده است و ظرفیت های باالی اشتغال و خلق 

سرمایه در آن وجود دارد.
او بیان داشت: امروز شاهدیم این مهم  مورد 
توجه  کشورهای معدن خیز جهان نیز قرارگرفته 
ظرفیت  این  از  زیادی  کشورهای  و  است 
شناخته شده به عنوان راهی جدید برای کسب 
درآمد و معرفی جاذبه های خود به منظور جذب 

می برند. بهره  و سرمایه گذار  توریست 
بهرامن گفت: از بین جاذبه های ژئوتوریستی هر 
اهمیت و جاذبه ای خاص  از  کشوری، معادن 
برخوردارند که با عنوان ژئوتوریسم معادن مورد 

توجه قرار می گیرند.
او ادامه داد: دیدن معادن، روش های اکتشاف 
و استخراج آنها، دستگاه ها و ماشین آالت مورد 
استفاده برای استخراج معادن و مشاهده انواع 
سنگ ها به ویژه سنگ های قیمتی و جواهری 

برای مردم جذابیت خاصی دارد.

ثبت نام رالی  تفریحی 
تهران ـ دیزین آغاز شد

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی رالی تورِ تفریحی 
و خانوادگی در مسیر تهران- دیزین را همزمان با 

روزهای پایانی تیرماه 1401 برگزار می کند.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی اعالم کرد: این رالی به مدت دو 
روز و با هدف ترویج سفرهای مسئوالنه و ایمن، 
توسعه فعالیت های اتومبیلرانی در کشور، ایجاد 
شور و نشاط اجتماعی با رعایت شیوه نامه های 
توسعه  اجتماعی،  فاصله گذاری  و  بهداشتی 
فرهنگ رانندگی ایمن و حفاظت از محیط زیست 
در سفرهای خانوادگی و گروهی برگزار می شود.
رالِی گردشگری تهران- دیزین روز پنجشنبه ۳0 
تیرماه 1401 آغاز می شود و روز جمعه ۳1 ماه 
پس از معرفی برگزیدگان در منطقه دیزین به 

کار خود پایان می دهد.

باید روی آموزش کودکان تمرکز 
ویژه ای داشت. باید در مدارس 
به کودکان آموزش داد تا با 
گیاهان آشنا شوند تا به آنها 
عالقه مند شوند

سومین سفرش به ایران بود اما اشتیاقش وصف نشدنی بود. او ایران را انتخاب کرده بود نه تنها به دلیل نام پرآوازه اش در طول تاریخ و 
نه برای برای دیدن بناهای تاریخی بلکه دلیل اصلی او مربوط به تخصصش بود. او گیاه شناس است و با انگیزه دیدن گیاهان، ایران را به 

عنوان مقصد سفر خود انتخاب کرده است.
خانم »الریکه برترام«، همسفر  76 ساله یا بهتر بگویم معلم ما در سفری شانزده روزه به جنگل های هیرکانی و مناطق شمال شرقی ایران 

بود تا در کنار او از دیدن زیبایی و اهمیت این میراث بی نظیر که در دل ایران به امانت مانده، بازدید کنیم و لذت ببریم.

الریکه برترام از ویژگی گیاهان 
ایران هم می گوید: این 

سرزمین گیاهانی دارد که در 
زیر خاک رشد می کنند یعنی از 

منظر ریشه؛ گیاهانی که دارای 
ریشه هایی هستند که خود را تا 
زمان رویش و فصل بعد حفظ 
می کنند. جنگل های هیرکانی 
یکی از ویژگی های مهم ایران 

از دید گیاهشناسی است که در 
دنیا دارای اهمیت است

|  
ما

م 
پیا

  |

| محمد مهدی گوهری |



پیامک شما را دربـاره 
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 »پیام ما« طرح کاروان ترویج و بهره وری تولید وزارت جهاد کشاورزی را بررسی کرد

اصالح سیاست های کشاورزی 
الزام  فراموش شده

مینا رضایی، کارشناس کشاورزی: اجرای چنین طرحی آدرس غلط دادن به مردم است قدم اول باید اصالح سیاست ها باشد 

وقتی از روش های کاشت، 
داشت و برداشت محصول 

می گویید آیا کشاورزان جامعه 
هدف شما مجهز به امکانات 

فنی که از آنها نام می برید 
هستند؟

| روزنامه نگار |

| ستاره حجتی |

بهتر بود دولت به جای اینکه 
وقت و زمان و هزینه صرف 

کند و فالن محقق کشاورزی را 
بفرستد تا به پیرمرد ۷0  ساله 

با یک هکتار زمین در مراوه تپه 
یک سری مباحث تئوری یاد 

دهد که چگونگی عملش روشن 
نیست، این هزینه را صرف 

برگزاری نشست های تخصصی 
با همراهی نخبگان بخش 

کشاورزی، اتحادیه ها، دانش 
آموختگان و کشاورزان پیش رو  

می کرد تا به الگوهای عملی 
دست پیدا کند

|  
رنا

 ای
 |

 صادرات دام زنده 
همچنان متوقف است 

اشاره  با  سبک  دام  اتحادیه  مدیرعامل 
دام  راس  میلیون  شش  حدود  وجود  به 
متاسفانه  گفت:  کشور،  در  مازاد  سبک 
متوقف  همچنان  کشور  از  دام  صادرات 
با  دادرس  صدر  افشین  گزارش  به  است. 
همچنان  زنده  دام  صادرات  اینکه  به  اشاره 
در  شنیده ها  براساس  است، گفت:  متوقف 
قیمت گذاری  شورای   1401 خردادماه   ۲4
با صادرات دام زنده  محصوالت استراتژیک 
به  هیچگاه  مساله  این  اما  کرده  موافقت 
مرحله ابالغ و اجرا نرسید. او با بیان اینکه 
صادرات  شیوه نامه  تدوین  قانون  براساس 
باید با حضور فعاالن بخش خصوصی مرتبط 
حوزه  این  در  متأسفانه  افزود:  شود،  انجام 
عمل  به  تشکل ها  نمایندگان  از  دعوتی  نیز 
نیامده است.دادرس درباره میزان دام سبک 
مازاد در کشور توضیح داد که 10 استان نوار 
و  سمنان  استان های  همراه  به  غربی کشور 
خراسان رضوی آمار دام مازاد خود را اعالم 
کرده اند و براین اساس حدود شش میلیون 
رأس دام سبک مازاد در کشور وجود دارد.
او با اشاره به اینکه در فصل عرضه دام قرار 
داریم و با عدم جذب در بازار مواجه هستیم، 
گفت: خشکسالی شدید در استان ها و افت 
دیگر  از جمله  مراتع  در  علوفه  تولید  شدید 
دالیل مشکالت به وجود آمده برای صنعت 
دام سبک کشور است. دادرس قیمت تمام 
بین  را  زنده  سبک  دام  کیلوگرم  هر  شده 
1۳۹ تا 144 هزار تومان اعالم و اضافه کرد: 
اتحادیه  عشایری،  سبک،  دام  اتحادیه   4
سراسری دامداران و صنعت دامپروری بر سر 
رسیده اند. اجماع  به  تومان  هزار   1۳۹ قیمت 

 19۸ مگاوات توان 
نیروگاهی وارد تولید 

برق شد 
واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون به 
ظرفیت 1۹۸ مگاوات در روزهای اوج مصرف برق 

کشور وارد مدار تولید شد.
برای  پروژه  این  در  نیرو،  وزارت  گزارش  به 
نخستین  بار توربین سه فشاره ای مورد استفاده 
قرار گرفته که به صورت دمونتاژ شده تأمین و 
راه اندازی  و  مونتاژ  نیروگاه  سایت  محل  در 
در  ترکیبی  سیکل  بازده  افزایش  است.  شده 
این نیروگاه از 4۹ درصد به ۵۳ درصد موجب 
کاهش تولید گازهای گلخانه ای در حدود 1۸۵ 
از  استفاده  با  و  در سال خواهد شد  هزار تن 
طراحی ویژه در بخش فرآیند، کاهش مصرف 
آب از 11 مترمکعب به حدود 4.۳ مترمکعب 
بر ساعت رسیده است.همچنین در این پروژه 
از نخستین ژنراتور ۲۵0 مگاواتی ساخته شده 
جهت کاهش   DLN سیستم  مپنا،  گروه  در 
آالینده های محیطی و سیستم کنترل بومی به 

است. بهره گرفته شده   MAPCS نام
واحدهای  تعداد  پروژه،  این  از  بهره برداری  با 
نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت احداث 
در  یک(  )توسعه  مپنا  نیروگاه های  توسعه  و 
مجموع به 1۸0 واحد با ظرفیت بیش از ۲۵ هزار 

مگاوات رسیده است.

کشت برنج در مازندران 
زیر سایه استرس کم آبی 
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران 
گفت: خطر کم آبی و خشکسالی برای کشاورزان 

این منطقه بسیا جدی است.
که  جایی  آن  از  داد:  توضیح  حقیقی  خلیل 
خرداد ماه امسال بارندگی بسیار کمی داشتیم 
و کشاورزان برنجکار شرق استان پس زحمات 
بسیار زیاد و مصرف آب های زیرزمینی شخم و 
شیار و نشا کاری را انجام داده اند، اما با توجه به 
افزایش دما و افت جدی آب های زیرزمینی، 
خطر خشکی و به بار ننشستن شالی در این 

منطقه بسیار جدی است.
او گفت: البته هشدارهای کم آبی و از بین رفتن 
نشا برنج از سوی کارشناسان خدمات کشاورزی 
به کشاورزان  شرق استان در چندین مرحله به 
صورت میدانی ارائه شد و در قالب اطالعیه در 
قرار گرفت  روستاها  دهیاران  و  اختیار شوراها 
ولی با این وصف قیمت مناسب برنج در سال 
جاری سبب شد تا انگیزه و عالقه به کشت برنج 
در بین کشاورزان گندمکار و کلزا کار شرق استان 
زراعت جهاد کشاورزی  دو چندان شود. مدیر 
مازندران بیان کرد: اکنون حدود 400 هکتار از 
شالیزارهای بخش گوهرباران میاندرود به شدت 
با کم آبی مواجه است و اگر نزوالت آسمانی را 
نداشته باشیم، با از بین رفتن شالی این منطقه 
بررسی های صورت  مواجه خواهیم شد. طبق 
گرفته  هر هکتار از اراضی شالیزاری نیازمند 10 
هزار متر مکعب آب است، یعنی همواره کمبود 
بارندگی بیشترین اثر جغرافیایی اش را بر شرق 
مازندران بر جای خواهد گذاشت؛ منطقه ای که 
از چند دهه پیش دچار کم آبی و خشکسالی 
شد و در برخی مناطق هم از پیشروی جبهه 
آب شور دریا به سمت سفره های آب شیرین 

گزارش هایی دریافت شده بود.

سازمان ترویج پس از وقفه کامل در دوران 
سر  از  را  فعالیت هایش  کرونا،   همه گیری 
گرفت تا شاید گره ای از بخش کشاورزی باز 
موسسه  رئیس  امسال  اردیبهشت   ۲1 شود. 
آموزش و ترویج کشاورزی از ایجاد و شروع 

فعالیت طرح »کاروان ترویج« خبر داد.
با  همسو  را  اقدام  این  مویدی  اکبر  علی 
اعالم  رهبری  از سوی  سال که  شعار  تحقق 
شده بود عنوان کرد و توضیح داد: در بخش 
دستاوردهای  که  است  الزم  کشاورزی، 
به  علمی   نوین  روش های  و  پژوهشی 
به عرصه عملی  با سرعت  صورت گسترده و 
بخش های مختلف کشاورزی منتقل و اجرا 
شود. برای ایجاد تحول الزم است یافته های 
نوین و دستاوردهای فراوانی را که با تالش 
پژوهشگران در مراکز تحقیقاتی حاصل شده، 
به مزارع و واحدهای تولیدی منتقل کرده و 

کنیم. عملیاتی 
او در مورد شیوه اجرای این طرح گفت: برای 
جهاد کشاورزی  وزارت  سیاست های  اجرای 
کشت  و  دیم  کشت  مانند  کشور  سطح  در 
دهستان ها  تا سطح  ستاد  از  باید  قراردادی 
با کمک تمام ظرفیت ها از جمله بسیج، ائمه 

در  و…  دهیار ها  معلمان،  و جمعه،  جماعت 
کنار مروجان با آموزش و آگاهی، کشاورزان را 
توجیه و ترغیب کنند. ارتقای دانش در حوزه 
کشاورزی و حرکت بر محور تولید دانش بنیان 
فراهم  را  غذایی کشور  امنیت  حوزه،  این  در 

می کند و باعث اقتدار کشور می شود  .
را  طرح  این  اجرای  مشکالت  از  یکی  او 
میان  در  تحصیالت  سطح  اندک  میانگین 
مستقیم  ارتباط  و گفت:  دانسته  کشاورزان 
از  یکی  کشاورزان،  با  مدرسان  و  محققان 
بهترین راه ها برای ترویج روش های نوین و 

است. پربازده 

دولت راضی است
که  است  استانی  نخستین  کرمانشاه   
و  شد  اجرا  آن  در  ترویج«   »کاروان  طرح 
مسئوالن از نتایج طرح رضایت زیادی را ابراز 
نتیجه  معتقدند  مقابل کشاورزان  در  کردند، 

نیاورده اند. دست  به  طرح  این  از  ویژه ای 
جهاد  سازمان  ترویج  هماهنگی  مدیر 
کشاورزی استان کرمانشاه در گفت وگویی به 
این نکته اشاره کرد که برای افزایش دانش 
کشاورزان، ضروری بود محققان، کارشناسان و 

مروجان در عرصه های کشاورزی حضور داشته 
و با بهره برداران ارتباط چهره به چهره داشته 
باشند. به اعتقاد کوروش مهرابی نقطه قوت 
طرح کاروان ترویج بهره وری کشاورزی حضور 
۳00 محقق و کارشناس بود که روزانه به حدود 

دادند. آموزش  کرمانشاهی  هزار کشاورز 
راهکارهای  از  یکی  افزود:  باره  این  در  او 
کشاورزی  محصوالت  کیفی  کمی و  افزایش 
تحقیقات  نتایج  اساس  بر  که  است  این 
گیرد.  صورت  ترویج  علم  علمی دانشمندان 
براساس دستورالعمل طرح »کاروان ترویج«  
دانشگاه،  اساتید  تحقیقات،  مراکز  محققان 
برای  و خصوصی  دولتی  بخش  کارشناسان 
شهرستان ها،  استان ها،  به  بهره وری  ارتقاء 
دهستان ها، روستاها و مزارع اعزام می شوند. 
یک   زمانی  بازه  این  در  نیز  کرمانشاه  در 
هفته ای ، روزانه بیش از ۳00 محقق و مروج 
استانی یافته های علمی را با  ۶00 تا ۲ هزار 

گذاشتند. میان  در  کشاورز 

مردم ناراضی اند
براساس  است  معتقد  مهرابی  گرچه 

طرح  این  شده  انجام  میدانی  بازدیدهای 
موفق بوده است اما کشاورزان برخی مناطق 
عشایری و روستایی در استان کرمانشاه نظر 

دارند. دیگری 
داالهو  منطقه  کشاورزان  از  یکی  ناصر.م 
»کاروان  طرح  به  او  انتقادهای  است. 
در  بلکه  اجرا،  شکل  در  فقط  نه  ترویج« 
زمان  مدت  و  شده  داده  انتقال  مفاهیم 
اغلب  ناصر  به گفته  بنا  اجرای طرح است. 
از  دیگر  بسیاری  البته  و  داالهو  کشاورزان 
باالیی  سن  ما،  استان  عشایری  مناطق 
داشته و با شیوه سنتی کشاورزی می کنند. 
قشر  این  با  گفت وگو  وارد  مروج  وقتی 
تا  می کشد  طول  ساعت   ۳ فقط  می شود 
بتواند مفهوم دانش بنیان را جا بیندازد. از 
سوی دیگر وقتی در منطقه ای کشاورزی تا 
هم کسی  و کشاورز  است  سنتی  حد  این 
است که کشت را به روش آبا و اجدادیش 
مروج  عنوان  به  باید کسی  می دهد  انجام 
انتخاب شود که بتواند به زبان آن ها صحبت 
دوره کوتاه  این  در  من  پدر  نمونه اش  کند، 

بود. سردرگم  فقط  تقریبا 
آنچه ناصر از داالهو می گوید را می توان در 

هم  دیگر  مناطق  کشاورزهای  صحبت های 
شنید. اردبیل دومین  استانی است که این 
طرح در آن اجرا شده است.  محمد موسوی 
از  یکی  خلخال  شهرستان  از  خلخالی 
کشاورزانی است که بسیاری از آموزش های 
این کاروان را اجرایی نمی داند. او می گوید: 
تز و نظریه دادن برای کشاورزان و کشت و 
متفاوت  شرایط  کردن  فراهم  با  کارشان 
روش های  از  وقتی  مثال  عنوان  به  است. 
محصول  برداشت  و  داشت  کاشت، 
شما  هدف  جامعه  آیا کشاورزان  می گویید 
مجهز به امکانات فنی که از آنها نام می برید 
هستند؟ فرض کنیم دولت اعالم کند برای 
وام  و  تسهیالت  مکانیزه  ترویج کشاورزی 
اما  بگیریم،  وام  و  برویم  هم  ما  می دهد. 
امکان  آنقدر هست که  ما  نهایی  درآمد  آیا 

باشیم؟ داشته  را  وام  بازپرداخت 
کشاورز  برای  گاهی  می دهد:  ادامه  او 
سیب زمینی کار یا گوجه کار، برداشت محصول 
این حالت  در  نمی صرفد.  برداشت  در فصل 
است  بهتر  را خاک کند  کشاورز محصولش 
زیرا اگر نیرو بگیرد که محصولش را برداشت 
است.  بیشتر  هزینه هایش  کند  ذخیره  و 
را  زیرساخت ها  برخی  باید  ابتدا  بنابراین  

رفت. مردم  سراغ  بعد  و  ایجاد کرد 

اصالح سیاست ها
اولویت کشاورزی است

کارشناسان کشاورزی  از  یکی  رضایی  مینا 
در استان گلستان است. آخرین استانی که 
طرح »کاروان ترویج«   به عنوان  پایلوت 
هدف  صراحت  به  او  می شود.  اجرا  آن  در 
اجرای این طرح  را برای جلب توجه عوام 
ما«  »پیام  به  باره  این  در  رضایی  می داند. 
کشور  در  چالش های کشاورزی  اگر  گفت: 
نتیجه می رسیم که  این  به  بررسی کنیم  را 
پرکن  دهان  عنوان  با  اجرای چنین طرحی 
دانش بنیان  شرکت های  توان  از  استفاده 
به  دادن  غلط  آدرس  آموزش کشاورزان  در 

وارونه زدن است. نعل  و  مردم 
از کشاورزانی  ادامه می دهد: چند درصد  او 
کشاورزی  می توانند  می بینند  آموزش  که 
برای  دولت  آیا  دانش بنیان کنند؟  را  خود 
سراغ  باید  کشاورزی  کردن  دانش بنیان 
تجهیز،  حتی  دولت  ادعای  برود؟  کشاورز 
عبور  و  بهره وری  افزایش  مکانیزاسیون، 
بیاییم  حاال  که  نیست  سنتی  وضعیت  از 
ابزارهایی می خواهد  و  اعتبار  با چه  بگوییم 

محقق کند.  را  آن 
جایگزینی  طرح  این  برای  رضایی  مینا   
به  دولت  بود  »بهتر  می کند:   پیشنهاد  هم 
جای اینکه وقت و زمان و هزینه صرف کند 
به  تا  بفرستد  را  محقق کشاورزی  فالن  و 
در  زمین  هکتار  یک  با  ساله    ۷0 پیرمرد 
یاد  تئوری  مباحث  سری  یک  تپه  مراوه 
نیست،  روشن  عملش  چگونگی  که  دهد 
نشست های  برگزاری  صرف  را  هزینه  این 
بخش  نخبگان  همراهی  با  تخصصی 
و  دانش آموختگان  اتحادیه ها،  کشاورزی، 
الگوهای  به  تا  می کرد  پیشرو   کشاورزان 
باید  اول  قدم  کند.  پیدا  دست  عملی 

باشد.« کالن  سیاست های  تصحیح 
با وجود همه انتقادها، این طرح در فاصله 
 4 در  نیم  و  ماه  یک  از  زمانی کوتاه کمتر 
آن  از  و پس  است  درآمده  اجرا  به  استان 
نیز اساتید ترویج رهسپار استان های دیگر 
ِآیا برآوردی از سوی وزارت  خواهد شد اما 
چند  که  شد  خواهد  ارائه  کشاورزی  جهاد 
درصد از کشاورزان سراسر کشور، براساس 
آموزه های این طرح موفق به اصالح الگو و 

شدند؟ خود  روش کشت 

تابستان  ابتدایی  روز های  در  اینکه  وجود  با 
شاهد  گذشته  روز های  طی  اما  هستیم، 
دنبال  به  برق  مصرف  رکوردشکنی های 
مساله  این  که  بودیم  هوا  دمای  افزایش 
صنعت برق را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش پیام ما و به نقل از وبسایت اطالع 
مصرف  نیاز  گذشته  روز  برق کشور،  رسانی 
برق کشور از مرز ۶۶ هزار مگاوات عبور کرد 
رسید که  مگاوات  و ۹۸  هزار  عدد ۶۶  به  و 
مگاوات   ۶00 حدود  گذشته  روز  به  نسبت 
افزایش یافته و آمار ها حاکی از آن است که 
نیاز مصرف برق کشور روز گذشته نسبت به 
روز مشابه سال گذشته نیز ۵.۵ درصد رشد 

می دهد. نشان  را 
در  دما  چشمگیر  افزایش  پیش بینی  طبق 
چند روز آینده در سطح کشور، فشار مضاعفی 
به صنعت برق وارد می شود، چراکه هر یک 
درجه افزایش دما حدود 1000 مگاوات بر بار 
شبکه می افزاید و فشار مضاعف بر تجهیزات 
انتقال و توزیع وارد  نیروگاهی و شبکه های 

می کند.
موضوعی که باعث شد تا مدیران صنعت برق 
جلسه شبانه ای را برگزار کنند، در این نشست 
همایون حائری، معاون برق و انرژی وزارت 
نیرو،  سهم بخش روشنایی از پیک و مصرف 
انرژی در کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: 
پیک به نزدیکی رکورد سال گذشته رسید و 

احتماال با توجه به تداوم گرمای هوا، شاهد 
شکست رکورد پیک خواهیم بود که نیاز به 
تالش و هماهنگی را بیش از گذشته نشان 
مدیرعامل  کردی،  آرش  همچنین  می دهد. 
شرکت توانیر گفت: مجموع اقدامات و نتایج 
سیاست  می دهد که  نشان  آمده  دست  به 
گذاری های صورت گرفته در ماه های گذشته 
مشکالت،  همه  وجود  با  و  بوده  صحیح 
برق  پایداری  شاهد  تاکنون  خوشبختانه 
راه  ابتدای  در  همچنان  هستیم.  شبکه  در 
هستیم و نمی توانیم کار را تمام شده بدانیم.
ارائه  به  نیز  توانیر،  توزیع  هماهنگی  معاون 
گزارشی از برنامه های مدیریت بار در بخش 
اهداف  از  برخی  به  و گفت:  پرداخت  توزیع 

به ویژه در بخش اداری دست یافته ایم، اما 
این  در  مصرف  مدیریت  پتانسیل  همچنان 

دارد. وجود  بخش 
روشنایی ها  پیران همچنین سهم  حمیدرضا 
در مصرف انرژی را 10۳۵ مگاوات عنوان کرد 
و گفت: تاکنون با انجام برنامه های مدیریت 
بار و تعدیل روشنایی معابر، ۳۲۵ مگاوات از 

این میزان کاهش یافته است.
وقوع  گویای  نیز  ما  پیگیری های 
خاموشی های پراکنده در بخش های مختلف 
قبیل  از  دالیلی  عمدتا  که  است  کشور 
مشکالت فنی دارد، اما شرایط فعلی نشان 
کشور  در  برق  تامین  شرایط سخت  دهنده 

ست. ا

زمزمه های خاموشی شنیده می شود
خبر

همزمان با افزایش دمای هوا 
در کشور از میزان بارش ها 
کاسته شده است، هفته 
آینده ضمن آنکه میزان 

بارش ها ناچیز است سه 
حوضه آبریز اصلی بدون 

بارش خواهند بود

هفته آینده 3 حوضه آبریز اصلی کشور 
بدون بارش خواهد بود

همزمان با افزایش دمای هوا در کشور از میزان 
بارش ها کاسته شده است، هفته آینده ضمن 
حوضه  سه  است  ناچیز  بارش ها  میزان  آنکه 

آبریز اصلی بدون بارش خواهند بود.
به گزارش ایرنا، همزمان با آغاز فصل تابستان و 
گرم تر شدن دمای هوای کشور میزان بارش ها 
به شدت کاهش یافته است و در هفته منتهی 
به 1۷ تیرماه ضمن ناچیز بودن بارش ها، سه 
حوضه اصلی بدون قطره ای بارش خواهند بود.
وزارت  آب  تحقیقات  موسسه  تازه  گزارش 
نیرو نیز بیانگر آن است که هفته جاری، وقوع 
بارش های پراکنده برای مناطق واقع در شمال 
غرب و جنوب شرق کشور قابل  پیش بینی بود. 
اما با توجه  به چشم انداز بارش پیش بینی  شده 
وقوع  تیرماه،   1۷ به  منتهی  دوم  هفته  برای 
بارش ها در بیشتر مناطق کشور ناچیز خواهد 
بود. حوضه آبریز دریای خزر این هفته بیشینه 
بارش 4۵ میلیمتری و متوسط محدوده یک 
میلیمتری را تجربه کرد که بیشترین میزان در 

بین حوضه های آبریز کشور است.
وضعیت بارش در حوضه آبریز خلیج فارس و 
دریای عمان هم بیشینه بارش 1۵ میلیمتری و 
متوسط محدوده صفر میلیمتری را شاهد بود.
این هفته حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیشینه 
متوسط  که  داشت  میلیمتری  هفت  بارش 

ندارد. محدوده 

در هفته جاری سه حوضه آبریز فالت مرکزی، 
بارش  میزان  نظر  از  شرق  مرزی  و  قوم  قره 
شرایط یکسانی را تجربه کردند و بیشینه بارش 
صفر  محدوده  متوسط  و  میلیمتر  یک  آنها 

داشتند. میلیمتری 
این هفته از مجموعه ۳0 حوضه آبریز درجه  ۲ 
حوضه  است.  بارش  بدون  حوضه   1۷ کشور، 
آبریز دریای خزر که در هفته منتهی به 10 تیرماه 
شاهد بارش متوسطی بود، در هفته منتهی به 
1۷ تیرماه شاهد کم ترین میزان بارش خواهد 
بود به گونه ای که بیشینه بارش یک میلیمتری 
را تجربه  و متوسط محدوده صفر میلیمتری 

خواهد کرد.
مقام پربارش ترین حوضه  آبریز اصلی در هفته 
آبریز  حوضه  به  متعلق  تیرماه   1۷ به  منتهی 
فالت مرکزی با بیشینه 11 میلیمتر خواهد بود 

که البته بدون متوسط محدوده است.
از آن حوضه آبریز اصلی خلیج فارس و  پس 
دریای عمان هم در هفته منتهی به 1۷ تیرماه 
و  میلیمتری  هشت  بارش  بیشینه  شاهد 
متوسط محدوده صفر میلیمتری خواهد بود.
از مجموعه ۶ حوضه  یاد شده،  بازه زمانی  در 
بارش  بدون  حوضه  سه  کشور  اصلی  آبریز 
حوضه   ۳0 مجموع  از  همچنین  بود.  خواهند 
قطره ای  بدون  حوضه   ۲۵ هم  درجه ۲  آبریز 

بود. خواهند  بارش 

سال 1379 دو وزارت جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی با هم ادغام شدند تا وزارتخانه ای با نام جهادکشاورزی ایجاد شود. اندکی بعد 
در این وزارتخانه نوپا سازمانی به نام »سازمان ترویج« هم شکل گرفت تا بتواند با آموزش و ارائه الگوهای کشت مبتنی بر دانش روز، 
کشاورزی را به  عنوان بزرگترین بخش تولیدی که با معاش جمعیت کثیر روستایی کشور ارتباط تنگاتنگ دارد به بهره وری برساند. هدفی 
که به گفته بسیاری از کارشناسان و منتقدان سیاست ها و اقدامات اجرایی این سازمان، بعد از گذشت دو دهه هنوز محقق نشده است. 
هرچه از نخستین سال های ایجاد این سازمان می گذشت به جای توسعه از اثر گذاری و البته برنامه هایش کاسته  می شد. شاید به 
همین دلیل است که با وجود پیشرفت فزاینده قرن 21 در امور کشت و زرع، کمیت بهره وری کشاورزی ایران هنوز لنگ می زند و یکی از 

بخش های پرمصرف در زمینه منابع و انرژی باقی مانده است.
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در سال جاری حدود ۵0 قرارداد 
اجاره مسکن در دفتر مشاوره 
امالک خود تنظیم کرده که از این 
تعداد تنها 10 درصد مالکان حاضر 
به رعایت افزایش ۲0 درصدی 
اجاره بها بودند و باقی به صورت 
نامتعارف و درصدهای زیادی به 
مبلغ ودیعه و اجاره بها منزل اجاره 
داده شده خود، اضافه کردند

خبر

 افزایش نامتعارف اجاره بها در کرمانشاه
مستاجران  جابه جایی  فصل  فرارسیدن 
در  اجاره بها  نامتعارف  افزایش  و 
جدی تر  نظارت  ضرورت  بر  کرمانشاه 
افزایش  در  دولت  مصوبه  اجرای  برای 
دارد. تاکید  حوزه  این  در  اجاره بها   نرخ 
کرمانشاه،  از  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
یکی  کنونی  اقتصادی  سخت  شرایط  در 
مسکن  تأمین  مردم،  مهم  دغدغه های  از 
مسکن  خرید  قیمت ها،  افزایش  با  است 
از  دور  مردم،  عموم  درآمد  به  توجه  با 
اجاره  به  روی  افراد  ناچار  به  و  بوده  انتظار 

فصل  شروع  با  ساله  هر  می برند،  مسکن 
قرارداد  تعیین  و  مستأجران  جابه جایی 
نیز  ودیعه  و  اجاره بها  مبالغ  معمواًل  جدید، 
قرارداد  مبلغ  از  بیشتر  صاحبخانه  توسط 
بین  این  در  و  می شود  تعیین  قبل  سال 
مستاجرانی که بدون چاره مجبور به پرداخت 
 هزینه های گزاف برای اجاره مسکن هستند.
مستأجران  غالب  که  کرمانشاه  استان  در 
اقتصادی  لحاظ  به  جامعه  ضعیف  قشر  از 
با  اجاره  تأمین  برای  می شوند  محسوب 
افزایش  هستند،  روبه رو  زیادی  مشکالت 

است  دیگری  مشکل  ساله  هر  نیز  اجاره بها 
از مستأجران را مجبور به روی  که بسیاری 
و  شهر  حاشیه  در  منزل  تهیه  و  آوردن 
مبلغ کمتر  پرداخت  با  تا  می کند  شهرک ها 
 بتوانند مسکن مورد نظر خود را اجاره کنند.
رامین صفری یکی از مستأجران کرمانشاهی 
کرمانشاه،  کیهانشهر  شهرک  در  کرد:  اظهار 
مبلغ رهن در سال گذشته ۵0 میلیون تومان 
اما  بوده  تومان  هزار   ۵00 ماهانه  اجاره  با  و 
صاحبخانه   ،1401 سال  جدید  قرارداد  در 
با  تومان  میلیون  یکصد  به  را  رهن  مبلغ 

 اجاره ماهانه ۲ میلیون تومان افزایش داد.
مستأجران  از  دیگر  یکی  نظری  سیاوش 
افزایش  مورد  در  کرمانشاهی  گالیه مند 
کرد:  بیان  سال گذشته  به  نسبت  اجاره بها 
سال  کرمانشاه،  رودکی  چهارراه  محله  در 
میلیون   ۶0 قرارداد  در  ودیعه  مبلغ  گذشته 
 ۸00 و  میلیون  ماهیانه یک  اجاره  با  تومان 
را  ودیعه  مبلغ  امسال  بوده که  تومان  هزار 
ماهیانه  اجاره  با  تومان  میلیون  یکصد  به 
داده اند. افزایش  تومان  میلیون   سه 
کرمانشاه در  بها  اجاره  نامتعارف   افزایش 
بر اساس گفت وگوهای انجام شده با چندین 
نقاط مختلف کرمانشاه، همگی  در  مستأجر 
توسط  قرارداد  قیمت  نامتعارف  افزایش  از 

از  محدودی  تعداد  و  داده  خبر  مالکین 
مالکان با توجه به نرخ تعیین شده مصوبه 
 دولت، به افزایش ۲0 درصدی پایبند بودند.
امالک  مشاوران  از  یکی  ملکی  حسین 
به  اشاره  با  کرمانشاه  بهمن   ۲۲ محله  در 
توسط  اجاره بها  قرارداد  مبالغ  افزایش 
مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مالکان مسکن 
قرارداد   ۵0 بیان کرد: در سال جاری حدود 
خود  امالک  مشاوره  دفتر  در  مسکن  اجاره 
درصد   10 تنها  تعداد  این  از  تنظیم کرده که 
مالکان حاضر به رعایت افزایش ۲0 درصدی 
اجاره بها بودند و باقی به صورت نامتعارف و 
درصدهای زیادی به مبلغ ودیعه و اجاره بها 
اضافه کردند. خود،  شده  داده  اجاره   منزل 

بازرگانی  اتاق  خبری  پایگاه  گزارش  به 
اتاق  خبری  پایگاه  گزارش  به  ایران، 
بانک  اساس گزارش  بر  ایران،  بازرگانی 
تعداد   ،1401 سال  خردادماه  در  مرکزی 
در  شده  معامله  مسکونی  آپارتمان های 
واحد  هزار   1۳,۹ حدود  به  تهران  شهر 
و  قبل  ماه  به  نسبت  رسید که  مسکونی 
افزایش  ترتیب  به  قبل  ماه مشابه سال 
۳۲.۳ و 1۷1.۹ درصدی را نشان می دهد.
قیمت  متوسط  گزارش،  مورد  ماه  در 
زیربنای  مترمربع  یک  خریدوفروش 
طریق  از  شده  معامله  مسکونی  واحد 
تهران  شهر  ملکی  معامالت  بنگاه های 
۳۹ میلیون و 414 هزار تومان بود که از 
افزایش ۸,4 درصدی نسبت به ماه قبل 
نسبت  رقم  این  همچنین  دارد.  حکایت 

 ۳۲.۸ معادل  قبل  سال  مشابه  ماه  به 
با  مقایسه  در  داشته که  افزایش  درصد 
 1400 سال  خردادماه  نقطه به نقطه  رشد 
و  بوده  کمتر  درصد(   ۵۶.۶ )معادل 
مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه 
1401 است. در خردادماه  قیمت مسکن 
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی 
تفکیک  به  تهران  شهر  در  شده  معامله 
حاکی   1401 سال  خردادماه  در  بنا  عمر 
و  هزار   1۳ مجموع  از  که  است  آن  از 
شده،  معامله  مسکونی  واحد   ۸۷4
سهم  با  ساخت  سال   ۵ تا  واحدهای 
خود  به  را  سهم  بیشترین  درصد   ۳0,1
نشان  آمارها  بررسی  داده اند.  اختصاص 
با  مقایسه  در  مذکور  سهم  که  می دهد 
واحد   ۵.۷ حدود  قبل  سال  خردادماه 

درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم 
11 تا  باال در گروه های  با عمر  واحدهای 

افزوده  ساخت  سال   ۲0 از  بیش  و   1۵
است. شده 

شده  انجام  معامالت  تعداد  توزیع 
در  تهران  شهر  مختلف  مناطق  برحسب 
از آن است  1401 حاکی  خردادماه سال 
تهران،  ۲۲ گانه شهر  مناطق  میان  از  که 
کل  از  درصدی   14,4 سهم  با   ۵ منطقه 
قراردادهای  تعداد  بیشترین  معامالت، 
داده  اختصاص  خود  به  را  مبایعه نامه 
است. همچنین مناطق ۲ و 10 به ترتیب 
با سهم ۹.۶ و ۹ درصدی از کل معامالت 
قرار  بعدی  رتبه های  در  شده  انجام 

ند. گرفته ا
1401، متوسط قیمت  در خردادماه سال 
مسکونی  واحد  زیربنای  مترمربع  یک 
بنگاه های  طریق  از  شده  معامله 
میلیون   ۳۹ تهران  شهر  ملکی  معامالت 
و 414 هزار تومان بوده که نسبت به ماه 
ترتیب  به  قبل  سال  مشابه  ماه  و  قبل 
نشان  درصدی   ۳۲.۸ و   ۸,4 افزایش 

می دهد.
شهرداری  گانه   ۲۲ مناطق  میان  در 
یک  قیمت  متوسط  بیشترین  تهران، 
معامله شده  زیربنای مسکونی  مترمربع 
به  تومان  ۹۸ هزار  و  میلیون   ۸1 معادل 
منطقه یک و کمترین آن با 1۹ میلیون 
1۸ تعلق  و ۵۸۸ هزار تومان به منطقه 
به  نسبت  مزبور  ارقام  است.  داشته 
 ۲۲,۳ ترتیب  به   1400 ماه مشابه سال 
می دهند. نشان  افزایش  درصد   ۵۵.۳
واحدهای  تعداد  فراوانی  توزیع 
در  تهران  شهر  شده  معامله  مسکونی 
نشان می دهد که   1401 خردادماه سال 
مسکونی  واحدهای  مساحت،  لحاظ  به 
مترمربع،   ۸0 از  زیربنای کمتر  با سطح 
سهمی معادل ۵۳,۷ درصد از معامالت 
انجام شده را به خود اختصاص دادند.
واحدهای  درصد   ۵۷,۳ همچنین 
متوسط  از  کمتر  قیمتی  با  مسکونی 

در  مسکونی  واحد  مترمربع  هر  قیمت 
از  ۵۳.۸ درصد  این ماه معامله شده و 
با  مسکونی  واحدهای  به  نیز  معامالت 
ارزش هر واحد کمتر از ۳ میلیارد تومان 

است. داشته  اختصاص 
اجاره ای  مسکن  کرایه  شاخص  بررسی 

در  شهری  مناطق  و کل  تهران  شهر  در 
رشد  نشان دهنده   1401 سال  خردادماه 
درصد   ۵1.۲ و   4۶,۵ معادل  ترتیب  به 
است.  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت 
ماهانه  رشد  است  توضیح  به  الزم 
شهر  در  خردادماه  در  مزبور  شاخص 
ترتیب  به  شهری  مناطق  کل  و  تهران 

است. درصد   ۳ و   ۲.۷ معادل 

سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
شهرداری اراک گفت: فضای سبز مرکز شهر 
توسعه  مانع  زمین  و گرانی  است  کم  بسیار 

است. شده  پارک ها 
احمد حسنی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
پیگیری روند بازسازی و بهسازی پارک های 
سطح شهر اراک اظهار کرد: با توجه به استقبال 
باالی شهروندان از پارک ها در فصل گرم سال، 
کار  را در دستور  پارک ها  شهرداری روشنایی 
برنامه ریزی صورت گرفته  با  و  داد  قرار  خود 
در حال حاضر تمامی پارک های بزرگ سطح 
شهر به صورت کامل از روشنایی برخوردارند و 

رفع نواقص انجام شد.
او با بیان اینکه در پارک هایی مانند شهدای 
گمنام، الله، نوار جنگلی شهرک الهیه، شهرک 
پارک غدیر، وضعیت  پارک فاطمیه،  مشاور، 
روشنایی به صورت کامل تغییر کرد، افزود: در 
پارک های کوچک و محله ای نیز نواقص رفع 
شده است و در بحث روشنایی هیچ مشکلی 

وجود ندارد.
بازی  وسایل  وضعیت  خصوص  در  حسنی 
در پارک ها، بیان کرد: اواخر سال گذشته، 14 
ست بازی پلی اتیلن استاندارد نصب شد و 
برای سال جاری نیز مناقصه ۲۷ ست بازی 
کودکان برگزار شد و ۷0 ست تاب و االکنگ و 

۷0 ست ورزشی استاندارد نیز خریداری نصب 
می شود، همچنین مناقصه کفپوش نیز انجام 
شده است. او با بیان اینکه قرارداد خرید این 
نهایتا  و  اخیر منعقد شد  روزهای  ست ها در 
سازمان  اختیار  در  وسایل  آینده  ماه  یک  تا 
خواهد بود و در پارک ها نصب می شود، افزود: 
در سطح شهر ۳0 ست بازی پلی اتیلن وجود 
پارک های  این قراردادها دوسوم  با  و  داشت 
محله ای شهر تجهیز می شود، البته کف پوش 
پارک  امیرکبیر،  پارک  امین،  شهرک  پارک 
رفع  اخیر  روزهای  در  رودکی  پارک  شهر، 

نواقص شده است.
حسنی با اشاره به لزوم کف سازی در برخی 

از پارک، گفت: امسال با توجه به بودجه در 
نظر گرفته شده، کف سازی پارک ها در دستور 
کار است و بازسازی پارک ها در حال حاضر در 

دست اقدام است.
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
پارک  کمبود  خصوص  در  اراک  شهرداری 
برخالف  کرد:  بیان  شهر  مختلف  مناطق  در 
شهرهای دیگر که در مرکز شهر تعداد پارک ها 
فضای  با کمبود شدید  اراک،  در  است،  زیاد 
سبز و پارک روبرو هستیم، البته جبران این 
اما زمین در مرکز شهر  کمبود ممکن است، 
را کند  روند کار  امر  این  و  است  گران  بسیار 

است. کرده 

 بانک مرکزی گزارش »تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در خردادماه سال 1401« را منتشر کرد 

 افزایش دوباره قیمت مسکن در تهران 

گرانی زمین عرصه را بر توسعه پارک ها 
در اراک تنگ کرده است

استاندار البرز مطرح کرد

طرح جامع ساماندهی 
بافت های فرسوده البرز 

تهیه شود
استان  در  دولت  عالی  نماینده  البرز- 
مدیران  و  شهرداری ها  گفت:  البرز 
برای  جامعی  و  طرح کامل  باید  مربوطه 
استان  فرسوده  بافت های  ساماندهی 

دهند. ارائه 
در  عبداللهی  مجتبی  ایسنا،  گزارش  به 
که  استان  پنج  ماده  کمیسیون  جلسه 
سالن  در  تیرماه  هشتم  چهارشنبه  روز 
با  شد،  برگزار  استانداری  دولت  شهدای 
بیان اینکه باید توجه ویژه ای به نوسازی 
و مقاوم سازی بافت های فرسوده استان 
فرسوده  بافت های  افزود:  گیرد،  صورت 
حوادث  بروز  مستعد  شهری  ناکارآمد  و 
دارد  ضرورت  رو  این  از  هستند  مختلفی 
جدی  اقدامی  آنها  ساماندهی  برای  که 
داد:  ادامه  او  گیرد.  قرار  کار  دستور  در 
شهر  اسالمی  شوراهای  و  شهرداری ها 
ساخت  پروانه  مانند  مشوق هایی  باید 
برای ساماندهی  رایگان و تسهیالت ویژه 
انبوه  و  مردم  برای  فرسوده  بافت های 
گفت:  عبداللهی  بگیرند.  نظر  در  سازان 
و  سازان  انبوه  با کمک  باید  شهرداری ها 
ناکارآمد  بافت های  در  تسهیل گری  دفاتر 
از  مردم  آگاه سازی  به  نسبت  شهری 

کنند. اقدام  بافت ها  این  مخاطرات 
مربوطه  مدیران  و  شهرداری ها  افزود:  او 
باید طرح کامل و جامعی برای ساماندهی 
دهند.  ارائه  استان  فرسوده  های  بافت 
البرز گفت: ضرورت دارد تمامی  استاندار 
به  مرحله  صورت  به  ساخت و سازها 
استان  مهندسی  نظام  تایید  با  مرحله 
باید  شهرداری ها  افزود:  او  صورت گیرد. 
عمومی  پارکینگ های  ایجاد  خصوص  در 
را  مناسبی  زمین  استان،  در  طبقاتی  و 

دهند. اختصاص 
عبداللهی گفت: باید مکان مناسبی توسط 
فرماندهی  ستاد  برای  کرج  شهرداری 
مدیریت بحران استان اختصاص یابد. او 
افزود: به هر نحو ممکن باید از ساخت و 
استان  در  غیراصولی  و  غیرمجاز  سازهای 

شود. جلوگیری 

قوانین ایمنی ساختمان 
آذربایجان غربی باید 

بازنگری شود
آذربایجان غربی-  رئیس سازمان نظام 
از  غربی  آذربایجان  مهندسی ساختمان 
مهندسی  نظام  در  نفر  هزار   ۲0 عضویت 
ساختمان استان خبر داد.  امیرحسین 
در  تیرماه   ۸ گذشته  روز  مراد زاده 
رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست 
۲0 هزار نفر عضو نظام مهندسی  افزود: 
این  از  که  هستند  استان  ساختمان 
تعداد ۹000 نفر دارای پروانه هستند. او 
ادامه داد: عالوه بر مرکز استان 1۶ دفتر 
در  ساختمان  مهندسی  نظام  نمایندگی 

است.  فعال  استان 
ملی  مقررات  رعایت  لزوم  بر  مرادزاده 
متاسفانه  و گفت:  تاکید کرد  ساختمان 
رعایت  مالکین  توسط  مقررات  این 
اطالع رسانی  نمی شود که ضروری است 

شود. 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
باید  ساختمانها  کرد:  تصریح  استان 
شود  اجرایی  ذیصالح  مجریان  توسط 
درصدد  مالکین  از  بسیاری  حالی که  در 

هستند.  ذیصالح  مجری  حذف 
مجاز  غیر  وساز  ساخت  به  اشاره  با  او 
در ساختمانها گفت: تیم های بازرسی از 
باهدف  ساختمان  مهندسی  نظام  سوی 
اجرای  راستای  در  ساختمانها  از  بازدید 
شده  تشکیل  ساختمان  ملی  مقررات 
پرونده   ۷0 از  بیش  تاکنون  که  است 

است.  شده  تشکیل 
اطالعاتی  هیچ  اینکه  بیان  با  مرادزاده 
از میزان رعایت مقررات ملی ساختمان 
دست  در  مشارکتی  پروژه های  در 
نقشه ها  است  ضروری  افزود:  نداریم،  
ملی  مقررات  و  ضوابط  رعایت  میزان  و 
شود.  کنترل  ها  پروژه  این  در  ساختمان 
مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  استان  ساختمان 
مهندسی  نظام  قانون  ابالغ  زمان  از 
جوابگو  و  گذشته  سال   ۲۵ ساختمان 
مذکور  قوانین  است  نیاز  نیست، گفت: 
مقرر شده  بازنگری شود که  و  تصحیح 
مجلس  علنی  صحن  در  امسال  است 

قرارگیرد.  بررسی  مورد 
کلیه  ارائه  هدف  با  شد:  یادآور  او 
فاز  ساختمان،  مهندسی  نظام  خدمات 
به  الکترونیک  جامع  نظام  سامانه  اول 
ماه   ۲ تا  نیز  دوم  فاز  و  رسیده  اتمام 

می شود. راه اندازی  آینده 

بررسی شاخص کرایه مسکن 
اجاره ای در شهر تهران و کل 
مناطق شهری در خردادماه 
سال 1401 نشان دهنده رشد به 
ترتیب معادل 4۶,۵ و ۵1.۲ 
درصد نسبت به ماه مشابه سال 
قبل است

گزارش »تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در خردادماه سال 1401« که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و 
مستغالت کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

خبر

معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری تهران: 
بخشی از ساختمان های 
موجود شهر تهران، براساس 
آخرین ضوابط و آیین 
نامه های لرزه ای، طراحی و 
اجرا نشده اند و در معرض 
خطر فروریزش در زلزله های 
متوسط و شدید قرار دارند

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران 
نسبی  لرزه ای  بهسازی  آغاز صدور مجوز  از 
ساختمان ها در مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر 
داد. به گزارش ایسنا، حمیدرضا صارمی درباره 
جزئیات این دستورالعمل گفت: بخشی از 
ساختمان های موجود شهر تهران، براساس 
لرزه ای،  نامه های  آیین  و  ضوابط  آخرین 
طراحی و اجرا نشده اند و در معرض خطر 
فروریزش در زلزله های متوسط و شدید قرار 
از  به دالیلی  بعضًا  این ساختمان ها  دارند. 
قبیل عدم توجیه اقتصادی، محدودیت های 
طرح تفصیلی، مسائل حقوقی و مالکیتی، 
واقع شدن در محدوده بافت های تاریخی، 
با  تجمیع  امکان  عدم  و  کم  مساحت 
پالک های مجاور، امکان تخریب و نوسازی 
بهسازی  و  نوسازی  به  بی توجهی  و  ندارند 
لرزه ای آن ها، مخاطرات جانی و خسارات 
مالی بسیاری را در زمان وقوع زلزله در بر 

داشت. خواهد 
او ادامه داد: معاونت شهرسازی و معماری 
کاهش  هدف  با  نیز  تهران  شهرداری 
کیفیت  نسبی  ارتقاء  و  مخاطرات  این 
»دستورالعمل  پذیر،  آسیب  ساختمان های 
فنی بهسازی لرزه ای نسبی ساختمان های 
تصویب  با  تدوین کرده که  را  تهران«  شهر 
شورای اسالمی شهر تهران و تایید نهایی مرکز 

تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازوکار 
اجرایی آن به مناطق ۲۲ گانه ابالغ می شود.
معاون شهردار تهران با تأکید بر اینکه این 
فرآیند، جایگزین بهسازی لرزه ای تفصیلی 
ساختمان ها طبق ضوابط دستورالعمل های 
مربوطه از جمله نشریه ۳۶0 سازمان برنامه 
و بودجه نخواهد بود، اظهار کرد: دامنه شمول 
مسکونی  صرفًا  ساختمان های  مجوز،  این 
و یا ساختمان های مسکونی دارای سطوح 
تجاری یا اداری در حد ۲0 درصد مساحت 
عرصه و حداکثر ۵0 مترمربع، با لحاظ شرایط 
آمده،  ابالغی  دستورالعمل  در  ۶ گانه ای که 

بود. خواهد 
صارمی درباره اجرای طرح بهسازی لرزه ای 
اجرایی  نقشه های  و  ساختمان  نسبی 
در حدود  این طرح  داد:  توضیح  مربوطه، 
ابالغی،  دستورالعمل  در  مذکور  شرایط 
توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
دارای  شرکت های  طریق  از  و  تهران  شهر 
صالحیت، تهیه و توسط یک شرکت دارای 
رتبه پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه 
نظام  سازمان  از  اجرا  صالحیت  واجد  یا 
و  حقیقی  افراد  یا  و  ساختمان  مهندسی 
حقوقی دوره دیده و دارای صالحیت اجرای 
تحقیقات  مرکز  از  نسبی  لرزه ای  بهسازی 

می شود. اجرا  شهرسازی  و  مسکن  راه، 

صدور مجوز بهسازی لرزه ای نسبی ساختمان های
 پایتخت آغاز شد

متوسط قیمت خریدوفروش 
یک مترمربع زیربنای واحد 

مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر 
تهران ۳۹ میلیون و 414 هزار 
تومان بود که از افزایش ۸,4 

درصدی نسبت به ماه قبل 
حکایت دارد. همچنین این رقم 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 

معادل ۳۲.۸ درصد افزایش 
داشته که در مقایسه با رشد 

نقطه به نقطه خردادماه سال 1400 
)معادل ۵۶.۶ درصد( کمتر بوده 

و مبین کند شدن آهنگ رشد 
نقطه به نقطه قیمت مسکن در 

خردادماه 1401 است
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گیالن

بهرام قربانپور- چالش آب کشاورزی در برخی مزارع 
و  بوده  مشهود  بسیار  اشرفیه  آستانه  ویژه  به  گیالن 
این  اراضی شالیزاری  به  فاضالب  ورود  دیگر  از سوی 

است. داشته  پی  در  را  هایی  واکنش  شهرستان 
توانسته در  به گونه ای است که  اقلیمی گیالن  شرایط 
برای  حرفی  برنج  محصول  ویژه  به  بخش کشاورزی 
گفتن داشته باشد. اما گرم شدن هوا، کاهش باران های 
فصلی و در نتیجه کم شدن ذخیره آب سد سفیدرود، 
بر سر مزارع و زمین های  آبی  بروز تنش های  موجب 
کشاورزی در برخی نقاط استان شده تا جایی که قلب 
به  که  ترک هایی  است،  برداشته  ترک  گیالن  مزارع 
نتیجه شدن زحمات و چشم  قیمت هدر رفتن و بی 
مالی  بار  و  شده  کشاورزان  ساله  یک  انتظاری های 

است. دوش کشاورزان گیالنی گذاشته  بر  سنگینی 
»علی مقصودی« شهردار این شهر در گفتگو با خبرنگار 
مهر »آبفا« را مسئول ساماندهی فاضالب های شهری 
تصفیه  سیستم  اشرفیه  آستانه  کرد:  اظهار  و  دانست 

ندارد. فاضالب شهری 
تا  این سیستم سبب شده  نبود  داد:  ادامه  مقصودی 
حواشی  رودخانه های  و  انهار  به  خانگی  فاضالب های 
شهر می ریزد که به مزارع ختم می شود و همین موضوع 

نارضایتی عمومی را به همراه داشته است.
باید در خصوص ساماندهی  اینکه »آبفا«  بیان  با  وی 
مدیریت  افزود:  باشد،  پاسخگو  شهری  فاضالب های 
شهری در زمینه ساماندهی فاضالب ها نقش مسئولیتی 

ندارد اما این روحیه وجود دارد که با آب و فاضالب در 
این راستا همکاری کند.

ساماندهی  بر  تاکید  با  اشرفیه  آستانه  شهردار 
هزینه های  مستلزم  را  امر  این  شهری،  فاضالب های 
هنگفت دانست و تصریح کرد: وقتی برای ساماندهی 
دریافت  هزینه  و  عوارض  مردم  از  فاضالب  تصفیه  و 
باید خدمات دهی خوبی هم صورت  متقاباًل  می شود 

گیرد.
و  آب  شرکت  فاضالب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
به  اشاره  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  فاضالب گیالن 
وضعیت سیستم فاضالب شهر آستانه اشرفیه، گفت: 
حدود  برآورد  آخرین  اساس  بر  شهر  این  جمعیت 
4۷۵00 نفر بوده که حدود ۹1.4 درصد جمعیت آن تحت 

دارد. قرار  سنتی  فاضالب  تأسیسات  پوشش 
علیرضا غیاثی با بیان اینکه آستانه اشرفیه فاقد تصفیه 
آوری  فاضالب جمع  اضافه کرد:  است،  فاضالب  خانه 
شده از طریق حدود ۶۵ کیلومتر شبکه سنتی اجرا شده 
توسط شهرداری در سنوات گذشته مستقیمًا وارد انهار 

موجود شده و دفع می شود.
وی در پاسخ به این سوال که برای ساماندهی سیستم 
است،  صورت گرفته  اقداماتی  چه  شهر  این  فاضالب 
افزود: شرکت آب و فاضالب گیالن پس از تأسیس، 
پیگیر ایجاد تأسیسات فاضالب در مراکز شهرستان های 
تأسیسات فاضالب  ایجاد  راستا  این  در  و  استان شد 

این شهر از سال 1۳۷۲ دارای ردیف اعتباری است.

روایتی از روزهای تشنگی شالیزارها

شالیزارهایی که بوی فاضالب می دهند

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: ساالنه 
استخر های  و  ماهی  پرورش  واحد های  در  خوراکی  ماهی  تن  هزار   11 از  بیش 
کشاورزی این استان تولید می شود. مجید طاهرپور گفت: از این میزان، هشت 
هزار و 400 تن ماهیان سردابی و بقیه ماهیان گرمابی و خاویاری است. او گفت: 
هم اکنون هزار و ۶4۲ واحد پرورشی در بخش های مختلف تولید شیالت از جمله 
ماهیان زینتی، ماهیان گرمابی، سردابی و گیاهان آبزی در استان خراسان رضوی 
فعالیت دارند که بخش عمده آن ها دارای مجوز هستند.مدیر شیالت و امور آبزیان 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در زمینه تولید ماهیان زینتی گفت: ساالنه 
11 میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی در استان تکثیر و پرورش می یابد که آمار 
مطلوبی است که این میزان تولید حاصل فعالیت ۹۲ مرکز پرورش ماهیان زینتی 
است. طاهرپور گفت: ساالنه در ۲ مرکز تولید شیالت تعداد 1۳۵ هزار شاخه گیاهان 
آبزی نیز تولید می شود. او گفت: حساسیت زیاد بخش شیالت موجب می شود 
که این حوزه از شرایط و فضا های خاص مانند شیوع کرونا، نوسانات اقتصادی و 
تورم متاثر شود، اما خوشبختانه بهره برداران در این زمینه تمام تالش خود را برای 

تولید موفق به کار می بندند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: در طول ۳ ماه اول سال، ترانزیت فرآورده ها 
از این پایانه های نفتی در بندر امام خمینی )ره( ۳۹0 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد داشته است.بهروز آقایی  گفت: ارسال محموله های ترانزیتی از 
طریق بندرامام خمینی )ره( با رشد بیشتری از سرگرفته شده که این موضوع گویای 
ظرفیت های قابل توجه ترانزیتی پایانه نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی 
)ره( است.او می گوید: این ظرفیت ها به واسطه ایجاد زیرساخت های تسهیل کننده 
حمل و نقل دریایی و بندری برای دسترسی به بازار های بزرگ موجود در گستره ی 
دامنه ی پسکرانه ای بین المللی آن فراهم شده اند.مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان 
مسیر ترانزیتی بندر امام و نزدیکی به مسیر های اصلی ترانزیتی با کشور های همسایه 
را به لحاظ هزینه و زمان )از نظر موقعیت جغرافیایی( را مقرون به صرفه عنوان کرد و 
گفت: باید توجه داشت که مشتریان اینگونه کاال ها در بخش دریایی و بندری در کنار 
استفاده از زیرساخت های تسهیل کننده ترانزیت مواد نفتی بندر امام خمینی )ره(، 
سطح مطلوبی از خدمات و پشتیبانی ها را دریافت می کنند.این مقام  مسئول گفت: 
پایانه نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی )ره( از مزیت های بازرگانی و 
زیرساخت های مطلوبی برای تخلیه و بارگیری انواع فرآورده های نفتی برخوردار است.

 مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: گراز گرفتار در چاه سه متری 
از مرگ نجات یافت. به گزارش خبرنگار مهر، اسالم جاودان خرد در گفتگو با 
خبرنگاران، افزود: تیم اعزامی اداره کل پس از انجام عملیات موفق شدند گراز را 

بیهوش و از عمق چاه سالم بیرون بیاورند.
جاودان خرد تصریح کرد: گزارش مردمی به سامانه ارتباطی 1۵40 از گیر افتادن 
بچه گرازی در عمق چاه حدود ۳ متری در منطقه »کهوا« شهرستان بویراحمد 
حکایت داشت.او خاطرنشان کرد: تیمی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
با تجهیزات کامل بیهوش کننده حیات وحش به منطقه مورد گزارش اعزام شدند.
جاودان خرد افزود: بازرسی صحنه نشان می داد که، بچه گرازی حدود یک ساله 
خارج از مناطق حفاظت شده به عمق چاهی حدود ۳ متر سقوط کرده و گرفتار 
شده است.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن تشکر از مردم طبیعت 
دوست هم استانی که گزارش دهنده این اتفاق بودند گفت: تیم اعزامی اداره کل 
پس از بیهوش نمودن این بچه گراز آن را به بیرون منتقل کردند. جاودان خرد 
افزود: بعد از مراقبت های پس از بیهوشی، خوشبختانه این بچه گراز سالم به 

دامان طبیعت بازگشت.

ساالنه 11هزار تن ماهی 
 در خراسان رضوی تولید می شود

رشد 390 درصدی ترانزیت 
فرآورده های نفتی در بندر امام خمینی )ره(

گراز گرفتار
  از چاه مرگ نجات یافت

| خراسان رضوی | | اهواز  | | یاسوج  |

راه اندازی دهکده 
نوآوری کشاورزی و 

منابع طبیعی در سمنان 
مشترک  همکاری  توافقنامه   - سمنان 
جهاد  وزارت  و  علوم  وزارت  میان 
کشاورزی به منظور تاسیس راه اندازی 
نوآوری  و  فناوری  دهکده  راهبری  و 
استان  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

شد. منعقد  سمنان 
علوم  وزارت  عمومی  روابط  گزارش  به 
وزارت علوم، در آئینی با حضور معاونان 
و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
توافقنامه  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
تاسیس  منظور  به  مشترک  همکاری 
فناوری  دهکده  راهبری  و  اندازی  راه 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  نوآوری  و 
استان سمنان در قالب پردیس فناوری 

شد. مبادله  و  امضاء  نوآوری  و 
علی  دکتر  امضای  به  توافق نامه  این 
نوآوری  و  فناوری  معاون  خیرالدین 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر 
وزیر  معاون  نکوئی  خیام  مجتبی  سید 
جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات، 
محمدرضا قاسمی رئیس سازمان جهاد 
مجید  دکتر  سمنان،  استان  کشاورزی 
فناوری  و  علم  پارک  رئیس  ولدان 

رسید. طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
طریق  از  ثروت  افزایش  به  کمک 
فناوری  بر  متکی  اقتصادی  توسعه 
توسعه  برای  بسترسازی  نوآوری،  و 
فناوری  و  علم  بر  مبتنی  کارآفرینی 
اشتغال  ایجاد  ظرفیت  بردن  باال  و 
زمینه  ایجاد  بخش،  آموختگان  دانش 
توسعه کسب  و  برای رشد  بستر الزم  و 
دانش  متوسط  و  کوچک  کارهای  و 
برای  آوردن شرایط الزم  بنیان و فراهم 
موسسات،  شرکت ها،  استقرار  و  جذب 
واحدهای  و  بزرگ  فناور  واحدهای 
تحقیق و توسعه از جمله اهداف انعقاد 

است. توافق نامه  این 

شناسایی 1131 مورد 
تخلف در  بازرسی 

و نظارت بر بازار کاالهای 
اساسی همدان 

جهاد  سازمان  سرپرست   - همدان 
شناسایی  از  همدان  استان  کشاورزی 
نظارت  و  بازرسی  در  تخلف  مورد   11۳1
محصوالت  و  اساسی  کاالهای  بازار  بر 
سال  ابتدای  از  استان  این  کشاورزی 
اظهار  بهراملو  رضا  داد.  خبر  تاکنون 
یکم  از  تاکنون  سال  ابتدای  کرد:از 
امسال  ماه  تیر  پنجم  تا  ماه  فروردین 
و  مردمی سازی  طرح  از  بعد  و  قبل 
 ۹۸۸ و  1۲هزار  ها  یارانه  عادالنه  توزیع 
کاالهای  بازار  بر  نظارت  و  بازرسی  مورد 
اساسی و محصوالت کشاورزی در قالب 
سازمان  روزانه  مشترک  گشت های 

است. شده  انجام   کشاورزی  جهاد 
بازرسی  تعداد  این  از  افزود:  وی   
اساسی  به کاالهای  ۵۸۹۳ مورد مربوط 
مورد   ۷0۹۵ و  کشاورزی  محصوالت 

است. بوده  نان  و  آرد  به  مربوط 
 11۳1 شناسایی  به  اشاره  با  بهراملو    
وبازرسی های  نظارت  در  تخلف  مورد 
میلیارد   ۳4 ارزش  به  گرفته  انجام 
و۶۹1 میلیون ریال طی مدت فوق ادامه 
به  ۵14 مورد  تخلفات  تعداد  این  داد:از 
ارزش ریالی ۳۲ میلیارد و ۷۲۹ میلیون 
و  اساسی  کاالهای  تخلفات  به  ریال  
میلیارد  یک  ریالی  ارزش  به  مورد   ۶1۷
۹۶1 میلیون ریال به تخلفات آرد نان  و 

است. داشته  اختصاص 
او تعداد گروه های بازرسی و نظارت را 
دو نفره برشمرد و گفت:در سطح استان 
همدان ۳۲ گروه در بحث آرد و نان و ۲0 
گروه در سایر اقالم اساسی و کشاورزی 

نظارت و بازرسی دارند.

مدیر دفتر بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات 
آبی و برقابی شرکت، در 
خصوص وضعیت ذخیره 
آبی در دو سد طالقان و 

امیرکبیر تصریح کرد: حجم 
ذخیره آب سد امیرکبیر در 

حال حاضر 1۳۵ میلیون 
مترمکعب است که این 

حجم در روز مشابه سال 
گذشته 1۷۹ میلیون 
مترمکعب بوده است

گلستان - مدیر بنادر و دریانوردی گلستان گفت: بعد 
از احداث دایک در آشوراده، الیروب ها وارد خلیج 
گرگان می شوند. اله یار اسعدی گفت:حدود هفت 
الیروبی  و  گرگان  خلیج  مورد  در  مطالعات  سال 
شد  انجام  چپاقلی  و  آشوراده  خزینی،  کانال های 
برای  رئیس جمهور  فوری  دستور  آن  ماحصل  که 
آغاز عملیات اجرایی به منظور جلوگیری از تشدید 
دستور،  این  از  بعد  گفت:  او  بود.  آن  خشکی 
آغاز  را  مهندسی  و  فنی  اقدامات  بنادر،  سازمان 
کرد و هیدروگرافی جزیره و کانال ها، توپوگرافی و 
نقشه های هوایی به روز رسانی شد. او گفت: مطابق 
دستور رئیس جمهور، قرارگاه خاتم االنبیا )ص( به 

شد. مشخص  پیمانکار  عنوان 
اسعدی گفت: در حال حاضر با رعایت الزامات محیط 
زیست، احداث دو دایک )سد خاکی( تعریف شده 
الیروبی کانال  از  حاصل  رسوبات  تخلیه  محل  که 
آشوراده خواهد بود. مدیر بنادر و دریانوردی گلستان 
احداث  مشغول  مکانیکی  بیل  دستگاه   ۶ گفت: 
دایک هستند که بعد از این مرحله مطابق زمانبندی، 

عملیات  و  شد  خواهند  وارد  منطقه  به  الیروب ها 
الیروبی آغاز خواهد شد و احیای خلیج گرگان، 1۲ تا 
1۶ ماهه است. او گفت: اعتبارات این طرح به موقع 
ریزی  برنامه  و  و سازمان مدیریت  پرداخت شده 
کشور، مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به حساب 

سازمان بنادر واریز کرده است.
اسعدی  گفت: قراردادی را با قرارگاه منعقد و برای 
ورود تجهیزات و کارگاه پیش پرداخت های اولیه به 
استناد الزامات و ملزمات قراردادی فی ما بین واریز 

شده است.
مدیر بنادر و دریانوردی گلستان گفت: چهار ماه از 
دستور رئیس جمهور مبنی بر آغاز عملیات الیروبی 
گذشته و ما منتظر تخصیص اعتبار و ترک تشریفات 
انعقاد قرارداد بودیم، ولی همزمان کار اجرایی را هم 

آغاز کردیم.
 ۲۵0 اول  مرحله  در  واریزی  مبلغ  وی  طبق گفته 
میلیارد تومان بوده و برای اجرای این طرح 1۲ تا 
1۶ ماه به دلیل مالحظات زیست محیطی در نظر 

است. شده  گرفته 

تهران - مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران از کاهش 
1۸ درصدی حجم آب سدهای پنجگانه آب استان تهران 
نسبت به روز مشابه سال آبی گذشته خبر داد و گفت: 
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، میزان کل حجم آب 
در سدهای پنجگانه استان تهران، به حدود ۶۳۷ میلیون 

مترمکعب رسیده است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شرکت آب منطقه استان 
تهران، محمد شهریاری اظهار داشت: میزان کل حجم آب 
ذخیره شده در مخازن سدهای تامین کننده آب شرب 
استان تهران، به حدود ۶۳۷ میلیون مترمکعب رسیده 
که در مقایسه با ذخیره ۷۷۶ میلیون مترمکعبی سدها 
در روز مشابه سال گذشته، بیانگر کاهش 1۸ درصدی 
در ذخایر سدهای پنجگانه استان و کاهش 41 درصدی 

در مقایسه با حجم مخازن نرمال انتهای تیرماه است.
شهریاری با اشاره به اینکه میزان ورودی آب سدهای 
پنج گانه استان، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، به 
حدود ۹۵۹ میلیون متر مکعب رسیده و این مقدار در 

مدت مشابه سال آبی گذشته بیش از 11۸4 میلیون 
متر مکعب بوده است، گفت: این میزان ورودی آب به 
سدهای تهران نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 

1۹درصد کاهش یافته است.
میزان  چشمگیر  به کاهش  توجه  با  اینکه  بیان  با  او 
بارندگی ها و افزایش شدید دمای هوا، موضوع کم آبی و 
مدیریت مصرف آب باید کامال جدی گرفته شود، افزود: 
از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر 1400( تاکنون، 
حدود1۸0  میلی متر بارندگی در حوزه عملکرد استان 
تهران ثبت شده است که این مقدار نسبت به متوسط 
بلند مدت در همین بازه زمانی که ۲۶۸ میلیمتر می باشد 

با کاهش ۳۲ درصدی مواجه شده است.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و 
برقابی شرکت، در خصوص وضعیت ذخیره آبی در دو 
سد طالقان و امیرکبیر تصریح کرد: حجم ذخیره آب سد 
امیرکبیر در حال حاضر 1۳۵ میلیون مترمکعب است 
که این حجم در روز مشابه سال گذشته 1۷۹ میلیون 

مترمکعب بوده است.

الیروب ها پس از احداث »دایک« وارد خلیج گرگان می شوند

کاهش 1۸ درصدی حجم آب مخازن سدهای استان تهران

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان 
گفت: چهار ماه از دستور رئیس 

جمهور مبنی بر آغاز عملیات 
الیروبی گذشته و ما منتظر 

تخصیص اعتبار و ترک تشریفات 
انعقاد قرارداد بودیم، ولی همزمان 

کار اجرایی را هم آغاز کردیم

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

فاقد سند رسمی- برابر رای شماره 1401۶0۳1۹0۷۸001۹۷0مورخه 1401/0۳/0۳ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا عسکری حسینی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
۳۶۹ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۸۹/۷۸ مترمربع پالک 1۶۸۹۵ فرعی از ۳۹۶۸ 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 14 فرعی از ۳۹۶۸ اصلی  واقع در بخش ۲ کرمان سرآسیاب بلوار شهید 
مغفوری کوچه 1۶ خریداری از مالک رسمی آقای سید محمود حسینی مقدم محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/0۳/۲۵-  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/0۹

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان

محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
شناسه آگهی 1334212
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و  طبیعی  منابع  سازمان  جنگل  امور  معاون 
ریاست  به  گفت: کارگروهی  آبخیزداری کشور 
معاون اول رییس جمهور هیات دولت تشکیل 
و سندی تحت عنوان "سند احیای جنگل های 

شد. تهیه  زاگرس" 
نقی شعبانیان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: حساسیت خوبی در سطح ملی و دولت 
برای حفاظت از جنگل های زاگرس ایجاد شده و 
کارگروهی در همین رابطه به ریاست معاون اول 
رییس جمهور با عضویت وزرا و استانداران مناطق 

زاگرس نشین تشکیل شده است.
اینکه در این کارگروه سند احیای  با بیان  وی 
جنگل های زاگرش به عنوان سندی باالدستی 
شده  مطرح  ها  جنگل  این  از  حفاظت  برای 
است، افزود: ذیل این سند، اقدامات منطقه ای 

و بخشی نیز انجام خواهد شد.
و  طبیعی  منابع  سازمان  جنگل  امور  معاون 
در  را  اقدامات  این  از  یکی  آبخیزداری کشور 
راستای تعادل بیولوژیکی به جنگل های زاگرس، 
مشارکت واقعی مردم عنوان و اضافه کرد: وقتی 
آنان،  بود که  را شاهد خواهیم  مشارکت مردم 
زاگرس  های  جنگل  حفظ  در  را  خود  منفعت 
بدانند، یعنی مردم نگران تخریب جنگل باشند.
شعبانیان با اشاره به در دست تهیه بودن طرح 
های جنگلداری اجتماعی در کشور، ادامه داد: 

امسال این طرح به صورت پایلوت برای سه 
منطقه از کشور تهیه می شود که یکی از آنها 
اجرایی  نیز   140۲ سال  و  است  کردستان 

خواهد شد.
دولت  و حساسیت  توجه  اگر  تاکید کرد:  وی 
و مردم را نسبت به در خطر بودن جنگل های 
زاگرس و ضرورت حفظ آن ایجاد کنیم، طی ۲ 
دهه قادر به نجات این جنگل ها خواهیم بود، 
البته این مهم نیازمند تخصیص اعتبارات مناسب 

است.
و  طبیعی  منابع  سازمان  جنگل  امور  معاون 
آبخیزداری کشور وسعت جنگل های زاگرس را 

۶ میلیون هکتار اعالم کرد و اظهار داشت: این 
جنگل ها از حیث اقتصادی و معیشتی برای 
به  محیطی  زیست  معضالت  و کاهش  مردم 
ویژه در مقابل ریزگردها، از اهمیت بسیار زیادی 

است. برخوردار 
شعبانیان افزود: در سال های اخیر جنگل های 
از  و حوادث طبیعی  انسانی  دالیل  به  زاگرس 
جمله خشکسالی های مداوم، استفاده بی رویه 
و نادرست و آتش سوزی های پی در پی وضع 
خوبی ندارد، در حالی که اگر می خواهیم امنیت 
غذایی و زیستی و توسعه پایدار داشته باشیم، 

باید به این جنگل ها توجه کنیم.

معاون امور جنگل  سازمان منابع طبیعی:

سند احیای جنگل های زاگرس تهیه شد

سنندج

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 
ال  جی   405 پژو  سواری  سبز  برگ 
نقره ای  مدل 13۸7  آی ۸.1  ایکس 
موتور  شماره   به  رنگ  متالیک   -
شاسی شماره  و   124۸707903۸
به    NAAM01CA9۸E376303

شماره پالک 49ب 67۸ ایران 94 
متعلق به فاطمه ابراهیمی مفقود از 

درجه اعتبار ساقط گردیده است . 

سمند  سواری  خودروی  کارت 
تیپ                           سفید-
1391،شماره  مدل  روغنی 
انتظامی 735 ص 45 ایران 49 
به شماره موتور 1479006035۸ 

شاسی  شماره  و 
 NAACJ1JCXCF1051 1
مفقود  رامین  سعید  نام  به 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

سبز)شناسنامه(  برگ  و  سند 
تیپ  پیکان  وانت  خودروی 
1600OHV - سفید شیری- روغنی 
انتظامی 323  مدل 1393 شماره 
موتور  شماره  به  ایران 49  ص 69 

11۸P0132۸15 و شماره شاسی 
NAAA46AA2EG414400 به 
نام حسین احمدی عمله مفقود 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد.

پژو  سواری  خودروی  سند 
مدل  سفید-روغنی  آریان   206
ص   719 انتظامی  13۸۸،شماره 
موتور  شماره  به   49 ایران   7۸
شاسی  شماره  و   135۸700۸441

 NAAP51FE79J353۸45
مفقود  طالبی  مهسا  نام  به 
اعتبار ساقط  از درجه  و  گردیده 

می باشد.

 BROWNING جواز سالح
با شماره 1231 شکاری پنج 
ایتالیا  ساخت  مدل  تیر 
بنام  وینچستر  نوع  از 
ملی   شماره  به  پگاه  فروغ 

مفقود   6069791436
اعتبار  از درجه  و  گردیده 

ساقط است.     

مد
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

مد
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

مد
اح

یر
 بو

ه و
وی

گیل
که

اد
رآب

عنب

ت
رف

جی

LX-EF7-1700



۲۳۲۵ پیاپی  شماره    شانزدهم       سال       1401 تیر   ۹   پنج شنبه 

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

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

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

صفحه آرایی: ندا صفاریان،فاطمه خواجویی
رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494

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

|  
وز

یر
 د

ما
م 

پیا
  |

نفس های آخر سد آبشینه/ عکس از ایمان حامی خواه

عکس:  مهر

کارزار

| چگونه در طبیعت 
سرپناه پیدا کنیم |

چه هنگامی که تالش می کنید تا از طوفان بگریزید و 
یا زمانی که پس از طی روزی پر تالش از راهپیمایی، 
دنبال  به  یا پیمایش کوهستان فقط  و  شناسایی 
یک  پیدا کردن  می گردید  استراحت  برای  محلی 
سرپناه اولین اولویت شما خواهد بود.ابتکار داشته 
باشید و از آنچه که دارید و آنچه که مادر طبیعت در 
اختیار شما قرار می دهد استفاده کنید تا یک سرپناه 

امن را بیابید و یا درست کنید.
محلی را انتخاب کنید که خود به طور طبیعی یک 
پناهگاه است. جایی را دور از باد و یا حتی المقدور 
پشت به باد پیدا کنید. به دنبال محلی بگردید که 
فضای کافی برای خوابیدن شما داشته باشد و شما 
را نیز در مقابل محیط طبیعی و حیوانات گرسنه نیز 
حفظ کند. محل را بخاطر وجود گیاهان سمی، مار، 
حشرات ، عقرب و مورچه های گزنده چک کنید. 
حتما نمی خواهید موقع بیدار شدن خود را احاطه 
شده با پیچک های سمی و یا ساس ببینید پس 

این دو مورد را هم بررسی کنید.
احتمال  مناطقی که  از  دور شوید.  مناطق خطر  از 
رودخانه های  بستر  از   ، است  سیل  شدن  جاری 
خشک، مناطقی که احتمال ریزش سنگ وجود دارد، 
صخره ها ، دره های تنگ و عمیق و زمین های پست 
اجتناب کنید. مناطق پست نه تنها محل پرورش 
لجن زار است بلکه شب ها نسبت به مناطق مرتفع 
خوابید  هنگامی که  تصادفا  اگر  است.  نیز  سردتر 
طوفان رخ دهد بدون هیچ درنگی خود را در میان 

طغیان رودخانه خروشان می یابید.
به دنبال درختی بگردید که قطر کافی داشته باشد تا 
شما را در مقابل باد محافظت کند و در این صورت 

کمپ خود را به سمت باد برپا کنید. هر چه قدر 
شاخه های درخت باالی سر شما متراکم تر باشند 

شما در مقابل باران محافظت بیشتری دارید.
به دنبال یک غار بگردید. غار اغلب به عنوان بهترین 
دنبالش  به  اطراف  در  وقتی که  البته  است  گزینه 
بگردید اغلب پیدا نمی شود. به خاطر داشته باشید 
اگر یک پناه عالی بیابید قبال توسط حیوانات قرق 
شده است. در فاصله ای منطقی از ورودی غار قرار 
گیرید که در صورت وجود ساکنین و یا فروریختگی 

سازه آن ، راه فرار داشته باشید.
ایجاد کنید.  دارید یک سایه  ای که  با هر وسیله 
ایجاد سایه به خصوص در آب و هوای گرم و خشک 
بسیار اهمیت دارد. در کناره ها از یک سنگ بزرگ 
استفاده کنید و یا با شن زیاد یک کومه درست کنید. 
پانچویتان را محکم به این کومه و یا سنگ، با یک 
وسیله سنگین تکیه دهید. این جانپناه محل امنی 
در مقابل طوفان نیست اما در زیر آن می توانید در 
مقابل تابش خورشید استراحت کنید. می توانید از 
قلوه سنگ ها و خاروخاشاک برای درست کردن یک 
کلبه استفاده کنید. زمان راهپیمایی یک کنده درخت، 

سنگ بزرگ و یا یک درخت تنومند را پیدا کنید. 
می توانید سر یک شاخه بلند و یا دسته بلند یک 
چیز را به کنده درخت گیر دهید و یک مثلث سه 
گوش درست کنید . این مثلث پایه کلبه شماست. 
به طورایده آل ارتفاع آن دسته بلند بایستی به اندازه 
قد شما باشد. شاخه های بلند را باالی این دسته 
طوری قرار دهید که حالت چادر را به خود بگیرد. 
بررسی کنید محلی که برای خود تعبیه کرده اید به 

اندازه کافی برای شما جا داشته باشد.
همچنین  کنید  درست  جانپناه  یک  اینکه  برای 
می توانید زمین یا برف را نیز حفر کنید. هر چقدر 
زمین سفت تر باشد پناهگاه شما محکم تر است. 
یک مستطیل را روی زمین یا برف به اندازه خودتان 
بکنید. اگر گودال شما خیلی بزرگ باشد تاثیر گرمای 
بدن خود را از دست می دهید. به اندازه چهار پا زمین 
را حفر کنید. گودال را با شاخه های درخت، یک تکه 
برزنت، یک تکه آهن قراضه و یا هر چه که در اطراف 
می بینید که بدرد این کار می خورد، بپوشانید. قبل از 
اینکه داخل شوید یک حفره در سقف برای تنفس 

ایجاد کنید.

اگر تو بازنگردی
قناریان قفس قاریان غمگین را

که آب خواهد داد
که دانه خواهد داد ؟

 
اگر تو باز نگردی

بهار رفته در این دشت برنمی گردد
به روی شاخه گل غنچه ای نمی خندد

و آن درخت خزان دیده تور سبزش را به سر 
نمی بندد

 
اگر تو بازنگردی
کبوتران محبت را

شهاب ثاقب دستان مرگ خواهد زد
شکوفه های درختان باغ حیران را

تگرگ خواهد زد
 

اگر تو بازنگردی
به طفل ساده خواهر که نام خوب تو را
ز نام مادر خود بیشتر صدا زده است
چگونه با چه زبانی به او توانم گفت

که برنمی گردی
و او که روی تو هرگز ندیده در عمرش
دگر برای همیشه تو را نخواهد دید

و نام خوب تو در ذهن کودک معصوم
تصوری ست همیشه

همیشه بی تصویر
همیشه بی تعبیر

حمید مصدق

توقف  »درخواست  عنوان  با  کارزاری 
حریم  تصرف  و  دخل  اجرایی  عملیات 
شهرستان  شور  رودخانه  بستر  و 
در  کارزار  وب سایت  در  رفسنجان« 
این  متن  از  بخشی  در  است.  جریان 
کارزار خطاب به وزیر نیرو و وزیر کشور 
رفسنجان  شهرداری  »متاسفانه  آمده: 
منطقه ای  آب  از  مجوز  اخذ  ادعای  با 
کرمان در حال دخل و تصرف حریم و 
حدود ۸ تا 10 متر از بستر رودخانه به 
طول 1000 متر در حد فاصل خیابان های 
از  که  صدر  آیت هللا  تا  غربی  امیرکبیر 
به  است،  شهر  مناطق  پرجمعیت ترین 
منظور احداث خیابان و با هدف کاهش 
و  جمهوری  خیابان های  ترافیکی  بار 
پرستار، می باشد. در این طرح عالوه بر 
بستر  از  متر   10 تا   ۸ و  حریم  تصرف 
رودخانه، با احداث دیوار 4 متری بتنی 

در بستر و ساحل راست رودخانه )مجاور 
ظاهرًا  جمهوری(  و  پرستار  خیابان های 
آمد که  خواهد  وجود  به  مازادی  بستر 
به  را  مازاد  بستر  دارد  قصد  شهرداری 
خیابان تبدیل کند. قابل تامل است که 
مشاور تنها احداث دیوار بتنی 4 متری 
در ساحل راست رودخانه و در مجاورت 
داده،  پیشنهاد  را  مذکور  خیابان های 
دیوار  گرفتن  نظر  در  بدون  حالیکه  در 
با  رودخانه،  چپ  ساحل  در  مشابهی 
بروز سیالب، سیل از ساحل سمت چپ 
مسکونی  منازل  و  شهر  وارد  رودخانه 
خواهد شد. البته با توجه به تحقیقات 
به عمل آمده، آب منطقه ای کرمان اظهار 
می نماید که فقط مجوز طرح ساماندهی 
به  را  نظر  مورد  محدوده  در  رودخانه 
ایجاد خیابان! نه  است  داده  شهرداری 
متاسفانه شهرداری رفسنجان برای اینکه 

خیابان های  ترافیکی  بار  جهت کاهش 
مذکور به دنبال راه حل های مناسب فنی 
ریسک پذیری  با  و  و کم خطر  قانونی  و 
کمتری باشد، ساده ترین راه حل یعنی 
رودخانه  بستر  و  به حریم  دست درازی 
شور را انتخاب نموده است که با توجه 
باال  در  که  شور  رودخانه  مشخصات  به 
به  منجر  عمل  این  شد،  اشاره  بدان 
جبران ناپذیری  مالی  و  جانی  خسارات 
قرآن  دروازه  و  رود  قم  وقایع  همچون 
بسی  جای  البته  و  شد  خواهد  شیراز 
تاسف است که آب منطقه ای کرمان نیز 
که خود متولی رودخانه ها است با این 

است…« نموده  موافقت  طرح 
 1 تا  و  شده  آغاز  تیر   4 از  این کارزار 
این  همچنین  دارد.  ادامه   1401 مرداد 
امضا  نفر   144 سوی  از  تاکنون  کارزار 

است. شده 

 Sarcophilus( تاسمانی  شیطان 
است که  پستانداری کیسه دار   )harrisii
می کند.  زندگی  تاسمانی  جنگل های  در 
خاک  سراسر  در  جانور  این  گذشته  در 
اّما  می شد،  یافت  تاسمانی  و  استرالیا 
استرالیا  در  آن  نسل  انسان ها  ورود  با 
این  نمونه های  واپسین  و  شد  منقرض 
جانور در نزدیک ۵00 سال پیش از میان 
بسیار  جزیره ای  که  تاسمانی،  و  رفتند 
کوچکتر از استرالیا واقع در جنوب شرقی 
آن است، تنها منطقه ای شد که آن ها در 

دادند. ادامه  بقا  به  آن 
یک  اندازٔه  به  بدنی  با  تاسمانی  شیطان 
10 کیلوگرم  از  سگ کوچک و وزنی کمتر 
جهان  در  گوشت خوار  بزرگترین کیسه دار 
رشد  سانتیمتر   ۹0 تا  می رود که  به شمار 
می کند. بدن آن پشمی به رنگ سیاه و 
پایین  و  سینه  جلوی  در  با خطی سفید 
دارند  بلندی  سبیل های  آن ها  دارد.  سر 
شب  در  طعمه  یافتن  برای  آن  از  که 

تولید  توانایی  شیطان ها  می گیرند.  بهره 
جیغ های  و  بلند  و  گوناگون  صدا های 
ترسناک را دارند که از آن به عنوان نوعی 
برقراری  برای  یا راهی  وسیلٔه رفع تهدید 
فک  که  فشاری  می گیرند.  بهره  ارتباط 
از  بیش  کند  وارد  می تواند  حیوان  این 
ُخردکردن  برای  آن  از  است که  تن  یک 
استخوان های طعمه هایش بهره می گیرد. 
شیطان  ترسناک  صدای  و  شرربار  چهرٔه 
شد  باعث  درگیری  هنگام  در  تاسمانی 
که مهاجران اروپایِی نخستین به آن نام 
»شیطان« دهند.این جانوران گوشت خوار 
را  و الشٔه جانوران  اغلب مردار  و  هستند 
می خورند. آن ها در صورتی که گوشت پیدا 
نکنند از گیاهان، تخم ماهی و قورباغه، و 
شیطان های  می کند.  تغذیه  نیز  حشرات 
ماده پناهگاهی در تنٔه توخالی درختان یا 
پیدا می کنند  برای خود  غار ها  و  حفره ها 
آن شیر می دهند.  در  را  بچه های خود  و 
بچه  چهار  متوّسط  به طور  بارداری  هر  در 

زندگی  1۵ هفته  به مدت  مادر  در کیسٔه 
شیطان های   ،1۹41 سال  می کنند.از 
حفاظت  تحت  قانونی  به طور  تاسمانی 
آنان  جمعیت  زمان  آن  از  و  درآمدند 
افزایش یافت و طبق آخرین سرشماری 
به  تاسمانی  تعداد شیطان   1۹۹0 در دهٔه 
از  اما پس  حدود 1۵0 هزار قاّلده رسید. 
آن شیوع سرطان واگیرداری به نام تومور 
جمعیت  شدید  کاهش  باعث  صورتی 
بیماری  این  است.  شده   جانوران  این 

شیطان  یک  از  گرفتن  توّسط گاز  فراگیر 
در  را  و جانور  به دیگری منتقل می شود 
مّدت زمانی کمتر از یک سال از پای در 
نرخ مرگ  پرجمعیت  نواحی  در  می آورد. 
درصد   ۹0 تا   ۸0 به  جانوران  این  میر  و 
رسیده  است. از جمله دیگر خطر هایی که 
می کند گسترش  تهدید  را  شیطان  نسل 
با  که  است  قرمز  روباه های  جمعیت 
باعث  کیسه دار،  این  توله های  خوردن 

می شوند. جمعیت شان  کاهش 

شیطان تاسمانی درخواست توقف عملیات اجرایی دخل و تصرف حریم 
و بستر رودخانه شور شهرستان رفسنجان

ظهر  آفتاب  زل  در  گنبد  »سایه ی 
محجوب  و  من  بود.  الگیر  تابستان 
را  مان  عقرب  از  پر  شيشه های 
جایی  بلندی گنبد.  در  بودیم  گذاشته 
و  بود  نقطه  داغ ترین  نظرمان  به  که 
پشت  الغرروی  سایه ی  زیر  خودمان 
عقرب ها  مرگ  انتظار  در  عمارت  بام 
غروب کند  آفتاب  تا  بودیم  شده  ولو 
بازی معلوم شود. هر چند  و نتیجه ی 
شیشه ی  در  قهوه ای که  عقرب  آن  با 
محجوب بود من هیچ امیدی به بردن 

شتم…« ندا
»کورسرخی« که »روایت هایی از جان 
است  اثری  بردارد،  در  را  جنگ«   و 
نویسنده ی  عطایی،  عالیه  قلم  به 
شامل  کتاب  افغانستان.این  اهل 
بین  است که  مجزا  داستانی  خط  نه 
سال های 1۳۶۵ تا 1۳۹۵ اتفاق افتاده 
نویسنده  خود  زندگی  به  نوعی  به  و 
کودکی  از  داستان ها  است.  مربوط 
عالیه  کنونی  زندگی  و  بزرگسالی  تا 
نویسنده  می شوند.  شامل  را  عطایی 
اجتماعی  نقد  و  خود  خاطرات  بر 
جنگ،  هویت،  نظیر  موضوعاتی  بر 
معنا  کنار  در  مرزنشینی  و  مهاجرت 
از  دارد.یکی  تمرکز  وطن  مفهوم  و 

در  نویسنده  نگارش  خوب  جنبه های 
»کورسرخی« این است که او هرگز از 
نترسیده  باشد  حقیقی اش  خود  اینکه 
خودسانسوری گرفتار  دام  در  هرگز  و 
کمتر  اثر،  این  در  است.  نشده 
وجود  اخالقی  و  داوری  نتیجه گیری 
باشد  این  آن  اصلی  دلیل  دارد. شاید 
که راوی هیچ ادعای سیاسی ندارد و 
به سادگی سعی می کند آنچه را که به 
جنگ  از  آسیب دیده  فرد  یک  عنوان 
جان  از  »روایت هایی  کنار  در  می داند 

دهد. ارائه  جنگ«   و 
اصالتا  نویسنده ای  عطایی  عالیه 
در  که  است  هرات  اهل  افغانستانی 
مستری  او  است.  شده  بزرگ  ایران 
تئاتر از دانشگاه هنر تهران دارد و عالوه 
نمایشنامه  نویسی در حوزه  بر داستان 

می کند. فعالیت  هم  فیلم نامه  و 

| کورسرخی | 
| عالیه عطایی |

| انتشارات: چشمه |

 نقاش چشمان بزرگ درگذشت
»مارگارت کین« نقاشی که برای خلق سوژه هایی با چشم های بزرگ 
شناخته می شود در سن ۹4 سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا و به 
نقل از نیویورک تایمز، »مارگارت کین« نقاش آمریکایی که به واسطه به 
تصویر کشیدن شخصیت هایی با چشمان بزرگ و محزون به شهرت 
جهانی دست پیدا کرد روز یکشنبه در خانه اش واقع در کالیفرنیا در 
سن ۹4 سالگی درگذشت. داستان شگفت آور زندگی »کین« که در 
سال های اخیر همچنان به خلق تابلوهای نقاشی و فروش آن ها در 
حراجی ها و گالری »چشمان کین« واقع در سانفرانسیسکو  ادامه 
می داد، در کتاب ها، مجله ها و اینترنت روایت شده است. داستان 
زندگی این هنرمند با اکران فیلم سینمایی »چشمان بزرگ« )۲014( 
ساخته »تیم برتون« که با بازی »امی آدامز« و »کریستوفر والتز« 

همراه بود، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. 

 محمود کالری فیلم می سازد
محمود کالری برای ساخت فیلم »آینه« پروانه ساخت گرفت.

امور  اداره کل روابط عمومی سازمان  از  به نقل  ایسنا  به گزارش 
سینمایی و سمعی بصری، شورای صدور پروانه ساخت سینمایی 

در جلسه اخیر با سه فیلم نامه موافقت کرد.
براین اساس فیلم نامه های »آینه« به تهیه کنندگی علی اوجی و 
به  درخت«  آغوش  »در  محمود کالری،  نویسندگی  و  کارگردانی 
قاسم  نویسندگی  و  و کارگردانی  مصباح  محمدرضا  تهیه کنندگی 
تهیه کنندگی و کارگردانی  به  باغ«  پاشا و »انتهای  لطفی خواجه 
سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی پروانه ساخت 

گرفته اند.
محمود کالری فیلمبردار با سابقه سینمای ایران در سال ۷۵، فیلم 
»ابر و آفتاب« را به نویسندگی خودش و تهیه کنندگی مصطفی 

شایسته کارگردانی کرده بود.

| تجسمی  |

| سینما |


