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رئیس جمهوری از دستگاه های اجرایی خواست برای ناکامی 
دشمن، دستاوردهای علمی را تبیین کنند 

سخنرانی برای بازگشت نخبگان 
در روزهایی که ماجرای اقامت فرزند یکی از اعضای دولت انقالبی در کانادا 

به سوژه داغ رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شده، رئیس این دولت از 
لزوم توجه به نخبگان گفته است. درخواستی که انگیزه ای شد تا بار دیگر 

ناظران از »فرار مغزها« و »مهاجرت نخبگان« بگویند و از نحوه برخورد 
نظرخواهی از فعاالن محیط زیست  دولت ها با این سرمایه های ارزشمند و بی بدیل گالیه کنند.

درباره اثربخشی کنشگری محیط زیستی 

دلسرد نشوید
بهمن ایزدی، حمیدرضا میرزاده، 

مسعود موالنا، محمد درویش، حسین 
آخانی، حسین عبیری گلپایگانی و میترا 
البرزی منش  در این باره سخن گفته اند

 نتایج یک پژوهش درباره پراکنش
و وضعیت پلنگ ایرانی در محدوده 

غربی آن نشان داد

انتقام جویی، اصلی ترین 
عامل تهدید پلنگ 

گروه تخصصی گربه سانان، شماره جدید خبرنامه خود 
را به پلنگ ایرانی اختصاص داده است. این خبرنامه 
شامل مجموعه ای از گزارش ها و مقاالت ارسال شده 
توسط کارشناسان و متخصصین سراسر دنیا در رابطه با 
این گونه است. »پراکنش و وضعیت پلنگ ایرانی در 
محدوده غربی آن« عنوان یکی از این مقاله ها است...

۷۵ درصد پسماند عادی 
کشور به طور مستقیم 

دفن می شود
سازمان  شهری  خدمات  و  زیست  محیط  مدیرکل 
درصد  گفت: ۷۵  دهیاری های کشور  و  شهرداری ها 
دفن می شود. سید  عادی کشور مستقیمًا  پسماند 
کنفرانس  سومین  در  شهریور   ۲۳ راضی  حبیب 
بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع 
ملی  کنفرانس  دومین  و  محیط زیست  و  طبیعی 
مدیریت سبز پسماند در دانشگاه محقق اردبیلی با 
اصولی،  پسماندها  دفن  افزود:  خبر  این  اعالم 

مهندسی و بهداشتی نیست.

متروپل باز هم فروریخت
به  به مصدومان  برای کمک  امدادگران هالل احمر 
محل حادثه رفتند. تا لحظه تنظیم این خبر شمار 

مصدومان نامعلوم بود. 

اعالم خطر به مردم جهان
 حذف تدریجی سوخت های فسیلی می تواند ساالنه از مرگ ۳.6 میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا جلوگیری کند

سازمان جهانی بهداشت و 200 انجمن بهداشت خواستار شکل گیری معاهده جهانی منع گسترش سوخت های فسیلی شدند

 در شهر کم تراکم کرمان، شهرداری قصد دارد کوه های صاحب الزمان و پادگان ۰5 
 را از محدوده شهری خارج کند تا زمین های اراضی هوانیروز به شهر الحاق شوند 
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کرمان - مشکالت تامین آب و آبرسانی به روستاهای 
کهنوج در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت آبفا 
قرارگاه  مسئول  شاهرخی  سرهنگ   ، استان کرمان 
پیشرفت و آبادانی استان و سرهنگ برجی فرماندهی 
روابط  گزارش  به  شد.  بررسی  کهنوج  ناحیه  سپاه 
عبدیان  علیرضا  استان کرمان،  آبفا  شرکت  عمومی 

در این جلسه با قدردانی از تالشهای سپاه ثارهللا در 
طرح آبرسانی به روستاهای استان خاطر نشان کرد: 
متاسفانه در استان کرمان ۷۱۷ روستا فاقد آب و ۵۴۸ 
روستا دارای تنش آبی است که با طرح جهاد آبرسانی  
چنانچه با نگاه و حرکت انقالبی عمل کنیم ظرف ۳۰ ماه 
 مشکالت آب شرب در بخش روستایی حل می شود.

وی افزود:  از ابتدای مهرماه با برگزاری جلسات گذر 
از بحران  برای تابستان سال آینده برنامه ریزی می 
سر  پشت  مشکالت کمتری  با  را  تابستان  تا  شود 
گذاریم. در پایان این جلسه،  برای رفع مشکالت آب 
نقاط دارای مشکل در شهرستان کهنوج تصمیم گیری 

و راهکارهای الزم ارائه شد.

 مشکالت حوزه آب و آبرسانی به روستاهای کهنوج بررسی شد

آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای

شود،  واصل  مقرر  مدت  انقضای  از  بعد  پیشنهاداتی  كه  و  مخدوش   مشروط،  امضاء،  و  سپرده   فاقد  پیشنهادهای  به 
سپرده های مخدوش و كمتر از میزان مقرر، چك شخصی و  نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معامالت شهرداری های 
مراکز استان ها می باشد.

 هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه: رنگ آمیزی سنگ جدول ، نرده های بلوار ها و نقاشی دیواری ) خرید (
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع و به میزان۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال که می 

تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده ۲۰۲5۱۴66۸5 بانک تجارت به نام منطقه دو شهرداری یزد و یا به صورت 
ضمانت نامه بانکی)دارای اعتبار سه ماهه( در وجه حساب مذکور باشد.

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد  معادل ۱۰ درصد مبلغ  قرارداد می باشد.
پیش پرداخت: پس از انعقاد قرارداد کارفرما می تواند نسبت به پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار طبق آیین نامه معامالت 

مالی شهرداری در ازای دریافت ضمانت نامه بانكی اقدام نموده و در هر پرداختی این مبلغ مستهلك می شود.
نحوه تأمین اعتبار پروژه: پروژه از محل بودجه سال ۱۴۰۱  شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.

مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان خرید اسناد مناقصه از تاریخ  ۱۴۰۱/۰6/۲۴ تا  تاریخ ۱۴۰۱/۰6/۲9 و حداکثر تاریخ ارائه 
پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد)سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( به آدرسsetadiran.ir و تسلیم مدارک)ضمانت نامه 

بانکی( به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۰۷/۱۲ /۱۴۰۱ می باشد و کلیه 
پیشنهادات در ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۴ در  دفتر مدیر منطقه دو شهرداری یزد مفتوح و با حضور 

اعضاء تصمیم گیری خواهد شد.
محل انجام كار: شهر یزد)شهرداری منطقه دو(

محل دریافت اسناد: جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت  setadiran.ir  مراجعه نمایید. نظر به اینكه وجه پرداختی مسترد 
نمی گردد قبل از پرداخت وجه نسبت به مطالعه كامل نمونه اسناد اقدام و در صورت تمایل نسبت به واریز مبلغ و خرید 

اسناد اقدام نمایند.
در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد   ۱.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره  ۲۰9۱5۱۲۲۲۲ بانک تجارت به 
نام شهرداری منطقه دو یزد( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد

رنگ آمیزی سنگ جدول ، نرده های بلوار ها 
و نقاشی دیواری ) خرید ( 

شناسه آگهی۱۳۸۰۸۷6- شماره میم الف-۱

بُحران کم آبی را جدی بگیریم 
هرمزگان  استان  در  ولی فقیه  نماینده   - هرمزگان 
دریا  آب  شیرین سازی  سمت  به  حرکت  گفت: 
بزرگی  بسیار  حرکت  نیاز،  مورد  آب  تأمین  جهت 
می شود. محسوب  صنعت  َاستقالل  راستای   در 

در  عبادی زاده،  محمد  حجت االسالم والمسلمین 
اظهار  المهدی،  آلومینیوم  شرکت  مدیرعامل  دیدار 
کرد: امیدوارم صنعت آلومینیوم که در مقطعی دچار 
یک سکته شد بتواند با قدرت به راه خود ادامه دهد 
دهد. افزایش  سالیان  در طول  را  تولید   و ظرفیت 

عبادی زاده بیان کرد: به آقای رئیس جمهور هم اعالم 
به  صنایع  اجتماعی  مسئولیت ها  اگر  که  کرده ام 
کمک استان نیاید با بودجه عمومی دولتی نمی توان 
بخشید  بهبود  را  هرمزگان  منفی  شاخص های 
کرد. پر  را  دیگر  استان های  با  موجود  فاصله   و 

خاطرنشان  هرمزگان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
از  بیش  در  خوزستان  استان  گذشته  سال  کرد: 
مسئولیت های  بخش  از  تومان  میلیارد  هزار   ۷

نیز  استان کرمان  و  است  شده  بهره مند  اجتماعی 
تومان  میلیارد   ۲۰۰ از  بیش  ورزش  بخش  در  تنها 
هزینه  اجتماعی  مسئولیت های  قالب  در  تنها 
در  مستقر  صنایع  می رود  انتظار  که  است  کرده 
هرمزگان نیز بخشی از مشکالت استان را از طریق 
کنند. برطرف  خود  اجتماعی  مسئولیت   ایفای 

از  برخی  برق  باالی  به مصرف  اشاره  با  عبادی زاده 
صنایع، بیان کرد: برخی از صنایع به تنهایی نزدیک 
می کنند  مصرف  برق  بندرعباس  شهر  تمام  به 
صنایع  توسط  اختصاصی  نیروگاه  احداث  با  که 
بود. نخواهیم  مواجه  برق  کمبود  چالش  با   دیگر 
صنعت  کنار  در  نیروگاه  احداث  کرد:  عنوان  وی 
هرچه  امیدوارم  که  است  خوبی  اقدام  آلومینیوم 
سمت  به  حرکت  طرفی  از  برسد.  نتیجه  به  زودتر 
موردنیاز،  آب  تأمین  دریا جهت  آب  شیرین سازی 
صنعت  َاستقالل  راستای  در  بزرگی  بسیار  حرکت 

می شود. محسوب 

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه دولت باید تامین آب پایدار 
برای منطقه سیستان را اولویت قرار دهد، گفت: حق آبه 
سیستان از رودخانه هیرمند همچنان به شوره زار هدایت 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  دهمرده  حبیب هللا  می شود. 
تسنیم در زابل با اشاره به معضل آب در منطقه سیستان 
اظهار داشت: اصلی ترین مانع در تحقق حق آبه منطقه 
سیستان بند کمال خان است چرا که این بند ساخته 
آمریکا، اسرائیل، انگلیس و آل سعود است و هدف از 

 طراحی و ساخت آن خالی از سکنه کردن سیستان  است.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه حق آبه منطقه سیستان از 
شود،  مطالبه  جدی  طور  به  باید  هیرمند  رودخانه 
حق آبه  جدی  پیگیری  موازات  به  باید  دولت  افزود: 
تبخیر  از  جلوگیری  عمان،  دریای  آب  انتقال  پروژه 
آب چاه نیمه ها، حفر چاه های ژرف در منطقه و سایر 
راهکارهای علمی را با رویکرد تامین منابع آبی پایدار 

دنبال کند. برای سیستان 

صنایع هرمزگان به سمت استقالل 
 در تأمین انرژی خود بروند

حق آبه هیرمند همچنان 
 به شوره زار "گود زره" می رود

بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رئیس    - گرگان 
منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: ۵۰۰ 
هزار نهال مرتعی با هدف مقابله با بیابان زدایی 
دولت  استانی  سفر  اعتبارات  محل  از 
است.  تولید  دست  در  استان  به   سیزدهم 
تاج قلی فرهنگ دوست روز چهارشنبه در گفت 
با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی  و گو 
افزود: تولید این تعداد نهال به همراه ۱۰۰ هزار 
اتحادیه  با  مشارکتی  صورت  به  مرتعی  نهال 
و  قال  آق  گنبدکاووس،  در  استان  مرتعداران 
آذرماه  از  که  است  اقدام  دست  در  مراوتپه 
انتقال  غرس  برای  بارندگی  نخستین  با 
داده می شود. به گفته وی برای پوشش هر 
است. نیاز  نهال   ۷۰۰ حدود  به  مرتع   هکتار 
که  نهال ها  این  غرس  کرد:  اضافه  وی 
سنس،  کانی  »اترپیلکس  گونه های  از 
آگروپایرون  هالیموس،  فورمیس،  لنتی 
مشارکت  با  است  قره داغ«  و  النگاتوم 
استان  مرتعداری  تعاونی   ۴۰ از  بیش 
شد. خواهد  انجام  زمستان  فصل   در 

اولویت  کرد:  خاطرنشان  فرهنگ دوست 
نوار  شهرستان های  مراتع  در  نهال ها  غرس 
 شمالی گنبدکاووس، گمیشان و آق قال است.

دولت سیزدهم  سفر  محل  از  بیان کرد:  وی 
بیابانزایی  و  مراتع  احیا  و  اصالح  بخش  به 
اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۵۰ و  هزار  استان 
 ۵۰ مرحله  نخستین  در  که  شده  مصوب 
یافت. تخصیص  معادل  ریال   میلیارد 
به گفته وی طی پنج سال اخیر حدود ۸.۵ 
با  مقابله  برای  مرتعی  نهال  اصله  میلیون 
بیابان زدایی و افزایش پوشش منطقه و رونق 

شد. غرس  گلستان  در  دامپروری 

5۰۰ هزار نهال برای
 مقابله با بیابان زدایی 

 در گلستان تولید می شود

فرارسیدن اربعین حسینی را تسلیت می گوییم
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»توجه به نخبگان فقط با حرف و سخن 
تحقق نمی یابد«؛ این بخشی از نطق روز 
گذشته ابراهیم رئیسی است که در جریان 
دولت  هیات  هفتگی  نشست  برگزاری 
از  دقیقی  و گزارش  آمار  البته  ایراد کرد. 
برای  اقدامات دولت سیزدهم  و  عملکرد 
در  به کشور  بازگشت  به  نخبگان  تشویق 
تاکید  همین  حتی  اما  نیست  دست 
کالمی در گفتار رئیس دولت سیزدهم هم 
چندان مسبوق به سابقه نیست و در این 
یک سال و چند ماهی که از آغاز به کار 
این دولت می گذرد، کمتر به یاد داریم که 
ابراهیم رئیسی به این چنین موضوعاتی 
بخواهد که  دولتش  اعضای  از  و  بپردازد 
تالش  اهدافی  چنین  تحقق  راستای  در 
کند. اما حتی اگر همین تاکیدات کالمی 
را معیار سنجش و داوری قرار دهیم، باز 
درخواهیم یافت که رئیس دولت سیزدهم 
دولت،  این  اعضای  مجموعه  متعاقبًا  و 
درک چندان دقیق و روشنی از الزامات و 
ضروریات تحقق این هدف ندارد. چنان که 
رئیسی در ادامه همین سخنرانی و پس 
از آن که تاکید کرد که »توجه به نخبگان 
با حرف و سخن تحقق نمی یابد«،  فقط 
و  نخبگان  مطالبات  و  نیازها  تامین  از 
»باید  کرد:  اضافه  و  گفت  دانشگاهیان 
نیز  را  آنها  شغلی  و  معیشتی  نیازهای 
فعالیت  و  خدمت  زمینه  تا  تامین کنیم 
در  این  شود.«  تسهیل  کشور  در  آنها 
حالی است که به باور بسیاری از ناظران، 
مغزها«  »فرار  به  منجر  نهایت  در  آن چه 
می شود،  نخبگان«  »مهاجرت  همان  یا 
صرفًا مشکالت معیشتی و اقتصادی آنان 
نیست و مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز 

در این میل به مهاجرت بی تاثیر نیست. 
نخبگان  مختص  لزومًا  البته  تمایلی که 
و  آمار  تا جایی که حتی  نیست.  جامعه 
واقعیت  این  از  حاکی  نیز  رسمی  ارقام 
است که تمایل به خروج از کشور در این 
حدود یک دهه گذشته، به شدت عمومیت 

است.  یافته 
جالب آن  که با نگاهی به آن چه رئیسی 
در همین سخنرانی روز گذشته در رابطه 
از کشور  نخبگان خارج  لزوم ترغیب  با 
نخبگان  تشویق  و  وطن  به  بازگشت  به 
مملکت  این  در  ماندن  به  داخل کشور 
درخواهیم  درعین حال  کرده،  مطرح 
این موضوع  به  او چرا  اساسًا  یافت که 
لزوم  بر  تاکید  از  و هدفش  دارد  توجه 
حفظ نخبگان چیست. هدفی که در عین 
حال می تواند نشان دهنده این باشد که 
تاکیدهایی که  و  تاکید کالمی  این  چرا 
دیگر  از  بسیاری  هم  و  او  هم  پیش تر 
مسئوالن مملکت در این راستا داشتند، 
که  رئیسی  است.  نشده  واقع  کارساز 
از  ابتدا  دولت،  دیروزهیات  نشست  در 
دانشگاه های  علمی  بزرگ  افتخارات 
دولت  اعضای  از  ادامه  در  گفته،  کشور 
دستاوردها  و  افتخارات  این  خواسته 
به ویژه  جامعه  در  آفرینی  امید  برای  را 
تبیین  ضروری  نخبگانی  قشر  میان  در 
کنند و پس از آن، از همه دستگاه های 
تبلیغاتی  نهادهای  به ویژه  اجرایی کشور 
این  واقعیات  خواسته  رسانه ای  و 
چهره های  و  کرده  بیان  را  پیشرفت ها 
او  اما  معرفی کنند.  را  کشور  در  موفق 
تمام این درخواست ها را نه لزومًا برای 
و  علمی  نخبگان  این  وضعیت  بهبود 

»ناکامی  به خاطر  صرفًا  بلکه  غیرعلمی، 
دشمن در رسیدن به اهدافش« مطرح 
حال  عین  در  انگیزه ای که  است.  کرده 
تمرکز  و  توجه  میزان  نشان گر  می تواند 

باشد. مسئله  این  به  او 
این نوع نگاه به مسئله مهاجرت و لزوم 
جلب سرمایه های انسانی خارج از کشور 
تغییر  به  امید  شرایطی  در  داخل  به 
چنان که  که  می کند  کمرنگ  را  اوضاع 
اشاره شد بحران مهاجرت در ایران دیگر 
صرفًا مختص نخبگان نیست و جمعیت 
از  بسیاری  از  کشور  از  خارج  ایرانیان 
رفته.  فراتر  مملکت  این  کالن شهرهای 
شاهد این مدعا نیز آمار حدودًا ۵ میلیونی 
ایرانیان خارج کشور است که در سال های 
تاکید  مورد  گوناگون  انحای  به  گذشته 
قرار گرفته و آن چه وزارت امور خارجه در 
سال ۹۹ در این خصوص منتشر کرد نیز 
در  آن که  جالب  است.  آن  صحت  موید 
دشمن«  »ناکام گذاشتن  رئیسی  حالی 
را مهمترین انگیزه تشویق این ایرانیان به 
بازگشت به کشور عنوان می کند که از قضا 
بزرگترین جمعیت ایرانیان خارج از کشور 
در کشور آمریکا سکونت دارند. جمعیتی 
حدودًا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که 
در ایالت های مختلف این کشور مشغول 
حالی  در  هم  آن  هستند.  زندگی  و  کار 
که دو کشور کانادا و انگلستان که چندان 
رابطه حسنه ای با دولت جمهوری اسالمی 
نیز ندارند، پس از امریکا بیشترین سهم 
از کشور  ایرانیان خارج  از  را در میزبانی 
از  نفر  هزار   ۴۰۰ حدود  آن که  چه  دارند. 
خارج  ایرانیان  میلیونی   ۵ این جمعیت 
از کشور در این دو کشور ساکن هستند. 

ایرانیان  بیشتر  همچنین  آمار  این  بنابر 
خارج از کشور یعنی حدود ۴۷ درصد از 
کل در  ۱۲ کشور در حوزه آمریکا سکونت 
دارند و پس از آن نیز ۳۰ کشور اروپایی 
قرار دارند که محل سکونت ۲۹ درصد از 
از کشور هستند.  ایرانیان خارج  مجموع 
آمار و ارقامی که اتفاقًا نشان می دهد علت 
مهاجرت گسترده ایرانیان به خارج کشور 
لزومًا دالیل اقتصادی و معیشتی نیست؛ 
است  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل  بلکه 
که باعث شکل گیری چنین جمعیت های 
بزرگی در کشورهای امریکایی و اروپایی 
کمترین  از  که  کشورهایی  است.  شده 
قرابت فرهنگی با ما برخوردارند و از آن جا 
و  یورو  این کشور  اغلب  پول  واحد  که 
دالر است، مهاجرت به آنها برای ایرانیان 
فرض  بر  است که  آن  از  دشوارتر  بسیار 
حتی  یا  همسایه  به کشورهای  بخواهند 
مهاجرت  آفریقایی  و  آسیایی  کشورهای 
و  جغرافیایی  فاصله  آن که  حال  کنند. 
اروپایی  این کشورهای  طوالنی  مسافت 
و امریکایی با ایران نیز می تواند مهاجرت 
ایرانیان  اولویت های  از  را  این مناطق  به 

خارج کند اما چنین نشده است.
سیزدهم  دولت  رئیس  حالی که  در  اما 
تلویحًا مشکالت اقتصادی را علت  اصلی 
رئیس  کرده،  عنوان  نخبگان  مهاجرت 
شهر  شورای  اقتصادی  کمیته  پیشین 
دالیل  کنار  در  که  است  معتقد  تهران 
اقتصادی و معیشتی، باید به موضوعات 
محمود  باشیم.  داشته  توجه  هم  دیگر 
میرلوحی  بر این نظر است که نمی توان 
نادیده  را  معیشتی  نامساعد  وضعیت 
گرفت اما: »عزت و احترام به شهروندان 
و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی 
و آزادی های اساسی اجتماعی و سیاسی 
است که  مسائلی  مهمترین  شاید  آنان، 
می تواند در این بحث حائز اهمیت باشد.« 
ما«  »پیام  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
که دولت چگونه می تواند زمینه بازگشت 
نخبگان و همچنین عموم ایرانیان خارج 
از کشور را فراهم کند، می گوید: »از حدود 
عنوان  با  که  جریانی  پیش  دهه  یک، 
کرد  موجودیت  اعالم  پایداری«  »جبهه 
نیروها  شاخص ترین  از  برخی  اتفاقًا  و 
سال ها  سابقه  دبیرکل شان  جمله  از 
دارد،  را  متحده  ایاالت  زندگی  و  اقامت 
از  به هر دلیل در خارج  را که  هر کسی 
شدیدترین  هدف  می کرد،  زندگی  کشور 
حمالت و هجمه های انتقادی قرار داد و 
همه را به خیانت متهم کرد. این جریان 
این جریان  با  نیروهای همسو  برخی  و 
مطرح کرده  را  دیدگاهی  چنین  سال ها 
با یک  ایرانیان خارج از کشور را  و همه 
چوب رانده اما حاال کم کم روشن شده که 
بسیار  سیاسی  نیروهای  و  افراد  همین 
دست  سال ها  این  در  آنها،  به  نزدیک 
بسیاری  هم اکنون  و  زده  مهاجرت  به 
خارجی  کشورهای  در  فرزندانشان  از 
می گوید:  میرلوحی  دارند.«  سکونت 
با  نامعقولی  رفتار  »وقتی سال ها چنین 
هم وطنان خارج از کشور شده و پس از 
آن هم هر کس را که دو تابعیتی بود، با 
اتهام جاسوسی مورد هجمه قرار دادیم، 
همه چیز  ناگهان  داشت  انتظار  نمی توان 
این  به  سرمایه ها  این  و  برود  یادها  از 
این  با  او  بازگردند.«  کشور  به  راحتی 
همه معتقد است که هیچ چیز غیرممکن 
نیست و الزمه عملی شدن این خواسته و 
بازگشت ایرانیان به وطن، کنار ایجاد رفاه 
و  افکار  به  احترام  آرامش،  و  آسایش  و 
باورهای آنان است و به رسمیت شناختن 

ایرانیان. همه  شهروندی  حقوق 

رئیس جمهوری از دستگاه های اجرایی خواست برای ناکامی دشمن،
دستاوردهای علمی را تبیین کنند 

سخنرانی برای بازگشت نخبگان 
بنابر آخرین آمار وزارت امور خارجه ۴۷ درصد از ایرانیان خارج از کشور در قاره آمریکا و ۲9 درصد 
از این جمعیت حدودًا 5 میلیونی در اروپا سکونت دارند

رمز رسیدن به 
»نقطه مطلوب توافق« 

از نگاه وزیر خارجه
در تماس تلفنی وزیران امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و عمان آخرین تحوالت مذاکره 
برای رفع تحریم ها مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت. به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان 
در این گفت وگوی تلفنی با تاکید بر پایبندی 
جمهوری اسالمی ایران به روند گفت وگو و تبادل 
پیام برای رفع تحریم ها و با اشاره به تالش همه 
به  طرف ها طی چند ماه گذشته، رمز رسیدن 
نقطه مطلوب توافق در شرایط حاضر را  تمرکز 
ایاالت متحده بر واقع بینی و نشان دادن داشتن 
اراده الزم دانست. وزیر امور خارجه ایران با اشاره 
به نشست جاری آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در وین افزود: صدور بیانیه غیرسازنده در نشست 
وین هیچ ثمری ندارد. امیرعبداللهیان در این 
گفت وگو بار دیگر  اراده و حسن نیت الزم  از 
به گام  رسیدن  برای  اسالمی  جمهوری  سوی 
نهایی توافق خوب، قوی و پایدار را مورد تاکید 
قرار داد. بدر البو سعیدی وزیر خارجه عمان نیز 
در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اهمیت رسیدن 
به توافق و بازگشت همه طرف ها به تعهدات، 
ضمن قدردانی از نقش سازنده تهران در روند 
مذاکرات، بر ضرورت تالش جهت نتیجه گیری 

مثبت از ماه ها مذاکره، تاکید کرد.

احتمال از سرگیری 
صادرات نفت به هند

انتظار می رود موضوع خرید نفت ایران توسط ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور ایران در جریان سفر به ازبکستان و در دیدار 
شخصی با مودی در جریان اجالس سران سازمان همکاری 
شانگهای در سمرقند مطرح شود. به گزارش ایلنا به نقل از 
فوربکو، با تداوم جنگ روسیه و اوکراین و با وجود تحریم های 
آمریکا، هند همچنان از روسیه نفت می خرد. در همین حال، 
ایران نسبت به فروش نفت به هند از خود تمایل نشان داده 
است. ایران از هند می خواهد تا با استفاده از همان روشی 
که از روسیه نفت  وارد می کند، از ایران هم نفت بخرد. به 
گزارش رسانه ها، ایران بر این باور است که هند همان طور 
که تحریم های غرب علیه روسیه را نادیده می گیرد و از این 
کشور نفت وارد می کند در رابطه با نفت این کشور هم می تواند 
چنین سیاستی را در پیش بگیرد. هند از می ۲۰۱۹ و پس از 
بازگردانده شدن تحریم ها از سوی دولت ترامپ واردات نفت 
از ایران را قطع کرد. این کشور پیش از اعمال تحریم ها دومین 
خریدار نفت ایران پس از چین بود. به گفته مقامات، هند به 
دلیل فشارهای آمریکا در آن زمان مجبور به انجام این اقدام 
شد، زیرا آمریکا تحریم های شدید زیادی را علیه ایران اعمال 
ایران می گویند که تحریم های اعمال  بود. مقام های  کرده 
شده توسط آمریکا یکجانبه است و تحت رهبری سازمان 
را  این کشور  از  اما هند همچنان خرید نفت  ملل نیست، 
متوقف کرده است. ایران می گوید اکنون که هند مکانیسمی 
برای دوری از تحریم های اعمال شده علیه روسیه آماده کرده 
است، باید همین سیاست را در مورد ایران نیز دنبال کند. 
بنا بر گزارش ها، این موضوع در هفته گذشته هنگامی که 
علی چگنی سفیر مستقر ایران در هند با وزیر امور خارجه 
جایشانکار مالقات کرد، مورد بحث قرار گرفت. انتظار می رود 
این موضوع توسط ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در 
دیدار شخصی با نخست وزیر مودی در جریان اجالس سران 
سازمان همکاری شانگهای در سمرقند ازبکستان هم مطرح 
شود. اجالس سران سازمان همکاری شانگهای قرار است از 
۱۵ تا ۱6 سپتامبر برگزار شود و در آن به غیر از مودی، رئیسی 
و همه رهبران آسیای مرکزی، شی جین پینگ رئیس جمهور 
چین، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شهباز شریف 

نخست وزیر پاکستان نیز حضور خواهند داشت.

متروپل باز هم 
فرو ریخت

نزدیک به ۳ ماه پیش، در حالی که ۲۰ روزی 
از فاجعه فروریزش ساختمان ۱۰ طبقه متروپل 
می گذشت و داغ آن ۴۳ نفری که درپی این 
فاجعه جان باختند، هنوز تازه بود، خبرگزاری ها 
از انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم االنبیاء به منظور 
اجرای پروژه تخریب بقایای این ساختمان خبر 
دادند. حاال در شرایطی که ۳ ماه از آغاز به کار 
این قرارگاه می  گذرد، منابع خبری از فروریزش 
دوباره متروپل خبر داده اند. خبرگزاری فارس بر 
این اساس با تاکید بر این که »عوامل امدادی 
اعالم  هستند«،  حادثه  محل  در  اورژانس  و 
کرد: »هنوز در خصوص تلفات احتمالی خبری 
مخابره نشده است.« حال آن که فرماندار ویژه 
آبادان در روزهای پایانی خردادماه با اشاره به 
انعقاد قرارداد برای اجرای پروژه تخریب بقایای 
این ساختمان با قرارگاه خاتم االنبیاء گفته بود: 
»پس از تصمیم گیری های کارشناسی، تقسیم 
کار و استقرار تجهیزات الزم مانند جرثقیل ۲۵۰ 
تنی در خیابان امیرکبیر آبادان عملیات تخریب 
بقایای سازه متروپل آغاز شده است.« احسان 
عباسپور با بیان این که قرار است تخریب این 
ساختمان به صورت طبقه ای باشد و عملیات از 
باالی ساختمان انجام شود، تاکید داشت: »این 
فرآیند با دقت و سرعت کافی صورت می گیرد 
به محیط  این است که خسارتی  بر  و تالش 
اطراف ساختمان وارد نشود.« حاال حدود ۳ ماه 
پس از آغاز تالش و اقداماتی که زیرنظر قرارگاه 
خاتم االنبیاء آغاز شده، همین ساختمان بار دیگر 
دچار فروریزش شده است. این در حالی است 
فروریزش  از  ناشی  احتمالی  خسارات  از  که 
اطراف  محیط  به  متروپل  ساختمان  مجدد 
نیست.  دست  در  اطالعی  نیز  ساختمان  این 
ساختمانی که ۱۰ طبقه در منطقه امیری آبادان 
که دوم خردادماه امسال فروریخت و عالوه بر 
۴۳ قربانی، منجر به مجروح شدن ۳۸ نفر از 

تکذیب استعفای سورنا شهروندان این شهر شد.
ستاری با حضور در نشست 
شورای عالی انقالب فرهنگی 

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری که 
روز گذشته برخی اخباری درباره استعفای او منتشر شده 
بود، در جلسه شب گذشته شورای عالی انقالب فرهنگی 
حاضر بود. به گزارش خبرگزاری برنا، سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری شب گذشته در جلسه 
شورای عالی انقالب فرهنگی حضور یافت که با توجه به 
انتشار برخی اخبار مبنی بر استعفای او، از منظر رسانه ها 
سورنا  استعفای  از  اخبار  برخی  گرفت.  قرار  توجه  مورد 
ستاری و تقدیم متن آن به رئیس جمهور منتشر شده 
بود و حتی عنوان شده بود استعفای او از معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری مورد موافقت رئیس جمهور قرار 
نگرفته است اما خبرگزاری برنا در خبری اعالم کرد که سورنا 
ستاری در محل کار خود حاضر بوده و کارهای روزانه اش را 

انجام می دهد.

تکذیب استعفای 
سرپرست فعلی وزارت کار 

خبر استعفای زاهدی وفا تکذیب و جعلی خوانده شد. 
به گزارش ایلنا، در پی انتشار خبر استعفای زاهدی وفا، 
در  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزارت  فعلی  سرپرست 
برخی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی، صحت این خبر 
تکذیب و جعلی خوانده شد. محمدهادی زاهدی وفا که در 
حال حاضر مسئولیت سرپرستی وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی را بر عهده دارد ۱۵ شهریور ماه از سوی رئیس 
جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی به هیأت رئیسه مجلس معرفی شد. ۷5 درصد پسماند عادی 
کشور به طور مستقیم 

دفن می شود
مدیرکل محیط زیست و خدمات شهری سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: ۷۵ درصد 
می شود.  دفن  مستقیمًا  عادی کشور  پسماند 
سومین  در  شهریور   ۲۳ راضی  حبیب  سید 
کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی 
صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست و دومین 
کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند در دانشگاه 
دفن  افزود:  خبر  این  اعالم  با  اردبیلی  محقق 
پسماندها اصولی، مهندسی و بهداشتی نیست. 
مدیرکل محیط زیست و خدمات شهری سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور تشریح کرد: 
تولید  کشور  در  پسماند  تن  هزار   ۵۵ روزانه 
می شود که ۴۵ هزار تن آن شهری و ۱۰ هزار 
تن پسماند روستایی است. این مسئول با بیان 
اینکه ۱۰ درصد پسماندهای کشور تفکیک در 
مبدأ می شود، اضافه کرد: قانون سهم تفکیک 
از مبدأ در کشور را ۲۸ درصد مشخص کرده 
است. مدیرکل محیط زیست و خدمات شهری 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
اضافه کرد: 6۵ درصد پسماند تولیدی در کشور 
تر و ۳۵ درصد پسماند خشک است. راضی 
اینکه عدم ورود بخش خصوصی به  با بیان 
حوزه پسماند یکی از چالش های پیش روی 
مدیریت پسماند است، ادامه داد: چالش دیگر 
این است که ساختار مناسب در سطح ملی، 

استانی و محلی وجود ندارد.

ابراهیم رئیسی پس از 
آن که تاکید کرد »توجه به 
نخبگان فقط با حرف و سخن 
تحقق نمی یابد«، از تامین 
نیازها و مطالبات نخبگان و 
دانشگاهیان سخن گفت: باید 
نیازهای معیشتی و شغلی 
آنها را نیز تامین کنیم تا زمینه 
خدمت و فعالیت آنها در کشور 
تسهیل شود

رئیسی امضای اسناد میان دو 
کشور را جلوه خوبی از اراده 
طرفین برای توسعه روابط 
در حوزه های مختلف دانست 
و خاطرنشان کرد: جمهوری 
اسالمی ایران همچنین در 
عرصه کشاورزی تجربیات خوبی 
دارد و کشاورزی می تواند یکی 
از زمینه های خوب همکاری بین 
دو کشور باشد

در روزهایی که ماجرای اقامت فرزند یکی از اعضای دولت انقالبی در کانادا به سوژه داغ رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
تبدیل شده، رئیس این دولت از لزوم توجه به نخبگان گفته است. درخواستی که انگیزه ای شد تا بار دیگر ناظران از »فرار 

مغزها« و »مهاجرت نخبگان« بگویند و از نحوه برخورد دولت ها با این سرمایه های ارزشمند و بی بدیل گالیه کنند.

گزارش روز

|  
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 |

رئیس جمهوری در نشست مشترک هیئت های عالی رتبه ایران و ازبکستان مطرح کرد

لزوم افزایش ۳ تا ۴ برابری حجم مبادالت 
تجاری تهران و تاشکند

اراده  با  اینکه  بیان  با  سیزدهم  دولت  رئیس 
موجود در مسئولین دو کشور، حجم مبادالت 
 ۵۰۰ از  اول  گام  در  می تواند  طرفین  تجاری 
میلیون دالر فعلی ۳ تا ۴ برابر افزایش یابد،بیان 
بازرگانی  کرد: جمهوری اسالمی در بخش های 
و همکاری های فنی-مهندسی نیز ظرفیت های 
خوبی برای گسترش همکاری با ازبکستان دارد. 
ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دیروز چهارشنبه، در 
اولین بخش از برنامه های سفر به ازبکستان، در 
نشست مشترک هیئت های عالی رتبه دو کشور، 
با ابراز خرسندی از سفر به شهر تاریخی سمرقند 
این  استقالل  فرارسیدن سالگرد  تبریک  نیز  و 
کشور گفت: ازبکستان در سال های اخیر و به 
ویژه در دوره نخست وزیری و در حال حاضر در 
دوره ریاست جمهوری جنابعالی پیشرفت های 
بیان  با  جمهور  رئیس  است.  داشته  خوبی 
اینکه روابط ایران با ازبکستان صرفا یک روابط 
همسایگی و منطقه ای نیست، افزود: روابط دو 
کشور، روابطی عمیق، فرهنگی، تمدنی و قلبی 
است، لذا ما پیشرفت های ازبکستان را پیشرفت 

خودمان می دانیم و برای توسعه روابط بین دو 
کشور مانعی نمی بینیم. رئیسی با اشاره به اینکه 
جمهوری اسالمی علیرغم تحمیل تحریم های 
ظالمانه در سال های اخیر پیشرفت های بسیار 
خوبی داشته است، بیان کرد: ملت ایران اراده کرد 
که تهدیدها را تبدیل به فرصت کند و در نتیجه 
تالش های صورت گرفته، ظرفیت های بسیاری در 
جمهوری اسالمی ایجاد شده است که بر اساس 
آنها این آمادگی وجود دارد تا روابط دوجانبه را 
در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه مبادالت 

تجاری و اقتصادی افزایش دهیم. 
و  حمل  و  ترانزیت  حوزه های  جمهور  رئیس 
ظرفیت های  که  دانست  حوزه هایی  از  را  نقل 
خوبی برای گسترش همکاری ها میان دو کشور 
دارند و تصریح کرد: در دیدار قبلی با جنابعالی 
جمهوری  مطرح کردم که  هم  تاجیکستان  در 
حوزه  در  خود،  امکانات  به  توجه  با  اسالمی 
انرژی نیز زمینه و ظرفیت خوبی برای همکاری 
با ازبکستان دارد و امیدوارم با مذاکرات انجام 
شده میان مسئولین دو کشور در بخش انرژی 

و تفاهمات حاصل شده، گام های خوبی در این 
شود.  برداشته  زمینه 

رئیسی امضای اسناد میان دو کشور را جلوه خوبی 
از اراده طرفین برای توسعه روابط در حوزه های 
مختلف دانست و عنوان کرد: جمهوری اسالمی 
تجربیات  عرصه کشاورزی  در  همچنین  ایران 
خوبی دارد و کشاورزی می تواند یکی از زمینه های 
خوب همکاری بین دو کشور باشد. رئیس جمهور 
دو  مسئولین  در  موجود  اراده  با  اینکه  بیان  با 
کشور، حجم مبادالت تجاری طرفین می تواند در 
گام اول از ۵۰۰ میلیون دالر فعلی ۳ تا ۴ برابر 
افزایش یابد، گفت: جمهوری اسالمی همچنین 
فنی- همکاری های  و  بازرگانی  بخش های  در 

مهندسی نیز ظرفیت های خوبی برای گسترش 
همکاری با ازبکستان دارد رئیسی همچنین از 
رای مثبت و نظر مساعد ازبکستان برای تبدیل 
سازمان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  عضویت 

همکاری شانگهای نیز تشکر کرد.
ازبکستان  جمهور  رئیس  میرضیایف  شوکت 
اینکه  از  ابراز خرسندی  با  این نشست  در  نیز 

در یکسال گذشته برای سومین بار با آیت هللا 
رئیسی مالقات و گفتگو می کند، سفر رئیس 
جمهور کشورمان به این کشور را تاریخی توصیف 
فرارسیدن سی امین سالگرد  تبریک  با  و  کرد 
از  کشور  دو  بین  دیپلماتیک  روابط  برقراری 
را  او  رئیسی خواست که سالم های گرم  دکتر 
به مقام معظم رهبری برساند. رئیس جمهور 
ازبکستان با تبریک کامل شدن روند عضویت 
در  شانگهای  همکاری  سازمان  در  کشورمان 
راه  یک  آغاز  در  ما  گفت:  سمرقند،  نشست 
بزرگ و طوالنی با یکدیگر قرار داریم. از زمان 
بنده و جنابعالی دیدارها  اولین دیدار  برگزاری 
قابل  افزایش  دو کشور  مقامات  رایزنی های  و 
توجهی داشته که این پایه محکمی برای توسعه 

بود.  خواهد  فیمابین  روابط  پیش  از  بیش 
میرضیایف افزود: برگزاری کمیسیون مشترک 
تاسیس  کشور،  دو  اقتصادی  همکاری های 
کمیسیون مشترک سرمایه گذاری، برگزاری چند 
همایش تجاری و علوم و فناوری بین دو کشور، 
و  همکاری ها  انگیزه گسترش  افزایش  باعث 
روابط تهران و تاشکند شده است. در نتیجه این 
در  دو کشور  تجاری  مبادالت  تعامالت، حجم 
یکسال گذشته ۷۳ درصد افزایش یافته است 
یا  ایران،  با  مشترک  تعداد کل شرکت های  و 
شرکت هایی که با سرمایه ایرانیان در ازبکستان 
تاسیس شده به ۳۰۸ شرکت رسیده است و 
توسعه  به  ما  می شود که  باعث  موضوع  این 

روابط در آینده با امید بیشتری نگاه کنیم.

روی خط خرب
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از دولت ها  دیروز منتشر شده،  فراخوانی که 
درباره  الزام آور  طرح  یک  با  تا  می خواهد 
قانونی برای حذف تدریجی اکتشاف و تولید 
مشابه  کنند؛  موافقت  فسیلی  سوخت های 
 )FCTC( دخانیات  چارچوب کنترل  پیمان 
که تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت در 

شد. پذیرفته   ۲۰۰۳ سال 

تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان 
مدرن  »اعتیاد  می گوید:  بهداشت  جهانی 
اقدام  یک  فقط  فسیلی  سوخت های  به 
خرابکارانه در حوزه محیط زیست یا وندالیسم 
سالمت،  منظر  از  نیست.  زیستی  محیط 
این عمل نوعی خودتخریبی عمدی است.« 
دپارتمان  رئیس  کمبل-لندروم،  دیارمید 
تغییرات اقلیمی سازمان جهانی بهداشت هم 
به گاردین می گوید: »این اولین بار است که 
بخش سالمت گرد هم می آید تا چنین بیانیه 
شفافی در مورد سوخت های فسیلی بدهد. بار 
فعلی مرگ و میر و بیماری ناشی از آلودگی 
هوا با مصرف دخانیات قابل مقایسه است. 
استفاده  بلندمدت  اثرات  در همین حال  اما 
از سوخت های فسیلی بر آب و هوای زمین 
بشریت  برای  تهدیدی  مثل سالح هسته ای 

است.«

 هشدارهای جدی برای سالمتی
»ما، متخصصان و سازمان های بهداشتی 
جهان  سراسر  دولت های  از  امضاکننده، 
گسترش  منع  برای  معاهده ای  می خواهیم 
اجرا  و  تدوین  را  فسیلی  سوخت های 
قانونی  الزام آور  جهانی  طرح  یک  که  کنند 
وبسایت  در  که  اینطور  می کند.«  ارائه  را 
سه  امضاکنندگان  آمده   Fossilfueltreaty

دارند: مشخص  درخواست 

و  فعالیت  به  فوری  دادن  پایان  با  یک. 

سرمایه گذاری در تمامی عملیات اکتشافات، 
جدید  زیرساخت های  ساخت  و  استخراج 
با  مطابق  فسیلی،  سوخت  توسعه یافته  یا 
هرگونه  گسترش  به  موجود،  علم  بهترین 
جدید  فسیلی  سوخت  تولید  و  زیرساخت 

دهید. پایان 

از  استفاده  و  تولید  تدریجی  حذف  دو. 
عادالنه،  شیوه ای  به  فسیلی  سوخت های 
درجه   ۱.۵ دمای  اقلیمی  هدف  راستای  در 
سانتیگراد. برای رسیدگی به نابرابری موجود، 
حمایت  می خواهیم  پردرآمد  کشورهای  از 
با  کشورهای  به  را  و...  تکنولوژیکی  مالی، 
درآمد پایین و متوسط ارائه کنند، با اطمینان 
از اینکه در گذار از سوخت فسیلی، به جای 
تشدید فقر، فقر در این کشورها کاهش یابد.

سه. راه حل های واقعی و سریع را دنبال کنید 
و تضمین کنید که گذار از سوخت های فسیلی 
برای همه  کارگران، جوامع و کشورها آینده ای 
سالم و پایدار ایجاد می کند. یک گزار عادالنه 
باید به حقوق بومیان و جوامع محلی احترام 

بگذارد.«

با  مرتبط  سالمتی  خطرات  بر  امضاکنندگان 
سوخت های فسیلی تاکید کرده و می گویند 
تهدیدی  فسیلی  سوخت های  از  استفاده 
زمین  سیاره  و  انسان  سالمت  برای  جدی 
اینطور  را  خطرات  این  مصادیق  و  است 

برمی شمرند:

آلودگی هوا که سوزاندن سوخت های  »یک. 
ساالنه  است،  آن  دلیل  مهمترین  فسیلی 
زودرس  مرگ  میلیون  هفت  از  بیش  باعث 
بیماری های  همچنین  هوا  آلودگی  می شود. 
قلبی-عروقی، مشکالت تنفسی و سرطان ها 
را به دنبال دارد. عالوه بر این آتش سوزی های 
جنگلی که با تغییر اقلیم شدیدتر و دفعات 
تکرار آن بیشتر شده است، بر بار آلودگی هوا 

می افزاید.

دو. بحران اقلیمی که بیشتر ناشی از سوزاندن 
جدی  تهدیدی  است،  فسیلی  سوخت های 
چالش های  دیگر  که  است  سالمتی  برای 

می کند. تشدید  را  سالمتی 

شدید  رویدادهای  سیل،  خشکسالی،  سه. 
آب و هوایی و افزایش سطح آب دریاها که 
ناشی از تغییر اقلیم است معیشت را مختل 
غذایی  امنیت  می کند،  آلوده  را  آب  می کند، 
به زیرساخت ها آسیب  را به خطر می اندازد، 
می زند و سبب مهاجرت اجباری می شود، به 
ویژه برای جمعیت هایی که در جزایر کوچک، 
زندگی  کم ارتفاع  مناطق  و  ساحلی  مناطق 

می کنند.«

امکانات  شدن  ویران  به  اشاره  با  آنها 
می دهند:  ادامه  بهداشتی  مراقبت های 
زنجیره  هوایی،  و  آب  شدید  »رویدادهای 
و  کرده  مختل  را  جهانی  پزشکی  تامین 
ویران  را  بهداشتی  مراقبت های  امکانات 
می کند و به این ترتیب به شدت بر توانایی 
ارائه  برای  حوزه  این  کارکنان  و  فعاالن 
می گذارد.«  تأثیر  بهداشتی  مراقبت های 
روان هم  به سالمت  تازه همچنین  فراخوان 
آسیبی  اقلیم  »تغییر  می گوید:  و  پرداخته 
و سبب  وارد می کند  روان  بر سالمت  جدی 
در  ویژه  به  افسردگی،  و  اضطراب  تشدید 

می شود.« جوانان 

 از سوی دیگر از آنجا که هر مرحله از عملیات 
جمله  از  فسیلی  سوخت های  با  مرتبط 
استخراج، پاالیش، تولید محصوالت جانبی، 
حمل و نقل، توزیع و دفع مواد زائد، خطرات 
ایمنی شغلی  انسان و  خاصی برای سالمت 
می کنند:   اضافه  دارد.امضاکنندگان،  دنبال  به 
مناطق  نزدیکی  در  گاز  و  نفت  »استخراج 
مسکونی باعث افزایش بیماری های تنفسی 

و اختالالت تولد شده و به طور بالقوه با دیگر 
زندگی  ارتباط است.  در  آسیب های سالمتی 
در نزدیکی معادن زغال سنگ نیز با افزایش 
ارتباط  سرطان  و  ریوی  بیماری های  خطر 
دارد و می تواند باعث شود که هفته مدرسه 
و کار هفته ها تعطیل شود. همچنین آلودگی 
نوری و صوتی ناشی از استخراج نفت و گاز، 
زیستگاه  اکوسیستم،  تخریب  آب،  آلودگی 
بر  استخراج،  عملیات  به دنبال  معاش  و 
سالمت انسان تاثیر منفی می گذارد. نزدیکی 
به پاالیشگاه های پتروشیمی و قرارگیری در 
محصوالت  سایر  تولید  تاسیسات  معرض 
مشتق شده از سوخت های فسیلی با افزایش 
آسم  جمله  از  بیماری هایی  به  ابتال  خطر 
مرتبط  خونی  بدخیم  بیماری های  و  کودکی 

است.«

نقل  و  »حمل  می دهد:  ادامه  نامه  این 
و  نشت  سابقه  دارای  فسیلی  سوخت های 
انفجار همراه با آثار حاد و مزمن سالمتی برای 
جوامع مجاور و کارگران پاکسازی است. دفع 
ایمن مواد زائد سوخت فسیلی همچنان یک 
چالش است، زیرا مواد زائد حاوی موادی با 
اثرات شناخته شده بر سالمتی از جمله فلزات 
سنگین و مواد شیمیایی سمی است. کارگران 
با  پاالیشگاه ها  و  استخراج  سایت های  در 
خطرات منحصربه فردی از جمله بیماری های 
تنفسی شدید و انواع بسیار بدخیم سرطان و 
همچنین آسیب های ناشی از آتش سوزی و 

انفجار مواجه هستند.«

که  است  این  نامه  این  در  دیگر  موضوع 
اقلیم، آلودگی هوا و  اثرات تغییر  خطرات و 
فرآوری  و  استخراج  سایت های  به  نزدیکی 
توزیع  مساوی  طور  به  فسیلی  سوخت های 
متوجه  شدت  به  خطرات  این  است.  نشده 
کمترین  تاریخی  نظر  از  که  است  جوامعی 

فسیلی  سوخت های  انتشار  در  را  مسئولیت 
منابع.  به  دسترسی  محدودترین  با  دارند، 
این محدودیت شامل مردم بومی و افرادی 
اشکال  با  که  است  نژادی  تفاوت های  با 
مختلفی از تبعیض روبرو هستند؛ افرادی که 
فقر را تجربه می کنند و شرایط بهداشتی آنها 

نیست. مناسب 

در  نفر  میلیون   ۳.6 جان  نجات   
سال

امضاکنندگان این فراخوان می گویند با وجود 
تمام خطرات استفاده از سوخت های فسیلی، 
حذف تدریجی این سوخت می تواند ساالنه 
آلودگی  دلیل  به  نفر  میلیون   ۳.6 مرگ  از 
هوای محیط در سراسر جهان جلوگیری کند. 
به همین دلیل است که »برای محافظت از 
سالمت، باید سوخت های فسیلی را به طور 
کامل کنار بگذاریم و مراقب باشیم پروژه های 
جدید  خطرات  ایجاد  از  تجدیدپذیر  انرژی 
متخصصان  جلوگیری کنند.«  سالمتی  برای 
زندگی،  نجات  برای  می گویند که  بهداشت  
ایمنی،  آنجا که  از  و  می کنند  تالش  سخت 
حیثیت و آسایش بیماران در اولویت است، 
از  ناشی  سالمت  جدی  خطرات  موضوع 
سوخت های  از  مداوم  استفاده  و  استخراج 
موظف  »ما  کشیده اند.  پیش  را  فسیلی 

هستیم که در این مورد صحبت کنیم. برای 
محافظت از سالمت و زندگی نسل های کنونی 
برای کاهش  بیشتری  باید کارهای  آینده،  و 
سریع انتشار گازهای گلخانه ای انجام دهیم.«

 سوخت فسیلی مثل سالح هسته ای
این کمپین می گوید تغییر اقلیم، مانند 
سالح های هسته ای، یک تهدید بزرگ جهانی 
که  است  نوشته  گزارشی  در  گاردین  است. 
معاهده  اثربخشی  از  تقلید  با  اقدام  این 
امضا   ( هسته ای  سالح های  منع گسترش 
تا حدی گسترش  ۱۹6۸( که  سال  در  شده 
انجام  کرده،  محدود  را  اتمی  های  سالح 
پیمان های  سایر  با  مقایسه  در  است.  شده 
بیشتری  تسلیحات، کشورهای  محدودکننده 
معاهده منع گسترش سالح های هسته ای را 
هند،  امضا کرده اند، هرچند کشورهایی چون 
اسرائیل، کره شمالی و پاکستان آن را امضا 

نکرده اند.

ایرا هلفند، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس 
مشترک پزشکان بین المللی برای پیشگیری 
موضوع  »دو  می گوید:  هسته ای،  جنگ  از 
مهم عصر ما - بحران اقلیمی و خطر جنگ 
شده اند.  تنیده  هم  در  عمیقًا   - هسته ای 
درگیری  به  منجر  خود  اقلیمی  بحران 
جنگ  فزاینده  خطر  و  بزرگتر  بین المللی 
باعث  هسته ای  جنگ  و  می شود  هسته ای 
خواهد  اقلیمی  فاجعه بار  و  ناگهانی  اختالل 
دوی  هر  از  جلوگیری  برای  باید  جهان  شد. 

شود.« متحد  تهدیدات  این 

زبان شناس  و  فیلسوف  چامسکی،  نوام 
جدید  ابتکار  از  حمایت  در  هم  آمریکایی 
گفته است: »انسان ها به سمت یک پرتگاه 
برسیم،  سراشیبی  آن  به  وقتی  حرکتند.  در 
است.  اجتناب ناپذیر  تصور  غیرقابل  فاجعه 
نجات  برای  فرصت  از  باریک  پنجره  یک 
دارد  وجود  دیگر  بی شمار  گونه های  و  خود 
آنها  نابودی  با بی توجهی بی پروا در حال  که 
هستیم. با این همه برای خالص شدن از شر 
البته  داریم،  زمان  سوخت های فسیلی هنوز 
نه خیلی. یا از این فرصت استفاده خواهیم 
خواهد  غم انگیز  پایانی  انسان  اینکه  یا  کرد، 

داشت.«

اینکه تهدیدی  سوخت های فسیلی عالوه بر 
می شوند،  محسوب  آینده  نسل های  برای 
یک  طبق  نسل های کنونی اند.  برای  خطری 
مطالعه، این سوخت ها سبب شده بیش از ۸ 
میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ جان خود را از دست 
بدهند که ۱۸ درصد از کل مرگ ومیرهای آن 

سال است.

سازمان جهانی بهداشت و ۲۰۰ انجمن بهداشت خواستار شکل گیری معاهده جهانی منع گسترش سوخت های 
فسیلی شدند

اعالم خطر به مردم جهان
 حذف تدریجی سوخت های فسیلی می تواند ساالنه از مرگ ۳.6 میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا جلوگیری کند

معاون محیط زیست انسانی
خبر داد:

حذف کامل بخشی از 
گازهای مخرب الیه ازون 

در ایران تا سال ۲۰۳۰
سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
تا سال ۲۰۳۰  حفاظت محیط زیست گفت: 
از  بخشی  عنوان  به  هیدروکلروفلوروکربن ها 
مواد مخرب الیه ازون به طور کامل در کشور 

می شوند. حذف 
ایرج حشمتی در مراسم گرامیداشت سی و 
پنجمین سالگرد پروتکل مونترال و روز جهانی 
ازون، با اشاره به دستاوردهای پروتکل مونترال 
در ایجاد همکاری و همراهی کشورهای مختلف 
با هدف حذف تدریجی مواد مخرب الیه ازون، 
عنوان کرد: اکنون این پروتکل، فعالیت ها و 
روند  جمله کند کردن  از  وسیع تری  اهداف 
تغییرات آب و هوایی را در پیش گرفته است. 
بهبود  برای  فرصتی  را  اصالحیه کیگالی  او، 
بهره وری انرژی در بخش سرمایش و استفاده 
از فناوری های جدید دانست و افزود: پروتکل 
موجب  کیگالی  اصالحیه  طریق  از  مونترال 
کاهش مصرف هیدروفلوروکربن ها می شود که 
این امر، کند شدن روند گرمایش جهانی کره 
زمین را در پی دارد. به گفته حشمتی، تاکنون 
اصالحیه  این  عضویت  به  جهان  ۱۲۴ کشور 

درآمده اند.
معاون محیط زیست انسانی با اشاره به شعار 
همکاری  عنوان  با  ازون  جهانی  روز  امسال 
زمین،  روی  زندگی  از  حفاظت  برای  جهانی 
از این شعار یادآور این  تصریح کرد: پیروی 
برای  را  خود  عزم  باید  است که  مهم  اصل 
زمین  روی  موجودات  تمام  و  بشر  سالمتی 
گذشت  از  پس  امروز  افزود:  او  جزم کنیم. 
بیش از سه دهه از تصویب عضویت ایران در 
کنوانسیون وین و پروتکل مونترال در مجلس، 
الیه  مخرب  مواد  از  عمده ای  بخش  مصرف 
ازون به میزان حدود ۹۸۰۰ تن در ۱۳۷۸ واحد 

تولیدی و خدماتی حذف شده است.
دوم  مرحله  اجرای  با  تاکید کرد:  حشمتی 
و  ایران  در  هیدروکلروفلوروکربن ها  حذف 
انتقال فناوری به واحدهای تولیدی در جهت 
حذف کامل این مواد مخرب الیه ازون تا سال 

برمی داریم. ۲۰۳۰ گام 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  به گزارش 
تاکنون  انسانی گفت:  زیست  محیط  معاون 
دستگاه های  با  همکاری  موافقتنامه  چندین 
مختلف اجرایی امضا کرده ایم که بستر الزم 
می کند. فراهم  را  مونترال  پروتکل  اجرای  برای 

چهار جایزه بین المللی
در مبارزه با مواد مخرب 

الیه ازون
رییس سازمان محیط زیست گفت: تاکنون با 
حذف ٩ هزار و ٨٠٠ تن مواد مخرب از یک هزار 
و ۳۷۸ دستگاه خدماتی و تولیدی، جمهوری 
اسالمی ایران چهار جایزه بین المللی از طرف 
بین المللی  دستگاه های  و  مونترال  پروتکل 

دریافت کرده است. 
در  دیروز  سالجقه  علی  ایرنا،  گزارش  به 
حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه 
ازون است، گزارشی  ۲۵ شهریور روز جهانی 
پروتکل  اجرای  پیرامون  دولت  اقدامات  از 
مونترال درباره کاهش تولید مواد مخرب الیه 

ارایه کرد. در صنایع  ازون 
و  وین  کنوانسیون   6٨ سال  در  افزود:  او 
شورای  مجلس  توسط  مونترال  پروتکل 
اسالمی مصوب شد و ایران به این کنوانسیون 

پیوست. بین المللی 
سالجقه بیان کرد: برای حفاظت از الیحه ازون 
اقدامات خوبی انجام شده و تاکنون ٩ هزار و 
٨٠٠ تن مواد مخرب الیه ازون را از دستگاه 

خدماتی و تولیدی حذف کرده ایم.
از  استفاده  مورد کاهش  در  مونترال  پیمان 
موادی است که باعث تخریب الیه ازون در 
اتمسفر زمین می شوند؛ این پیمان بین المللی 
برای محافظت از الیه ازون با خاتمه دادن به 
تولید مواد بی شماری که مسئول کاهش ازون 

هستند طراحی شده است.
زمان بندی  برنامه  براساس  افزود:  سالجقه 
پروتکل، ایران متعهد به کاهش ۳۵ درصدی 
مواد مخرب الیه اوزون تا ابتدای سال ۲۰۲۲ 
شده بود که حال از برنامه جلوتر هستیم و 
این  و  رسیده ایم  درصد کاهش  عدد 6۷  به 

ایران است. دستاورد خوبی برای 
او این را هم گفت که طرح ملی حفاظت الیه 
ازون از طرح های پیشگام در مبارزه با تخریب 
الیه ازون بوده به طوری که تاکنون موفق به 
دریافت چهار لوح تقدیر از پروتکل مونترال و 

سازمان ملل شده است.
۱6 سپتامبر از سوی مجمع عمومی سازمان 
از  به عنوان روز جهانی حفاظت  ملل متحد 
الیه ازون تعیین شده  است. این نامگذاری 
در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰ انجام شد و بزرگداشتی 
برای پیمان مونترال است؛ معاهده بین المللی 
که در سال ۱۹۸۷ انجام شد و کشورها متعهد 
شدند تا برای حفاظت از الیه ازون اقدام کنند.

نوام چامسکی، فیلسوف و 
زبان شناس آمریکایی در 

حمایت از ابتکار جدید گفته 
است: انسان ها به سمت یک 

پرتگاه در حرکتند. وقتی به 
آن سراشیبی برسیم، فاجعه 
غیرقابل تصور اجتناب ناپذیر 
است. یک پنجره باریک از 
فرصت برای نجات خود و 

گونه های بی شمار دیگر وجود 
دارد که با بی توجهی بی پروا در 

حال نابودی آنها هستیم. با این 
همه برای خالص شدن از شر 
سوخت های فسیلی هنوز زمان 

داریم، البته نه خیلی

|پیام ما|این فراخوان بی سابقه است؛ سازمان جهانی بهداشت و دویست انجمن حوزه بهداشت خواستار امضای معاهده منع گسترش 
سوخت های فسیلی شده اند. آنها نامه ای نوشته اند و کمپینی به راه انداخته اند و حمایت بسیاری افراد و گروه ها را جلب کرده اند: داالیی الما، یکصد 
برنده جایزه نوبل، واتیکان، چندین شهر و ایالت جزیره ای، بیش از هزار متخصص بهداشت و تقریبًا سه هزار دانشمند و شخصیت دانشگاهی. 
خواست همه شان این است: حذف تدریجی سوخت های فسیلی برای محافظت از زندگی نسل های کنونی و آینده. پیش از این آخرین گزارش 
IPCC، تاکید کرده بود که زغال سنگ و نفت و گاز مسئول ۸6 درصد از کل انتشار دی اکسیدکربن در دهه گذشته هستند و حاال نامه تازه درباره 

بیماری های خطرناک ناشی از استفاده از این سوخت ها و خطر پیش روی انسان ها، جانوران و زیستگاه ها هشدار می دهد.

ایرا هلفند، برنده جایزه صلح 
نوبل: بحران اقلیمی و خطر 

جنگ هسته ای عمیقًا در 
هم تنیده شده اند. بحران 

اقلیمی خود منجر به درگیری 
بین المللی بزرگتر و خطر 

فزاینده جنگ هسته ای می شود 
و جنگ هسته ای باعث اختالل 

ناگهانی و فاجعه بار اقلیمی 
خواهد شد. جهان باید برای 

جلوگیری از هر دوی این 
تهدیدات متحد شود

|  
AP

  |

از  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
و  داخلی گرد  کانون های  تثبیت  و  کنترل 
داد. ۱۰ ساله خبر  برنامه ای  اجرای  با  غبار 
ستاد  جلسه  هشتمین  در  سالجقه  علی 
مدیریت  هماهنگی  و  سیاستگذاری  ملی 
داخلی  کانون های  گفت:  گردوغبار  پدیده 
منشا گرد و غبار مطالعه و کاماًل شناسایی 
۱۰ ساله و با  شده است و در قالب برنامه 
در  مناسبی  اقدام های  اعتبارات،  تخصیص 
حال  در  گردوغبار  تثبیت  و  کنترل  جهت 

است. انجام 
بیابان زایی  پدیده  متاسفانه  افزود:  او 
و  است  پیش روی  حال  در  ما  کشور  در 
سرعت  از  پیشی گرفتن  حال  در  آن  روند 

است. بیابان زدایی 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
ساله   ۱۰ برنامه  اساس  بر  داد:  ادامه 
به  عمل  حال  در  ذیربط  دستگاه های 
تخصیص  با  و  هستند  خود  تکالیف 
و  طبیعی  منابع  سازمان  اعتبارات، 
انجام  حال  در  نیز  کشور  آبخیزداری 

در  سرعت  برای  وجود  این  با  است.  کار 
فعالیت های  تمامی  می بایست  کار  انجام 
یکپارچه  به صورت  اجرایی  دستگاه های 

شود. انجام 
نشست  دستاوردهای  پیگیری  بر  سالجقه 
منطقه  کشورهای  زیست  محیط  مسئوالن 
این  دستاوردهای  گفت:  و  کرد  تاکید 
برای  زمانی  تقویم  اساس  بر  نشست 
داده های  و  ارسال  منطقه  کشورهای  دیگر 

می شود. تبادل  کشورها  عملیاتی 
او با بیان این که تجربیات باید ساماندهی 
و از تمامی ظرفیت ها استفاده شود، عنوان 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  کرد: 
این  مدیریت  در  را  اول  نقش  باید  کشور 
کار داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه 

بایستد.  هم در کنار کار 
قالب  در  افزود:  جمهوری  رئیس  معاون 
اجرایی  یک طرح جامع همه دستگاه های 
منابع  سازمان  و  بیایند  کار  پای  باید 
شناسایی  کشور  آبخیزداری  و  طبیعی 
شوند  نصب  است  قرار  که  ایستگاه هایی 

بازه  یک  در  و  دهد  قرار  کار  دستور  در  را 
سازمان  کند.  اقدام  مشخص  زمانی 
هواشناسی کشور هم باید در کنار کار باشد 
قرار  مناسب  مکان های  در  ایستگاه ها  تا 
تعیین  برای  را  پرفشار  نقشه های  و  بگیرد 
انطباق  اتمسفری  داده های  با  وضعیت، 

دهد.
او ادامه داد: برای مدیریت بحران گردوغبار 
نقشه  برمبنای  و  ترسیم  جامعی  راه  نقشه 
راه، محل تامین اعتبار و بازه زمانی اجرای 
بتوان عملیات تثبیت  تا  آن مشخص شود 
عالمانه  صورت  به  را  غبار  و  و کنترل گرد 

انجام داد.
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
اشاره  با  سالجقه  زیست،  محیط  حفاظت 
سنجیدن  و  کردن  مشخص  اهمیت  به 
شاخص ارزیابی گفت: دستگاه ها با قدرت 
گزارش  و  دهند  انجام  را  خود  تکالیف 
با  تا  اخذ  متوالی  به صورت  دستگاه ها 
به  فعالیت ها  مناسب  برنامه ریزی های 

شود. انجام  مناسبی  شکل 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وعده داد

تثبیت کانون های داخلی غبار با برنامه ۱۰ ساله

یک عضو هیئت علمی دانشگاه:میدان

احیای کامل دریاچه ارومیه ممکن نیست
کامل  احیای  گفت:  ارومیه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 

نیست. امکان پذیر  ارومیه  دریاچه 
ناصر آق با اشاره به عوامل مختلف خشکی دریاچه ارومیه، 
به ایسنا گفت: تغییر اقلیم، گرم شدن هوا، کاهش بارش ها 
اصلی  علل  از  بخش کشاورزی  در  آب  بی رویه  مصرف  و 

است. ارومیه  دریاچه  خشکی 
به  توجه  با  ارومیه  دریاچه  احیای کامل  اینکه  بیان  با  او 
نیست،  امکان پذیر  حوضه  در  آب  و کمبود  اقلیمی  شرایط 
ادامه داد: تنها می توان نصف بخش شمالی و نصف بخش 
جنوبی دریاچه را در دو فاز احیا کرد چرا که به دلیل وسعت 
را  بخواهیم کل دریاچه  اگر  نبود آب کافی  و  باالی دریاچه 
احیا کنیم آب ورودی در سطحی وسیع پخش و تبخیر شده 
و آب ورودی عمال نتیجه ای برای دریاچه نخواهد داشت.

رئیس انجمن آبزی پروری ایران گفت: با توجه به گرم شدن 
هوا شدت تبخیر دریاچه ارومیه باالست و هر ساله حدود 
یک متر از آب دریاچه تبخیر می شود لذا تنها راهکار احیای 
تولید  پتانسیل  آینده  اگر در  البته  از دریاچه است.  بخشی 
به خود  یابد قطعا کل دریاچه خود  افزایش  آب در حوضه 

احیا خواهد شد.
او همچنین  درباره تاثیر سدهای استان در خشکی دریاچه 
اعالم  اساس  بر  احداثی  آب کل سدهای  گفت: حجم  نیز 

آب منطقه ای کمتر از نصف حجم آبی است که ساالنه وارد 
پشت  ذخیره  کل  تخلیه  حتی  بنابراین  می شد.  دریاچه 
این کار  ولی  بکند  دریاچه  به  زیادی  نمی تواند کمک  هم 
زندگی میلیون ها کشاورز را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ولی 
جریان  حفظ  و  سدها  پشت  مخازون  از  بخشی  رهاسازی 
کامال  ارومیه  دریاچه  به طرف  رودخانه ها  زیستی  محیط 

است. ضروری 
آق توسعه بی رویه کشاورزی در منطقه و مصرف چندبرابری 
گفت:  و  دانست  دریاچه  خشکی  اصلی  علل  از  را  آب 
کشاورزی طی چند سال گذشته در این منطقه به شکل بی 
اقدام به کشت محصوالت  با  رویه ای رشد داشته و مردم 
پرآب بر همچنین حفر چاهای بی رویه زمینه را برای خشکی 

مستعد کردند. دریاچه 
تبدیل  و  دریاچه  از  لیتیوم  برداشت  اخبار  به  اشاره  با  آق 
میزان  و گفت:  دانست  عقالنی  غیر  را  معدن  به  دریاچه 
لیتیوم موجود در دریاچه آنقدر نیست که بخواهند به خاطر 
برداشت  برای  نیز  از طرفی  را خشک کنند  آن کل دریاچه 
خشک  دریاچه  نیست که کل  نیاز  امالح  و  معدنی  ماده 
هدف  با  تنها  اخبار  این  گیرد  صورت  برداشت  تا  شود 
و  می شود  داده  نشر  جامعه  در  عمومی  اذهان  تشویش 

است. غیرعقالنی 

اقلیم
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پیشگیری از به حاشیه رفتن
 فعالیت های محیط   زیستی

از نظر حمیدرضا میرزاده روزنامه نگار و کارشناس 
رشته ای  میان  به  توجه  عدم  زیست،  محیط 
بودن و پیچیدگی مسائل محیط زیستی، یکی 
از عوامل به حاشیه  رفتن فعالیت های کنشگران 
این عرصه است: در مسائل محیط زیستی، علوم 
به  مربوط  تجربِی  »علوم  اندازه  به  اجتماعی 
طبیعت« دخیل هستند که غفلت از آنها موجب 
عدم شناخت درست یک مشکل و به حاشیه 
موضوعات  از  یکی  همچنین  می شود.  رفتن 
مشکالت  بدانیم  که  است  این  مهم   بسیار 
محیط زیستی به جز بخشی که از نظر فنی قابل 
اندازه گیری است، شامل بخش هایی می شود 
به  بخش ها  این  اندازه گیری اند.  غیر قابل  که 
ارزش های افراد و نگاه جامعه به مسائل شان 
برمی گردد. در صورت توجه داشتن به این امور 
می توانیم برنامه ریزی هایی داشته باشیم که در 
عین پیگیری موضوع به شکل فنی و علمی، 
بخشی از نیاز عاطفی جامعه نیز برطرف شود.

فعالیت های  بر  تأثیر مسئله معیشت 
کنشگران اجتماعی

حسین عبیری گلپایگانی، فعال محیط زیست 

در مورد اثرگذاری مسئله معیشت بر فعالیت های 
کنشگران محیط زیستی می گوید: اگر معیشت 
مرور  به  نشود،  تأمین  زیست  محیط  کنشگر 
کنشگری  از  زندگی  مشکالت  علت  به  زمان 
فاصله می گیرد. طبق هرم مازلو، اساسی ترین 
برای معیشت  اگر  انسان معیشت است.  نیاز 
پایدار تالشی صورت نگیرد، حتی خود جوامع 
بهترین حافظان طبیعت  و محلی -که  بومی 
هستند- به مخربان اصلی محیط زیست بدل 

می شوند.
او همچنین اولین ویژگی یک »کنشگر مطلوب 
محیط زیستی« را تالش پیوسته برای افزایش 
فعالیت  حوزه  در  توانمندی  و  دانش  آگاهی، 
خود، دومین آن را داشتن اعتقاد و اقدام عملی 
را  ویژگی  سومین  و  با گفته هایش  ارتباط  در 
با جامعه  مطلوب  ارتباط  برقراری  برای  تالش 

می داند. هدف 

نقش سرمایه اجتماعی، یادگیری 
و مطالعه در کنشگری محیط زیست

میترا البرزی منش، عضو هیئت مدیرۀ موسسه 
پایشگران محیط زیست ایران )پاما(، در رابطه 
با نسبت کنشگری محیط زیست با یادگیری و 
مطالعه معتقد است: کنشگران محیط زیست 

افرادی  و  افراد متخصص  عمدتًا دو دسته اند؛ 
تشکلی  دغدغه هایشان  یا  و  عالیق  به  بنا  که 
فعالیت  رسانه ها  در  یا  کرده اند  راه اندازی  را 
می کنند. افراد متخصص باید با سایر کنشگران 
محیط زیستی پیوندی محلی، منطقه ای و یا 
و  خود  دانش  و  اطالعات  انتقال  جهت  ملی 
ساماندهی اقدامات برای رفع چالش ها برقرار 
کنند. گروه دوم نیز باید بتوانند عالقه و دغدغۀ 
خود را با »دانش« پیوند بزنند تا بتوانند با برنامه 
و هدفمند پیش رفته و راهکارهای صحیحی را 
به متولیان امور انتقال دهند. در مجموع، افراد 
هر دو گروه باید پیوند نزدیکی با سایر اعضای 
جامعۀ فعاالن محیط زیستی برقرار کنند و در 
برنامۀ  و  نمانده  باقی  علمی  اظهارنظر  سطح 
مهارت  و  اطالعات  دانش،  با  همراه  اقدامی 

باشند. داشته 
او در رابطه با نقش سرمایه های اجتماعی در 
زمینه حل مشکالت محیط زیستی می گوید: 
تصمیم گیرنده،  افراد  و  مسئولین  است  الزم 
حل  برای  و  داشته  باور  را  اجتماعی  سرمایه 
قائل  اهمیت  کشور  زیستی  محیط  مسائل 
باشند؛ زیرا در غیر این صورت، رسیدن به راه 
حل دشوار خواهد بود. در این شرایط راِه پیِش 
روی کنشگران محیط  زیست این می شود که با 

بهره گیری از سرمایه اجتماعی، نظرات، راهکارها 
اهرم هایی  عنوان  به  را  اقدامات شان  برنامۀ  و 

برای اقدام در این زمینه منتشر کنند.

احساس و هیجان کافی نیست
گیاهشناسی  استاد  آخانی،  حسین 
و  تهران  دانشگاه  شناسی  زیست  دانشکده 
برای  راه کاری  از  زیست،  محیط  کارشناس 
حرکت از رویکردهای صرفًا هیجانی و احساسی 
به سمت رویکردهای متکی بر دانش و اطالعات 
او می افزاید:  نیز مسائل زیربنایی می گوید.  و 
در این راستا نیاز است کنشگری محیط زیست 
دو گروه کنشگر صورت گیرد: گروه  توسط هر 
اول شامل هر انسانی که فارغ از تخصص خود 
می تواند به واسطۀ تعلق خاطرش، یک کنشگر 
محیط زیست باشد که جنبۀ خوب آن دربرگیری 
انرژی  ایجاد یک  و  از جامعه  بخش وسیعی 
قوی است و البته جنبۀ دیگر آن، اظهارنظر بر 
اساس اطالعات نادرست و یا کمتر درست است 
که منجر به کاهش اعتبار موضوع می شود؛ و 
گروه دوم، کنشگران حرفه ای و متکی بر دانش 
و اطالعات هستند که منجر به انتقال اطالعات 

درست به جامعه می شوند.
از نظر این مدرس دانشگاه، یک کنشگر مطلوب 
و اثربخش دارای شش ویژگی مهم است: اول، 
نباشد.  قوم گرایی  و  سیاسی  مسائل  از  متأثر 
اعتماد  بتواند  حتی  و  باشد  اخالق مدار  دوم، 
مخالفانش را جلب کند. سوم، برای به نتیجه 
رسیدن، توانایی گفتگو داشته باشد؛ حتی اگر با 
بخش هایی از ساختار قانونی و حقوقی که تحت 
آن فعالیت می کند موافق نباشد. چهارم، به ابزار 
حقوقی مجهز باشد. پنجم، برای ایجاد تغییرات 
بر  عالوه  و  شروع کرده  کودکان  از  زیربنایی، 
تالش شخصی، نهادهای مربوط را هم وادار به 
فعالیت کند و ششمین و مهمترین مورد، اینکه 

صادق بوده و به گفته های خود عمل کند.

نفوذ اجتماعی و کنشگرانی که به میزان 
کافی به رسمیت شناخته نمی شوند

از نظر محمد درویش، کنشگر محیط  زیست و 
زیستی  محیط  فعاالن  اینکه  برای  پژوهشگر، 
بتوانند در ساختارهایی که آنها را به میزان کافی 
و  نمی شناسند، جدی گرفته شده  به رسمیت 
نفوذ  از ضریب  باید  بردارند،  مؤثری  قدم های 
اجتماعی و مقبولیت بین مردم برخوردار باشند: 
افزایش  زمانی  چنین کنشگری،  نفوذ  ضریب 
پیدا می کند که شخصیت کاریزماتیکی داشته 
نشود.  ناامید  شرایطی  هیچ  تحت  و  هرگز  و 
این فرد باید شجاع بوده و حاضر باشد هزینه 
رفتارهای خودش را بپردازد و مانند حرف هایش 
زندگی کند. از طرفی پیگیر و صبور باشد و تحت 
هیچ شرایطی به دنبال انتقام گیری نرود. چنین 
فعال محیط زیستی باید به جای مرثیه سرایی، 

و  باشد  داشته  جنس کنشگری  از  مطالباتی 
حتی اگر راهی نیست، تالش کند آن را بسازد. 
او باید حال خوبی داشته باشد تا مردم را دچار 
به  دهد  نشان  نهایت  در  و  نکند  بیشتری  غم 
است،  »تلخ«  دانایی  درخِت  میوه  اینکه  رغم 
اما او توانسته است به نفع تاب آوری مردم و 

سرزمینش از این تلخی عبور کند.

کنشگری هوشمند
مسعود موالنا، فعال محیط زیست و عضو 
شورای هماهنگی شبکه محیط زیست و منابع 
طبیعی کشور، کنشگری محیط زیست را، فراتر 
از ارتباطش با اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری 
کالن جامعه، »هنر ارتباط با مردم« می داند. به 
گونه ای که مطالبات را به صورت روایتی جذاب 
شرایط  اساس  بر  سپس  و  تدوین  واقعی  و 
مشخص روز منتقل کند تا مردم با آن ارتباط 
نزدیک برقرار کنند؛ به گفته او تا یک معضل 
نشود  مطرح  اجتماعی  ای  مطالبه  صورت  به 
تحقق آن تقریبًا غیرممکن است. از نظر موالنا، 
سایر عوامل مؤثر در داشتن کنشگری هوشمند 
و موفق این  موارد را شامل می شوند: داشتن 
وجه  بر  عالوه  که  کارآمد  و  مؤثر  استراتژی 
انتقادی، امید به تغییر و تحول را نیز برجسته 
کند؛ هم راستا شدن با مطالبات مدنی؛ تنظیم و 
به روزرسانی سیاست های محیط زیستی و مدنی 
شناختی؛  جامعه  و  تاریخی  درک  راستای  در 
بازسازی تئوری و عمل توسط یکدیگر؛ تعریف 
زمان  طول  در  فعالیت ها  به گونه ای که  اقدام 
به صورت ریشه ای انجام شده و تداوم داشته 
محیط  کنشگران  مند  شبکه  فعالیت  باشند؛ 
موضوع  توافق  و  تعامل  و  یکدیگر  با  زیستی 
انتخاب زمان  با سایر شبکه های مدنی؛  محور 
تقویم  ترسیم  اقدامات کلیدی؛  برای  مناسب 
فعالیت مدنی روزآمد و نقد دائمی فعالیت های 

کنشگران جهت به روز کردن راهبردها.
او در ادامه به این نکته اشاره می کند که برای 
ایجاد هماهنگی بین رشد و شاخصه های توسعه 
شرکت های  انحصاری  رویکردهای  با  پایدار، 
جهان  مردم  از  بسیاری  معیشت  نیز  و  بزرگ 
سبک  در  باید  زیرا  می شویم؛  تعارض  دچار 
زندگی مردم تغییرات اساسی صورت گیرد. این 
توسعۀ زیست محور در جوامع محلی به دلیل 
دامپروری  و  به کشاورزی  معیشت  وابستگی 

بیشتر خود را نشان می دهد.

حفظ تعادل کنشگر بین دیده شدن 
و دریافت تأیید عمومی و پرداختن 

به مسائل مهم
از نظر بهمن ایزدی، پیشکسوت و فعال محیط  
دستاوردی  دارای  تالش کنشگر  اگر  زیست، 
هدف  با  و  دوراندیشی  اساس  بر  و  خوب 

نه صرفًا  و  زیستی  کردن شرایط  تر  متعادل 
دیده  بین  پایدار  تعادلی  باشد،  دیده شدن 
شدن -که در این شرایِط بسیار سخت مورد 
نیاز است و البته باید همراه با صداقت و عشق 
اثرگذاری و  با  و پشتکار و هدفمندی باشد- 
اتفاق  مهم  و  واقعی  مسائل  به  پرداختن 

افتاد. خواهد 
از نظر او، اگر تالش در راستای هدف از پیش 
تعیین شدۀ یک سازمان غیردولتی، با همراهی 
با آحاد مردم در خصوص محقق شدن اهدافی 
که در چارچوب برنامه های حمایتی، فرهنگی، 
آموزشی و یا ترویجی هستند، توأم شود اعتماد 

و تأیید جامعه جلب خواهد شد.
بهمن ایزدی، ویژگی های مهم یک کنش گر 

چنین  می شمارد:  بر  این چنین  را  مطلوب 
از  الزم  شناخت  دارای  باید  ابتدا  فردی 
ویژگی های سرزمینی اش باشد و بر همین 
اساس بیش از دیگران اولویت های مربوط 
بحران های  رفع  در  را  فعالیت هایش  به 
تمام  اینکه  دوم  درک کند.  زیستی  محیط 
تالش خود را به کار گیرد تا در برابر هجوم 
پروژه های  تحت  که  متنوعی  و  گسترده 
دولتی و یا دارای حمایت بخش دولتی و با 
انجام  طبیعت  حوزه  در  اقتصادی  نگاه های 
و  نبوده  درست  جانمایی  دارای  و  می شود 
مدیریت حفاظت  لحاظ شدن  بدون  عمدتًا 
می شوند،  انجام  طبیعی  ارزش های  از 
با  را  جامعه  اینکه  سوم  و  نشود.  دلسرد 
تحقق  راستای  در  فرهنگسازی  و  آموزش 

کند. همراه  اهدافش 

نظرخواهی از فعاالن محیط زیست  درباره اثربخشی کنشگری محیط زیستی 

دلسرد نشوید

بهمن ایزدی: یک کنشگر محیط 
زیست باید تمام تالش خود 
را به کار گیرد تا در برابر هجوم 
گسترده و متنوعی که تحت 
پروژه های دولتی و یا دارای 
حمایت بخش دولتی و با نگاه 
های اقتصادی در حوزه طبیعت 
انجام می شود و دارای جانمایی 
درست نبوده و عمدتًا بدون 
لحاظ شدن مدیریت حفاظت از 
ارزش های طبیعی انجام می 
شوند، دلسرد نشود

حال محیط زیست کشورمان خوب نیست. نشانه آن هم چالش های فراوانی است که مردم به واسطه تخریب های طبیعت و بهره برداری خارج از 
ظرفیت در گوشه گوشه ایران با آن مواجه اند. چگونگی کمک به بهبود این چالش ها ذهن بسیاری از دغدغه مندان محیط زیست را به خود مشغول 

کرده و باعث شده بسیاری از شهروندان پا به عرصۀ فعالیت محیط زیستی بگذارند یا عالقه مند به فعالیت در این حوزه باشند.
»فعالیت محیط زیستی« یا »کنش گری  محیط زیستی« موضوعی است که در دهۀ گذشته بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی در ایران 
قرار گرفته است. در این راستا ما شاهد شکل گیری فعالیت های متنوعی در این حوزه از سوی سازمان های مردم نهاد، تشکل  های غیررسمی، 
فعالیت های فردی و یا در قالب شبکه های اجتماعی هستیم. فارغ از مباحثی که درباره فراهم  بودن بسترها و ساختارهای کالن جامعه برای 
کنشگری موثر می توان طرح کرد، ترسیم شکل موثر کنش گری محیط زیستی و مالحظات مرتبط با آن امری مهم برای فعاالن این حوزه است. 
در حقیقت، مهم است که تالش های کنش گران محیط  زیستی، در شرایط شکننده و دشوار طبیعت کشور، بتواند با بیشترین بهره وری و اثربخشی 
در خدمت مسائل اساسی این حوزه قرار بگیرد و صرفا تبدیل به یک امر روزمره یا سرگرم کننده نشود. به همین خاطر و به بهانه رویداد »کنش گری 
محیط زیست: از سرگرمی تا اثربخشی« که ۱6 شهریور و از سوی مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، نظر چند تن از فعاالن 

محیط زیست را درباره مسیر اثربخشی کنشگری محیط زیستی در شرایط امروز کشورمان جویا شدیم.

مسعود موالنا: برای ایجاد 
هماهنگی بین رشد و 

شاخصه های توسعه پایدار، 
با رویکردهای انحصاری 

شرکت های بزرگ و نیز معیشت 
بسیاری از مردم جهان دچار 

تعارض می شویم؛ زیرا باید در 
سبک زندگی مردم تغییرات 

اساسی صورت گیرد. این توسعۀ 
زیست محور در جوامع محلی 
به دلیل وابستگی معیشت به 
کشاورزی و دامپروری بیشتر 

خود را نشان می دهد
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تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰6/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰6/۲۸

سوء  عدم  است گواهی  موظف  قرارداد  عقد  هنگام  در  مزایده  برنده 
نماید.  سازمان  تقدیم  را  پیشینه 

۱- موضوع مزایده: اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهربرابر مشخصات 
و شرایط 

۲- مدت قرار داده یک سال شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد
پنجشنبه  روز   ۱۰ ساعت  از  مزایده  اسناد  دریافت  تاریخ   -۳
مورخه۱۴۰۱/۰6/۲۴ تا ساعت ۱9 روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۳۱ در بستر 

نمیند. اقدام   www.setadiran.ir آدرس:  به  ستاد  سامانه 

مهدی زاده شهردار ارومیه

نوبت اول

آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم

شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده ۳۰ آئین نامه معامالتی شهرداری 
نسبت به برگزاری مزایده عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. از کلیه متقاضیان 
واجد شرایط دعوت بعمل می آید در مزایده ذیل به شرح مشخصات اعالمی در 
این آگهی شرکت و ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده 
از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. لذا الزم است 
نام در سایت مذکور و  مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت 
دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. الزم 
به ذکر می باشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به 

سایت شهرداری ارومیه به آدرس  www.urmia.ir مراجعه نمایند. 

 شماره : 5۰۰۱۰9۴۸۳9۰۰۰۰5۱
تاریخ : ۱۴۰۱/۰6/۲۴

شهرداری ارومیه

چند روز پیش بود که خبری درباره ربودن و آزار 
یک جوان مبتال به اوتیسم در رسانه ها منتشر شد 
و پس از آن فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ورود 
پلیس به این پرونده خبر داد، در این راستا معاون 
امور توانبخشی بهزیستی استان تهران با اشاره به 
اینکه این جوان از افراد تحت پوشش سازمان 
بهزیستی  حقوقی  دفتر  می کند:  عنوان  است، 
موضوع حادثه پیش آمده برای این جوان مبتال 
به اوتیسم و جریانات پس از وقوع حادثه را از 

مرجع قضایی پیگیری قانونی می کند.
یوسف رضایی در این باره به ایسنا می گوید: با 
توجه به اینکه سازمان بهزیستی متولی امور افراد 
بهزیستی  حقوقی  دفتر  است،  معلولیت  دارای 
استان از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری 
در خصوص  آنچه که  است.او می گوید:  قانونی 
رسانه ها  در  جوان  این  وضعیت  و  حال  شرح 
مطرح شده صحت دارد اما، علت اینکه این جوان 
مبتال به اوتیسم در خیابان مولوی بوده است هنوز 
برای ما جای سوال دارد. خانواده اینطور عنوان 
کرده که فرزندشان را برای تفریح برده اند اما برای 
این سوال پیش آمده که جوان مبتال  سازمان 
به اوتیسم چرا باید در خیابان مولوی به تفریح 

برود؟ همکاران ما در حال پیگیری هستند.  
تهران  استان  بهزیستی  توانبخشی  امور  معاون 
می افزاید: سازمان به خاطر اتفاقی که برای فرزند 

این خانواده افتاده، از آنها دلجویی کرده، اگرچه 
بیرون  به  را  زمانی که فرزند خود  باید خانواده 
از خانه می برند مراقب او باشند اما با این حال 

بهزیستی از خانواده حمایت می کند.
به  توجه  با  این سوال که  به  پاسخ  در  رضایی 
اینکه بیمارستانی که جوان مبتال به اوتیسم در 
بستری  آخر  روز  در  تنها  بود  بستری شده  آن 
به سازمان بهزیستی نامه می زند که چنین فرد 
آیا  دارد،  حضور  بیمارستان  در  مجهول الهویه ای 
سازمان بهزیستی به دلیل این سهل انگاری از 
بیمارستان شکایت می کند، بیان می کند: با توجه 
به اینکه سازمان بهزیستی متولی امور افراد دارای 
معلولیت است، دفتر حقوقی بهزیستی نقش و 

این جوان  بیمارستانی که  اجتماعی  مسئولیت 
پس از وقوع حادثه در آنجا بستری بوده را از 

مرجع قضایی پیگیری خواهد کرد.
ذیربط  مسئوالن  است  بهتر  اینکه  بیان  با  او 
بهزیستی  چنینی  این  موارد  در  بیمارستان ها 
قانونی  اقدامات  تا  کنند  مطلع  بالفاصله  را 
مبتال  این جوان  برای  صورت گیرد، می گوید: 
به اوتیسم پیگیری و هماهنگی برای همراهی 
نیازمند  که  پذیرفت  صورت  تسخیری  وکیل 
است. همچنین  نیز  خانواده  قضایی  پیگیری 
در صورتی که خانواده نیاز مالی برای امورات 
هزینه های  باشد،  داشته  جوان  این  درمانی 

می شود. پرداخت  او  مالی 

پیگیری قضایی و ورود بهزیستی 
به پرونده ربایش و آزار بیمار اوتیسمی

خبر

آگهی تجدید  مناقصه عمومی
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ 

شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به خرید سنگ فرش پرسی بتنی از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانایی 
انجام كار را دارند،، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در تجدید 
مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا 
به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir   مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت 

اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند. 

 ) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن های تماس : ۳۴۲5۸۷۰۱-5 -۰۳۴ 
اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 

خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
انتظامی  شماره  ۱۳9۳به  مدل  تیبا  سواری 
و   ۸۱۰۲6۷5 موتور  ۴9وشماره  ۷۱۳ج۷۱ایران 
بنام   NAS۸۱۱۱۰۰D شماره شاسی 5۷56۸9۷ 
اعظم نیکروش مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

باشد. می  ساقط 

پراید  سواری  خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ  و  سند 
شماره   ۱۳9۱ مدل  ۱۳۱SLسفید-روغنی  تیپ 
موتور  شماره  به   ۴9 ایران   5۲ ص   556 انتظامی 
 S ۱۴۱۲۲9۱۱۳۴۲۴۳ شاسی  شماره  و   ۴۷۲۰۸۰5
اعتبار  از درجه  نام ستار دیلمی مفقود گردیده و  به 

باشد. می  ساقط 

برگ سبز خودرو سواری آردی۱6۰۰ مدل ۱۳۸5 
به شماره موتور ۱۱۷۸5۰۳۱۲66 و شماره شاسی 
۲۳5۲5۰۲۲ و شماره پالک   ایران۷۴_۷۸۱ط۱۱ 
ملی  کد  به  آبادی  امان  فاطمه  مالکیت  به 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   6۴۴9۰۱۲۰۷۲

باشد می  ساقط 

سند و برگ سبز )شناسنامه( خودروی سواری 
پژو TUF ۴۰5 سفید-روغنی مدل ۱۳9۱ 

شماره انتظامی ۴9۲ ن 69 ایران ۲۴ به شماره موتور 
 NAAM۳۱C5CK ۱۳99۱۰۰59۱6 و شماره شاسی
به نام زهرا شالکه زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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 نتایج یک پژوهش درباره پراکنش و وضعیت پلنگ ایرانی در محدوده غربی آن نشان می دهد:

انتقام جویی، اصلی ترین عامل تهدید پلنگ 
محدوده غربی پراکنش پلنگ ایرانی با طیفی از فشارهای انسانی تهدید می شود که مهم ترین آنها کشتن پیشگیرانه 

و یا تالفی جویانه است

حدود ۷6 درصد از مرگ و 
میرهای غیرطبیعی پلنگ به 

شکار غیرقانونی و باقی به 
تصادفات جاده ای برمی گردد. 

تکه تکه شدن زیستگاه 
به دلیل توسعه و تحوالت 

انسانی در ارتفاعات پایین تر 
که بیشتر در این محدوده 

قابل مشاهده است نیز باعث 
قطع ارتباط زیستگاهی شده و 
زیرجمعیت های پلنگ ایرانی را 

تهدید می کند

بحث مدیریت چرا فراسازمانی 
و فرا وزارتخانه ای است، باید 

در سطح وزارتخانه شورای ملی 
کوچ با حضور وزرای مرتبط 

با این موضوع تشکیل شود، 
بنابراین یک از معضالت ما 
فقدان شورای ملی کوچ در 

سطح وزارتخانه است

| ترجمه و تلخیص: 
هانیه کیایی |

 وضعیت پلنگ ایرانی هنوز در 
بخش بزرگی از محدوده غربی 

آن ناشناخته است. بنابراین، 
حمایت و انجام بررسی های 

میدانی در ترکیه، شمال عراق 
و جنوب شرق ایران با وجود 

تبعات ناشی از مسائل امنیتی 
و وجود مین های زمینی 

ضروری است
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مجازات مالی سنگین 
برای ساخت سازه 

در بستر رودخانه ها 
مدیریت  شرکت  حقوقی  دفتر  مدیرکل 
تا  مالی  مجازات  تدوین  از  آب  منابع 
در  ساخت   برای  سازه  ارزش  برابر  چهار 
داد و گفت:  رودخانه ها خبر  حریم بستر 
بر  منطبق  را  مجازات  جدید  الیحه  در 

گرفته ایم. نظر  در  اسالمی  مجازات 
بیان  زمانی  حسین  ایسنا،  گزارش  به 
بستر  در  احداث  فعلی  قانون  در  کرد: 
این که  مگر  بوده  ممنوع  رودخانه ها 
باشد.  داشته  وجود  نیرو  وزارت  اجازه 
اعیانی  آب،  عادالنه  توزیع  قانون  طبق 
می بایست  باشند  برق  و  آب  مزاحم  که 

شود. قلع 
با   ۲ ماده  چهار  تبصره  در  او،  گفته  به 
اجازه دادستان اگر اعیانی در مسیر آب و 
قلع  می بایست  ایجاد کند  مزاحمت  برق 
اجرایی  مساله  این  نیز  تاکنون  و  شود 
را  موضوعی  جدید  الیحه  در  اما  می شد 
در نظر گرفته ایم که در صورت خسارت به 
ویژه تری  شرایط  بیت المال  و  آب  منابع 

شود. گرفته  نظر  در 
مدیریت  شرکت  حقوقی  دفتر  مدیرکل 
مساله  این  این که  بیان  با  آب  منابع 
نظام مند  اجرایی  دستگاه های  برای 
شهرداری ها  کرد:  عنوان  است،  شده 
دخل  یا  احداث  به  اقدام  نمی توانند 
رودخانه ها  کنند.  حریم  در  تصرف  و 
که  شده  تدوین  نوعی  به  مجازات ها 
الیحه  این  و  باشند  داشته  بازدارندگی 

است. جامعی  الیحه  یک 
زمانی با تاکید بر این که در خصوص آب 
اضافه  بوده ایم،  جامع  قانون  دنبال  به 
خالصه تر  قانون  در  مسائل  باید  کرد: 
اضافه شوند و در الیحه جدید مجازات را 
منطبق بر قانون مجازات اسالمی در نظر 
در  نفر  یک  اگر  به گونه ای که  گرفته ایم؛ 
حریم رودخانه ها تصرف داشته باشد، به 
خسارت  پرداخت  به  ملزم  مجازات،  جز 
براساس  سازه  ارزش  برابر  چهار  تا 

شد. خواهد  رسمی  گزارش های 
و  بروز  باید  قوانین  این که  بیان  با  او 
منابع  کشور  در  داد:  ادامه  باشد،  جامع 
دنبال  به  بتوانیم  نداریم که  زیادی  آبی 
در  باشیم.  آب  اندازه  و  بی  حد  توزیع 
آب  منابع  مدیریت  ساختار  حاضر  حال 
منابع  از  بتوانیم  تا  بازنویسی کرده ایم  را 

ببریم. بیشتری  استفاده  موجود 
مدیریت  شرکت  حقوقی  دفتر  مدیرکل 
آب  مساله  این که  بیان  با  آب  منابع 
ابعاد  بلکه  بوده  فنی  مساله  تنها  نه 
دینی  فرهنگی،  تاریخی  اجتماعی، 
است،  داده  جای  خود  در  را  حقوقی  و 
عنوان  به  را  آب  مساله  اگر  کرد:  عنوان 
ضلع  بگیریم  نظر  در  چهارضلعی  یک 
اول آن اقدامات اجرایی است که توسط 
دولت ها و قوه مجریه انجام می شود که 
در  است.  مقررات  و  قوانین  از  منبسط 
واقع دولت ها کاری جز اجرای قوانین را 

نمی دهند. انجام 
قوانین  بعدی  موضوع  داد:  ادامه  او 
فرهنگ  است.  آب  حوزه  در  موجود 
نیز  مقننه  قوه  قوانین  و  صرفه جویی 
باشد. داشته  نقش  حوزه  این  در  می تواند 

از  حفاظت  الیحه  به  اشاره  با  زمانی 
از  ناشی  خطرات  کاهش  و  رودخانه ها 
سیل های  از  پس  داد:  توضیح  سیل 
برای  نیرو  وزارت  معاونت   ۱۳۹۸ سال 
رفع مشکالت به تدوین این الیحه اقدام 
کرد و برای آن بیش از ۴۰ جلسه برگزار 
این  پیش  ماه  یک  از  بیش  و  کردیم 
هیات  به  اکنون  و  شد  مصوب  الیحه 
به  تصویب  از  بعد  و  منتقل شده  وزیران 
می شود. ارجاع  اسالمی  شورای  مجلس 

او با بیان این که دومین الیحه ای که در 
حال تغییر است بسیار مهم بوده، افزود: 
 ۴۵ ماده  اصالح  به  مربوط  الیحه  این 
قانون توزیع عادالنه آب است که در طول 
آن  روی  زیادی  تغییرات  سال ها  این 
رخ داده است. اکنون این قانون چندان 
فعلی   ۴۵ ماده  که  چرا  نیست  مناسب 
دلیل  همین  به  ندارد  را  الزم  کارآمدی 
است. صورت گرفته  آن  روی  اصالحاتی 
شرکت  حقوقی  دفتر  مدیرکل  گفته  به 
که  داریم  تقاضا  آب،  منابع  مدیریت 
این اصالحات سریع تر مورد بررسی قرار 
بگیرد تا بتوانیم آن را به مجلس شورای 
اسالمی ارسال کنیم. عدالت، شفافیت و 
ما  فعالیت  اصلی  رکن  سه  قانون مداری 

است. حوزه  این  در  قوانین  تدوین  در 
حجم  به  توجه  با  این که  بیان  با  زمانی 
باالی رودخانه ها در کشور قوانین موجود 
در  اضافه کرد:  ندارند،  را  الزم  کارآمدی 
دستگاه های  وظایف  تمام  الیحه  این 
با توجه به قانون  اجرایی احصاء شده و 
عهده  بر  خطر  رفع  وظیفه  سیل  خطرات 
در  بین  این  در  گرفته،  قرار  شهرداری 
مورد  نیز  آبخیزداری  مساله  جدید  الیحه 

است. گرفته  قرار  تایید 

نگارندگان مقاله »پراکنش و وضعیت پلنگ ایرانی 
جمع آوری  بر  تالش  با  آن«  غربی  محدوده  در 
داده های حضور پلنگ در سه کشور ایران، عراق 
و ترکیه در کنار مطالعه گزارش ها ، بررسی نتایج 
توسط  زیستگاه ها  در  پلنگ  جمعیت  برآورد 
بهره گیری  و  داده ها  این  تحلیل  متخصصان، 
معتبر  منابع  در  گونه  این  پراکندگی  نقشه  از 
کوشیده اند به تهیه نقشه پراکنش پلنگ ایرانی 
در محدوده غربی بپردازند. این گروه همچنین 
اطالعاتی مثل بوم شناسی و زیستگاه، تهدیدات، 
چگونگی حفاظت و مدیریت پلنگ را استخراج 
و در آخر نتایجی ارائه کرده اند که به مدیریت و 

حفاظت گونه در آینده کمک شایانی می کند.
پلنگ ایرانی که در مرکز و جنوب غربی آسیا 
انقراض  خطر  در  زیرگونه  و  دارد  پراکنش 
حفاظتی  اقدامات  نیازمند  می شود،  محسوب 
فوری است. برای ارزیابی وضعیت پلنگ ایرانی، 
ویژگی های  اساس  بر  به  وسیع  منطقه  این 
به  کوهستانی  )محدوده  زیستی  جغرافیای 
عنوان زیستگاه اصلی پلنگ( و همچنین عناصر 
اجتماعی-سیاسی به چهار بخش تقسیم شد 
که نگارندگان این مقاله محدوده غربی )شرق 
و جنوب ترکیه، تمام عراق، غرب، مرکز و جنوب 

ایران( را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس این مقاله، محدوده غربی بزرگترین 
زیرگونه  این  بقای  برای  منطقه  مهم ترین  و 
بلوط و  از جنگل های  این منطقه عمدتا  است. 
استپ های نیمه خشک رشته کوه  های زاگرس، 
از جنوب ترکیه و شمال عراق تا غرب و جنوب 
ایران گسترش یافته است. زیستگاه های مهم 
پراکنده  رشته کوه های خشک  این گونه،  دیگر 
در مرکز و جنوب شرق ایران است که احتماال با 
زیرجمعیت پاکستان در ارتباط هستند. از آنجا 
که محدوده غربی تاریخچه طوالنی از سکونت 
انسان و کشاورزی دارد، همپوشانی زیستگاهی 
انسان با پلنگ گاهی اوقات باعث تعارض میان 
انسان و پلنگ در استفاده و بهره برداری از فضا و 
منابع می شود. عالوه بر این در دهه های اخیر، 
اجتماعی- منطقه متحمل چندین شوک  این 

اقتصادی و سیاسی از جمله جنگ ایران و عراق  

)۱۳6۷-۱۳۵۹(و درگیری مسلحانه پراکنده در 
و  بقا  بر  است  مرزها شده که ممکن  محدوده 
حفاظت از گونه تاثیرگذار باشند. با توجه به این 
شرایط، شناخت و درک بیشتری برای تشخیص 
خالء های دانشی و اولویت های حفاظتی نسبت 
به گونه در این محدوده نیاز است. این مقاله یکی 
از اولین گزارش های پراکنش و وضعیت پلنگ 
ایرانی در محدوده غربی خود است و با جمع آوری 
اطالعات از جنبه های گوناگون اکولوژی پلنگ و 
امیدواری کرده اند  ابراز  نگارندگان  آن،  تهدیدات 
که مبنایی جهت تالش های حفاظتی آینده برای 

بقای این گونه قرار گیرد.

مواد و روش ها
جهت  نیاز  مورد  داده های  مقاله  این  در   
تمام  از  استفاده  با  گونه  وضعیت  بررسی 
در  نشده  منتشر  و  شده  منتشر  گزارش های 
 ،peer-reviewed مقاله  های  دسترس، 
مشاهدات شخصی  و  نشده  منتشر  داده های 
دوربین های  توسط  پایش   مثال،  عنوان  )به 
سال  از  ایرانی که  پلنگ  با  رابطه  در  تله ای( 
۲۰۰۰ تاکنون در این محدوده مشاهده یا ثبت و 

آمد. دست  به  است،   شده  گرداوری 
اطمینان طبقه بندی  این داده ها در سه سطح 
بدون  و  شده  تایید  مشاهدات   :C۱ شدند: 
و  تاریخ  دارای  عکس های  مانند  چالش 
 :C۲ حیوانات،  الشه  یا  جغرافیایی،  موقعیت 
مشاهدات تایید شده از قبیل مشاهدات شکار 
پلنگ  نمایه های  مشاهده  پلنگ،  توسط  دام 
تایید  مشاهدات   :C۳ و   توسط کارشناسان 
نشده که توسط افراد غیر متخصص رویت شده 
یا کسانی که قابل تایید نیستند. همچنین نحوه 
توزیع و پراکندگی پلنگ ایرانی بر اساس این 
نقاط اطمینان و تخصص تیم مجری و نگارنده 
پراکنش  شد.  طبقه بندی  و  مشخص  مقاله، 
نمایش  و  طبقه  بندی  سطح  چهار  در  پلنگ 
گونه  حضور  )احتمال  »موجود«  شد:  داده 
بسیار است- عمدتا با C۱ مشخص می شود(، 
ویژگی های  اساس  )بر  موجود«  »احتماال 
زیستگاه ممکن است گونه حضور داشته باشد 

یا منطقه مورد  ندارد  اما اطالعات کافی وجود 
بررسی قرار نگرفته است- با C۲نمایش داده 
می شود(،  »احتمااًل منقرض شده« )مناطقی که 
احتمال انقراض گونه وجود دارد( و »منقرض 
شده« )مناطقی که تصور می شود گونه منقرض 
نگارندگان  باال،  روش  بر  عالوه  است(.  شده 
این مقاله پراکنش به دست آمده را با نقشه 
حدود  و   IUCN در  گونه  پراکندگی  محدوده 
در  و  کرده  بررسی  پستانداران  اطلس  نقشه 
آمده  دست  به  پراکندگی  محدوده  مواردی  
مورد  در  دیگری  اطالعات  کردند.  اصالح  را 
فراوانی، تراکم، رژیم غذایی و تهدیدات نیز بر 
اساس پژوهش های موجود و همچنین دانش 
تخصصی و مشاهدات میدانی توسط تیم مقاله 
استخراج.شد که توضیح آن در باال آمده است.

زیستگاه
و  انعطاف پذیر  یک گونه  عنوان  به  پلنگ 
سازگار در انتخاب زیستگاه شناخته شده است. 
در این محدوده، آنها در بیشتر رشته کوه ها و 
جنگل ها پراکنش یافته و از دشت های وسیع 
اعظم  بخش  می کنند.  اجتناب  بیابان ها  و 
زیستگاه پلنگ ایرانی در این محدوده در رشته 
کوه زاگرس که عمدتًا توسط بلوط پوشیده شده 
مناطق  وسعت  تمام  معموال  البته  دارد.  قرار 
حفاظت شده توسط پلنگ ها استفاده نمی شود 
از  درصد   ۵6 حدود  بمو   ملی  پارک  در  مثاًل 
اشغال  این گونه  توسط  حفاظت شده  منطقه 
شده است. عالوه بر این پلنگ را در محدوده 
ارتفاعی وسیعی نیز می توان یافت. به طور مثال 
ارتفاع  از  ناهموار  کوه های  هرمزگان  شرق  در 

است. ایرانی  پلنگ  زیستگاه  متر   6۰۰-۲۰۰۰

گستره خانگی و رژیم غذایی
گستره خانگی پلنگ ایرانی از یک مطالعه 
تله متری روی یک فرد نر در منطقه حفاظت 
شده بافق ۴۰۸ کیلومتر مربع تخمین زده شد 
و دورترین فاصله هوایی بین دو ترپینگ یک 
 ۴۲ یزد  استان  مهریز  شهرستان  در  نر  پلنگ 
کیلومتر بود. سه نر بالغ نیز در منطقه حفاظت 
شده بافق در دوربین های تله ای متعدد با فاصله 

بیش از ۵۰ کیلومتر شناسایی شدند. جابه جایی 
یک پلنگ نر بین پارک ملی بمو و بختگان که 
حدود ۱۱۲ کیلومتر فاصله هوایی دارند، توسط 
و  شکار  درباره  شد.  ثبت  تله  ای  دوربین  های 
منتشر  گزارش های  نیز  پلنگ  غذایی  رژیم 
نشده و پراکنده وجود دارد. در استان کرمانشاه، 
نظرسنجی در میان ۸۰ کشاورز نشان داد حدود 
۲۰ درصد تجربه شکار دام توسط پلنگ داشتند 
که این تلفات مربوط به ۷6 گوسفند و بز و ۴ 
گاو بین سال های ۱۳۹۳ تا  ۱۳۹۷ بوده است.

تهدیدها
با  ایرانی  پلنگ  پراکنش  غربی  محدوده 
می شود  تهدید  انسانی  فشارهای  از  طیفی 
یا  و  پیشگیرانه  کشتن  آنها  مهم ترین  که 
تالفی جویانه است. عالوه بر این، کاهش طعمه 
و تصادفات جاده ای از تهدیدات مهم هستند. 
حدود ۷6 درصد از مرگ و میرهای غیرطبیعی 
پلنگ به شکار غیرقانونی و باقی به تصادفات 
زیستگاه  شدن  تکه  تکه  برمی گردد.  جاده ای 
به دلیل توسعه و تحوالت انسانی در ارتفاعات 
قابل  محدوده  این  در  بیشتر  که  پایین تر 
مشاهده است نیز باعث قطع ارتباط زیستگاهی 
شده و زیرجمعیت های پلنگ ایرانی را تهدید 
مرکزی  بخش های  در  مساله  این  می کند. 
اصفهان،  در  حفاظت شده  مناطق  مانند  ایران 
محدوده های  که  یزد  و  مرکزی  استان های 
و  شده   تکه  تکه  طبیعی  طور  به  کوهستانی 
علیرغم وجود گونه های طعمه، پلنگ به صورت 
محلی منقرض یا در تعداد بسیار اندک حضور 
دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو 

به نظر می رسد تغییر اقلیم در دهه های آینده با 
کوچک کردن زیستگاه این گونه می تواند یک 

باشد. پلنگ ها  برای  جدی  چالش 
غیرقانونی  روند  درباره  آنچه گفته شد  کنار  در 
تجارت و  قاچاق توله و یا اعضای بدن پلنگ و 
بازارهای غیر قانونی آن در ایران اطالعات زیادی 

در دسترس نیست.

حفاظت و مدیریت
به  ملی  سطح  در  ایران  در  گونه  این 
اساس  بر  و   انقراض«  »در خطر  عنوان گونه 
توسط  آن  از  حفاظت  اولیه  ارزیابی  وضعیت 
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان گونه 
در  است.  شده  طبقه بندی  شده«  »حمایت 
ترکیه از سال ۲۰۰۳ میالدی و در عراق از سال 
۲۰۱۰ میالدی پلنگ را به عنوان گونه »حمایت 
غیرقانونی  شکار  کرده اند.  طبقه بندی  شده« 
پلنگ در عراق جریمه یک میلیون دینار عراقی 
 ۱۲۰ جریمه  ایران  در  و  دالر(   6۸6 )معادل 
در  دارد.  دالر(   ۴۳۰۰ )معادل  تومانی  میلیون 
سازمان  توسط  قوانین  اجرای  از  فارغ   ایران 
حفاظت محیط زیست در مناطق حفاظت شده، 
 ،)NGOs( غیردولتی  سازمان های  از  تعدادی 
راستای  در  متمرکز  فعالیت های  و  تحقیقات 
حفاظت از پلنگ ایرانی را  انجام می دهند که 
حامیان  موسسه  به  می توان  آن  نمونه های  از 
حامیان  موسسه  و   پارس  وحش  حیات 
حیات وحش هرمز اشاره کرد. این موسسات 
پارک های  در  ایرانی  پلنگ  برآورد جمعیت  به 
شرق  طبیعی  مناطق  و  بختگان،  و  بمو  ملی 
همچنین  آنها  می پردازند.  هرمزگان  استان 
تعارضات  کاهش  برای  زیادی  تالش های 
پلنگ با انسان انجام می دهند که از جمله آنها 
می توان به واکسینه کردن دام اهلی، توزیع و 
نرده های  روی  بر  خورشیدی  چراغ های  نصب 
دیواری اشاره کرد. به عنوان دیگر نمونه اقدامات 
حفاظتی، فعالیت هایی با هدف آموزش مردم 
برای  مثبتی  نتایج  دارای  که  هستند  محلی 
کاهش درگیری انسان و پلنگ در پارک ملی 

بوده اند. بمو 
 »Nature Iraq« در عراق نیز سازمان غیردولتی
ایجاد  برای  کردستان  دولت  همکاری  با 
منطقه  عنوان  به  قره داغ  طبیعی  ذخیره گاه 
پلنگ  از  حفاظت  مختص  شده  حفاظت 

می کند. فعالیت  ایرانی 

نتیجه گیری
ایرانی  پلنگ  پراکنش  غربی  گستره 
این  بقای  برای  محدوده ها  مهم ترین  از  یکی 
زیرگونه است. کوه های زاگرس زیستگاه بزرگ 
منبع  یک  عنوان  به  که  است  یکپارچه  ای  و 
عمل  زیرجمعیت ها  دیگر  برای  مهم جمعیتی 
به  ایرانی  پلنگ  حفاظت  رو  این  از  می کند. 
رشته کوه  ها  این  پرچم  و  نمادین  عنوان گونه 
باید یک اولویت حفاظتی باشد. برای رسیدن 
حفاظتی  تالش های  ترویج  هدف،  این  به 
فرامرزی به ویژه برای ایمن سازی کریدورهای 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  گونه  این  عبوری 
انسان  تعارضات  این، کاهش  بر  عالوه  است. 
و پلنگ در این محدوده می  تواند باعث کاهش 
مردم  نیت  و حسن  شود  پلنگ  میر  و  مرگ 
محلی برای حفاظت از این گونه در معرض خطر 
را تضمین کند. مهم تر از همه، حمایت مستمر از 
مناطق حفاظت شده و گسترش آنها )براساس 
شواهد توجیه شوند( می تواند به تداوم و بقای 
بر  منجر  شوند.   آن  طعمه های  و  گونه  این 
اساس شواهد نگارندگان این مقاله ، وضعیت 
پلنگ ایرانی هنوز در بخش بزرگی از محدوده 
حمایت  بنابراین،  است.  ناشناخته  آن  غربی 
ترکیه، شمال  در  میدانی  بررسی های  انجام  و 
عراق و جنوب شرق ایران با وجود تبعات ناشی 
زمینی  مین های  وجود  و  سیاسی  مسائل  از 

است. ضروری 

 مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور گفت: باید در سطح وزارتخانه 

شورای ملی کوچ تشکیل شود.
بیان کرد: ۱6۴.۸  بهزاد  ترحم  ایسنا  به گزارش 
این  از  ماست که  هکتار وسعت کشور  میلیون 
میزان ۱۳۴.۴ میلیون هکتار وسعت منابع طبیعی 

است. او بیان کرد: از این سطح منابع طبیعی نیز 
۱۷ میلیون هکتار سطح جنگل و بیشه زار، ۳۲.6 
میلیون  و ۸۴.۸  بیابان  وسعت  هکتار  میلیون 

هکتار وسعت مراتع داریم.
این مسئول عنوان کرد: به استناد تبصره ذیل ماده 
۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، ما باید 

بهره برداران ذی حق و ذی صالح را شناسایی کرده 
و پروانه چرا در اختیار آنها قرار دهیم. او یادآور 
شد: این افراد بعد از دو فصل بهره برداری و صدور 
تهیه طرح مرتع داری  به  اقدام  باید  پروانه چرا 
کنند و طبق این ماده قانونی هرگونه بهره برداری از 
عرصه های منابع طبیعی باید در قالب طرح باشد.
بهزاد بیان  کرد: از ۸۴.۸ میلیون هکتار وسعت 
مراتع کشور ۸۱.۴ میلیون هکتار ممیزی شده 
این مراتع ۴۲.۴ میلیون هکتار طرح  از  است. 
مرتع داری تهیه شده و ۳۲.6 میلیون هکتار احاله 

مدیریت برای مجریان صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی 
طرح  این که  به  اشاره  با  کشور  آبخیزداری  و 
مرتع داری پایه و اساس مدیریت ما در عرصه های 
منابع طبیعی است، اضافه کرد: تمام برنامه هایی 
که باید در طرح اجرا شود، پیش بینی شده و برای 
ما مالک عمل مفاد کتابچه طرح و قرارداد است.

عنوان  تحت  دستورالعمل  یک  کرد:  اضافه  او 

و  دام  برای  چرا  پروانه  کنترل  چرا،  مدیریت 
ساماندهی کوچ برای اولین بار در بهمن ماه سال 
۹۹ به کلیه استانداران، مدیران کل منابع طبیعی 
و جهاد کشاورزی استان ها ابالغ کردیم که در آن 
فرآیند کار و اهداف طرح بیان و دو ستاد ملی و 
استانی کوچ در این طرح پیش بینی شده است.

بهزاد با اشاره به این که ما در کل دو شکل از کوچ 
یعنی ییالق به قشالق و قشالق به ییالق داریم، 
عنوان کرد: در زمینه کوچ پاییزه با چند چالش 
مواجهیم. یکی از آنها ضرورت مدیریت دام در بازه 
زمانی دو تا سه ماه خالء بعد از ییالق به قشالق 

است و دیگری به کوچ ماشینی برمی گردد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی 
پیاده  آبخیزداری کشور گفت: متاسفانه کوچ  و 
از بین رفته و عشایر برای کوچ به ماشین روی 
آورده اند. از این رو نیازمند آن هستیم تا با تدوین 

یک فرآیند در کوچ تأخیری ایجاد کنیم.
امر  این  برای  می توان  بیان کرد:  مسئول  این 
اتراقگاه در نظر بگیریم،  با این حال تأمین علوفه 
در این مکان ها ضرورت دارد. او با اشاره به این که 
چالش بعدی عدم تامین نهاده به اندازه کافی و 

تحویل به موقع به بهره برداران است، ادامه داد: در 
شرایط نرمال ۱۰.۷ میلیون تن علوفه کشور تولید 
می شود، اما این در حالتی است که ۲۴۰ میلیمتر 
ما ۳۰ درصد  باشیم. متاسفانه  داشته  بارندگی 
کاهش بارندگی داشتیم و هر میلیمتر کاهش 
یا افزایش بارندگی منجر به هشت دهم کیلومتر 
عرصه های  در  علوفه  تولید  یا کاهش  افزایش 
مرتعی کشور می شود که امسال به ۷.۳ میلیون 
تن رسیدیم و در واقع ۳.۴ میلیون تن کاهش 
تولید علوفه داشتیم. بهزاد ادامه داد: گرانی علوفه 
باعث شده فشار مضاعفی بر عرصه های مرتعی 
باالی  قیمت کاه  در حال حاضر  بگیرد.  صورت 
6هزار تومان و جو ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است. 
به  این  دولت  است که  قیمت هایی  این  البته 
صورت تضمینی اعالم کرده است.مدیرکل دفتر 
آبخیزداری  و  منابع طبیعی  امور مراتع سازمان 
کشور تأکید کرد: بحث مدیریت چرا فراسازمانی 
و فرا وزارتخانه ای است، باید در سطح وزارتخانه 
شورای ملی کوچ با حضور وزرای مرتبط با این 
موضوع تشکیل شود، بنابراین یک از معضالت ما 
فقدان شورای ملی کوچ در سطح وزارتخانه است.

شورای ملی کوچ تشکیل شود
خبر

از  مجموعه ای  شامل  خبرنامه  این  است.  داده  اختصاص  ایرانی  پلنگ  به  را  خود  خبرنامه  جدید  تخصصی گربه سانان، شماره  گروه 
گزارش ها و مقاالت ارسال شده توسط کارشناسان و متخصصین سراسر دنیا در رابطه با این گونه است. »پراکنش و وضعیت پلنگ ایرانی 
در محدوده غربی آن« عنوان یکی از این مقاله ها است که توسط آرش قدوسی، حامد ابوالقاسمی، مرتضی آریانژاد، غالمرضا قادری 

مظفری، لیال جوالیی، مرضیه موسوی، دانیال نیری، نیلوفر رئیسی چهارطاقی، هانا رضا و پوریا سپهوند منتشر شده است.

C۱C۲C۳کشور

۲۱۵۱۰۵۵۵ایران

۲۹۲۳۳عراق

۰۰۰ترکیه

۲۴۲۱۰۷۸۸جمع



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲۳۸۷   | پنجشنبه ۲4 شهریور 1401  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم و َبر6

خالی شدن روستاها با معطلی طرح آمایش سرزمین 
سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر  معاون 
آمایش  طرح  گفت:  بحران  مدیریت 
در  قبل  سال  چندین  از  که  سرزمین 
در  امروز  تا  بوده،  مسئوالن  کار  دستور 
امر  این  و  نداشته  سرانجامی  کشور 
هر  کشور  روستاهای  برخی  شده  موجب 
به گزارش  شود.  جمعیت  از  تر  خالی  روز 
ایرنا، محمدحسن نامی، سه شنبه شب در 
فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری،  ستاد 
بیان  گلستان  بحران  به  پاسخ  عملیات 
کرد:  طرح آمایش سرزمین که از چندین 

بوده،  مسئوالن  کار  دستور  در  قبل  سال 
نداشته  سرانجامی  کشور  در  امروز  تا  اما 
امروز  داشت،  نتیجه  اگر  زیرا  است. 
اقتصادی  و  جمعیتی  تعادل  عدم  شاهد 
کرد:این  عنوان  نامی  نبودیم.  کشور  در 
درصد   ۳۰ حدود  شده  باعث  تعادل  عدم 
اقتصاد ایران در تهران یا حدود ۵۱ درصد 
بزرگ  شهر  هفت  در  تنها  کشور  اقتصاد 
بحران  مدیریت  سازمان  رئیس  باشد. 
شده  باعث  تعادل  عدم  این  گفت:  کشور 
باشد  کمتر  کشور  نقاط  بقیه  به  توجه  تا 

این  که  شود  خالی تر  روز  هر  روستاها  و 
شهرها  حاشیه  وارد  را  جمعیت  مهاجرت 
می کند. نامی افزود: این حاشیه نشینی در 
حدی شده که به روایتی ۱۲ میلیون و ۷۰۰ 
هزار حاشیه نشین داریم، به طوری که شهر 
تهران  کیلومتری   6۰ فاصله  در  بهارستان 
ادامه  او  دارند.  سکونت  نفر  هزار   ۷۷۳
داد:  چین به عنوان آخرین کشوری است 
و  داده  انجام  را  آمایش  طرح  دنیا  در  که 
نامی  دارد.  بخش ها  همه  در  پیوست   ۴۵
اجرای  در  پیوست  نداشتن  کرد:  تصریح 

 ۸۲ از  تا  شده  باعث  کشور  در  طرح  این 
نیم  و  چهار  ایران، حدود  میلیون جمعیت 
در  هستند  دولت  مجموعه  در  نفر  میلیون 

نفر  میلیارد  با یک  صورتی که کشور چین 
جمعیت، حدود ۸۰۰ هزار نفر به نوعی عضو 

هستند. دولت  خانواده 

طرح آمایش سرزمین که از 
چندین سال قبل در دستور کار 
مسئوالن بوده، اما تا امروز در 
کشور سرانجامی نداشته است. 
زیرا اگر نتیجه داشت، امروز 
شاهد عدم تعادل جمعیتی و 
اقتصادی در کشور نبودیم

قرار است ۳۷ هکتار از اراضی هوانیروز ارتش 
بلوار رضوان و هوانیروز( به  انتهای  )واقع در 
مساحت شهر کرمان اضافه شود و در ازای آن، 
بخشی از کوه های معروف به صاحب الزمان و 
از محدوده شهری کرمان خارج  پادگان ۰۵  
صاحب الزمان  کوه های  و   ۰۵ پادگان  شوند. 
دست کاشت  جنگل   مجموعه  به  که  کرمان 
کرمان  تاریخی  بخش  و  جبلیه  گنبد  قائم، 
شرقی  شمال  و  شرق  در  است  نزدیک 
این  اگر  حساب  این  با  گرفتند.  قرار  کرمان 

اتفاق بیفتد، مساحت شهر کرمان از ۱۳ هزار 
هکتار به ۱۲ هزار و ۵۸6 هکتار کاهش پیدا 
می کند. حذف پادگان ۰۵ از محدوده شهری 
طبق قانون باید انجام می شد، چه محدوده ای 
جدید به شهر کرمان اضافه شود چه نشود. 
هم که  صاحب الزمان کرمان  حذف کوه های 
یک جور خلط مبحث است، زیرا کوه ها بافت 
ارائه  به  نیاز  و  نمی شوند  محسوب  شهری 
کرمان  »شهر  نداشتند.  شهرداری  خدمات 
زیادی بزرگ است«، این را همیشه شهرداران 

و مدیران شهری، بهانه کمبود بودجه و کیفیت 
به شهروندان  پایین خدمت رسانی شهرداری 
شهری  خدمات  معاون  همچنین  کرده اند. 
شهرداری کرمان به همین بهانه، سال گذشته 
در یک مصاحبه گفته بود جمع آوری زباله شهر 
غیر  بافت  که  میانی  قسمت های  از  کرمان 

سختی ست. دارند کار  متراکم 

عملی شدن تحدید تازه شهر کرمان، 
تهدیدی برای حاشیه نشینی 

است؟  چقدر  کرمان  شهر  واقعی  تراکم  اما 

برای اینکه به درستی متوجه کم بودن تراکم 
را   شهر کرمان شویم می توانیم تراکم کرمان 
برای  مقایسه کنیم.  آن  به  شبیه  شهری  با 
مثال شهر یزد ۲۱۲ نفر در هر هکتار تراکم دارد 
برای کرمان حداکثر  این عدد  در صورتی که 
عقب  به  کمی  اگر  است.  هکتار  در  نفر   ۵۰
ابتدای قرن چهاردهم شهر  در  برگردیم مثال 
کرمان ۲۰ هزار نفر جمعیت و ۳ کیلومتر مربع 
به  این عدد در سال ۱۳۹۰  مساحت داشت. 
۵۳۴ هزار نفر جمعیت و ۱۱۴ کیلومتر مربع 
مساحت رسیده است. در سال ۱۳۴۵ تراکم 
کرمان ۲۱۳ نفر در هکتار و اکنون تراکم شهر 
کرمان بین ۴۰ تا ۵۰ نفر در هکتار است. این 
اطالعات از رشد نامتوازن شهر کرمان حکایت 
دارد. رشدی که ۵۵ سال اخیر با ۸ونیم برابر 
برابر   6۵ حدود  را  مساحت  جمعیت  شدن 
عملی  تصمیم  این  اگر  است.  داده  افزایش 
نامتوازن  توسعه  جز  چیزی  حاصلش  شود 
نخواهد بود. این نوع از توسعه نامتوازن شهر 
بافت های مرکزی شهر و حتی  باعث تخلیه 
افت قیمت امالک در بافت های میانی شهر 
کرمان شده است. در ازای این کاهش تراکم 
در بافت میانی شهر، این حاشیه شهر است 
نیز  مردم  است.  رشد  و  توسعه  حال  در  که 
استقبال  شهر  حاشیه  در  سرمایه گذاری  از 

می کنند.  بیشتری 

ساز و کار نامعلوم شهرداری کرمان 
در فروش اراضی

کرمان  اسالمی  جمهوری  بلوار  سمت  در 
بیشتری  قیمت  گران  و  لوکس  خانه های 
هم  باز  است  قرار  حاال  می خورند.  چشم  به 
البته  شود.  بزرگ تر  کرمان  شهر  پهنه  این 
شهرداری کرمان در گرفتن این تصمیم نقش 
این ۳۷ هکتار  از  نیمی  اما  نداشته  چندانی 
معاون  است.  کرمان  شهرداری  به  متعلق 
با  کرمان  شهرداری  شهرسازی  و  معماری 
بیان اینکه 6۰ درصد از این اراضی مربوط به 
کاربری های عمومی و تجاری است می گوید 
درصد،   6۰ همین  از  کرمان  شهرداری  سهم 
اینکه شهرداری کرمان  خواهد بود. همچنین 
در طی چه فرآیندی و چطور می خواهد این 
پولش  با  است  قرار  و  بفروشد  را  هکتار   ۱۸
چه کند، موضوعی است که هنوز جزئیاتش را 
نمی دانیم. اما اگر سری به سایت دیوار کرمان 
کنید  جست وجو  را  هوانیروز  کلمه  و  بزنید 
ارتش  هوانیروز  اراضی  عنوان  با  آگهی هایی 
می بینید. ارتش این اراضی را به قطعات ۱۸۰ 
متری تقسیم کرده که هر قطعه را به ۳ نفر 
اختصاص داده است و هر نفر صاحب ۲ دانگ 
از زمین می شود. تمام این  اگهی ها قطعات 
6۰ متری و ۲ دانگی هستند که بین ۴۰۰ تا 
۷۰۰ میلیون تومان به فروش می رسند. یعنی 
یک قطعه زمین ۱۸۰ متری بین یک میلیارد 

تا دو میلیارد و صد  تومان  دویست میلیون 
میلیون تومان معامله می شود این در حالی 
است که این اراضی هنوز جز محدوده شهری 
نیستند و سند ندارند. بر اساس اطالعاتی که 
مشاوران امالک در محدوده بلوار هوانیروز در 
اختیار داشتند ظاهرا در این اراضی تا سقف 
۳ طبقه می شود ساخت وساز کرد و بیش از 
آن مجوز ندارد. این آگهی ها نشان می دهد که 
قیمت این اراضی چه در بخش مسکونی چه 
در بخش تجاری برای شهر کرمان قابل توجه 
شهرداری  توسط  فروش  صورت  در  و  است 
نیز ثروتی قابل توجه از آن شهرداری کرمان 
اکنون  که  مقروضی  شهرداری  بود.  خواهد 
به  دست  نیز  کارکنانش  حقوق  پرداخت  در 

عصاست.

حذف کوه از محدوده شهر 
به این راحتی ها نیست

در نهایت ترانه یلدا معمار و شهرسازی که با 
کرمان نیز آشنایی دارد، این تصمیم را از منظر 
معماری شهری و محیط زیست در گفت وگو 
با پیام ما بررسی کرد. او معتقد است حذف 
کوه ها از شهر کرمان خنده دار است. یلدا پیش 
از این نیز اظهاراتی در خصوص تخلیه بافت 
تاریخی کرمان و ساکن شدن افراد فرودست 
در بخش میانی شهر کرمان داشته است. این 
متخصص در خصوص اضافه شدن ۳۷ هکتار 
جدید به شهر کرمان با قاطعیت گفت: »این 
کار اشتباه است، چطور در شهری به بزرگی و 
کم تراکمی کرمان چنین کاری می کنند و ۳۷ 
هکتار از بیابان را وارد شهر می کنند حال اگر 
به قصد خانه دار کردن یک عده یا درآمدزایی 
برای شهرداری هم باشد، اشتباه است.« این 
معمار و شهرساز در گفت وگو با روزنامه پیام ما 
ادامه داد:» اینکه فکر کنیم برای اضافه کردن 
این ۳۷ هکتار بخشی از کوه را حذف می کنیم 
اشتباه است. اینکه کسانی در طرح تفصیلی 
کوه را در محدوده شهر کرمان قرار دادند یعنی 
کوه بخشی از این شهر بوده و حذف کردنش 

به این راحتی نیست.«

سرپرست اداره کل معماری و ساختمان شهرداری 
تهران با اشاره به مصوبه »توسعه ساختمان سبز 
و معماری پایدار در شهر تهران« از آغاز مدیریت 
سبز در ساختمان های شهرداری تهران خبر داد. 
به گزارش  مهر، حامد سلیمی از تهیه دستورالعمل 
بر  مبتنی  سبز،  ساختمان های  رتبه بندی  مدل 
مطالعات مرکز تحقیقات راه و مسکن خبر داد 
برای  فرآیندی  و گفت:فناوری ساختمان سبز، 
احداث ساختمان های سازگار با محیط زیست 
تحقق  عوامل  از  یکی  است که  انرژی  و حفظ 
توسعه پایدار نیز محسوب می شود. سرپرست 
اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با 
بیان اینکه ساختمان سازی با استفاده از فناوری 
ساختمان سبز، کمترین آلودگی و مداخله را در 
آن،  در  و مهمترین مسئله  دارد  محیط زیست 
انسان ها  سالمت  و  زیست  محیط  از  حفاظت 
گذشته  سال  تهران،  شهر  گفت:شورای  است، 
مصوبه توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در 
شهر تهران را با هدف ترویج و توسعه ساختمان 
با رعایت معیارهای محیط  سبز در شهر تهران 
این معیارها شامل  به تصویب رساند.  زیستی 
معماری پایدار، مدیریت و بهینه سازی مصرف 
انرژی، مدیریت آب، حفظ و توسعه فضای سبز 
انرژی های  از  استفاده  درختان،  از  نگهداری  و 
پسماند،  تفکیک  و  تولید  تجدیدپذیر، کاهش 
استفاده از مصالح پایدار و ایجاد بستر مناسب 
ساختمان ها  مالکان  و  سازندگان  ترغیب  برای 
افزایش  زیستی،  محیط  مالحظات  رعایت  به 

آگاهی عمومی و مشارکت شهروندان در توسعه 
ساختمان های سبز می شوند.او ادامه داد:با توجه 
به اهمیت موضوع، معاونت شهرسازی و معماری 
خدمات  معاونت  همکاری  با  تهران  شهرداری 
است.  شده  مصوبه  این  اجرای  متولی  شهری 
در همین راستا، اداره کل معماری و ساختمان 
به  نسبت  مصوبه،  اجرای  و  پیگیری  منظور  به 
هماهنگی و برگزاری جلسات کمیته راهبری در 
سال جاری اقدام کرده است. همچنین مطابق 
راهبری  کمیته  اعضای  احکام  مصوبه،  متن 
عنوان  به  معماری  و  شهرسازی  معاون  شامل 
رئیس کمیته، معاون خدمات شهری و محیط 
اقتصاد شهری، معاون  و  زیست، معاون مالی 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شورا 
تام االختیار  نماینده  و  اعضای کمیته  عنوان  به 

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نماینده 
تام االختیار سازمان نظام مهندسی استان تهران، 
محیط  حفاظت  اداره کل  االختیار  تام  نماینده 
زیست استان تهران و نماینده شورای اسالمی 
شهر تهران به عنوان ناظر، صادر و ابالغ شده است. 
سلیمی خاطرنشان کرد: بر اساس یکی از بندهای 
مصوبه، شهرداری تهران موظف به مدیریت سبز 
ساختمان های تحت پوشش خود و رده بندی 
انرژی آنها است. ما نیز به عنوان اولین گام در 
راستای اجرای مصوبه »توسعه ساختمان سبز و 
معماری پایدار در شهر تهران«، تهیه دستورالعمل 
بر  مبتنی  سبز  ساختمان های  رتبه بندی  مدل 
مطالعات مرکز تحقیقات راه و مسکن را در دستور 
کار قرار دادیم که پس از نهایی شدن، به صورت 

پایلوت در شهر تهران عملیاتی خواهد شد.

نگاهی به طرح الحاق ۳۷ هکتار از اراضی هوانیروز به شهر کرمان  

حذف کوه در ازای بیابان
قرار است شهرداری کرمان کوه های صاحب الزمان و پادگان ۰5 را از محدوده شهری خارج کند

طرح مدیریت سبزِ ساختمان های شهرداری تهران، کلید خورد

حرکت اولین کشتی 
بدون آالیندگی جهان 
بین مارسی و جزیره 

کورس فرانسه 
یک کشتی جدید آالینده صفر، مارسی و آژاکس 
به  و  به هم متصل می کند  را  و جزیره کورس 
کمک محیط زیست می آید. به نقل از خبرگزاری 
فرانسوی آر.اف.آی، شرکت کشتیرانی فرانسوی 
»المریدیونل« این هفته کشتی جدید دوستدار 
راه اندازی  نام »پیانا«  به  را  محیط زیست خود 
کرد. موتورهای آن مجهز به فیلترهای ذرات برای 
برای  که  نوآوری  هستند،  هوا  آلودگی  کاهش 
اولین بار در جهان در حوزه حمل و نقل دریایی 
خطوط  که  شرکت  این  است.  شده  رونمایی 
مسافربری و باری را از مارسی در جنوب فرانسه 
تا کورس و مراکش راه اندازی می کند، می گوید که 
هر چهار موتور پیانا مجهز به فیلترهایی هستند 
که بخشی از انتشار آالینده ها را خنثی می کنند. 
بعد از دریای کارائیب، دریای مدیترانه بیشترین 
آسیب را از آلودگی ناشی از نفت کوره سنگیِن مورِد 
استفاده این نوع کشتی ها؛ می بیند. این فیلترها 
که روز دوشنبه پس از سه سال آزمایش ارائه 
را جذب  از اکسیدهای گوگرد  شدند، ۹۹ درصد 
می کنند و ۹۹.۹ درصد از ذرات ریز و فوق ریز را 
که خطرناک ترین برای سالمت انسان هستند، از 
بین می برند. به لطف راه حلی که قباًل در بسیاری 
شده  اعمال  در خشکی  حرارتی  نیروگاه های  از 
سفر  طول  تمام  در  پیانا  از  دودی  دیگر  است، 
خارج نمی شود. سازوکار این فناوری به نحوی 
است که  بی کربنات سدیم در خروجی موتور 
گازهای  در  موجود  ذرات  به  و  می شود  تزریق 
در  می دهد،  نشان  شیمیایی  واکنش  خروجی 
نتیجه آنها را گوگردزدایی می کند. سپس ذرات و 
فلزات سنگین در گیرنده های فیلتری که به نام 
»جوراب« شناخته می شوند را جمع آوری می کند.

نخستین عرضه امالک 
شهرداری در بورس کاال

مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت شهرداری 
تهران، از برگزاری عرضه امالک شهرداری از طریق 
بورس کاال در روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ماه خبر 
با  محمد حسن زاده  ایرنا، حسن  از  نقل  به  داد. 
طریق  از  امالک  فروش  گذشته   در  اینکه  بیان 
تهاتر با طلبکاران و مزایده صورت می گرفت تصریح 
کرد: »اما در دوره مدیریت جدید شهری، از ابزار 
جدیدی به نام بورس در فروش امالک استفاده 
می شود زیرا حضور شهرداری در بورس کاال باعث 
ملک  واقعی  قیمت  و کشف  شفافیت  افزایش 
خواهد شد. همچنین در برنامه چهارم، شهرداری 
مکلف شده بود که به بورس کاال وارد شود؛ اما تا 
این دوره از مدیریت شهری به این مسئله توجه 
نشده بود و اکنون با استفاده از بورس کاال به عنوان 
یکی از روش های فروش، در نظر است بخشی از 
تعهدات غیرنقد خود را از این طریق کسب کند.« او 
همچنین اضافه کرد: »در روش مزایده اگر مزایده 
به هر دلیلی به سرانجام نرسد چند ماه برای طی 
فرآیندها نیاز است. در بورس کاال اما بین ۷ تا ۱۴ 
روز ملک قابلیت عرضه وجود دارد و حداکثر ظرف 
سه ماه باید سند به نام خریدار انتقال داده شود.« 
مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت شهرداری 
تهران با بیان اینکه برای نخستین بار طلبکاران و 
پیمانکاران شهرداری می توانند به اندازه طلب قطعی 
ثبت شده، در این عرضه شرکت کنند و ملک بگیرند، 
بیان کرد: »شهرداری تهران با ورود به بورس کاال 
عالوه بر ارتقای شفافیت به صیانت از اموال شهر و 
شهروندان نیز کمک می کند زیرا مشخصات ملک 
و قیمت نهایی روی تابلو ثبت می شود و همه می 

توانند  شرایط ملک را رصد کنند.«

شهرداری مقروض کرمان در 
طی چه فرآیندی و چطور 
می خواهد این ۱۸ هکتار را 
بفروشد و قرار است با پولش 
چه کند، موضوعی است که هنوز 
جزئیاتش را نمی دانیم

بلوار هوانیروز در شمال بلوار جمهوری کرمان قرار دارد که یک محدوده شهری در حال توسعه در شهر کرمان محسوب می شود. محدوده 
شهر کرمان در بخشی از این بلوار و با رسیدن به پادگان هوانیروز ارتش تمام می شود و زمین هایی که متعلق به ارتش هستند با فنس از 
بافت شهری اطرافش جدا شدند. ارتش سال ها پیش توانسته مجوزی برای واگذاری بخشی از زمین هایش به پرسنل هوانیروز ارتش را 
بگیرد و بعد هم شورای عالی معماری و شهرسازی با اضافه شدن ۳۷ هکتار از اراضی هوانیروز به شهر کرمان موافقت کرده اما مشروط 
به اینکه مساحت کلی شهر کرمان بیشتر نشود. شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی کرمان هم پیشنهاد دادند پادگان ۰5 و بخشی از 

کوه های صاحب الزمان کرمان از محدوده شهری حذف شوند.

خبر

این کار اشتباه است، چطور در 
شهری به بزرگی و کم تراکمی 
کرمان چنین کاری می کنند 
و ۳۷ هکتار از بیابان را وارد 

شهر می کنند حال اگر به قصد 
خانه دار کردن یک عده یا 

درآمدزایی برای شهرداری هم 
باشد، اشتباه است

|  
هر

 م
 |

| روزنامه نگار |

| کوثر نمک شناس |

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد به استناد بند ت تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و آیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب از طریق انتشار فراخوان و با رعایت 
قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوطه نسبت به شناسایی متقاضیان ، جهت تامین منابع مالی و مشارکت در پروژه های کاهش هدر رفت آب محدوده مشخص شده با استفاده از ساز و کار بیع 

متقابل و با شرایط ذیل اقدام نماید:

الف( شرح مختصر پروژه
های  شبکه  در  آب  ظاهری(  و  واقعی  رفت)  هدر  پروژه: کاهش  موضوع   -
انتقال از طریق فعالیت های مرتبط شامل شناسایی و رفع  توزیع و خطوط 
نشت، اصالح و بازسازی خطوط انتقال، شبکه های توزیع و انشعابات آب و 

رفع انشعابات غیرمجاز مطابق اسناد در محدوده مشخص شده.
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان کرمان

- دوره اجرا: حداقل ۱۲ ماه 
- دوره واگذاری فاضالب/ پساب /آب معادل: با ارائه مدل مالی

- محدوده پروژه: شهرهای رودبار، قلعه گنج، فهرج، منوجان، ماهان، کهنوج، 
جیرفت، شهداد، بم

- پیش بینی میزان صرفه جویی آب: ۱.۷ میلیون مترمکعب در سال 
- نحوه بازگشت اصل و سود سرمایه: از محل تامین منابع آبی اعم از آب یا 
پساب )با اولویت فاضالب خام، پساب، آب آلوده و فاقد کیفیت شرب و یا 
تا سقف حجم آب صرفه جویی شده  با تشخیص سرمایه پذیر( و  آب شرب 

اختیار  در  مصارف صنعتی  در  استفاده  رفت که جهت  هدر  بواسطه کاهش 
سرمایه گذار قرار می گیرد.

ب( شرایط متقاضیان سرمایه گذاری
 شخص حقوقی با امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی، 

اجرایی و بهره برداری پروژه در صنعت آب و فاضالب.
پایان  تا   ۱۴۰۱/6 تاریخ ۲۳/  از  توانند  ج( سرمایه گذاران واجد شرایط می 
تامین  امکان  و  آمادگی  اعالم  نامه  اظهار   ۱۴۰۱/۷  /۱6 مورخ  اداری  وقت 
هر  برای  را  پیشنهادی خود  مالی  و  فنی  به همراه طرح  پروژه  مالی  منابع 
شرکت  تغییرات  آخرین  آگهی  اساسنامه،  همراه  به  مدنظر  شهرهای  از  یک 
دارندگان  و شناسنامه  ملی  تصویر مصدق کارت  امضای مجاز،  دارندگان  و 
دفتر  به  را  گذاری  سرمایه  توان  احراز  بر  دال  مدارک  و  مجاز  امضای 
۲۲بهمن  بلوار  در  واقع  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  قراردادهای 

نمایند. تحویل  ساوه،  بلوار  ابتدای 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره 196/الف/1401-6
پروژه کاهش هدررفت آب در سطح استان کرمان

وم
ت د

نوب

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰6/۲۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰6/۲۴
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خراسان رضوی

حدود  گفت:  سبزوار  کشاورزی  جهاد  مدیر  رضوی 
فرآوری  به  سبزوار  در  کشور  سبز  زیره  درصد   ۹۵
برند  با  محصول  این  نهایت  در  که  می رسد 
می شود. صادر  آمریکا  و  اروپا  آسیا،  به   سبزوار 
در  ایسنا  با  گفت وگو  در  امانیان  اصغر  علی 
حال  در  کرد:  بیان  سبزوار  زیره  تولید  خصوص 
در  مستعد کشاورزی  اراضی  از  هکتار   ۱۸۰۰ حاضر 
شهرستان  این  و  است  زیره  کشت  زیر  سبزوار 
محصول  این  کشت  زیر  سطح  نخست  رتبه 
است. داده  اختصاص  خود  به  استان  در   را 

او ادامه داد: میانگین عملکرد این محصول در سبزوار 
در شرایط ایده آل ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد شده 
است. با توجه به اینکه کشت زیره در این شهرستان 
به  محصول  این  عملکرد  است،  دیم  صورت  به 
می گیرد. قرار  آب وهوایی  شرایط  تاثیر  تحت   شدت 

اینکه  بر  تاکید  با  سبزوار  کشاورزی  جهاد  مدیر 
سطح  نسبت  به  زیره  صادرات  تا  تولید  چرخه  از 
طور  به  سبزوار  در  محصول  این  کشت  زیر 
شهرستان  این  در  افزود:  است،  موجود  کامل 
 ۹۵ که  است  فعال  پاک کنی  زیره  کارخانه   ۲
خریداری،  را  کشور  کل  زیره  تولیدات  درصد 
کند. می  صادر  نهایت  در  و  بسته بندی   سورت، 

زمان کاشت،  از  محصول  این  تصریح کرد:  امانیان 
داشت و برداشت به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
 زمینه اشتغال خوبی را در سبزوار ایجاد کرده است.

باالیی که  بسیار  جایگاه  به  توجه  با  عنوان کرد:  او 
زیره سبزوار در کشور دارد، مدیریت جهاد کشاورزی 
تولید  خصوص  در  همایش هایی  برگزاری  به  اقدام 
به  توجه  با  همچنین  است.  کرده  محصول  این 
استان  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  اولین  وجود 
یک  راه اندازی  برای  پیگیری  حال  در  سبزوار،  در 
نیز هستیم. این شهرستان  در  زیره  تحقیقات   مرکز 
مزایای  خصوص  در  سبزوار  کشاورزی  جهاد  مدیر 
دلیل  به  محصول  این  کرد:  تاکید  زیره  کشت 
داشت  کاشت  آماده سازی،  مراحل  بودن  کم هزینه 
محصوالت  سایر  به  نسبت  سبز  زیره  برداشت  و 
به  نیاز  عدم  کوتاه،  رشدی  دوره  طول  منطقه، 
نزوالت  با  دوره رشدی  انطباق  دلیل  به  زیاد  آبیاری 
جانبی  کشت  یک  کشاورز  برای  منطقه  جوی 
دارد. باالیی  بسیار  درآمد  که  می شود   محسوب 

عامل  تنها  را  بارندگی  کمبود  و  طبیعی  عوامل  او 
محدودکننده تولید زیره در سبزوار ذکر کرد و افزود: 
و  دارد  باالیی  بسیار  دارویی  خاصیت  محصول  این 
جهانی  قیمت  از  متاثر  سبز  زیره  قیمت  همچنین 
است، به همین دلیل در صورت افزایش بارندگی ها 
دارد.   همراه  به  کشاورزان  برای  را  خوبی   درآمد 
تنها  سبزوار  اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  امانیان 
خواستگاه زیره کشور است، مدیریت جهاد کشاورزی 
شرایط الزم و کافی را برای سرمایه گذاران عالقه مند 
به سرمایه گذاری در این حوزه فراهم ساخته است.

 فرآوری 95 درصد زیره سبز کشور در سبزوار

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز از آغاز پروژه مرمت خانه استاد شهریار بعد از پیک 
سفرهای گردشگران داخلی و خارجی به تبریز و با استفاده از تجربیات و نظرات 

کارشناسان و خبرگان این حوزه خبر داد.
حجت االسالم رسول برگی در خصوص پروژه مرمت خانه استاد شهریار به عنوان 
یکی از اماکن ارزشمند و فرهنگی تبریز، اظهار کرد: با توجه به جایگاه استاد شهریار 
در فرهنگ و ادب این مرزوبوم به خصوص تبریز و آذربایجان و دغدغه ای که در این 
خصوص داشتم، موضوع مرمت خانه استاد شهریار را در شورای شهر مطرح کرده 

و پیگیر حصول نتیجه بودیم.
وی در خصوص زمان آغاز پروژه مرمت خانه استاد شهریار، خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه در ماه های اخیر شاهد پیک سفرهای گردشگری در تبریز بودیم، روند 
اجرایی مرمت شروع نشده است چرا که آغاز پروژه باعث می شد خانه استاد شهریار 

برای بازه زمانی تابستان از لیست مراکز فرهنگی و گردشگری شهرمان کنار برود.
وی ادامه داد: با توجه به این که مراحل اداری الزم برای اجرای پروژه مرمت خانه 
استاد شهریار طی شده است، با پایان پیک سفرهای گردشگران داخلی و خارجی 

به تبریز، مرمت این خانه آغاز می شود.

صادقی مقدم، استاندار یزد رعایت »مالحظات محیط زیستی« و »حقوق 
وصول  بر  استان  اراده  و گفت:  دانست  را ضروری  معادن  توسط  مردم« 
معادن  شورای  نشست  در  فاطمی  مهران  است.  معادن  از  قانونی  سهم 
تقویت  و  اجرا  برای  توان  می  سهم  این  وصول  با  افزود:   یزد  استان 
زیرساخت های منطقه استقرار معدن و پیشبرد برخی اهداف و برنامه های 

برد. بهره  استان 
وی با اشاره به تاکید مستمر استان بر »رعایت مالحظات محیط زیستی 
از  حمایت  وجود  با  معادن، گفت:  از  بهره برداری  بحث  در  اجتماعی«  و 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف استان و معادن اما تاکید اصلی ما 

بر رعایت تمامی مالحظات و به ویژه حقوق مردم است.
ملت  سرمایه  انفال  و  انفال  جزء  معادن  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
است، اظهارداشت: فعالیت صنایع و معادن در کنار محاسن خود، برخی 
از  حمایت  عین  در  لذا  دارد  همراه  به  را  اجتماعی  و  عمومی  آسیب های 
تعامل و  با  و  این حوزه  اقناع فعاالن  با  باید  کارآفرینی و سرمایه گذاری 
باشیم. آسیب ها  جهت کاهش  مشترک  فهم  ایجاد  دنبال  به  همفکری 

معاون بنیاد مسکن گفت: واحدهای نهضت ملی مسکن بر اساس قیمت تمام شده 
به متقاضیان واگذار می شود و هرچه زمان اجرای طرح سریع تر باشد هزینه ها کاهش 
می یابد؛ مثال در شهر قم با توجه به تسریع کار، پروژه با هزینه کمتر از متری 6 میلیون 
تومان به اتمام رسید.حمیدرضا سهرابی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از سال گذشته 
که وزارت راه و شهرسازی قیمت ۴.۷ میلیون تومان در هر متر مربع را برای واحدهای 
نهضت ملی مسکن اعالم کرد تا کنون این رقم تغییر نکرده اما همواره تاکید شده که 

این واحدها بر اساس قیمت تمام شده به متقاضیان واگذار می شود.
وی افزود: دولت و بنیاد مسکن تالش می کنند با راهکارهایی هزینه ها را کاهش 
دهند. بخشی از مصالح ساختمانی را امانی تامین می کنیم اما به فراخور پروژه، 
مشخصات، تعداد طبقات و مشاعات، قیمت ها متفاوت خواهد بود. طبیعتا هرچه 
طبقات بیشتر شود مشاعات، آسانسور، راه پله و تامین پارکینگ بیشتر می شود 
که هزینه ها را باال می برد.معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان 
این که از هم اکنون نمی توانیم قیمت قطعی واحدها را تعیین کنیم گفت: پروژه های 
نهضت ملی مسکن که توسط بنیاد اجرا می شود در نقاط مختلف از ویژگی ها و شرایط 

مختلفی برخوردار است.

مرمت خانه استاد شهریار؛ 
بعد از پیک سفرهای گردشگران به تبریز

تاکید استاندار یزد بر رعایت مالحظات
 محیط زیستی توسط معادن

پروژه نهضت ملی مسکن قم 
متری 6 میلیون تمام شد

| آذربایجان شرقی | | یزد  | | قم |

تکمیل عملیات عمرانی 
دومین بوستان 
بانوان رفسنجان 

زیربنایی  امور  و  شهرسازی  معاون   - کرمان 
عمرانی  عملیات  تکمیل  از  رفسنجان  شهرداری 
محله  در  رمضانی  حسن  زهرا  شهیده  بوستان 
پایگاه اطالع رسانی  به گزارش  داد.  ماهونک خبر 
اعالم  با  پورباقری  مهندس  رفسنجان،  شهرداری 
هزار   ۱٠ متراژ  به  بوستان  این  گفت:  خبر  این 
مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۴٠ میلیارد ریال در 
ارتقاء سطح  وی  است.  واقع شده  علوی  خیابان 
نشاط  افزایش  و  بانوان  اجتماعی  زندگی  کیفی 
این  احداث  اصلی  اهداف  از  را  جامعه  در  زنان 
شامل  بوستان  این  افزود:  و  عنوان کرد  بوستان 
پارکینگ، آبنما، میدان بازی است و در آن مسیرها 
پیاده روی  و  دوچرخه سواری  برای  فضاهایی  و 
بانوان پیش بینی شده است. معاون شهرسازی و 
امور زیربنایی شهرداری رفسنجان با اشاره به اینکه 
این بوستان به منظور دسترسی راحت تر بانوان در 
تکمیل  از  است  احداث گردیده  از شهر  نقطه  این 

داد. خبر  بوستان  این  عمرانی  عملیات 

شهردار کرمان:

در برخی مناطق شهری 
مشکل تامین آب داریم 

شهردار کرمان با بیان این که در اجرای پروژه ساخت 
توان و مقدورات  دانشگاه جامع فرهنگیان در حد 
قانونی همکاری خواهیم کرد، گفت: احداث دانشگاه 
شهر  توسعه   در  مهمی  نقش  فرهنگیان  جامع 
روابط  به گزارش  داشت.  خواهد  کرمان  استان  و 
عمومی شهرداری کرمان سعید شعرباف، در دیدار 
با رئیس دانشگاه فرهنگیان و اعضای بنیاد خّیران 
افزود:  کرمان،  استان  فرهنگیان  دانشگاه  حامی 
آماده همکاری با این دانشگاه هستیم و امیدواریم 
بیان  با  وی  شود.  اجرا  پروژه  این  سریع تر  هرچه 
علمی  نظام  در  فرهنگیان  جامع  دانشگاه  اینکه 
دارد،  ارزشمندی  و  ویژه  جایگاه  آموزشی کشور  و 
به صورت  انقالب  معظم  رهبر  می دانم  بعید  گفت: 
به اندازه  دیگری  دانشگاه  هیچ  روی  بر  مصداقی 
دانشگاه فرهنگیان تأکید کرده باشند. شهردار کرمان 
دانشگاه های  از  برخی  شاید  اینکه  با  داد:  ادامه 
دیگر، به لحاظ معیارهای کّمی و کیفی از دانشگاه 
فرهنگیان رتبه باالتری هم داشته باشند، اما اهمیت 
این  که  چرا  ندارند؛  را  دانشگاه  این  استراتژیک 
دانشگاه، برای آموزش و پرورشی که رکن اساسی 
توسعه و پیشرفت کشور است، معلم تربیت می کند 
و درنهایت آن معلم، بچه های این جامعه را تربیت 

آینده سازان کشور هستند. می کند که که 
شعرباف افزود: در مقابل، اگر یک معلم، انسانی 
متعهد، خودساخته، ارزشی و باسواد نباشد، مسیر 
چه بسا  و  می رود  پیش  دیگر  به گونه ای  آموزش 
ذهن کودکان  بنیادی  ساختارهای  آن،  اثر  در  که 
دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی  بگیرد.  نادرست شکل 
سطح  از  فضایی  استان کرمان،  فرهنگیان  جامع 
شهر کرمان را برای ساخت این مرکز جامع، در نظر 
گرفته است که برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد، 
گفت: این منطقه، از مناطق تهدیدزای سطح شهر 
به شمار می آید و چنانچه این دانشگاه و اردوگاه کنار 
آن، که هردو متعلق به آموزش و پرورش است، در 
این محل احداث نمی شد، حاشیه نشینی و دیگر 
آسیب های اجتماعی در نزدیکی آرامستان »بهشت 
می یافت.  گسترش  و  می شد  زیاد  کریمان« 
دانشگاه  ساخت  همچنین  افزود:  کرمان  شهردار 
جامع فرهنگیان استان کرمان در منطقه یادشده، 
توسط  دولتی  اموال  در  تصرفات  گسترش  مانع 
شعرباف،  می شود.  منطقه  این  در  زمین خواران 
دربارۀ تأمین آب و برق این منطقه، اظهار داشت: 
شهرداری کرمان نیز در این منطقه برای تأمین آب 

دارد. مشکل 
وی با تأکید بر اینکه شهرداری، متولی تأمین آب 
نیست، افزود: وقتی داخل محدوده شهری، پروانۀ 
خدمت رسان  شرکت های  می شود،  صادر  ساخت 
طبق  و گاز،  منطقه ای  برق  فاضالب،  و  آب  مانند 
قانون مکلف به تأمین این موارد هستند؛ با این حال، 
حاضر به هرگونه هم اندیشی و همکاری درخصوص 

چگونگی تأمین آب در این ناحیه هستیم.

وزیر میراث فرهنگی با 
اشاره به اینکه وزیر دستور 
بازگشایی کاخ مروارید را 

بعد از پاکسازی فوری داده، 
افزود: به این ترتیب قرار 
است سطوحی که به علت 

فرسایش دچار مشکل شده 
را برداشته و بعد از پاکسازی 

وسایل و امکاناتی که در 
مکان های دیگر استقرار داده 
شده، برگردانده شود. به این 
ترتیب از این کاخ به عنوان 
موزه عبرت استفاده  می شود

در  سیب  درختان  هکتاری   ۵۵ بزرگ  باغ 
توابع  از  رزن  شهرستان  »دورنیان«  روستای 
همکاری  و  اتحاد  تالش،  حاصل  همدان  استان 
و  کشت  مجتمع  است.  شیخلر  بزرگ  خانواده 
سنتی  کشاورزی  تلفیق  حاصل  شیخلر  صنعت 
اعضای  از  نفر   ۳۵ همت  به  است که  مدرن  و 
راه اندازی  رزن  شهرستان  در  شیخلر  خانواده 
شیخلر  خانواده  اعضای  از  نفر  است.۳۵  شده 
با  هم  کنار  در  هستند،  پسرعمو  و  عمو  که 
به  را  رزن  دشت های  از  هکتار   ۵۵ کارگروهی 
که  کرده اند  تبدیل  مالینگ  پایه  سیب  باغ های 
ساالنه سه هزار و ۵۰۰ تن سیب درختی از این 
باغ برداشت می شود.مدیرعامل شرکت کشت و 
رشته کشاورزی  دانش آموخته  و  صنعت شیخلر 
به  باغ  این  تولیدات  خبرنگاران گفت:  جمع  در 
مکانیزه  آبیاری  و  اراضی  یکپارچه سازی  واسطه 
ارقام اصالح  و  نوین  از روش های  استفاده  با  و 
مالینگ  پایه کوتاه  درختان  نوع  لحاظ  به  شده 
عملکرد  برابری  پنج  تا  چهار  افزایش  میزان  و 

تولید در هر هکتار و کیفیت محصول، کاهش و 
مصرف بهینه آب در سال گذشته موفق به کسب 

است. شده  کشوری  برتر  رتبه 
ساله  هر  کرد:  خاطرنشان  شیخلر«  »داوود 
به  باغ  این  درختی  سیب  تولیدات  از  بخشی 
امارات و عمان صادر می شود.  کشورهایی چون 
در  کشاورزی  اراضی  مجموعه  داد:  ادامه  وی 
 ۵۰۰ و  هزار  یک  بر  افزون  »دورنیان«  روستای 
هکتار است  که ۵۵هکتار آن به باغ سیب پایه 
به  اشاره  با  وی  دارد.  اختصاص  مالینگ  کوتاه 
احداث این باغ سیب در سال ۹۲ افزود: پیش 
از آن بیشتر فعالیت کشاورزی ما در اراضی هزار 

بود. زراعت  زمینه  در  هکتاری   ۵۰۰ و 
کشور  درختی  سیب  نمونه  تولیدکننده  این 
خشکسالی های   به  توجه  با  کرد:  تصریح 
بارندگی ها و مشکالت  و کاهش  اخیر  سال های 
کشت  سمت  به  تا  گرفتیم  آن  بر  تصمیم  آب 
بیشتر  افزوده  ارزش  با  بر  آب  کم  محصوالت 

کنیم. حرکت 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل   - البرز 
دستور  به  مروارید  گفت: کاخ  البرز  صنایع دستی 
برای  عبرت  موزه  عنوان  به  فرهنگی  میراث  وزیر 

می شود.  بازگشایی  عموم  بازدید 
روز چهارشنبه  فریدون محمدی  ایسنا،  به گزارش 
۲۳ شهریور در حاشیه بازدید وزیر میراث فرهنگی 
از مجموعه کاخ مروارید در جمع خبرنگاران گفت: 
و  پیرامونی  فضاهای  و  دریاچه  محوطه،  از  وزیر 
فرعی کاخ بازدید کرد و برخی پیشنهادات در مورد 

کاخ نیز ارائه شد. 
بازگشایی  دستور  وزیر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داده،  فوری  پاکسازی  از  بعد  را  مروارید  کاخ 
افزود: به این ترتیب قرار است سطوحی که به 
برداشته  را  شده  مشکل  دچار  فرسایش  علت 
در  که  امکاناتی  و  وسایل  پاکسازی  از  بعد  و 
برگردانده  شده،  داده  استقرار  دیگر  مکان های 
شود. به این ترتیب از این کاخ به عنوان موزه 

می شود.  استفاده   عبرت 

فضاهای  است  قرار  همچنین  داد:  ادامه  محمدی 
کودکان  به  و  بازسازی  را  کاخ  این  تفریحی 
به  جایی  تا  شود  داده  بی سرپرستی  و  یتیم 
آن  از  شاه  خواهر  تنهایی  به  قبال  وسعت که  این 
استفاده می کرده، مورد استفاده بچه های یتیم و 

بگیرد.  قرار  بی سرپرست 
با گذاشتن  این کاخ  پاکسازی  اینکه  بیان  با  وی 
اگر  گفت:  می کشد،  طول  روز   ۲۰ نیرو  و  اعتبار 
داشتن  با  شهرداری  مخصوصا  دیگر  دستگاه های 
امکانات به ما کمک کنند می توانیم زودتر نیز این 

کنیم.  باز  را  کاخ 
این  گفت:  کاخ  این  مرمت  زمان  مورد  در  وی 
و  است  انقالبی  نهادهای  از  یکی  اختیار  در  کاخ 
است  فرهنگی  میراث  با  آن  مدیریت  هرچند که 
ولی هر گونه اقدامی برای مرمت نیاز به همراهی 
بخش  طریق  از  دارد  نظر  در  وزارتخانه  دارد.  آنها 
و  یا مشارکت دستگاه های دیگر مرمت  خصوصی 

دهد. انجام  را  بازسازی 

باغ سیب 55 هکتاری درختان سیب حاصل تالش خانواده شیخلر

دستور ضرغامی برای بازگشایی فوری کاخ مروارید 

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت 
شیخلر و تولیدکننده نمونه سیب 

درختی کشورگفت: با توجه به 
خشکسالی های  سال های اخیر و 
کاهش بارندگی ها و مشکالت آب 
تصمیم بر آن گرفتیم تا به سمت 

کشت محصوالت کم آب بر با 
ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت دوم
- دارا بودن کد شناسه ملی برای شرکت در مناقصه الزامی است.

- ارسال اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل فیش واریزی در مهلت مقرر )تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷( به دبیرخانه و امور قراردادهای اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان الزامی است.

- ارائه گواهی صالحیت ایمنی کار الزامی است.
- ارائه آنالیز پیشنهاد و قیمت الزامی است.

- مدت اعتبار پیشنهادها ۳ )سه( ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد می باشد.
*الزم به یادآوری است که پیشنهادات بایستی شفاف واضح و عاری از هرگونه ابهام بوده و به پیشنهادات مخدوش، مشروط و یا فاقد اسناد کافی، فاقد 
ضمانت نامه و یا پیشنهاداتی که بعد از مهلت قانونی به کمیسیون مناقصه برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. جلسه گشایش پیشنهادها راس ساعت ۱۰ صبح 
روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰9 در محل سالن اجتماعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات برگزار میگردد 

و حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان) با معرفی نامه رسمی( در جلسه بازگشایی پیشنهادات بالمانع می باشد .
ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده گان مناقصه می باشد.کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

در  کرمان  جنوب  وآبخیزداری  طبیعی  منابع  کل  اداره 
نظر دارد عملیات ذیل را از محل اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای استانی – ملی خود، از طریق مناقصه عمومی یک 
گواهی  شرایط)  واجد  مؤسسات  یا  و  شرکت ها  به  مرحله ای 
صالحیت خدمات حفاظتی و مراقبتی از پلیس پیشگیری ناجا یا 
گواهی صالحیت رشته خدمات)حفاظتی( از اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی( واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط 
که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند دعوت می گردد، 
حداکثر تا 5 روز کاری پس از انتشار نوبت دوم آگهی مناقصه، 
مناقصات  رسانی  اطالع  پایگاه  طریق  از  اسناد  دریافت  برای 
تدارکات  سامانه  درگاه  و   )http//iets.mporg.ir  : )سایت 
دریافت  )مهلت  اقدام   setadiran.ir دولت  الکترونیک 
اسناد: ۲۸/ ۱۴۰۱/۰6( و پیشنهادات خود را بر اساس آئین نامه 
مناقصات دولتی به همراه تضمین شركت در مناقصه )در وجه 
از طریق  آبخیزداری جنوب کرمان(  اداره کل منابع طبیعی و 
سامانه تدارکات  الکترونیک دولت به ترتیب )الف- تضمین 
شرکت در مناقصه ، ب- اسناد و مدارک شرکت دارای امضاء و 
ُمهر گرم و امضاء دیجیتال و همچنین اسناد مناقصه  ج- برگه 
پیشنهاد قیمت دارای امضاء و ُمهر گرم و امضاء دیجیتال به 

همراه آنالیز( را حداکثر تا مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ بارگذاری نمایند.

مدت اجرابرآورد کلیمحل اجرامساحت )هکتار(موضوع مناقصهشماره مناقصه

۲۱۴/۰۰/۵۵
گشت و مراقبت و 

اطالع رسانی از عرصه 
های منابع طبیعی

۱.۴۰۰.۰۰۰
)یک میلیون و چهارصد 

هزار(

عرصه های منابع طبیعی جنوب 
کرمان شامل شهرستان های 

جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار 
جنوب، قلعه گنج، فاریاب و منوجان

۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰)سی و دو 
میلیارد( ریال

از زمان عقد قرارداد
تا ۱۴۰۲/۰6/۳۱

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

سند و کارت خودروی سواری هاچ بک لیفان 
۱۳96 مدل  سفید-روغنی    X 6۰-AT  تیپ 
۳۴ ایران   ۳۲ ن   699 انتظامی   شماره 
و   LFB۴۷9QL۱۷۰99۰۱6۰ موتور  شماره  به 
 NAKSG۴۳۲۷HB۱۴۲۲۱9 شاسی  شماره 
به نام وحید آرویش مفقود گردیده و از درجه 

باشد. اعتبار ساقط می 

برگ سبز )شناسنامه( خودروی سواری دنا پالس 
 تیپ ۲ به رنگ سفید مدل ۱۳96 شماره انتظامی 
موتور  شماره  به   ۴9 ایران   ۱9 ل   5۷۲
شاسی  شماره  و   ۱۴۷H۰۳۳۱۰۲6
افسانه  نام  به   NAAW۲۱HU۸HE۴۸۸۴۰۱
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  مقدم  یزدان 

می باشد. ساقط 
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برداشت عسل طبیعی از کندوهای منطقه فراهان/ عکس از سمیه آهنگرانی فراهانی

عکس:  فارس

چگونه بال زنم تا به ناکجا که تویی

بلند می پرم اما، نه آن هوا که تویی

تمام طول خط از نقطه ای که پر شده است

از ابتدا که تویی تا به انتها که تویی

ضمیرها بدل اسم اعظم اند همه

از او و ما که منم تا من و شما که تویی

تویی جواب سوال قدیم بود و نبود

چنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که تویی

به عشق معنی پیچیده داده ای و به زن

قدیم تازه و بی مرز بسته تا که تویی

به رغم خار مغیالن نه مرد نیم رهم

از این سفر همه پایان آن خوشا که تویی

جدا از این من و ما و رها ز چون و چرا

کسی نشسته در آنسوی ماجرا که تویی

نهادم آینه ای پیش روی آینه ات

جهان پر از تو و من شد پر از خدا که تویی

تمام شعر مرا هم ز عشق دم زده ای

نوشته ها که تویی نانوشته ها که تویی

حسین منزوی

انتشارات: فرهامه
متن:  الیویه مورن این پرسش را مطرح 
انجام  چگونه  فرهنگ  انتقال  می کند که 
می شود؟ او برای این منظور آداب و سنت ها 
را انتخاب می کند، یعنی چیزهای ساده و 
آشنایی که ما در زندگی روزمره با آنها در 
گیر و مانوسیم. چیزهایی شبیه عادت ها، 
تشریفات عروسی یا کفن و دفن، شیوه 
لباس پوشیدن، غذا خوردن، توالت رفتن یا 
حتی جشن ها و آیین های ملی و محلی. 
معموال این موضوعات را محققان فرهنگ 
مردم )فولکلورشناسان( تحقیق می کنند. 
آنها آداب و رسوم ملی و محلی را شناسایی 
رسانه ها،  طریق  از  و  می کنند  و گردآوری 
موزه ها  و  کتاب ها  مجالت،  مطبوعات، 
همچنین  می دهند.  قرار  مردم  اختیار  در 
این مواد فرهنگی را هنرمندان، کارگردانان 
و  قصه نویسان  مستندسازان،  فیلم ها، 
نویسندگان و حتی معلمان و متخصصان 
برای هدف های گوناگون  تربیت  تعلیم و 
نیز  و گالری ها  موزه ها  استفاده می کنند. 
برای همه ی شهروندان است تا با دیدن 
و  فرهنگ  زمینه  در  جالب  چیزهای  آنها 
سنت بیاموزند. اما کار مورن در این کتاب 
چیز دیگری است. او می خواهد بداند چرا 

برخی پدیده ها در زندگی و تاریخ ما انسان 
پدیده ها  از  بسیاری  و  می مانند  باقی  ها 
می روند.  بین  از  و  نمی آورند  دوام  نیز 
پدیده هایی که به صورت رسم و آیین یا 
عادت های جمعی پایدار و ماندگار می شوند 
چه قابلیت ها و ویژگی هایی دارند و آنها که 
از بین می روند چه ویژگی هایی باعث محو 

می شود؟ شدنشان 
گروه  در  دکترا  دانشجوی  مورین  الیویه 
مرکزی  اروپای  دانشگاه  شناختی،  علوم 
بوداپست بود. او فلسفه و علوم شناختی 
نزد دن  پاریس  نیکود  ژان  انستیتو  در  را 
اسپربر فرا گرفت. تمرکز کار او بر مباحث 
است.  شناختی  انسان شناسی  در  نظری 
روشی که او ترویج می کند شامل استفاده 
توسط  است که  طبیعی  آزمایش های  از 
شده  مستند  مورخان  یا  فرهنگ شناسان 
است تا علل تغییرات فرهنگی را کشف کند. 

| سنت ها چگونه متولد می شوند 
و چگونه می میرند | 

| الیویه مورن |
| مترجم: نعمت هللا رضایی |

|  »هر جا آب هست، ویرانی ست …« 
در سپند |

به کارگردانی   »… ویرانی ست  هست،  آب  جا  »هر  نمایش 
به  می رود.  صحنه  به  سپند  تماشاخانه  در  واحدی  محمد 
گزارش مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش »هر جا 
و محمد  واحدی  نوشته محمد  ویرانی ست …«  آب هست، 
تماشاخانه  در  واحدی  محمد  و کارگردانی  فرسنگی  نوروزی 
نمایش  این  داستان  خالصه  در  می رود.  صحنه  روی  سپند 
هر  را  مادرمان  که  ما  برای  است،  تلخ  »صبر  است:  آمده 
پنجشنبه آب دادیم ... سبز نشد« علی عامل هاشمی، محمد 
ایفای  به  اثر  در  عنوان  به  عامل  هادی  و  فرسنگی  نوروزی 
ویرانی ست  هست،  آب  جا  »هر  نمایش  می پردازند.  نقش 

اجرا می شود.  ۲۰:۳۰ مهر ساعت   ۷ از   »…

| سوینا نسخه ویژه »مهمان مامان«  
را منتشر می کند |

گروه سوینا نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی »مهمان مامان« 
ماه در  پنجشنبه ۲۴  شهریور  روز  را  داریوش مهرجویی  ساخته 
چارچوب برنامه فیلمخانه منتشر می کند. این فیلم روز پنجشنبه 
ساعت ۱۹ از رادیو سوینا پخش می شود و پس از آن، روی سایت 
سوینا در دسترس مخاطبان قرار می گیرد. به گزارش هنرآنالین، 
نظارت متن و ضبط این برنامه به عهده کیوان کثیریان بوده و متن 
روایت آن را محدثه واعظی پور نوشته است. این برنامه در استودیو 
شهر صدای پارسیان ضبط شده و مسعود زرگران آن را میکس 
و تدوین کرده است. این گروه پیشتر نسخه توضیح دار فیلم های 
سینمایی ایرانی »مادر« با صدای احترام برومند، »بنفشه آفریقایی« 
با صدای علیرضا شجاع نوری، »باشو غریبه کوچک« با صدای پریناز 

ایزدیار  و… را منتشر کرده است.

| تئاتر  |

| سینما |

مستند،  شبکه  از  »احتضار«  پخش  بهانه  به 
از  برشی  »احتضار«  گفت:  اثر  این  کارگردان 
زندگی یک فعال محیط زیستی است که در کنار 
نگهداری از پدرش، به حوزه عالقمندی اش یعنی 
حفظ و نگهداری جنگل های بلوط نیز می پردازد.
به کارگردانی  »احتضار«  مهر، مستند  به گزارش 
در  حاضر  فیلم های  از  یکی  طاهری  حجت 
است.  مستند  تلویزیونی  جشنواره  ششمین 
به نمایش  اثری که در جشنواره سینما حقیقت 
درآمد و در ۵ بخش کاندید دریافت جایزه شد. 
هم چنین توانست سیمرغ بلورین بهترین مستند 
دریافت کند.  را  فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین  از 
این مستند دیشب ۲۳ شهریور از شبکه مستند 

شد. پخش 
مستند  فیلم  این  سوژه  درباره  طاهری  حجت 
بیان کرد: مستند »احتضار« برشی از زندگی یک 
نگهداری  کنار  در  است که  زیستی  محیط  فعال 
به حوزه عالقمندی اش یعنی حفظ و  از پدرش، 
نگهداری جنگل های بلوط نیز می پردازد. محمود 
که  است  فیلم  این  اصلی  شخصیت  یزدان پور 
قطع  ماجرای  و  شده  همراه  او  با  ما  دوربین 

می بینیم. را  بلوط  درختان 
او با اشاره به چرایی قطع درختان بلوط عنوان کرد: 
قطع درختان بلوط چندین منشأ دارد؛ اصلی ترین 
بحث، قاچاق چوب است، هر چند در مکان هایی 
که گازرسانی نشده و نفت کمی در دسترس شان 

است، مردم از چوب ها برای گرمایش نیز استفاده 
می کنند. منشأ دیگر قطع درختان بلوط برای تهیه 
زغال است که در این مستند بدان پرداخته ایم. 
این روزها زغال تبدیل به کاالیی پرمصرف شده 
و در همه جا مصرف می شود. وقتی این کاال بازار 
خرید و فروش دارد، عده ای تالش می کنند که 
با قطع این درختان به سودهای هنگفت برسند.

درختان  از  است که  درست  داد:  ادامه  طاهری 
مرکبات نیز می توان برای تهیه زغال استفاده کرد، 
بلوط  درخت  و  است  درختان کم  این  تعداد  اما 
ایده آل تر است. از سویی دیگر،  برای تهیه زغال 
اگر بلوط َتر و جوان باشد، زغالی که تهیه می شود 
از کیفیت بسیار بهتری برخوردار است. منشأ دیگر 
قطع درختان بلوط نیز زمین خواری است، عده ای 
برای گسترش زمین خود، درختان بلوط را خشک 

می کنند.
جنگل های  آتش سوزی  درباره  مستندساز  این 
بلوط توضیح داد و گفت: آتش سوزی جنگل های 
مهمی  حال  عین  در  و  پیچیده  ماجرای  بلوط 
است که در سال های مختلف فراز و نشیب های 
امسال  مثال،  برای  است.  داشته  متفاوتی 
آتش سوزی ها کمتر از سال گذشته بود؛ البته این 
شده  فرهنگ سازی  نیست که  معنا  بدین  اتفاق 
و کسانی که آتش می زدند، دیگر چنین کاری را 
انجام نمی دهند. دلیل آتش سوزی کمتر امسال 
این است که به دلیل کاهش بارندگی و نبود علف 

در جنگل ها این اتفاق کمتر رخ داد.او تاکید کرد: 
دقت داشته باشید برای رسیدن یک درخت بلوط 
به سن بلوغ و قد ۲ متری، باید ۳۰ تا ۵۰ سال 
زمان بگذرد؛ هم چنین برای اینکه این درخت تناور 
شود، ۵۰۰ سال زمان الزم است. از سویی دیگر، 
تقریبًا کشت جدیدی در این حوزه نداریم ، چرا که 
دام ها و طبیعت گردان نمی گذارند بلوط جدیدی 
اتفاق  این بین، آتش سوزی هم  ایجاد شود. در 
دردناکی است که به جان این جنگل ها می افتد و 

درختان بلوط را از بین می برد.
طاهری با اشاره به روند تولید این مستند گفت: 
مستند »احتضار« در استان کهگیلویه و بویراحمد 
یک  به  نزدیک  آن  تصویربرداری  و  شد  ساخته 
سال و نیم زمان برد. البته 6 ماه پایانی، مصادف 

با تدوین فیلم شد.

»نفس های قلم« عنوان دومین نمایشگاه نقاشی 
 ۲۴ تا   ۱۸ از  است که  آبکار«  »حسن  انفرادی 
دید  معرض  در  بهارک  نگارخانه  در  شهریورماه 

می گیرد. قرار  عالقمندان 
به گزارش پیام ما و به نقل از روابط عمومی این 
نمایشگاه  این  درباره  آبکار«  »حسن  نمایشگاه 
گفت: »نفس های قلم« عنوان دومین نمایشگاه 
نقاشی انفرادی من است و این مجموعه را من 
در فاصله سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ خلق کرده ام. 
در  انتزاعی  نقاشی   ۱۴ دربرگیرنده  مجموعه  این 
ابعاد ۴۵ در۴۵ و 6۰ در ۸۰ است که با مداد رنگی 

و خودکار سفید خلق شده اند.
او افزود: من در رشته نقاشی تحصیالت آکادمیک 
ندارم و از سال ۱۳۸۷به صورت خودجوش نقاشی 
را با خودکار شروع کردم. در این دوره با خودکار 
مرور  به  اما  می کردم  نقاشی   A۴ روی کاغذ  بر 
سفید  خودکار  و  رنگی  مداد  روی  بر  را  تمرکزم 
برای  نیز  گواش  از  موارد  برخی  البته  و  گذاشتم 
نظر  زیر  سال ها  می کنم.  استفاده  آثارم  خلق 

کرده ام. اشرافیان کار  مهرداد 
آبکار ادامه داد: با این که سال ها در کنار نقاشی، 

که  دارم  تمایل  بیشتر  اما  کرده ام  هم  طراحی 
میان  در  مخاطبان  با  نقاشی  با  را  دغدغه هایم 

بگذارم.
مخاطب  دارم  قصد  آثارم  با  افزود:  هنرمند  این 
را به تفکر وادارم و هر یک از آثارم  را به فراخور 
حالی که در آن لحظه دارم، خلق می کنم. در آثارم 
موارد  بیشتر  در  و  دارند  اهمیت  بسیار  جزئیات 
این جزئیات هستند که کلیت آثارم را می سازند 
و در برخی از آثارم این موضوع موجب شده تا به 
نوعی اشاره به هستی داشته باشد و رنگ و بوی 
عرفانی به خود بگیرند. البته من برای خلق آثارم 

از ادبیات عرفانی الهام گرفته ام.
هر  نقاشی هایم،  خلق  هنگام  داد:  ادامه  آبکار 
خودش  درگیر  را  من  ذهن  می تواند  موضوعی 
یک  یا  و  داستان  یک  شعر،  یک  گاه  کند. 
می کند  خود  درگیر  را  من  ذهن  چنان  فیلم 
مشغول  همچنان  من  و  می گذرد  ساعت ها  که 

هستم.  کردن  نقاشی 
تاکنون  او  آبکار متولد ۱۳۵۸ قم است و  حسن 
آثارش را در دو نمایشگاه انفرادی  و دو نمایشگاه 
گروهی  نمایشگاه  و  احسان  گالری  در  گروهی 

بین المللی که با حضور ۲۱ هنرمندان از جای جای 
جهان با تکنیک مداد رنگی و گواش برگزار شد به 

نمایش گذاشته است. 
نمایشگاه »نفس های قلم« تا ۲۴ شهریور ماه در 
گالری بهارک میزبان عالقمندان است. این گالری 
در ده ونک، کوچه شهید صابری، کوچه یکم پالک 

یک واقع شده است.

نشست خبری روز »شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت 
استاد سیدمحمدحسین شهریار« صبح دیروز چهارشنبه 
۲۳ شهریور با حضور محمود شالویی در تاالر وحدت 
برگزار شد. به گزارش هنرآنالین، در ابتدا محمود شالویی 
شورای  دبیر  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور 
هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، با اشاره به نامگذاری 

۲۷ شهریور، روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت 
شهریار، بیان کرد: شهریار از نوابغ شعر و ادب فارسی و از 
بزرگان کم نظیر ادبیات است. به مناسبت روز بزرگداشت 
این شاعر، برنامه های متعدد، پررونق و غنی از سوی 
مجموعه وزارت ارشاد، فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
و ادارات کل ارشاد اسالمی استان ها به ویژه آذربایجان 

به  متعلق  شهریار  است.  شده  دیده  تدارک  شرقی 
سرزمین گهربار آذربایجان و برخاسته از این شهر است.
او با این توضیح که حقی که شهریار بر شعر و ادبیات 
دارد بر کسی پوشیده نیست، ادامه  داد: جایگاه او رفیع 
و ماندگار است. تکریم و تجلیل از این نابغه و پرداختن 
به شعر و ادب فارسی در دستور کار وزارت فرهنگ است. 
در شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی افزون بر 
این که مراقبت های الزم از صیانت زبان و ادب فارسی 
براساس قوانین مرتبط انجام می شود همواره ممنوعیت 

به کارگیری واژه های خارجی در دستور کار است.

»احتضار«، برشی از زندگی یک فعال محیط زیستی

آگهی دعوت به مشارکت 
ساخت در دانشگاه جیرفت

عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و خرید اسناد مشارکت در ساخت و ارائه سوابق کاری خود از تاریخ 
۱۴۰۱/۰6/۲۱ لغایت ۱۴۰۱/۰6/۲۳ از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ به نشانی دانشگاه جیرفت کیلومتر ۸ بزرگراه خلیج فارس 

مراجعه کنند و یا با شماره ۴۱۲۳۳۰۰۰ معاونت پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تماس حاصل نمایند.

دانشگاه جیرفت برای مشارکت در احداث دانشکده علوم پایه در شهرستان جیرفت از کلیه سرمایه گذاران توانمند و 
ذیصالح دعوت به همکاری می نماید.

دانشگاه جیرفت

وم
ت د

نوب

شناسه آگهی: 1380329

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰6/۲۲- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰6/۲۴

»نفس های قلم« حسن آبکار در گالری بهارک

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

شهریار از نوابغ شعر است


