
 رئیس قوه قضائیه در دیدار با شورای عالی 
کارشناسان رسمی دادگستری مطرح کرد

انتقاد»محسنیاژهای«
ازکارشناسیهایغیرواقعی

 رییس قوه قضاییه در راستای کاهش اطاله دادرسی و هزینه های آن برای مردم، 
کارشناسان رسمی دادگستری را فراخواند و گفت: برای مردمی که توان پرداخت 

هزینه های کارشناسی یا اعتراض به آن را ندارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خوزستان هشدار داد

خشکشدن۴درصد
هورالعظیمدرکمتراز5روز

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: تنش در 
آبزیان  زیست  و شرایط  است  زیاد  هورالعظیم  تاالب 
تاالب رو به نگرانی است و تنها راه حل جلوگیری از مرگ 
و میر گسترده ماهیان، اختصاص   حقابه تاالب است.
محمدجواد اشرفی افزود: مطالبه گر   حقابه تاالب هستیم 

و نیاز آبی تاالب باید توسط وزارت نیرو تامین شود.

 عضو هیات  علمی مرکز  تحقیقات
راه، مسکن و شهرسازی

خیابانکارگرفروریخت
به گزارش تسنیم،  علی بیت اللهی رییس با اشاره به 
کارگر  خیابان  در  زمین  زمین  فروریزش  جزئیات 
شمالی اظهار کرد:  زمان وقوع این حادثه را حوالی 2 
بامداد دوم شهریور در باند غربی خیابان کارگر شمالی 
تقاطع خیابان نصرت، نبش کوچه شهید  به  نرسیده 
میدانی،  بررسی های  طبق  و گفت:  اعالم کرد  حق گو 
رویه آسفالت مسیر ریزش کامل نکرد، اما حفره ای زیر 
آن به طول 10 متر و عمق بین 10 تا 15 متر ایجاد شد 
که می توانست در زمان ترافیک و عبور وسائط نقلیه 

خطرآفرین باشد.

 بازخوانی تبعات سدسازی 
روی رودخانه پلوار

سیوند،آبرابربختگان
وطشکسدکرد

|پیام ما| احداث سد سیوند از همان ابتدا جنجال برانگیز 
بود؛ سدی روی رودخانه سیوند که نقطه اعتراض به آن 
احتمال آسیب به آرامگاه کوروش بود. آرامگاه پادشاه 
هخامنشی اگرچه به زیر آب نرفت اما با آبگیری این 
سد، هم راهی باستانی غرق شد و آثار باستانی اطراف 
گرفتار رطوبت شدند، هم بخت از دریاچه بختگان و 
تاالب طشک رو گرداند. اکنون که روزگار خشکسالی 
طوالنی تر شده است، بار دیگر از این سد که طرح اولیه 

ساخت آن 33 سال پیش ارائه شد. جنگچهرهکودکانهندارد
مریم کریمی، فعال حقوق کودکان افغانستان: مردم از ترس جان به میدان هوایی آمدند، عده ای زیر دست و پا ماندند که 3 نفرشان کودک بودند، کودکان در جمعیت له شدند

گزارش »پیام ما« از سرنوشت کودکان افغانستانی در گفت وگو با فعاالن حقوق کودک و پدر و مادرها 

| پژوهشگر ارتباطات و فعال تشکل های 
مردم نهاد |

| شیما وزوایی |

جای خالی همبستگی 
 تشکل های مردم نهاد ایران 

با مردم افغانستان

از پست های اینستاگرامی و ابراز همدردی های 
چند روزه که بگذریم، آنچه ما فعاالن تشکل های 
مردم نهاد در قبال مهاجران افغانستانی نکردیم 
و آنچه امروز در قبال پناهجویان افغانستانی 
نمی کنیم، شعارهای زیبای ما را از هر معنایی 
تهی می کند. برعکس پندار رایجی که »کاری 
برنمی آید«  از دست سازمان های غیردولتی 
در  سازمان ها  این  نقش  ثابت کرده  تجربه 
بحران های پناه جویی می تواند بسیار پررنگ 
ارتباطات سیاسی و  بر  آنها می توانند  باشد. 
پندارهای  و  روایت ها  بگذارند،  اثر  اجتماعی 
کنند  عوض  را  مهاجرهراس  و  مهاجرستیز 
خوِد  صدای  شدن  شنیده  برای  فضایی  و 

پناه جویان ایجاد کنند.

  به جز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
 سایر  وزرا  رای اعتماد گرفتند 

  رئیس جمهور: اتهام ها به وزرای پیشنهادی متقن نیست 
  گزارش های»پیام ما« درباره مواضع  وزرای میراث فرهنگی و نیرو 
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کابینه رئیس جمهور بدون »باغ گلی« از مجلس 
بررسی  روز  اعتماد گرفت. دیروز در آخرین  رای 
دوازدهم  مجلس  پیشنهادی،  وزرای  صالحیت 
که اکثریت کرسی های آن را اصولگرایان همسو 
با دولت در اختیار دارند، به 18 وزیر پیشنهادی 
این  در  دادند.  اعتماد  رای  رئیسی  ابراهیم  سید 
حسین  می شد  بینی  پیش  که  چنان  میان 
موافق  رای   76 و  مخالف  رای   193 باغگلی 
برسد.  پرورش  و  آموزش  وزارت  به   نتوانست 
گفت؟ چه  آخر  دفاع  در  جمهور   رئیس 
کابینه  از  آخر  دفاع  در  دیروز  جمهور  رئیس 
اساس  بر  وزرا  معرفی  پیشنهادی اش گفت که 
دوره  در  آن ها  به  نسبت  که  بود  شاخص هایی 
به گزارش  است.   داده  قول  مردم  به  انتخابات 
ابراهیم  سید  والمسلمین  حجت االسالم  ایسنا، 
رئیسی گفت که کارآمدی، تخصص، فسادستیزی 
مورد  شاخص های  جمله  از  بودن  مردمی  و 
است. بوده  اعضای کابینه  انتخاب  برای  او   نظر 
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه صالحیت عملی 
و علمی وزرا در معرفی آنان تأثیر اساسی داشت، 
برای  شده  تشکیل  سامانه  در  که  آنچه  گفت: 
اطالعاتی  بانک  یک  آمد  دست  به  وزرا  انتخاب 
می  قرار  انتخابی  وزرای  اختیار  در  که  است 
گیرد تا کسانی که در آنجا مورد توجه مردم قرار 
گرفتند، فارغ از کسانی که به عنوان وزیر معرفی 
 شدند، در سطوح دیگر مدیریتی به گرفته شوند.
او با بیان اینکه شرط مطلق ما نسبت به همه وزرا 
سالمت و پاکدستی آنان بوده است، تصریح کرد: 
این شرط فقط در رای اعتماد مورد تاکید نیست، 
بلکه همیشه مورد تاکید ماست. هر زمانی معلوم 
شود که کسی که با دولت همکاری می کند، نه در 
جایگاه وزیر بلکه در هر جایگاه دیگری، کوچکترین 
شد. نخواهد  تحمل  این  دهد،  بروز   ناسالمتی 
رییسی یادآور شد: همه بدانند که ما پاکدستی و 
را مورد توجه قرار می دهیم.  سالمت دولتمردان 
کوتاه  عنوان  هیچ  به  فساد  با  مبارزه  در  من 
انتخابات  در  من  ضمنی  شرط  آمد،  نخواهم 
موثق  گزارشی  اگر  بود.  فساد  با  مبارزه  موضوع 
شده  آلوده  فساد  به  برسد که کسی  دستم  به 
برای برخورد با او درنگ نخواهم کرد، اما صرف 
یا  شود  مکتوب  جایی  در  صرفًا  اینکه  یا  اتهام 
کافی  آید،  پیش  ذهنیت  این  کسی  برای 
یک  به  وقتی  و  کنیم  بررسی  باید  ما  نیست، 
می کنیم. رسیدگی  آن  به  رسیدیم  متقن   سند 
در شرایطی که در جریان جلسات مجلس برخی 
نمایندگان اتهام هایی را نسبت به وزرای پیشنهادی 

مطرح کرده بودند، رئیس جمهور تاکید کرد: هیچ 
از  هیچکدام  به  نسبت  و مستقری  متقن  اتهام 
به  را  این  من  و  ندارد  وجود  پیشنهادی  وزرای 
مجلس اطمینان می دهم که اگر به کسی هم در 
جایی اتهامی وارد شده، آن اتهام رد شده است. 
رییسی ادامه داد: خط قرمز ما در مبارزه با فساد 
فقط بی حساب و استناد به کسی اتهام زدن است 
اما اینکه طرف کیست و وابسته به کجاست برای 
ما مهم نیست و در عمل هم دیدید که مشی ما 
 همین است و در ادامه هم خواهد بود ان شاءهللا.
موارد  برخی  اینکه  به  اشاره  با  جمهوری  رییس 
در  صالحیت ها  بررسی  جریان  در  طرح شده 
است،  کرده  حساس  را  وی  افراد  برخی  مورد 
گرفتم  تماس  مورد،  چند  این  در  کرد:  اظهار 
اگر  که  سپردم  اطالعاتی  نهادهای  به  را  کار  و 
اطالع  من  به  دارد  صحت  موارد  این  چنانچه 
داده  نشان  الزم  واکنش  به جای خود  تا  دهید 
شود، اما بعد از چند روز بررسی گفتند که هیچ 
به  من  پس  ندارد،  صحت  موارد  این  از  کدام 
می دهم. اطمینان  هم  زمینه  این  در   مجلس 
اختالف  توان  و  تاب  مردم  شد:  یادآور  وی 
خاطرات  از  و  ندارند  را  دولت  و  مجلس 
ما  امروز  ندارند،  خوشی  دل  اختالفات گذشته 
این  هستیم.  مجلس  با  تعامل کامل  دنبال  به 
معیشت  وضعیت  و  کرونا  نظر  از  فعلی  شرایط 
تشکیل شود. دولت سریع تر   مردم می طلبد که 
وزارتخانه ها  همه  اینکه  بر  تاکید  با  رییسی 
که  بخشهایی  آن  کرد:  اظهار  هستند،  مهم 
و  دارند  دست  به  را  مردم  نان  و  جان  بحث 
مردم  سفره  به  خدمت رسانی  مقدم  خط  در 
امیدوارم  و  دارند  خاصی  اهمیت  هستند 
نیز  و  وزارتخانه ها  این  شما  مثبت  رای  با 
شوند. کار  به  مشغول  وزارتخانه ها   همه 
وزرای  تاکید می کنم که  رییس جمهوری گفت:   
خط مقدم اقتصاد کشور که به پشتوانه رأی قوی 
 مجلس نیاز دارد ان شاءهللا به این رأی هم برسند.
وزرای  انتخاب  از  برخی گالیه ها  به  اشاره  با  او 
جوان، اظهار کرد: هم توانایی علمی و هم عملی 
آنان مورد توجه من بوده و اگر اینطور نبود چنین 
آقای  و  بنده  مگر  نمی شدند.  معرفی  افرادی 
قالیباف در ابتدای انقالب چند سال سن داشتیم 
دستگاه  در  دیگری  و  تیپ  فرمانده  یکی  که 
جوانان  به  میدان  اگر  بود؟  مشغول  قضایی 
برای  بگیرد.  پا  جوان گرایی  چگونه  پس  ندهیم 
ما مهم است که افراد دانش کار را داشته باشند 
دستگاه  و  اجرایی  عملیات  با  معلوم شود که  و 

باشد. داشته  را  این  توانایی  و  کند  برقرار   را 
کردیم  سعی  ما  اینکه  بر  تاکید  با  رییسی   
کابینه ترکیبی از تجربه و توانمندی باشد، گفت: 
جوانانی که معرفی کردیم با کارشان ارتباط برقرار 
از  دکتری  مدرک  با  نبوده که  اینطور  و  کرده اند 
است که  ممکن  شود.  معرفی  و  بیاید  دانشگاه 
با  ولی  باشد  نداشته  را  مدیریت های کالن  آن 
کار آشناست. ما می خواهیم روحیه جوان گرایی 
شود. ایجاد  مدیریتی  ساختار  در  تحول  یک   و 
برخی  گذاشتن  داد:  ادامه  رییس جمهوری 
وزیران جوان در وزارتخانه ها پیام امید به جوانان 
بر  باورمان  ما  و  و کارآفرینان کشور است  کشور 
را  بتواند کار  فاضلی که  اگر جوان  است که  این 
نخواهیم کرد. ضرری  آید  روی کار  دهد   انجام 
ما  کار  آغاز  وزرا  به  اعتماد  رای  شد:  یادآور  وی 
که  است  این  انتظارمان  ما  است،  مجلس  با 
سطوح  و  مجلس  میان  تعامل  و  همکاری 
مختلف مجلس به عمل و اجرا برسد. من هنوز 
نکردم،  تقدیم  مجلس  به  را  تفصیلی  برنامه 
و  بود  مختصر  برنامه  یک  شد  ارائه  که  آنچه 
می رفت. شمار  به  تفصیلی  برنامه  از   گزیده ای 
از  اعتماد  رای  از  بعد  ما  اینکه  بیان  با  رییسی 
صبح فردا اولین جلسه دولت را برگزار می کنیم، 
ما گرفتار مسائلی هستیم که یک  تصریح کرد: 
ساعت معطلی هم برای ما جایز نیست، از جمله 
وضعیت واکسیناسیون کرونا که برای آن هم در 
داخل پیگیری های الزم انجام شده و هم ارز الزم 
را تامین کردیم و گشایش هایی در کار است ان 
شاء هللا. هرچند که برخی معتقدند که با اینهمه 
دشمنی خارجی و وضعیت اقتصادی فعلی مگر 
می شود از مشکالت برون رفت که ما می گوییم 
می توانیم. فعلی  موجودی  همین  بر  تکیه   با 
به موضوع سیاست خارجی دولت  اشاره  با  وی 
سیزدهم اظهار کرد: عزت، حکمت و مصلحت و 
حقوق حقه ملت ایران مورد تأکید همیشگی ما 
تعاملی  رویکردی  ما  است،  در سیاست خارجی 
دنبال  با قدرت  را  و رفع تحریم   خواهیم داشت 
 می کنیم ولی سفره مردم را به آن بند نخواهیم زد. 
رییس جمهوری با بیان اینکه تیم وزراتخانه ها هم 
برای من مهم است، ادامه داد: ایران قوی یک 
می خواهد که  قوی  وزارتخانه های  و  قوی  دولت 
اگر چنین نشود و این مولفه های قدرت کنار هم 
قدرتمند نباشند کار درست پیش نمی رود، پس 
اظهار  حتمًا  من  هم  وزراتخانه   هر  تیم  مورد  در 
نظر خواهم کرد تا همه تیم و همکاران وزیر هم 

باشند. پاکدست  و  فسادستیز 

به جز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، سایر وزرا  رای اعتماد گرفتند 

مجلس همسو سنگ تمام گذاشت 
  رئیس جمهور: اتهام ها به وزرای پیشنهادی متقن نیست 
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6ادامه در صفحۀ

شرکتمعادنزغالسنگکرمان

اصالحیهآگهینوبتدوم
منتشرشدهدرروزنامهاطالعاتمورخ1۴00/05/09وروزنامهپیاممامورخ1۴00/05/09و

1۴00/05/10باموضوعیتعملیاتاستخراجروبازمعدنهشونیشمالیبهمیزان36000تنبهمدتیکسال
وآگهیمنتشرهدرروزنامهاطالعاتمورخ1۴00/05/09وروزنامهپیاممامورخ1۴00/05/09و

1۴00/05/10باموضوعیتعملیاتاستخراجروبازمعدناسدآبادبهمیزان10000تنبهمدتیکساله
وآگهیمنتشرهدرروزنامهاطالعاتمورخ1۴00/05/16وروزنامهکاغذوطنمورخ16و1۴00/05/17با

موضوعیتعملیاتاستخراجروبازتونلدهمعدنپابدانابهمیزان1۲000تنبهمدتیکسال

بدینوسیله اعالم می گردد تاریخ دریافت اسناد مناقصات مذکور به تاریخ 1400/06/04  و تاریخ تحویل پاکت ها به تاریخ 
1400/06/14  و بازگشایی پاکت ب و ارزیابی کیفی به تاریخ 1400/06/15 و گشایش پاكات الف و ج به تاریخ 1400/06/16 

موکول می گردد.



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2089   | پنج شنبه  4 شهریور 1400  |
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ادامه  در  قضایی  دستگاه  رئیس 
پیگیری  برای  تخصصی  نشست های 
دیروز  قضا  دستگاه  تحولی  برنامه های 
عالی کارشناسان  شورای  اعضای  میزبان 

بود.  دادگستری  رسمی 
حجت االسالم والمسلمین  ایرنا  به گزارش 
دیدار  این  در  محسنی اژه ای  غالمحسین 
بر  مبتنی  قضایی  آراء  از  بسیاری  گفت: 
به  نیز  کارشناسی  و  کارشناسی هاست 
اندازه قضاوت و داوری خطیر است، چرا 
که کارشناس نقش تصمیم ساز برای قاضی 

می کند. ایفا  را 
برخی  طرح  با  قضائیه  قوه  رئیس   
پرسش ها از اعضای شورای عالی و کانون 
کارشناسان دادگستری و پس از شنیدن 
و مشکالت  آسیب ها  به  آن ها  پاسخ های 
مربوط به کارشناسی ها از جمله دالیل اطاله 
دادرسی اشاره کرد و به بیان توصیه هایی 

پرداخت. مسائل  این  حل  برای 

انتقاد از کارشناسی های نادرست و 
غیراصولی 

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با 
بیان اینکه کارشناسی های نادرست عالوه بر 
عقوبت اخروی و مجازات های قانونی برای 
مردم و دستگاه های اجرایی و قضایی نیز 
مشکل ساز است، گفت: منشا بخش قابل 
بانکی  از مشکالت در پرونده های  توجهی 
کارشناسی های نادرست و ... اصولی است 
که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت 
افراد و گرفتاری خانواده ها و ایجاد ذهنیت 
تصریح  او  می شود.  جامعه  در  نادرست 
کارشناسی های  پرونده ها  این  در  کرد: 
و گاهی یک  غیر متعارف صورت می گیرد 
ملک تا 10 برابر قیمت واقعی و یا بالعکس 
می شود که  ارزش گذاری  قیمت  از  کمتر 
ارائه  برای  الزم  تضمین  اخذ  عدم  باعث 

میشود. تسهیالت 
شنیده  گاهی  داد:  ادامه  محسنی اژه ای 
بی تجربه  فردی  دستگاهی  که  می شود 
عنوان کارشناس  به  را  فساد  به  آلوده  یا 
ارائه  با  فرد  آن  و  می کند  استخدام 
حقوق  تضییع  باعث  هم  نادرست،  نظر 
و  شریف  جامعه  بدنامی  و  بیت المال 
برای  هم  و  می شود  کارشناسان  تالشگر 
مردم دردسر ایجاد می کند. در پرونده های 
خصوصی سازی نیز شاهد کارشناسی های 
باعث  هستیم که  مسئله دار  و  غیراصولی 
تشکیل پرونده های قضایی زیادی در این 

است. شده  زمینه 
ذکر  به  ادامه  در  قضا  دستگاه  رئیس 
از  ناشی  مشکالت  از  دیگری  نمونه 
کارشناسی های نادرست اشاره کرد و گفت 
نیز شاهد  پرونده های خصوصی سازی  در 
دار  مسئله  و  غیراصولی  کارشناسی های 
پرونده های  تشکیل  باعث  که  هستیم 
است.  زمینه شده  این  در  زیادی  قضایی 
از  خصوصی سازی  افزود:  محسنی اژه ای 
مقام  تاکید  مورد  و  اساسی  قانون  اصول 
امروز  ضرورت های  از  و  رهبری  معظم 
ماست، اما کارشناسی های غلط و مسئله دار 
موجب بسیاری از مشکالت شده که اگر 
این کارشناسی ها دقیق و متقن بود شاهد 

نبودیم. مشکالتی  چنین 

به دنبال مچ گیری نیستیم، هدف 
اصالح امور است

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه 
قضا در اصالح روند کارشناسی ها به دنبال 
آسیب  دنبال  به  بلکه  نیست  مچ گیری 
نادرست  روندهای  اصالح  برای  شناسی 
روند  در  موجود  اشکاالت  از  یکی  است. 
و  غیرضروری  ارجاع  را  کارشناسی ها 
نادرست پرونده ها به کارشناسان عنوان کرد. 

محسنی اژه ای  حجت االسالم والمسلمین 
فقط  درصد کارشناسی ها   10 اینکه  افزود 
ارجاع  رسمی کارشناسان  قانون  طریق  از 
برای  باید  است که  آسیب  یک  می شود 
درست  راهکار  ارجاع  نحوه  این  اصالح 
قضائیه گفت:  قوه  رئیس  شود.  طراحی 
از سوی قضات  ارجاع کارشناسی ها  نحوه 
و  زمان  تعیین  و  شفافیت  نیازمند  نیز 
پیگیری و نظارت است که البته به زودی 
ابالغ  خصوص  این  در  دستورالعملی 

می شود. 
محسنی اژه ای  حجت االسالم والمسلمین 
افزود: زمان انجام کارشناسی باید منطقی 
باشد  محدود  آنقدر  نه  و  باشد  معقول  و 
درستی  به  را  نتواند مسئله  که کارشناس 
بررسی و اظهار نظر کند و نه آنقدر نامحدود 
باشد که کارشناس به حال خود رها شود 
نکند.  رئیس قوه  و احساس مسئولیت 
قضائیه تصریح کرد: حتمًا در مواردی که 
کار با تاخیر انجام می شود باید کارشناس 

پرونده مورد سوال قرار گیرد.
دادگستری  کارشناسان  نظر  تایید  با  او 
برای  پرونده  تکمیل  ضرورت  بر  مبنی 
ارجاع به کارشناسان به قضات دستور داد 
وقتی کسی ادعایی دارد باید مدارک خود 
را به طور کامل ارائه دهد تا قاضی پرونده 
را بدون نقص به کارشناس ارجاع دهد و 
قاضی در این زمینه باید زمان تعیین کند 
و اگر در موعد مقرر طرفین دعوا مستندات 
را ارائه ندادند قاضی به آن ها اعالم کند که 
بر اساس ادله موجود حکم می دهد تا کار 

بر زمین نماند.

لزوم حساب کشی دقیق از 
کارشناسان

لزوم  بر  تاکید  با  قضائیه  قوه  رئیس 
برای  کارشناسان  از  دقیق  حساب کشی 

به  مقرر  موعد  در  وظیفه  انجام  حسن 
صورت  در  کرد  تأکید  نیز  کارشناسان 
در  آن ها  به  متعدد  ارجاع کارشناسی های 
پذیرش  از  مشخص  زمانی  مقطع  یک 
آن ها بدون در نظر گرفتن توان انجام کار 
حجت االسالم والمسلمین  کنند.  پرهیز 
تدوین  از  ابراز خرسندی  با  محسنی اژه ای 
برای  تهیه گزارش های کارشناسی  ضوابط 
کاهش اختالف نظرات کارشناسان در عین 
روند کاهش  در  نباید  تأکید کرد که  حال 
اختالفات به این ضوابط بسنده شود بلکه 
و  فاحش  اختالفات  مشاهده  صورت  در 
تکرار آن از سوی کارشناسان باید توضیح 
با  لزوم حتی  در صورت  و  خواسته شده 
اختالفات  تکرار  از  تا  برخورد شود  مسئله 

آید. بعمل  جلوگیری 
رئیس دستگاه قضا با اشاره به واگذاری 
پرونده های بزرگ به کارشناسان خاطرنشان 
به  باید  حتمًا  پرونده ها  نوع  این  کرد که 
را  انجام کار  توان  کسانی سپرده شود که 
دارند و بر عملکرد آن ها نیز نظارت دقیقی 
شکل گیری  و  گرفتاری  بروز  از  تا  شود 
شود.  پیشگیری  قضایی  پرونده های 
محسنی اژه ای  حجت االسالم والمسلمین 
برای نمونه به تفویض پرونده های بانک های 
ادغام شده در یکی از بانک ها اشاره کرد و 
گفت: بررسی تعهدات و قراردادهای بزرگ 
چند بانک، کار یک هیئت 5 نفره نیست 
و باید یک مجموعه دقیقی در این زمینه 
فعال شود تا چند سال دیگر شاهد بروز 

نباشیم. بانکی  پرونده های کالن 
آموزش  موضوع  به  قضائیه  قوه  رئیس 
بسیاری  تأکید کرد  و  اشاره  نیز  همگانی 
از مردم بخاطر نداشتن اطالعات حقوقی 
توان  آن ها  از  خیلی  می شوند که  گرفتار 
هم  را  کارشناسی  هزینه های  پرداخت 

ندارند.

برخی مردم توان پرداخت حق 
کارشناسی را ندارند 

محسنی اژه ای  حجت االسالم والمسلمین 
افزود: گاهی اوقات دیده می شود فردی به 
دلیل  نداشتن هزینه کارشناسی مسئله را 
پیگیری نمی کند و قاضی هم با اکتفا به 
ادله و مستندات موجود علیه آن فرد حکم 
می کند و برخی اوقات هم افراد توان مالی 
ندارند که  به کارشناسی ها  اعتراض  برای 
موجب تضییع حقوق آن ها می شود در این 
زمینه باید راهکار درست تعیین شود.  او با 
تاکید بر لزوم اطالع رسانی مناسب و تبیین 
برای  دستورالعمل ها  و  ضوابط  و  قوانین 
خاطرنشان  تخلفات،  برای کاهش  مردم 
کرد: وقتی مردم با حقوق خود آشنا شوند 
و بتوانند حقوقشان را از کارشناسان مطالبه 
کنند، نه شاهد ارجاعات نادرست خواهیم 
بود و نه کسی می تواند شیطنتی انجام دهد 
و نه فرآیند کارشناسی ها طوالنی می شود. 
لزوم  از  پایان  در  قضائیه  قوه  رئیس 
قوه  مشترک  کارگروه  بیشتر  هماهنگی 
احصاء  برای  و کانون کارشناسان  قضائیه 
مشکالت مردم و دستگاه های حقوقی و 
قوانین و مقررات و ارائه راه حل های کوتاه 
مدت برای حل آسیب های موجود تأکید 
کرد. پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، 
عالی  شورای  رئیس  مظاهری  طهماسب 
کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به 
تذکرهای مکرر حجت االسالم و المسلمین 
اختالفات  کاهش  برای  محسنی اژه ای 
فاحش کارشناسی ها از ابالغ ضوابط تدوین 
گزارش های کارشناسی به کارشناسان عضو 
به  دادگستری  رسمی  کارشناسان  کانون 
دنبال این دستور خبر داد و اجرای آن را 
در کاهش اختالف نظرات کارشناسی موثر 

دانست.

 رئیس قوه قضائیه در دیدار با شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مطرح کرد

انتقاد»محسنیاژهای«ازکارشناسیهایغیرواقعی
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای: در پرونده های خصوصی سازی شاهد کارشناسی های مسئله دار 
هستیم که باعث تشکیل پرونده های قضایی زیادی شده است

5103 هکتار از عرصه های 
جنگلی آق مشهد از وقف 

خارج شد
سازمان  اراضی  امور  و  حفاظت  معاون 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره 
به رای دیوان عالی کشور درباره جنگل های 
سازمان  به نفع  ساری  آق مشهد  شده  وقف 
جنگل ها، از خارج شدن 5103 هکتار از این 
عرصه های جنگلی از وقف خبر داد. به گزارش 
ایسنا، رضا افالطونی در حاشیه مراسم ارسال 
حریق  اطفای  تجهیزات  محموله  نخستین 
امروز در سازمان   نیروهای مردمی که  برای 
جنگل ها برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره 
آخرین وضعیت  پرونده های وقفی آق مشهد 
جنگل های  با  ارتباط  در  دماوند  گفت:  و 
عالی کشور  دیوان  رای  آق مشهد،  هیرکانی 
که  می شود  تلقی  فصل الخطاب  به عنوان 
این رای به نوعی به نفع سازمان جنگل ها و 
مراتع کشور صادر شده و تشخیص سازمان 
جنگل ها مبنی بر اینکه 5103 هکتار از این 
به عنوان عرصه های ملی  عرصه های جنگلی 
تلقی می شوند، تایید و از وقف خارج شده 

است.
او در ادامه اظهار کرد:  پیگیر اخذ سند مالکیت 
این  نگار  حد  نقشه های  و  هستیم  نیز  آن 
5103 هکتار را تحویل اداره  کل ثبت استان 
مازندران کرده ایم و به زودی سند مالکیت به  

نام سازمان جنگل ها صادر خواهد شد.
سازمان  اراضی  امور  و  حفاظت  معاون 
درباره  آبخیزداری کشور  و  مراتع  جنگل ها، 
اینکه  به  اشاره  با  نیز  دماوند  وقفی   پرونده 
دماوند  69 کوه  و   68  ،67 پالک  سه  سند 
است،  برگشته  جنگل ها  سازمان  نام  به 
هیئت  مصوبه  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان 
رفع  برای  کارگروهی    96 سال  در  وزیران 
سازمان  و  جنگل ها  سازمان  بین  اختالفات 
هفته  جلسه  در  که  شد  اوقاف  تشکیل 
گذشته این کارگروه مقرر شد که در جلسه  
آتی موضوع  دو پالک  وقف شده باقی مانده 
دماوند در دستور کار قرار گیرد و در آن جلسه 
افالطونی،  گفته  به  می شود.  تصمیم گیری 
به حوزه های حقوقی زمین  اتفاقات مربوط 
و  آق مشهد  و  پرونده  است  زمان بر  معموال 
اوقاف  نام سازمان  به   سند مالکیت  دماوند 
آن  قضایی  اقدامات  و   80 دهه  به  مربوط 
مربوط به اوایل دهه 90 است. با این  حال 
 پیگیری هایی که طی سال گذشته و امسال 
انجام شده، منتهی به اقدامات و نتایج اخیر 

است. شده 
سازمان  اراضی  امور  و  حفاظت  معاون 
در  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
ضمن  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش 
حریق  وقوع  انسانی  عوامل  اینکه  به  اشاره 
دسته  دو  به  طبیعی  منابع  عرصه های  در 
سهوی و عمدی تقسیم می شود، از نقایص 
موجود در قانون برای برخورد با این عوامل 
با  ارتباط  در  متاسفانه  و گفت:  انتقاد کرد 
حریق های ناشی از سهو یا قصور نقصی در 
قانون وجود دارد چرا که قانون گذار مجازاتی 
را برای افرادی که در ایجاد حریق کوتاهی یا 
مسامحه کرده اند، مقرر نکرده است و حتی 
جبران خسارتی را برای آنان تعیین نکرده و 
عمدی  عامالن حریق های  با  ارتباط  در  تنها 
از  یکی  این  شده که  مجازاتی  پیش بینی 

است. نقایص کار 
داشته ایم  متعددی  موارد  داد:  ادامه  وی 
در  حریق  ایجاد  در  نقش  به دلیل  افراد  که 
عرصه های منابع طبیعی دستگیر و به مراجع 
با  قانون گذار  اما  شده اند  معرفی  قضایی 
اقدام،  بودن  بودن   عمدی  غیر  تشخیص 
است. نگرفته  نظر  در  فرد  برای  را  مجازاتی 
افالطونی در پایان ضمن بیان اینکه عوامل 
انسانی وقوع حریق بیشتر ناشی از سهو و 
مباحث  در  است، گفت:  مسامحه  و  قصور 
در  بیشتر  که  افرادی  برای  فرهنگ سازی 
می کنند  حضور  پیدا  طبیعی  عرصه های 
سوزاندن  با  همچنین کشاورزانی که گاهی 
سرایت  باعث  محصوالت شان  مانده  باقی 
حریق به عرصه های طبیعی می شود، بسیار 
ضعیف  قانونی  اطالع رسانی  اما  شده  کار 
در  اطالع رسانی  از  سال گذشته  است.  بوده 
این زمینه را در دستور کار قرار دادیم و اعالم 
کرده ایم که برابر قانون حفظ نباتات و قانون 
مراتع،  و  از جنگل ها  بهره برداری  و  حفاظت 
کشاورزانی که می خواهند در مزارع خود باقی 
حتما  باید  بزنند  آتش  را  محصوالت  مانده 
با هماهنگی و حضور ماموران منابع طبیعی 
این اقدام را انجام دهند و رعایت نکردن این 

می شود. تلقی  جرم  مساله، 
در حالی افالطونی یکی از نقایص قانونی را 
برای حریق های  نکردن مجازات  پیش بینی 
قاسم  سرهنگ  است که  کرده  ذکر  سهوی 
از  سبزعلی - فرمانده اسبق یگان حفاظت 
جنگل ها- پیش از این با اشاره به اینکه برای 
مجازات  عمدی  و  سهوی  آتش سوزی های 
تعیین شده است، گفته بود: در حال حاضر 
و  مردم  توسط  سهوی که  حریق های  برای 
تا سه  اتفاق می افتد شش ماه  گردشگران 
 10 عمدی  حریق های  برای  و  حبس  سال 
شده  تعیین  قانونگذار  توسط  حبس  سال 

است.

محسن رضایی، معاون 
اقتصادی رئیس جمهور شد

رئیس جمهور، با صدور حکمی محسن رضایی میرقائد را به 
سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیر شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت 
میرقائد  ایسنا، محسن رضایی  به گزارش  منصوب کرد. 
متولد سال 1333 مسجد سلیمان و دانش آموخته مقطع 
دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است که فرماندهی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به مدت 16 سال)1360 تا 1376( 
سال 76  از  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیری  و 

تاکنون را در سوابق اجرایی و مدیریتی خود دارد.

معاون اول رئیس جمهور مدعی شد: 

ذخیره کاالهای اساسی را در 
وضع بدی تحویل گرفتیم

معاون اول رئیس جمهور در گفت وگویی در مورد وضعیت 
کاالهای اساسی کشور مدعی شد که دولت جدید ذخیره 
تحویل گرفته  نامطلوبی  وضعیت  در  را  اساسی  کاالهای 
است. محمد مخبر گفت: با وجود اینکه ذخیره کاالهای 
اساسی را در وضع بدی تحویل گرفتیم؛ اما در این مدت 
کم توانسته  ایم ذخیره کاالهای اساسی را به نقطه مطمئن 
برسانیم. به گزارش فارس،  مخبر معاون اول رئیس جمهور 
اساسی کشور  وضعیت کاالهای  مورد  در  گفت وگویی  در 
اینکه ذخیره کاالهای اساسی را در وضع  با وجود  گفت: 
بدی تحویل گرفتیم؛ اما در این مدت کم توانسته  ایم ذخیره 
کاالهای اساسی را به نقطه مطمئن برسانیم. او تاکید کرد: 
اقدامات خوبی انجام شد و واردات خوبی داشتیم و بعضی 
از کاالها که در بنادر بود و ترخیص و وارد کشور شد و امروز 
می توانم این خبر خوب را به مردم بدهم که ذخیره کاالهای 
اساسی در کشور به نقطه مطمئنی رسیده است. معاون 
اول رئیس جمهور تصریح کرد: با تماس های رئیس جمهور 
با روسای برخی کشورها، در بحث پول های بلوکه گشایش 

ایجاد شده است.

دعوت از صنایع و سرمایه گذاران 
برای مشارکت در تولید برق 

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی 
گاز  واحدهای  تملک  با  می توانند  کشور  صنایع  گفت: 
نیروگاه های موجود و تبدیل نیروگاه ها به سیکل ترکیبی 
عالوه بر تامین برق مطمئن و پایدار واحدهای صنعتی خود، 
 در افزایش کارایی تولید برق و همچنین توسعه ظرفیت 
تولید صنعت برق کشور مشارکت کنند. به  گزارش ایسنا، 
امیر دودابی نژاد بر لزوم تامین برق مطمئن و پایدار برای 
بخش صنعت و مشارکت صنایع در تامین انرژی تاکید کرد 
و افزود: با توجه به ضرورت منطقی شدن هزینه برق در 
سبد هزینه های واسطه ای بخش صنعت، افزایش بهره وری 
در بخش صنعت و معدن و پیرو استقبال و اعالم آمادگی 
وزارت صمت برای سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های 
حرارتی، شرکت برق حرارتی در سال جاری برای 13 واحد 
صنعتی بزرگ پرمصرف و عمدتا صنایع معدنی موافقت 
و  هزار   10 میزان  به  حرارتی  نیروگاه های  احداث  اصولی 
536 مگاوات را صادر کرده است. معاون برنامه ریزی و 
توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی گفت: اما با توجه به 
محدودیت منابع سوخت و همچنین زمان بر بودن مراحل 
پیشبرد مانند اخذ مجوزات مربوط و اجرای پروژها دو مسیر 
برای تسریع و تسهیل اجرای این پروژه ها پیش بینی شده 
است. دودابی نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای 
بخار برخی نیروگاه های سیکل ترکیبی تکمیل نشده است، 
گفت: با توجه به اینکه تولید این واحدها بخار بدون سوخت 
مازاد میسر خواهد بود، شرکت مادرتخصصی برق حرارتی 
آمادگی دارد برخی از این نیروگاه ها را که در اختیار و تحت 
بند ط  براساس  تملک دارد به شرط تکمیل واحد بخار 
تبصره 15 قانون بودجه سال 1۴00 به متقاضیان و از جمله 
صنایع واگذار کند. با توجه به آماده بودن و قابلیت تولید 
واحدهای گاز و زیر ساخت مشترک این نیروگاه ها، صنایع 
متقاضی قادر خواهند بود در زمان کوتاهی به اهداف خود 

دست پیدا کنند. 

رئیس قوه قضائیه با تاکید 
بر لزوم حساب کشی دقیق 
از کارشناسان برای حسن 
انجام وظیفه در موعد مقرر به 
کارشناسان نیز تأکید کرد در 
صورت ارجاع کارشناسی های 
متعدد به آن ها در یک مقطع 
زمانی مشخص از پذیرش آن ها 
بدون در نظر گرفتن توان انجام 
کار پرهیز کنند

رئیس قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و هزینه های آن برای مردم، کارشناسان رسمی دادگستری را فراخواند 
و گفت: برای مردمی که توان پرداخت هزینه های کارشناسی یا اعتراض به آن را ندارند باید چاره جویی شود.

امکان  این  ما  برق گفت:  سخنگوی صنعت 
۴00 مگاوات تامین  را داریم که تا بیش از 
به  دهیم.  افزایش  را  پاکستان  کشور  برق 
است  پاکستان تصمیم گرفته  ایلنا،  گزارش 
واردات برق از ایران را برای تامین نیازهای 
دهد.  افزایش  مگاوات   70 به  گوادر  بندر 
 100 واردات  برای  کشور  این  قبلی  برنامه 
تحریم های  دلیل  به  بیشتر  برق  مگاوات 

بود. شده  مواجه  مشکل  با  آمریکا 
با  گوادر  بندر  توسعه  حال  در  پاکستان   
 300 نیروگاه  راه اندازی  و  چین  همکاری 
با  است که  زغال سنگ  سوخت  با  مگاواتی 
نیروگاه  این  راه اندازی  در  تاخیر  احتمال 
فوری  نیازهای  تامین  برای  گرفته  تصمیم 
بیشتری خریداری  برق  ایران  از  بندر گوادر 

. کند
تصمیم  این  درباره  رجبی مشهدی  مصطفی 
امکان صادرات  ایران  آیا  اینکه  و  اسالم آباد 
خیر، گفت:  یا  دارد  را  این کشور  به  بیشتر 
و  روابط  توسعه  به  عالقمند  ما  کشور 
پاکستان  به  برق  بیشتر  صادرات  همچنین 
برای  پاکستان  مرز  تا  انتقال  خط  است. 
اما  بندر گوادر هم احداث شده  برق  تامین 
نیست،  مهیا  هنوز  این کشور  در  برق  شبکه 

در صورتی که امکان احداث شبکه پاکستان 
به  نسبت  خودشان  اینکه  یا  و  شود  فراهم 
جمهوری  قطعا  کنند،  اقدام  شبکه  احداث 
اسالمی ایران و وزارت نیرو آمادگی توسعه 
را  امکان  این  ما  دارد.  را  برقی  تبادالت 
تامین  مگاوات   ۴00 از  بیش  تا  که  داریم 

دهیم. افزایش  را  این کشور  برق 
پول  پرداخت  درباره  برق  صنعت  سخنگوی 
گفت:  پاکستان  سوی  از  دریافتی  برق 
مبادالت  بوده  فراهم  که  شرایطی  مطابق 
انجام شده و پاکستان  مالی بین دو کشور 
تاکنون پول برق دریافتی خود را طبق روال 

پرداخت کرده و مشکل جدی در این زمینه 
نداشته ایم.

افغانستان گفت:  به  برق  درباره صادرات  او 
برق  صادرت  هم  افغانستان  کشور  به  ما 
ما  خاص کنونی که  شرایط  در  ولی  داریم 
خودمان  کشور  برق  تامین  محدودیت  با 
کشور  این  به  صادرات  میزان  مواجهیم 
است.  کرده  پیدا  کاهش  خود  حداقل  به 
و  افغانستان  به  صادراتی  برق  مجموع 
حضور  است.  مگاوات   100 زیر  را  پاکستان 
به کشور  برق  صادرات  برای  مانعی  طالبان 

بود. نخواهد  افغانستان 

سخنگوی صنعت برق:

طالبان مانعی برای صادرات به افغانستان نیست

انرژی

در رابطه با دارو و مواد غذایی 
که از دایره تحریم ها خارج 
بود، ما نتوانستیم از محل 
این منابع بلوکه شده با 
کره جنوبی همکاری داشته 
باشیم، در صورتی که با سایر 
کشورها مانند کشور ژاپن 
که وابستگی زیادی نیز به 
آمریکا دارد مسائلی از این 
قبیل را نداشتیم

رویکرد  از  انتقاد  با  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
علیه  تحریم ها  از  تبعیت  در  دولت کره جنوبی 
ایران، گفت: کره جنوبی باید به دنبال راهکارهای 
ایران،  بازرگانی  اتاق  به گزارش  باشد.  جبرانی 
غالمحسین شافعی در دیدار با یو کانگ هیون، 
سفیر کره جنوبی در اتاق بازرگانی ایران با انتقاد 
از رویکرد دولت این کشور نسبت به ایران بعد 
از آغاز تحریم ها، گفت: در نقاط مختلف ایران 
و  صنایع  اقسام  و  انواع  در  ردپای کره جنوبی 
بعد  اما  دیده می شود،  اقتصادی  فعالیت های 
از  ناشی  اثرات منفی  ایران،  از تحریم ها علیه 
بسیار  ما  برای  سوی کره جنوبی  از  تحریم ها 
تعجب آور بود. زیرا علی رغم رابطه دیرینه بین 
دو کشور و رابطه خوب اقتصادی بین دو کشور، 
ما  برای  تحریم  مسائل  از  پیروی کره جنوبی 
بسیار سخت تر از سایر کشورها بود، به طوری که 
حتی اذهان فعاالن اقتصادی کشورمان نسبت 
به کارکرد در کره جنوبی از حالت مثبت به منفی 

تبدیل شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مبلغ قابل 
توجه مسدود شده ایران در کره جنوبی، افزود: 
حتی در رابطه با دارو و مواد غذایی که از دایره 
تحریم ها خارج بود، ما نتوانستیم از محل این 
منابع بلوکه شده با کره جنوبی همکاری داشته 
مانند  کشورها  سایر  با  صورتی که  در  باشیم، 

آمریکا  به  نیز  کشور ژاپن که وابستگی زیادی 
دارد مسائلی از این قبیل را نداشتیم و توانستیم 
دارویی  مواد  مورد  در  مخصوصًا  این کشور  با 
همکاری ها را ادامه دهیم و از طریق کشورهای 

داشتیم. ثالث همکاری 
شافعی با تاکید بر اینکه این مسائل برای هر دو 
کشور از نظر اقتصادی خسارت خواهد داشت، 
گفت: در حالی که پیش از این حجم تجارت 
بود،  دالر  میلیارد  و کره جنوبی 17  ایران  ساالنه 
اکنون این رقم به کمتر از 2 میلیارد دالر کاهش 
یافته است و این خسارت بزرگی برای فعاالن 
اقتصادی دو کشور محسوب می شود به طوری 
است  شده  باعث  ایران  در  وجود کره  خال  که 
که فعاالن اقتصادی ایرانی به دنبال جایگزین 
باشند و این فعالیت های آینده ما را هم تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. برخی از شرکت های ایرانی 
اقتصادی کره جنوبی  فعاالن  با  را  قراردادهایی 
به امضا رسانده اند و به ازای آن مبالغی را نیز 
پرداخت کرده اند، اما موفق به خرید کاال نشده اند 
این  حل  برای  تا  دارم  تقاضا  جنابعالی  از  لذا 
می توان  حاضر  حال  در  شود.  اقدام  موضوع 
زمینه  در  نیازها  از  بخشی  تامین  به  نسبت 
تجهیزات پزشکی و دارو را از طریق کره فراهم 
کنیم و این مساله می تواند برای آینده فعاالن 

اقتصادی دو کشور مفید باشد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تبعیت کره از تحریم های ایران:

کره جنوبی باید به دنبال راهکارهای جبرانی باشد
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رودخانه  بر  سیوند  سد  ساختن  طرح 
»پلوار« و در منطقه ای باستانی در سال 1367 
اکبر  حضور  با   1371 در  بعد  پنج سال  و  ارائه 
هاشمی رفسنجانی، رئیس   جمهور وقت عملیاتی 
با  سال 1386  اردیبهشت  اوایل  را  سیوند  شد. 
وقت  رئیس   جمهور  احمدی   نژاد،  محمود  دستور 
آبگیری کردند. همان روزها و سال ها هشدار داده 
می شد که با آبگیری این سد هزاران هکتار زمین 
کشاورزی مرغوب، حدود هشت هزار اصله درخت 
باستانی  و  تاریخی  تنگه  و همینطور  500 ساله 
بالغی به زیر آب خواهد رفت. مراحل ارائه طرح 
طول  سال  از 1۴  بیشتر  سیوند  سد  ساخت  و 
کشید و حاال با گذشت 15 سال از آبگیری این 
سد، همراهی کم بارشی و خشکسالی به بحران 

در این منطقه دامن زده است و اکنون بختگان 
و طشک خشکیده اند. بر اساس آخرین آمارهای 
وزارت نیرو، حجم آب قابل استفاده در سد سیوند 
در سال آبی جاری و گذشته منفی 9 بوده است. 
در سال 1۴00 و زمستان سال گذشته بارش باران 
در استان فارس به شدت کاهش داشته، به حدی 
که مسئوالن این استان چنین وضعیتی را در 50 
سال اخیر بی سابقه دانسته و خواهان مدیریت 

بهتر مصرف آب شده اند.

کسی هشدار کارشناسان را نشنید
محمد درویش، رئیس کمیته محیط زیست 
یونسکو در یادآوری آنچه بر زیستگاه های فارس 
گذشته، از سد سیوند یاد کرده و به ایلنا گفته 
است: »جانمایی اشتباه و قرار گرفتن سد سیوند 

در نقطه آبرفت درشت دانه سبب شد تا آبگیری 
این  متاسفانه  مواجه شود.  با مشکل  این سد 
سبب شده هیچ آبی نتواند در این سد ذخیره 
شود و با وجود هشدار کارشناسان منابع طبیعی 
و محیط زیست در زمان تاسیس آن، کسی به 
اضافه کردن  او  به گفته  نداد.«  این مهم گوش 
منطقه  در  کشاورزی  زمین  اراضی  هکتار   300
شهرستان های  شرب  آب  تامین  سعادت شهر، 
ارسنجان و سعادت شهر، افزایش و بهبود کیفیت 
زندگی شمال استان از اهداف راه اندازی و ساخت 
سد سیوند بود. درویش با بیان اینکه در رابطه 
با ساخت این سد مسئوالن همواره گفته اند که 
قراردادی با یک شرکت هلندی منعقد و به واسطه 
آن سیمانی را خریداری کرده اند که توانایی ذخیره 

آب را دارد، توضیح داد: »متاسفانه مسئوالن با 
لجبازی هرچه تمام تر اقدام به احداث سدی کردند 
که باعث شد نظام ورودی آب به پایین دست و 
تاالب بختگان و طشک از بین برود.« به گفته این 
فعال محیط زیست فرورفتگی آب در سد سیوند 
باعث شده سطح آب در چاه های اطراف منطقه 
سیوند موقتا باال رود و قطعا باال آمدن موقتی آب 
سبب شده مردم منطقه به یک رفاه آبی برسند 
چنان که بعد از ساخت سد مردم این منطقه به 

کشت برنج روی آورده اند.
 رئیس کمیته محیط زیست یونسکو کشت برنج 
را یکی از دالیل مهم نابودی سرزمینی در استان 
فارس دانست؛ روندی که باعث تشدید بحران آب 

در کل استان فارس می شود.

 او همچنین گفت: »ساخت سد سیوند یکی از 
عوامل افزایش ناپایداری و نابودی استان فارس 
به شمار می رود.« از سوی دیگر به گفته او در حالی 
که رودخانه های مالصدرا، کر و سیوند رمز بقای 
تاالب بختگان بوده اند، احیا نشدن تاالب بختگان 
قابلیت سکونت را از بخش بزرگ و مرکزی و نیمه 
شرقی استان فارس می گیرد. درویش ادامه داد: 
»احداث سد بر روی رودخانه های سیوند و کر، 
میخی بر تابوت زندگی در استان فارس است.« 
مقاله سد سیوند و اثرات محیط زیستی آن بر 
نیریز )منتشر شده در آبان 85، شماره 36 مجله 
حافظ( به این اشاره می کند که پس از آبگیری 
سد سیوند، دیگر سیالب رودخانه »پلوار« هم به 
رود »کر« نرسیده و در نتیجه، به دریاچه نیریز هم 
نخواهد ریخت. »به دنبال این رویداد، پیوستگی 
میان دو دریاچه طشک و بختگان برای همیشه از 
یبن خواهد رفته و نتیجه آن خشک شدن دریاچه 
دریاچه  آن  از  اندکی پس  بود.  خواهد  بختگان 
طشک هم به خاموشی فرو خواهد رفت؛ چرا که 
هم اکنون شوری دریاچه طشک به 1200 واحد 
پرآب  برابر سال های  است که حدود ۴  رسیده 
گذشته است. و آنگاه است که فاجعه ای محیط 
زیستی برای نی ریز رخ خواهد داد.« این پژوهش 
همچنین پیش بینی می کند که روی دیگر فاجعه ، 
زمین های شوره زار کف دریاچه خواهد بود که با 
وزش هر نسیمی، نمک های آن همچون پرده ای 
بر روی زمین های کشاورزی کشیده می شوند و 
حتی اگر آبی از چشمه سارها برای زمین ها باقی 
استعداد  شوره زار  زمین های  دیگر  باشد  مانده 
به  داشت.«  نخواهند  شکوفایی  برای  چندانی 
معدنی  منابع  دکترای  دانشور،  احسان  تازگی 
رسی، کیفیت مخازن و رسوب شناسی از دانشگاه 
لیورپول و محقق ارشد این دانشگاه، در گفت وگو 
با ایسنا در توضیح دالیل اصلی خشکیدن بختگان 
به سدسازی اشاره کرده و گفته است: »حقابه آن 
قطع شده، هم از آب سطحی و هم زیرزمینی 
منطقه برداشت های بی رویه شد، و دو سدی که 
روی رودخانه کر و سیوند احداث کردند و حفر 
چاه های متعدد کشاورزی در حاشیه رود کر همه 
به  ورودی  آب  و  بختگان  باعث کاهش حق آبه 
آن شد. همه این ها وقتی دست به دست هم 
دادند، به خشکی حوضه بختگان منجر شدند. 
تمام منطقه ای که آب هایش جمع و به بختگان 
قرمز  دشت های  جزء  اکنون  می شد،  سرازیر 
کشور است. یعنی از حد تنش گذشته اند و جز 
دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند.« به 
گفته او در حالی که در سال آبی 98-99 ما 170 
شهر با تنش آبی در کشور داشتیم، اکنون 2۴5 
شهر و پیش بینی می شود این عدد در تابستان 

به 270 برسد. 

بازخوانی تبعات سدسازی روی رودخانه پلوار

سیوند،آبرابربختگانوطشکسدکرد
رئیس کمیته محیط زیست یونسکو: جانمایی اشتباه و قرار گرفتن سد سیوند در نقطه آبرفت درشت دانه سبب شد 

آبگیری این سد با مشکل مواجه شود و هیچ آبی نتواند در این سد ذخیره شود

مصدوم آتش سوزی تنگه 
هایقر جان باخت

جهانبخش بهزادی آخرین مصدوم آتش سوزی 
ارتفاعات »هایقر« در شهرستان فیروزآباد پس 
از 20 روز، در بیمارستان امیرالمومنین)ع( شیراز 

جان باخت.
ارتفاعات  آتش سوزی  پی  در  مهر،  به گزارش 
هایقر فیروزآباد در مرداد ماه سال جاری 3 نفر از 
اعضای یک خانواده جان خود را از دست دادند و 
یک نفر نیز به دلیل مصدومیت به بیمارستان در 

شیراز منتقل شد.
مصدوم این حادثه با 6۴ درصد سوختگی صبح 
روز سه شنبه در بیمارستان حضرت امیرالمومنین 
)ع( شیراز پس از 20 روز تحمل درد و رنج، جان 

باخت.
در آن آتش سوزی حامد، ناصر و رضا بهزادی برای 

دفاع از محیط زیست به شهادت رسیده بودند.

سیل صدها خانه 
در ایالت »تنسی« 

را تخریب کرد
به گفته مقامات محلی، صدها خانه در پی 
»تنسی«  ایالت  در  شدید  سیالب  وقوع 
سکونت  غیرقابل  یا  دیده  خسارت  آمریکا 
وقوع  اثر  بر  ایسنا،  گزارش  به  شده اند. 
صدها  تخریب  و  تنسی  ایالت  در  سیالب 
منزل مسکونی، ساکنان این منازل و افراد 
حادثه دیده در نزدیکی کلیساهای محلی و 
پناهگاه های موقتی که توسط صلیب سرخ 
آمریکا تهیه شده بود، پناه گرفتند. مقامات 
همچنین روز سه شنبه اعالم کردند: ده ها نفر 
که پس از وقوع سیل در این ایالت، اسامی 
شان جزو مفقودشدگان بوده، پیدا شدند و 
قربانیان  تعداد  محلی،  آمار  بنابر  همچنین 
این حادثه نیز که قبال 21 تن گزارش شده 

بود به 18 تن کاهش یافت.
به  مرگبار  سیل  این  حاکیست  گزارش ها 
وارد کرده  خساراتی  نیز  مشاغل  و  جاده ها 
تنها سه تن دیگر  رویتر،  به گزارش  است. 
هنوز مفقود هستند و این در حالی است که 
این  مفقودان  تعداد  مقامات  این  از  پیش 

بودند. اعالم کرده  تن  را 50  حادثه 

|پیام ما|احداث سد سیوند از همان ابتدا جنجال برانگیز بود؛ سدی روی رودخانه سیوند که نقطه اعتراض به آن احتمال آسیب به آرامگاه 
کوروش بود. آرامگاه پادشاه هخامنشی اگرچه به زیر آب نرفت اما با آبگیری این سد، هم راهی باستانی غرق شد و آثار باستانی اطراف 
گرفتار رطوبت شدند، هم بخت از دریاچه بختگان و تاالب طشک رو گرداند. اکنون که روزگار خشکسالی طوالنی تر شده است، بار دیگر 
از این سد که طرح اولیه ساخت آن 33 سال پیش ارائه شد، صحبت به میان آمده؛ یادآوری جانمایی اشتباه این سد با وجود همه 

هشدارها، نبود امکان ذخیره سازی آب در این سال های کم بارش و همراهی با تشدید بحران آب در استان فارس.

بر اساس آخرین آمارهای 
وزارت نیرو، حجم آب قابل 

استفاده در سد سیوند در سال 
آبی جاری و گذشته منفی 9 
بوده است. در سال 1۴00 و 
زمستان سال گذشته بارش 

باران در استان فارس به شدت 
کاهش داشته، به حدی که 
مسئوالن این استان چنین 

وضعیتی را در 50 سال اخیر 
بی سابقه دانسته و خواهان 

مدیریت بهتر مصرف آب 
شده اند

محمد درویش: فرورفتگی آب 
در سد سیوند باعث شده سطح 

آب در چاه های اطراف منطقه 
سیوند موقتا باال رود و قطعا باال 

آمدن موقتی آب سبب شده 
مردم منطقه به یک رفاه آبی 

برسند چنان که بعد از ساخت 
سد مردم این منطقه به کشت 

برنج روی آورده اند
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 مهندس ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو:
ضرورتایجادمدیریتاکتشافیباحضورکنسرسیومشرکتهایمعدنی

انی
عرس

طال
ا

شرکت  مدیرعامل  تقی زاده  ناصر  مهندس 
معدنی و صنعتی چادرملو در گفت و گودرباره 
انتظارات از وزیر صمت بیان کرد: خوشبختانه 
به لحاظ معدنی کشوری غنی هستیم اما به 
عمقی  اکتشافات  خصوصا  اکتشاف  لحاظ 
از  زیادی  بخش  و  هستیم  ضعیف  بسیار 

تاثیر  ملی  اقتصاد  در  می تواند  معادنی که 
است. ناشناخته  باشد  داشته  قطعی 

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
و  ایران  مرکزی  کویر  در  که  است  معتقد 
نواحی غرب کشور معادن غنی زیادی وجود 
دارد اما در اکتشافات عمومی بسیار ضعیف 

عمل شده است و بخش زیادی از معادنی 
که می تواند  در اقتصاد ملی تاثیر داشته باشد 

است. ناشناخته 
ناصر تقی زاده گفت: انتظاری که از وزیر محترم 
جدید در این ارتباط داریم این است که کویر 
 مرکزی ایران را مدیریت اکتشاف واحد کنند.

او ادامه داد: یک کنسرسیوم متشکل از چند 
شرکت  بزرگ معدنی که توان مالی و امکاناتی 
آن  مالکیت  که  بحث هایی  از  فارغ  دارند 
مربوط به بخش غیرخصوصی که یا ایمیدرو 
است یا دولت و یا انرژی اتمی، این مدیریت 
اکتشاف را واحد کنند تا بشود باهم یک  کار 
ضربتی و جهادی انجام شود و بتوانیم اعماق 
پایین تر زمین را بررسی  و معادن جدید را 

اکتشاف  کنیم.
شرکت  در  ارتباط  همین  در  او  گفته ی  به 
برای خرید هشت دستگاه حفاری  چادرملو 
تا عمق  دو هزار و هفتصد و سه هزار اقدام 
بخشی  و  آن ها  رسیده  از  بخشی  و  کردیم 

آمد.  خواهد 

مدیرعامل این شرکت معدن می گوید با توجه 
به شرایط کشور نمی توان از دولت انتظاراتی 
بخش  به  را  پروژه ها  برخی  باید  و  داشت 

صنایع و معادن واگذار کرد.
دلیل  به  دولت  قطعا  کرد:  اظهار  تقی زاده 
گستردگی کار و درگیری با کرونا ، شاید توان 
مالی برای اجرای پروژه های عمرانی بزرگ 
بزرگ  اتوبانهای  احداث  و  آب  انتقال   مانند 
به عنوان مثال فرض کنید  باشد،  نداشته  را 
باید  سیستان  بلوچستان  آب  برای  دولت 
پول هزینه  تومن  حدود هفتاد هزار میلیارد 
کند. این انتظاری است که شاید با توجه به 
تحریم های ظالمانه امریکا و محدودیت منابع 

نتواند این کار را انجام دهد.
او ادامه داد: راهکار انجام این پروژه ها از نظر 
من  به عنوان کارشناس بهره گیری از معادن 
مس  معدن  کنید  یک  فرض  است.  غنی 
شرکت  یک  به  بلوچستان  و  سیستان  در 
معدنی  بزرگ  شرکت های   از  کنسرسیوم، 
واگذار شود. با این قید که پس از واگذاری 

اجرایی  عملیات  چند  سال  دو  مدت  ظرف 
سود  منتظر  این،  با  همزمان  و  شود   شروع 

نمانند. معدن  از  بهره برداری 
شما  می شود که  باعث  این  افزود:  تقی زاده 
سه تا  کار را همزمان با هم انجام دهید. یک، 
این پروژه عمرانی بزرگ انجام می شود، دو، 
ایجاد اشتغال و سه، افزایش تولیدات کشور. 
مثال صد هزار تن مس، هفتاد و یک میلیارد 

دالر به صادرات مملکت اضافه می کند.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
از آقای  انتظاری است که من  گفت: این ها 
دارم.  فاطمی  دکتر  آقای  جناب  جدید  وزیر 
انرژی ای  و  بودن  جوان  توجه  به  با  ایشان 
که دارند قطعا در دولت جناب آقای رییسی 
و  شود  انجام  جهادی  دارند کارهای  تمایل 
شاید  شود  حل  مردم  مشکالت  از   بخشی 
یکی از روش های اجرای پروژه های سنگین 
منابع  از  که  ما  باشد  شیوه ها  این  عمرانی 
اجرا  برای  داده  ما  به  خداوند  زیرزمینی که 

کنیم.  استفاده 
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وزارت  سکاندار  دومین  انتخاب  سرنوشت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
این  به زودی معلوم می شود. در حالی که 
کمتر  خود،  سازمانی  دوران  در  وزارتخانه، 
مدیرانی متخصص به خود دیده است، این 
بار نیز کنشگران این سه حوزه از نگرانی های 
به  بی توجهی  به  نسبت  و  گفته اند  خود 
بخش میراث فرهنگی انتقاد کرده اند.  وزیر 
خود  برنامه های  از  دفاع  در  پیشنهادی 
که  داده  مجلس  به  برگه ای   22 گزارشی 
پیشین  آمارهای  مرور  به  آن  بخش کالن 
منتقد  کارشناسان  بعضی  و  پرداخته 
بخش  در  ویژه  به  برنامه ها  این  می گویند 
غیرقابل  شعارهایی  تکرار  گردشگری، 

اجراست.
فرهنگی  میراث  حوزه  همچنین کارشناسان 
با انتقاد از توجه به بعد اقتصادی این حوزه 
و تاکید بیش از حد بر گردشگری، معتقدند 
میراث فرهنگی در برنامه ضرغامی به سایه 
رفته و فراموش شده است. رضا دبیری نژاد، 
منتقدان  این دست  از  موزه ملک که  مدیر 
است دیروز به میراث خبر گفت که: »روز به 

روز بر توقعات اقتصادی افزوده می شود و 
حاال با میراث فرهنگی به عنوان یک حاشیه 
یک  دیگر  فرهنگی  میراث  هستیم.  رو به رو 
ابزار و کاال  حیات یا نگرش نیست بلکه به 
از  ابزاری  نگاه  این  با  و  است  تبدیل شده 
دیگر  است.  شده  کاسته  فرهنگی  ساحت 
دانش،  تولید  آموزش،  متولی  نهاد  این 
با  نیست.  فرهنگی  قطب سازی  و  پژوهش 
میراث  شدن  نحیف  و  نگاه فرهنگی  حذف 
به  آیا  حاکم  سیاسی  نگرش  در  فرهنگی 
نگاه  از  رسیده ایم؟«  فرهنگی  میراث  پایان 
خود  امروز  فرهنگی  میراث  حالی  در  او 
در  است  قرار  شده که  تبدیل  فرع  یک  به 
خدمت نگاه اقتصادی و درآمدزا قرار گیرد؛ 
موضوعی که به فرع و حاشیه کشانده شده 
به خوزه های  را  است چگونه می تواند خود 
دیگر سرایت دهد و بر توسعه و برنامه ریزی 
اندازد؟  سایه  پایدار  توسعه  منظر  در  کشور 
میراث  وقتی  ملک  موزه  مدیر  اعتقاد  به 
از  فراگیر،  قدرتمند،  نگاهی  از  فرهنگی 
پشتیبانی های  از  اثربخش،  و  مولد  جایگاه 
مدافعان  از  و  نظریه ساز  و  قدرتمند 

بپذیریم  باید  می شود  خالی  شناسنامه دار 
رسیده ایم. فرهنگی  میراث  پایان  به  که 

 برنامه های ضرغامی
با وجود این انتقادات اما عصر سه شنبه 
را  ضرغامی  صالحیت  فرهنگی  کمیسیون 
همچنین  فرهنگی  کمیسیون  کرد.  تایید 
اجرایی  عملکرد  که  است  کرده  اعالم 
اسناد  تحقق  اساس  بر  پیشنهادی  وزیر 
تحول خواهی،  روحیه  به  توجه  و  باال دستی 
نجات  و  برنامه محوری  فسادستیزی، 
اقتصادی بخش گردشگری خواهد بود. در 
وزیر  شفاهی  تعهدات  و  توضیحات  شرح 
این موضوعات  به  پیشنهادی در کمیسیون 
بخش  سه  »تفکیک  است:  شده  اشاره 
خانواده  گردشگری  برای  برنامه  و  فعلی 
تدوین  ساله،   20 برنامه  طی  در  محور 
فرهنگی،  میراث  وزارتخانه  اساسنامه  الیحه 
درآمد  کسب  گردشگری،  و  صنایع دستی 
سیاحتی،   – فرهنگی  مراکز  از  متناسب 
فضای  در  گردشگری  تبلیغات  گسترش 
 - علمی  نیروهای  از  استفاده  مجازی، 

گردشگری،  و  تورگردانی  برای  فرهنگی 
به  سرویس دهی  و  امکانات  کردن  فراهم 
کردن  ارزان  خارجی،  و  داخلی  گردشگران 
با  برخورد  و  ستیزی  فساد  گردشگری، 
رانت خواری در آثار میراثی - هنری بررسی 

عمومی.«  معیارهای 

 موافقان چه گفتند؟
در  نمایندگانی  دیروز  علنی  جلسه  در 
از جمله  با ضرغامی سخن گفتند.  موافقت 
نماینده  هاشمی،  زاده  قاضی  امیرحسین 
مردم مشهد که گفت: »آقای ضرغامی هم 
دارای شناخت در حوزه دفاعی و هم آشنا 
رسانه  همچنین  و  استراتژیک  مسائل  به 
بوده و هم اهل تعامالت اجتماعی است.« 
»آقای  کرد:   آغاز  اینطور  را  صحبتش  او 
نیازی به تعریف و تمجید بنده ندارد و فقط 
خصوص  در  جمالتی  بنده  احترام  روی  از 
ایشان می گویم. 200 تن از نمایندگان که در 
موافقت ایشان ثبت نام کردند و این نشان 
از ایشان است.« از شناخت کافی مجلس 
در  مطالبی که  از  »یکی  ادامه گفت:  در  او 
خصوص ایشان مطرح می شود این است 
که چرا چهره با سابقه کار فرهنگی و رسانه ای 
شده  معرفی  اقتصادی  وزارت  یک  برای 
را  آن  اما  موافقم  جمله  این  با  بنده  است. 

نمی دانم.  کامل 
محصور  فرهنگ  چه کسی گفته که  اساسا 
وزارت  در حالی که  است  فرهنگ  وزارت  در 
میراث فرهنگی و گردشگری می تواند تمدن 
اگر  کند.  معرفی  دنیا  به  را  ایران  بزرگ 
باز  را  انقالب  از  جدیدی  فصل  می خواهیم 
کنیم، باید فرهنگ و تمدن خود را بیش از 

دهیم.«  نشان  دنیا  به  پیش 
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان 
منزوی  را  ما  خواهند  می  »دشمنان  کرد: 
کنند اما ما باید با استفاده از ابزار گردشگری 
ظرفیت های بزرگ فکری و فرهنگی جامعه 
مسئله  امروز  معرفی کنیم.  دنیا  به  را  خود 
به  نیاز  است  تبلیغات  مسئله  گردشگری 
فردی داریم که با تبلیغات آشنا باشد بتواند 
با جهان و همه مذاهب، اقوام و گویش ها 
سخن بگوید و دقیقا فردی رسانه ای نظیر 

آقای ضرغامی نیاز داریم.«
و  تحریم کردند  را  »ما  او همچنین گفت: 
نمی  ما  به  نیز  نفت  فروش  اجازه  حتی 
فردی  به  حوزه گردشگری  برای  ما  دهند 
روابط  به  که  داریم  نیاز  استراتژیک 

باشد.« آشنا  بین المللی 
در  کنگاور  مردم  نماینده  رضایی،  علی 
مجلس،  با  تعامل  موضوع  هم  مجلس 
و  جوانگرایی  روحیه  ها،  رسانه  با  ارتباط 
اشاره  قرآن کریم  نظری  مبانی  با  آشنایی 
ضرغامی  تحول گرایانه  نگاه  گفت:  و  کرد 

است. تحسین  قابل 
 بنده کارمند صدا و سیما بودم و از نزدیک 
تجربه  و  تخصص  دارم.  آشنایی  ایشان  با 
در حوزه مرتبط با رسانه از ویژگی های بارز 
ایشان است. همچنین توانمندی در ایجاد 
دستگاه های  در  هم افزایی  و  هماهنگی 
امنیتی و حاکمیتی پیرامون مأموریت های 
ایشان  ویژگی های  دیگر  از  وزارتخانه 
اقتصادی  کمیسیون  عضو  این  است.« 
مدیریتی  نظر  از  را  ضرغامی  مجلس، 
با  و گفت: »ایشان  نامید  توانمند و شجاع 
مبانی نظری و قرآنی آشنایی دارند و این 
موضوع می تواند در مأموریت ها کمک کند. 
روشنگری   "88 "فتنه  ماجرای  در  ایشان 

دارند.« خوبی  شجاعت  پس  کردند 

 مخالفان چه گفتند؟
بود.  کمتر  موافقان  از  مخالفان  تعداد 

و  صنایع  کمیسیون  عضو  موسوی،  علی 
مخالفان  از  یکی  عنوان  به  مجلس  معادن 
پیشنهادی  وزیر  برنامه های  »در  گفت: 
دستی  صنایع  بخش  در  و  فرهنگی  میراث 
و  از سیاست جدایی فرش دستباف  صرفا 
صنایع دستی انتقاد شده است و برنامه ای 
برای تولیدات و افزایش صادرات این هنر 

است.« نشده  تبیین  ارزشمند  صنعت 

وزیر  به  خطاب  ملکان  مردم  نماینده 
پیشنهادی اضافه کرد: »با نگاهی اجمالی به 
از  ارائه شده  برنامه  و  پیشینه سوابق کاری 
سوی شما این امید وجود دارد که آیا شما 
در دوران مسئولیت تان شاهد تحول اساسی 
به  یا  بود؟  خواهیم  مردم  نفع  به  تغییر  و 
واسطه سوابق رسانه ای شما اقدامات اجرایی 
و تصمیمات شما جنبه تبلیغاتی و نمایشی 
خواهد داشت؟ دغدغه نبود انگیزه باالی کار 
و تالش جهادی از سوی شما در وزارتخانه ای 
که تناسب چندانی با امور جاری و بدنه آن 

است. نگران کننده  ندارید، 
 با عنایت به نقش محوری این وزارتخانه در 
میراثی  فعالیت های  ارتقای  و  سازماندهی 
ایجاد  ضرورت  و  کشور  در  گردشگری  و 
معنوی  و  مادی  حمایت های  و  مشوق ها 
وزیر  عنوان  به  شما  حوزه،  این  فعاالن  از 
اما  شده اید  مطرح  باتجربه  و  تحول گرا 
را  الزم  احاطه  و  تخصص  می رسد  نظر  به 

ندارید.«
اینکه  بیان  با  ملکان  مردم  نماینده   
منفی  اثر  کمترین  روستایی  گردشگری 
افزایش  و  اجتماعی  و  زیست  محیط  بر 
و  سودآوری  و  عمومی  آگاهی های 
و  محلی  جوامع  در  درآمدی  فرصت های 
قشر محروم را دارد، گفت: »شما برای این 
برنامه ای  چه  کم درآمد  و  محروم  اقشار 
دستی  صنایع  برای  ضرغامی  آقای  دارید. 
تحول  بزرگترین  که  سنتی  هنرهای  و 
بهبود  و  محروم  مناطق  اشتغال زایی  و 
مهاجرت  مانع  و  می کند  ایجاد  را  معیشت 
بزرگ می شود چه  به شهرهای  روستاییان 
برنامه  زودبازده و کوتاه مدت و چه برنامه 

دارید؟« اقشار  این  برای  بلندمدت 
سعیدی،  الدین  معین  نیز  شب  سه شنبه 
وزیر  با  مخالفت  در  چابهار  مردم  نماینده 
برنامه  در  امالیی  غلط  وجود  به  پیشنهادی 
و گفت:  اشاره کرد  تخصص  نداشتن  و  او 
برنامه های ضرغامی  در  امالیی  » غلط های 
از  ناقصی  توصیفی  گزارش  و  دارد  وجود 

است.  شده  ارائه  گردشگری  وضعیت 
آقای ضرغامی مدیری است در تراز انقالب 
نکته  هیچ  خالق،  تحول گرا،  اسالمی، 
خاکستری در کارنامه مالی ایشان نیست، 

ساختند. کاری  بهر  را  کسی  هر  ولی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  برای  اگر   
ایشان  از  دفاع  برای  می شدید  معرفی 
برنامه ای که  استناد  به  می کردم،  نام  ثبت 
جایگاه  این  مناسب  را  شما  کردید  ارائه 

نم.« نمی دا

معاصر  صنایع دستی  موزه  بازگشایی  زمزمه 
آثار  نمایش  به   1389 سال  از  که  ایران 
صنایع دستی ایران اختصاص یافت، پس از 
13 سال تعطیلی، دوباره به گوش می رسد.
ایران  صنایع دستی  موزه  ایسنا،  گزارش  به 
و کتابت  موزه خط  از سال 1389  تا پیش 
میرعماد و پیش از انقالب اسالمی نیز کاخ 
فرزندان محمدرضا پهلوی بوده است. اطالع 
دقیقی درباره تاریخ ساخت بنای این موزه 
در  طبقه  دو  قدیمی  بناهای  از  یکی  در  که 
دسترس  در  دارد،  قرار  سعدآباد  مجموعه 
 1۴ قرن  به  که  می رود  احتمال  و  نیست 
قمری یعنی اوایل حکومت پهلوی اول تعلق 

باشد. داشته 
به  در دو طبقه  موزه صنایع دستی پیش تر 
نمایش آثار صنایع دستی ایران می پرداخت 
که طبقه اول آن 196 مترمربع زیربنا و 310 
متر مربع مساحت دارد. یکی از اقداماتی که 
برای  مناسبی  مکان  به  تبدیل  را  موزه  این 
تغییر  کرده،  دستی  صنایع  آثار  نمایش 
طراحی خارجی و مرمت آن است که توسط 
مهندس فیروزه اطهاری و هومن صدر انجام 

است. شده 
و  شیشه گری  سرامیک،  و  سفال 
هنری  صنایع  ایران،  سنتی  رودوزی های 
چوبی، آثار فلزی و آثار نفیسی از نقاشی های 
ایرانی از هنرمندان معاصر، پنج گروه آثاری 
درآمده.  نمایش  به  موزه  این  در  است که 

این موزه شامل ۴00 اثر فاخر و نفیس است 
که حاال پس از 13 سال تعطیلی زمزمه هایی 
گرفته  شکل  آن  دوباره  بازگشایی  بر  مبنی 

است.
به گفته ویدا توحدی، مدیر کل دفتر آموزش 
و ترویج معاونت صنایع دستی وزارت میراث 
ساختمان  در   1373 سال  از  فرهنگی 
در  وقت  صنایع دستی  سازمان  مرکزی 
از  تهران مجموعه ای نفیس  میدان ولیعصر 
بهترین آثار صنایع دستی استادان به نام و 
صاحب سبک خریداری شده بود که از سال 
1379 تا 1385 به ساختمان ولنجک منتقل 
شده بود. اما این آثار به دالیلی جمع آوری 

نگهداری  نامناسب  شرایط  علت  به  و  شده 
عزم  به  اما   1399 سال  در  شدند.  تخریب 
مسئوالن تصمیم گرفته شد تا موزه ای برای 
تا  شود  بازگشایی  و  احیا  آثار  این  نمایش 
مهیا  دیگر  بار  آثار  این  شدن  دیده  فرصت 

شود.
موزه  این  »بازگشایی  افزود:  توحدی 
معاصر،  صنایع دستی  اعتبار  افزایش  سبب 
همچنین  و  پژوهش  برای  محوری  کانونی 
دریافت الگوی مناسب با زمان کنونی برای 
خواهد  مربوطه  عالقه مندان  و  دانشجویان 
بازگشایی  برای  دقیقی  زمان  هنوز  اما  بود. 

است.« نشده  اعالم  آن 

نظر نمایندگان در بررسی صالحیت عزت هللا ضرغامی، وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

وزیرآشنابارسانهوبیگانهبامیراث
قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد: 200 تن از نمایندگان در موافقت با ضرغامی ثبت نام کردند و این نشان از 
شناخت کافی مجلس از اوست
 موسوی، عضو کمیسیون صنایع: دغدغه نبود انگیزه باالی کار و تالش جهادی در وزارتخانه ای
 که تناسب چندانی با امور جاری و بدنه آن ندارید، نگران کننده است

زمزمه های بازگشایی موزه صنایع دستی معاصر ایران

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خوزستان هشدار داد

خشک شدن 4 درصد 
هورالعظیم در کمتر از 5 روز

خوزستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
گفت: تنش در تاالب هورالعظیم زیاد است 
و شرایط زیست آبزیان تاالب رو به نگرانی 
است و تنها راه حل جلوگیری از مرگ و میر 
تاالب  اختصاص   حقابه  ماهیان،  گسترده 

است.
مطالبه گر   حقابه  افزود:  اشرفی  محمدجواد 
تاالب هستیم و نیاز آبی تاالب باید توسط 
با توجه  تامین شود. متاسفانه  نیرو  وزارت 
بزرگ در مقیاس ملی  تاالب های  به وجود 
خوزستان،  و  کشور  سراسر  در  فراملی  و 
پرداخت  آبی  نیاز  اندازه  به  تاالب ها    حقابه 
در  اخیر  روزهای  در  چالشی که  نمی شود. 
روبه رو  آن  با  خوزستان  هورالعظیم  تاالب 
تامین   حقابه  عدم  دلیل  به  صرفا  هستیم 

است. بوده  تاالب 
به گزارش ایسنا، او همچنین گفت: در حال 
حاضر میزان آبگیری تاالب هورالعظیم 68.5 
 ۴8 حدود   1 شماره  مخزن  است.  درصد 
درصد،   83 حدود   2 شماره  مخزن  درصد، 
مخزن  درصد،   80 حدود   3 شماره  مخزن 
شماره ۴ حدود 65 و مخزن شماره 5 حدود 

50 درصد آب دارد.
اشرفی بیان کرد: صرفا آبگیری تاالب برای 
و  تاالب  بودن  آبگیر  بلکه  نیست  مهم  ما 
کارکرد اکوسیستم تاالب مهم است در حالی 
از  توجهی  قابل  بخش های  در  اکنون  که 
تاالب که تحت عنوان نقاط آبگیر از آن ها یاد 
می شود، عمق آب بسیار کم است و آبزیان 
نمی توانند در این نقاط زندگی کنند بنابراین 
معرض  در  شدت  به  تاالب  زیست مندان 

تهدید و خطر هستند.
با  با کم آبی  کارگروه سازگاری  در  افزود:  او 
سازمان آب و برق خوزستان توافق شد که از 
خردادماه تا پایان شهریورماه، 259 میلیون 
این  اما  شود  داده  تاالب  مترمکعب   حقابه 
آبگیری  میزان  زیرا  است  نداده  رخ  اتفاق 
درصد   75 حدود  اردیبهشت ماه  در  تاالب 
بود. در حال حاضر نیز آبگیری 68 درصدی 
تاالب به این معنی نیست که در 68 درصد 
زندگی  زیست مندان  و  آبزیان  هورالعظیم، 
می کنند؛ این آب شاید تنها از منظر کنترل 

گرد و غبار مفید باشد.
اشرفی همچنین گفت: در کمتر از پنج روز، 
۴ درصد از مساحت تاالب هورالعظیم را از 
حدود  هفته گذشته  در  یعنی  دادیم  دست 
72.5 درصد تاالب آب داشت اما در پایش 
جدید، مساحت دارای آب هورالعظیم 68.5 
درصد بود که این اتفاق بد است. در 20 روز 
گذشته متوسط حداکثر آبی که وارد تاالب 
شد، 3 مترمکعب در ثانیه بود در حالی که 
باید 2۴ مترمکعب در ثانیه آب وارد تاالب 
خاص  امسال  گرمای  نیز  طرفی  از  شود. 
در  ثانیه  در  مترمکعب   30 روزانه  و  است 
می دهد  رخ  آب  تبخیر  هورالعظیم  تاالب 
که نتیجه این شرایط، کوچک شدن تاالب 
در  آب  هدررفت  و  اتالف  همچنین  است. 
است.  بوده  زیاد  بسیار  تاالب  مسیر  طول 
حدود 16 هزار هکتار کشت شلتوک در طول 

زیادی است. انجام شده که عدد  مسیر 

سومین موزه شهرستان 
ِاَوز راه اندازی شد

گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  مسئول 
راه اندازی  از  ِاَوز  شهرستان  صنایع دستی  و 

داد. خبر  شهرستان  این  موزه  سومین 
اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
استان فارس، فرهاد پیرزاد گفت: »با تالش 
فوزیه خضری مجموعه عروسک های ایران و 
ملل دیگر جمع آوری  شده است که با عنوان 
قومیت های  عروسک های  مجموعه داری 

است.« اخذ کرده  را  خود  مجوز  ایرانی 
شده  سعی  مجموعه  این  »در  افزود:  او 
تا  شمال  از  ایرانی  اقوام  عروسک های 
خارج  همچنین کشورهای  و  جنوب کشور 
شامل  ایرانی  عروسک های  برگیرد،  در  را 
لرستان، بختیاری، قشقایی، گیالن، کرمان، 
آذربایجان، کرمان،  نادری،  هرمزگان، کالت 
سیرجان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی، گلستان، مازندران همچنین 
همچون  خارجی  کشورهای  عروسک های 
ارمنستان،  روسیه،  کوبا،  مکزیک،  هند، 
سریالنکا،  ژاپن،  چین،  ترکیه،  آمریکا، 

است.« آفریقایی  کشورهای  انگلیس، 
عروسک ها  همه  تاکنون  پیرزاد  گفته  به 
مستندنگاری و تصویر و مشخصات تعدادی 
در  اَِوز  عروسک های  موزه  پیچ  در  آنها  از 
evaz. آدرس  به  اینستاگرام  مجازی  شبکه 
گذاشته شده  نمایش  به   dollsmuseum
نام های  به  موزه  دو  مجوز  تاکنون  است. 
اوز  در  بازرگانان  موزه  و  مردم شناسی  موزه 
صادرشده که مشغول فعالیت هستند و موزه 
عروسک های قومیت های ایرانی سومین موزه 

است. دوست  فرهنگ  شهرستان  این  در 

مدیر موزه ملک: وقتی 
میراث فرهنگی از نگاهی 
قدرتمند، فراگیر و اثربخش و 
از مدافعان شناسنامه دار خالی 
می شود باید بپذیریم که به 
پایان میراث فرهنگی رسیده ایم

|پیام ما| پنجمین روز بررسی صالحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم، با بررسی صالحیت عزت هللا ضرغامی، وزیر پیشنهادی میراث 
به  را بی توجه  این وزارتخانه  برای  برنامه خود  با ضرغامی که  این جلسه، در مخالفت  آغاز شد. در  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
عنوان این نهاد، با گردشگری آغاز کرده و بخش کوتاهی را به میراث فرهنگی اختصاص داده، به مسائلی چون وجود غلط امالیی در 
برنامه پیشنهادی، نبود انگیزه جهادی و نداشتن ابتکار عمل در گردشگری از لحاظ سنی و همچنین مقاومت در برابر گردشگری به دلیل 
ارزش های اعتقادی و اسالمی اشاره شد. نمایندگان همچنین در موافقت با او باز هم بیشتر بر مسئله گردشگری تکیه کردند و گفتند 
ضرغامی می تواند راه را بر دشمن ببندد و دوگانگی کاذب در گردشگری را کنار بزند. آنها همچنین گفتند وزیر پیشنهادی در »فتنه 88« 
روشنگری کرده، شجاعت خوبی دارد، حوزه دفاعی، مسائل استراتژیک و رسانه را می شناسد و به اکثر شهرهای ایران سفر کرده است.

موزه

پروژه مطالعه و حفاظت 
مجسمه نادرشاه در فاز 
جدیدی با هدف برنامه ریزی 
کنترل خوردگی و تقویت 
شرایط سازه به لحاظ 
ترک های تنشی با استناد 
به مطالعات پیشین 
برنامه ریزی شده است

ممکن  شیوه های  ایمنی  ارزیابی  مطالعات 
ترک های  خوردگی  کنترل  و  ترمیم  در 
پرستو  شد.  تکمیل  نادرشاه  مجسمه  تنشی 
مطالعه  پروژه  تخصصی  راهبر  نعیمی طرئی، 
و حفاظت مجسمه نادرشاه واقع در مجموعه 
باغ نادری مشهد، با اعالم این خبر گفت: این 
پروژه بزرگ میان رشته ای با پیشنهاد اداره کل 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
کل  اداره  حمایت  و  خراسان رضوی  استان 
و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه  توسط  موزه ها، 
گردشگری در سال 139۴ کلید خورد. او با بیان 
پروژه ضمن جمع آوری  فاز نخست  در  اینکه 
با  اثر  از  سوابق موجود، مراحل مستند نگاری 
تجهیزات به روز و شیوه های ممکن انجام شد 
تمامی  دوم سال 1395  فاز  در  تصریح کرد: 
هدف  با  الزم  تخصصی  و  علمی  مطالعات 
تشخیص آسیب ها و ارزیابی وضعیت اثر برای 
توسط  حفاظتی،  نیاز  مورد  برنامه ریزی های 
صورت  درون سازمانی  مرتبط  متخصصین 
گرفت. این پژوهشگر افزود: در این راستا از 
برون سازمانی  مراکز  متخصصان  همکاری 
و  صنعتی  و  آموزشی  پژوهشی،  مختلف 
آثار  مرمت  و  رشته حفاظت  فارغ التحصیالن 
شده   استفاده  خصوصی  بخش  در  تاریخی 
است.نعیمی طرئی عنوان کرد: پروژه مطالعه 
و حفاظت مجسمه نادرشاه در سال پژوهشی 
برنامه ریزی  با هدف  فاز جدیدی  99-98 در 

کنترل خوردگی و تقویت شرایط سازه به لحاظ 
ترک های تنشی با استناد به مطالعات پیشین 
برنامه ریزی شده است.به گفته او در این راستا 
اطالعات  تکمیل  ضمن  پروژه،  سوم  فاز  در 
تخصصی از پاتین سطح، مدلسازی استاتیکی 
محاسبات  انجام  و  مجسمه  دینامیکی  و 
مهندسی بیشترین تنش وارده و تخمین عمر 
تمامی  مذکور،  ترک های  ناحیه  از  مجسمه 
ارزیابی  برای  نیاز  مورد  تخصصی  مطالعات 
و کنترل  ترمیم  در  ممکن  شیوه های  ایمنی 
خوردگی ترک های تحت تنش با تهیه و شبیه 
سازی آلیاژ مجسمه و انجام عملیات پیش 
بینی شده جوش ذوبی، لحیم سخت، لحیم 
نرم و چسب کاری با همکاری دانشگاه صنعتی 
شریف و تحت نظارت پژوهشکده حفاظت و 
مرمت آثار تاریخی-فرهنگی انجام گرفته است.
میراث  پژوهشگاه  روابط  عمومی  به گزارش 
 فرهنگی و گردشگری، راهبر تخصصی پروژه 
مطالعه و حفاظت مجسمه نادرشاه در پایان 
گفت: تمامی مطالعات تخصصی انجام شده در 
این پروژه بزرگ توسط متخصصان حوزه های 
تصویربرداری  تاریخی،  آثار  حفاظت  مختلف 
تخصصی اسکن لیزر، مجسمه سازی، مهندسی 
مواد و متالورژی، شیمی، مهندسی مکانیک و با 
مشاوره اساتید برجسته و بنام دانشگاه صنعتی 
شریف در حوزه های خوردگی و جوش فلزات 

انجام و مطالعات تکمیل شده است.

با همکاری پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی -فرهنگی انجام شد
فاز سوم پروژه مطالعه و حفاظت مجسمه نادرشاه

علی رضایی، نماینده مردم 
کنگاور: نگاه تحول گرایانه 

ضرغامی قابل تحسین است. 
بنده کارمند صدا و سیما بودم 
و از نزدیک با ایشان آشنایی 

دارم. تخصص و تجربه در حوزه 
مرتبط با رسانه از ویژگی های 

بارز ایشان است
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راهکارهای علی اکبر محرابیان برای رفع بحران انرژی در کشور:

ازبهرهبرداریآبهایژرفتاشیرینسازیآبدریا
حسین حق وردی، نماینده مجلس: آیا وزیر پیشنهادی نیرو ضرورت پذیرش معاهده پاریس را در کمبودهای انرژی 

جاری موثر می داند؟

| وزیر نیرو |

  | علی اکبر محرابیان |
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  |

احداث 3 هزار مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر برای 

چاه های کشاورزی
مجری طرح برق رسانی روستایی و چاه های 
به مذاکرات خود  اشاره  با  کشاورزی کشور 
از  سوخت  مصرف  بهینه سازی  سازمان  با 
مگاوات  هزار   3 احداث  برای  پیگیری ها 
نیروگاه تجدیدپذیر برای چاه های کشاورزی 
مهر مجری  به گزارش خبرگزاری  داد.  خبر 
وچاه های  روستایی  رسانی  برق  طرح 
مذاکراتی  براساس  گفت:  کشاورزی کشور 
که با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 
برق  تامین  به منظور  انجام است،  در حال 
برق چاه های کشاورزی به دنبال احداث 3 
هستیم. تجدیدپذیر  نیروگاه  مگاوات  هزار 
علی چهل امیرانی با اشاره به این که یکصد 
هزار حلقه چاه کشاورزی بدون برق در کشور 
پمپاژ  برای  سوخت گازوئیل  از  دارد  وجود 
به  کرد:  خاطرنشان  می کنند  استفاده  آب 
در  کشاورزی  چاه های  برق  تأمین  منظور 
حال پیگیری برای احداث 3 هزار مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر هستیم که باعث صرفه 
در مصرف سوخت می شود. جویی عظیمی 
به گفته او هر حلقه چاه کشاورزی ساالنه به 
مصرف  لیتر سوخت  هزار   11 میانگین  طور 
از  چاه ها  این  کردن  برقدار  که  می کند 
در  می تواند  تجدیدپذیر،  انرژی های  طریق 
برق،  به شبکه  زیست، کمک  محیط  حفظ 
از قاچاق سوخت و رونق صنایع  جلوگیری 
مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر موثر باشد. 
این نیروگاه ها از طریق سرمایه گذاری بخش 
خصوصی احداث و بازگشت سرمایه آن از 
محل منابع حاصل از صرفه جویی سوخت 
که در ماده 12 قانون رفع موانع تولید پیش 

انجام می شود. بینی شده است، 
جاری  سال  تیرماه  در  توانیر  شرکت 
سرمایه  شناسایی  منظور  به  را  فراخوانی 
گذاران عالقمند به تأمین تجهیزات و نصب 
خورشیدی  نیروگاه های  از  برداری  بهره  و 
روستایی در سراسر کشور جمعًا به ظرفیت 
تدریجی  انتقال  هدف  با  مگاوات   3000
این تجهیزات  دانش فنی و ساخت داخل 

بود. کرده  منتشر 

ایران طی 1 سال 400 هزار 
تن سوخت به افغانستان 

صادر کرد 
موسسه  یک  که  گزارشی  اساس  بر 
ایران  گاز  و  نفت  مشاوره  و  تحقیق 
مه  ماه  از  ایران  است،  کرده  منتشر 
تن  هزار   ۴00 حدود   2021 مه  تا   2020
افغانستان صادر کرده است.  به  سوخت 
رویترز به نقل از یک فعال تجاری ایران 
دولت  درخواست  پی  در  که  کرد  اعالم 
با  احساس می کند  افغانستان که  جدید 
به  می تواند  این کشور  از  آمریکا  خروج 
را  شده  تحریم  نفت  آشکارتری  صورت 
خریداری کند. صادرات سوخت ایران به 
گرفته  سر  از  پیش  روز  چند  افغانستان 

. شد
عضو  حسینی،  حمید  تسنیم  به گزارش 
اتحادیه  سخنگوی  و  مدیره  هیئت 
پتروشیمی  و  گاز  نفت،  صادرکنندگان 
ایران  به  طالبان  تهران، گفت:  در  ایران 
پیام هایی ارسال کرده است که می گوید 
نفتی  فرآورده های  صادرات  »می توانید 

» دهید  ادامه  را 
طالبان  تصمیم  به  همچنین  حسینی 
سوخت  واردات  تعرفه  کاهش  بر  مبنی 
همسایه  کشورهای  دیگر  و  ایران  از 
را  شده  صادر  رسمی  سند  و  اشاره کرد 
این سند  به اشتراک گذاشت.  با رویترز 
واردات  تعرفه  بر  درصدی     70 تخفیف 
از کشورهای  بنزین، گازوئیل و گاز مایع 
می کند. اعمال  را  افغانستان  به  همسایه 
نفت  بزرگ  ذخایر  چهارمین  ایران 
اما آخرین دور  جهان را در اختیار دارد، 
دونالد  توسط  که  آمریکا  تحریم های 
در  آمریکا  سابق  رئیس جمهور  ترامپ، 
نفت  صادرات  شده،  وضع   2018 سال 
توجهی کاهش  قابل  میزان  به  را  ایران 
داده است. حسینی گفت: با این وجود، 
کامیون های  صادرات  با  ویژه  به  ایران 
مانند  همسایگانی  به  سوخت 
خود  تجارت  انجام  به  موفق  افغانستان، 
آمریکایی  نیروهای  خروج  است.  شده 
ایران  مقامات  نگرانی  باعث کاهش  نیز 
دو  آشکارتر  تجارت  درباره  افغانستان  و 

است. شده  طرف 
حسینی معتقد است: دولت جدید ایران 
طالبان  دولت  با  را  خود  های  همکاری 
خواهد  توجهی گسترش  قابل  میزان  به 
تجارت  می تواند  راحتی  به  ایران  داد. 
خود را با افغانستان دو برابر کند. دولت 
تا  بود  تالش  در  همیشه  غنی  )اشرف( 
زیرا  کند  محدود  را  ایران  با  همکاری 

بود. آمریکا  تحریم های  تحت  ایران 

بر  خود  برنامه  از  دفاع  در  دیروز  نیرو  وزیر 
مواردی تاکید کرد که همواره محل چالش میان 
صاحب نظران حوزه آب، فعاالن محیط زیست و 
مدافعان توسعه به هر قیمتی، قرار داشته و دارد. 
او با تاکید بر موضوع انتقال آب، شیرین سازی 
آب دریا و استخراج آب های ژرف در سخنان خود 
نشان داد چندان اعتقادی به نگاه محیط زیستی 
در حوزه انرژی ندارد و بیشتر مدافع توسعه به 
او  پایدار. هر چند  تا توسعه  هر قیمتی، است 
بر اصالح نظام حکمرانی آب بر مبنای 3 اصل؛ 
اما  تاکید کرد  قانون مداری  و  عدالت، شفافیت 
این عدالت که به زعم او و همفکرانش با انتقال 
آب به کویر مرکزی محقق می شود، باعث ایجاد 
لرستان  و  خوزستان  مردم  است که  وضعیتی 

امروز درگیر آن هستند.

موافقان و مخالفان برنامه های وزیر
مجلس  صبح  نوبت  نشست  در  دیروز 
نمایندگان به بررسی برنامه های علی اکبر محرابیان 
پور  جلسه کمال حسین  ابتدای  در  پرداختند. 
گزارش کمیسیون عمران مجلس را در خصوص 
برنامه محرابیان قرائت کرد و اعالم کرد از نظر 
شایسته  نیرو  پیشنهادی  وزیر  این کمیسیون 
تصدی وزارت نیرو است. بر اساس گزارش این 
کمیسیون: »حدود 25 عنوان برنامه در حوزه آب 
و تاسیسات فاضالب در برنامه پیشنهادی ایشان 
تدوین شده است که از لحاظ تناسب، واقع گرایی، 

و  نگری  آینده  و  جامعیت  انسجام،  صراحت، 
سنجش پذیری مطلوب و از لحاظ شفافیت و 
زمانبندی متوسط ارزیابی می  شود.« کمیسیون 
عمران در این گزارش آورده است: »برنامه های 
قانون  با  انطباق  لحاظ  از  ایشان  شده  تدوین 
اساسی، سیاست های کلی نظام، برنامه ششم 
توسعه و قوانین تکلیفی وزارتخانه ذی ربط کامال 
همسو و مرتبط است« کمیسیون عمران در مورد 
انتظارات از وزارت نیرو هم در بخشی از گزارش 
ویژه  صورت  به  نیرو  »وزیر  است:  آورده  خود 
تنش آبی شهرها و روستاهای کشور و توسعه 
سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضالب را در 
اولویت برنامه های اجرایی آن وزارتخانه قرار دهد 
و در حوزه تغییر ساختار مصرف آب شرکت های 
فوالدی، آلیاژی و معدنی و اصالح سامانه خنک 
کنندگی و شست و شوی مواد خام و همچنین 
توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و مهار 
کردن آب های سطحی برنامه عملیاتی ارائه کند«
برنامه های  با  مخالفت  در  حق وردی  حسین 
ایرادهایی  »تمام  گفت:  نیرو  پیشنهادی  وزیر 
که مخالفان به برنامه های سایر وزرا وارد کرده 
اند، به برنامه های محرابیان نیز وارد است، این 
برنامه ها راهبردی نبوده، توصیفی و انشایی است، 
غیرقابل ارزیابی در کوتاه مدت است و قابلیت 
اجرایی شدن را ندارد.« حق وردی معتقد است: 
وزارت صنایع  و دهم  نهم  »محرابیان در دولت 

و معادن را مدیریت می کرد. تا حدودی سوابق 
ایشان با این وزارتخانه همخوانی داشت و اگر 
اصرار به معرفی او به عنوان وزیر بود، بهتر بود 
به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی می شد. 
محرابیان از ساختار وزارت نیرو اطالعاتی ندارد، با 
تشکل دیوانی و مجموعه قوانین مرتبط با وزارت 
نیرو ناآشناست و این موارد برای مجموعه ای که با 
چالشی ترین مسئله کشور روبرو است، همخوانی 
ندارد. وزیر پیشنهادی با چالش های وزارت نیرو و 
افراد صاحب ایده آشنا نیست، با وجود اینکه وزیر 
کنونی نیرو در حوزه آب تحصیالت دارد، همچنان 
نتوانسته اختالف نیرو و آبفا و آب منطقه ای را 
حل کند.« او با بیان اینکه مهم ترین بحران کمبود 
زمستان  و  تابستان  در  برق  مکرر  قطع  انرژی 
این مشکل  برای  است، گفت: »دالیل ماورایی 
مطرح می کنند، اما کسی به مدیریت ناکارآمد 
اشاره ای ندارد و وزیر پیشنهادی برای کوتاه مدت 
نیز راه حلی ارائه نکرده است، بنابراین صرفًا افق 
۴ ساله را در نظر گرفتند، اما ضرر میلیاردی قطع 
برق به صنایع و خانوارها همچنان ادامه خواهد 
داشت. محرابیان برای مقابله با مافیا تنها توجیه 
بخش خصوصی را مطرح می کند، در صورتی که 
با رفع انحصاری شدن و با گسترده تر شدن بخش 
خصوصی می توان مسئله را حل کرد، اما برنامه ای 
در این مسیر ارائه نشده و حتی برای جبران کمبود 
انرژی برنامه ای برای انرژی های نو و تجدیدپذیر 

مطرح نشده است، سوالم این است که آیا وزیر 
پیشنهادی نیرو ضرورت پذیرش معاهده پاریس 

را در کمبودهای انرژی جاری موثر می داند؟«
محله  قاضی  محمدنژاد  پرویز  جلسه  ادامه  در 
در موافقت با برنامه های محرابیان و خطاب به 
رئیس جمهور گفت: »شما و اعضای کابینه تان 
پاشنه  و  گرفته اید  قرار  آتشین  قرمز  روی خط 
آشیل دولت شما حوزه انرژی و برق خواست. ما 
تابستان سال گذشته زنگ خطر بحران برق را به 
صدا در آوردیم و گفته شد در تابستان و زمستان 
1۴00 در تامین برق دچار مشکل می شویم. هر 
چند کسی توجهی نکرد، اما اگر همین امروز به 
فکر برق نباشید، به یقین در زمستان سال جاری 
و تابستان 1۴01 و حتی 1۴02 با مشکالت فراوانی 
همه  دامنگیر  مشکل  این  و  می شویم  روبه رو 
می شود. اکنون که با شما صحبت می کنم حدود 
3 هزار میلیارد مترمکعب سوخت جایگزین برای 
آبان ماه اجابت  نیروگاه ها نیاز داریم که اگر تا 
نشود در زمستان، انرژی کافی برای راه اندازی 
نیروگاهها نخواهیم داشت، اما آقای محرابیان با 
دقت به این موضوع در برنامه های خود توجه 

کرده است«
با  بانکی پور فردی که در مخالفت  امیرحسین 
دیروز،  عصر  نوبت  جلسه  در  محرابیان  برنامه 
سخن گفت بر این اعتقاد بود که: »وزارت نیرو 
باید 10 هزار مگاوات را برای جبران کمبود مصرف 

مدیریت کند و این میزان را با مدیریت درست 
به  نسبت  محرابیان  همچنین  دهد،  کاهش 
شرایط محیط زیست برنامه ای نداشته و نسبت 
به اصالحات ساختاری نگاه شعاری دارد، نسبت 
دادن مشکالت صرفا به خشکسالی قابل قبول 
وجود  بارندگی  استان ها  برخی  در  زیرا  نیست 
این  شده اند،  آبی  کم  دچار  اکنون  اما  داشته 
پور  بانکی  است.«  سومدیریت  بیانگر  مسائل 
در ادامه سخنانش گفت: » ما 30 هزار مگاوات 
نیرو نیاز داریم و نمی توان به مردم وعده عدم 
قطع برق طی سال جاری را داد، قطعا امسال با 
وجود وضع فعلی قطعی هایی خواهیم داشت، 
از 30  مگاوات  هزار   20 تامین  محل  محرابیان 
هزار مگاوات را از طریق نیروگاه های حرارتی و 
دولت  در صورتی که  گرفته  نظر  در  تجدیدپذیر 
تاکنون 800 مگاوات از نیروگاه های تجدیدپذیر 
نیرو  پیشنهادی  وزیر  برنامه  و  کرده  استفاده 
نسبت به این موضوع شفاف اعالم نشده است. 
تامین 20 هزار مگاوات از نیروگاه حرارتی نیازمند 
20 میلیارد دالر سرمایه گذاری است که در برنامه 
محرابیان جزئیاتی برای تحقق این موضوع ذکر 

است« نشده 

تاکید بر استخراج آب ژرف و 
شیرین سازی آب دریا

محرابیان دیروز در دفاع از برنامه های خود گفت: 
برای  انتقال  و  تصفیه  و  ژرف  آب  »استخراج 
برنامه ها  در  و روستاها  برخی شهرها  مصارف 
قرار دارد. طبق آمار موجود کشورهای حوزه خلیج 
فارس روزانه بیش از 25 میلیون متر مکعب آب 
از دریا استخراج و شیرین و مصرف می کنند. 
در حالیکه سهم کشور ما در حال حاضر بسیار 
اندک است. بسیاری از صنایع متقاضی انتقال 
آب با سرمایه گذاری خودشان هستند.« محرابیان 
می گوید: »طی چهار سال آینده با رعایت تمامی 
از آب دریا و  موازین زیست محیطی استفاده 
شیرین سازی آنرا در کشور از منابع آبی خلیج 
گسترش  خزر  دریای  و  عمان  دریای  فارس، 
در  آب  جریانهای  و  عظیم  منابع  داد.  خواهیم 
وفور  به  ما  پهنار  در گستره کشور  زمین  اعماق 
یافت شده است. استخراج آب ژرف و تصفیه و 
انتقال برای مصارف برخی شهرها و روستاها در 
برنامه ها قرار دارد. موضوع مهار و مدیریت آبهای 
مرزی از سیاستهای جدی وزارتخانه خواهد بود.« 
محرابیان با اشاره به سوابق کاری خود هم گفت: 
»بنده مسئولیت اجرای چندین نیروگاه و احداث 
سد را بر عهده داشته ام که بر این اساس بیش از 
8 هزار و 300 مگاوات برق و 10 میلیارد مترمکعب 
او  اضافه شده است.«  به شبکه سراسری  آب 
درباره راهبردی که برای حل مشکل برق در کشور 
دارد هم گفت: »احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه 
جدید طی ۴ سال با مشارکت و همکاری صنایع 
بزرگ کشور به ویژه صنایع انرژی بر، تکمیل و 
احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید طی ۴ سال 
که شامل 3 هزار مگاوات نیروگاه تا پیک سال 
آینده، 5 هزار مگاوات تکمیل سیکل ترکیبی و 
احداث 2 هزار مگاوات نیروگاه جدید خواهد بود، 
با  تجدیدپذیر  نیروگاه  مگاوات  هزار   10 احداث 
محوریت نیروگاه خورشیدی طی ۴ سال از جمله 
مسائلی است که در اولویت کاری وزارت نیرو قرار 
دارد« محرابیان همچنان در مورد چگونگی اجرای 
برنامه های خود و محل تامین سرمایه های مورد 
نیاز آنها چیزی نگفت.  دیروز عصر نمایندگان به 
محرابیان رای اعتماد دادند و قرار بر این شد که 
در چهار سال  آینده سکان بخش انرژی کشور را 
به دست او بسپارند. مردم خوزستان، لرستان، 
خراسان ، اصفهان، سیستان و بلوچستان و تمام 
شهرهای دیگر ایران که به ویژه در یک سال آخر 
به شکلی ملموس با تبعات تصمیمات اشتباه 
در حوزه نیرو روبرو شده و بابت آن هزینه  های 
جدید  وزیر  ببینند  باید  حاال  داده اند،  هنگفتی 
چه چشم اندازی را برای سال های آینده آنها و 

فرزندانشان ترسیم می کند.  

محرابیان و موافقان و مخالفان برنامه های او برای وزارت نیرو دیروز پشت تریبون مجلس رفتند تا تصویری از چهار سال پیش رو 
در حوزه انرژی ترسیم کنند. تصویری که شاید به زعم مدافعان مثبت به نظر می رسید اما در واقع تصویری نگران کننده بود. علی اکبر 
محرابیان با قاطعیت درباره برنامه های پیش روی خود گفت: »منابع عظیم و جریان های آب در اعماق زمین در گستره کشور پهنار ما به 
وفور یافت شده است. استخراج آب ژرف و تصفیه و انتقال برای مصارف برخی شهرها و روستاها در برنامه ها قرار دارد« از همان زمانی که 
موضوع استخراج آب های ژرف مطرح شد، بسیاری از صاحب نظران حوزه آب نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کردند، چرا که این منابع را 
منابع استراتژیک کشور می دانند. با وجود تمام مخالفت ها اما این طرح بدون توجه به عواقب آن توسط برخی مورد حمایت قرار گرفته 
و اجرایی شده است. با این نگاه، به نظر می رسد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و منابع استراتژیک کشور جایی در برنامه وزیر ندارد. 
گویی قرار است در بر همان پاشنه ای بچرخد که در طول این سال ها چرخیده و نتیجه آن بحرانی است که امروز کشور به ویژه در حوزه 

آب با آن مواجه است.

منابع عظیم و جریان های آب 
در اعماق زمین در گستره کشور 

پهنار ما به وفور یافت شده 
است. استخراج آب ژرف و 

تصفیه و انتقال برای مصارف 
برخی شهرها و روستاها در 

برنامه ها قرار دارد

بسیاری از صنایع متقاضی 
انتقال آب با سرمایه گذاری 
خودشان هستند. طی چهار 
سال آینده با رعایت تمامی 

موازین زیست محیطی 
استفاده از آب دریا و 

شیرین سازی آن را در کشور از 
منابع آبی خلیج فارس، دریای 

عمان و دریای خزر گسترش 
خواهیم داد.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
تصرفات  و  رفسنجان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه 
شرح  به  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  زیر 
به  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز   15
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور 
ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
اخذ  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را کتبًا  اعتراض خود 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 
متقاضی  نام  به  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 

شد. خواهد  صادر 
دانگ  شش  عباس  فرزند  آباد  علی  حیدریان  1-امین 
 1817 پالک  از  قسمتی  مربع  متر  خانه مساحت215.70 
اصلی واقع در اراضی قطبب اباد رفسنجان بخش9 کرمان 
با  شده  خریداری  و   25.2 شمالی کوچه  معراج  خیابان 

معاون. علی  ورثه  رسمی  مالک  از  واسطه 
2-منصور حسینی معین فرزند محمود شش دانگ خانه 
 1817 پالک  از  قسمتی  که  مربع  متر  مساحت179.۴0 
اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان بخش9 کرمان 
خیابان معراج شمالی کوچه 62 و خریداری شده از محل 

مالکیت مالک رسمی طیبه معاون.
خانه  دانگ  شش  حسین  فرزند  زاده  کافی  3-محبوبه 
مساحت2۴6.70 متر مربع قسمتی از پالک 1817 اصلی 
کرمان  بخش9  رفسنجان  آباد  قطب  اراضی  در  واقع 
خیابان شهید زینعلی بلوک 7 و خریداری شده با واسطه 

. معاون  طیبه  رسمی  مالک  از 
ابراهیمیان فرزند علیرضا شش دانگ قسمتی  ۴-سمیه 
 88 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   11 مساحت  خانه  از 
فرعی از 1818 اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان 
بخش9 کرمان خیابان کارگر کوچه 21  و حسب استشهاد 

رضوی. العابدین  زین  سید  مالکیت  از  محلی 
فاطمه  و  حسین  فرزند  جریسکانی  نخعی  5-محمد 
خانه  ششدانگ  بالمناصفه  عبدا...  فرزند  ایراندوست 
 976 پالک  از  قسمتی  در  مربع  متر  مساحت279.90 
فرعی از 1818 اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان 
طبق  و   25 کوچه  بوستان  خیابان  کرمان  بخش9 

ابراهیمی. اکبر  علی  مالکیت  از  محلی  استشهاد 
خانه  دانگ  شش  عباس  فرزند  ای  جمعه  6-احمد 
فرعی   260 پالک  از  قسمتی  مربع  399.5متر  مساحت 
از 1818 اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش 
9کرمان خیابان کارگر کوچه 25 و حسب استشهاد محلی 

نژاد. بمی  اکبر  و  ابراهیمی  عبدالکریم  رسمی  مالک  از 
دانگ  اکبر شش  فرزند  آبادی  7-محمد محمدی فیض 
 870 پالک  از  قسمتی  مربع  336.60متر  مساحت  خانه 
آباد  کمال  اراضی  در  واقع  اصلی   1818 از  مکرر  فرعی 
رفسنجان بخش9 کرمان خیابان بستان و خریداری شده 
احمد  و  رفیعی  محمدحسین  رسمی  مالک  از  واسطه  با 

بخش. صحت 
8- پوران قاسم بیگی فرزند محمد و توران قاسم بیگی 
مساحت  مغازه  دانگ  شش  بالمناصفه  محمد  فرزند 
شش دانگ ۴6.80 مترمربع قسمتی از پالک 67 فرعی 
رفسنجان  اربابی  علی آباد  اراضی  در  واقع  اصلی   1819 از 
بخش 9 کرمان خیابان شهدا کوچه 15 و خریداری شده 

بیگی. قاسم  محمد  رسمی  مالک  از 
مغازه  دانگ  شش  شاپور  فرزند  شکرعلی  9-لیال 
فرعی   507 پالک  از  قسمتی  مترمربع  مساحت25.30 
رفسنجان  اربابی  علی آباد  اراضی  در  واقع  اصلی   1819 از 
چهارراه  نبش  شرقی  شریعتی  خیابان  کرمان  بخش9 
سیدکریم  مالکیت  از  محلی  استشهاد  حسب  و  نیکزاد 

. علوی 
دانگ خانه  احمدی فرزند محمد شش  10-محمد جعفر 
مساحت187.2 متر مربع  قسمتی از پالک 33۴ فرعی 
از 1819 اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان 
بخش9 کرمان خیابان امیرکبیر شرقی کوچه 1۴ و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی قاسم تجدد.
شش  حسین  فرزند  رو کرد  خانی  محمدرضا  11-محمد 
پالک  از  قسمتی  مربع  متر  مساحت312.20  خانه  دانگ 
آباد  خلیل  اراضی  در  واقع  اصلی   1823 از  فرعی   879
حسب  و  هادی  امام  خیابان  کرمان  بخش9  رفسنجان 

سام. ابراهیم  محمد  رسمی  مالک  از  محلی  استشهاد 
حسین  فرزند  آبادی  خلیل  میرزایی  12-حمیدرضا 
768۴.۴5؛مترمربع  مساحت  به  پسته  باغ  ششدانگ 
در  واقع  اصلی   1823 از  فرعی   72۴ پالک  از  قسمتی 
اراضی خلیل آباد رفسنجان بخش9 کرمان خیابان شهید 
کاظم هاشمی و حسب استشهاد محلی از مالکیت اختر 

سام.

13-وحید عباسی فرزند غالمرضا ششدانگ باغ پسته به 
اصلی   1868 پالک  از  قسمتی  مترمربع  مساحت856.5 
9کرمان  بخش  رفسنجان  آباد  مومن  اراضی  در  واقع 
از  محلی  استشهاد  حسب  و  خالویی  شهید  خیابان 

باقری. عباس  رسمی  مالک  مالکیت 
دانگ  محمد شش  فرزند  پور  یوسف  العابدین  1۴-زین 
 1868 پالک  از  قسمتی  مربع  متر  مساحت21۴7  باغ 
اصلی واقع در اراضی مومن آباد رفسنجان بخش 9کرمان 
از  واسطه  با  شده  خریداری  و  خالویی  شهید  خیابان 

باقری. عباس  رسمی  مالک 
خانه  دانگ  شش  علی  فرزند  نژاد  اکبری  15-حسین 
از  فرعی   2 پالک  از  قسمتی  مربع  متر  مساحت302.50 
بخش9  رفسنجان  آباد  هللا  اراضی  در  واقع  اصلی   1869
2 و  کرمان بزرگراه قدس خیابان شهید کشاورزی کوچه 
صرافی. طیبه  رسمی  مالک  از  واسطه  با  شده  خریداری 
دانگ  شش  داریوش  فرزند  مقدم  جمالی  16-حسن 
 79 پالک  از  قسمتی  مترمربع  مساحت255.10  خانه 
فرعی مجزی از 1883 اصلی واقع در اراضی عباس آباد 
خان رفسنجان بخش 9کرمان خیابان سردار جنگل کوچه 
اکبر  از مالک رسمی علی  19 و حسب  استشهاد محلی 

کرمانی. پور  شفیعی 
17- جالل وحیدی نژادفرزند

متر   273.۴0 مساحت  خانه  دانگ  شش  عباس  فرزند 
مربع در قسمتی از پالک 79 فرعی از 1883 اصلی واقع 
در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش9 کرمان بلوار 
از  محلی  استشهاد  حسب   و  آبفار  خیابان  حسن  امام 

پور. شفیعی  اکبر  علی  مالکیت 
خانه  دانگ  شش  حسین  فرزند  غالمرضاپور  18-جالل 
مساحت۴52.15 متر مربع قسمتی از پالک 1892 اصلی 
واقع در اراضی تقی آباد رفسنجان بخش9 کرمان خیابان 
پالک  مشاعی  مالکین  از  متقاضی  که  کوچه9  سعادت 

مشاعی( مالکیت  سند  دارای  می باشد.)  مذکور 
و  حسین  فرزند  گلوساالر  العابدینی  زین  19-معصومه 
بالمناصفه  حسین  فرزند  گلوساالر  العابدین  زین  علی 
مترمربع  دانگ260.5  شش  مساحت  خانه  دانگ  شش 
آباد  تقی  اراضی  در  واقع  اصلی   1892 پالک  از  قسمتی 
رفسنجان بخش9 کرمان خیابان سعادت نبش کوچه 1 و 
ابوالقاسم  از مالک رسمی سید  استشهاد محلی  حسب  

قرشی.
ششدانگ  علی  فرزند  آبادی  رضا  زاده  تقی  20-عباس 
 189۴ پالک  از  قسمتی  مترمربع   ۴0 مساحت  مغازه 
بخش9  رفسنجان  آباد  اسماعیل  اراضی  در  واقع  اصلی 
کرمان خیابان مصطفی خمینی و حسب استشهاد محلی 

هجری. ملیحه  مالکیت  از 

دانگ  شش  علی  فرزند  راویز  الدینی  زین  حجت   -21
 1 پالک  از  قسمتی  مربع  متر  مساحت255.۴0   خانه 
رفسنجان  دهشیخ  اراضی  در  واقع  اصلی   1910 از  فرعی 
بنچاق  دارای  و   ۴ استقالل کوچه  بخش9 کرمان خیابان 

واحدی. رضا  رسمی  مالک  از 
22-فاطمه رنجبر فرزند محمد شش دانگ خانه مساحت 
1910صلی  از  فرعی   1 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   200
بلوار  9کرمان  بخش  رفسنجان  دهشیخ  اراضی  در  واقع 
حسب   و  العابدینی  زین  شهید  خیابان  حسن)ع(  امام 

اوحدی. مهدی  سید  مالکیت  از  محلی  استشهاد 
ششدانگ  قلی  محمد  فرزند  ریسه  صابری  23-مهدیه 
 1 پالک   از  قسمتی  مترمربع  مساحت21.85  مغازه 
رفسنجان  شیخ  ده  اراضی  در  واقع  اصلی   1910 از  فرعی 
و  کهنوجی  شهید  خیابان  حجت  بلوار  کرمان  بخش9  
جواد  سید  رسمی  مالک  از  محلی  استشهاد  حسب  

هجری. افصح 
حسین  فرزند  آبادی  عباس  صالحی  محمد   -2۴
از  قسمتی  مترمربع  مساحت258.25   خانه  ششدانگ 
دهشیخ  اراضی  در  واقع  اصلی   1910 از  فرعی   1 پالک 
و   2 کوچه  فکوری  خیابان  کرمان   9 بخش  رفسنجان 
صادق  محمد  رسمی  مالک  از  واسطه  با  شده  خریداری 

قت. صدا
ابوالفتح شش دانگ خانه  25-ناصر فاتحی راویز فرزند 
از  فرعی   1 پالک  از  قسمتی  مربع  280.55متر  مساحت 
بخش9  رفسنجان  دهشیخ  اراضی  در  واقع  اصلی   1910
هویزه  شهدای  خیابان  غربی  کبیر  امیر  خیابان  کرمان 
جواد  سید  رسمی  مالک  از  محلی  استشهاد  حسب  و 

هجری.
دانگ  شش  احمد  فرزند  آباد  صالح  یوسفی  آرزو   -26
فرعی    1 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   213 خانه مساحت 
از 1910 اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش9 
کرمان خیابان گلزار شهدا خیابان شهید الله زاری و دارای 

اکبر خاندانی. مالک رسمی  از  بنچاق 
ابوالفتح شش دانگ خانه  27-ناصر فاتحی راویز فرزند 
از  فرعی   1 پالک  از  قسمتی  مربع  280.55متر  مساحت 
بخش9  رفسنجان  دهشیخ  اراضی  در  واقع  اصلی   1910
هویزه  شهدای  خیابان  غربی  کبیر  امیر  خیابان  کرمان 
افصح  جواد  مالکیت  سید  از  محلی  استشهاد  و حسب 

هجری.
غالمرضا ششدانگ  فرزند  پارسان  علی بیگی  28-صغری 
فرعی   1 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   250 مساحت  خانه 
از 1910 اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش9 
از  محلی  استشهاد  حسب  و  شهدا  خیابان گلزار  کرمان 

خاندانی. اکبر  رسمی  مالک 

29- علی اکبر محمدی میریک فرزند محمد رجب شش 
دانگ خانه مساحت 229.۴0 متر مربع قسمتی از پالک 
1 فرعی از 1910  اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان 
حسب   و   8 فکوری کوچه  شهید  خیابان  9کرمان  بخش 

استشهاد  محلی از مالک رسمی پری شمسی.
خانه  ششدانگ  محمد  فرزند  پور   حکیم  30-آسیه 
از  فرعی  پالک1   از  قسمتی  مربع  198.5متر  مساحت 
بخش  رفسنجان  دهشیخ  اراضی  در  واقع  اصلی   1910
العابدینی  زین  شهید  خیابان  حسن  امام  بلوار  9کرمان 
از مالک رسمی سید جواد هجری. 31- و دارای بنچاق 
احمد هرندی سرآسیابی فرزند غالمعلی ششدانگ خانه 
مساحت 260 متر مربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 1910  
بخش9 کرمان  رفسنجان  دهشیخ  اراضی  در  واقع  اصلی 
خیابان استقالل کوچه ۴ و دارای بنچاق از مالک رسمی 

هجری. افصح  جواد  سید 
احمد  فرزندان  راویزی  عبدلی  جواد  محمد  و  32-میثم 
از شش دانگ خانه مساحت  هر کدام سه دانگ مشاع 
اصلی   1910 از  فرعی   1 پالک  از  قسمتی  مترمربع   295
واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 
خاندانی. اکبر  مالک رسمی  از  بنچاق  دارای  و  گلزارشهدا 
33-پریسا فاتحی چنار فرزند درویش شش دانگ خانه 
مساحت 185 متر مربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 1910 
اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 9 کرمان 
از  محلی  استشهاد  حسب   و   12 ارسالن کوچه  خیابان 

هجری. سیدجواد  مالکیت 
دانگ  شش  حسین  سید  فرزند  مرعشی  زینب   -3۴
 28 پالک  از  قسمتی  مترمربع  مساحت338.9   خانه 
آباد رفسنجان  اراضی اسد  از 1913 اصلی واقع در  فرعی 
بخش9 کرمان بلوار خلیج فارس خیابان بنی نجار کوچه 
احمد  رسمی  مالک  از  واسطه  با  شده  خریداری  و   1

رضائی.
زین  فاطمه  و  حسین  فرزند  عبداللهی  35-حسن 
العابدینی دره دری فرزند اکبر هر کدام سه دانگ مشاع 
قسمتی  مترمربع   195.30 خانه مساحت  دانگ  از شش 
اسد  اراضی  در  واقع  اصلی   1913 از  فرعی   106 پالک  از 
غالمعباس  خیابان شهید  9 کرمان  بخش  رفسنجان  آباد 
مشاعی  مالکین  از  متقاضی  که   6 کوچه  آبادی  عباس 

باشد. می  مذکور  پالک 
36-رضا درکی فرزند محمد و نجمه صابری فرزند مراد 
مربع  متر   220 مساحت  خانه  دانگ  شش  بالمناصفه 
قسمتی از پالک 106 فرعی از 1913 اصلی واقع در اراضی 
اسد آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید عباس 
مالک رسمی حسن  از  و خریداری شده   6 آبادی کوچه 

حیدرآبادی. عبداللهی  پور 

37-محدثه عابدینی گلکار فرزند احمد شش دانگ خانه 
از  16 فرعی  از پالک  170.5 متر مربع قسمتی  مساحت 
1915 اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بخش 
9 کرمان بلوار کوثر کوچه 3 و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی علی صالحی.
دانگ  شش  علی  فرزند  بارچی  بازمانده  38-ناصر 
پالک  از  قسمتی  مترمربع   2۴7.75 مساحت  خانه 
آباد  حسین  اراضی  در  واقع  اصلی   1915 از  فرعی   161
خیابان  )ع(  علی  امام  بلوار  9 کرمان  بخش  رفسنجان 
شهید حسینی نژاد کوچه 5 و حسب استشهاد محلی از 

علوی. محمد  سید  مالکیت 
باغ  ششدانگ  جهانگیر  فرزند  آبادی  بهرام  39-طاهره 
پالک  از  قسمتی  مترمربع  مساحت6183.۴  به  پسته 
آباد خان  اراضی علی  در  واقع  اصلی   1917 از  7۴ فرعی 
حسب  و  مقیمی  شهید  بلوار  9 کرمان  بخش  رفسنجان 

امین. علی  محمد  رسمی  مالک  از  محلی  استشهاد 
مغازه  ششدانگ  علی  فرزند  بساوند  امیرحسین   -۴0
1۴2 فرعی  از پالک  378.60 مترمربع قسمتی  مساحت 
از 1936 اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان بخش 
9 کرمان بلوار زائر میدان امام رضا ع( و حسب استشهاد 

یوسفیان. علی  مالک رسمی  از  محلی 
دانگ  محمد شش  فرزند  دارزینی  فرامرزپور  ۴1-صادق 
 ۴8 پالک  از  قسمتی  مترمربع   305.75 مساحت  خانه 
فرعی از 1936 اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان 
حسب   3 کوچه  امینی  عالمه  خیابان  کرمان   9 بخش 

هدایت. علی  مالکیت  از  محلی  استشهاد 
دانگ  شش  حسین  فرزند  آبادی  فتح  ۴2-الهام کرمی 
 ۴19 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   251.15 مساحت  خانه 
فرعی از 23۴2 اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان 
استشهاد  حسب  و  الزمان  صاحب  بلوار  9 کرمان  بخش 

کبوترخانی. رنجبر  حسین  رسمی  مالک  از  محلی 
شش  غالمحسین  فرزند  چاروک  باقری  ۴3-عباس 
پالک  از  قسمتی  مربع  متر  مساحت867.۴  خانه  دانگ 
 10 50۴6 اصلی واقع در اراضی خنامان رفسنجان بخش 
غالمرضا  رسمی  مالک  از  محلی  استشهاد  طبق  و  کرمان 

مرجوعی.
دانگ  شش  علی  فرزند  زاده  ابوالحسنی  ۴۴-حمید 
 9077 پالک  از  قسمتی  مترمربع   1058 مساحت  خانه 
اصلی واقع در اراضی فیض آباد نوق رفسنجان بخش 10 
محمد  رسمی  مالک  از  محلی  استشهاد  و حسب  کرمان 

حبخش فر
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه :1۴00.05.20
تاریخ انتشار نوبت دوم :پنجشنبه :1۴00.06.0۴

ابوالفضل تیموری رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
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1ادامه از صفحۀ

انفجار  بود که  از ۴500 دختری  فاطمه یکی 
مکتب سیدالشهدا در کابل را به چشم خود 
کابل  هزاره نشین  منطقه  در  مکتب  دید. 
نفر  و 150  را کشت  نفر  انفجار 85  سوخت. 
 18 از  را  زیادی  دختران  و  کرد  مجروح  را 
تا  زهرا  این طرف عوض کرد.  به  اردیبهشت 
روزها خانه نشین شد، مثل رد خون که بعد 
از مدتی از دشت برچی پاک شد، فکر درس 
شهادت  به  افتاد.  زهرا  سر  از  هم  خواندن 
دانش آموزان کالس   یکی  زهرا  روانشناسان، 
فراری  قرمز  رنگ  از  زیادی  روزهای  دهمی ، 
بود. هرچیزی که به سرخی می زد، او را یاد 
خون های ریخته شده در انفجار می انداخت. 
به  را  آن  افغانستان  دولت  که  انفجاری 
گردن طالبان انداخت و طالبان، مقصر آن را 
داعش می دانست. سمیه دانش آموز کالس 
یازدهمی همان مکتب چندباری برای درمان 
ترس هایی که مثل بختک به جانش افتاده 
دکتر  به  بود.  رفته  روانشناس  پیش  بودند، 
گفته بود از هرکسی که لباسی شبیه طالب ها 
را پوشیده باشد، می ترسد. پرسیده بود چطور 
می تواند به کسانی که این همه سال کشتار 
کردند، اعتماد کند؟ آخرین بار چادری تنش 
کرده بود، صورتش را پوشانده بود و به دکتر 
گفته بود، نمی داند بازهم بتواند بیاید یا نه؟ 

آینده روشن نیست 
داکتر حسین، دیروز با پسر نه ساله اش 
ندارد  دوست  بود  گفته  پسر  کرد.  دعوا 
اصرار  داکتر حسین  را کوتاه کند.  موهایش 
جوانک های  شبیه  »موهایش  بود:  کرده 
باید  گفتم  کردیم،  بگومگو  بود،  امروزی 
داکتر  نشود.«  دردسر  تا  کنی  کوتاهشان 
حسین روانشناس است، مرکز مشاوره دارد و 
ساعت های زیادی با کودکان سپری می کند. 
می گوید از روزی که طالب ها کابل را محاصره 
مجتمع  محوطه  در  را  کودکی  کمتر  کردند، 
مسکونی اش دیده است: »بچه ها داخل کوچه 
و خیابان نبودند، بعد از سه روز یکی آمد و 
رفتند.«  و  ریخت  نفری هم ترس شان  چند 

بازی  اجازه  دخترش  و  پسر  به  اما  خودش 
برایشان دنبال تنبان  بازار  از  در کوچه نداده. 
افغانی گشته تا لباس های شان را عوض کند. 
باید  لباس ها  شنیده که  خیابان  و  کوچه  از 
رنگ عوض کنند. کت و شلوارها باید کم کم از 
کمد لباس ها حذف شوند، جایش لباس های 
داکتر  بنشیند.  طالب هاست،  تن  سنتی که 
او  به  اسالمی  عمارت  که  نمی داند  حسین 
می رسد  نظر  »به  نه:  یا  می دهد  کار  اجازه 
دانشگاه ها،  مکاتب،  نیست.  مانعی  فعال  که 
که  گفته اند  اما  است  تعطیل  کودکستان ها 
وقتی باز شود، معلم های دختران، باید زنان 
باشند و پسران را باید مردها آموزش دهند. 
مرد  استاد  اگر  هم گفته اند که  دانشگاه   در 
باشد، باید پیرمرد باتقوا باشد.« داکتر حسین 
خنده اش می گیرد، در میان قطع و وصلی های 
پاره  چند  خنده اش  صدای  اینترنت،  مداوم 
می شود و از توی گوشی تلفن به چند هزار 
در  »من  می رسد:  طرف ترش  این  کیلومتر 
نیستم،  پیرمرد  می دهم،  درس  دانشگاه 
بسنجد.«  باید  خدا  نمی دانم،  هم  را  تقوایم 
این روزها عمر شوخی در کالم افغانستانی ها 
کوتاه است. بعد از هر بگو بخند کوتاهی باید 
آماده  تلخ  برای شنیدن خاطره ای  را  خودت 
کنی: »در قندوز و تخار دختر بچه های زیادی 
را فراری دادند، خانواده ها می ترسند، بیشتر 
برای دختران نگرانند، مردان و زنان زیادی را 
دیدم که برای دخترانشان به دنبال ویزا بودند. 
پدری 3 دخترش را روانه میدان هوایی کرده 
است.«  بهتر  نکاح  جهاد  از  می گفت  بود، 
صحبت از قندوز به کلینیک خودش در کابل 
و  انفجار  هر  از  بعد  و کودکانی که  می رسد 
انتحار در کابل تالش کرده تا درمانشان کند. 
بدن  از  قسمتی  روی  که  زخم هایی  درمان 
و  ببیندشان  می تواند  نه  کسی  که  نشسته 
تالش کردیم  »ما  درکشان کند:  می تواند  نه 
سیدالشهدا  مکتب  در  زیادی  دختران  به 
است،  پیچیده  تروما  می دانید  کمک کنیم، 
و گاه  می شود  درمان  ماه  چند  ظرف  گاهی 

تا پایان عمر با فرد آسیب دیده همراه است. 
از  داشتیم  نفره   8 جلسه  یک  بار  آخرین 
ترس  بودند،  آمده  دوازدهم  تا  هفتم  کالس 
هرطور  می خواستند  اما  داشتند  وحشت  و 
شده درسشان را ادامه دهند. براساس آمار ما 
79 درصد از کالس دهم و یازدهمی ها دچار 
به چشم  را  انفجار  و  پی تی اس دی شدند 
خود دیدند، ما با این نفرات دوره های درمانی 
را آغاز کرده بودیم.« افعال جمله های داکتر 
سقوط  لحظه  به  و  می شود  مضارع  کم کم 
می کند،  سقوط  »وقتی کابل  می رسد:  کابل 
می شود.  منفجر  مکتب  دیگر  یکبار  انگار 
به  روانشناسی  در  می شوند.«  شوکه  همه 
این شوک همگانی می گویند اشتراک دردها 
تکثیر  حاال  مکتب  دختران  دردهای  یعنی 
است.  افتاده  کشور  همه  جان  به  و  شده 
می توانیم  »آیا  مشترک:  سوال  یک  با  درد 
این  برای  حسین  داکتر  بخوانیم؟«  درس 
ندارد: »گفتند دختران  روشنی  سوال جواب 
می توانند درس بخوانند، اما احتماال خبری از 
کتاب آناتومی و درس های علمی نباشد، من 
برای فرزندان خودم، دو پسر و دختر شش 
مکاتبی  به  دارم،  زیاد  دغدغه  ساله کوچکم 
می رفتند که درس هایشان به زبان انگلیسی 
بود، مکتب بسته شده، معلوم نیست دیگر 
زبان و درس های  بگذارند بچه ها  باز شود و 

بخوانند.«  علمی 

 طلوع هر روزه وحشت در افغانستان 
را  جنگ  افغانستان  در  بچه ها 
می شناسند، پای صحبت هر قوم و خویشی 
و  شوروی  اشغال  از  خاطراتی  بنشینند  که 
»امارت اسالمی« در ذهنش دارد، بچه ها از 
باید  که  یادگرفتند  قبل شان  نسل  بچه های 
دو  با  مریم کریمی  وقتی  بترسند.  جنگ  از 
پسر ۴ و 13ساله و یک دختر 16 ساله اش 
راهی مرز شد هم، بچه هایش یاد گرفته بودند 
به  شریف  مزار  از  »ما  بترسند:  جنگ  از  که 
به  هرات  از  ماشین  با  بعد  و  رفتیم  هرات 
مشهد آمدیم، لب مرز طالب ها بودند و حتی 

پاسپورت ما را طالب ها چک می کردند، دختر 
من به شدت ترسیده بود، پسرم مدام گریه 
می کرد، هرچه تا به حال از طالب ها شنیده 
بودند، حاال داشت برایشان زنده می شد، هنوز 
همه  ایران.  آمدیم  اینکه  با  می ترسند  هم 
مردم می ترسند، بسیاری از کارمندان موسسه 
خودمان اصال بیرون نمی آیند.« مریم در مزار 
موسسه  داشت.  خیریه ای  موسسه  شریف 
افغانستان که یک شعبه آن  خیریه کودکان 
در مزار شریف بود و شعبه دیگرش در کابل. 
موسسه هزار کودک آسیب دیده را سرپرستی 
می کرد. کودکان کار، کودکان بدون سرپرست، 
که  آن هایی  حتی  و  سرپرست  تک  کودک 
به  مبتال  کودکان  مثل  داشتند.  بیماری ای 
تاالسمی: »ما از حدود 200 کودک که تاالسمی 
داشتند و در بیمارستان مرکزی مزار شریف 
موسسه  در  اصال  می کردیم،  حمایت  بودند، 
خیریه یک اتاق تاالسمی داشتیم. متاسفانه 
وقتی جنگ شد، داروها کمیاب شدند و ما 18 
کودک را از دست دادیم.« مریم دیروز با سه 
ایران  در  ماندنش  ویزای  توانست  فرزندش 
معلوم  ماندنی که  تمدید کند،  ماهه  یک  را 
یا نه. سکونت در  بازهم تمدید شود  نیست 
اقلیم دیگر باعث نشده تا مریم و فرزندانش 
توی  سرزمین  بگیرند،  فاصله  افغانستان  از 
که  است  ماه  »یک  می رود:  رژه  فکرشان 
آمدیم اما با قوم و خویش و دوستانمان در 
ارتباطیم، در مزار بیشترین آسیب را کودکان 
و زنان می بینند. کدخدای محله ها به گوش 
طالبان رساندند که زنان بیوه در آنجا هستند، 
آغاز کردند و تالشی  را  طالب ها سرشماری 
برای پیدا کردن آن ها شروع  به خانه  خانه 
شده، در بعضی والیت ها فعاالن حقوق بشر، 
شدند  خارج  خانه ها  از  زنان  حقوق  فعاالن 
و دیگر به خانه ها برنگشتند. کودکان بیشتر 
اقتصادی، غذایی و پوشاک  بد  با وضعیت 
مواجهه هستند، مادرها یا در رستوران ها یا 
در هتل ها یا در خانه های مردم کار می کردند، 
اما این روزها طالب ها به زنان به جز زنان 
این  و  نداده  اجازه کار  معلم  زنان  و  دکتر 
روزها حتی زنان در ادارات دولتی نمی توانند 
کار کنند.« فکر و خیال مریم از مزار شریف 
به کابل می رسد، میدان هوایی که این روزها 
جان  ترس  از  »مردم  است:  غلغله جمعیت 
هواپیما  از  نفر  آمدند، چند  میدان هوایی  به 
پرت شدند و عده ای زیر دست و پا ماندند، 3 
نفرشان کودک بودند، کودکان در جمعیت له 
شدند.« انتهای پیام صوتی اش در واتس اپ 
خالی می ماند. مریم سکوت کرده و مشخص 
کدام  پی  فکرش  لحظات  این  در  نیست 
افغانستان  کودکان  موسسه  است.  کودک 
مزار  از وضعیت کودکان  آماری  در سال 97 
می گوید  مریم  است.  آورده  به دست  شریف 
در آن سال فهمیده که 5۴ درصد از کودکان 
به  اصال  درصدشان   20 و  می کنند  کار  مزار 
مدرسه دسترسی ندارند و ۴ درصدشان اصال 
سواد ندارند. او می گوید نمی داند آینده این 
کودکان چه می شود، آینده کودکانی که حاال 
اصال نه خودشان و نه مادرشان از خانه خارج 
نمی شوند و وحشت مثل خورشید هر روز در 
دادند که  »از وقتی خبر  شهر طلوع می کند: 
دو کارمند و دو پلیس زن و یک دختر 13 
شدند،  تیرباران  بلخ  در  روپوش  بدون  ساله 

زده شدند.« ترسیدند، وحشت  همه 

 زیر برقع، کسی، کسی را نمی شناسد 
تمام  و  خودش  می گوید  جاهده 
کرد،  سقوط  کابل  وقتی  افغانش  شاگردان 

همان احساسی را داشتند که سال ها پیش 
وقت خروج از کشورشان داشتند: »انگار یکبار 
و  حال  همان  باشیم،  کرده  مهاجرت  دیگر 
احوال بود، فرقی نمی کرد«. جاهده می گوید 
خانواده های  تازه  عضو  روزها  این  وحشت 
من  دایی  »دختر  است:  شده  افغانستانی 
روز شنبه رفته بود مکتب، گفته بودند که باید 
برقع بپوشند، می گفت همه دخترا که تا قبل 
هر لباسی که می خواستند می پوشیدند، حاال 
کسی،  برقع  زیر  بودند«.  کرده  سر  چادری 
دیگری را نمی شناسند. جاهده معلم انجمن 
یاری کودکان در معرض خطر،  می گوید این 
روزها دختران و پسران کوچک از خانه خارج 
نمی شوند، می گوید هروقت که چشمشان به 
طالب ها می افتد، فرار می کنند و داد می زنند، 
کسی دل و دماغ رفتن به پارک و بازی های 
به  امروز  واقعیات  میان  در  ندارد.  را  بچه ها 
خاطرات 26 سال پیش هم می رسد: »رفته 
بودیم هرات، عروسی عمویم، صبح که رفتیم 
تفنگ  با  هیکلی  مرد  چند  دیدیم  مکتب، 
جلوی راهمان را گرفتند و نگذاشتند به مدرسه 
برویم، وقتی برگشتیم پدرم گفت خبر داده اند 

که هرات سقوط کرده است.
 

آن روزها مثل االن نبود که همه رادیو و تلویزیون 
از  جاهده  فهمیدیم.«  دیر  ما  باشند،  داشته 
همان روزها با خانواده اش به تهران مهاجرت 
کرد. مثل همه مردان و زنانی که آن روزها از 
کشور فراری شدند و  حاال هم در پی راهی برای 
خروج از سرزمینند. جاهده در پرس وجوهایش 
فهمیده که کابل این روزها در امنیت است، عفو 
هنوز  اما  اسالمی  امارت  مماشات  و  عمومی 
مردم را راضی نکرده که بچه هایشان را از خانه 
اعالم کردند  بین المللی  نهادهای  خارج کنند. 
که جدای از وضعیت روحی و سالمت روانی، 
از مشکالت  افغان  حدود یک میلیون کودک 
سالمت مرتبط با سو تغذیه رنج می برند. هنریتا 
فوره، مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان 
سازمان ملل متحد گفته است که 10 میلیون 
غذای  به  دسترسی  برای  هم  افغان  کودک 
نیازمندند.  بشردوستانه  کمک های  به  کافی 
میلیون کودک   ۴.2 همچنان گفته  یونیسف 
نیز  از جمله 2.2 میلیون کودک دختر  افغان 
اجرایی  مدیر  هستند.  محروم  تحصیل  از 
یونیسف می گوید در ماه های اخیر ۴35 هزار 
کودک و زن در داخل افغانستان آواره شده اند. 
فعاالن حقوق کودک در پایان همه جمالتشان 
یک پاسخ تکرار شونده دارند: افغانستان این 
روزها از صدای بازی و خنده کودکان خالیست. 
_____________________________

گزارش  در  مصاحبه شوندگان  از  بعضی  هویت 
کامل نیامده است و هویت آن ها نزد روزنامه 

است. محفوظ 

 گزارش پیام ما از سرنوشت کودکان افغانستانی در گفت وگو با فعاالن حقوق کودک و پدر و مادرها
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مریم کریمی، فعال حقوق کودکان افغانستان: مردم از ترس جان به میدان هوایی آمدند، چند نفر از هواپیما پرت 
شدند و عده ای زیر دست و پا ماندند، 3 نفرشان کودک بودند، کودکان در جمعیت له شدند

جای خالی همبستگی 
تشکل های مردم نهاد 

ایران با مردم افغانستان
مطالبه گری آنها می تواند بر سیاست گذاری های 
مهاجرتی و تغییر قوانین تبعیض آمیز موثر باشد، 
و البته می توانند از پناه جویان حمایت همه جانبه 
کنند و تسهیلگر فرآیندهای اسکان، اقامت، و 
پذیرفته شدن آنها در شهرها و دسترسی به همه 
فرصت های کاری، آموزشی، و معیشتی باشد. در 
بحران های پناهجویی سال های اخیر مانند سال 
2011 و 2015 بارها فشار تشکل های مردم نهاد که 
با پشتوانه بدنه های اجتماعی و گروه های مردمی 
پناه جویان،  بر  مرزها  شدن  باز  به  بود  همراه 
متوقف شدن اخراج مهاجران، و ملحق شدن 
خانواده مهاجران بهم در یونان، ترکیه و آلمان 
منجر شد. سال 2017 بود که فعاالن سازمان های 
پناهجویان  همراه  به  هفته ها  آتن  غیردولتی 
سوریه ای و افغانستانی در خیابان خوابیدند و 
اعتصاب آنها به حق اتحاد مجدد خانواده های 
تجارب  این  ذکر  البته  شد.  منجر  پناه جویان 
این  مهاجرستیز  سیاست های  بر  پوششی 
و  رنج  و  افغانستانی  مهاجران  علیه  دولت ها 
کشتاری که بر پناه جویان افغانستانی تحمیل 
شد نیست. جنگ، سرکوب و تبعیض مردمان 
زندگی  شرایط  و  امنیت  به  رسیدن  برای  را 
بهتر جابه جا می کند. آیا حقی بدیهی تر از حق 
جابه جایی وجود دارد؟ همسایگان ما و جان های 
ارزشمندشان همین امروز به کنش ما نیاز دارند. 
امروزی که شاید ساعت ها در آن اثرگذار باشد. 
وظیفه واضح و حداقلی که تشکل های مردم نهاد 
است که انفعال، سکوت، تک روی ها و اختالف ها 
را کنار بگذارند و صدایشان را برای تحقق فوری 
دو مطالبه بلند کنند: اول( مرزها باید به روی 
پناه جویان گشوده شوند و مسیرهای امنی برای 
ورود آنها به کشور و عبورشان میان شهرها فراهم 
شود. از کرامت و سالمت، حق آنها بر ثبت نام و 

دریافت مدارک باید اطمینان حاصل کرد.
که  آنها  ویژه  به  مردم نهاد  تشکل های  دوم( 
به هرنوعی با مهاجران در ارتباط هستند باید 
به طور جدی خواستار توقف هرگونه رد مرز و 
اخراج مهاجران افغانستانی شوند که این روزها 
بازگردانده  از  شرم آوری  و  دردآور  داستان های 
این  افغانستانی  مددجویان  برخی  شدن 

می شود.  شنیده  تشکل ها 
از طرف دیگر این دوگانه مضحکانه اما بسیار رایج 
ان.جی.او/خیریه را باید کنار گذاشت. وظیفه ما 
حمایت همه جانبه از پناه جویان است. در هر آنچه 
که به آن نیاز دارند: آب، غذا، پوشاک، اسکان، 
حتی  کار،  اطالعات،  و  راهنمایی  وکیل،  دارو، 
دوست و مشاور و گوش شنوا و یا وصل کردن آنها 
به اجتماعات مهاجران. اگر هر نهادی )دولتی یا 
بین المللی( مانع رسیدن این حمایت ها شد، باید 
آن را اطالع رسانی کرد یا برای رفع آن البی گری 
باشیم. ما  نداشته  تعارف  با خودمان  اما  کرد. 
انفعال  این  و  نیستیم  آماده  لحظه  این  برای 
و سکوت تصادفی نیست. چند دهه از حضور 
ایران می گذرد؟  افغانستانی مان در  همسایگان 
چقدر برای برابری و احقاق حقوق شهروندی آنها 
تالش کردیم؟ کدام روایت را عوض کردیم؟ تا 
کی می خواهیم از عبارت »مهمان« و »اتباع« 
بر  ما حق  اندازه  به  آنها که  توصیف  برای  و... 
استفاده کنیم؟  دارند  سرزمین  این  بر  حیات 
دوست  خیلی  مردم نهاد  تشکل های  در  ما 
»تسهیلگری« حرف  و  »توان افزایی«  از  داریم 
بزنیم. کدام توان افزایی؟ نه اینکه در اکثر مواقع 
جامعه هدف افغانستانی را در سطح »مددجو« 
و حداکثر مربی نگه داشتیم؟ ما فضایی برای 
بلندتر کردن صدای آنها و قدرت افزایی مهاجران 
فراهم نکردیم. تا وقتی پست های اینستاگرامی  
مجلس  نمایندگان  ادبیات  مثل  پرادعایمان  و 
و دیگر مسئوالن در حد یک شهروند توییتری 
باشد، و فعل های مجهولمان »باید بشود« باشند، 
چیزی تغییر نخواهند کرد. اگر انسانیتی باشد، 
اگر همبستگی معنایی داشته باشد، همین امروز 

باید برای اثبات آن کنش جمعی کنیم.

65 درصد از اهالی محله 
هرندی اجاره نشینند

به گزارش ایلنا، علی آقامحمدی، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: منطقه 12 در 
شهر تهران یکی از 260 محله از 2000 محله کشور 
است که برخی مانند محله هرندی و دروازه غار 
دارای آسیب های شدید بوده و برخی با شدت 
کمتر اما آسیب پذیرند و از این وضعیت باید 
با  ادامه گفت: ما  خارج شوند.آقا محمدی در 
21 هزار نفر جمعیت مواجهیم و این هم مبتنی 
است بر سرشماری نفوس و مسکن که توسط 
مرکز آمار انجام شده است. او در ادامه افزود: با 
این مقدمه، برای اینکه بتوانیم مسائل محله را 
به صورت پایلوت حل و فصل کنیم، چند مساله 
داشتیم، یکی مسکن است که یکی از مشکالت 
مهم است. 2۴2 خانوار را شناسایی کردیم که 
در خانه های با حداقل امکانات زندگی می کنند.
افرادی  مورد  در  گفت:  ادامه  در  آقامحمدی 
که اجاره نشین هستند و 65 درصد ساکنان را 
تشکیل می دهند، این جمعیت اجاره شان زیر 

500 هزار تومان است

 موسسه کودکان افغانستان 
در سال 97 آماری از وضعیت 
کودکان مزار شریف بدست 
آورده است. مریم می گوید در 
آن سال فهمیده که 5۴ درصد 
از کودکان مزار کار می کنند و 
20 درصدشان اصال به مدرسه 
دسترسی ندارند و ۴ درصدشان 
اصال سواد ندارند

چند شب است مردی بلند قد با هیکلی درشت که قنداق تفنگ را روی دوشش انداخته، پایش به خواب های فاطمه باز شده است. مرد 
موهای ژولیده و بلندی دارد و ساکت است. او ناگهان تفنگش را به سمت فاطمه می گیرد. فاطمه هر شب به اینجای خواب که می رسد، 
چشم هایش باز می شود. صبح  ها در کابل برخالف شهرهای دیگر که خواب  شب تمام می شود و کابوس ها جای خود را به روشنی واقعیت 
می دهند، خواب ها کش می آیند. در شهر مردهای بلند قد و هیکلی با موهای ژولیده، قنداق تفنگ را روی دوششان انداخته اند و معلوم 

نیست که چه زمانی تفنگ شان را به سوی مردم می گیرند. 

داکتر حسین، دیروز با پسر 
نه ساله اش دعوا کرد. پسر گفته 

بود دوست ندارد موهایش را 
کوتاه کند. داکتر حسین اصرار 

کرده بود: »موهایش شبیه 
جوانک های امروزی بود، بگومگو 

کردیم، گفتم باید کوتاهشان 
کنی تا دردسر نشود.« داکتر 

حسین روانشناس است، مرکز 
مشاوره دارد و ساعت های 

زیادی با کودکان سپری می کند
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|  سوگل دانائی |

در محدوده و زون فروریزشی، 
عالوه بر مسیر اصلی و پرتردد 
کارگر شمالی، لوله 8 اینچی گاز 
250psi ، لوله فاضالب شهری، 
لوله انشعابی فرعی آب)60میلی(  
که انتقال دهنده جریان آب چند 
کوچه است قرار دارد

محیط زیست شهری 

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

خیابان کارگر فروریخت 
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی جزئیات فروریزش خیابان کارگر 

شمالی را اعالم کرد. 
با  ریس  بیت اللهی  علی  تسنیم،   به گزارش 
اشاره به جزئیات فروریزش زمین زمین در 
اظهار کرد:  زمان وقوع  خیابان کارگر شمالی 
بامداد دوم شهریور  را حوالی 2  این حادثه 
نرسیده  خیابان کارگر شمالی  غربی  باند  در 
به تقاطع خیابان نصرت، نبش کوچه شهید 
بررسی های  طبق  و گفت:  اعالم کرد  حق گو 
کامل  ریزش  مسیر  آسفالت  رویه  میدانی، 
نکرد، اما حفره ای زیر آن به طول 10 متر و عمق 
بین 10 تا 15 متر ایجاد شد که می توانست در 
زمان ترافیک و عبور وسائط نقلیه خطرآفرین 
باشد اما با توجه به زمان وقوع رخداد و اقدام 

به موقع کارشناسان شهرداری در منطقه 6 و 
سایر مسئوالن از بروز خطر جلوگیری شد.

بیت اللهی افزود: در محدوده و زون فروریزشی، 
عالوه بر مسیر اصلی و پرتردد کارگر شمالی، 
فاضالب  لوله   ،  250psi گاز  اینچی   8 لوله 
شهری، لوله انشعابی فرعی آب)60میلی(  که 
انتقال دهنده جریان آب چند کوچه است قرار 
دارد. با توجه به ارزیابی های میدانی چنین بنظر 
می رسد که حفره تشکیل یافته در زیر رویه های 
آسفالتی خیابان کارگر شمالی که دارای ابعاد 
بزرگ بطول و عرض 10 متر و عمق بین 10 تا 
15 متر بوده، بتدریج و در اثر آبشستگی زیر 

سطحی تشکیل یافته باشد.
تشکیل  و  سطحی  زیر  آبشستگی  دالیل  او 
رویه  محدود  فروریزش  نهایت  در  و  حفره 

تلفات  و  ایجاد خسارت  احتمال  آسفالت که 
باالئی را نیز داشت را شامل شکستگی و نشتی 
لوله های آب یا فاضالب، نفوذ آب سطحی از 
و  قبلی  و کوچک  موجود  شکاف های  طریق 
آبشستگی تدریجی و ایجاد حفره، وجود قنات 
راکد و یا رگاب که محدودکننده مسیر حمل و 

انتقال خاک آبرفتی است، عنوان کرد.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی همچنین اعالم کرد: بر اساس اعالم 
قنات  وجود  احتمال  شهرداری،  کارشناسان 
لوله های  ادامه شکستگی  در  و  آن  ریزش  و 
در  خیابان  فروریزش  دلیل  فاضالب  و  آب 
کارگر شمالی بوده است.  هرچند که در حفره 
مورد مشاهده اثری از میله و یا گالری قنات 
مشاهده نمی شود،  اما به هر حال گالری قنات 

موجب  دارد که  امتداد  احتمال  حفره  زیر  در 
آب سطحی  نفوذ  اثر  در  خاک  ذرات  مکش 
شده و در نهایت تشکیل حفره بزرگ را سبب 

است.   شده 
بیت اللهی گفت: خطر فروریزش و رخداد آن 
در تهران به دلیل خواص آبرفتی و نهشته های 
سطحی شهر تهران، وجود رگاب ها )فرسایش 
رگاب ها  مسیر  انسداد  قنوات،  و  داخلی( 
و  عمیق  گودبرداری های  دلیل  به  قنوات  و 
طبقات  تعداد  با  ساختمان هایی  احداث 
زیرزمینی بیشتر، احداث خطوط مترو عمود 
بیشتر  مراتب  به  رگاب ها،  و  قنوات  رشته  بر 
رخدادهایی  به  توجه  با  همچنین  است. 
همانند  کارگر،  خیابان  در  فروریزش  مانند 
فروریزش های شهران، خیابان پیامبر )ص(  و 
چندین فروریزش در امتداد خیابان مولوی در 
آینده نیز احتمال حوادثی بیشتر از این دست 

دارد. وجود 

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی با تاکید بر اینکه بررسی بیشتر 
رهاشده،  قنوات  تاثیر  از  حاکی  فروریزش ها 
بدون مالک و بدون مسئول و متولی است در 
بیان پیشنهادهای مرکز برای کاهش خطرات 
فروریزش اعالم کرد: الزام کارفرمایان، ناظران و 
پیمانکاران دست اندرکار ساخت و ساز به ویژه 
در ساختمان های با گود برداری عمیق، به حفظ 
مسیر عبور رگه های آب زیرزمینی و قنوات و 
برگردان رگاب قطع شده به مسیر سابق خود، 
رگاب های  و  قنوات  مستقیم  مسئول  تعیین 
شهر تهران و سپردن مسئولیت امور قنوات و 
رگه های آب زیر سطحی به دستگاه مسئول، و 
تاکید به مسئوالن شرکت های گاز و نفت و آب 
در خصوص مالحظات ایمنی در نقاط تقاطعی 
و رگه های آب،  قنوات  این شریان هابا مسیر 
برای کاهش مخاطرات فروریزش موردتاکید 

کارشناسان است.
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افقی
 1 - مظهر زیبایی طبیعت، مخلوط آب و 
باال   - - چسبناک  ورزشی  زدنی  خاک، 
داماد، شهری  رفتن، پیشرفت، صعود - 
در تركستان2 - حرکت دهنده، تحریک 
و محبت3  دوستی   - برانگیزنده  کننده، 
- آسان - شهر مذهبی، شهر سوهان - 
مرد شجاع۴ - اهریمن، بدخوی افسانه 
ها، شیطان - خود رأی، فردای تازی - 
نشانه مفعولی، عالمت مفعول بی واسطه 

- حرف استثنا5 - دریاچه روسیه - عدد 
باال - پا برجا6 - فلز  منفی، جواب سر 
مرتجع - کدورت - تکبر، غرور - تکرار 
یک حرف7 - شكست خوردن، مغلوب 
نوعی   - لشكر  خوردن  گشتن، شكست 
حلوا، خبر افشاگرانه، میدهند تا رسوا کنند 
- ضمیر مخاطب عرب8 - وسنی، نسبت 
دو زن با یک شوهر - خطای گام اضافی 
اجاق کیک پزی،  در بسکتبال - شکوه، 
نوعی اجاق گاز9 - هرگز نه عرب - جنبش 
- نقشه انگلیسی - جد مادری حضرت 

سلیمان10 - چوب خوشبو، عود - آشکار - 
كوتاه قد11 - حق الزحمه - شهد شیرین 
- دریا12 - آمیزش و آمیختن ، شهد و 
عسل، اختالط و مخلوط کردن - دختر - 
سوم - معبود13 - آخرین حرف التین - 
تشك ماوس، درخت بی میوه - نکوهش 
تعجب،  حرف   - آلمان1۴  در  ایالتی   -
داخلی،  ضمیر   - گشوده  زنانه،  تعجب 
داخل، دوم شخص مفرد - تشنگی15 - 
آلت شكنجه - پاداش عمل، مکافات عمل، 

کیفر - نانو برعکس

عمودی
جمع   - راهسازی  های  ماشین   -  1
هالل  - طعم2 - نت آخر، عدد ماه، 
عدد کارمندی، تایید ایتالیایی - جمع 
 - اسکات  والتر  اثر   - سارق3   - فن 
بافتن - پنبه دانه، غوزه پنبه۴ - کشت 
و زرع، خمير نان را با دست ماليدن - 
گرفتگی راه بینی - تمیز، نظیف، مطهر5 
- جام معروف - رود آرام، خم بزرگ 
- قلعه حكومتی، قلعه كوچك - یاری، 
سرما،  مقابل   - باطل  ضد   - کمک6 
حرارت باالی هوا - سربلندی - تنها، 
همنشین تنها7 - سوغات، تحفه، كادو 
- مخفف ناامید - خداوند، مالک8 - 
سخن بی پرده - ازآثار سیمین بهبهانی 
- سپس عربی9 - شن وارونه - قلمه 
درخت، روییدن - مکیدن چیزی را10 - 
واحدی برای پارچه به اندازه یک دست 

لباس - لگام بی ته - جوشن چرمین11 
- بندر اوكراین - جدید - اثری از ویلیام 
گلدینگ12 - خاندان، زائو ترسان، سرخ 
كمرنگ - نشستن با تمکين و وقار - 

چاق - به طور ناگهانی، به یكباره13 - 
چهره - مكان، مرغ می رود، رختخواب 
ظرف   - آسیایی  نژاد  ایرانی،  نژاد   -
آزمایشگاهی1۴ - خوار و حقیر  - گازی 

از گازهای آلی15  زا،  بی رنگ و آتش 
- نیكو - نی لبک، ساز معروف ارامنه - 
گله گوسفندان - هزار كیلو، بدن، ماهی 

كنسروی

جدول شماره 2089

کرمان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: 
مراتع  ذی نفعان  عنوان  به  دام  چرای  پروانه  صاحبان 
این منطقه هستند نسبت به تمدید پروانه چرای دام 

اقدام کنند.
طبیعت  پیام  خبرنگار  با  گفت و گو  در  احمدی  حمزه 
جنوب کرمان افزود: در راستای اجرای ماده ۴7 قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  تمامی صاحبان 
آذر ماه  تا  کرمان  جنوب  مراتع  در  دام  چرای  پروانه 
امسال فرصت دارند با مراجعه به ادارات منابع طبیعی 
پرداخت  به  نسبت  تابعه  آبخیزداری شهرستان های  و 

اقدام کنند. پروانه چرای خود  تمدید  عوارض 
تمدید  به  نسبت  این مدت  در  افرادی که  او  به گفته 
از فصل  الف  نکنند مشمول بخش  اقدام  پروانه خود 
چهارم اصالحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از 
مراتع کشور شده و پروانه آن ها ابطال و از درجه اعتبار 

می شود. ساقط 
و  مراتع  در  دام  چرای  بر  نظارت  احمدی،  گفته  به 
عرصه های ملی به عنوان یکی از راهبردهای صیانت از 
منابع طبیعی در دستور کار جدی این اداره کل قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان:

مرتع داران برای تمدید پروانه چرای دام اقدام کنند
دوره  هفتمین  در  استان کرمان  شرکت گاز 
گاز  ملی  شرکت  اداری  سالمت  سنجش 

شد. برتر  رتبه  به کسب  موفق  ایران 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
کرمان، منوچهر فالح گفت: طبق اعالم امور 

شرکت  شکایات  به  پاسخگویی  و  بازرسی 
ملی گاز ایران و با عنایت به نتیجه حاصل 
از  واصله  مستندات  و  مدارک  بررسی  از 
بعمل  استعالم های  نیز  و  مربوطه  سامانه 
واحدهای  و  گاز  ملی  شرکت  از  آمده 
افزایش  درصد   2 با  شرکت  این  نظارتی، 
سایر  با  مقایسه  در  قبل  دوره  به  نسبت 
قرار  برتر  در سطح  استانی  شرکت های گاز 

است. گرفته 
او افزود: شرکت ملی گاز ایران  در راستای 
سالمت  سنجش  دوره  هفتمین  برگزاری 
شده  تدوین  الگوی  اساس  بر  و  اداری 
اقدام به ارزیابی و رتبه بندی شرکت های 
و مستندات  مدارک  اساس  بر  استانی  گاز 
قانون  آموزش،  شاخص های  در  موجود 
شایسته  پاسخگویی،  شفافیت،  گرایی، 

الگوی  مالی،  و  اداری  انضباط  ساالری، 
توسعه  و  استقرار  وری،  بهره  و  مصرف 
های  آوری  فن  و  الکترونیک  های  سامانه 
و  کرد  داخلی  کنترل  و  نظارت  و  نوین 
امتیاز  کسب  با  کرمان  استان  گاز  شرکت 
برتر شد. الزم  رتبه  به کسب  98.1۴ موفق 
به ذکر است شرکت گاز استان کرمان طی 
ها  برترین  جزء  همواره  گذشته  سال های 
مدیرعامل  است.  بوده  اول  رتبه  حائز  و 
اینکه  به  اشاره  با  استان کرمان  شرکت گاز 
کسب این مقام شایسته، حاصل همکاری 
مدیران و زحمات کلیه کارکنان این شرکت 
برنامه های  استان  شرکت گاز  است، گفت: 
سالمت  بیشتر  ارتقاء  برای  را  متنوعی 
اداری و مبارزه با فساد ترسیم کرده که به 

می شوند. اجرایی  زمان  مرور 

کسب رتبه برتر شرکت گاز استان کرمان 
در هفتمین دوره سنجش سالمت اداری

با  پروژه گردشگری   6 دولت  هفته  گرامیداشت  از  روز  دومین  با  همزمان 
قرار  بهره برداری  مورد  بوشهر  استان  در  ریال  میلیون   500 و  میلیارد   327

گرفت.
کرد:  اعالم  رسانه ها  به  چهارشنبه  روز  ساالری  سکینه  ایرنا،  گزارش  به   
هتل  فانوس،  آپارتمان  هتل  اشن،  سنتی  خانه  سفره  شامل  پروژه ها  این 
سنتی ریحان، دفاتر خدمات مسافرتی چترسحر و نگین گشت و اقامتگاه 

است.  شیلو  بوم گردی 
او بیان کرد: یکی از شاخصه های بارز حوزه گردشگری ایجاد اشتغال پایدار 
است که با فعالیت این مراکز به طور مستقیم برای ۴6 نفر فرصت شغلی 

فراهم می شود. 
بخش  مشارکت  با  گردشگری  پروژه های  تمام  اینکه  بیان  با  ساالری 
به توسعه  این پروژه ها  راه اندازی شده است اضافه کرد: اجرای  خصوصی 

کند. کمک  استان  گردشگری  زیرساخت های 
 18 از  اقامتی  مراکز  و  اخیر شمار هتل ها  در2 سال  اینکه  به  اشاره  با  او   
به 25 مرکز افزایش یافته است اضافه کرد: با برنامه ریزی انجام شده 10 
این  اقامتی  به واحدهای  پایان سال  تا  بوم گردی و خانه مسافر  اقامتگاه 

می شود. افزوده  استان 

اداره كل  به  نامه ای  در  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مديرعامل   
راستای  در  و  داوطلبانه  به صورت  كرد؛  اعالم  يزد  استان  زيست  محيط 
اعالم  گذشته  مكاتبات  در  كه  همانگونه  اجتماعی  مسئولیت های 
اردکان   – یزد  محور  در  هوا  آلودگی  وضعیت  مطالعاتی  طرح  شده؛هزینه 

می كند. تقبل  را 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  هرگاه  است:  افزوده  تقی زاده  مهندس   
صالحدید  طبق  صالحیت  دارای  شرکت  هر  با  قرارداد  انجام  به  نسبت 
شده  معرفی  حساب  شماره  به  را  طرح  هزینه  شرکت  این  کند  اقدام 

می کند.  واریز 
روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تصریح کرده، این شرکت 
هزینه  صرفًا  و  نمی کند  دخالت  قرارداد  جزئیات  در  مستقیم  به طور 
از اعالم مکتوب سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت  مطالعات را بعد 

می کند.

نگین کوهستانی/ طرح 313 توسط کمیته امداد قم با هدف بررسی نیازهای 
فرهنگی، اعتقادی و تحصیلی برای مددجویان 313 روستای کشور به زودی در 20 

روستای قم اجرا می شود.
سید محسن صالحی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم با اشاره به 
اینکه این طرح با محوریت کمیته امداد و با همکاری مدیریت حوزه های علمیه 
و سازمان تبلیغات اسالمی استان اجرا می شود گفت: این طرح در 313 روستا در 

نقاط صعب العبور یا محروم اجرا می شود.
وی افزود: این طرح برای خانواده های روستایی تحت حمایت کمیته امداد با 
استفاده از ظرفیت روحانیون مستقر در روستاها که به عنوان مبلغان سازمان 

تبلیغات اسالمی مشغول به فعالیت های فرهنگی هستند اجرا می شود.
صالحی با اشاره به اینکه طرح 313 در 20 روستای استان قم که از طرف معاونت 
امور فرهنگی مرکز تعیین شده است برگزار خواهد شد تصریح کرد: روحانیون 
مستقر در این روستاها هر ماه یک بار به منازل مددجویان ساکن در روستا مراجعه 
و مشکالت معیشتی، تحصیلی، فرهنگی و اعتقادی بررسی و رسیدگی می کنند.

او تاکید کرد: در این طرح 60 خانوار در مدت 9 ماه تحت حمایت های فرهنگی 
قرار می گیرند.

6 پروژه گردشگری در بوشهر افتتاح شد مديرعامل شركت چادرملو

 آماده پرداخت هزینه مطالعه آلودگی 
هوا در محور یزد - اردکان هستیم 

با هدف بررسی نیازهای فرهنگی مددجویان کمیته امداد قم:
طرح 313  به زودی در استان قم اجرا می شود

| بوشهر | | یزد | | قم |
وعده مدیرعامل گل گهر عملی شد:
 از ابتدای هفته آینده  کلیه 

شاغالن منطقه گل گهر  در همه 
رده های سنی واکسینه می شوند 
در نشست مشترک مهندس ایمان عتیقی مدیر عامل 
وزیر  معاون  رئیسی  علیرضا  دکتر  و  شرکت گل گهر 
بهداشت مقرر شد واکسیناسیون کرونا کلیه کارکنان و 
کارگران در همه شرکت های فعال در منطقه گل گهر از 
ابتدای هفته آینده با مراجعه به مراکز تعیین شده بدون 
هیچ گونه محدودیت سنی و شرکتی نسبت به تزریق 
واکسن کرونا اقدام شود. واکسن های کرونا ارائه شده 
در این مراکز از انواع واکسن های موجود در کشور خواهد 
بود که شامل هر دو دوز خواهد بود. همچنین در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی بخشی از واکسن های 
دانشکده  با هماهنگی  توسط گل گهر  خریداری شده 

علوم پزشکی تحویل این دانشگاه می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
شمال استان کرمان تاکید کرد:

تامین تجهیزات شبکه توزیع 
با تکیه بر نیروهای بومی  

محمد سلیمانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
کارگاه  از  کرمان  فرماندار  بابائی  علی  و  استان  شمال 
تولیدی پایه های بتنی »باتیربتن« در شهرک صنعتی 
خضرا کرمان بازدید کردند. سلیمانی در این بازدید گفت: 
تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز شبکه توزیع با تکیه 

بر نیروهای بومی نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال 
استان کرمان ، سلیمانی با تاکید بر اولویت بهره گیری از 
توان و ظرفیت استان در تامین قطعات و تجهیزات مورد 
نیاز شبکه توزیع ، موضوع کیفیت را جزو الزامات مورد 
نیاز این شرکت اعالم کرد و گفت: از تولیدات با کیفیت 
شرکت ها و کارخانه های داخل استان که تجهیزات و لوازم 
مورد نیاز صنعت برق را تولید می کنند؛ استقبال می کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ، 
بر حفظ کیفیت و استفاده از مواد اولیه مرغوب در ساخت 
پایه های بتنی تاکید کرد و گفت: در صورتی  که صاحبان 
کارخانه ها و یا کارگاه های ساخت پایه های برق در استان 
سرمایه گذاری کنند این شرکت به عنوان خریدار قطعات 

از این کارخانه ها و مشاغل حمایت می کند.

رئیس اداره گاز شهرستان دزفول:

رعایت نکردن نکات ایمنی 
حادثه آفرید

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان، 
دزفول گفت:  اداره گاز شهرستان  رئیس  توفیق زاده 
به  منجر  مسکونی  واحد  یک  در  گاز  انفجار  حادثه 
کشته شدن دو تن و زخمی شدن یک نفر و تخریب 
اطراف  به منازل  وارد آمدن خسارت  و  کامل منزل 
شد. او افزود: نیروهای امداد گاز به سرعت در محل 
ایمن سازی کردند.  را  حادثه  محل  و  شدند  حاضر 
داشت:  اظهار  حادثه  علت  خصوص  در  توفیق زاده 
در بررسی های اولیه آتش نشانی علت حادثه نشت 
گاز از اجاق رومیزی بوده که متاسفانه محل اتصال 
درحال  بست  از  استفاده  بدون  اجاق  به  شیلنگ 

استفاده بوده که منجر به حادثه شده است.

نظر به اینکه بدهکار آقای رضا مهاجری راینی 
نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین 
درخواست  به  بنا  لذا  اند  ننموده  اقدام  شده 
بستانکار ششدانگ پالک ثبتی 3333 فرعی 
از 2787 اصلی ، مفروز و مجزا شده از فرعی 
از اصلی مذکور، واقع در بخش 03 ناحیه حوزه 
به  استان کرمان  کرمان  در  منطقه  ملک  ثبت 
آدرس کرمان  به  مربع  متر   28۴.5 مساحت 
 ۴ شماره  کوچه  شمالی  اشتر  مالک  خیابان 
محمود  فرزند  راینی  مهاجری  رضا  مالکیت 
دارای  راین  از  صادره   3992 شناسنامه  شماره 
از   6 سهم  جز  با   ۴829767911 ملی  شماره 
عرصه  دانگ  مالک شش  بعنوان  كل سهم 6 
 123298 مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و 
مالکیت  سند  موضوع   138۴/11/2۴ تاریخ 
در  که   1373-196008 چاپی  بشماره  اصلی 
صفحه 283 دفتر امالک جلد 119 ثبت گردیده 
شماال  است:  شرح  بدین  اربعه  حدود  است. 
بطول 9.30 متر درب و دیواریست بشارع شرقا 
بطول 30.۴0 متر دیوار مشترک با خانه پالک 
333۴ فرعی جنوبا بطول 9.3 متر دیواربدیوار 
خانه 3335 فرعی غربا بطول 30.8  متر دیوار 
مشترک با خانه 3336 فرعی تماما از 2787 
اصلی حدود اربعه فعلی ملک با سند مالكيت 
تطبیق مینماید. عرصه ملک طلق است ملک به 
صورت یک خانه یک طبقه همکف با مساحت 

عرصه 28۴.5 متر مربع با قدمت باالی ۴0 سال 
ساخت میباشد ملک مورد ارزیابی دارای بنای 
با  بنا مطابق  یک طبقه همکف میباشد نقشه 
نوع  از  نمیباشد اسکلت ساختمان  اصول فنی 
دیوار باربر اجری با سقف طاق ضربی میباشد 
با عمر  ساختمان مذکور یکباب خانه تخریبی 
باالی ۴0 سال ساخت میباشد ملک جنوبی و 

دارای امتیاز های آب و گاز و برق می باشد
کاربری ملک مسکونی می باشد. 

مربع  متر   28۴.5 ارزش  کارشناسی  نظریه 
ریال   58،000،000 مربع  متر  هر  قرار  به  عرصه 
16.501.000.000  ریال امتیازات آب، برق، گاز و 

ریال  199.000.000 جمعا  سایر 
حدود  آمده  عمل  به  بررسی  به  توجه  با  لذا   
ارزش شش دانگ ملک اعم از عرصه و اعیان 
و تأسیسات و ملحقات با توجه به توضیحات 
فوق الذکر و حدود و مشخصات و ابعاد ملک و 
موقعیت و کاربری مسکونی ملک برابر شانزده 
میلیارد و هفتصد میلیون ریال ) 16،700،000،000 
ریال ( برآورد می گردد، که از ساعت 9 الی 12 
اداره  در   1۴00/06/16 مورخ  شنبه  سه  روز  ظهر 
اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی 
پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید 
نصر از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از 
مبلغ پایه کارشناسی 16،700،000،000 ریال )شانزده 
میلیارد و هفتصد میلیون ریال( ریال که قطعی 

گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی 
فروخته خواهد شد شرکت در مزایده منوط به 
به  پایه کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت 
حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده 
مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
واریز  ثبت  به حساب سپرده  را  فروش  مانده 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید 
میگردد. پرداخت بدهی های مربوطه در صورتی 
که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده 
است. ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
به برنده مزایده مسترد میگردد  از محل مازاد 
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده 
است ونیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول خواهد 
شد. ضمنا" چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی 
مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده 
جهت  توانند  می  طالبین  شد.  خواهد  انجام 
کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره 

ثبت اسناد مراجعه نمایند. م الف 578
تاریخ انتشار: 1۴00/06/0۴
علیرضا محمدی کیا - رییس اداره ی اجرای 
اسناد رسمی کرمان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهيدعوتبهمناقصهعموميآگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 990091۷

)دومرحلهای(
اداره کل نوسازي مدارس استان  آذربایجانشرقی درنظر دارد کاال با مشخصات به شرح ذيل را ازطريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت های واجدشرايط و دارای تشخيص صالحيت 

معتبر از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ، تائیدیه وزارت نفت ، گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ، پروانه کار و عالمت استاندارد جهت محصول ذیل از طريق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت)ستادایران( به آدرسwww.setadiran.ir  واگذار نمايد.  

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :  تا ساعت 13:30  روز سه شنبه مورخه 1400/06/09  می باشد.
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1400/06/20 می باشد.

*زمان بازگشائی پاکت  فرایند ارجاع کار: ساعت 10 صبح روزیکشنبه 1400/06/21 می باشد.
هزينه آگهي روزنامه به عهده برندگان مناقصات خواهد بود .

شماره فراخوانمبلغ تضمين فرآیند ارجاع کارتعدادموضوع مناقصهردیف

1
خرید تجهیزات گرمایشی مدارس سطح استان  آذربایجانشرقی)بخاری گازسوز دودکش دار راندمان باالی هوشمند 

)هرمتیک( دارای برچسب انرژی رده A دارای قابلیت تنظیم برنامه تقویم آموزشی(
 1000

دستگاه
۴/000/000/000200000۴217000019ریال

 IR19010000۴05۴030607565573 تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 1- بصورت نقدی در وجه شماره حساب ۴05۴030607565573 تمرکز وجوه سپرده  اداره کل نوسازی مدارس استان یا شماره شبا
 شناسه واریز 90512765۴10000۴05۴030607565573

2- بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی  به سرر سید 3 ماه از تاریخ  صدور

اداره کل نوسازی مدارس 

استان آذربایجان شرقی

اداره کل نوسازی مدارس 
استان آذربایجان شرقی

نوبت اول

پیام صدقی- مدیر کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

آگهیمفقودیکارتسبز
بک  ام.هاچ  دی  پراید  ماشین  سبز  کارت 
شماره   13۷5 مدل  معمولی   سفید  رنگ 
شاسی  s14422۷41152۷2 و شماره موتور 
901133 و شماره پالک  65-8۷8 ب ۷8  
به نام معصومه جعفری میمند  فرزند رمضان 
صادره از شهربابک کد ملی31492496۷8  

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
رفسنجان
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: یاسمن طاهریان
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494
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کارزار آبخوان

خشکسالیونگرانیکشاورزاندرچهارمحالوبختیاری/ایرنا

| قلعه خاکی فهرج |
قلعه خاکی فهرج از آثار تاریخی استان کرمان و 
شهرستان فهرج است. طبق شواهد موجود احتمال 
می  رود که قلعه خاکی فهرج پیش از دوره ساسانی 
احداث شده و در دوره ساسانی نیز مورد استفاده 
بوده است. اما مطالعات کاملی در این مورد انجام 
نشده است. قلعه تاریخی فهرج در ۴ طبقه احداث 
شده و به رغم آن  که بخشی از این قلعه دستکند 
است، هنوز در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده و 
هیچ کاوش باستان شناسی در آن صورت نگرفته 
است. قلعه خاکی فهرج که در بافت کنونی شهر 
فهرج، در فاصله اندکی از رودخانه فهرج و جاده 
بم- زاهدان و در دشت حاشیه کویر لوت قرار گرفته 
است، بر صخره  ای رسوبی )کلوت( و مکعب شکل 
بنا شده است و ارتفاع آن از سطح زمین 8 متر 
است. مصالح ساخت قلعه فهرج خشت و چینه 
است و به همین دلیل بقایای اندکی از معماری 
فهرج  تاریخی  قلعه  است.  مانده  برجای  قلعه 
چهار  می  شود  داده  احتمال  است که  چهارگوش 
برج در گوشه ها و احتماال برج  هایی در هر سوی 

نقشه  تشخیص  باشد.  قلعه ساخته شده  ضلع 
فضاهای موجود در سطح قلعه به طور کامل ممکن 
نیست، چون سالم  ترین بخش از حصار قلعه تنها 
در ضلع شرقی قلعه باقی مانده که شامل بقایای 
حصار، یک برج مدور و تعدادی تیرکش است. 
در ضلع شمالی و غربی قلعه نیز تنها بخشی از 
بقایای فضاهای قلعه باقی است. در گوشه جنوب 
غرب قلعه فهرج نیز بقایای یک برج مدور و تو 
خالی با پایه مکعب مشاهده می  شود. قلعه فهرج 

در  آ ن ها  ابعاد  که  شده  ساخته  خشت  هایی  از 
برخی نقاط 25 تا ۴3 سانتی متر مربع است. قلعه 
خاکی فهرج یک چاه عمیق نیز دارد که در بخش 
شمالی قلعه حفر شده است. این قلعه تاریخی 
در شهرستان فهرج به دلیل بی توجهی به حفاظت 
از آن در طول سال های گذشته تا به امروز، چنان 
تخریب شده که تشخیص ورودی قلعه با توجه 
به بقایای معماری برجای مانده از آن به سهولت 

امکان پذیر نیست. / سیری در ایران

با  روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی  روز ۴ام شهریورماه 1399،  در 
عنوان »روزی 13 حریق سهم جنگل ها« منتشر کرده است که به وقوع 
2000 فقره حریق در جنگل ها و مراتع در 5 ماهه سال 1399 اشاره دارد. 
همچنین خبری با تیتر »بررسی تاثیر کرونا بر آلودگی شناگاه ها« در 

این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

 آثار طبیعی ملی )بخش سوم(
آثار طبیعی ملی از نظر مساحت یا اندازه و تنوع یا بوم سازگان های نمونه، 
شرایط الزم برای تبدیل شدن به پارک ملی را ندارند، اما می توانند جزئی 
از پارک های ملی به شمار آیند. آثار طبیعی ملی ممکن است ارزش هایی 
برای تبدیل شدن به تفرجگاه و مکان گردشگری داشته باشند، اما باید از 
مداخله ی انسان در امان بمانند. در صورتی که مجموعه ای از آثار طبیعی 
ممکن  باشند،  داشته  وسعت کافی  با  زمین  رخساره ای  پدیده های  ملی 

است با ارزیابی به ژئوپارک تبدیل شوند. / دانشنامه محیط زیست

فیلم   9 از  یکی   ، امیری  ارسالن  ساخته  »زاالوا«  فیلم 
فیلم  جشنواره  هفتاد و هشتمین  منتقدان  هفته  بخش 
 19:30 و   19:15 سانس  شهریوردر   18 روز  است که  ونیز 
2« جشنواره به روی   Astra« 1« و  Astra« در دو سالن
کنار  در  ایرانی  سینماگر  مکری  شهرام  می رود.   پرده 
آیدا؟«  می روی،  »کجا  فیلم  ژبانیچ« کارگردان  »یاسمیال 
به عنوان رئیس هیات داوران، »نادیا ترانووا« رمان نویس 
موزه  فیلم  دپارتمان  مدیر  سیگل«  »جاش  و   ایتالیایی 
مستقل  هفته  بخش  داوران  نیویورک،  معاصر  هنرهای 

هستند. ونیز  منتقدان  هفته 
 فیلم های بخش هفته منتقدان در کنار سایر آثار جشنواره 
ونیز برای کسب جایزه شیر آینده ویژه بهترین فیلم اول 

به ارزش 100 هزار دالر نیز رقابت می کنند./ ایسنا

موسیقی  با  بخوان«  من  »با  پروژه  از  مانده  جا  قطعه 
آهنگ  این  منتشر شد.  از یک سال  ناصری پس  حسام 
مرداد سال گذشته  بود که  قرار  آغاز«  »از  نام  به  بی کالم 
در آلبوم »با من بخوان« قرار بگیرد اما بنا به دالیلی این 
تنظیم  و  موسیقی  با  آهنگ  این  اکنون  اما  نیفتاد  اتفاق 
بخوان  من  با  پروژه  نوازندگان  اجرای  و  ناصری  حسام 
بین المللی  پلتفرم های  و  داخلی  رسانه های  در  همزمان 
موسیقی منتشر شده است.  »از آغاز« برای اولین بار در 
قربانی  علیرضا  صدای  با  بخوان«  من  »با  کنسرت های 
موسیقی  مبنای  بر  که  آهنگ  این  شد.  اجرا  تهران  در 
ایرانی  و  کالسیک  سازهای  با  آن  تلفیق  و  الکترونیک 
اجرا  بخوان  من  با  میانه های کنسرت های  در  شده  تولید 

مهر می شد./ 

کارزاری با نام اعالم حمایت از ستاد مردمی احیای کرکس کوه در 
وب سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #صدای_کرکس_
کوه_باشیم پیگیری می شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب 
به عموم مردم ایران آمده است: »اینک که در منطقه حفاظت شده 
کرکس، مجوز بهره برداری حدود ٧٠ معدن صادر و حیات انسانی، 
نباتی، حیوانی و محیط زیست منطقه در معرض خطر قرار گرفته 
و حتی آرای قطعی شورای عالی معادن نیز در مورد تعطیلی، 
عدم تمدید جواز معادن، لزوم رعایت مقررات و جبران خسارات 
در سراسر  زیست  محیط  حامیان  است،  نشده  اجرایی  وارده 
ایران و عالقمندان و دلسوزان طبیعت زیبای نطنز و سازمان های 
مردم نهاد، تصمیم به تاسیس ستادی مردمی و منسجم گرفتند 
تا وظیفه ی ملی، شرعی، قانونی، انسانی و امانی خود را نسبت 
به نسل های آینده و محیط زیست با الهام از دین مبین اسالم 
و اصل پنجاهم قانون اساسی )با استفاده از شیوه های قانونی و 
مدنی در جهت جلوگیری از تخریب بیشتر کوه کرکس و محیط 

زیست منطقه و جبران خسارات وارده( انجام دهند.«
پیگیر »احیای  راه  این  از  این کارزار می خواهند  امضاکنندگان 

شوند. کرکس کوه« 
این کارزار از ٠٢ مهر ١٣٩٩ آغاز شده و تا ٠٢ آبان ١٤٠٠ ادامه دارد. 
همچنین این کارزار یکی از کارزارهای محیط زیستی بوده و از 

سوی 6 هزار و 55۴ نفر امضا شده است.

سرنمی پیچم به سنگ بیستون از کار عشق
جان شیرین بهر جوی شیر می باید مرا

از نوازش بیشتر می بالم از ریزش به خود
جنبش گهواره بیش از شیر می باید مرا
نیست میدان دل پر وحشت من شهر را
وادیی هموار چون نخجیر می باید مرا

پای دیوار مرا هر برگ کاهی تیشه ای است
خضر تردستی پی تعمیر می باید مرا
روی تلخ دایه نتواند مرا خاموش کرد
طفل بد خویم، شکر در شیر می باید مرا

چون هدف گردن کشی از خاکساری کرده ام
سینه ای آماده صد تیر می باید مرا

نیست بی جا از شفق صائب اگر خون می خورم
در نفس چون صبحدم تاثیر می باید مرا
شد مسلسل بوی گل، زنجیر می باید مرا

بند لنگرداری از تدبیر می باید مرا
از نسیم گل پریشان گردد اوراق حواس
خلوتی چون غنچه تصویر می باید مرا

می کشد مجنون من ز آمد شد مردم مالل
پاسبان ها از پلنگ و شیر می باید مرا
سر به صحرا داده چشم سیاه لیلیم
چشم آهو حلقه زنجیر می باید مرا

هیچ کاری بی کمان نگشاید از تیر خدنگ
با جوانی، همتی از پیر می باید مرا

 هست از جوهر فزون صد حلقه پیچ و تاب من
بستر و بالین ازان شمشیر می باید مرا

نیست از غفلت اگر معماری دل می کنم
گوشه ای زین عالم دل گیر می باید مرا

بی غبار خط مرا تسخیر کردن مشکل است
بی قرارم، خاک دامن گیر می باید مرا

صائب تبریزی

 N2951 آبشار کشیت در موقعیت جغرافیایی
E5807 در استان کرمان واقع است. آبشار 
کشیت یکی از آبشارهای بی نظیر و زیباست که 
در بخش گلباف شهرستان کرمان واقع شده 
است . وجود قلعه مشهور کشیت که اقتباسی 
از ارگ بم و ارگ راین است نیز نشان از تاریخ 
کهن این منطقه دارد و این که کشیت از جمله 
نخستین مکان های سکونت بشر بوده است. 
این روستا از بافت تاریخی منحصر به فردی 
نیز برخوردار است و چشم انداز فوق العاده ای 
می دهد.  قرار  چشمان گردشگران  مقابل  را 
بعد از بافت تاریخی وارد مجموعه ای بسیار 
متراکم از درختان و پوشش گیاهی می شویم 
که حجم زیادی نخلستان را تشکیل داده اند 
و نکته جالب توجه رودخانه ای است که در 
این منطقه جاری است. دره کشیت مملو از 
رودخانه و آبشارها کوچک و بزرگی است که از 
دیواره دره به داخل آن جریان دارد و در نهایت 
رودخانه ای از آب شیرین را در انتهای این دره 
زیبا تشکیل می دهند که به رویایی در کویر 
بیشتر شباهت دارد. دره کشیت به طول سه 
کیلومتر مملو از نخلستان و درختان میوه است 

و دیواره های این دره عمیق نیز مملو از خزه 
و نوعی سرخس است که در کنار آبشارهای 
همیشه جاری آن روییده و منظره ای بدیع 
را به وجود آورده است. نکته قابل توجه در 
مورد این منطقه وجود آبشاری به ارتفاع 12 
متر است که به محوطه ای می ریزد که مردم 
محلی به آن دریا می گویند. این آبشار فضایی 
انتزاعی را برای بیننده ایجاد می کند که باورش 
دره  دیواره های  از  آب  است.  مشکل  بسیار 
می جوشد و نمونه های خاصی از سرخس ها و 
گل سنگ در اطراف این دره رشد کرده است. 
این دره که در بخش غربی روستا واقع شده، 
مسیر قدیمی جریان آب کویر بود که عمق و 
درازا پیدا کرده است. این آبشار حوضچه ای 
طبیعی و بزرگ را به وجود آورده است که 600 
متر مربع وسعت دارد و مردم محلی اعتقاد 
دارند که عمق این حوضچه که به دلیل ریزش 
آبشارها ایجاد شده است تا کنون مشخص 
نشده است. وجود ده ها آبشار در این دره در 
میانه کویر سوزان لوت و وجود هزاران اصله 
نخل و مرکبات هم گونی را به وجود آورده 

است که هر بیننده را محصور خود می کند.

| سینما |

| موسیقی |

پایکا از نظر ظاهری شباهت زیادی به موش های بزرگ 
دارد، با این تفاوت که در این حیوان دم تقریبًا از بین 
رفته است. گوش ها بسیار کوچک و گرد است به طوری 
که به پهنای گوش مساوی طول آن است. برخالف 
خرگوش ها پاها زیاد بلند نیستند و تقریبًا با دست ها 
انبوه و نرم است. رنگ   بلند،  مساوی هستند. موها 
موهای این حیوان متفاوت وغالبًا رنگ پشت، شبیه 
رنگ محیط است و از خاکستری مخلوط با سیاه تا 
قرمز روشن تغییر می کند. نر و ماده هم شکل و تقریبًا 
به یک اندازه هستند. طول سر و تنه این جانور 150 
تا 180 میلی متراست و میانگین وزن آن حدود 500 
گرم است. پراکندگی پایکا از خراسان تا کرمان، اصفهان، 
کردستان، تهران و سمنان است. روزها فعال است. 
اغلب به صورت دسته جمعی، ولی با فاصله نسبتًا زیاد 

از یکدیگر زندگی می کنند. در زیر سنگ ها و صخره ها 
زیادی  علوفه  النه  اطراف  در  معمواًل  می سازد،  النه 
جمع آوری می کند. ارتفاع و قطر علوفه جمع آوری شده، 
گاهی به نیم متر می رسد. در برخی از اوقات در حالی که 
یک شاخه گیاه را به دهان گرفته و به سمت النه اش 
می دود مشاهده می شود. خواب زمستانی ندارد. اغلب 
در نزدیک النه در حال آفتاب گرفتن مشاهده می شود. 
صدای خاصی شبیه سوت و یا عوعوی سگ دارد، در 
موقع صدا دادن خود را به جلو و عقب می کشد. زیاد 
ترسو و فراری نیست، نمی تواند سریع بدود و معمواًل 
با پرش های کوتاهی حرکت می کند. گیاه خوار است و 

معمواًل از برگ و شاخه بوته ها تغذیه می نماید.
در سال چندین بار تولید مثل می کند. مدت آبستن 
حدود ۴0 روز است و چهار تا 10 بچه کور و بی مو می زاید. 
بچه ها در سه ماهگی قادر به جفت گیری و تولیدمثل 

هستند./ کویرها و بیابان های ایران

پایکا

اعالم حمایت از ستاد مردمی آبشار کشیت
احیای کرکس کوه

جنیفر کلمنت، داستان نویس اهل مکزیک بر 
این باور است که با ادبیات می تواند دنیا را 
تغییر دهد. او با این اندیشه  داستانی واقعی 
نابرابری که در هر مختصات این  از جنس 
دنیا در حال وقوع است، را آفریده است. او 
نابرابری و ظلم به زنان در جامعه ی مکزیک 
برای  دعا  داستان  در  پرنفوذ  قلمی  با  را 
ربوده شدگان به تصویر کشیده و فریاد آن را به 
گوش همه ی جهانیان رسانده است. داستان 
دعا برای ربوده شدگان قصه ای پرقدرت است 
که از سوی آیریش تایمز، روزنامه ی ایرلند 

به عنوان بهترین کتاب سال انتخاب شد.
کتاب »دعا برای ربوده شدگان« اثر »جنیفر 
کلمنت« در سال 201۴ منتشر شد. داستان 
دخترانی   و  زنان  زندگی  روایت  این کتاب 
نابرابری ها، جرم و جنایت های  است که در 
یک جغرافیا محصورشده اند. »جنیفر کلمنت« 
این داستان که در مکزیک رخ می دهد  در 
آن  در  می کند که  روایت  را  سیاهی  کمدی 
اعجاز ایستادگی انسان در عمق فاجعه دیده 
می شود. او تصویر خیره کننده ی زنانی را به 
جهان نشان می دهد که در پیامدهای جنگی 
سه  طی  در  این کتاب  قرارگرفته اند.  نابرابر 
بخش و بیست وهشت فصل نگاشته شده 
است و آن چنان جذاب و پرکشش است که 
خواننده را مجاب می کند که بی وقفه داستان 

را بخواند.
این داستان تصویری از سرزمینی است که 
تنها زنان در آن زندگی می کنند و گاهی مردان 
خالف کار و قاچاقچی برای بردن برده ای جدید 
به آنجا سر می زنند. تصویری زنده و تاثیرگذار 
از زنان روستاهای مکزیک که دختران خود 
را حتی به خاک می سپارند تا دزدان آن ها را 
به دست نیاورند. »لیدی  دی  گارسیا مارتینز« 
دخترکی بانمک و باهوش نمادی از دختران 
زندگی اش  داستان  است که  سرزمین  این 
روایت  ربوده شدگان«  برای  »دعا  کتاب  در 
»ماریا«،  دوستانش  همراه  به  او  می شود. 
در  را  خود  کودکی  »استفانی«  و  »پائوال« 
و  درگیر مشکالت  و  روستا می گذرانند  این 
مسائل محل زندگی شان می شوند. »لیدی«، 
پی  در  »استفانی«  و  »پائوال«  »ماریا«، 
مشکالت و ناهنجاری های منطقه سکونتشان 
تالش می کنند تا خود را به مرزهای آمریکا 

برسانند تا نجات یابند.

| دعا برای ربوده شدگان | 
| نویسنده : جنیفر کلمنت
مترجم : میچکا سرمدی |


