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رئیس جمهوری با خانواده مهسا امینی تماس گرفت 

از وعده پیگیری رئیسی
تا نگرانی روزنامه دولت 

۲۴ ساعت از خاکسپاری مهسا )ژینا( امینی می گذرد و دست کم آن طور که 
این دختر  زادگاه  که  کردستان گفته، سقز  استاندار  معاون سیاسی-امنیتی 
جوان کرد بود، در آرامش است. شهرستانی کوچک که در ۲۴ ساعت پیش از 
این ساعات پس از خاکسپاری، محل هجوم ایرانیانی بود که از مرگ دلخراش 

ژینا، جانش سوخته و دلشان بدجور به درد آمده است.
»پیام ما« از پیاده  روی بی سایه پارک 

ملت گزارش می دهد

معمای 
چنارهای سر بریده
محمودرضا سابقی، گیاه پزشک: در محور 

ولیعصر 3 هزار و نه درخت وجود دارد و 50 
یا 25 درخت بیمار بین آنها هست که البته 

هنوز امید به درمان آنها داریم

عکس های یک فضانورد روس بار دیگر 
وخامت حال دریاچه ارومیه را برجسته کرد 

دریاچه ای که راه کویر 
را در پیش گرفته است

تحصیل  برای دختران»گرمابسردی«؛ ممنوع 
تنها مدرسه یک روستا در شهرستان دماوند به بهانه مختلط بودن کالس ها از ثبت نام دختران متوسطه اول سر باز زد

| زمین شناس |

| مهدی زارع |

اهمیت سازگاری اقلیمی 
برای ایران 

سازمان  دبیرکل  مطبوعاتی  کنفرانس 
 1۴01 شهریور    ۲3 تاریخ  در  متحد  ملل 
سیالب  تبعات  و  اقلیمی  بحران  مورد  در 
کنفرانس  این  در  شد.   برگزار  پاکستان 
دائمی  اقلیمی  مرج  و  هرج  از  ای  آینده 
و فراگیر در مقیاسی غیرقابل تصور از نظر 
تلفات جانی، رنج عظیم انسانی، خسارات 
عظیم به زیرساخت ها و معیشت توضیح 
کل  دبیر  اظهارات  از  داده شد. خالصه ای 
سازمان ملل در این نشست چنین است: 
این  عمق  نمی تواند  تصویری  »هیچ  
فاجعه سیالب پاکستان }سپتامبر۲0۲۲{ 
را نشان دهد. منطقه سیل زده سه برابر کل 
کشور من، پرتغال است. آنچه در پاکستان 
محض  نارسایی  نشان دهنده  می گذرد 
و  خیانت  و  هوا  و  آب  بحران  به  جهانی 

محمود قاسمپوری، استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با »پیام ما« هشدار داد 

خطر حذف پرندگان مهاجرخطر حذف پرندگان مهاجر
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۲ادامه در صفحۀ۲ادامه در صفحۀ

| دانشجوی دکتری سالمت در حوادث و بالیا 
دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی |

| امین خزاعی |

مشاغل نوظهور 
در عصر تغییر اقلیم

امروزه موضوعاتی همچون رشد نامتوازن جمعیت، 
گسترش شهرنشینی، تخریب سرزمین و تغییرات 
اقلیمی چالش های متعددی را به همراه داشته 
از  یکی  بالیا  و  حوادث  وقوع  روند  افزایش  که 

پیامدهای ناگوار آن است.
توافق  مورد  سند  عنوان  به  »سندای«  چارچوب 
جامعه جهانی با چشم انداز پانزده ساله )۲030-
۲015( رویکرد کنشگرانه مدیریت و کاهش خطر 

آب جارو نیست

   آگهی مناقصه عمومی
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان در نظر دارد جهت انجام پروژه اجاره ماشین آالت 
سنگین) یک دستگاه غلطک ویبره ای خودرویی- یک دستگاه بیل مکانیکی با پاکت – بارگیری و حمل 
خاک 6 دستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ به ازای ۹ متر مکعب( از طریق برگزاری مناقصه عمومی از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید. مدت قرارداد تا پایان سال ۱۴۰۱ و مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه ۳.۱6۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت خرید 
اسناد مناقصه از مورخ ۱۴۰۱/۰6/۲۳ لغایت ۱۴۰۱/۰7/۰۴ و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ ۱۴۰۱/۰7/۱6 از 
طریق سامانه www.setadiran.ir  اقدام  نمایند.  بازگشایی پاكتها مورخ  ۱۴۰۱/۰7/۱7 انجام  می شود. 
  kermancity.ir سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی آگهی در سایت شهرداری

مندرج گردیده است.
متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی ، اقدام الزم را به عمل آورند.

شناسه آگهی : ۱۳۸۰۹77دمرییت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رکمان 

استقبال بی نظیر مردم سیرجان از قرارگاه گوهران کربال 
در اربعین حسینی

مشارکت شرکت سنگ آهن 
گهرزمین در اربعین حسینی

مرکزی-  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
مرکزی گفت: ۲۴.5 درصد از ظرفیت مخزن سد 
ساوه دارای آب است. عزت هللا آمره ای در گفت و 
گو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت سدهای 
استان مرکزی اظهار کرد: سد کمال صالح شازند با 
ظرفیتی بالغ بر ۹5 میلیون مترمکعب در حال حاضر 
۴۶ میلیون مترمکعب آب در مخزن خود دارد که 
 این رقم معادل ۴۸.5 درصد ظرفیت سد است.
میلیون   ۶۸ نیز  ساوه  الغدیر  سد  در  افزود:  وی 
کل  که  حالی  در  دارد  وجود  آب  مترمکعب 
مترمکعب  میلیون   ۲۷۷ بر  بالغ  مخزن  حجم 
در  ها  بارندگی  وضعیت  به  توجه  با  است. 
است. پرآب  سد  درصد   ۲۴.5 حاضر   حال 
میلیون   ۷3 دارای  مرکزی  استان  آمره ای گفت: 
مترمکعب ظرفیت آبی به کمک سدها و بندهای 

کوچک است که در حال حاضر این سدها و بندها 
 ۷.۸ میلیون مترمکعب آب در خود ذخیره دارند.
وی با اشاره به اینکه این استان به صورت کلی به 
کمک سدها و بندهای بزرگ و کوچک خود می 
تواند ۴5 میلیون مترمکعب آب در اختیار داشته 
باشند، حجم فعلی آب در اختیار از طریق مخازن 
کرد.  عنوان  مترمکعب  میلیون   1۲1.۸ را  مذکور 
مرکزی  استان  ای  منطقه  آب  مدیرعامل شرکت 
در خصوص منابع و مصارف آب در استان مرکزی 
مترمکعب  میلیارد   ۲.۸ استان  آبی  منابع  گفت: 
درصد  چاه، ۸  درصد  میزان ۶۸  این  از  است که 
درصد چشمه  و ۴  آب سطحی  درصد  قنات، ۲0 
است و حدود ۹1 درصد آب در بخش کشاورزی، ۴ 
درصد فضای سبز، 5.۲ درصد شرب و 3.۴ درصد 

در بخش صنعت مصرف می شود.

مرکزی-  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
مرکزی گفت: ۲۴.5 درصد از ظرفیت مخزن سد 
ساوه دارای آب است. عزت هللا آمره ای در گفت و 
گو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت سدهای 
استان مرکزی اظهار کرد: سد کمال صالح شازند با 
ظرفیتی بالغ بر ۹5 میلیون مترمکعب در حال حاضر 
۴۶ میلیون مترمکعب آب در مخزن خود دارد که 
 این رقم معادل ۴۸.5 درصد ظرفیت سد است.
میلیون   ۶۸ نیز  ساوه  الغدیر  سد  در  افزود:  وی 
کل  که  حالی  در  دارد  وجود  آب  مترمکعب 
مترمکعب  میلیون   ۲۷۷ بر  بالغ  مخزن  حجم 
در  ها  بارندگی  وضعیت  به  توجه  با  است. 
است. پرآب  سد  درصد   ۲۴.5 حاضر   حال 
میلیون   ۷3 دارای  مرکزی  استان  آمره ای گفت: 
مترمکعب ظرفیت آبی به کمک سدها و بندهای 

کوچک است که در حال حاضر این سدها و بندها 
 ۷.۸ میلیون مترمکعب آب در خود ذخیره دارند.
وی با اشاره به اینکه این استان به صورت کلی به 
کمک سدها و بندهای بزرگ و کوچک خود می 
تواند ۴5 میلیون مترمکعب آب در اختیار داشته 
باشند، حجم فعلی آب در اختیار از طریق مخازن 
کرد.  عنوان  مترمکعب  میلیون   1۲1.۸ را  مذکور 
مرکزی  استان  ای  منطقه  آب  مدیرعامل شرکت 
در خصوص منابع و مصارف آب در استان مرکزی 
مترمکعب  میلیارد   ۲.۸ استان  آبی  منابع  گفت: 
درصد  چاه، ۸  درصد  میزان ۶۸  این  از  است که 
درصد چشمه  و ۴  آب سطحی  درصد  قنات، ۲0 
است و حدود ۹1 درصد آب در بخش کشاورزی، ۴ 
درصد فضای سبز، 5.۲ درصد شرب و 3.۴ درصد 

در بخش صنعت مصرف می شود.

شهردار مشهد گفت:مشهد یک شهر بین المللی 
اختیارات  و  امکانات  با  نمی توانیم  و  است 
کنیم  مدیریت  را  المللی  بین  شهر  محلی 
است. کشوری  ویژه  نگاه  نیازمند  مشهد   و 
سیدعبدهللا ارجائی، شهردار مشهد، روز گذشته در 
محقق شده  بودجه  اظهارداشت:  نشست خبری 
در  یعنی  گرفتیم  تحویل  ۲1درصد  را  شهرداری 
تاریخ 15 مهر و یک ماه بعد، تعدادی از پیمانکاران 
تجمع می کردند. اما موفق شدیم بین ۷0 تا ۸0 
 درصد پیش بینی شده دوره قبل را وصول کنیم. 
را  اقتصادی  معاونت  که  روزی  افزود:  وی 
قابل  بودجه  تحقق  رقم  و  عدد  تحویل گرفتیم 
در  عمومی  درآمدهای  نبود.بودجه  مالحظه 
که  شد  محقق  100درصد  از  بیش   1۴00 سال 
بودجه  است که  حالی  در  این  بود.  رکورد  یک 
نقدی که  پول  همان  )که  شهرداری  درآمدهای 
آن  با  و دستمزد  و حقوق  پروژه شود  وارد  باید 
دوره  تغییر  اول  سال  در  معمواًل  پرداخته شود( 
نمی شد. محقق  مدیران  جابجایی  خاطر   به 

ما  سیاست  اول  روز  کرد:از  تصریح  ارجائی 
کارگاه  وقتی  بود.  تمام  نیمه  پروژه های  اتمام 
ایجاد  اشکال  چند  می ماند  باقی  تمامی  نیمه 
انسانی  نیروهای  بالتکلیفی  ایراد  می کند.اولین 
بدون  را  کارگر  نمی تواند  پیمانکار  زیرا  است 
ای  نکته  فعالیت کند.دومین  به  وادار  دستمزد 
پروژه  یک  به  اگر  است که  این  دارد  وجود  که 

آن  اجرای  زمان  نشود،  تزریق  پول  عمرانی 
 طوالنی می شود و مردم دچار مشکل می شوند.

شهردار مشهد تصریح کرد: یکی از مگا پروژه های 
شهر  شورای  اعضای  از  یکی  توسط  دوره  این 
تومان  هزار   ۴00 را  زمین  بود  قرار  شد،  اعالم 
هزار   ۸00 به  مصاحبه  این  از  بعد  اما  بخریم 
مگا  می توانم  من  کرد.  پیدا  افزایش  تومان 
بیت المال  اما  لیست کنم  شما  برای  را  پروژه ها 
نیست. مردم  نفع  به  و  بیند  می  آسیب  آن   از 

را   3 خط  یک  فاز  مترو  حوزه  گفت:در  وی 
برداری  بهره  به  دولت  با کمک  می کنیم  سعی 
حاشیه  بود.در  خواهد  بزرگی  اتفاق  برسانیم که 
آن  کلنگ  که  پروژه هایی  از  یکی  مشهد  شهر 
توانم  می  چطور  من  ندارد  پیمانکار  شده  زده 
دارد   5 ماده  دهم کمیسیون  ادامه  را  پروژه  آن 
اما طرح ندارد و این مسئله امکان پذیر نیست! 
این  اسناد  آینده  ماه  دو سه  در  می کنیم  سعی 
پروژه های بزرگ را آماده و منتشر کنیم تا بتوانیم 
نقاط  بازآفرینی  برای  خوب  مسکونی  واحد 
ایجاد کنیم. در قسمت شرق شهر   حاشیه شهر 
شهردار مشهد بابیان این مطلب که عمر ناوگان ما 
باالست و هر تعداد اضافه می شود تعداد دیگری 
کرد:توافق نامه  خاطرنشان  می شود  کم  آن  از 
به  و  اتفاقی خوب  اتوبوس  دستگاه   ۹00 تأمین 
نفع مردم بود. 30 دستگاه میدل باس به مشهد 

رسید و در خط قرار گرفت.

ظرفیت آبی سد ساوه به ۲۴.5 درصد رسید

شهردار مشهد: نمی توان با اختیارات محلی 
 شهر بین المللی را مدیریت کرد

انجام  راستای  در  گفت:  کرمان  شهردار 
دانش آموزان  به  و کمک  اجتماعی  مسئولیت 
همکاری  تفاهم نامه  معلولیت،  دارای 
پرورش  و  آموزش  اداره  با  کرمان  شهرداری 
شد. منعقد  کرمان  استان   استثنایی 
کرمان،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به   
با  که  نشستی  حاشیه  در  شعرف باف  سعید 
حضور مدیرکل اداره آموزش و پرورش استثنایی 
استان کرمان و مشاور شهردار در امور نابینایان 
و افراد دارای معلولیت برگزار شد، با بیان اینکه 
کرمان  شهر  استثنایی  مدارس  دانش آموزان 
در  گفت:  هستند،  تفاهم نامه  این  مشمول 
بخش  شهرداری کرمان  است  قرار  راستا  این 
را  مدارس  این  سرویس دهی  از  قابل توجهی 
برعهده  بگیرید. وی افزود: این اقدام تنها در 
انجام شده و شهرداری  یک یا دو شهر کشور 
مسئولیت  به  عمل کردن  قالب  در  نیز  کرمان 
اجتماعی، به این قشر کمک خواهد کرد. شهردار 
کرمان، با اشاره به اینکه بسیاری از خانواده های 
دانش آموزان دارای معلولیت، دچار محرومیت و 
نیازمند کمک هستند، بیان کرد: شهرداری با قبول 
سرویس دهی به این افراد، قصد دارد تا باری 
بردارد. دانش آموزان  این  خانواده های   از دوش 

و  داده شده  اختصاص  اعتبار  درخصوص  وی 
حجم سرویس دهی، گفت: به زودی با برآوردهای 
انجام شده در این خصوص، اطالع رسانی خواهد 
محروم  دانش آموزان  به  سرویس دهی  و  شد 
خواهد گرفت.  قرار  کار  دستور  در  استثنایی  و 
شعرباف افزود: طبق لیست ارائه شده ازسوی اداره 
آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان، 13 
مدرسه استثنایی در شهر کرمان  معرفی شده که 
 نیاز است به ۹00  دانش آموز سرویس دهی شود.
دانش آموز،  میزان  این  برای  شد:  یادآور  وی 
باالی 50 تا ۶0 عدد سرویس از نوع خودروی 
شهردار  است.  نیاز  سواری  و  مینی بوس  ون، 
کرمان بیان کرد: در تفاهم نامه منعقد شده بین 
شهرداری و اداره آموزش و پرورش استثنایی، 
تعهداتی برای شهرداری دیده شده که یکی از 
موارد، مربوط به حمل ونقل دانش آموزان مدارس 
استثنایی است. الزم به ذکر است؛ مدت تفاهم 
نامه از زمان انعقاد تا پایان سال 1۴0۲ تعیین 
شده و در صورت توافق طرفین، قابل تمدید و 

است. بازبینی 

انعقاد تفاهم نامه همکاری
 شهرداری کرمان با

 اداره آموزش و پرورش
  استثنایی استان

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس   - سمنان 
روزی  برقراری کشیک شبانه  از  شهرستان شاهرود 
ُبر  آتش  احداث  عملیات  اجرای  و  حریق  اطفای 
داد. خبر  شاهرود  شهرستان  در  طول10 کیلومتر   به 

محمدرضا کشاورزیان ۲۷ شهریورماه در جلسه ستاد 
بحران شهرستان شاهرود اظهار کرد: خوشبختانه امسال 
با اطالع رسانی و آگاهی بخشی که از طریق اصحاب 
و  مجازی  فضای  و  مطبوعات  خبرگزاری ها،  رسانه، 
برگزاری کالس های آموزشی با هدف ایجاد حساسیت، 
که در شهرستان صورت گرفت شاهد کاهش آتش 
 سوزی در سطح مراتع و جنگل ها ی شهرستان بودیم.

به  توجه  بدون  افراد  برخی  متأسفانه  افزود:  وی 
کردن  روشن  به  اقدام  محیطی  زیست  شرایط 
منطقه جنگلی می کنند  در  پز  و  پخت  آتش جهت 
به  ناپذیری  جبران  خسارت  احتیاطی  بی  با  که 
می کنند. وارد  طبیعی  منابع  و  زیست   محیط 
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شاهرود گفت: برقراری اکیپ های گشت و مراقبت با 
استفاده از نیروهای جوامع محلی به صورت مستمر 
حفاظت  یگان  خودرویی  و  موتوری  پنج گشت  و 
در  حریق  اطفای  روزی  شبانه  کشیک  برقراری  و 
شهرستان از جمله برنامه ریزی های این اداره برای 

 پیشگیری و حوادث احتمالی در فصل تابستان است.
تجهیز  ادوات،  تجهیز  و  تأمین  افزود:  کشاورزیان 
سه  کردن  مجهز  لیتری،  10هزار  تانکر  دستگاه  سه 
راستای  در  حریق  اطفای  ادوات  به  خودرو  دستگاه 
باش  آماده  صورت  به  حریق  اطفای  و  پیشگیری 
است. شده  برنامه ریزی  شهرستان  سطح   در 

حاشیه  سطح  در  ُبر  آتش  ایجاد  کرد:  عنوان  وی 
جاده به طول10 کیلومتر، ایجاد آتش بر در جنگل ابر 
عرصه های جنگلی و مناطق مستعد آتش سوزی از 
جمله اقدامات پیشگیری در راستای حریق بوده که 
انجام داده است. اداره منابع طبیعی در شهرستان 

 کشیک شبانه روزی اطفای حریق در شاهرود
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این یک سال  اگر  رئیسی، شاید  ابراهیم 
قرار  مالک  را  دولت داری اش  نخست 
که  است  روسای  جمهوری  آن  از  دهیم، 
خارجی  سفرهای  اهل  اسالفش  از  کمتر 
و دیپلماتیک است و بیشتر از آنان، اهل 
گذشت  که  روزی  چند  این  ایران  گردی؛ 
و چند روزی که پیش رو است اما اوضاع 
او  بود.  خواهد  و  بوده  متفاوت  تاحدودی 
روزهای پایانی هفته گذشته را در تاشکند 
گذراند. سفری سه روزه به منظور شرکت در 
کشورهای  سران  نشست  بیست ودومین 
عضو پیمان همکاری  شانگهای که از حوالی 
بعدازظهر چهارشنبه، پس از استقبال رسمی 
ساختمان  در  ازبکستان  رئیس جمهوری 
جاده  گردشگری  مجموعه  کنگره  مرکز 
ابریشم در شهر تاریخی سمرقند آغاز شد 
و وقتی باالخره در نخستین دقایق بامداد 
شنبه با استقبال محمد قمی، مشاور رهبری 
و محمد مخبر معاون اول خود وارد تهران 
دستاورد  سفری که  رسید.  پایان  به  شد، 
در  ایران  اعالم رسمی عضویت  آشکارش، 
سازمان همکاری شانگهای بود و شرکت در 
بیست ودومین نشست این سازمان. حال 
آن که او در حاشیه این نشست، با شماری از 
سران کشورهای شرکت کننده به گفت  وگو و 
مذاکره دوجانبه نشست و همچنین در چند 
دیدار و مراسم دیگر از جمله دیدار با فعاالن 
اقتصادی و تجار ایرانی مقیم ازبکستان و 
بیست ودومین  یادبود  نهال  غرس  مراسم 
سازمان  عضو  کشورهای  سران  اجالس 
شانگهای شرکت کرد. نشست و برخاست 
و گفت وگوهایی که در حالی از آن به عنوان 
سفر  این  در  رئیسی  حاشیه ای  تحرکات 
سه روزه یاد می کنیم که با توجه به حضور 
سران برخی قدرت های جهانی و منطقه ای 
در تاشکند و هم نشینی و رایزنی رئیسی با 
آنان، شاید از جهاتی مهم تر از متن و اهداف 

اصلی این سفر باشد. سفری که فرصتی 
شد برای چهارمین دیدار رئیسی با والدیمیر 
پوتین از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم 
تاکنون؛ آن هم در حالی که رئیس جمهوری 
با  همزمان  که  غائله ای  از  پس  روسیه 
فرارسیدن زمستان 1۴00 و با لشکرکشی به 
خاک اوکراین به راه انداخت، مهجورتر از هر 
زمان است و در این ۶، ۷ ماه، به مراتب کمتر 
از ماه ها و سال های پیش از اسفندماه 1۴00، 
همتایان  با  و گفت وگو  هم نشینی  فرصت 

داشته است. را  خارجی اش 
همکاری  سازمان  نشست  بیست ودومین 
دولت  و  پوتین  برای  اگر  اما  شانگهای 
روسیه فرصتی مغتنم برای خروج مقطعی 
از انزوای سیاسی و دیپلماتیک بود، برای 
رئیس جمهوری چین، فرصتی بود تا پس 
به  را  پکن  ماه،   ۷ ،۶ و  سال  حدود ۲  از 
تا  پایتخت خارجی ترک کند  مقصد یک 
در نشستی رسمی با همتایان خارجی اش 
به گفت وگو بنشیند. فرصتی در عین حال 
برای نخستین بار  تا  ابراهیم رئیسی  برای 
اسالمی  دولت جمهوری  رئیس  قامت  در 
با شی جین پینگ دیدار کند. به ویژه آن که 
در  شرکت  به رغم  چین  رئیس جمهوری 
نشست اصلی سازمان همکاری شانگهای، 
سیاست های  این،  از  بیش  نشد  حاضر 
مراقبتی و شیوه نامه های کرونایی چینی ها 
را نادیده بگیرد و به همین دلیل در ضیافت 
شامی که در حاشیه این اجالس و با حضور 
شد،  برگزار  شرکت کننده  کشور   11 سران 

نکرد.  شرکت 
شی  با  رئیسی  جداگانه  دیدارهای 
جین پینگ و پوتین اما در حالی از مهمترین 
دستاوردهای دیپلماتیک رئیسی در جریان 
این سفر سه روزه بود که او فرصت دیدار با 
نارندرا مودی، نخست وزیر هند و رجب طیب 
از  نیز  را  ترکیه  رئیس جمهوری  اردوغان 

دست نداد. آن  هم در حالی که او بجز این 
با سران چین،  دوجانبه جداگانه  دیدار   ۴
روسیه، هند و ترکیه، با سران چند کشور 
از  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  دیگر 
و  تاجیکستان  بالروس،  پاکستان،  جمله 
رئیس جمهوری  میرضایف،  شوکت  البته 
نشست های  از  دوره  این  میزبان  کشور 
به گفت وگو  شانگهای  همکاری  سازمان 
نشست. رئیسی در جریان این سفر سه 
دبیرکل  مینگ،  ژانگ  با  همچنین  روزه 
کرد.  دیدار  شانگهای  همکاری  سازمان 
دیداری که یک روز پس از امضای معاهده 
پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای 
انجام شد و این دیپلمات کارکشته چینی 
به  اشاره  با  رئیسی  با  در جریان گفت وگو 
امضای این معاهده همراه با حسین امیر 
جمهوری  خارجه  امور  وزیر  عبداللهیان، 
اسالمی، تاکید کرد که حال که این ۴0 سند 
به امضاء رسیده، می توان منتظر بود تا سال 
سازمان  دائم  عضو  به عنوان  ایران  آینده، 
همکاری شانگهای در اجالسیه شرکت کند. 
اسنادی که در مجموع معاهده پیوستن به 
این سازمان را تشکیل داده و امضایشان 
از سوی دبیرکل سازمان همکاری شانگهای 
و وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی، زمینه 
این  ناظر  عضو  از  ایران  عضویت  ارتقای 
اتحادیه منطقه ای به عضو اصلی را تکمیل 

می کند.
هفته  چهارشنبه  بعدازظهر  از  که  رئیسی 
پیش تا حوالی 30 دقیقه بامداد شنبه این 
هفته را بیرون از مرزهای ایران گذرانده، در 
حالی صبح روز دوشنبه، تهران را به مقصد 
نیویورک ترک می کند تا عالوه بر نخستین 
تجربه حضور فیزیکی و شرکت در هفتاد 
و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، چند دقیقه ای را در صحن علنی 
سازمان ملل سخنرانی کند که در این حدود 

یک شبانه روزی که در فاصله پایان سفر به 
تاشکند و آغاز سفر به نیویورک، در تهران 
حضور داشت نیز بیش از دیگر وظایفش، بر 
آن چه در راستای مسائل دیپلماتیک و روابط 
بین الملل بر دوش دارد، تمرکز کرد. او در این 
فرصت حدوداْ ۲۴ ساعته، به بیت رهبری 
رفت و با رهبر انقالب دیدار کرد. دیداری که 
بنابر آن چه ایرنا و دیگر خبرگزاری های رسمی 
از آن گزارش داده اند، به ارائه گزارش رئیسی 
به رهبری از مالقات ها و توافق های انجام 
همکاری های  سازمان  اجالس  در  گرفته 
نشست  این  برگزاری  حاشیه  و  شانگهای 
گذشت و البته ارائه توضیحاتی در خصوص 
برنامه هایی که در جریان نخستین سفر خود 
به نیویورک در دستور کار دارد. این در حالی 
بود که رهبری و رئیسی با ابراز خرسندی 
از گزارش و مجموعه اقدامات صورت گرفته، 
نیویورک  به  سفر  آستانه  در  رئیسی  برای 

آرزوی توفیق کردند. 
اما در حالی که سفر مهم رئیسی به نیویورک، 

اجالس سازمان  در  به منظور شرکت  رسمًا 
ملل متحد صورت می گیرد و اصواًل ارتباطی 
با روابط پرتالطم جمهوری اسالمی و ایاالت 
متحده ندارد، دیداری که رئیسی پیش از 
داشت،  نظام  رهبری  با  سفر  این  انجام 
منجر به آن شد که برخی منابع رسانه ای 
در این خصوص به گمانه زنی پرداختند که 
آیا رئیسی می خواهد دو هدف را از سفر به 
مقصد نیویورک دنبال کند. اهدافی که یکی 
همانی است که رسمًا اعالم شده اما دیگری 
درمیان   رسمی  به طور  آن  از  صحبتی  که 
هسته ای  مذاکرات  به  می تواند  نیست، 
آن  باشد.  مربوط  برجام  پردامنه  بحث  و 
هم در حالی که همین دیروز و در آستانه 
عزیمت رئیسی به مقر سازمان ملل متحد در 
ایاالت متحده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
برای  ایران  آمادگی  از  اسالمی  جمهوری 
مبادله زندانیان با آمریکا گفته و تاکید کرده 
که این امکان »با برجام یا بدون برجام« 
در  که  کنعانی  ناصر  بود.  خواهد  ممکن 
جریان بازدید اخیر خود از محل خبرگزاری 
پرداخته،  مهم  این  به  ایران  دانشجویان 
همچنین تاکید کرده است: »در ارتباط با این 
موضوع، مذاکرات به طرق مختلف صورت 
انجام  را  الزم  توافق های  طرفین  و  گرفته 
داده اند و اکنون تصمیم دولت آمریکا است 
که این توافق را انجام دهد یا نه.« حال باید 
منتظر ماند و دید که آیا رهاورد رئیسی از 
نخستین سفرش به نیویورک برای ایران و 
ایرانیان چه خواهد بود. رهاوردی که می تواند 
محدود باشد به آن چه سخنگوی دستگاه 
درخصوص  اسالمی  جمهوری  دیپلماسی 
مبادله زندانیان گفته و شاید بیش از این 
نیز عایدی  برای عموم شهروندان  و  باشد 
سفر  این  اگر  به خصوص  باشد.  داشته 
دیپلماتیک و نشست و برخاست رسمی و 
غیررسمی در متن و حاشیه این سفر، به 
تحریم های  موضوع  و  هسته ای  مذاکرات 
اقتصادی ایران مرتبط باشد و بتواند به رفع 

آن کمک کند.  

رئیس جمهوری بالفاصله پس از بازگشت از تاشکند، با رهبری دیدار کرد و برای شرکت در اجالس 
ساالنه سازمان ملل راهی ایاالت متحده شد

از تاشکند به تهران، از تهران به نیویورک
رهبر انقالب در آستانه سفر رئیس جمهوری به نیویورک، برای او آرزوی توفیق کردند

مشاغل نوظهور
در عصر تغییر اقلیم

اهمیت سازگاری اقلیمی
برای ایران 

۱۰ مهرماه؛ موعد برگزاری 
جلسه رای اعتماد وزیر 

پیشنهادی کار
یک عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه 
وفا گزینه  زاهدی  نامه معرفی  روز سه شنبه 
پیشنهادی وزرات کار اعالم وصول می شود، 
گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس، 10 روز 
در  اعتماد  رای  جلسه  وصول  اعالم  از  بعد 
به  برگزار خواهد شد.  علنی مجلس  صحن 
درباره جلسه  علیرضا سلیمی  ایرنا،  گزارش 
به عنوان  زاهدی وفا  هادی  محمد  رای اعتماد 
و  داد  ارائه  توضیحاتی  پیشنهادی کار  وزیر 
محمد  معرفی  نامه  شنبه  سه  »روز  گفت: 
وزرات  پیشنهادی  وفا گزینه  زاهدی  هادی 
تعاون کار و رفاه اجتماعی اعالم وصول می 
نامه داخلی مجلس 10  شود  و طبق آیین 
روز بعد از اعالم وصول جلسه رای اعتماد در 
صحن علنی برگزار خواهد شد.« او همچنین 
وزیر  صالحیت  و  »برنامه ها  کرد:  تاکید 
این  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  پیشنهادی 
هفته در کمیسیون های تخصصی مجلس 

می شود.« بررسی 

سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی از آمادگی 
ایران برای مبادله زندانیان با 
آمریکا گفته و تاکید کرده که 
این امکان »با برجام یا بدون 
برجام« ممکن خواهد بود. 
ناصر کنعانی در آستانه سفر 
رئیس جمهوری به نیویورک گفته 
است: در ارتباط با این موضوع، 
مذاکرات به طرق مختلف صورت 
گرفته و طرفین توافق های الزم 
را انجام داده اند و اکنون تصمیم 
دولت آمریکا است که این توافق 
را انجام دهد یا نه

سعید زیباکالم اصولگرا به 
رئیسی هشدار داده و با 
اشاره به قول رئیسی مبنی بر 
رسیدگی به این پرونده، تاکید 
کرده که »واضح نیست این 
قبیل بررسی های حاکمیتِی 
صرف، هیچ اعتباری برای 
عموم مردم و اقناع شان نخواهد 
داشت

رئیس دولت سیزدهم که بامداد شنبه و پس از سفری سه روزه به تهران رسید، صبح دیروز به دیدار رهبری رفت و از متن و 
حاشیه برگزاری بیست ودومین نشست سازمان همکاری شانگهای و دیدار با سران ۱۰ کشور عضو این اتحادیه منطقه ای به 
ایشان گزارش داد. ابراهیم رئیسی که صبح امروز تهران را به مقصد نیویورک ترک خواهد کرد تا برای نخستین بار در قامت 
رئیس جمهوری ایران در صحن علنی سازمان ملل متحد حاضر شود، همچنین از برنامه های این سفر مهم نیز با رهبری 

مشورت کرد و ایشان را در جریان جزئیات امور قرارداد.

در حالی که سفر مهم رئیسی به 
نیویورک، رسمًا به منظور شرکت در 
اجالس سازمان ملل متحد صورت 
می گیرد و اصواًل ارتباطی با روابط 

پرتالطم جمهوری اسالمی و ایاالت 
متحده ندارد، دیدار دیروز رئیسی 

با رهبری منجر به آن شد که برخی 
منابع رسانه ای در این خصوص به 
گمانه زنی پرداختند که آیا رئیسی 
می خواهد دو هدف را از سفر به 

مقصد نیویورک دنبال کند

گزارش روز
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رئیس جمهوری با خانواده مهسا امینی تماس گرفت 

از وعده پیگیری رئیسی تا نگرانی روزنامه دولت
۲۴ ساعت از خاکسپاری مهسا )ژینا( امینی 
می گذرد و دست کم آن طور که معاون سیاسی-

امنیتی استاندار کردستان گفته، سقز که زادگاه 
است.  آرامش  در  بود،  جوان کرد  دختر  این 
پیش  ساعت   ۲۴ در  شهرستانی کوچک که 
محل  خاکسپاری،  از  پس  ساعات  این  از 
هجوم ایرانیانی بود که از مرگ دلخراش ژینا، 
آمده  به درد  بدجور  دلشان  و  سوخته  جانش 
است. مهدی رمضانی معاون سیاسی-امنیتی 
استاندار کردستان، می گوید: »هیچ مشکلی در 
این زمینه امنیت و آرامش سقز وجود ندارد و 
مردم به شایعات رسانه های ضد انقالب توجه 
نکنند.« اشاره او به شایعات این رسانه ها البته 
همین  است که  ویدئوهایی  و  تصاویر  همان 
مردم در این ۲۴ ساعت گذشته در شبکه های 
اجتماعی شان همرسان کرده اند تا هم از حضور 
مراسم  در  مهسا  هموطنان  پررنگ  و  پرشور 
از خشونتی که  و هم  بگویند  خاکسپاری اش 
از سوی برخی نیروهای امنیتی و انتظامی با 
سیاسی-امنیتی  معاون  گرفت.  صورت  آنان 
»هیچ کس  گفته  اما  کردستان  استانداری 

ادعای  و  نشده  کشته  شهرستان  این  در 
تجمع  در  سقزی  شهروند  یک  شدن  کشته 
امروز، فضاسازی رسانه ای توسط ضد انقالب 
است.« او همچنین گفته »چند نفر که مقابل 
سنگ پراکنی کرده  شهرستان  این  فرمانداری 
و  به صورت سطحی زخمی شده اند.«  بودند، 
بالفاصله اضافه کرده که »چند مامور انتظامی 
نیز به صورت سطحی زخمی شده اند ولی حال 
عمومی همه آنها اعم از مردم و ماموران مساعد 
رحیمی  بهزاد  درمان هستند.«  تحت  و  است 
که نماینده این شهرستان کوچک در مجلس 
از  به نسبت متفاوت  اما روایتی  انقالبی است 
حواشی مراسم خاکسپاری مهسا )ژینا( امینی 
به دست داده و به ایلنا گفته است: »متاسفانه 
بعد از بحثی که برای مهسا امینی پیش آمد 
مردم از وضعیت نگران بودند و دیروز در مراسم 
خاکسپاری با توجه به حجم گسترده حاضران 
به دلیل همدردی با خانواده او مقداری ناآرامی 

به وجود آمد.«
نماینده  همان  رشیدی کوچی،  جالل  همزمان 
مالحظه  هرگونه  بدون  بود  مجلسی که گفته 

پیگیری  را  امینی  )ژینا(  مهسا  مرگ  معمای 
خواهد کرد نیز از ادامه پیگیری هایش گفته و 
تاکید کرده است: »علت مرگ خانم امینی چه 
در اثر ضرب و شتم و چه در اثر سکته باشد، 
در کمیته حقیقت یاب مورد بررسی دقیق قرار 
می گیرد و گزارش دقیق به مردم توسط مجلس 

می شود.«  ارائه 
اما شاید مهمترین اخبار و حاشیه های مرگ 
تلفنی  تماس  به  جوان،  دختر  این  دلخراش 
آن چه  البته  و  خانواده  با  رئیسی  ابراهیم 
سرپرست این خانواده داغدار در باره وضعیت 
گفته،  بازداشت  از  پیش  دخترش  سالمت 
مربوط بود. خبر اول از تماس تلفنی رئیسی 
با خانواده مهسا )ژینا( امینی حکایت داشت. 
به  انقالبی  دولت  رئیس  آن،  طی  خبری که 
خانواده مهسا امینی اطمینان داده، این موضوع 
را از دستگاه های مسئول مطالبه خواهد کرد تا 
ابعاد آن روشن شده و هیچ حقی ضایع نشود! 
رئیسی البته خود را در این مصیبت، شریک 
و  همدرد غم و اندوه خانواده مهسا دانسته اما 
روزنامه منتسب به دولت رئیسی، همین قدر 

هم مهربان با این ماجرا مواجه نشده است. 
این  فجیع  مرگ  است  معتقد  روزنامه ای که 
دختر جوان، تنها »یک اتفاق« بوده است. آن 
بی سابقه  پلیس،  کارنامه  در  اتفاقی که  هم 
دولت،  روزنامه  دفاع  این  با  همزمان  است! 
روزنامه شهرداری تهران هم به نحوی دیگر در 
حمایت از گشت ارشاد تیتر زده است. آن جا 
که به نقل از مدیرعامل همشهری می خوانیم: 
»گشت ارشاد را برای جنگ رسانه ای و امنیتی 
مجهز کنید.« پدر مهسا )ژینا( امینی اما مرگ 
دلخراش دخترش را به هیچ عنوان تنها »یک 
زمینه ای  بیماری  ادعای  او  نمی داند.  اتفاق« 
دخترش را تکذیب کرده و به روزنامه هم میهن 
بیماری  عنوان  هیچ  به  دخترش  که  گفته 
نداشته و کسانی که می گویند صرع یا بیماری 
زمینه ای داشته، دروغ می گویند. اما به جز آنها 
که از این دروغ ها می گویند، هستند کسانی که 
با حرف هایشان بیش از این ها به احساسات 
این خانواده داغدار را جریحه دار می کنند. یکی 
رفسنجان  نماینده  جاللی،  حسین  این ها،  از 
این  فرهنگی   عضو کمیسیون  و  مجلس  در 
»نیروی  است  معتقد  او که  است.  مجلس 
اجرا  را  قانون  امینی  مهسا  مورد  در  انتظامی 
دشمن  زمین  »در  مبادا  است  نگران  کرده«، 
بازی کنیم« و گفته: »گشت ارشاد هزارنفر را 

می برد؛ حاال یک نفر هم بر اثر بیماری فوت 
کرده.« 

به جز شخص رئیس دولت،  اما در حالی که 
معاون امور زنان رئیس دولت نیز در توییتی 
از تماس تلفنی با خانواده مهسا )ژینا( امینی 
این خانواده داغدار،  با  ابراز همدردی  گفته و 
دولتی  مسئوالن  این  پوزش خواهی  عدم 
مورد توجه و البته هدف انتقاد افکار عمومی 
قرار گرفته است. در همین حال وزیر کشور 
گزارشی  »تاکنون  کرده  تاکید  هم  دولت 
مبنی بر ضرب و شتم مهسا امینی، از طرف 
دستگاه های نظارتی به ما ارائه نشده است.« 
به  اصولگرا  زیباکالم  سعید  همزمان  هرچند 
رئیسی هشدار داده و با اشاره به قول رئیسی 
مبنی بر رسیدگی به این پرونده، تاکید کرده 
بررسی های  قبیل  این  نیست  »واضح  که 
عموم  برای  اعتباری  هیچ  صرف،  حاکمیتِی 
مردم و اقناع شان نخواهد داشت.« آن هم در 
از این خانواده پوزش  باالخره  حالی که یکی 
ظریف  محمدجواد  او  هرچند  است.  خواسته 
نه مقامی دارد، نه مسئولیتی  است که دیگر 
اما نوشته است: »دوستان سالم و تسلیت! به 
سهم خود شرمنده و عذرخواهم و از زبان موالنا 
به خودم می گویم! شیر را بچه همی ماند بدو 

/  تو به پیغمبر بچه مانی بگو«.

مواجهه  برای  موجود  راهکار  بهترین  را  بالیا 
پیشنهاد  احتمالی  بالیای  و  حوادث  با  کمتر 
برای  اصلی  اولویت  چهار  سند  این  می کند. 
اقدام پیشنهاد داده که نخستین اولویت کمک 
به ارتقا درک خطر بالیا توسط همه افراد در 

است. سطوح  همه 
به  کمک  برای  ابزارها  مهمترین  از  یکی 
انتقال  جوامع،  سوی  از  بالیا  خطر  درک 
به  زبانی ساده  با  علمی  پژوهش های  نتایج 
سیاستگذاران و عموم مردم است؛ مفهومی که 
در علوم پزشکی و سالمت با عنوان ترجمان 
دانش از آن یاد می شود که می تواند منجر به 

گردد. جامعه  مشارکت  افزایش 
هدف از شکل گیری مشاغل نوپدید در عرصه 
اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  اقلیم  تغییر 
چالش های پیش روی جامعه بشری، کمک 
به تسهیل فرایند ارتقاء درک خطر بالیا از سوی 

کلیه ذینفعان است.
از جمله مشاغل نوظهوری که بر بنیان ترجمه 
ارتقای  آن  هدف  و  گرفته  شکل  دانش 
»مامور  به  می توان  است  جوامع  تاب آوری 
گرما« و »مترجم علوم اقلیمی« اشاره کرد. دو 
حرفه نوپدیدی که دفتر کاهش خطر بالیای 
با  آن ها  از   )UNDRR( متحد  ملل  سازمان 
کردن  آورتر  تاب  راستای  در  مشاغلی  عنوان 

است. یاد کرده  جامعه 
باعث  جهان  سراسر  در  گرما  موج  افزایش 
شده تا برخی شهرها نیروهای متخصصی را 
با عنوان مامور گرما به کار گیرند. وظیفه این 
افراد عالوه بر برخورداری از درک کافی از دانش 
گرمایش زمین و تغییر اقلیم، توانایی ترجمه 
و ساده سازی دانش مربوطه و انتقال آن به 
با هدف بسیج  و عموم مردم  سیاستگذاران 
جوامع و هم افزایی میان بخشی است. مهارتی 
تجربه  و  دانش  آن مستلزم  در  که موفقیت 
میان رشته ای است. هدف اصلی این حرفه 
نوظهور تاب آور کردن جوامع در برابر موج های 
گرمایی از طریق ایجاد اعتماد و همراه کردن 
زبانی  به  علمی  اطالعات  ارائه  با  شهروندان 
ساده است، به نحوی که درک کنند پیامدهای 
روزمره  زندگی  بر  می تواند  چگونه  موج گرما 

باشد. اثرگذار  آن ها 
اقلیمی  علوم  مترجم  دیگر  نوپدید  حرفه 
است، یعنی فردی که در زمینه میانجی گری 
با زبانی ساده به  اقلیمی  و ترجمه داده های 
سیاستگذاران و مردم دارای مهارت و تخصص 
است. به طور معمول فعاالن امور بشردوستانه 
و اقدامات توسعه ای به روش سنتی عمل کرده 
برای تصمیم گیری در  اقلیمی  از داده های  و 
شرایط بحرانی استفاده نمی کنند چرا که مهارت 
استفاده از این داده ها برای تصمیم گیری در 
در  ندارند.  را  چالش برانگیز  موقعیت های 
بهره مندی  با  اقلیمی  علوم  مترجمان  عوض، 
از دانش تخصصی در حوزه تحلیل داده های 
اقلیمی می توانند با پیش بینی و هشدار اولیه 
به موقع کمک شایانی به نجات جان افراد و 
دارایی های آن ها کنند. به بیانی ساده تر وظیفه 
مترجم علوم اقلیمی ایجاد ارتباط میان دانش 
فرایند  بشردوستانه،  فعالیت های  اقلیمی، 

است. تصمیم گیری  و  سیاست ورزی 
اقدامات پیشگیرانه به ویژه در مواجهه با بالیای 
خالقیت،  جدید،  مهارت های  نیازمند  اقلیمی 
تفکر خارج از چارچوب و اندیشیدن پیرامون 
فکر  آن ها  به  تاکنون  است که  چالش هایی 
نکرده ایم. مهارتی که مترجمان علوم اقلیمی و 
ماموران گرما از طریق تحلیل داده های اقلیمی 
و هواشناختی و با اتکا به دانش میان رشته ای 
بوده  بهره مند  آن  از  آموزش های تخصصی  و 
حوادث  وقوع  مانند  اضطراری  شرایط  در  و 
امکان  اقلیمی  تغییرات  با  مرتبط  بالیای  و 

استفاده بهینه از این مهارت ها را دارند.

بی عدالتی در دل آن است.  چه پاکستان، چه شاخ 
آفریقا، چه ساحل، جزایر کوچک یا کشورهای کمتر 
یافته، آسیب پذیرترین کشورهای جهان –  توسعه 
که هیچ کاری برای ایجاد این بحران انجام نداده اند 
ناسازگاری  دهه  چندین  برای  را  هولناکی  بهای   –
می پردازند.  بزرگ  گلخانه ای  گازهای  توسط 
گازهای  انتشار  درصد   ۸0 مسئول   G۲0 کشورهای 
گلخانه ای هستند. آنها همچنین از اثر خشکسالی ها، 
آتش سوزی ها و سیل های بی سابقه رنج می برند - 
اما به نظر می رسد اگر یک سوم کشورهای گروه ۲0 
امروز زیر آب بودند، همانطور که فردا می تواند باشد، 
گازهای  انتشار  شدید  کاهش  سر  بر  توافق  شاید 
گلخانه ای آسان تر می شد.  پاکستان و دیگر مناطق 
اقلیمی در حال حاضر به زیرساخت های مقاوم در 
مسئولیت  بیشترین  و کسانی که  دارند  سیل  برابر 
با صرف  باید  دارند  گازهای گلخانه ای  انتشار  در  را 
بودجه به سازگاری اقلیمی کمک کنند.  وگرنه این 
فاجعه پیامدهای ویرانگری برای سال های آینده، از 
جمله بی ثباتی و مهاجرت دسته جمعی در سراسر 
پیام من  بنابراین،  به همراه خواهند داشت.  جهان 
به رهبران جهانی که در اینجا جمع می شوند واضح 
است: اکنون دما را کاهش دهید.  جنگ در اوکراین 
یک کشور را ویران می کند - و اقتصاد جهانی را به 
پایین می کشاند.  علیرغم ابتکار برای انتقال غالت 
از دریای سیاه و توافق مبنی بر اینکه مواد غذایی 
جهانی  بازارهای  به  بتوانیم  را  روسیه  کودهای  و 
سال  در  متعدد  قحطی های  واقعی  خطر  برسانیم، 
جاری وجود دارد. سخنرانی من در مجمع عمومی 
فراخوانی  و  توصیه های مشخص  با  را  مسائل  این 
برای اقدام مورد بررسی قرار خواهد داد. پرداختن به 
مسائل انرژی بسیار دشوارتر از پرداختن به مسائل 
ترکیبی  ما  انرژی،  مسائل  در  است.  غذایی  امنیت 
منافع  عضو،  کشورهای  منافع   - زیاد   منافع  از 
دشوارتر  بسیار  را  پیشرفت  داریم که   - شرکت ها 
هستند.  متناقض  عمدتًا  منافع  این  زیرا  می کند، 
شرکت های سوخت فسیلی بیشترین سود تاکنون 
یا حداقل در گذشته نزدیک را کسب کرده اند و من 
قویًا دولت ها را تشویق می کنم که از این سودهای 
استثنایی مالیات بگیرند. اول از همه، ما باید همه 
منابع را بسیج کنیم. در سال ۲0۲۲، ما کمبود غذا 
نداریم - مشکل توزیع داریم. بنابراین، باید وجود 
سازوکاری را تضمین کنیم  که به کشورهای در حال 
توسعه با خطر قحطی اجازه می دهد بتوانند به غذای 
کود  بازار  اگر  باشند. حال  داشته  موجود دسترسی 
را عادی نکنیم، در سال ۲0۲3 مشکل غذا خواهیم 
داریم.  مشکل  هم  حاال  همین  واقع،  در  و  داشت. 
اخباری از غرب آفریقا و سایر نقاط جهان می رسد 
مبنی بر اینکه کشاورزان نسبت به سال گذشته کمتر 
همه  می کنم  درخواست  قویًا  من  می کنند.  کشت 
مشمول  روسیه که  صادرات کودهای  سر  بر  موانع 

برداشته شود.«  ، نیستند  تحریم 
دبیرکل  مطبوعاتی  کنفرانس  در  مطالبی که  رئوس 
را  است  آمده  اقلیمی  بحران  مورد  در  ملل  سازمان 
می توان در این موارد خالصه کرد: »ابعاد فاجعه بار 
سیالب شهریور 1۴01 پاکستان، ضرورت توجه فوری 
و کاهش گازهای  زمین  شدن  روند گرم  به کنترل 
ایجاد  G۲0در  های  کشور  مهم  نقش  گلخانه ای، 
صرف  و  مسئولیت پذیری  لزوم  و  اقلیمی  بحران 
گازهای  کنترل  برای  این کشورها  سوی  از  بودجه 
کمبود  در  آن  تبعات  و  اوکراین  جنگ  گلخانه ای، 
اهمیت  آینده،  و سال  در سال جاری  غذا  و  غالت 

منابع.«  توزیع  مشکل  برطرف کردن 
این ها مواردی است که دبیرکل در سخنرانی خود در 
مجمع عمومی سازمان ملل در هفته اول مهر 1۴01 
نیز برآن تاکید خواهد کرد. همه این محورها برای 
کشور ما ، ایران، نیز فوق العاده حائز اهمیت است. در 
ایران  در  توسعه  و  زیستی  محیط  برنامه ریزی های 
همه این روندهای کالن باید مورد توجه قرار بگیرند.
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طرح تله کابین »ناهارخوران« گرگان از سال 
۸۶ مطرح بوده و موافقان و مخالفان زیادی 
دارد؛ از یک سو برخی مدیران این پروژه را 
سکوی پرتاب گردشگری استان می دانند و 
مخالفان هم مسائل محیط زیستی، شهری 
را مطرح می کنند که قابل تأمل  و ترافیکی 

است.
می دهد،  گزارش  مهر  خبرگزاری  که  آنطور 
ساده  روش های  بکارگیری  رغم  علی 
وجود  به  توجه  با  و  جذب گردشگر  برای 
مجموعه  تالش  نیمه تمام،  پروژه ها 
مجوز  تحصیل  برای  گلستان  مدیریتی 
قدری  گرگان،  تله کابین  پروژه  احداث 

می رسد. نظر  به  عجیب 
و  کارشناسان  از  بسیاری  که  حالی  در 
منابع  و  زیست  محیط  متخصص  اساتید 
در  پروژه  این  اجرای  به  نسبت  طبیعی 
اما  داده اند  هشدار  هیرکانی  جنگل های 
مدیران استان و برخی از اعضای شورای 
این  عملیاتی کردن  دنبال  به  گرگان  شهر 
تالش  اخیر  نمونه  در  که  هستند  پروژه 
سازمان  رئیس  سفر  به  می توان،  آنها 
بازدید  و  به گلستان  زیست کشور  محیط 
و  ناهارخوران  تله کابین  دو  محل  از 

کرد. اشاره  کبودوال 
در  دارد که  آن  از  حکایت  شنیده ها  برخی 
مقرر  گلستان  به  سالجقه  علی  اخیر  سفر 
شد تا مباحث مرتبط با این دو تله کابین با 

نظر مثبت دوباره ارزیابی و مراحل الزم برای 
صدور مجوز نهایی به طور ویژه در دستورکار 

گیرد. قرار 
منطقه کبودوال  و  ناهارخوران گرگان  جنگل 
علی آبادکتول یک دارایی عمومی و مشترک 
مدیری  یا  فرد  هیچ  است که  نسلی  میان 
نباید با هدف اجرای پروژه های پوپولیستی، 
زمینه تخریب آن را فراهم کند؛ حتی اگر این 
لوای »رونق گردشگری« و  دست اندازی در 

یا »توسعه گلستان« باشد.
احداث  تبعات  به  همواره  کارشناسان 
اشاره  ناهارخوران  محدوده  در  تله کابین 
کرده و بر این اعتقاد هستند که یکپارچگی 
و  رویشگاه ها  و  زیستگاه ها  جنگل ها، 
این  شدن  جزیره  و  تفکیک  از  ممانعت 
عرصه ها الزمه و شرط بقا و ادامه زادآوری 

است. اکوسیستم  یک  در  فلور  و  فون 
که  است  آن  ماجرا  جالب  قسمت 
چند  نصب  می کنند،  عنوان  مسئوالن 
اما  دارد؟  خساراتی  چه  جنگل  در  دکل 
تله  احداث  است.  دیگری  چیز  واقعیت 
دسترسی،  جاده  احداث  جز  به  کابین 
دکل های  هتل،  کافه،  رستوران،  نیازمند 
انتقال آب  تبلیغاتی، خطوط  روشنایی و 
بوده که این مسائل سبب  و گاز و غیره 
شده  دانشگاه  اساتید  شدید  مخالفت 
را زمینه ساز مرگ و تخریب  است و آن 

می دانند. هیرکانی  جنگل های 

آسیب پروژه بیشتر از مزایا
یک شهروند گرگانی در این خصوص به 
حرکت  یک  در  استان  »مدیران  گفت:  مهر 
پوپولیستی تالش می کنند اجرای تله کابین 

را امری همسو با توسعه نشان دهند.«
و  چشم اندازها  تخریب  ترافیک،  تشدید 
تله کابین  از جمله آسیب های  زباله  انباشت 
در  رستمانی  کریم  است.  ناهارخوران  در 
پروژه  اجرای  در  »شاید  می گوید.  اینباره 
طور  به  محدودی  عرصه های  تله کابین، 
آن  واقعیت  اما  ببیند  خسارت  مستقیم 
پروژه هایی  چنین  آسیب های  که  است 
این  اصلی  عرصه  از  گسترده تر  معمواًل 
تأسیسات  به  نیاز  تله کابین  است.  پروژه ها 
و جاده های دسترسی متعدد و غیره داشته 
و مطمئنًا هزینه های مالی زیادی را به شهر 

کرد.« خواهد  تحمیل 
و  »برنامه ریزی  گفت:  رستمانی 
کیفیت  ارتقای  برای  سرمایه گذاری 
مبنای حفظ  بر  باید  در گلستان  گردشگری 
جاذبه های طبیعی و فرهنگی منطقه باشد.«

تله کابین و خسارات غیرمستقیم
خسارات  از  فارغ  تله کابین  ساخت 
زیستگاه های  در  مشهود  افزاری  سخت 
غیرمشهود  و  زیان بار  آثار  جنگلی، 
این  دارد.  دنبال  به  دیگری  فراوان 
اضافه  و  گفته  مهر  به  آذریان  قاسم  را 

بردن  بین  از  آبی،  منابع  »تخریب  کرده 
درختان  قطع  و  زیراشکوب  رستنی های 
و  خاک  بافت  فشردگی  بلندمرتبه، 
فلور،  و  فون  طبیعی  زادآوری  از  ممانعت 
و  وحش  حیات  زیستگاه های  انشقاق 
جزیره ای شدن کلونی جانوران وحشی از 
است.« تله کابین  مشهود  مضرات  جمله 
به گفته او یکی از خطراتی که در سال های 
می کند،  تهدید  را  جنگل های گلستان  اخیر 
مختلف  گونه های  بیماری  و  آفت زدگی 
جنگل های  درختچه های  و  درختی 
آن  وسعت  بر  روزبه روز  است که  هیرکانی 

می شود. افزوده 
آذریان اضافه کرد: ورود گردشگران از سایر 
استان ها به ویژه استان های مجاور و حتی 
جنگل  حاشیه  شهرهای  سایر  شهروندان 
گلستان به محل پروژه گردشگری تله کابین 
می تواند مهم ترین عامل انتقال قارچ و آفت 
جنگل های  در  را  بیماری زا  عوامل  و  بوده 

دهد. افزایش  هیرکانی 
تله کابین  تأثیر  دیگر خسارات،  از  او گفت: 
است؛  شهری  زیست  محیط  مبحث  بر 
چشم اندازهای  تخریب  ترافیک،  تشدید 
آلوده سازی  گرگان،  شهر  جنوب  طبیعی 
جمله  از  غیره  و  زباله  ریختن  با  منطقه 
عنوان  به  می توان  که  است  مباحثی 
منطقه  در  کابین  تله  استقرار  اثرات  دیگر 

کرد. اشاره  آن  به  ناهارخوران 

اختالف نظر در مساحت پروژه
عضو  مقسم،  حجت  میان  این  در 
شورای اسالمی شهر گرگان هم به سفر علی 
سفر  »در  می گوید  و  کرده  اشاره  سالجقه 
تا  شد  مقرر  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
تله  پروژه  زیستی  محیط  اثرات  مطالعات 
کابین گرگان انجام شود. اختالف نظری در 
خصوص محدوده اجرای طرح وجود داشت، 
طرح شهرداری ۴۸ هزار متر و کمتر از پنج 
بود  مدعی  زیست  محیط  ولی  بود  هکتار 
مطالعات  لذا  بوده  بیشتر  میزان  این  از  که 

شود.« انجام  باید  آن  زیستی  محیط 
مساحت  اگر  قانون  طبق  که  کرد  بیان  او 
باشد،  هکتار  پنج  از  کمتر  اعیان  و  عرصه 
تأییدیه محیط زیست استان کفایت می کند 
اما بیش از این میزان نیازمند مجوز سازمان 
محیط زیست است لذا مقرر شد در شروع 

شود. مشخص  پروژه  مساحت  کار، 
و  مسأله  این  حل  از  بعد  مقسم،  به گفته 
انجام مطالعات، طرح پروژه به شورای عالی 
معماری و شهرسازی ارسال شده و در آنجا 

را می دهند. نهایی  نظر 
در  مختلفی  دیدگاه های  که  کرد  اضافه  او 
خصوص احداث تله کابین ناهارخوران وجود 
دارد که یکی از آنها به دلیل آسیب به محیط 
زیست و منابع طبیعی و ترافیک، اجرای آن 
این  می کنند،  بیان  و  نمی دانند  به صالح  را 

پروژه باید در جای دیگری اجرا شود.
به  اشاره  با  هم  دوم  گروه  گفت:  مقسم 
نسبی  مزیت  و  مردم  معیشتی  شرایط 
گردشگری گرگان، عنوان می کنند که اجرای 
درآمد  و  اشتغالزایی  شهر  برای  پروژه  این 
به همراه دارد لذا باید آن را عملیاتی کنیم.
او با موافقت ضمنی با گروه اول، افزود: باید 
تمام مسائل و مالحظات شهری و اجتماعی 

در این پروژه لحاظ شود.

نگاه ها بر حل مسأله 
تله کابین است

مجلس  در  قال  آق  و  مردم گرگان  نماینده 
سفر  در  آنکه  اعالم  با  هم  اسالمی  شورای 
گرگان،  به  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
کابین  تله  زمینه  در  را  خود  نظرات  نقطه 
مطرح کردیم و استاندار از این پروژه دفاع 
نظرات  هم  تخصصی  تیم  و  شهردار  و  کرد 
بر  نگاه ها  »همه  بیان کردند گفت:  را  خود 
برای  ضرورت  یک  کابین  تله  که  بود  این 
براساس مباحث کارشناسی  استان است و 
اجرای این پروژه آسیبی برای محیط زیست 
رعایت می شود.« الزم  همه شرایط  و  ندارد 
شد  مقرر  که  گفته  منتظری  غالمرضا 
محیط  بررسی های  و  انتخاب  مشاوری 
برای  را  نتیجه  و  داده  انجام  را  زیستی 
تصمیم نهایی به رئیس محیط زیست کشور 

کند. اعالم 
به گفته او همه نگاه ها بر حل مسأله بوده و 
اعتقاد داریم محیط زیست و منابع طبیعی 
برای همه عصرها و نسل ها است و وظیفه 

داریم که آن را حفظ و نگهداری کنیم.
آنکه  برای  دیگر  طرف  از  گفت:  منتظری 
شود  تبدیل  گردشگری  مقصد  به  گرگان 
باید جاذبه های آن را افزایش داده و صرفًا 
جاذبه های طبیعی کافی نیست و مقرر شد 
مطالعه محیط زیستی با همکاری شهرداری 
انجام  ماه  یک  مدت  ظرف  کارشناسان  و 
شود و نتیجه کارشناسی را به محیط زیست 

خواهیم کرد. اعالم 
منتظری عنوان کرد: در این مطالعات تمام 
مسائل از جمله موضوعات ترافیکی، محیط 
موارد  تمام  و  شده  لحاظ  غیره  و  زیستی 

شد. خواهد  پیش بینی 

 نگرانی ها از ویرانی جنگل های هیرکانی با ساخت تله کابین ناهارخوران و کبودوال همچنان ادامه دارد

همراهی برای ویرانی هیرکانی
غالمرضا منتظری: مشاوری انتخاب و بررسی های زیست محیطی را انجام داده و نتیجه را برای تصمیم نهایی 

به رئیس محیط زیست کشور اعالم کند

یک خرس قهوه ای 
زخمی در آمل 
زنده گیری شد 

و  نشل  منطقه  در  قهوه ای  خرس  یک 
گلوله  اصابت  دلیل  به  که  آمل  اندوار 
بود،  شده  آسیب  دچار  کمر  ناحیه  از 
کلینیک  به  درمان  برای  و  زنده گیری 
مازندران  در مرکز  دامپزشکی سمسکنده 

است. شده  منتقل 
محیط  حفاظت  مدیرکل  ایرنا  به گزارش 
زیست مازندران گفت: با اعالم  یکی از 
بر  مبنی  آمل  زیست  محیط  دوستداران 
قهوه ای،  خرس  قالده  یک  شدن  زخمی 
تیم امداد و نجات محیط زیست استان 
اداره حفاظت  رئیس  به همراه  مازندران 
تیم  و  آمل  شهرستان  زیست  محیط 
بابل  شهرستان  آتش نشانی  عملیات 
عملیات  و  اعزام   نظر  مورد  محل  به 
از  شهریورماه   ۲۶ بامداد  زنده گیری 

شد. انجام  بیهوشی  طریق 
خرس  این  داد:  توضیح  عطاهللا کاویان 
سوی  از  چارپاره  اصابت  علت  به 
ناحیه کمر دچار  از  شکارچیان غیر مجاز 
طریق  از  حرکت  به  قادر  و  شد  آسیب 

نیست. پا 
بر  اولیه  درمان های  اینکه  بیان  با  او 
افزود:  است،  شده  انجام  خرس  روی 
خرس مذکور برای معاینه و بررسی های 
پناهگاه حیات  به  درمان  و  پزشکی  الزم 
بر  تا  شد  منتقل  سمسکنده  وحش 
درمان  تحت  آزمایشات  نتایج  اساس 

گیرد. قرار 

توفان هزاران ژاپنی 
را روانه پناهگاه ها کرد 

با آماده شدن ژاپن برای مواجهه با توفان 
هزاران   )Nanmadol( نان مادول  مرگبار 
پناهگاه ها  در  کشور  این  مردم  از  نفر 

شدند. داده  اسکان 
)یکشنبه(  دیروز  ایسنا،  گزارش  به 
جنوب  مناطق  ساکنان  از  نفر  هزاران 
پیدا  اسکان  پناهگاه ها  در  ژاپن  غرب 
کردند چرا که توفان سهمگین نان مادول 
حرکت  حال  در  منطقه  این  سمت  به 
ژاپنی  مقامات  توفان  این  وقوع  است. 
میلیون  از حدود سه  تا  داشت  آن  بر  را 
از ساکنان درخواست کنند خانه های  نفر 

کنند. تخلیه  را  خود 
»ویژه«  هشدار  ژاپن  هواشناسی  آژانس 
صادر  کاگوشیما  منطقه  ساکنان  برای 
صادر  مواقعی  در  تنها  هشداری که  کرد؛ 
و  آب  شرایط  از  نوعی  وقوع  می شود که 
دهه  چند  مدت  در  بار  یک  تنها  هوایی 

می شود. پیش بینی 
۶۸0 خانوار  و  ۲5 هزار  برق  صبح دیروز، 
مجاور  مناطق  و  کاگوشیما  منطقه  در 
قطارهای  خدمات رسانی  و  شد  قطع  آن 
با  قایق ها  حرکت  و  پروازها  منطقه ای، 

شد. مواجه  اختالل 
به گزارش فرانس ۲۴، در گزارش آژانس 
این  که  است  آمده  ژاپن  هواشناسی 
بی سابقه  خطر  با  است  ممکن  منطقه 
بارش  و  مهیب  توفان  شدید،  باد  وزش 

باشد. مواجه  سیل آسا  باران های 

قاسم آذریان: ورود گردشگران 
از سایر استان ها به ویژه 

استان های مجاور و حتی 
شهروندان سایر شهرهای 

حاشیه جنگل گلستان به محل 
پروژه گردشگری تله کابین 

می تواند مهم ترین عامل انتقال 
قارچ و آفت بوده و عوامل 
بیماری زا را در جنگل های 

هیرکانی افزایش دهد

در حالی که تغییر کاربری ها و آفات، روزگار جنگل های هیرکانی گلستان را ناخوش کرده برخی مدیران اصرار دارند تا با احداث تله کابین، 
آخرین رمق های گنجینه یونسکو در این استان را نابود کنند. این در حالی است که خبرهایی از همراهی با ساخت این تله کابین هم به 
گوش می رسد و در سفر اخیر علی سالجقه، رئیس سازمان محیط زیست هم مقرر شده تا مطالعات اثرات محیط زیستی پروژه تله کابین 
گرگان انجام شود. به این ترتیب گویا اختالف نظری در خصوص محدوده اجرای طرح وجود دارد و طرح شهرداری ۴۸ هزار متر و کمتر 

از پنج هکتار بود ولی محیط زیست مدعی بود که از این میزان بیشتر بوده لذا مطالعات محیط زیستی آن باید انجام شود. 

حجت مقسم، عضو شورای 
شهر گرگان: اختالف نظری در 
خصوص محدوده اجرای طرح 
وجود داشت، طرح شهرداری 

۴۸ هزار متر و کمتر از پنج 
هکتار بود ولی محیط زیست 

مدعی بود که از این میزان 
بیشتر بوده لذا مطالعات زیست 

محیطی آن باید انجام شود
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تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰6/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰6/۲۸

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

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
۳- تاریخ دریافت اسناد مزایده از ساعت ۱۰ روز پنجشنبه مورخه۱۴۰۱/۰6/۲۴ 
به  ستاد  سامانه  بستر  در   ۱۴۰۱/۰6/۳۱ مورخ  پنجشنبه  روز   ۱۹ ساعت  تا 

نمیند. اقدام   www.setadiran.ir آدرس: 

مهدی زاده شهردار ارومیه

نوبت دوم

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 مزایده گران در 
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 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 : 5۰۰۱۰۹۴۸۳۹۰۰۰۰5۱
تاریخ : ۱۴۰۱/۰6/۲۴

شهرداری ارومیه

آگهی مزایده 
شماره 290/ن

شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران  در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده  ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir به شرح زیر اقدام نماید . مزایده گران  موظفند برای شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام 

درسایت مذکور و دریافت گواهی امضاء و مهر الکترونیکی اقدام نمایند.
گردد. می  انجام  مزبور  سایت  ازطریق  برنده  انتخاب  تا  آگهی  انتشار  از  مزایده  برگزاری  مراحل  کلیه  ذکراست  به   الزم 

۱-شماره مزایده  :  ۲۹۰/ن
۲-شرح موضوع مزایده : اجاره سوله و محوطه و ساختمانهای اداری تاسیسات و نگهبانی واقع در نبش خیابان ۲7  

اتوبان فتح
۳- مهلت خرید اسناد : حداکثر تا ساعت ۱5 روز دوشنبه مورخ۱۴۰۱/7/۴.

۴-مهلت بارگذاری )در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( و محل تحویل پیشنهاد : حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز  
چهارشنبه مورخ۱۴۰۱/7/۲۰ 

به نشانی میدان آرژانتین- ابتدای بزرگراه نلسون ماندال- ساختمان شهدای معظم راه آهن- طبقه دوم شرقی- اداره 
كل تداركات و پشتیبانی

 5-میزان سپرده شركت در مزایده : مبلغ )۱.7۸۸.۰۰۰.۰۰۰ (ریال
6-ضمانتنامه های شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست سه ماه از تاریخ تحویل اسناد اعتبار داشته و برای مدت سه 

ماه نیز قابل تمدید باشد .
7-زمان تشكیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهادها : ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۱/7/۲۰ به نشانی فوق .

۸- فراخوان مزایده  فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.

شایان ذکراست دریافت اسناد صرفًا میبایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( صورت پذیرد. در صورت 
بروز هرگونه مشکل و ابهام با شماره ۱۴56 ) پشتیبانی سامانه ستاد ( تماس حاصل نمایند.

اداره کل تدارکات و پشتیبانی  راه آهن ج.ا.ا
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28

نوبت دوم

شناسه آگهی: 13۸0۶۸1-شماره م الف: ۲3۹۷

وزارت راه وشهرساز ی
رشكت راه آهن جمهوری اسالمی ا ریان 

)سهامی خاص(

وزارت راه وشهرساز ی
رشكت راه آهن جمهوری اسالمی ا ریان 

)سهامی خاص(

مناقصه عمومی یک مرحله ای   
واگذاری امور حمل و نقل ستاد و معاونتها، بیمارستان امام خمینی )ره( 

و بیمارستان آیت هللا کاشانی    – دانشگاه علوم پزشکی (   

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون 
 ، معاونتها  و  ستاد  نقل  و  حمل  امور  واگذاری  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  طریق  از 
نماید.اشخاص  اقدام  کاشانی(   هللا  آیت  بیمارستان  و  )ره(  خمینی  امام  بیمارستان 
و  نموده  مراجعه  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  میتوانند  واجدالشرایط 

اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند. 

شماره فراخوان)۲۰۰۱۰۹۱۱6۸۰۰۰۰۹۸(
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۳  مورخ ۱۴۰۱/۰6/۲۹

اخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰7/۰6
شبا  شماره  به  را  مبلغ  درمناقصه    شرکت  ضمانتنامه  دریافت  جهت  ضمنا 

IR۴6۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲76۹۹۴۸۳۸ بانک رفاه واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره: ۴۱۱۳۹۹۸۱۳۱6۹

کد ملی به شماره:۱۴۰۰۰۲۳5۸6۰
**)) همچنین الزاما پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال، به نشانی جیرفت میدان 

- انقالب - ستاد مرکزی - حراست دانشگاه - کدپستی 7۸6۰6۳۴۲۰۴ ارسال نمایید. (( 
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تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰6/۲۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰6/۲۹

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 
ساچمه زنی  شکاری  اسلحه  مجوز حمل 
۱۲به  چخماقی کالیبر  مدل  پر  ته  ۱لول 
به  ترکیه  ساخت   ۹۱۸7۲۰۹۰ بدنه  شماره 

نام آقای یوسف حیدری مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نقره ای   ۴۰5 پژو  سواری  سبزوکارت  برگ 
موتور  شماره   به   ۱۳۸6 مدل  رنگ  -متالیک 
 ۴۰۳۹۸5۹۱ شاسی  شماره  و   ۱۲۴۸6۱۹۱۳6۰

به  شماره پالک ۱۲ج ۹۳۹  ایران ۸۴ متعلق 
به اقای ابوالفضل احمدی پور فرزند یوسف 
نمفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.
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درختان  بارها  گذشته  سال های  و  ماه ها  در 
خیابان ولیعصر خبرساز شده اند؛ مثل سال ۹۲ 
و قطع ۶ اصله درخت در محدوده میدان ونک 
ماجرای خشکاندن 13  یا  آفت زدگی  بهانه  به 
اصله چناری که مرداد امسال تصاویرشان در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد.گاهی مالکان 
پروژه های ساختمانی در این باره مرتکب جرم 
سمت  به  اتهام  انگشت  نیز  و گاهی  شده اند 
عوامل  آفت،  خشکسالی،  محیطی،  عوامل 
شهرداری و پروژه های عمرانی و شهری رفته 
است ولی راز این درختان سر بریده و کنده های 
برای  شهرداری  آیا  چیست؟  باقیمانده  قطور 
فروش  حال  در  میلیاردی  درآمدهای  کسب 
ولیعصر  چنارهای  آیا  است؟  درختان  چوب 
بیمارند؟ این بیماری از کی و چگونه به جان 
تهران  شهرداری  چرا  و  است  افتاده  درختان 
در  دارد  را  فضای سبز  از  نگهداری  وظیفه  که 
ابتدا  همان  آیا  است؟  کوتاهی کرده  این باره 
امکان کنترل این بیماری که اصطالح مدیران 
شهرداری برای آن »سرطان رنگی« است وجود 
نداشت؟ اگر چنین بیماری به جان درخت  ها 
افتاده چرا مدیران شهرداری زودتر کنترل آن را 

نگرفته اند؟ دست  به 
برای رسیدن به پاسخ این سواالت تماس های 
زیادی با مسئوالن شهری گرفته شد و دو بار 
صورت گرفت.  بازدید  ملت  پارک  محدوده  از 
بازدید نخست با بررسی میدانی محدوده ذکر 
شده در گزارش و شمارش درختان قطع شده 
یا سربرداری شده، انجام شد و بازدید دوم سه 
روز بعد به همراه رئیس اداره فضای سبز منطقه 
3، کارشناس ناظر فضای سبز و رئیس دفتر 
پارک ملت. مشاهدات میدانی از ضلع غربی و 
شرقی پیاده روی خیابان ولیعصر نشان می دهد 
تقاطع  متری   ۷00 محدود  همین  در  تنها  که 
بزرگراه نیایش تا ورودی پارک ملت حدود 1۴5 
درخت طی سال های گذشته قطع یا سربرداری 
است  درختانی  از  جدای  رقم  این  و  شده اند 
که پس از قطع یا سربرداری به روش روتبال 
جایگزین شده یا روی کنده های آنها با خاک و 

درختچه های دیگر پوشانده شده است.

پیاده  روی بی سایه
سرها را بریده اند و شبانه برده اند. خیلی 
با  عده ای  می گذرد،  1۲ که  ساعت  از شب ها 
اره برقی به جان درخت ها می افتند و آنها را 
در قطعه های کوچک تر سوار نیسان می کنند 

می برند. و 

    درخت ها سبز بودند؟
نه. اغلب آنها خشک بوده اند.

    می دانید چرا خشک شدند؟
یک سال قبل از اینکه شروع کنند به قطع 
درختان به آنها مایع زرد رنگی را تزریق کردند، 
بعد که خشک شد با اره بریدند، روی نیسان 

بار زدند و بردند.

    این اواخر هم دیدید؟
همین چند هفته پیش. من هر شب تا 
نیمه های شب اینجا هستم و این صحنه ها را 

می بینم.
پیرمرد از سی سال پیش روبه روی پارک و زیر 
سایه همین درختان نشسته و چای فروخته 

است ولی حاال دیگر سر ظهر سایه چنارها مثل 
سابق روی سر آدم ها نیست و فاصله درخت ها 
دفتر  در   است.  شده  بیشتر  نیز  یکدیگر  با 
پارک ملت، مدیر بوستان حاضر به گفت وگوی 
رسمی نمی شود و می گوید که باید با شهرداری 
دقیقه  چند  همان  در  ولی  شود  هماهنگ 
صحبت آفتی را پیش می کشد که از سال ها 
پیش درختان را بیمار کرده است و اگر به موقع 
به داد درختان می رسیدند شاید حاال درختان 

کمتری با مرگ تدریجی روبه رو بودند. 

قطع یک درخت مساوی 
خداحافظی است

حسین سیگارودی، معاون خدمات شهری و 
محیط زیست شهرداری منطقه 3 تهران در یک 
توضیح می دهد که چنارها  تلفنی  گفت وگوی 
برای شهرداری اهمیت زیادی دارد و از همین 
رو برای درخت های خیابان ولیعصر قراردادی 
مجزا در نظر گرفته شده: »در کل تهران تنها 
همین یک قرارداد مجزا وجود دارد، رسیدگی 
مجزا و ناظران متفاوت دارد و یک مورد قطع 
او  ماست.«  با  خداحافظی  مساوی  درخت 
معتقد بود که چون خیابان ولیعصر به عنوان 
اثر ملی ثبت شده کسی نمی تواند در آن درخت 
قطع کند و کنده ها هم از سال های گذشته بر 
مردم  صحبت های  وقتی  است.  مانده  جای 
به  مردم  میان گذاشته  شد گفت که  در  او  با 
را می گویند و شهرداری  این ها  ناراحتی  دلیل 
قطع  بدون مجوز  را هم  حتی درخت خشک 
نمی کند: »درخت نباید خشک شود اما وقتی 
باز هم  بدهند  آن آب  به  خشک شد هر قدر 
سبز نمی شود و باید برای آن تصمیمی گرفته 
شود. درخت ممکن است به هر دلیلی خشک 
شود و یکی از دالیل هم می تواند کم کاری یا 
ساخت و ساز باشد که یکسری از آنها تعمدی 
است و یکسری غیر عمد است.« چند سالی 
است که تصمیم گیری برای قطع یا سربرداری 
بر  دلیلی خشک شده اند  هر  به  درختانی که 
عهده کمیسیون ماده ۷ شهرداری تهران است 
و برای جابه جایی آنها هم باید از همان مرجع 
حکم گرفته شود. شهرداری درختان خشک را 
درباره  و مدارک  ثبت می کند  نهال  در سامانه 
و کارشناسان  ناظران  ارائه می دهد.  هم  را  آن 
کمیسیون هم باید در نهایت با بررسی شرایط 
و دالیل خشک شدن درخت درباره آن حکم 
بدهد  حکم  هم  اگر  »کمیسیون  کنند.  صادر 
حکم سربرداری است و اصال بحث قطع کردن 
در  ولیعصر  خیابان  نیست.«  مطرح  درختان 
از  است؛  تهران  شهرداری  منطقه   ۴ محدود 
پارک وی تحت مدیریت منطقه  تا  تجریش 
یک است، از پارک وی تا همت منطقه 3، از 
آنجا  از  و  منطقه ۶  ولیعصر  چهارراه  تا  همت 
در  بارها  سالها  این  در   .11 منطقه  راه آهن  تا 
محدوده های مختلف این خیابان درخت هایی 
قطع شده اند و هر بار انتقادات زیادی متوجه 
شهرداری شده است و البته گفته می شود که 
هنوز تعداد زیادی درخت خشک شده در سطح 
این خیابان وجود دارد که مجوز سربرداری آن 

است. نشده  داده 

پیگیری از رئیس سازمان بوستان ها
گفت وگو  برای  تالش  روز  همان  عصر 
سازمان  رئیس  مختاری،  محمد  علی  با 
تهران  شهرداری  سبز  فضای  و  بوستان ها 
رد کرد  را  درختان  نیز قطع  او  و  داد  نتیجه 
برای  درختان  این  از  تعدادی  که  گفت  و 
جلوگیری از سقوط روی عابران و خودروها 
سربرداری  خطر  رفع  و  شدید  باد  اثر  بر 
خودروهای  تردد  آنجا  در  که  چرا  شده اند 
است.  زیاد  پیاده  عابران  تعداد  و  عبوری 
سال گذشته پیروز حناچی، شهردار پیشین 
تهران از کاشت ۴ هزار اصله درخت در سه 
حاال  و  بود  داده  خبر   1۴00 به  منتهی  سال 
و  می کند  تکرار  را  حرف  همان  مختاری 
و  ساله   15 تا   10 درختان  این  می گوید که 
خیابان  و  شده اند  روتبال کاشته  روش  به 
ولیعصر ساماندهی شده و حدود 300 اصله 
شود:  تمام  طرح  این  تا  است  الزم  درخت 
شده اند  سربرداری  هم که  درختان  »برخی 
سرطان رنگی گرفته بودند و کمیسیون ماده 
درباره  اقدام  مجوز  کارشناسی  از  پس   ۷
آنها را داده است چرا که اگر می ماند باعث 
صدمه به درختان دیگر می شد.«  او از تعداد 
محدودی از درختان سربرداری شده و بیمار 
در  می زند  حرف  درخت(   1۲ تا   11 )حدود 
حالی که طبق مشاهداتی که ابتدای گزارش 
مطرح شد، تعداد کنده ها تنه های باقیمانده 
درختان بیشتر است و طبق گفته های اهالی، 
صورت گرفته  سربرداری  و  قطع  هم  اواخر 
حرف ها  این  شنیدن   با  مختاری  است. 
می فرستم  شما کارشناس  همراه  می گوید؛ 
اکولوژیکی  »ارزش  شود.  بررسی  ماجرا 
 100 درخت  یک  برای  و  است  مهم  درخت 
است  شده  صرف  زیادی  هزینه های  ساله 
ماده  اجازه کمیسیون  بدون  هیچ کس  و  
اجازه  کند.  قطع  را  درختی  ندارد  حق   ۷
تا  نمی دهیم  هم  را  خشک  درخت  قطع 
مشخص شود چه کسی )کارشناس، منطقه 
مسلما  و  است  کرده  کوتاهی  پیمانکار(  یا 
قطع  درخت  بعد  و  مشخص  مسائل  این 
می شود.« روز بعد در تماس برای هماهنگی 
و همراه شدن با کارشناس دوباره صحبت با 
و  درازا کشیده شد  به  علی مختاری  محمد 
بیماری  درباره  او  از  بارها  طول گفت وگو  در 
تعلل شهرداری  و  درخت  اصله  قارچی چند 

شد. پرسیده  باره  این  در 

 درست است که اگر چند سال پیش همان 
تعداد محدود مبتال به قارچ به موقع درمان 
ها  درخت  دیگر  به  بیماری  می شدند  قطع  یا 
بنا به دالیلی  سرایت نمی کرد؟ گویا شهرداری 
قطع کردن آن چند اصله را متوقف کرده و بعد 

این بیماری به بقیه درختان سرایت کرده..
از  تعدادی  سوال گفت:  این  به  پاسخ  در  او 
درختان آلوده خشک شده بودند و شهرداری 
که  مردم  ولی  داشت  را  آنها  حذف  قصد 
تصور  نداشتند،  باره  این  در  فنی  اطالعات 
کردند که که می خواهیم درختان را بی دلیل 
قطع کنیم و پیاده رو بسازیم بنابراین سر و 

شد.« ایجاد  صداهایی 

سربرداری ها در سالهای گذشته 
انجام شده است

ظهر دو روز بعد وحید اسماعیلی، رئیس اداره 
فضای سبز منطقه 3 شهرداری تهران به همراه 
دفتر  رئیس  و  منطقه  ارشد فضای سبز  ناظر 
پارک ملت در پیاده راه ولیعصر ایستاده و همان 
پیمانکار  تعیین  درباره  سیگارودی  حرف های 
درختان  برای  گذشته  سال  دو  در  جداگانه 
درختان  می گوید  و  می کند  تکرار  را  ولیعصر 
ولیعصر حتی گیاه پزشک جداگانه دارند. درخت 
سربرداری شده را نشان می دهد و می گوید که 
دارند و  تا 150 سال  این درخت ها قدمت 100 
با وجود تمام نگهداری ها ممکن است مبتال به 
بیماری های قارچی چون فیتیله نارنجی شوند. 
»این خیابان پرترددترین محور تهران  است و 
ریزگردها، انواع آلودگی ها، رشد جمعیت و رفت 
و آمدها بر سالمت درختان تاثیر دارد. در میان 
آسیب  اصله هم  هزار درخت شاید چند  چند 
بیند و ذیل رای کمیسیون ماده ۷ که متشکل 
است جمع آوری  سازمان  و  شورا  نمایندگان  از 
سال های  در  البته  می شود.«  سربرداری  یا 
گذشته به نحوه تصمیم گیری کمیسیون ماده 
۷ شهرداری نیز انتقاداتی وارد بوده است چرا که 
هر سه نماینده ای که در آن حضور دارند از حوزه 
شهری هستند و نهادهای محیط زیستی و منابع 
طبیعی در آن نقشی ندارند. در این کمیسیون 
یکی از اعضای شورای اسالمی شهر به انتخاب 
شورا،  یک نفر به انتخاب شهردار)ترجیحًا باید 
شهری  خدمات  معاون  یا  شهرسازی  معاون 
شهرداری( و مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز به عنوان اعضای تصمیم گیر حضور دارند.

در یکی دو ماه گذشته درختی 
قطع نشده است

اسماعیلی قطع درختان در یکی دو ماه گذشته 
را تکذیب کرده و می گوید که در ده ماه اخیر 
اصال سربرداری نداشته اند و این کنده ها و تنه ها 
مربوط به یکی دو سال اخیر و بر اساس رای 
کمیسیون است؛ یا آلودگی داشته اند یا احتمال 
گذشته  سال  ده  از  درخت ها  »این  سقوط. 
تاکنون سربرداری شده اند ولی مواردی بوده که 
درخت دچار آلودگی بوده و سربرداری و تنه آن 
نیز تیمار شده است ولی مردم در اینگونه موارد 
به محض روشن شدن اره فکر می کنند درخت 
درخت ها  اگر  دیگر  سوی  از  می شود.  قطع 
خودروها  یا  مردم  روی  نکنیم،  خطر  رفع  را 
سقوط می کنند و بعد به ما می گویید که چرا 
رفع خطر نکردید. اگر یک درخت آسیب ببیند 
اصله درخت  به رفع خطر شویم 50  و مجبور 
تعداد  درباره  بارها  بازدید  می کاریم.« در طول 
مواردی که بر اساس رای کمیسیون ماده ۷ در 
این محدوده سربرداری شده است سئوال شد 
ولی پاسخ روشنی داده نشد. تنه های درختی 
که با رای کمیسیون ماده ۷ هرس و سربرداری 
می شود به دو منظور در ریشه باقی می مانند؛ 
نخست اینکه به آنها فرصت احیای دوباره داده 
می شود چون قارچ به بدنه سرایت کرده و از 
همان قسمت نیز هرس شده است و این نکته 
درباره تعداد محدودی از درختان درست است. 
در نهایت هم اگر درخت سبز نشود و کامال از 
دست رفته باشد، بر اساس مکاتباتی که اداره 
زیباسازی  سازمان  با   3 منطقه  سبز  فضای 
انجام داده است، تنه های باقیمانده درخت ها یا 
به صورت المان شهری تزیین می شوند. البته 
اسماعیلی می گوید که اگر این تنه ها تبدیل به 
المان شهری نشوند با رای کمیسیون مجبور به 
جمع آوری آنها می شوند تا به جای آنها درختانی 

به صورت روتبال کاشته شود.

از اقدام دیر هنگام 
تا محدودیت سمپاشی

بیماری،  درباره  سواالت  مهمترین  از  یکی 
چنارهای  سربرداری  یا  قطع  و  خشکیدگی 
خیابان ولیعصر یا هر خیابان و مجموعه دیگری 
از  و جلوگیری  درمان  پیشگیری،  به ضرورت 
بر  می گردد؛  به درختان دیگر  بیماری  سرایت 
سوالی که پیش تر از رئیس سازمان بوستان ها 
شده  پرسیده  تهران  شهرداری  سبز  فضای  و 
بود و از اسماعیلی هم پرسیده می شود. او در 
پاسخ به این سوال به رئیس دفتر پارک ملت 
اشاره کرده و می گوید که محمودرضا سابقی، به 
عنوان یک گیاه پزشک اقداماتی نظیر سم پاشی 
و شستشو را برای از بین بردن بیماری ها انجام 
داده است: » بیماری به مرور زمان اتفاق افتاده 
درخت  نه  و  هزار   3 ولیعصر  محور  در  است. 
وجود دارد و 50 یا ۲5 درخت بیمار بین آنها 

هست که البته هنوز امید به درمان آنها داریم. 
این را هم در نظر بگیرید که این درختان از زمان 
پهلوی اول و بر اساس شرایط آب و هوایی، 
تردد و جمعیت آن زمان کاشته شده است ولی 
هم  موارد  این  امروز  متفاوت  شرایط  در  حاال 

ناگریز شاید اتفاق بیفتد.«
محمودرضا سابقی پس از رئیس اداره فضای 
سبز منطقه توضیحات مفصلی درباره بیماری 
و  داد  سیتوسپورایی  شانکر  یا  نارنجی  فتیله 
اینکه در طول 10- 15 سال گذشته چنین آفتی 
درختان را رو به زوال و خشکیدگی برده است. 
نوعی  سیتوسپورایی(  )شانکر  نارنجی  فتیله 
درختان  روی  اغلب  است که  قارچی  بیماری 
نامناسب  شرایط  و  خشکی  استرس،  تحت 
محیطی، آسیب زمستانی ایجاد می شود و از 
آنجاییکه بیماری مسری است و امکان سرایت 
به درختان دیگر وجود دارد بنابراین اگر اقدامات 
درمانی نتیجه بخش نباشد، در نهایت درخت 
درخت  قطع  نهایت  در  و  سربرداری  هرس، 
زخم  بیماری  این  عالیم  مهمترین  می شود. 
یا شانکر روی تنه یا شاخه های آلوده است و 
اسپورهای قارچ نیز توسط باران و باد و حشرات، 

و همچنین وسایل هرس منتشر می شوند.
اصله  یا 3   ۲ پیش  سال   1۲-10 می گوید  او 
درخت بر اثر این قارچ دچار خشکیدگی شده 
بودند بنابراین از سوی شهرداری اقدام به حذف 
این درختان شد ولی برخی از روی تعصباتی 
که به فضای سبز داشتند - البته این تعصبات 
به جا هم بود- فیلم آن را در فضای مجازی 
منتشر کردند و از فیلم سوء استفاده شد و سر 
و صدای زیادی ایجاد شد بنابراین شهرداری 
اتفاق  آن  تا درباره دلیل  و  را متوقف کرد  کار 
توضیحات و تشریحات الزم داده شود، بیماری 

به درختان دیگر سرایت کرد.

 سرانجام قطع شدند؟
بله ولی سرایت کرده بود.

 پس دیر اقدام شد؟
اقدام کردن که کاری ندارد اگر برای درخت 
رو به زوال مجوز گرفته شود در صورتی که کسی 
از  نکند تیمار می کنیم و  انسداد  را  مسیر کار 
سرایت جلوگیری می کنیم و اگر خشک شد 
حتی  و  می کنیم  معدوم  سریع  را  آن  پیکره 
پیکره اش باید سریع سوزانده شود چرا که اگر 
وارد هر محیط دیگری شود و در آنجا درخت 

چنار باشد به آن هم سرایت می کند.

 یعنی چوب همه سربرداری شده ها سوزانده 
می شوند؟

که  برسد  دستور  اگر  می شوند.حتی  معدوم 
از یکسری از تنه ها محافظت کنید و باید در 
جایی دپو شوند که دپو شدند هم باید با مواد 
سرایت  تا  شوند  ضدعفونی  ضدعفونی کننده 

باشد. نداشته 

در حال حاضر چند درخت مبتال هستند؟
با کنترل و پیشگیری که با سموم گیاهی 
درختان  دادیم  انجام  مردم  برای  مضر  غیر 
و  این سرایت حفظ کردیم  از  را  کاشته شده 
پیکره درختان دیگر را از آلودگی گرفتیم و فقط 

است. آلوده  االن  درخت ها  این  داخل 

 تعداد درخت های آلوده؟
کل درخت هایی که خشک شده اند آلودگی 
باید  عامل  این  ولی  ندارم  دقیق  آمار  دارند 
سریعتر حل شود تا درخت دیگری آلوده نشود.

یکی از  نکته ها در سخنان رئیس دفتر پارک 
ملت این بود که همان 10-1۲ سال پیش وقتی 
شهرداری در حال سربرداری از درختان بیمار 
بود، عده ای با رسانه ای و سیاسی کردن ماجرا 
مانع آن شدند بنابراین بیماری به درختان دیگر 
سرایت کرد. این سخنان در حالی است  که در 
ساز  حاشیه  شهری  پروژه های  بارها  گذشته 
شده اند اما مدیریت شهری عقب نشینی نکرده 
و کار خود را کرده است مانند افتتاح زودهنگام 
ایستگاه ۷ متروی تهران در زمان محمد باقر 
از ایمن سازی افتتاح شد  قالیباف که پیش 
شهری  مدیریت  دوره  در  بعد  ماه  چند  ولی 
برای  بررسی های کارشناسی  بر اساس  بعدی 

رفع نواقص متوقف شد.
درختان حاشیه خیابان ولیعصر در شرایطی دچار 
خشکیدگی و بیماری شده  اند که به گفته  این 
کارشناس فضای سبز و حفظ نباتات درختان 
درون پارک ملت همگی سالم هستند: » عوامل 
آب و هوایی، آلودگی هایی که بر اثر تردد بی.آر.

تی ایجاد می شود و گرمای زیاد بیماری آنها را 
تشدید می کند. وقتی ذرات آسفالت و ذراتی که 
بر اثر بارندگی شسته و  به پای درخت می رود 
استرس و شوک ایجاد می کند و باعث فعالیت 

مضاعف عامل باکتریایی و قارچی می شود. اگر 
وارد سیستم گردش شیره و  این ذرات  هنوز 
آوند نشده باشد می توان آن را نجات داد ولی 
وقتی وارد شود و پوسیدگی ایجاد کند رو به 
زوال می رود و ضعیف می شود. عالوه بر این 
موارد ما توسعه شهری داریم و از همه مهمتر 
با محدودیت سمپاشی مواجه  تهران  در شهر 
هستیم چون نمی توان با سمپاشی غیرمتعارف 
سالمتی مردم را به خطر انداخت ضمن اینکه 
برای این کار به پشتیبانی و مجوز نیاز داریم. 
شاید سم موثری هم برای دفع این آفت باشد 
اما مخاطراتی دارد بنابراین این کار با محدودیت 
و حساسیت باال انجام می شود. اگر داخل پارک 
درختی دچار قارچ شود سریع آن را قرنطینه 
و سمپاشی می کنیم ولی در پیاده رو به دلیل 
ترددها این کار دشوار است. در حال حاضر هم 
را  قارچی  عوامل  و  آلوده  پیکرهای  تمام  باید 
بالفاصله خارج و ضدعفونی کنیم تا به درختان 
نکند چرا که  روتبالی که کاشته شده سرایت 
چنار یک ساله از بین نمی رود؛ ده تا 15 سال 

زجر می کشد و بعد از بین می رود.«
بر اساس اطالعات توکلی، ناظر ارشد فضای سبز 
تعداد کل  در حال حاضر  منطقه 3  شهرداری 
درختان موجود در خیابان ولیعصر در محدوده 
منطقه 3 حدود 3 هزار و ۹ اصله است و تعداد 
درختان  عنوان  به  منطقه  این  از  درختانی که 
اصله  ثبت شده 13۷  نهال  خشک در سامانه 
است. در گزارش این کارشناس آمده است که در 
حال حاضر درختی در حال تبدیل شدن به المان 
هنری در این محدوده نیست و در ازای 13۷ 
اصله چناری که حدودا ۲ سال پیش خشک 
شده و در سامانه نهال ثبت شده ۲00 اصله روتبال 

جایگزین و کاشت صورت گرفته است.

خاورمیانه  خیابان  بلندترین  ولیعصر  خیابان 
است که در سال ۹0 به ثبت ملی رسید و به 
محیط  کمیته  رئیس  حقانی،  محمد  گفته 
چنار  هزار   ۶0 دارای  چهارم  شورای  زیست 
کهنسال بود اما بر اساس آمارهای میدانی در 
زمان شورای چهارم یعنی حدود 5 تا ۹ سال 
رسید.  اصله  هزار   ۸ به  چنارها  تعداد  پیش 
این  چنار  درختان  بیماری  و  وضعیت  درباره 
خیابان تهران هیچ گونه پژوهش و کار میدانی 
یافت نشد ولی سال ۹1  مهران خاکی، دستیار 
به  زهرا  بویین  مرکز  نور  پیام  دانشگاه  علمی 
همراه همکاران مطالعه ای موردی درباره تاثیر 
شانکر قارچی سیتوسپورا بر روی درختان چنار 
در شهرستان کرج انجام داده است. در چکیده 
این مقاله شانکر سیتوسپورا به عنوان یکی از 
معرفی  چنار  درخت  بیماری های  ترین  شایع 
شده است.: »در ناحیه مرکزی شهرستان کرج، 
قارچ  این  به  آلوده  چنار  درختان  از  تعدادی 
مورد بررسی قرار گرفتند و پس از بررسی های 
مذکور، مشاهده شد که این قارچ با تکثیر غیر 
جنسی بر روی پوست درختان ایجاد نوارهای 
باریک نارنجی رنگ شبیه به فتیله می کند و 
از درون با تخریب آوندها، باعث تضعیف تنه 
تا  درخت می شود که این عامل سبب شده 
سطحی،  و  منطقه ای  ترک های  و  خشکی 
نشدن  باز  و  چروکیدگی  شاخه ها،  خشکی 
کامل برگ ها، ضعیف شدن شاخه های جوان 
مقاله  این  در  آید.«  پدید  آنها  شکستگی  و 
برای مبارزه با این بیماری پیشنهاده شده بود: 
»می توان با جلوگیری از تضعیف این درختان 
در امر پیشگیری و برداشتن بافت های آلوده 
پوست درخت با ابزارهای مناسب و پانسمان 
سریع محل برداشت، در امر درمان این بیماری 

برداشت.« گام 

»پیام ما« از پیاده روی بی سایه پارک ملت گزارش می دهد

معمای چنارهای سر بریده
محمودرضا سابقی، گیاه پزشک: در محور ولیعصر ۳ هزار و نه درخت وجود دارد 
و 5۰ یا ۲5 درخت بیمار بین آنها هست که البته هنوز امید به درمان آنها داریم

مشاهدات میدانی از ضلع 
غربی و شرقی پیاده روی 
خیابان ولیعصر نشان می دهد 
که تنها در همین محدود ۷00 
متری تقاطع بزرگراه نیایش 
تا ورودی پارک ملت حدود 
1۴5 درخت طی سال های 
گذشته قطع یا سربرداری 
شده اند و این رقم جدای از 
درختانی است که پس از 
قطع یا سربرداری به روش 
روتبال جایگزین شده یا 
روی کنده های آنها با خاک 
و درخچه های دیگر پوشانده 
شده است

 مردم محلی در محدوده پارک ملت تهران معتقدند که افرادی به صورت شبانه و هماهنگ با مدیران، درخت ها را قطع می کنند و 
تنه های درخت را به مافیای چوب می فروشند. مرد جوان و الغر اندامی که اغلب شب ها برای ورزش به پارک می رود، این را می گوید: 
»هماهنگ هستند وگرنه چه کسی می تواند، بدون اطالع مسئوالن به درخت ها چپ نگاه کند. درخت ها را می برند و البد چوب آن 
را می فروشند.«. مدیر فضای سبز شهرداری تهران، رئیس اداره سبز منطقه ۳ شهرداری تهران، رئیس دفتر پارک و کارشناسان و 
ناظرین شهرداری تهران این حرف ها را قبول ندارند و همگی از دو اصطالح برای قطع کردن درختان استفاده می کنند.»رفع خطر« 
و »سربرداری«. آنها با احتیاط در صحبت هایشان از بیماری قارچی می گویند که در سال های گذشته به جان چنارهای این خیابان 

افتاده و باعث مرگ تدریجی آنها شده است.

علی محمد مختاری، رئیس 
سازمان بوستان ها و فضای 
سبز شهرداری تهران: برخی 
درختان هم که سربرداری 

شده اند سرطان رنگی گرفته 
بودند و کمیسیون ماده ۷ پس 
از کارشناسی مجوز اقدام درباره 

آنها را داده است چرا که اگر 
می ماند باعث صدمه به درختان 

دیگر می شد

|  
ما

م 
پیا

  |

| روزنامه نگار |

| نیره خادمی |



پیامک شما را دربـاره 
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محمود قاسمپوری استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با »پیام ما« هشدار داد

خطر حذف پرندگان مهاجر
طبق یافته های اولیه اداره کل محیط زیست مازندران در طول یک دهه گذشته عدد سرشماری نیمه زمستانه 

پرندگان به نصف رسیده است

حقیقت این است که ما با 
روند اعجاب انگیزی از گذشته 

تا کنون اغلب زیستگاه های 
مناسب مرغابی های وحشی را 

به شهر، روستا، زمین کشاورزی 
و دیگر انواع کاربری تبدیل 
کرده ایم. در حالت طبیعی 

وقتی یک زیستگاه ارزش های 
خود را از دست دهد پرندگان 

آن منطقه اعم از مقیم یا مهاجر 
زیستگاه جایگزینی را به جای 
آن انتخاب می کنند. اما وقتی 

دقت می کنیم می بینیم در بین 
بیش از 500 تاالب بزرگ و 

کوچک در شمال ایران، کمتر از 
10 درصد آن مامن خوبی برای 

پرندگان است

به اعتقاد محققان وضعیت 
۲0 سال اخیر دریاچه ارومیه 

منحصربه فرد و مستقل از 
میزان بارش ها بوده که این 

امر نشان می دهد سهم عوامل 
انسانی در بروز خشکسالی 

بیشتر بوده است

| روزنامه نگار  |

| فاطمه باباخانی |

تصاویری از قطع درختان 
گوشه ای از دامگاه مذکور نیز در 
شبکه ها پخش شده که نشان 
می دهد این کار با هدف تبدیل 
به زمین کشاورزی انجام شده 

است. در نظر داشته باشید 
سابق بر این یک تعادل عرفی 

از نوع قومی و خویشاوندی 
بین دامگاه دار و برنجکاران 

وجود داشت که کشاورزان را به 
دالیل اخالقی از کشت دوم منع 
می کرد. اکنون شرایط اقتصادی 

به طرف رفع این مالحظات 
سوق پیدا کرده و نیاز معیشتی 
جدی تر از گذشته خود را نشان 

داده است
|  

رنا
 ای

 |

معاون بهره وی ساتبا:

برچسب استاندارد جدید 
برای کولرهای آبی تا ماه 
آینده اجباری می شود 

انرژی های  سازمان  انرژی  بهره وری  معاون 
تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران گفت: برچسب 
استاندارد جدید کولرهای آبی تا یک ماه آینده 
اجباری خواهد شد و پس از آن تولید کولر آبی 

باید بر اساس این برچسب صورت گیرد.
در  یکشنبه  روز  پیغمبرزاده«  »محمدمهدی 
گفت وگو ایرنا در باره تعویض موتورهای کولرهای 
آبی و اثر آن بر کاهش مصرف برق افزود: درباره 
کولرهای آبی دو مسیر در حال پیگیری است که 

یکی بحث کولرهای جدید است.
بهینه سازی مصرف برق در کولرهای  او بحث 
از کولرهای موجود برشمرد و  را مهم تر  جدید 
گفت: تکنولوژی مصرف برق در کولرهای آبی 
مربوط به 50 سال قبل است به این معنا که 
موتورهای  در  االن  القایی که  الکتروموتورهای 
کولرهای آبی در حال استفاده است و مصرف 
باالیی هم دارد سابقه اش مربوط به 50 سال 
هم  پیشرفتی  و  تحول  هیچ  و  است  پیش 
در آنها رخ نداده است. معاون بهره وری ساتبا 
ادامه داد: شرایط موجود )ضرورت بهینه سازی 
مصرف برق( اقتضا می کند که حتمًا به سمت 
بهینه سازی مصرف برق برویم و فناوری جدید 
این بخش الکتروموتورهای پربازده هستند که 

تولید و تجاری نیز شده اند.
پیغمبرزاده بیان کرد: از طرف دیگر و بر اساس 
انرژی  استاندارد  شده  انجام  بررسی های 
اساس  بر این  و  یابد  ارتقا  باید  آبی  کولرهای 
جلسه های مستمری در وزارت نیرو و سازمان 
ملی استاندارد و مجموعه هایی که دست اندرکارند 

و جمع بندی صورت گرفت. برگزار شده 
او افزود: نتیجه این شد که استاندارد برچسب 
انرژی در کولرهای آبی بازنگری شود و اصالحیه 
الزم صورت گرفت و رتبه انرژی کولرهای آبی که 
قباًل رتبه A تا  G بود رتبه A و f و g کاًل حذف 
شد و سه رتبه ای پالس )A+(، ای تو پالس 
اضافه شد.  )A۲+( و)A3+( ای تری پالس 
معاون بهره وری انرژی ساتبا گفت: این برچسب 
جدید نهایت یک ماه آینده اجباری می شود البته 
همین االن نیز به همه کولرسازها اعالم شده و آنها 
در حال آماده سازی برای اجرای این برچسب 
جدید هستند و بر مبنای برچسب انرژی جدید 
این  داد:  ادامه  خواهند کرد.پیغمبرزاده  تولید 
موضوع باعث می شود که به این سمت برویم 
تا الکتروموتورهای قبلی دیگر امکان استفاده 
در کولرهای آبی نداشته باشند و کولرسازان در 
جلسه هایی که با آنها داشته ایم اعالم آمادگی و 
خط تولید را در این زمینه آماده سازی کرده اند.
او افزود: برای کولرهای آبی موجود که برآورد 
تعویض  طرح  نیز  باشند  میلیون  می شود ۲0 

الکتروموتور تعریف شده است.

آغاز عملیات عالج بخشی 
بدنه سد مسجدسلیمان 

طی ماه های آینده 
بیش  مسجدسلیمان  سد  بدنه  عالج بخشی 
آن،  از  پس  و  دارد  پیشرفت  درصد   ۹5 از 
می شود. آغاز  عالج بخشی  اجرایی  عملیات 
بهنام شفیعی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
آخرین وضعیت سد مسجدسلیمان بیان کرد: 
مطالعات مقدماتی احداث این سد در دهه ۴0 
و 50 شمسی انجام شد و به دنبال آن مطالعات 
مرحله اول طرح در دهه ۶0 به صورت مشترک 
با یک شرکت کانادایی انجام شد.او افزود: با 
طرح،  این  در  ژاپن  مشارکت کشور  به  توجه 
مطالعات تکمیلی و نظارت بر ساخت سد به این 
شرکت و یک شرکت آلمانی واگذار شد و در 
سال 13۷1 عملیات اجرایی ساخت سد توسط 
شرکت آب نیرو انجام  شد.سرپرست مدیریت 
سازمان  سدهای  عالج بخشی  و  بهره برداری 
آب و برق خوزستان با بیان اینکه آبگیری سد 
مسجدسلیمان از آذرماه 13۷۹ آغاز شد، گفت: 
در سال 13۸۷ در حالی که بخشی از مشکالت 
سد و نیروگاه نمایان شد، سد مسجدسلیمان به 
سازمان آب و برق خوزستان واگذار شد.شفیعی 
عنوان کرد: پس از مکاتبات متعدد انجام شده با 
وزارت نیرو و اعالم موارد اشکال و ریسک حاکم 
بر مجموعه نیروگاه و سد مسجدسلیمان و ارسال 
نتایج مطالعات رفتارنگاری و هیدروگرافی، در 
سال 13۹۶ ضرورت عالج بخشی این مجموعه 
محرز و مطالعات تکمیلی در این زمینه آغاز شد.
سد  نیروگاه  مغار  مطالعات  اینکه  بیان  با  او 
مسجدسلیمان )تونل های قرارگیری ژنراتورها( 
به اتمام رسیده و عملیات اجرایی عالج بخشی 
عالج  عملیات  افزود:  است،  شده  آغاز  آن 
بخشی مغار نیروگاه، ترانسفورماتورها و برن های 

است. انجام  حال  در  جناحین  شیب های 
سرپرست مدیریت بهره برداری و عالج بخشی 
سدهای سازمان آب و برق خوزستان گفت: 
مطالعات عالج بخشی بدنه سد مسجدسلیمان 
و کلیات  دارد  پیشرفت  درصد   ۹5 از  بیش 
طرح مشاور به تصویب مراجع تصمیم گیری 
رسیده است و در ماه های آتی پس از برگزاری 
عملیات  و  مشخص  طرح  پیمانکار  مناقصه، 

اجرایی آغاز می شود.

و  فریدونکنار  در  مهاجر  پرندگان  شکار 
موضوع  دهه  یک  از  بیش  سرخرود 
مناقشه و گفت وگو بوده است. در سال جاری 
و چندی دیگر که مهاجرت شروع می شود، آیا 
شکار عامل اصلی از دست رفتن بخشی از 

جمعیت پرندگان خواهد بود؟
اغلب پرندگانی که در این منطقه صید می شوند در 
راسته مرغابی سانان جای می گیرند و شامل چند 
گونه اردک وحشی و غاز پا خاکستری می شوند. 
مکان های اصلی صید یا در دل مناطقی به نام 
دامگاه و یا بیرون از آن هستند. صید اردک ها در 
شبکه پوشیده شده ای از آیش های آبگیری شده 
برنج زارهای تراشیده بنام دامگاه است. آیش های 
خشک کشاورزی نیز محل دام هوایی برای صید 
غازها در خارج از شبکه دامگاه ها است. البته غیر از 
مرغابی ها، چنگرها نیز در تاالب های عمیق تر )لپو( 
صید می شوند. در دانش مدیریت حیات وحش 
بهره برداری مستمر و پایدار از جانوران یک امر 
تعریف شده است که به MSY مرسوم است و 
برداشت به آن مقدار خسارتی را متوجه جمعیت 
نمی کند. اما محاسبات MSY نیاز به یک سری 
مطالعات و جمع آوری اطالعات اولیه دارد تا به 

عدد واقعی برداشت مجاز نزدیک شویم. این کار 
تاکنون صورت نگرفته لذا ما تنها از آمار سرشماری 
نیمه زمستانه که از اواسط ماه دی  در سراسر 
کشور شروع می شود تنها می توانیم نوسانات کلی 
جمعیت را برآورد کنیم. طبق یافته های اولیه اداره 
مازندران در طول یک دهه  کل محیط زیست 
گذشته عدد سرشماری نیمه زمستانه پرندگان به 
نصف رسیده است. این زنگ خطری است که به 
ما می گوید ممکن است این تاالب ها در آینده ای 

نزدیک به مناطقی عاری از پرنده تبدیل شوند.

شما به سرشماری انجام شده از سوی 
اداره کل مازندران اشاره می کنید. چقدر 
این سرشماری قابل استناد است و آیا این 

کار هر ساله انجام شده است؟
خطای سرشماری درست مانند خطای برآورد 
بوده که  برآوردهایی  همواره وجود دارد، حتی 
با یک دامنه بیان می شوند. مثال جمعیت یک 
گونه از حیات وحش در یک پارک ملی هزار و 
از  ۲00 راس به عالوه منهای ۲50، این یعنی 
تا هزار و ۴50. حاال ممکن است سوال   ۹50
چندان  نه  و  منعطف  تخمین های  این  شود 
بودن  مفید  برای  دارند؟  کاربردی  چه  دقیق 

دارد  وجود  زیادی  دالیل  تخمین ها  نوع  این 
که مهم ترین آن ارزش مقایسه  بین سال های 
مختلف و مشاهده روند تغییرات است. اولین 
شرط نیز برای درک صحیح یک روند در طول 
سالیان مختلف یکسان بودن شرایط مطالعه، 
زمان صرف شده  امکانات مشابه،  روش  کار، 
سال ها  همه   برای  یکسان  عملیاتی  تجربه  و 
 total روش  با  ما  نیز  سرشماری  در  است. 
count مواجه هستیم یعنی شمارش همگانی 
در  زمینی  تلسکوپ های  و  دوربین  پرندگان. 
چند نقطه مستقر شده و افرادی که شناخت 
شمارش  به  اقدام  دارند  پرندگان  از  خوبی 
اسکاتلند  مانند  نتوانیم  ما  شاید  می کنند. 
جمعیت موجود کلونی پرنده ای مانند گانت را 
قطعه   ۸۴3 و  هزار  دریایی  یک صخره  روی 
شمارش کنیم اما گفتن ۲ هزار به صورت گرد 
شده هم برای تیم های کم تعداد ما مناسب 
به صورت  دقت  همین  که  شرطی  به  است 
پیاده  بعد  تا  قبل  سال های  تمام  در  نسبی 
شود. در فریدونکنار شمارش ساالنه حدود 150 
به  اکنون   total count روش  به  پرنده  هزار 
کمتر از نصف رسیده. یعنی حداقل 50 درصد 

است. داده  رخ  کاهش جمعیت 

در این بازه زمانی یک دهه ای آیا عوامل 
تهدید و کشتار پرندگان ثابت بوده است؟
آزمندانه تر  برداشت ها  نبوده.  ثابت  من  نظر  به 
شده و افزایش فشار صید غیر قابل انکار است. 
مثال در بسیاری از دامگاه ها صید غاز و مرغابی 
هر  یا  نداشت  وجود  )ِکِرس(  قفس  روش  به 
صیاد در دامگاه خود تنها یک عدد از این نوع 
دام را تعبیه کرده بود. اما اکنون اغلب صیادان هر 
کدام ۲ الی 3 کرس دارند. تصاویر هوایی نیز این 
موضوع را نشان داده است. عالوه بر آن با مرور 
تصاویر زمان دار ماهواره ای مثال تایم لپس گوگل 
ارث به خوبی متوجه تخریب یکی از قدیمی ترین 
دامگاه ها یعنی سرخرود شرقی می شوید. توسعه 
شهر به طرف زیستگاه پرندگان نیز بی تاثیر نبوده 

است.

در  تاثیری  آیا  برنج  قیمت  افزایش 
وضعیت زیستگاه های پرندگان مهاجر در 

این منطقه داشته است؟
کشت دوم در یکی از زیستگاه های خوب منطقه 
افتادن قرق  باعث عقب  ازباران،  دامگاه  نام  به 
به مدت ۲ ماه  امنیت آن  برقراری  و تاخیر در 
بیشتر از حد معمول شده است. تصاویری از قطع 

درختان گوشه ای از دامگاه مذکور نیز در شبکه ها 
پخش شده که نشان می دهد این کار با هدف 
تبدیل به زمین کشاورزی انجام شده است. در 
نظر داشته باشید سابق بر این یک تعادل عرفی 
و  دامگاه دار  بین  خویشاوندی  و  قومی  نوع  از 
برنجکاران وجود داشت که کشاورزان را به دالیل 
اخالقی از کشت دوم منع می کرد. اکنون شرایط 
اقتصادی به طرف رفع این مالحظات سوق پیدا 
خود  گذشته  از  جدی تر  معیشتی  نیاز  و  کرده 
بخواهد  اگر  دامگاه دار  هر  است.  داده  نشان  را 
از دامگاه خود را تخریب و به مزرعه  گوشه ای 
برنج تبدیل کند تمامیت دامگاه و امنیت آن به 
کلی مخدوش خواهد شد. کافی است ۲0 درصد 
از درختان حلقه مدور یک دامگاه قطع شود، آنگاه 
آن منطقه ارزش زیستی و امنیتی خود را برای 

پرنده از دست خواهد داد.

با  ما  بعد  امسال و سال های  بنابراین 
سال های  از  بدتر  مراتب   به  وضعیتی 
گذشته مواجه خواهیم بود؟ در این شرایط که 
پرندگان با خال زيستگاه مواجه می شوند چه 

گزینه هایی خواهند داشت؟
حقیقت این است که ما با روند اعجاب انگیزی 
از گذشته تا کنون اغلب زیستگاه های مناسب 
زمین  روستا،  شهر،  به  را  وحشی  مرغابی های 
کشاورزی و دیگر انواع کاربری تبدیل کرده ایم. 
در حالت طبیعی وقتی یک زیستگاه ارزش های 
خود را از دست دهد پرندگان آن منطقه اعم از 
مقیم یا مهاجر زیستگاه جایگزینی را به جای 
می کنیم  دقت  وقتی  اما  می کنند.  انتخاب  آن 
و  بزرگ  تاالب   500 از  بیش  بین  در  می بینیم 
کوچک در شمال ایران، کمتر از 10 درصد آن مامن 
خوبی برای پرندگان است. لذا ترک زیستگاه در 
اولین پیامد خود به منزله نابودی و اضمحالل 
جمعیت پرندگان است. در بیرون از دامگاه اولین 
چیزی که محتمل است رویارویی با شکارچی 

تفنگ به دست است.

به نظر شما در این همه سالی که پرندگان 
به این منطقه آمدند و هر ساله در این 
فصل انرژی ما صرف انتقاد از محیط  زیست 
راه  بود،  دامگاه داران  با  مقابله  عدم  برای 
دیگری داشتیم که امروز در این وضع قرار 

نگیریم؟
بله، همینطور است که می فرمایید. ما از دیرباز 
عنوان  نبوده  ملی  منابع  جزو  که  منطقه  یک 
پناهگاه حیات وحش را ثبت کردیم و آن را به 
مزین  بین المللی  تاالب  مانند  برچسب هایی 
با  گردشگری  طرح های  بارها  و  بارها  کردیم. 
هدف معیشت جایگزین مطرح شد بی آنکه در 
آن جدی باشیم. به شخصه آینده خوبی برای 
هدفمند  مگر سرمایه گذاری  نیستم  متصور  آن 
برای تبدیل مکان صید و شکار به منطقه ویژه 
پرنده نگری به طوری که درآمد قابل قبولی برای 

باشد. داشته  محلی  ذینفعان 

و به نظر شما پرنده نگری می تواند چنین 
درآمدی ایجاد کند؟

در  اما  خیر.  قطعا  فعالیت  اول  سال های  در 
صورت همراه کردن مجموعه ای از فعالیت ها مانند 
بوم گردی، غذای خانگی، صنایع دستی، تورهای 
آموزشی و امثال آن گردش مالی مشابهی برقرار 
را  محلی  مردم  از  وسیع تری  طیف  و  می شود 
اینجاست که در عمل  برخوردار می کند. مسئله 
پرنده  صید  ادامه  زیرا  ندارد  وجود  سومی  راه 
نابودی جمعیت  با  برابر است  به همین منوال 
پرندگان و از بین رفتن این زیستگاه ارزشمند. 
این چیزی است که صیادان محلی نیز به خوبی 

را دريافته اند. آن 

ویدئوهای »اولگ آرتمیف« فضانورد روس که 
منتشر  وان  دریاچه  و  ارومیه  دریاچه  از  اخیرًا 
را  ارومیه  دریاچه  حال  وخامت  دیگر  بار  کرده 
این  خشکی  فیلم  این  در  است.  داده  نشان 
دریاچه به وضوح قابل مشاهده است و ظاهر آن 
با دریاچه نمکی »وان« ترکیه که آن هم در این 
فیلم قابل مشاهده است، بسیار متفاوت است.

شمسی   ۸0 دهه  اواسط  از  ارومیه که  دریاچه 
خطر  در  امروزه  شدن کرد،  خشک  به  شروع 
در  طوری که  به  دارد  قرار  خشک شدن کامل 
یک  توسط  فضا  منظر  از  فیلمی که  تازه ترین 
وضوح  به  است  شده  ثبت  روس  فضانورد 
و  دریاچه  این  شدن  خشک  میزان  می توان 
مشاهده کرد. را  »وان«  دریاچه  با  آن  تفاوت 

به گزارش ایسنا، دریاچه ارومیه که در گوشه شمال 
غربی ایران واقع شده است، یکی از بزرگترین 
 )hypersaline(زیاده شور دائمی  دریاچه های 
جهان –دارای آب شورتر از آب دریا- و بزرگترین 
دریاچه خاورمیانه است که در سال های اخیر با 
مشکل کاهش سطح آب و خشکسالی روبه رو 
شده است که در نتیجه آن امسال بدلیل عدم 
تخصیص حقابه دریاچه از سدهای حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه و عدم تکمیل تونل انتقال آب 
به دریاچه، بیش از ۹5 درصد از آن به طور کامل 

خشک شده است.
سیالب،  شدن  جاری  پی  در   13۹۸ سال  در 
اخباری مبنی بر ُپر شدن دریاچه ارومیه منتشر 
سازمان  تصاویر  بود که  حالی  در  این  اما  شد 
تنها  داد که  نشان  زمان  آن  در  ایران  فضایی 

بخشی از این دریاچه از آب ناشی از جاری شدن 
سیل پر شده است. دریاچه ارومیه که در سالیان 
اخیر دچار بحران شده هنوز با وجود اتخاذ برخی 
تمهیدات از جانب دولت به وضعیت طبیعی خود 
بازنگشته است. اکنون پس از گذشت دو سال 
مجددا این دریاچه وارد فاز بحرانی شده است.

دریاچه ارومیه که در گوشه شمال غربی ایران 
آذربایجان  استان های  بین  است،  شده  واقع 
شرقی و آذربایجان غربی در ایران و در قسمت 
غربی دریای خزر قرار دارد. دریاچه ارومیه در 
خاورمیانه  دریاچه  بزرگترین  خود،  ابعاد کامل 
زمین  روی  نمکی  بزرگ  دریاچه  ششمین  و 
با مساحت تقریبًا 5 هزار و ۲00 کیلومترمربع، 
طول 1۴0 کیلومتر، عرض 55 کیلومتر و عمق 
1۶ متری بود. ترکیبی از خشکسالی و افزایش 
در  آبیاری کشاورزی  برای مصرف  انحراف آب 
حوضه آبخیز این دریاچه باعث کاهش چشمگیر 
شده  اخیر  سالیان  طی  دریاچه  این  مساحت 
است. همچنین ساخت سد روی رودخانه هایی 
که به آن می ریزند و کشیدن آب های زیرزمینی 
ارومیه  دریاچه  تا  شده  موجب  منطقه  این 
به مرور زمان کوچک و کوچکتر شود. دریاچه 
ارومیه به همراه تقریبًا 10۲ جزیره خود، به عنوان 
پارک ملی توسط سازمان محیط زیست  یک 

می شود. محافظت  ایران 
افت  با   ۲00۶ تا  سال 1۹۹۸  از  ارومیه  دریاچه 
شدید مساحت مواجه شده و این روند به طرز 
فاجعه باری تا سال ۲011 ادامه پیدا کرده است.

گراف این گزارش نیز نشان دهنده سطوح آب از 

سال 1۹۶۸ تا ۲01۸ است که همانطور که قابل 
مشاهده است، سطح آب دریاچه ارومیه از سال 
 ۲015 سال  در  و  یافته  میالدی کاهش   1۹۹5
با  است.  به کمترین حد خود رسیده  میالدی 
اینکه یک روند کمی افزایشی را در فاصله ۲015 
تا ۲01۶ میالدی می بینیم، اما مجددا وضعیت 

این دریاچه رو به وخامت گذاشته است.
آبیاری  و  که کشاورزی  داده  نشان  بررسی ها 
زمین های زراعی، استفاده بی رویه از منابع آب 
موجب  سوءمدیریت  و  منطقه  این  زیرزمینی 
این وضعیت شده است، چرا که همانطور که در 
تصویر زیر مشاهده می کنیم، »دریاچه وان« در 
ترکیه که فاصله چندانی با دریاچه ارومیه ندارد، 
سال های سال است که دارای وضعیت باثباتی 
بحران  دچار  ارومیه  دریاچه  برخالف  و  است 

است. نشده 
برای احیای کامل دریاچه ارومیه باید با یک 
برنامه مدیریت جامع آب، تمام عناصر را در 
نظر بگیرد و تعادل در تقاضای آبیاری، حفظ 
و  انسانی  و  اجتماعی  تأثیرات  اکوسیستم، 
کیفیت آب و همچنین عملکرد سیاسی و ملی 
زبان  به  باشد.  داشته  نظر  در  را  منطقه ای  و 
پیشگیری  برای  ارومیه  دریاچه  ساده،  خیلی 
آب  به  زیستی  محیط  فاجعه  یک  وقوع  از 

دارد. نیاز  بیشتری 
دریاچه  این  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
ایستگاه فضایی  برای فضانوردان ساکن  حتی 
آنها  از  و بسیاری  دارد  نیز جذابیت  بین المللی 
طی سالیان اخیر ویدیوهای بسیاری که در آن 

دریاچه ارومیه مشخص است، منتشر کرده اند.
»آنتوان   13۹۷ سال  ماه  مرداد  در  مثال  برای 
اشکاپلروف« )Shkaplerov Anton( فضانورد 
آژانس فضایی روسیه در آخرین ماموریتش به 
فضا تصویری از دریاچه ارومیه را به ثبت رساند.
 در تیر ماه سال 13۹۹ »داگ هارلی« فضانورد 
حساب  در  را  ارومیه  دریاچه  از  عکسی  ناسا 

کرد. منتشر  خود  توییتر  کاربری 
ماموریت  فضانوردان  نیز   1۴00 سال  شهریور 
ایستگاه فضایی  به  تازه  »شنژو 1۲« چین که 
بودند،  نهاده  گام  فضا  در  کشور  این  ساخته 
تصاویر واضحی را از آب های سطح زمین ثبت 
کرده اند که تصویر دریاچه ارومیه نیز در میان آنها 

می کرد. خودنمایی 
پسکه«  »توماس  نیز   ۲0۲1 سال  اوت   1۷
کرد. ثبت  ایران  ارومیه  دریاچه  از  تصویری 
آرتمیف«  »اولگ  نیز  گذشته  روزهای  طی 
ویدیوهایی منتشر کرد که در  فضانورد روس 
آن دریاچه ارومیه و دریاچه وان که بزرگترین 
دریاچه داخلی ترکیه است و در غرب شهر وان 
و در نزدیکی مرزهای ایران قرار گرفته  است، 
قابل مشاهده است.»اولگ آرتمیف« با انتشار 
این ویدیوها نوشت: ما در حال پرواز بر فراز 
منطقه »استاوروپول« و همچنین بسیاری از 
شهرهای دیگر روسیه هستیم. امیدوارم وقت 
آنها را ببینید. عالوه بر این،  داشته باشید که 
ترکیه، ایران، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان 
البته دریای سیاه و خزر نیز در این ویدیو  و 

هستند. نمایان 
اخیر  سال   ۲0 وضعیت  محققان  اعتقاد  به 
از  مستقل  و  منحصربه فرد  ارومیه  دریاچه 
میزان بارش ها بوده که این امر نشان می دهد 
سهم عوامل انسانی در بروز خشکسالی بیشتر 

است. بوده 

علی حاجی مرادی، کارشناس ارشد حوزه آب 
دانشگاه صنعتی شریف و مسئول واحد فنی 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در وبینار جشنواره 
ملی استارت آپی حرفه سبز با موضوع برنامه 
از  پیش  چندی  که  ارومیه  دریاچه  احیای 
بر  تاکید  با  برگزار شد،  سوی دانشگاه شیراز 
در  آبریز  حوضه  این  در  که  تغییراتی  اینکه 
۲۸ سال اخیر رخ داده منحصر به فرد است، 
دو  توسط  دیرینه شناسی که  مطالعات  گفت: 
محقق ایرانی دانشگاه میامی بر روی دریاچه 
ارومیه انجام شد، حاکی از آن است که حتی 
در زمانی که میزان بارش آن 1۸0 میلی متر 
خشکسالی(  و  بارندگی  میزان  )کمترین 
این  و  نشد  دریاچه خشک  این  است،  بوده 
نشان می دهد اتفاقاتی که در این حوضه در 
عوامل غیر  از  ناشی  داد،  اخیر رخ  سال های 

است. بوده  طبیعی 
او با اشاره به کاهش تراز دریاچه ارومیه و بارش 
در این دریاچه از سال 13۷۴ تا 13۹۲، با تاکید 
دریاچه کامال  این  تراز  کاهشی  رفتار  اینکه  بر 
مستقل از میزان بارش ساالنه حوضه آبریز آن 
بوده است، بیان کرد: تراز ارومیه در سال 13۷۴ 
به 1۲۷۸ متر و در سال ۸۴ به 1۲۷۴ متر رسید 

و این میزان در سال ۹۴ به 1۲۷0 متر رسید.
حاجی مرادی، با بیان اینکه در خشک شدن 
ارومیه عوامل انسانی و طبیعی دخیل است، 
خشک  در  طبیعی  عوامل  سهم  داد:  ادامه 
که  است  درصد   31 ارومیه  دریاچه  شدن 
افزایش  و  بارش  درصدی   1۸ شامل کاهش 
به  نسبت  اخیر  دو دهه  در  دما  1.5 درجه ای 
انسانی  عوامل  سهم  و  است  بلندمدت  دوره 
۶۹ درصد است که شامل توسعه کشاورزی و 
احداث سدها و افزایش برداشت از منابع آب 

می شود. زیرزمینی 

عکس های یک فضانورد روس بار دیگر وخامت حال دریاچه ارومیه را برجسته کرد 

دریاچه ای که راه کویر را در پیش گرفته است

خبر

هر ساله در آستانه مهر ماه اغلب رسانه ها در بین چالش های مختلف محیط زیستی یک موضوع را به شکل گسترده ای پوشش می دادند: 
»کشتار پرندگان مهاجر در فریدونکنار و سرخرود«. امسال اوضاع اندکی فرق می کند، نه از این بابت که کشتار پرندگان متوقف یا بهبودی 
در شرایط ایجاد شده است. بلکه در قرن جدید که سال اول آن با تورم ، افزایش باالی قیمت برنج و بغرنج شدن شرایط اقتصادی اغلب 
مردم همراه بوده،  این پرندگان زیستگاه شان را از دست داده اند. مردم ساکن شمال ایران ترجیح می دهند به کشت دوم برنج با وجود 
هشدارهای مسئوالن درباره کمبود آب در مازندران روی آورند، همچنان که پیشتر هم هشدارهای مدیران و فعاالن محیط  زیست درباره 
شکار بی رویه پرندگان مهاجر را جدی نمی گرفتند. »محمود قاسمپوری« استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با »پیام ما« با تشریح 

وضعیت در زیستگاه های پرندگان مهاجر تاکید کرد در آینده ای نزدیک این مناطق عاری از پرنده خواهد بود.
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گرمابسرد  روستای  راهنمایی  مدرسه  تنها 
این محل 30  به گفته معتمدان  دماوند که 
سال کالس های درس را به صورت مختلط 
قرار  تعطیلی  خطر  در  حاال  می کرد،  برگزار 
از  بخشنامه ای  با  خطری که  است.  گرفته 
سوی سازمان  آموزش و پرورش شهرستان 
اداره  رئیس  طاولی  زهرا  امضای  و  دماوند 
دامنگیر  این شهرستان،  پرورش  و  آموزش 
می گویند  محلی ها  است.  شده  خانواده ها 
این  فعال  مدرسه  تنها  سال  همه  این  که 
بوده  آقایی  حاجی  شهید  مدرسه  بخش 
درس  هم  کنار  پسر  و  دختر  همه  این  و 
ناگهان  به  حاال  نبود.  مشکلی  و  خواندند 
ما  دختران  بخشنامه  این  پای  امضای  با 
آواره می شوند. دختران 1۲ ساله که به نظر 
را  ۶0 کیلومتر  می توانند  پرورش  و  آموزش 
به شهر  از روستای خودشان  برای تحصیل 
بنیه و توان  باز  آیا  بازگردند،  کیالن بروند و 

باشند؟  داشته  را  تحصیل 
تفکیک  بهانه  به  ناگهانی  تصمیم  این  پیروی 
جنسیت و جلوگیری از بلوغ زودرس نوجوانان، 
به  طوماری که  طی  دانش آموزان  این  والدین 
امضای اهالی روستا رسیده بود از مسئولین امر 

خواستند که در این تصمیم تجدیدنظر کنند. زیرا 
آنچه به نظر اهالی آمده چیزی به جز اجبار به ترک 
تحصیل دختران و حذف آنها از محیط مدرسه، 
اجبار خانواده ها به کوچ و خالی شدن روستا و در 
نهایت پذیرش اجباری رفت و آمد دانش آموزان 
در مسیر کوهستانی و خطرات جاده ها نیست. 
البته این نامه بی جواب نمانده و در مقابل آموزش 
و پرورش نیز جوابیه ای داده که به دلیل دو سال 
مجازی بودن تحصیل و قرار گرفتن دانش آموزان 
در معرض شبکه های اجتماعی، بلوغ زودرس در 
آنها به یک مسئله تبدیل شده است. به این خاطر 
بهتر است برای پیشگیری از آسیب های احتمالی 
بلوغ زودرس جلوی برگزاری کالس های درس به 
شکل مختلف، گرفته شود. همچنین طبق این 
امکانات الزم  پانا،  از خبرگزاری  نقل  به  جوابیه 
برای تحصیل دانش آموزان در گرمابسرد فراهم 
خانواده ها  برای  پیشنهادی  راهکارهای  و  شده 
حضور دخترانشان در نزدیک ترین مدرسه به این 
روستا که در روستای جابان و فاصله تقریبا 30 
کیلومتری قرار دارد، یکی از این پیشنهادها بود. 
دومین پیشنهاد نیز تحصیل دختران در دبیرستان 
شبانه  کیالن بود که در فاصله ۶0 کیلومتری است. 
البته آموزش و پرورش هزینه های ناشی از این 

پیشنهادها از جمله سرویس ایاب و ذهاب را 
هزینه ای  و  می کند  تامین  دانش آموزان  برای 
بابت موافقت با هر یک از این دو پیشنهاد، به 

خانواده ها تحمیل نخواهد شد.

تعداد دانش آموزان بهانه جمع کردن 
مدرسه روستا 

بر  مبنی  بخشنامه  این  و صدایی که  در سر 
متوسطه  دوره  دختران  ثبت نام  از  ممانعت 
اول در مدرسه روستای گرمابسرد ایجاد کرد 
از به حد نصاب نرسیدن تعداد دانش آموزان 
هم به عنوان یکی دیگر از دالیل این تصمیم، 
اشاره شده است. دانش آموزانی که بین ۸ تا 
10 نفر آنها دختر و ۲۴ نفرشان پسر هستند. 
پسر  دانش آموزان  تعداد  بودن  بیشتر  ظاهرًا 
دلیل خوبی به نظر آموزش پرورش شهرستان 
دماوند آمده که فرصت تحصیل را از دختران 
بگیرد. دخترانی که به گفته رئیس اداره آموزش 
و پرورش شهرستان دماوند، به دلیل شرایط 
تحصیل  ترک  به  مجبور  کنون  تا  نامساعد 
شده اند. معتمد محل گرمابسرد به پیام ما در 
این خصوص می گوید: »ما در این روستا یک 
مدرسه ابتدایی و یک راهنمایی داریم که هر 
دو آنها در حال حاضر تعطیل هستند.  اعضای 
و  سببی  فامیل های  هم  با  همه  روستا  این 
نسبی هستند و تا امروز هیچ مشکلی برای 
مختلط  مدارس  در  دانش آموزان  تحصیل 
اگر  این بخشنامه  نیامده است. طبق  پیش 
بچه ها مجبور به رفت و آمد تا شهرهای مجاور 
و حضور در خوابگاه هایی که حداقل 30 تا ۶0 
کیلومتر با محل زندگی آنها فاصله دارد، شوند؛ 
عماًل از تحصیل جا می مانند. این امکان برای 
خانواده ها و دختران نوجوان ما فراهم نیست. 
البته ما مشکلی با تفکیک جنسیتی نداریم 
اما مشکل ما این است که بدون فراهم کردن 
پیش  ناگهان  به  الزم  امکانات  و  زیرساخت 
توقف  به  تصمیم  تحصیلی،  سال  شروع  از 

فعالیت تنها مدرسه این روستا گرفته اند.«

امکانات تحصیل فراهم نشده است
از مردم محلی  پیگیری های »پیام ما« 
که  می دهد  نشان  روستا  این  معتمدان  و 
پرورش  و  آموزش  اداره  ادعای  خالف  بر 
نشده  فراهم  بچه ها  تحصیل  برای  امکاناتی 
است. در گفت وگویی تلفنی با یکی از اهالی 
محل مشخص شد که کل روستا، فقط یک 
ذهاب  و  ایاب  برای  مینی بوس  سرویس 
دارد  وجود  راهنمایی  و  ابتدایی  مدرسه 
خیرین  و  مردم  جیب  از  نیز  آن  هزینه  که 
پرداخت می شود. معتمد روستای گرمابسرد 
می گوید: »اگر سرویسی نیز در آینده فراهم 
راه،  میانه  در  نیست که  شود هیچ تضمینی 
بچه های ما را رها نکند و ما دوباره زیر خرج 

عالوه  به  نرویم.  ذهاب  و  ایاب  وهزینه های 
شهر  و  جابان  روستای  مدرسه های  فاصله 
برای  جایگزین  راهکار  عنوان  به  که  کیالن 
جلوگیری از فعالیت مدرسه گرمابسرد معرفی 
 50 تا   30 بین  حداقل  کدام  هر  است  شده 
کیلومتر از این روستا دورتر هستند که همین 
از نگرانی های مردم روستاست که  هم یکی 
در کنار فاصله و خطرهای جاده ای باید نگران 
تنها ماندن دخترانی که از فرهنگ روستایی 
آمده و ناگهان به شهر وارد شده اند نیز باشند.

از تعلل شورا تا سکوت اداره آموزش 
و پرورش 

و  پرورش  و  آموزش  اداره  جوابیه  از  پس 
پیگیری های »پیام ما« از اهالی محل،  یک 
عضو شورای روستای گرمابسرد ابتدا از ورود 
به این مسئله خبر داد و گفت که ما مشکل 
را حل خواهیم کرد و نمی گذاریم مدرسه جمع 
شود. اما ساعاتی بعد با خبرنگار پیام ما تماس 
گرفت و خواستار حذف این گفته شد. در مقابل 
از این  تا  ما پیگیر آموزش و پرورش شدیم 
بیشتری  اطالعات  پرورش  و  آموزش  اقدام 
کسب کنیم و پاسخ سواالتمان را بگیریم که در 
مقابل با سکوت رئیس اداره آموزش و پرورش 
شهرستان دماوند رو به رو شدیم. این مسئول 
از مصاحبه با پیام ما خودداری کرد و بیان کرد 
که این بخش تنها با خبرگزاری ها و رسانه های 
دولتی گفت و گو می کند و از پاسخ به سواالت 
ما مبنی بر این که چرا به جای اینکه فرصت 
تحصیل را برای هر دو جنس به طور مساوی 
باز کنند، مدرسه را به تعطیلی و خانواده ها را 

متحمل هزینه  کرده اند؛ خودداری کرد.

تنها مدرسه یک روستا در شهرستان دماوند به بهانه مختلط بودن کالس ها از ثبت نام دختران متوسطه اول سر باز زد

تحصیل  برای دختران»گرمابسردی«؛ ممنوع 

مهاجرت روزانه
 5 تا 6 پرستار از کشور

رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه 
در  پرستاران  ماندگاری  و  جذب  زمینه های 
کشور فراهم نشده است از مهاجرت روزانه 5 
تا ۶ پرستار ایرانی خبر داد. محمد میرزابیگی، 
در  کشور  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس 
پرستاران  مهاجرت  مورد  در  ایلنا  با  گفت وگو 
گفت: »روزانه 5 تا ۶ پرستار  و ماهانه بین 
100 تا 150 پرستار به خارج از کشور مهاجرت 
جای  کشور  برای  مسأله  این  که  می کنند 
نگرانی دارد.« او افزود: »اگر پرستاری طرح یا 
سربازی خود را گذرانده باشد، هیچ مانعی برای 
رفتن ها آنها نیست. زمینه ای هم برای جذب یا 
ماندگاری آنها در ایران وجود ندارد. مقصد این 
پرستاران گوناگون است، از کشورهای اطراف 
خلیج  حاشیه  کشورهای  قزاقستان،  مانند 
تا کشورهای  عراق  اربیل کردستان  و  فارس 
ایرانی  پرستاران  مقصد  آمریکایی  و  اروپایی 
بیان  پرستاری  نظام  رئیس سازمان  است.« 
از حضور  جهان  کشورهای  از  »بسیاری  کرد: 
پرستاران ایران به دلیل دانش و توانایی باالی 
آنها استقبال می کنند.« او همچنین در مورد 
اظهارنظر  نیز  پرستاران  شغلی  آسیب های 
پزشکی کشور  علوم  دانشگاه های  »در  کرد: 
دفتر رسیدگی به حوادث شغلی وجود دارد و 
وزارت بهداشت دفتر سالمت محیط کار وجود 
به  شغلی  فرسودگی  و  شغلی  حوادث  دارد. 
دارد.  وجود  پرستاران  برای  همزمان  صورت 
پرستاری که به صورت همزمان در سه جا کار 
می کند؛ پرستارانی که در بخش کرونا بودند یا 
پرستارانی که در بخش سرطان خدمت ارائه 
شغلی  فرسودگی  معرض  در  اینها  می دهند 
شیمی  بخش  در  که  پرستارانی  یا  هستند 
اتاق عمل، گازهای  یا در  درمانی کار می کنند 
بیهوشی را استفاده می کنند در معرض گازهای 
سمی بوده و ممکن است حوادثی برای آنها به 
وجود بیاید به همین دلیل باید از این پرستارها 

حمایت کرد.«

معاینه فنی رایگان 
برای تاکسی رانان 
پایتخت در ۸ مرکز

آزمون معاینه فنی ویژه تاکسیرانان در هشت 
مرکز معاینه فنی تهران به صورت رایگان انجام 
می شود. به گزارش مهر، بنا بر اعالم سازمان 
بر تاکسیرانی شهر تهران،  مدیریت و نظارت 
طی هماهنگی سازمان تاکسیرانی پایتخت و 
ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، 
انجام آزمون معاینه فنی ویژه تاکسیرانان در 
هشت مرکز معاینه فنی تهران به صورت رایگان 
انجام می شود. این اقدام در ادامه فعالیت های 
حمایتی این سازمان در راستای جلب رضایت 
حداکثری تاکسیرانان خدوم به مرحله اجرا در 
می آید و رانندگان تاکسی پایتخت که از پروانه 
بهره مند  آن  از  می توانند  برخوردارند  معتبر 
شوند. طبق این خبر مراکز بیهقی، آبشناسان، 
و  شقایق  الغدیر،  دماوند،  نیایش،  سراج، 
چمران مراکزی هستند که از سوی مسئوالن 
رایگان  فنی  معاینه  صدور  و  انجام  برای  امر 

می کنند. خدمت رسانی 

شرایط تحصیل برای دختران و 
پسران در مدارس روستایی و دور 
افتاده یکسان نیست.  آموزش 
و پرورش پیش از امضای 
بخشنامه امکانات تحصیل برابر 
برای هر دو گروه جنسیتی 
دانش آموزان را فراهم کند

دو روز پیش خبر آمد که از ثبت نام دختران در دوره اول متوسطه در تنها مدرسه شهید حاجی آقایی روستای گرمابسرد از توابع بخش 
مرکزی شهرستان دماوند در استان تهران، جلوگیری شده است. خبری که حامل پیام مهم جاماندن دختران از تحصیل بود. دخترانی که 
در حدود سنی ۱۲ سال به دلیل کمبود امکانات محل سکونت خود یعنی روستایی در ۱۲۰ کیلومتری پایتخت، نمی توانند از آموزش و 
تحصیل بهره ببرند. طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰، قرار بود مدارس روستایی مدارس به تفکیک جنسیت )پسرانه/ 
دخترانه( تأسیس و راه اندازی شوند. همچنین تطابق جنسیت کارکنان مدرسه با دانش آموزان، الزامی است. در دوره ابتدایی مدارس 
پسرانه، به دلیل کمبود معلم متناسب با جنسیت دانش آموزان استفاده از معلمان زن با اولویت پایه های پایین تر بالمانع است. اما تا 
زمانی که شرایط و امکانات الزم برای تحقق این هدف و تحصیل همه دانش آموزان فراهم نشده، آیا عمل به ماده و تبصره ای که دست 

شورای آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه برای آینده تحصیل دانش آموزان را باز می گذارد، منطقی است؟ 

در سر و صدایی که این بخشنامه 
مبنی بر ممانعت از ثبت نام دختران 

دوره متوسطه اول در مدرسه روستای 
گرمابسرد ایجاد کرد از به حد 

نصاب نرسیدن تعداد دانش آموزان 
هم به عنوان یکی دیگر از دالیل 
این تصمیم، اشاره شده است. 

دانش آموزانی که بین ۸ تا 10 نفر آنها 
دختر و ۲۴ نفرشان پسر هستند

| روزنامه نگار |

| نازنین افتخار |

به مناسبت فرارسیدن ایام 
عزاداری سرور و ساالر شهیدان 
و در راستای ترویج فرهنگ 
عاشورا و اربعین حسینی، شرکت 
سنگ آهن گهرزمین در آینده ای 
نزدیک اقدام به برگزاری مسابقه 
بزرگ کتاب خوانی خواهد نمود 
که تاکنون تعداد بسیاری از مردم 
شریف در این مسابقه بزرگ 
ثبت نام کرده اند

گزارش ویژه

استقبال بی نظیر مردم سیرجان از قرارگاه گوهران کربال در اربعین حسینی

مشارکت شرکت سنگ آهن گهرزمین در اربعین حسینی

همزمان  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت 
بر  عالوه  حسینی  اربعین  فرارسیدن  با 
با  اربعین کربال؛  روی  پیاده  در  حضور 
»قرارگاه  عنوان  تحت  غرفه   30 برپایی 
به  خدمات  ارائه  به  کربال«  گوهران 

پرداخت. حسینی  عزاداران 
 شرکت سنگ آهن گهرزمین با برپایی 
علی)ع(  امامزاده  محل  در  غرفه   30

همچون  موضوعاتی  با  سیرجان 
با سمبل  تهیه عکس  و  نگارخانه شهدا 
قاسم  حاج  سپهبد  شهید  تمثیل  و 
تصویری«،  گری  »روایت  سلیمانی، 
»مادر و کودک« و »پزشکی و خدمات 
مراجعه  به  روانشناسی«  پرستاری، 
ارائه  را  مختلفی  خدمات  کنندگان 
مردم  نظیر  بی  استقبال  مورد  که  کرد 

گرفت. قرار  سیرجان  شهرستان 
هایی  غرفه  گزارش،  این  اساس  بر 
»پاسخگویی  »مشاوره«،  موضوع  با 
اربعین  »رادیو  شرعی«،  مسائل  به 
و  سیما  و  صدا  مجریان  حضور  با 
همچنین  و  سیرجانی«  گزارشگرهای 
»گزارش مردمی«، »کودک و نوجوان«، 
»واکس«،  بزرگساالن«،  »مسابقات 

غرفه  و  پذیرایی«  و  رفاهی  »خدمات 
شد. برگزار  رسانه  اصحاب  ویژه 

بیشترین  ساله  همه  است  ذکر  شایان 
از غرفه های گهرزمین صورت  استقبال 
گرفته است که پذیرای مراجعه کنندگان 

است. بسیاری 
از  جمعی  راستا  همین  در  همچنین 
گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  کارکنان 
با  همزمان  هایشان  خانواده  همراه  به 
همگام  و  حسینی  اربعین  فرارسیدن 
ابا عبدهللا الحسین  حضرت  عاشقان  با 
عنوان  با  از سراسر جهان؛  علیهم السالم 
کاروان »شهید هللا دادی« در این رویداد 
و حرم  بزرگ، شرکت  و حماسه  عظیم 

کردند. زیارت  را  شریفین  امامان 
شایان ذکر است به مناسبت فرارسیدن 
ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان و در 
راستای ترویج فرهنگ عاشورا و اربعین 
آهن گهرزمین  سنگ  شرکت  حسینی، 
برگزاری  به  اقدام  نزدیک  آینده ای  در 
مسابقه بزرگ کتاب خوانی خواهد نمود 
مردم  از  بسیاری  تعداد  تاکنون  که 
نام  ثبت  بزرگ  مسابقه  این  در  شریف 

کرده اند.
گفتنی است بیش از 100 هزار نفر از مردم 
حسینی  اربعین  مراسم  در  شهرستان 
از  امسال در سیرجان شرکت نمودند و 
قرارگاه گوهران کربال )غرفه های شرکت 

بازدید کردند. نیز  گهرزمین( 

شیو
 آر

س
عک



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲3۸۹   | دوشنبه ۲۸ شهریور 1۴01  |4 پیام  ایران

زنجان

استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
غربی  ضلع  در  فعال  نیمه  وجود گسل  زنجان گفت: 
شهر زنجان مانع احداث مدارس در برخی شهرک های 
هزار  چند  اینکه  به  توجه  با  است.  شده  اقماری 
دانش آموز در شهرک های اقماری شهر زنجان زندگی 
می کنند و این شهرک ها با کمبود کالس مواجه است 
با وجود تالش و تدابیر اندیشیده شده برای ساخت 
مدارس، اما نزدیکی برخی شهرک ها در قسمت غربی 
زنجان، به گسل نیمه فعال، مشکل بزرگی در ساخت 

مدارس در این مناطق را به وجود آورده است.
نوسازی،  مدیرکل  اسالمی  حمیدرضا  راستا  این  در 
به  اشاره  با  زنجان  استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه 
اینکه گسل نیمه فعال مانع احداث مدرسه در برخی 
شهرک ها از جمله کوی ثمین شده است اظهار داشت: 
در ضلع غربی شهر زنجان گسل نیمه فعال وجود دارد 
ادامه  شهرآرا  تا  و  می شود  شروع  ثمین  کوی  از  که 

می کند. پیدا 
در  روی گسل  صورت گرفته  مطالعات  با  افزود:  وی 
کوی ثمین، با توجه به اینکه گسل از زیر مدرسه عبور 
می کند امکان احداث مدرسه با توجه به لکه آموزشی 
در نظر گرفته شده برای آن منطقه عماًل میسر نشد.

استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
ثمین  کوی  در  اینکه  به  توجه  با  عنوان کرد:  زنجان 
از  مجبور هستیم  ندارد  وجود  مدرسه  احداث  امکان 

نزدیک ترین شهرک یعنی کوی فرهنگ برای احداث 
صیرفیان  مدرسه  همچنین  کنیم،  استفاده  مدرسه 
شده   واقع  منطقه  این  نزدیکی  در  که  )ادهمی( 
و  است  ایمن  رانش  و  زمین  نشست  نظر  از  است 

است. شده  اجرا  به درستی  استانداردسازی ها 
گفت:  آرا   شهر  خیرساز  مدرسه  به  اشاره  با  وی 
به  نامه  طی  اما  بود  گرفته  صورت  کار  مقدمات 
آموزش و پرورش دستور توقف آن به علت نزدیکی 
دو  در  آموزشی  ساختمان  این  شد،  صادر  به گسل 
طبقه 1۲ کالسه بود که مجبور شدیم به دلیل الزامات 
تغییر دهیم  به شش کالسه  کاهش وزن ساختمان 

شود. احداث  تا 
با  1۲ کالسه  مدرسه  مهرآرا  در  مطرح کرد:  اسالمی 
تا  تالش هستیم  در  و  کمک خیران کلنگ زنی شده 
هرچه زودتر ساخته و تحویل آموزش و پرورش شود.

تهدید  را  زنجان  شهر  مهم  گسل  دو  است  گفتنی 
غرب  جنوب  این گسل ها، گسل  از  یکی  می کند که 
تحت  شده  ساخته  منازل  سمت  از  است که  زنجان 
عنوان ثمین و نانوایان شهر تا روستای وننق ادامه دار 
گسل  عنوان  تحت  دوم  خطرناک  گسل  و  است 
زنجان  شهر  مروارید  روستای  از  که  است  سلطانیه 
شروع شده و به سلطانیه، ابهر، خرمدره رسیده است 
و اگر انرژی هر یک از این گسل ها آزاد شود شرایط 

زد. خواهد  رقم  استان  برای  را  مهیبی 

گسل های نیمه فعال در  زنجان 
مانع ساخت مدارس جدید شد

در همایش کشت پاییزه و شروع سال زراعی 1۴01-1۴0۲ در همدان بر رعایت 
الگوی کشت و بهره وری مصرف آب تاکید شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان با تاکید بر اینکه شروع سال زراعی در سراسر استان باید بر اساس 
برنامه ریزی ها انجام شود،  افزود: در راستای تامین نیاز مصرفی محصوالت 
کشاورزی بایستی بر اساس اولویت های مرتبط با امنیت غذایی کشت ها انجام 
بپذیرد. بهراملو تولید گندم مورد نیاز کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: 
امنیت ملی ما به امنیت غذایی گره خورده است و انتظار داریم که استان نسبت 
به ظرفیت ها و قابلیت هایی که دارد در تولید محصوالت کشاورزی مورد نیاز 

کشور نیز نقش آفرینی داشته باشد.
۷5 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود و بیشتر به کشت محصوالت 
پرآب بری، چون هندوانه، سیب زمینی و خیار اختصاص دارد. مدیرکل جهاد 
کشاورزی همدان بابیان اینکه قوت غالب محصول استراتژیکی، چون سیب زمینی 
است، گفت: ۲0 هزارهکتار از اراضی استان همدان به کاشت سیب زمینی اختصاص 
دارد و چون امنیت غذایی مردم در میان است ملزم به کاشت هستیم، اما افزایش 

تولیدی نخواهیم داشت و محصولی مثل هندوانه هم دیگر اجازه کاشت ندارد.

مومنی، به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گلستان، جلسه ای 
به منظور بررسی وضعیت تولید تامین و توزیع و نظارت بر بازار گوشت مرغ و 
تخم مرغ در محل سالن قدس با حضور دکتر برزعلی رییس سازمان، مدیران 
کل دامپزشکی، پشتیبانی امور دام معاونین و مدیران ستادی و شهرستانی 
پیرامون آخرین وضعیت تولید جوجه ریزی و تامین و نظارت بر سطح بازار 

برگزار شد.
 در این جلسه  دکتر برزعلی رییس سازمان ضمن تاکید بر افزایش جوجه ریزی 
شهرستان ها  کشاورزی  جهاد  مدیران  کرد  تاکید  تولید  پایداری  حفظ  و 
می بایست نظارت کافی بر وضعیت تامین و نظارت بر سطح بازار در خصوص 

کاالهای اساسی به خصوص مرغ و تخم مرغ داشته باشند.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان افزود: مدیران جهاد کشاورزی 
و  اقدام  استان  طیور  کشتارگاه های  بر  نظارت  به  نسبت  شهرستان ها 
نیروی  همکاری  با  دارند  قرار  استان  خروجی  مبادی  در  شهرستان هایی که 
انتظامی و پلیس راه نسبت به نظارت بر خروج غیرمجاز مرغ زنده و گوشت 
مرغ اقدام نمایند و با هرگونه تخلف احتمالی برخورد های الزم صورت گیرد.

طرح آبرسانی به شهر و 1۶ روستای بخش صیدون شهر باغملک خوزستان به 
بهره برداری رسید که با این اقدام 1۲ هزار نفر از جمعیت این شهرستان از نعمت آب 

شرب باکیفیت برخوردار شدند. 
به گزارش تسنیم از  اهواز،  به نقل از روابط عمومی آبفا خوزستان، طرح آبرسانی به 
شهر و 1۶ روستای بخش صیدون شهر باغملک خوزستان روز یکشنبه به بهره برداری 
رسید که با این اقدام 1۲ هزار نفر از جمعیت این شهرستان از نعمت آب شرب 
باکیفیت و پایدار برخوردار شدند. در این پروژه حفاری و تجهیز چاه شماره ۲ صیدون 
جنوبی با ظرفیت 35 لیتر در ثانیه با هزینه حدود 50 میلیارد ریال اجرا شده است. 
حفاری و تجهیز چاه آب شرب صیدون با ظرفیت 33 لیتر در ثانیه و احداث یک 
هزار و ۸00 متر خط انتقال با اعتباری بالغ بر  100  میلیارد ریال برای جمعیت بالغ بر 
10 هزار نفر این پروژه اجرایی شده است. همچنین بازسازی و اصالح خط آبرسانی 
به روستاهای دوبند، کستی، تنگ چویل و کلگه با اعتبار بالغ بر  50 میلیارد ریال 

اجرا شده است.
از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون یک هزار و 500 روستای خوزستان 

از نعمت آب شرب پایدار و باکیفیت برخوردار شده اند.

تاکید بر رعایت الگوی کشت 
و بهره وری مصرف آب در همدان

تاکید رییس سازمان جهادکشاورزی 
گلستان بر پایداری تولید مرغ و تخم مرغ

۱۲ هزار نفر از جمعیت باغملک 
از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شدند

| همدان  | | گلستان  | | خوزستان  |

بازدید مدیرکل ارشاد 
خراسان شمالی 
از »یونیک مدیا« 

خراسان شمالی - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان شمالی از موسسه سینمایی مکتب رسانه 
شمال شرق با عنوان یونیک مدیا در بجنورد بازدید 
کرد.  تقی صادقی ضمن بازدید از این مؤسسه در 
جریان روند فعالیت های تخصصی آن قرار گرفت و 
حضور هنرمندانی این چنین را مایه افتخار استان 
انقالب  و  دینی  هنر  مبانی  طرح  به  وی  کرد.  ذکر 
باید گفتمان سازی کنیم  بیان داشت:  اشاره کرد و 
چرا که تا این مهم اتفاق نیفتد همدلی و همراهی 
اتفاق نخواهد افتاد. صادقی از وجود مؤسسه ای با 
امکانات و تجهیزات به روز و حرفه ای در استان در 
راستای برگزاری فعالیت های فرهنگی و هنری ابراز 

خرسندی کرد.
از  بهره گیری  منظور  به  تصریح کرد:  ادامه  در  وی 
فرهنگی  مؤسسات  توانمندی های  و  ظرفیت ها 
آن ها  از  و  آمادگی می کنیم  اعالم  استان  هنری  و 
بازدید  این  حمایت خواهیم کرد. گفتنی است؛ در 
تقی صادقی مدیرکل و حجت االسالم  والمسلمین 
سرشته سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانه ای 
و  مدیریت  توسعه  معاونت  سرپرست  خطیب  و 
منابع اداره کل فرهنگ  و ارشاد  اسالمی خراسان 

داشتند. حضور  شمالی 
شرق  شمال  رسانه  مکتب  سینمایی  موسسه   
سال  ماه  خرداد  در  مدیا،  یونیک  تجاری  نام  با 
از سازمان سینمایی  فعالیت  پروانه  اخذ  با   1۴00
خراسان  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
دارای  موسسه  این  کرد.  کار  به  شروع  شمالی 
پنج واحد تخصصی شامل واحد فیلم دو بخش 
گرافیک  واحد  تدوین،  بخش  و  تصویربرداری 
و  گرافیک  بخش  تصویرسازی،  بخش  شامل 
بخش پویانمایی، واحد پژوهش و مشاوره تولید، 
فضای مجازی شامل بخش طراحی وب و بخش 

و....است. اجتماعی  شبکه های 

افتتاح اولین کلینیک 
تخصصی تصویربرداری 

بانوان در بیمارستان ناظران 
خراسان رضوی - مشاور عالی بیمارستان ناظران 
شبانه روزی  تخصصی  کلینیک  اولین  افتتاح  از 
تصویربرداری بانوان، در شرق کشور، در بیمارستان 
عمومی  روابط  گزارش  به  داد.  خبر  ناظران 
بیمارستان ناظران، خانی، مشاور عالی بیمارستان 
 15 معادل  اعتباری  با  مرکز  این  افزود:  ناظران، 
میلیارد تومان  و با پیشرفته ترین تجهیزات احداث 

شده  است.
بخش  همت  با  این کلینک  اینکه  بیان  با  خانی 
است،  شده  آماده  بیمارستان  تصویربرداری 
اولین  و  پیشرفته ترین  بودن  دارا  افزود: 
جمله  از  کشور  شرق  در  سه بعدی  ماموگرافی 
همه روزۀ  انجام   گفت:  او  است.  تجهیزات  این 
سونو  و  زنان  تخصصی  سونوگرافی های  تمام 
انجام  و  خانم  سونولوژیست  توسط  هیسترو 
هیستروسالپنگوگرافی بدون درد، از جمله خدمات 
است. خانی افزود: انجام بیوپسی برست و تمام 
اقدامات اینترونشن، از خدمات دیگر است.  الزم 
و مرکز تخصصی  ناظران  بیمارستان  به ذکر است 
انجمن  به  انکولوژی رضا)ع( وابسته  رادیوتراپی و 
روزانه  مشهد  سرطانی  بیماران  از  حمایت  خیریۀ 
پذیرای بیش از ۲ هزار نفر از نقاط مختلف کشور و 

است. همسایه  کشورهای  اتباع  همچنین 

یزد زندانی زن محکوم 
جرائم غیر عمد ندارد 

صادقی مقدم، یزد -  مدیر نمایندگی ستاد دیۀ استان 
یزد، با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون، ۷۷ زندانی 
مالی جرائم غیرعمد از زندان های یزد آزاد شده اند، گفت: 
یزد دیگر زندانی زن محکوم مالی جرائم غیرعمد و دیه 
ندارد.سید مسعود   عظیمی گفت: به همت ستاد دیۀ 
استان یزد و با مشارکت خیرین و نیکوکاران استان، 
از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷۷ محکوم مالی جرائم 
آغوش  به  و  آزاد شدند  استان  زندان های  از  غیرعمد 

خانواده بازگشتند.
عظیمی با بیان این موضوع که بدهی این زندانیان 
آزادشده، مبلغی معادل 55۷ میلیارد ریال بوده است، 
افزود: برای آزادی این افراد، شاکیان در بسیاری از 
مبلغ 1۷۲  و  عمل کردند  مانند خیرین  موارد، خود، 
میلیارد ریال را گذشت داشته اند و با تأکید رئیس کل 
دادگستری و رئیس هیئت امنای ستاد دیۀ استان 
یزد و همکاری قضات دادگستری، مبلغ ۲۸0 میلیارد 
این  از  اعسار  دادخواست  قبولی  قالب  در  نیز  ریال 
میزان بدهی کسر شده است و مبلغ 105 میلیارد ریال 
نیز در قالب وام قرض الحسنه بانک های عامل و کمک 
ستاد دیۀ استان یزد به حساب های دادگستری واریز 
شده است و این مددجویان از زندان آزاد و به آغوش 

خانواده خود بازگشتند.
در  یزد  مردم  مشارکت  از  تقدیر  ضمن  عظیمی 
پویش های »هرهیئت آزادی یک زندانی« و »قدم قدم 
تا آزادی« و کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، 
گفت: با کمک های خیران، مؤسسات خیریه، کارخانه ها، 
شرکت ها و هیئت های مذهبی، هم اکنون یزد، زندانی 
زن محکوم مالی جرایم غیرعمد مشمول کمک ندارد.

رئیس شورای انسجام بخشی 
صنعت آب و برق در استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: 

میزان مصرف برق در استان در 
ساعات پیک بار افزایش یافته 
که می طلبد ُمشترکین در این 
ساعات از روشن نگه داشتن 
وسایل برقی نظیر کولر های 

گازی، اسپلیت ها، جاروبرقی، 
ُاتو، تلویزیون و سایر لوازم دیگر 

برقی ُپرمصرف، خودداری کنند

ایالم - استاندار ایالم گفت: شهرداری هایی که در 
مهران حضور داشتند تالش خوبی داشتند و مقرر 
شده تا زمانی که همه پسماندها جمع آوری شود 

در مرز مهران حضور داشته باشند.
اربعین  ستاد  نشست  در  بهرام نیا«  »حسن 
زحمات  از  تقدیر  با  مهران،  در  ایالم  استان 
در  آنچه که  فرمانداران  کرد:  اظهار   ، فرمانداران 
صورت  به  اند  داده  انجام  حسینی  اربعین  ایام 
مکتوب و مصور  تهیه و تدوین و طرف چند روز 

دهند. تحویل  آینده 
عرصه های  در  که  سپاه  زحمات  از  گفت:   وی 
و  درمانی  خدمات  آبرسانی،  جمله  از  مختلف 
حوزه ها  سایر  و  تغذیه  و  اسکان  و  نقل  و  حمل 
خدمات و فعالیت های گسترده ای داشتند کمال 
دستگاه های  مجموعه  از  و  دارم  تشکر  و  تقدیر  
آشکار  آنان  کارهای  از  خیلی  استان که  امنیتی 
امام  گمنام  سرباز  عنوان  به  مجاهدانه  و  نیست 
زمان)ع( در راستای تامین امنیت زوار در میدان 

هستم. سپاسگزار  بسیار  بوده اند 

استاندار ایالم با تاکید بر اینکه کار کردن برای زائر 
افتخاری  هیچ  و  است  افتخار  حسین)ع(  امام 
پایان  با  داد:  ادامه  نیست،  این خادمی  از  باالتر 
در  همین کارهایی که  مهران،  مرز  از  زوار  تردد 
زوار  برای  آسان  و  راحت  ارزان،  راستای سفری 
در استان انجام شده است،  پیگیری می شود و 
زیرساخت های اربعین به صورت مستمر و مداوم 

به طور جدی و جهادی تکمیل می شود.
و  میدانی  صورت  به  کشور  وزیر  داد:  ادامه  وی 
ایالم  استان  و  مهران  مرز  در  تشریفات  بدون 
حضور پیدا کردند و این حضور  هم نقش مهمی 
در روند تسهیل تردد زوار داشت و شهرداری هایی 
خوبی کردند  تالش  داشتند  مهران حضور  در  که 
پسماندها  همه  که  زمانی  تا  که  شد  مقرر  و 
داشته  حضور  مهران  مرز  در  شود  جمع آوری 
مواکبی  تمامی  تاکید کرد:  ایالم  باشند.استاندار 
تا دو سه  دارند  که در مرز و شهر مهران حضور 
در  زواری که  باشند که  داشته  حضور  آینده  روز 
این روزها وارد کشور می شوند به سختی نیفتند.

بویراحمد  و  کهگیلویه  برق  شرکت  مدیرعامل 
بار  پیک  ساعات  در  برق  مصرف  میزان  گفت: 
روند  همچنان  استان  در  گذشته  ساعت   ۲۴ در 
تسنیم  گزارش  به  می دهد.   نشان  را  صعودی 
در  دیروز  ظهر  معتمدی زاده  جمال   ، یاسوج  از 
برق  میزان مصرف  داشت:  اظهار  جمع خبرنگاران 
 3۷۴ استان  گذشته  شب  بار  پیک  ساعات  در 
مگاوات بوده و نسبت به میزان مصرف در ساعات 
میزان  و  شده  مگاوات کمتر  شش  روزانه،  پیک 
مصرف برق در ساعات پیک بار روزانه، هم اکنون 

است. مگاوات   3۸0
مشترک  هزار   ۲۸5 اکنون  هم  کرد:  عنوان  وی 
برق  خدمات  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
این مشترکان  از  هریک  اگر  می کنند که  استفاده 
در  خاموش کنند،  را   LED وات   10 المپ   ۲ تنها 
عمل یک درصد صرفه جویی در مصرف پیک برق 

داشت. خواهد  دنبال  به  را 

برق  و  انسجام بخشی صنعت آب  رئیس شورای 
میزان  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
مصرف برق در استان در ساعات پیک بار افزایش 
از  ساعات  این  در  ُمشترکین  می طلبد  که  یافته 
کولر های  نظیر  برقی  وسایل  داشتن  نگه  روشن 
و  تلویزیون  ُاتو،  جاروبرقی،  اسپلیت ها،  گازی، 
خودداری کنند. ُپرمصرف،  برقی  دیگر  لوازم  سایر 

مگاوات   13۷ با  گچساران  افزود:  معتمدی زاده 
 ۲۶ با  ُچرام  و  َمصرف  سهم  بیشترین  همچنان 
استان  در  برق  کمترین سهم مصرف  نیز  مگاوات 

دارد. را  بویراحمد  و  کهگیلویه 
شهرستان های  در  برق  مصرف  میزان  وی، 
 ۹۷ را  روزانه  بار  پیک  در ساعات  دنا  و  بویراحمد 
به مدت  نسبت  مگاواتی  پنج  افزایش  با  مگاوات 
روند  کرد:  خاطرنشان  و  ذکر  قبل  سال  مشابه 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  َمصرف  کنونی 

است. نگران کننده 

شهرداری های معین تا پاکسازی پسماندها در مهران حضور دارند

مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد صعودی شد

 استاندار ایالم: وزیر کشور به 
صورت میدانی و بدون تشریفات 

در مرز مهران و استان ایالم حضور 
پیدا کردند و این حضور  هم نقش 

مهمی در روند تسهیل تردد زوار 
داشت و شهرداری هایی که در 

مهران حضور داشتند تالش خوبی 
کردند و مقرر شد که تا زمانی که 

همه پسماندها جمع آوری شود در 
مرز مهران حضور داشته باشند

سازمان ثبت اسناد 
وامالک کشور 

حوزه ثبت ملک منطقه 
یک گرگان    

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
قانون  نامه  آئین   وماده 13  ماده 3  برابر  رسمی 

تعیین تکلیف 
هئیت   1۴01۶031۲00100331۷ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
مستقردر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان 
کالسه  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد 
امیرخانی  محمد  تقاضای   1۴0011۴۴1۲001000۹1۲
به شماره شناسنامه 553 وکد ملی ۲1۲۲۹1۶33۸ 
صادره از گرگان فرزند علی اصغردر پنج دانگ مشاع 
از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی که ما بقی 
از  آن وقف است بمساحت1۹3۲۷/۲۴ متر مربع 

پالک شماره 11۸ – اصلی واقع در اراضی 
سعد آباد بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق 
رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 
به متقاضی دارد . لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود 
از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند  می توانند از تاریخ 
را  اعتراض خود  بمدت دوماه  آگهی  اولین  انتشار 
باذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
مرجع ثبتی ، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 

قضائی تقدیم نماید . 
تاریخ انتشار نوبت اول 1۴01/0۶/1۲

تاریخ انتشار نوبت دوم 1۴01/0۶/۲۸
م الف ۱۲7۲7علی برقی 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان 
از طرف غالمرضا قاسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی   
 1۴01۶031۹01۲001۷۴5 شماره  رای  برابر 
تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  سیرجان  ملک 
فرزند  الدینی  شهاب  سمیه  خانم  متقاضی 
از  صادره   3۶۴ شناسنامه  بشماره  علی 
به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  در  سیرجان 
مساحت ۸۹۲۶5/5۷ مترمربع پالک  1۷۸۶ 
علی  روستای  شیراز  جاده  در  واقع  اصلی 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  آبادکفه 
به  است.لذا  گردیده  محرز  هورتاش  محمد 

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به 
صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی كه 
سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 
مالكیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1۴01/0۶/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/0۷/1۲

شناسه آگهی : ۱۳۸۲۱۳6 
محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون  
۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف 

وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی    

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 

بشرح ذیل :
پرونده کالسه1۴0111۴۴۲50010000۶0

 و رای شمار1۴01۶03۲5001003۲۹1مورخه
۲3/  5/ 1۴01 به تقاضای   هادی دوستی زاده 
فرزند حسین جان نسبت  به  ششدانگ  یکباب   
ساختمان بمساحت 50/ 1۹5  متر مربع  مجزی 
شده از  پالک شماره ۴۲اصلی  واقع در بخش 
۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت  مالک 
اولیه   تیمور دوستی زاده رسیدگی و تائید و انشاء 
تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  گردید.مراتب 
رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف 

در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی می گردد در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف   ، رسید  اخذ  از 
مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم 
صورت  در  است  .بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقرارات  طبق 

۴155۶5۶
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/۶/۲۸

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۲/ 1۴01/۷
صید آقا نجفوند دریکوندی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

سازمان ثبت اسناد 
وامالک کشور

حوزه ثبت ملک آق قال    
ماده  موضوع  اختصاصی  آگهی 
قانون  اجرائی  نامه  آئین   13 وماده  قانون   3
اراضی وساختمان  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های 
 1۴01/0۴/0۴ تاریخ   1۴01۶031۲00۸000۷۹5
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی 
پرونده  قال  آق  ثبتی شهرستان  واحد  در  مستقر 
مالکانه  تصرفات   1۴0011۴۴1۲00۸000۲۲۷ کالسه 
وبالمعارض متقاضی آقای ذکریا محمد آلق فرزند 
حبیب اله یه شماره شناسنامه ۲۲۶01۹3۲۲۶ کد 
ملی ۲۲۶01۹3۲۲۶ صادره از علی آباد در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲50 
مترمربع ، در قسمتی از باقیمانده ششدانگ پالک 
شماره ۶1۴ – فرعی از 1 – اصلی واقع در اراضی 

قریه آق قال بخش ۷ – حوزه ثبتی ملک 
ایرج  آقای  سهمی  از  قال  آق  شهرستان 
سنائی تائید گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : روز دوشنبه 1۴01/0۶/۲۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه 1۴01/0۷/1۲
 م الف ۱۲۸۸۲

محمد فندرسکی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آق قال 
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آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 
ی  رشته  کارشناسی  موقت  مدرک 
آزاد اسالمی  از دانشگاه  پرستاری صادره 
واحد کرمان متعلق به خانم سونیا سعیدی 
 ۳۰۲۰۱۰۳6۰6 ملی  کد  صمدهللا،  فرزند 
ساقط  اعتبار  ی  درجه  از  و  مفقود گردیده 

باشد.  می 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰5/۳۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰6/۱۴

تاریخ انتشار نوبت سوم : ۱۴۰۱/۰6/۲۸

دیگر  و  ماشین  کارت  و  سبز  برگ  و  سند 
مدارک خودرو سواری پژو تیپ ۲۰6 مدل 
به شماره موتور ۱۴۱۸۹۰۸۴۹7۳ و   ۱۳۸۹
 NAAP۰۳ED6BJ ۴۹۴۰۱۳ شماره شاسی

به شماره پالک 5۴/ 57۸ ص 57 بنام 
میمنت توکلی گارماسه فرزند احمدرضا به 
شماره ملی ۱۱۱۰۰7۹۹۸۲ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 
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آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 
 برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل ۱۳۹۰ 

شماره شاستی 
NAAA۴6AA۲CG۳۲۲۸6۳ 

 شماره موتور ۱۱۴۹۰۱۰۸۳6۱
 به نام محمد لشکری نقابی 

پالک ۳۲_7۸۸ م 77 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

گاز  کشی  لوله  صنفی  واحد  کسب  پروانه 
صنفی  شناسه  به  گازسوز  لوازم  نصب  و 

۰۴675۳76۰۱
فعالیت:  نوع   ،۴5۳۱۱۲ آیسیک:  کد  و 

محمدعلی  آقای:  بنام  فنی،  خدمات 
اسمعیلی تاجیک 

فرزند: امراله، به کد ملی: ۰۴۱۰۴۴۴۲7۸، 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو ۲۰6 
 مدل ۱۳۹۰ 

شماره شاستی 
NAAP۴۱FD5CJ6۰۲۰7۸ 
 شماره موتور ۱5۰۹۰۰5۴76۲

 به نام علی نیک سرشت 
پالک ۳6 _ ۸۳۲ ق ۳۳ مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

 برگ سبز موتور سیکلت مدل ۱۳۹۴ 
۰۱۲5N۲N۳۸۴۱۲۴ شماره موتور 

N۲N***۱۲5E۹۴۱۱۲55 شماره تنه 
 به نام غالمعباس شفیعی نیا 

پالک 77۳_۳۲۳۳6 مفقود و از درجه 
101اعتبار ساقط است. 
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۲3۸۹ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       1۴01 شهریور   ۲۸ دوشنبه   

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

@payamema
www.payamema.ir @payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع: نشرگستر  )0۲161933000(

چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(

امور اداری: شیوا کرمیامور استان ها و سایت: فاطمه صمدیان   0919۲769839

/  تلفن:  3۲487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی ۲

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 دبیر آنالین: سینا قنبرپور
 دبیر عکس: یاسر خدیشی 

 دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست: مهتاب جودکی
 دبیر منابع طبیعی، آب و انرژی: فاطمه باباخانی

دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

خبرنگار میراث فرهنگی: فاطمه علی اصغر
 خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست: فروغ فکری

 منابع طبیعی و جامعه محلی: ستاره حجتی
 صفحه آخر: صدف سرداری رفسنجانی

 شهر: سوگل دانائی 

 شبکه های اجتماعی: فاطمه آقامالیی
 صفحه آرایی: ندا صفاریان

رتبه روزنامه پیام ما :40.4     گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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 ظرفیت های کشاورزی شهرستان مرند
کار برداشت بادام درختی و پسته در شهرستان مرند از دهه اول شهریور آغاز و تا اوایل مهر ادامه دارد./ عکس از مینا نوعی

عکس:  مهر

برف خیال تو

در دست های دوستی من

بیش از دمی نماند

ای روح برف پوش زمستان

پنداشتم که پیک بهاری

پیراهنت به پاکی صبح شکوفه هاست

پنداشتم که می رسی از راه

فرخنده تر ز معنی الهام

در لفظ زندگانی من، خانه می کنی

پنداشتم که رجعت سالی

از بعد چهار فصل

با بعثت خجسته ی خورشید

در شام جاهلیت یلدا

اما،  تو فصل پنجم عمر دوباره ای

ای روح سردمهر زمستان

دیگر از آن طلوع طالیی چه مانده است

جز این غروب زرد؟

روز خوشی که دیدم آیا به خواب بود؟

شب با هزار چشم

خندد به من که: خواب خوشی بود روز تو

روزی که شمع مرده در آن  آفتاب بود

نادر نادرپور

همه گیری ویروس کرونا صدمات جدی به 
عرصه تئاتر وارد کرد و برادوی برای مدت 1۸ 
ماه تعطیل شد. حاال نمایش معروف »شبح 
برادوی  تئاتر  در  است  سال   35 ُاپرا« که 
آمریکا به روی صحنه می رود از فوریه آینده 

دیگر اجرا نمی شود. 
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، نمایش 
طوالنی ترین  رکورددار  که  ُاپرا«  »شبح 
رفته در  به روی صحنه  نمایش موزیکال 
فوریه  در  است  قرار  است،  برادوی  تئاتر 

برسد. پایان  به   ۲0۲3
در  از سال 1۹۸۸  موزیکال که  نمایش  ان 
برادوی به روی صحنه می رفت و حتی رکود 
اقتصادی، جنگ و تغییرات فرهنگی نیز مانع 
توقف آن نشده بود، روز 1۸ فوریه سال آینده 
و کمتر از یک ماه پس از سی و پنجمین 
سالگردش پس از بیش از 13 هزار و 500 

اجرا به پایان می رسد.
درآمد گیشه این نمایش از زمان آغاز مجدد 

پس از همه گیری کرونا، نوسان داشته است 
و به بیش از یک میلیون دالر )۸۷0,000 پوند( 
در هفته رسیده و در کمترین حالت هم به 
حدود ۸50 هزار دالر رسید. میزان فروش 
این نمایش در هفته گذشته بیش از ۸۶۷ 

هزار دالر بود.
از  رمانی  اساس  بر  اپرا«  »شبح  نمایش 
بد  آهنگساز  داستان  لورو«،  »گاستون 
اپرای  خانه  می کند که  روایت  را  شکلی 
پاریس را تسخیر کرده و دیوانه وار عاشق 
نام  به  بی گناه  و  جوان  سوپرانوی  یک 

می شود. کریستین 
این  تهیه کننده  مکینتاش«  »کامرون 
اعالم کرد: »به عنوان  بیانیه ای  در  نمایش 
یک تهیه کننده رویای این را دارید که یک 
نمایش برای همیشه اجرا شود. در واقع این 
نمایش، رکورد بیشترین اجرای آثار موزیکال 
را در تاریخ برادوی از آن خود کرده اما همه 
نمایش ها باالخره روزی به پایان می رسند«.

کرونا »شبح اپرا« 
را بعد از ۳5 سال تعطیل کرد

نزدیک  جوامعی  در  مردم  سال  هزاران 
حمایتی،  ساختارهای  با  طبیعت  به 
بسیاری  می کردند.  زندگی  اجتماعی 
با  سازگار  دهکده های  یا  جوامع  این  از 
محیط  زیست تا به امروز وجود داشته اند 
و در حال مبارزه برای بقا هستند. دهکده 
عمدی  طور  به  زیست  محیط  با  سازگار 
ایجاد می شوند تا مردم بتوانند بار دیگر 
به منظور تضمین سالمت و رفاه در تمام 
نامحدود،  آینده  تا  زندگی  شکل های 
با زمین در  زندگی کنند که  در جوامعی 
ارتباط است. اهداف دهکده های سازگار 
تاثیر  حداقل سازی  زیست،  محیط  با 
گایا،  نظریه  کالبدشکافی  محیطی، 
محورهای  از  طبیعی،  ساختمان سازی 

است. کتاب  اصلی 
زیست«  محیط  با  سازگار  »دهکده 
نخستین کتاب از مجموعه کتب سازگار 
با محیط زیست است. این کتاب در در 
دو بخش کلی تئوری و عملی تنظیم  و 
تالش شده تا تمام ابعاد زندگی جمعی 
به  مقیاس کوچک که  یک  در  را  پایدار 
روستایی  یا  شهری  خوشه ای  صورت 
است، به تصویر بکشد. بخش اول شامل 

اجمالی  معرفی  به  است که  فصل  پنج 
به همراه توضیحاتی  نوع دهکده ها  این 
برخورد  نحوه  و  نگاه  چگونگی  درباره 
فضاهای  درصد  افزایش  و  زمین  با 
اشتراکی)مشاع( باز یا بسته می پردازد. 
استانداردها،  از  برخی  آن،  بر  عالوه 
دهکده ها  از  نوع  این  در  و…  چالش ها 
به  نیز  بررسی شده است.  بخش دوم 
با  که  دهکده ها  از  نمونه  چند  بررسی 
هدف سازگاری با محیط زیست طراحی 
اختصاص  شده،  تبدیل  یا  شده  اجرا  و 

است.  یافته 
این  طراحی  چگونگی  بخش ها،  این  در 
مصالح  کارگیری  به  و  دهکده ها  نوع 
شده  بیان  کم هزینه  بازیافتی  و  بومی 
است. همچنین به بررسی هماهنگی بین 
مسکن و محیط زیست و نحوه استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر پرداخته شده است.

| دهکده سازگار 
با محیط زیست | 

| ترجمه و تالیف: اصغر صابری 
سپهر صابری |

| انتشارات: کتابکده کسری |

| معرفی بازیگران »دوستان کمدی« |
بعد از سیما تیرانداز، معصومه رحمانی و سینا رازانی نیز به عنوان 
بازیگراِن جدید این نمایش معرفی شدند. به گزارش مهر به نقل 
از روابط عمومی گروه، نمایش »دوستان ٌکٌمدی« به کارگردانی 
بابک توسلی به زودی روی صحنه  می رود و آخرین حضور رحمانی 
بر صحنه تئاتر با نمایش »آناکارنینا« و سینا رازانی با کنسرت - 
نمایش »ترانه های قدیمی: پیکان جوانان« بوده است. نمایش 
»دوستان کمدی« با ترجمه ساناز فالح فرد به موضوع حقارت 
انسان در جهان معاصر می پردازد و داستان حول زوج نسبتا 
زناشویی خود خسته  تنگاتنگ  زندگی  از  مرفهی می چرخد که 
شده اند. »دوستان ُکمدی« نوشته گابور روسو فرانسوی  است و 
داستان زوج نسبتا مرفهی را روایت می کند که از زندگی زناشویی 
خود خسته شده اند و تصمیم می گیرند رابطه  خود را با خرید 

دوست از فروشگاه، درمان کنند.

| پیام کانون کارگردانان سینما 
برای مهسا امینی |

کانون کارگردانان سینمای ایران در پی درگذشت مهسا امینی، 
پیامی را منتشر کرد. به گزارش ایسنا، در بخش هایی از این 
پیام آمده است: »کانون کارگردانان سینمای ایران واقعه تلخ 
جان باختن مهسا امینی را به خانواده داغدار او و مردم  ایران 
این  مسئله  به  فوری  تسلیت می گوید و خواستار رسیدگی 
نظر  به  است.  دردناک  واقعه  این  و مجازات همه مقصران 
می رسد برای حفظ امنیت روانی زنان و دختران کشورمان و 
برای حفظ دین و ایمان مردم باید هر چه زودتر به این ارشاد 
گشتی پایان داد. « هشت انجمن هنرهای تجسمی هم در 
این زمینه بیانیه مشترکی منتشر کرده و تغییر رویه را در این 

زمینه خواسته اند. 

| تئاتر |

| سینما |

با عنوان »سکوت  آثار مریم بهمن  نمایشگاه 
گالری  در  اندیشه هایند...«  مادر   تماشا  و 
با  گفت وگو  در  بهمن  شد.  برگزار  شیرین 
تکنیک  با  تابلو   1۴ اینکه  بیان  با  هنرآنالین 
اکریلیک در این مجموعه به نمایش درآمده 
زمانی  و   ۹۹ سال  مجموعه  این  ایده  گفت:  
بود  گرفته  آتش  زاگرس  جنگل های  که 
این فکر کردم که طبیعت  به  و  شکل گرفت 
معرض  در  انسان  جانب  از  می تواند  هم 
خطر  آن  می تواند  انسان  هم  و  باشد  خطر 
تصاویر  تمام  داد:  ادامه  خنثی کند.بهمن  را 
کوهنوردی های  و  سفر ها  از  مجموعه  این 
از طبیعت در ذهنم  آمده است و هرچه  من 

تبدیل  تابلو ها  این  خروجی  به  می ماند 
می رویم  طبیعت  هرجای  به  ما  است.  شده 
نشانی از انسان وجود دارد و چیز هایی مثل 
را  انسان  من  اما  می شود،  دیده  برق  کابل 
یک  و  حذف کردم  طبیعت  صحنه  از  کاماًل 
اشاره  با  کشیدم.او  تصویر  به  را  بکر  طبیعت 
دیده  آثارش  در  که  نارنجی  لکه های  به 
می شود گفت: رنگ های نارنجی، قرمز و زرد 
روی  بر  من  و  هستند  هشدار  نشانه  معمواًل 
نارنجی گذاشته ام  نقطه های کوچک  درختان 
یا  آتش سوزی  برای  هشداری  می تواند  که 
درختان  تعداد  بودن  کم  درباره  هشداری 
باشد. در تابلو های من تعداد درخت ها بسیار 

به  ناملموس  اشاره ای  این  و  است  محدود 
موضوع از بین رفتن درخت ها است. چه بسا 
جلوی  می توان  باشند  زیاد تر  درختان  اگر 
بسیاری از خطرات را گرفت. با این حال من 
مسائل  به  مستقیم  صورت  به  نداشتم  قصد 
محیط زیستی اشاره کنم و معمواًل کسی که 
کار هایم را می بیند احساس آرامش می کند. 
کند  فکر  این  به  هم زمان  است  ممکن  اما 
لکه های  یا  است  درختان کم  تعداد  چرا  که 

دارد. معنایی  چه  درخت  روی  نارنجی 
مانند  ساده ای  عناصر  افزود:  هنرمند  این 
را  طبیعت  که  هستند  دشت  و  کوه  درخت، 
تشکیل می دهند و نحوه قرار گرفتن آن ها در 
کنار هم مناظر گوناگون را به وجود می آورد. 
ذهنی  مسأله  طبیعت  عناصر  همنشینی  این 
دید  از  را  طبیعت  تابلو ها  این  در  و  بود  من 
احساسات  همه  کشیدم.  تصویر  به  خودم 
و  شده  ترکیب  طبیعت  با  من  ذهنیات  و 
تابلو ها طبیعت شخصی  این  آن در  خروجی 
طبیعت  اینکه  بیان  با  است.بهمن  من 
افزود:  است،  هنر  تاریخ  اصلی  موضوع 
یا  مستقیم  طور  به  نیست که  نقاشی  هیچ 
و  باشد  نپرداخته  طبیعت  به  غیرمستقیم 
ابتدا طبیعت است.  الهام همه نقاشان  منبع 
این موضوع  به  نظر من همیشه می توان  به 
ایده پردازی در هنر هیچ وقت  پرداخت زیرا  

ندارد. پایان 

تبریز  مردم  نمایندگان  از  یکی  سال 13۸1 
در مجلس شورای اسالمی به نام علی اصغر 
شعردوست، خبر تصویب ثبت روز درگذشت 
محمدحسین بهجت تبریزی )شهریار( را در 
استاد  بزرگداشت  روز  به عنوان  شهریور   ۲۷
سیدمحمدحسین شهریار و روز »شعر و ادب 
فارسی« در تقویم رسمی کشور به رسانه ها 
اعالم کرد. این نامگذاری که با واکنش های 
و  شد  ماندگار  نهایت  در  بود  همراه  متعدد 
امسال، بیستمین سال گرامیداشت را پشت 
سر می گذارد. توجه به معاصر بودن و اشعار 
درخشان این شاعر پرآوازه از خطه آذربایجان 
از دالیل نامگذاری روز شعر و ادب فارسی 
به نام بزرگداشت شهریار است.  به گزارش 
هنرآنالین، سیدمحمدحسین بهجت تبریزی 
معروف به شهریار در تبریز به دنیا آمد. شهریار 
فارسی  شعر  گونه های  انواع  سرودن  در 
هم چون قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی 
و شعر نیمایی نیز تبحر داشت. اما بیشتر 
از دیگر گونه ها در غزل شهره بود و از جمله 

ای  به »علی  او می توان  غزل های معروف 
همای رحمت« و »آمدی جانم به قربانت« 
اشاره کرد. شهریار را باید جزو آخرین حلقه 
شاعران بزرگ ادبیات کالسیک فارسی ایران 
دانست. در معرفی شهریار باید به جنبه های 
گوناگون شعر و شخصیت او توجه داشت. 
او به مفهوم مطلق کلمه شاعر غریزی بود 
از  بخشی  داشت.در  سیال  عاطفه ای  و 
یادداشت پوران کاوه شاعر، مترجم و نقاش، 
در  است: »بحث  آمده  روز  این  به مناسبت 
نگاهی  با  را  این روز خاص و گرانقدر  مورد 
به تعریف شعر آغاز می کنم. همان طور که 
همه می دانید استفاده فرهنگ ایرانی از شعر 
به عنوان وسیله ای برای بیان اندیشه ای ویژه 
ریشه  سرزمین مان  تاریخ  در  حد  بدان  تا 
دارد که نظامی، شاعران را پس از پیامبران 
سخنگویان خداوند بر زمین می داند و در گذار 
از فرازونشیب های بسیار تا رسیدن به دوره 
فعلی، کارکرد ادبیات و زبان تحوالت زیادی 
را سپری کرده است. همان طور که آندره ژید 

اشاره می کند، شعر را جنون دیکته می کند و 
عقل آن را می نویسد، اگر خرد  نصفی از جهان 
را کشف کند، شعر نیمه دیگر تاریک اش را 
نبود  ادبیات  و  شعر  اگر  و  می کند  کشف 
واقع  می ماند.در  تاریکی  در  جهان  از  نیمی 
جوشش های  و  جهان نگری ها  با  شاعران 
زبانی و بازنمایی جرقه های حسی – ادراکی  
به یاری تداعی های متکثر خود از سیارات، 
با تاثرات ذهنی از درک فضاهای پیچیده و 
تودرتوی اندیشگی چیزی را پیدا می کنند که 
در خاک استعاره ها، مجازها و واژه ها پنهان 
است و خواننده خاک را کنار می زند و گنجی 
اشیا،  به  نسبت  شاعر  درک  از  می یابد  را 
نامگذاری پدیده های اطرافش، هم نشینی و 
توانایی اش جهت برقراری ارتباط و تناسبی که 
بین آنها برقرار است، آن سان که گویی خود در 
میانه نیست و این امور ممکن است که او را 
در شرایطی قرار داده که از کلمه و کارکردهای 
و  دیداری  تجربه های  حاصل  تصویری که 
شنیداری در فضای ذهنی اش است شاعر 

قرار  دورانی   – تسلسلی  حرکت  یک  در  را 
می دهد، مثل قرار گرفتن طبیعت در برابر آینه 
و طراحی بی حد و مرزی که از زاویه دید او 

برای بهتر دیدن و بهتر دیده شدن است.
ارائه نگاه نو، بیان تازه در تن و تمنای جان، 
تعجیل  و  سرودن  برای  را  شاعر  عطش 
می کند،  مضاعف  خواندن  برای  را  مخاطب 
از آنجا که هر روز آدم ها تغییر می کنند، نو 

می شوند و زندگی ها بدیع، شعر نیز همچنان 
با متغیر شدن و نوتر شدن و متفاوت شدن 
طی  را  خود  صدساله  چند  درخشش  راه 
صدای  این  »شعر«  من  به گمان  می کند. 
دلیل  این  آفرینش،  راز  این  عشق،  سخن 
روزهای  به  جاودانگی  با  بودن که  بهانه  و 
زندگی مان گره خورده.  بزرگ ترین موهبتی 

شده.« آدمی  نصیب  است که 

نمایش طبیعت بکر در »سکوت و تماشا مادر  اندیشه هایند...«

 روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت شهریار
شعر بزرگ ترین موهبتی است که نصیب آدمی شده


