
اولین اظهار نظر محیط زیستی رئیسی با انتصاب یک حامی انتقال آب 
به عنوان مشاور معاون اول همزمان شد

موضع دوگانه پاستور در برابر محیط زیست
یازدهم مهرماه امسال بالتکلیفی سازمان حفاظت محیط زیست به پایان رسید و 
و  سیاسی  فشارهای  و  مطروحه  چند گزینه  و  چندین  میان  از  سالجقه  علی 
غیرسیاسی به عنوان رئیس سازمان محیط زیست سیزدهمین دولت جمهوری 

اسالمی انتخاب شد. 

گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل 
کشور نشان داد

یارانه پنهان 2/5 برابر 
عملکرد  بودجه عمومی دولت

بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۹ که ۳۱ شهریور از 
سوی دیوان محاسبات به مجلس تقدیم شده بود، 
بذرپاش  مهرداد  توسط  مهرماه،  بیستم  شنبه  سه 
علنی  جلسه  در  کشور  محاسبات  دیوان  رئیس 
این گزارش  بذرپاش  به گفته  شد.  قرائت  مجلس 
اجرایی،  دستگاه   ۳۷۰۰ از  بیش  حسابرسی  شامل 
بررسی و تلفیق بیش از ۶۸۰۰ گزارش حسابرسی و 
موارد دیگر بود که بخشی از آن قرائت و بخشی که 

شامل ارقام خاص و محرمانه بود.

آژانس بین المللی انرژی:

سرمایه گذاری در انرژی 
پاک باید ۳ برابر شود

اگر  کرد:  اعالم   )IEA( انرژی  بین المللی  آژانس 
شکل  به  اقلیمی  تغییرات  با  است  امیدوار  جهان 
را  پرنوسان  انرژی  بازارهای  و  مقابله کند  موثرتری 
تحت کنترل دربیاورد، سرمایه گذاری در انرژی پاک 

باید تا پایان دهه جاری سه برابر شود. 

 17 استان به طاعون
 نشخوارکنندگان کوچک آلوده شد

 تاخت و تاز طاعون
 در زیستگاه ها

نشانه های شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک ده 
روز قبل در منطقه شکار ممنوع طالقان دیده شد. 
این  در  سرکشی هایشان  و  گشت  در  محیط بانان 
منطقه، تعدادی الشه کل و بز یافتند و پس از آن هم 
به حالت  زیست  محیط  حفاظت  یگان  نیروهای 
آماده باش درآمدند. حاال آنطور که سازمان حفاظت از 
محیط زیست می گوید ۱۷ استان درگیر این بیماری 

شده و هنوز رقم دقیق تلفات مشخص نیست. اسار ت کرو کو دیل ها به بهانه گر دشگر ی
اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی: مزرعه پرورش کروکودیل ملک آباد هیچ مراجعه ای برای اخذ مجوز گردشگری نداشته است

میراث فرهنگی ادعای واردکنندگان 80 کروکودیل به مشهد را رد کرد

| حمیدفراهانی |

  نادیده گرفتن کودکان 
در سند ملی کودک و نوجوان

است  روزی  چند  حقوق کودک  ملی  سند 
به دست  فعاالن حوزه کودکان دست  بین 
بر  نگرانی هایی  آن   محتوای  و  می شود 
انگیخته است. چند مسئله درباره این سند 
در  و  هستند  اهمیت  حائز  دارد که  وجود 

می شود. اشاره  آن ها  به  ادامه 
۱. در ماده یک تعاریفی برای مفاهیم مورد 
این  از  برخی  است.  آمده   در سند  استفاده 
مفاهیم چالش برانگیز هستند. به عنوان مثال 
در تعریف رشد به تشخیص مصالح و منافع 
و حسن و قبح اشاره شده است. گذشته از 
این که این مفاهیم هم از نظر رشدی و هم 
از نظر مفهومی- مصداقی نسبی هستند، باید 
ابعادی جسمی،  توجه کرد که رشد کودکان 
دارد  شناختی  و  عاطفی  روانی،  اجتماعی، 
و این تعریف کمابیش  به این ابعاد توجه 

نکرده است.
شرایط  حداقل  به  نیز  استاندارد  تعریف  در 
شده  اشاره  امکانات  در  الزم  و  ضروری 
»حداقِل  تعریف  تعریف،  این  است. 
مفهوم  تعریِف  نه  و  استانداردها«ست 
»استاندارد«. معموال در متونی از این دست 
تبیین  نسبتشان  و  اشاره  تفکیک  این  به 
مفهوم  با  عام  مفهوم  این که  نه  می شود، 
خاص تعریف شود، زیرا تعریف به اعم مانع 
نیست.  جامع  اخص،  به  تعریف  و  نیست 
مفهوم  که  است  آن  تفکیک  این  فلسفه 
استاندارد به شرایط نسبتًا ایده آل اشاره دارد 
آن ضرورتی  استاندارد  حداقل  حالی که  در 
تعریف  در  فورا محقق شود.  باید  است که 
بیمارانگاری شده   LGBTQI دیگر، کودکان 
چنین  شده اند.  برشمرده  اختالل  دچار  و 
رویکردی  و  نشناختن  رسمیت  به  تعریفی 

است. این کودکان  به  حذفی 
تعریف  و  تعریف کودک  دوم،  ماده  در   .۲
شده  است.  تفکیک  دیگر  یک  از  نوجوان 
البته نفس تفکیک مشکل نیست، مشکل 
رویکردی  نه  تفکیک  این  که  است  این 
اجتماعی-روانشناختی و رشدی، بلکه صرفًا 
رویکردی فقهی- قضایی دارد و می تواند هم 
در امور اجتماعی و هم در امور قضایی تبعاتی 
داشته  نوجوانان  و  کودکان  برای  نامطلوب 
باشد.  تعارض  در  عالیه کودکان  منافع  با  و 
همچنین از آن جا که این ماده موضوع اصلی 
این سند را یعنی کودکان و نوجوانان تعریف 
می کند، باید جامعیت بیشتر داشته باشد. به 
عنوان مثال در ایران جمعیت قابل توجهی 
از کودکان پناهنده و پناهجو زندگی می کنند 
بی اعتناست،  آن  به  نسبت  تعریف  این  که 
در حالی که اصل نبود تبعیض در پیمان نامه 
حقوق کودک تصریح می کند حقوق مندرج 
شامل  تبعیضی،  هر  از  فارغ  پیمان نامه،  در 
»همه« کودکان ساکن در مرزهای قضایی هر 

است. کشور 

  فعاالن مدنی در گفت وگو با »پیام ما«
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 5 به  شلیک  عنوان  با  خبری  بود که  گذشته  روز 
توسط  بار  نخستین  اصفهان  های  خیابان  در  زن 
روزنامه شرق منتشر شد و سپس در رسانه های 
مرزهای جمهوری  از  بیرون  و  درون  ارتباط جمعی 
در شبکه  بسیاری  های  واکنش  و  بازنشر  اسالمی 
های اجتماعی به همراه داشت. انتشار این خبر بار 
دیگر انتقادها نسبت به وضعیت زنان در اصفهان را 
تشدید کرد. بسیاری از کاربران ماجرای اسیدپاشی 
روی زنان در اصفهان و شناسایی و محاکمه نشدن 
اسید پاشان را دلیل اصلی کاهش امنیت زنان در 
اصفهان اعالم کردند. واکنش ها به حدی گسترش 

یافت که دادگستری استان اصفهان را نیز به واکنش 
واداشت. دادگستری اصفهان اطالعات منتشر شده 
را نادقیق دانست و ضمن تکذیب صدمه به پنج نفر 
در این ماجرا گفت: »دستگاه قضایی با قاطعیت و 
دقت تا صدور حکم به این پرونده رسیدگی می کند.« 
ماجرا  این  جزییات  با  رابطه  در  مسئول  مقام  این 
زمینه،  این  در  پرونده ای  تشکیل  از  »پس  گفت: 
صورت  تحقیقات  در  و  بازداشت  سرعت  به  متهم 
گرفته اعتیاد این فرد به مواد مخدر صنعتی تایید و 
مشخص می شود وی با استفاده از سالح ساچمه ای 
به تیراندازی به سه خانم اقدام کرده است.« رئیس 

کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: »در جریان 
رسیدگی به این پرونده، فقط یک نفر از آن سه نفر 
به پزشکی قانونی مراجعه می کند و طبق نظر پزشکی 
قانونی جراحت وارده به این فرد از نوع جراحت دامیه 
و جزئی بوده است.« او در ادامه ضمن تکذیب ادعاها 
در مورد آزاد شدن متهم حادثه بعد از چندین روز 
گفت: »متهم قریب به دو ماه بازداشت موقت بوده 
زمینه صورت  این  در  و کاملی  تحقیقات مفصل  و 
می گیرد و پس از تکمیل تحقیقات و رفع ابهامات 
پرونده، به موجب قانون قرار وی به وثیقه تبدیل و با 

قرار تامین کیفری مناسب آزاد می شود.«

به  اسالمی  جمهوری  بازگشت  احتمال  افزایش 
و  اروپایی  استقبال کشورهای  و  برجامی  مذاکرات 
ایاالت متحده آمریکا از این مساله سبب شده تا بار 
دیگر اختالف نظرهای جریان های سیاسی داخل 
ایران بر سر این موضوع باال بگیرد. اصولگرایان خواستار 
تامل بیشتر دولت در زمینه مذاکرات برجامی هستند. 
علی علیزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
یازدهم یکی از این افراد است. او در جریان نطق خود 
در جلسه علنی روز گذشته مجلس اظهار کرد: »دولت 
نباید در مذاکرات عجله کند. امروز ما با تحریم ها 
سازگار شدیم و دیگر اهرمی برای فشار بر ما ندارند. 
نباید کارخانه تولید اورانیوم فلزی را و یا غنی سازی 
اورانیوم را به امید مذاکرات وین متوقف کنیم. باید 
قانون کاتسا به طور کلی در آمریکا لغو شود و تحریمی 
علیه ایران وجود نداشته باشد. اساس مذاکرات باید 
براساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
باشد.« این درحالیست که کارشناسان نسبت بارها 
و بارها نسبت به عواقب سوء تحریم ها بر اقتصاد 

ایران هشدار داده اند.علی مطهری، نماینده مجلس 
امنیت ملی  این عضو کمیسیون  اما برخالف  دهم 
خواستار مذاکره بر سر لغو تحریم ها شده است. او 
در اظهاراتی که خبرگزاری برنا آن را منتشر کرده، گفته 
است: »من فکر می کنم در نهایت به توافق می رسند،  
البته تاخیری که صورت می گیرد مفید نیست چون 
هر مقدار تحریم ها دیرتر لغو شود به زیان مردم است. 
دلیلی که برای تأخیر ذکر می شود و می گویند در حال 
بررسی مذاکرات گذشته هستیم چندان موجه نیست 
چون آقای ظریف نتیجه مذاکرات را به طور دقیق به 
مجلس گزارش کردند و مشخص است آمریکا قبول 
کرده چه تحریم هایی را بردارد و موافقت خود را با 
لغو تحریم های مربوط به برجام و لغو تحریم های 
دوره ترامپ اعالم کرده  ولی با لغو برخی تحریم ها که 
ارتباطی با پرونده هسته ای ندارد، موافق نیست مثل 
تحریم ناشی از گروگانگیری و تحریم های ناشی از 
مسائل حقوق بشر، که به نظر من ما نباید چندان بر 
آنها تاکید کنیم لغو آنها را باید به بعد موکول کنیم.«

واکنش دادگستری اصفهان به گزارش شلیک به دست کم 5 زن در اصفهان

تکذیب می کنیم، 3 نفر بودند

اختالف نظر اصالح طلبان و اصولگرایان بر سر بازگشت ایران به مذاکرات برجامی

جدال سیاسی بر سر تحریم
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6ادامه در صفحۀ

صفحه 6

نوبت دوم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان

آگهي  مناقصه عمومي 
یك مرحله اي 

صفحه 8

برگزاری نخستین جشنواره ایده های 
برتر شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

سمیه باقرزاده سرپرست روزنامه پیام ما درخراسان رضوی

جناب آقای دکترعباس محمدیانجناب آقای دکترعباس محمدیان
انتخـاب شایسـته شـما را به عنـوان رئیس سـازمان بسیج رسـانه  کشـور 
تبریک گفته و از خداوند توفیق روزافزون شـما را خواسـتاریم. امیدواریم 
بـا توجه به درایت، توانمندی و شایسـتگی های ثابت شـده جنابعالی، در 

ایـن جایگاه نیز همچون گذشـته منشـأ خیرو اثر باشـید.
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باری که کلیدواژه ای تحت عنوان  اولین 
تسهیل صدور مجوز برای کسب وکارها وارد 
و  اسالمی شد  ادبیات حقوقی جمهوری 
در میان قوانین جا خوش کرد، به سال 
۸۶ بر می گردد. آن سال طرح »اصالح 
توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از  موادی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران و اجرای سیاست های کلی 
اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی« 
از سوی مجلس به تصویب رسید. قانونی 
که همچنان در ایران اجرا می شود ولی با 
عنوانی متفاوت. سال ۸۹ نام این قانون 
به »سیاست های کلی اصل ۴۴« تغییر 
کرد و امروز هم با همین عنوان شناخته 
می شود. این اما پایان کار نبود. سال ۹۳ 
این قانون دوباره دستخوش تغییراتی شد 
اما اینبار در محتوا نه عنوان. مجلس آن 
سال با تصویب  قانون »اصالح مواد )۱(، 
سیاست های  اجرای  قانون   )۷( و   )۶(
تعریف  شامل  بند   ۲  ،»۴۴ اصل  کلی 
اطالع  »پایگاه  و  کسب وکار«  »مجوز 
رسانی مجوزهای کسب وکار« را به عنوان 
قانون  یک  ماده  به   ۲۲ و   ۲۱ های  بند 
قانون   ۷ ماده  طور  همین  کرد.  اضافه 
»هیات  نام  به  نهادی  و  شد  اصالح  نیز 
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار« برای مدیریت تسهیل صدور 
مجوزهای کسب وکار ایجاد شد. هیاتی که 
و  به چند  بسیاری  انتقادات  حاال  همین 
چون اقداماتش وارد است که اگر غیر از 
این بود، مجلس دوباره عزم تهیه طرح و 
تصویب طرح اصالحی نمی کرد. اصالحی 
که خود حاال با مخالفت های بسیار مواجه 

است.

 جزئیات یک طرح
برخی  صدور  »تسهیل  طرح 
مجوزهای کسب وکار« تنها چند ماه پس 
از آن در دستور کار مجلس یازدهم قرار 
گرفت که قانون »اصالح مواد )۱( و )۷( 
اصل  کلی  های  سیاست  اجرای  قانون 
و  اساسی  قانون   )۴۴( چهارم  و  چهل 
اصالحات بعدی آن« در پارلمان تصویب 
اما دوباره خواستار  نمایندگان  بود.  شده 
اعمال تغییراتی در این قانون با افزودن 
مکرر   ۷ ماده  عنوان  تحت  ماده  یک 
شدند. ماده ۷ مکرر و ۷ تبصرۀ ذیل آن، 
به شکلی که در متن اولیه طرح »تسهیل 
صدور برخی مجوزهای کسب وکار« تقدیم 
شده به مجلس از سوی کمیسیون ویژه 
می شود،  دیده  تولید  رونق  و  جهش 
به دو دسته »ثبت محور« و  را  مجوزها 
»تایید محور« تقسیم می کند. براساس 
محور«  »ثبت  مجوزها  همه  قانون،  این 
هیات  تشخیص  به  مگر  بود،  خواهند 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار 
محیط  سالمت،  وزیران  هیات  تایید  و 
یا  عمومی-اجتماعی  بهداشت  زیست، 
امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم 
تغییر  یا  طبیعی  منابع  از  برداری  بهره 
یکی  باشند.  کشاورزی  اراضی  کاربری 
کانون  بر  طرح  این  آثار  ترین  مهم  از 
ماده  در  نمایندگان  که  جایی  بود.  وکال 
قانون   )۱( ماده  تبصره  تسهیل  طرح   ۶
کیفیت اخذ پروانه وکالت را اصالح و یک 
تبصره به عنوان تبصره )۲( به آن اضافه 
و  دادگستری  وکالی  »کانون  تا  کردند 
مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 

خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان 
سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری 

اقدام کنند.« وکالت  پروانه  آزمون 

 مخالفت جامعه حقوقی
که  روزهایی  نخستین  از  تقریبا 
در  کسب وکار  مجوزهای  تسهیل  طرح 
مجلس تهیه و اعالم وصول شد، جامعه 
برخواست.  آن  با  مخالفت  به  حقوقی 
دیگری  نهاد  هر  از  بیش  وکال  کانون 
از  پیش  تا  بود.  مساله  این  مخالف 
با  وکال  کانون  چون  نهادی  طرح،  این 
را  مشخصی  تعداد  نصاب،  حد  تعیین 
وکالت  آزمون  شده  پذیرفته  عنوان  به 
 ۶ ماده  در  مجلس  ولی  می کرد  اعالم 
طرح تسهیل، به کل حد نصاب اعالمی 
که  کرد  تاکید  و  حذف  را  آنان  توسط 
امتیاز   %۷۰ حداقل  که  »داوطلبانی 
حائزان  درصد  یک  نمرات  میانگین 
به  کرده اند«،  کسب  را  امتیاز  باال ترین 
عنوان پذیرفته شده وکالت اعالم شوند. 
حقوقی  جامعه  دید  از  مساله  این 
وکالت  به  اقتصادی  نگاه  عنوان  با 
حدود  ماه  شهریور  چنانکه  شد  خوانده 
نمایندگان  به  نامه ای  در  وکیل   ۳۰۰
به  اقتصادی  »نگاه  که  کردند  تاکید 
اساس  از  که  قضاوت  و  وکالت  بحث 
مفسده آمیز است، موجب این برداشت 
افزایش  با  که  است  شده  نادرست 
دادگستری،  وکالی  مبنای  و  بی حساب 
می یابد.«  افزایش  وکالت  خدمات 
هم  مجلس  صحن  به  مخالفت ها  این 
برخی  مخالفت  موجبات  و  شد  کشیده 
نمایندگان با این موضوع را فراهم آورد. 

سوی  از  البی  کلیدواژه  با  که  اقدامی 
نمایندگان موافق این طرح خطاب شد. 
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی 
»نمی دانم  بود:  گفته  راستا  همین  در 
وجود  با  قبل  روز  چند  مجوزی  چه  با 
رفت وآمد  ممنوعیت  و  کرونایی  شرایط 
به  وکال  کانون  از  افرادی  مجلس،  در 
مجلس آمدند و مشغول البی و زدوبند 

شدند.« نمایندگان  با 

دست رد پارلمان
تغییری  اما  ها  مخالفت  این  همه 
و  نکرد  ایجاد  پارلمان  اقدامات  روند  در 
شرایطی  در  گذشته  روز  تسهیل  طرح 
گرفت  قرار  نمایندگان  کار  دستور  در 
از  پیش  که  شد  تصویب  آن  مواد  و 
اظهاراتی  در  وکال  رئیس کانون  نشست، 
کرد،  منتشر  را  آن  ایلنا  خبرگزاری  که 
ایجاد  بر  مبنی  نمایندگان  گفته های 
رد کرد  را  این طرح  تصویب  با  اشتغال 
طرح  این   ۷ و   ۴ ماده  چون  موادی  و 
را عاملی برای کاهش عیار علمی وکال و 
ثبت  سازمان  و  دادگستری  کارشناسان 
اما  مجلس  اعالم کرد.  ایران  در  اسناد 
اقدام خود را گامی علیه انحصار می داند 
عنوان  به  قالیباف  محمدباقر  چنانکه 
نوشت:  خود  توئیتر  در  مجلس  رئیس 
صدور  تسهیل  طرح  نهایی  »تصویب 
شورای  مجلس  کسب وکار،  مجوزهای 
شد  پیروز  انحصار  البی های  بر  اسالمی 
بسته  حلقه های  شغلی،  رانت های  بر  و 
بطالن  خط  طالیی  امضاهای  و  صنفی 
یادگاری  این  انحصارشکنی،  کشید. 
تمام  برای  یازدهم،  مجلس  از  است 
به  اقتصاد  آینده  در  کسب وکارهایی که 
ایران رونق خواهند داد.« اشاره قالیباف 
به البی های انحصار عالوه بر کانون وکال، 
علیرضا  پیشنهاد  تصویب  به  احتماال 
مجلس  رئیسه  هیات  عضو  سلیمی، 
نماینده مجلس هنگام  این  دارد.  اشاره 
بررسی این طرح پیشنهاد داد تا »سابقه 
شرایط  از  قضاوت«  و  مجلس  وکالت 
پذیرش وکالت حذف شوند. پیشنهادی 
تصویب  نمایندگان  رای  با  نهایت  در  که 
درون  اصولگرایان  استقبال  با  و  شد 
ترتیب  بدین  شد.  مواجه  هم  پارلمان 
این  رد  خواستار  همچنان  اگر  وکال  حاال 
انتظار  جز  ندارند  چاره ای  باشند،  طرح 
برای رد آن در شورای نگهبان هرچند که 
بعید است این نهاد به کل با این طرح 
مخالفت کند. از تاریخ تایید این قانون 
گرفته  نظر  در  نگهبان، سقف  در شورای 
شده از سوی کانون وکال حذف می شود 
بعضی  ولی  انحصار  پایان  یعنی  این  و 
کاهش  بر  مبنی  نهاد  این  نگرانی های 
کیفیت علمی وکال امریست قابل تامل. 
۷۰ درصد  نمایندگان فقط و فقط کسب 
امتیاز میانگین را شرط پذیرش افراد به 
دید  از  گرفتند که  نظر  در  وکیل  عنوان 
وکال، مساله ای است با مضرات بسیار. 
شورای  در  طرح  این  دید  باید  حال 
نگهبان تایید می شود و در صورت تایید 
اجرا،  برای  رئیس جمهوری  به  ابالغ  و 
اما  باشد  داشته  همراه  به  عواقبی  چه 
در  رقابت  افزایش  است،  عیان  آنچه 
حوزه وکالت با تصویب این قانون است. 
بیکاری  موجب  را  آن  وکال  که  اقدامی 
عاملی  نمایندگان  و  می دانستند  بیشتر 
از  ایرانیان  عادالنه همه  بهره مندی  برای 

حقوقی. مشاوره 

روند بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در مجلس پایان یافت و این طرح تصویب شد

دست ر د پارلمان به درخواست های وکال
کانون وکال: این طرح مشکلی را از کشور حل نمی کند، مجلس: رانت را حذف کردیم

استقبال فرانسه از سفر 
دبیرکل سیاسی اتحادیه 

اروپا به تهران
از سفر دبیر کل  امور خارجه فرانسه  وزارت 
سیاسی اتحادیه اروپا به جمهوری اسالمی 
برای  حیاتی  اقدامی  را  آن  و  استقبال کرد 
برجام  به  موسوم  هسته ای  توافق  احیای 
خواند. انریکه مورا، معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا قرار است روز پنج شنبه 
در طی بازدید خود از تهران با اعضای تیم 
مذاکره کنند ایران در وین گفت وگویی داشته 
باشد.آنه کلر لگندر، سخنگوی وزارت خارجه 
این  در  آنالین  خبری  کنفرانس  در  فرانسه 
باره به خبرنگاران گفت: ایران با سرباز زدن 
که  می کند  ایجاد  را  شرایطی  مذاکره،  از 
باعث پیچیدگی بازگشت به برجام می شود. 
بنابراین توافق در مرحله ای بحرانی قرار دارد 
و سفر مورا به تهران در لحظه ای حیاتی برای 
آینده توافق هسته ای رخ می دهد.« او ادامه 
جدید  رئیس جمهور  رئیسی،  »ابراهیم  داد: 
ایران با بیانیه ها و اقدامات خود تردیدهایی 
به  بازگشت  برای  را در خصوص قصد خود 
کرده  ایجاد  مشترک  اقدام  جامع  برنامه 
الجزیره  شبکه  ایسنا،  گزارش  به  است.« 
انریکه مورا،  بود که  اعالم کرده  روز گذشته 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  معاون 
ایران  با دولت جدید  ارتباط  به منظور  اروپا 
به تهران سفر می کند. همچنین  این هفته 
یک مسئول عالی رتبه اروپایی به این شبکه 
برای  مشخصی  موعد  بود که  قطری گفته 
ازسرگیری مذاکرات وین در خصوص توافق 
هسته ای با ایران هنوز در نظر گرفته نشده 
ارزیابی  درحال  ایران  جدید  دولت  و  است 

است. مذاکرات  مسیر 

 قوه قضائیه دلیل فوت شاهین ناصری
 را اعالم کرد

دلیل مرگ: مسمومیت 
دارویی

اوایل مهرماه بود که خبر فوت شاهین ناصری در 
جمعی  ارتباط  رسانه های  در  بزرگ  تهران  زندان 
زندانی  او  شد.  منتشر  اجتماعی  شبکه های  و 
بازداشت  مدت  طول  در  که  بود  سیاسی  غیر 
بود.  خورده  سیاسی گره  پرونده  یک  با  نامش 
او  ناصری،  شاهین  خانواده  اظهارات  براساس 
 ۹۷ شهریور   ۲۶ او  بود.  بازرگانی«  »کارشناس 
»کالهبرداری«،  قوه قضائیه  بود.  شده  بازداشت 
شاهین  بازداشت  دلیل  را  »سرقت«  و  »جعل« 
شاهد  عنوان  به  او  از  بود.  کرده  اعالم  ناصری 
نوید  است.  شده  یاد  افکاری  نوید  »شکنجه« 
در   ۹۷ مرداد ماه  اعتراضات  جریان  در  افکاری 
اعضای  از  یکی  او  بود.  شده  بازداشت  شیراز 
قتل  و  »محاربه  به  که  بود  ایران  کشتی  تیم 
۲۲ شهریور  امنیتی« متهم شد  نهاد  کارمند یک 
شد که  اعدام  آن  از  پس  روز  یک  سال گذشته 
دستور بررسی آثار شکنجه اش از سوی دادستان 
اعدام شد. مرگ شاهین  بود،  شیراز صادر شده 
پرونده  با  نامش  آنکه  از  زندان پس  در  ناصری 
افکاری گره  نوید  ابهام  پر  دانان،  حقوق  دید  از 
خورد، واکنش های بسیاری را برانگیخت. دیروز 
اطالع رسانی  زمینه  این  در  قضائیه  قوه  سرانجام 
قضائیه  قوه  سخنگوی  خداییان،  هللا  ذبیح  کرد. 
به  پاسخ  در  خود  خبری  نشست  جریان  در 
ناصری،  پرونده  درباره  بررسی ها  درباره  سوالی 
نتیجه  که  کردم  اعالم  قبل  جلسه  »در  گفت: 
پزشکی  اخیرا  اما  نشده،  اعالم  قانونی  پزشکی 
قانونی نظر خود را اعالم کرده و علت مرگ او را 
همزمان  است.«  اعالم کرده  دارویی  مسمومیت 
قوه  مقامات  از  بین الملل  عفو  اظهارات،  این  با 
مرگ  شرایط  و  »علل  درباره  خواست  قضائیه 
به  را  الزم  تحقیقات  ناصری  شاهین  مشکوک« 

آورند. عمل 

برای اسدبیگی 20 سال حبس 
یکی  تپه  هفت  پرونده  سرانجام  درباره  پرسش 
سخنگوی  خبری  نشست  های  بخش  از  دیگر 
از  پس  که  خداییان  بود.  قضائیه  قوه  جدید 
حضورش  و  اسماعیلی  غالمحسین  خداحافظی 
عنوان  به  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس  عنوان  به 
سخنگوی قوه قضائیه انتخاب شد، درباره آخرین 
این  »در  پرونده گفت:  این  به  رسیدگی  وضعیت 
مشارکت  اتهام  به  افراد  از  زیادی  تعداد  پرونده 
جمله  از  شدند  محکوم  ارزی  نظام  در  اخالل  در 
این افراد امید اسدبیگی فرزند احسان است که 
نظام  در  عمده  اخالل  در  مشارکت  هم  او  اتهام 
مباشرت  هم  و  ارز  قاچاق  طریق  از  ارزی کشور 
است که  ارز  عمده  قاچاق  در  مستقل  صورت  به 
و  نقدی  جزای  و  اموال  رد  حبس،  سال   ۲۰ به 
است.«  شده  محکوم  دولتی  خدمات  از  انفصال 
این مقام مسئول در قوه قضائیه همچنین متذکر 
مهرداد  جرم،  این  مرتکبان  از  دیگر  »یکی  شد: 
 ۲۰ به  نیز  او  است که  میرمحمد  فرزند  رستمی 
سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده 
 ۱5 به  کدام  هر  متهمان  این  از  نفر  دو  حدود  و 
۱۰ سال حبس و  به  سال حبس، ۳ نفر هرکدام 
بیش از ۱۷ نفر هرکدام به 5 سال حبس محکوم 
تصریح  قضائیه همچنین  قوه  شدند.« سخنگوی 
یک  قاچاق  در  مشارکت  بیگی  اسد  »اتهام  کرد: 
میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق 
به  است که  بوده  یورو  هزار   ۸۹۴ و  میلیون  دو 
این موضوع رسیدگی شده و متهمان محکومیت 
است.« الزم االجرا  حکمشان  و  پیدا کردند  قطعی 

واردات 400 هزار دز 
اسپوتنیک به تهران

اسپوتنیک وی  واکسن  دوز  هزار   ۴۰۰ حدود 
وارد  تهران  به  مهرماه   ۲۲ پنجشنبه  امروز، 
با  ایرنا  اسالمی،  جمهوری  خبرگزاری  شد. 
انتشار این خبر در توضیح آن نوشته است: 
» با پیگیری های سفارت جمهوری اسالمی 
محموله  یک  جاری  روز  مسکو  در  ایران 
شامل  »اسپوتنیک وی«  روسی  واکسن 
سفارت  اختیار  در  واکسن  دوز   هزار    ۴۰۰
جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون  روسیه 
قرار گرفت و امروز، پنجشنبه به تهران ارسال 
شامل  ارسالی   واکسن  تعداد  این  شد. 
۲۰۰ هزار کامپننت ۱ و ۲۰۰ هزار کامپننت ۲  

است.« اسپوتنیک وی  واکسن 

استقرار سامانه های 
پدافندی ارتش و سپاه 

در سراسر ایران
پاسداران  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
های  سامانه  استقرار  از  اسالمی  انقالب 
ایران  سراسر  در  سپاه  و  ارتش  پدافندی 
این  اعالم  با  حاجی زاده  امیرعلی  خبرداد. 
خبر گفته است: »دفاع هوایی در کشورمان 
هوایی،  پدافند  مشترک  قرارگاه  وجود  با 
مشترک است و سامانه های پدافندی ارتش 
مستقر  کشور  سراسر  مناطق  در  سپاه  و 
تحت  شبکه  یک  در  آنها  تمام  هستند که 
و  است  ارتش  برادران  فرماندهی  و  کنترل 
زیرمجموعه های آن به صورت مشترک است 
و کار به صورت ترکیبی انجام می شود.« به 
او همچنین متذکر شد:  نیوز،  گزارش سپاه 
» ۱5 سال قبل ما این وضعیت را نداشتیم، 
فرماندهی  راداری،  سامانه های  در  یعنی 
به  زمین  موشکی  سامانه های  و  کنترل  و 
بودیم،  خارجی  تجهیزات  به  وابسته  هوا 
درحالی که امروز بحمدهللا تمام این تجهیزات 
داریم.« اختیار  در  ایرانی  و  بومی  صورت  به  را 

انتصاب اعضای جدید 
شورای عالی بورس

در جلسه دیروز هیات وزیران به ریاست سید 
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، اعضای 
جدید شورای عالی بورس انتخاب شدند. پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری با اعالم این خبر، 
نوشته است: »با توجه به صالحیت تخصصی، 
آقایان سید  پیشین،  تجربه  و  مالی  سالمت 
و  علی سعیدی  فالح شمس،  فیض  موسی 
احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای 
جلسه  این  در  شدند«.  انتخاب  بورس  عالی 
همچنین رسول سعدی به عنوان خبره بورس 
کاال و علی امامی میبدی به عنوان خبره بورس 
انرژی تعیین شدند. این تنها انتصاب هیات 
وزیران در جلسه دیروز خود نبود. هیات دولت 
همچنین »داود منظور« را به پیشنهاد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات 
وزیران، به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی 

جمهوری اسالمی معرفی کرد.

طرح تسهیل مجوزهای 
کسب و کار با وجود مخالفت های 
وکال و حقوق دانان در صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی 
تصویب شد تا انحصار در 
پذیرش وکیل از بین برود ولی 
سقف در نظر گرفته شده می 
تواند موجبات کاهش کیفیت 
علمی اقدامات وکال را فراهم 
آورد.

سید ابراهیم رئیسی روز گذشته 
برای نخستین بار در جلسه 
هیات دولت در حضور رئیس 
سازمان محیط زیست، خواستار 
توجه بیشتر دستگاه ها به این 
مساله در ایران شد. یک روز 
قبل از این اظهارات، علیرضا 
رزم حسینی، یکی از بزرگترین 
حامیان انتقال آب در ایران 
به عنوان مشاور محمد مخبر، 
معاون اول دولت رئیسی 
انتخاب شده بود

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان روز گذشته طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی در شرایطی تصویب شد و این طرح آماده بررسی در شورای نگهبان شد که کانون وکال از یک سو و وکالی 
مستقل از سوی دیگر بارها خواستار توقف بررسی آن در پارلمان شده بودند. مجلس اما گوشش بدهکار این توصیه ها نبود 

و در نهایت همان کرد که هفته ها پیش اعالم کرده بود.

دولت

|  
ی

الم
س

ی ا
ورا

ش
س 

جل
 م

 |

 اولین اظهار نظر محیط زیستی رئیسی با انتصاب یک حامی انتقال آب به عنوان 
مشاور معاون اول همزمان شد

موضع دوگانه پاستور در برابر محیط زیست
سازمان  بالتکلیفی  امسال  مهرماه  یازدهم 
و  رسید  پایان  به  زیست  محیط  حفاظت 
علی سالجقه از میان چندین و چند گزینه 
مطروحه و فشارهای سیاسی و غیرسیاسی 
زیست  محیط  سازمان  رئیس  عنوان  به 
سیزدهمین دولت جمهوری اسالمی انتخاب 
شد. گزینه ای که سوابق محیط زیستی اش 
برای  عرصه  این  فعاالن  تا  شد  موجب 
دولت  به  امید  دید  با  شده  هم که  اندکی 
رئیسی  کنند.  نگاه  رئیسی  ابراهیم  سید 
رئیس  عنوان  به  حضورش  روزهای  در  چه 
پیروزی اش  و  شکست  چه  و  قضائیه  قوه 
و   ۹۶ جمهوری  ریاست  انتخابات های  در 
محیط  معضالت  درباره  چندباری   ۱۴۰۰
زیستی ایران حرف زده بود ولی روز گذشته 
نخستین باری بود که در جلسه هیات دولت 
مساله  این  به  جلسه  رئیس  قامت  در  و 
رئیس  اظهارات  از  پس  او  می کرد.  اشاره 
سازمان محیط زیست که البته نه در پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری و نه در پایگاه 
منتشر  زیست  اطالع رسانی سازمان محیط 
محیط  قوانین  به  احترام  لزوم  بر  نشد، 
زیستی در ایران تاکید کرد و خواستار توجه 

شد. آن  به  مسئول  نهادهای  همه 

دیروز  جلسه  جریان  در  رئیسی  اظهارات 
حسن  دوران  برخالف  دولت  هیات 
منتشر  مختصر  و  شیوه کوتاه  به  روحانی 
»در  گفته  کوتاه  سخنانی  در  او  شد. 
محیط  حفظ  به  مربوط  مقررات  رعایت 
چشم پوشی  عنوان  هیچ  به  نباید  زیست 
یکی  اظهارات  این  با  همزمان  اما  کرد«. 
انتقال آب  از مهمترین حامیان طرح های 
مخبر،  محمد  مشاور  عنوان  به  ایران  در 
شده  انتخاب  رئیس جمهور  اول   معاون 
مهرماه  بیستم  در حکمی که  مخبر  است. 
عنوان  به  را  او  رزم حسینی،  علیرضا  برای 
از  آب  انتقال  پروژه های  »امور  در  مشاور 
دریا به نقاط نیازمند کشور« منصوب کرد. 
تاکیدهای  به  را  انتصاب  این  البته  مخبر 
حکم  در  و  کرده  متصل  رئیس جمهوری 
پی  در  انتصاب  این  آورده که  رزم حسینی 
اظهارات رئیسی در مورد تامین آب شهرها 
است.  گرفته  صورت  کشور  روستاهای  و 
و  اهمیت  حائز  نظر  این  از  انتصاب  این 
محیط  اظهارات  با  تناقض  در  حدودی  تا 
رزم حسینی  که  است  رئیسی  زیستی 
و  کرمان  در  استانداری  اش  دوران  در  چه 
انتقال  پروژه های  رضوی  خراسان  در  چه 

محیط  بسیار  انتقادات  به رغم  را  آب 
دوره  در  است.  کرده  اجرایی  زیستی ها 
آب  انتقال  پروژه  کرمان  در  او  مدیریت 
خلیج فارس به کرمان و یزد )شرکت های 
شد   اجرایی  چادرملو(  و  مس  گل گهر، 
از  آب  انتقال  هم  رضوی  خراسان  در  و 
داشت. کار  دستور  در  را  عمان   دریای 
تبلیغات  این در حالی  است که در دوران 
مسئوالن  نیز  جمهوری  ریاست  انتخابات 
تالش  کلی  به  رئیسی  انتخاباتی  ستاد 
می کردند او را چهره ای مخالف با موضوع 
انتقال آب نشان دهند. قاسم ساعدی که 
در  رئیسی  ستاد  مسئولیت  روزها  آن  در 
و  بیست  بود،  دار  عهده  را  مناطق محروم 
سوم خرداد ماه در اظهاراتی که خبرگزاری 
ایسنا آن را منتشر کرد، اخبار منتشر شده 
های  پروژه  از  رئیسی  حمایت  بر  مبنی 
انتقال آب را به کلی تکذیب کرده و گفته 
بود: »آقای رئیسی به انتقال آب اعتقادی 
ندارد و جنگ بین حوضه ای انتقال آب را 
نباید کشور  ما  می گوید  و  می داند  مردود 
را به یک چالش اجتماعی تبدیل کنیم.« 
این اظهارات دیگر در دوران حضور رئیسی 
تکرار  پاستور  جمهوری  ریاست  کاخ  در 

نشد و در عوض برخی نزدیکان او به زمره 
پیوستند. آب  انتقال  پروژه های  حامیان 

افزون بر این، یکی از اظهارات قابل تامل 
بر  تأکیدش  نشست،  این  در  رئیسی 
»رعایت مقررات محیط زیستی در اجرای 
تولیدی  و  صنعتی  پروژه های  و  طرح ها 
محیطی«  زیست  پیوست  تهیه  لزوم  و 
در  ناظران  عقیده  به  که  تاکیدی  است. 
می تواند  کمال  و  تمام  اجرای  صورت 
ایران  زیستی  محیط  مشکالت  از  بخشی 
را برطرف کند. رئیسی البته این قید را هم 
اضافه کرده که »نباید با سخت گیری های 
از  مانع  زیست،  محیط  حوزه  در  بی مورد 
همین  شد«.  بزرگ  پروژه های  اجرای 
جمله می تواند چراغ سبز به ابرپروژه هایی 

به  بی اعتنا  اشتغال زایی  شعار  با  باشد که 
محیط زیست و منابع طبیعی اجرا شوند.  
او البته یادآوری کرده که »نباید اجازه داد 
افراد و دستگاه های صاحب نفوذ، سالمت 
مخاطره  به  را  مردم  و  زیست  محیط 
بیندازند«. با این حال با توجه به انتصاب 
اول  معاون  مشاور  عنوان  به  رزم حسینی 
اظهارات  و  سو  یک  از  رئیسی  دولت 
پیشین رئیس دولت سیزدهم در جریان 
سفر به سیستان و بلوچستان و تاکیدش 
از آب های ژرف،  انتقال آب و استفاده  بر 
تکرار  در  آنان  جدی  عزم  از  باشد  نشانی 
در  کارشناسان  گواه  به  که  تجربه ای 
ویژه  به  ایران  همسایه  کشورهای  برخی 
همراه شد.  با شکست  عربستان سعودی 
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بیماری  این  شیوع گسترده  پیکان  نوک 
است  وحشی  علفخواران  مختص  که 
در  تاخیر  ندارد،  خطری  انسان  برای  و 

دام هاست. واکسیناسیون 
محیط  مدیرکل  حکیمی،  فردین 
روزهای  در  هم  البرز  استان  زیست 
بیماری  شیوع  اگر  بود که  گذشته گفته 
به دلیل  نشود  پیشگیری  استان  در 
زمان  و  منطقه  در  اهلی  دام های  تردد 
تلفات  شاهد  عبوری،  دام های  خروج 
گسترده ای خواهیم  بود. بعضی اقدامات 
پیشگیرانه و کنترل کننده به همین دلیل 
دام ها  است؛  گرفته  قرار  کار  دستور  در 
اداره های  منطقه اند،  از  خروج  حال  در 
در  هم  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع 
عبوری  دام های  ورود  از  دوره  این 
دامپزشکی  اداره  و  می کنند  جلوگیری 
منطقه  دام های  تکمیلی  واکسیناسیون 
از  دیرتر  داده؛ هرچند  قرار  اولویت  در  را 

باید. که  زمانی 
بیماری  این  کنترل  می گوید  حکیمی   
است  دشوارتر  بیماری ها  سایر  به  نسبت 
و به علت جابجایی و گذار حیات وحش 
مرز  در  آنها حتی  تردد  و  زیستگاه ها  در 
شیوع  و  انتقال  امکان  استان ها،  سایر 
نیز وجود  بیماری در سایر استان ها  این 

دارد.
 به همین دلیل برای مهار بیماری به همه 

محیط  با  همکاری  درخواست  دستگاه ها 
هیئت های  از  حتی  و  شده  داده  زیست 
محیط  دوستداران  و کوهنوردی،  ورزشی 
همچنین  و  وحش  حیات  و  زیست 
شده  کمک  درخواست  محلی  جوامع 
دفتر  مدیرکل  اکبرشاهی،  است.علیرضا 
دامی  بیماری های  مدیریت  و  بهداشت 
دیروز  اما  کشور  دامپزشکی  سازمان 
در  واکسیناسیون  اول  مرحله  که  گفت 
کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  برابر 
)PPR( از اردیبهشت ماه آغاز شد، بیش 
و  شدند  واکسینه  رأس  میلیون   5۰ از 
کاهش  بیماری  درگیر  کانون های  تعداد 

فت. یا
جهانی  بهداشت  سازمان  او  گفته  به 
طاعون  ریشه کنی  طرح  راستای  در  دام 
برنامه ریزی  کوچک  نشخوار کنندگان 
زمینه  این  در  دستورالعمل هایی  و  کرده 

است.  شده  تدوین 
سال  تا  شده  داده  رهیافت  اساس  بر 
۲۰۳۰ تمام کشورهایی که با این بیماری 
را  بیماری  بتوانند  باید  هستند  درگیر 
این  عالئم  کنند.  ریشه کن  و  کنترل 
گوارشی  و  تنفسی  ویروسی،  بیماری 
است و اگر دام حساسیت باالیی داشته 
باشد بیشتر گرفتار می شود و اگر سابقه 
داشته  کمتری  حساسیت  و  درگیری 

می دهد. نشان  واکنش  کمتر  باشد 

با این حال طرح ریشه کن کردن طاعون 
انجام  شاید  و  باید  که  آنطور  ایران  در 
دام ها  واکسیناسیون  در  تعلل  و  نگرفته 
رفت وآمد  دیگر  سوی  از  و  سویی  از 
منابع  دام هاوبی توجهی  بی ضابطه 
طبیعی به این آمد وشدها از جمله دالیل 

میشود. عنوان  بیماری  این  شیوع 

نمی شوند؟ واکسینه  دام ها  چرا 
حیات  ابوالقاسمی، کارشناس  حامد 
وحش که در قرق منصورآباد فعال است 
منطقه  به  هنوز  امسال  طاعون  می گوید 
آنها نرسیده اما سال گذشته موج طاعون 
هم  تلفات  و  آمد  منطقه  به  گسترده ای 

بود. گسترده 
بهار گذشته طاعون در حالی رسید   »در 
و  بود  سالمت  ابتدا  در  ما  منطقه  که 
طاعون  درگیر  اصفهان  و  فارس  چون 
دام های  ورود  بودند،  نشخوارکنندگان 
کرد.«  سخت  را  کار  منطقه  به  مریض 
دالیل  اصلی ترین  از  یکی  او  گفته  به 
افزایش   ۹۹ سال  در  بیماری  شیوع 
قیمت  رفتن  باال  با  بود؛  گوشت  قیمت 
از  منطقه  دامداران  از  تعدادی  گوشت، 
آنها  ورود  و  دام خریدند  خارج محدوده 
این  شیوع  گسترش  باعث  مراتع  به 

شد. مریضی 
از صد  بیش  ما  مشاهدات  اساس  »بر   
الشه قوچ و میش از دست رفتند و این 

جمعیت  منطقه  این  که  است  حالی  در 
گرگ ها  از  بسیاری  و  دارد  باالیی  گرگ 
و  خوردند  را  کم جان  و  بیمار  دام های 
چون این بیماری به گوشتخواران منتقل 
از  بسیاری  شد  باعث  همین  نمی شود، 
این دام های بیمار و ناتوان خورده شوند 

نمانند.« هم  بیمار  الشه های  و 
می گوید  وحش  حیات  کارشناس  این 
واکسیناسیون  مسئول  دامپزشکی 
باید  هم  طبیعی  منابع  و  دام هاست 
این  اما  کند  رصد  را  دام ها  جابه جایی 
او  نمی شود.  انجام  جدیت  با  کارها 
دامداران  از  »برخی  می دهد:  توضیح 
مهم  واکسیناسیون  چقدر  نمی دانند 
را  دام هایشان  جان  می تواند  و  است 

دهد. نجات 
باید  می کنند  فکر  آنها  از  دیگر  برخی   
هزینه  دام ها  کردن  واکسینه  برای 
این کار  برای  نتیجه  در  و  پرداخت کنند 

نمی کنند. اقدام 
واکسیناسیون  که  است  حالی  در  این   
طاعون مجانی است.« به گفته او از جمله 
دیگر دالیلی که دامداران، دام هایشان را 
است  این  نمی برند  واکسینه کردن  برای 
دارند،  حضور  غیرمجاز  مناطق  در  که 
پروانه َچرا ندارند و یا تعداد دام هایشان 
بسیار بیشتر از حد مجاز است، در نتیجه 
دام هایشان  واکسینه کردن  به  عالقه ای 

موارد  این  بیان  با  ابوالقاسمی  ندارند. 
دالیل  دیگر  جمله  »از  می دهد:  ادامه 
مانند  متولی  سازمان های  است که  این 
... هر کدام  دامپزشکی، منابع طبیعی و 
عهده  بر  را  حوزه  این  بر  رصد  و  نظارت 
در  دلیل  همین  به  و  می دانند  دیگری 
نتیجه  نتوانسته ایم  گذشته  سال های 
داشته  واکسیناسیون  بحث  در  خوبی 

باشیم.«
در  که  خوبی  تجربه های  جمله  از 
به  مربوط  داشته  وجود  زمینه  این 
گفته  به  که  جایی  است؛  توران  منطقه 
ابوالقاسمی ستاد کنترل دام در آن شکل 
دامپزشکی،  حضور  با  گروهی  و  گرفت 
نیروی  و  زیست  محیط  طبیعی،  منابع 
و  ورود  زمان  تا  گرفت  شکل  انتظامی 
بررسی  مختلف  مناطق  در  دام ها  خروج 
شود و اگر هم دامی واکسن نزده است، 
این طرح سگ های  در  و  واکسینه شود 
که  طرحی  می شدند؛  واکسینه  هم  گله 
شود.  عملی  هم  دیگر  مناطق  در  باید 
 ۹۴ سال  طرح  »این  می دهد:  ادامه  او 
منطقه  در  هم  سال گذشته  از  و  نوشته 
این  شدن  اجرا  با  و  شد  اجرایی  توران 
طرح سازمان های مختلف پای کار آمدند 
این منطقه وضعیت  تقسیم وظایف  با  و 
که  می کند  تاکید  او  کرد.«  پیدا  بهتری 
تنها راه حل برای رصد دقیق رفت و آمد 
بیماری،  شیوع  از  جلوگیری  و  دام ها 
یکدیگر  با  مختلف  ارگان های  همکاری 
است و اگر این سازمان ها همکاری الزم 
نمی توان  باشند  نداشته  یگدیگر  با  را 

داشت. مشکل  این  رفع  به  امیدی 

بیماری استان درگیر   17
سازمان  قبل  سال های  در 
طاعون  ریشه کنی  برنامه  از  دامپزشکی 
گفته  کشور  در  کوچک  نشخوارکنندگان 
تعداد  که  بودند  کرده  امیدواری  ابراز  و 
و  شود  تک رقمی  طاعون  کانون های 
خارجی  واکسن  واردات  به  نیازی  حتی 
نباشد اما همچنان این بیماری در کشور 

است.  نشده  ریشه کن 
در  دامپزشکی  سازمان  آمار  اساس  بر 
 ٩١ سال  در   ،۱۴۸5۷ تعداد   ٩٠ سال 
تعداد 5۸۰۱، در سال ٩٢ تعداد ۱5۹۱۸، 
 ٩۴ سال  در   ،۸۶۰5 تعداد   ٩٣ سال  در 
 ۱۰۹۱ تعداد   ٩5 سال  در   ،۳۷۲۹ تعداد 
از  بیماری  این  اثر  بر  بز  و  گوسفند 
که  است  حالی  در  این  رفته اند.  دست 
و  بهار  در  نشخوارکنندگان کوچک  طاعون 
اصفهان،  استان های  در  امسال  تابستان 
خراسان  یزد،  بختیاری،  و  چهارمحال 
این  در  و  شد  مشاهده  فارس  و  رضوی 
الشه  زیست  محیط  نیروهای  مدت 
حدود ۱۳۰ راس کل و بز و قوچ و میش 

کردند. امحا  و  جمع آوری  وحشی 
بین  در  بیماری  این   ۱۳۹۹ سال  در   
پنج  در  و  منطقه   ۶ وحشی  علفخواران 
طاعون  بود.  شده  شناسایی  استان 
پایان  تا   ۹۸ زمستان  آغاز  از  همچنین 
تلف  سبب  ماه   ۹ مدت  در   ۹۹ تابستان 
در  وحشی  بز  و  کل  رأس   ۴۶۰ شدن 
در  شد.  اصفهان  کاله قاضی  ملی  پارک 
سازمان  گفته  به  بنا  هم  حاضر  حال 
استان   ۱۷ زیست،  محیط  از  حفاظت 
البته  و  بیماری هستند  این  درگیر  کشور 
نشده  ثبت  امسال  دقیق  تلفات  هنوز 
بسیاری  الشه های  هنوز  که  چرا  است 
هستند که پیدا نشده و همچنان بیماری 

است. گسترش  حال  در 

17 استان به طاعون نشخوارکنندگان کوچک آلوده شد

تاخت و تاز طاعون در زیستگاه ها
ابوالقاسمی، کارشناس حیات وحش: دامپزشکی مسئول واکسیناسیون دام هاست و منابع طبیعی هم باید جابه جایی دام ها را 

رصد کند اما این کارها با جدیت انجام نمی شود

مهار آتش 
در پارک ملی خجیر 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شهرستان تهران از آتش سوزی به مساحت 
داد.  خبر  خجیر  ملی  پارک  در  هکتار  چهار 
توانایی گفت:  اصغر  علی  ایسنا  به گزارش 
»آتش سوزی که در پارک ملی خجیر صورت 
اداره  حفاظت  یگان  ماموران  توسط  گرفت، 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران 

شد.« اطفا 
هموطنان  از  کرد:  عنوان  ادامه  در  او 
خواهشمندم خود را همیار طبیعت بدانند و 
از انداختن هرگونه زباله به خصوص قطعات 
به صورت  که   - پالستیکی  و  شیشه ای 
ته  و   - می کنند  عمل  طبیعت  در  ذره بین 
سیگارهای روشن در طبیعت بپرهیزند. در 
از  قبل  می کنند،  روشن   آتشی  اگر  ضمن 

کند. خاموش  را  آن  حتمًا  محل  ترک 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان تهران توانایی در 
پایان گفت: هموطنان در صورت مشاهده هر 
 ۱5۰۴ تلفن  شماره  با  می توانند  حریق  نوع 
اطالع  و  بگیرند  تماس   ۱۳۹ سامانه  یا  و 
دهند. همکاران ما به صورت ۲۴ ساعته آماده 

دریافت اطالعات هستند.

ویتنام مقصد بعدی 
توفان گرمسیری 

»کامپاسو« 
از  نفر  هزاران  تخلیه  از  ویتنام  مقامات 
مسیر  در  که  دادند  خبر  مناطقی  ساکنان 

دارند. قرار  کامپاسو  گرمسیری  توفان 
دریای  به  کامپاسو  توفان  شدن  نزدیک  با 
جنوبی چین، مقامات ویتنام و جنوب چین 
خود را برای وقوع دومین توفان منطقه آماده 
می کنند. این توفان ویرانی های گسترده ای 
مرگ  به  برجای گذاشت که  فیلیپین  در  را 
۱۱ تن و مفقودی هفت نفر دیگر منجر شد. 
گرمسیری  توفان  پیش بینی ها  اساس  بر 
جزیره  محلی  وقت  به  دیروز  ظهر  کامپاسو 
آن  از  پس  و  نوردید  در  را  چین  در  هاینان 
نقل  به  ایسنا  به گزارش  شد.  ویتنام  وارد 
سرعت  حاضر،  حال  در  نیوز،  اسپوتنیک  از 
ساعت  در  کیلومتر   ۱۲۰ توفان  این  حرکت 
که  می شود  بینی  پیش  اما  شده  گزارش 
دریای  آبهای گرم  از  توفان  عبور  با  همزمان 

افزوده شود. آن  بر شدت  چین  جنوبی 

درخواست هزاران نفر 
برای دفع اصولی 
پسماند گیالن 

دفع  غیراصولی  شیوه  به  نسبت  نفر  هزاران 
پسماند در گیالن اعتراض کردند و با راه اندازی 
از  مساله  این  ساماندهی  خواستار  کارزاری 
با  مردم  از  گروهی  شدند.  مسئوالن  سوی 
توجه به دفع غیرقانونی و غیراصولی زباله ها در 
جنگل های شمال ایران با راه اندازی کارزاری از 
مسئوالن خواسته اند فکر به حال این موضوع 
کنند. در متن این کارزار که بیش از 5 هزار و 
۳۰۰ نفر تا کنون آن را امضا کرده اند آمده است: 
»مخاطرات وضعیت بحرانی پسماند در گیالن 
و نقض حقوق مردم با تهدیداتی همچون به 
عمومی،  سالمت  و  بهداشت  افتادن  مخاطره 
محصوالت  آبیاری  اراضی کشاورزی،  تخریب 
از  جاری  سرطان زای  و  مسموم  شیرابه  با 
محیط  تخریب  پسماند،  دفع  جایگاه های 
زیست و میراث طبیعی )جنگل های هیرکانی، 
انزلی  بین المللی  تاالب  سفیدرود،  رودخانه 
و…(، نابودی طبیعت، نابودی انفال و اقتصاد 
گیالن، گسترده تر از گیالن و نقض حقوق مردم 
جان  نداشتن  اهمیت  مصداق  و  بوده  کشور 

انسان هاست.
ما، امضاکنندگان این کارزار، خواستاریم با توجه 
به اصل 5۰ قانون اساسی در رابطه با مدیریت 
پسماند، با بازدید میدانی از جایگاه های زباله 
در سراسر استان گیالن و رصد مستمر عملکرد 
مکان های  قطعی  تکلیف  تعیین  و  مسئوالن 
دفع زباله، دستور ساماندهی اصولی پسماندها 
و ایجاد جایگاه های استاندارد با تایید و نظارت 
دادگستری انجام شده و برخورد قاطع با ترک 
مدیریت  با  مرتبط  متولیان  و  مسئوالن  فعل 
دستور  خواهشمندیم  گیرد.  صورت  پسماند 
از گسترش  تعیین ضرب االجل  با  تا  فرمایید 
روزافزون این آسیب، جلوگیری به عمل آورده 
و اقدامات الزم در خصوص رفع مشکالت مردم 
صورت پذیرد. در پایان دور از مداهنه و تملق، با 
عنایت به الطاف معظم له در راستای حفاظت از 
محیط زیست و با وثوق تام و تمام به اهتمام 
داریم  تمنا  عامه،  از حقوق  دفاع  در  جنابعالی 
و  تخصیص یافته  بودجه های  هزینه کرد  محل 
شرکت های متعهد را بررسی کنید؛ چراکه وضع 
رفت  هدر  و  گیالن  رهاشدگی  شائبه  موجود 
بودجه های در نظر گرفته شده و کفران نعمت 

خدمتگذاری را در اذهان متبادر می کند.«

از جمله دیگر دالیلی که 
دامداران، دام هایشان را برای 
واکسینه کردن نمی برند این 
است که در مناطق غیرمجاز 

حضور دارند، پروانه َچرا ندارند 
و یا تعداد دام هایشان بسیار 
بیشتر از حد مجاز است. در 
نتیجه عالقه ای به واکسینه 

کردن دام هایشان ندارند

و  گشت  در  محیط بانان  شد.  دیده  طالقان  ممنوع  شکار  منطقه  در  قبل  روز  ده  کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  شیوع  نشانه های 
سرکشی هایشان در این منطقه، تعدادی الشه کل و بز یافتند و پس از آن هم نیروهای یگان حفاظت محیط زیست به حالت آماده باش 
درآمدند. حاال آنطور که سازمان حفاظت از محیط زیست می گوید 17 استان درگیر این بیماری شده و هنوز رقم دقیق تلفات مشخص 

نیست.

ابوالقاسمی، کارشناس حیات 
وحش: در توران تجربه موفقی 

داریم. آنجا ستاد کنترل دام 
شکل گرفت و گروهی با حضور 

دامپزشکی، منابع طبیعی، 
محیط زیست و نیروی انتظامی 

تشکیل شد تا زمان ورود و 
خروج دام ها در مناطق مختلف 

بررسی شود و اگر هم دامی 
واکسن نزده است، واکسینه 

شود. طرحی که باید در مناطق 
دیگر هم عملی شود

|  
سنا

 ای
 |

با  اصفهان  استان  زیست  محیط   فعاالن 
رئیس  سالجقه،  علی  به  نامه ای  ارسال 
خواستار  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
رسیدگی و نظارت ویژه بر وضعیت مدیریتی 

شدند. استان  این  محیط زیست 
اصفهان  استان  محیطی  زیست  تشکل   ۱۴
در  آن  از  نسخه ای  نامه ای که  طی  دیروز 
است،  گرفته  قرار  مهر  خبرگزاری  اختیار 
حفاظت  سازمان  رئیس  سالجقه  علی  از 
و  رسیدگی  خواستار  کشور  محیط زیست 
نظارت ویژه به وضعیت نامطلوب مدیریتی 
تدبیر  اتخاذ  و  استان  این  زیست  محیط 
زیست  محیط  بهبود  برای  خردمندانه 

شدند. اصفهان 
وضعیت  در  است:  آمده  نامه  این  متن  در 
یکی  اصفهان  زیستی کشور،  محیط  فعلی 
از  دارد،  را  موقعیت ها  ترین  مخاطره  پر  از 
جمله خشک شدن رودخانه زندگی بخش 
تاالب  شدن  خشک  آن  تبع  به  زاینده رود، 
فعال  آن  دنبال  به  و  المللی گاوخونی  بین 
شدن کانون های جدید گرد و غبار و ریزگرد، 
توسعه بیابان زایی و بروز پدیده فرونشست 
سطح  خطرناک ترین  و  باالترین  در  زمین 
این  به  کل کشور،  در  فرونشست  درگیری 
روزهای  بیشترین  فرمایید  اضافه  شهر 
هوای  روز  یک  حتی  بدون  سال  در  آلوده 

پاک تا این لحظه و افزایش ۴5 درصدی 
که  قبل  سال  به  نسبت  ناسالم  روزهای 
حاصل تکمیل ظرفیت برد زیست محیطی 
موافقت های  و  سالیان گذشته  طی  منطقه 
پی در پی و مستمر احداث و توسعه صنایع 
آن  اطراف  و  این شهر  در  آالینده  معادن  و 
بوده است. بدون تعارف باید گفته شود نبود 
اراده و توان مدیریتی در جلوگیری و تقلیل 
چشمگیر  کاهش  سیاست  و  شرایط  این 
محیط  حفاظت  در  مردمی  مشارکت های 
 زیست این استان، اصفهان را صدرنشین و 
مرکز مخاطرات محیط  زیستی کشور نموده 
کاهش  منظور  به  و  لحاظ  به همین  است. 

استان  این تخریب، محیط  زیست  سرعت 
نیازمند مدیرانی با انگیزه، توانا، با اراده در 
محیط  زیست  کنندگان  تخریب  با  تقابل 
جو  مشارکت  دولتی،  غیر  و  دولتی  از  اعم 
زمینه  این  در  کافی  تجربه  و  دانش  با  و 
است. فعاالن محیط  زیست استان اصفهان 
مجدانه از جنابعالی درخواست دارند ضمن 
محیط  از  دائمی  و  ویژه  نظارت  و  حمایت 
ارتقا  بهبود و  زیست این استان، نسبت به 
وضعیت مدیریت موجود در استان اصفهان، 
شهری که  و  اندیشیده  خردمندانه  تدبیری 
شهره عالم است را پیش از آنکه دیر شود 

دریابد.

درخواست 14تشکل محیط زیستی اصفهان از علی سالجقه؛

محیط  زیست اصفهان نیازمند رسیدگی ضروری است

پایش

طی جلساتی که با 
نیروگاه های استان تهران 

داشتیم، عنوان کرده اند که 
مشکلی در تامین سوخت 
نداشته اند. با این حال اگر 

بنا شود که در فصل زمستان 
تصمیمی مبنی بر استفاده 

از سوخت مازوت در نیروگاه 
بعثت گرفته شود، حتما باید 
جلساتی در این زمینه برگزار 

شود

معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران:

تصمیمی برای مصرف مازوت در نیروگاه های تهران 
گرفته نشده است

در پی انتشار اخباری مبنی بر ارسال حداکثری 
منطقه  اولویت  با  نیروگاه ها  به  مایع  سوخت 
شمال شرق، استفاده حداکثری از نفت کوره در 
نیروگاه ها و مدیریت تأمین گاز، نگرانی ها بابت 
استفاده از مازوت در نیروگاه ها طی زمستان 
افزایش یافته است. معاون نظارت و پایش 
حفاظت محیط زیست استان تهران می گوید: 
»تاکنون هیچ مکاتبه ای با ما نشده یا تصمیمی 
دال بر احتمال مصرف مازوت در نیروگاه های 
استان تهران طی زمستان گرفته نشده است.«
از  یک  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  عبادتی  زهره 
نیروگاه های استان تهران به جز نیروگاه بعثت 
به  ندارند،  را  مازوت  سوخت  مصرف  قابلیت 
ایسنا گفت »در حال حاضر مخازن مازوت این 
نیروگاه توسط اداره  کل محیط زیست استان 
با  مکاتبه   هیچ  تاکنون  و  است  تهران  پلمب 
ما نشده یا تصمیمی دال بر احتمال مصرف 
مازوت در این نیروگاه طی زمستان گرفته نشده 

است.«
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست 
استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر تمامی 
واحدها صرفا سوخت گاز مصرف می کنند، اظهار 
کرد: »طی جلساتی که با نیروگاه های استان 
تهران داشتیم، عنوان کرده اند که مشکلی در 
تامین سوخت نداشته اند. با این حال اگر بنا 

شود که در فصل زمستان تصمیمی مبنی بر 
بعثت  نیروگاه  در  مازوت  از سوخت  استفاده 
گرفته شود، حتما باید جلساتی در این زمینه 
به صورت  موضوع  این  ابعاد  تا  شود  برگزار 
دقیق تری بررسی شود. هرچند بسته به شرایط 
قطعا  زمستان  در فصل  تهران  هوای  آلودگی 
اگر آلودگی هوا تشدید شده باشد، نیروگاه ها 
استفاده  آالینده  سوخت های  از  نمی توانند 
کنند.« او با اشاره به آخرین کارگروه کاهش 
ماه  مهر   ۱۲ تهران که  استان  هوای  آلودگی 
برگزار شد، گفت: »در این جلسه روی مساله 
کمبود گاز در زمستان تاکید و قرار شد شرکت 
برای برون  گاز استان تهران تمامی راهکارها 
رفت از این شرایط همچنین تامین سوخت 
گاز نیروگاه ها و صنایع بزرگ مقیاس در فصل 
زمستان را  پیگیری و نتایج را به استانداری 
تهران و اداره کل محیط زیست استان تهران 
گزارش کند. عبادتی در  پایان توصیه کرد: »اگر 
کلیه شهروندان در مصرف گاز را صرفه جویی 
کنند به طور قطع می توانیم کمبود گاز در فصل 
زمستان را جبران کنیم تا در این شرایط صنایع 
با کمبود گاز مواجه نشوند. امیدواریم با توجه 
به شرایط خاص شهر تهران در زمینه آلودگی 
هوا بتوانیم با مدیریت مصرف گاز مانع از کمبود 
گاز و استفاده از سوخت های سنگین شویم.«

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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روز   ۱۰ مشهد  کروکودیل  پرورش  مزرعه 
از  بعد  درست  کرد؛  کار  به  آغاز  پیش 
مالزی.  از  پروسوس  ۸۰ کروکودیل  ورود 
ارزش  با  5 گونه  از  یکی  جزو  این گونه 
و  می شود  محسوب  دنیا  در  کروکودیل 
سومین  این  دارد.  باالیی  تجاری  ارزش 
از  بعد  ایران  کروکودیل  تجارت  مرکز 
رمضانی  مهری  است.  همدان  و  قشم 
مجوزهای  دریافت  پیگیر  پیش  سال   ۱۰
گفته  به  بنا  که  جایی  تا  بود،  مرکز  این 
در  زیست  محیط  فعال  علی کشمیری،  
سال  در  مرکز  این  تاسیس  مجوز  مشهد، 
 ۹۸ بهمن ماه  آن  بهره برداری  پروانه  و   ۹۶

شده. گرفته  دامپزشکی  از 
مجید طاهرپور، مدیر امور شیالت و آبزیان 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی روز 
دوشنبه ۱۲ مهرماه یعنی یک روز پس از 
پرورش  مزرعه  در  رهاسازی کروکودیل ها 
راه اندازی  از  هدف  ملک آباد،  کروکودیل 
از  »استفاده  صراحت  به  را  مجموعه  این 
کرده  عنوان  گونه«  این  ارزشمند  پوست 
ظرفیت  با  واحد  »این  بود:  او گفته  بود. 
کروکودیل،  پوست  تخته   ۳۰۰ تولید 
را  الزم  مجوزهای  و  شده  ظرفیت سازی 
پوست  تولیدات  است.  کرده  دریافت 
مصرف  برای  صرفا  گونه  این   گوشت  و 
واقع  در  بود.  خواهد  صادرات  و  خارجی 

پس  می کشد که  طول  سال  سه  تا   ۲.5
و  دباغی  آماده  گونه  این  پوست  آن  از 

شود.« صادرات 
نحوه  ویدیوی  انتشار  از  این حال پس  با 
توسط  کروکدیل  ها  کشتار  و  سالخی 
حامیان محیط زیست، حرف های جدیدی 
مطرح شد. به طوری که مدیر امور شیالت 
و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
از  ایرنا  با  مصاحبه  یک  طی  نیز  رضوی 
حرف سابق خود برگشت :»اگر در هرجایی 
از کشور، کشتار این گونه انجام شده آن را 
محکوم می کنیم، اما باید توجه داشت که 
مجوز صادر شده در مزرعه پرورش مشهد 
صرفا تکثیر، پرورش و صادرات آن و نیز 

داخلی است.« پرورش  برای مزارع 
 ۹۹ و   ۹۸ سال های  در  طاهرپور  به گفته 
سرمایه گذاری  تومان  میلیارد   ۸ از  بیش 
این مجموعه  و  انجام شده  زمینه  این  در 
صرفا دارای استخرهای نگهداری و تکثیر 
نیز  گردشگران  بازدید  امکانات  که  است 

است. شده  فراهم  آن  برای 
محیط  از  حفاظت  مدیرکل  همتی،  تورج 
مهرماه   ۱۸ نیز  رضوی  خراسان  زیست 
مرکز  این  ایجاد  از  هدف  تاکید کرده که 
به  توجه  »با  است:  بحث های گردشگری 
فعالیت  اصلی  محور  گردشگری،  اینکه 
این مزرعه است حساسیت هایی به لحاظ 

توسط  که  داشتیم  گردشگران  امنیت 
امسال  نتیجه  در  شد.  رفع  سرمایه گذار 
مجوز  مرکزی،  سازمان  هماهنگی  با 
صادر  را  واردات کروکودیل  و  بهره برداری 
هرگونه  شده،  صادر  مجوز  طبق  کردیم. 
یا خارجی،  داخلی  از فروش  اعم  اقدامی 
کروکودیل های  و کشتار  انتقال  واگذاری، 
با  باید  آنها  تخم  فروش  یا  و  مزرعه  این 
هماهنگی و مجوز اداره کل صورت گیرد که 
پیگرد  بهره بردار، تحت  این صورت،  در غیر 
قانونی قرار خواهد گرفت. به همین منظور 
نظارت  با  مزرعه  این  همه کروکودیل های 
کارشناسان اداره کل به میکروچیپ مجهز 

شده اند.«
می دهد  نشان  اما  »پیام ما«  بررسی های 
که این مزرعه پرورش کروکودیل که هدف 
اصلی آن گردشگری خوانده می شود، هیچ 
ندارد.  فرهنگی  میراث  از  مجوزی  گونه 
و  سرمایه گذاری  معاون  دیناری،  احمد 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  منابع  تامین 
گردشگری و صنایع دستی استان خراسان 
»این مرکز  »پیام ما« می گوید:  به  رضوی 
هیچ مراجعه ای برای اخذ مجوز از میراث 
برای  مجوزی  ما  و  نداشته  فرهنگی 

نداده ایم.« مرکز  این  به  گردشگری 
مدیر کل حفاظت از محیط زیست خراسان 
را  رابطه  این  در  مصاحبه  هرگونه  رضوی 

مجموعه  روابط عمومی  اطالع  به  منوط 
نیز  مذکور  روابط عمومی  و  می داند 
خبرنگاران را به بیانیه ای که روز گذشته در 
سایت این اداره کل بارگذاری شده ارجاع 
است:  آمده  اداره  این  بیانیه  در  می دهد. 
کروکودیل  پرورش  و  تکثیر  مزرعه  »در 
دیده  تنها  نه  کشتار  سازوکار  مشهد  در 
نشده، بلکه همانطور که قبال هم در اخبار، 
اعالم  رسانه ها  خبرگزاری ها،  با  مصاحبه 
تکثیر،  صرفا  مزرعه  این  مسیر  نموده ایم، 
آموزشی  و  پژوهشی  پرورش، گردشگری 
خواهد بود. مجوز صادره، نتیجه حدود یک 
ادارات و سازمان های  دهه کار کارشناسی 
مختلف و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و  ملی  پروتکل های  اساس  بر  کامال  و 

است.«  بین المللی 

مرکز گردشگری کروکودیل 
اقتصادی ندارد  توجیه 

تردیدی  هیچ  اما  زیست  محیط  فعاالن 
کروکودیل ها  »سالخی«  و  »کشتار«  در 
در  کشمیری  علی  ندارند.  مرکز  این  در 
می گوید:»مرکز  ما«  »پیام   به  رابطه  این 
اقتصادی  توجیه  گونه  هیچ  گردشگری 
بروید  شما  که  می ماند  این  مثل  ندارد. 
مسلما  کنید؛  باز  سوپر مارکت  کویر  وسط 
وکیل آباد  وحش  باغ  می خورید.  شکست 
جمله   از  مختلف  گونه های  انواع  مشهد 
اندک  با هزینه  را دارد و مردم  کروکودیل 
حتی با اتوبوس و مترو می توانند به آنجا 
در  رود  نمی  اوصاف کسی  این  با  بروند. 
کروکودیل های  که  مشهد  کیلومتری   ۳5
ببیند. چیزی  را  مزرعه پرورش کروکودیل 
انجام  که  کاری  با  می زنند  فریاد  که 
من  اینکه  مثل  ندارد.  همخوانی  می دهند 
بگویم  بعد  و  بایستم  خورشید  نور  زیر 
باور  را  و  چرا حرف من  است  االن شب 
می بینیم.« را  آفتاب  داریم  ما  نمی کنید؟ 
حیوانات  حقوق  فعال  سلیمی  سپهر 
گردشگری  به  مربوط  صحبت های  نیز 
به  او  می خواند.  دروغ  را  مرکز  این  بودن 
»پیام ما« می گوید: »۸۰ کروکودیل در یک 
هم  باغ وحش  در  برای گردشگری!  مرکز 
که می روید از یکی، دو حیوان از یک گونه 
می بینید. این طور  نیست که  ۱۰۰ شیر را 
ببینید.  شما  تا  بگذراند  وحش  باغ  داخل 
یک  صرفا  و  ندارد  جذابیتی  هیچ  این 
سازمان  مسئوالن  اینکه  با  است.«  دروغ 
حفاظت محیط زیست و شیالت سعی در 
غیر قانونی نشان دادن کشتار این حیوان 
سازمان  دستور العمل های  طبق  دارند، 
این  در  که  زیست  محیط  از  حفاظت 
پرورش کروکودیل  شده  بارگذاری  سایت 
بدن  اجزای  یا  و  حیوان  فروش  قصد  به 
ماده  در  است.  شده  دانسته  بالمانع  آن 
 ۱۶ مصوب  صید  و  شکار  قانون   ۶ و  یک 
خرداد ۱۳۴۶و مواد ۳۳ آلی ۳۶ آیین نامه 
محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانون  اجرایی 
و  تکثیر  مجوز   5۳ سال  مصوب  زیست 
پرورش کروکودیل در اسارت برای اهدافی 
چون تولید پوست، پروتئین و محصوالت 

است. شده  دانسته  مجاز  جانبی 

پارک کروکودیل
به جای مزرعه پرورشی 

حفاظت  سازمان  مدیران  حال  این  با 
پروژه  گذار  سرمایه  و  زیست  محیط  از 
واقعیت  این  بر  ایجاد سرپوشی  در  سعی 
مجموعه  این  صاحبان  آنکه  حال  دارند. 
کروکودیل  پارک  عنوان  از  این  از  پیش 
علی میرزایی  حمید  می کردند.  استفاده 

اعتراضات  به  پاسخ  در  سرمایه گذاران  از 
صحبت  ما  علیه  است:» کسانی که  گفته 
این  و  ندارند  اطالع  واقعًا  می کنند 
این حرف هایی است که  باعث  بی اطالعی 
فضای مجازی را قبضه کرده است. دارند 
کروکودیل  پرورش  مزرعه های  با  را  ما 
و  می کنند  مقایسه  ویتنام  و  انگلیس  در 
نیست. جایی که  درستی  اصاًل حرف  این 
می خواهد دباغی داشته باشد دیگر سوله 
سوله  یک  بلکه  نمی کند  احداث  مجلل 
کشتار  سالن  ما  است.  کافی  سیمانی 
هدفش  زیبا  فضاسازی  این  نداریم. 
این  که  گفته  او  است.«  گردشگر  جذب 
حیوانات را در مرحله اول برای گردشگری 
هم  بعد  و  وحش ها  باغ  به  فروش  و 
خریداری  آن ها  خون  از  استفاده  برای 
در  پزشکی  مهم  پژوهش های   « کرده: 
کروکودیلین  که  است  کرده  ثابت  دنیا 
ایدز،  می تواند  خون کروکودیل  در  موجود 
درمان کند.   را  هپاتیت  بیماری  و  سرطان 
حیوان  این  خون  در  که  آنتی بیوتیکی 
آنتی بیوتیک های  برابر   5۰۰ دارد،  وجود 
خون گیری  بابت  از  است.  اثرگذار  دیگر 
سالمت  پروتکل های  تمام  هم  حیوان  از 
خون گیری  این  و  می شود  رعایت  حیوان 
دارد  را  حجامت  حکم  حیوان،  این  برای 
حیوان  فیزیکی  ریکاوری  برای  اساسًا  و 
هم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است 
حاذق  دامپزشک  یک  توسط  کار  این  و 

می پذیرد.« انجام 

درباره  سرمایه گذار  این  ادعای  کشمیری 
پرورش این حیوانات برای باغ وحش های 
دیگر و صادرات را فرار رو به جلو می داند 
می دانم که کشتن  هم  »من  می گوید:  و 
اما  نمی شود،  انجام  مشهد  در  حیوان 
چه  شود  انجام  کجا  که  نمی کند  تفاوتی 
آن  صد کیلومتر  چه  مزرعه،  همین  داخل 
طرف  تر و چه در کشور دیگری؛ این اتفاق 
آدرس  دارند  می افتد.  حیوان  این  برای 
غلط می دهند و رو به جلو فرار می کنند که 
نمی کنیم  اینجا کشتار  را  کروکودیل ها  ما 
از  قسمتی  مرکز  این  حال  هر  به  اما 
کشتار  به  منجر  که  است  زنجیره ای 
در  پرورش دهنده  اول  مرحله  می شود. 
مالزی است و بعد هم این مرکز و سپس 
و  انجام می شود  آن کشتار  در  مرکزی که 
از  نهایی که  مصرف کننده  هم  آخر  دست 

می کند.« استفاده  حیوان  این   پوست 
مرکز   ۲ استقرار  به  توجه  با  او  گفته  به 
پرورش کروکودیل دیگر در کشور، احداث 
یک مرکز برای پرورش و فروش کروکودیل 
باغ  وحش  اقتصادی و منطقی نیست.  به 
متقاضی  وحش  باغ  چند  ما  »مگر 
شرایطی که  در  هم  آن  داریم؟  کروکودیل 
 ۱5۰ روستایی  مژگان  خانم  مزرعه  هنوز 
در  هم  جلیلی  آقای  و  دارد  کروکودیل 

دیگر.« کروکودیل   5۰ همدان 

روستای  در  »آقا خان لیراوی«  قلعه  
و  ملی  ثبت شده  آثار  از  دیلم  »حصار« 
به  رو  بوشهر  استان  تاریخی  جاذبه های 
به  فوری  نیاز  که  است  شدن  مخروبه 

دارد. بازسازی  و  مرمت 
به گزارش ایرنا، این قلعه در دوران قاجار، 
توسط آقاخان لیراوی ساخته شده است، 
و  خاص  متولی  نداشتن  علت  به  اما 
نشده  بازسازی  و  مرمت  مالکیتی  مشکل 

روز فرسوده تر می شود. به  روز  و  است 
امورعمرانی  و   برنامه ریزی  معاون   
آقاخان  قلعه  گفت:  دیلم  فرمانداری 
است که  شده  ثبت  ملی  آثار  از  لیراوی  

دارد. بازسازی  و  مرمت  به  نیاز 
تاریخی  بنای  این  افزود:  طاهری  محمد 
دارد  مالکیتی  مشکل  اینکه  ضمن 
میراث فرهنگی،  اداره  به  که  زمانی  تا 
گردشگری و صنایع دستی واگذار نشود، 
و  مرمت  برای  اعتباری  نمی تواند  دولت 

دهد. اختصاص  آن  بازسازی 
مشکالت  حل  برای  گفت:  همچنین  او 
در  آن  بازسازی  و  مرمت  و  شده  ایجاد 
لیراوی  آقاخان  خانواده  با  نشستی  قبل 
هفت  از  که  سرمایه گذار  یک  حضور  با  و 
معمار برتر ایران بودند، برگزار شد و حتی 
مطالعات اولیه صورت گرفت، اما به علت 
بن بست  به  مالکیتی  نامشخص  وضعیت 

نشد. عاید  نتیجه ای  و  خوردیم 
فرهنگی، گردشگری  میراث  اداره  رئیس 
و  گناوه  شهرستان های  دستی  صنایع  و 
جزو  لیراوی  آقاخان  قلعه  گفت:   دیلم 
مشکل  علت  به  شده  ثبت  ملی  آثار 
واگذار  فرهنگی  میراث  به  هنوز  مالکیتی، 

است. نشده 
تاریخ  در  قلعه  این  افزود:  بهاگیر  حمزه 
در   ۲۸۷۹ شماره  به    ۱۳۷۹ آذر  پنجم 
است  رسیده  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست 
و  درصورتی که به میراث فرهنگی واگذار 
بهسازی  و  مرمت  برای  الزم  اعتبار  شود، 

یافت. خواهد  اختصاص  آن  
برطرف شدن مشکل  برای  عنوان کرد:  او 
ملی  آثار  این  واگذاری  و  مالکیت 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  به 
متعددی  پیگیری های  تاکنون  گردشگری 
از  نفر  چندین  با  حتی  و  گرفته  صورت 
نوه های آقاخان لیراوی، صحبت شد،  اما 

است. نداشته  دربر  نتیجه ای 
رئیس اداره میراث فرهنگی گناوه و دیلم 
متعددی  بازدیدهای  قلعه  این  از  گفت: 
آن  از  بخش هایی  و  است  صورت گرفته 
در زمین لرزه یک ماه پیش، ریزش کرد 
که به مدیریت بحران استان بوشهر اعالم 

اقدام شود. تا نسبت به مرمت آن  شد 
ثبت  قلعه  این  درصورتی که  بیان کرد:  او 
شده ملی مرمت و بازسازی نشود، از بین 
مشکل  زودتر  هرچه  باید  و  رفت  خواهد 

شود. برطرف  آن  مالکیتی 

 میراث فرهنگی ادعای واردکنندگان 80 کروکودیل به مشهد را رد کرد

 اسار ت کرو کو دیل ها به بهانه گر دشگر ی
معاون سرمایه گذاری اداره میراث فرهنگی خراسان رضوی: مزرعه پرورش کروکودیل ملک آباد 
هیچ مراجعه ای برای اخذ مجوز از میراث فرهنگی نداشته است

اثر ملی قلعه تاریخی دیلم به مرمت نیاز دارد

برای نخستین بار انجام می شود
رونمایی از نسخه خطی 

شاهنامه فردوسی 
در کاخ گلستان

گلستان  کاخ  جهانی  میراث   مجموعه  مدیر 
ارزشمند  خطی  نسخه  مجازی  رونمایی  از 

داد. خبر  فردوسی  شاهنامه 
به گزارش میراث آریا، آفرین امامی گفت: کاخ 
گلستان به مناسبت هفته کودک با محوریت 
میراث فرهنگی و هویت ملی، از نسخه خطی 
شاهنامه  فردوسی برای نخستین بار رونمایی 

می کند.
گلستان  کاخ  جهانی  میراث   مجموعه  مدیر 
افزود: شاهنامه خطی به شماره ۲۲5۰ محفوظ 
ابعاد  به  سلطنتی کاخ گلستان  کتابخانه  در 
رحلی )۲۲ در ۳۷ سانتی متر( بوده و خط این 
نسخه ارزشمند، نستعلیق یک دانگ با کتابت 

جلی است.
او تصریح کرد: این نسخه فاقد رقم کاتب و 
تاریخ است اما با این وجود رقم میرزا صالح 
با  و  است  داده شده  خوشنویس تشخیص 
بررسی ۴۳ مجلس مینیاتورهای آب و رنگ، 
در  احتماال  نسخه  این  آن ها،  و سبک  طرح 

اواخر صفوی نوشته شده است.
امامی گفت: این شاهنامه وزین خطی دارای 
یک سرلوح مذهب مرصع با طرح ممتاز است 
که به سفیداب تحریر شده و دارای هزار و ۲۲۱ 
صفحه و هر صفحه در چهار ستون تنظیم شده 
روغنی  مقوای  نسخه  جلد  همچنین  است. 
مذهب و منقش به دو مجلس از نگاره های 

رزمی شاهنامه است.
صفحه  در   ۱۸ ساعت  فردوسی  شاهنامه 
کاخ  جهانی  میراث  مجموعه  اینستاگرام 
 golestanpalace@ نشانی  به  گلستان 
رونمایی و تا ۲۹ مهرماه در حوضخانه مجموعه 
میراث جهانی کاخ گلستان برای بازدید عموم به 

می شود. گذاشته  نمایش 

بازدید ارزیابان یونسکو 
از 9 کاروانسرای استان 

اصفهان
میراث فرهنگی،  اداره کل  سرپرست 
استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
اصفهان از بازدید ارزیابان سازمان علمی 
از  )یونسکو(  متحد  ملل  تحقیقاتی  و 
نامزد  اصفهان که  استان  کاروانسرای   ۹
داد. خبر  هستند،  جهانی  میراث  در  ثبت 
اداره کل  روابط عمومی  به گزارش   
علی  اصفهان،  استان  میراث فرهنگی 
گفت:  مطلب  این  اعالم  با  کامیابی 
تحقیقاتی  و  علمی  سازمان  »ارزیابان 
روز   ۳ مدت  به  )یونسکو(  متحد  ملل 
سه  لغایت  مهرماه   ۱۷ شنبه  تاریخ  از 
به استان اصفهان سفر  ۲۰ مهرماه  شنبه 

» ند. کرد
او ادامه داد: »براساس برنامه ریزی های 
با  یونسکو  ارزیابان  آمده  به عمل 
طالبیان،  محمدحسن  همراهی 
براساس  میراث فرهنگی  وزیر  مشاور 
مدت  در  آمده  به عمل  برنامه ریزی های 
در  اصفهان  استان  در  اقامت  روز   ۳
ایران  مرکزی  فالت  تاریخی  مسیرهای 
۹ کاروانسرای  از  و  کرده  سفر  به  اقدام 
میراث  فهرست  در  ثبت  نامزد  استان که 

کردند.« بازدید  هستند  جهانی 
شامل  کاروانسرا   ۹« افزود:  او 
مهمانسرای  و  عباسی  کاروانسرای 
کاروانسرای  اصفهان،  در  عباسی 
نایین، کاروانسرای کوهپایه  نیستانک در 
اصفهان،  شهرستان  شرق  محور  در 
و  علی خان زنگنه  شیخ  کاروانسراهای 
شاهین شهرومیمه،  شهرستان  در  گز 
در  امین آباد  و  مهیار  کاروانسراهای 
گبرآباد  کاروانسرای  شهرضا،  شهرستان 
در  مرنجاب  کاروانسرای  و  کاشان  در 
به صورت   ۱۳۹۸ سال  از  آران وبیدگل، 
مورد  جداگانه  اضطراری  و  اساسی 
مرمت قرار گرفته و ضمن مرمت اساسی 
در  تزئینات  تمام  این مجموعه ها،  کالبد 
نویسی ها،  دیوار  انواع  پاک سازی  کنار 
همچنین  و  بصری  آلودگی های 
محیط  محوطه سازی  و  پاک سازی 
گرفت،  قرار  کار  دستور  در  آنها  اطراف 
کاروانسرای  اطراف  محوطه  که  به نحوی 
مورد  مجموعه  آخرین  عنوان  به  گز 
مشارکت  با  یکشنبه  روز  شامگاه  بازدید 
به  اداره کل  و  نهادهای شهرستان  تمامی 

رسید.« اتمام 
یونسکو  »ارزیاب  کرد:  تصریح  کامیابی 
کاروانسراها  این  از  بازدید  از  پس 
عملیات های  از  رضایت  ابراز  ضمن 
مجموعه ها،  این  آماده سازی  و  مرمت 
این  در  فعالیت  روند  از  جامعی  گزارش 
به ویژه کاربری های جدید  و  کاروانسراها 
گردشگری  کاربری های  جمله  از  آنها 
کاروانسراها در راستای ادامه حیات آنها 

کرد.« تدوین 

سپهر سلیمی، فعال حقوق 
حیوانات: ادعای این مرکز درباره 
گردشگری دروغ است. ۸۰ 
کروکودیل در یک مرکز برای 
گردشگری؟ در باغ وحش هم 
که می روید از یکی، دو حیوان 
از یک گونه می بینید. این طور  
نیست که  ۱۰۰ شیر را داخل باغ 
وحش بگذراند

نام مزرعه پرورش کروکودیل را عوض کرده اند و عنوان جدیدش این است: پارک کروکودیل مشهد. مجموعه ای در ابتدای جاده دهسرخ 
که نه در مسیر مترو و اتوبوس قرار دارد و نه اسنپ و تپسی می خورد، اما سرمایه گذار پروژه مدعی است با هدف گردشگری آنجا را ساخته. 
سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال هجمه هایی که به این مرکز وارد شده آن را تایید کرده و هرگونه مجوز کشتار و سالخی را رد کرده 
است. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفته که »گردشگری، محور اصلی فعالیت این مزرعه است« اما معاون سرمایه گذاری 

و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، استان خراسان رضوی می گوید مجوزی به این مرکز داده نشده.

محوطه

بر اساس نتایج اولیه بررسی 
دلفین ها و وال ها در گشت 
اقیانوش شناسی فراوانی 
پستانداران دریایی در دریای 
عمان به مراتب بیشتر از 
 خلیج فارس است

هشتمین گشت اقیانوس شناسی »کاوشگر 
تحقیقات  روز   ۲۷ از  پس  فارس«  خلیج 
با  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  در  دریایی 

رسید.  اتمام  به   موفقیت 
به گزارش پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی 
این گشت دریایی که در  و علوم جوی، در 
راستای برنامه پایش بلند مدت خلیج فارس 
بوشهر  بندر  از  شهریور   ۱۴ عمان،  دریای  و 
آغاز شد، ۶۷ نقطه در محدوده آبهای ایرانی 
خلیج فارس، تنگه  هرمز و دریای عمان مورد 
مطالعه، سنجش و نمونه برداری قرار گرفت 
و هزاران نمونه و داده محیطی جمع آوری و 
ثبت شد. ابوالفضل صالح، عضو هیات علمی 
و مدیر برنامه کالن پایش اقیانوس شناسی 
خلیج فارس و دریای عمان  پژوهشگاه ملی 
دراین باره  جوی،  علوم  و   اقیانوس شناسی 
گفت: در این تحقیقات میدانی، که با حضور 
از  نمایندگانی  و  پژوهشگاه  از  محقق   ۱۴
 دانشگاه های علوم و فنون دریایی خرمشهر، 
ناظران  و  تهران  بهشتی  شهید  دانشگاه 
برگزار شد،  زیست  سازمان حفاظت محیط 
 داده برداری و مطالعه شرایط حاکم بر خلیج 
فارس و دریای عمان در حوزه های فیزیک 
و شیمی دریا، آلودگی دریا، زیست شناسی 
و  جوی  علوم  دریا،  زمین شناسی  دریا، 

سنجش از دور ماهواره ای، انجام شد.  
هیپوکسی  منطقه  تعیین وسعت  افزود:  او 
)کم اکسیژن( در خلیج فارس، رصد منطقه 

سنجش  عمان،  دریای  در  اکسیژن  کم 
 آالینده های مواد مغذی، مواد نفتی، سموم و 
غیره در آب و رسوب، ارزیابی میزان اسیدی 
رصد  پستانداران  دریایی،  محیط های  شدن 
دریایی، ارزیابی گیاهان و جانوران شناورزی 
داده های  صحت سنجی  دریایی،  کفزی  و 
ماهواره ای و در پایان تاثیرات  چرخند حاره ای 
از پیش  اهداف  از  دریای عمان  بر  شاهین 
این گشت  در  آمده  پیش  و  شده  تعیین 

بودند.    دریایی 
او افزود: ثبت داده های هواشناسی، فیزیکی 
و شیمیایی در الیه های مختلف آب از سطح 
تا نزدیک بست ، دما، شوری،  چگالی، غلظت 
و  آ  اکسیژن محلول،  pH، غلظت کلروفیل 
کدورت آب نیز در محل توسط دستگاه های 
هواشناسی و دستگاه  های  CTD  مستقر بر 

روی شناور کاوشگر انجام شد.  
به گفته امیر قاضی لو، رئیس مرکز اقیانوس 
پستانداران  از  بررسی  در  چابهار،  شناسی 
که  برای  وال ها  و  دلفین ها  نظیر  دریایی 
اولین بار در این گشت اقیانوس شناسی و به 
صورت نظام مند با روش مشاهده مستقیم با 
چشم مسلح استفاده شد،  فراوانی پستانداران 
دریایی در طول مسیر حرکت کاوشگر خلیج 
مطالعاتی  ایستگاه های  همچنین  و  فارس 
ثبت شد. بر اساس نتایج اولیه به نظر می رسد 
فراوانی پستانداران دریایی در دریای عمان به 

مراتب بیشتر از  خلیج فارس است.  

پایان هشتمین گشت اقیانوس شناسی با »کاوشگر خلیج فارس«

|  
رنا

 ای
 |

کشمیری، فعال حقوق 
حیوانات: پارک کروکودیل هیچ 

گونه توجیه اقتصادی برای 
گردشگری ندارد؛ مثل این 

می ماند وسط کویر سوپر مارکت 
باز کنید

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |
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گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور نشان داد

یارانه پنهان 2/5 برابر عملکرد بودجه عمومی دولت
دیوان محاسبات: 50 مرکز استخراج رمزارز در کشور دارای مجوز و بیش از 10 هزار مرکز غیرمجاز در سال گذشته در حوزه استخراج 

رمزارز فعالیت داشته اند

|  
رنا

 ای
 |

عضو هیات  رئیسه شورای 
ملی زعفران:

هیچ اقدامی برای توقف 
قاچاق پیاز زعفران به 
افغانستان نمی شود 

زعفران  ملی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
چندین  در  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
انبار، که دولت نیز از آنها آگاه است هزاران 
گزارش  به  است.  شده  انبار  زعفران  کیلو 
ایلنا علی حسینی درباره تاثیر خشکسالی 
زعفران، گفت: خشکسالی  تولید  میزان  بر 
خود  تاثیر  انتظار  مورد  محصول  حجم  در 
به سال  نسبت  امسال  و  است  را گذاشته 

داریم. تولید کمتری  گذشته 
به صورت  زعفران  خروج  درباره  حسینی 
زعفران  پیاز  خروج  کرد:  بیان  چمدانی، 
به صورت چمدانی توجیه ندارد اگر کشوری 
بخواهد در یک هکتار زمین زعفران کشت 
کند حداقل به ۱۰ هزار تن پیاز زعفران نیاز 
دارد و این میزان پیاز زعفران را نمی توان 
چمدانی  قاچاق  کرد.  منتقل  چمدان  با 
یا کشت  تزئینی  برای کشت  زعفران  پیاز 

دارد. موضوعیت  سلیقه ای 
پدیده  را یک  زعفران  پیاز  قاچاق  حسینی 
که  سال هاست  گفت:  و  خواند  شوم 
قاچاق  افغانستان  کشور  به  زعفران  پیاز 
می شود متاسفانه برای متوقف کردن این 
با  اگر  است.  نگرفته  صورت  اقدامی  روند 
نشویم  زعفران  پیاز  قاچاق  مانع  جدیت 
رقابت های  شاهد  آینده  درسال های 
و  بود  خواهیم  زعفران  تولید  در  فشرده 
داخلی  کشاورزان  ضرر  به  مسئله  این 

می شود. تمام 
زعفران،  ملی  شورای  رئیسه  هیات   عضو 
تولیدی  زعفران  درصد   ۱۰ اینکه  بیان  با 
صادر  آن  بقیه  و  داخلی  مصرف  کشور  در 
می شود، گفت: هر ساله بخشی از زعفران 
داخلی،  مصرف  برای  شده  گرفته  نظر  در 
این حجم  بگویم  باید  می شود که  رسوبی 
در  حاضر  حال  در  دارد.  صادرات  قابلیت 
آگاه  آنها  از  نیز  دولت  که  انبار  چندین 
است. شده  انبار  زعفران  هزاران کیلو  است 
آیا  پرسش که  این  به  پاسخ  در  حسینی 
می توانند  چین  و  افغانستان  زعفران کاران 
شوند،  تبدیل  ما  برای  جدی  رقیب  به 
این  در  به تازگی  افغانستان  کرد:  بیان 
آنجایی که  از  و  است  شده  وارد  مسیر 
حاکم  کشور  این  در  منسجمی  سیاست 
اعتماد  آنها  عملکرد  به  نمی توان  نیست 
کرد. از سوی دیگر چین هم در پی کشت 
زعفران  با  نمی تواند  و  است  گلخانه ای 
می شود  کشت  اراضی  در  که  ما  طبیعی 
به خوبی  فرصت   این  از  باید  کرد.  رقابت 
استفاده کنیم و یک تازی خود را در تولید 

کنیم. حفظ  جهان  در  زعفران 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس اعالم کرد:

مخالفت کمیسیون برنامه 
و بودجه با افزایش حداقل 

10 درصدی حقوق ها 
بودجه مجلس  برنامه و  رئیس کمیسیون 
هماهنگی  و  مذاکره  هیچ  هنوز  گفت: 
تعیین  برای  مجلس  و  دولت  بین 
در  دولت  کارکنان  حقوق  افزایش  میزان 
منتشر  اخبار  نگرفته؛  انجام  آینده  سال 
ایلنا،  گزارش  به  است.  غیر واقعی  شده 
حمیدرضا حاجی بابایی، اعالم کرد سازمان 
رسمی  صورت  به  تاکنون  بودجه  و  برنامه 
اعالم  را  چیزی  حقوق ها  افزایش  درباره 
در  حقوق  افزایش  میزان  است.  نکرده 
شاخص های کالن  به  بستگی  آینده  سال 
اقتصادی، وضعیت تورم و نوع درآمدها و 
دارد.  ۱۴۰۱ سال  بودجه  الیحه  در  هزینه ها 
 ،۱۴۰۱ بودجه  بخشنامه  اساس  بر 
و  حقوق  افزایش  درصد   ۱۰ علی الحساب 
گرفته  نظر  در   ۱۴۰۱ سال  برای  دستمزد 
شده است. این حداقل ۱۰ درصد افزایش 
به  که  درصدی   5۰ حدود  تورم  با  حقوق 
نمایندگان  سوی  از  غیررسمی  صورت 
مجلس اعالم شده، مطابقت ندارد. فعاالن 
کارگری به میزان ۱۰ درصد افزایش حقوق 
معترض هستند. کارمندان حداقل بگیر هم 
که معموال حقوق آن ها با دستمزد کارگران 
اعتراض  شده  اعالم  خبر  به  دارد،  تطابق 

دارند.
ماه گذشته که برای اولین بار خبر افزایش 
اعالم  دستمزد  و  حقوق  درصد   ۱۰ حداقل 
شورای  کارگری  عضو  خدایی،  علی  شد، 
عالی کار -نهادی که مسئول تعیین میزان 
این  بود  گفته  است-  کارگران  دستمزد 
به سبد معیشت  تعیین دستمزد،  در  نهاد 
 ۱۴۰۰ در سال  آن  قیمت  توجه می کند که 
است. رسیده  تومان  میلیون   ۱۱ حدود  به 

 در سال ۹۹ یک میلیون و ۶۳۰ هزار میلیارد 
پرداخت  دولت  سوی  از  پنهان  یارانه  تومان 
شده است، این رقم معادل ۲,5 برابر عملکرد 
حجم  درصد   ۴۶ و  دولت  عمومی  بودجه 
نقدینگی در این سال است. این آماری است 
منتشر  بودجه  تفریغ  خالصه گزارش  در  که 
آمده  محاسبات کشور  دیوان  سوی  از  شده 
وضعیت  وخامت  از  نشان  آماری که  است. 
پرداخت یارانه انرژی دارد. موضوعی که بارها 
در مورد آن تذکر داده شده و به آن پرداخته 
بی توجهی  مورد  همچنان  اما  است،  شده 

است. سیاست گذاران 
اطالعات مندرج در این گزارش نشان می دهد 
هدفمندی  قانون  اجرای  زمان  ابتدای  از 
بررسی  مورد  زمانی  بازه  تا   )۱۳۸۹( یارانه ها 
این گزارش )۱۳۹۹( مبلغ 5۲۴ هزار و ۸5۰ 
میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، 
ارتقاء  اجتماعی،  تأمین  جامع  نظام  اجرای 
هزینه  تامین  به  کمک  جامعه،  سالمت 
و  اشتغال  و  مسکن  مقاوم سازی  مسکن، 
حمایتی  برنامه های  اجرای  و  توانمندسازی 
پرداخت شده است. در همین مقطع با توجه 
دلیل  به  نفتی  فرآورده های  قیمت  اینکه  به 
مشکالت تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور با 
افزایش روبه رو شد، یک میلیون و 5۱۴ هزار 
مابه التفاوت  عنوان  با  تومان  میلیارد   ۸5۱ و 

فوب خلیج  قیمت  و  قیمت فروش مصوب 
سوخت  و  اصلی  نفتی  فرآورده  پنج  فارس 
هوایی، به حساب بدهکاری دولت منظور شده 

است.

 رقم قابل توجه یارانه پنهان
این گزارش  در  پنهان که  یارانه  آمار  اما 
مورد تاکید قرار گرفته است، رقم قابل توجهی 
در  هم  بذرپاش  رقمی که  می دهد،  نشان  را 
روزی که به مجلس رفته بود تا بخش هایی از 
این گزارش را قرائت کند به آن اشاره کرده و 
گفت: » یارانه پنهان موضوعی است که همواره 
نمی شود.  توجه  آن  به  اما  می شود  اعالم 
میلیون  در سال ۹۹ یک  پنهان  یارانه  میزان 
عدد  که  است  تومان  میلیارد  هزار   ۶۰۳ و 
بررسی هایی  اساس  بر  است«  بزرگی  بسیار 
آمده  بودجه  تفریغ  گزارش  در  آن  نتایج  که 
است یک میلیون و ۶۳۰ هزار میلیارد تومان  
تحت عنوان یارانه پنهان، شامل یارانه کاالهای 
اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، 
گاز طبیعی، برق و آب پرداخت و یا به حساب 
بدهکاری دولت منظور شده است. این میزان 
از یارانه انرژی حدود ۲,5 برابر عملکرد بودجه 
عمومی دولت و ۴۶ درصد حجم نقدینگی در 
موجود  جدول  اساس  بر  است.   ۱۳۹۹ سال 
در این گزارش بیشترین یارانه پنهان، به گاز 
طبیعی اختصاص داشته و در مرحله بعد به 

هوایی  سوخت  و  نفتی  اصلی  فرآورده  پنج 
پرداخت شده است. گزارش دیوان محاسبات 
دلیل این حجم مصرف گاز طبیعی در کشور 
را ناشی از سیاست های اشتباه استفاده از این 
نوع سوخت به عنوان منبع اصلی گرمایشی و 
عنوان  آن  با  مرتبط  تجهیزات  پایین  کیفیت 
کرده که عالوه بر خسارات مالی شدید، باعث 
محیط  آسیب های  و  شهرها  هوای  آلودگی 

زیستی هم می شود.

 70 درصد گاز مایع توزیع شده به 
دست مصرف کننده واقعی نرسیده

دیوان  سوی  از  شده  منتشر  گزارش  در 
محاسبات آمار دیگری در خصوص وضعیت 
به  مربوط  که  دارد  وجود  هم  کشور  در  گاز 
است.  مختلف  شهرهای  در  مایع  توزیع گاز 
درصد گاز   ۷۰ است  داده  نشان  بررسی  این 
مصرف کننده  دست  به  شده  توزیع  مایع 
واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط 
رسیده  فروش  به  توزیع کننده  شرکت های 
شده  عنوان  شرایطی  در  آمار  این  است. 
پرداختی  مابه التفاوت  به  توجه  با  است که 
اختالف  بابت  پاالیشگاه ها  به  دولت  از طرف 
نرخ مصوب )۲۳۰ تومان( و نرخ جهانی، در 
سال ۹۹ مبلغ یارانه پرداختی به شرکت های 
توزیع کننده بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده 

است.

 بهره برداری از چاه های 
غیرمجاز بدون جریمه

انرژی  حوزه  به  این گزارش که  دیگر  بخش 
پرداخته است، مربوط به چاه های غیرمجازی 
بهره برداری قرار گرفته  است که حفر و مورد 
سال  در  است  آمده  گزارش  این  در  است. 
۱۳۹۹ نسبت به مسلوب المنفعه کردن چاه های 
میزان  به  مربوط  جریمه  و  اقدام  غیرمجاز 
دریافت  چاه  انسداد  زمان  تا  آب  برداشت 
می شد؛ اما در اقدامی جهت مسلوب المنفعه 
کردن تعداد  ۳۷۶۳۸۹ حلقه چاه غیرمجاز 
علت  به  و  نگرفته  صورت  شده  شناسایی 
عدم ابالغ دستورالعمل هیچ گونه وجهی بابت 
برداشت ۷ میلیارد و ۳۳۲ میلیون و یکصد 
هزار مترمکعب آب از چاه های مذکور دریافت 

است. نشده 

 91 درصد شهرک های صنعتی یکی 
از خدمات آب،برق، گاز و یا مخابرات 

را ندارند
بر اساس گزارش دیوان محاسبات هزار و ۱۱ 
صنایع  سازمان  زیرمجموعه  صنعتی  شهرک 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران هستند که 
از این تعداد ۸۲۸ شهرک به بهره برداری رسیده، 
مجموع سرمایه گذاری انجام شده در آنها بالغ 
بر ۱۱ هزار و ۶5 میلیارد تومان است. از مجموع 
این تعداد شهرک صنعتی ۱۷۲ شهرک صنعتی 
فاقد آب، ۱۷۰ شهرک صنعتی فاقد برق، ۳55 
شهرک صنعتی فاقد گاز و ۲۲۲ شهرک صنعتی 
فاقد خدمات مخابراتی هستند. به عبارتی ۹۱۹ 
شهرک صنعتی -حدود ۹۱ درصد- از دریافت 
خدمات مربوط به آب، برق، گاز و یا خدمات 

مخابراتی محرومند.

 فعالیت بیش از 10 هزار مرکز 
غیرمجاز استخراج رمزارز

این  از وضعیت استخراج رمزارز در  آماری هم 
گزارش آمده است. موضوعی که به ویژه در یک 
شبکه  خصوص  به  انرژی  حوزه  سال گذشته 
توزیع برق کشور را تحت تاثیر قرار داده است. 
مجموع  از  ایران  سهم  این گزارش  اساس  بر 
خاص  طور  -به  ارزها  رمز  استخراج  ظرفیت 
دنیا  از ظرفیت کل  بیتکوین- حدود ۱۰ درصد 
بوده که تقریبا معادل ۲۰۰۰ مگاوات، معادل ۳ 
درصد ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه های کشور 
) ۶۴.۰۳5 مگاوات( است. اما آمار قابل تامل در 
این گزارش مربوط به مراکز غیر مجاز ماینینگ در 
کشور است. در این گزارش آمده است از مجموع 
این مقدار، تعداد 5۰ مرکز  -با ظرفیت حدودی 
۲۰۹ مگاوات- به صورت مجاز فعالیت می کنند. 
تعداد 5،۱۴۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز -با 
مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات- تاکنون در کلیه 
و جمع آوری شده اند.  استان های کشور کشف 
مابقی مراکز غیرمجاز کشف نشده نیز با ظرفیت 
همچنان  متاسفانه  مگاوات   ۱،۱۸۴ حدودی 
به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند. با 
مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات و تعداد نامشخص 
مراکز غیرمجاز کشف نشده هم با ظرفیت هزار 
و ۱۸۴ مگاوات به استخراج رمز ارز پرداخته اند. 
به این ترتیب به طور تخمینی بیش از ۱۰ هزار 
مرکز غیر مجاز در کشور فعال هستند. فعالیت 
این مراکز غیرمجاز در حالی همچنان ادامه دارد 
که اخیرا استخراج رمزارز در ساختمان سازمان 
بورس خبرساز شده و از طرفی رئیس پلیس 
امنیت اقتصادی ناجا اعالم کرده است: »بعضی 
از سازمان و دستگاه ها در زمینه استخراج رمزارز 
فعالند که اخبار این  سازمان ها را داریم« با اینکه 
فعاالن  با  برخورد  از  بارها  بخش  این  متولیان 
گفته اند،  کشور  در  ماینینگ  صنعت  غیرمجاز 
هرگز در مورد هویت این فعاالن غیرمجاز -که 
پلیس  رئیس  اساس گفته  بر  آنها  شناسایی 
امنیت اقتصادی ناجا هم صورت گرفته است- 
سخنی به میان نمی آورند. با وجود آسیب جدی 
که این فعالیت غیرمجاز به شبکه انرژی کشور 
وارد کرده است، گویا هنوز مماشات و سکوت 
سیاستی است که مسئوالن امر در قبال برخی 
از سازمان ها و ارگان ها و افراد خاصی که اقدام 
به استفاده از برق یارانه ای برای استخراج رمزارز 

می کنند، در پیش گرفته اند. 

آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرد: 
اگر جهان امیدوار است با تغییرات اقلیمی 
بازارهای  و  کند  مقابله  موثرتری  شکل  به 
دربیاورد،  کنترل  تحت  را  پرنوسان  انرژی 
سرمایه گذاری در انرژی پاک باید تا پایان 
دهه جاری سه برابر شود. به گزارش ایسنا، 
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد جهان به 
آتی  انرژی  نیازهای  تامین  برای  حد کافی 
مربوط  نمی کند. هزینه  خود سرمایه گذاری 
پیدا  افزایش  تدریج  به  انرژی  گذار  به 
می کند اما همچنان بسیار پایین تر از میزان 
رشد  به  رو  تقاضای  تامین  برای  ضروری 
مانده  پایدار  به شکل  انرژی  برای خدمات 
پاریس  در  مستقر  بان  دیده  این  است. 
»دورنمای  ساالنه  گزارش  امسال  اوایل 
راهنمایی کنفرانس  برای  را  جهان«  انرژی 
ملل  سازمان   COP۲۶ اقلیمی  تغییرات 
برگزار  دیگر  ماه  یک  از  کمتر  که  متحد 

کرد. منتشر  می شود، 
داد  هشدار  انرژی  بین المللی  آژانس 
خورشیدی،  نیروی  مانند  تجدیدپذیرهایی 
بیوانرژی  به همراه  برق آبی  و  بادی  نیروی 
باید سهم بزرگتری در بهبود سرمایه گذاری 
داشته  پساکرونایی  دوران  در  انرژی  در 
از  سوم  دو  از  بیش  تجدیدپذیرها  باشند. 
در  نیروی جدید  در ظرفیت  سرمایه گذاری 

می دهند  اختصاص  خود  به  را  جاری  سال 
اما رشد قابل مالحظه استفاده از زغال سنگ 
و نفت باعث دومین افزایش ساالنه بزرگ 

است. شده  دی اکسید کربن  انتشار 
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، گذار 
انرژی سریع تر مصرف کنندگان را در آینده 
سناریوی  در  زیرا  می کند،  حمایت  بهتر 
آالیندگی  انتشار  شدن  صفر  بلندپروازانه 
کاال  قیمت  شوک   ،۲۰5۰ سال  تا   )NZE(
مقایسه  در  را  مصرف کنندگان  هزینه های 
سیاست های  محافظه کارانه تر  سناریوی  با 
اعالم شده )STEPS( ۳۰ درصد کمتر باال 
می برد. سوخت های فسیلی زغال سنگ، گاز 

عرضه  از  درصد   ۸۰ حدود  نفت  و  طبیعی 
انرژی جهان در سال ۲۰۲۰ را تشکیل دادند 

بود. درصد   ۱۲ تنها  تجدیدپذیرها  سهم  و 
در سناریوی »صفر شدن انتشار آالیندگی« 
 ۱.5 حدود  در  دما  افزایش  که  این  برای 
مصرف  باید  شود،  داشته  نگه  درجه 
جاری  قرن  اواسط  تا  فسیلی  سوختهای 
به  تجدیدپذیرها  و  چهارم  یک  از  به کمتر 
بیش از دو سوم برسد. اگر جهان در مسیر 
اعالم  سیاست های  سناریوی  در  فعلی که 
شده تشریح شده است، حرکت کند دمای 
هوا تا سال ۲۱۰۰ افزایش ۲.۶ درجه خواهد 

داشت.

آژانس بین المللی انرژی:

سرمایه گذاری در انرژی پاک باید 3 برابر شود

انرژی

برنامه ای که برای نیروگاه ها 
در نظر گرفتیم به طور 

روزانه مشخص کرده که چه 
واحدهایی و به چه صورتی 
باید وارد مدار باشند، تمام 

تالش ما این است که بدون 
محدودیت و یا با کمترین 

محدودیت زمستان را پشت 
سر بگذاریم

معاون برق و انرژی وزیر نیرو:

مشکلی برای تامین سوخت نیروگاه ها نداریم
معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: همکاری 
برای  نیرو  و  نفت  وزارت  بین  خوبی  بسیار 
اگر  و  دارد  وجود  نیروگاه ها  تامین سوخت 
این همکاری ادامه یابد مشکلی برای تامین 
سوخت نیروگاه ها نخواهیم داشت. به گزارش 
ایسنا همایون حائری در خصوص اقدامات 
صورت گرفته برای تامین سوخت نیروگاه ها، 
گفت: تعامل باالی دو وزارتخانه نفت و نیرو 
موجب شده که روند پر شدن مخازن سوخت 
به ویژه مخازن گازوئیل به خوبی انجام شود 
و امیدواریم با این روال قبل از فصل سرما 

مخازن به میزان کافی پر شده باشد.
حائری با بیان اینکه شرایط خوبی را داریم 
باشد،  ادامه داشته  امیدواریم همکاری ها  و 
گفت: تمام تالش خود را برای تامین برق 
انجام خواهیم داد و با آمادگی نیروگاه ها و 
برق  در بخش  مدیریت مصرف  برنامه های 
سر  پشت  مشکل  بدون  را  زمستان  و گاز 

گذاشت. خواهیم 
به  اشاره  با  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق  معاون 
تامین  برای  نظر گرفته شده  در  برنامه های 
گفت:  نیز،  آینده  سال  تابستان  در  برق 
برنامه ای که برای نیروگاه ها در نظر گرفتیم به 
طور روزانه مشخص کرده که چه واحدهایی 
و به چه صورتی باید وارد مدار باشند و تمام 
سال  تابستان  تا  را  نیروگاهی  ظرفیت های 

آینده وارد مدار می کنیم، تمام تالش ما این 
با کمترین  یا  و  محدودیت  بدون  است که 
بگذاریم. سر  پشت  را  زمستان  محدودیت 

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز به تازگی 
در  نیروگاه ها  سوخت  تامین  خصوص  در 
نیروگاهی  سوخت  موضوع  گفت:   زمستان 
یکی از موضوعات بسیار مهم برای زمستان 
است. مشکلی که در سال گذشته بوجود آمد 
این بود که مخازن سوخت نیروگاه ها پر نشد 
و به همین دلیل تامین گاز با خلل مواجه 
به  تامین گاز  اولویت  سال گذشته  در  شد. 
داده شد، همین  به بخش خانگی  درستی 
نیروگاه ها  از  برخی  تا  شد  موجب  مسئله 
سوخت کافی نداشته باشند لذا امسال از یک 
ماه گذشته در یک اقدام مشترک با وزارت 
نفت تالش کردیم تا ناوگان حمل و نقل کشور 

را بسیج کنیم.
به گفته محرابیان مصوبه خوبی نیز در دولت 
گرفت  صورت  ناوگان  مالکان  تشویق  برای 
خوبی  بسیار  سرعت  با  حاضر  حال  در  و 
الزم  و  بوده  انجام  حال  در  سوخت رسانی 
است که این خبر خوب را بدهم که موجودی 
سال گذشته  در  ما  ذخیره  از  باالتر  مخازن 
است و این شرایط را ادامه می دهیم تا به 
یک ذخیره مطمئن برسیم و اگر مطابق برنامه 

نداریم. نگرانی  شود  انجام  سوخت رسانی 

بخشی از گزارش تفریغ بودجه 99 که 31 شهریور از سوی دیوان محاسبات به مجلس تقدیم شده بود، سه شنبه بیستم مهرماه، توسط 
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی مجلس قرائت شد. به گفته بذرپاش این گزارش شامل حسابرسی بیش از 
3700 دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6800 گزارش حسابرسی و موارد دیگر بود که بخشی از آن قرائت و بخشی که شامل ارقام 
خاص و محرمانه بود، در جلسه غیرعلنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش شامل اطالعات قابل توجهی در حوزه انرژی است 
از جمله اینکه بیش از 70 درصد گاز مایع توزیع شده در سال های اخیر به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت 
توسط شرکت های توزیع کننده به فروش رسیده است. آمارهایی هم در خصوص پرداخت یارانه پنهان به ویژه در بخش انرژی و همچنین 
ارقامی در خصوص هدررفت انرژی در این گزارش مورد تاکید گرفته است. بر اساس مندرجات این گزارش در فاصله سال های 96 تا 99 

در بخش آب هفت هزار میلیارد تومان و در بخش برق 9 هزار میلیارد تومان بوده است.

در سال ۱۳۹۹ نسبت به 
مسلوب المنفعه کردن چاه های 

غیرمجاز اقدام و جریمه مربوط 
به میزان برداشت آب تا زمان 

انسداد چاه دریافت می شد؛ اما 
اقدامی جهت مسلوب المنفعه 
کردن تعداد  ۳۷۶۳۸۹ حلقه 
چاه غیرمجاز شناسایی شده 

صورت نگرفته است 

بیش از هشت سال از ایجاد 
شرکت شهرک های کشاورزی 
می گذرد. در حالی که تا پایان 

سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۸،۰۰۰ 
هکتار زمین از منابع دولتی و 

ملی در اختیار این شرکت قرار 
گرفته است و رقمی بالغ بر ۴۰۰ 
میلیارد تومان از منابع عمومی 

و داخلی صرف آماده سازی 
شهرک ها شده، به عبارتی 

عملکرد شرکت طی ۸ سال تنها 
۱.۹ درصد است
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1ادامه از صفحۀ

 نادیده گرفتن کودکان در 
سند ملی کودک و نوجوان

۳. در ماده ۴ نقش های جنسیتی بخشی از 
هویت کودک برشمرده شده اند. این موضوع 
ناقض اصل نبود تبعیض است زیرا بر مبنای 
اسم  به  کودکان  به  را  تفکیکی  جنسیت، 

»حق« تحمیل می کند.
۴.  اصلی ترین استدالل علیه حق استفاده از 
زبان مادری )آموزش زبان مادری و آموزش 
ملی  انسجام  بر  تاکید  مادری(  زبان  به 
کشورهای  از  بسیاری  موفق  تجربه  است. 
جهان نشان داده نباید این حق را بامفهوم 
برساخته انسجام ملی محدود کرد. بلکه با 
آموزش، می توان  در  کودکان  تقویت حضور 
زبان  کنار  در  تا کودکان  ایجاد کرد  فرصتی 
که  بیاموزند  را  واسطه  زبان  یک  مادری، 
در  ممکن کند.  نیز  را  اقوام  سایر  با  ارتباط 
وارونه  را  مسئله  صورت  ماده  این  واقع 
صرفًا  ماده  این  همچنین  می کند.  تعریف 
به احترام به این حق توجه دارد، در حالی 
حقوق  برخی  به   )respect( احترام  که 
کافی نیست و حمایت )protect( و تحقق 
بخشیدن )fulfill( نیز ضرورت دارد. مثاًل اگر 
دولت از آموزش به زبان مادری ممانعت به 
عمل نیاورد، به این حق »احترام« گذاشته، 
اما اگر کسی مانع این حق شود دولت باید 
از این حق »محافظت« کند و اگر به دالیل 
حق  این  تحقق  امکان  زیرساختی  و  مالی 
نیست، دولت باید برای »تحقق بخشیدن« 

ایجابی کند. اقدام  به آن 
5. در این سند خبری از مفهوم منافع عالیه 
کودکان نیست. این مفهوم تعریف و ابعادی 
مشخص دارد و کمیته حقوق کودک سازمان 
ارتباط  به   ،۱۴ شماره  عمومی  نظر  در  ملل 
این مفهوم با تمام مفاد پیمان نامه پرداخته 
است. با این حال این مفهوم در سند ملی 

غایب است.
۶.  هرچند کودکان سرمایه های انسانی آینده 
انسان هایی  حال  هر  در  اما  جوامع هستند 
از  نبودن  برخوردار  که  هستند  نیز  ذی حق 
حقوقشان هم آنان را دچار رنج می کند و هم 
»امروز« و هم »آینده« آنان را متاثر می کند. 
با این حال بدون توجه به این ذی حق بودن، 
مبنای حقوق کودکان در این صرفًا سند آینده 
جوامع برشمرده می شود و امروز را صرفًا به 
دلیل اهمیت آینده مهم می داند. این نگاه، 

نگاهی ابزاری به کودکان است.
مثاًل   ( حقوق  از  مجموعه  هر  تجمیع   .۷
مجموعه حقوق اجتماعی یا فرهنگی و ...( 
تقلیل دهنده این حقوق است. ذکر هر حق به 
صورت یک ماده مجزا در پیمان نامه به دلیل 
است.  اهمیت مستقل هر حق  و  شفافیت 
یک جا نوشته شدن حقوق مستقل، و البته 
ماده،  یک  در  و  هم  کنار  در  هم،  با   مرتبط  

تقلیل دهنده آن حقوق است.
۸. بخش زیادی از متن سند به موضوعات 
را طلب  دولت  اقدام  و  دارد  اشاره  عقیدتی 
می کند، اما در عوض برای حقوق اجتماعی 
معیشت  از  حمایت  و  عدالت  برقراری  و 
و  موثر  اقدام  فقیر  کودکان  و  خانواده ها 
نظام مند دولت به شکلی روشن و مطلوب 

نمی شود. طلب 
۹.  پیمان نامه حقوق کودک ۴ اصل بنیادی 
حق  عالیه،  منافع  رشد،  و  بقا  حق  دارد: 
سند  متن  تبعیض.  عدم  اصل  و  مشارکت 
ملی در ابتدا مدعی است که یکی از اهداف 
این سند تبیین حق شرط جمهوری اسالمی 
بر پیمان نامه و ایجاد یکپارچگی است. این 
به آن معناست که پیمان نامه حقوق کودک 
و بحث  پذیرش است  کلیت خود مورد  در 
با  است.  بومی سازی  و  اجرایی  هماهنگی 
این حال نبود اشاره صریح سند به این چهار 
از  حاکی  پیمان نامه،  و کلی  اساسی  اصل 

اصول است. این  به  بی توجهی 
۱۰.  این سند به حقوق کودکان معلول توجه 
ندارد و مسائل کودکان معلول را اساسا با ذکر 
در ذیل ماده حق بهداشت، به مسائل مربوط 
پزشکی- پارادایم  فرومی کاهد.  سالمت  به 
معلوالن  نقد  مورد  سال هاست  که  درمانی 
است، معلولیت را نقصان و مستلزم مداخله 
بیماران  به  را  معلوالن  و  می داند  درمانی 
در  که  حالی  در  می کاهد.  فرو  پزشکان 
پارادایم اجتماعی، ضمن تاکید بر مداخالت 
انتخاب، حقوق  عنوان یک حق  به  پزشکی 
باالخص  معلول،  جمله کودکان  از  معلوالن، 
منع  دربرگیرنده،  آموزِش  مانند  حقوقی 
و  آموزشی  و  فرهنگی  و  اجتماعی  تبعیض 
مناسب سازی  و  معلولیت  دلیل  به  کالبدی 
اجتماعی و کالبدی از اولویت ها و موضوعات 

هستند. بنیادی 
۱۱. نگارش چنین سندی مستلزم مشارکت 
طرح  و  است  اجتماعی  مختلف  گروه های 
بحثی در سطح کشوری است. مهم ترین این 
و  نوجوانان هستند  و  خود کودکان  گروه ها 
و  والدین، مربیان  بعدی  شامل  گروه های 
نوجوانان،  و  حوزه کودکان  فعاالن  معلمان، 
وکال، جامعه شناسان و ... است. با این حال 
نه در نگارش این سند خبری از طرح بحث 
در سطح کشوری بوده است، نه فضایی برای 

مشارکت گروه های ذی مدخل و ذی نفع.

واژه های  از  استفاده  تعاریف،  در  ابهام 
برای  سند  این  نبودن  همه گیر  و  ناآشنا 
نکاتی  مهم ترین  ایرانی،  کودکان  تمام 
است که درباره سند ملی حقوق کودک و 
آمده  این حوزه  فعاالن  به چشم  نوجوان 
است. مسا ئلی که به گواه زهرا آیت اللهی، 
در  زنان  اجتماعی  فرهنگی  شورای  عضو 
عنوان  به  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای 
نوجوان  و  کودک  ملی  سند  قوت  نقاط 
معرفی شده است. او در گفت وگو با یکی 
اساس  تلویزیونی گفته که  شبکه های  از 
که  بوده  معایبی  رفع  سند،  این  تنظیم 
»یکی  داشته اند:  دیگر  باالدستی  اسناد 
از معایب بزرگ کنوانسیون حقوق کودک 
آزادی  حق  کودکان  برای  که  است  این 
می رسد  نظر  به  دارد،  مذهب  و  عقیده 
می خواهد  کنوانسیون  اینجا،  در  که 
باشد  داشته  دین  می تواند  بگوید کودک 
از  رها  را  کودک  یعنی  باشد  نداشته  یا 
در  ما  حالی که  در  می بیند  دینی  تربیت 
وظایف  از  یکی  عنوان  به  کودک،  سند 
به  موظف  والدین  می گوییم  خانواده ها 
اعتقادات  راستای  در  فرزندان  ترتیب 

کنوانسیون  در  متاسفانه  هستند.  دینی 
دنیوی  مسائل  به  توجهی  اصال  کودک 
نقش  حتی  نشده،  کودکان  اخروی  و 
بود.«  شده  دیده  کمرنگ  هم  والدین 
تقریبا  همکارانش  و  آیت اللهی  دغدغه ی 
حقوق  ملی  سند  بخش های  تمام  در 
می خورد.  چشم  به  نوجوان  و  کودک 
قبلی  قوانین  در  والدین  کمرنگ  نقش 
و  »کودک  نظیر:  جمالتی  و  عبارت ها  با 
دارد  را  بودن«  خانواده  »با  حق  نوجوان 
یا  شود«  جدا  خود  خانواده  از  نباید  و 
نوجوانان  و  کودکان  از  سرپرستی  »برای 
فاقد  سرپرست  دارای  یا  و  بی  سرپرست 
خانواده های  صالح،  بستگان  صالحیت، 
نهادهای  و  صالحیت  دارای  داوطلب 
اولویت  دارای  ترتیب  به  اجتماعی  صالح 
هستند.«، »والدین باید کودک و نوجوان 
شایسته  ارتباطات  برقراری  به  نسبت  را 
روابط  جمله  از  اجتماعی  و  خانوادگی 
صمیمی با خواهر و برادر و سایر بستگان 
در  نوجوان  و  »کودک  نمایند.«،  هدایت 
دستورات  از  اطاعت  والدین،  به  احترام 
مشروع آنها و رفتار نیکو با سایر اعضای 

مسئول  رشد،  میزان  به  توجه  با  خانواده 
است.  شده  جبران  هستند.« 

ابهام در تعریف سن کودکی 
این  تفاوت های  مهم ترین  از  یکی 
سن  تعریف  در  قبلی  قوانین  با  سند 
و  پیمان نامه  که  هرچند  است.  کودکی 
نوجوان  از حقوق کودک و  قانون حمایت 
ابالغ  و  تصویب  مجلس  در   ۹۹ سال  که 
نظر  ۱۸ سال در  زیر  را  شد، سن کودکی 
برای  دیگری  تعریف  سند  این  گرفتند، 
است:  کرده  تاکید  و  داده  ارائه  کودکی 
از کودک هر  »از نظر سند حاضر، منظور 
نرسیده  بلوغ  سن  به  که  است  انسانی 
بالغی  فرد  نوجوان  از  منظور  و  باشد 
عقلی  رشد  به  قانون  براساس  که  است 
خود  ویژه  تکلیف  و  حق  با  متناسب 
افراد  شامل  تعریف  این  است.  نرسیده 
بالغ محجور نمی  شود.« تعریفی که برای 
به  فراوانی  ابهامات  حقوق کودک  فعاالن 
قاسم زاده،  فاطمه  است.  داشته  همراه 
کودکان  یاری  شبکه  مدیر  و  روانشناس 
حقوق  فعاالن  از  یکی  خیابان،  و  کار 
از روی دو جنبه  را  کودک است که سند 

ساختاری و محتوایی بررسی کرده است. 
او به روزنامه »پیام ما« می گوید سند و 
پیمان نامه  با  آن  در  مطرح شده  مفاهیم 
نوشتن  »برای  ندارد:  تناسبی  هیچ 
۴۰ کارشناس  سال،   ۱۰ حدود  پیمان نامه 
متفاوت،  ملیت  و  مذهب  و  دین  با 
نگارش  در  اما  کردند  نگارش  به  اقدام 
در  دانشگاهی که  مرجع  هیچ  سند  این 
حوزه کودک فعالیت کند، مشارکت نکرده 
است و حتی خود مرجع ملی کنوانسیون 
قرار  محتوا  درجریان  نیز  کودک  حقوق 
نگرفته است و همین مساله باعث ایجاد 
با پیمان نامه  مشکالت محتوایی بسیاری 
حتی  می گوید  قاسم زاده  است.«  شده 
تعریف رشد در این سند تعریف درستی 
نیست: »تعریف بلوغ هم در این سند با 
یکسان  روانشناسی  از جنبه  بلوغ  تعریف 
جنسی  بلوغ  به  اشاره  صرفا  و  نیست 
سند،  این  در  می گوید  او  است.«  کرده 
اما  ندارد  مشخصی  تعریف  سن کودکی 
از سن کودکی:  به نظر می رسد که منظور 
برای  سال   ۱5 و  دختران  برای  سال   ۹«
از  استفاده  به  وقتی  زیرا  باشد،  پسران 
اشاره  مخاصمات  و  جنگ  در  کودکان 
منظورش  که  می کند  مشخص  می کند، 
کودکان زیر ۱5 سال است. این در حالی 
افراد  بین المللی حضور  قوانین  است که 
زیر ۱۸ سال در جنگ  را ممنوع دانسته 
معاون  محسنی،  لطف هللا  است.« 
حقوق  از  حمایت  انجمن  اجتماعی 
کودکی  سن  تعریف  درباره  نیز  کودک 
وقتی  می گوید  ما«  »پیام  روزنامه  به 
می گیرد  قرار  بزرگسال  رده  در  کودک 
رشد  به  شناختی  لحاظ  از  بتواند  که 
مال  کند،  قضاوت  بتواند  باشد،  رسیده 
نظر  از  می گوید  محسنی  کند.  اندیشی 
سنی  در  رشد  فرآیند  این  تکمیل  علمی 
نزدیک به ۱۸ سال رخ می دهد: »یعنی 
تعقل  و  تفکر  می تواند  سنی که کودک 
باشد.«  اوضاع مسلط  بر  باشد و  داشته 
سن  قبلی  قوانین  در  محسنی،  به گفته 
این  و  بود  لحاظ شده  سال   ۱۸ کودکی 
»قوانین  است:  عقبگرد  نوعی  به  سند 
برای  را  دیگری  سن  مدنی  و  کیفری 
کودکی  در نظر می گیرند، این سند باید 
به  اما  می کرد  برطرف  را  ابهامات  این 
ابهامات  این  به  حتی  که  می رسد  نظر 

است.«  دامن زده 
این  اشکاالت  از  دیگر  یکی  قاسم زاده 
و  ناآشنا  کلمات  از  استفاده  را  طرح 
و  »ایتام«  »صغار«،  چون  غیرعلمی 
»غبطه« می داند: »فهم این کلمات شاید 
برای هر پدر و مادر و معلمی که بخواهد 
گفته  به  باشد.«  دشوار  بخواند،  را  آن 
سند  این  ابهامات  دیگر  از  زاده  قاسم 
هرچند که  است،  سرپرست  واژه  تعریف 
یعنی  والدین  صراحت  به  نامه  پیمان  در 
برای  سرپرست  عنوان  به  را  مادر  و  پدر 
کودک در نظرگرفته است اما در این سند 
هنوز روشن نیست که منظور از سرپرست 
به  انتقاداتی که  از دیگر  چه کسی است. 
احوال  به  مربوط  ماده  است،  وارد  سند 
با عناوینی چون طالق  شخصیه است که 
مساله ای  است،  شده  پر  ارث  و  نکاح  و 
ارتباط دارد  او: » به خانواده  که به گفته 
هم  محسنی  که  نکته ای  کودک.«  نه  و 
مسئله  می گوید  و  دارد  تاکید  آن  روی 
در سند  و سالمت جنینی که  حق حیات 
حقوق کودک  رده  در  شده،  اشاره  آن  به 
رده  در  تولدش  از  بعد  »جنین  نیست: 

می شود.« محسوب  کودکان 

غربالگری  ممنوعیت  احتمال 
حق  موضوع  به  سند،  این   ۶ ماده 
سالمت کودکان اشاره دارد. در این ماده 
عنوان شده است: »کودکان و نوجوانان را 
آزمایش های  و  تحقیق  موضوع  نمی  توان 
پزشکی قرار داد، مگر در صورت نیاز برای 
ِموازین  رعایت  با  آنان  حیات  و  سالمت 
رضایت  و  اخالقی  و  حقوقی  پزشکی، 
زمانی  تا  او.  قانونی  سرپرست  یا  ولی 
که می  توان آزمایش  های پزشکی را روی 
روی کودک  نباید  داد،  انجام  بزرگساالن 
و نوجوان این آزمایش  ها انجام پذیرد.« 
ابهام آمیز  به نظر قاسم زاده  ماده ای که 
اشاره  غربالگری  به  »احتماال  و:  است 
است  ضرورت  یک  این  درحالی که  دارد. 
را  نوجوانان  و  نبود آن سالمت کودکان  و 

می اندازد.«  خطر  به 

برای همه کودکان این سند 
نیست   ایرانی 

حقوق کودک  فعاالن  نکاتی که  دیگر  از   
نبودن  جامع  دارند،  نظر  اتفاق  آن  روی 
برای  آن  نبودن  همه گیر  و  سند  این 
است.  اسالم  از  غیر  ادیان  با  کودکان 
دو  آوردن  به  تنها  سند  این   ۱۳ ماده  در 
دینی  اقلیت های  با  کودکان  برای  جمله 
قاسم زاده  گفته  به  است.  شده  اکتفا 
به  دیگر  ادیان  اساسی  قانون  براساس 
سند  این  اما  شده اند  شناخته  رسمیت 
»هیچ  است:  نبرده  دیگر  ادیان  از  نامی 
اقلیت ها  این  پیروان  برای  هم  حقی 
فقط گفته  است،  نشده  آورده  سند  برای 
شده در چارچوب موارد اسالمی به آداب 
نیز  محسنی  کنند.«  عمل  خود  رسوم  و 
در  مهاجر  به کودکان  نگاه  خالی  از جای 
به  توجه  ادعایش  که  می گوید  سندی 

است.  کودکان  همه 
تنبیه  سند،  این  مفاد  از  دیگر  یکی  در 
در  بازدارنده  شیوه های  با  کودکان 
آمده  شرعی  قوانین  و  ضوابط  چارچوب 
است که از نظر قاسم زاده به اندازه کافی 
در  ابهامات  این  نیست.  روشن  آن  ابعاد 
وجود  هم  بازی کودکان  و  تفریح  بخش 
دارد و گفته شده: »کودک و نوجوان حق 
از  خود  جنس  و  سن  با  متناسب  دارد 
رشد  زمینه   که  ورزش  و  بازی   تفریح، 
و  اخالقی  اجتماعی،  روانی،  جسمی، 
با  متناسب  و  فراهم آورده  را  او  معنوی 
برخوردار  باشد  اسالمی  و  ملی  فرهنگ 
به  را  نکته  این  مساله  این  شود.« 
آینده  ذهن ها متبادر می کند که شاید در 
بازی های کودکانه نیز برای جنس و سن 

شوند.  ممیزی  خاصی 

پیمان نامه  از  خروج 
اعالم  اخیر  روزهای  در  که  هرچند 
به مثابه  این سند  ابالغ  و  انتشار  شد که 
نامه حقوق کودک  از پیمان  ایران  خروج 
به  سند  انتهای  در  اما  نیست  نوجوان  و 
سند  »این  است:  شده  گفته  صراحت 
کودکان  جایگاه  تبیین  و  معرفی  مبنای 
جمهوری  اسالمی  نظام  در  نوجوانان  و 
قرار می  گیرد  بین  المللی  در مجامع   ایران 
با  مرتبط  مفاد  تصویب،  تاریخ  از  و 
بین - معاهدات  در  نوجوانان  و  کودکان 
قابل  سند  این  راستای  در  المللی 
مغایر  برنامه  های  و  قوانین  و  اجراست 
نیز باید اصالح شود.« نکته ای که به گواه 
خروج  جز  معنایی  حقوق کودک  فعاالن 

ندارد. پیمان نامه  از 

  فعاالن مدنی در گفت وگو با »پیام ما«

سند ملی کودک عقب گرد به گذشته است
لطف هللا محسنی، معاون اجتماعی انجمن حمایت از کودکان: در این سند همه کودکان دیده نشده اند

ابهام در تعاریف و استفاده از 
واژه های ناآشنا مهم ترین نکاتی 
است که در سند ملی حقوق 
کودک و نوجوان به چشم 
فعاالن این حوزه آمده است

»سند ملی حقوق کودک و نوجوان« که سال 97 شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شده بود، در آخرین روزهای شهریور امسال، از 
سوی رئیس جمهوری به دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت آموزش وپرورش، هیات وزیران و کلیه نهادهای مرتبط ابالغ شد. این 
سند به گواه نویسندگانش »در چارچوب اقدام ملی 34 از راهبرد کالن 3 نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر »تدوین سند ملی کودک 
و نوجوان مبتنی بر آموزه  ها و معارف اسالمی« و برای ارائه الگوی اسالمی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان« در 14 ماده به تصویب 

رسیده است. 
در مقدمه آن روی کلماتی چون: فرزندآوری، طهارت نسل، تربیت نیکوی کودکان، رشد و تکامل مادی و معنوی تاکید شده است. در 
انتهای مقدمه نیز تاکید شده که سند ملی حقوق کودک و نوجوان منطبق با دیدگاه  اسالم است. در روزهای اخیر و همزمان با انتشار کلیات 
این سند، فعاالن حقوق کودک به محتوای آن انتقاداتی داشتند و آن را عقب گردی برای حقوق کودکان و نوجوانان تلقی می کنند. بسیاری 
دیگر تصور می کنند که این سند قرار است جایگزین بی سروصدایی برای پیمان نامه حقوق کودک و نوجوان شود و گروهی دیگری معتقدند 

که این سند به ابهامات قبلی درباره سن کودکی در قانون دامن زده است.

مناطق  امور  ارزیابی  و  هماهنگی  معاون 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با 
اشاره به اینکه عوامل پیمانکار شهرداری تهران 
لباس فرم و خودروهای  در حوزه پسماند، 
وانت با تیپ مشخص و تعریف شده دارند 
و کامال با عوامل غیر مجاز قابل تشخیص و 
تفکیک هستند، از پیگیری برای برخورد با 

زباله جمع کن های غیرمجاز خبر داد.
در  ایسنا،  با  وگو  گفت  در  نوربخش  مجید 
تشریح روند جمع آوری زباله های تفکیکی 

در شهر تهران که بعضا در شب و در برخی 
و  لباس  بدون  افرادی  تهران  شهر  محالت 
مشخصه ای اقدام به جمع آوری زباله ها در 
گونی های بزرگ می کنند و نهایتا در ساعات 
بامدادی به ق کامیون ها این گونی ها منتقل 
می شوند، گفت: »گونی های مواد بازیافتی 
متعلق به عوامل غیرمجاز می باشند که اغلب 
در ساعتهای پایان روز و اوایل شب بصورت 
به  را  بار  این  غیرقانونی فعالیت می کنند و 

گودهای اطراف شهر منتقل می کنند«.

عدم  علت  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  او 
با  غذایی  برخورد  برای  شهرداری  پیگیری 
موضوع زباله گردی در حالی که برای برخی 
درآمدهای بسیاری به همراه دارد و از سوی 
کند، گفت:  می  نازیبا  را  شهر  چهره  دیگر 
»برخوردهای قضایی با خودروهای غیرمجاز 
و  قضایی  ضابطان  ظرفیت  از  استفاده  با 
پلیس راهور و ادارات حقوقی مناطق ۲۲گانه 
و سایر دستگاه های نظارتی در دست انجام 

است.« زمان بر  البته  است که 

برخورد قضایی با زباله جمع کن های غیرمجاز
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بخش ۷  امیرآباد   اراضی  به  موسوم  اصلی    - پالک  ۲۷ 

سبزوار
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۹   -۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۸۰۰۰۲۶۷ شماره  رأی  برابر   -۱
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف... پرونده کالسه ۱۳۹۹/۴۶ 
ق.ت.ت مورد تقاضای آقای محمد نوباغی فرزند قربان محمد  
یك قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۸۰۳5۰.۶۲ مترمربع مع 
الواسطه و بالمناصفه از محل سهم مالکیت مشاع قهری خانم 
ها فاطمه بیگم مختاری و بتول مختاری ) داوری ( دو نفر از 

ورثه مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم مختاری ) مالک ثبتی ( .
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۰   -۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۸۰۰۰۲۷5 شماره  رأی  ۲-برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف... پرونده کالسه ۱۳۹۹/۴۷ 
ق.ت.ت مورد تقاضای آقای محمد نوباغی فرزند قربان محمد  
یك قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۷۹۷۹۱.5۸ مترمربع 
مع الواسطه از محل سهم مالکیت مشاع طالب خان خیرخواه 

فرزند کربالئی نورمحمد ) مالک ثبتی ( .
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۰   -۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۸۰۰۰۲۷۱ شماره  رأی  ۳-برابر 

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف... پرونده کالسه ۱۳۹۹/۴۸ 
ق.ت.ت مورد تقاضای آقای محمد نوباغی فرزند قربان محمد  
یك قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۷۱۷۸۳.۰۹ مترمربع مع 
الواسطه و بالمناصفه از محل سهم مالکیت مشاع قهری خانم 
ها فاطمه بیگم مختاری و بتول مختاری ) داوری ( دو نفر از 

ورثه مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم مختاری ) مالک ثبتی ( .
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۹   -۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۸۰۰۰۲5۱ شماره  رأی  برابر   -۴
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف... پرونده کالسه ۱۴۰۰/۰۱ 
ق.ت.ت مورد تقاضای آقای عباس دانشور فرزند حسن  یك 
مع  مترمربع   ۶۲۰۸۱.۲۶ به مساحت   مزروعی  زمین  قطعه 
الواسطه از محل سهم مالکیت مشاع قهری آقای علی اصغر 
فرزند  ورثه مرحوم طالب خان خیرخواه  از  احدی  خیرخواه 

کربالئی نورمحمد ) مالک ثبتی ( .
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۹   -۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۸۰۰۰۲55 شماره  رأی  5-برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف... پرونده کالسه ۱۴۰۰/۰۲ 
ق.ت.ت مورد تقاضای آقای حسین دانشور فرزند حسن  یك 
قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۶۱۴۶۳.۲۴ مترمربع مع 
الواسطه از محل سهم مالکیت مشاع قهری آقای علی اصغر 
فرزند  خیرخواه  خان  طالب  مرحوم  ورثه  از  احدی  خیرخواه 

کربالئی نورمحمد ) مالک ثبتی ( .
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۹   -۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۸۰۰۰۲5۹ شماره  رأی  ۶-برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف... پرونده کالسه ۱۴۰۰/۰۴ 
ق.ت.ت مورد تقاضای خانم نرگس دانشور فرزند حسن  یك 

قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۶۴۰۷۶.۷5 مترمربع مع 
الواسطه از محل سهم مالکیت مشاع قهری آقای علی اصغر 
فرزند  خیرخواه  خان  طالب  مرحوم  ورثه  از  احدی  خیرخواه 

کربالئی نورمحمد ) مالک ثبتی ( .
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۹   -۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۸۰۰۰۲۶۳ شماره  رأی  ۷-برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف... پرونده کالسه ۱۴۰۰/۰۸ 
ق.ت.ت مورد تقاضای خانم معصومه نمازی نیا  فرزند شاه 
به مساحت  ۶۰۸۱۳.۶۱  مزروعی  زمین  قطعه  حسین  یك 
مترمربع مع الواسطه از محل سهم مالکیت مشاع قهری آقای 
علی اصغر خیرخواه احدی از ورثه مرحوم طالب خان خیرخواه 

فرزند کربالئی نورمحمد ) مالک ثبتی ( . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
انقضای مدت مذكور و عدم  نمایند. بدیهی است در صورت 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول :    ۱۴۰۰/۰۷/۲5           
تاریخ انتشار نوبت دوم :    ۱۴۰۰/۰۸/۱۰  

حمیدرضا آریان پور 
یرئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جغتای    

غتا
ج
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افقی
 ۱ - آسیب - درختچه آپارتمانی - از 
فراعنه مصری۲ - طناب بلند - چاقو 
بخشنده،  بخشنده،  و  جوانمرد   -
جوانمرد - گو وارونه۳ - درخت زبان 
 - معطر  سیاه  داروی   - گنجشك 
مخفف تو را، دیوار بلند - قعر جهنم، 
فهمیدن، احساس۴ - نفاق، ریاكاری 
- لطیفه - نفرین5 - محلی - خرده 

ریزه چوب۶ - مخترع تلفن، گرفتنی 
از هوا - شیمی كربن، رشته ای در 
شیمی - سارق و دزد۷ - نخست، 
ابتدای هر چیز، آغاز، مقام قهرمانی 
- پسوند شباهت - آجر۸ - آخرین 
نازی، دستیار هیتلر، معاون هیتلر - 
داماد - حرف یا کلمه آخر هر بیت۹ 
انفجاری۱۰  سالح   - دادن  انجام   -
- پیرامون، گوشه ها - دارنده اندام 
راندن  ادبانه،  بی  راندن   - نيرومند 

از  اثری   - بخشنده   - مزاحم۱۱ 
محمود طلوعی۱۲ - مادر عرب، عزیز 
جان  به  جان   - آخر  رمق   - تازی 
سرشت  نیك   - سپردن۱۳  آفرین 
شباهت۱۴  پسوند   - حرف  تکرار   -
نت ششم   - تنی سن  از  - کتابی 
چیزی  درون  عرب،  نفی  موسیقی، 
- در رفاه و آسایش۱5 - گم وارونه 
- رطوبت، رطوبت ناچیز - روش - 

فرار کرد

عمودی
 - - كوشش كننده  رفتن  باال   -  ۱
اروپایی  رود   - بخشنده۲  ثروتمند، 
آسیب،  و  صدمه   - وارونه  سو   -
ضمیر  خودم،   - نشده۳  باز  كارتن 
رایج روسیه  وزنی، سه کیلو - پول 
مارشال   - معبد۴  سفید  ریش   -
آلمانی معروف به روباه صحرا  - از 
مادر،  برادر   - داستایوفسکی5  آثار 
پیاله،  برتر، خالو -  لیگ  از مربیان 
حجم  هندسی،  ازاشكال   - ساغر 
سیز  خانواده  از  رنگی   - فرعونی۶ 
حیوان  این  چرم   - هموار  غیر   -
معروف است، حیوان مفید، در هند 
در  را  آن  اسپانیا  در  و  پرستند  می 
بازی می کشند۷ - میدانی در تهران 
آچار  نوعی   - رسته  بند  از  آزاد،   -
نفقه - کار یکسان،  ۸ - کوچک - 

خود   - ژیمناستیک  در  حرکتی 
آرایی ۹ - آرایش کردن - ترسا۱۰ - 
عصیان  طغیان،  و  عصیان  لجاجت، 
- پیشینیان - برج كج فرانسه۱۱ - 

سستي و نرمي - یک صدم فرانک 
- تخم مرغ فرنگی، گندم۱۲ - حرف 
ندا - آبشاری در لرستان - بیباك۱۳ 
 - فقر۱۴   - نهان  عالم   - مزاح   -

حمله به دشمن، حمله و یورش به 
دشمن - هم صدا  - تله و دام۱5 - 
قفل کمربند - آب پنیر - گریستن، 

حیرت  - گریه كردن 
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کرمان

آئین تجلیل از آتش نشانان و فعاالن حوزه ایمنی منطقه 
حضور  با  شب گذشته  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  بزرگ 
مدیرعامل و معاونین شرکت گل گهر  و مدیرکل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، در 
این آئین مهندس ایمان عتیقی مدیر عامل شرکت گل گهر 
با بیان اینکه جمع ۲۷۰ نفره آتش نشانان منطقه گل گهر 
به خاطر تبحر خاصشان می توانند یک تیم پا به کار برای 
استان کرمان باشند، گفت: شرکت گل گهر از لحاظ تامین 
زیرساخت های ایمنی پیشگیرانه به گونه ای برخورد کرده که 

این افراد در کم ترین ریسک قرار داشته باشند.
او با پاسداشت خدمات و تالش های آتش نشانان و کادر 
ایمنی منطقه گل گهر، اظهار داشت: هیات مدیره گل گهر و 
شرکت های وابسته، آمادگی این را دارند که از ابزارهای روز 
دنیا برای افزایش ایمنی کارکنان استفاده کند و تا کنون هم 

در این راستا بهترین عملکرد وجود داشته است.
مهندس عتیقی تاکید کرد: تیم قوی ایمنی گل گهر همیشه 
آمادگی داشته که هر اتفاقی در شهرستان سیرجان و استان 
بیفتد با تمام توان کمک کند. معاون توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی شرکت گل گهر نیز در این مراسم گفت: بر 
آتش نشانی  و  ایمنی  اداره کار که حوزه  طبق گزارش های 
منطقه گل گهر را رصد می  کنند، این منطقه در موضوع ایمنی 
و کارخانه ها  صنعتی  مجموعه های  معادن کشور،  سرآمد 
است. مهندس مجید علیدادی افزود: تالش این گروه چه 
به لحاظ توان تخصصی و چه تعهد و کوشش و جدیت در کار 

باعث شده ما کم ترین حوادث و آسیب ها را داشته باشیم و 
اگر اتفاقی هم افتاده به بهترین نحو عمل کرده اند. 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز گفت: 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون  وزارت کار،  اصلی  از وظایف  یکی 
صیانت از نیروی کار است که یکی از ابعاد آن سالمت و حفظ 

جان کارکنان و کارمندان مجموعه های کاری است.
رضا اسماعیلی تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که شرکت 
گل گهر نماد ایمنی و پیاده سازی استانداردهای ایمنی در 
استان و کشور باشد و این مهم بدون همکاری و تالش همه 

اجزای ایمنی شرکت های منطقه گل گهر میسر نمی شود.
در ادامه این مراسم دکتر مجید علیزاده، استاد دانشگاه و 
مشاور HSE شرکت گل گهر گفت: در حوزه های عملیاتی و 
غیر عملیاتی ممکن است به توانایی های ذهنی و شناختی 
بعد  سه  در  باید  آتش نشان  یک  اما  باشیم،  داشته  نیاز 
جسمانی، ذهنی و هم چنین شناختی و ادراک و هوش 
توانمند باشد تا بتواند تصمیم های مهمی را در لحظه و در 
شرایط غیر مترقبه بگیرد و عملیات موفقی داشته باشد.

او افزود: امیدوارم شرکت گل گهر در ده سال آینده اتیکت 
با  و  باشد  سازمانی بسیار قوی در ویترین صنعت کشور 
توجه به اینکه در جهانی به شدت در حال تغییر هستیم، 
مسائل HSE و ایمنی باید به همان نسبت حرکت کند، چون 
HSE برای ما ارزش است نه اولویت تا تحت هیچ شرایطی 

تغییر پذیر نباشد. 
در پایان این مراسم از آتش نشانان منطقه گل گهر با اهدا 

لوح تقدیر شد.

 از سوی شرکت گل گهر انجام شد 

تجلیل از آتش نشانان و فعاالن ایمنی منطقه گل گهر
آستانه  در  استان کرمان  شرکت گاز  مدیرعامل 
نکات  رعایت  بر  سال  سرد  فصل  فرا رسیدن 
وسایل گرمایشی  از  صحیح  استفاده  و  ایمنی 

کرد. تاکید 
استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان، منوچهر فالح با بیان این مطلب افزود: 
از  هموطنان  استفاده  و  دما  به کاهش  با توجه 
از  ناشی  حوادث  احتمال  گرمایشی،  وسایل 
می شود. بیشتر  آتی  ماه های  در  گاز گرفتگی 

از آن  اینکه حوادث گازگرفتگی  به  اشاره  با  او   
دقت  کمی  با  تنها  که  هستند  حوادثی  دست 
گفت:  کرد،  جلوگیری  آنها  بروز  از  می توان 
اهمیت  از  استان کرمان  عزیز  مردم  امیدواریم 
این موضوع غافل نشوند زیرا هر نوع بی احتیاطی 
عواقب  از وسایل گاز سوز می تواند  استفاده  در 
مدیرعامل  باشد.  داشته  ناپذیری  جبران 
کرد:  بیان  ادامه  در  کرمان  استان  گاز  شرکت 
که  نکته ای  مهم ترین  شاید  و  ابتدایی ترین 
داشته  توجه  آن  به  باید  مشترکین گاز طبیعی 
آنها از درست کار کردن وسایل  باشند اطمینان 
گازسوز است که خواهشمندیم در صورت اطالع 
از هرگونه مشکل به متخصصان این امر مراجعه 
نمایند.   اقدام  وسیله  نقص  رفع  جهت  و  کرده 
بخاری  از  مردم  مناطق  از  بعضی  در  افزود:  او 
توصیه  می کنند،  استفاده  عنوان گرم کننده  به 
دودکش  مسیر  بودن  باز  از  حتما  می شود که 
اطمینان حاصل فرمایند و قبل از نصب دودکش 
با شعله کبریت یا شمع، مکش دریچه دودکش 
را بررسی و هنگام استفاده از بخاری با بررسی 
آن  عملکرد  از صحت  دودکش  لوله  بودن  گرم 
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  شوند.   مطمئن 
باید  طبیعی  گاز  مشترکان  کرد:  بیان  کرمان 

توجه  نیز  بخاری  لوله  نصب صحیح  به  نسبت 
و  بوده  فلزی  باید  بخاری  لوله  باشند،  داشته 
و  وسیله گازسوز  به   محکم  و  به شکل صحیح 
به  باشند.   محل دودکش در دیوار نصب شده 
)آکاردئونی(  فنری  های  لوله  از  نباید  او  گفته 
عدم  دلیل  به  لوله ها  این  زیرا  شود  استفاده 

نیستند. مناسب  الزم  استحکام 
 فالح در ادامه به این نکات ایمنی اشاره کرد: 
از نصب آبگرمکن به ویژه در محیط های  مردم 
کوچک  آشپزخانه های  انباری،  جمله  از  بسته 
از  استفاده  همچنین  و  رختکن  یا  حمام 
محیط های  در  دودکش  بدون  بخاری های 
جدا  خواب  اتاق  جمله  از  بسته  مسکونی 
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  کنند.  خودداری 
کرمان در پایان خاطر نشان کرد: درست است 
که گاز طبیعی نسبت به سوخت های دیگر ارزان 
بوده و آلودگی کمتری برای محیط زیست دارد 
استفاده  می دانیم  ما  ی  همه  که  همانطور  اما 
صحیح و بهینه هر نوع انرژی از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است، بنابراین امیدواریم مردم 
درست  مصرف  به  نسبت  استان کرمان  بزرگوار 
را  الزم  حساسیت  طبیعی  نعمت  این  بهینه  و 

باشند. داشته 

نگین کوهستانی/ مدیرکل هماهنگی و نظارت 
بر خدمات شهری شهرداری قم گفت: روزانه 
توسط  ماشین آالت   ۱5۰ با  زباله  تن   ۷۰۰
هشتگانه  مناطق  سطح  از  خصوصی  بخش 
می شود.  جمع آوری  قم  شهری  ناحیه   ۲۶ و 
وضعیت  به  اشاره  با  میرهادی  سید محسن 
اظهار داشت:   جمع آوری پسماند در شهر قم 
جمع آوری زباله های شهری از ساعت ۲۱ آغاز 
پسماند  مکانیزه  ناوگان  توسط  صبح   ۶ تا  و 
جمع آوری و برای دفع به سایت البرز در ۱5 

می شود.  منتقل  قم  کیلومتری 
او با بیان اینکه طی سال جاری ۲۰۰ میلیارد 

برای جمع آوری پسماند شهری  تومان صرفًا 
گرفته شده  نظر  در  شهر  در  ُرفت وروب  و 
بیرون گذاشتن  بین  این  در  ابراز کرد:  است 
زباله های خانگی در خارج از نوبت جمع آوری 
و  شهری  منظر  و  سیما  خوردن  برهم  سبب 

می شود.  مردم  نارضایتی 
و   ۹۷ سال  پایان  تا  میرهادی،  گفته  به 
درصد   ۲۰ معضلی  چنین  وجود  دلیل  به 
زباله های شهری در حدود ۱۴۰ تن در ساعت 
زمان  همان  از  که  می شد  جمع آوری  روز 
تن  هزار   ۲۰۰ بین  در  فرهنگ سازی  مبحث 
جمع آوری  هم اکنون  و  آغاز  شهروندان  از 

تن   ۸۴ و  درصد   ۱۲ به  روز  در طول  زباله ها 
است.  کاهش یافته 

خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
ازآنجایی که  داد:  ادامه  قم  شهری شهرداری 
مشارکت  است  زائرپذیر  شهر  یک  قم 
شهروندان در جمع آوری پسماند و حفظ زیبا 

است. مهم  شهری  منظر  و 
 او با اشاره به ضرورت همراهی مردم در بهبود 
کرد:  خاطرنشان  پسماند  جمع آوری  شرایط 
بیرون گذاشتن بی موقع زباله ها سبب ایجاد 
زیست محیطی  آلودگی های  و  شیرابه ها 

می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت:

رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی الزم است

جمع آوری روزانه700 تن زباله در شهر قم

وطن خواهان /  به مناسبت هفته جهانی کودک، تندیس مدیر حامی کودک به مدیر 
عامل آبفای استان اصفهان اهدا شد. این تندیس را نیایش کلوشانی و ریحانه جیحانی 
به نمایندگی از کودکان تحت پوشش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به 

مهندس هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اهدا کردند.
تندیس مدیر حامی کودک امسال از طرف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کشور به دلیل انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی مرتبط با کودکان و نوجوانان به 
استاندار، شهردار اصفهان، شرکت آب و فاضالب ، شرکت سهامی ذوب آهن ، نیروی 
انتظامی و... اهداء می شود. مدیر عامل آبفای استان اصفهان پس از دریافت این 
تندیس گفت:  آینده درخشان و توسعه کشور منوط به تربیت و آموزش کودکان و 
نوجوانان در زمینه های مختلف علمی ، فرهنگی و دینی است. امینی همکاری آبفا 
با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در ترویج مصرف بهینه آب در جامعه 
بسیار موثر دانست و گفت:  در سال های اخیر  از طریق خانه فرهنگ آب همکاری 
خوبی بین آبفا و کانون در زمینه  برگزاری همایش ها و جشنواره ها با موضوع مدیریت 
مصرف صورت گرفته است. امینی به برگزاری مهرواره بین المللی نقاشی اربعین اشاره 
کرد و گفت: آبفا به عنوان یکی از حامیان برگزاری  این  مهرواره بین المللی آمادگی 
دارد تا سال های آینده نیز در برگزاری این رویداد فرهنگی–مذهبی  نهایت همکاری 

داشته باشد.

سمیه باقرزاده/ تولیت آستان قدس رضوی 
گفت: امنیت ایران در منطقه  ای ناامن به 
برکت دالوری  و رشادت نیروهای مرزبانی و 

انتظامی است. 
مروی  احمد  والمسلمین  حجت االسالم 
مرکز  در  انتظامی  نیروی  هفته  با  همزمان 
آموزش علوم و فنون مرزبانی ثامن االئمه)ع( 
مشهد حضور یافت و طی سخنانی در جمع 
فرارسیدن  مرکز  این  فرماندهان  و  سربازان 
با  و  تبریک  را  انتظامی  نیروی  هفته 
گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا نظم و 
امنیت کشور به اهمیت ماموریت مرزبانان 
اشاره و اظهار کرد: امنیت جامعه به قدری 
از منظر اسالم و اولیای دین مهم است که 
امیرالمؤمنین علی)ع( یکی از دالیل پذیرش 
خالفت را ایجاد امنیت در میان مردم معرفی 

می کنند. او با اشاره به دعای امام سجاد)ع( 
برای مرزبانان در صحیفه سجادیه، عنوان کرد: 
کار مرزبانان در تأمین امنیت جامعه از آنچنان 
اهمیتی برخوردار بوده که امام سجاد)ع( در 
میان آن همه دعای بلند معرفتی در صحیفه 
سجادیه از مرزبانان غفلت نکرده اند و حتی 
برای مرزبانان حکومت بنی امیه که حکومتی 
می کنند که  دعا  نیز  است  ظالم  و  غاصب 
نشان دهنده اهمیت موضوع امنیت در نگاه 
اولیا و پیشوایان دین است. تولیت آستان 
قدس رضوی مرزها را از نقاط بسیار مهم و 
استراتژیک برای امنیت کشور دانست و ابراز 
کرد: امنیت بنیادی ترین نیاز برای جوامع و 
مهمترین عامل برای رشد، توسعه و پیشرفت 
هر جامعه ای است، به طوری که تمام نعمت ها 
و شکوفایی استعدادها در پرتوی عنصر امنیت 

بوده و نقش مرزبانان در ایجاد و حفظ امنیت 
کشور بسیار مهم و تعیین کننده است. او از 
تالش ها، دالوری ها و ایثارگری های نیروهای 
نظامی و انتظامی برای تأمين نظم، آرامش و 
امنيت زائران حرم مطهر رضوی تقدیر و تمام 
را در  امنیت کشور  مجاهدان عرصه نظم و 
ثواب زیارت زائران بارگاه قدس امام رضا)ع( 

شریک دانست. 
گفت:  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
امروز شاید مردم در عرصه  هایی دغدغه مند 
باشند اما هیچکس در مقوله امنیت دغدغه  
ندارد، در بسیاری از کشورهای منطقه مردم 
نمی دانند از خانه بیرون می روند آیا زنده باز 
می گردند یا نه، اما در ایران هیچ کس دغدغه 
امنیت ندارد که نعمتی بسیار بزرگ است. او 
در ادامه به حادثه تروریستی بمب گذاری 

در مسجد شیعیان والیت قندوز افغانستان 
از  نفر   ۱۰۰ از  بیش  شهادت  به  منجر  که 
نمازگزاران شد اشاره و اظهار کرد: ایجاد گروه 
وحشی و تروریستی داعش توسط آمریکا و 
صهیونیسم که به نام اسالم و مسلمانان در 
مسجد بمب گذاری می کنند و نمازگزاران را 
به شهادت می رسانند از عمق توطئه شیطانی 
استکبار حکایت دارد، به طوری که دیگر نیاز 
نیست سربازان آمریکایی و اسرائیلی علیه 
مسلمانان اقدامی انجام دهند، از میان خود 
مسلمانان عده ای انسان های جاهل و گمراه 
را برای وحشی گری به کار بسته اند. تولیت 
تمام  اینکه  بیان  با  قدس رضوی  آستان 
لحظات حضور مرزبانان در مرزها برای آنان 
ثواب و حسنه است، تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه ای ناامن و در میان 
آتش، امن ترین کشور است و این نعمت 
برای  است که  غیوری  مرزبانان  برکت  به 
صیانت از این کشور تا پای جان ایستاده اند و 

شجاعانه از مرزها دفاع می کنند.

اهدای تندیس مدیر حامی کودک 
به مدیرعامل آبفای اصفهان

تولیت آستان قدس رضوی:
امنیت ایران به برکت دالوری  نیروهای مرزبانی و انتظامی است

| اصفهان | | خراسان رضوی |

بانک پاسارگاد در کنار 
قهرمانان پارالمپیک 

آوران  مدال  از  پاسارگاد  بانک  پارالمپیک  هفته  در 
راستای  در  پاسارگاد  بانک  کرد.  تقدیر  کشورمان 
ایفای مسئولیت های اجتماعی خود این بار در هفته 
پارالمپیک از ورزشکاران پرتالش و پرتوان پارالمپیکی 
کشورمان که سرافرازانه بر سکوی افتخار این رویداد 

ایستادند، قدردانی کرد. مهم 
با  اعزامی کشورمان  تیم   ۲۰۲۰ توکیو  پارالمپیک  در 
در  برنز  و یک  نقره  یازده  مدال طال،  دوازده  کسب 
بهترین  و  شد  مدال   ۲۴ به کسب  موفق  مجموع 
نتیجه در تاریخ برگزاری بازی های پارالمپیک را برای 
پاسارگاد  بانک  راستا  این  در  ثبت کرد.  کشورمان 
ورزشکاران  و  ورزش  به  مسئوالنه  نگاه  تداوم  در 
برای  مغتنمی  زمان  را  پارالمپیک  هفته  کشورمان، 
تشکر از تالش های پهلوانانه این عزیزان برشمرد و با 
اهدای جوایزی به کلیه مدال آوران و کادر فنی اعزامی 
حمایت های  به  افتخارآفرینان  این  از  تقدیر  ضمن 
بخشید. تداوم  عزیزمان  ورزشکاران  و  ورزش  از  خود 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی:

کانون های مساجد با عمل 
به بیانیه گام دوم انقالب 

فعالیت های فرهنگی را عمق دهند 
ارشاد اسالمی خراسان  بهنام/ مدیرکل فرهنگ و  رضا 
جنوبی گفت: توجه به بیانیه گام دوم انقالب، مهم ترین 
اقدامی است که کانون های فرهنگی هنری باید در دستور 
کار خود قرار دهند تا عالوه بر عمق بخشی به فعالیت 
های فرهنگی، با بهره گیری از ظرفیت های مردمی؛ حضور 

پررنگ در حیات فرهنگی جامعه داشته باشند.
»ناصر نبی زاده« اظهار داشت: کانون های فرهنگی هنری 
مساجد ظرفیت شایسته در نقاط محروم هستند، حتی 
فرهنگی موجود  مراکز  تنها  افتاده،  دور  نقاط  برخی  در 
هستند و از طرفی دیگر،  بستری مناسب برای جوانان 
انقالبی و مسجدی محسوب می شوند که در راستای 
فرهنگی گام  پهنه  این  در  و هنری  فرهنگی  آثار  خلق 

بر می دارند. 
جنوبی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
افزود: فرمایشات رهبر معظم انقالب در ۱۹ مهر، پیرامون 
کانون های فرهنگی هنری،  نشان دهنده کارکردهای حوزه 
مسجد و این بستر مناسب برای تولیدات حوزه فرهنگی 

و هنری است. 
به گفته او، کانون های مساجد در دوران حیات خود نشان 
داده اند اگر به آنها توجه و عنایت شود و اهمیت وجودی 
این مراکز تبیین شود، نقش مهمی در جریان فرهنگی 

کشور می توانند ایفا کنند.
نبی زاده تاکید کرد: بدون شک حوزه های فرهنگی، هنری، 
از جمله بخش هایی هستند که  و...  سینمایی، سرود 
انقالب،  دوم  محوریت گام  با  باید  مساجد  کانون های 
تولید محتوا در این زمینه را در دستور کار خود قرار دهند.
او گفت: کانون های فرهنگی هنری یک ساختار مردمی 
هستند که از دل مسجد و مردم بیرون آمده اند و برای 
انجام امورات مالی، باید اتکای آنها به مردم باشد و کمبود 
اعتبارات، نباید آنها را ناامید کند، هرچند وظیفه مسئوالن 

حمایت حداکثری از این ظرفیت عظیم است.
جنوبی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
و  موضوعات  در  نیز  کل  اداره  این  کرد:  خاطرنشان 
مناسبت های مذهبی، سعی کرده  است با کمک های خود 
در کنار کانون های فرهنگی هنری باشد هرچند در یک 
را در برگزاری  سال اخیر، کرونا محدودیت های زیادی 
تجمعات ایجاد کرد و بیشتر فعالیت های فرهنگی نیز به 

منتقل شد.  حوزه فضای مجازی 
او افزود: توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و بیانیه 
گام دوم انقالب و چشم اندازی که در این زمینه وجود 
فرهنگی  است که کانون های  موضوعی  مهمترین  دارد 
عالوه بر  تا  دهند  قرار  خود  کار  دستور  در  باید  هنری 
عمق بخشی به فعالیت های فرهنگی، با بهره گیری از 
ظرفیت های مردمی؛ حضور پررنگ و پرنشاط در حیات 

فرهنگی جامعه ایفا کنند.

ریاست محترم اداره تشکلهای استان 
جناب آقای همدانی 

با سالم واحترام 
احترامًا به استحضار می رساند اینجانب 
راحله مهابادی رییس انجمن صنفی 
مراقبت و زیبایی ورامین قرچک به 
نمایندگی هیات مدیره صراحتا اعالم 
صنفی  کانون  عضو  که   نمایم  می 
آموزشگاه های آزاد استان تهران می 
نسبت  تمایلی  هیچگونه  و  باشیم 
موازی  کانون  هیچ  در  عضویت  به 
دیگری در استان نداشته و در کمال 
خود  خواسته  به  سالمت  و  صحت 
اذعان داریم این مرقومه جهت اطالع 

جنابعالی تقدیم می گردد.
قبال از حسن نظر جنابعالی 

سپاسگزارم.
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کارزار آبخوان

حال و هوای مردم در مقبره حافظ شیرازی در روز گرامیداشت این شاعر/ مهر

| حمام کردشت جلفا |
حمام کردشت جلفا، یکی از آثار تاریخی روستای 
کردشت در بخش مرکزی شهرستان جلفا است. 
گردشگران  از  نفر  هزاران  پذیرای  ساالنه  بنا  این 
حمام  و  روستا  این  است.  خارجی  و  داخلی 
کردشت ، در ساحل جنوبی رودخانه ارس و در 
به شرق کشیده  امتداد رودخانه در جهت غرب 
شده است. آب وهوای آن معتدل با زمستان های 
مالیم و تابستان های گرم و از قسمت شمالی به 
توسط کوه های کشور همسایه ارمنستان، از قسمت 
در  و  احاطه شده  توسط کوه های کمتال  جنوبی 

ناحیه شرقی شهرستان جلفا واقع شده است.
طبق اسناد تاریخی حمام کردشت در دوران شاه 
به  او احداث شده و  با دستور  و  عباس صفوی 
حمام خانی مشهور بوده است. به عبارت دیگر، 
به پادشاهان  از این حمام متعلق  حق استفاده 
و بزرگان بوده است. در دوره قاجار و به دستور 
تغییر  دست خوش  حمام  این  آقا محمدخان، 
ولی  گرفت.  قرار  مردم  عموم  اختیار  در  و  شده 
متاسفانه در طول تاریخ در معرض تخریب قرار 
گرفت و در اثر عدم استفاده مردم از آن به طور 

کامل متروکه شد. البته در حال حاضر، پس از 
مرمت و بازسازی های صورت گرفته، به یکی از 
استان  جاذبه های گردشگری  و  تاریخی  بناهای 

است. شده  تبدیل  آذربایجان شرقی 
این حمام زیبا دارای معماری سبک سنتی بوده 
و در میان باغ بزرگی بنا شده است. بنای حمام 
دارای یک هشتی به صورت هشت ضلعی به ابعاد 
۳.5 در ۳.5 و ارتفاع ۴.5 متر است که در یکی 
از اضالع آن در ورودی و در ضلع دیگر سربینه 

نیز  حمام  سربینه  دارد.  قرار  رختکن(  )ورودی 
ستون  هشت  با کمک  است که  ضلعی  هشت 
این  از  یک  هر  است.  شده  متصل  سقف  به 
سرستون ها دارای فرمنس کاری است که به وسیله 
سرب به سونی متصل است. گنبد سربینه دارای 
کاربند های جالب و مزین به آهک بری های زیبا 
بوده و سکوهای رختکن با طاق ضربی پوشیده 
شده اند که در زیر آن ها کفش کن هایی تعبیه شده  

است./ سیری در ایران

اسماعیل  به کارگردانی  نیستیم«  تنها  »ما  فیلم های کوتاه 
جالیر و تهیه کنندگی پیمان شاه محمدی و اسماعیل جالیر، 
»منفِی ۳۶۲5« به کارگردانی و تهیه کنندگی حسین بابائیان، 
»هفت سال ده روز کم« به کارگردانی و تهیه کنندگی حمید 
تهیه کنندگی  و  ارضی  پگاه  به کارگردانی  روز«  »دو  و  نوری 
پیمان شاه محمدی در پانزدهمین جشنواره و بازار فیلم »رِد 
راک« آمریکا پذیرفته شدند. این جشنواره هر ساله در یوتای 
در فهرست  و ۲۰۱۳  در سال ۲۰۰۹  و  برگزار می شود  جنوبی 
»جشنواره های برتر« مجله »مووی ِمیکر« قرار گرفته است. 
بخش  دوم  جایزه  این  از  پیش  کم«  روز  ده  سال  »هفت 
رقابتی فستیوال »هالیوود سیلور اسکرین« را از آن خود کرده 
بود. جشنواره »رد راک« از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱ برابر 

با ۲۶ مهر تا ۲ آبان در یوتای آمریکا برگزار می  شود./ مهر

برگردان،  و  داریو فو  نویسندگی  به  ببر«  »افسانه  نمایش 
طراحی، کارگردانی و بازی صدرالدین زاهد از روز سه شنبه 
اجرای  تئاتر شهر  تاالر چهار سوی مجموعه  در  بیستم مهرماه 
این  است:  آمده  نمایش  این  خالصه  در  کرد.  آغاز  را  خود 
نمایش تک نفره که اثری درباره رابطه انسان و طبیعت است 
به ارتباط یک سرباز زخمی چینی و یک ببر می پردازد. سرباز 
چینی با شرکت در راهپیمایی بزرگ چین از منچوری حرکت 
می کند اما در میانه راه در درگیری با سربازان دشمن زخمی 
شده و از ادامه مسیر بازمانده و از دوستانش جدا می شود. او 
درگیر سیالب عظیمی شده و به سختی می تواند جان خود را 
نجات دهد. به غاری پناه می برد اما آنجا با ببر رو به رو می شود 
و.... »افسانه ببر« ساعت ۱۹ به مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت 
دوست داران  پذیرای  چهارسو  تاالر  در  تومان  هزار   ۴۰ بلیت 

تئاتر است./ هنرآنالین

برق  بهای  رفتن  باال  به  اعتراض  نام  با  کارزاری 
مصرفی در وب سایت کارزار در جریان است که با 
پیگیری می شود.  هشتگ #کاهش_بهای_برق 
جناب  به  خطاب  این کارزار  متن  از  بخشی  در 
»مبالغ  است:  آمده  نیرو  وزیر  محرابیان  آقای 
بسیار باالی قبوض برق در ماه های اخیر، زندگی 
با  است.  سخت کرده  مردم  بر  بیش از پیش  را 
شده  موجب  تورم  باالی  نرخ  این که  به  توجه 
مردم در امرار معاش روزانه خود با مشکل روبه رو 
باشند، افزایش بهای برق می تواند مشکالت آنان 
را دو چندان کند. لذا ما، امضاکنندگان این کارزار، 
خواستار رسیدگی به این موضوع و عدم افزایش 
بهای برق هستیم. امید است با نظارت و حمایت 
شما وزیر محترم، فورًا به این موضوع رسیدگی 

شود.«
راه  این  از  می خواهند  این کارزار  امضاکنندگان 
پیگیر » کاهش هزینه حامل های انرژی « شوند.
تا  و  شده  آغاز   ١٤٠٠ شهریور  از۳۰  کارزار  این 
۳۰ مهر ١٤٠٠ ادامه دارد. همچنین این کارزار از 
از  بیش  سوی  از  و  بوده  پرمخاطب  کارزارهای 

است. شده  امضا  نفر   ۸۲۲ و  ۷هزار 

نوجوانان وطن بستر به خاک و خون گرفتند

تا که در بر شاهد آزادی و قانون گرفتند

الله از خاک جوانان می دمد بر دشت و هامون

یا درفش سرخ بر سر انقالبیون گرفتند

خرم آن مردان که روزی خائنین در خون کشیدند

زان سپس آن روز را هر ساله عید خون گرفتند

با دمی پنهان چو اخگر عشق را کانون بیفروز

کوره افروزان غیرت کام از این کانون گرفتند

خوف کابوس سیاست جرم خواب غفلت ما

سخت ما را در خمار الکل و افیون گرفتند

کار با افسانه نبود رشته تدبیر می تاب

آری ارباب غرائم مار با افسون گرفتند

خاک لیالی وطن را جان شیرین بر سر افشان

خسروان عشق درس عبرت از مجنون گرفتند

شهریارا تا محیط خود تنزل کن بیندیش

کاین قبا بر قامت طبع تو ناموزون گرفتند

شهریار

جغرافیایی  موقعیت  در  آرپناه  آبشارهای   
E۴۹۲۰۳۷ N۳۲۲۶۴۹ در استان خوزستان واقع 
۴5 کیلومتری  در  واقع  آرپناه  آبشارهای  است. 
شهرستان اللی در شمال شرقی استان خوزستان 
یکی از مکان دیدنی و خوش آب وهوای شهرستان 
اللی و استان بوده که هرساله پذیرای مسافران 
زیادی از سراسر استان و کشور است. قرار گرفتن 
این مکان در بین کوه ها و وجود خود آبشار باعث 
خنکی نسبی این مکان حتی در تابستان ها شده 
آبشار  با  چشمه  نزدیک بودن  همچنین  است، 
باعث سردی آب آن شده که آب تنی در آن در 
اخیر  در سال های  دارد.  لذت خاصی  فصل گرم 
پروژه تجهیز و ایجاد زیرساخت ها توسط سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری در این مکان انجام 
شده که احداث پل عابر پیاده برای ارتباط طرفین 
رودخانه آبشار، احداث نمازخانه، ساختن آالچیق 
و سکوهای بتنی برای مسافران، احداث پارکینگ 
و سرویس بهداشتی از موارد این پروژه است. آب 
این آبشارها از چشمه هایی که در نزدیکی آبشارها 
قرار دارند حاصل می شود و با طی مسیری طوالنی 
تلوک )بی بی ترخان(  به آب چشمه  و پیوستن 
و آب شور )سور( در پایین دست به رود کارون 
می ریزد. در طول مسیر آب آن چند آسیاب وجود 

دارد که آسیاب های پلنگ و نهنگ از مشهورترین 
آن ها هستند. شهرستان اللی از یک سو به رشته 
به عبارت  یا  و  می شود  منتهی  زاگرس  کوه های 
دیگر در قلب زاگرس جای گرفته است و دارای 
در  البته  است که  معتدلی  نسبت  به  آب وهوای 
ماه های گرم سال از گرمای استان خوزستان در 
امان نیست. با احداث پروژه ی سد جدید گتوند 
و احداث یکی از بهترین پل های کابلی خاورمیانه 
در این منطقه اللی موقعیت شبه جزیره ای به خود 
گرفته است به گونه ای که از سمت شمال محصور 
به  محصور  از سمت شرق  آبشور،  رودخانه ی  به 
از سمت غرب  و آب ماهیک،  رودخانه ی چیتی 
جنوب  سمت  از  و  زیورو  رودخانه ی  به  محصور 
راه های  از  است.  کارون  رودخانه ی  به  محصور 
ارتباطی این شهرستان می توان به جاده های اللی 
اللی  مردمان  ارتباطی  عامل  که  مسجدسلیمان 
دزفول که  اللی  جاده ی  است،  مسجدسلیمان  و 
ارتباطی بین شهرستان های اللی،سردشت  عامل 
ارتباطی  عامل  جاده ی گتوند که  است،  دزفول  و 
و  است  شوشتر  و  اللی،گتوند  شهرستان های 
جاده ی اللی اندیکا که عامل ارتباطی این دوشهر 
است،  چهارمحال وبختیاری  استان  به  اتصال  و 

یاد کرد. می توان 

| سینما |

| تئاتر |

اعتراض به باال رفتن آبشار آرپناه
بهای برق مصرفی

به  اقدام  دنیا  در  زیادی  سیاستمداران 
از  خیلی  می کنند.  خاطرات شان  چاپ 
گفتن  برای  زیادی  داستان های  آن ها  
دارند. روایت درست و خواندنی از اتفاقاتی 
که در دوران آن ها رخ داده است. اقدامات 
و خدماتی که انجام داده اند اما این بار نه از 
زبان حزب های مخالف و یا منتقدین، بلکه 
این نویسنده  اگر  از زبان خودشان. حاال 
رئیس جمهور  سیاستمدار شخص  این  و 
هیجان انگیزتر  و  خواندنی تر  باشد، کتاب 
می شود. این که بدانیم پشت هر تصمیم 
و اقدام رئیس جمهور آمریکا، کشوری که 
یا  و  فکر  چه  است  جهان  رهبری  مدعی 
افکاری بوده است. داستانی که در آن خنده 
و گریه ترکیب شده و راهی ورای تصور هر 

انسانی به سیاست باز می کند.
و  صمیمی  فوق العاده  موعود  سرزمین   
شرط بندی  داستان  است،  درون گرایانه 
یک انسان با تاریخ، خاطرات پربار چهل 
باراک  آمریکا،  جمهور  رئیس  و چهارمین 

اوباما.
 promised( کتاب سرزمین موعود اوباما
دقیق  خاطراتی  دفترچه ی  مانند   ،)land
سیاست،  بر  عالوه  که  خاطراتی  است. 
فردی  دغدغه های  و  خانواده  به  عشق  از 
یکی از قدرتمندترین افراد دنیا می گوید. 
نثری روان و خوانا از روزمرگی های باراک 

سال   ۸ تمامی  از  کتاب  این  در  اوباما 
ریاست جمهوری اش می نویسد. او در این 
از  را  روز  یک  در  فروش  رکورد  کتاب که 
کتاب همسرش گرفته، از جنبش سبز و 
بهار  و  قذافی  از  می نویسد،  ایران  انقالب 
آمدن  روی کار  از  مهم تر  همه  از  و  عربی 
ترامپ می نویسد که چگونه قرار است تمام 

نابود کند.  را  او  اهداف و زحمات 
از  موعود  سرزمین  کتاب  در  اوباما  باراک 
ساعاتی می گوید که با همسر و دخترانش 
هم صحبتی  به  سیاسی  مسائل  از  فارغ 
عادی  خانواده ی  یک  مانند  و  می نشیند 
امریکایی شام خورده و به همراه میشل برای 
دخترها کتاب می خوانند. سرزمین موعود در 
سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در لیست پرفروش ترین 
کتاب ها قرار گرفته است و نقدهای مثبت 
بسیاری در نیویورک تایمز، واشنگتن پست 
و گاردین دریافت کرد. باراک اوباما وعده ی 

جلد دوم این را نیز داده است.

| سرزمین موعود | 
| نویسنده : باراک اوباما
مترجم : علی سالمی |

برگزاری نخستین جشنواره ایده های برتر
 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

شرکت  برتر  های  ایده  جشنواره  نخستین 
دیروز  صبح  چادرملو  صنعتی  و  معدنی 
سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ با حضور نامزدهای 
دریافت جوایز برگزیده ، داوران و مدیران 
مجتمع  تأتر  آمفی  سالن  در  شرکت 

شد. برگزار  چادرملو  معدنی 

دبیران  گزارش  از  پس  مراسم  این  در 
خصوص  در  جشنواره  علمی  و  اجرایی 
های  ایده  آوری  جمع  و  فراخوان  نحوه 
همکاران شاغل در شرکت ، مهندس ناصر 
مدیر  هیأت  عضو  و  عامل  مدیر  زاده  تقی 
و  نقش  به  تصویری  پیامی  در  چادرملو 
پردازی  ایده  و  خالقیت  به  توجه  اهمیت 
کارکنان در رشد و اعتالی شرکت پرداخت 
این  اتخاذ  برای  چادرملو  هدف  گفت:  و 
در جهت رشد  مناسب  زمینه  ایجاد  راهبرد 
و شکوفایی  استعدادهای ترغیب کارکنان 
بالندگی  و  رشد  در  مشارکت  به  و کارگران 
فرآیند  بهبود  وری،  بهره  افزایش  شرکت،  
، کاهش مصرف  ها  هزینه  وکاهش  تولید 
و  صنعتی  قطعات  سازی  داخلی  و  انرژی 

است.  بوده  معدنی  آالت  ماشین 
 وی گفت: در عین حال از توانمندی مراکز 
و  دانشگاهی  نخبگان   ، پژوهشی  و  علمی 

نبودیم   غافل  بنیان  دانش  های  شرکت 
مرکز  تاسیس   به  اقدام  جهت  همین  به 
نوآوری، تحقیق و توسعه چادرملو در برج 
امیر  صنعتی  دانشگاه  آوری  نو  و  فناوری 

نمودیم. تهران  کبیر 
این  پایان  در  گزارش  همین  اساس  بر 
هیات  بیانیه  قرائت  از  پس  مراسم 
به  و  معرفی  برگزیده  ایده    ۱۳ داوران، 
تندیس  تقدیر،  لوح  آنها  دهندگان  ارائه 

شد. اهدا  نقدی  جوایز  و  جشنواره 
جشنواره  نخستین  در  است  گفتنی 
و  معدنی  شرکت  فناورانه  ایده های 
خانه  دبیر  به  ایده   ۹۴۶ چادرملو  صنعتی 
جشنواره ارسال شد که پس از بررسی در 
به  ایده   ۴۸۳ تعداد  ارزیابی،  ۱۱ کارگروه 
 ۱۳ نهایت  در  یافتندو  راه  داوری  مرحله 
جشنواره  این  پایانی  مراسم  در  برتر  ایده 

شدند. معرفی 


