واکنش همایون شجریان به مرگ مهسا امینی

خواستارپایان خشونت
و بازنگری قانون هستم
مرگ مهسا (ژینا) امینی چنان تلخ بود که سیل واکنش افکار عمومی نهتنها
دور از انتظار نبود؛ بلکه میشد پیشبینی کرد که تا چند روز باید منتظر
پیامدهایش باشیم .این اتفاق واکنش گسترده بسیاری از گروهها و اقشار و
صنوف را نیز برانگیخت.
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رهبر انقالب:

سامانه دادههای مکانی محیط زیست راهاندازی شد اما دسترسی عمومی به آن ممکن نیست

پاسخگویی به روایت

حبس اطالعات با بودجه عمومی
علی سالجقه :آرزوی دیرینهام بود پایگاههای اطالعاتی راهاندازی شود تا همه کاربران استفاده کنند

جای خالی زنان

دروغ از دفاع مقدس
و انقالب ضروری است
2

رئیسجمهوری در نشست مجمع
عمومی سازمان ملل مطرح کرد

۶

انتقاد ازاستاندارد دوگانه

هوای ایران آلودهتر شد

درمناظرههای تلویزیونی

درباره حقوق بشر

وزیر ارشاد از مصوبه جدید شورایعالی
انقالبی فرهنگی خبر داد

مقایسه شاخص کیفیت هوا در نیم سال اول سا لهای  99تا  1401نشان میدهد
شمار روزهای آلوده در کالنشهرها افزایش یافته است

| سینا قنبرپور |

گشت ارشاد
به شیوههای نوین

| روزنامهنگار |
برخالف رویه معمول در صدا و سیما در روزهای
گذشته و پس از فضایی که مرگ تاثربرانگیز
مرحوم مهسا (ژینا) امینی رقم زد مناظرههایی
نظر میرسد این رسانه درسآموختههایی از

تاریخی چهارباغ درقلب

وقایع سالهای قبل را به کار بسته بود و با
دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با
دیدگاههایی متفاوت از دیدگاه حاکم بر صدا و

اصفهان صفوی

سیما سعی کرد صداهای متفاوتی منتشر کند.
عالوه بر چهرهای چون «مسعود پزشکیان»

«معماری ایران پس از انقالب نابود شده است ».این

شبکه خبر کارشناسانی را در برنامه زنده خود

بریدهای از گفتوگوی سیّ د عزتهللا ضرغامی ،وزیر

میزبانی کرد که در روزهای عادی سال هیچگاه

میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی دولت

به آنان فرصت نمیداد یا کمترین فرصت

سیزدهم ،با برنامه «صف اوّ ل» است .این جمله به

نصیب آنان میشد .شاید این رویه صرف ًا به

بمبی خبری بدل شد تا تیتر نخست رسانههای داخلی
ایرنا

سبب شرایط حساسی که بر جامعه حاکم

2

دهنکجی به مدرسه

در این رسانه برگزار شد که کمسابق ه بود .به

شده ،اتخاذ شده باشد .به هر حال امیدواریم

2

و خارجی شود و بار دیگر توجهات را به معماری ایران

۳

که این تغییر رویه دیرهنگام نباشد زیرا سه

پیش و پس از انقالب اسالمی جلب شود.

۴

سال قبل وقتی هواپیمای اوکراینی مورد
اصابت موشک قرار گرفت با اتخاذ رویهای
غلط در مواجهه با آن و اطالعرسانی نادرست
نهتنها فضای افکار عمومی به رسانههای
خارج از ایران سپرده شد که موجب خدشه
جبرانناپذیری به خبرنگاران داخلی وارد
کردند .تجربه آن سال سبب شد میزان اعتماد
عمومی به رسانههای داخلی بیش از گذشته
به روزنامهنگاران داخلی و رسانههایشان سلب
شود .در ماجرای مرگ تلخ «مهسا» نیز
متأسفانه شاهد بودیم که فایلهای «سی.
تی.اسکن» او ابتدا در شبکه ایراناینترنشنال
منتشر شد و با تأخیر خبرگزاری فارس تصدیق
کرد این تصاویر مربوط به «مهسا امینی»
بوده است .چنین رفتاری در اطالعرسانی
همواره سبب شده تا مردم نسبت به
رسانههای داخلی بدبین شده و اصل وقایل

واکنش همایون شجریان به مرگ مهسا امینی

خواستار پایان خشونت و بازنگری قانون هستم
مرگ مهسا (ژینا) امینی چنان تلخ بود که سیل واکنش افکار عمومی

و مملکتشان ،به آنها مسئولیت داده شده است .اگر این حق

باید منتظر پیامدهایش باشیم .این اتفاق واکنش گسترده بسیاری

«افسوس ،افسوس و صد افسوس… که قدر این مردم نجیب و

نهتنها دور از انتظار نبود؛ بلکه میشد پیشبینی کرد که تا چند روز
از گروهها و اقشار و صنوف را نیز برانگیخت .گستردگی و جنس

واکنش نمایندگان صنوف و اقشار گوناگون از جمله ورزشکاران و
شاخص فرهنگی و هنری ایرانی را میتوان نام برد که در فضای

امروز ،زنان و مردان ایران زمین ،خواهان تغییر آن هستند».

هنرمندان قابل تامل است تا جایی که میتوان گفت حاال کمتر چهره
مجازی فعال باشد و این چند روز نام مهسا امینی را هشتگ نکرده

همدردی کردند .محسن چاوشی حتی از هر گونه قطع همکاری با

رسانههای فارسیزبان خارج از ایران تأثیر
وضعیت روز یا به سبب درسآموختههای

و بیقرار هستیم .نگران ایران ،عزیزان و فرزندان مان ،ناراحت و

کارشناسان و فعاالن سیاسی غیرهمسو با

مردمی هستیم که آیین مهرورزی ،از خودگذشتگی و عشقورزی ،در

پیامهای منتشره خود کرده باز هم رویهای

که هرگز پاسخ مهربانی را با نامهربانی نداده است و قدردان گفتارها

میپذیرد .حال که صدا و سیما به اقتضای
گذشته خرق عادت کرده و با دعوت از

بیقرار از اتفاقات ناگوار و خشونتهایی که شاهد آن هستیم .ما

دیدگاه خود تالش برای تعادلبخشی به

خون ماست .مردمی که آداب گفتوگو و صلح را میشناسد .مردمی

برای نیمی از جمعیت رخ میداده و از میان
آنان نیز قربانی گرفته است .اما با وجود آن
هنوز صدا و سیما زنان فعال در عرصه سیاسی
و اجتماعی را با دیدگاه متفاوت به برنامههای
خود دعوت نمیکند .در حالی که اگر این
رسانه به واقع در تالش برای اعتمادسازی
در جامعه بود باید هرچه زودتر زنان را دعوت
میکرد تا آنان از آنچه در جامعه تجربه کردهاند
و از رویهای که صرف ًا فشارش بر آنها بوده،
بگویند .چه بسا از صدا و سیما هنوز از آوردن

آبی که در کشور با آن مواجهیم یک شبه اتفاق نیفتاده و مربوط
به سالهای بسیار دور است قطعا با وجود چنین مشکالتی یک

شبه یا یک ساله نمیتوان آنها را برطرف کرد ،بلکه نیازمند
کار برنامهریزی شده ،هدفمند ،گام به گام و تدریجی است.

منابع آب مطمئن محدود هستند ،از طرفی استانداردهای جهانی

گویای این است که برنامهریزی برای منابع آبی در مناطق

خشک و نیمه خشک باید براساس  ۴۰تا  ۶۰درصد مجموع

آب تجدیدپذیر سالیانه انجام شود ،این در حالیست که در کشور

ما براساس آمارهای طوالنیمدت حدود  ۱۳۰میلیارد مترمکعب

روحهللا فتاحی با اشاره به اینکه ایران در منطقهای خشک

آب تجدیدپذیر ساالنه وجود دارد و این مقدار ضمن تغییرات

حاکم است ،اظهار کرد :در سالهای بسیار دور وضعیت

است ،مثال مناطق شمالی و غربی مرطوب هستند و بخش

مواجه نبودیم و تا این اندازه بر منابع آبی فشار وارد نشده

فتاحی ادامه داد :اما در بسیاری از مناطق با توجه به

با توجه به شرایط منطقه خود را با شرایط سازگار میکردیم.

درصد آب تجدیدپذیر برنامهریزی صورت گرفته است .در

و نیمه خشک واقع شده و وضعیت خشکی بر این کشور
کشور همین بوده اما به دلیل اینکه با افزایش جمعیت

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد افزود :باتوجه

به برنامهریزیهای صورت گرفته و استفاده بیش از حد

دیروز همایون شجریان هم به وقایع واکنش نشان داد .او در متن
روزهای تلخ حال هیچکداممان خوب نیست .همگی نگران و ناراحت

رئیس هیات مدیره انجمن هیدرولوژی ایران گفت :بحرانهای

بود ،تصورات به گونهای دیگر تلقی میشد ،باید از همان ابتدا

و محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ با خانواده مهسا امینی ابراز

کوتاهی در صفحه شخصیاش در اینستاگرام نوشت« :در این

ناقص را پیش گرفتهاند .آنچه اینک دستمایه

پایان خشونت و بازنگری قانونی هستم که پیشتر نوشته شده ،ولی

باشد .از شهرام ناظری تا حسن یزدانی پهلوان بلندآوازه کشتی ایران

را از رسانههای خارج از ایران بجویند و همین

بسیاری از اعتراضها شده اتفاقی است که

محترم به درستی دانسته نشده است .به عنوان یکی از همین مردم
و هنرمندی که خود را همیشه کنار و همراه مردم میدانم؛ خواستار

نهادهای رسمی مانند وزارت ارشاد خبر داد.

موجب آن است که افکار عمومی بیشتر از

است ،پس چرا اینهمه تعلل؟!» او این نوشته را اینطور پایان داد:

رفع بحرانهای آبی کشور نیازمند کار تدریجی است

ظرفیت منابع آب تجدیدپذیر مطمئن همواره احساس تشنگی

میکنیم و کلیت این مساله مربوط به خشکسالی نیست بلکه
بخش وسیعی از کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع

شده است که متاسفانه کمتر به این موضوع توجه میشود.

وی گفت :باید دانست در مناطق خشک و نیمه خشک ظرفیت

زمانی دارای توزیع ناهمگن در بخشهای مختلف کشور
زیادی از آب تجدیدپذیر ساالنه مربوط به این مناطق است.

توسعه کشاورزی ،صنعت و افزایش جمعیت روی

۱۰۰

مناطق خشک و نیمه خشک توصیه شده که روی همه

آب تجدیدپذیر ساالنه برنامهریزی نشود تا از این طریق

بتوان برای شرایط بحرانی به راحتی از مشکالت عبور کرد.
دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد تاکید کرد :بیش از
آنچه مشکالت بحران آبی که امروزه گریبانگیر کشور شده مربوط

به خشکسالی باشد ،به دلیل درنظر نگرفتن واقعیت خشک بودن
سرزمین و ناشی از سوءمدیریتها است.

و کردارهای نیک بوده است».

همایون شجریان در ادامه نوشت« :ما مردم محترمی هستیم که

طبیعتا انتظار احترام هم داریم .دلمان میخواهد همه جهان ما را به

درستی بشناسند ،که ما ملت دانا ،هوشیار ،آگاه ،ریشه دار ،نجیب،

صبور ،شجاع ،بزرگ ،تاثیر گذار و قابل احترام هستیم .مردمی که
در طول تاریخ ،کمتر شاد زندگی کرده و روزگارش همیشه با سختی

عجین بوده ،اما همیشه استوار و امیدوار بوده است .مردمی که
برای پاسداری از آب و خاک و فرزندانش جانها داده است .آیا
چیزی فراتر و با اهمیتتر از تحقق خواستههای معقول یک ملت

شریف و نجیب و باالتر از تامین رضایت اقشار مختلف جامعه از

سوی کسانی که خود را وکیل ملت میدانند ،وجود دارد؟ وکالیی
که با رای مردم برای تحقق خواستههای آنها و برای اداره مُ لک

آن دسته از زنان و دخترانی که در خیابانها
صدایشان به شیوه برخوردها برخاسته بهراسد

آگهی مزایده

ولی دستکم میتوانست با دعوت از نمایندگان
زن مجلس شورای اسالمی و شورای شهر در
ادوار گذشته که دیدگاههایی متفاوت دارند
یا با دعوت از زنان جامعهشناس و زنانی که
استاد دانشگاه هستند این جای خالی را پر
کند .فارغ از اینکه همچنان میبینیم صدا و
سیما از ورود کارشناسان مستقل ،بیم دارد .به
هر حال آنچه پس از مرگ «مهسا امینی» در
جامعه رقم خورده گرچه ناشی از اعمال رفتاری
جنسیتزده و خاص زنان بوده اما سبب شده
صدای نارضایتی نسبت به بسیاری رویههای
دیگر در جامعه نیز برخیزد و اگر صدا و سیما
به عنوان یک رسانه فراگیر قصد دارد در این
عرصه راهگشا باشد باید رویههای خشک و
سلب گذشته را کنار بگذارد.

تعیین تکلیف شهردار کرج به اوایل مهر موکول شد
البرز -سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به ابالغ

شوراها مقرر شد  ۱۰روز موضوع شهردار منتخب شهردار کرج به

یک نامه از سوی استانداری البرز در خصوص عدم احراز

تعویق بیفتد چرا که

حکم بدوی در شعبه  ۶۸دادگاه کیفری

صالحیت شهردار منتخب کرج گفت :موضوع تعیین تکلیف

مجتمع قضایی کارکنان دولت برای وی صادر شده و حکم قطعی

شهردار منتخب کرج به ششم مهرماه سال جاری موکول شد.

نشده و قرار شد تا شش مهرماه سال جاری مهلت بدهیم .

به گزارش ایسنا ،عمار ایزدیار با اشاره به موضوع تعیین تکلیف

ایزدیار گفت :اگر تا این تاریخ تعیین تکلیف شد تصمیم نهایی را

شهردار منتخب اظهار کرد ۲۸( :شهریور) نامهای از سوی دفتر

می گیریم ؛ موضوع این است که این پرونده تعیین تکلیف شود

مدیریت عملکرد و بازرسی حقوقی استانداری البرز به شورای شهر

تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم چون رای رای قطعی نبوده است.

کرج در خصوص شهردار منتخب کرج ارسال شد که طبق درخواست

این مسئول توضیح داد :علی قاسم پور رییس شورای اسالمی شهر

هشت عضو این شورا موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کرج اعالم کرده بود که طبق یک نامه دریافتی از وزارت کشور صالحیت

وی ادامه داد :بر اساس تبصره  ۲ماده  ۱۸آیین نامه داخلی

مجید سریزدی شهردار منتخب شورای شهر کرج احراز نشده است .
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دانشگاه علوم پزشکی بم درنظردارد ضایعات ساختمانی و اموال اسقاط را ازطریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج دراسناد مزایده

را با بهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(  ) www.setadiran.irبا شماره مزایده  1001090889000003به فروش برساند .
زمان انتشار در سایت 1401/06/29 :

گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مهلت دریافت اسناد مزایده  1401/07/10 :تا ساعت 14:00

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه  ___021 -41934 :دفتر مناقصات

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  1401/07/23 :تا ساعت 09 :00
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بدست میآید و نه تسلیم .ایشان

رئیسجمهوری در نشست مجمع
عمومی سازمان ملل مطرح کرد

نیز ثابت شد که پیروزی و پیشرفت و
صیانت کشور با مقاومت حاصل میشود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به استفاده از

رئیس دولت انقالبی به نقش برجسته

اصل مقاومت در مسائل مختلف سیاسی،

و پیشرو جمهوری اسالمی ایران در

اقتصادی و فرهنگی خاطرنشان کردند:

ایستادگی مقابل سیاستهای زورگویانه

این مقاومت هوشمندانه موجب شد او ًال

و مداخلهجویانه از جمله مهار تروریسم

یک اطمینان و اعتماد به نفس داخلی

دستساز آمریکا و ناکام کردن تغییر

در فعاالن سیاسی و فرهنگی بهوجود

نقشه کشورهای منطقه به فرماندهی

آید ،ثانی ًا به دشمن آموخت در محاسبات

سردار شهید سپهبد سلیمانی پرداخت

خود ،همواره قدرت داخلی ایران را به

و تأکید کرد :رسیدگی عادالنه قضایی به

حساب بیاورد؛ چرا که ما با همین روحیه

جنایت رئیس جمهور سابق آمریکا را از
اطالعرسانی

ریاستجمهوری ،ابراهیم رئیسی در نطق
خود در هفتاد و هفتمین اجالس مجمع

توانستیم در بسیاری موارد همچون فشار

| | khamenei.ir

طریق یک دادگاه عادالنه ،دنبال خواهیم
کرد.

حداکثری یا طرح خاورمیانه جدید یا
تعرض به مرزهای هوایی و دریایی از
جمله ساقط کردن پرنده متجاوز دشمن یا
توقیف شناورهای خاطی آنان ،دشمن را

عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به

ناکام بگذاریم .ایشان به تأکید مکرر خود

آسیبها و مخاطرات نظم کنونی و رو به
زوال جهان ،تال شهای متراکم و پیوسته
ملت ایران را برای شکلدهی به نظم و
نظامی عادالنه در دنیا مورد توجه قرار
داد و با برشمردن مصادیق متعددی از
بیعدالتی و استانداردهای دوگانه آمریکا
در قبال مسائلی همچون تروریسم و
حقوق بشر در نقاط مختلف جهان از
جمله در مواجهه با ایران ،به سرفصلهای
نقش برجسته و پیشرو جمهوری اسالمی
ایران در ایستادگی مقابل سیاستهای
زورگویانه و مداخلهجویانه از جمله مهار
دستساز آمریکا

تروریسم

و

رهبر انقالب در دیدار شماری از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس:

پاسخگویی به روایت دروغ
از دفاع مقدس و انقالب ضروری است

ناکام

با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.

فرماندهی سردار شهید سپهبد سلیمانی
پرداخت و تأکید کرد :رسیدگی عادالنه
قضایی به جنایت رئیسجمهوری سابق
آمریکا را از طریق یک دادگاه عادالنه،
دنبال خواهیم کرد .او با تأکید بر ناتوانی
تحریمها در بازداشتن ایران پیشرفته و

ایران ،به مسئله عهدشکنی آمریکا در

مؤثر امام و خصوصیات فاخر و برجسته
ملت ایران» از یک تهدید قطعی و بزرگ

منافع اقتصادی ،در بخش پایانی سخنان

به یک فرصت بزرگ تبدیل شد که روایت

خود با یادآوری چالش انرژی در جهان

صحیح و دقیق این فصل شورانگیز و

کنونی از طرح جمهوری اسالمی ایران

هیجانآور از تاریخ ایران به نسل جوان

برای تضمین عادالنه امنیت انرژی در

و نوجوان ،استمرار موفقیتهای انقالب

جهان خبر داد .او عدالت را معیار اساسی

را تضمین خواهد کرد .به گزارش پایگاه

برای ساخت جهانی بهتر خواند و گفت:

اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری،

همه آرمانهای بشری ،نهایتا با عدالت

حضرت آیتهللا خامنهای ،دفاع مقدس را

«عقالنیت مبتنی بر
ِ
سنجیده میشوند.

حادثهای پرهیجان ،پرمعنا و پرفایده برای

وحی» قائل به چارچوبی وسیع برای

امروز و فردای کشور خواندند و با عرض

عدالت است؛ عدالت یعنی نفی ظلم .ما

مراتب احترام و ارادت به پیشکسوتان

پرچمدار عدالتی هستیم که همه سطوح

میل

به

بیعدالتی ،موجب حرکت ملتها در
قالب انقال بهای مردمی میشود .او
با اشاره به نقش ملت ایران در تاریخ
بشر گفت :ملت ایران ،ملتی است
که همیشه آزاد بوده و قر نها تالش
اسارت سرنوشت خود
ِ
سلطهگران برای
را ناکام گذاشته است ،ملتی که همواره
ظلم را مایه تباهی دانسته و در طول
تاریخ خود با اسارت دیگر ملتها نیز
ِ
مبارزه کرده است؛ از «اسارت با بِلی» تا
«اسارت فلسطینی» .او گفت :ما قائل
سرنوشت مشترک برای بشریت
ِ
به
هستیم

و

از جهانی

شدن

عدالت

حمایت میکنیم .ما آنچه را برای خود
میپسندیم برای دیگران آرزو میکنیم
و آنچه را برای خود نمیپسندیم ،به
دیگران تحمیل نمیکنیم .ملت ایران بر
این باور است که عدالت ،وحد تآفرین
است و ظلم ،جنگ افروز .رئیسی گفت:
انسانیت ،منحصر به بخشی از انسانها
نیست و حقوق بشر جز با تامین حقوق
همه

بشر

متصور

نیست.

جمهوری

اسالمی ایران با الهام از باورهای دینی
و بر مبنای روح و نص قانون اساسی
خود ،یکی از کارآمدترین سازوکارها
را در صیانت از حقوق بشر در اختیار
داشته و با موثرترین ابزارها ،استیفای
حقوق نقض شده هر فرد را رسالت
انسانی،

مسئولیت

حاکمیتی،

وظیفه

الهی و یک ماموریت تفویض شده از
سوی مردم میداند .جمهوری اسالمی،
استانداردهای دوگانه برخی از دولتها
در زمینه حقوق بشر را مهمترین عامل
نقض حقوق انسان دانسته
ِ
شدن
ِ
نهادینه
که پیامد آن ،موضعگیریهای متنوع و
متعدد در قبال یک رخداد در حال بررسی
در جمهوری اسالمی ایران و سکوت
مرگبار درباره قتل د هها زن بیپناه در
مدت کوتاهی در یکی از کشورهای غربی
است .تا زمانی که این دوگانگی پابرجا
باشد ،حقوق بشر از گزند نقضهای مکرر
در امان نخواهد بود.

امپراطوری نظام سلطه در دشمنی با

رهبر انقالب در همین زمینه به سخنان

سیاسی در سطوح باالی کشور و اقدامات

«قدرت جوشان انقالب ،رهبری بسیار

اخذ تضمینهای پایدار برای استفاده از

برقراری

جنگ تحمیلی را نتیجه سیاست راهبردی

غیرمنتظره نبود.

سالهای ابتدایی انقالب به دلیل اختالفات

دیوانه قدرت ،جنگ در پرتو سه عنصر

تبیین منطق روشن جمهوری اسالمی در

الهی در وجود همگان است و انباشت

تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس،

شخصیتهای برجسته و مستقل جهان

مقدس برشمردند و خاطرنشان کردند :در

قدرتهای جهانی از صدامِ جاهطلب و

موضوع توافق هستهای اشاره کرد و به

و جهان هستی» را نفی میکند.

رهبر انقالب صبح روز گذشته در آیین

نیروهای مسلح که مجرب بودند و برای

و افزودند :با وجود حمایت همهجانبه

شکست مفتضحانه فشار حداکثری علیه

ودیعهای

و گفتند :فعالیتهایی که تاکنون در این
زمینه انجام شده خوب است اما همه آنها
زیرساخت هستند و باید خروجی کارها
مشاهده شوند.
رهبر انقالب

اسالمی

تاکید کردند:

هنگامی میتوانید از نتیجهی کار خود
در روایتگری دفاع مقدس احساس
رضایت کنید که نوجوان دبیرستانی و
جوان دانشگاهی با همان چشمی که شما
به دفاع مقدس نگاه میکنید ،به مسائل

دفاع مقدس افزودند :پیشکسوتان زودتر

رهبر انقالب با اشاره به تالش
دشمن برای انکار فرازها و
اوجهای دفاع مقدس و
بزرگنمایی برخی نقاط ضعف
احتمالی ،گفتند آنها با کار
«فرهنگی ،تبلیغاتی و رسانهای»
پرحجم تالش میکنند زرق
و برق دروغین استکبار را به
رخ جوانان بکشند و تلخیها
و تاریکیهای خود را پنهان
کنند و در مقابل ،با پنهان کردن
نقاط قوت و دستاوردهای دفاع
مقدس ،زمینهساز ترس مردم از
قدرت و هیبت ظاهری استکبار
شوند که نتیجه آن ،ترس از
دشمن در میدان سیاسی و
خود کمبینی در مقابل دشمن
در میدان فرهنگی است

از دیگران نیاز حیاتی آن مقطع را شناختند
و برای تأمین این نیاز به میدان پرحادثه
جنگ و جهاد و ایثار شتافتند ،بنابراین
تمجید و احترام به آنها وظیفهای قطعی و
همگانی است .حضرت آیتهللا خامنهای
با اشاره به اینکه با گذشت زمان ،ابعاد و
حقایق حوادثی نظیر دفاع مقدس ،بیشتر
ِ
و بهتر قابل درک میشود ،افزودند :باید
به گونهای عمل کرد که معرفت و آگاهی
به «حقایق دفاع مقدس به عنوان برههای
درخشان و تاثیرگذار» ،بطور مستمر
افزایش یابد و نسل کنونی از واقعیات و
حقایق آن دوران آگاه شود که تالش در
این زمینه توقعی جدی از پیشکسوتان
دفاع مقدس و متولیان اینگونه مسائل
است .ایشان با اشاره به اسناد و مدارک
منتشر شده از جنگ تحمیلی از سوی
غرب افزودند :این اعترافات ،حقانیت
حرفهای ما را که زمانی ادعا و تصور

احمد سکوتره رئیس جمهور فقید گینه در
دیداری خصوصی با ایشان اشاره کردند
و گفتند :آقای سکوتره معتقد بود وقوع

آن تحمیل خواهد کرد .حضرت آیتهللا

اقتدار نظامی کشور دانستند و گفتند :در

خامنهای با انتقاد از سخنان کسانی که غیر

شروع جنگ تحمیلی وضع کشور از لحاظ

مسئوالنه ایران را مسئول جنگ تحمیلی

نظامی خوب نبود اما دفاع مقدس از یک

میدانند و میگویند دفاع مقدس باید

طرف تبدیل به آزمون وفاداری ارتش به

بعد از آزادسازی خرمشهر پایان مییافت

نظام مقدس جمهوری اسالمی شد و از

گفتند :حادثهی پایان جنگ یعنی حمله

طرف دیگر زمینهساز سربرآوردن سپاه

و پیشروی صدام بعد از پذیرش قطعنامه

به عنوان یک حقیقت درخشنده شد.

 ۵۹۸از جانب ایران و بعد از آن ،حمله

فرمانده کل قوا با تأکید بر اینکه اقتدار

مرصاد ،نشان داد که اگر در مقطع آزادی

نیروهای مسلح موجب محبوبیت آنها نزد

خرمشهر ،دفاع پایان مییافت صدام

مردم و ایجاد احساس امنیت برای کشور

حتم ًا مجدد ًا پیشروی میکرد به خصوص

شد ،افزودند :البته این نکته باید مدنظر

اینکه بخشهای زیادی از ایران عزیز،

فرماندهان محترم ارتش و سپاه باشد

در آن مقطع هنوز در اشغال متجاوزان

که این محبوبیت و اقتدار تا زمانی است

بود .ایشان تجزیهی ایران و جدا کردن

که حرکت پیشرونده نیروهای مسلح با

خوزستان به عنوان بخشی مهم از کشور،

همان شتاب قبلی ادامه داشته باشد و

به زانو درآوردن ملت ،براندازی جمهوری

ب گرد نشود زیرا
دستخوش توقف و عق 

اسالمی و در دست گرفتن سرنوشت

هرگونه توقف در مقابل حرکت رو به

ملت ایران را اهداف اصلی امپراتوری

جلوی دشمن ،به معنای عقبگرد است

کینهتوز سلطه از تحمیل جنگ به ایران

و بر همین اساس مسئوالن نظامی و

برشمردند و گفتند نباید این حقایق آشکار

کشوری ،پشتیبانی از نیروهای مسلح را

را فراموش کرد .حضرت آیتهللا خامنهای،

از کارهای واجب خود بدانند .ایشان تاکید

تبدیل جنگ  ۸ساله از تهدیدی بزرگ به

کردند :به لطف الهی امروز کشور از لحاظ

فرصتی بزرگ را دومین حقیقت دفاع

دفاعی به مرحله بازدارندگی رسیده است

مقدس دانستند و گفتند« :جوشش

و از لحاظ تهدید خارجی نگرانی وجود

انقالب ،رهبری تعیینکننده امام خمینی

ندارد و دشمنان نیز این موضوع را به

و خصوصیات برجسته و تاریخی ملت

خوبی میدانند.

ایران» ،سه عنصر و عامل مهمی بودند

ضروری خواندند و افزودند :امریکاییها

رهبر انقالب اسالمی در ادامه به یک نکته

و صهیونیستها با نگارش کتاب و تولید

که این حقیقت شورانگیز را رقم زدند
که باید در تبیین آن بهخوبی کار شود به
خصوص اینکه فرصتهای بوجود آمده
از دل تهدید سهمگین جنگ ،هنوز برای

واکنش طبیعی سلطهگران جهانی به
پیروزی انقالب اسالمی خواندند و گفتند:
انقالب ملت ایران ،صرف ًا شکست یک

و افزودند :آنها میخواستند با سرکوب

نظام وابسته و فاسد و یک ضربه مقطعی

ملت ایران ،باب گشوده شده مقاومت را

به آمریکا و استکبار نبود بلکه تهدید

ال ببندند اما ملت ،همه اهداف جبهه
کام ً

امپراطوری نظام سلطه بود و مستکبران

استکبار را خنثی کرد و برخالف تصور

غرب و شرق با درک عمق این تهدید،

دشمنان ،خود را باال کشید و فرصتهای

جنگ را با تشویق و تحریک صدام بر

بسیار آفرید.

ملت ایران تحمیل کردند .ایشان هدف از

رهبر انقالب اسالمی یکی از دستاوردهای

کشوری که نقط ه امید ،اتکاء و طمعورزی
امریکا به شمار میرفت برای آمریکا و
ال قابل تحمل نبود ،بنابراین
سلطهگران ،اص ً
تحرکات ناکامی همچون کودتا،
ِ
بعد از
حمله به طبس و تحریک قومیتها،
جنگی تمام عیار را به ملت ایران تحمیل
کردند .فرمانده کل قوا افزودند :این
حملهی سراسری البته در ذهن انقالبیون،
پیشبینی نمیشد اما برای عناصری از

دشمن ،تنها از راه مقاومت

یا مهار کند حتم ًا جنگی سنگین را به

به راه انداختن جنگ تحمیلی برشمردند

سیاسی مستقل و الهامبخش ،آن هم در

بازدارندگی در مقابل تهدیدهای

امپریالیزم اگر نتواند انقالبی را تضعیف

را از جمله اهداف زیادهخواهان جهانی از

و مقاومت در مقابل ظلم و تبعیض

ثابت شد که صیانت کشور و

تبدیل تهدید به فرصت شد ،مسئله

رهبر انقالب ،تحمیل جنگ به ایران را

جهانی دانسته و افزودند :ظهور نظام

ملت ایران دانستند و تأکید
کردند :در دوران دفاع مقدس

دستاوردهای دفاع مقدس را که زمینهساز

قوا ،دادن درس عبرت به ملتهای دیگر

از جمله نهراسیدن از امریکا و ایستادگی

آحاد مردم را یکپارچه کرد.

ثابت شدن یک اصل مهم برای

جنگ تحمیلی ناگزیر بوده است ،چون

میشد ،ثابت میکند.

و حرفهای نو ملت ایران به دیگر ملتها

دسته شده بودند اما دفاع مقدس همه

دستاوردهای دفاع مقدس را

رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از

اکثر مردم ناشناخته است .فرمانده کل

جنگ تحمیلی را جلوگیری از انتقال پیام

تفرقه افکنانه گروهکها ،مردم دسته

دفاع مقدس را ایستادگی مردم بویژه
مردم خوزستان و عرب زبانها و
بیتوجهی آنها به وسوسههای دشمن
برای تجزیه کشور دانستند و گفتند :دفاع
مقدس همچنین زمینهساز بروز باورهای
دینی و برترین سجایای اخالقی ملت
ایران شد .حضرت آیتهللا خامنهای با
ی و دین
اشاره به بروز گذشت ،فداکار 
ی در دوران دفاع مقدس بویژه
باور 
گذشت خانوادههای رزمندگان و شهدا
افزودند :در دوران دفاع مقدس ،همه
کشور به عمق دفاعی جبههها تبدیل شد
و شهر و روستا ،مسجد و هیئت ،حوزه و
دانشگاه ،همه در خدمت دفاع و انقالب
قرار گرفتند .ایشان اتحاد و انسجام

مهم اشاره کردند و گفتند :برخی اوقات
در مورد دفاع مقدس تعابیری همچون
استفاده از موج انسانی بکار برده میشود
در حالیکه محور تمام حرکات و اقدامات
و عملیات در  ۸سال جنگ ،تدبیر و
عقالنیت بود و روشها و راهکنشهای
ابتکاری در عملیات مختلف قابل تدریس
در دانشگاههای نظامی است .حضرت
آیتهللا خامنهای از جمله دستاوردهای
دفاع مقدس را ثابت شدن یک اصل
مهم برای ملت ایران دانستند و تأکید
کردند :در دوران دفاع مقدس ثابت شد
که صیانت کشور و بازدارندگی در مقابل
تهدیدهای دشمن ،تنها از راه مقاومت

«مصوبه جدید درباره گشت ارشاد در راه است»؛
این تیتری است که در انتشار گفتوگوی ایسنا
با وزیر ارشاد دولت انقالبی مورد استفاده قرار
گرفته اما مهمتر از تیتر این خبر ،پاسخی است که
محمدمهدی اسماعیلی به پرسش پایانی خبرنگار
داده است .آنجا که خبرنگار با استناد به مجموعه
صحبتهای این عضو کابینه ابراهیم رئیسی از
او پرسیده «آیا روش گشت ارشاد اصالح خواهد
شد؟» و اسماعیلی میگوید «نگفتم روش گشت
ارشاد اصالح میشود» و ادامه میدهد« :االن اصال
«گشت ارشاد» به «گشت امنیت اخالقی» تغییر
نام پیدا کرده است؛ پلیس قانون خود را دارد که
آن را اجرا میکند .شورایعالی انقالب فرهنگی
شیوههای نوینی را مصوب کرده که حداکثر رضایت
عمومی را به همراه خواهد داشت ».آنچه وزیر
ارشاد از آن به ایسنا خبر داده و آنطور که در
متن این مصاحبه مورد تاکید قرار گرفته ،مشخص ًا
«مصوبهای جدید درباره گشت ارشاد» است که
این عضو کابینه تاکید کرده که «در مرحله ابالغ به
نیروی انتظامی است» و پیشبینی اسماعیلی از
نتایج ابالغ اين مصوبه ،چنان است که «انتقادات و
اشکاالت موجود را مرتفع میکند و انشاءهللا فضای
همدلی بیشتر را در اجرای قانون خواهیم داشت».
او البته به دفعات در این گفتوگو تاکید کرده که
مصوبه مورد بحث« ،ربطی به قضایای اخیر نداشته
و مربوط به خرداد و تیرماه است ».مصوبهای که

رهبر انقالب از جمله
ملت را از دیگر دستاوردهای دوران دفاع

جمهوری اسالمی و ملت ایران خواندند

مستقل و اذعان رسمی دولت آمریکا به

ظلم ،اعم از «ظلم به خود ،خدا ،جامعه،

بر لزوم روایتگری درست ،اشاره کردند

جمعی از پیشکسوتان ،فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس و خانوادههای شهدا در آستانه هفته دفاع مقدس صبح دیروز

کردن تغییر نقشه کشورهای منطقه به

عدالت،

محکم ایستاد و در نهایت برای ملت ایران

گشت ارشاد
به شیوههای نوین

این موضوع را مطرح میکردند اما امام

درباره حقوق بشر

به گزارش

وزیر ارشاد از مصوبه جدید شورایعالی
انقالبی فرهنگی خبر داد

معتقد به تسلیم بودند و غیر مستقیم

انتقاد از استاندارد دوگانه

پایگاه

افزودند :در همان اوایل جنگ افرادی

بدست میآید و نه تسلیم

ظاهر ًا وزارت فرهنگ ،وزارت کشور ،نیروی انتظامی
و سایر نهادهای مرتبط بررسیهایی را در رابطه به
آن انجام داده و چنانکه اشاره شد« ،ماههاست
در شورایعالی انقالب فرهنگی مورد بررسی قرار
گرفته» و این نهاد و دیگر نهادهای مرتبط با بحث
حجاب در چارچوب آن« ،به روشهای جدیدی
دست پیدا کردهاند ».روشهایی که البته وزیر
ارشاد دولت انقالبی کالمی در ارتباط با جزئیات
شکلی و محتواییاش نگفته و تنها میدانیم به
چگونگی برخورد گشت ارشاد مربوط است با آنچه
این نهاد انتظامی «بدحجابی» میخواند.

آن بنگرد و همان برداشت را داشته باشد.
حضرت آیتهللا خامنهای با تأکید بر
اینکه اگر این مهم اتفاق بیفتد موفقیت
در میدانهای گوناگون آینده ،حتمی
خواهد بود ،افزودند :حضور جوانهایی
که برای دفاع از حرم به میدان رفتند و
برخی هم به شهادت رسیدند از تأثیرات

معاون وزیر کشور از برخی جزئیات پرونده
مرگ مهسا امینی گفت

منتظر دریافت ویدئوهای

روایت درست بود زیرا این جوانها دفاع

مسیر تردد هستیم

اشاره به تالش دشمن برای انکار فرازها

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور که دیروز از

مقدس را ندیده بودند .فرمانده کل قوا با
و اوجهای دفاع مقدس و بزرگنمایی
برخی نقاط ضعف احتمالی گفتند ،آنها
با کار «فرهنگی ،تبلیغاتی و رسانهای»
پرحجم تالش میکنند زرق و برق
دروغین استکبار را به رخ جوانان بکشند و
تلخیها و تاریکیهای خود را پنهان کنند
و در مقابل ،با پنهان کردن نقاط قوت و
دستاوردهای دفاع مقدس ،زمینهساز
ترس مردم از قدرت و هیبت ظاهری
استکبار شوند که نتیجه آن ،ترس از
دشمن در میدان سیاسی و خود کمبینی
در مقابل دشمن در میدان فرهنگی است.
رهبر انقالب اسالمی در پایان پاسخگویی
به روایتهای دروغ و مخدوش از
دفاع مقدس و اصل انقالب اسالمی را

فیلم در این زمینه مشغول هستند که باید
با استفاده از افراد اهل فکر و هنر در مقابل
آنها تالش و اقدامات مناسب انجام داد.
در این دیدار ،سردار سرلشکر محمد باقری

برخی جزئیات پرونده مرگ مهسا امینی سخن
گفت ،تاکید کرد که همچنان منتظرند تا ویدئوهای
مسیر تردد را دریافت و بررسی کنند .به گزارش
ایلنا ،مجید میراحمدی با اشاره به تالش برای
بازبینی کلیه دوربینهای شهری که در روز حادثه
در مسیر تردد ایشان بوده ،گفت« :این مسئله از
دستگاههای مسئول خواسته شده و منتظر ارسال
ویدیوها هستیم ».او گفت« :به صورت مستقل
تحقیقاتمان را مجزا از دستگاههای مسئول آغاز
کردیم و به مکان حادثه مراجعه کرده و صحنه را
بازسازی کردیم و همه مراحل طی شده را یک به
یک کنترل کردیم ».او مهمترین اقدام صورتگرفته
را «تشکیل کمیته تخصصی پزشکی متشکل از
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ،رئیس سازمان
نظام پزشکی و نماینده  ۳انجمن علمی جراحی،
رادیولوژی و قلب ایران که اینافراد مربوط به
بخش خصوصی هستند» عنوان کرد و گفت:
«کمیته درحال بررسی است و بنا به شرایطی که
پیش میآید و به یک مراحل مطمئنی میرسند،
اطالعرسانی الزم توسط اعضای این کمیته صورت
خواهد گرفت».

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره
به برگزاری «سومین آیین تجلیل و تکریم
سراسری از یک میلیون پیشکسوت دفاع
مقدس و مقاومت» ،گزارشی از برنامهها
و فعالیتهای انجامگرفته در زمینه حفظ
و ترویج فرهنگ و ارزشهای دفاع
مقدس بیان کرد .در آغاز این مراسم
که با ارتباط تصویری با مراکز  ۳۱استان
همراه بود آقای صادق آهنگران دقایقی به
نوحهسرایی پرداخت.

دادستانی و استانداری دو استان غرب
کشور خبر دادند

درگذشت  ۵نفر در اعتراضات
کرمانشاه و کردستان

دادستان

کرمانشاه

گفت:

«متاسفانه

در

درگیریهای شب گذشته کرمانشاه  ۲نفر کشته
شدهاند ».به گزارش فارس ،شهرام کرمی که در
جمع خبرنگاران در این رابطه صحبت میکرد ،در
ادامه تصریح کرد« :مطمئن هستیم این اتفاق
توسط عوامل ضد انقالب رخ داده؛ چرا که این افراد
با سالحهای غیرسازمانی هدف قرار گرفتهاند ».این
درحالی است که همزمان استاندار کردستان نیز
از مرگ مشکوک  ۳نفر در جریان اعتراضات در
شهرهای کردستان خبر داده و البته او نیز همچون
دادستان کرمانشاه ،تاکید دارد که این فجایع تلخ،
بخشی از سناریوی کشتهسازی دشمنان بوده
است .اسماعیل زارعی کوشا گفت« :این دو سه
روزه نیروهای امنیتی و انتظامی ما با معترضین
مدارا کردهاند و حتی تعداد زیادی از این نیروها
در استان کتک خورده و حتی کار به بیمارستان
کشیده شده است».
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سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست میگوید آلودگی هوا در اولویت هیچکس نیست

به عکس دو سال پیش ،در  6ماه گذشته

هوای ایرانآلودهتر شد

یک روز ناسالم و یک روز خطرناک را هم به

معاون محیط زیست خوزستان:

اصفهان امسال و سال پیش هیچ روزی را در

ورودی آب از مارون

کارنامه خود اضافه کرده است.
شرایط پاک (سبز) تجربه نکرده است .تعداد

به تاالب شادگان

روزهای ناسالم (قرمز) هم از یک روز در سال
 99به  2روز در سال  1400و هفت روز در سال

مقایسه شاخص کیفیت هوا در نیم سال اول سا لهای  99تا  1401نشان میدهد شمار روزهای آلوده
در کالنشهرها افزایش یافته است

صفر شده است

 1401رسیده است.
کالنشهر کرج هم در سال  99تجربه  27روز

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل

سبز را داشت ،در دو سال گذشته هیچ روزی را

حفاظت محیط زیست خوزستان گفت:

با شرایط پاک تجربه نکرده است .شهروندان

حقابه تاالب شادگان از رودخانه مارون

کرج همچنین امسال چهار روز ناسالم ،دو روز

تامین نشده و هیچ آبی از این رودخانه

بسیار ناسالم (بنفش) و سه روز خطرناک را

به تاالب وارد نمیشود.

از سر گذراندهاند.
در مشهد نیز تعداد روزهای پاک کاهش یافته
است؛ از  18روز در سال  99به آمار صفر در
سال  1400و  7روز پاک در سال  .1401تعداد
روزهای با وضعیت قرمز نیز از آمار صفر سال
 99به سه روز در سال  1400و  7روز در سال
 1401رسیده است.
اهواز نیز که مدتهاست آلودگی هوا به
اصلیترین مشکالتش بدل شده ،در حالی
که در سال  99سه روز ،و سال گذشته 2
روز وضعیت سبز داشت ،امسال هیچ روز
پاکی نداشته است .تعداد روزهای ناسالم
این کالنشهر هم از  19روز در سال  99به 13
روز در سال  1400و  53روز در سال جاری
رسیده است .شمار روزهای قرمز اهواز در

داریوش گلعلیزاده :تولید
موتورهای کاربراتوری ممنوع
شده است اما هنوز با استفاده
از آنها آلودگی بسیاری تولید
میشود .در تهران منابع انتشار
آلودگی بسیار باالست ،به همین
علت استفاده از هر خودروی
استاندارد و جدیدی موجب
تشدید آلودگی میشود این در
حالیست که هدف ما به حداقل
رساندن آلودگی هوا است

| فرارو |

و روزهای آلوده دیگری در راه است .شمار

ناامیدی درباره آلودگی هوا شده بود و حاال بار دیگر سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با گلهمندی

میگوید« :آلودگی هوا در اولویت هیچکس نیست».

 99به یک روز در سال  1400و  10روز در سال

پیشبینی سازمان هواشناسی قرار است
آلودگی هوا در کالنشهرها شدت بگیرد .به

توسعه نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر».

او با اشاره به اینکه تولید موتورهای کاربراتوری

در کالنشهرها گفت« :وزارت نیرو در بحث

 1400و  32روز پاک در سال جاری ثبت شده

دلیل پیشبینی کمبود بارش بهویژه در مهر و

طبق گزارشی که ایسنا از نشست دیروز داده،

ممنوع شده است اما هنوز با استفاده از آنها

نیروگاههای بخاری ،تامین حقابه تاالب و

است .همچنین بر خالف دو سال پیش که

آبان انتظار میرود که تهران از آبانماه شاهد

او درباره معضل آلودگی هوا گفت« :با توجه

آلودگی بسیاری تولید میشود ،گفت« :در

توسعه نیروگاه تجدیدپذیر اقداماتی انجام

آمار روزهای قرمز شیراز صفر بود ،امسال  9روز

آلودگی هوا باشد .دیروز داریوش گلعلیزاده،

به بارگذاری زیاد جمعیت و فعالیت آنها در

تهران منابع انتشار آلودگی بسیار باالست ،به

داده است .برای کاهش آلودگی هوا در کشور

ناسالم در این کالنشهر تجربه شده.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم

کالنشهرها ،میزان سرویسدهی به این افراد

همین علت استفاده از هر خودروی استاندارد

باید به سمت استفاده از نیروگاههای با انرژی

تعداد روزهای سبز اراک که سالهاست از

سازمان حفاظت محیط زیست در نهمین

باعث از دست رفتن منابع میشود .بایدها

و جدیدی موجب تشدید آلودگی میشود این

تجدیدپذیر برویم».

مسئله آلودگی هوا رنج میبرد ،از  32روز در

نشست کمیته تخصصی محیط زیست مجمع

و نبایدهایی در حوزه محیط زیست وجود

در حالیست که هدف ما به حداقل رساندن

شهرداران کالنشهرهای ایران درباره آلودگی و

دارد .در زمینه بایدها میتوان به تکالیف

آلودگی هوا است».

دالیل رفع نشدن این مشکل سخن گفت .او

در قوانین مدیریت پسماند ،هوای پاک و

عنوان کرد« :کاهش آلودگی هوا در اولویت

حفاظت از خاک اشاره کرد .در زمینه نبایدها

هیچکس نیست بنابراین نمیتوان انتظار

-نیز که بیش از بایدها دارای اهمیت است-

هوای بهتری داشت حتی اگر سوخت و

میتوان به طرح ،پروژه و مصوبههای مغایر

خودروها در کشور استاندارد شود اما باز هم

با سیاستهای کاهش آلودگی هوا اشاره کرد.

وضعیت هوا بهطور کامل بهتر نمیشود چراکه

خودرو محور بودن کشور باعث میشود که

 ۹۴درصد تولید انرژی کشور در موتورخانههای

وضعیت همیشه همین گونه باقی بماند».

منازل ،کارخانهها و ...برپایه سوختهای

گل علیزاده تاکید کرد« :مسئله و راهکار

فسیلی است».

مشخص اما اجرا کردن آن دچار مشکل

گلعلیزاده پیش از این به «پیام ما» گفته

است .شعارها در این زمینه باید به تغییر

بود« :اکنون  ۹۷درصد انرژی که در کشور

رفتار مسئوالن و مردم منجر شود تا وضعیت

تولید میشود بر مبنای احتراق سوخت

پیچیدهتر از این نشود».

فسیلی است .در کالنشهری مثل تهران

گلعلیزاده با اشاره به موضوع نوسازی

که این همه ماشین تردد میکند ،حتی اگر

کالنشهرها

همه خودروها و بنزین استاندارد باشد ،اثرات

کالنشهرها دیگر نباید خودروهای دیزلی

تجمعی این انتشار در شرایط وارونگی دما

در شهرها وجود داشته باشند .خودروهای

منجر به ایجاد آلودگی هوا خواهد شد .کشور

فرسوده باید جمعآوری شوند .به عنوان مثال

افزود:

«در صورت

نوسازی

سال  99به  3روز در سال  1400رسیده و با

افزایش روزهای آلوده در کالنشهرها

گذشت نیمی از سال ،این کالنشهر هنوز هیچ

نزایی
تهران در معرض بیابا 

طبق بررسی مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم،

روز پاکی نداشته است .در این شهر شمار

مقایسه شاخص کیفیت هوا از اول فروردین

روزهای ناسالم برای همه هم افزایش یافته؛

گل علیزاده در بخش دیگری از سخنانش

تا  30شهریور در طول سالهای  99تا 1401

از صفر در سال  99تا  12روز در سال 1400

شمار روزهای پاک تهران از  15روز در سال 99

و  15روز در سال جاری .روزهای طی شده

با اشاره به تبصره  ۳ماده  ۳قانون هوای پاک
گفت« :بر اساس این تبصره آلودگی صنعتی و
جلوگیری از ورود به مرحله بحران باید صورت
بگیرد و محدودیتهایی اعمال شود ».به گفته
او ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در
مواقع بحران و اضطرار ناشی از مواجه شدن
با گرد و غبار اقدامات الزم را انجام میدهد.
گلعلیزاده همچنین تهران را در معرض پدیده
نزایی دانست.
بیابا 
او به توضیحی درباره قانون هوای پاک
پرداخت و گفت« :این قانون  ۳۳ماده دارد.
برای  ۱۷۶تکلیف دستگاه احصا شده است .در
 ۱۰سازمان اصلی و همچنین با  ۲۳دستگاه
همکاری دارد».

به  2روز در  1401رسیده است .روزهای ناسالم

با وضعیت بنفش هم از صفر در سال  99به

کالنشهر تهران هم از  2روز در سال  99و یک

سه روز در سال  1401و روزهای خطرناک از

روز در سال  1400به  8روز در سال جاری

صفر روز در سال  99به  2روز در سال جاری

رسیده است .همچنین در حالی که در دو سال

رسیده است.

گذشته هیچ روزی با شرایط بنفش و قهوهای

تجربه این وضعیت در حالی است که بر

در این آمار ثبت نشده ،در  6ماه گذشته یک

اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰

روز بسیار ناسالم (بنفش) و دو روز با شرایط

در  ۲۷شهر آلوده کشور با  ۳۵میلیون جمعیت،

خطرناک (قهوهای) در تهران تجربه شده

گ و میر منتسب به آلودگی
حدود  ۲۱هزار مر 

است .مرور این آمار در تهران نشان از بدتر

هوا ناشی از ذرات معلق  ۲.۵میکرون در

شدن وضعیت آلودگی هوا دارد.

بزرگساالن گزارش شد که  ۱۱.۳میلیارد دالر

همچنین در تبریز در حالی که شمار روزهای

هزینه به کشور وارد کرده است .همچنین در

پاک از  93روز در سال  99به  47روز در 1400

تهران  ۶۰۰۰نفر جان خود را به این علت از

و  54روز در سال  1401رسیده ،این کالنشهر

دست دادهاند.

تغییری
به

تامین

باشد،

نداشته

تاالبها

حقابه

آب شیرین در تاالب شادگان ،گفت:
ساخت دریچههای خروجی برای کنترل
جریان آب شیرین به دریا و طرح انتقال

به سال پیش کاهشی جدی داشته؛ به طوری
فردا نخستین روز پاییز است و طبق

زمانی که وزارت نیرو و جهاد کشاورزی،

موال با اشاره به دو طرح برای نگهداشت

تعداد روزهای سبز این کالنشهر باز هم نسبت

و موتورسیکلتهای برقی برود و هم به سمت

در باالدست تاالب شادگان ،گفت :تا

فقط مرطوب است.

نیم سال گذشته تجربه کرده است ،هرچند

باید هم به سمت خودروهای هیبریدی و برقی

میکنند که آبی وجود ندارد.
موال با انتقاد از برداشتهای غیرمجاز

مختلف متفاوت است و در برخی نقاط

شیراز بعد از تبریز بیشترین هوای پاک را در

باقی بماند».

برق خوزستان پیگیری میشود اما ادعا

آب دارد ،البته عمق آب در قسمتهای

دیگر کالنشهرهاست.

از  ۱۰۰۰اتوبوس موجود باید تنها  ۵۰۰اتوبوس

مارون ،همیشه از طریق سازمان آب و

است و حدود  60تا  70درصد از این تاالب

بسیار ناسالم و خطرناک اهواز چندین برابر

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با

او اضافه کرد :حقابه تاالب از رودخانه

هورالعظیم از نظر آبی در شرایط بهتری

کرده است .بر اساس این آمار ،شمار روزهای

اشاره به تالش برای مدیریت مصرف مازوت

رودخانه برای تاالب شادگان تامین شود.

او بیان کرد :تاالب شادگان نسبت به

روز را در شرایط قهوهای کیفیت هوا سپری

که در آمار سازمان حفاظت محیط زیست 10

میلیارد مترمکعب حقابه سالیانه از این

نمیتوان

روزهای بسیار ناسالم اهواز از آمار صفر سال

روز سبز در سال  96 ،99روز پاک در سال

است ،در حالی که باید حداقل 1.3

امیدوار بود.

سال گذشته روز خطرناکی نداشته ،امسال 21

محیط زیست گفته است« :نمیتوان انتظار هوای بهتری داشت» ،چون  94درصد تولید انرژی کشور بر پایه سوختهای فسیلی است.

از رودخانه مارون به تاالب شادگان صفر

کشاورزی

جاری رسیده است .این کالنشهر که در دو

ناامیدی از حل معضل آلودگی هوا ،موضوع تازهای نیست .کوتاهی در اجرای قانون هوای پاک پیش از این هم سبب انتقاد و ابراز

جراحی است به ایرنا گفت :ورودی آب

کنترل نکنند و روشهای سنتی آبیاری

که تاکنون فقط نیمی از سال سپری شده

|پیام ما| پیشبینیها درباره پاییز پیش رو ،از روزهای آلوده میگوید .این پیشبینیها در حالی است که کالنشهرها در بهار و تابستان

آب تاالب شادگان را حوزه آبی مارون -

برداشتهای باالدست را مدیریت و

حالی از همه کالنشهرهای دیگر بیشتر است

امسال نیز نسبت به دو سال گذشته روزهای بیشتری را با آلودگی هوا سپری کردند .در همین حال سرپرست مرکز ملی هوای سازمان

عادل موال با بیان اینکه منبع اصلی تامین

آب کارون به تاالب ،راهکارهایی برای
تامین آب مورد نیاز این تاالب بوده که
باعث بهبود شرایط آبی آن شده است.
به گفته او ،اکنون  4مترمکعب بر ثانیه از
طرح انتقال آب کارون به تاالب شادگان
وارد میشود.
تاالب بینالمللی شادگان با بیش از 500
هزار هکتار مساحت بزرگترین تاالب
ثبت شده کشور (رامسر سایت) است که

شمار روزهای بسیار ناسالم اهواز
از آمار صفر سال  99به یک روز
در سال  1400و  10روز در سال
جاری رسیده است .این کالنشهر
که در دو سال گذشته روز
خطرناکی نداشته ،امسال  21روز
را در شرایط قهوهای کیفیت هوا
سپری کرده است

در جنوب خوزستان قرار دارد .منبع اصلی
تغذیه این تاالب حوضه آبی مارون-
جراحی است ،در حالی که این تاالب
در سالهای گذشته با بحران آب روبهرو
بوده و تنها منابع تغذیه آن انتقال آب از
رودخانه کارون و زهابهای شور نیشکر
بوده است.
سازمان آب و برق خوزستان در حالی
حقابه تاالب شادگان را تامین نمیکند
که صدریانفر رئیس این سازمان یک
ماه پیش و بعد از بارشهای موسمی
(مونسون) گفته بود :عمده بارشها در
شرق استان و حوضههای زهره ،جراحی،
مارون و شهرستانهای باغملک و ایذه
اتفاق افتاد که منابع آبی آنها تقریبا
وضعیت عادی دارند.
رهاسازی آب از سد مارون ،برای تامین
نیاز پایین دست حوضه مارون  -جراحی
از اول مهر با دبی  75میلیون مترمکعب
آغاز میشود که بیشتر برای تامین نیاز

محوطه

تاختوتاز معادن در عرصههای منابع طبیعی یزد
یزد ،یعنی جایی در محدوده پلیس راه
یزد – مهریز ،معدنی فعالیت خود را در
قلب یک ذخیرهگاه منابع طبیعی آغاز
کرده و بیتوجه به دسترنج  ۴۰ساله
بهرهبردار مرتع ،مشغول از بین بردن

است.به گزارش مهر ،منابع طبیعی استان
یزد ،سا لها پیش حق بهرهبرداری از
مرتعی در محدوده یادشده را به یکی از
اهالی محمدآباد یزد سپرد که بر اساس
قانون ،حق بهرهبرداری از این مرتع ،به

بسیاری برای تبدیل بیابان برهوت به
مرتعی پر بوته و آباد کردن این پهنه
کردند .او میگوید :در این منطقه حتی
یک درخت بنه وجود نداشت اما با
بذرکاری ،اکنون  ۲۰۰تا  ۳۰۰درخت بنه
در این منطقه پرورش یافته و نمیدانم
چطور وجدانشان اجازه میدهد که این
درختان را از بین ببرند.
او میافزاید :این منطقه یک ذخیرهگاه
طبیعی بوده و بر اساس قوانین منابع
طبیعی ،امکان بهرهبرداری معدنی در این

محیط زیست با تاکید بر اینکه در برخی

میکنیم و تفکیک از مبدأ نیز تنها  ۱۰درصد

نقاط کشور محیطی برای دفن زباله نداریم،

انجام میشود ،در حالی که در برنامه ششم

گفت :باید به سمت تفکیک زباله از مبدا

این میزان  ۲۸درصد هدفگذاری شده بود.

حرکت کنیم.

حبیب راضی گفت :در سازمان شهرداریها
در

در وزارت کشور  ۳۰پهنه را در بحث پسماند

مدیریت

هدفگذاری کرده ایم که  ۱۷پهنه در استان

پسماند که با حضور اعضای کارگروه بعد از

ساحلی شمالی ۴ ،پهنه در استانهای

ظهر دیروز در سازمان حفاظت محیط زیست

ساحلی جنوبی ۸ ،پهنه در هر هشت

برگزار شد ،با اشاره به اصل ۵۰قانون اساسی

کالنشهر و دو پهنه در استانهای کرمانشاه

سیوهفتمین

سایه بیآبی و خشکسالی پرورش یافته

محمد خیرینژاد نه تنها خودش که

سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت

 ۷۵درصد پسماند عادی را مستقیما دفن

به گزارش

بوتهها و درختانی است که سا لها در

پدرش و حاال فرزندانش ،تال شهای

بعضی استانها محلی برای دفن زباله ندارند

و در استان کهگیلویه و بویر احمد
در آستانه اجرا قرار دارد ،که به دلیل
تشدید بحران آب در تاالب شادگان،
با

در فاصله هفت کیلومتری از محمدآباد

شرط آبادانی آن ،بر عهده مرتعدار باشد.

سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست:

کشاورزی به ویژه نخلستانهاست.
طرح سد مارون  2در باالدست حوضه

ذخیرهگاه وجود ندارد اما مسئوالنی که

واگذاری معدن در سال  ۸۹انجام شد

دم از قانون میزنند ،خودشان قوانین را

ال بی اطالع بودیم تا اینکه بهره
و ما کام ً

نادیده گرفتهاند و نه تنها حقوق مرتعدار

بردار یها آغاز شد.

را ضایع کردند بلکه این منطقه را از حالت

به گفته او ابتدا قرار بود یک منطقه ۸

ذخیرهگاهی خارج کردند.

هکتاری را بهرهبرداری کنند اما فقط به

خیرینژاد ادامه میدهد :دستگا ههای

این عرصه قناعت نکردند و برای کو ههای

مربوطه ،مخفیانه برای معادن مجوز

کناری هم مجوز دریافت کردند.

صادر میکنند .هر بار که درخواستی

او با انتقاد از اینکه مجوزهای معدنی در

برای بهرهبرداری از معدن در این منطقه

سایه قانون خرید و فروش میشود ،افزود:

به منابع طبیعی یزد میرسید ،از من

اکنون بهرهبرداران معدن که بومی استان هم

استعالم میکردند و من هرگز پاسخ

نیستند ،شبانه کار میکنند ،جاده درست

مثبتی به این استعال مها ندادم زیرا این

کردهاند و در صدد ایجاد کارگاه هستند و

پهنه ،جزو مراتع نسبت ًا غنی است اما

کانکس آنها نیز مستقر شده است.

ایسنا،

ایرج

حشمتی

جلسه کارگروه

عنوان کرد :درخواست ما از همه دستگاهها

و ارومیه وجود دارد.

این است که اگر برای همکاری با سمنها در

او ادامه داد :مطالعات جدی در این  ۳۰پهنه

حوزه مدیریت پسماند ،اعتباراتی را در اختیار

و بر وضع موجود و سناریوهای قابل اجرا،

دارند ،این موضوع را با ادارات محیط زیست

شروع شده است و  ۳۰کارشناس خبره و

استانی هماهنگ کنند تا در یک مسیر واحد با

نفرات اول در حوزه پسماند بر این موضوع

سمنها همکاری شود.

کار میکنند .این پهنه ها  ۶۰درصد پسماند

او با تاکید بر اینکه در برخی از نقاط کشور دیگر

عادی کشور را شامل میشود؛ برنامهها را

محلی برای دفن زباله نداریم ،گفت :زمانی که

پیشبینی کردیم تا مشکالت پسماند بر

از وزارت نیرو استعالم میگیریم که فضایی

اساس آن حل شود و حتی اعتبارات آن

را برای دفن پسماند معرفی کند ،میگوید که

نیز پیشبینی شده است؛ همچنین بحث

دیگر فضای مناسبی وجود ندارد.

پسماند ویژه و عادی و چگونگی تفکیک آن

دیروز از سوی دیگر مدیرکل دفتر هماهنگی

از مشکالتی است که باید از طریق تعامل با

عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریها

سازمان محیط زیست حل شود.

و دهیاریهای کشور با بیان اینکه وضعیت

راضی افزود :تولید  RDFدر تهران و اصفهان

حوزه محیط زیست در کشور چندان قابل

همچنین هاضم در دو شهر تا آخر امسال

دفاع نیست ،عنوان کرد :در حوزه پسماند

اجرایی می شوند.

مخالفت کارشناسان

و

مسئوالن

خوزستان روبهرو است.

مرگ  ۱۴نهنگ

در سواحل استرالیا
مقامات استرالیا از به گل نشستن و تلف
شدن  ۱۴نهنگ در سواحل ایالت تاسمانی

حشمتی :وقتی از وزارت
نیرو استعالم میگیریم که
فضایی را برای دفن پسماند
معرفی کند ،میگوید که دیگر
فضای مناسبی وجود ندارد

خبر دادند.به گزارش ایسنا ،بازرسان
حیاتوحش استرالیا در حال بررسی
علت به گل نشستن تعدادی نهنگ عنبر و
تلف شدن  ۱۴نهنگ در سواحل دوردست
ایالت تاسمانی هستند.گفته شده اوایل
هفته ،الشه  ۱۴نهنگ عنبر در جزیره کینگ
( )King Islandپیدا شده است.
زیستشناسان و دامپزشکان استرالیایی با
حضور در این جزیره در حال بررسی جزئیات
این حادثه هستند و مشاهدات بر فراز سواحل
این منطقه حاکی از آن است که تنها همین
تعداد از این گونه جانوری به گل نشستهاند.
به گزارش فرانس  ،۲۴کریس کارلیون ،از
زیستشناسان حیات وحش درباره دالیل
احتمالی به گل نشستن نهنگها گفت :ممکن
است این نهنگها در نزدیکی ساحل در
جستوجوی غذا بوده و احتماال در جزر و مد
گرفتار شده باشند.
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میدان «نقش جهان» و بناهای پیرامون آن ،با
وجود تبلیغات بسیار سازمانهای مرتبط ،از این

بیانیه انجمن صنفی

داربستهای برداشته شد ،تازه مشخص شد چه
فاجعهای رقم خورده است.

آن ،متوجه شدهاند چقدر نابهنجار و ناجور است

شدیم خانم یلدا معیری ،عکاس جامعه

که مشخصا نشانه و نام «شهرداری اصفهان»

تهیه عکس در یکی از خیابانهای تهران
زندان قرچک به سر میبرد .انجمن صنفی
روزنامهنگاران استان تهران ضمن دفاع قاطع
از آزادی عمل برای همکاران روزنامهنگار
در بازتاب وقایع ،تاکید میکند مسئوالن
و دستگاههای نظارتی و قضایی باید توجه
| وحید آقایی |

رویداد خیابانی مانند تظاهرات ،شرکت در
اجتماعات و تظاهرات تلقی نمیشود ،حضور
خبرنگاران و عکاسان را هم نمیتوان شرکت

نزاده» نمادی از ابتذال در شهر مسجدهای فیروزهای است
معماری «مسجد سلطا 

در اجتماعات تلقی کرد و آن را مستمسکی

دهنکجی به مدرسه تاریخی چهارباغ
در قلب اصفهان صفوی

برای بازداشت خواند.
در این خصوص انجمن صنفی روزنامهنگاران
استان تهران ضمن درخواست آزادی فوری
همکار خبرنگار عکاس ،به اهالی رسانه و
جامعه مطبوعاتی پیشنهاد میدهد برای آنکه
اشکالی در کار اطالعرسانی آنها صورت نگیرد،
خبرنگاران و عکاسان با یک یونیفرم مشخص
با آرم خبرنگاری در رویدادهای مختلف حاضر
شوند .همچنین الزم است که نهادهای نظارتی
حوادث گوناگون محترم بشمارند تا در ایفای
رسالت حرفهای و امنیت آنها خللی وارد نشود.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در
پایان خواستار آزادی فوری خانم معیری شده
و از مقامات ذیربط خواسته است پرونده این

| وحید آقایی |

عکاس را مختومه شود.

| پژوهشگر تاریخ معماری
و شهر در دوره معاصر |

میراث ملی و جهانی
تدوین شد

مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی
گفت :از ابتدای مهرماه سالجاری با تدوین
نظامنامه پایگاههای میراث ملی و جهانی شاهد
فصل جدیدی از مدیریت پایگاههای میراث
فرهنگی کشور خواهیم بود.

از نشست تخصصی مدیران پایگاههای سراسر
تخصصی مدیریت پایگاههای میراث ملی

تصریح کرد :نظامنامه پایگاهها پس از بررسی و
میراثفرهنگی کشور به استانها ابالغ میشود
و از ابتدای مهرماه سالجاری شاهد فصل

«معماری ایران پس از انقالب نابود شده است».

حتی اوّلیهترین نیازهای انسانی را هم برآورده

نسل ما به آیندگان منتقل میشوند .از سوی

این بریدهای ازگفتوگوی سیّ د عزتهللا ضرغامی،

نمیکنند .البته معدود دفاتری امروزه هستند

دیگر ،گاه این عوارض نابهنجار انسانی و فسادها و

وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی

که به واقع کار معماری میکنند .پژوهشگران

رانتهای نهان در پشت آنها از سوی جریانهای

دولت سیزدهم ،با برنامه «صف اوّل» است .این

و استادانی هستند که تحقیقات سودمند انجام

ذینفع و سواستفادهگر ،سبب میشوند تا به بنا یا

جمله به بمبی خبری بدل شد تا تیتر نخست

میدهند اما دامن ه کار آنها فقط منحصر به

فضایی ارزشمند دستدرازی و اگر کنشی جدی

رسانههای داخلی و خارجی شود و بار دیگر

پروژههای فردی و عمدتا برای اقشار باالدستی

نشود ،در سکوت تخریب شوند.

توجهات را به معماری ایران پیش و پس از

است و چون دورههای پیشین کم پیش میآید

در این میان ،اصفهان ،شهری با عقبه تاریخی

انقالب اسالمی جلب شود .معماریای که پس از

تا کلیت جامعه از آن منتفع شوند .در واقع در این

غنی است که از این مسئله آسیبهای زیادی

انقالب اسالمی از جانب برخی جریانها ،بر محور

وضعیت صدای پژوهشهای دقیق و کارآمد در

دیده است .در نگاه غالب مردم و گاه حتی

دکترین خودساخته و فاقد پایه و اساس علمی

میان انبوه فریادهای خالی از پشتوانه علمی و

افراد متخصص ،اصفهان بهعنوان الگویی موفق

و تاریخی «معماری ایرانی-اسالمی» میچرخد.

پشت گرم به جریانات قدرت ،شنیده نمیشود.

در حفاظت از میراث تاریخی و شهرسازی یاد

محصول امروزه این رویکرد در بعد دانشگاه،

این زخم آنجا عمیقتر و دردناکتر میشود که

میشود اما فقط کافی است کمی از اصفهان

پژوهشها و تالیفاتی غالبا بیثمر و جدا افتاده

از سویی این بناها ،قرار نیست به سادگی از دل

دوران صفوی و بهویژه میدان «نقش جهان» به

از جریانهای روز بینالمللی و در بعد حرفهای،

شهرها و محالت ما پاک شوند و این مصنوعات

دیگر بخشهای شهر فاصله گرفت تا دید چه بر

شهرها و بناهایی است که نهتنها مشخص

شترگاو پلنگی که چشمان و خاطر ما را میآزارند،

سر آن و میراثش آمده است .قابل تامل اینکه

نیست چه نسبتی با ایران و ایرانی دارند ،بلکه

سالها پابرجا میمانند و بهعنوان میراث معماری

اصفهان صفوی و نماینده آنها «دولتخانه صفوی»،

شهرداری ساوه آسیب رسیدن به بازار تاریخی را تکذیب کرد

کشور برگزار شد .او افزود :جلسه کارگروه

انجام اصالحات ،توسط قائممقام وزیر و معاون

چندی پیش رئیس اداره
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ساوه گفته بود برآمدگی
و ترک کف ابتدای بازار تاریخی
این شهر ناشی از احداث مجتمع
تجاری شهرداری ساوه است

معاون عمرانی شهردار ساوه ادعای برآمدگی

تجاری شهرداری ساوه است» منتشر شده ،اما

متر است و بناهای مجاور ،آسیبی از احداث این

و ترک کف بازار ساوه در پی احداث مجتمع

این موضوع هیچ گونه ارتباطی به احداث مجتمع

پروژه ندیدهاند و ثانیا سازه این پروژه مهندسی با

شهرداری این شهر را کذب و دالیل خود در این

تجاری شهرداری ندارد.

رعایت اصول فنی بوده است.

زمینه را تشریح کرد.

او با تاکید بر اینکه ادعای مطرح شده مبنی بر

معاون عمرانی شهرداری ساوه گفت :در بین

محمدحسن افشاری در گفتوگو با ایسنا بیان

اینکه برآمدگی و ترک کف ابتدای بازار تاریخی

فاصله هشت متری پروژه مجتمع شهرداری

کرد :اخیرا خبری از سوی رئیس اداره میراث

این شهر بر اثر احداث مجتمع تجاری شهرداری

ساوه تا بازار هیچ اتفاقی نیفتاده و آسیبی در

فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ساوه

ساوه بوجود آمده ،کذب و غیرکارشناسی است،

این فاصله نسبتا طوالنی وارد نشده ،چگونه

با این عنوان که «برآمدگی و ترک کف ابتدای

عنوان کرد :اوال فاصله مجتمع تجاری شهرداری

است که در این فاصله ،برآمدگی یا ترکی

بازار تاریخی این شهر ناشی از احداث مجتمع

ساوه ،از محل مطرح شده در بازار بیش از هشت

صورت نگرفته ،اما پس از هشت متر خسارت

جدیدی از مدیریت پایگاههای میراثفرهنگی
کشور خواهیم بود.

 ۱۸۳پروژه در هفته گردشگری به بهرهبرداری میرسد

آغاز عملیات گمانهزنی
در تپه تاریخی
دارایی خرمآباد

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی لرستان از آغاز عملیات گمانهزنی و
تعیین عرصه و حدود در تپه دارایی در شهرستان
خرمآباد خبر داد .ب ه گزارش ایلنا به نقل از اداره
کل روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ،عطا
حسنپور (مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی لرستان) ،بیان کرد:به منظور
حل مشکل اهالی در بهرهبرداری و همچنین
ضابطهمند شدن فعالیت ساخت و ساز و
کشاورزی در اراضی اطراف تپه دارایی ،عملیات
گمانهزنی و تعیین عرصه و حریم این اثر
تاریخی در دستور کار ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی قرار گرفت .مدیرکل
ع دستی
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنای 
لرستان با اشاره به اخذ مجوز گمانهزنی تپه
دارایی از سوی پژوهشگاه میراثفرهنگی ،عنوان
کرد:عملیات میدانی تعیین عرصه این تپه از
 ۲۷شهریورماه جاری آغاز شده به مدت یک ماه
ادامه خواهد داشت .او در پایان گفت :این اثر به
عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
و شواهد فرهنگی بهدست آمده از این محوطه
تاریخی -فرهنگی شامل دوره مس و سنگ،
تاریخی و اسالمی است.

غ سبز آنها در حال وقوع است .کلیت بنا
با چرا 

مناره برای ساخت مساجد معاصر نیست ،اما

چون یک آپارتمان سه یا چهار طبقه با نمای

در شهری که قرنهاست معماری و مساجد

آجری است و تنها تالش برای مسجد بودن،

تاریخی آن شهر عام و خاص و جهانیاناند،

نواری از آجرکاریهای اسامی مبارکه که پیرامون

دستکم انتظار میرود طرحی ریخته شود تا

جانپناه بنا اجرا شده و یک دیوارنگاره بزرگ

رنگ و بویی از معماری داشته باشد .اگر در

است که بر جداره پایینی آن نوشته شده است.

شیراز ،لودرها بافت تاریخی را با پوششی از

نمای شمالی با تناسباتی ناهمخوان با کلیت بنا

اهداف مذهبی  -اما در واقع بازیهای اقتصادی

و ورودی آن ،پوستهای نیمدایرهای و مرتفع از

و قدرت -میبلعند؛ در اصفهان بناهایی در حریم

کاشیهای فیروزهایست که نهتنها ارزش معمارانه

ت تاریخی شهر و گاه به بنایی با ارزش ساخته
باف 

ندارد ،بلکه با توجه به عرض معبر باید چندین

میشوند که تنها دستآویزشان برای احترام به

متر از بنا دور شد تا بتوان به درک درستی از آن

شهر طاق و قوس و پوستهای از کاشیهای

رسید .فاجعه اما در نمای جنوبی هویدا میشود.

لعابدار است .ساختمانهایی که بهتر است آنها

یکی کپیبرداری ناقص از پوسته بیرونی پاویون

را «عوارض نابهنجار انسانی» نامید و در باطن

ایران در نمایشگاه اکسپو  1967م مونترال کانادا

همانقدر تهی و بیارزش هستند که یک پاساژ با

اثر عبدالعزیز فرمانفرمائیان ،معمار نامدار معاصر

نمای شب ه کالسیک اروپایی .هر دو اما ،نماینده

ایرانی ،و تیم طراحی او ،که این بار بهجای غرفه

مسلک فکری «معماری ایرانی-اسالمی» و

نمایشگاهی ،در ارتفاع و با اندازهای کوچکتر

ن دهنده تصویری واضح از چیزی است که
نشا 

برای نمای مسجد اجرا شده است .با اینحال،

وزیر میراث فرهنگی پس از چهار دهه به آن

حتی اگر دلخوش کنیم و بگوییم الگوگیری بود ه

اعتراف کرده است.

خبر

این جلسه  ۲۸و  ۲۹شهریور ماه ،یک ماه بعد

معاونت میراثفرهنگی مطرح شد .سامه

آن ذکر شده و نشان از آن دارد که این پروژه

فرم کالسیک و لزوم ایجاد بنایی با گنبد و دو

| مسجد «سلطانزاده» ،نمای شمالی |

نظامنامه پایگاههای

پیشنهادهای مربوطه برای تصمیمگیری توسط

و «سازمان نظام مهندسی اصفهان» بر روی

آنچه واضح و مبرهن است ،تاکید بر اجرای

کافی است کمی از اصفهان دوران صفوی و بهویژه میدان «نقش جهان» به دیگر بخشهای شهر
فاصله گرفت تا دید چه بر سر آن و میراثش آمده است

و مسئوالن نیز حضور آزادانه روزنامهنگاران را در

پایگاهها برگزار شد و نقطهنظرات کلیدی و

معماری داشته باشد

نزاده» نامیدهاند .تابلویی
فرهنگی مذهبی سلطا 

حاضر شده بود ،بازداشت شده و اکنون در

و جهانی بهمنظور بررسی و تدوین نظامنامه

ریخته شود تا رنگ و بویی از

که در تابلوی معرفی پروژه ،آن را «مجموعۀ

مطبوعاتی ایران ،که در روزهای اخیر برای

مدیریت پایگاههای میراث ملی و جهانی گفت:

دستکم انتظار میرود طرحی

است که کاربری آن مسجد است اما گویا متولیان

شد.این نهاد صنفی در بیانیهای نوشت :باخبر

میراث ملی و جهانی در جلسه کارگروه تخصصی

شهر عام و خاص و جهانیاناند،

«چهارباغ» ،در سکوت ،بنایی در حال ساخت

انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران

بهگزارش مهر ،رضا سامه مدیرکل امورپایگاههای

معماری و مساجد تاریخی آن

مقابل مجموعه تاریخی «مادرشاه» و مدرسه

خواهان آزادی یلدا معیری عکاس مطبوعاتی

گزارش است .به همین دلیل همانگونه که

در شهری که قرنهاست

در محور «چهارباغ عباسی» و درست در کوچهای

یک عکاس خبری

حضور ماموران اورژانس و کادر درمانی در یک

به هیچ وجه این نما تناسب و سنخیت ندارد.

مرمت اخیر دو گنبد مساجد میدان که وقتی

تهران درباره بازداشت

و عکاسان حضور در وقایع برای تهیه خبر و

است ،نه در بستر و نه در مقیاس و نه در کاربری،

گزند چندان در امان نبوده است؛ نمونه آنهم

روزنامهنگاران استان

داشته باشند که یکی از وظایف خبرنگاران
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مراسم رونمایی از پوستر
هفته گردشگری با حضور
فعاالن و مدیرکل گردشگری
پیش از ظهر امروز در سالن
اجتماعات ساختمان حج
و زیارت برگزار شد .در این
مراسم شالبافیان معاون
گردشگری کشور به دلیل
کسالت جلسه را ترک کرد
و پس از آن برنامه با حضور
مصطفی فاطمی مدیرکل
گردشگری داخلی ادامه یافت

مدیرکل سرمایهگذاری و زیرساخت

فرهنگسازی

گردشگری گفت :در هفته گردشگری

و استفاده از ظرفیتهای این صنعت

شاهد افتتاح و بهرهبرداری  ۱۸۳پروژه

و نمایش تبلور حوزههای تخصصی از

عمومی

در گردشگری

گردشگری در کشور خواهیم بود.

اهداف برنامههای این هفته است.

به گزارش مهر ،مراسم رونمایی از

فاطمی ادامه داد :حجم برنامهها به

پوستر هفته گردشگری با حضور

گونهای هست که هر استان بیش از

فعاالن و مدیرکل گردشگری پیش

ده برنامه را برگزار میکند .گردشگری

از ظهر دیروز در سالن اجتماعات

کشاورزی در کردستان ،جشنواره غذای

ساختمان حج و زیارت برگزار شد.

جنوب شرق آسیا ،جشنواره پخت

در این مراسم شالبافیان معاون

جغوربغور و غیره از جمله این برنامهها

گردشگری کشور به دلیل کسالت

است .ما پیش از این ،برنامه گردشگری

جلسه را ترک کرد و پس از آن برنامه

معنوی و برگزاری تورهای گردشگری

با حضور مصطفی فاطمی مدیرکل

خارجی را در عاشورا و تاسوعا داشتیم

گردشگری داخلی ادامه یافت.

که این برنامههای معنوی در هفته

فاطمی

گفت:

برنامهریزی

کردیم

گردشگری نیز ادامه پیدا میکند .او

طی یک هفته از  ۵تا  ۱۱مهر ،۱۴۰۱

گفت :دو برنامه را در حوزه گردشگری

برنامههای متنوعی که تدارک دیده

ادبی با مشارکت وزارت فرهنگ و

شده را برگزار کنیم .رویش اندیشههای

ارشاد داشتیم .همکاری خوبی نیز

نو در گردشگری ایران شعار این

با وزارت آموزش و پرورش در اعزام

بازاندیشی

دانشآموزان برای بازدید از اماکن

هفته گردشگری

است.

در گردشگری و دوباره فکر کردن

گردشگری به وجود آمد.

در گردشگری شعار سازمان جهانی

کمپین مرغک مسافر را نیز با کانون

نیز هست .این سازمان شعارش را

پرورش فکری کودکان و نوجوانان

با هدف احیای گردشگری جامعه

در حوزه گردشگری

اجرا کردیم.

محلی اقلیتها با اولویت انعطاف

دریایی نیز جشنواره ساحلی مکران را

پذیری اعالم کرده است .او بیان

در هرمزگان برگزار میکنیم .نشست

کرد :تبیین اندیشههای مقام معظم

شهرهای خواهرخوانده نیز در اصفهان

رهبری ،اطالعرسانی وظایف وزارتخانه،

برگزار میشود.

وارد شده است .او با تاکید بر اینکه تمامی

خود پروژه به لحاظ فنی آسیب دیده باشد .ادعای

اصول فنی در اجرای این پروژه رعایت شده

مطرح شده این است که فشار وارد شده متاثر

است ،گفت :فوندانسیون اجرا شده در پروژه

از احداث پروژه مجتمع شهرداری موجب بروز

مجتمع شهرداری ساوه به صورت نواری است

خسارت به کف بازار شده است ،در حالیکه فشار

و به لحاظ اصول فنی هیچ عالئمی مبنی بر

وارده در مرحله اول موجب نشست پروژه شده و

نشست سازه دیده نمیشود .بدیهی است در

با پایین آمدن منجر به ایجاد ترک و برآمدگی در

صورتی که پروژه مجتمع شهرداری نشست

نقاط مجاور خواهد شد.

پیدا کند موجب ترک یا برآمدی کف بازار

او تصریح کرد :همچنین قبل از اجرای این پروژه،

میشود در حالیکه هیچ ترک ،نشست یا

مجوزهای الزم از میراث فرهنگی اخذ شده است

مشکل فنی در این پروژه دیده نمیشود.

و ادعای مطرح شده در این خصوص کامال

افشاری گفت :زمانی یک پروژه عمرانی به ابنیه یا

کذب و غیرکارشناسی است و ارتباطی به پروژه

سایر پروژههای عمرانی خسارت وارد میکند که

شهرداری ندارد.

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی اجرای تبصره  1ماده  ۱۰۰آیین نامه قانون ثبت

بدین وسیله اشعار میدارد آقای رسول اسماعیلی
مالک ششدانگ پالک ثبتی  23/1716واقع در ریحان آباد
بخش بهنام پازوکی ورامین قصد حذف عبارت بهای ثمنیه
اعیانی از سند مالکیت فوق را دارد و پس از تقاضای مشاراليه
مراتب به کارشناس رسمی دادگستری آقای شاهین بختیاری

 1400/12/12 -553035به حساب سپرده ثبت تودیع گردیده
است ،لذا مالک ثمنيه اعيان ورثه خانم عصمت محمدی و يا
اشخاص حقیقی ذي حق جهت اخذ سپرده مذکور در اجرای
تبصره  ۱ذیل ماده  ۱۰۵آيين نامه قانون ثبت به این اداره مراجعه
و در صورتی که مدعی تضييع حق می باشید ظرف مدت سی
روز از تاریخ انتشار این آگهی به دادگاه محل مراجعه و گواهی
طرح دعوا را به این اداره ارائه نمایید در غیر اینصورت در اجرای
تبصره  ۲ماده فوق سند مالکیت بدون استثناء بهاء ثمنیه اعیان
بنام متقاضی صادر میگردد.

قاسمی ارجاع و طی شماره وارده -140085601060020787

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ورامین

1400/12/8نظریه ایشان ارائه گردیده است و مبلغ بهاء

م الف  271ث

ثمن أعيان  269/242/000ریال تعیین و طی فیش شماره

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ورامين
آگهی فقدان سند مالکیت

درخواست مالكوكيل مالک (بهمن صحت) به شماره
وکالت  ۳۷۱۶۹مورخ 1401/04/25دفتر  ۲۳ورامین خانم
سعیده بخشنده به وارده شماره  ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۰۶۰۰۱۰۰۱۳مورخ
 1401/06/10به انضمام دو برگ استشهادیه جهت دریافت سند
مالکیت المثنی و گواهی شده تحت شماره  ۱۳۱۳۳۲مورخ
 1401/04/22دفتر  ۲۳ورامین تقاضای صدور سند مالکیت المثنی
نموده است مراتب در اجرای ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت بشرح
ذیل آگهی میگردد.
 .1نام و نام خانوادگی مالک :خانم سعیده بخشنده
 .۲میزان مالکیت :سند مالکیت یک دانگ از ششدانگ یک قطعه
زمین با به مساحت  316/۵۸مترمربع قطعه  ۱۶تفکیکی تحت پالک
 ۳۵۲۶فرعی از  ۱۱۱اصلی واقع در ورامین بخش بهنام وسط ورامین
که در دفتر  ۱۶۰صفحه  ۱۱۲به شماره چاپی  ۰۲۵۸۹۵۷ذیل ثبت
 ۸۹۲۹۳۷بنام سعیده بخشنده فرزند شمس الدين ثبت و طبق سند
 ۷۱۴مورخ 1387/3/28

محمود داودی

دفترخانه یک تهران انتقالی موروثی و خریداری و سند مالکیت
ثبت و صادر گردید .سپس نامبرده در خواست سند المثنی نموده
اند لذا جهت تنظیم هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید اخذ
و به این واحد ثبتی ارسال می نمایید
.3علت از بین رفتن :جابجایی
:بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تاکنون نسبت به
مورد ثبت معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان
سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست المثنی مراتب اعالم
تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای
انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد
ظرف مدت  ۱۰روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند
انتقال ،تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل
نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون و مقررات صادر و تسلیم
خواهد شد.

رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین
از طرف امیر تاجیک

رونوشت -1 :ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

م الف 280ث
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نتایج یک پژوهش درباره موانع توسعه گردشگری عشایر در استان کهگیلویه و بویراحمد نشان میدهد

مرتبط نیست بلکه بسیاری از گردشگران،
شناخت

چشمانداز گردشگری عشایری مبهم است

از

دقیقی

مناطق

جذابیت

نیروگاههای زبالهسوز

عشایری استان به ویژه کوهرنگ ندارند.

جان میگیرند

از عمد هترین مشکالت منطقه هم در کنار
ضعف زیرساختها و امکانات الزم ،فقدان

در ایران هفت نیروگاه زیستتوده با

تصویری درست در سطح ملی و فراملی

تکنولوژیهای

برای جذب گردشگر است.

ضعف حمایتهای دولتی و زیرساختها ،ضعف سرمایه اجتماعی-فرهنگی و محدودیتهای محیط زیستی
از عوامل توسعه نیافتگی این زمینه است

حدود  ۱۴مگاوات فعالیت میکنند ،اما

در نهایت آنها پیشنهاد کرد هاند برای

توسعه

عشایری

گردشگری

تاکنون آنطور که باید از ظرفیت آنها

بایستی

استفاده نشده و این در حالی است که

بخش خاصی با عنوان دفتربو مگردی
عشایری در ادارات گردشگری استان
شود،

فعال

گردشگری

کمپهای

عشایری با تهیه برنامههای ویژه مانند
همایشهای

مختلف

جشنهای

و

بومی -محلی خاص ،اقدام به تبلیغات
اثربخش و جذب گردشگر کنند ،به منظور
تداوم جذب گردشگر ،آموزشهای الزم
به عشایر منطقه درباره حفظ آداب و
سنتهای دیرینه عشایری داده شود
(به ویژه سنت برپا کردن سیاه چادر،
عنصر مهمی در حفظ جذابیت بو مگردی
عشایری

است

تجربه

و

زندگی

در

سیاه چادر برای گردشگران ،یک تجربه

آمار اعالمی مندرج در وبگاه اداره
کل امور عشایر استان چهارمحال
و بختیاری نشان میدهد
جمعیت عشایر کوچنده کشور
یک میلیون و  108هزار و 604
نفر در قالب  246هزار و 45
خانوار و جمعیت عشایر استان
چهارمحال و بختیاری در دوره
ییالق  118هزار و  900نفر در قالب
 22هزار و  923خانوار است

| ایرنا |

تغییری در افکار عمومی مردم منطقه
ایجاد کنند که به گردشگری و بو مگردی

استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل حضور

مناطق بکر طبیعی با هدف طبیعتگردی و

نگارندگان این پژوهش پس از مقدمهای

مصاحبه با خبرگان و کارشناسان این

عشایر در منطقه و جاذبهای که حضور آن

با تأکید بر جنبههای آموزشی این گردش

درباره توضیح اکوتوریسم و گردشگری

استان نشان میدهد پنج عامل عمده در

ها برای گردشگران ایجاد میکند در بحث

به کار رفته است .بنا بر آخرین تعریف ارائه

عشایری ،بو مگردی و  ...درباره عشایر

ضعف بو مگردی عشایری نقش دارند و

بومگردی عشایری جزو پیشگامان این

شده توسط جامعه بینالمللی اکوتوریسم

استان چهارمحال و بختیاری توضیحاتی

به عنوان مانع و تنگنا در توسعه آن نقش

صنعت به شمار میآید .با این حال هنوز

در سال  ،2015بومگردی سفری است

را ارائه کردهاند .براساس دادههای این

ایفا میکنند .این موانع و تنگناها عبارتند

موانع زیادی بر سر راه توسعه ظرفیت

مسئوالنه به جاذبههای طبیعی برای لذت

پژوهش ،چهار محال و بختیاری در دوره

از :ضعف حمایتهای دولتی ،ضعف

بومگردی عشایری در استان وجود دارد.

بردن ،ادراک و قدر طبیعت را دانستن؛ به

ییالق ،رتبه سوم استانهای کشور در

زیرساختها ،ضعف سرمایه اجتماعی-

رسول عباسی و نرگس نظریزاده دهکردی

طوری که حافظ زیستبوم بوده ،سبب

جمعیت عشایری را دارد .آمار اعالمی

فرهنگی ،ضعف سازوکار جذب گردشگر
نکته

در پژوهشی با عنوان «واکاوی موانع

پایداری کیفیت زندگی مردم منطقه شده،

مندرج در وبگاه اداره کل امور عشایر استان

و محدودیتهای محیط زیستی.

و تنگناهای توسعه بومگردی عشایری

شامل آموزش بوده و در آن ،گردشگر در

چهارمحال و بختیاری نشان میدهد

قابل توجه این است که نه صرف ًا دولت

(مورد مطالعه :عشایر استان چهارمحال

فعالیتهای سودآور اقتصادی مردم محلی

جمعیت عشایر کوچنده کشور یک میلیون

بلکه نهادهای محلی ،مردم منطقه و به

و بختیاری)» که در فصلنامه «روستا و

مشارکت داشته باشد .در کنار آن بومگردی

و  108هزار و  604نفر در قالب  246هزار

ویژه عشایر بومی منطقه در این کمبودها

توسعه» منتشر شده است Tموانع توسعه

عشایری در چند سال گذشته به عنوان یکی

و  45خانوار و

جمعیت عشایر استان

نقش دارند .نقشآفرینی ضعیف دولت و

بوم گردی عشایری در این استان به ویژه

از زیرشاخههای بومگردی در جهان مطرح

چهارمحال و بختیاری در دوره ییالق 118

ضعف نهادی؛ ضعف را ههای دسترسی و

شهرستان کوهرنگ را بررسی کردهاند .در

شده است .در کشور ما نیز جامعه عشایری

هزار و  900نفر در قالب  22هزار و 923

خدمات رفاهی؛ ضعف دانشی و قالبهای

این پژوهش دادهها به شکل مصاحبه

به عنوان جامعه سوم در کنار جوامع

خانوار است .در این استان عشایر ایل

منفی ارتباطی عشایر؛ ضعف بازاریابی و

نیمه ساختاریافته جمعآوری و تالش شده

شهری و روستایی مطرح شده که به دلیل

بختیاری بالغ بر  99درصد عشایر استان

تبلیغات عشایری و سردسیر بودن منطقه

است با تحلیل مصاحبهها ،موانع توسعه

ویژگیهای خاص معیشتی و فرهنگی خود،

را تشکیل میدهند که

دارای  5بزرگ

شد هاند

بومگردی عشایری شناسایی شود.

کوچندگی را به دنبال داشته و زیرشاخهای

طایفه ۴۴ ،تیره و  29۴تش هستند.

توریسم عشایر در این منطقه رونق

بر اساس این پژوهش ،یکی از شاخههای

از بومگردی تحت عنوان بومگردی عشایری

ایلهای قشقایی و جرقویه ،دیگر ایالت

چندانی نداشته باشد .عالوه بر آن یکی

رو به رشد گردشگری ،اکوتوریسم یا

شکل گرفته است .با توجه به غنای در

عشایری استان را شکل میدهند .آنها در

از مهمترین یافتههای حاصل از تحلیل

بومگردی است .واژه بومگردی برای اولین

زمینههای فرهنگی و طبیعی میتوان به

دوره ییالق در شهرستانهای کوهرنگ،

مصاحبهها آن است که مشخص میکند

بار در سال  1983توسط هکتور السکورن

موفقیتهای زیادی در زمینه گردشگری

لردگان ،اردل و کیار ،بروجن ،فارسان و

موانعی که موجب عدم پیشرفت بو مگردی

استفاده شد .این واژه ،در شرح سفر به

عشایری رسید.

شهرکرد مستقر میشوند.

عشایری شده است تنها به کمبود امکانات

هستند که

مولفههایی

باعث

رسول

عباسی

و

نرگس

دهکردی همچنین پیشنهاد کرد هاند

با

استفاده از رو شهای بازاریابی سنتی
به توسعه بو مگردی در مناطق عشایری
پرداخته شود .ایجاد لحظات شاد و جلب
رضایت گردشگرانی که در منطقه حضور
یافتهاند از نگاه آنها به تبلیغ و معرفی
منطقه به نزدیکان این گردشگران منجر
میشود ،عالوه بر آن همزمان با افزایش
مشارکت مردم و بومیان منطقه در این
صنعت ،پیگیریهای الزم برای جذب
حمایتهای دولتی صورت گیرد .آنها
همچنین توصیه میکنند با توجه به
ضعف بنیه مالی عشایر ،اعطای وام از
سوی دولت یا بانکها به صورت مشارکتی

جدید به ظرفیت حداقل  ۴۰۰مگاوات
ساعت در دستور کار قرار داده است و آن

برای توسعه گردشگری
عشایری بایستی بخش
خاصی با عنوان دفتربومگردی
عشایری در ادارات گردشگری
استان فعال شود ،کمپهای
گردشگری عشایری با
تهیه برنامههای ویژه مانند
همایشهای مختلف و
جشنهای بومی -محلی
خاص ،اقدام به تبلیغات
اثربخش و جذب گردشگر
کنند ،به منظور تداوم جذب
گردشگر ،آموزشهای الزم به

به تازگی درباره اقدامات صورت گرفته
برای توسعه نیروگاههای زیستتوده در
کشور ،به ایسنا گفت :این نیروگاهها به
امحای زباله کمک میکند که در فاز اول
برای شهرهای شمالی و کالن شهرها اجرا
خواهد شد.
به گفته او مراحل اجرای کار به این
ترتیب است که شرکتهای سرمایهگذار
با کمک شهرداریها نسبت به احداث
اقدام میکنند و ساتبا برق تولید شده را
خریداری میکند .روند سرمایهگذاری نیز
به این شکل است که  ۶۰درصد از سوی
شهرداری و  ۴۰رصد نیز سرمایهگذاری
خواهد بود و قراردادها به صورت BOT
منعقد میشود.

عشایر منطقه درباره حفظ آداب
و سنتهای دیرینه عشایری

پروژهها کمک زیادی به حفظ آب و خاک

داده شود

با بیان اینکه این

خواهد کرد تصریح کرد :در حال حاضر سه
نیروگاه در شهرهای ساری رشت و فسا در
حال احداث است و برنامه ما این است

عاملی برای توسعه این منطقه خواهد بود.

که احداث نیروگاههای زیستتوده از سال

پس از جلب حمایتهای دولتی میتوان

آینده برای تمامی شهرهای شمالی و کالن

با برنامهریزی و ایجاد همافزایی در اثر

شهرها اجرا شود.

همکاریهای دوجانبه مردم و دولت،

از آنجایی که تولید برق از پسماند بدون

ضعفهای موجود در خدماترسانی به

در نظر گرفتن مزایای محیط زیستی و

بو مگردان را رفع کرده و عالقهمندان

صرفا با دید اقتصادی مقرون به صرفه

بیشتری را به منطقه جذب کرد.

نیست ،بنابراین احداث ،تأمین خوراک
نیروگاهی ،خرید برق و رعایت مالحظات
محیط زیستی یک نیروگاه زیستتوده
با همکاری تنگاتنگ وزارتخانههای نیرو،

سرمایهگذاری اندک در بخش انرژی خورشیدی در جنوب

م سو در خوزستان
آفتاب ک 
سخنگوی صنعت برق خوزستان :ریزگردها و سایر آالیندگیهای محیطی در خوزستان
باعث کاهش شدت تابش خورشید به پنلهای خورشیدی میشود

نیروگا ههای خورشیدی به سرمایهگذاری
زیادی نیاز دارد و در این زمینه اگر
بخواهیم

داشته

مقایسهای

باشیم

نیروگا ههای سوخت فسیلی هم قیمت
سوخت پایینی دارد و هم سرمایهگذاری
اولیه کمتری

نسبت

به

نیروگا ههای

خورشیدی نیاز دارند .برگشت سرمایه
اولیه

نیروگا ههای

درازمدت

است.

خورشیدی
بنابراین

در

بسیار
تمام

کشورهای دنیا برق خورشیدی را با
قیمت باالتر از سایر نیروها خریداری
میکنند تا سرمایهگذاران خود را در این
حوزه ترغیب به سرمایهگذاری کنند.
یکی از مشکالت اصلی سرمایهگذاران
نیروی خورشیدی در ایران نیز همین
پیا مما| از  ۵۳هزار مگاوات ظرفیت

مناطق آفتا بخیز کشور را از گردونه

برق تولیدی در کشور تنها  ۴۰۰مگاوات

تولید انرژی پاک حذف میکند.

آن یعنی  ۰/۷درصد مربوط به حوزه

سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب

انرژ یهای تجدیدپذیر است؛ در حالی

کشور معتقد است که خوزستا ن نیز به

که ایران فقط در زمینه انرژی خورشیدی

دلیل آلودگی باالی هوا ،قابلیت استفاده

با داشتن  ۳۰۰روز آفتابی در بیش از

از آفتاب؛ این موهبت خدادادی را ندارد.

دو سوم مساحت خود و متوسط تابش

کیومرث زمانی با بیان اینکه ریزگردها و

 ۴/۵ - ۵/۵کیلووات ساعت بر مترمربع

سایر آالیندگیهای محیطی در خوزستان

باال در این زمینه است .با این وجود

پنلهای خورشیدی میشود گفت:

این

نه فقط کشور سرمایهگذاری چندانی در

موضوع برای سرمایهگذاران این حوزه
مطلوب نیست.
او در گفتوگویی با ایسنا گفت :احداث

مساله قیمت کم فروش است که توجیه
اقتصادی پیدا نمیکند.
زمانی بیان کرد :با روی آمدن دولت
جدید طرحی از سوی وزارت نیرو و
سازمان ساتبا برای سرمایهگذاران در
حوزه فتوسلها و نیروگا ههای خورشیدی
به شورای اقتصاد پیشنهاد شد که قیمت
هر کیلووات ساعت برق نیروگا ههای
خورشیدی به صورت ارزی و  ۶.۹دهم
سنت یورو خریداری شود که این عدد
معادل باالی  ۲هزار تومان برای هر
کیلووات ساعت است .اگر این قیمت را
با قیمت برق در خوزستان که متوسط

قیمت آن  ۱۰۰تومان است ،مقایسه کنیم

او افزود :عامل دیگر ،مربوط به رطوبت

نزدیک به  ۲۰برابر قیمت متوسط برق در

باال در ما ههای زیادی از سال در خوزستان

طر حهای مختلف است.

است که باعث میشود شدت تابش

او افزود :بحث قیمت ،چالش اساسی

خورشید به زمین کاهش پیدا کند .این

برای کل کشور است که بر اساس

مساله نیز تولید نیروگا ههای خورشیدی

پیشنهاد ارائهشده از سوی وزارت نیرو

را کاهش میدهد .همچنین از دیگر

به شورای اقتصاد ،مصوب شد هر

عوامل

سرمایهگذاران

کیلووات ساعت را به قیمت  ۶.۹دهم

در خوزستان در حوزه تولید انرژی

سنت یورو خریداری کنند .بنابراین پس

خورشیدی ،شدت گرمای زیاد است.

از این تصویب این پیشنهاد ،نسبت به

این گرما باعث تولید نیروی خورشیدی

نصب این سازهها در خوزستان اقدام

نمیشود بلکه باعث جلوگیری از برخورد

شد .طبق قراردادی که بین مدیرعامل

فوتو نها و اشعه نور خورشید به پنلها

و

شده و در نهایت بازدهی آنها کم میشود.

مدیرعامل سازمان سابتا منعقد شد

زمانی عنوان کرد :بهترین نقاط برای

از چهار هزار مگاوات ،یک هزار و ۴۰

این پنلهای خورشیدی و تولید نیروی

تخصیص

خورشیدی ،نقاط مرتفع است که هم

یافت .بنابراین اگر سرمایهگذاری حاضر

شدت تابش زیادی وجود دارد و هم

شرکت

مگاوات

برق

آن

منطقهای

به

خوزستان

خوزستان

نامطلوب

برای

به سرمایهگذاری در این زمینه باشد تا

هوای تمیز و آلودگی کمتری نسبت به

یک هزار و  ۴۰مگاوات در خوزستان

سایر نقاط دارد .این شدت تابش و

امکان سرمایهگذاری وجود دارد.

تمیزی هوا بازدهی نیروگا هها و پنلها

زمانی بیان کرد :در حال حاضر ظرفیت

را باال میبرد.

قرارداد وجود دارد و قیمت خوبی نسبت

سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب

به سا لهای قبل دارد اما متاسفانه در

کشور بیان کرد :در سا لهای گذشته یک

اولین مناقصه که برگزار کردیم هیچ

نیروگاه یک مگاواتی یا هزار کیلوواتی در

سرمایهگذاری حاضر نشد خوزستان را

منطقه شاوور داشتیم که سرمایهگذاری

انتخاب کند .وجود ریزگردها و سایر

شد و چون زیر  ۷مگاوات بود توسط

تابش

مدیریت

آالیندگیهای

محیطی

شدت

به

پنلهای

خورشیدی

خورشید

شرکت

توزیع

برق

منطقه

را

میشد .همچنین  ۳سرمایهگذار ۲۰۰

کاهش میدهد و در نهایت نشست

کیلوواتی در منطقه سردشت دزفول

این آلودگیها باعث نیاز به سرویس

داریم که این نیروگا هها حالت مزرعه

دهی پنلهای خورشیدی میشود و این

داشتند و در مجموع این چهار نیروگاه،

اقدام هزینههای سرمایهگذاران را باال

 ۱۱.۶دهم مگاوات نیروی خورشیدی

میبرد .این مسایل برای سرمایهگذاران

را تولید میکنند که به صورت پراکنده

مطلوب نیست چون هم تولید آنها را

توسط ادارات مختلف یا بعضی از اقشار

کاهش میدهد و همه هزینههای آنها

استفاده شده است.

را باال میبرد.

کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
میسر میشود.
در همین راستا وزارت نیرو تفاهمنامهای
سه جانبه با وزارت کشور و سازمان محیط
زیست را در دستور کار قرار دارد که امضای
آن ارتقای ظرفیت نیروگاههای زیست
توده کشور را با سرعت بیشتری جلو
خواهد برد .در صورت محقق شدن اهداف
این پویش و رسیدن به ظرفیت جدید
نیروگاهی زیست توده حداقل به میزان
 ۴۰۰مگاوات و تولید خالص سالیانه انرژی

زمانی بیان کرد :با روی آمدن
دولت جدید طرحی از سوی
وزارت نیرو و سازمان ساتبا
برای سرمایهگذاران در حوزه
فتوسلها و نیروگاههای
خورشیدی به شورای اقتصاد
پیشنهاد شد که قیمت
هر کیلووات ساعت برق
نیروگاههای خورشیدی به
صورت ارزی و  ۶.۹دهم سنت
یورو خریداری شود که این
عدد معادل باالی  ۲هزار تومان
برای هر کیلووات ساعت است

الکتریکی پس از اتمام طرح به میزان ۳
میلیارد کیلووات ساعت میتوان بهرهوری
انرژی و کاهش تلفات شبکه انتقال و
توزیع به میزان  ۲۵۰میلیون کیلووات
ساعت ،صرفهجویی سالیانه سوخت «گاز
طبیعی» به میزان  ۸۵۰میلیون مترمکعب
را پیشبینی کرد.
در ایران روزانه حدود  ۵۸هزار تن زباله
تولید میشود که  ۸هزار تن از آن سهم
تهران است .سرانه تولید زباله در هر روز
ایران  ۲/۵برابر متوسط جهانی یعنی
حدود  ۷۱۰گرم است .بر اساس اعالم
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور،
 ۷۵درصد از زبالههای تولیدی کشور به
خاطر دفن غیربهداشتی ساالنه حدود
 ۵۰هزار میلیارد تومان به محیط زیست
خسارت وارد میکند.
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مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کهگیلویه و بویراحمد

در روز ،یکی از کشورهای با پتانسیل

باعث کاهش شدت تابش خورشید به

این زمینه نداشته است .بلکه ،ریزگردها

طور که محمود کمانی  -معاون وزیر نیرو

معاون وزیر نیرو

گزارش 2

و آلودگی هوا در بسیاری از استا نها،

میشود.

موجود و همچنین احداث نیروگاههای

بومگردی بر روی زیستبوم منطقه و

نظریزاده

سطحی و زیرزمینی را در کشور به وجود

شناسایی و حل مشکالت نیروگاههای

و نشان دادن تأثیرات مفیدی که توسعه

تعداد بیشتری گردشگر باشند.

از جمله آلودگی هوا ،خاک و آبهای

سازمان ساتبا امسال برنامهای را به منظور

به عنوان یک راه مناسب کسب درآمد

درک درست از بو مگردی بتوانند پذیرای

حتی دریاها و جنگلها دفن میشوند؛
بیتوجهی به این موضوع معضالتی جدی

بازیافت

نگاه کنند ،برای فرهنگسازی در منطقه

در مقوله گردشگری از ظرفیت بالقوه باالیی برخوردار است.

از آن در اطراف شهرها و روستاها یا

دارد که هماکنون حدود  ۱۰درصد آن نیز

کنند و هم با درگیر کردن افراد بومی،

با دید مثبت به گردشگران نگاه کنند و با

آن بازیافت شده و حجم بسیار زیادی

و بازیافت آنها توجیه اقتصادی باالیی

از پرداخت دستمزدهای زیاد جلوگیری

آموزشی برای عشایر منطقه برگزار کرد تا

عادی تولید میشود که فقط  ۲۰درصد

پسماندهای عادی را تشکیل میدهند

بومی منطقه را به خدمت بگیرند تا هم

به خود اختصاص داده است .استان چهارمحال و بختیاری به علت برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی ،گردشگری و استراحتگاهی،

ایران روزانه بیش از  ۵۸هزار تن پسماند

پسماندهای خشک نیز  ۳۵درصد از

افراد

اقتصاد عشایر دارد بایستی دورههای

اجرا

میشوند.

به گزارش پیامما به نقل از ایسنا ،در

قابل تبدیل به کمپوست یا انرژی هستند.

محیط زیست در منطقه جلوگیری شود،

| پیامما | در حالی که ایران از نظر منابع طبیعی و گردشگری جزو ده کشور برتر جهان است اما تنها یک درصد از درآمد جهانی گردشگری را

تمامی شهرهای شمالی و کالن شهرها

پسماندها تر هستند که  ۶۰درصد آن

برای حضور گردشگران از بروز مشکالت
صاحبان

که این نیروگا هها از سال آینده برای

در کالنشهرهای کشور ۶۵ ،درصد از

مراقبتی یا در نظر گرفتن محدوده خاصی

کمپهای

به تازگی معاون وزیر نیرو اعالم کرده

آورده است.

فو قالعاده است) ،با ایجاد زمینههای

گردشگری

متفاوت

و

با

ظرفیت
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خارجی به کرمان آمدند
گردشگر خارجی به این استان طی  ۶ماه
عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
باره گفت« :حدود  ۹۰هزار گردشگر ایرانی
طی  ۶ماه گذشته در این استان اقامت
داشته و از جاذبههای تاریخی ،فرهنگی و

استان کرمان صادر شده است .همچنین در
این مدت  ۱۹مجوز دفتر خدمات مسافرتی،
 ۲۲واحد بومگردی ۱۵ ،مجتمع گردشگری و
 ۴۹کارت راهنمای تور در این استان صدور
و تمدید شد ».او همچنین افزود« :برای
معرفی جاذبههای گردشگری استان کرمان از

دانشگاهیان و پژوهشگران ،یا به این اطالعات

دستگاهها قرار نميدهند« :با توجه به قوانین

دسترسی ندارند یا آنکه اطالعاتی عمومی

موجود در خصوص زیرساخت ملی اطالعات

که از مبادی دیگر قابل دسترسی است ،در

مکانی ،کال ما با پدیده عدم همکاری دستگاهها

اختیارشان قرار میگیرد است.

روبهروییم و همین ما را دچار چالش میکند.

گلی

جیرنده»

متخصص

دستگاههای دولتی به پیام ما میگوید« :این
حق طبیعی شهروندان است که بخواهند به

عالوه ادارهکل میراثفرهنگی کرمان در  ۶ماه
نخست سال جاری برای معرفی ظرفیتهای

حبس اطالعات با بودجه عمومی

تاریخی ،فرهنگی و گردشگری این استان
در  ۱۱نمایشگاه ،همایش و جشنواره شرکت
کرده است .کرمان با هشت اثر ثبت جهانی
بیشترین آمار آثار ثبت جهانی کشور را در
بین استانهای کشور به خود اختصاص داده
است».

| حمیدرضا میرزاده |
| روزنامهنگار و کارشناس
محیط زیست |

پوشش  70درصدی

هزینههای درمانی و

علی سالجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از راهاندازی «سامانه اطالعات مکانی» به منظور «دسترسی به دادههای محیط زیست»
خبر داده است .سامانهای که او انتظار دارد «با مجموعه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،شرکت مهندسین مهاب قدس و سازمان

حفاظت محیط زیست دستاوردی مناسب برای کشور محسوب شود».

زیست حکایت دارد.

دادههای جغرافیایی معموال در اختیار کارمندان

علوم جغرافیایی درباره تجربیات پیشین

سامانه دادههای مکانی محیط زیست راهاندازی شد اما دسترسی عمومی به آن ممکن نیست

این دادهها در سامانه اطالعات مکانی محیط

دستگاهها قرار دارند و عمدتا عموم مردم و گاه

راهاندازی سامانههای دادههای مکانی در سایر

اقالم تبلیغاتی چاپ و منتشر شده است .به

نظر میرسد این ابراز امیدواری سالجقه از فقدان

گلی میگوید که معموال دستگاههای دولتی

«عباس

ابتدای سال جاری تاکنون  ۱۸۱هزار نسخه

اختیار سازمان هواشناسی کشور قرار دارند .به

اطالعات و دادههای خود را در اختیار سایر

تجربیات ناخوشایند پیشین

| تصویر سامانه اطالعات مکانی محیط زیست |

مدت مجوز راهاندازی یک خانه مسافر نیز در

با مرور تجربیات پیشین سایر دستگاههای

دادههای جوی ،دمایی و گرد و غبار است که در

نمیگیرند ،نیاز به بررسی پیچیدهای ندارد.

و صنایع دستی کرمان ،فریدون فعالی در این

به بهرهبرداری از یک هتل در شهرستان رابر در

دسترسی به این اطالعات وجود ندارد.

ابراز امیدواری او درباره به اشتراکگذاری

است که اطالعات را در اختیار عموم قرار

ابتدایی سالجاری خبر داد .به نقل از روابط

نیمه نخست سال جاری اضافه کرد« :در این

راهنما نیز خبری از چگونگی ثبتنام برای

درباره راهاندازی این سامانه به چشم میخورد،

حاکمیت به دادههای جغرافیایی به صورتی

صنایعدستی کرمان از ورود یک هزار و ۸۲۶

گردشگری کرمان بازدید کردهاند ».او با اشاره

نه دسترسی عموم .با این وجود در صفحه

احتیاج دارد .یکی از مواردی که اظهارات سالجقه

دولتی ،دریافتن این نکته که معموال نگاه

ث فرهنگی ،گردشگری و
مدیرکل میرا 

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

اگر سامانه را مبتنی بر این موضوع پایهگذاری
کنیم که دستگاههای دیگر به ما اطالعات
بدهند ،میتوان پیشبینی کرد که کار شکست
بخورد مگر اینکه عزمی جدی وجود داشته
باشد که متاسفانه در تجربیات پیشین آن را
ندیدهایم».

این اطالعات دسترسی داشته باشند .مثال

شفافیت ،ذات اصلی کار

اگر کسی بخواهد مجوز احداث یک کارخانه

او معتقد است که ذات به کارگیری و

یا یک معدن را بگیرد باید بتواند به سادگی

تحلیل دادههای جغرافیایی ،شفافسازی است

با مراجعه به این سامانهها اطالعات در مورد

چون دادههای واقعی را در اختیار شهروندان و

محدودیتها ،وضعیت اقلیمی ،وضعیت

متخصصان و تصمیمگیران قرار میدهد« :مثال

زیستگاههای طبیعی و حیاتوحش و

میتوان اطالعات ،دادهها و یافتههای مطالعات

مواردی از این دست را به سرعت به دست

گذشته درباره جانمایی صنایع و طرحهای

آورد اما رویه عمومی دستگاهها اینطور است

عمرانی را در این سامانه قرار داد اما از آنجایی

که به صورت نامهنگاری و استعالم کار میکنند

که بسیاری از مطالعات اینچنینی صوری

و خود مردم نمیتوانند قبل از هر چیز با

هستند و قرار گرفتن این اطالعات ،ناواقعی

نگاهی به این دادهها برای سرمایهگذاری و

بودن برخی مطالعات را نشان میدهند در برابر

فعالیت خود تصمیم بگیرند».

این موضوع مقاومت صورت میگیرد .ولی

گلی اگرچه میگوید که اطالعاتی درباره
سامانه اطالعات مکانی محیط زیست ندارد،
اما بعید میداند که دسترسی عمومی به
اطالعات پایه محیط زیست وجود داشته
باشد« :سازمانها و دستگاههای دیگر از

امیدوارم با توجه به اینکه آقای دکتر سالجقه
خودشان دانشگاهی هستند و بر لزوم گردش
آزاد این اطالعات واقفند ،رویهها تغییر کند و
این دادهها به صورت شفاف در اختیار عموم
قرار گیرند».

سامانههای اطالعات مکانی یکی از امکانات

باید سامانه دادههای مکانی تخصصی خود را

داشته باشد و بتواند از همه الیههای مکانی

توانبخشی معلوالن

گسترده دنیای امروز هستند که از طریق آنها

راهاندازی کنند و دادههای مرتبط با ماموریت

دستگاههای دیگر استفاده کند».

سالها پیش این کار را انجام دادهاند اما در

اگرچه دادههای جغرافیایی دستگاههای دولتی

اطالعات مربوط به حوزهها مختلف با توجه

سایر دستگاهها را نیز در اختیار آنها قرار دهند.

آنجا هم ندیدیم که اطالعاتی در اختیار عموم

در حوزههای مختلف همواره از بودجههای

رئیس سازمان بهزیستی کشور از پوشش

به موقعیت جغرافیای مکانها و عرصههای

او همچنین گفته« :پایگاههای داده در سازمان

قرار بگیرد .در مورد سازمان حفاظت محیط

عمومی کشور تهیه شدهاند ،اما عموم جامعه به

حفاظت محیط زیست ،ایستا و پویا است

زیست معموال اطالعات چندان غنی نیست

سادگی قادر به در اختیار داشتن این اطالعات

و متغیرهای مربوط به سنگ ،آب ،باران،

و بخشی از آن مانند محدوده مناطق حفاظت

نیستند .در صورتی که با جریان آزاد اطالعات،

حیاتوحش و غیره به صورت پویا در این

شده و شکار ممنوع از اینترنت قابل دسترسی

به سادگی میتوان سرعت خدمترسانی به

سازمان وجود دارد و امیدوارم دادههای جوی

است و بعید میدانم اطالعات ویژهای از این

افراد را افزایش داد و بسیاری از استعالمات و

چون دما و گردوغبار در سامانه اطالعاتی مکانی

طریق در اختیار عموم قرار بگیرد».

نامهنگاریهای زاید برای بررسیهای سادهای

بیمهای بخش عمده هزینههای درمانی و
توانبخشی معلوالن با تفاهمنامه بین بهزیستی
و بیمه سالمت خبر داد و گفت« :امید است با
این تفاهمنامه شاهد ارتقای کیفی توانبخشی

«عباس گلی جیرنده» متخصص
علوم جغرافیایی درباره تجربیات
پیشین راهاندازی سامانههای
دادههای مکانی در سایر

برای افرادی که دارای معلولیت هستند،

دستگاههای دولتی به پیام

باشیم تا بیشترین بهرهمندی از این خدمات
را داشته باشند ».به گزارش ایرنا ،علی محمد
قادری در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری
سازمان بهزیستی کشور و بیمه سالمت
پیرامون «پوششدهی ارائه خدمات درمانی

ما میگوید :این حق طبیعی
شهروندان است که بخواهند به
این اطالعات دسترسی داشته
باشند

برای افراد دارای معلولیت» افزود« :تالش
میشود در این دولت کار را به جایی برسانیم
تا افراد دارای معلولیت بیشترین بهرهمندی

نگهداشت سطح اولیه زندگی ،برای تابآوری

از اطالعاتی پایه شامل ارتفاع ،پوشش
گیاهی ،خاک ،بافت زمینشناختی و...
گرفته تا اطالعاتی دیگر شامل سکونتگاههای
انسانی ،شرایط آبوهوا و اقلیم و منابع آب.
این اطالعات به دو شکل ایستا و پویا در
این سامانه قرار میگیرند و به شهروندان،
پژوهشگران و مدیران این امکان را میدهند که
درباره هر موقعیت جغرافیایی ،به ویژگیهای
مختلف آن موقعیت دسترسی پیدا کنند.
براساس قوانین کشور ،متولی اصلی زیرساخت
ملی

سامانه

داریم که خانواده چند معلولی هستند و
نسبت به دریافت خدمات توانبخشی تقاضا
دارند .تفاهمنامه پوششدهی ارائه خدمات

نظام بودجه سال آتی در نظر گرفته شود .با
انعقاد این تفاهمنامه  ۵۹خدمت ستارهدار
توانبخشی برای آحاد افراد دارای معلولیت

حتما ثبت نام این دانشآموزان
م
انجام میشود ،اما نمیتوانی 
زمان مشخصی را برای ثبتنام
همه این دانشآموزان مطرح
کنیم

تحت پوشش قرار خواهد گرفت ».قادری
افزود« :از طریق همسویی استراتژیک بین
بهزیستی و بیمه سالمت این امید میرود که
بتوانیم در جهت ارائه خدمات بیمه مکمل گام
برداریم ».اصغر کاظمی ،معاون توانبخشی
«با انعقاد این تفاهمنامه قرار است که بخش
عمد ه هزینهای که بر عهده خانواده دارای
معلولیت است و از خدمات مراکز غیردولتی
بهرهمند میشوند ،پرداخت شود .به این شکل
که مرکز کاردرمانی فیزیوتراپی گفتاردرمانی و
هر مرکز دیگری که معلوالن به آنها مراجعه
میکنند  ۷۰درصد هزینه این مراکز از محل
این تفاهمنامه پرداخت میکند».

همچنان درگیرودار
تامین منابع مالی

روند تامین منابع مالی پروژه تکمیل و
راهاندازی خط متروی تهران -پرند همچنان
از سرعت مناسبی برخوردار نیست و تناسبی
با عزم مدیران ارشد ذیربط مبنی بر افتتاح
پروژه تا پایان سال جاری ندارد .به گزارش
ایسنا ،علیرغم تکرار وعدههای متعدد مبنی
بر واگذاری  ۲۵هکتار زمین از اراضی شهر
جدید پرند به پیمانکار برای ساخت و تحویل
خط مترو از فرودگاه امام خمینی(ره) تا
شهر پرند؛ اما هنوز در عمل هیچ یک از
قطعات دستهبندی شده واگذار نشده است
و همین امر فرآیند سفارش خرید ،تهیه و
آماده سازی ،بارگیری تجهیزات و حمل آن
به محل پروژه را تحت تاثیر قرار میدهد.

معلم آرزوی دیرینهام بود زمانی پایگاههای
اطالعاتی راهاندازی شود تا همه کاربران به ویژه
مجموعه دانشگاهی و پژوهشی کشور بتوانند
استفاده کنند .مسائل مربوط به محیط زیست
متنوعترین بخش کشور است و در همه
الیههای مکانی مجموعه محیط زیست چون
خاک ،رودخانه ،آبهای زیرزمینی ،تاالبها،
پوشش جنگلی و مرتعی باید ماموریتهایی
که دستگاهها دارند ،قابلیت پایش را

قرار گیرد».

دادههای محیط زیستی ،منهای

دادههای جوی

اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست اطالعات
بیشتری درباره امکانات این سامانه و چگونگی
دسترسی افراد در رسانهها منتشر نکرده است
اما با مراجعه به این سامانه (https://web-
 )gis.doe.irتنها صفحه «ورود کاربران» با
استفاده از نام کاربری و رمز عبور و یک لینک
راهنما در دسترس کاربران قرار میگیرد که به
معنای دسترسی خواص به این سامانه است،

هرسال در آستانه فصل تحصیلی جدید،

طبق شیوهنامه قدیم ثبتنام دانشآموزان

اتباع

اتباع ،هیچ دستورالعملی برای انجام فرایند

«آماده ثبتنام دانشآموزان مهاجر دارای

و تعداد آنها یکی از موضوعات پرخبر

ثبتنام دانشآموزانی که فقط دارای برگه

برگه سرشماری هستیم ».در پی این خبر،

در رسانههاست .به نقل از شهرآرا نیوز،

سرشماری هستند ،وجود نداشت .این

مدیرکل آموزشوپرورش خراسانرضوی نیز

طبق اعالم سیدامیر شوشتری ،مدیرکل

مشکل ازاینرو اهمیت بیشتری دارد که

گفت که از روز پنجشنبه ۳۱ ،شهریورماه

آموزش و پرورش خراسان رضوی شمار

اگر برای رفع آن چارهاندیشی نمیشد ،این

توسط دفترهای کفالت شهر مشهد به

دانشآموزان اتباع خارجی در مدارس

تعداد از دانشآموزان نیز به جمع بازماندگان

برگه

سرشماری

این استان طی سال تحصیلی -۱۴۰۲

از تحصیل اضافه میشدند .بااین حال

برای

در مدرسه

اطالعرسانی

۲۹درصد افزایش یافته است .با

دیروز ،مهدی وحدانی ،کارشناس ارشد اتباع

میشود.

وجود این موضوع تا چند روز گذشته و

و مهاجران خارجی آموزشوپرورش ،خبر

شکایت دانشآموزان اتباع پیش از شروع

،۱۴۰۱

ثبتنام

دانشآموزان

تعطیلی  9ماهه کارخانه بازیافت کرمان

سازمان بهزیستی نیز در این مراسم گفت:

خط متروی پرند،

دستور کار داشته گفته است« :به عنوان یک

خوشی برای این دانشآموزان داشت که

چندوچون

درمانی برای افراد دارای معلولیت به زودی

تالش کنیم این خدمات ریشهدار شود و در

از راهاندازی این سامانه را از سال  ۱۳۹۲در

ثبتنام در زمان نامشخص برای دانشآموزان اتباع

داد« :ما افرادی را در بهزیستی تحت پوشش

خانوادهها میتوانند از آن استفاده کنند .باید

علی سالجقه که سازمان متبوعش

تحلیل وضعیت محیط زیستی و تصمیمگیری
درباره زیستگاهها و محیط زیست طبیعی
و انسانی کشور ،عالوه بر دادههای ایستایی
همچون محدوده مناطق چهارگانه و پوشش
گیاهی و بافت خاک و ...به دادههای پویا
همچون شرایط جوی ،بارندگی ،دما و ...نیز

که با دادههای جغرافیایی سروکار دارند را
حذف کرد .اقداماتی که به صرفهجوییهای
اقتصادی بزرگی منجر خواهند شد.
با این حال هنوز مشخص نیست که آیا سامانه
اطالعات مکانی محیط زیست نیز همانند
سامانههای همتای خود در سایر سازمانها
بدون دسترسی برای عموم مردم خواهد بود
یا آنکه کماکان اطالعات آن برای شهروندان
محرمانه خواهد ماند.

خبر

و برای امید به زندگی آنها است ».او ادامه

اجرایی خواهد شد و نقاط جذابی دارد که

دادههای

مکانی

سازمان

نقشهبرداری کشور است و دستگاههای متولی

و برخورداری را از خدمات توانبخشی
داشته باشند .این خدمات ارزشمندی برای

مختلف در الیههای مختلف ذخیره ميشوند.

دسترسی برای عموم مقدورنیست

معاون پردازش و دفع
پسماند سازمان مدیریت
پسماند :قرارداد راهاندازی
مجدد کارخانه بازیافت زباله
نوشته شده و تنها  ۲بند
قرارداد مشکل دارد که در
حال پیگیری برای رفع آن
هستیم

با رسیدن به آخرین روزهای شهریور تعطیلی

کرمان هم در مصاحبهای در همان روزها

کارخانه بازیافت زباله شهر کرمان نیز  ۹ماهه

از انجام تحلیلها و بازبینیهای الزم برای

شد و تکلیف پسماندها و زبالههای این شهر

قرارداد جدید راهاندازی مجدد کارخانه

در برزخ بالتکلیفی همچنان نامعلوم مانده

بازیافت زباله گفته و تاکید کرده بود که این

است .به گزارش ایرنا ،مسئوالن سازمان

قرارداد مراحل نهایی خود را طی میکند.

پسماند شهرداری کرمان که پیشتر گفته

حاال که  ۲۹روز از این مصاحبه میگذرد ،از

بودند کارخانه راهاندازی خواهد شد گویا

محمد باقر سلطانی راهاندازی دوباره کارخانه

همچنان مزایدهکارخانه راکلید نزدهاند و اینک

بازیافت زباله را پیگیری شده است .معاون

میگویند گیرِ کار بر سر  ۲بند قرارداد است.

پردازش و دفع پسماند سازمان مدیریت

کارخانهای که قرار بود از سال  ۹۹تاکنون

پسماند شهرداری کرمان این بار گفت:

نقش مهمی را در مدیریت پسماند و استفاده

«قرارداد راهاندازی مجدد کارخانه بازیافت

مفید از زبالههای شهری ایفا و مشکالت این

زباله نوشته شده است و تنها  ۲بند قرارداد

حوزه را رفع کند در این سه سال در پیچ و

مشکل دارد که در حال پیگیری برای رفع آن

خم گرهها گرفتار شد .گرههایی که در نهایت

هستیم و بعد از رفع ایراد به زودی مزایده

پیمانکار کارخانه را با ضرر مالی تنها گذاشت

کارخانه برگزار میشود ».سلطانی ادامه داد:

و به تعطیلی کارخانه انجامید .براساس اعالم

«این قرارداد پس از آماده شدن به شهرداری

مسئوالن شهری ،از همان سال  ۹۹که انجام

مرکز ارسال و آنجا از طریق شهرداری

امور کارخانه بازیافت زباله به پیمانکار واگذار

فراخوان میشود که کارخانه در اختیار بخش

شد قرار بود به ازای  ۲۵۰تن زبالهای که روزانه

خصوصی قرار گیرد ».معاون پردازش و دفع

در اختیار آن قرار میگیرد مبلغ  ۷۰میلیون

پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری

تومان ماهانه به شهرداری پرداخت کند .اما

کرمان درباره مدت زمان برگزاری مزایده نیز

رفته رفته ،از یکسو در نتیجه ضعف مدیریت

بیان کرد« :فکر نکنم زیاد طول بکشد و تا

شهری در ساماندهی و جمعآوری زباله و نیز

پنج روز آینده قرارداد را احتماال به شهرداری

با افزایش زبالهگردهای سطح شهر و کاهش

مرکز برای مزایده میدهیم .در قرارداد جدید

پسماندهای خشک ،ورودی زباله خشک به

تمامی بررسیها واقعی و همه سود و ضرر

کارخانه بازیافت کم شد و در نتیجه پیمانکار

پیمانکار از سوی شهرداری درنظر گرفته شده

بدون بدست آوردن سود از انجام تعهداتش

و موارد و مشکالتی که در گذشته بوده کامال

به شهرداری بازماند .معاون پردازش و دفع

آنالیز شده و آن چیزی که واقعی است را

پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری

مدنظر قرار دادهایم».

دانشآموزان
ثبتنام
او

دارای

در ادامه گفت:

«عمده

مدارس ،مربوط به دانشآموزانی است که

خانوادههای این دانشآموزان اطالعرسانی

دارای برگه سرشماری هستند ،اما هیچ

میشود تا با دریافت نامه خود از  ۲۴دفتر

دستورالعملی برای انجام فرایند ثبتنام

وکالت شهر مشهد به آموزشوپرورش

آنها در مدارس وجود ندارد .روزانه بیش

مراجعه کنند .او با اشاره به اینکه جلسات

از  ۱۰۰نفر مراجعهکننده داریم که با این

توجیهی با دفترهای کفالت و وبینار توجیهی

شرایط ،درخواست تعیین تکلیف دارند».

از سوی وزارت کشور دراینخصوص برگزار

آموزشوپرورش

شده ،ادامه داد« :حتما ثبت نام این

استان پیش از ابالغ این دستورالعمل

م
دانشآموزان انجام میشود ،اما نمیتوانی 

جدید به آموزشوپرورش است .سید امیر

زمان مشخصی را برای ثبتنام همه این

شوشتری با بیان اینکه طبق فرمایش

دانشآموزان مطرح کنیم ،زیرا ممکن است

رهبرمعظمانقالب این دانشآموزان باید

نیاز به اسکن مدارک و تعیین سطح آنها

در مدارس ثبتنام شوند ،بیان کرد« :طی

باشد؛ ضمن اینکه سنجش سالمت آنها نیز

چند روز ،بر اساس ظرفیت پاسخگویی به

باید انجام شود».

این

صحبت

مدیرکل

خبر

اجرای برنامه غربالگری آلزایمر در کشور
معاون پیشگیری از معلولیتهای مرکز توسعه

شایع دوران سالمندی انجام دهیم .صفاریفر

شود ،با ارائه مداخالت بهنگام معلولیت ناشی

پیشگیری بهزیستی کشور گفت« :امسال

افزود« :بیماری آلزایمر ،شایعترین علت

از بیماری و عالئم بیماری کاهش مییابد».

برنامه غربالگری و ارزیابی دمانس برای ۱۲۰

سندروم دمانس است که به دلیل تخریب

معاون پیشگیری از معلولیتهای مرکز توسعه

هزار سالمند در بازه سنی  ۶۰تا  ۷۵سال اجرا

نورونهای مغزی ایجاد و در سالمندان باعث

پیشگیری بهزیستی کشور گفت« :بر همین

میشود ».به گزارش ایرنا ،افروز صفاریفر

افت وضعیت شناختی میشود .در نتیجه

اساس برآورد کردیم که در  ۲استان یزد و

به مناسبت  ۳۰شهریور روز جهانی آلزایمر

منجر به تخریب شدید حافظه ،قضاوت،

قزوین حدود  ۱۲۰هزار سالمند داریم که در نظر

افزود« :برنامه غربالگری دمانس ابتدا به

جهتیابی و شناخت در افراد سالمند میشود

داریم افراد محدود سنی  ۶۰تا  ۷۵سال این

صورت آزمایشی در  ۲استان یزد و قزوین و

و باعث می شود عملکرد اجتماعی و خانوادگی

استان ها را مورد ارزیابی و غربال قرار دهیم.

سپس در همه کشور اجرا میشود ».او ادامه

فرد مختل شود و نیاز به مراقبتهای مداوم

بعد از اینکه افراد مستعد ابتال به دمانس

داد« :یکی از برنامههای دفتر پیشگیری

طبی و روانی داشته باشد .این موارد تاثیراتی

شناسایی شدند ،برای تشخیص به متخصصان

از معلولیتهای سازمان بهزیستی در سال

هم برای زندگی فرد و افراد خانواده او دارد».

مربوطه ارجاع شوند و براساس سند ملی

جاری ،برنامه پیشگیری غربالگری اختالالت

او اضافه کرد« :با توجه به اینکه ما میتوانیم

دمانس ،پروتکل تشخیص بیماری دمانس،

عصبی شناختی سالمندان یا همان دمانس

با آزمونهای غربالگری شروع بیماری دمانس

اقدامات برای آنها انجام شود .سپس با توجه

است که به صورت آزمایشی در نظر داریم در ۲

را سریعتر تشخیص دهیم؛ در نتیجه برای

به حساسسازیها و آگاهسازیهایی که انجام

استان کشور انجام شود .این برنامه با همکاری

بیماران امکان مداخالت بهنگام فراهم میشود

میشود ،برای دریافت مداخالت درمانی و

انجمن دمانس و آلزایمر ایران قرار است انجام

و میتوانند سیر بیماری را کندتر کنند .هر یک

توانبخشی این افراد به مراکز تخصصی ارجاع

شود ».معاون پیشگیری از معلولیتهای

سال که زودتر این بیماری تشخیص داده

شوند».

مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی کشور گفت:
«ضرورت اجرای این برنامه این است که با
توجه به افزایش جمعیت سالمندان در جهان
و ایران باید به سالمندان و برنامههایی که
در ارتباط با سالمندی وجود دارد ،توجه ویژه
شود ».همچنین براساس گزارش سازمان
سالمت جهانی تا سال  ۲۰۵۰جمعیت
سالمندان ایران به حدود  ۲۶میلیون نفر خواهد
رسید .پیشبینی میشود جمعیت ایران به
یک جامعه پیر تبدیل شود پس الزم است
اقدامات الزم را برای مبارزه با بیماریهای

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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| گرگان |

| اردبیل |

| خراسان جنوبی |

گردشگری استان گلستان از فقدان

نیازمند دفن دائم بهداشتی زباله

اتمام گازرسانی روستایی

«آموزش» و «نظارت» رنج میبرد

برابر قانون مدیریت پسماند هستیم

در کشور تا پایان دولت سیزدهم

ع دستی گلستان گفت :گردشگری گلستان از
ث فرهنگی ،گردشگری و صنای 
مدیرکل میرا 

نایبرئیس شورای اسالمی شهر اردبیل گفت :برابر قانون مدیریت پسماند نیازمند

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت :متاسفانه مبادی تولید

فقدان آموزش و نظارت رنج میبرد که باید با تعامل و همافزایی جوامع گردشگری این دو

سزاده در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :با
دفن دائم بهداشتی زباله هستیم .بهزاد عبا 

به تناسب توسعه گازرسانی رشد نکرده است اما در تالشیم تا پایان دولت سیزدهم

ضعف را جبران کنیم.محمدجواد ساوری شامگاه سهشنبه در نشست هماندیشی با جامعه

توج ه به اینکه روش سنتی دفن دائم زباله مشکالت فراوانی دارد؛ بنابراین باید در این

گازرسانی روستایی را به پایان برسانیم .سیدجالل نورموسوی ظهر دیروز در مراسم

هتلداران اظهارکرد :واحدهای اقامتی غیرمجاز مشکالت زیادی را برای استان و فعاالن

مورد راهکار علمی و عملی ارائه داده و آن را اجرایی کنیم .وی اظهار کرد :ضمن تشکر

تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی اظهار داشت :شعار دولت

حوزه گردشگری به وجود آورده و تالش میکنیم با بهرهمندی از جوامع فعال در حوزه

از اقدامات انجامگرفته در راستای مدیریت پسماند به روش سنتی در اردبیل ،نیازمند

سیزدهم خدمت به مردم است که توانستیم تحقق این شعار را بهویژه در شرکت ملی

گردشگری نظارت و بازرسی بر تأسیسات گردشگری را افزایش دهیم تا با این خودنظارتی

رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان محیطزیست کشور در حوزه پسماند هستیم.

گاز به صورت عملی اثبات کنیم.مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران

از بروز مشکالت در حوزه واحدهای غیرمجاز و یا متخلفان حوزه گردشگری جلوگیری

نایبرئیس شورای اسالمی شهر اردبیل ادامه داد :باتوجهبه ضرورت موضوع باید طرح

گفت :هدف ارائه خدمات به مردم است و خیلیها انتظار خدمت را در جاهای مختلف

شود.مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی گلستان تصریح کرد :با تعامل

جامع پسماند شهر اردبیل توسط شهردار مشخص شود.

دارند که در استان خراسان جنوبی با همت و جهاد مضاعف ،خدمت گازرسانی زودتر

و بهرهمندی از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی استان مسائل و مشکالت تأسیسات و

سزاده ،احداث محل بازیافت زباله و احداث حوضچههای شیرابه به روش
به گفته عبا 

به مردم رسید و در هفته دولت امسال پروژههای بسیار بزرگی داشتیم و در دهه فجر

واحدهای گردشگری استان را تسهیل خواهیم کرد تا به نفع توسعه گردشگری استان از

مهندسی بازچرخش و تصفیهخانه شیرابه در اردبیل از الزامات است .وی اضافه کرد:

امسال نیز رکوردزنی خواهیم کرد.نورموسوی با اشاره به برنامههای افق  1404شرکت

ترک فعلهای دستگاهها جلوگیری کنیم.وی با اشاره به اجرای استانداردسازی تأسیسات

بهمنظور حفاظت از آبهای زیرزمینی استفاده از سیستم الینر ،جمعآوری شیرابه،

ملی گاز ایران ،گفت :امروز در ماهیت کار تغییر ایجاد شده و به انتهای کارهای اجرایی

گردشگری استان ،تأکید کرد :هدف از استانداردسازی تأسیسات گردشگری ،ارتقا کیفیت

گاز و زهکشی آبهای سطحی باید در محل دفن زباله باید میسر شود.نایبرئیس

رسیدهایم اما این به معنای اتمام مهندسی نیست و باید وارد فاز جدیدی همراه با

خدمات ،بهبود وضعیت تأسیسات گردشگری و تطبیق با استانداردهای روز است و نباید

شورای اسالمی شهر اردبیل تصریح کرد :برای حفظ سالمت انسانها و مشکالت

مهارت و خالقیتهای بیشتر شویم.نورموسوی بیان کرد :در بخش خانگی رشد زیادی

از طریق اجرای دستورالعملهای استانداردسازی موانعی را بر سر راه مدیران و بهرهبرداران

محیط زیستی و نگهداری زمین برای نسلهای آینده و جلوگیری از انتشار آلودگیهای

اکنون نداریم اما در بخش صنعت با تالش همکاران فقط در یک مرحله ،چهار هزار و

واحدهای گردشگری ایجاد کنیم.

ناشی از پسماند نیازمند استفاده از شیوههای درست مدیریت پسماند داریم.

 114صنعت با حضور رئیس جمهور گازدار شد.

7
کرونا باعث ورشکستگی
آژانس علیصدر شد

سارا پرویزی ساالر ،همدان  -مدیرعامل شرکت
سیاحتی علیصدر با اشاره به اینکه این شرکت
هنوز هم درگیر پسلرزههای کروناست ،گفت:
بدهیهای شرکت حدود  ۴۰میلیارد تومان است
که طبق برنامهریزیها با اولویتها آنها را پرداخت
میکنیم .کریم ملکی در جمع خبرنگاران ،با اشاره
به اینکه کرونا دوران سختی برای گردشگری و به
ویژه شرکت سیاحتی علیصدر بود ،افزود :از آنجا
که علیصدر تمام درآمد و فعالیتش حول حضور
گردشگر است آسیب جدی مالی به پیکره آن
وارد شد.
وی با بیان اینکه شرکت سیاحتی علیصدر در این
مدت مجبور شد وامهایی دریافت و اماکنی را
اجاره دهد تا بتواند سرپا بماند ،اظهار کرد :هنوز
هم درگیر پسلرزههای کرونا هستیم و بدهیهای
شرکت حدود  ۴۰میلیارد تومان است که طبق
برنامهریزیها با اولویتها آنها را پرداخت میکنیم.
ملکی با اشاره به اینکه خوشبختانه از خردادماه
سالجاری با موج گردشگر مواجه هستیم ،تصریح

خوزستان

فرونشست برخی مدارس اصفهان را تهدید میکند

کرد :در این ایام غار علیصدر همراهی خوب و
خدمات شایستهای را به گردشگران ارائه کردند.

رییس اتحادیه زنبورداران خوزستان:

اصفهان  -مدیرکل آموزش و پرورش استان

طرح تثبیت آموزش هم مورد استقبال قرار گرفت.

اصفهان با بیان اینکه در شهر اصفهان با کمبود

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان

صنعت زنبورداری مورد بیمهری قرارگرفته است

مدرسه روبهرو هستیم گفت :خطر فرونشست نیز

اینکه در شهر اصفهان با کمبود مدرسه روبهرو

رییس اتحادیه زنبورداران خوزستان گفت :مهمترین

وی با بیان اینکه با فرهنگسازی باید مصرف عسل

درخواست اتحادیه زنبورداران خوزستان حمایت از

را در استان افزایش دهیم ،افزود :در کشورهای

تشکلهای زنبورداری است و دولت باید در زمینه

اروپایی مثل انگلیس زمانی که کودکان سرما

حفظ تشکلهای زنبورداری که سالها سابقه دارند و

میخورند و یا به انواع بیماریها مثل آنفوالنزا

بازوی زنبورداری در کشور هستند گام بردارد.

مبتال میشوند ،پزشک هیچ دارویی برای بیمار

امین کریمی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه

تجویز نمیکند و تنها تجویز آن مصرف عسل با

استان خوزستان دارای  ۱۲شرکت تعاونی زنبورداری

لیمو است اما در کشور برای سرماخوردگی ساده

است ،اظهار کرد :زنبورداران میتوانند از خدمات این

انواع آنتیبیوتیکها تجویز میشود و قیمت عسل

شرکتها استفاده کنند و با ایجاد شغل زنبورداری به

نسبت به هزینه دارو و درمان بسیار پایینتر است و

توسعه این بخش در استان کمک کنند.

با فرهنگسازی در این زمینه فشاری که به بخش

در برخی مدارس اصفهان وجود دارد.

هستیم و خطر فرونشست نیز در برخی مدارس

به گزارش تسنیم ،محمدرضا ابراهیمی عصر روز

اصفهان وجود دارد ،گفت :مدارس ما باید دارای

مدیرکل آموزش و پرورش استان

گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه به

استانداردهای الزم باشند ،در برخی مدارس

اصفهان با بیان اینکه در شهر

مناسبت بازگشایی مدارس ،با اشاره به بازگشایی

مهاجرپذیر چند مدرسه از گردانه خدماتدهی

اصفهان با کمبود مدرسه روبهرو

حضوری مدارس بعد از دو سال اظهار داشت:

خارج شدند و به همین علت ،برخی مشکالت

هستیم و خطر فرونشست نیز

مهرماه  1401مهر متفاوتی خواهد بود و نیاز به

هنوز وجود دارد ،اما در عین حال برای ثبتنام

برنامهریزی ویژه دارد که از فروردینماه در

هیچ دانشآموزی نباید موانعی وجود داشته

سه حوزه فضا ،تجهیزات و نیروی انسانی این

باشد .حتی برای تکمیل ثبتنام دانشآموزان

اقدامات انجام شد.

اتباع نیز باید مراحل الزم انجام شود و همه موانع

وی افزود :کمبود بخشی از نیروی انسانی را از

در نیمه اول مهرماه برطرف خواهد شد.

روش ماندگارتری جبران کردیم و در حال حاضر

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان

کمبودی در این حوزه نداریم ،تجهیزات خوبی از

اینکه اگر بخواهیم جامعهای سالم داشته باشیم

اعتبارات دولتی و خیران در نظر گرفته شده است.

باید به آموزش و پرورش توجه کنیم ،گفت :توجه

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان

به آموزش و پرورش توجه به کل جامعه است و

اینکه در تابستان بیش از یک سوم دانشآموزان

چه اتفاق مثبت و منفی هر دو آموزش و پرورش

در پایگاههای تابستانی استفاده کردند ،گفت:

را تحت تاثیر قرار میدهد.

در برخی مدارس اصفهان وجود

دارد ،گفت :مدارس ما باید دارای

استانداردهای الزم باشند ،در برخی
مدارس مهاجرپذیر چند مدرسه از

گردانه خدماتدهی خارج شدند

آبرسانی به  ۱۸۴روستای کرمانشاه
کرمانشاه -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب

کرد و افزود :میزان هزینه کرد برای اجرای این

استان کرمانشاه گفت :در دولت سیزدهم ۱۸۴

طرحها  ۲هزار و  ۶۹۷میلیارد ریال است.

روستای استان کرمانشاه آبرسانی و از نعمت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

آب شرب پایدار بهرهمند شدند .رضا داودی

تصریح کرد :در دولت سیزدهم طرح جهاد

ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح

آبرسانی به روستاهای کشور با رویکرد آبرسانی

اقدامات شاخص شرکت آبفا استان کرمانشاه

به روستاهای مناطق محروم به اجرا درآمد که

طی یک سال گذشته پرداخت و اظهار کرد:

این طرح در استان کرمانشاه در دی ماه  ۱۴۰۰در

با اقدامات انجام شده شرکت آبفا استان

قالب یک قرارداد  ۳۰ماهه با قرارگاه امام حسن

طی دولت سیزدهم از جمله اجرای  ۱۷۸هزار

مجتبی (ع) منعقد و در بهمن ماه  ۱۴۰۰عملیات

کیلومتر خط انتقال و  ۹۵کیلومتر شبکه توزیع

اجرایی فاز اول آن که آبرسانی به  ۳۴۹روستا

آب ،احداث  ۱۴هزار و  ۸۵۰مترمکعب مخزن

است توسط قرارگاه نجف اشرف و سپاه حضرت

ذخیره و حفر و تجهیز  ۶۰حلقه چاه آب در

نبی اکرم (ص) آغاز شد.

استان  ۱۰۴هزار  ۷۲۶هماستانی از نعمت آب

داودی بیان کرد :پروژههای آبرسانی هشت

شرب پایدار بهرهمند شدند.

شهرستان استان کرمانشاه که شامل  ۱۸۳روستا

وی از جمله طرحهای شاخص شرکت آبفا

است به قرارگاه نجف و پروژههای  ۶شهرستان

استان را آبرسانی به  ۱۸۴روستا در  ۱۱شهرستان

که شامل  ۱۶۶روستا است به سپاه حضرت نبی

با جمعیتی بالغ بر  ۵۲هزار و  ۲۲۶نفر عنوان

اکرم (ص) واگذار شد.

قوه قضاییه

است ،عنوان کرد :در کل چند سالی است که دولتها

شرکتهای بستهبندی عسل در استان اظهار

اعتبار ،امکانات و تسهیالتی در اختیار زنبورداران قرار

کرد :متاسفانه در خوزستان با وجود اینکه تعداد

ندادهاند در حالی که حمایت گستردهای از بقیه

زنبورداران مناسبی دارد اما شرکت بستهبندی

اصناف مانند اتحادیه مرغ و گوشت صورت میگیرد.

مناسبی در استان وجود ندارد و در حال حاضر

با وجود اینکه بخش زنبورداری بسیار اشتغالزا

تنها یک شرکت بستهبندی با ظرفیت خیلی کم در

است و پیشرفت اشتغال آن  ۳۰۰درصد بوده است

استان داریم.

اما متاسفانه مورد بیمهری قرار گرفته است.

کریمی با اشاره به اینکه زیرساختها و ادوات

کریمی ادامه داد :در حال حاضر زنبورداران در زمینه

جانبی صنعت زنبورداری در استان وجود ندارد،

فروش محصوالت خود به حمایت دولت نیاز دارند و

تصریح کرد :استان در این زمینه به استانهای

همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر در وضعیت

اصفهان و لرستان وابسته است و زنبورداران خرید

تحریم دارو به سر میبریم و با کمبود آن مواجه

خود را از طریق این استانها انجام میدهند .البته

هستیم ،عسل میتواند جایگزین مناسبی برای

این مساله طبیعی است و هر استانی در یک زمینه

باالبردن سطح ایمنی بدن و سالمت مردم باشد.

خاص فعالیت میکند.

مدیرعامل شرکت آب و

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

درب اول سمت چپ را نموده است لذا بدینوسیله به آقایان محسن سرجوانی و مدرسه شهید عالی شهید
مطهری و ابراهیم قشقایی و اسماعیل قشقایی ابالغ میگردد کارشناسان این اداره در تاریخ 1401/7/26
ساعت  10صبح جهت بازدید و معاینه محل وتحديد حدود اعیانی به محل وقوع ملک مراجعه می نمایند
لذا بدینوسیله اخطار می گردد در تاریخ فوق جهت عدم تضييع حقوق خود به همراه مدارک مالکیتی و
هویتی در محل حاضر گردند بدیهی است عدم حضور در وقت مقرر مانع از عملیات تعیین مساحت و
تحديد حدود اعیانی نخواهد بود .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین
م الف 270ث

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

نوبت دوم

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان زنجان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سلطانیه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی برابر رای شماره 140160327008000139مورخه 1401/03/ 11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

متقاضی آقای سید محمد غفاری فرزند سید محمود بشماره شناسنامه 12صادره از سلطانیه ششدانگ یک باب

ساختمان تحت پالک  5026فرعی از  440فرعی از  64اصلی بخش سه زنجان به مساحت 476 /84متر مربع واقع

در سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای علی کالنتری فرزند سیفعلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 ،داد خواست 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.

فاضالب استان کرمانشاه

رئیس ثبت اسناد و امالک

مجموعه عباسآباد و  ۲۰۰۰اشتغال غیرمستقیم به
واسطه این شرکت به وجود آمده است.

ترویج فرهنگ میزبانی
در مشهد

خراسان رضوی  -محمد حسین استاد آقا،
مدیرعامل بنیاد کرامترضوی در خصوص تشریح
برنامههای دهه آخر صفر بیان کرد :طرح «مشهد
خانه توست» یکی دیگر از برنامههای مهم ما در
این ایام است که هدف اصلی آن ترویج فرهنگ
میزبانی است و در انجام آن مشارکت خواهیم
داشت.ایشان اظهار داشت :بر همین اساس
بنیاد کرامترضوی نیز در کنار دیگر بخشهای
آستان قدس رضوی ،با هدف میزبانی شایسته
از زائران امام رضا(ع) و خدمترسانی کریمانه
برنامهریزیهای جامع و کاملی را در حوزههای
مختلف همچون فرهنگی ،رفاهی و اجتماعی
تدارک دیده است و در مسیر تحقق شعار این

ساماندهی ،پشتیبانی و حمایت از  ۸۰۰۰روضه

شرکت آبفا استان طی دولت

خانگی در سراسر کشور است که به همت مرکز امور

سیزدهم از جمله اجرای

بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی راهاندازی شده

 ۱۷۸هزار کیلومتر خط انتقال

و افرادی که قصد برپایی روضههای خانگی در دهه

و  ۹۵کیلومتر شبکه توزیع

پایانی ماه صفر را دارند ،میتوانند با ارسال پیامک
به سامانه  ۳۰۰۰۸۸۸در این پویش ثبتنام کنند.

آب ،احداث  ۱۴هزار و ۸۵۰

استاد آقا گفت :در قالب این پویش ملی بیش

مترمکعب مخزن ذخیره و

از  ۸۰۰۰بسته متبرک رضوی شامل پرچم عزای

حفر و تجهیز  ۶۰حلقه چاه

رضوی ،نمک ،چای ،شکر و اسپند و  ...توسط

آب در استان  ۱۰۴هزار ۷۲۶

شبکه کانونهای خادمیاری میان روضههای

هماستانی از نعمت آب

خانگی عزادار امام رضا(ع) در سراسر کشور توزیع

شرب پایدار بهرهمند شدند

خواهد شد.

آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فیدار آروند پارسیان شیمی درتاریخ 1401/06/29

به شماره ثبت  602248به شناسه ملی  14011518641ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت

اداره کل ثبت اسناد و امالک ایالم

:تهیه ،تامین ،تولید ،بسته بندی ،پخش ،خرید ،فروش بصورت عمده و خرده فروشی

آگهی مفقودی

سند کمپانی برگسبز خودرو سواری سیستم سمند مدل
 1385و به شماره انتظامی 112ب42ایران 49و به
شماره موتور12485171892

وبه شماره شاسی

 17642695و به نام مجتبی زارع مداب
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

انواع مواد اولیه شیمیایی مجاز مور نیاز صنایع مختلف اعم از دارویی و مواد شوینده،

آگهی فقدان سند مالکیت

بهداشتی ،آرایشی و کاشی و سرامیک  .خدمات نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری

پالک  1405/223اصلی

آگهی مفقودی

انواع دستگاهها و تجهیزات و ماشین آالت صنعتی  .خدمات بازرگانی شامل واردات و

آقای اکرم بادبردست طی درخواست وارده شماره ۱۳۱۹۹

مورخ  1401/06/30منضم به دو برگ استشهاد محلی که به

تایید دفتر اسناد رسمی شماره  ۵۵ملکشاهی رسیده مدعی
است سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه پالک 1405/223
اصلی واقع در ایالم به علت جابه جایی مفقود گردیده است که
برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ پالک مذکور ذیل ثبت

الکترونیکی  ۱4۰۰۲۰۳۱۵۰۰۱۰۰۵۲5۸صادر و تسلیم گردیده
است .لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده  ۱۲۰آیین نامه
قانون ثبت اعالم تا هر کس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا
مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار

صادرات کلیه تجهیزات و ماشین آالت و قطعات مربوط به صنایع سبک و سنگین  .ارائه

خدمات بازرگانی شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی
و ترخیص کاال از بنادر و گمرکات کشور بصورت خرد و کالن و انجام امور بازاریابی مجاز
(غیر هرمی و غیر شبکه)  ،اخذ وام و تسهیالت ریال و ارزی از بانکهای داخلی و خارجی
جهت تحقق اهداف شرکت ،ایجاد و اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی از شرکتهای داخلی و
خارجی  ،شرکت در نمایشگاهها و مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی

 ،2واحد  6کدپستی  1485733383سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ

 1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سمیه نوری به شماره ملی
 0082964211دارنده  500000ریال سهم الشرکه آقای سامان خادمی میاندهی به شماره

ملی  2640012401دارنده  500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سمیه نوری
به شماره ملی  0082964211به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی

از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی

شناسه آگهی1384202

 S 3412290406745به شماره پالک  68د 161

ایران  84متعلق به مصطفی سپاه مفقود و از درجه

اعتبار ساقط گردیده است .

آگهی مفقودی

تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،کوهک ،خیابان نسیم  ،10کوچه شقایق ،پالک  ،16طبقه

مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل

رستمی

سفید رنگ به شماره موتور  4485871و شماره شاسی

مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران ،شهرستان

هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سامان خادمی میاندهی به شماره ملی 2640012401

اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس

برگ سبز و کارت سواری سایپا

131SLمدل 1390

و حقوقی داخلی و خارجی .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط

این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم
سعیدغریبی

کار هستند ،یکهزار نفر اشتغال مستقیم در غار و

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پراید  111SEبه رنگ
سفید-روغنی مدل  1398به شماره موتور M136268882 :و
شماره شاسی  NAS431100K1055994 :به شماره پالک
 766ج  31ایران  45بنام مجتبی دولت آبادی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به

چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با
امضاء مدیر عامل منفرد ًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق

اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

سازمان ثبت اسنادوامالک کشوراداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
شناسه آگهی 1384085

نوبت دوم

آگهی مفقودی

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانبه فوزیه مرادیان چنارستان

فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه ۴صادره از بویراحمد وکد ملی

۴۲۳۱۷۵۰۹۶۳در مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی صادره از

واحد دانشگاهی آزادمشهد با شماره ۳۵۸۷۵مفقود گردیده است و فاقد

اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد
اسالمی واحدمشهد به نشانی مشهد  ،قاسمآباد بلوارامامیه  ،تقاطع استاد

یوسفی  ،پردیس دانشگاه آزادضلع شرقی ارسال نماید.

کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ انتشار نوبت اول1401/06/19 :

حاضر  ۳۰۰کارمند در شرکت علیصدر مشغول به

این ایام ،پویش ملی روضهالرضا(ع) با هدف

گفت :با اقدامات انجام شده

اقدام قانونی بعمل خواهد آمد./ .

در اولویت اول خانوادهها نیست ،گفت :در حال

شهربابک

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض

ملکی با اشاره به اینکه شاید در شرایط کنونی سفر

قلعه گنج

محمود داودی

ظرفیت خالی بوده است.

کهگیلویه و بویراحمد

متصرفات خود از پالک ثبتی  ۱۱اصلی واقع در قریه گرگ تپه جاده باغ خواص فرعی چهارم سمت چپ

روزانه پذیرش کند اما حدود  ۵۰درصد از این

برخواهد داشت.وی ادامه داد :از جمله برنامههای

قوه قضائیه

نظر باینکه آقای امیر عرب در اجرای ماده  ۱۰۴مکرر قانون ثبت با ارائه سند اجاره در خواست سند اعیانی

علیصدر میتواند حدود  ۷تا  ۸هزار نفر را به صورت

دهه که خدمت کریمانه ،جهاد عالمانه است گام

تاریخ 1401/06/30 :

آگهی اجرای بند  ۳۸۱مجموعه بخشنامه های ثبتی

تاریخ انتشار نوبت دوم1401/06/31 :

برای بخش صنعت زنبورداری استان اختصاص نداده

شماره 122/1/13228

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

شماره:

وی با اشاره به اینکه دولت هیچ اعتبار و انگیزشی

درمان وارد میشود را میتوانیم کاهش میدهیم.
رییس اتحادیه زنبورداران خوزستان در خصوص

وی با بیان اینکه با وجود اینکه علیصدر ظرفیت
باالیی برای جذب گردشگر دارد ،مطرح کرد :غار

روزنامه سیاسی – اجتماعی

دبیر آنالین :سینا قنبرپور

خبرنگار میراث فرهنگی :فاطمه علیاصغر

شبکه های اجتماعی :فاطمه آقامالیی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

دبیر عکس :یاسر خدیشی

خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست :فروغ فکری

صفحهآرایی :ندا صفاریان

روحهللا خدیشی

دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست :مهتاب جودکی

منابع طبیعی و جامعه محلی :ستاره حجتی

سردبیر :امین شول سیرجانی

دبیر منابع طبیعی ،آب و انرژی :فاطمه باباخانی

صفحه آخر :صدف سرداری رفسنجانی

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

مدیر هنری :تیوا صمدیان

دبیر سیاسی :علیرضا کیانپور

شهر :سوگل دانائی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

تماس مدیرمسوول:

روابط عمومی :زهره فرسنگی

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

09391999161

توزیع :نشرگستر ()۰۲۱۶۱۹۳۳۰۰۰

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

@payamema

چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

@payamema

 /تلفن034-32487477 :

آییننامه اخالق حرفهای پیامما:
www.payamema.ir/akhlagh

| پیام ما دیروز |

پنجشنبه  ۳۱شهریور ۱۴۰۱

سال شانزدهم

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

شماره پیاپی ۲۳۹۲

امور استانها و سایت :فاطمه صمدیان 09192769839

امور اداری :شیوا کرمی

گروه4 :

0903 333 8494

www.payamema.ir

| تجسمی |

عکس :میزان

| برگزاری نمایشگاه
«صلح را باید از کودکی آموخت» |
نمایشگاهی با موضوع صلح در خانه هنرمندان برگزار میشود.
ط عمومی خان ه هنرمندان ایران،
به گزارش ایسنا به نقل از رواب 
انجمن تصویرگران ایران و شورای کتاب کودک با همکاری
دوساالنه تصویرگری براتیسالوا ،چهارمین دوره نمایشگاه
بینالمللی «صلح را باید از کودکی آموخت» را با نمایش آثاری
از تصویرگران منتخب  ۱۷کشور جهان از جمله آرژانتین ،ژاپن،
اسلواکی ،برزیل و ...در گالری تابستان برگزار میکنند .موضوعات
این نمایشگاه صلح با انسان ،صلح با طبیعت ،صلح با حیوانات و
صلح با جهان است .نمایشگاه «صلح را باید از کودکی آموخت»
از اول تا  ۱۰مهرماه از ساعت  ۱۵تا  ۲۰میزبان عالقمندان است.

| تئاتر |
| ادامه اجرای نمایش «رضا» در مولوی |
اجرای نمایش «رضا» به کارگردانی امیرحسین آقایی تا دهم
مهر ماه در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی ادامه دارد .به
گزارش مهر ،نمایش «رضا» به کارگردانی امیرحسین آقایی از
بیستم شهریور ماه اجراهای خود را در سالن اصلی مرکز تئاتر
مولوی آغاز کرده و تا دهم مهر ماه میزبان مخاطبان است.
جابر رمضان سرپرست نویسندگان این اثر نمایشی است که
متن آن در طی یک فرایند کارگاهی و توسط مائده اسداللهی،
محدثه رمضانی ،فاطمه زارعی ،فائزه امیرحسینی به نگارش
درآمده است .آقایی پیش از این ،نمایشهای «دودمان» و
«آخرین تعطیالت دو سرباز در حال مرگ» را کارگردانی کرده
است .در خالصه داستان این اثر آمده :هزار مدل آدم جمع

طبیعت در تسخیر زبالهها /عکس از مهرداد تبریزی

شدن یه جا ...اونم به عشق رضا.

نمایش آثار احد قدیری در آرت فر وپ آرت سوئیس

| سقاها |

پس از توفان

| عتیق رحیمی |

پس از تندر

سرشک سبز برگ از شاخههای جنگل خاموش

دنبالهروی و حتی تقلید بدل شد و این شخصیتها

میافتاد

رمان سقاها راوی دو حکایت موازی

نه بید از باد نه برگ از برگ میجنبید

است .دو مرد افغانستانی که در
چنگال

شکاف ابرها راهی به نور میدادند

نیاکان

پیدا کردند و همانطور که با شکلگیری هر پویشی
ادبیات هم به کمک تکمیل فرهنگ آن پویش میآید،
اصطالح «سلبریتی» به معنای مانند ستاره درخشیدن

اصیلشان،

(اشاره به معروف بودن شخص) به این شخصیتها

اسیر و درماند هاند .همان نیاکانی که

دوباره راه را بر ماه میبستند

اطالق شد.

از دیروز تا امروز ،دختران نابالغشان

و من همچون نسیمی از فراز شاخهها پرواز میکردم

را شوهر داده و میدهند ،سنگسار

تو را میخواستم خوب ای خوبی

میکنند ،آموزش و بهداشت را از

شخصیتهایی که خواه ناخواه در تمامی ادوار زندگی
انسانها تاثیرگذار بودند و بنا بر همین تاثیرگذاری در
تمام ابعاد رسانهای از جمله سینما ،تئاتر ،مدلینگ،

فرزندانشان دریغ میکنند و در معنی

به دیدار تو من میآمدم با شوق با شادی

عکاسی و تبلیغات وسایل روزمره نیز راه یافتند .حال

دقیق کلمه نمایندهٔ شر و دشمن آزادی

تو را میبینم ای گیسو پریشان در غبار یاد

و انساناند .عتیق رحیمی نویسنده،

تو با من مهربانتر از منی یا من؟

فیلمساز و عکاس شهیر افغانستانی

تو با من مهربانی میکنی چون مهر مهر مهربانی با من

 فرانسوی ،در این کتاب نیز ماننددیگر آثارش به سراغ وجوه پیچیدهٔ

پس از توفان پس از تندر پس از باران

شر دامنگیر و جهالت تاریخی مردمی

گل آرامش آوازی

رفته که یا باید با ظلمت سازگار شوند

به رنگ چشمهای روشنت دارد

یا محکو ماند به فرار و زندگی در غربت
و تبعید.

نسیمی کز فراز باغ میآید

کتاب «سقاها» نوشتهٔ عتیق رحیمی

چه خوش بوی تنت دارد

و بنفشه فریسآبادی در نشر چشمه

من اینک در خیال خویش خواب خوب میبینم

چاپ شده است .عتیق رحیمی ،زاده

تو میآیی و از باغ تنت صد بوسه میچینم

 ۲۶فوریه  ۱۹۶۲در کابل ،نویسنده و
کارگردان فارسی زبان افغانستانی-
فرانسوی است .او در  ۱۰نوامبر ۲۰۰۸

حمید مصدق

جادویی عجیب بود و با گذشت زمان و به تدریج این

به محبوبیتی عام و ویژه در زندگی آدمی دست

انتشارات :چشمه

اصالت

شگفتآوری برای انسانهای این سوی جعبۀ
ارتباط تبدیل به یک نوع رابطۀ دوستی ،همزادپنداری،

| مترجم :بنفشه فریسآبادی |

پس از باران

انسانها راه یافتند که در ابتدا ارتباط با آنها به طرز

جایزه معتبر گنکور را برای رمان

که نزدیک به هفت دهه از ورود این شخصیتها به

سنگ صبور کسب کرد .در زمان

زندگی انسانها میگذرد آنچه رخ داده است پیوند

جنگهای داخلی افغانستان در سال

نوستالژی چندین نسل با آنهاست .خاطرات جمعی

 ۱۹۸۴درحالی که  ۲۲ساله بود به
پاکستان گریخت و پس از درخواست
پناهندگی از سفارت فرانسه به پاریس
رفت .رحیمی پس از ورود به فرانسه،
در دانشگاه رووان به تحصیل ادبیات
مدرن فرانسه پرداخت و پس از آن
مدرک دکترایش را در رشته سینما
از سوربون دریافت کرد .او نخستین
رمان خود به نام خاکستر و خاک
را در سال  ۱۹۹۶نوشت .این رمان
در سال  ۲۰۰۰توسط سابرینا نوری
از فارسی به فرانسه ترجمه شد و در
همان سال انتشار یافت.

گالری مژده با ارائه آثار احد قدیری در آرتفر(Art

 )۱۳۶۶با به تصویر کشیدن نشانههای نوستالژیک

 )fairوپ آرت سوئیس حضور دارد .به گزارش پیام ما

دهه  ۷۰و  ۸۰میالدی ،با رویکرد پاپآرت و نشانههای

و به نقل از روابط عمومی گالری مژده ،آرتفر wopart

بارز این سبک که نزدیکترین حال و هوای آن

در شهر لوگانو ،سوئیس اول تا سوم مهر ( ۲۳تا ۲۵

روزهای مردم را تداعی میکند ،دست به خلق این آثار

سپتامبر) برگزار میشود و گالری مژده با ارائه آثار

زده است ،او راوی حال و هوای جمعی مردم به مثابۀ

هنرمند جوان احد قدیری در این رویداد حاضر است.

حجمی کوچک از تاریخچۀ خاطرات بر مکعبهای

وپ آرتفر که به آثار هنری کاغذی اختصاص دارد

چوبیست که به شکل چیدمان ارائه می شود.

چند سالی است جای خود را در اروپا باز کرده و با

گالری مژده به بهانه نمایش این آثار متن زیر را منتشر

استقبال شایان توجه گالریهای معتبر روبهرو است.

کرده است:

احد قدیری آثاری در این نمایش به تماشا میگذارد

از سال  ۱۹۵۰و همزمان با ورود تلویزیون به جوامع

که همگی با متریال چوب و کاغذ و با تکنیک کالژ و

انسانی و شکل گرفتن وسائل ارتباط جمعی ،دنیایی

نقاشی شکل گرفتهاند .این هنرمند تبریزی (متولد

از شخصیتهای تازه اما دور از دسترس به زندگی

که محدود به مرزهای جغرافیایی نمیشوند و تاثیری
شگرف بر تمام انسانهای دنیا گذاشتهاند و هریک به
نحوی از آنچه به ما منتقل کردهاند بازتابی عظیم به
ن روزهای ما
جا گذاشتهاند و حتی نمادهای بصری آ 
نیز جداییناپذیر از این شخصیتها نیستند.
احد قدیری با به تصویر کشیدن همان نشانهها ،با
رویکرد پاپآرت و نشانههای بارز این سبک که
ن روزهای مردم را تداعی
نزدیکترین حال و هوای آ 
میکند ،دست به خلق این آثار زده است ،او راوی
حال و هوای جمعی مردم به مثابۀ حجمی کوچک از
تاریخچۀ خاطرات بر مکعبهای چوبیست.
آرتفر  wopartدر شهر لوگانو سوئیس جمعه اول تا
سوم مهر ( ۲۳تا  ۲۵سپتامبر) برگزار میشود.

کارزار
درخواست آزادسازی حریم و احیای بستر رودخانههای شهر رفسنجان
کارزاری با عنوان «درخواست آزادسازی حریم و احیای

این شهر در اثر سیل ویران شده است و با توجه به

الیروبی و رفع تصرفات مسیر رودخانه شور از اوراف تا

بستر رودخانههای شهر رفسنجان» در وبسایت کارزار

اینکه رودخانههای موصوف از وسط شهر رفسنجان

انتهای شهر رفسنجان،

در جریان است .در متن این کارزار خطاب به وزیر

با تراکم جمعیتی باال و همچنین از روستاهای

 -۴تقاضا داریم مجوز طرح ساماندهی این رودخانهها

کشور و وزیر نیرو آمده است« :احترام ًا به استحضار

حومه شهر عبور مینماید اهمیت آنها را دوچندان

در محدوده فوقالذکر را زیر نظر کارشناسان فنی و

میرساند که رودخانههای گیودری ،شور و صادقآباد

کرده است».

مهندسی قانونی خود دنبال کند تا به دست درازی در

رفسنجان ،با توجه به آمار و اطالعات آب و هواشناسی،

در بخش دیگری از این کارزار گفته شده« :متأسفانه

حریم و بستر این رودخانهها پایان دهند و موضوع رفع

هیدرولوژی ،مورفولوژی ،سابقه و دورههای بازگشت

مسیر رودخانه بیاهمیت مانده و حتی در بیشتر جاها

تصرف از سودجویان و زمینخواران پیگیری شود ،تا

سیل ،یکی از مهمترین رودخانههای شهرستان مذکور

مسدود شده (بخصوص در مسیر جاده رفسنجان

مسیر رودخانهها آزاد شوند و سیالبها در رودخانهها

به حساب میآیند.

به سرچشمه از میدان امام حسین(ع) تا روستای

به مسیر واقعهای خود بازگردد ،نه اینکه مانند سیل

رودخانههای مذکور با لحاظ تبصره یک ماده  ۲قانون

اوراف که نه پل اصولی وجود دارد و آن پلهای کوچک

اخیر وارد منازل و مغازههای مردم شوند…

توزیع عادالنه آب و با در نظر گرفتن موارد فوقالذکر

ناچیزی هم بوده عمد ًا یا سهوا با انتقال نخالههای

اینجانبان امضاکنندگان این کارزار از وزیر نیرو و

و همچنین عرض و عمق بستر رودخانه و اثر داغاب،

ساختمانی از شهر مسدود و یا در زیر نخالهها پنهان

وزیر کشور استدعا داریم دستور فرمایید ،در اسرع

بهخصوص در محدوده شهر و همچنین وسعت

شدند…) لذا ما حمایتکنندگان این کارزار با جدیت از

وقت نسبت به اعزام هیئتی متشکل از متخصصان

حوضه آبریز این رودخانهها و ارتفاعات موجود و

وزیر محترم نیرو درخواست داریم:

و کارشناسان مهندسی رودخانهها و طرح و توسعه

همچنین سدها و بندهای خاکی متعدد در باالدست

 .۱آزادسازی حریم و اصالح پلهای غیراصولی موجود

وزارت نیرو و معاونت فنی و عمرانی وزارت کشور اقدام

آنها و سابقه سیالبهای اخیر که با ورود به منازل

و همچنین احداث پل های جدید و کارآمد در چند

شود تا با بررسی طرح مشاور و بازدید از وضعیت

و ...در شهر خسارتهای غیرقابل جبران وارد کرده،

نقطه و در مسیر رفسنجان به سرچشمه برای احیای

مسیرو پلها و بستر رودخانههای رفسنجان در

نشاندهنده آن است که رودخانههای فوق با وقوع

مسیر رودخانه اسد آباد از فرودگاه تا رودخانه شور،

خصوص اجرای طرح به اصطالح ساماندهی مورد نظر

بارندگیهای پایهای و سیلآسا به شدت وحشی و

 .۲برای کنترل ،رودخانه گیوه دری الیروبی و احداث

قبل از وقوع حوادث اقدام فرمایند تا تجربه سیل اخیر

سیالبی هستند و در صورت مسدود بودن بستر آنها

دیوار بتنی در حاشیه رودخانه از روستای ناصریه تا

شهر رفسنجان و شیراز و قم رود و ...تکرار نشود».

هنگام بروز سیل میتواند بسیار خطرناک و مخرب

مسیر انتهایی آن،

این کارزار از  15شهریور آغاز شده و تا  15آبان 1401

باشند که بنا به نقل تاریخ در گذشته چندین بار

 .۳مرمت و احداث پلهای مورد نیاز و آزادسازی و

ادامه دارد.

ازسرگیری پخش گلدن گلوب
پس از یک سال تحریم

استودیوهای بزرگ و بازیگران هالیوود این مراسم
را تحریم کردند.
نخستین بار روزنامه لسآنجلس تایمز در فوریه
 ۲۰۲۱فاش کرد که در میان  ۸۹عضو این نهاد
سینمایی حتی یک سیاهپوست هم حضور ندارد.
با وجود انتشار بیانیه انجمن مطبوعات خارجی
هالیوود و وعده ایجاد تغییرات ،برخی از چهرههای
مهم و سیاهپوست و سفیدپوست آمریکا چون
«آوا دو ورنای»« ،جینا پرینس-بایدوود»« ،جرنی
اسمالت»« ،پتن اسوالت»« ،امی شومر»« ،جود
آپاتو»« ،استرلینگ کی براون»« ،کری واشنگتن»
و  ...این صحبتها را ناکافی و عذر و بهانه دانستند
و در فضای مجازی به شدت از سیاستهای این
انجمن سینمایی انتقاد کردند.
انجمن مطبوعات خارجی هالیوود در واکنش به
این انتقادها ،با جذب  ۱۰۳عضو جدید از  ۶۲کشور

پس از یک سال تحریم گلدن گلوب از سوی شبکه

رایدهندگان ،اعالم کرد پخش زنده تلویزیونی این

« »NBCبه دلیل عدم تنوع نژادی در این نهاد ،حاال

مراسم را از سال  ۲۰۲۳از سر میگیرد.

این شبکه اعالم کرد این مراسم را در دورهی آتی

پس از مجموعهای انتقادها به انجمن مطبوعات

پخش تلویزیونی میکند.

خارجی هالیوود ،برگزارکننده جوایز ساالنه گلدن

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،این شبکه با اشاره

گلوب به دلیل نبود تنوع نژادی در این نهاد ،شبکه

به اقدامات برگزارکنندگان جوایز گلدن گلوب برای

« »NBCپخش مراسم ساالنه جوایز سینمایی و

رسیدگی به اصول اخالقی و ایجاد تنوع در میان

تلویزیونی گلدن گلوب در ژانویه  ۲۰۲۲را لغو کرد و

خارج از آمریکا ،مجموع رایدهندگان خود را به ۲۰۰
نفر رسانده است.
بر اساس گزارش « ،»NBCمجموع رأیدهندگان
جوایز گلدن گلوب اکنون  ۵۲درصد زن و ۵۱.۵
درصد از نظر نژادی و قومی متفاوت هستند ،با
اعضایی که  ۱۹.۵درصد التین تبار ۱۲ ،درصد
آسیایی ۱۰ ،درصد سیاهپوست و  ۱۰درصد از منطقه
خاورمیانه هستند.

