
 رئیس قوه قضائیه از احکام و قرارهای صادره
علیه افراد بدون اطالع آنان انتقاد کرد

بخشنامهبرایممنوعالخروجیها
نه رویه است و نه قانون اما آنقدر تکرار شده که به عرفی نانوشته میان دستگاه های 
امنیتی و اطالعاتی تبدیل شد. عرفی که به فیلم های تلویزیونی و سینمایی و حتی 
کتاب ها هم کشیده شد: »وقتی به فرودگاه مراجعه کردم، فهمیدم ممنوع الخروج ام!«. 

این دیالوگ صدها بار از صداوسیما پخش شده است. 

حضور رئیسی در دانشگاه تهران به مناسبت 
 آغاز سال جدید تحصیلی دانشگاه ها
  با اعتراض دانشجویان همراه شد

تشکلهایدانشجویی
ممیزیشدند

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با حضور سید ابراهیم 
رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم در دانشگاه تهران 
برگزار شد اما نه در سکوت و به دور از حاشیه. شماری از 
به دلیل شیوع  این مراسم  در  از حضور  دانشجویان که 
ویروس کرونا محروم مانده بودند، از آنچه سرکوب امر 

سیاسی در دانشگاه ها می خواندند، به تندی گالیه کردند.

 در نشست »اقتصاد انرژی
 تنظیم گری و چالش های آن«

در اندیشکده تدبیر انرژی مطرح شد

دولتازتنظیمگری
دستبکشد

دومین نشست از مجموعه نشست های »آب و جامعه« 
با عنوان »اقتصاد انرژی؛ تنظیم گری و چالش های آن« 
به همت اندیشکده تدبیر انرژی و مرکز امور اجتماعی 

منابع آب و انرژی وزارت نیرو روز یکشنبه برگزار شد. 

 گزارش »پیام ما« از  ویژگی 
شهرهای دوستدار معلوالن 

سنتلوییس
بهشتمعلوالنشد

زندگی معلوالن در ایران آسان نیست. تردد در خیابان ها 
و کوچه های شهرهای کوچک و بزرگ کشور با موانعی 
همراه است. درس خواندن در مدرسه و دانشگاه، خرید 
از مراکز و فروشگاه ها و حتی سفر کردن برای معلوالن 
بعضی  در  اخیر  سال های  در  است.  دشوار  کشور  در 
مناطق کالنشهرهای ایران پویش مناسب سازی اماکن 
برای معلوالن صورت گرفت، اتفاقی که نه کافی بود و نه 
امیدبخش. با این وجود در دنیا شهرهایی هستند که 
مدیریت  ارکان  مهم ترین  از  یکی  به  سازی  مناسب 

شهری اش تبدیل شده است.

عملیاتزراعتچوبدرپادگانهاومعادن
 مدیر کل دفتر حفاظت سازمان جنگل ها: می خواهیم با زراعت چوب عرصه های معدنی آسیب دیده به ویژه معادن شن و ماسه را احیا و بازسازی کنیم

سازمان جنگل ها قصد دارد تا پایان برنامه ششم زراعت چوب را تا 90 هزار هکتار توسعه دهد 

| کارشناس جنگل |

| شاهرخ جباری |

 زراعت چوب در پادگان ها 
و چند پرسش

سایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور خبر داده که با موافقت مقام رهبری 
دولت،  به  کمک  برای  مسلح  نیروهای 
بخش قابل توجهی از فضای سبز پادگان ها 
کشت  و  تولید  به  کشور  سراسر  در  را 
می دهند.  اختصاص  سریع الرشد  درختان 
درخواست  با  که  است  آمده  خبر  این  در 
سازمان جنگل ها برای بهره گیری از ظرفیت 
کشت  برای  مسلح  نیروهای  پادگان های 
فضای  گسترش  و  سریع الرشد  نهال های 
دفتر  از سوی  نامه ای  طی  پادگان ها،  سبز 
نیروهای  رئیس ستاد کل  به  انقالب  رهبر 
فضای  در  چوب  زراعت  توسعه  با  مسلح 
و  شده  موافقت  کشور  پادگان های  سبز 
مشارکت  و  نقش  با  اقدام  این  امسال  از 
نیروهای مسلح شتاب بیشتری در کشور 

می کند. پیدا 

 فعاالن میراث فرهنگی در کارزاری خواستار »رسیدگی به وضعیت سازه های آبی شوشتر« شدند

خطرتعلیقپروندهجهانی
سازههایآبیشوشتر
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چارسوق

تکمیل نشدن تعمیرات زمستانی نیروگاه ها در زمان تعیین شده را در شرایط 
تامین برق تابستان امسال تاثیرگذار است. مصطفی رجبی مشهدی با تاکید 
بر این موضوع گفت: عمده تعمیرات در زمستان سال گذشته انجام شد، 
اما وجود گرمای زودرس و چالش کم بارشی و در نتیجه کم بودن مخازن 
آبی، در کنار رشد بسیار جدی و کم سابقه مصرف برق در ابتدای سال، 
موجب محرومیت از امکان بهره گیری از ظرفیت برق آبی در تابستان به اندازه 
سال گذشته شد.به گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مصطفی رجبی 
مشهدی مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اضافه کرد: اقلیم 
می تواند مسئله اصلی نباشد و ما بی نیاز از برق آبی باشیم، اما این موضوع 
نیاز به سرمایه گذاری سنگین دارد. هرچند در برخی کشورها نیروگاه های بادی 
نیز تحت تأثیر تغییرات اقلیمی گاهی تولیدشان از ۳۰ تا ۳۵ درصد به ۷ 

درصد رسیده و از مدار تولید خارج می شوند.

سخنگوی صنعت برق:
 تامین انرژی اولیه و سرمایه گذاری

 دو چالش اساسی صنعت برق

6 بوم وبر
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رنا
ای

مساله  یک  آب،  موضوع  گفت:  کشور  وزیر 
است  الزم  و  می آید  بشمار  کشور  در  عمومی 
دریای  و  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  طرح 
دنبال  جدیت  و  شدت  با  استان ها  به  عمان 
در  وحیدی،  احمد  ایرنا،  گزارش  به  شود. 
مراسم تودیع و معارفه استاندار اصفهان که در 
برگزار  شهر  سپاهان  جهان  نقش  نگین  سالن 
شد، با اشاره به انتقال آب بین حوضه ای و از 
دریاهای عمان، خلیج فارس و خزر افزود: در 
باید  آب  مشکالت  رفع  و  طرح ها  این  اجرای 
مبنای  و  توجه  مورد  سرزمین  آمایش  الگوی 
عمل ما باشد زیرا این الگو، تجلی جغرافیایی 
رییس  است که  نظام  باالدستی  سیاست های 
جمهوری نیز به کرات به آن اشاره کرده است. 
مانند  مشکالتی  با  اصفهان  کرد:  تاکید  او 
سایر  در  موضوع  این  اما  است  مواجه  آب 
سیستان  بندرعباس،  مانند  شهرها  و  استان ها 
و بلوچستان و خوزستان نیز وجود دارد. او با 
اشاره به اینکه در وهله نخست باید به لطف و 
بخواهیم  از خدا  و  الهی متوسل شویم  عنایت 

تا باران و نعمتش را بر ما عطا کند، اشاره کرد: 
در زمینه آب چند مسئله مهم در کشور داریم 

است. دولت  عمومی  برنامه های  جزو  که 
وحیدی با بیان اینکه ما در منطقه خشک قرار 
آن  با  باید  و  مواجهیم  آب  با کمبود  و  داریم 
باید  ابتدا  کرد:  تصریح  کنیم،  پیدا  سازگاری 
در سطح ملی الگوی مصرف را اصالح کنیم و 
کشور  وزیر  دهیم.  اهمیت  آب  قطره  قطره  به 
در  آب  بهره روی  الگوی  اهمیت  به  اشاره  با 
و کشاورزی  صنعت  مانند  مختلف  بخش  های 
آب  مصرف  در  ما  بهره وری  نرخ  کرد:  اضافه 
شان کشور  در  این  است که  پایین  انرژی  و 
اسالمی نیست به همین دلیل باید ۲ موضوع 
را بطور جدی در دستور  بهره روی  اثربخشی و 

دهیم. قرار  کار 
پنج  کشورمان  مصرفی  گاز  اینکه  بیان  با  او 
اتحادیه  کل  مصرف  معادل  و  ژاپن  برابر 
اندیشمندان  است  الزم  تاکید کرد:  اروپاست، 
در  بهره وری  افزایش  روی  ما  دانشگاهیان  و 

کنند. کار  کشاورزی  و  آب  بخش های 

وحیدی با اشاره به اینکه اصفهان مرکز علم و 
دانش است و نخستین پارک علمی و فناوری 
اصفهان  افزود:  است،  گرفته  شکل  آن  در 
پرداختن  برای  نقطه  ُمستحق ترین  و  بهترین 

است. موضوع  این  به 
اسناد  اساس  بر  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
کشور  ناخالص  تولید  از  درصد   ۵۰ باالدستی 
باید از محل اقتصاد دانش بنیان باشد، تاکید 
کرد: یکی از مفاهیم اساسی در اقتصاد دانش 
بنیان افزایش نرخ بهره وری است که دانشگاه 
های کشور باید در این زمینه بیشتر کار کنند.
خدمتگزار  استاندار  اینکه  بر  تاکید  با  وحیدی 
رفع  برای  وجود  همه  با  باید  است که  مردم 
کرد:  خاطرنشان  کند،  اقدام  آنها  مشکالت 
بسیار  ظرفیت های  با  بزرگی  استان  اصفهان، 
مانند  مختلف  بخش های  در  برتر  ُرتبه های  و 
صنایع، کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و 
آثار تاریخی است اما زمانی این موارد ارزش 
دارد که زیر پوشش ظرفیت های معنوی مانند 

باشد. شهیدان  و  عالمان 

وزیر کشور: 

موضوع انتقال آب خلیج فارس با جدیت دنبال شود 
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شاید  نمی پذیرد«  ذلت  می میرد،  »دانشجو 
و  دانشگاه  از  دفاع  در  شعار  معروف ترین 
فعالیت سیاسی دانشجویان باشد. شعاری که 
مشخص نیست نخستین بار از زبان چه کسی 
و در جریان کدام اعتراض دانشجویی مطرح 
اعتراض های  تاریخ  از  جزئی  حاال  ولی  شد 
دانشجویی کشور است. کم نیستند افرادی که 
در دوران حضورشان در دانشگاه ها این شعار 
را با صدای بلند فریاد زده اند همانطور که کم 
نیست تعداد آنانی که به واسطه همین شعارها، 
طعم حبس و بازداشت و بازجویی را چشیدند. 
برخوردهای امنیتی با دانشجویان گاهی کاهش 
یافت ولی هرگز حذف نشد همانطور که این 
شعار در دولت های مختلف باقی ماند و کنار 
هم  دولتش  و  رئیسی  ابراهیم  سید  نرفت. 
از این شعار بی بهره نماندند. او که تا همین 
قاضی القضات  قامت  در  پیش  وقت  چند 
در  و  می رفت  دانشگاه  به  اسالمی  جمهوری 

جمع دانشجویان متمایل به جریان سیاسی 
اصولگرایان با کف و صوت مواجه می شد، حاال 
در اولین تجربه حضورش در دانشگاه تهران به 
عنوان عالی ترین مقام انتخابی کشور، شاهد 
جدی  اعتراض  نخستین  بلکه  نبود  تشویق 
که  اعتراضی  دید.  چشم  به  را  دانشجویان 
دلیلش همان همیشگی بود: سانسور دانشگاه.

دانشگاه بدون دانشجو
رئیسی آن زمان که رئیس قوه قضائیه 
بود، به دانشگاه تهران رفته بود. یکبار هم در 
انتخابات  دوره  سیزدهمین  قامت کاندیدای 
ریاست جمهوری این کار را کرد. نقطه اشتراک 
هر دو حضور حداقل از دید رسانه های اصولگرا 
با  آزادانه  شنود  و  گفت  رئیسی،  حامی  و 
دانشجویان بود. همان روزها بود که کلیپی با 
عنوان »انتقاد صریح یک دانشجو از رهبر در 
حضور رئیسی« هم در رسانه های ارتباط جمعی 
گسترده  صورت  به  اجتماعی  شبکه های  و 

با  آن  از  اصولگرایان  شد. کلیپی که  منتشر 
عنوان تفاوت رئیسی و روحانی یاد می کردند. 
آن روزها که گذشت، رئیسی که در انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر پیروز شد، همه چیز اما 
تغییر کرد. دیروز که رئیسی در دانشگاه تهران 
حاضر شد، در سالن محل سخنرانی او خبری 
از تشکل های دانشجویی نبود. استادان بودند 
دانشجویان  از  شماری  دانشگاه.  مسئوالن  و 
هم بودند اما نه خبری از پالکاردهای انتقادی 
بود و نه سوت کف های تشویقی و اعتراضی. 
سالن آرام بود. همه در سکوت نظاره گر اظهارات 
رئیس دولت سیزدهم بودند. او در گفته هایش 
در شرایطی آمادگی خود را برای حضور در جمع 
تشکل های دانشجویی و پرسش و پاسخ با 
آنان اعالم کرد که مسئوالن دانشگاه تهران و نهاد 
ریاست جمهوری در پاسخ به پیگیری خبرنگار 
»پیام ما« درباره چرایی حذف دانشجویان از 
این نشست، به شیوع کرونا و محدودیت ها 
برای برگزاری چنین نشستی اشاره کردند. اما 
خرداد ماه امسال هم که رئیسی به عنوان نامزد 
دانشگاه رفت  به  ریاست جمهوری  انتخابات 
امروز  از  بهتر  ایران چندان  وضعیت کرونا در 
نبود. رئیسی در شرایط در شرایط فعلی کرونا 
نیز سفرهای استانی خود را به تعویق نینداخته 
و در میان قشرهای مختلف مردم حضور پیدا 

می کند.

تجربه اولین اعتراض
رئیس  عنوان  به  روحانی  روزها که  آن 
جمهوری به دانشگاه ها می رفت، خبرگزاری های 
اصولگرا یکی پس از دیگری از سانسور دانشگاه 
توسط او و اصالح طلبان و حذف دانشجویان 

تصور  احتماال  ولی  می نوشتند  دولت  منتقد 
گریبان  روزی  اعتراض ها  همین  نمی کردند 
محل  اما  دانشگاه  بگیرد.  هم  را  رئیسی 
غافلگیری هاست. همان لحظاتی که رئیسی 
مشغول سخنرانی بود، جمعی از دانشجویان در 
محوطه دانشگاه تهران و مقابل در اصلی این 
دانشگاه با پالکارد و شعارهایی اعتراض خود 
را به سبک و سیاق برگزاری نشست رئیسی 
بیان کردند. آنچه توجهات را به این اعتراض ها 
بیشتر جلب کرد، شمایل و تعلقات جریان 
دانشجویان معترض بود. اکثر آنان را اصطالحا 
ارزشی ها و بسیجی هایی تشکیل می دادند که 
به احتمال فراوان در دوران انتخابات ریاست 
جمهوری در زمره حامیان رئیسی قرار گرفته 
دانشجو  »حذف  پالکارد  با  حاال  اما  بودند 
رئیسی  نشست  از  نمی کند«،  دوا  را  دردی 
انتقاد می کردند. پیگیری های خبرنگار روزنامه 
»پیام ما« از تشکل های دانشجویی دانشگاه 
این  دانشجویی  بسیج  داد که  نشان  تهران 
روز  اعتراض های  محور  اصلی ترین  دانشگاه 
گذشته به رئیسی بود و تجمع هم با هماهنگی 
آنان صورت گرفته بود. معترضان در واکنش به 
حضور رئیسی در دانشگاه تهران شعار می دادند: 
»نشست فرمایشی نمی خوایم، نمی خوایم«، 
»استقالل، آزادی، دانشگاه سیاسی« از جمله 
این شعارها بود. شعارهایی که با صدای بلند 
در محوطه دانشگاه سر داده می شد. یکی از 
دانشجویان هم در فیلم های منتشر شده در 
کانال های ارتباطی دانشجویان، از تالش های 
این  در  حضور  برای  دانشجویی  تشکل های 
نشست گفته است. به گفته او، روز یکشنبه 
به دانشجویان اعالم شد که تشکل ها حق 
حضور در نشست رئیسی را ندارند. مسئوالن 
برای  که  دادند  پیشنهاد  آنان  به  دانشگاه 
نشست  از  بعد  رئیس جمهوری،  با  گفت وگو 
در محل نمازخانه با او گفت وگو کنند که از 
سوی تشکل ها رد شده است. مسئوالن نهاد 
ریاست جمهوری اما همزمان با بازنشر فیلم 
ها و تصاویر اعتراض دانشجویان، تصاویری 
از گفت وگوی رئیسی با جمعی از دانشجویان 
در مسیر نمازخانه را منتشر کردند تا احتماال 
با این روش از انتقادات وارده به رئیسی به 
سالمت عبور کنند. در این میان چند نفری 
اجتماعی  شبکه های  در  رئیسی  حامیان  از 
هم بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و دیگر 
تشکل های معترض به سانسور دانشجویان را 
به زیاده خواهی متهم کردند. آنان رایزنی با 
رئیسی در حاشیه نماز ظهر را برای دانشجویان 

کافی می دانستند.

حذف خبرنگاران
دانشجویان تنها حذف شدگان نشست 
نبودند.  تهران  دانشگاه  در  رئیس جمهور 
خبرنگاران رسانه های منتقد و موافق دولت 
اجازه حضور  ایرنا هم  از جمله خبرگزاری 
مساله ای  نکردند.  پیدا  را  نشست  این  در 
را  دولت  خبرنگاران  اعتراض  موجب  که 
فراهم آورد ولی عباس هنرمند که به تازگی 
رئیس  اسماعیلی،  غالمحسین  حکم  با 
ارتباطات و  به عنوان معاون  دفتر رئیسی 
اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری انتخاب 
این  ذکر  به  فقط  آنان  به  پاسخ  در  شد، 
نکته بسنده کرد: »این برنامه پخش زنده 
داشت. عکاسان تعدادی از رسانه ها حضور 
داشتند« پاسخی که از نظر حرفه ای برای 
خبرنگاران حوزه دولت قانع کننده بود و نه 

شوق انگیز.  دانشجویان  برای 

حضور رئیسی در دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی دانشگاه ها 
با اعتراض دانشجویان همراه شد

تشکلهایدانشجوییممیزیشدند
به تشکل های دانشجویی گفته بودند حق حضور در سالن را ندارند و در عوض در نمازخانه با رئیسی صحبت کنند

احتمال پخش علنی 
نشست های کمیسیون 

صیانت
یک نماینده مجلس شورای اسالمی از احتمال 
نشست های کمیسیون  علنی  و  زنده  پخش 
با  حقوق کاربران که  از  صیانت  طرح  بررسی 
انتقادات بسیاری از فعاالن سیاسی و اجتماعی 
و کارشناسان حوزه فناوری مواجه شده، خبر داد. 
مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون مشترک 
صیانت از حقوق کاربران در همین راستا به ایسنا 
گفت: » با توجه به حساسیت هایی که در این 
حوزه در جامعه وجود دارد اعضای کمیسیون 
همچنان بر شفافیت مذاکرات کمیسیون تاکید 
وجود  احتمال  این  اساس  همین  بر  دارند، 
جلسه  مذاکرات  از  مستمری  دارد که گزارش 
او  غیاب  در  و  سخنگوی کمیسیون  سوی  از 
توسط  رئیس یا نایب  رئیس اول کمیسیون 
به سمع و نظر مردم برسد؛ البته این مباحث 
نرسیده   کمیسیون  اعضای  تصویب  به  هنوز 
است چرا که کمیسیون فعال یک جلسه خود 
را پشت سرگذاشته و در آن جلسه هم صرفا 
پرداخته  رئیسه  هیات   اعضای  انتخابات  به 
شد.« دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت از 
حقوق کاربران در فضای مجازی ادامه داد: »این 
پیشنهاد مطرح است که مذاکرات کمیسیون  از 
طریق درگاه اینترنتی مجلس شورای اسالمی 
پخش شود؛ اینها احتماالتی است که باید به 
تصویب اعضای کمیسیون برسد و فعال موضوعی 
به صورت قطعی مشخص نیست؛ اگرچه ثبت 
و ضبط مذاکرات و بررسی ها موضوعی است 
که همه اعضا بر آن تاکید دارند.« ویس کرمی 
روند  با  ها  کمیسیون  »مذاکرات  کرد:  بیان 
مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
متفاوت است، مذاکرات کمیسیون چالشی تر 
و تخصصی تر است و ممکن است برای مردم 
خسته کننده باشد، این پیشنهاد مطرح است که 
مذاکرات ثبت و ضبط شود و پس از حذف موارد 
زائد در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد؛ اگرچه 
دوستان با پخش مستقیم مذاکرات از طریق 
درگاه اینترنتی مجلس مخالفتی نداشتند و خود 
هیات  رئیسه هم با این موضوع موافق بود. 
در واقع این مباحث در جلسه بعدی کمیسیون 
مشخص  آینده  هفته  یکشنبه  جلسه  یعنی 
مقدماتی  کارهای  است  تالش  می شود، 
کمیسیون در این جلسه انجام شود تا اعضا به 

زودی وارد بررسی متن موضوع بشوند.«

دفاع سخنگوی وزارت امور 
خارجه دولت رئیسی از وزیر 

امور خارجه دولت روحانی
برداشت ها از صحبت های 

ظریف دقیق نیست
دوران  پایان  با  ظریف  محمد جواد  حاشیه های 
حضورش در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی به 
عنوان وزیر امور خارجه پایان نیافت و حاال که او به 
دانشگاه برگشته و به قول خودش، فعال از سیاست 
او  دارد.  ادامه  هم  کرده  گیری  کناره  دیپلماسی  و 
چندی پیش در شبکه اجتماعی کالب هاوس حاضر 
شد و در نشستی که برای گرامیداشت اقدامات اکبر 
هاشمی رفسنجانی در حوزه صلح و امور دیپلماتیک 
برگزار شده بود، به تشریح چند و چون توافق برجام 
پرداخت. اقدامی که سبب شد به نقل از او عذرخواهی 
کنند و بنویسند که ظریف متن برجام را دقیق نخوانده 
عضو  ذوالنوری،  مجتبی  سوی  از  که  ادعایی  بود. 
کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم هم روز بعد از 
انتشار این اظهارات، بیان شد. این مسائل سبب شد 
وزارت  سخنگوی  زاده،  خطیب  سعید  گذشته  روز  تا 
راستا،  همین  در  پرسشی  با  مواجهه  در  خارجه  امور 
بپردازد.  ایران  سابق  خارجه  امور  وزیر  از  حمایت  به 
همه  »من  بیان کرد:  راستا  همین  در  زاده  خطیب 
انتخاب گزینشی  عدم  به  می کنم  دعوت  را  دوستان 
خارجه  وزارت  می شود.  گفته  که  صحبت هایی  از 
این  در  امور  تمام  و  است  تخصصی  وزارتخانه  یک 
پیگیری  دقیق  صورت  به  و  تخصصی  نیز  وزارتخانه 
می شود. آقای دکتر ظریف نیز در مقام وزیر خارجه 
چند بار در مجلس و در مصاحبه های اخیرشان در این 
زمینه توضیح دادند و برداشت شما، برداشت دقیقی 
و  مسیر  ادامه  در  ما  نیست.  ایشان  صحبت های  از 
فضاسازی ها  این  از  باید  منافع کشور  پیشبرد  برای 
مسیر  در  جدید  دولت  دهیم که  اجازه  و  کنیم  عبور 
خود گفت وگوهای وین را به پیش ببرد.« این اظهارات 
خطیب زاده البته با واکنش تند و تیز برخی از فعاالن 
خطیب  برکناری  خواستار  آنان  شد.  مواجه  اصولگرا 
روحانی  دولت  از  مانده  باقی  مدیران  همه  و  زاده 
در بخش  ایران  امور خارجه  وزارت  شدند. سخنگوی 
دیگری از اظهاراتش به مذاکرات وین اشاره کرد. او 
گفت: »دوستان ما شبانه روز در حال مرور مباحث 
هستند. اجازه بدهیم که بر این موضوع بار دیگر تأکید 
فرایند  اینکه  از  بعد  را  ساعت  یک  حتی  ما  کنم که 
بررسی داخلی در مورد مذاکرات به جمع بندی برسد از 
دست نخواهیم داد که تاریخ را نهایی کنیم. روزهای 
آتی روزهایی خواهد بود که شما فعالیت ها و تعامالت 
دیپلماتیک بیشتری را در حوزه گفت وگوهای وین و 
برجام مشاهده خواهید کرد.« او در ادامه در واکنش 
به اظهارات آنگال مرکل، صدراعظم آلمان که واپسین 
روزهای حضورش در قدرت را پشت سر می گذارد نیز 
کشورهای  دیگر  مقامات  و  آلمان  »صدراعظم  گفت: 
عملی  بی  اگر  باشند که  داشته  توجه  باید  اروپایی 
اتفاق بیفتد  اروپا نبود جسارت ترامپ نمی توانست 
چنانکه از برجام خارج شود و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت را نقض کند. ترامپ این اقدام را انجام داد و در 
برابر این اقدامات پایتخت های کشورهای اروپایی از 
جمله برلین تماشاچی بی عملی در برابر این اتفاقات 
به  که  »طرف هایی  کرد:  بیان  همچنین  او  بودند.« 
مذاکرات وین می آیند باید با این درس بیایند که راه 
ندارند.  برجام  ذیل  تعهدات شان  اجرای  برای  فراری 
بار هیچ  این  بدهند که  ایران  به  اطمینان کامل  باید 
واهی  بهانه های  به  و  نمی کند  را  برجام  نقض  طرفی 
تعهدات خود را زیر پا نمی گذارند.« خطیب زاده درباره 
گفت وگوها میان ایران و عربستان و جزئیات توافقات 
صورت گرفته میان دو کشور نیز گفت: »توافق هیأت 
در  که  مذاکرات  که  بود  این  عربستانی  و  ایرانی 
پشت درهای بسته انجام می شود در فضای عمومی 
پیگیری نشود. آنچه که می توانم به شما بگویم این 
است که چهار دور مذاکره با عربستان در بغداد انجام 
شده است و آخرین دوره زمانی انجام شد که ما در 
بودیم. تماس ها و دریافت پیام ها بین دو  نیویورک 
کشور بدون انقطاع ادامه داشته و دارد. همان طور که 
پیش از این گفتم در این رایزنی ها بیشترین تمرکز 
درباره موضوعات دوجانبه و منطقه ای و به تخصیص 
حوزه خلیج فارس بوده است. در همین چارچوب یمن 

این گفت وگوهاست.« از  بخشی  هم 

آوارگی 2 میلیون نفر در 
چین بر اثر سیل

وقوع سیالب شدید در استان »شانشی« 
آواره  را  نفر  میلیون  دو  به  نزدیک  چین، 
محلی  رسانه های  ایسنا،  گزارش  به  کرد. 
زندگی  کردند:  اعالم  گزارشی  در  چین 
ساکنان  از  نفر  میلیون   ۱.۷۶ از  بیش 
سیالب  این  تاثیر  تحت  شانشی  استان 

است.  گرفته  قرار 
تخریب  موجب  آسا  سیل  بارانهای  بارش 
خانه ها و وقوع رانش زمین در بیش از ۷۰ 
است.  شده  استان  این  در  شهر  و  منطقه 
راستا گفتند که  همین  در  محلی  مقامات 
امدادرسانی  عملیات  باران،  شدید  بارش 
است.  متوقف کرده  را  دیدگان  حادثه  به 
وقوع این سیالب در استان شانشی کمتر 
از سه ماه پس از آن رخ داده که در استان 
دلیل  به  نفر   ۳۰۰ از  بیش  اخیرا  نیز  هنان 
از  را  خود  جان  سیل آسا  باران های  بارش 

دادند. دست 

انتفاع اقتصادی ایران، 
شرط توافق درباره برجام

دوره  یازدهمین  رئیس  قالیباف،  محمدباقر 
مجلس شورای اسالمی شرط توافق دوباره 
درباره برجام را لغو تمامی تحریم ها از یک 
سو و تضمین انتفاع اقتصادی ایران از سوی 
شورای  مجلس  رئیس  کرد.  اعالم  دیگر 
مهرماه(   ۱۹ )دوشنبه،  دیروز  اسالمی صبح 
شورای  مجلس  رئیس  اییبی  آنداراس  با 
ملی سوئیس دیدار و گفت و گو کرد. او در 
جریان این دیدار با اشاره به خروج یکجانبه 
طبق  این که  بر  تاکید  با  برجام  از  آمریکا 
تحریم ها،  لغو  برای  راهبردی  اقدام  قانون 
آمریکا  باشد که  اطمینان داشته  باید  ایران 
فشار حداکثری به مردم ایران در تحریم ها را 
منتفی می کند، گفت: »پایبندی باید در برابر 
پایبندی باشد و نمی توان پذیرفت که صرفا 
برجامی  تعهدات  اجرای  توقع  ایران  از  آنها 
داشته باشند اما خودشان آن را اجرا نکنند.« 
وقتی  طبیعتا   « شد:  متذکر  همچنین  او 
آمریکا از برجام خارج شده، باید گام اول را 
هم او بردارد و پایبندی باید در برابر پایبندی 
باشد و نمی شود صرفا آنها از ایران توقعات 
برجامی داشته باشند اما خودشان آن را اجرا 
صرفا  توافقات  نباید  این که  ضمن  نکنند، 
روی کاغذ باشد بلکه بر اساس برجام باید 
تحریم ها لغو شده و ایران انتفاع اقتصادی 

باشد.« داشته 

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران 
با همراهی برخی از تشکل های 
این دانشگاه به حذف 
دانشجویان از سخنرانی سید 
ابراهیم رئیسی به بهانه کرونا 
در این دانشگاه اعتراض کرده 
و با شعارهایی نظیر »استقالل 
آزادی دانشگاه سیاسی« و 
»نشست فرمایشی، نمی خوایم 
نمی خوایم« به استقبال 
از رئیس دولت سیزدهم 
پرداختند. نهاد ریاست جمهوری 
نیز خبرنگاران رسانه های 
اصالح طلب و اصولگرا را از این 
نشست حذف کرده بود.

رئیس قوه قضائیه با انتقاد 
از ممنوع الخروجی افراد بدون 
اطالع قبلی به آنان انتقاد و 
بانک ها و سازمان امور مالیاتی 
را به عنوان نهادهایی معرفی 
کرد که بیش از سایر سازمان ها 
به این اقدام دست می زنند. 
او گفت که در آینده نزدیک 
بخشنامه ای برای سامان بخشی 
به حوزه ممنوع الخروجی ها 
صادر می شود و دادستان کل 
کشور و سازمان بازرسی را 
موظف به اجرای دقیق آن کرد.

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با حضور سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم در دانشگاه تهران برگزار شد اما 
نه در سکوت و به دور از حاشیه. شماری از دانشجویان که از حضور در این مراسم به دلیل شیوع ویروس کرونا محروم مانده بودند، 

از آنچه سرکوب امر سیاسی در دانشگاه ها می خواندند، به تندی گالیه کردند.
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| روزنامه نگار |

| سید میالد علوی |

رئیس قوه قضائیه از احکام و قرارهای صادره علیه افراد بدون اطالع آنان انتقاد کرد

بخشنامه برای ممنوع الخروجی ها
تکرار  آنقدر  اما  قانون  نه  و  است  رویه  نه 
شده که به عرفی نانوشته میان دستگاه های 
امنیتی و اطالعاتی تبدیل شد. عرفی که به 
حتی  و  سینمایی  و  تلویزیونی  فیلم های 
کتاب ها هم کشیده شد: »وقتی به فرودگاه 
ممنوع الخروج ام!«.  فهمیدم  کردم،  مراجعه 
از صداوسیما پخش  بار  دیالوگ صدها  این 
و  اجتماعی  شبکه های  در  است.  شده 
رسانه های اجتماعی هم کم نیستند افرادی 
اطالع  بدون  خود  ممنوع الخروجی  از  که 
آن  فصل  و  حل  خواستار  و  نوشته اند  قبلی 
مسیر  این  در  عزمی  تنها  نه  اما  اند  شده 
تمام  مسیر  این  در  قضائیه  قوه  بلکه  نبود 
نهادهای صادر کننده  با  به همراهی  و کمال 
این قرارها آن هم بدون اطالع قبلی به افراد 
می پرداخت. حمایت هایی که علی الظاهر در 
ای  اژه  محسنی  غالمحسین  ریاست  دوران 
بر قوه قضائیه شده چنانکه او برای دومین 

قرارهایی  چنین  صدور  از  رسمی  طور  به  بار 
اول  بار  مختلف گالیه کرد.  نهادهای  توسط 
روز  اما  بود  توصیه  بیشتر شبیه  او  اظهارات 
گذشته این اظهارات نه تنها با کلماتی جدی 
تر از گذشته بیان شده بود بلکه اژه ای خبر 
از صدور بخشنامه ای برای اصالح این روند 
در آینده نزدیک داد. بخشنامه ای که به زعم 
حقوق دانان نیازی به تدوینش نبود اگر تمام 
نهادها و سازمان ها حقوق شهروندان، فارغ 
نباشد،   یا  باشد  اتهامی متوجه شان  آنکه  از 

رعایت می کردند. را 

بی ضابطه ممنوع الخروجی های 
روز گذشته  اژه ای  غالمحسین محسنی 
قضایی  عالی  شورای  جلسه  جریان  در 
اطالع  بدون  افراد  کردن  ممنوع الخروج  از 
اینکه  بیان  با  او  کرد.  گالیه  آنان  به  قبلی 
می شوند  ممنوع الخروج  که  کسانی  »آمار 

این  و  نیست  هم  کم  اما  نیست،  زیاد 
مردم  برای  مشکالتی  بروز  باعث  مسئله 
امور  سازمان  و  ها  بانک  از  است«،  شده 
که  برد  نام  نهادی  دو  عنوان  به  مالیاتی 
بیش از سایر نهادها اقدام به ممنوع الخروج 
حالیست که  در  این  می کنند.  افراد  کردن 
بسیاری از فعاالن سیاسی، مدنی، اجتماعی 
از ممنوع الخروجی خود توسط  و خبرنگاران 
نهادهای امنیتی و اطالعاتی گالیه کرده اند. 
تاکید  اما  نبرد  نامی  نهادها  این  از  ای  اژه 
کرد که باید مشخص شود چه دستگاه هایی 
به  دارند.  را  افراد  ممنوع الخروج کردن  حق 
معلوم  باید  »اول  او گفت:  میزان،  گزارش 
افراد  دارند  اجازه  دستگاه ها  شود که کدام 
برای  و  و چه کسانی  ممنوع الخروج کنند  را 
و  شوند  ممنوع الخروج  باید  مدتی  چه 
قانونی  توجیه  هیچ  بدون  مردم  به  اینکه 
در  و  ممنوع الخروج شده اند  نشود که  اعالم 

بار  خسارت  شوند  موضوع  متوجه  فرودگاه 
می شود  ممنوع الخروج  فردی  گاهی  است. 
این  برای  ضرورتی  می شود  معلوم  بعدًا  که 
کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی 
برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم 
ممنوع الخروجی پس از ۶ ماه بالاثر می شود 
باز هم با وجود پرداخت مالیات ها، تسویه با 
بانک ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان 
ممنوع الخروج  همچنان  محکومیت  دوره 
هستند و به این مسئله توجهی نمی شود.« 
را  از مسئوالن استان بوشهر  او سپس یکی 
که بدون اطالع قبلی ممنوع الخروج شده و 
در فرودگاه متوجه این مساله شده است را 
از ممنوع الخروجی های  نمونه ای  به عنوان 
بی ضابطه در جمهوری اسالمی معرفی کرد.

دستور به دادستان کل
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از 
اظهاراتش از صدور بخشنامه ای برای سر و 
سامان دادن به موضوع ممنوع الخروجی ها 
در ایران خبرداد. او همچنین معاونت حقوقی 
مسیر  در  با  موظف کرد که  را  قضائیه  قوه 
ممنوع الخروجی ها  به  مربوط  قانون  اصالح 

این مسیر،  لزوم در  برداد و در صورت  گام 
دوره  یازدهمین  با  را  الزم  هماهنگی های 
مجلس شورای اسالمی به عمل آورد. اژه ای 
در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه 
»در دوران ریاست آیت هللا یزدی در دستگاه 
از  ممنوع الخروجی  بود که  شده  مقرر  قضا 
مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا 
به  شود«،  رعایت  کامل  طور  به  آن  ضوابط 
دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی 
از صدور بخشنامه  دستور داد پیش و پس 
و  افراد  با  ممنوع الخروجی ها  به  مربوط 
ترتیب  بدین  برخورد کنند.  خاطی  نهادهای 
به نظر می رسد باید منتظر بخشنامه رئیس 
نهادهای  نهایت  در  دید  و  ماند  قضائیه  قوه 
امنیتی و اطالعی و بانک ها و سازمان امور 
مالیاتی و... تن به اجرای آن خواهند داد یا 
و  قانون جرم سیاسی  به سرنوشتی مشابه 
اش  درباره  رئیسی  ابراهیم  سید  بخشنامه 
و بخشنامه ای که هی  قانون  دچار می شود. 
جرائم  با  سیاسی  فعاالن  ولی  حاضرند  و 
محاکمه  انقالب  های  دادگاه  در  و  امنیتی 

شوند. می 

رئیس جمهور در دانشگاه تهران برنامه های دولت برای »ایران قوی« را تشریح کرد:

قدرت فقط موشک نیست
رئیس جمهوری با حضور در دانشگاه تهران 
برنامه های دولتش برای آنچه »ایران قوی« 
می خواند را تشریح کرد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، او در دانشگاه 
تهران اظهار کرد: »برنامه های دولت سیزدهم 
برای ساختن ایران قوی نیازمند حرکت قوی 
در تولید علم است، تصریح کرد: قدرت فقط 
در ساخت موشک نیست، اگر چه پیشرفت 
اما  است،  افتخار  مایه  نیز  عرصه  این  در 
فناوری  و  علمی  دیگر  عرصه های  در  باید 
جنبه های  در  تا کشور  پیشرفت کنیم  نیز 
مختلف قدرتمند شود. اقتصاد دریا، اقتصاد 
گردشگری، اقتصاد فضای مجازی و اقتصاد 
جای  که  است  عرصه هایی  از  دیجیتال 
برخی کشورهای  امروز  و  دارد  زیادی  کار 
همسایه به اندازه درآمد نفتی ایران از عرصه 
درآمد کسب  مجازی  فضای  و  دیجیتال 
می کنند.« رئیسی حرکت قوی برای تولید 
علم را نیاز امروز دولت به ویژه در ایجاد تحول 
علم پایه در کشور دانست و گفت: »در این 
زمینه نقش دانشگاه، نقش محوری است 

که فقط با تالش های وزیر علوم و در عرصه 
ستادی ممکن نیست. همه دانشگاه های 
تهران  در  دانشگاهی  مراکز  به ویژه  کشور 
باید در  دارند،  زمینه  این  در  که مرکزیتی 
زمینه مسأله شناسی و ارائه راهکار، با دولت 
همکاری کنند.« رئیس قوه مجریه با بیان 
مسائل  حل  برای  باید  »دانشگاه ها  اینکه 
کشور به کمک  دولت بیایند و باالتر از آن، 
اتاق فکر دولت باشند«، افزود: »روشنفکران 
کسانی هستند که در جایگاه دیده بانی به 
موقع  به  می پردازند،  جامعه  مسائل  رصد 
درباره آسیب ها هشدار می دهند و برای رفع 
او متذکر شد:  ارایه می دهند.«  راهکار  آنها 
» همه بخش های جامعه باید به نظریات 
صاحبنظران  و  دانشگاهیان  سخنان  و 
و  آزاداندیشی  کرسی های  و  کنند  توجه 
نظریه پردازی در دانشگاه ها بیش از پیش 
رونق بگیرد. نباید به هیچ نظریه نو و حرف 
از  تاکنون  چند  هر  بود،  بی توجه  تازه ای 
سوی هیچ استاد و صاحبنظری بیان نشده 

باشد.«
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 زراعت چوب

 در پادگان ها و چند پرسش
مسلح  نیروهای  از  صلح  دوران  در  این که 
شود  استفاده  توسعه ای  و  تولیدی  امور  در 
امری معمول و رایج است و این که از همه 
ظرفیت های مناسب کشور در راستای پیشبرد 
اهداف حوزه منابع طبیعی و محیط زیست 
استفاده شود، می تواند خبر خوبی باشد.بدیهی 
است از آنجایی که این فعالیت تخصصی بوده 
و عالوه بر آن مستلزم صرف هزینه و تولید 
نیازمند تهیه طرح  این روی  از  درآمد است؛ 
مانند  علمی-فنی  مراجع  در  آن  تصویب  و 

است. جنگل  شورای عالی 
از مسئوالن محترم سازمان جنگل ها درخواست 
می شود جزئیات بیشتری از این همکاری در 
اختیار افکار عمومی قرار دهند. به عنوان مثال:

این پروژه در کل در چه مساحتی انجام خواهد 
شد؟

چه  و  سبز  فضای  به  مربوط  سطحی  چه 
است؟ چوب  زراعت  به  مربوط  سطحی 

دوره بهره برداری درختان تند رشد چند سال 
است؟

نیاز آبی این درختان چگونه تامین می شود؟
هزینه این پروژه چقدر است و تامین آن به 

عهده کیست؟
و باالخره درآمد آن چقدر پیش بینی می شود؟

در  چوب  زراعت  »توسعه  عبارت  دیگر  نکته 
به  است که  پادگان های کشور«  فضای سبز 
درستی مشخص نیست آیا منظور این است 
که زراعت چوب در فضاهای خالی مناسب در 
پادگان ها انجام شده و در عین حال فضای 
سبز نیز تامین خواهد شد یا اینکه زراعت چوب 
در فضاهای سبز کنونی انجام خواهد شد که 
در این صورت مستلزم قطع درختان موجود و 

آماده سازی عرصه است.
توضیحات  مربوطه  مسئوالن  است  امید 
بیشتری درباره این فعالیت و همکاری ارائه 
با توجه به  کنند. در پایان پیشنهاد می شود 
پادگان ها،  بر  عالوه  مسلح  نیروهای  اینکه 
زمین های زیادی را نیز در اختیار دارند؛ مناطق 
مساعد زراعت چوب را شناسایی و با تهیه طرح 
اجرایی از کمک های فنی، حمایتی و تسهیالتی 
قانونی موجود در این پروژه برخوردار شده تا 
از هماهنگی،  دو دستگاه  بین  این همکاری 
شفافیت و سهولت بیشتری برخوردار باشد.

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

پنج سال است که هرگونه بهره برداری چوبی از 
تاریخ  همان  از  است.  ممنوع  جنگل های کشور 
هم در قالب برنامه ششم توسعه کشور زراعت 
چوب به عنوان یکی از راهکارهای تأمین نیازهای 
چوبی صنایع چوبی و سلولزی مورد تاکید قرار 
گرفت. حاال آنطور که کامران پورمقدم، رئیس مرکز 
جنگل های خارج از شمال و مدیر طرح زراعت 
چوب سازمان جنگل ها به »پیام ما« می گوید تا 
پایان سال ۹۹ حدود ۵۰ هزار هکتار از عرصه های 
طبیعی، ملی و مستثنیات زیر کشت چوب رفته 
و برنامه بلندمدت زیر کشت بردن ۳۰۰ هزار هکتار 
است: »ما برنامه ریزی کردیم تا پایان برنامه هفتم 
چیزی حدود ۳۰۰ هزار هکتار از مجموع عرصه های 
دولتی، ملی و مستثنیات را به زیر کشت ببریم. 
پیش بینی ما این است تا پایان برنامه ششم 
توسعه حدود ۹۰ هزار هکتار کشت چوب انجام 
شود.« از ۳۰۰ هزار هکتاری که برنامه ریزی شده 
4۰ هزار هکتار آن هدف گذاری امسال است، که 
قرار است ظرفیت پادگان ها هم به آن اضافه شود.
موافقت اختصاص ظرفیت پادگان ها برای کشت 
سایت  در  که  طور  آن  شد.  ابالغ  مهرماه  چوب 
سازمان جنگل ها آمده،  با موافقت مقام رهبری، 
نیروهای مسلح برای کمک به دولت بخش قابل 
توجهی از فضای سبز پادگان ها را در سراسر کشور 
به تولید و کشت درختان سریع الرشد اختصاص 
می دهند.  پورمقدم در این ارتباط می گوید: »با 
توجه به اینکه یکی از طرح های محوری وزارت 
است.  چوب  زراعت  توسعه  کشاورزی  جهاد 
تمام  از  تا  برنامه ریزی کرده  جنگل ها  سازمان 

طرح  این  برای  کشور  در  موجود  ظرفیت های 
استفاده کند؛ چه در عرصه های ملی و چه در اراضی 
اشخاص و همچنین زمین های دولتی. بخشی از 
هستند که  مستعدی  عرصه های  عرصه ها،  این 
محدوده هایی  یا  و  بزرگ  پادگان های  قالب  در 
دیگر از سنوات قبل در اختیار نیروهای مسلح 
قرار گرفته. ما برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت 
استفاده  بیشترین  زراعت چوب  قالب طرح  در 
را داشته باشیم، مکاتبه ای با دفتر مقام رهبری 
داشتیم و خوشبختانه مقام معظم رهبری با این 
درخواست موافقت کردند و دستوری در همین 
رابطه به وزیر جهاد کشاورزی دادند.« پیرو این 
درخواست نزدیک به ۳۰ هزار هکتار اراضی مستعد 
شناسایی و »برنامه ریزی شده با هماهنگی های 
بعدی با ستاد کل نیروهای مسلح این عرصه ها به 
زیر کشت چوب رود«. به گفته پورمقدم این کشت 
روی زمین های بایر و مسطح انجام می شود و 
سبز  فضای  برای  که  زمین  هایی  با  ارتباطی 
ندارد. همچنین در حالی  اختصاص داده شده، 
داشته،  وجود  ابهاماتی  پروژه،  آبیاری  درباره  که 
او می گوید قرار است از  پساب و سایر آب های 
این  برای  تنها  »نه  شود.  استفاده  نامتعارف، 
موضوع بلکه برنامه ریزی ما در کل طرح زراعت 
چوب این است که به منابع آبی کشور فشاری وارد 
نشود و ما بهره بردای بی رویه ای از منابع آبی کشور 
نداشته باشیم و به مصرف آب کشور سربار دیگری 
برنامه ریزی  پادگان ها  در  بنابراین  نکنیم.  اضافه 
شده که حتی از آب وفاضالب هم استفاده شود.« 
بر اساس توضیحات او، اولویت طرح زراعت چوب 

مناطق شمالی کشور است که »ظرفیت کشت دیم 
دارد و احتیاجی به آبیاری نیست«.  

جهش طرح زراعت چوب در سال 99
می گذرد  طرح  این  از  سال  پنج  اینکه  با 
اما اجرای آن از سال ۹۵ تا ۹۹ سرعت چندانی 
نداشته. از سال ۹۹ اما جهش قابل توجهی در 
این طرح صورت گرفته، به طوری که ۲۲ هزار و 
۶۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت چوب رفته است. 
عامل این سرعت گرفتن از دید پورمقدم مشارکت 
است که  طرح  این  در  چوب  صنایع  صاحبان 
می تواند ناشی از صرفه اقتصادی این طرح به 
دلیل افزایش قیمت چوب وارداتی، ارائه تسهیالت 
دولتی ۱۲ درصدی با تنفس 4ساله و اختصاص 
نهال رایگان باشد. حال آنکه کمترین  قیمت هر 
مترمکعب چوب وارداتی باالی ۱۰میلیون تومان 
است و قیمت خرید چوب های وارداتی حدود ۳ 
میلیون تومان. رصد قیمت ها گویای این مسئله 
است که قیمت هر مترمکعب چوب یولکا خشک 
برخی  مورد  در  و  تومان  میلیون   ۱۲ از  بیشتر 
چوب ها مثل بلوط آمریکایی قیمت به 4۶ میلیون 

تومان هم می رسد.

6 میلیون مترمکعب چوب
 نیاز ساالنه کشور

اینکه چه میزان از نیاز چوبی صنایع کشور از طریق 
واردات تامین می شود و این میان نقش قاچاق 
به  بنا  اما  نیست،  است، مشخص  چوب چقدر 
ادعای امیرمسعود جاللی، مدیرکل دفتر حفاظت 
و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها قاچاق 

چوب در کشور کاهش یافته است. او به »پیام ما« 
می گوید: »نیاز صنایع چوب از دو طریق به صورت 
قانونی تامین می شود: یا از طریق واردات چوب، 
یا از طریق زراعت چوب. هر قدر در این دو زمینه 
تولیداتمان را بیشتر کنیم، به حفاظت از جنگل ها 
این جنگل ها کمک کرده ایم.  به  و دست اندازی 
این زمینه ها کوتاهی  از سوی دیگر هرچقدر در 
شود، این کارخانه ها برای تامین نیاز خود و مردم 
دست به ترفندهای مختلفی از جمله قاچاق چوب 
برای  اخیر  سال  چند  در  حال  این  با  می زنند. 
حفاظت از جنگل ها چند کار را با هم انجام دادیم 
و اقدامات کنترلی را افزایش دادیم که در نتیجه 
آن دیگر مثل قبل حجم گسترده قاچاق چوب که 
قبال با کامیون صورت می گرفت را نداریم و اکنون 
قاچاق چوب به سطح خودروهای سواری رسیده 
است.« او معتقد است اگر زراعت چوب توسعه 
پیدا کند به راحتی حتی جایگزین واردات چوب 

می شود.

واردات چوب، سرنخ از بین رفتن 
شمشادها

واردات چوب در چند سال گذشته یکی از عوامل 
شده.  شناخته  جنگل های کشور  به  آفت   ورود 
بخش  علمی  هیئت  عضو  روانبخش،  هومن 
تحقیقات جنگل توده جنگلی ارس و  متخصص 
در  واردات  این  است  معتقد  نیز  جنگل شناسی 
او  است.  داشته  نقش  رفتن شمشادها  بین  از 
آفاتی  از  خیلی  »یقینا  می گوید:  »پیام ما«  به 
از  بخشی  بوده اند.  وارداتی  بودیم  درگیرش  که 
بخشی  و  وارداتی  چوب های  همراه  آفات  این 

ناشی از واردات گیاهان زینتی بوده. این عامل 
می تواند یکی از دالیل از بین رفتن شمشادها در 
بخش هایی از شمال باشد؛ گونه ای که از ده سال 
پیش در فهرست گونه های در حال انقراض قرار 

است.«  گرفته 

تامین 40 درصد نیاز صنایع سلولزی
 از طریق زراعت چوب 

دست  در  چوب کشور  واردات  میزان  از  آماری 
نیست اما به گفته پورمقدم نیاز چوبی کشور بالغ 
بر۵ تا ۶میلیون مترمکعب چوب در سال است. 
او می گوید: »با توجه به توسعه صنایع، پیش بینی 
توسعه کشور  برنامه هفتم  تا  است که  این  ما 
این نیاز به دو برابر برسد و ما ساالنه ۱۲ میلیون 
مترمکعب چوب الزم داشته باشیم.« از این میزان 
در سال ۹۹ حدود ۲ میلیون مترمکعب از طریق 
طرح های زراعت چوب و عملیات پرورشی تا قبل 
از سال ۹۶ تامین شده. »از محل زراعت چوب ها 
تا قبل از سال ۹۶، حدود ۱۵۰ هزار هکتار کارهای 
زراعتی داریم که تقریبا در سال ۹۹حدود ۲میلیون 
طریق  این  از  استحصالی  چوب  مترمکعب 
داشتیم.« سازمان جنگل ها البته برنامه ریزی کرده 
تا اتمام برنامه هفتم توسعه کشور از محل  زراعت 

چوب کل نیاز چوبی کشور را رفع کند.  

بازسازی معادن با زراعت چوب
خودکفایی در تامین چوب، هدف بلندمدتی 
است که مسئوالن سازمان جنگل ها را حتی به فکر 
استفاده از اراضی معدنی انداخته. مدیر کل دفتر 
حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها 
بازسازی  و  احیا  راستای  دراین باره می گوید:»در 
عرصه های معدنی کشور، یکی از اقداماتی که با 
مشارکت معدن کاران به دنبالش هستیم احیا و 
بازسازی عرصه های معدنی آسیب دیده به وسیله 
آبی  مناطقی که شرایط  در  است.  زراعت چوب 
فراهم باشد و این امکان وجود داشته باشد مثل 
معادن شن و ماسه که پساب آبی دارند، از این 
قابلیت استفاده می شود.« به گفته او این موضوع 
البته صرفا در قالب تفاهم نامه است: »چند برنامه 
در احیا و بازسازی معادن داریم که یکی از آنها 
زراعت چوب است و اکنون در این مرحله هستیم 
که تفاهم نامه ای در این رابطه با معدن کاران داشته 

باشیم و مقدمات کار را انجام دهیم.« 

۷50 تومان سود خالص در انتظار 
سرمایه گذاران زراعت چوب

درختان  از  طرح  این  برای  پورمقدم  گفته  به 
سریع الرشد صنوبر در مناطق شمالی و اکالیپتوس 
می شود؛ گونه هایی  استفاده  جنوبی  مناطق  در 
که بعد از ۶ تا ۷ سال به بهره برداری می رسند و 
بالغ بر ۷۵۰ میلیون تومان برای هر هکتار درآمد 
دارند. »قیمت هر مترمکعب چوبی که برداشت 
می شود ۳ میلیون تومان است و ما در هر هکتار 
زراعت چوب حداقل ۲۵۰ تن چوب برداشت چوب 
درصدی   ۳۰۰ سود  سرمایه گذار  بنابراین  داریم. 
خواهد داشت.« نهال های مورد نیاز برای این طرح 
رایگان است و برای تامین زمین دو راه پیش رو 
است. راه اول این است که افراد از اراضی که خود 
در اختیار دارند استفاده کنند و راه دوم استفاده از 
اراضی دولتی است. به این صورت که بهره برداران 
از اراضی دولتی که به صورت مزایده در اختیار 
قرار می گیرد استفاده کرده و ساالنه مبلغی تحت 
بپردازند. بررسی ها نشان  عنوان اجاره به دولت 
می دهد که سودآوری طرح عمال منجر شده تا 
بیش از ۷۰ درصد سرمایه گذاران در این طرح از 
بخش خصوصی باشند که بیشتر هم از سمت 
کارخانه های صنایع چوب بوده. مقدم دراین باره 
طرح  برای  که  اراضی  از  درصد   ۷۰« می گوید: 
زراعت چوب در سال گذشته استفاده شده مربوط 
به اراضی شخصی و مستثنیات بوده و از آن ۳۰ 
شده  استفاده  ملی  اراضی  در  هم که  درصدی 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با  ۵۰درصدش 

بوده است. «

 سازمان جنگل ها قصد دارد تا پایان برنامه ششم زراعت چوب را تا 90 هزار هکتار توسعه دهد 

عملیاتزراعتچوبدرپادگانهاومعادن
  مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها: می خواهیم با زراعت چوب عرصه های معدنی آسیب دیده

 به ویژه معادن شن و ماسه را احیا و بازسازی کنیم

آماری از میزان واردات چوب 
در دست نیست اما به گفته 

پورمقدم نیاز چوبی کشور بالغ 
بر۵ تا ۶ میلیون مترمکعب 

چوب در سال است. او 
می گوید: با توجه به توسعه 

صنایع، پیش بینی ما این است 
که تا برنامه هفتم توسعه کشور 

این نیاز دو برابر شود

باال رفتن نرخ ارز، طرح تنفس جنگل و نهال رایگان؛ سه فاکتوری که عمال باعث شد بخش خصوصی نگاه ویژه ای به زراعت چوب داشته باشد. این 
طرح از سال 95 کلید خورد و از ۸ مهر1400 پادگان های نیروهای مسلح هم به این ظرفیت اضافه شدند و حاال آن طور که مدیرکل دفتر حفاظت و 
حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها می گوید قرار است در مرحله بعد عرصه های معدنی نیز زیر کشت چوب روند. نهال رایگان و سود 300 درصدی 
بعد از 6سال موجب شده که بیش از ۷0 درصد سرمایه گذاری صورت گرفته در این بخش در اراضی شخصی باشد و 50 درصد از 30 درصد باقی مانده 
نیز با سرمایه گذاری بخش خصوصی. طرحی که اگر طبق برنامه  پیش برود تا برنامه هفتم توسعه کشور تمام نیاز چوبی کشور را پوشش می دهد و پای 

متخلفان را از جنگل های شمال قطع می کند.

مدیر طرح زراعت چوب سازمان 
جنگل ها: با توجه به اینکه یکی 

از طرح های محوری وزارت 
جهاد کشاورزی توسعه زراعت 
چوب است. سازمان جنگل ها 

برنامه ریزی کرده تا از تمام 
ظرفیت های موجود در کشور 
برای این طرح استفاده کند؛ 
چه در عرصه های ملی و چه 

در اراضی اشخاص و همچنین 
زمین های دولتی

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |

روابطعمومیسازمانتوسعهوعمرانقم

نوبتدوم

شناسهآگهی:1205214میمالف:-1

سازمان توسعه و عمران قم در نظر دارد با رعایت آیین نامه معامالتی شهرداری قم از طریق بر گزاری مناقصه عمومی 
به شرح ذیل به متقاضیان واجد شرایط با مشخصات و شرایط کلی زیر اقدام نماید .

مناقصه اجرای محل نصب پله های برقی پارکینگ مجتمع زائر.

شرایط :
رتبه ۵  و  ابنیه   ۵ رتبه  حداقل  دارای  های   شرکت   : الزم  صالحیت 

تأسیسات.
تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی ، مطالبات تأیید 
شده نقدی از سازمان توسعه و عمران قم ، اوراق مشارکت )بی نام( و یا 
واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده ۱۰۰۶۲۲۰۲88 نزد بانک شهر بنام 

سازمان توسعه و عمران قم .
محل دریافت و بازگشایی اسناد مناقصه : قم ، بلوار معلم ، مجتمع تجاری 

و اداری ناشران طبقه پنجم .
محل تحویل اسناد : قم ، بلوار امام موسی صدر ، ساختمان مرکزی 

شهرداری قم طبقه ششم ادره کل حراست.
هزینه خرید اسناد به تفکیک هر مناقصه )غیر قابل استرداد( به شماره 

حساب ۱۹۷۹۹۶۷۶۹۲ نزد بانک ملت بنام سازمان توسعه و عمران قم 
واریز گردد.

هزینه درج آگهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .
 سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 
ابالغ  سامانه  در  بایست  می  اسناد  خرید  هنگام  در  شرکت کنندگان 

الکترونیک قوه قضائیه )ثنا( ثبت نام نمایند.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات تکمیلی با واحد امور پیمانها 
و قراردادهای سازمان به آدرس قم ، بلوار معلم ، مجتمع تجاری و اداری 
ناشران طبقه پنجم مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۷84۰۶۶۰-۰۲۵ داخلی 
۶۳8۰-۶۳8۱  و جهت کسب اطالعات فنی و اجرایی با حوزه معاونت 

فنی و عمرانی داخلی ۶۳۷۱ – ۶۳۷۷ تماس حاصل فرمایند .
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تاریخ چاپ نوبت اول ۱4۰۰/۰۷/۱۹ -  تاریخ چاپ نوبت دوم : ۱4۰۰/۰۷/۲۰

آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصات عمومی  بهداشتی درمانی استان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
خدمات خودرویی )امور نقلیه( شبکه های بهداشت و درمان ماکو و نقده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از جمله دریافت اسنا مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
 www.setadiran.it  بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد ، لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، نسبت به انجام مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت اخذ شرایط مناقصه و شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 1400/0۷/20 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه )دانلود( از سایت : مورخه 1400/0۷/20 لغایت 1400/0۷/2۸

مهلت زمانی ارائه مدارک : ساعت 14:30 مورخه 1400/0۸/0۸ 
) مهلت زمانی انجام بارگزاری مدارک شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل 

پاکت »الف« به حراست دانشگاه (
تاریخ بازگشایی پاکتها :ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 1400/0۸/09

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت ها 

آدرس : ارومیه ـ بلوار رسالت ـ انتهای کوی اورژانس ـ ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تلفن : 3193۷340 ـ 044 
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خودروی  وكارت  سبز  برگ 
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شماره  به   1400 مدل    TU5
   139B0239931 موتور  
شاسی   شماره  و 
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اعتبار ساقط می باشد .

شیوع طاعون 
نشخوارکنندگان در سه 

استان تایید شد 
جثه  نشخوارکنندگان کوچک  طاعون  بیماری 
که طی سه روز اخیر در استان البرز و مازندران 
و خراسان شمالی تایید شده، نگرانی هایی را 
بابت سرایت آن به سایر مناطق و استان های 
مدیر  گفته  به  است.  آورده  وجود  به  کشور 
وحش  حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  کل 
به  توجه  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
ورود دام و گله های اهلی به مناطق حفاظت 
و  وحش  حیات  استفاده  و  سازمان  شده 
احتمال  مشترک،  آبشخورهای  از  اهلی  دام 
دارد.  وجود  بیماری  این  و گسترش  سرایت 
شهاب الدین منتظمی در این ارتباط به پایگاه 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  اطالع رسانی 
دریافتی  دریافت گزارش های  دنبال  به  گفت: 
، میش و کل  تلفات جمعیت قوچ  بر  مبنی 
البرز و خراسان  بز در استان های مازندران،  و 
شمالی هماهنگی هایی انجام شد و از همکاران 
ارسال  و  نمونه برداری  برای  شد  درخواست 
سازمان  به  بیماری  این  با  درگیر  الشه های 
دامپزشکی و آزمایشگاه های مربوطه اقدامات 
الزم را انجام دهند. او ادامه داد: در گزارش های 
دریافتی از سوی دامپزشکی به بیماری طاعون 
اشاره شده بود. از این رو همکاران ما درسازمان 
اولیه جهت  اقدامات  بالفاصله  محیط زیست 
کنترل این بیماری را به عمل آوردند . منتظمی 
افزود: اجرای دستورالعمل های صادره از سوی 
اقدامات  و  کنترل  برای  دامپزشکی  سازمان 
اولیه به سرعت صورت گرفت. همچنین این 
ادارات کل  سایر  به  اجرا  جهت  دستورالعمل 

 . ابالغ شد  استان های کشور 
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»شوادون های«  و  زیرزمین ها  به  آب  نفوذ 
است  بیست سال  از  بیش  تاریخی  خانه های 
که در شوشتر ادامه دارد و رفته رفته باعث از 
و  است  شده  بسیاری  خانه های  رفتن  بین 
سازه های  به  مستهلک  لوله های  تخریب  حاال 
آبی ثبت جهانی هم رسیده است. علی محمد 
چهارمحالی، رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع 
دستی شوشتر در گفت و گویی که پیش از این با 
»پیام ما« داشت گفت »بارها و بارها به مسئوالن 
هیچکس  و  کرده  مراجعه  شهری  مختلف 

نیست.« فعلی  وضع  پاسخگوی 
اداره آب و فاضالب شوشتر هم می گوید فضای 
باریک  خیابان های  و  شوشتر  شهر  تاریخی 
نیازمند کار طوالنی مدت است و به این راحتی ها 
بازسازی  و  تعمیر  و  این کار  از پس  نمی توان 
عبدهللا پور،  رستم  برآمد.  مستهلک  لوله های 

رئیس آب و فاضالب شهرستان شوشتر پیش 
از این به »پیام ما« گفته بود که طول لوله های 
آب در بافت تاریخی در حدود ۹۰ کیلومتر است 
و همین طوالنی بودن مسیر لوله ها از سویی و 
از سوی دیگر قرار گرفتن این لوله ها در بافتی 
تاریخی با کوچه و خیابان های باریک کار اصالح 
و بهبود اوضاع را سخت کرده است. »برای حل 
مشکل شهری چون شوشتر که تعداد خانه های 
میراثی و آثار باستانی جهانی دارد، به اعتبارات 
ملی نیازمندیم و با بودجه های استانی نمی توان 
این مشکل را حل کرد. مدت هاست درخواست 
اعتبار دادیم و اصالح آب و فاضالب کوچه های 
فرعی در خیابان مسجد جامع هم برای مناقصه 
انجام  برای  سویی  از  است.  شده  گذاشته 
اصالحات نیاز به قطع آب بوده که در فصل گرم 
سال ممکن نیست و حاال با شروع فصل سرد 

سال امیدواریم کار با جدیت بیشتری پیگیری 
همین  در  اخیر  ماه های  در  پیگیری ها  شود.« 
وضعیت باقی مانده و همچنان نه اعتباری برای 
داده  اختصاص  مستهلک  لوله های  بازسازی 
شده و نه برای دیواره غربی مجموعه آبشارها و 
آسیاب های آبی مرمتی آغاز شده. همین باعث 
شده تا تعدادی از فعاالن حوزه نسبت به این 

ماجرا واکنش نشان دهند.

 نهر تاریخی گرگر به الیروبی نیاز دارد
کارزاری که با عنوان »درخواست رسیدگی به 
وضعیت سازه های آبی شوشتر« به راه افتاده، 
نامه ای خطاب به عزت هللا ضرغامی، وزیر میراث 
است  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
که یک هفته پیش منتشر شده. در این نامه 
آبی  آسیاب های  و  آبشارها  »مجموعه  آمده: 
تاریخی شوشتر، به عنوان یکی از ۱۳ اثر باستانی 

کهن شهر شوشتر، پایتخت سازه های آبی جهان 
که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، 
به دلیل رانش دیواره غربی در آستانه تخریب 
قرار دارد. متاسفانه مطالبه گری فعاالن مجازی 
و دوستداران میراث فرهنگی در این خصوص 
تاکنون بی نتیجه مانده و پیگیری های نماینده 
شهرستان های شوشتر و گتوند در مجلس شورای 
معاون  نیرو،  وزیر  از  دعوت  جمله  از  اسالمی 
رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
استاندار و مدیران کل وقت برای بازدید میدانی از 
این مجموعه، گرچه به مصوباتی منتج شده اما از 
سوی مدیران اجرایی به مرحله عملیاتی نرسیده 
نوشته اند که »اکنون  نامه  پایان  در  است.«آنها 
پس از سال ها پیگیری و عدم اقدام عملی، با 
سرعت گرفتن رانش دیواره غربی این مجموعه، 
امکان تخریب قریب الوقوع آن وجود دارد و الزم 
ما،  مطالبات  شود.  فاجعه گرفته  جلوی  است 
امضاکنندگان این کارزار، در ادامه ذکر می شود: 
ایجاد موزه آب در ضلع   ، تثبیت دیواره غربی 
شرقی ، الیروبی نهر تاریخی گرگر.« این کارزار 
تاکنون توانسته توجه بسیاری  را به خود جلب 
کند و تا لحظه نوشتن این گزارش هم در حدود 

شش هزار نفر آن را امضا کرده اند.
فرهنگی  میراث  فعال  مهدی پور،  ابوالفضل 
شوشتر که از جمله افرادی بوده که این کارزار را 
به راه انداخته به »پیام ما« می گوید: »مدیران 
استانی توجه خوبی به این زمینه دارند اما این 
به تنهایی کافی نیست. ما می خواهیم توجه 
مدیران ارشد کشور به این مقوله جلب شود و 
آنها بدانند تخریب دیواره غربی مجموعه آبشارها 
و آسیاب های آبی می تواند کل مجموعه را در 
آستانه تخریب و آسیب جدی قرار دهد.« او 
تاکید دارد که این ویرانی به کل شهر سرایت 
کرده و بسیاری از خانه های تاریخی در معرض 
تخریب قرار دارند. »در ماه های گذشته فقط 
جلسه برگزار کرده اند و هیچ اقدام عملی انجام 
نشده است. اگر این وضعیت ادامه یابد، ممکن 
است پرونده ثبت جهانی سازه های آبی شوشتر 
تعلیق شود. برای آنکه این تعلیق رخ ندهد باید 
از کمک کارشناسان داخلی  و خارجی استفاده 
شود و این اتفاق هرچه سریع تر رخ دهد. نه 
روی  قول هایی  و  بگذارند  جلسه  فقط  آنکه 
کاغذ آورده شود.«به گفته مهدی پور ۲۷ مهر ماه 
امسال نمایندگانی از یونسکو به ایران می آیند و 
قرار است کاروانسراهایی در لیست ثبت جهانی 
قرار گیرد. در شوشتر هم کاروانسرای افضل در 
میراث فرهنگی  فعاالن  و  دارد  قرار  لیست  این 
امیدوارند با حضور نمایندگان یونسکو بار دیگر 
آثار  مشکالت  و  تخریب ها  به  همگانی  توجه 
باستانی کشور جلب شود.او بار دیگر به خانه های 
پل  و  لشکر  پل  به  می کند،  اشاره  تاریخی 
شادروان، به نهر داریون و بند میزان که همگی 
در معرض تخریب قرار دارند و با تخریب هرکدام 
از آنها، مجموعه سازه های آبی شوشتر هم در 
معرض آسیب قرار می گیرد و می گوید: »این 
سازه ها همگی با هم در ارتباطند و چنانچه یکی 
از آنها دچار تخریب شود سایر آثار هم به مشکل 
برخواهند خورد و باید با این مسئله به صورتی 
جدی روبه رو شد و تخریب را دست کم نگرفت.«

 بند میزان همچنان مرمت نشده است
عالوه بر تخریب های عیانی که شاهد آن 
هستیم، تخریب  سازه هایی چون »بند میزان« 
هم نگرانی فعاالن میراث فرهنگی را دوچندان 
کرده است. این بند بازمانده از دوران ساسانیان 
بعد از آن تخریب شد که ششم فروردین ماه 
و  آمد  باال  رودخانه کارون  سال ۹8 سطح آب 
موجب زیر آب رفتن پارک های حاشیه کارون و 
بناهای تاریخی نظیر بند میزان شد. ساخت بند 
میزان شوشتر را به شاپور اول ساسانی نسبت 
می دهند. این بند هم به همراه ۱۵ اثر تاریخی 
دیگر شوشتر در نشست ساالنه کمیته میراث 
تیرماه   ۵(  ۲۰۰۹ ژوئن   ۲۶ در  یونسکو  جهانی 
۱۳88( در شهر سویل اسپانیا با عنوان نظام آبی 
تاریخی شوشتر به عنوان دهمین اثر ایران در 
فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به 
ثبت رسید، در سیالب های فروردین ماه سال ۹8 
به طور کامل زیر آب رفت و این شرایط باعث شد 
که دیواره های برخی دهانه های این اثر در معرض 

تخریب قرار بگیرد.

حاال مهدی پور می گوید نگرانی از تخریب این بند 
تمام نشده و هنوز هم بخش های تخریب شده 
مشکالت  آبی  سازه های  برای  می تواند  آن 

ایجاد کند. عمده ای 
این سد، آب کارون را به نسبت های ۲ و 4 
بین رودهای گرگر و شطیط تقسیم می کند. 
سنگ  میزان  بند  در  رفته  کار  به  مصالح 
هستند.  ساروج  و  )تراشیده شده شوشتر( 
سد  این  شدن  شکسته  تاریخی  متون  در 
به منزله ازدیاد فقر و بدبختی در شوشتر و 
پابرجا بودن آن به  همراه دیگر سازه های آبی 
دشت  هکتار  هزار   4۰ آبیاری  باعث  شوشتر 
این  و  است  شده  ذکر  شوشتر  آب  میان 
می دهد.  نشان  را  تاریخی  سد  این  اهمیت 
آثار تاریخی  با سایر  سدی که در هم تنیده 
حوزه  فعاالن  بر  عالوه  حاال  و  است  شوشتر 
با  مردم  شوشتر،  میراث  مدیران  و  شهری 
امضای کارزار، می خواهند بگویند حفاظت از 
این آثار تا چه میزان برایشان مهم است و 

داشت. نگه  آیندگان  برای  را  آن  باید 

و  نقاش  طراح،  کفشچیان مقدم،  اصغر 
اثرات  دلیل  به  جدید  حوزه های  هنرمند 
ناشی از ابتالء به ویروس کرونا در سن ۵8 

درگذشت. سالگی 
به  ـ  ماه  مهر   ۱۹ ـ  کفشچیان مقدم دوشنبه 
ابتال به ویروس کرونا  از  اثرات ناشی  دلیل 
درگذشت  از  و پس  وداع گفت  را  فانی  دار 
هنرهای  فضای  دیگر  بار  گلستانه،  علی 

برد. فرو  سختی  عزای  در  را  تجسمی 
این هنرمند،  ریحانه کفشچیان مقدم، فرزند 
او  درگذشت  دلیل  درباره  خبر،  تایید  با 
اما  رد کرد  را  »پدرم کرونا  ایسنا گفت:  به 
ایست  نهایت  در  و  نداشت  بدنش کشش 

کردند.« قلبی 
خاکسپاری  مراسم  برگزاری  نحوه  درباره  او 
تالش  »در  گفت:  کفشچیان مقدم  اصغر 
هستیم تا ایشان را در شهر خودشان یعنی 

بسپاریم.« خاک  به  مشهد 
به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر 
آقایی، رئیس موزه هنرهای  تهران، احسان 
اصغر  درگذشت  مناسبت  به  تهران  معاصر 
کفشچیان مقدم پیامی منتشر کرد و نوشت: 
داغ  کفشچیان مقدم،  اصغر  »درگذشت 
دیگری است که این روزها به دل می نشیند. 
او در زمره معدود مدرسین دانشگاه بود که 
دانشجویان  و  داشت  به هنر  نگاهی معاصر 
ثمره  رویکرد سوق می داد.  به همین  نیز  را 

که  هستند  هنرمندانی  او،  تدریس  سال ها 
امروز در جریان معاصر تأثیر گذارند. او در 
در ساماندهی  موزه  بود که  زمره مشاورینی 
و برنامه ریزی فعالیت های خود از همفکری 
نقش  می گرفت.  بهره  ایشان  همدلی  و 
نمایشگاه های  در  ویژه  به  ایشان،  فعال 
همچنین  جدید«  »هنر  و  مفهومی«  »هنر 
دوساالنه  برای  هنرمند  انتخاب  شوراهای 

رفت.« نخواهد  خاطر  از  ونیز،  هنر  جهانی 
سال  متولد  هنرمند  کفشچیان مقدم  اصغر 
دارای  که  او  بود.  مشهد  شهر  در   ۱۳4۲
عنوان  به  بود،  تجسمی  هنرهای  دکترای 
طراح، نقاش و هنرمند حوزه هنرهای جدید 
عضو  هنر،  پژوهشگر  این  داشت.  فعالیت 

هنرهای  پردیس  استادیار  و  علمی  هیات 
بود. تهران  دانشگاه  زیبای 

امور  معاونت  سرپرست  شالویی،  محمود 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری 
اصغر  درگذشت  پیامی  انتشار  با  نیز 
هنر  مدرس  و  هنرمند  کفشچیان مقدم، 
»افسوس که  نوشت:  و  تسلیت گفت  را 
میان  از  دیگری  هنرمند  و  عاشق  معلم 
کفشچیان مقدم  اصغر  دکتر  رفت.  ما 
هنرمند، استاد و پژوهشگر هنر سال ها در 
با شناخت  و پژوهش هنر  آموزش  زمینه 
به  توجه  و  جهان  و  ایران  هنر  پیشینه 
هنر  رویکردهای  و  معاصر  هنر  تحوالت 

کرد.« فعالیت  جدید 

فعاالن میراث فرهنگی در کارزاری خواستار »رسیدگی به وضعیت سازه های آبی شوشتر« شدند

خطرتعلیقپروندهجهانیسازههایآبیشوشتر
 مهدی پور، فعال میراث فرهنگی شوشتر: تخریب دیواره غربی »مجموعه آبشارها و آسیاب های آبی« می تواند 
کل مجموعه را در آستانه آسیب جدی قرار دهد

اصغر کفشچیان مقدم درگذشت

یکی از مسئوالن ستاد 
 انتخاباتی ضرغامی

 مدیر موزه فرش شد
طی حکمی سجاد نوروزیان به عنوان رئیس 
موزه فرش ایران منصوب شد.به گزارش مهر، 
حاکی  فرش  ملی  مرکز  از  رسیده  خبرهای 
و  تودیع  روز گذشته مراسم  است که  آن  از 
است.   شده  برگزار  موزه  این  رئیس  معارفه 
توسط  این  از  پیش  که  نوروزیان  سجاد 
عزت هللا ضرغامی در ستاد انتخاباتی به عنوان 
دستیار در حوزه کسب و کار در فضای مجازی 
معرفی شده بود، مسئولیت موزه فرش را بر 
عهده گرفت. پیش از این پریسا بیضایی به 

مدت ۵ سال رئیس موزه فرش بود.

تعیین عرصه و حریم 
پناهگاه انسان نئاندرتال  

در کرمانشاه
فصل چهارم کاوش در مجموعه غار و پناهگاه 
صخره ای »باوه یوان« به  منظور تعیین عرصه و 
حریم این مکان در راستای پروژه ردیابِی  گذار 
از پارینه سنگی میانی به نوین در غرب زاگرس 
میانی در استان کرمانشاه آغاز شد. به گزارش 
و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه  روابط عمومی 
دراین باره  گوران  حیدری  سامان  گردشگری، 
یک  عالوه بر کشف  پیشین،  فصول  در  گفت: 
 4۲ قدمت  با  نئاندرتال  انسان  شیری  دندان 
هزار سال، الیه های باستانی همراه با داده های 
میانی،  پارینه سنگی  دوران  سه  از  فرهنگی 
نوین و فراپارینه سنگی شناسایی شده است.
با  از لحاظ توالی استقرار  او افزود: این مکان 
محوطه کلیدی و مهم پناهگاه صخره ای ورواسی 
قابل مقایسه است که آن نیز در منطقه کرمانشاه 

است. واقع 

 آتش سوزی
  در جنگل های

 گناوه لری گچساران
فرماندار شهرستان گچساران از وقوع یک فقره 
آتش سوزی در جنگل های منطقه گناوه لری 
این شهرستان خبر داد.علیرضا اتابک به ایسنا 
گفت: این آتش سوزی که از بعدازظهر شنبه 
آغاز شده و ساعت ۳ بامداد دوشنبه مهار و 
دارد.او  ادامه  همچنان  و  شد  شعله ور  دوباره 
افزود: نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، 
مردمی و تشکل های زیست محیطی در حال 
تالش برای مهار آتش سوزی در این منطقه 
هستند.فرماندار شهرستان گچساران همچنین 
گفت: یک فروند بالگرد هالل احمر به منطقه 
اعزام شده که دو سورتی پرواز جهت انتقال 
او علت و وسعت  داد.به گفته  انجام  نیروها 
بررسی های  از  این منطقه پس  آتش سوزی 

کارشناسی اعالم می شود.

 توسعه همکاری ایران 
 و چین برای مقابله

 با بیابان زایی
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها 
اجرایی مشترک  پروژه های  تعریف  گفت: 
با چین در زمینه رویکردهای نوین مقابله با 
راهبردی  از جمله سیاست های  بیابان زایی 

ما در سال جاری است.
وحید جعفریان در نشست مشترک دفتر 
اکولوژی  بیابان و موسسه جغرافیا و  امور 
این  برگزاری  از  جیانگ، هدف  زن  استان 
تجارب  گذاشتن  اشتراک  به  را  نشست 
مدیریت  زمینه  در  درس آموخته ها  و 
و گفت: گستره  عنوان کرد  بیابانی  مناطق 
چین  و  ایران  در  بیابانی  اکوسیستم های 
نظیر  مشترک  چالش هایی  ایجاد  سبب 
و  خشکسالی  گرد و غبار،  توفان های 
تخریب سرزمین شده و برای برون رفت از 
نیازمند ظرفیت سازی،  موجود  چالش های 
عنوان  به  تجارب  انتقال  و  آموزش 
بیابان  امور  دفتر  راهبردی  برنامه های 

. هستیم
سازمان  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
جنگل ها، او بر ضرورت توجه به رویکردها، 
الگوهای اقتصادی مدیریت پایدار سرزمین 
و قوانین و ضوابط مربوطه در فرایند مقابله 
با بیابان زایی تاکید و افزود: پیگیری سند 
ایران و چین و تعریف  راهبردی مشترک 
زمینه  در  مشترک  اجرایی  پروژه های 
بیابان زایی،  با  مقابله  نوین  رویکردهای 
با  سازگار  اقتصاد  ظرفیت های  از  استفاده 
گردشگری  توسعه  نظیر  زیست  محیط 
طبیعت، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
و توسعه گیاهان دارویی، آموزش مستمر 
جمله  از  میدانی کارشناسان  بازدیدهای  و 
سیاست های راهبردی دفتر امور بیابان در 

است.  ۱4۰۰ اجرایی  برنامه های 

ابوالفضل مهدی پور، فعال 
میراث فرهنگی: پل لشکر،  
پل شادروان، نهر داریون و 
بند میزان، همگی در معرض 
تخریب قرار دارند و با تخریب 
هرکدام از آنها، مجموعه 
سازه های آبی شوشتر هم در 
معرض آسیب قرار می گیرد. 
باید با این مسئله به صورتی 
جدی روبه رو شد 

حدود یک ماه قبل بود که خبر آمد دیواره غربی »مجموعه آبشارها و آسیاب های آبی« شوشتر در حال ویرانی است. لوله های آب مستهلک 
در زیر شهر، خانه های تاریخی را به ویرانی کشاند و بیش از 20 خانه تاریخی شهر هم در کنار مجموعه آبشارها و آسیاب های آبی تخریب 
شدند. حاال نگرانی ها درباره این مجموعه اثر ثبت شده در میراث جهانی یونسکو، سبب شده کارزاری به راه بیفتد و گروهی از فعاالن میراث 
فرهنگی بخواهند که به وضعیت سازه های آبی شوشتر رسیدگی شود؛ اثری که »امکان تخریب قریب الوقوع آن وجود دارد« و »الزم است 

جلوی فاجعه گرفته شود«.

چهره

بر اساس تحقیق و 
پژوهش میدانی محققان 
در منطقه لوت، گلدان 
بیابانی )نبکا( با ارتفاع 
۲۱ متر شناسایی شده 
که بلندترین نبکای جهان 
است

گفت:  لوت  بیابان  جهانی  پایگاه  مدیر 
لوت  بیابان  در  پژوهشگران  و  محققان 
فهرست  در  ایران  شده  ثبت  آثار  از  که 
کشف  به  موفق  است،  یونسکو  جهانی 
)نبکا(  بیابانی  گلدان  بلندترین  ثبت  و 

شدند. متر   ۲۱ ارتفاع  به  جهان 
مهران مقصودی به ایرنا گفت: نبکاهایی 
بیابان لوت در  که در زمان ثبت جهانی 
معرفی  و  ثبت   )۲۰۱۶(  ۱۳۹۵ سال 
داشتند،  ارتفاع  ۱۲متر  تا   ۱۱ شدند 
عنوان  به  هم  زمان  همان  نبکاها  این 
محسوب  جهان  بلند  نبکاهای  از  یکی 
و  تحقیق  اساس  بر  االن  می شدند، که 
منطقه  در  محققان  میدانی  پژوهش 
 ۲۱ ارتفاع  با  بیابانی )نبکا(  لوت، گلدان 
نبکای  بلندترین  متر شناسایی شده که 

است. جهان 
مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت افزود: در 
این سال ها نبکاهایی در چین و برخی از 
بود که  اعالم شده  بیابانی جهان  مناطق 
از نبکاهای لوت بلندتر بودند، اما با این 
شناسایی و ثبت، بلندترین نبکای جهان 
این  نتیجه  دارد؛  قرار  لوت  بیابان  در 
مقاله  قالب  در  و کشف  میدانی  تحقیق 
در  رسمی  صورت  به  جزئیات  با  علمی 
منابع معتبر علمی هم اعالم شده است. 
او همچنین در ادامه با بیان اینکه نبکاها 
از عوارض طبیعی برجسته در بیابان لوت 

یا   )Nebka( نبکا هستند، توضیح داد: 
صحرا  محلی(، گلدان  )به گویش  تل گز 
یا شور مرو نبکا تپه ای است که گیاهان 
رشد  و  هستند  آنها  ایجاد  اصلی  عامل 
اطراف  در  ماسه  افتادن  دام  به  از  آن 
از  آن صورت می گیرد. معموال نبکاهایی 
دارد، ما  ایران وجود  تا سه متر در  یک 
 ۱۲ نبکاهای  لوت  جهانی  ثبت  زمان  در 

ثبت کردیم. و  را شناسایی  متری 
 )٢٠١۶(  ۱۳۹۵ سال  در  لوت  بیابان 
ارزشمند  اثر  بیست ویکمین  عنوان  به 
جهانی  فهرست  در  ایران  ملی  طبیعی 
یونسکو ثبت شد، این منطقه به مساحت 
حدود  شامل  کیلومتر  هزار   4۰ از  بیش 
۱۷هزار  و  عرصه  کیلومتر مربع  ۲۳هزار 
بیش  آن  محیط  و  حریم  کیلومتر مربع 
سه  میان  در  و  است  کیلومتر   8۰۰ از 
خراسان  سیستان وبلوچستان،  استان 
جنوبی و کرمان به صورت مشترک واقع 
ماسه ای(،  )تپه های  یالن  ریگ  و  شده 
هامادا  شور،  رودخانه  نبکاها،  کلوت ها، 
)دشت ریگی(، پهنه بازالتی گندم بریان 

می شود.  شامل  را 
سازمان  ماهواره ای  مطالعات  به  بنا 
لوت  بیابان  )ناسا(  آمریکا  فضایی 
درجه   ۷۰ از  بیش  دمای  ثبت  با 
خشک ترین  و  گرمترین  سانتی گراد، 

است. زمین  نقطه 

کشف و ثبت بلندترین گلدان بیابانی جهان در بیابان لوت

عالوه بر تخریب های عیانی 
که شاهد آن هستیم، تخریب  

سازه هایی چون »بند میزان« هم 
نگرانی فعاالن میراث فرهنگی 

را دوچندان کرده است. این 
بند بازمانده از دوران ساسانیان 

بعد از آن تخریب شد که 
ششم فروردین ماه سال ۹8 

سطح آب رودخانه کارون باال آمد 
و موجب زیر آب رفتن پارک های 
حاشیه کارون و بناهای تاریخی 

نظیر بند میزان شد

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

پایش

شرکت آب و فاضالب استان تهران:
تهران 100 روز کمبود آب دارد

با  تهران  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
اینکه  به  اشاره  ضمن  اطالعیه ای،  صدور 
تهران به میزان ۱۰۰ روز مصرف شهروندان 
آب  کمبود  با  گذشته  سال  به  نسبت 
خواست  پایتخت نشینان  از  است  مواجه 
شرکت  این  مصرف  درصد کاهش   ۱۰ با 

یاری  کم بارش  پاییز  از  گذر  در  را  را 
فاضالب  و  آب  شرکت  به گزارش  کنند. 
به  شرایطی  در  پایتخت  تهران،  استان 
جدید  آبی  سال  شروع  و  پاییز  فصل 
میلیون   ۳۱4 کسری  با  که  شده  وارد 
متر مکعبی نسبت به سال گذشته مواجه 

است و ورودی سدهای تامین کننده آب 
داشته  درصدی   4۰ کاهش  نیز  تهران 
تهران سه  در  آب  متوسط مصرف  است. 
)معادل سه  لیتر  میلیون   ۳۰۰ و  میلیارد 
۳۰۰هزار متر مکعب( است که  میلیون و 
این روند، طی روزهای  در صورت تداوم 

پایتخت نشینان  آب  تامین  مقوله  آینده 
می شود،  روبه رو  دشواری  تنگناهای  با 
چراکه کاهش و اتمام ذخایر آبی و پاییز 
برای  متفاوتی  شرایط  امسال  کم بارش 
کشور و به ویژه استان تهران فراهم آورده 
تامین  لحاظ  به  را  سال سختی  و  است 

است. زده  رقم  آب  پایدار  و  مطمئن 
تنها  ویژه   شرایط  این  از  گذر  همچنین 
شهروندان  تمامی  همراهی  و  همدلی  با 

خواهد بود. امکان پذیر 
توسط  آب  مصرف  درصدی   ۱۰  کاهش 
این  در  راهگشا  اقدامی  شهروند،  هر 
بسیار  میزان کاهش  این  است.  شرایط 
لطمه ای  عنوان  هیچ  به  و  است  ناچیز 
بهداشتی  و  مصرفی  روزمره  نیازهای  به 
کمک  ولی  نمی کند،  وارد  خانواده ها 
روزهای  این  در  آب  تامین  به  شایانی 

بود. خواهد  بی باران 



پیامک شما را دربـاره 
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در نشست »اقتصاد انرژی؛ تنظیم گری و چالش های آن« در اندیشکده تدبیر انرژی مطرح شد:

دولتازتنظیمگریدستبکشد
استاد دانشگاه شریف: مفهوم تنظیم گری با سیاست گذاری و قانونگذاری متفاوت است

|  استادیار دانشکده مدیریت اقتصاد 
دانشگاه صنعتی شریف |

  | سید فرشاد فاطمی |

| رئیس اتاق بازرگانی کرمان |

  | سید مهدی طبیب زاده |

| استاد دانشکده مهندسی انرژی 
دانشگاه صنعتی شریف |

  | یدهللا سبوحی |

|  
رنا

 ای
 |

دومین نشست از مجموعه نشست های »آب و جامعه« با عنوان »اقتصاد انرژی؛ تنظیم گری و چالش های آن« به همت اندیشکده 
تدبیر انرژی و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو روز یکشنبه برگزار شد. در این نشست که با حضور فعاالن بخش 
خصوصی و اساتید دانشگاه برگزار شد، محور گفت وگوها موضوع تنظیم گری و پاسخ به این سواالت بود که تنظیم گری در اقتصاد انرژی 
چه نقشی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی ایران و رویکردهایی که در حوزه تنظیم گری وجود دارد، برای بهبود وضعیت اقتصاد انرژی 

در ایران چه راهکارهایی را می توان ارائه کرد.

رفت و آمد افراد بین نهاد 
تنظیم گر که وظیفه تنظیم گری 

دارد و بنگاه های ما – چه 
خصوص و چه دولتی- به 

سرعت اتفاق می افتد و این 
رفت و آمدها در مواردی، باعث 
می شود ما مسئله تناقض و 

تقابل را جدی بگیریم

 استان کرمان از جمله مناطق 
برخوردار از ظرفیت های بالقوه 

تولید انرژی خورشیدی 
است اما به رغم تمام 

تالش ها و پیگیری ها تنها 
می توانیم بگوییم حداکثر ۶۳ 

مگاوات ظرفیت نیروگاهی 
خورشیدی نصب شده داریم. 
محدودیت های موجود باعث 
عدم پیشرفت کار شده است

تنظیم گری در چارچوب موجود 
نمی تواند شکل بگیرد. باید 

یک تحول ساختاری در بخش 
انرژی داشته باشیم و آن 

این است که نقش دولت به 
حاکمیت و حکمرانی محدود 
شود و بخش خصوصی وارد 

بازار شود

سیاست گذاری  با  تنظیم گری  مفهوم 
این  است.  متفاوت  گذاری  قانون  و 
کشور  تصمیم گیری  سطح  در  مسئله 
باعث  و  است  نشده  درک  خوبی  به 
و  است  شده  بزرگی  چالش های  بروز 
اقتصاد  در  را  پیچیده ای  و  مهم  مسائل 
است.  داشته  دنبال  به  کشور  انرژی 
چند سال پیش که تا حدودی در زمینه 
تجدیدپذیر  انرژی های  از  بهره برداری 
مورد توجه قرار گرفت، خرید و فروش 
بهره برداری  این  به  مربوط  مجوزهای 
صورت می گرفت. این به برخورد دولت 
به  آنها  نگاه  نحوه  و  دولتی  نهادهای  و 
امور بر می گردد. تنظیم گری در چارچوب 
موجود نمی تواند شکل بگیرد. باید یک 
تحول ساختاری در بخش انرژی داشته 
باشیم و آن این است که نقش دولت 
به حاکمیت و حکمرانی محدود شود و 

شود. بازار  وارد  خصوصی  بخش 
انرژی تا حدود دهه ۹۰ میالدی به عنوان 
یک کاال ارائه می شد. اما در حال حاضر 
انرژی یک خدمت است. خدمات انرژی 
اهمیت پیدا کرده است و انحصار طبیعی 
وجود  بوده،  گذشته  در  مفهومی که  به 
تمام  در  رقابتی  بازار  کامال  بلکه  ندارد. 
انحصار  است.  گرفته  شکل  عرصه ها، 
طبیعی که به ویژه در حوزه گاز و برق در 
بود، در  دهه هفتاد میالدی مورد توجه 
حال حاضر از بین رفته و مصرف کننده 
و تولید کننده با یکدیگر عجین شده اند. 
هم  خانگی  واحد  یک  معنا که  این  به 
مصرف  هم  و  است  برق  تولید کننده 
کننده آن، هم فروشنده برق است و هم 

آن. خریدار 

است،  افتاده  دنیا  در  امروز  اتفاقی که 
ارتقا توان حاکمیتی هر بخش و تغییر 
بر  حکمرانان  ماموریت  رویکردها ست. 
متمرکز  اجتماعی  هزینه های  کاهش 
تولید  موضوع  بر  تاکیدی  و  است 
شدن  محدود  به  توجه  طرفی  از  ندارد. 
سیستم های  توسعه  و  دیوانساالری 
سیستم های  گسترش  و  هوشمند 
پراکنده هم امروز در حوزه انرژی در دنیا 

دارد. قرار  تاکید  مورد 
تهدیدهایی که کشور  انرژی  بخش  در 
ما با آن روبه رو است، شامل جایگزینی 
با  سبک  نفتی  فراورده های  ترکیب 
مصرف  کاهش  الکتروسوخت هاست. 
نفت در جهان و به صفر رسیدن آن در 
بازارهای مهم جهانی، و در نتیجه محدود 
شدن سهم ایران از این بازار هم تهدید 
دیگری است که باید به آن توجه کنیم. 
این اتفاق در چند سال آینده خواهدافتاد 
نه چند دهه آینده، و ما به هیچ وجه به 
این موارد توجهی نداریم. در عین حال 
کشور ما فرصت هایی هم در حوزه انرژی 
افزایش سهم  دارد که شامل  اختیار  در 
استفاده  برای  باال  ظرفیت  طبیعی،  گاز 
و  تولید  امکان  و  خورشیدی  انرژی  از 

است. هیدروژن  صادرات 
در مجموع برای ایجاد تحول در اقتصاد 
انرژی کشور، الزم است تحول ساختاری 
بهره وری  ارتقای  انرژی،  ساختار  در 
انرژی های  فنی  زیرساخت های  توسعه 
تجدیدپذیر، کاهش آلودگی و گسترش 
موضوعاتی  بین المللی  همکاری های 
انرژی  اقتصاد  حوزه  در  باید  که  است 

گیرد. قرار  توجه  مورد 

ایران  اقتصاد  از  درصد   8۰ تا   ۶۵ بین 
وابسته به مولفه ها و بخشهای مختلف 
مزیت  عبارتی  به  است.  انرژی  و  نفت 
نسبی کشور ما نیروی انسانی و انرژی 
مهمترین  حال  عین  در  اما  است. 
آن  با  انرژی کشور  بخش  که  معضلی 
است.  متولی  فقدان  است  روبه رو 
شرایط  جمله  این  مصادیق  از  یکی 
کشور  انرژی  بخش  در  سرمایه گذاری 
دهنده  نشان  که  دیگری  مورد  است. 
ناهماهنگی  است این است که به قیمت 
برق  مصارف  حوزه  در  صرفا  سوخت 
برای  سوخت  قیمت  می شود.  توجه 
 ۲ حدود  پیش  سال  ده  برق  مصارف 
سنت به ازای هر مترمکعب گاز بود، در 
دوره ای این قیمت رسید به ۱۵ سنت به 
در حال حاضر  مترمکعب گاز،  هر  ازای 
قیمت گاز کمتر از یک و نیم در ده هزار 
این  دنیا  در  نقطه ای  است. هیچ  سنت 
یک کاالی  قیمت  در  نوسانات  از  حجم 
ندارد.  وجود  گاز  مثل  ارزش  با  بسیار 
با  تناقض  در  موضوع  این  باید گفت  و 
سیاست گذاری هایی  و  تصمیم گیری ها 
صورت  راندمان  افزایش  برای  است که 
گرفته است. این اعداد به ما می گوید که 
امروز اگر بخواهیم بهترین نیروگاه کشور 
را معرفی کنیم، نیروگاه طرشت است با 
واحدهایی که راندمان آنها زیر ۲۰ درصد 
است. مشابه این بحث در حوزه صادرات 
صادرات  حوزه  در  ما  دارد.  وجود  هم 
به  را  انرژی  حامل  هر  اینکه  عوض  در 
همسایه  به کشورهای  جداگانه  صورت 
ارائه کنیم -با توجه به اینکه هاب انرژی 
مجموع  می توانیم  هستیم-  منطقه  در 
محصوالت  از  سبدی  صورت  به  را  آنها 
مرتبط با انرژی ارائه کنیم. مسئله بسیار 
مهم دیگر این است که پیش از انقالب 
تصمیم گیری هایی در مورد متولی بخش 
در سال  در کشور صورت گرفت.  انرژی 
نیرو که  وزارت  قانون تشکیل  در  و   ۵۶
این موضوع  دوران تصویب شد،  آن  در 
به  مربوط  سیاست های  که  شد  دیده 
وزارتخانه  در  و گاز  برق  و  اتمی  انرژی 
شاهد  امروز  اما  شود.  انجام  نیرو 
این  در  واحد  متولی  نبود  که  هستیم 
حوزه چه زیانهای باور نکردنی و عجیبی 
را به کشور وارد کرده است. از مهم ترین 
شود  انجام  باید  کشور  در  اقداماتی که 

برای  واحد  متولی  یک  که  است  این 
است  ممکن  تعیین شود.  انرژی  حوزه 
عنوان شود که شورای عالی انرژی داریم. 
اما تا جایی که اطالع دارم در چهل سال 
گذشته تعداد جلسات تشکیل شده در 
یا  چهار  از  کشور  در  انرژی  شورای عالی 
پنج جلسه تجاوز نمی کند. این شورا به 
هیچ وجه ساختار و تشکیالت مناسبی 
را که منجر به اتخاذ تصمیمات ضروری 
در بخش انرژی شود نداشته است. در 
در  خصوصی  بخش  فعالیت  با  رابطه 
ظاهر  به  نفت  بخش  در  انرژی،  حوزه 
بخش  ختیار  در  فعال  پاالیشگاه   8
سازمان  طریق  از  که  است  خصوص 
در  است.  شده  واگذار  خصوصی سازی 
کشور  در  فعال  پاالیشگاه  ده  مجموع 
داریم که دو پاالیشگاه به شکل دولتی 
اداره می شود و 8 پاالیشگاه خصوصی 
این  دارد  وجود  واقعیتی که  اما  است. 
است که پاالیشگاه های خصوصی اجازه 
ندارند.  را  جدی  تصمیم  هیچ  اتخاذ 
تامین خوراک آنها و قیمت گذاری آن با 
دولت است. مقدار و قیمت ۵ محصول 
دولت  را  می کنند،  عرضه  هم که  اصلی 
تعیین می کند. درست است که مالکیت 
تاسیسات واگذار شده است اما بخش 
یک  شکل  به  حوزه  این  در  خصوصی 
پیمانکار که خوراکی را دریافت می کند تا 
آن را تبدیل به یک محصول کند تعریف 
خصوصی  بخش  واقع  در  است.  شده 
خدماتی  وظیفه  یک  نفت  حوزه  در 
انجام می دهد. در حوزه گاز تقریبا هیچ 
انجام  خصوصی  بخش  در  فعالیتی 
نشده است. در بخش برق حضور بخش 
خصوصی منحصر به مالکیت نیروگاه ها 
است. در مجموع ۵۶ درصد از برق کشور 
تولید می شود.  توسط بخش خصوصی 
در  خصوصی  بخش  مشکل  مهمترین 
حوزه برق این است که یک قانون جامع 
خصوصی سازی  موضوع  برای  مانع  و 
قوانین  از  که  هم  آنجا  ندارد.  وجود 
تبصره   به  استناد  می شود،  استفاده 
از  است.  نیرو  وزارت  در  قوانین موجود 
مهمترین کمبودها و چالش های بخش 
قانون  موضوع  برق،  حوزه  در  خصوصی 
صورت  به  یا  موجود  قوانین  است. 
کلی  طور  به  یا  می شود  اجرا  سلیقه ای 

نمی شود. اجرا 

|  یدهللا سبوحی |

|  استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه 
صنعتی شریف |

|  محمد مالکی |

|فعال بخش خصوصی |
حائز  مختلفی  دالیل  به  انرژی  اقتصاد 
انرژی قلب اقتصاد استان  اهمیت است. 
و  معدنی  صنایع  گرچه  است.  کرمان 
در  گسترده ای  بسیار  معدنی  فرآوری 
استان وجود دارد و می توان گفت پیشران 
حاضر  حال  در  کرمان  استان  اقتصادی 
است که  واضح  اما  است،  معدن  بخش 
اگر اقتصاد انرژی در آن دیده نشود و اگر 
شود،  قطع  دلیل  هر  به  انرژی  یارانه های 
فعالیت های  این  که  نیست  مشخص 

کنند. پیدا  سرنوشتی  چه  اقتصادی 
از طرفی انرژی با معیشت و رفاه و امنیت 
است.  شده  عجین  ما  امروز  اشتغال  و 

مصرف  پیک  در  که  گذشته  تابستان  در 
صنعتی  واحدهای  اجبار  به  برق  انرژی 
بسیار  زیان های  داشتند،  خاموشی 
قابل  وارد شد که غیر  به صنعت  هنگفتی 
جبران است. برای پیشگیری از تکرار این 
موضوعات باید تدابیری اندیشیده شود و 

بپردازیم. مشکل  این  راهکارهای  به 
الکتریکی  انرژی  تولید  که  مبهمی  آینده 
و تامین سایر نهاده های انرژی در کرمان 
است.  کرده  ایجاد  را  نگرانی هایی  دارد 
است  پیش بینی  قابل  حاال  همین  از 
نفتی  مشتقات  دیگر  یا  گاز  کمبود  که 
زمستان  در  کشور  در  البته  و  کرمان  در 

زیادی  مشکالت  بروز  باعث  رو  پیش 
کشور  اقتصاد  بخش  برای  خصوص  به 
کرمان  استان  اینکه  به  توجه  با  شود. 
محل  از  را  برق  تولید  درصد  باالترین 
ترکیبی  سیکل  و  حرارتی  نیروگاه های 
نیروگاه های  برای  آب  تامین  آینده  دارد، 
محدودیت های  لحاظ  به  ترکیبی  سیکل 
گاز،  تامین  محدودیت های  و  آبی  منابع 
که  انکاری  قابل  غیر  پیش بینی های  با 
گرفته  صورت  آینده  در  گاز  کمبود  برای 
به  برق  تولید  نیست  مشخص  است، 
اینجاست  می شود.  دچار  سرنوشتی  چه 
تجدیدپذیر  انرژی های  موضوع  که 

از  کرمان  استان  می کند.  پیدا  اهمیت 
ظرفیت های  از  برخوردار  مناطق  جمله 
است  خورشیدی  انرژی  تولید  بالقوه 
این  تولید  طالیی  ذوزنقه  عنوان  به  و 
اما  می شود.  شناخته  کشور  در  انرژی 
تنها  پیگیری ها  و  تالش ها  تمام  رغم  به 
مگاوات   ۶۳ حداکثر  بگوییم  می توانیم 
شده  نصب  خورشیدی  نیروگاهی  ظرفیت 
باعث عدم  داریم. محدودیت های موجود 
این  ما  دغدغه  است.  شده  پیشرفت کار 
بن  و  شاخ  سر  بر  نشسته ایم  که  است 
این  با  را  انرژی کشور  اقتصاد  و  می بریم 
شکلی که اداره می کنیم، حتما به نابودی 
منجر می شود، باید تالش کنیم تا از این 

کنیم. پیدا  نجات  نابودی 

انرژی  اقتصاد  در  طبیعی  انحصار  ساختار 
بخش  که  است  بدیهی  موضوعی  ایران 
واسطه  به  انرژی  صنعت  از  عمده ای 
خصوصیت شبکه ای که دارد، با این مسئله 
مواجه است. به طور خاص در صنعت برق، 
مصادیق  از  انتقال  شبکه  و  توزیع  شبکه 

است. طبیعی  انحصار 
با همین  نفت  و  باالدستی گاز   در صنایع 
دلیل  به  هم  که  هستیم  روبرو  ساختار 
دلیل  به  هم  و  منابع  بر  دولت  مالکیت 
عنوان  به  گاز  وقتی  -مثال  محصول  نوع 
استفاده  پتروشیمی  صنایع  اول  نهاده 
نهاد است که  شود- عرضه کننده گاز یک 
در عمل  و  این صنایع می رساند  به  را  گاز 
در  را  طبیعی  انحصار  ساختار  نوعی  به  ما 
اقتصاد انرژی داریم. این ساختار انحصار 
مواردی  در  نیست.  همه گیر  لزوما  طبیعی 
از این صنعت با تالش هایی که در مناطق 
مختلف دنیا صورت گرفته است، این امر 
مجزا شده و ساختار انحصار طبیعی در آن 
در صنعت  به طور مشخص  نیست.  برقرار 
برق تولید برق لزوما می تواند مصداقی از 
انحصار نباشد، و با توجه به تولیدکنندگان 
تولید  ساختار  می توانیم  ما  برق  متعدد 
کنیم.  اداره  رقابتی  صورت  به  را  برق 
است.  خصوصی سازی  مقدمه  آزادسازی 
انجام  آزادسازی  اینکه  بدون  مواردی  در 
آماده کنیم،  را  و کار  فضای کسب  دهیم، 
سراغ آزادسازی رفتیم. اینکه ما بخواهیم 
سراغ  اما  دهیم،  انجام  خصوصی سازی 
بود.  نرویم، مشکل ساز خواهد  آزادسازی 

مصادیق بسیار مشخصی از این مشکالت 
در صنایع مختلف به ویژه در صنعت انرژی 
توسعه  بعدی  موضوع  دارد.  وجود  برق  و 
رقابت است. اگر توسعه رقابت را به عنوان 
منجر  می تواند  هم  محورهایی که  از  یکی 
از  یکی  هم  و  شود  اقتصادی  رشد  به 
مقدماتی است که ما نیاز داریم در مسیر 
دو  بگیریم،  نظر  در  اقتصادی  آزادسازی 
و  رقابت  سیاست گذاری  آن  اصلی  ستون 
رقابت  سیاست گذاری  است.  تنظیم گری 
قوانین  و  سیاست ها  از  مجموعه ای  به 
اطالق می شود که وجود آنها متضمن این 
نگیرد  صورت  نحوی  به  رقابت  که  است 
تنظیم گری  شود.  بدتر  جامعه  وضع  که 
است  محدویت هایی  و  الزامات  از  عبارت 
در  ویژه  به  بنگاه ها  فعالیت  بر  دولت  که 
شرایط انحصار طبیعی قائل می شود. این 
الزامات و محدودیت ها هم  و  تنظیم گری 
اهداف  هم  و  اقتصادی  اهداف  می تواند 

باشد. داشته  اقتصادی  غیر 
 تجربه تنظیم گری در دنیا نشان می دهد 
با  همزمان  معموال  تنظیم گر  نهادهای 
گرفتند.  شکل  خصوصی سازی  فرایند 
دارای  هم  جهان  در  تنظیم گری  تجربه 
است.  اقتصادی  غیر  و  اقتصادی  اهداف 
در  رقابت  توسعه  اقتصادی شامل  اهداف 
برق،  تولید  مثل  صنعت  از  بخش هایی 
شرایط  در  مصرف کنند  حقوق  از  حمایت 
انحصار طبیعی، حفاظت از محیط زیست، 
پایداری بلند مدت ارائه خدمات، اینکه ما 
قطع  زمان کمبود  در  را  نیروگاه  یک  برق 

کنیم، پایداری بلندمدت ارائه خدمت در ان 
صنعت زیر سوال می رود. و این باید جزو 
عالوه  باشد.  تنظیم گر  اقتصادی  اهداف 
غیر اقتصادی  اهداف  تنظیم گر  اینکه  بر 
از یکدیگر  این موارد  دارد که تفکیک  هم 
حداقل  از  اطمینان  مثال  است.  مشکل 
کیفیت. در بازار برق اگر ما کنترل فرکانس 
را به عنوان نمادی از کیفیت برق ارائه شده 
بدانیم، پرداختن به این مورد، بدون توجه 
به اهداف اقتصادی که ذکر شد امکانپذیر 
مختلفی  استانداردهای  رعایت  یا  نیست. 

پرداخت.  آن  به  می توان  صنایع  در  که 
تنظیم گری  تجربه  که  اینجاست  نکته 
چون یک تجربه جدید بوده، در کشورهای 
است.  داشته  متفاوتی  روشهای  مختلف 
که  می دهد  نشان  ایران  تجربه  به  نگاه 
مثل  داریم.  بخشی  تنظیم کننده  نهادهای 
که  زمانی  در  که  برق  بازار  تنظیم  هیئت 
برق  تولیدکنندگان  که  شد  تصمیم گرفته 
بتوانند توسط بخش خصوصی اداره شوند، 
شد.  راه اندازی  نیرو  وزارت  در  هیئت  این 
تمام  که  است  این  اساسی  نکته 
ذیل  ما  کشور  ساختار  در  رگوالتورها 
این  که  شدند  ایجاد  حاکمیتی  نهادهای 
در  بزرگ  تصدی های  دچار  خود  نهادها 
در  بودند.  دولت  زیرمجموعه  و  بخش  آن 
نهاد  استقالل  تنظیم گر  نهاد  شکل گیری 
به  است.  اهمیت  حائز  بسیار  تنظیم گر 
برخی  در  و  تفاوت  قبیل:  این  از  دالیلی 
دولتی  سازمان  وظایف  بین  تقابل،  موارد 
سازمان  تنظیم گری.  اصول  با  موجود 
با  این  که  دارد  برعهده  وظایفی  دولتی 
من  مدعای  است،  تناقض  در  تنظیم گری 

تنظیم گری اقتصادی است اما در بسیاری 
این  اقتصادی  غیر  تنظیم گری  در  موارد 
تنظیم  عمال  دارد.  وجود  تعارض  و  تقابل 
در  باقیمانده  بخش  بین  بخصوص  روابط 
یکی  شده  واگذار  بخش  و  دولت  دست 
نیاز  تقابل است.  این  از مصادیق اساسی 
اگر بخواهیم فعالیت  به مواردی است که 
مواردی  دهیم  توسعه  را  بخش خصوصی 
الزم است اتفاق بیفتد که الزمه تحقق این 
بازیگران  از  تنظیم گر  نهاد  استقالل  موارد 
بخش  بازیگران  از  یکی  است.  بخش 

است. دولت  الجرم  ما  انرژی 
منافع  تزاحم  عدم  لزوم  دیگر  مورد   
که  می بینیم  است.  بخش  بازیگران  بین 
که  تنظیم گر  نهاد  بین  افراد  رفت و آمد 
ما  بنگاه های  و  دارد  تنظیم گری  وظیفه 
به سرعت  دولتی-  و چه  – چه خصوص 
در  آمدها  و  رفت  این  و  می افتد  اتفاق 
تناقض  ما مسئله  باعث می شود  مواردی، 
و تقابل را جدی بگیریم. دستیابی به رشد 
اقتصادی باال بدون توجه به توسعه فضای 
که  مواردی  در  نیست.  امکان پذیر  رقابت 
داد،  توسعه  نمی توان  را  رقابت  فضای 
هستیم.  رگوالتور  یا  تنظیم گر  نیازمند 
بهبود محیط  نیازمند  توسعه فضای رقابت 
توجه  آن  کنار  در  و  است  کار  و  کسب 
و  رقابت  به سیاست گذاری صحیح  دولت 
عنوان  به  رقابت  این  در  دقیق خود  نقش 
مجموعه  عنوان  به  را  دولت  من  رگوالتور. 
قوه  عنوان  به  فقط  نه  می گویم  حاکمیت 
و  رقابت  بر  ناظر  نهاد  استقالل  مجریه، 
این  ضروری  شرط  تنظیم کننده  نهادهای 

است. فرایند 

|  سید مهدی طبیب زاده |

|  رئیس اتاق بازرگانی کرمان |

|  سید فرشاد فاطمی |

|  استادیار دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف |

این شیوه از اداره اقتصاد انرژی در کشور منجر به نابودی خواهد شد

نهاد تنظیم  گر باید مستقل باشد

در بخش انرژی، نیاز به تحول ساختاری و 
محدود شدن نقش دولت داریم

مهم ترین معضل بخش انرژی فقدان متولی است
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بلدیه

شهردار تهران تاکید کرد: 

لزوم توسعه حمل ونقل ریلی در پایتخت
شهردار تهران گفت: از ۷۵ درصد تردد حمل ونقل 
عمومی سهم مترو باید ۳۰ درصد باشد که در 
حال حاضر این سهم ۱۰ درصد و ۲۳ درصد نیز 
سهم اتوبوسرانی است. بنابراین براساس تکلیف 
باید به سمت توسعه حمل ونقل ریلی بر محور 

مترو، حرکت کنیم.
به گزارش سایت شهر، علیرضا زاکانی شهردار 
تهران در حاشیه افتتاح ایستگاه مترو شهید 
ایستگاه  دوم  ورودی  از  بهره برداری  رضایی، 

برج میالد و بازدید از محوطه کارگاهی ایستگاه 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( در خط ۶ مترو 
در جمع خبرنگاران گفت: در وهله نخست باید 
از کسانی که طی سال های گذشته با زحماتشان 
قرار  وضعیتی  در  تهران  امروز  شدند،  سبب 
بگیرد که از هفت خط مترو به صورت عملیاتی 

استفاده شود، تشکر کنیم.
زاکانی با بیان اینکه ۷۵ درصد تردد باید از طریق 
حمل ونقل عمومی انجام شود، توضیح داد: از 

میزان کلی تردد حمل ونقل عمومی، سهم مترو 
باید ۳۰ درصد باشد که در حال حاضر این سهم 
اتوبوسرانی  سهم  نیز  درصد  و  ۲۳  درصد   ۱۰
است. بنابراین بر اساس تکلیف باید به سمت 
توسعه حمل ونقل ریلی بر محور مترو، حرکت 

کنیم. 
زاکانی با تاکید بر لزوم استفاده از ابزارهای جدید 
برای تامین مالی مترو، گفت: شهرداری تهران 
باید بتواند از طریق مشارکت و امکاناتی که از 

آن برخوردار است، تامین مالی کند که تاکنون 
به دلیل عقب افتادگی ها و انجام ندادن تعهدات 
از سوی شهرداری با بانک شهر و رفاه، نتوانسته 
از امکانات و سهم خود برای توسعه حمل ونقل 

عمومی به صورت مناسب استفاده کند. 
شهردار تهران با بیان مشکالت مالی پیش روی 
توسعه مترو افزود: شهرداری باید به تعهدات 
قبلی  تسهیالت  از  بتوانیم  تا  عمل کند  خود 
این دو بانک استفاده و این عقب افتادگی را 
جبران کنیم و همچنین برای موقعیت جدید از 

تسهیالت استفاده کنیم. 
او با اشاره به همکاری دولت جدید با شهرداری، 
عنوان کرد: دولت های گذشته از سال های قبل 

در  خود  درصدی   ۵۰ سهم  پرداخت  تعهد  به 
توسعه مترو و  ۳۳ درصدی یارانه بلیت عمل 
نکردند، اما دولت جدید بر اجرای این تعهدات 
با وزیر  این موضوع در جلسه  اهتمام دارد و 
کشور درباره قطار ملی مورد تاکید قرار گرفت. 
امیدواریم با کمک دولت به توسعه خطوط مترو، 

اتوبوسرانی و تاکسیرانی سرعت دهیم.
باید  هم  مجلس  طریق  از  داد:  ادامه  زاکانی 
تسهیالتی در بودجه ۱4۰۱ و احکامی در برنامه 
حمل ونقل  توسعه  برای  توسعه کشور  هفتم 
عمومی در نظر گرفته شود تا بتوانیم سرعت 
خدمت گذاری را افزایش و کاستی های گذشته 

را جبران کنیم. 

و  تاکسی  نبود  مترو،  در  آسانسور  نبود 
اتوبوس ویژه معلوالن، نصب نشدن تابلوهای 
راهنمایی مخصوص نابینایان در خیابان ها و 
در  زیاد  بسیار  موانع  وجود  عمومی،  اماکن 
خطرناک  بعضا  چاله های  وجود  خیابان ها، 
شهرهای  مشکالت  همه  و  همه  معابر  در 
آمد  و  رفت  معلوالن هستند که  برای  ایران 
از  به خطر می اندازند.  را  معلوالن  و زیست 
بالطبع،  و  ایران  پایتخت  می توانیم  رو  این 
لیست شهرهای  در  را  ایران  سایر شهرهای 

بدانیم. معلوالن  برای  نامناسب 
پیشرفت  توسعه،  که  دارند  گمان  بسیاری 
افزایش  همزمان،  و  شهر  مدرنیزاسیون  و 

شرایط  فراهم کردن  از   مانع  آن،  جمعیت 
زیست مناسب برای معلوالن می شود. این 
فرضیه بدون شک مردود است. کافی است 
زندگی  برای  شهرها  بهترین  فهرست  به 
این  صدر  در  بیندازیم.  نگاهی  معلوالن 
پیشرفته ای  بسیار  شهرهای  نام  لیست، 
پیشرفت،  و  توسعه  کنار  در  می بینیم که  را 
آمد  و  رفت  و  زندگی  شرایط  اند  توانسته 

ببخشند. بهبود  هم  را  معلوالن 

سنت لویس، شهری که بهشت 
معلوالن است

برتر  شهر   ۵ بین  در  شهرهایی که  از  یکی 
شهر  دارد،  قرار  معلوالن  زیست  جهت  از 

است.  آمریکا  میزوری  ایالت  لویس  سنت 
سنت لویس پس از کانزاس سیتی دومین 
شهر بزرگ ایالت میزوری در ایاالت متحده 
است. این شهر همچنین پنجاه و هشتمین 
به  شمار  متحده  ایاالت  پرجمعیت  شهر 
می آید. سنت لویس جمعیتی نزدیک به ۳ 
یکی  داده که  جای  خود  در  را  نفر  میلیون 
به  آمریکا  کشور  در  متروپل ها  بزرگترین  از 

می آید. حساب 
پرجمعیت  و  بزرگ  شهر  این  حال،  این  با 
توانسته به بهشت معلوالن تبدیل شود. طبق 
فهرست منتشر شده توسط پایگاه اطالعاتی 
میزوری  لویس  سنت   ،WalletHub

برای  را  مساعدی  بسیار  شرایط  توانسته 
افراد دارای نقص عضو یا معلول فراهم کند. 
سنت  جز  به   WalletHub فهرست  طبق 
اسکاتسدیل،  کانزاس،  شهرهای  لویس، 
شهرهای  عنوان  به  هم   ... و  مینیاپولیس 

شده اند. انتخاب  برتر 
آمریکا یکی از کشورهایی است که به شدت 
با مساله رفت و آمد و زیست معلوالن درگیر 
است. طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های ایاالت متحده، در کل آمریکا 
حدود ۶۱ میلیون انسان دارای معلولیت های 
مختلف هستند )یعنی از هر 4 نفر ۱ نفر(. 
 ۶۵ آمریکایی های  بین  در  گزارش ها  طبق 
سال و باالتر، این رقم به ۲ نفر در هر ۵ نفر 
هزینه های  پیگیری  می کند.  پیدا  افزایش 
و  باشد  گران  بسیار  می تواند  معلولیت 
بیشتر خانواده ها درگیر این معضل هستند. 
دارای  افراد  به  بیمه  اهدایی  پول  همچنین 
بیشتر  نمی تواند  و  نیست  زیاد  معلولیت 
مشکالت آنان را پوشش دهد. از این جهت، 
شهروندان  برای  لویس  سنت  مانند  شهری 
به  و  است  مهم  بسیار  آمریکایی  معلول 
همین دلیل، توجه بسیاری از رسانه ها را به 

است. خود جلب کرده 

چه شهری برای معلوالن 
مناسب است؟

بر   WalletHub پایگاه  شهرهای  فهرست 
اساس معیارهای مشخصی شکل گرفته و 
در  را  فاکتور مخصوص  داوران چند  هیات 
انتخاب شهر برتر معلوالن در نظر گرفته اند.
سه  به   WalletHub پایگاه  مالک های 
زندگی و سالمت  اقتصادی، کیفیت  دسته 
تقسیم می شوند که البته خود این فاکتورها 
مختلفی  زیرمجموعه های  و  عناصر  به  نیز 
تقسیم می گردند. در زمینه اقتصادی، وجود 
شغل مناسب برای معلوالن، وجود مسکن 
مناسب، اجاره بها کافی برای تهیه مسکن، 
برای  عمومی  رسانی  خدمات  مراکز  وجود 
 Disability( معلوالن، وجود بیمه معلوالن
و  مخصوص  بودجه  وجود   ،)Insurance

... از جمله عناصر مهم هستند.
مدارس  وجود  زندگی،  کیفیت  زمینه  در 
و  تحصیالت  میزان  معلوالن،  مخصوص 
دسترسی  میزان  معلول،  افراد  پیشرفت 
 )Wheelchair-Accessible( ویلچر  به 
تا  خرید  مراکز  از  اعم  مختلف  مراکز  در 
 ... و  نمایشگاه   و  موزه  و  مدرسه  دانشگاه، 
به عنوان عناصر مهم در نظر گرفته شده اند.
قبیل  از  فاکتورهایی  هم  سالمت  زمینه  در 
تسهیالت  معلوالن،  واکسیناسیون  سهولت 
به  بیمار  معلوالن  ارسال  برای  مخصوص 
بیمارستان ها، وجود مراکز درمانی مخصوص 
و ... توسط شورای داوری درنظرگرفته شده 

است.

برای  استفاده  مورد  داده های  همچنین، 
از  مختلفی  منابع  از  شهرها  بندی  رتبه  
اداره  ایاالت متحده،  جمله دفتر سرشماری 
شهرسازی،  و  مسکن  وزارت  مشاغل،  آمار 
اقتصادی،  و  اجتماعی  تحقیقات  شورای 
بیماری ها،  از  پیشگیری  و  کنترل  مراکز 
مراکز ملی آموزش و پرورش و سایر مراکز 
این  از  آوری شده اند؛  اطالعاتی موثق جمع 
 WalletHub رو، می توان به فهرست پایگاه

کرد. اعتماد  کامال  بندی اش  رتبه  و 

دوستدار  شهر  چگونه  لویس  سنت 
معلوالن شد؟

به  را  فراوانی  خدمات  لویس  سنت  شهر 
جز  به  می دهد.  ارائه  جسمی  معلوالن 
و  زمینه ها  در  باال  امتیازات  و  نمرات  کسب 
فاکتورهای عنوان شده، وجود مراکز خدمات 
افراد  به  رسانی  خدمات  و  متعدد  رسانی 
معلول، توجه به شرایط معلوالن در ساخت 
ساخت  و  کشی  جاده  و  عمومی  مراکز 
پله های  وجود  گوناگون،  معابر  و  خیابان ها 
اضطراری مخصوص معلوالن در ساختمان ها 
دیجیتال  کتابخانه  وجود  بلند،  برج های  و 
مخصوص برای افراد نابینا و ... هم از جمله 
به  لویس  سنت  شهرداری  خاص  خدمات 

است. عضو  نقص  دارای  و  معلول  افراد 

معلوالن  برای  را  شرایط  کرونا  پاندمی 
جسمی سخت تر کرده و آنها بیش از سایر 
انسان ها در خطر ابتال به ویروس کووید ۱۹ 
هستند. این شهر در این زمینه نیز فعالیت 
این  گزارش ها،  طبق  و  کرده  زیادی  بسیار 
شهر بندری یکی از بهترین واکنش ها را به 
ویروس  مقابل  در  معلوالن  پذیری  آسیب 
افراد معلول  آمار،  داشته است. طبق  کرونا 
سایر  از  لویس کمتر  سنت  شهر  در  ساکن 
مبتال  کرونا  به  میزوری  ایالت  شهرهای 
معلول  شک  بدون  اتفاق  این  که  شده اند 
واکنش سریع مقامات این شهر و ساختار 

است. بوده  آن  مناسب 

گزارش »پیام ما« از ویژگی  شهرهای دوستدار معلوالن

سنتلوییس،بهشتمعلوالنشد
وجود پله های اضطراری مخصوص معلوالن در ساختمان ها و برج های بلند، وجود کتابخانه دیجیتال مخصوص برای افراد نابینا و... 
از جمله خدمات خاص شهرداری سنت لویس به افراد معلول و دارای نقص عضو است

تکذیب نفوذ آب فسیل 
به ایستگاه مترو

اصفهان  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 
شبکه های  در  مطالبی  انتشار  خصوص  در 
هزاران  آب  »پمپاژ  موضوع  با  اجتماعی 
ساله در ایستگاه مترو چهارسو )کاشانی(« 

کرد. ارائه  توضیحاتی 
گفت:  ایمنا  به  هاشمی  بنکدار  محمدرضا 
شمالی  بخش  در  زیرزمینی  آب  سفره 
آب  از  اصفهان  شهر  محدوده  در  رودخانه 
جریان  به  توجه  با  و  شده  تغذیه  رودخانه 
داشتن یا نداشتن آب در زاینده رود، سطح 

می کند. نوسان  زیرزمینی  آب 
آب  سطح  اخیر  سال  سه  در  افزود:  او 
متری   ۳۰ به  متری   ۱8 عمق  از  زیرزمینی 
کاهش و با باز شدن رودخانه تا ۱۶ متری 
مجدد  شدن  با خشک  مجددًا  و  آمده  باال 
رودخانه در حال پایین رفتن است به طوری 
که در حال حاضر تراز آب در ۲4 متری قرار 
دارد، این موضوع نشان می دهد که این آب 
را  آزاد  و شرایط یک سفره  نبوده  محبوس 

دارد.
اصفهان  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 
ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه شده، 
اشاره به سفره آب نهفته هزاران ساله )آب 
فسیل( در مطلب منتشر شده در شبکه های 
نویسنده  که  می دهد  نشان  اجتماعی 
اطالعات کافی از علم هیدروژئولوژی ندارد، 
زیرا اصواًل به وجود آمدن آب فسیل شرایط 
زمین  شرایط  در  و  می طلبد  را  خود  خاص 
به  سفره ها  اینگونه  اصفهان  دشت  شناسی 
دشت  از  بخش  این  در  و  نمی آید  وجود 
اصفهان و در این عمق هیچ گونه سفره آب 
پیش  سال  هزاران  به  مربوط  محبوس که 

ندارد. وجود  باشد 
قطار  دو  احداث خط  برای  تصریح کرد:  او 
مطالعات  ۱۰ سال  از  بیش  اصفهان  شهری 
انجام شده تا تمامی این موارد پیش بینی 

به حداقل برسد. و عدم قطعیت ها 
دو  احداث خط  تاکید کرد:  هاشمی  بنکدار 
قطار شهری کمترین تأثیر را بر شرایط آب 
وجود  این  با  اما  باشد،  داشته  زیرزمینی 
احداث  برای  اصفهان  شهری  قطار  سازمان 
این پروژه هزینه های زیادی را جهت آب بند 
تا  است  داده  انجام  حفاری  محیط  کردن 
برسد. میزان خود  به حداقل  آب  پمپاژ  میزان 
پمپاژ  آب  میزان  اکنون  هم  تاکید کرد:  او 
شده به محل مادی ناچیز بوده و حجم آب 
در مادی ناشی از حرکت کند آب است و نه 
حجم پمپاژ، ضمن اینکه این انتقال ناچیز 
آب صرفًا در زمان اجرای سازه انجام شده 
و پس از عایق کاری و اجرا متوقف می شود؛ 
در ضمن انتقال این آب به داخل مادی های 
تغذیه کننده  رود،  زاینده  مانند  به  که  شهر 
و  شده  انجام  است،  سبز  فضاهای  مسیر 
طبیعتًا با توجه به حجم ناچیز به چرخه آب 

باز می گردد. زیرزمینی 

اعطای جایزه معمار 1400 
به طراح مدرسه ای در 
سیستان وبلوچستان

پویش  ابتدایی  مدرسه  صدمین  معمار 
رتبه  سیستان وبلوچستان  در  من«  »ایران 
بخش  در   ۱4۰۰ سال  معمار  جایزه  اول 

کرد.  دریافت  را  عمومی 
ایران من  به گزارش پیام ما، طرح مدرسه 
روستای سیدبار جدگال بخش پالن استان 
طراحی  و  معماری  با  سیستان وبلوچستان 
آرش علی آبادی رتبه اول جایزه معمار ۱4۰۰ 

را در بخش عمومی شد. 
صدمین مدرسه ابتدایی پویش »ایران من« 
به همت خیرین و با حمایت فعاالن بخش 

خصوصی سال ۱۳۹۹ افتتاح شد. 
ایران  پویش  عمومی  روابط  اعالم  طبق 
درون زا  توسعه  رویکرد  با  پروژه  این  من، 
کالبدی  فضای  به  چندکاربردی  نگاه  با  و 
از مراحل  مدرسه از سال ۱۳۹۶ آغاز و بعد 
اجرایی  فاز  محلی  بررسی های  و  پژوهشی 
آن در روستای سیدبار جدگال از بخش پالن 

شد. اجرا  چابهار 
مدرسه ایران من ۱۰۰ با 4 کالس درس، یک 
دوزی  سوزن  مخصوص  و کارگاه  کتابخانه 

طراحی و اجرا شده است.
طرح  مدرسه،  این  ساخت  پروژه  کنار  در 
ایجاد  طریق  از  روستا  مردم  توانمندسازی 
صندوق توسعه روستایی بانوک نیز اجرایی 

است. شده 
سال  از  من«  »ایران  مدرسه سازی  پویش 
و  کارآفرینان  از  جمعی  همت  با   ۱۳۹۳
فعاالن اقتصادی آغاز به کار کرده و ساخت 
استان های کمتر  در  را  ابتدایی  مدرسه   ۱۰۰
برخوردار کشور در دستور کار قرار داده است. 
نام همه مدارسی که با حمایت این پویش 
گذاشته  من«  »ایران  می شوند  ساخته 
می شود تا بستری برای تقویت هویت ملی 
فرهنگی  اشتراکات  روی  سرمایه گذاری  و 

باشد.

زندگی معلوالن در ایران آسان نیست. تردد در خیابان ها و کوچه های شهرهای کوچک و بزرگ کشور با موانعی همراه است. درس خواندن 
در مدرسه و دانشگاه، خرید از مراکز و فروشگاه ها و حتی سفر کردن برای معلوالن در کشور دشوار است. در سال های اخیر در بعضی مناطق 
کالن  شهرهای ایران پویش مناسب سازی اماکن برای معلوالن صورت گرفت، اتفاقی که نه کافی بود و نه امیدبخش. با این وجود در دنیا 

شهرهایی هستند که مناسب سازی به یکی از مهم ترین ارکان مدیریت شهری اش تبدیل شده است. 

|  
AP

  |

 شهر سنت لویس خدمات فراوانی 
را به معلوالن جسمی ارائه می دهد. 
وجود مراکز خدمات رسانی متعدد 
و خدمات رسانی به افراد معلول، 

توجه به شرایط معلوالن در ساخت 
مراکز عمومی و جاده کشی و ساخت 

خیابان ها و معابر گوناگون، وجود 
پله های اضطراری مخصوص معلوالن 

و... هم از جمله خدمات خاص 
شهرداری سنت لویس به افراد 
معلول و دارای نقص عضو است

| روزنامه نگار |

| حسین نیازبخش |

آگهیتجدیدفراخوانمناقصه
یكمرحلهای

نوبتدوم)00-36(
كدپایگاهملی:53097310شماره:

1– موضوع مناقصه: شركت گاز استان مركزی در نظر دارد عملیات  نصب و تعویض کنتور و رگالتوردر سطح 
شهرستان اراک )کلیه شهرها و روستاهای گازدار تابعه( در سال ۱4۰۱-۱4۰۰ را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانكار واجد صالحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: ) عملیات  نصب و تعویض کنتور و رگالتوردر سایزهای مختلف (

2- مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزی 
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع كار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره ۱۲۳4۰۲/ت 

۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹4/۰۹/۲۲ و به مبلغ  84۹.۶۰۵.۰۰۰    ریال خواهد بود.
4- پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و گشایش پیشنهادها: 
-محل دریافت اسناد ارزیابی كیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی باشد.

مورخ    ۱۲ ساعت  لغایت  ارزیابی،  اسناد  ارسال  مهلت  آخرین  ارزیابی كیفی:  اسناد  تحویل  -مهلت 
۱4۰۰/۰۷/۲۷ از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir   می باشد.

-زمان ارسال مدارك مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی كیفی، مناقصه گرانی كه حائز حداقل امتیاز ارزیابی 
كیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند.

-رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کاالی ساخت 
داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

-زمان گشایش پاكات: در اسناد مناقصه ذكر می گردد.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ ۱۶.۹۹۲.۰۹۵.۶۱۱ ریال بر اساس فهارس بهای 

تخصصی نفت و گاز منتشره سال ۱4۰۰ می باشد.
۷- پیمانكاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره كار، گواهینامه صالحیت در رشته تاسیسات 
وتجهیزات، كد اقتصادی، كد كاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه 

www.setadiran.ir باشند.
WWW.shana. مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطالع رسانی
ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-۳۲4۱۲۰8۱ -۰8۶ امور قراردادهای شركت گاز استان مركزی تماس 

حاصل فرمایند. 
تلفكس: ۰8۶-۳۲۷۷۶۶۶۰ 

روابطعمومیشركتگازاستانمركزی

شناسهآگهی:1204207میمالف-1

تاریخچاپنوبتاول:1400/07/19تاریخچاپنوبتدوم:1400/07/20

دوم
بت

نو آگهيمناقصهعموميیكمرحلهايتوامباارزیابيكیفيبهصورتفشرده

مناقصهگزار:شركتملیپخشفرآوردههاینفتیایران-منطقهكرمان
شركت ملي پخش فرآورده هاي ايران/ منطقه كرمان درنظر دارد پيمان مشروح ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه 

تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي ، مراحل 
ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مركز تماس : 1456 / دفتر ثبت نام : ۸۸969۷3۷ 

و ۸5193۷6۸ مي باشد . لذا از متقاضيان شركت د رمناقصه دعوت بعمل ميايد جهت دريافت اسناد مناقصه با درنظر داشتن مدارك مندرج در ذيل ، به سامانه تداركات الكترونيكي دولت مراجعه نمايند. 

كد فراخوان 2000091990000016 سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( 

روابطعمومیشركتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهكرمان

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مبلغ تضمین فرایند 
ارجاع كار )ریال(

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه از سامانه ستاد

تاریخ بارگزاری پاكات در سامانه 
ستاد)مهلت ارسال پیشنهاد(

زمان جلسه
 توجیهی

تاریخ بازگشایی اولیه 
پاكات ارزیابی كیفی

زمان بازگشایی 
پاكات الف و ج

مناقصه واگذاري خودروهاي 
استيجاري منطقه و نواحي تابعه   

۷۰.۲۹۳.8۰۷.۷۲۰۳.۵۱4.۶۹۰.۳8۶
از تاريخ 

چاپ آگهي ۱4۰۰/۷/۲۰ 
تا تاريخ ۱4۰۰/۷/۲۷  

۱4۰۰/8/8
۱4۰۰/8/4 سالن 
جلسات منطقه 

ساعت۱۰ 

 ۱4۰۰/8/۹
ساعت 8 

  ۱4۰۰/8/۱۶
ساعت ۱۰

ضمانت نامه معتبر بانكی یا واریز نقدی مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به شماره حساب ۹۲۰۰۰۵۵۲۱۲ بانك ملت و شناسه ۵۵۲8۱ شركت ملی پخش فراورد های نفتی منطقه كرماننوع تضمین

كرمان چهارراه خواجو جنب زمین ورزشی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه كرمان تلفن ۳۲۵۳۱۱۹۱ – ۰۳4 محل گشایش پیشنهادها

شرایط عمومی و مدارك مورد 
نیاز برای شركت در مناقصه

دارا بودن و ارائه گواهي تائيد  صالحيت معتبر از اداره كل تعاون ، كار و  رفاه  امور اجتماعي  )شركتهايي حق حضور در مناقصه را دارند كه داراي رتبه بندي طرح طبقه بندي مشاغل كارگري مورد 
تائيد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در موضوع مناقصه و پيمان )حسب مورد ( باشند(/دارا بودن و ارائه گواهينامه  صالحيت ايمني معتبر  از اداره كل تعاون ، كار و رفاه امور اجتماعي/ارائه تصوير 
كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيات مديره شركت ، تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت، تصوير آگهي تاسيس شركت ، گواهي آخرين تغييرات در روزنامه رسمي ،  سوابق شغلي 
و تحصيلي مدير عامل و اعضاء هيئت مديره ، گواهي صاحبان امضاء مجاز شركت و مشخصات هويتي شركت ) گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي ( ، ارائه اسناد مبني بر ارتباط موضوع مناقصه با 
اساسنامه شركت ، ارائه گواهينامه معتبر ثبت نام در نظام ماليات و عوارض ارزش افزوده/عدم وجود سوء عملكرد در پيمانهاي سنوات گذشته/عدم ممنوع المعامله بودن در سطح كليه شركتها ) در 
صورت قرارداشتن در ليست شركتهاي ممنوع المعامله ، سپرده شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گرديد (/احراز امتياز  قابل قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي ، 
ايمني و زيست محيطي ) HSE(/ احراز امتياز  قابل قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي مالي مناقصه گران /  ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده )سال ۹8 ؛ ترجيحًا سال ۹۹ ( / كليه 
مدارك و مستندات مهمور و مي بايست به تائيد مدير عامل شركت رسيده باشند./مسئوليت صحت مستندات ارائه شده برعهده متقاضي شركت در مناقصه بوده و در هرمرحله از مناقصه و فرآيند 
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همدان

آیت هللا شعبانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
همدان از کارگاه های تولیدی قرارگاه مردمی شهید حمید 
نظری مسئول  باز دید صادق  این  در  بازدید کرد.  هاشمی 
قرارگاه شهید هاشمی ضمن خیرمقدم و خوش آمد گویی به 
امام جمعه استان و همراهان ایشان به معرفی و اقدامات 
صورت گرفته در این مجموعه جهادی و مردمی پرداخت.

نظری با اشاره به توضیحاتی در مورد قرارگاه گفت ؛ قرار گاه 
مردمی شهید هاشمی حدودا ۷ سال است که مشغول به 
فعالیت است که در این مدت ۵ سال زیر مجموعه سپاه و 
به صورت سازمانی فعالیت می کرد اما تصمیم گرفته شد تا 
برای دست یابی بهتر و بهبود فرایند کاری به هم استانی ها در 
حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به صورت  
مردمی ادامه فعالیت دهد و پس از دریافت مجوز از سازمان 
تبلیغات اسالمی و استانداری ۳ سال است که به صورت 
مردمی فعالیت خود را ادامه می دهد.  نظری افزود: کانون 
فرهنگی تبلیغی و اجتماعی شهید حمید هاشمی در حوزه 
سبک زندگی ایرانی اسالمی با بهره گیری از منویات مقام 

معظم رهبری و با عنایت ویژه و لطف خداوند و هدایت شهید 
هاشمی ادامه حیات می دهد .  او بیان کرد: مهم ترین فعالیت 
کانون، موضوع پیشگیری، مقابله و اصالح معتادین به مواد 
بی سرپرست ،  خانواده های  برای  اشتغال  ایجاد  و  مخدر 
بدسرپرست و خودسرپرست است که به واسطه فعالیت 
گروه توانسته ایم ۲۰۰۰ شغل ایجاد کنیم.آیت هللا شعبانی 
امام جمعه همدان ضمن  و  نماینده ولی فقیه در استان 
تشکر از مسئول قرارگاه و کارگروه های جهادی قرارگاه مردمی 
شهید حمید هاشمی فرمودند دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
استان  با تمام توان در جهت کمک به قرارگاه تالش می کند 
تا با کمک و بهره گیری از ظرفیت جهادی این قرارگاه در 
جهت کاهش مشکالت اجتماعی و اقتصادی خانواده های 
کم بضاعت و بی بضاعت و ارجاع مراجعه کنندگان به قرارگاه در 
جهت تسریع بخشیدن به رفع مشکالت ایشان و ارتقا کیفیت 
هرچه بیشتر این مجموعه در ایجاد شغل و ترک اعتیاد کمک 
از کارگاه های  ادامه آیت هللا شعبانی موثقی  خواهد کرد. در 

خیاطی و آموزشی و ستادی قرارگاه بازدید کردند.

بازدید امام جمعه همدان از قرارگاه مردمی 
شهید هاشمی سمیه باقرزاده / در نشست مشترک وزیر جهاد 

کشاورزی با قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، 
بر توسعه همکاری های کشاورزی و امنیت غذایی 
وزارت جهاد کشاورزی و آستان قدس رضوی تاکید 
شد. سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در 
نشست با مالک رحمتی قائم مقام تولیت آستان 
اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی،  قدس رضوی 
همکاری با نهادهای انقالبی که ظرفیت ها و فعالیت 
های باالیی در زمینه کشاورزی و دامپروری دارند را 
گسترش می دهد. او با اشاره به این که نهادهایی 
مانند آستان قدس رضوی از ظرفیت های خوبی 
برخوردار هستند،  بخش کشاورزی  توسعه  برای 
افزود: وزارت جهاد کشاورزی با همراهی و همکاری 
نهادهای انقالبی می تواند در راستای امنیت غذایی 
کشور بهتر گام بردارد. ساداتی نژاد، این همکاری ها 
را شامل حوزه های تولید، آموزش به بهره برداران، 
و  برشمرد  صادرات  و  بازار  تنظیم  رسانی،  بازار 
خاطرنشان کرد: قرارگاه امنیت غذایی با عضویت 
و  شده  راه اندازی  جهاد کشاورزی  وزارت  معاونان 

از هر نهاد انقالبی یک نماینده تام االختیار در این 
قرارگاه حضور خواهد داشت تا بتوانیم در کنار هم 
بخش کشاورزی را توسعه داده و امنیت غذایی را 
در کشور تامین کنیم. او با بیان که ما رتبه سوم 
تولید خرما در دنیا را داریم، افزود: در قطب های 
تولید خرما همچون خوزستان و بوشهر با مشکل 
صنایع تبدیلی و فرآوری مواجه هستیم و آستان 
قدس رضوی می تواند در زمینه فرآوری محصوالت 
سرمایه گذاری کند. همچنین در زمینه مکانیزاسیون 
باغبانی، شیالت و تولید بذر و نهال به همراهی و 

همکاری آستان قدس رضوی نیاز داریم.
ساداتی نژاد افزود: در زیربخش های کشاورزی که 
بخش خصوصی به آن ورود نمی کند نیز می توانیم 
از ظرفیت های آستان قدس رضوی استفاده کنیم.
نشست  این  کرد  امیدواری  اظهار  ساداتی نژاد 
مشترک مبنایی برای همکاری های نزدیک تر و با 
ماموریت ویژه در حوزه امنیت غذایی باشد. قائم 
مقام تولیت آستان قدس رضوی نیز با تشکر از 
برای  جهاد کشاورزی  وزارت  به هنگام  استراتژی 

ارتباط با نهادها و ایجاد تحول در امنیت غذایی 
اظهار کرد: آستان قدس چندین سال است که 
در بحث امنیت غذایی فعالیت اثرگذار دارد و به 
بخش های کشاورزی  اکثر  در  خودکفایی  دنبال 
تصریح کرد:  رحمتی  مالک  هستیم.  صنعت  و 
سیاست آستان قدس رضوی این است که هرگز 
رقیب بخش خصوصی نباشد و کاری را انجام دهد 
که بخش خصوصی نمی خواهد یا نمی تواند انجام 
به  بخش خصوصی  زمان ها  برخی  در  اما  دهد، 
خاطر هزینه بر بودن یا ریسک باال، ممکن است 
تمایلی به ورود نداشته باشد که در این شرایط 
آستان قدس اقدام می کند. رحمتی با اشاره به 
این که آستان قدس کارهای خوبی در کشاورزی 
قراردادی، باغ های مکانیزه و الگوی کشت انجام 
داده  است، تاکید کرد: اولویت آستان قدس رضوی 
محصوالت  تامین  و  تولید  زنجیره های  ایجاد 
کشاورزی است، همچنین الگوی کشت برای ما 
بسیار حائز اهمیت است و آستان قدس رضوی 

می تواند در این حوزه پرچمدار باشد.

توافق دولت و آستان قدس رضوی برای همکاری  در عرصه کشاورزی

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: در حال 
حاضر هیچ مشکلی در خصوص آبیاری درختان سطح شهر و پارک های کرج وجود 
ندارد. پیمان بضاعتی پور با اشاره به وسعت پارک های کرج اظهار کرد: در مجموع 
۱۲۰۰ هکتار پارک در کرج وجود دارد که مسئولیت حفظ و نگهداری ۳۵۰ هکتار از 
آنها با سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و مابقی هم توسط مناطق دهگانه 
حفاظت می شود. او ادامه داد: طی سال های اخیر شاهد احداث پارک در مناطق 
کم برخورد شهر بوده ایم که این امر گام مهمی در توزیع عادالنه سرانه ها و دسترسی 
عموم شهروندان به فضای سبز محسوب می شود. او با اشاره به گالیه برخی از 
شهروندان در خصوص عدم آبیاری به موقع درختان کاشته شده در معابر شهری 
گفت: هیچ درختی در سطح شهر به حال خود رها نشده و آبیاری آنها به صورت 
مستمر انجام می شود. این مسئول با بیان اینکه تابستان امسال شاهد افزایش 
بیش از حد دما بودیم، افزود: آبیاری اغلب درختان کاشته شده در سطح معابر 
شهری از طریق تانکرهای آب صورت می گیرد و قطره ای نیست و صرفا درختان 

بلوارها از طریق سیستم قطره ای آبیاری می شوند.

رضا بهنام/»حسن اکبری«  از وجود 4۱ درصد از  پرندگان کشور در خراسان 
جنوبی  خبر داد و اظهار کرد: تعداد گونه های پرنده در خراسان جنوبی به 
۲۲8 گونه رسیده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در 
ادامه از شناسایی و مستندسازی ۲۲8 گونه پرنده در استان خبر داد و گفت: 
بلندی  و  پستی  و  اقلیمی  جغرافیایی،  موقعیت  لحاظ  به  جنوبی  خراسان 
او تصریح  از بوم سازگان ها و زیستگاه ها است.  دارای طیف گسترده ای 
وحش  حیات  از  متنوعی  های  شاهد گونه  جنوبی  خراسان  استان  در  کرد: 
اما  نادر، منحصر به فرد و یا کمیاب هستند،  از این گونه  هستیم که برخی 
اطالعات و مستندات دقیقی از گونه های متنوع پرندگان در استان در دست 
نیست. او با اشاره به جای خالی بانک اطالعات پرندگان در استان برای بهره 
محل  از  لذا  اضافه کرد:  زیست  محیط  به  عالقمندان  و  دانشجویان  برداری 
اعتبارات پژوهشی استان در سال ۹8 اعتباری را برای تحقیق و پژوهش در 
این حوزه اختصاص داده شد و بر همین اساس خوشبختانه طرح شناسایی 
و مستندسازی فون پرندگان  در خراسان جنوبی اجرا و منتج به نتایج قابل 

استناد و مهمی در این زمینه شد. 

به مناسبت هفته ناجا در پلیس راهور شرق استان تهران از نمونه های ترافیکی 
تجلیل شد. این مراسم با حضور سردار عزیزی فرمانده انتظامی شرق استان 
تهران برگزار شد.  سرهنگ علی سلیمانی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
شرق استان تهران گفت:  از مهر سال گذشته تا امسال در جمع تصادفات 
۱۳درصد کاهش داشته است و در مورد  جانباختگان نسبت به سال گذشته  
۱۲درصد کاهش داشته است همچنین در مورد مجروحین نیز خوشبختانه 

8 درصد کاهش داشته است.
تهران  در سخنانی  استان  انتظامی شرق  ادامه سردار عزیزی فرمانده  در   
گفت: تمام سعی و تالش مجموعه نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران 
بر آن است که کاربران ترافیکی دچار  ضرر  کمتری شوند و با فرهیختگی 
از  درصد   ۳8 افزود:  او  باشیم.  موثر  مجروحان  و  تلفات  کاهش  در  کامل 
همه  طلبد  می  است که  افتاده  اتفاق  جلو  به  توجه  عدم  اثر  بر  تصادفات 
و  فرمایند  رعایت  عزیز  مردم  تا  گرفته  انتظامی  نیروی  مجموعه  از  ما 
دستورالعمل ها و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنیم. در پایان این 

تجلیل شد. نقدی  هدیه  و  تقدیر  لوح  با  ترافیکی  نمونه های  از  مراسم 

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج

کرج 1200 هکتار پارک دارد

 مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی:
55 گونه پرنده جدید در خراسان جنوبی 

ثبت شد

تجلیل از نمونه های ترافیکی  در پلیس 
راهور شرق استان تهران

| البرز | | خراسان جنوبی | | تهران |

مشعل گاز 
در مناطق کوهستانی 
مازندران روشن شد 

با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال؛ مشعل گاز در 
شد. گازرسانی  روشن  مازندران  مناطق کوهستانی 
به مناطق کوهستانی و دورافتاده مازندران از مهرماه 
سال ۹۶ همزمان با بهره برداری از طرح بزرگ خط 
4۲ اینچ دامغان - کیاسر - ساری در دستور کار 
دولت قرار گرفت و حذف مصرف سوخت فسیلی و 
پایان دادن به برداشت چوب از جنگل برای سوخت 

از اهداف گازرسانی به این مناطق اعالم شد.
استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت  سرپرست  بیگلریان«  »مقدم  مازندران، 
گاز مازندران با اظهار این که طرح گازرسانی به ۱۱ 
روستا  یک  و  ساری  چهاردانگه  بخش   در  روستا 
در بخش هزارجریب شهرستان نکاء به بهره برداری 
انجام  و  روستاها  این  گازرسانی  با  گفت:  رسید، 
و  روستایی  خانوار   ۵۱۰ اشتراک پذیری،  فرایند 
بیش از یک هزار و ۵۵۰ واحد مسکونی از نعمت 

می شوند. بهره مند  طبیعی  گاز 
وی همچنین با بیان اینکه برای پروژه گازرسانی به 
این روستاها ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده 
است،  اظهار کرد: برای گازرسانی به این روستاها 
۷۰ کیلومتر شبکه گذاری اجرا و بیش از یک هزار و 

4۰۰ هزار علمک نصب شده است.
اینکه  بیان  با  مازندران  گاز  شرکت  سرپرست 
هم اکنون ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری و ۹۵ درصد 
طبیعی  گاز  نعمت  از  مازندران  روستایی  جمعیت 
را  خود  تالش  تمام  شرکت گاز  برخوردارند گفت: 
برای گازرسانی به روستاهای باقیمانده که قابلیت 

است. بسته  به کار  دارند،  را  گازرسانی 
در  طبیعی  اکنون گاز  اینکه  به  اشاره  با  بیگلریان 
وجود  حد کافی  به  استان  زیرساختی  شبکه های 
دارد و نیاز نیست حتی یک لیتر سوخت فسیلی در 
استان مازندران مصرف شود،  بخش های خانگی 
زیرساختی  پروژه  یک  طرح گازرسانی،  داد:  ادامه 
مهم برای توسعه رفاه و حفاظت از محیط زیست 
و  جنگل  ماندگاری  برای  مناسب  شرایط  است که 

می دهد. افزایش  را  زیست  محیط 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱4۰۰۶۳۱۹۰۹۱۰۰۰۵۹۱-۱4۰۰/۶/۱۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم لیلی بهره مند فرزند خوبیاربشماره شناسنامه ۱۶۵صادره ازجیرفت درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۱۳84۰4متر مربع پالک - فرعی از۲۶۶- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۶۶-اصلی قطعه یک بخش 
4۵کرمان واقع در عنبرآباد اراضی وحیدآباد خریداری از مالک رسمی خانم لیلی بهره مند )خود متقاضی(محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
به مراجع  را  اعتراض،دادخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به 
مالکیت  مقررا ت سند  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

صادر خواهد شد. م الف :۲۹۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۷/۲۰ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱4۰۰/8/4.

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۱48۰ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
 ۲88.۶۰ به مساحت  از  زرند در یک باب خانه  ۲۶۱ صادره  احمد سیستانی هنزافی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
مترمربع مفروز و مجزی از پالک ۲ فرعی۷۵۶۶  اصلی واقع در شهرک امام سجاد حدفاصل کوچه ۲ و 4 بن بست ۶ 
متری خریداری از مالک رسمی اقای احمد افتخاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
انقضای  از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت  یک ماه 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۷۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۷/۲۰
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۰/8/۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی-برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۷8۰۰۵۵۲۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه ناصری 
کوهبنانی فرزند ناصر بشماره شناسنامه ۱۵۷ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب کارگاه )کاربری عرصه مسکونی ( به مساحت 
۲۷/۶۷ مترمربع که مقدار ۱۰ متر مربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است و در اجاره مالک متن می باشد پالک ۲۲۱۰۱ فرعی 
از ۱۷8۳ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان انتهای خیابان جامی شمالی روبروی نانوایی خریداری از مالک رسمی آقای 
ماشالله ثمره هدایت زاده می باشد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 8۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۰۷/۲۰- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰8/۰4

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه 

دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  هیات   ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷8۰۰۱۲۶۲۱ شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای احسان فدائی فرزند محمد بشماره 
به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  کرمان  از  صادره  شناسنامه ۶۲۹ 
مساحت 4/ ۵۵مترمربع پالک ۱۶۵4۳ فرعی از ۳۹۶8 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۷۶۹ فرعی از ۳۹۶8 اصلی واقع در بخش 
۲ کرمان آدرس کرمان سرآسیاب فرسنگی خیابان شهید ابراهیمی 
شمالی کوچه ۷ خریداری از مالک رسمی آقای علی احمدی نژاد 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 8۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۰۷/۲۰

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰8/۰4
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
شماره۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۱4۰۰۲۲۶۳-۱4۰۰/۰۶/۱۰-هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت 
شناسنامه  بشماره  اله   عین  فرزند  ساالری  اله  امین  اقای 
۱8۲صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
مجزی  و  مفروز  اصلی  از۵4۶-  -فرعی  پالک  مربع  ۳۱4متر 
دراراضی  دوواقع  قطعه  -اصلی  از۵4۶  پالک -فرعی  از  شده 
پشت لر جیرفت  بخش 4۵کرمان خریداری از مالک رسمی 
اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  شریف  جواد  آقای 
در  شود  می  ۱۵روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که 
انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و 
نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 
وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   .
./م  خواهدشد  صادر  مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض 

الف:۳۶۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۰۷/۲۰ – تاریخ انتشارنوبت دوم 

۱4۰۰/۰8/۰4:
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  
تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
مالکانه  تصرفات  و  رفسنجان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
لذا مشخصات  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
می شود  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبًا به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند  تقدیم 
نام  به  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و 

شد. خواهد  صادر  متقاضی 
خانه  دانگ  شش  حسین  فرزند  معصومی  پور  ۱-حسن 
مساحت ۲8۰ متر مربع قسمتی از پالک ۱8۱۷ اصلی واقع 
خیابان  کرمان   ۹ بخش  رفسنجان  آباد  قطب  اراضی  در 
حسب  و  راست  سمت  اول  کوچه  زینلی  محمد  شهید 

شرافت. جواد  مالکیت  از  محلی  استشهاد 
خانه  دانگ  شش  علی  فرزند  نژاد  زاهدی  حسن   -۲
اصلی   ۱8۱۷ پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۱۷4.۲۰ مساحت 
واقع در اراضی قطب آباد بخش ۹ کرمان بلوار مدرس کوچه 

باقری. محمد  رسمی  مالک  از  بنچاق  دارای  و   ۵
خانه  دانگ  شش  محمدرضا  فرزند  نژادقلی  ۳-کمیل 
از  فرعی   ۵۱۱ پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۲۰۱.۲۰ مساحت 
بخش۹  رفسنجان  آباد  اراضی کمال  در  واقع  اصلی   ۱8۱8
استشهادیه  حسب  و  کوچه۹.۷  خرداد   ۱۵ خیابان  کرمان 
زاده  تقی  رضا  4-علی  نادی.  محمد  مالکیت  از  محلی 
متر   ۱۶8 مساحت  مغازه  ششدانگ  محمد  فرزند  دهنوی 
واقع  اصلی   ۱8۲۳ از  فرعی   ۳4۶ پالک  از  قسمتی  مربع 
بلوار شهید  ۹ کرمان  بخش  رفسنجان  آباد  خلیل  اراضی  در 

علی محمدی کریم آباد حد فاصل کوچه ۱۲ و ۱4 و حسب  
جمشیدی. جمشید  مالکیت  از  محلی  استشهاد 

خانه  دانگ  شش  حسین  فرزند  زاده  روشن  ۵-زهرا 
اصلی    ۱8۶8 پالک  از  قسمتی  مترمربع   ۲۶۳ مساحت 
بلوار  ۹ کرمان  بخش  رفسنجان  آباد  مومن  اراضی  در  واقع 
ارائه شده از مالکیت  ۹ و طبق بنچاق  شهید عابدینی کوچه 

باقری. ثریا 
خانه  دانگ  شش  حسین  فرزند  میرزائی  ۶-سمیه 
از  فرعی   4۲ پالک  از  قسمتی  مترمربع  مساحت۲۱۵.۲۰  
بخش  رفسنجان  آباد  مومن  اراضی  در  واقع  اصلی   ۱8۶8
مالک  از  بنچاق  دارای  و  خمینی  مصطفی  خیابان  ۹ کرمان 

هرندی. فصیحی  عباس  رسمی 
۷-فاطمه علی نژاد دهنوئی فرزند عباس شش دانگ خانه 
اصلی   ۱8۶8 پالک  از  قسمتی  مربع  متر  مساحت۲۷۷.۲۰ 
واقع در اراضی مومن آباد رفسنجان بخش ۹ کرمان خیابان 
محل  از  محلی  استشهاد  حسب  و   ۶۵ خمینی  مصطفی 

خالو. صغری   مالکیت 
8-صادق قصاب خراسانی فرزند حسین شش دانگ خانه 
  ۱۹۱۰ ۱ فرعی از  مساحت۱۱۹.۱۵ متر مربع قسمتی از پالک 
۹ کرمان  بخش  رفسنجان  شیخ  ده  اراضی  در  واقع  اصلی 
مالکیت  از  محلی  استشهاد  و حسب   ۶ قیام کوچه  خیابان 

هجری. جواد  سید 
۹-جواد فاتحی چنار فرزند علی شش دانگ خانه مساحت 
اصلی    ۱۹۱۰ از  فرعی   ۱ پالک  از  قسمتی  مترمربع   ۲۱۳
۹ کرمان خیابان  اراضی ده شیخ رفسنجان بخش  در  واقع 
از  محلی  استشهاد  و حسب  یاس  خیابان  غربی  کبیر  امیر 

هجری. جواد  سید  مالکیت 
زمین  ششدانگ  رضا  فرزند  ترشابی  اسماعیلی  ۱۰-یدا... 
مربع  متر   ۲۰۲.4۰ مساحت  به  اتاق  بر  مشتمل  محصوره 
اراضی  در  واقع  اصلی   ۱۹۱۰ از  فرعی   ۱ پالک  از  قسمتی 
بلوار خلیج فارس جنب  دهشیخ رفسنجان بخش۹  کرمان 
سیدجواد  مالکیت  از  محلی  استشهاد  حسب  و  بتن  پایدار 

هجری.
ا... شش دانگ  ۱۱-مصطفی محمودی میمند فرزند حبیب 

از  فرعی   ۱ پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۲۶۰ مساحت  خانه 
 ۹ بخش  رفسنجان  شیخ  ده  اراضی  در  واقع  اصلی   ۱۹۱۰
کرمان خیابان ارسالن کوچه ۱۲ و حسب استشهاد محلی از 

خاندانی. اکبر  مالکیت 
شش  حسین  فرزند  آبادی  اکبر  حسینی  ولد  ۱۲-فاطمه 
پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۲۹8.۵ مساحت  خانه  دانگ 
آباد  حسین  اراضی  در  واقع  اصلی   ۱۹۱۵ از  فرعی   ۲۲۹
حاج  خیابان  علی)ع(  امام  بلوار  ۹ کرمان  بخش  رفسنجان 
حسب   و   ۱ آباد کوچه  صادق  شهدای  خیابان  نظری  اصغر 

نیکزاد. حسین  مالکیت  از  محلی  استشهادیه 
دانگ  شش  بمانعلی  فرزند  پاریزی  خیرمند  ۱۳-مهران 
از  فرعی   ۱۰ پالک  از  قسمتی  مترمربع  مساحت۲۰۲  مغازه 
رفسنجان  غفور  آقا  آباد  اراضی محمد  در  واقع  اصلی   ۱۹۶4
بخش ۹ کرمان و حسب استشهاد محلی از مالکیت سلطان 

غفور. آقا 
دانگ  امیر شش  فرزند  عصاری   زاده  علی  غالمعباس   ۱4
 ۷۵۶ پالک  از  قسمتی  مربع  متر   8۰۰.4۵ مساحت  خانه 
 ۱۰ بخش  رفسنجان  خنامان  در  دره  اراضی  در  واقع  اصلی 
رسمی حسین حاج حسینی. مالک  از  بنچاق  دارای  و  کرمان 
رئیس زاده  لیال  و  محمد  فرزند  زاده  رئیس  ۱۵-فرزین 
دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  دو  کدام  هر  محمد  فرزند 
مترمربع  دانگ۵۶۲۵8   شش  مساحت  به  باغ  قطعه  یک 
در  واقع  کرمان   ۱۲ بخش  اصلی   84۶ پالک  از  قسمتی 
از  و  ۹ کرمان  بخش  رفسنجان  شفیعی  آباد  سعید  اراضی 

کرمانی. پور  شفیعی  ملیحه  مالکیت  محل 
دانگ  شش  سلیمان  فرزند  نژاد  آبادی  شمس  ۱۶-یدا... 
 8۵۰ از پالک  مربع قسمتی  متر   ۳88۵۳ به مساحت  باغ 
اصلی واقع در اراضی مزرعه عباس آباد سرچشمه رفسنجان 
منوچهر  رسمی  مالک  مالکیت  محل  از  و  ۱۲ کرمان  بخش 

کفایی.
اول:۱4۰۰.۰۷.۲۰ نوبت  انتشار  تاریخ 
نوبت دوم:۱4۰۰.۰8.۰۵ انتشار  تاریخ 

اسناد و امالک شهرستان رفسنجان_  اداره ثبت  رئیس 
تیموری ابوالفضل 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

فاقد سند رسمی اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱4۰۰۶۰۳۱۹۰۱4۰۰۲4۰۰-۱4۰۰/۰۶/۱۶-هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات  تکلیف وضعیت ثبتی 
ازگلزار در ششدانگ  اکبر سلیمانی پور فرزند محمد  بشماره شناسنامه ۲۶۶4صادره  اقای  مالکانه بالمعارض متقاضی 
یک باب خانه  به مساحت ۳۰۰/۷۳متر مربع پالک -فرعی از۵4۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از۵4۹ 
نادری کلرود  جواد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  4۵کرمان  بخش  جیرفت   دراراضی کلرود  دوواقع  قطعه  -اصلی 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید، ظرف مدت یک  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۳4۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۰۷/۲۰ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱4۰۰/۰8/۰4

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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کارزار آبخوان

آهنگری هنر ساخت وسایل از آهن با کوبیدن و فشار آوردن به فلز/ مهر

| کاروانسرای پاسنگان قم |
به  صفوی  عصر  در  قم  پاسنگان  کاروانسرای 
ساخته  محمد باقر  حاجی  نام  به  فردی  دست 
قم   جاده  مسیر  در  این کاروانسرا  است.  شده 
کاشان و حد فاصل ۲۰ کیلومتری شهر قم قرار 
شعاع  در  هم اکنون  پاسنگان  دارد. کاروانسرای 
قدیم  اتوبان  ارتباطی  جاده  متری  صد  چند 
واقع  به سمت کاشان و در محدوده دشت  قم 
با شماره ۳۵۷ و در سال  این کاروانسرا  است. 
سازمان  اختیار  در  هم اکنون  و  شد  ثبت   ۱۳۲۱
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
و  متر   ۵۰ در   ۵۰ مربع  به شکل  این کاروانسرا 
چهار گوشه  که  شده  بنا  ایوان  چهار  صورت  به 
ورودی  طرفین  در  و  دایره  نیم  چهاربرج  بنا 
ساختمان ده تاق نمای تزئینی بنا ساخته است. 
در کاروانسرای پاسنگان اتاق چهارپاداران کوچک 
شده که  ساخته  آجر  از  تمام کاروانسرا  است. 
از  بزرگ که  سنگ های  از  مرکب  پایه ای  روی 
سطوح رودخانه گردآوری شده فرا گرفته است. 
دارد  وجود  شترخانه ها  داخل  در  حجره هایی 

که به عنوان حجره هایی برای استفاده مراجعه 
کنندگان در فصل سرما است. همه حجره ها، چه 
در  داخلی  و چه حجره های  بیرونی  حجره های 
ارتفاع ۱۲۰ سانتی متری از کف زمین اصلی بنا 
ایوان  شده اند. دو حجره دیگر هم در دو طرف 
و  ایوان  از  هم  که  دارد  قرار  کاروانسرا  ورودی 
احتماال  آن ها  از  دارد، که  ورودی  حیاط  از  هم 
کاروانسرا  سرایداران  و  نگهبانان  سکونت  برای 
استفاده  شده است. در مجاورت این کاروانسرا 

واقع شده که در هنگام استراحت  آب انبارهایی 
کاروانیان از آن استفاده  شده است. جهانگردان 
پاسنگان  کاروانسرای  از  متعددی  و  سیاحان 
دیدن کردند و به توصیف این مکان و به تصویر 
کشیدن آن در سفرنامه های خود پرداخته اند. از 
جمله ی این افراد پاسکال کوست؛ نقاش و معمار 
در  و  قاجار  عهد  در  است که  فرانسوی  معروف 
زمان محمد شاه به ایران آمد./ سیری در ایران

فیلم سینمایی »پیله و پروانه« به نویسندگی و کارگردانی محمد 
فیلم های کودک  جشنواره  دوره  سی وپنجمین  در  صالحی نژاد 
آمستردام »سینه کید« هلند حضور دارد و در بخش مسابقه به 
نمایش در می آید. این جشنواره که یکی از معتبرترین جشنوارها 
دنیا در حوزه کودک است از ۱۳ تا ۲۹ اکتبر برابر با ۲۱ مهر تا ۷ 
آبان برگزار می شود. فیلم »پیله و پروانه« پیش از این پروانه 
زرین بهترین فیلم سی وسومین جشنواره بین المللی فیلم کودک 
پنجاهمین  فیلم  بهترین  زرین  تندیس  همچنین  و  اصفهان 
جشنواره بین المللی فیلم »رشد« را از آن خود کرده بود. »پیله 
و پروانه« در شانزدهمین جشنواره فیلم کودک بوسان کره جنوبی 
نیز حضور داشته است. در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
»پروانه دختر ۷ ساله ای است که به دلیل معلولیت از مدرسه دور 
است و یاور نوجوان ۹ ساله تصمیم می گیرد که به او بیاموزد./ مهر

اجرای نمایش »داستان باغ وحش« از آثار شاخص ادوارد 
آلبی در تاالر قشقایی تئاتر شهر به کارگردانی مهدی پاشایی 
رویارویی  روایت  اثر  این  گرفت.  قرار  روی مخاطبان  پیش 
با شخصی است که  به نسبت مرفه جامعه  از طبقه  مردی 

زندگی اش بر روال معمول جامعه نیست.
تراژدی  به  نهایت  در  اما  است  این یک جدال سرخوشانه   
چهار  بلیت  ظرفیت  وحش« که  باغ  »داستان  می انجامد. 
اتمام رسیده، هر روز جز شنبه ها ساعت  اجرای اول آن به 
هزار   4۰ بلیت  قیمت  و  دقیقه   ۵۵ زمان  مدت  با   ۱۹:۳۰
تومان در تاالر قشقایی تئاتر شهر اجرا می شود. »تن ها« به 
سایه  تاالر  در  هم  معروفی  علیرضا  و کارگردانی  نویسندگی 
تئاتر شهر روی صحنه است و روزهای آینده نمایش »افسانه 
تاالر  در  را  خود  اجرای  زاهد  صدرالدین  به کارگردانی  ببر« 

هنرآنالین می کند./  آغاز  چهارسو 

کارزاری با نام درخواست تصویب الیحه تشدید مجازات پدر 
مرتکب قتل فرزند در وب سایت کارزار در جریان است که با 
هشتگ #مجازات_فرزندکشی پیگیری می شود. در بخشی از 
متن این کارزار خطاب به جناب آقای قالیباف ریاست مجلس 
شورای اسالمی ایران آمده است: »سال گذشته، پس از آنکه 
خبر قتل دختری جوان به دست پدرش، مردم و مسئوالن را 
متاثر کرد و موجی از واکنش های منفی را به آن قتل هولناک 
در پی داشت، وزارت دادگستری وقت با احساس عدم تناسب 
مجازات جرم فرزند کشی و مطالبه عمومی وضع قانونی برای 
ایجاد تناسب بین جرم و مجازات در این زمینه، اقدام به تنظیم 
الیحه »تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند« 
کرد که در آبان سال گذشته برای بررسی در اختیار هیئت دولت 
وقت قرار گرفت و در نهایت در خردادماه به مجلس شورای 
اخباری  آنجایی  که در روزهای اخیر  از  ارسال شد.  اسالمی 
در سنندج، مجدد  بار  این  جوان،  دختر  قتل یک  بر  مبنی 
موجب برانگیختن احساسات و خشم عموم مردم شد، بر آن 
شدیم تا از حضرت عالی درخواست کنیم نسبت به تسریع در 
اصالح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسالمی و تصویب »تشدید 
مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند« اقدام نمایید 
پدرش  به دست  فرزندی  قتل  دیگر شاهد  بدین ترتیب  تا 
نباشیم.« امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه پیگیر 

»تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند خود « شوند.

اگر روی طلب زآینه معنی نگردانی

فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی

هنر شد خواسته، تمییز بازار و تو بازرگان

طمع زندان شد و پندار زندان بان، تو زندانی

یکی دیوار نااستوار بی پایه ست خود کامی

اگر بادی وزد، ناگه گذارد رو به ویرانی

درین دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا

ترا اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی

به چشم از معرفت نوری بیفزای، ار نه بی چشمی

به جان از فضل و دانش جامه ای پوش، ار نه بی جانی

به کس مپسند رنجی کز برای خویش نپسندی

بدوش کس منه باری که خود بردنش نتوانی

قناعت کن اگر در آرزوی گنج قارونی

گدای خویش باش ار طالب ملک سلیمانی

مترس از جان فشانی گر طریق عشق می پویی

چو اسمعیل باید سر نهادن روز قربانی

به نرد زندگانی مهره های وقت و فرصت را

همه یک باره می بازی، نه می پرسی، نه می دانی

تو را پاک آفرید ایزد، ز خود شرمت نمی آید

که روزی پاک بودستی، کنون آلوده دامانی

از آن رو می پذیری ژاژخایی های شیطان را

که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمی خوانی

پروین اعتصامی

موقعیت  در  نیکشهر  ساربوک  آبند  آبشار 
استان  در   N۲۶۱۵  E۶۰۳۹ جغرافیایی 
سیستان وبلوچستان واقع است. این آبشار 
به دلیل کمی بارش در منطقه فصلی بوده 
دارد.  جریان  بارش  فصول  در  بیشتر  و 
روستای ساربوک در 4۵ کیلومتری مسیر 
 ۵ در  است.  واقع  قصرقند  به  نیکشهر 
آبند  کیلومتری شمال غرب ساربوک کوه 
واقع شده است که دارای مناظر و آبشارهای 
زیبا و دل انگیز است. این روستا از شمال 
به کوه آبند، از جنوب به روستاهای توکل 
و  کلمت و رودخانه کاجو منتهی می شود و 
از شرق به روستای لوریانی و از غرب به 
روستای دزبن منتهی می شود. آبشارهای 
به  آبند  نابئین،  سهاکی،  گرکور،  آبادی 
معدود  از  و  جاذبه،های گردشگری  عنوان 
ساربوک  حوزه  در  که  هستند  آبشارهای 
قرار دارند. فاصله این آبشار تا جاده اصلی 
شهرستان  است.  ۱۰کیلومتر  به  حدود  در 
نیکشهر واقع در جنوب استان، عالوه بر آثار 
تاریخی و باستانی، دارای طبیعتی زیباست 
کاجو،  شگیم،  کشیک،  رودخانه های  که 
فنوج و تنگ سرحد و همچنین ارتفاعات 

آهوران و فنوج سفیدکوه از آن جمله اند. از 
از  که  نیز  ساربوک  جاذبه های گردشگری 
اهمیت خاصی برخوردارند می توان به آبشار 
طبیعی آبند ، گزدان، سهاکی، گرکور، نابئین، 
تنک، ندانی شیپ، جنگل های طبیعی چات 
سر، لد، مچ جنگل و کمر پشت اشاره کرد. 
زمین های کشاورزی این ناحیه به علت قرار 
وجود  و  رودخانه کاجو  در حاشیه  گرفتن 
خاک بسیار حاصل خیز و هوای مناسب، 
بسیاری محصوالت  برای کاشت  را  زمینه 
کشاورزی باغی و زراعی فراهم کرده است. 
محصوالت متنوعی چون برنج، یونجه، باقال، 
باغی  محصوالت  و  گوجه فرنگی  و  شبدر 
شامل نارنگی، پرتقال، لیمو، انبه، زیتون و 
خرما در حد عرضه به بازارهای شهرستان 
به عمل می آید. در مناطق شمال این استان 
نیز آبشارهای فصلی در نزدیکی روستای 
الدیز از توابع میرجاوه گزارش شده است. 
آبشار الدیز در دامنه های شرقی کوه زیبای 
تفتان واقع گشته که طبیعتی ییالقی و زیبا 
دارد. در ادامه مسیر الدیز، چهره متفاوت 
تفتان در سیمای روستای انجیره، تمین و 

سنگان دیده می شود./ سیری در ایران

| سینما |

|  تئاتر |

این پرنده، ۱۲ سانتی متر طول دارد. اندازه اش کوچک 
است و دو لکه ی سفید در کناره  قاعده  دمش دیده 
می شود. در پرنده ی نر بالغ؛ گلو قرمز نارنجی، که 
گاهی تا باالی سینه امتداد دارد، دو طر سر و گردن 
دو  نر  پرنده ی  و  ماده  پرنده ی  است  خاکستری 
ساله با گلو و سینه ی نخودی، روتنه ی خاکستری 

مایل به قهوه ای و زیر تنه  سفید دیده می شود. برای 
به دست آوردن غذا، در حالتی که دمش را اندکی 
راست نگه داشته ، به اطراف پرواز می کند. صدای 
این پرنده خشک و شبیه »ته رررر« و »ته زری« و 
گاهی آرام شبیه » تله- تله تله- تله- ته لی- لو، ته 
لی – لو – تی یو- تی یو- وی ت- وی ت« شنیده 

می شود. این پرنده در جنگل های برگ ریز همراه با 
سوزنی برگ ها و جنگل های سایه دار به سر برده و 
به صورت عبوری در هر جایی که درخت وجود دارد 
دیده می شود و در سوراخ درختان و شکاف سنگ ها 
یا شکاف تنه ی درختان آشیانه می سازد در ایران، 
تابستان ها فراوان و به صورت مهاجر عبوری در شرق 
و جنوب شرقی به وفور دیده می شود./ کویرها و 

بیابان های ایران

مگس گیر گلو سرخ ) مگس گیر سینه سرخ(

درخواست تصویب الیحه تشدید مجازات آبشار آبند ساربوک
پدر مرتکب قتل فرزند

جنگ ها  ندارد.  پایانی  جنگ  قصه های   
پایان،  پس از  سال  سالیان  تا  همیشه 
همچنان قربانیان خود را می گیرند. جنگ 
فجایع  بزرگ ترین  از  یکی  دوم  جهانی 
که  انسان هایی  تعداد  که  است  بشری 
تحت تاثیرش قرار گرفتند، از شماره خارج 
است. دختران و زنان روسی زیادی در این 
جنگ برای ارتش اتحاد جماهیر شوروی 
جنگیدند، دخترانی که هرگز قهرمان جنگ 

به حساب نیامدند. کتاب جنگ چهره ی زنانه 
ندارد، روایت مستند این زنان است زنانی 
که بهترین سال های جوانیشان را در جنگ 
گذراندند و سرنوشتشان برای همیشه زیر 
سایه  جنگ باقی مانده است. خانم سوتالنا 
زنان  این  این کتاب صدای  در  الکسیویچ 
دریچه ی  از  را  جنگ  و  است  شده  سرباز 
نگاه آنان روایت کرده است. هرکسی که به 
روح انسان عالقه مند است باید کتاب جنگ 

چهره ی زنانه ندارد را بخواند.
کتاب  یک  ندارد  زنانه  چهره ی  جنگ 
مستند است. حتی شاید بتوان آن را یک 
اعتراف نامه نامید. جنگ چهره ی زنانه ندارد 
روایت خاطرات دختران و زنان روسی   است 
رویاهای  دوم«  جهانی  »جنگ  زمان  که 
دخترانه شان را به فراموشی سپردند و سرباز 
شدند. حضور زنان در جنگ به شکل معمول 

در نقش هایی مانند پرستاری و پزشکی بوده 
است. کمتر زنانی در تاریخ بوده اند که در خط 
مقدم جبهه حضور داشته اند. جنگ چهره ی 
زنانه ندارد روایت این زنان و دختران است. 
دختران جوانی که همگام با مردان اسلحه 
پل ها  تیراندازی کردند،  دست گرفتند،  به 
قوای  مقابل  جنگ  در  و  کردند  منفجر  را 
آلمان ها و اسیر و کشته شدند، تعداد این 
دختران به بیش از ۵۰۰ هزار نفر می رسد. 
سوتالنا الکسیویچ، نویسنده کتاب چهار سال 
به جمع آوری اطالعات پرداخت تا این کتاب 
بیش  به  این چهار سال  در  او  بنویسد.  را 
آدم های  با  و  زد  و روستا سر  از صد شهر 
از  بسیاری  زنانی که  زیادی سخن گفت. 
آن ها از بیان رنجی که کشیده بودند امتناع 
می کردند. نتیجه ی تالش خانم الکسیویچ 
شاهکاری است که دردنامه ی زنان روسی  

سرباز جنگ جهانی است. 

| جنگ چهره ی زنانه ندارد | 
| نویسنده : سوتالنا آلکساندرونا الکسیویچ

مترجم : عبدالمجید احمدی |

مقامسومگازخوزستان
درزمینهفرایندهایآموزشیدراستان

رییس اداره آموزش گاز خوزستان:

استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوزستان،صالح آلبوغبیش رییس اداره آموزش 
این شرکت گفت: با توجه به ارزیابی های به عمل 
آمده در زمینه فرایندهای آموزشی در سال جاری، 

گاز خوزستان توانست از بین ۶۷ دستگاه اجرایی 
از  اداره  این  سوم گردد.  مقام  احراز  به  موفق 
مجموع ۱۰۰ امتیاز  توانست نمره ۹۳ را اخذ نماید.
وی در پایان ضمن اشاره به این نکته که طی سال 

های گذشته گاز خوزستان همیشه جز شرکت 
های برتر بوده افزود: بی شک این موفقیت ها در 
راستای اهداف استراتژیک و حمایت های مدیران 

ارشد شرکت بدست آمده است.

رییس اداره آموزش این 
شرکت گفت: با توجه به 

ارزیابی های به عمل آمده 
در زمینه فرایندهای 

آموزشی در سال جاری، 
گاز خوزستان توانست از 
بین 67 دستگاه اجرایی 
موفق به احراز مقام سوم 

گردد.

سانی
اطالع ر


