
گمانه زنی ها درباره وزیر شدن شهردار تهران قوت گرفته است

 زمزمه جا به جایی نامزد پوششی
 از بهشت به آزادی

همزمان با استعفای حجت هللا عبدالملکی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نام 
علیرضا زاکانی، شهردار تهران برای جایگزینی او در این وزارتخانه مطرح شده است. نام 
او برای تصدی از این وزارتخانه درحالی مطرح شده که از میان اعضای شورای شهر 

تهران، آن هایی که به او نزدیکترند، این خبرها را در حد شایعه خواندند. 

نارضایتی کشورهای کم درآمد از نتایج 
نشست تغییر اقلیم در بن:

کشورهای ثروتمند 
مسئولیت آالیندگی خود 

را نمی پذیرند
دو هفته مذاکرات تغییر اقلیم، سرانجام با دلخوری 
به  آلمان  بن  در  ثروتمند  و  فقیر  میان کشورهای 
پایان رسید. کشورهای در حال توسعه می گویند که 
ضربه محکمی از تغییر اقلیم خورده اند که به دلیل 
در  است که  زمین  جو  در  وجود گازهای گلخانه ای 
طول ۱۰۰ سال گذشته به وسیله کشورهای ثروتمندتر 

منتشر شده اند.

رکورد تولید نیروگاه های 
حرارتی شکست

ایران گفت:  برق  مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
در  برق  تولید  رکورد  بار  نخستین  برای  امسال 

نیروگاه های حرارتی شکست.
مصطفی رجبی مشهدی  افزود: میزان تولید برق در 
از ۵۱  به رقم کم سابقه بیش  نیروگاه های حرارتی 

هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده است.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور 
خبر داد:

اختصاص  هواپیمای 
جدید برای اطفای حریق 

در جنگل ها

 رئیس جمهور در سفر استانی 
به اصفهان مطرح کرد:

 برنامه جامع آب 
تهیه می شود

تخلف در تخصیص اعتباِر 400 طرح در اوج کسری بودجه 
علی اکبری نماینده سابق مجلس: انگیزه های سیاسی بیش از منافع اقتصادی و ضعف کارشناسی در بروز مشکالت محیط زیستی پروژه ها تاثیرگذار است

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار جلوگیری از  تخصیص اعتبار پروژه های فاقد پیوست محیط  زیستی شد

| نماینده سابق مجلس |

| جالل میرزایی |

سخنی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی

 فرجاِم نگاه مجلس انقالبی
به برجام

متعاقبًا کاهش  و  حکام  شورای  قطعنامه  صدور 
ارزش ریال و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم  
نشان می دهد که برخالف تصور جریان حاکم بر 
از  برجام  و  خارجی  سیاست  مجلس،  و  دولت 

اقتصاد و معیشت مردم جدا نیست.
بسیاری از نمایندگان مجلس دهم که در آن دوره 
به ناحق به وکیل الدوله بودن متهم شدند، متوجه 
این اصل بدیهی بودند که اقتصاد از سیاست جدا و 
قابل تفکیک نیست؛ از این رو با درک موقعیتی که 
دولت روحانی در آن قرار داشت سعی می کردند 
حتی المقدور با اجتناب از نقد و تخریب دولت، از 
دامن زدن به مشکالت خودداری کنند. پیرو همین 
دغدغه بود که از مجلس وقت رویکرد و مواضع 
دولت در حوزه سیاست خارجی حمایت می کردند 
مجامع  در  ملی  منافع  از  رهگذر  این  از  مگر  تا 

بین المللی حراست و صیانت کند.

  گفت وگوی »پیام ما« با مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 

تخریب سرزمین ایران سرعت گرفته است تخریب سرزمین ایران سرعت گرفته است 
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سفر  بیست وپنجمین  در  سیزدهم  دولت  رئیس 
حالی  در  این  و  شد  اصفهان  عازم  خود  استانی 
اقشار  با  دیدار  استان،  نخبگان  با  دیدار  بود که 
خانواده  و  جانبازان  ایثارگران،  مردم،  مختلف 
طرح های  و  پروژه ها  برخی  از  بازدید  شهدا، 
شورای  نشست  در  شرکت  خدماتی،  و  عمرانی 
مهم ترین  از  خبری  نشست  برگزاری  و  اداری 
به  رئیسی  ابراهیم  یک روزه  سفر  برنامه های 
این  جریان  در  مجریه  قوه  رئیس  بود.  اصفهان 
زاینده رود  احیای  برای  اینکه دولت  بیان  با  سفر 
اصفهان  کم آبی  معضل  داد  وعده  دارد،  برنامه 
مشکالت  از  عنوان کرد که  ادامه  در  و  شود  حل 
معیشتی مردم آگاه است و از آن رنج می کشد.
صبح  سیزدهم  دولت  رئیس  رئیسی  ابراهیم 
به  ورود  بدو  آن که  از  پس  بالفاصله  پنج شنبه 
اصفهان، با استقبال نماینده ولی فقیه در استان 
نمایندگان  استاندار،  اصفهان،  جمعه  امام  و 
وارد  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و  مجلس 
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شد، در نخستین 
بالگرد  با  اصفهان،  به  سفر  برنامه های  از  بخش 
تاالب  و  زاینده رود  رودخانه  از  بخش هایی  از 
روستای  در  آن  از  پس  و  بازدید کرد  گاوخونی 
از  و  یافته  حضور  زاینده رود  حاشیه  در  قلعه باال 
دیدار  منطقه  این  اهالی  و  با کشاورزان  نزدیک 
قرار  آنها  مشکالت  جریان  در  و  و گفت وگو کرد 

اهالی  جمع  در  مجریه  قوه  رئیس  گرفت. 
طرح  تهیه  دولت  کرد:  عنوان  قلعه باال  روستای 
و  توزیع  عادالنه  مدیریت  بر  مبتنی  آب،  جامع 
مصرف آب و اعطای حقوق مردم در این زمینه را 

دارد. کار  دستور  در 
اراضی  از  رئیس جمهوری  بازدید  جریان  در 
گاوخونی،  تاالب  و  اصفهان  شرق  کشاورزی 
کشاورزان در این دیدار خواستار اجرای مصوبات 
در  آب  عادالنه  توزیع  آب،  شورایعالی  ماده   ۹
اتخاذ  و  زاینده رود  آبریز  حوضه  مختلف  مناطق 
از  جلوگیری  برای  حساب شده  تصمیمات 
برداشت های بی رویه آب در استان های باالدست 
شدند. رئیس دولت سیزدهم در ادامه سفر خود 
از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که به عنوان 
پارک های  و  رشد  مراکز  موسس  سازمان  اولین 
علم و فناوری در کشور با هدف حمایت از ایجاد 
و توسعه شرکت های دانش بنیان و تولید ثروت 
از بخش های  راه اندازی شده و همچنین  از علم 
مختلف شرکت دانش بنیان صنایع هواپیماسازی 

بازدید کرد. )هسا(  ایران 
آیت هللا  بیت  در  پنج شنبه  ظهر  که  رئیسی 
مدرس  و  اخالق  استاد  ناصری  محمدعلی 
حوزه های علمیه حضور یافت و با این عالم دینی 
این  عصر  برنامه های  در  کرد،  و گفت وگو  دیدار 
نخبگان  از  جمعی  با  نشستی  در  استانی  سفر 

کرد:  اظهار  نشست  این  در  و  شرکت  اصفهان 
آبی  کم  مشکل  با  مقابله  زمینه  در  مردم  آنچه 
بر اساس کار  می خواهند همان چیزی است که 
اجرای  دارد.  تطبیق  هم  عدالت  به  عمل  یعنی 
عدالت در این زمینه یعنی عمل بر اساس طرحی 
جامع که همه جوانب و مالحظات موضوع را در 
برون  برای  راهکارهای کارشناسانه  و  گرفته  نظر 
پس  باشد.  ارائه کرده  موجود  وضعیت  از  رفت 
مختلف  اقشار  از  جمعی  دیدار  در  رئیسی  آن  از 
نقش  ورزشی  آبان مجموعه   ۲۵ در سالن  مردم 
آنچه که  هر  امیدواریم  بیان کرد:  اصفهان  جهان 
موفقیت  با  اقتصادی،  اصالحات  از  است  نیاز 
بعضًا  که  معیشتی  مشکالت  از  دهیم.  انجام 
آگاهم.  دارد  وجود  روستا  و  در شهر  مردم  برای 
هستم  مطلع  شرایط  از  و  دارم  ارتباط  مردم  با 
هستند  مبتال  آن  به  افراد  که  مشکالتی  از  و 
صبر  با  دولت  اقدامات  اما  می برم.  زیادی  رنج 
مسئوالن،  مجدانه  پیگیری  مردم،  همکاری  و 
به  دلسوزان  و  اقتصادی  فعاالن  همه  حضور 
لطف خداوند متعال شرایط را به نفع مردم رقم 
خواهد زد. رئیسی در نشست خبری پایان سفر 
احیای  برای  اینکه دولت  بر  تاکید  با  اصفهان  به 
آب  مسئله  کرد:  اظهار  دارد،  برنامه  زاینده رود 
با  و  منطقه ای  به صورت  بخشی،  نگاه  بدون  باید 

شود. حل  امکانات  همه  از  استفاده 

بحران  مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
مخاطرات وضع هوا با بیان اینکه برای غالب نقاط 
کشور طی پنج روز آینده جوی پایدار پیش بینی 
می شود، از رگبار پراکنده در برخی نقاط استان های 
و  سیستان  و  رضوی  خراسان  شمالی،  خراسان 
بلوچستان و نیز نفوذ پدیده گرد و غبار در استان های 
داد. خبر  امروز  طی  خوزستان  و  ایالم   کرمانشاه، 
بیان  با  ایسنا،  با  گفت و گو  در  ضیاییان  صادق 
نقاط کشور  غالب  برای  آینده  روز  پنج  اینکه طی 
کرد:  اظهار  می شود،  بینی  پیش  پایدار  جوی 
امروز در برخی نقاط استان های خراسان شمالی، 
ارتفاعات  و  رضوی  خراسان  شمالی  ارتفاعات 
رعد  پراکنده،  رگبار  بلوچستان  و  سیستان  جنوبی 
و برق و وزش باد شدید و روز شنبه در ارتفاعات 
پراکنده  رگبار  از ظهر  بعد  در ساعات  البرز مرکزی 
بارش  هرمزگان  شرق  و  شمال  ارتفاعات  در  و 
 پراکنده و احتمال رعد و برق پیش بینی می شود.

به گفته او، دوشنبه با عبور موج تراز میانی جو از 
در  واقع  استان های  مناطق  برخی  در  روی کشور 
شرق  شرق،  شمال  اردبیل،  خزر،  دریای  سواحل 
ظهر،  از  بعد  ساعات  در  ویژه  به  البرز  ارتفاعات  و 
و  برق  و  رعد  احتمال  پراکنده،  بارش  ابر،  رشد 
می شود. بینی  پیش  موقت  شدید  باد   وزش 
بحران  مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
وضعیت  درباره  همچنین  هوا  وضع  مخاطرات 
هم گفت که  را  این  سه شنبه  روز  در  جوی کشور 
بخش هایی  و  البرز  ارتفاعات  برای  روز  این  طی 
پراکنده  رگبار  شرق  جنوب  و  شرق  شمال  از 
می شود. بینی  پیش  برق  و  رعد  احتمال   و 
غبار  و  گرد  پدیده  نفوذ  اینکه  بیان  با  ضیاییان 
برای استان های کرمانشاه، ایالم و خوزستان طی 
نوار  در  باد  سرعت  افزایش  به  توجه  با  و  امروز 
مرزی غرب کشور دور از انتظار نیست، ادامه داد: 
شرق،  شمال  از  مناطقی  در  یکشنبه  تا  جمعه  از 

و  شرق  جنوب  زابل،  منطقه  در  ویژه  به  شرق، 
نقاط  اغلب  در  دوشنبه  و  شرقی  البرز  دامنه های 
داد  خواهد  رخ  باد  وزش  سرعت  افزایش  کشور 
که در مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک و 
کاهش کیفیت هوا می شود. به گفته او، از جمعه تا 

است. مواج  عمان  دریای  شرق  یکشنبه 

رئیس جمهور در سفر استانی به اصفهان مطرح کرد:

برنامه جامع آب تهیه می شود

رگبار پراکنده و گرد و خاک در برخی استان ها 

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2314  | شــنبه  28 خــرداد 1401  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

2ادامه در صفحۀ

بحران کم آبی را جدی بگیریم

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مزایده:
1401/03/25 لغایت روز دوشنبه مورخ  داوطلبان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 
1401/03/30 به منظور دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
مبلغ خرید اسناد مزایده: 

مبلغ 545٫000 ریال به ازای خرید هر اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به 
حساب سپهر )شماره 0101853۷۶5005 ( بانک صادرات کد 2008 
نوع تضمین شرکت در مزایده )فرایند ارجاع کار( به شرح زیر می باشد:

-ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر 
-اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره  1۶۷20405/50  بانک ملت شعبه 

مرکزی چالوس 
-کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از 

سوی امور مالی 
-چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد( 

مهلت بازدید از انبار:
 مهلت بازدید از روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 تا روز پنجشنبه مورخ1401/04/09 
)از ساعت 8 صبح الی 12( از انبار امورهای هشتگانه )رامسر، تنکابن، عباس آباد، 

کالردشت، چالوس، نوشهر نور، محمودآباد( 
تاریخ بارگزاری پاکات مزایده:

 روز شنبه )ساعت 08:00 ( مورخ 1401/04/11
تاریخ گشایش پاکات مزایده: 

زمان بازگشایی ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/04/11 در محل حوزه ستاد شرکت 
دفتر معاون مالی و پشتیبانی 

سایر شرایط:
-هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مزایده گزار می باشد. 

- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت 
مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی تجدید مزایده عمومی
مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 

موضوع مزایده فروش انواع لوازم اسقاط به شرح جدول زیر می باشد:

شرح مزایدهشماره مزایدهردیف
مبلغ تضمین شرکت در مزایده

)فرایند ارجاع کار( به ریال

۷۷۵/۰۰۰/۰۰۰تجدید فروش سیم آلومینیومی اسقاط به مقدار ۲۰,۰۰۰ کیلوگرم ۱۱4۰۱/۸-۰۲

4۵۰/۰۰۰/۰۰۰تجدید فروش انواع هادی روکشدار )کابل( آلومینیومی به مقدار ۹۰۹4 متر۲۱4۰۱/۸-۰3

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

نوبت دوم

چاپ نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ۱4۰۱/۰3/۲۵-چاپ نوبت دوم: روز شنبه مورخ۱4۰۱/۰3/۲۸
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی - فشرده   
یك مرحله ای -  نوبت اول 

مناقصه گزار :  شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی 10101889201  و کد اقتصادی 411331۶۷84۷۷
به نشانی : خوزستان - اهواز – حد فاصل میدان چهار اسب )سه راه تپه( و پل برومی- روبروی شهرك صنعتی شماره 

4  امور تداركات و عملیات كاال شركت گاز استان خوزستان -  واحد تدارکات – اتاق 201  تلفن : 0۶134199958
2- موضوع فراخوان : مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ) فشرده (  خرید زانو ساکت ولو 90 درجه ¾ اینچ  مربوط 

به تقاضای شماره 0130005  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان   20010933۷۷000055
شبا   حساب  شماره  به  نقد  وجه  واریزی  فیش  اصل  کار:  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  3-نوع 
IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 35112335۷292۶9084000000000200۷ بنام خزانه بانک مرکزی 
شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام 
مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید ) موضوع قانون 

نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد.  
4-  تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابی كیفی مناقصه گران :  حداکثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت 

دوم  
5- تاریخ توزیع اسناد: پس از بررسی مدارك و اسناد ارزیابی كیفی تكمیل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام 

ارزیابی، اسناد مناقصه بین شركتهای واجد شرایط توزیع خواهد شد.
۶- تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران می بایست الزامًا از تولید کنندگان موجود در وندورلیست شرکت ملی گاز 

ایران صورت پذیرفته و اولویت ، خرید کاالی ایرانی می باشد.
و  ارائه كد پستی  و  آمادگی و ذكر شناسه ملی حقوقی  اعالم  بهمراه  تغییرات آن شركت  نامه آخرین    -۷

تلفن تماس الزامی است .
8- ارائه مدارك و فرم های استعالم ارزیابی تكمیل شده از سوی مناقصه گران هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای 

شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد.
9- مناقصه گزار مختار است در مرحله اول با 2 پاکت "ج" و در مرحله دوم با تنها 1 پاکت "ج" نسبت به گشایش 

پاکات اقدام نماید .     
10- خرید اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ریال  غیر قابل استرداد به 
شماره حساب شبا  IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 35112335۷292۶9084000000000200۷ 
بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های 
مجاز از طریق سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اینترنی WWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه 

دریافت نمایند.
   WWW.setadiran.ir  به آدرس الکترونیکی دولت  از طریق درگاه سامانه تدارکات  11- مراحل برگزاری مناقصه 
انجام خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-41934
دفتر ثبت نام 889۶9۷3۷- 85193۷۶8 -021

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

تجدید مناقصه

۱-
ف: 

 ال
یم

-م
 ۱3

34
۱3

۷ 
ی:

گه
ه آ

س
شنا



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2314   | شنبه 28 خرداد 1401  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 2

که  بود   ۱4۰۰ دی ماه  نخست  روزهای 
گرفتن  هیچ  به  سال ها  از  پس  باالخره 
مجوز  دریافت  الزام  بر  ناظر  قوانین 
محیط  زیستی و میراث فرهنگی از سوی 
دستگاه های مختلف اجرایی در بسیاری 
از پروژه های عمرانی که از اواخر دهه ۷۰ 
و اوایل دهه ۸۰ _یعنی موعد آغاز اجرای 
برنامه سوم توسعه به این سو_ بی توجه 
به این ارزیابی و پیوست محیط  زیستی و 
میراث فرهنگی تخصیص اعتبار می شدند، 
این  علیه  مدنی  پویشی  و  باالخره کارزار 
افتاد.  راه  به  قانون گریزی  و  قانون شکنی 
فعاالن  از  گروهی  پویش  این  قالب  در 
محیط زیستی با طرح یک شکایت قضایی 
علیه رئیس سازمان برنامه و بودجه وارد 
این  سوی  از  که  شکایتی  شدند.  گود 
کنشگران مدنی و محیط  زیستی در حالی 
افتاد  به  جریان  علیه مسعود میرکاظمی 
که او بنا داشت به رغم صراحت ماده ۱۰۵ 
قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون 
برنامه چهارم، بند »الف« ماده ۱۹۲ قانون 
برنامه پنجم و بند »الف« ماده 3۸ قانون 
به  اعتبار  برنامه ششم در منع تخصیص 
پروژه های فاقد ارزیابی و پیوست محیط  
زیستی و میراث فرهنگی، صرفًا به موجب 
از 4۰۰  به بیش  بودجه سال ۱4۰۱  قانون 

بدهد. تخصیص  اعتبار  پروژه 
تالش  این  بود که  نرسیده  دی ماه  نیمه 
مدنی حتی به تشکیل محکمه ای در شعبه 
سوم بازپرسی دادسرای انقالب تهران نیز 
امیدی  روزنه  به واقع  اما آن چه  منجر شد 
پیش چشمان نگراِن آن کنشگران محیط  
سازمان  رئیس  همراهی  گشود،  زیستی 
محیط زیست با این کارزار مدنی بود. زمانی 
که علی سالجقه از موضعی برابر با مسعود 
میرکاظمی، او را مخاطب نامه نگاری خود 
رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  داد.  قرار 
سازمان محیط زیست، در نامه ای خطاب 
او  بودجه که  و  برنامه  سازمان  رئیس  به 
نیز معاون رئیس جمهوری است، خواستار 
زیرمجموعه  »مدیریت های  که  شد  آن 
اعتبار  تخصیص  هرگونه  از  سازمان،  این 
زیستی  محیط  مجوز  فاقد  پروژه های  به 
قویا خودداری کنند«. این قوانین پس از 
پنج  هر  توسعه،  سوم  برنامه  در  تصویب 
سال یک بار، در برنامه های چهارم، پنجم 
اجرا  بعضًا  اما  می شد  تکرار  نیز  و ششم 
نمی شد تا پروژه های فاقد پیوست محیط  
به  نگاهی  با  زیستی اجرا شوند. چنان که 
همین چند سال گذشته می بینیم به عنوان 
مثال در سال ۹۸ که از آن سال هایی بود که 
تالش برای عدم تخصیص اعتبار به چنین 
طرح ها و پروژه هایی با جدیتی دوچندان 
این  تمامی  بودجه  نهایت  در  شد،  دنبال 
هم  آن  یافتند.  تخصیص  پروژه ها  دست 
وقت  معاون   ۹۸ مردادماه  که  حالی  در 
زیستی  تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط  
اشاره  با  زیست  محیط   حفاظت  سازمان 
به  زیست  محیط   شورای عالی  مصوبه  به 

اعالم کرد  وقت،  رئیس جمهوری  ریاست 
ندارد  حق  بودجه  و  برنامه  »سازمان  که 
به طرح های فاقد ارزیابی محیط زیستی، 
اعتبار اجرا اختصاص دهد.« به  گفته حمید 
ظهرابی در همان زمان، مجریان طرح ها باید 
طرح های  با  همزمان  تا  می شدند  مکلف 
مطالعات  امکان سنجی،  و  مکان یابی 
ارزیابی اثرات محیط زیستی و تملک دارایی 
را انجام داده و در اختیار سازمان حفاظت 
از محیط زیست قرار دهند و این سازمان 
هم باید طی حداکثر ۲ ماه نظر موافق یا 
مخالف خود را اعالم کند و اگر احیانًا در 
این مدت اعالم نظر نکند، به منزله موافقت 

می شود. تلقی 
هرچه بود شهریور و مهر و آبان تا بهمن 
و اسفند ۹۸ گذشت و آن چه شورای عالی 
محیط  زیست بر سازمان برنامه و بودجه 
و  ماند  کاغذ  روی  بود،  کرده  تکلیف 
پیوست  فاقد  پروژه های  اغلب  اعتبارات 
محیط  زیستی تخصیص یافت و عملیاتی 
بعدتر  سال  و  بعد  سال  اتفاقی که  شد. 
دست  این  سرنوشت  تا  شد  تکرار  نیز 
پروژه ها در قوانین بودجه سال های ۹۹ و 
۱4۰۰ کل کشور مشابه سرنوشت پروژه های 

باشد.  ۹۸ سال 
پروژه های  این  میان  در  آن که  تلخ تر 
عمرانی که بدون پیوست محیط  زیستی 
بودند  حتی  شدند،  اعتبار  تخصیص 
زیستی  محیط   ماهیت  که  پروژه هایی 
آن که  بدون  هم  آن ها  حتی  اما  داشتند 
پشت سر  را  زیستی  مطالعات  محیط 
را  زیستی  محیط   مالحظات  و  بگذارند 
رعایت کنند، اعتبار اجرا گرفتند. پروژه هایی 
دریای  دز،  کارون،  آب  انتقال  همچون 
مرکزی،  فالت  به  خلیج فارس  و  عمان 
انتقال آب البرز به تهران و انتقال آب های 
مرزی که همگی در حالی در قانون بودجه 
سال ۱4۰۰، بودجه گرفتند که فاقد مجوز و 
پیوست محیط زیستی و میراث فرهنگی 
بودند و باز تلخ تر آن که دیوان محاسبات 
سال های  تمامی  همچون  هم  بار  این 
پیش، بی توجه از کنار این تخلف از قانون 

بست. آن چشم  بر  و  گذشت 

نامه  در  مختار  شکایت  پیگیری   
پژمانفر به میرکاظمی

اما آن چه حاال در آستانه تکرار این فاجعه 
ملی در سال سخت ۱4۰۱، سالی که دولت 
است،  مواجه  نیز  بودجه شدید  با کسری 
به تمامی  نه  اگر  رقم خورده، ممکن است 
جلوی این به هیچ گرفتن قانون را بگیرد، 
الاقل هزینه اش را باال ببرد. چه آن که حاال 
یکی از نمایندگان مجلس انقالبی نیز اقدام 
و  برنامه  سازمان  رئیس  از  شکایت  به 
بودجه کرده و در حالی به دلیل تخصیص 
پروژه ها در سال  این دست  اجرای  اعتبار 
طرح  میرکاظمی  مسعود  علیه  جاری، 
شکایت کرده که حاال نصرهللا پژمانفر نیز 
اصل  کمیسیون  رئیس  نایب  قامت  در 

راستای  در  و  شده  وارد گود  مجلس   ۹۰
پیگیری شکایت جلیل مختار، در نامه ای 
خطاب به مسعود میرکاظمی تاکید کرده 
که باید »از تخصیص بودجه به پروژه های 
فاقد مجوزهای قانونی یا پروژه های دارای 
مجوز مشروط جلوگیری به عمل آید. نکته 
دو  میان  کارشناسی  نزاع  این  در  جالب 
نماینده اصولگرا و رئیس اصولگرای سازمان 
برنامه و بودجه آن است که از قضا پژمانفر 
شاخص  نیروهای  از  هردو  میرکاظمی  و 
شرایطی  در  حاال  و  بوده  پایداری  جبهه 
زیستی  محیط   درگیری  این  به واسطه 
سال ها  که  ایستاده اند  یکدیگر  روبروی 
به عنوان  مجلس  بیرون  و  مجلس  در 
با  سیاسی  تشکیالت  یک  ارشد  اعضای 
حاال  میرکاظمی که  کرده اند.  کار  یکدیگر 
در قامت معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه به  عنوان عضوی 
از کابینه دولت دست اندرکار اداره مملکت 
از چند  است، حدود یک دهه قبل، پس 
صباحی تصدی وزارت نفت در دولت دوم 
از مردم پایتخت  احمدی نژاد، به نمایندگی 
بعد،  سال   4 تا  و  شد  نهم  مجلس  وارد 
و  همراه  پایداری  جبهه  در  آن که  عالوه بر 
همکار نصرهللا پژمانفر نماینده وقت و فعلی 
رفیق  سقف  زیر  بود،  مجلس  در  مشهد 
ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان نیز 
اما این دو در  بود. حاال  با پژمانفر همکار 
گرفته اند که  قرار  یکدیگر  رودرروی  حالی 
پژمانفر البته از باب انجام وظایفش به عنوان 
مجلس   ۹۰ اصل  رئیس کمیسیون  نایب 
یازدهم خطاب به میرکاظمی، »نص صریح 
سوم  برنامه  قانون   ۱۰۵ مواد  در  قانون 
توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم، بند 
»الف« ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم و بند 
را  برنامه ششم«  قانون  ماده 3۸  »الف« 
به عنوان مستندات ادعای حقوقی اش قرار 
دستگاه های  این که  بر  تاکید  با  و  داده 
این مستندات قانونی،  به  موجب  اجرایی 
مرحله  در  و  اجرا  از  پیش  »موظفند 
و  مکان یابی  امکان سنجی،  و  مطالعات 
اقدام  اجرایی  عملیات  هرگونه  از  پیش 
به اخذ مجوزهای الزم بنمایند« اما »طی 
ادوار گذشته مشاهده شده که دولت های 
مختلف به بهانه های متعدد از انجام این 
تکالیف قانونی سر باز زده اند؛ تا جایی که 
در بودجه ۱4۰۱ پروژه هایی در ردیف بودجه 
قرار گرفته که بعضًا هیچ کدام از مجوزهای 
قانونی را ندارند.« نایب رئیس کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس یازدهم در ادامه این نامه 
که تصاویرش به طور اختصاصی در اختیار 
»پیام ما« قرار گرفته، از میرکاظمی خواسته 
از آن جا که ماده ۵۰ قانون محاسبات  که 
عمومی مصوب ۱366 تصریح دارد »وجود 
خود  به خودی  کل کشور  بودجه  در  اعتبار 
برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق 
نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت 
مقررات مربوطه باشد، ضمن هماهنگی با 
سازمان محیط زیست و دیگر دستگاه های 

میراث  وزارت  نظیر  مجوز  صدور  متولِی 
دستی،  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
منابع  سازمان  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
این  از  دستگاه هایی  و  نهادها  و  طبیعی 
پروژه های  به  بودجه  تخصیص  از  دست، 
کند.«  خودداری  قانونی  مجوزهای  فاقد 
همچنین  یازدهم  مجلس  نماینده  این 
در بند »ب« نامه ای که روز ۲۵ خردادماه 
رئیس  به  خطاب  گذشته(،  )چهارشنبه 
با  است،  نوشته  بودجه  و  برنامه  سازمان 
بیان این که »طی سالیان گذشته سازمان 
رویه ای  در  زیست  محیط  از  حفاظت 
ندارد،  کامل  تطابق  قانون  اجرای  با  که 
اقدام به صدور مجوز مشروط برای برخی 
پروژه های عمرانی کرده که بعضًا در انتهای 
تعیین شده  شروط  از  هیچ کدام  به  امر 
که  خواسته  میرکاظمی  از  نشده،«  عمل 
دستور دهد تا »ضمن ممانعت از پذیرش 
پروژه های جدید با عنوان »مجوز مشروط«، 
از  حفاظت  سازمان  با  هماهنگی  طی 
محیط زیست، از تخصیص بودجه جدید 
عمل  معین  شروط  به  پروژه هایی که  به 
همچنین  او  شود.«  خودداری  نکرده اند، 
در بند »ج« این نامه مستند به تبصره 3 
ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده ۲3 قانون 
الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از 
بر   ،۱3۹3 مصوب  دولت  مالی  مقررات 
با  »طرح هایی  پیشنهاد  »ممنوعیت« 
ماهیت مطالعه و اجرا به صورت همزمان« 
تاکید کرده و از ریاست سازمان برنامه و 
بودجه خواسته که »از تخصیص بودجه غیر 
به این قبیل پروژه ها  از بودجه مطالعاتی 
خودداری شود!« او در این بخش از نامه به 
برخی از این دست پروژه ها اشاره کرده تا 
روشن شود که بار دیگر کنار پروژه های فاقد 
دارای  پروژه های  پیوست محیط  زیستی، 
ماهیت محیط  زیستی نیز این مالحظات 
پروژه هایی که  نکرده اند.  رعایت  را  قانونی 
به »انتقال  از جمله  پژمانفر در شرح شان 
آب شرب استان های البرز و تهران از سد 
طالقان«، »انتقال آب به شهرهای شمالی 
استان کرمان«، »انتقال آب خزر به فالت 
به فالت مرکزی«،  مرکزی«، »انتقال آب 
کرده  اشاره  بلبر«  »سد  و  ماربر«  »سد 
 ۹۰ اصل  کمیسیون  رئیس  نایب  است. 
»د«  بند  در  همچنین  یازدهم  مجلس 
تاکید کرده  همچنین  نامه  این  پایانی  و 
محیط   مجوز  فاقد  پروژه های  »بودجه 
که  باال  فیزیکی  پیشرفت  دارای  زیستی 
سایر مجوزات قانونی نظیر میراث فرهنگی، 
منابع طبیعی و ... را اخذ کرده اند« صرفا 
درصورتی تخصیص یابد که »اجرای آن ها 
آسیب جدی به محیط زیست وارد نکند«؛ 
آن هم »مشروط به تصویب برنامه مدیریت 
سازمان  توسط   )EMP( زیست محیطی 

زیست.« محیط  از  حفاظت 

 امان از انگیزه های سیاسی
و منافع اقتصادی ذی نفعان

اما در شرایطی که دولت حتی برای اجرای 
پروژه های دارای مجوزهای قانونی با کمبود 
بودجه و اعتبارات مواجه است، چه عاملی 
این  اجرای  در  این چنین  شده که  باعث 
تخطی  با  اگر شده  پروژه ها، حتی  دست 
آشکار از قانون اصرار می شود. پرسشی که 
علی اکبری، نماینده اصالح طلب شیراز در 
مجلس دهم و از جمله اعضای فراکسیون 
محیط زیست آن دوره، در واکنش به آن، 
می گوید: »برای پیدا کردن پرتقال فروش 
باید ببینید چه کسانی مسئول اجرای این 
پیشین  نماینده  این  هستند.«  پروژه ها 
در  سیاسی«  »مالحظات  بر  که  مجلس 
تخصیص  البته  و  اجرا  تدوین،  طراحی، 
اعتبار این دست پروژه های محیط  زیستی 
اجرای  بر  اصرار  دالیل  یکی  عنوان  به  نیز 
»پیام  به  دارد،  تاکید  پروژه ها  این دست 
برنامه سوم که  به جز  ما« می گوید: »ما 
درصد   ۵۰ از  فراتر  حدودی  تا  احکامش 
پنج ساله  برنامه های  درآمد، سایر  اجرا  به 
به میزانی  یا آن قدر  توسعه در بحث اجرا 
گفت  می توان  که  شد  محقق  ناچیز 
اجرایشان با عدم اجرایشان چندان تفاوتی 
ندارد یا درنهایت حتی به تحقق ۵۰ درصدی 
این  در  که  ارزیابی هایی  بنابر  و  نرسید 
رابطه صورت گرفته، به نظر می رسد منافع 
از  ذی نفعان  مجموعه  و گروهی  شخصی 
همان  که  برنامه  طراحان  و  نویسندگان 
اعضای دولت ها و نمایندگان مجلس باشند 
تا دستگاه های نظارتی و البته پیمانکاران 
بزرگ و کوچکی که اجرای این پروژه ها را 
دخیل  داستان  این  در  می گیرند،  برعهده 
کلی  به طور  است  معتقد  اکبری  است.« 
محیط   مباحث  در  کارشناسی  نگاه  نبود 
زیستی از جمله مشکالت اساسی است. او 
می گوید: »اگرچه مواهب و منافع اقتصادی 
پیمانکاران و دیگر ذی نفعان در اجرای هر 
در  نیز  زیستی  پروژه های محیط   از  کدام 
به  هستند،  دخیل  آن ها  اجرای  چگونگی 
نظر می رسد انگیز ه های سیاسی که در اجرا 
یا عدم اجرا هر پروژه عمرانی و توسعه ای 
مطرح است، بیش از سایر عوامل تاثیرگذار 
است.« با این توصیف آیا می توان به این 
نامه نگاری ها دل بست؟ گذر زمان و واکنش 
را  بودجه میتواند پاسخ  و  برنامه  سازمان 

کند.  روشن تر 

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در نامه ای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار 
جلوگیری از تخصیص اعتبار پروژه های فاقد پیوست محیط  زیستی شد:

 تخلف در تخصیص اعتباِر 400 پروژه 
در اوج کسری بودجه 

 علی اکبری نماینده سابق مجلس: انگیزه های سیاسی بیش از منافع اقتصادی و ضعف کارشناسی
 در بروز مشکالت محیط زیستی پروژه ها تاثیرگذار است

سخنی با نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی

فرجاِم نگاه مجلس 
انقالبی به برجام

در آن روزهای حساس اما بسیاری از نمایندگان 
امروز مجلس که آن زمان در قامت منتقد دولت 
بیرون و درون پارلمان فعال بودند به محض بروز 
را  آن  ارز و سکه،  در قیمت  نوسان  کوچکترین 
دستمایه و بهانه حمله و هجمه علیه دولت قرار 
داده و از اینکه به زعم آنان دولت به ظرفیت های 
داخلی توجه نمی کند، سخن می گفتند و از مردم 
می خواستند   که اگر از »انتخاِب اشتباهشان« 
در  و  برگردند  اسفندماه ۹4  هفتم  انتخابات  در 
و  برگزینند  را  آنان  اسفندماه ۹۸  انتخابات دوم 
به آنان رای بدهند تا مشکالت معیشتی، تورم و 

گرانی ها را یکی پس از دیگری مرتفع سازند!
و اما اکنون با گذشت بیش از دو سال، پس از 
حضور این طیف از نیروهای سیاسی در مجلس 
در  انقالبی«  »مجلس  می رفت  انتظار  یازدهم 
با چالش ها، مشکالت کشور و مطالعه  مواجهه 
نیز  و  پژوهش ها  مرکز  گزارش های کارشناسان 
تحلیل رسانه ها باالخره به این نتیجه برسند که 
مفروضات و برداشت شان باالخص در ارتباط با 
عدم ارتباط معضالت سیاست خارجی با وضعیت 
اقتصاد مملکت و اوضاع معیشت ملت، چندان 
با واقعیت منطبق نبوده  است.  با کمال تاسف 
اما نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه به جای تامل 
درباره بازخورد برخی تصمیم ها و اهتمام  به اصالح 
آنها، شاهدیم که بعضًا به بیان مسائل و مشکالت 
اکتفا  نکرده و حتی برخی از این نمایندگان طیف 
و جریان رقیب را بانی و مقصر وضع موجود نامیده 
و برایشان خط و نشان بکشند. در حالی که  بعد از 
تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران حداقل 
انتظار می رفت نمایندگان مجلس روی این مساله 
اندکی تامل کنند که چرا اروپایی ها که پیش از این 
منتقد رفتار دولت آمریکا بودند و از کاخ سفید 
می خواستند که به برجام برگردد، اینک با ایاالت 
متحده برای اعمال فشار به ایران همراه شده و 
ایران شده اند؟!  علیه  بانی صدور قطعنامه  خود 
جا داشت نمایندگان مجلس مسئوالن مربوطه را 
بازخواست کنند و از آنها بپرسند که چرا علیه ایران 
در شورای حکام قطعنامه ارائه کردند و قطعنامه 
ارائه شده به این سهولت تصویب شده است؟ 
الزم است بررسی کنند که تحلیل و محاسبات غلِط 
کدام  یک از مسئوالن منجر به تصویب قطعنامه ای 
شده که در فضای کسب و کار کشور، این چنین 
تاثیر منفی گذاشته است؟ و البته انتظار می رفت با 
نگاهی معطوف به منافع ملی بیاندیشند که چه راه 
یا راهکارهای کم هزینه تری وجود دارد که می توان 
انتخابشان از منافع ملی و معیشت  با اتکاء و 
موضع گیری  از  صرف نظر  کرد.  صیانت  مردم 
سطحی چند نماینده مجلس که البته پدیده ای 
مختص فرهنگ سیاسی ما نیست و معمواًل در 
به چشم  هم  دنیا  قانونگذاری  مجالِس  بیشتر 
می خورد انتظار این بود که هیات رئیسه مجلس 
با رویکرد و نگاهی عمیق تر با این موضوع مواجه 
شود. اما پاسخ مجلس انقالبی به قطعنامه شورای 
حکام آژانس، بیانیه بود؛ بیانیه ای که نشان داد 
میان اظهارات آن چند نماینده و مواضع کلیت و 
بدنه مجلس تفاوت چندانی نیست! به رغم این 
وضعیت اما تجارب گذشته و وقایع جاری نشان 
می دهد که افزایش تنش پیرامون برجام و تیره 
شدن روابط جمهوری اسالمی با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، بیش از پیش فضای کسب و کار 
را داخل کشور ملتهب می کند؛ لذا از نمایندگان 
استدعا دارم مواضعی اتخاذ نکنند که به ظاهر قاطع 
اما در عمل تداعی کننده بن بست و نبود راهکاری 
از این وضعیت است؛ چرا که این  برای خروج 
دست مواضع و پیام ها به نوبه خود به افزایش 

التهاب در بازار داخلی منجر می شود.

بازداشت ادمین های 3 کانال 
اصولگرا توسط اطالعات سپاه

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  عمومی  روابط 
زمان  امام  گمنام  سربازان  اقدام  از  اطالعیه ای  در 
دستگیری  در  نهاد  این  اطالعات  سازمان  در  )عج( 
ادمین های سه کانال تلگرامی نیمه محرمانه ، سرائر 
انتشار اسناد طبقه بندی شده  اتهام  به  و سایه نویس 
و تشویش اذهان عمومی خبر داد. به گزارش ایسنا، 
خداوند  یاری  »با  است:  آمده  اطالعیه  این  متن  در 
متعال و مجموعه اقدامات فنی و اطالعاتی چند ماهه 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی،  ادمین های )مدیران ( 
کانال های »نیمه محرمانه« ، »سرائر« و »سایه نویس«  
تشویش  و  شده  بندی  طبقه  اسناد  انتشار  اتهام  به 
شده  بازداشت  افراد  شدند.  دستگیر  عمومی  اذهان 
درصدد بودند با انتشار اسناد طبقه بندی شده، اعتماد 
بخشی از مخاطبین را جلب کرده و سپس با انتشار 
کشور  مسئولین  میان  در  کذب،  و  گزینشی  اخبار 
سه  دستگیرشدگان  نمایند.  اختالف  و  شکاف  ایجاد 
با سواستفاده  نفر هستند که در مدت فعالیت خود، 
از خال قانونی موجود در مدیریت فضای مجازی کشور 
و از بستر پیام رسان تلگرام، اقدامات مذکور را دنبال 
اصحاب  از  درخواست  ضمن   ، پایان  در  می کردند. 
رسانه و فعاالن فضای مجازی جهت پرهیز از هرگونه 
اخبار  تاکید می شود  پرونده،  این  پیرامون  گمانه زنی 

شد.« خواهد  اطالع رسانی  متعاقبا  تکمیلی 

ادعای کاخ سفید درمورد گریز 
هسته ای چند هفته ای ایران 

زمان گریز  آنچه  وزارت خارجه مدعی شد  سخنگوی 
هسته ای ایران نامیده می شود اکنون نه در حد سال و 
ماه بلکه در حد چند هفته و یا کمتر است. به گزارش 
خبرگزاری فارس، پرایس در نشستی خبری با تکرار 
مواضع واشنگتن و تالش برای انداختن توپ در زمین 
ایران  صورتی که  »در  ایران گفت:  اسالمی  جمهوری 
مسائل خارج از توافق را کنار بگذارد، امکان بازگشت 
مقام  این  دارد«.  وجود  هسته ای  توافق  به  دوجانبه 
برجام  از  آمریکا  قبلی  دولت  »اگر  آمریکایی گفت: 
که به درستی عمل می کرد خارج نشده بود اکنون در 
این وضعیت نبودیم. بر اساس ارزیابی این وزارتخانه، 
جامعه اطالعاتی ما و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
وزارت  به درستی کار می کرد«. سخنگوی  توافق  این 
امور خارجه آمریکا افزود: »نمی توانیم در زمان به عقب 
برگردیم اما می توانیم به برجام برگردیم. اگر به برجام 
برگردیم، در موقعیت بهتری در مورد برنامه هسته ای 
آنچه  پرایس مدعی شد  قرار خواهیم گرفت«.  ایران 
زمان گریز هسته ای ایران نامیده می شود اکنون نه در 
حد سال و ماه بلکه در حد چند هفته و یا کمتر است.«

ناتوانی 4 صندوق بازنشستگی 
از پرداخت حقوق و مستمری

اعالم  گزارشی  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
که  دارد  بازنشستگی  صندوق   ۱۸ ایران  کرد: 
مستمری بگیر  و  مشترک  میلیون   ۲3 از  بیش 
گزارش  به  است.  داده  قرار  پوشش  تحت  را 
گزارش  اساس  بر  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
صندوق ها  این  از  مورد   4 پژوهش ها،  مرکز 
را  بازنشستگان  مزایای  و  حقوق  پرداخت  توان 
ساالنه  بودجه  در  و  ندارند  داخلیشان  منابع  از 
شود.  می  گرفته  نظر  در  مبلغی  برایشان  کشور 
سازمان  کشوری،  بازنشستگی  "صندوق های 
کارکنان  مسلح،  نیروهای  اجتماعی  تأمین 
از  گروه  این  اطالعات"  وزارت  صندوق  و  فوالد 
به  داده  گزارش  مرکز  این  هستند.  ها  صندوق 
ها  صندوق  برای  ساز  هزینه  های  تصمیم  علت 
به سن  از شاغالن  توجهی  قابل  تعداد  و رسیدن 
رشد  آنها  به  کمکی  های  بودجه  بازنشستگی، 
فزاینده ای داشته است. آمارها در جداول بودجه 
بازنشستگی  دریافتی صندوق های  نشان می دهد 
بوده  3۰ هزار میلیارد تومان  ۹3، حدود  در سال 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۱۷ به   ۱4۰۱ سال  در  اما 
اعتبار  که  است  حالی  در  این  است.  رسیده 
ورشکسته  دستگاهی  صندوق های  به  کمکی 
صداوسیما،  کارکنان  بازنشستگی  صندوق  مانند 
محاسبه  آمار  این  در  آنها  مانند  و  هما  کارکنان 
بیشتر  کرده  اعالم  مرکز  این  است.  نشده 
از  را  درآمدشان  کمبود  دستگاه ها  صندوق های 
ملی  هواپیمایی  صداوسیما،  مادر)مانند  دستگاه 
اعتباراتشان  ارقام  و  می کنند  تأمین  و...(  ایران 
شفاف در بودجه عمومی کشور گفته نمی شود. بر 
پارسال  داده،  آماری که مرکز پژوهش ها  اساس 
هزینه های  از  تومان  میلیارد   ۲۰۰ و  هزار  حدود 
محل  از  صداوسیما  بازنشستگی کارکنان  صندوق 

است. شده  پرداخت  سازمان  این  بودجه 
افزایش  وجود  با  آمده  مرکز  این  گزارش  در 
سن  ایران،  در  زندگی  به  امید  پیوسته 
متوسط  طور  به  و  نیافته  افزایش  بازنشستگی 
مرکز  است.  داشته  کاهش  سال   ۵ نزدیک 
پیش  »بازنشستگی های  مجلس  های  پژوهش 
از موعد« بر اساس قوانین مختلف را اصلی ترین 
علت این اتفاق اعالم کرده است. در این گزارش 
به  شغلی  برخی گروه های  زودهنگام  ورود  آمده 
زودهنگام  خروج  و  بازنشستگی  صندوق های 
مستمری  دریافت  های  سال  افزایش  موجب 
صندوق های  به  بسیاری  مالی  بار  و  می شود 

می کند. تحمیل  بازنشستگی 

در پی کاوش های باستان شناسی 
 در مرکز چین:

کشف تصفیه خانه دو هزار 
ساله آب در لوئویانگ

واقع  هنان  استان  در  باستان شناسان  از  تیمی 
کردند  پیدا  بزرگ  آبراهه  سه  چین  مرکز  در 
در  جین  و  وی  سلسله های  به  آنها  قدمت  که 
 فاصله سال های ۲۲۰ تا 4۲۰ میالدی برمی گردد.
پژوهشگران  از  تیمی  سیناپرس،  گزارش  به 
نظر  زیر  باستان شناسی  موسسه  همکاری  با 
به کشف  موفق  چین،  اجتماعی  علوم  آکادمی 
آب  از  حفاظت  و  تصفیه  باستانی  تأسیسات 
شامل  سازه ها  این  شدند.  لوئویانگ  شهر  در 
سه آبریز سنگی است که در کنار هم از جنوب 
می چرخند. شرقی  شمال  سمت  به   غربی 
این  ارشد  شناسان  باستان  از  ژیااوتائو  گائو 
گفت:  فوق  یافته های  مورد  در  پژوهشی  تیم 
سه  این  بنایی  و شکل  مقیاس  ارتفاع،  اگرچه 
نشان  شواهد  اما  است،  متفاوت  کمی  آبراه 
در  آشکار  ای  به گونه  تاسیاست  این  می دهد 
هستند. یکپارچه  ساز  و  و ساخت   برنامه ریزی 
این  نشان می دهد که  تاریخی  اسناد  افزود:  او 
کاخ  از  آب  انحراف  عنوان کانال های  به  آبراه ها 
قدیمی در لوئویانگ به سمت شمال کاخ استفاده 

است. می شده 

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس یازدهم از رئیس سازمان 
برنامه و بودجه خواسته از آن جا 
که ماده ۵۰ قانون محاسبات 
عمومی مصوب ۱366 تصریح 
دارد »استفاده از اعتبارات باید 
با رعایت مقررات مربوطه باشد، 
ضمن هماهنگی با سازمان 
محیط  زیست، از تخصیص 
بودجه به پروژه های فاقد 
مجوزهای قانونی خودداری کند.«

یک نماینده پیشین مجلس در 
پاسخ به این پرسش که چرا 
دولت در شرایطی که حتی برای 
اجرای پروژه های دارای مجوزهای 
قانونی با کمبود بودجه و اعتبارات 
مواجه است، بر تخصیص اعتبار 
برای پروژه های فاقد مجوز اصرار 
دارد، از »انگیزه های سیاسی« 
و »منافع اقتصادی ذی نفعان« 
سخن می گوید.

در حالی که نماینده آبادان در مجلس از چندی پیش با طرح شکایت علیه رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت  به تخصیص 
اعتبار پروژه های عمرانی فاقد پیوست و ارزیابی محیط زیستی و میراث فرهنگی، سعی در جلوگیری از تخصیص اعتبار به بیش از 
400 پروژه عمرانی داشت، انتهای هفته ای که گذشت، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در راستای پیگیری این شکایت، 
در نامه ای خطاب به ریاست سازمان برنامه و بودجه، خواستار بازگشت به قانون در این رابطه شد. این در حالی است که یک 
نماینده پیشین مجلس معتقد است آن چه در این وانفسای کسری بودجه و به رغم تخلف آشکار از قوانین متعدد، نمی تواند از 

تخصیص اعتبار به این پروژه ها جلوگیری کند، »انگیزه های سیاسی« و »منافع اقتصادی« ذی نفعان است. 

پیام خرب
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پس  که  بودند  امیدوار  کم درآمد  کشورهای 
بتوانند  نوامبر  ماه  در  گالسکو  نشست  از 
کمک های مالی را در دستور کار رسمی خود 
قرار دهند. اما در نشست بن آلمان، متقاعد 
بسیار  کار  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  کردن 

شد. مشکلی 

به فاجعه  به سرعت  اقلیمی  فوریت 
تبدیل می شود

سازمان  اصلی  مذاکره کننده  هانت،  کانرد 
و  کوچک  جزایر  کشورهای  بین دولتی 
کشورهای ساحلی یا AOSIS در انتهای این 
کشورها  نمایندگان  به  اقلیم  تغییر  نشست 
سریع  خیلی  اقلیمی  »فوریت  می گوید: 

دارد به فاجعه تبدیل می شود.« واقعیتی که 
این  درهای  پشت  آنچه  از  هنوز  او  به گفته 

است. دور  به  می گذرد،  نشست 
آنها  می گویند که  توسعه  حال  در  کشورهای 
برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم نیاز به 
کمک مالی دارند چون این پیامدها برای آنها 
توسعه یافته  و  ثروتمند  کشورهای  از  بیشتر 
بوده است. این کشورهای کوچک و ساحلی 
ظرفیت مالی کمتری برای سازگاری با عواقب 

محیط زیستی دارند.
مواجهه  که  می کنند  استدالل  کشورها  این 
آنها با آثار تغییر اقلیم به دلیل کربنی است 
که به وسیله کشورهای ثروتمند برای توسعه 
می شود.  منتشر  اقتصادی شان  ظرفیت های 

آنها همچنین می گویند که اروپا و آمریکا حاال 
بپردازند. را  غرامت شان  دارند  مسئولیت 

اروپا و آمریکا اما با این نظریه موافق نیستند. 
آنها می ترسند که اگر برای انتشار طوالنی مدت 
ممکن  بپردازند  غرامتی  خود،  آالینده های 
قرن ها  یا  سال  چندین  شوند  مجبور  است 
میلیاردها دالر پرداخت کنند. این مسئله که در 
جریان مذاکرات نشست بن با موضوع »ضرر 
و زیان« نام گرفت به زخم دردناک این سری 

از مذاکرات تبدیل شد.
در  نشست کاپ۲6  سال گذشته،  نوامبر  در 
اسکاتلند، جزایر کوچک و کشورهای در حال 
توسعه توافق کردند که کاهش انتشار کربن 
ثروتمند  وعده های کشورهای  پشتوانه  به  را 

برای پرداخت کمک های مالی، در اولویت قرار 
بی بی سی  گزارش  به  که  مصالحه ای  دهند؛ 

باشد. و موثر  نتیجه بخش  بودند  امیدوار 

بی نتیجه ماندن مذاکرات
الکس اسکات از اتاق فکر محیط زیستی 
اساس  بر  این مصالحه  E3G می گوید که  
درکی بود که کشورهای جهان بخواهند درباره 
درباره چگونگی  و  مسئله گفت وگو کنند  این 
جبران  برای  مالی  کمک های  شدن  جاری 
»ضرر و زیان« این کشورها تصمیم بگیرند. 
اسکات از سوی دیگر می گوید که در نشست 
بن درباره این موضوع هیچ نتیجه ای به دست 
نیامده و به جای آن فقط کارگاهی برگزار شده 

تا صحبت شود که چگونه می توانیم برخی از 
مشکالت را برطرف کنیم.

انتقادهای  نشست  این  در  اروپا  اتحادیه 
از  سینگ،  هرجیت  کرد.  وارد  را  سنگینی 
اقلیم  اقدام  شبکه  بین المللی  سازمان 
متناوب  طور  به  اروپا  »اتحادیه  می گوید: 
مذاکرات درباره کمک های مالی برای »ضرر 

می کرد.« متوقف  را  زیان«  و 
اتحادیه  می کند که  تاکید  ادامه  در  سینگ 
هفته  دو  در  را  خود  ریاکارانه  موضع  اروپا 
مانند  ثروتمند  داد. کشورهای  نشان  گذشته 
سوخت های  جدید  منابع  دنبال  به  آلمان 
فسیلی در خارج از کشورند و در عین حال 
توسعه  حال  در  کشورهای  از  حمایت  برای 
که با فجایعی چون توفان های شدید ناشی 
دریاها  آب  افزایش سطح  و  اقلیم  تغییر  از 

می کنند. کوتاهی  هستند،  روبه رو 
مناطق  و  کشورها  نمایندگان  از  بسیاری 
اثرات  درباره  را  کم درآمد جهان شواهد خود 
دادند.  ارائه  نشست  این  در  اقلیم  تغییر 
محیط  گروه  از  رودریگز  وسکز  آدریانا 
 La Ruta del نام  به  کاستاریکا  زیستی 
Clima می گوید: »هم اکنون داریم با ضرر و 
زیان های ۲۵ سال گذشته زندگی می کنیم.« 
او در ادامه می گوید: »ما خانواده هایی داریم 
که خانه هایشان، محصوالت و جان شان را از 
دست داده اند و هیچ کس هیچ غرامتی برای 
آنها نمی پردازد. منابع ما رو به پایان است و 

داریم.« بسیاری  بدهی های  با  همزمان 
شدت گرفتن درخواست های تسهیالت مالی

مذاکرات  هفته  دو  برگزاری  برخالف  اما 
نتوانستند  کوچک  کشورهای  این  بن،  در 
مشکل تسهیالت مالی را برطرف کنند تا در 
دستورالعمل نشست تغییر اقلیم کاپ۲۷ در 
این نشست  گیرد.  قرار  در مصر  شرم الشیخ 

شد. خواهد  برگزار  امسال  نوامبر 
درخواست های  ثروتمند  کشورهای  از  برخی 
ملل،  سازمان  اقلیم  تغییر  رئیس  مکرر 
مالی  برای کمک های  را  اسپینوسا  پاتریشیا 
قوی«  »بسیاری  آسیب پذیر  کشورهای  به 

خواندند.
ساعت های  در  مصاحبه ای  در  اسپینوسا 
پایانی نشست تغییر اقلیم بن اعالم کرد که 
پول  اگر  داده  هشدار  ثروتمند  به کشورهای 
بیشتری روی میز نگذارند، جهان نمی تواند به 

پیدا کند. دست  خود  اقلیمی  اهداف 
هم نظر شدن کشورهای فقیر و ثروتمند درباره 
این مسئله کار راحتی نخواهد بود. در حالی 
دستور  در  مالی  تسهیالت  درباره  سوال  که 
جلسه رسمی کاپ۲۷ در مصر قرار نمی گیرد، 
اما کشورهای در حال توسعه همچنان برای 
موضوع  این  درباره  صدایشان  شدن  شنیده 

هستند.  مصمم 

نارضایتی کشورهای کم درآمد از نتایج نشست تغییر اقلیم در بن:

 کشورهای ثروتمند مسئولیت آالیندگی 
خود را نمی پذیرند

کشورهای ساحلی و جزایر کوچک می گویند که آمریکا و اتحادیه اروپا باید غرامت آنها را به دلیل انتشارات کربنی خود 
در صد سال گذشته بپردازند

تشدید سیالب های ویرانگر 
در شمال شرق هند

جریان سیالب ها در ایالت »آسام« در شمال 
آِب  سطح  افزایش  با  هندوستان  شرق 
باختن دست کم  و جان  اصلی  رودخانه های 
چهار نفر به دنبال بارندگی های بی وقفه و رانش 
زمین در بسیاری از نقاط این ایالت، وخیم تر 
شده است. به گزارش ایسنا، صدها هزار نفر 
تحت  ایالت  این  از  مختلف  منطقه   ۲۵ در 
تاثیر حوادث مرتبط با سیالب قرار گرفته اند 
و در بسیاری از مناطق، باال آمدن سطح آب 
شده  تهدیدکننده  و  خطرناک  رودخانه ها 
است. همچنین سیالب به منطقه وسیعی از 
زمین های زیرکشت در این ایالت خسارت زده 
اعالم وضعیت  مقامات محلی ضمن  است. 
هشدار از مردم خواسته اند که جز برای کارهای 
خانه های  از  پزشکی  فوریت های  یا  ضروری 
خود خارج نشوند. به گزارش شبکه تلویزیونی 
ان دی تی وی، برنامه حرکت برخی قطارها در 
این ایالت نیز به تاخیر افتاده یا لغو شده است. 

رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور خبر داد:

اختصاص هواپیمای 
جدید برای اطفای حریق 

در جنگل ها
از  کشور   بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
اختصاص هواپیمای جدید برای اطفای حریق 
نامی  محمدحسن  خبرداد.  کشور  در  جنگل ها 
رفع  برای  بحران  مدیریت  تمهیدات  درباره 
آتش سوزی جنگل ها و حریق فضای سبز شهری 
و استفاده از بالگرد برای اطفاء این آتش سوزی ها 
به ایسنا گفت: در قانون مدیریت بحران برای هر 
این  تعیین شده است که  سازمانی وظیفه ای 
وظایف در مورد آتش سوزی جنگل ها هم روشن 
است. در این میان یکی از این وظایف به عهده 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است 
که باید ناوگان خود و به خصوص ناوگان هوایی 
ناوگان  این  حاال  خوشبختانه  آماده کند که  را 
آماده است. او ادامه داد: ضمن اینکه هواپیمای 
جدیدی به این منظور اختصاص داده شده که در 
حال حاضر آماده است تا با آن  مانور اجرا کنیم 
و مشخص شود که آیا هواپیما می تواند با این 
میزان آبی که بناست برداشت کند پرواز کرده و 
خود را به نقطه مورد نظر برساند. این موضوع باید 
در مانور بررسی شود، اما فکر می کنم تا هفته های 

آینده این اقدام انجام شود.

اروپا و آمریکا اما با این 
نظریه موافق نیستند. آنها 

می ترسند که اگر برای انتشار 
طوالنی مدت آالینده های خود، 
غرامتی بپردازند ممکن است 
مجبور شوند چندین سال یا 

قرن ها میلیاردها دالر پرداخت 
کنند. این مسئله که در جریان 
مذاکرات نشست بن با موضوع 

»ضرر و زیان« نام گرفت به 
زخم دردناک این سری از 

مذاکرات تبدیل شد

دو هفته مذاکرات تغییر اقلیم، سرانجام با دلخوری میان کشورهای فقیر و ثروتمند در بن آلمان به پایان رسید. کشورهای در حال 
توسعه می گویند که ضربه محکمی از تغییر اقلیم خورده اند که به دلیل وجود گازهای گلخانه ای در جو زمین است که در طول 100 سال 

گذشته به وسیله کشورهای ثروتمندتر منتشر شده اند. 

کشورهای ثروتمند مانند آلمان به 
دنبال منابع جدید سوخت های 
فسیلی در خارج از کشورند و  
در عین حال برای حمایت از 

کشورهای در حال توسعه که با 
فجایعی چون توفان های شدید 
ناشی از تغییر اقلیم و افزایش 

سطح آب دریاها روبه رو هستند، 
کوتاهی می کنند
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 سهم فراموش شده کهگیلویه از مارون

رود مارون با جریان آب حدود ۷۰ مترمکعب 
بر ثانیه در ارتفاع باالی ۸۰۰ متر، از کوه های 
متری   3۰۰۰ ارتفاع  در  شهرستان کهگیلویه 
دشمن  منطقه  از  گذر  از  بعد  و  سرچشمه 
از  رودخانه کوچکتر  پیوستن چند  و  زیاری 
جمله موگرمون به این رودخانه از کنار شهر 
بنگان  بلوط  منطقه  در  و  می کند  عبور  لنده 
کهگیلویه وارد مخزن سد مارون۱ با گنجایش 
۱.۲ میلیارد مترمکعب می شود. سد مارون۱ 
در سال ۷۷ به بهره برداری رسید و قرار بود 3۰ 
درصد حقابه این سد سهم کهگیلویه و مابقی 
باشد  شادگان  تاالب  و  پایین دست  سهم 
بهره برداری  از  از گذشت ۲۵ سال  بعد  ولی 
و استفاده، هیچگونه اجازه برداشت قانونی 
برای زیستمندان، مردم محلی و شهروندان 
باالدست در نظر گرفته نشده است. شهرستان 
جمعیتی  بافت  دارای  بهبهان  و  کهگیلویه 
ترکیبی است، به طوری که نیمی از جمعیت 
بهبهان را ساکنان کهگیلویه تشکیل می دهد 
و بیشتر آنان نیز کشاورزند. بنابراین موضوع 
یک مسئله قومی یا حاشیه ای نیست و صرفا 
بحث حقابه زیستی و عدالت محیط زیستی 

است.
دارای  چرام  و  لنده  کهگیلویه،  شهرستان 
دشت های  و  نیمه کوهستانی  جغرافیایی 
هموار و حاصلخیز هستند و در واقع به  جز 
شهرستان گچساران تنها همین بخش های 
هموار  زمین های  دارای  شهرستان  سه  این 
و حاصلخیز برای کشاورزی هستند و بقیه 
نقاط استان تقریبا کوهستانی سخت گذر یا 
نیمه کوهستانی اند. این سه شهرستان متصل 
و  آب وهوایی  تفاوت  و  خوزستان  جلگه  به 
یعنی  با همسایه خود  ناچیزی  جغرافیایی 
بهبهان دارند. بر اساس آخرین آمار منتشر 
شده، کهگیلویه و بویراحمد بین سه استان 
دارای باالترین نرخ فالکت و باالترین تورم 
در ایران است و این میان شهرستان کهگیلویه 
به مراتب وضعیت بدتری دارد و خوزستان 
با فاصله و پائین تر از ۱۷ قرار دارد. این در 
بویراحمد عالوه  و  حالی است که کهگیلویه 
بر برخورداری از منابع نفت و گاز دارای منابع 
طبیعی زیستی بهتری مثل رودخانه ها، مراتع، 

جنگل ها و کوهستان های کم نظیری نسبت به 
همسایگان خود برخوردار است و این فاصله 
معنادار در آمار بیکاری، نرخ تورم، معضالت 
اجتماعی و بزهکاری به هیچ عنوان شایسته 
به  پرداختن  البته  نیست.  منابع  همه  این 
از  که  است  پرغصه ای  قصه  موضوع  این 
سیاست های کالن نشات می گیرد ولی بحث 
سیاست های  با  ارتباطی  مارون  رود  حقابه 

کالن نداشته و قابل حل است.
بر اساس آنچه در قانون آب کنونی و گذشته 
حقابه  درصد   4۰ تا   3۵ است  آمده  ایران 
رودخانه مارون برای تامین آب آشامیدنی، 
محیط زیست، کشاورزی و صنعت متعلق به 
باالدست یعنی کهگیلویه است ولی این حقابه 
از 3۰ سال قبل تاکنون نادیده و به هیچ شکل 
قانونی مرتفع نشده و باعث ایجاد اختالفات 
زیست  محیط  شد.  همسایه  با  منطقه ای 
کهگیلویه در زمستان زیر آتش قاچاقچیان 
آتش  زیر  تابستان  در  و  ارتفاعات  در  زغال 
آنجایی که  از  سهمگین آتش سوزی هاست. 
مردم محلی از ذینفعان اصلی منابع طبیعی 
هستند و حدود 4۰ درصد جمعیت کهگیلویه 
بویراحمد روستانشین هستند، راهی جز  و 
امکانات  و  زیستی  دغدغه های  به  احترام 
ساختاری آنها برای حفاظت از محیط زیست 
نیست؛ وگرنه خود مجبور به تخریب طبیعت 
نیازهای  تامین  برای  بلوط  جنگل های  و 
اولیه و معیشت خواهند شد . از طرفی آنچه 
عیان است دامداری سنتی و کشاورزی دیم 
زیراشکوب جنگل های بلوط در گذر زمان به 
عامل اصلی و بنیادین جنگل های این استان 
تبدیل شده و عمال نسخه کشاورزی دیم و 
جنگل های  آفت  بزرگترین  سنتی  دامداری 
مدل  این  است.  زاگرس  و  کهگیلویه 
اشتغال زایی هیچ آورده فرهنگی و اجتماعی 
برای کهگیلویه به همراه نداشته و آمار جرم 
و جنایت در کهگیلویه و بهبهان به هیچ عنوان 

قابل قیاس نیست.
رود مارون یا هر رودخانه ای از حوضه آبخیز تا 
آبریز با رعایت حقابه متعلق به زیستمندانش 
است و اگر نتوانیم براساس عدالت محیط 
زیستی و قانون فعلی این حقابه را به درستی 
بین آنها تقسیم و در هر حوضه بر اساس 
اولویت ها مصرف کنیم نه تنها به بی عدالتی 
و درگیری های ناحیه ای دامن زدیم بلکه به 
بزرگترین عامل تخریب محیط زیست هم 

تبدیل خواهیم شد. کما اینکه برخوردار نبودن 
کهگیلویه از حقابه قانونی و شرعی خودش، 
باعث افزایش مهلک تقاضا و توسعه ناپایدار 
کشاورزی در بهبهان و پائین دست به مساحت 
۱۱۰ هزار هکتار شد در حالی که کل کشاورزی 
آبی سه شهرستان کهگیلویه، لنده و چرام به 
۵ هزار هکتار هم نمی رسد و اساسا کل بهره 
برداری کشت آبی اطراف رودخانه مارون در 
بر  به ۱۰۰۰ هکتار می رسد.  زور  به  کهگیلویه 
اساس اطالعات سازمان آب و برق خوزستان 
دبی  میزان  استان  این  زیست  محیط  و 
ورودی تاالب شادگان از رود مارون کمتر از 
3 مترمکعب بر ثانیه است در حالی که باید 
ثانیه  بر  مترمکعب   3۸ حدود  میزان  این 
باشد و هنوز هم سد مارون۲ طرحی بر روی 
کاغذ است و ساخته نشده. این یعنی آب در 
باالدست شادگان و در پائین دست کهگیلویه 
مصرف می شود. برای اینکه به عمق فاجعه 
پی ببریم در اوج تنش های آبی خوزستان، 
۱4۵۰۰ هکتار کشت آبی جدید در شهرستان 
بهبهان در قالب طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و فاز 
اول به سطح اراضی زیر کشت نیز اضافه شد.
تنش آبی فراگیر و بی عدالتی آبی در جلگه 
خوزستان تنها به موارد فعلی ختم نمی شود و 
باید این را در نظر داشته باشیم که سازمان آب 
و برق خوزستان، مسئوالن و نمایندگان این 
استان بدون در نظر گرفتن معضالت وسیع 
محیط زیستی دو تاالب بزرگ ایران، به شدت 
به دنبال حقابه برای فاز دوم طرح کشاورزی 
۵۵۰ هزار هکتاری به میزان ۲3۰ هزار هکتار 
طریق  از  جز  حقابه  این  تامین  هستند که 
نادیده گرفتن حقابه شرعی و قانونی کهگیلویه 

از رودخانه مارون محقق نخواهد شد.
البته وضعیت در حوضه رود زهره هم از نبود 
این  در  فعال  رنج می برد که  تعادل عجیبی 
و کنشگران  فعاالن  حال  نمی گنجد.  مطلب 
کهگیلویه و بویراحمد با علم و اطالع کافی 
در  زیستی  محیط  عدالت  نبود  از  دقیق  و 
مارون  رودخانه  از  بهره مندی  و  برخورداری 
چیزی جز حقابه شرعی و قانونی شان را طلب 
نکرده اند . حاال که مسئوالن کهگیلویه عزمشان 
ساخت  با  مارون  حقابه  برداشتن  برای  را 
سد مارون۲ جزم کردند، به عنوان یک فعال 
محیط  معضالت  به  آگاه  و  زیست  محیط 
زیستی، پیشنهادات و راه حل هایی هم برای 
کاهش اثرات محیط زیستی قبل از ساخت 

سد و بعد از ساخت سد به ترتیب اولویت و 
بیان می کنم:  اهمیت 

۱. سازمان آب و برق خوزستان که با فروش 
به دست  هنگفتی  و  سرشار  درآمدهای  آب 
آورده با رعایت دقیق موازین فنی، کارشناسی 
و حقوقی با در نظر گرفتن حق صد درصدی 
کهگیلویه و با ابعاد وسیع توسعه کشاورزی 
میلیون   3۵۰ حقابه  می توان  کهگیلویه،  در 
از منابع مالی  مترمکعبی این شهرستان را 
پرداخت تا این ناحیه کم برخوردار بتواند این 
منابع را صرف توسعه زیرساخت ها و ایجاد 
صنایع کوچک کند. با این کار هم توسعه پایدار 
در مناطق محروم کهگیلویه ایجاد خواهد شد، 
هم به محیط زیست آسیبی وارد نمی شود، 
هم مردم محلی کمتر احساس بی عدالتی 
کرده و بیشتر حافظ طبیعت خواهند بود و 
هم سدی ساخته نمی شود. در مرحله بعدی 
این  از  شادگان  تاالب  حقابه  مطالبه  البته 

سازمان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
می تواند  خوزستان  برق  و  آب  سازمان   .۲
حقابه 3۵۰ میلیون مترمکعبی کهگیلویه را با 
پمپاژ و لوله کشی از سد مارون یک بپردازد تا 
مردم در دشت های دهدشت، چرام و لنده  
سرزمین  آمایش  بر  منطبق  کشاورزی  به 
پرداخته و از ایجاد اشتغال حوزه کشاورزی 

نوین بهره مند شوند.
و  قانونی  خواسته  به  خوزستان  اگر   .3
همچنان  و  نکند  توجهی  شرعی کهگیلویه 
غیرمستقل  کارشناسان  نشست های  با 
راهی  بپردازد،  کهگیلویه  حقابه  تخطئه  به 
جز ساخت سد مارون۲ و حمایت فعاالن 
محیط زیست از این سد نمی ماند. فعاالن 
هم  بویراحمد  و  کهگیلویه  زیست  محیط 
به خوبی می دانند اثرات ساخت این سد از 
داشتن  نگه  راضی  در  آن  نساختن  اثرات 
مردم محلی و نداشتن امکانات اولیه برای 
کمتر  بسیار  بلندمدت  در  منطقه  بومیان 
است. درست است که با ساخت سد حدود 
۱۰۰ اصله درخت بلوط در مخزن سد زیرآب 
خواهند رفت ولی این تعداد بلوط تنها در 
و  تعارض  به دلیل  استان  آتش سوزی  یک 
بومیان طعمه حریق می شود  منافع  تضاد 
به  را  مخاطب  موضوع  این  اثبات  برای  و 
مناطق دمچنار، لوداب، کوه حاتم، کوه سیاه 
دیل  و  خومی  لنده،  کوه سیاه  دهدشت، 

می دهم. ارجاع  گچساران 

اقلیم
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عنوان

مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی سازمان محیط زیست:

قدیمی ترین پاسگاه محیط بانی احیا می شود
مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر 
از  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  ژنتیکی 
و  محیط بانی  پاسگاه  قدیمی ترین  احیای 
پارک  در  طبیعی کشور  تاریخ  موزه  نخستین 

داد. خبر  ملی گلستان 
پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت  به گزارش 
محیط  زیست، محمد مدادی در بازدید از پارک 
ملی گلستان  پارک  عنوان کرد:  ملی گلستان 
به عنوان قدیمی ترین و مهم ترین منطقه تحت 
مدیریت سازمان و با برخورداری از زیرساخت های 
مناسب، قابلیت تبدیل  شدن به پایلوت موفق 

به  اشاره  با  او  دارد.  را  حفاظتی  برنامه های 
وجود مرکز بازدیدکنندگان »میرزابایلو« به عنوان 
نخستین و قدیمی ترین موزه تاریخ طبیعی کشور 
گفت: در راستای مستندسازی و حفظ تاریخچه 
تنوع زیستی کشور درصدد هستیم این مرکز را 
با همکاری اداره کل استان و با حفظ المان های 

تاریخی اش، بازسازی و احیا کنیم.
مدادی همچنین درباره ضرورت مرمت و حفظ 
کامل پاسگاه تاکید کرد و بیان داشت: نخستین و 
قدیمی ترین پاسگاه محیط  بانی کشور معروف به 
پاسگاه چوبی در این پارک ملی قرار دارد که مرمت 

و حفظ کامل آن به صورت تاریخی ضروری است.
مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر 
ژنتیکی تصریح کرد: موقعیت بسیار مناسب این 
مراکز و نیز موزه تاریخ طبیعی پارک در مسیر 
گردشگری مهم و پرتردد کشور، بستر مناسبی 
برای فعالیت آموزشی و فرهنگ سازی از طریق 
به نحوی  که گردشگران  می کند  فراهم  را  موزه 
ضمن آشنایی با اهمیت، غنا و ارزش های تنوع 
زیستی کشور در پارک ملی گلستان، نسبت به  
ضرورت توجه و همکاری همه جانبه در حفاظت از 

آن آگاهی پیدا کنند.

| فعال و داوطلب محیط زیست |

| آرش نیک خو |
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عزت  هللا ضرغامی در این نشست تاکید کرد: 
از  بوده  زیاد  تقاضا  »نباید گفته شود چون 
مسافر جدا از قیمت تابلو یک قیمت دیگر 
نرخ های  اوقات  از  برخی  شود.  گرفته  هم 
نجومی از هتل ها می شنویم من به حساب 
این می گذارم که حتمًا اشتباهی شده است. 
جامعه هتلداران باید به این موضوع نظارت 
کند. نباید به گونه ای باشد که مردم بروند به 
هتل و خدمات با کیفیت نامناسب دریافت 
مملکت  در  شود که  تلقی  اینطور  بعد  کنند 

مدیریت و نظارتی بر امور نیست.«
اینطور که ایرنا گزارش داده است، او اضافه 
بر  نظارت  وظیفه  هتل داران  »جامعه  کرد: 
کیفیت هتل را دارد و نباید اجازه دهد مردم 
به چنین دیدگاهی برسند، گاهی یک مشکل 
کوچک اگر رسیدگی نشود و مدیریت نشود، 
کل صنف را زیر سوال می برد. فرقی نمی کند 
وزیر گردشگری چه کسی باشد هر آنچه را 
اعالم  گردشگری  صنعت  توسعه  برای  که 
باید تامین شود وگر نه چرخ این  نیاز کند 

نمی افتد.« راه  صنعت 
صنایع  و  فرهنگی، گردشگری  میراث  وزیر 
دستی گفت: »همه را باید به سرمایه گذاری 
اگر  کنیم.  تشویق  گردشگری  صنعت  در 
مهم  بخش  عنوان  به  است گردشگری  قرار 
اقتصادی فرهنگی درآمدزا و اشتغال زا ارتقا 
یابد همه باید کمک کنند و هر چه الزم است 

حل  تعارض ها  و  مسائل  و  شود  مهیا  باید 
شود.«

عاقبت و  ضرغامی گفت: »حوزه گردشگری 
آینده دارد. باید همه از دولت و وزارتخانه تا 
عمل کنند که  به گونه ای  حوزه  این  اصناف 
پنج سال آینده شرایط متفاوت تر و بهتر از 

باشد.« امروز 
حوزه  فعاالن  دغدغه های  برخی  به  او 
آنچه که  »هر  و گفت:  اشاره کرد  هتل داری 
وجود  وزارتخانه  و  اصناف  و  فعاالن  میان 
قابل  قطعا  و  نیست  چالش  و  مسأله  دارد 

است.« حل 
فقط  »هتل  گفت:  همچنین  ضرغامی 
نیست،  اقتصادی  و  مهندسی  تاسیسات 
بلکه محل فرهنگی و اجتماعی است، عالوه 
بر کیفیت خدمات باید سالمت و بهداشت و 
همچنین مسایل فرهنگی در آن رعایت شود 
مدیران  است.  خانواده ها  اقامت  محل  زیرا 
فضای  بر  باید  هتل داران  جامعه  و  هتل ها 
نظارت  کشور  سراسر  در  هتل ها  فرهنگ 

باشند.« داشته 
وزارتخانه  گردشگری  معاون  به  خطاب  او 
در  تصمیمات  و  امور  برخی  »برای  گفت: 
برای  هم کرد،  ریسک  باید کمی  دقت  کنار 
بیشتری  جلسات  باید  تصدی گری ها 

ریم.« بگذا
عاشقانه  فعالیتی  را  هتلداری  ضرغامی 

دانست و گفت: »اگر این عشق نباشد هیچ 
مسائل  هتلداران  نمی شود.  هتلدار  کس 
عرضه  موضوع  همین  حتی  دارند  زیادی 
جلسه  در  که  هتل ها  رستوران  در  قلیان 

باشد.« مهم  می تواند  شده  مطرح 
برای  اقامت  نرخ  باید  که  کرد  تاکید  او 
اساس  بر  خارجی  و  داخلی  گردشگر 
شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقی باشد، 
و  مشترک  نقطه  به  رسیدن  برای  هرچند 
همه  اقامت،  نرخ گذاری  برای  تصمیم گیری 
و  صنعت گردشگری  زنجیره  ارکان  و  اجزا 

کنند. گفت وگو  هم  با  باید  هتل داری 
قیمت  افزایش  به  دیگر  سوی  از  ضرغامی 
از  پذیرایی  و  هتل ها  نیاز  مورد  کاالهای 
حال  هر  »به  و گفت:  اشاره کرد  مهمان ها 
قیمت اقالم و کاالها گران شده و به خیلی از 
حوزه ها نیز تعمیم داده می شود. اگر غفلت 
شود و تصمیم ها منطقی نباشد، این صنعت 
که تازه از کرونا رهایی یافته دچار خسارت 

می شود.«
او به نیازهای زیرساختی صنعت گردشگری 
اشاره کرد و گفت: »در محورهای گردشگری 
مناسب  بهداشتی  سرویس  به  مردم 
موضوع  دلیل  همین  به  ندارند  دسترسی 
و  کردم  مطرح  هم  دولت  در  حتی  را 
دستگاه های مرتبط را همراه کردم. برای حل 
ایجاد کردیم  مستقل  مدیریت  مسأله  این 

به شرکت مادر تخصصی گردشگری سپرده 
پیگیری کند.« را  مسأله  تا  شده 

به  باید  و  دارد  قانون  »هتل  تاکید کرد:  او 
مسافر اعالم شود. بحث ما توصیه اخالقی 
می شود  هتل  وارد  کسی که  هر  اما  نیست 

می پذیرد.« را  ضوابطی 

نرخ گذاری هتل ها را به ما بسپارید
در  نیز  ایران  هتلداران  جامعه  رئیس 
این نشست گفت: »تعرفه گاز برای هتلداران 
آن  درباره  که  بود  شده  برابر  نیم  و  هفت 
جلساتی برگزار شد و پیگیری های مختلف 
انجام گرفت در نهایت این مشکل در قانون 
بودجه ۱4۰۱ حل شد و تعرفه گاز از صنعتی 
به تجاری و خدماتی تغییر کرد. موارد دیگر 

پیگیری است.« در حال  نیز 
جمشید حمزه زاده افزود: »یکی از مشکالت 
البته  است.  مالیاتی  تعرفه های  هتل داران 
مالیاتی  معافیت  درصد   ۵۰ هتل داران  االن 
ششم  برنامه  پایان  تا  زمانش  که  دارند 
است، اگر پیگیری نشود در برنامه هفتم به 

برمی خوریم.« مشکل 
در  ستاره   3 تا   ۱ »هتل های  داد:  ادامه  او 
معافیت  افزوده  ارزش  بر  مالیات  مورد 
معافیتی  هیچ  ولی  دارند  درصدی  صد 
لحاظ  ستاره   ۵ و  ستاره   4 هتل های  برای 
معتقدند  امر  مسئوالن  چون  است  نشده 
آن  به  معافیت  و  است  لوکس  کاالی 
این هتل ها  نمی گیرد. در صورتی که  تعلق 

دارند.« ارزآوری 
نیز  انرژی  حامل های  درباره  حمزه زاده 
گفت: »هزینه های سنگینی برای هتلداران 
تحمیل شده و هر اندازه پول آب می دهیم 
بدهیم.  هم  فاضالب  پول  باید  آن  برای 
شرکت برق هم تعرفه برق را سه زمانه کرده 
است. در هتل ها روز بیشتر انرژی مصرف 

می شود.«
مشخص  »آئین نامه  کرد:  بیان  حمزه زاده 
آئین نامه  نداریم،  تشکل ها  برای  معین  و 
و محدودکننده  دولتی  نگاه  تشکل ها کاماًل 
می کنیم  پیشنهاد  تشکل ها  حوزه  در  دارد، 
از  حمایت  با  آن  به  مربوط  دستورالعمل 

شود.« بازنگری  خصوصی  بخش 
تشکل ها  تقویت  صورت  »در  بیان کرد:  او 
فرهنگی  میراث  وزارت  مشکالت  از  خیلی 
بازوی گردشگری  عنوان  به  و  می شود  حل 
سامانه  که  زمانی  از  کرد.  خواهد  فعالیت 
»جانا« تشکیل شده قفل محکمی به روی 

شد.« زده  خصوصی  بخش  فعالیت های 
»با  گفت:  ایران  هتلداران  جامعه  رئیس 
داریم  توقع  هزینه ها  افزایش  به  توجه 
بگیریم.  خارجی  مسافران  از  ارزی  نرخ 
هزینه ها  هستند.  ملی  سرمایه های  هتل ها 
سرمایه گذاران  که  باشد  باید  گونه ای  به 
تشویق  زمینه  این  در  فعالیت  انجام  برای 
شوند. باید به سمت آزادسازی نرخ برویم. 
همچنین مثل همه صنوف دیگر تعیین نرخ 
به تشکل ها و جامعه هتل ها واگذار شود.«
و  مرغ  تأمین  برای  »االن  افزود:  حمزه زاده 
روغن برای پذیرایی از میهمان ها به مشکل 
سهمیه ای  کنید  تالش  کرده ایم.  برخورد 
همچنین  شود.  گرفته  نظر  در  هتل ها  برای 
جامعه ملی هتلداران با کمک دوستان اداره 
می شود دستور دهید یک خانه قدیمی برای 
استقرار تشکل به جامعه هتلداران بدهند تا 

بازسازی کنیم.« وام کم بهره  با 

مستقیم  مالیات  معافیت  پیگیری 
از طریق شورای سران سه قوه

فرهنگی  میراث  وزارت  گردشگری  معاون  
هم در این نشست با اشاره به اتمام مهلت 
پایان  تا  مستقیم  مالیات های  معافیت 

از سال  معافیت  »این  بیان کرد:  سال۱4۰۰ 
۹۵ تا ۱4۰۰ مهلت داشت که به دلیل شیوع 
قرار  استفاده  مورد  آن  از  سال  سه  کرونا 
نگرفت. در آذرماه جلسه ای با سازمان امور 
اصالح  به  آن  تمدید  که  داشتیم  مالیاتی 
وجود  اصالح  امکان  و  داشت  نیاز  قانون 
نداشت، به همین دلیل موضوع را از طریق 
شورای سران سه قوه پیش بردیم و در حال 

هستیم.« پیگیری 
پیگیری  به  همچنین  شالبافیان  اصغر  علی 
طریق  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  موضوع 
سازمان مالیاتی اشاره کرد و افزود: »برخی 
ایرادات  به حوزه گردشگری  مرتبط  بندهای 
مجلس  عهده  به  آن  رفع  دارد که  اساسی 

است.«
ارتباط  معاون گردشگری کشور همچنین در 
با تعرفه خاص حامل های انرژی برای حوزه 
مصوبه ای  »دراین باره  بیان کرد:  گردشگری 
است که  مهم  بسیار  دولت گرفته ایم که  از 
برای  نفت  و  نیرو  وزارت  در  آن  اساس  بر 
تعرفه ای مخصوص  برق، گاز  فاضالب،  آب، 
که  تالشیم  در  و  شود  تعریف  گردشگری 

شود.« نهایی  امسال  اول  نیمه 
تشکل های  تشکیل  طرح  به  شالبافیان 
و  کرد  اشاره  مجلس  در  تخصصی  صنفی 
شده  مطرح  مجلس  در  طرح  »این  افزود: 
تبصره ای  و  اصالح  گونه ای  به  باید  که 
حوزه   به  مربوط  تشکل های  شود که  الحاق 
گردشگری را شامل نشود و در حال پیگیری 

هستیم.« موضوع  این 

برنامه  اینکه  دیگر  »موضوع  داد:  ادامه  او 
این  نگاه  است  پایان  به  رو  توسعه  ششم 
شوند،  احیا  اتحادیه ها  دوباره  که  است 
اتاق  می شود،  دنبال  مجلس  در  نگاه  این 
عالقه مند  آن  به  است  ممکن  هم  اصناف 
صنفی  نظام  قانون  عنوان  با  طرحی  باشد 
در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در 
اگر  که  معنی  این  به  است  بررسی  حال 
اتحادیه ها مجدد احیا شوند همه مشکالت 
سابق برمی گردد و تشتتی که وجود داشت 
این  درباره  است  الزم  شد  خواهد  مضاعف 

شود.« همفکری  موضوعات 
تاسیسات  نرخ  بخشنامه  درباره  شالبافیان 
گردشگری گفت: »اختیار خوبی برای تعیین 
نرخ با مشارکت تشکل ها داده شده و ابالغ 
داشته اند  اتحادیه ها  اختیاراتی که  هم شد. 

باید به تشکل های قانونی داده شود.«
شالبافیان گفت: »وزارت نیرو و نفت مکلف 
با وزارت گردشگری  هستند که در همکاری 
تعرفه ای  گاز  و  برق  فاضالب،  و  آب  برای 
گردشگری  ویژه  حمایتی  رویکردهای  با 
در  این حوزه  در  تعریف کند، دستورالعملی 
در  پیگیری نشود  اگر  تهیه است که  دست 

برمی خوریم .« مشکل  به  سال  دوم  نیمه 

آثار  از جمله  دامغان«  علی  مجموعه »چشمه 
پربازدید سمنان  و  تاریخی کهن  و  گردشگری 
است که با توجه به بالتکلیفی مدیریت مجموعه 
و شرایط کنونی، دچار مشکالت فراوان شده و 
نیازمند رسیدگی و توجه ویژه مسئوالن و طی 
سریع تر روند مناقصه برای احیا و مرمت است.
به  گزارش ایرنا، بنای چشمه علی دامغان مربوط 
به اواخر دوره صفوی و اوایل دوره قاجار است، به 

مرمت فوری و بازسازی نیاز دارد.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رییس 
صنایع دستی دامغان گفت: مقدمات واگذاری 
بنای تاریخی و گردشگری چشمه علی دامغان 
برگزار  آن  مزایده  زودی  به  و  رسیده  اتمام  به 
می شود. بدون شک شرایط فعلی برای مجموعه 
میراث فرهنگی نیز خوشایند نیست و بارها از 
طریق شهرستان و استان در این ارتباط مکاتبه و 

انجام شده است. پیگیری الزم 
از  فرهنگی  میراث  داد:  ادامه  قاسمی  مهدی 
سوی صندوق احیا، در سه مرحله اجازه واگذاری 
مجموعه به صورت اجاره را داشت و دیگر این 
امکان وجود ندارد و در انتظار تعیین سرمایه گذار 
به  مجموعه  واگذاری  صورت  در  هستیم. 
سرمایه گذار، برنده مزایده متولی خواهد بود و 

موظف به احیا و رسیدگی به این بنا است.
دامغان گفت:  رودبار  کالته  شهردار  همچنین 

احیا  صندوق  تایید  مورد  مشاور  بررسی  طبق 
و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
 ۱۲ به  مشکالت  از  عبور  برای  مجموعه  این 
میلیارد تومان اعتبار جهت مرمت و بازسازی 

است. نیازمند 
جواد بنائیان سفید ادامه داد: مجموعه چشمه 
 ۹6 سال  از  قراداد  آخرین  طبق  دامغان  علی 
الی ۹۸ به صورت اجاره ۲ ساله از سوی میراث 
فرهنگی به شهرداری کالته واگذار شد. در طول 
مدت قرارداد، نگهداری از مجموعه و هزینه های 
الزم توسط مجموعه شهرداری انجام شد و پس 
از اتمام قرارداد از سال ۹۸ تا ۱4۰۰ به دلیل شرایط 

ناشی از کرونا، مجموعه چشمه علی تعطیل شد 
اما علیرغم اتمام قرارداد، با هزینه شهرداری ۲ 

نگهبان تمام وقت در مجموعه حضور داشتند.
او اضافه کرد: در ۱۷ شهریور ۱4۰۰، شهرداری کالته 
نامه ای به  مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان 

سمنان مبنی بر اتمام قرارداد ارسال کرد.
او افزود: دریافت ورودی از گردشگران در طول 
مدت مدیریت این شهرداری، صرف نگهداری، 
روشنایی، حقوق کارکنان، نظافت و خدمات شد 
نبود همخوانی هزینه و درآمد،  به  با توجه  که 
میلیون   ۸۰ مجموعه  از  رودبار  شهرداری کالته 

تومان طلبکار است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دیدار با هتل داران

از نرخ های نجومی هتل ها متعجبم
نباید به گونه ای باشد که مردم بروند به هتل و خدمات با کیفیت نامناسب دریافت کنند 
بعد این طور تلقی شود که در مملکت مدیریت و نظارتی بر امور نیست

ضرورت ساماندهی مجموعه چشمه علی 
دامغان برای خروج از وضعیت کنونی

ارزیابان یونسکو به ایران آمدند
قشم و ارس 

»کارت سبز« می گیرند؟
مدیر ژئوپارک جهانی قشم از ارزیابِی میدانی 
یونسکو از ژئوپارک های قشم و ارس خبر داد 
و گفت: رای نهایی درباره تمدید جایگاه جهانی 
ژئوپارک قشم و همچنین ثبت جهانی ژئوپارک 
ارس در یونسکو، ماه سپتامبر ۲۰۲۲ )شهریور 

۱4۰۱( صادر می شود.
پایان  به  اشاره  با  امری کاظمی  علیرضا 
دالیل  درباره  یونسکو،  ارزیاب  دو  ارزیابی های 
حضور آنها در ایران، توضیح داد: ارزیابان یونسکو 
سفر  ایران  به  قشم  و  ارس  ماموریت  دو  با 
کرده اند. این ارزیابی پس از دو سال وقفه به 
دنبال همه گیری کرونا، امسال انجام شد. در 
ژئوپارک های  یونسکو فقط  واقع سال گذشته 
اروپا را پس از یک سال وقفه آن هم توسط 
به  توجه  با  که  کرد  بررسی  اروپایی  ارزیابان 
همه گیری کرونا ارزیابی ها محدود انجام شد. 
ارزیابی و بررسی باقی ژئوپارک ها از امسال آغاز 
شده است. او افزود: ارزیابی ژئوپارک قشم با 
قشم،  جهانی  ژئوپارک  دوره ای  بررسی  هدف 
درباره  تا  یک بار، صورت گرفت  چهار سال  هر 
تمدید عضویت آن در شبکه جهانی ژئوپارک های 
مرحله،  این  تا  شود.  تصمیم گرفته  یونسکو 
و  مشاهده  روز  سه  از  پس  یونسکو   ارزیابان 
قشم  ژئوپارک   جهانی  شاخص های  بررسی 
نسبت به وضعیت موجود، اعالم رضایت کردند و 
نظرشان بر این بود که ژئوپارک قشم در بسیاری 
از زمینه ها می تواند الگوی دیگر ژئوپارک ها باشد 
و تقریبا ایرادی نگرفتند. در جلسه فنی پایانی 
ایراد  درباره  شده،  انجام  ارزیابی  مرور  با  هم 
از  خاصی صحبت نشد و فقط پیشنهادهایی 

مطرح شد. یونسکو  ارزیابان  سوی 
به گفته عضو شورای عالی ژئوپارک های جهانی 
یونسکو اکنون که ارزیابی صورت گرفته، گزارش 
ارزیابان یونسکو به شورای عالی ژئوپارک های 
جهانی یونسکو فرستاده می شود تا در جلسه ای 
به بحث گذاشته شود و نهایت، در شورای ۱۲ 
نفره که سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد به رای 
گذاشته شود. در این شورا مشخص می شود که 
قشم موفق به دریافت »کارت سبز« یونسکو 
خواهد شد و جایگاه جهانی آن برای چهار سال 

دیگر تثبیت می شود.

بانک اطالعاتی 
بناهای تاریخی تهران 

تشکیل می شود
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی 
اطالعاتی  بانک  تشکیل  از  تهران  شهرداری 
بناهای تاریخی، باغ موزه ها و خانه موزه ها در 

پایتخت خبر داد.
با  مکاتبه ای  اینکه  بیان  با  مویدی  محمد 
در  تهران  شهرداری  نهادهای  و  سازمان ها 
خصوص بناهای تاریخی که توسط شهرداری 
تعداد  افزود:  صورت گرفته،  شده اند  تملک 
بناها و خانه های تاریخی موجود در پایتخت 
به بیش از 6۰۰ مورد می رسد اما بخشی از 
این خانه ها تحت مالکیت میراث فرهنگی و 
بخشی از آن تحت مالکیت بخش خصوصی 
بانک  تشکیل  در حال  داد:  ادامه  او  است. 
نظر  زیر  تاریخی  درباره خانه های  اطالعاتی 
شهرداری تهران هستیم که اگر نیاز به مرمت 

دارند، در دستور کار قرار گیرند.

ضرغامی: در محورهای 
گردشگری مردم به سرویس 
بهداشتی مناسب دسترسی 
ندارند به همین دلیل موضوع 
را حتی در دولت هم مطرح 
کردم دستگاه های مرتبط را 
همراه کردم. برای حل این 
مسأله مدیریت مستقل ایجاد 
کردیم به شرکت مادر تخصصی 
گردشگری سپرده شده تا 
مسأله را پیگیری کند

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: »گاهی نرخ های نجومی از هتل ها می شنویم که باعث تعجب است، من به حساب 
این می گذارم که حتمًا اشتباهی شده است. نباید از مسافر جدا از قیمت تعیین شده، قیمت دیگر هم گرفته شود.« عزت هللا ضرغامی در 
نشستی با جوامع هتل داران استان ها و مناطق آزاد کشور در هتل بزرگ فردوسی تهران از نرخ گذاری بعضی  هتل ها گالیه کرد و بر این تاکید 
داشت که »باید سطح کیفیت خدمات در هتل ها به گونه ای رعایت شود که مردم نظارت تشکل های صنفی و مدیران هتل را کامال احساس 

کنند. نباید قیمت های زیرمیزی باعث رنجش گردشگران و مردم شود. مردم باید کامال احساس کنند هتل داری قانون و ضوابط دارد«.

محوطه

شالبافیان: وزارت نیرو و نفت 
مکلف هستند که در همکاری 
با وزارت گردشگری برای آب 

و فاضالب، برق و گاز تعرفه ای 
با رویکردهای حمایتی ویژه 

گردشگری تعریف کند، 
دستورالعملی در این حوزه 
در دست تهیه است که اگر 
پیگیری نشود در نیمه دوم 
سال به مشکل برمی خوریم 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۱۹۰۷۹۰۰۰6۸۱- ۱4۰۰/۱۰/۲۷ هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین اکبری مهنی فرزند علی بشماره شناسنامه 4صادره از  در یک باب خانه  
به مساحت  33۰متر مربع پالک ۱66۲فرعی از۱۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۸۸- اصلی قطعه 
سه  واقع در رودبارجنوب -شهرک فرهنگیان -خیابان اندیشه- خریداری از   مالک  رسمی عبدالمهدی مهیمی و 
خانم ایران دخت خدادادی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱٫3٫۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱4۰۱٫4٫۱۲

محمد کردستانی  - رئیس ثبت اسناد امالک  

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین     
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۰۱۰6۰۰۰۵۸۷3 هیات اول / 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ناصر حسینی راد فرزند مهدی بشماره 
یک  ششدانگ  ری **  از  صادره   ۱۲۲۰ شناسنامه 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۸۰ متر 

مربع از پالک شماره ۲4۵ فرعی از ۲3 اصلی  
ملک  ثبت  حوزه  بخش  آباد  ریحان  در  واقع 
ورامین خریداری از تعاونی مسکن فرهنگیان 
ورامین ** محرز گردیده است. لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  یک ماه 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بد بهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱4۰۱/۰3/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰4/۱۲

محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک
14۷ث / م الف

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین     
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
 ۱3۹46۰3۰۱۰6۰۰۱۷۱43 شماره  رای  -برابر  رسمی  سند 
اصالحی  رای  و   ۱3۹۵6۰3۰۱۰6۰۰۰4۰6۸ اصالحی  و 
تعیین  قانون  موضوع  اولی  هیات   ۱4۰۱6۰3۰۱۰6۰۰۰۱۲۷۹
اراضی و ساختمانهای فاقد سند  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت اله عبدی 
سرای فرزند اسداله بشماره شناسنامه ۸۷4 با توجه به رای 
هیات نظارت استان تهران به شماره ۱4۰۰۱۸۷۰۱۱33۰۰۱۵۹4 

با  مورخ ۱4۰۰/۱۲/4  ششدانگ یک قطعه زمین 
مربع  متر  مساحت4۹/۵  به  آن  در  احداثی  بنای 
ورامین  در  واقع  اصلی   از 3  فرعی  از پالک 44 
خریداری از مالک رسمی آقای حسین نرین راد 

محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
انتشار اولین آگهی به  از تاریخ  داشته باشند می توانند 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بد بهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱4۰۱/۰3/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰4/۱۲

محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک
148ث / م الف

 سازمان ثبت  اسناد و امالک کشور 
حوزه ثبت ملک منطقه یک گرگان     
تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف
هیئت   ۱4۰۱6۰3۱۲۰۰۱۰۰۱666 شماره  رای  برابر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
کالسه  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد 
محمد  آقای  تقاضای   ۱4۰۰۱۱44۱۲۰۰۱۰۰۰3۰۸
ملی  کد  و   ۵۵3 شناسنامه  شماره  به  امیرخانی 
۲۱۲۲۹۱633۸ صادره از گرگان فرزند علی اصغر در 
پنج  بانضمام  ساختمان  باب  یک  اعیانی  ششدانگ 
از ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف  دانگ مشاع 
پالک شماره  از  مربع  3۷/۱۰۹4متر  بمساحت  است 
۱۱۸ – اصلی واقع در اراضی سعدآباد بخش دو حوزه 

ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال 
محمد  نساء  حاجیه  خانم   رسمی  مالک  از 
اطالع  منظور  به  .لذا  دارد  متقاضی  به  خانی 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز 

به  نسبت  اشخاصی که  رو  این  از  شود  می  آگهی 
باشند  داشته  اعتراض  مالکیت متقاضی  صدور سند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اداره  این  به  پرونده  شماره  ذکر  با  را  خود  اعتراض 
از  یکماه  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
،دادخواست  ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ 

خود رابه مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰3/۲۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰4/۱3

م الف :۱۲۲۸4 
علی برقی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان
از طرف غالمرضا قاسمی 
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پیامک شما را دربـاره 
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  گفت وگوی »پیام ما« با مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 

تخریب سرزمین ایران سرعت گرفته است 
وحید جعفریان: سالی یک میلیون هکتار به کانون های بحرانی سرزمین افزوده می شود

| روزنامه نگار  |

| امین شول سیرجانی |

می گویم که از ظرفیت کارگروه 
مقابله با بیابان زایی  بیشتر 
استفاده کنیم. ممکن است 
یک مصلحت هایی در این 

حوزه باشد. من به عنوان یک 
کارشناس فکر می کنم که 

زنگ های خطر آسیب های جدی 
ناشی از بازخوردهای طبیعت 

به ما شروع شده  است. 
خشکسالی شدید، تغییر اقلیم 

گرمایش محسوس زمین 
و... همه نشانه این وضعیت 
است. باید جدی تر و عمیق 
و با اولویت بیشتری به این 

موضوع بپردازیم.  فکر می کنم 
فعالیت های ما نمی تواند موج 

تخریب سرزمین را پوشش 
دهد و عمال باید  در حوزه های 

مختلفی روی این حوزه کار کنیم

چارسوق
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ما  بیابان زایی  وضعیت  درباره    
روبه رو  متعددی  آمارهای  با 
وضعیت  آخرین  درباره  هستیم. 
و  بیابان زایی  نظر  از  ایران  سرزمین 
اتکایی  قابل  آمار  بحرانی  عرصه های 

در اختیار داریم؟
حوزه  در  متنوعی  ارقام  اعداد  اینکه 
سطح  و  بیابانی  عرصه های  قلمرو 
می شود،  مطرح  آسیب  معرض  در 
پارامترهایی  و  نوع مطالعه  به  برمی گردد 
باید  دارد.   وجود  حوزه ها  این  در  که 
از  کدام  هر  چارچوب  ببینم  کنیم  مرور 
بر اساس  بوده است.  این مطالعات چه 
تاثیر  تحت  مناطق  شناسایی  مطالعات 
بادی  فرسایش  بحرانی  کانون های  و 
شده  بروز   ۱3۹۷ سال  که  کشور   در 
تحت  منطقه  هکتار  میلیون   3۰ حدود 
داریم.  کشور  در  بادی  فرسایش  تاثیر 
هکتار  میلیون   ۱4 حدود   مقدار  این  از 
زیست  محیط  با  مجاورت  دلیل  به  آن  
عنوان  به  و  هستند  خسارت زا  انسانی 
شمار  به  بادی  فرسایش  بحرانی  کانون 
نوع  برگیرنده  در  عدد  این  می روند. 
هجوم  شامل  بادی  فرسایش  از  خاصی 
روان می شود.   ماسه های  روان  شن های 
دیگری  گستره   غبار   و  گرد  حوزه  در 
مثال  می شود  اضافه  حوزه ها  این  به 
عرصه های  از  بعضی  یا  حوزه کشاورزی 
و  گرد  کانون های  عنوان  به  که  مرتعی  
غبار تلقی شوند. اما در حوزه  ماموریتی 
و  طبیعی  منابع  سازمان  بیابان  دفتر 
ماسه های  تثبیت  تولیت  که  آبخیز داری 
دارد   منظر  این  در  دارد  عهده  بر  را  روان 
اعداد  دربرگیرنده  کردم  ذکر  اعدادی که 

است. دفتر  این  عمل  حوزه  و 

که  هکتار  میلیون   14 این  از   
تا  چقدر  دارد  بحرانی  وضعیت 
کرده  مداخله  آن  در  سازمان   االن 

است؟
 از ابتدا تا کنون بر اساس مطالعه سال 
ابتدا  فعالیت های  تمامی  ما  که   ۱4۰۰
حدود  چیزی  کردیم  بررسی  را  تاکنون 
بیابانی  از عرصه های  ۷٫۸ میلیون هکتار 
مثل  احیایی  پروژه های  قالب  در  کشور 
مدیریت  و  هرزآب  کنترل  کاری،  نهال 
 ۷٫۸ این  است.  شده  احیا  دام  چرای 
میلیون   ۹ گستره    در  هکتار  میلیون 
انجام  مطالعه ای که صورت گرفته  هکتار 
بادی  فرسایش  البته کانون های   . شده 
داشته   زیادی  تغییرات  تاکنون  ابتدا  از 
شرایط  تاثیر  تحت  مناطق  و  کانون ها 

دارند. دینامیک  و  پویا 

وضعیت  گویید  می  وقتی   
دینامیک دارند و تغییر می کنند، 
دامنه  به  که  است  این  معنی اش 
شده  افزوده  بحرانی  کانون های 

است؟
دوره مطالعه  شناسایی  در طول سه  بله. 

شاهد  ما  کشور  در  بحرانی  کانون های 
بودیم. کانون ها  سطح  افزایش 

را  سال هایی  چه  دوره  سه  این   
می شود؟ شامل 

 ۱3۹۷ تا  و  شده  شروع   ۱3۸۰ سال  از 
ادامه داشته است. یعنی در سه پژوهش 
الگوریتم و مشخص  جداگانه و با همان 
شده که در هر رخساره بیابانی چه میزان 
صورت  بیابان  فرسایش  و  خسارت زایی 

است. گرفته 

نتایج چیست؟ این   معنای 
بر اساس این روند تخریب سرزمین  

به  هکتار  میلیون  یک  حداقل  ساالنه 
اضافه  کشور  بیابانی  بحرانی  کانون های 
. د می شو

کانون  هکتار  میلیون   14 ما   
شما  گفته  به  و  داریم  بحرانی 
این  به  میلیون هکتار  سالی هم یک 
کانون ها افزوده می شود. بگویید در 
منابع  سازمان  وضعیتی  چنین 
از  مساحتی  چه  در  ساالنه  طبیعی 

می کند؟ مداخله  کانون ها 
چیزی  توسعه  ششم  برنامه  قالب  در 
کار  سال  در  هکتار  هزار   3۰۰ حدود 
 ۷۰۰ حدود  سال  هر  اینکه  یعنی  کردیم 
ما  عقبیم.  تخریب  از سرعت  هکتار  هزار 
کنیم  کار  هکتار  میلیون  یک  ساالنه  باید 
صورتی  در  برسیم.   تعادل  نقطه  به  تا 
تغییر  شرایط  و  خشکسالی   شرایط  که 
اقلیم این آدرس را به ما می دهد که این 
تخریب  سرعت  و  نیست  ثابت  فرایند  
پیشی  می تواند  مراتب  به  سرزمین 
کند. پیدا  تصاعدی  روند  یک  و  بگیرد 

شما  حرف  از  می توانیم  پس   
تخریب  که  کنیم  استنباط 

است؟ سرزمین سرعت گرفته 
بر  سرزمین  تخریب  اصلی  نقش  بله.  
عهده عوامل انسانی است. تغییر کاربری 
از  آب  منابع  نادرست  مدیریت  زمین، 
عوامل  نقش  به  مربوط  عوامل  جمله 
سومدیریت  می روند.  شمار  به  انسانی 
و  زیربنایی  عامل  آب  مصرف  و  تولید 
علت اصلی خشک شدن بیش از حد و از 
طبیعی کشور  اکوسیستم های  رفتن  بین 
محلی  صرفا  ابعاد  هم  این  ابعاد  است. 
سومدیریت  این  اوقات  گاهی  نیست 
یا  دست  پایین  استان  بر  را  تاثیرش 
می کند.  تحمیل  دیگری  کشور   حتی 
نسبت  را  غبار  و  گرد  توفان های  مثال 
می کنیم.  احساس  بیشتر  گذشته  به 
این  دهنده  نشان  توفان ها   افزایش 
مدیریت  در  است که کشورهای همسایه 
آب و حقابه  عرصه های پایین دستی با 

نداشته اند. کافی  همکاری  یکدیگر 

در  را  همکاری  و  انسجام  این   
چند  نداریم.  هم  کشور  درون 
می گویند  کارشناسان  که  است  سال 

در  یکپارچه  مدیریت  نیازمند  ما 
مثال  هستیم.  طبیعی  منابع   حوزه 
به  آب  منابع  سومدیریت  از  شما 
غبار  و  گرد  بروز  اصلی  عامل  عنوان 
متولی  که  حالی  در  می زنید  حرف 
وزارت  آب  منابع  مدیریت  قانونی 
نظارتی  جنبه  از  بخشی  و  است  نیرو 
محیط  حفاظت  سازمان  عهده  بر  هم 
میان  این  در  داد.  قرار  زیست 
ذی نفعان دیگری مانند کشاورزان و 
قبول  دارند.  حضور  هم  و...  صنایع 
بهبود  به  منجر  چندپارگی  این  دارید 
آب  منابع  مدیریت  کیفیت 

نمی شود؟
در  متعددی  کارگروه های  که  اگرچه 
ارتباط با موضوعات پیچیده و چند وجهی 
هدف  و  شکل گرفته  آب  مدیریت  مثل 
بوده  همگرایی  هماهنگی  بحث  آنها  همه 
بودن  و مرتبط  بودن موضوع  اما دشوار  
نظام های  مثل  دیگر  مباحث کالن  با  آن 
در  ما  که  می شود  باعث  ریزی  بودجه 
انسجام سیاست گذاری  با  عمل همچنان 

باشیم . داشته  فاصله  اجرا  و 
اگر هر دستگاهی سیاست های راهبردی 
در  را  و خودش  بکند  تعریف  را  خودش 
دستگاه های  که  دهد  قرار  دایره  مرکز 
باشند  داشته  همکاری  ان  با  باید  دیگر 
است  چیزی  همین  خروجی اش  عمال 
سند  چندین  ما  افتاده.  اتفاق  امروز  که 
از زوایای مختلف تهیه  توسعه داریم که 
یک  به  نمی توانیم  عمال  و  می شوند 
برسیم.  اجرا  قابل  و  عملیاتی  برنامه 
شاید اصال بهتر بود تا سندهای راهبردی 
اجرایی  دستگاه های  از  باالتر  مرجعی  در 
اجرایی  دستگاه های  و  شود  تعریف 

باشند.   فعالیت  یک  مجری  صرفا  

سیاست های  این  این  برای   
دارید؟ هم  مثالی  متناقض 

مثال سازمان  منابع طبیعی برای کاهش 
به دامداران تسهیالت می دهد  فشار دام 
و یک نهاد دیگر برای افزایش تعداد دام 
دامداران  اختیار  در  دیگری  تسهیالت 
قرار می دهد. ما نیازمند همگرایی بیشتر 
از  وسیعی  سطح  در  وقتی  هستیم. 
چوب  قاچاق  شاهد  هیرکانی  جنگل های 
مدفن  را  آن  از  بخش هایی  یا  هستیم 
اتفاق  بیابان زایی  عمال  می کنیم،  زباله 
می افتد.  وقتی چند برابر ظرفیت مراتع 
بیابان زایی کمک می کنیم.  به  دام داریم 
آب  آب بر،  محصوالت  تولید  برای  وقتی 
بیابان زایی  می کنیم  مصرف  فراوانی 
طور  به  بیابان زایی  می شود.  تسریع 
از  ما  که  می افتد  اتفاق  زمانی  خالصه 
دور  خشک  مناطق  در   زیستن  فرهنگ 

می شویم .

برای  طبیعی  منابع  آیا سازمان    
در  چندپارگی  این  از  پرهیز 
برای  پیشنهادی  کشور  سیاست های 

طرح در دولت تهیه کرده است؟
اسناد  تبیین  برای  هایی  تالش  طبیعتا 
از  ما  اما  است.  صورت گرفته  باالدستی 
کامال  دستگاه  یک  بیابان  مباحث  دید 
موضوعات  این  عمال  و  هستیم  اجرایی 
ولی  دارد .  قرار  دیگری  حیطه های  در 
ملی  کارگروه  دبیرخانه  تولیت  منظر  از 
در  دفتر  این  که  بیابان زایی  با  مقابله 
اسناد  دارد  قرار  طبیعی  منابع  سازمان 
موفق  تجارب  از   می بینیم.  را  مختلفی 
آموخته ها  درس  یا  و  کشورها  از  خیلی 
یعنی اقداماتی که کشورها انجام دادند و 
بررسی کرده ایم. را  نرسیده اند  نتیجه  به 
 اگر ساز و کارهای هماهنگی بین بخشی 

شود  تقویت  سرزمین  مدیریت  حوزه  در 
انجام  را  دوباره کاری ها  از  خیلی  ما 
نمی دهیم  و متحمل هزینه های دو برابر 
جای  به  یعنی  نمی شویم.  برابر  سه  و 
برخورد  موضوعات  با  منفعالنه  اینکه 
می گیریم.  قرار  کنشگر  موضع  در  کنیم 
ما در موضع مدیریت  ریسک به پیگیری 
به  پرداخت  خواهیم  پیشگیرانه  اقدامات 
شرایط  و  بحران  شرایط  در  اینکه  جای 
باید  چرا  دهیم.  نشان  واکنش  دشوار 
مسلط   و  بگیرد  شکل  ماسه ای  تپه  یک 
شود و آن وقت ما با هزینه گزافی آن را 

کنیم. تثبیت 
موضوع که  این  به  هستم  خوشبین  من 
در کارگروه ملی بیابان زایی که با جدیت 
فعال شده کارهای خوبی را پیش ببریم. 
شده ای  تعریف  ارتباط  نهاد  این  چرا که 
همان  که  بین الملی  مرجع  یک  با 
است؛  بیابا زایی  با  مقابله  کنوانسیون 
گسترده ای  فعالیت های  ما  االن  دارد. 
داریم   غبار  و  گرد  مدیریت  حوزه  در  را 
این  بتوانیم  اگر  ولی  می دهیم  انجام 
مقابله  همین کنوانسیون  با  را  فعالیت ها 
موجب  کنیم  مرتبط  زایی  بیابان  با 

می شود. فعالیت ها  بخشی  انسجام 

بود  بهتر  واقع  در  نمی کنید  فکر   
کارگروه  بیشتر  انسجام  برای 
غبار  و  گرد  با  مقابله  ستاد  و  شما 

یکی شود؟
تلقی  [میخندد]  می پرسید  سخت  سوال 
عملیاتی  اقدامات  اگر  که  است  این  ما 
صورت بگیرد خروجی تمام این نشست 
اقدامات عملیاتی بستر اصلی اش  ها  و 
می کنیم که  فکر  ما  است  .  طبیعی  منابع 
سازمان منابع طبیعی می تواند از ظرفیت 
کارگروه مقابله با بیابان زایی بهره ببرد. و 
است.  دیپلماسی  جهت  در  اقدامی  این 
از  یکی  طبیعی  منابع  سازمان  االن 
اعضای چندگانه ستاد گرد و غبار  است 
این  می کند  فعالیت  حوزه  این  در  که 
دارد. ولی  ستاد هم  دغدغه های مرتبط 
سازمان  که  می کنم  فکر  همچنان  من 
مغفول  ظرفیت های  طبیعی  منابع 
می تواند  دارد که  حوزه  این  در   مانده ای 
بیاید. غبار  و  دیپلماسی  گرد  به کمک 

را  شما  سازمانی  مالحظات  من   
درک می کنم و پاسخ دیپلماتیک 
آیا  می فهمم  خوبی  به  هم  را  شما 
تلفیق  ایده  این  شما می فرمایید که  
با گرد و غبار و کارگروه  ستاد مقابله 
استقبال  بیابان زایی  با  مقابله  ملی 

می کنید؟
کارگروه  ظرفیت  از  که  می گویم  من  نه 
استفاده  بیشتر  بیابان زایی   با  مقابله 
مصلحت هایی  یک  است  ممکن  بکنیم. 
یک  عنوان  به  من  باشد.  حوزه  این  در 
زنگ های  که  می کنم  فکر  کارشناس 
از  ناشی  جدی  آسیب های  خطر 
شروع  ما  به  طبیعت  بازخوردهای 
تغییر  شدید،  خشکسالی  است.  شده  
و...  زمین  محسوس  گرمایش  اقلیم 
باید  است.  وضعیت  این  نشانه  همه 
بیشتری  اولویت  با  و  عمیق  و  جدی تر 
می کنم  فکر  بپردازیم.   موضوع  این  به 
تخریب  موج  نمی تواند  ما  فعالیت های 
باید   عمال  و  دهد  پوشش  را  سرزمین 
حوزه  این  روی  مختلفی  حوزه های  در 
مقابله  ملی  کارگروه  از  باید  کنیم.   کار 
بین   بخشی  نهاد  یک  که  بیابان زایی  با 
راهکار های  بیشتری شود  استفاده  است 
دوتا  باشد که هر  داشته  مضاعفی وجود 
کنند.  کار  متوازن   صورت  به  کارگروه 
مقابله  کارگروه  قانونی  جایگاه  نظر  از 
با  کننده  هماهنگ  نهاد  بیابان زایی  با 
کنوانسیون مقابله با بیابان زایی در سطح 
باالترین نهاد حقوقی  بین الملل است که 
است.  موضوعات  این  به  رسیدگی  برای 
تنگ  زمینه  این  در  اقدام  برای  ما  وقت 
از تجربیات موفق کشورهای  باید  است  

بگیریم.  درس  جهان 

وقت ما زیاد نیست. این خالصه سخنان وحید جعفریان مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. وجود 
14 میلیون هکتار کانون های بحرانی و افزایش سالیانه یک میلیون هکتار به این عرصه ها نشان دهنده وضعیت بحرانی کشور ماست. 
جعفریان در گفت وگو با »پیام ما« با برشمردن برخی ناهماهنگی ها در مدیریت سرزمین از لزوم اتخاذ سیاست های منسجم در کشور 

سخن گفته است. خالصه این گفت وگو که در جریان سفر خبرنگاران به »آران و بیدگل« انجام شده، پیش روی شماست.

راهکارهای وزیر نیرو 
برای احیای زاینده رود

الگوی  تغییر  جامع،  برنامه  تدوین  نیرو  وزیر 
تغییر  تمام،  نیمه  پروژه های  اجرای  کشت، 
مدل تخصیص آب و جلوگیری از برداشت های 
غیرمجاز را به عنوان راهکارهای احیای زاینده رود 

عنوان کرد.
به گزارش مهر، علی اکبر محرابیان بیان کرد: در 
حوزه آب بیش از هشت هزار میلیارد تومان در 
سفر استانی به اصفهان اعتبار مصوب داریم که 
را شامل  اعتبارات کل سفر  بر یک سوم  بالغ 
و  شهری  آب  شبکه های  برای  که  می شود 
دیده شده  غیره  و  استان  فاضالب  روستایی، 
توضیح  زاینده رود  مسئله  به  اشاره  با  است.او 
چهار  از  است  عبارت  رود  زاینده  چالش  داد: 
حوزه کالن که اولین موضوع تغییرات اقلیمی و 
کاهش بارش ها در طول ادوار مختلف به ویژه 
در دهه اخیر بوده است که ما شاهد خشکسالی 
شدیدی در فالت مرکزی و حوزه آبریز زاینده 
رود بودیم. موضوع دوم افزایش چشمگیر تقاضا 
و بارگذاری در حوزه کشاورزی، شرب و صنعت 
است. نکته سوم به اضافه برداشت ها برمی گردد 
که ۱.۲ میلیارد متر مکعب از سفره های زیرزمینی 
زاینده رود برداشت شده و مشکالت متعددی 
نظیر نشست را شاهد هستیم. در نهایت عدم 
اجرای به موقع پروژه های عمرانی و آبی استان 
مشکل دیگری است که در حوزه زاینده رود وجود 
از  طرح هایی  طرفی  از  افزود:  نیرو  دارد.وزیر 
دهه 6۰ و ۷۰ در حرف و پروژه های نیمه تمام 
باقی مانده که یا رها شده و یا پیشرفت اندک 
داشته است. عدم تعادل به دلیل افزایش تقاضا 
و کمبود عرضه در زاینده رود دیده می شود که 
این عدم تعادل باعث بروز مشکالت بسیاری 
شده است.محرابیان اصالح الگوی کشت را برای 
احیای زاینده رود حیاتی دانست و گفت: تغییر 
نگاه به کشاورزی با بهره گیری از آبیاری مدرن و 
حرکت به سمت کشت های پر بازده باید انجام 
گیرد که تحقق آن نیاز به پشتیبانی تسهیالتی از 
کشاورزان دارد.وزیر نیرو درباره مصارف صنعتی 
عنوان کرد: همچنان شاهد مصرف آب توسط 
برخی صنایع از آب های جاری و زیر سطحی 
هستیم. باید در تخصیص ها بازنگری شود و 
غیرمتعارف  آبی  منابع  و  پساب ها  از  استفاده 
جز برنامه های وزارت نیرو برای صنایع است؛ 
همچنین الزم است روش آبیاری فضای سبز 

شهرهای حاشیه زاینده رود تغییر یابد.

رکورد تولید نیروگاه های 
حرارتی شکست 

ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
گفت: امسال برای نخستین بار رکورد تولید برق 

در نیروگاه های حرارتی شکست.
به گزارش ایرنا مصطفی رجبی مشهدی  افزود: 
میزان تولید برق در نیروگاه های حرارتی به رقم 
کم سابقه بیش از ۵۱ هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده 
های  نیروگاه  تولید  میزان  داد:  ادامه  است.او 
آبی هم متناسب با وضعیت آنها و نیاز شبکه 
برق گفت:  است.سخنگوی صنعت  در جریان 
تاکنون هیچ خاموشی ناشی از کمبود تولید در 

بخش خانگی کشور رخ نداده است.

برپایی نمایشگاه 
بین المللی صنایع 

کشاورزی و مواد غذایی 
خاورمیانه در تهران 

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع 
و  با حضور  و  امروز  آگروفود(  )ایران  وابسته 
و  خارجی  و  داخلی  شرکت  صدها  مشارکت 
همچنین دستگاه ها، سازمان ها و انجمن های 
نمایشگاه های  دائمی  محل  در  مرتبط 
گزارش  یافت.به  گشایش  تهران  بین المللی 
صنایع  المللی  بین  نمایشگاه  عمومی  روابط 
و  آالت  ماشین  غذایی،  مواد  کشاورزی، 
این  در  آگروفود(،  )ایران  وابسته  صنایع 
نمایشگاه بیش از ۵۷۰ شرکت داخلی و ۹۵ 
شرکت خارجی نوین ترین تولیدات، صنایع ، 
تجهیزات و ماشین آالت خود را عرضه و در 

دادند. قرار  عالقه مندان  دید  معرض 
این نمایشگاه امسال با استقبال چشمگیر و 
دور از انتظار شرکت های داخلی و همچنین 
آن  در  و  شده  مواجه  خارجی  کشورهای 
متحده  امارات  اتریش،  »اسپانیا،  ۱۷کشور 
عربی،ایتالیا، آلمان ، برزیل، بالروس، بلژیک، 
سوئیس،  روسیه،  دانمارک،  تونس ،  ترکیه، 
حضور  هند  و  هلند  فرانسه،  سوریه،  عمان، 
دارند.نمایشگاه مذکور در فضایی به مساحت 
بیش از ۷۵ هزار متر مربع و در سالن های 
 ،3۸B، 3۸A ،3۸ ،3۵ ، ۲۷ ،۹ ،۷،۸ ،6 ،۵
و    44  ، یک   44،  4۱B  ،  4۱  ،  4۰A،  4۰
شده  برپا  نمایشگاهی  سالن های  باز  فضای 
است.همزمان با برگزاری این نمایشگاه؛ چند 
مباحث  در  تخصصی  کنفرانس  و  همایش 
متخصصان،  توسط  نمایشگاه  موضوعی 
کارشناسان و دست اندرکاران صنعت غذایی و 

می شود. برگزار  کشور  کشاورزی 
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هنوز به یک سالگی حضور زاکانی در ساختمان 
درباره  نرسیدیم که حاال خبرهایی  تهران  بلدیه 
می شود.  مطرح  بهشت  خیابان  از  او  جدایی 
خبرهایی که احتماال ریشه آن ها به صحبت های 

برمی گردد.  تهران  شهردار  گذشته 
پارلمان  نمایندگان  که  هنگامی  پارسال،  مرداد 
شهری تهران در تکاپوی انتخاب شهردار تهران 
بودند، نام زاکانی، »کاندیدای پوششی« انتخابات 

شد.  مطرح  شهرداری  برای  جمهوری  ریاست 
برای  او  نام  غیررسمی  محافل  در  زمان  همان 
تصدی چند وزارتخانه کابینه رئیسی نیز پیچید. 
زاکانی در نهایت به ساختمان بلدیه تهران رسید و 
بعد از انتخاب شدن، در یک رشته توییت اعالم 
او  پیشین  همتای  قالیباف  محمدباقر  کرد که 
در شهرداری که حاال در مسند ریاست مجلس 
نشسته، به او گفته که نام او برای وزارت رفاه، 

وزارت بهداشت و حتی دفتر ریاست جمهوری 
مطرح بوده است، اما زاکانی ترجیح داده تا به 
قول خودش تحولی در شهرداری ایجاد کند. 

زاکانی همان زمان در توییت دیگری اینبار نقل 
قولی از رئیس جمهور نوشته بود: »تا سه روز 
قبل تصمیم داشتم از شما در چند جای دولت 
و  رهبری هم صحبت کردم  با  و  استفاده کنم 
تعاریفی نقل کردند ]که الیقش نیستم[ از وقتی 

شنیدم برای شهرداری مطرح هستید به نظرم 
مهم آمد و کار بزرگی است. اگر رفتید حتما کمک 
می کنم و در جلسات دولت هم می آیید؛ انشاهللا 
با همکاری مشترک دولت، مجلس و شهرداری، 

تحول به نفع مردم را رقم بزنیم.«
حاال همزمان با استعفای حجت هللا عبدالملکی، 
علیرضا  نام  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر 
فضای  در  دوباره  او  جانشینی  برای  زاکانی 
مجازی پیچیده است. رسانه های اصالح طلب در 
گمانه زنی های خود برای جانشینی عبدالملکی، 
چندباری نام زاکانی را سرزبان ها انداختند. اما آیا 
زاکانی از خیابان بهشت جدا می شود؟ نمایندگان 
مردم در پارلمان شهری و آن هایی که به زاکانی 

نزدیک ترند، این موضوع را رد کردند. 
تهران  شهر  شورای  سخنگوی  نادعلی،  علیرضا 
دیروز، جمعه ۲۷ خرداد در توییتر نوشت: »شهردار 
تهران و همکاران زحمت کش وی بی وقفه مشغول 
و  حرف  هستند.  تهران  عزیز  مردم  به  خدمت 
سخن اخیر درباره رفتن ایشان به دولت شایعه ای 
بیش نیست، شورای اسالمی شهر تهران همواره 
مطالبه خدمت بهتر به شهروندان را داشته است و 

از خادمان شهر حمایت می کند.«
میثم مظفر، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در 
گفت وگو با فارس رفتن زاکانی از شهرداری را در 
اجتماعی  حد گمانه زنی سیاسی در شبکه های 
خوانده و گفته است: این موضوع در حد گمانه زنی 
و هیچ  است  اجتماعی  در شبکه های  سیاسی 

منشأ و منبع موثقی ندارد.
در  رئیسی  آقای  البته  تاکید کرده:  ادامه  در  او 
در  حضور  برای  زاکانی  آقای  به  دولت  ابتدای 
دولت پیشنهاد هایی داده بودند اما آقای زاکانی 
برای شهرداری تهران کاندیدا و با رای اعتماد شورا 
انتخاب شدند. نمایندگان مردم در شورای شهر و 
مجموعه شهرداری خود را بخشی از جبهه بزرگ 
خدمت رسانی به مردم و در کنار دولت خدمتگزار 

می دانند.
می رسد که کاربران  نظر  به  مجازی  فضای  در 
تکذیبیه اعضای شورای شهر تهران را باور نکردند. 
نظرسنجی  میالد،  نام  به  کاربری  توییتر  در 
راه انداخته که و از مردم پرسیده آیا با رفتن زاکانی 
به وزارت رفاه موافقند؟ نظرسنجی که تا دیروز 
و در لحظه نوشتن این گزارش ۸۱ درصد به آن 

دادند.  منفی  پاسخ 
صفحات  از  تعدادی  هم  اینستاگرام  در 
تهران  اسبق  شهردار  به  نزدیک  اینستاگرامی 
یعنی محمدباقر قالیباف، خبر استعفای زاکانی 
از شهرداری را داغ کرده اند. در یکی از پست ها 
نام  تنظیم شده است، حتی  روز پنجشنبه  که 

آلترناتیوهای زاکانی نیز آمده است: سید مهدی 
خادمی،  محمد  پشمچی زاده،  پژمان  هاشمی، 

جاوید.  علیرضا  و  عبدالهی  مجتبی 
تکذبیه های  مجازی  فضای  چرا کاربران  اینکه 
رسمی را باور نکردند، شاید دو علت اصلی داشته 
باشد، اولین آن احتماال به رفتار شهرداران اسبق 
اما  بودند  بهشت  در  آن هایی که  برگردد،  تهران 
سودای رفتن به پاستور را داشتند. نمونه موفق 
ناموفقش،  نمونه  بود و  آن محمود احمدی نژاد 
محمدباقر قالیباف که در نهایت به بهارستان رسید. 
مناظره های  در  نیز  پارسال  خرداد   ۱۲ زاکانی 
انتخاباتی و مصاحبه ها تاکید داشت که نامزد 
پوششی نیست، او در یکی از گفت وگوهایش 
به صداوسیما گفت: »نامزدهای پوششی برای 
هر دو طرف ضرر دارد، هم برای آن کسی که 
می گویند برایش پوششی آمده اند و هم برای 
است.  پوششی  می گویند کاندیدای  کسی که 
من فکر می کنم برنامه هایی که دارم، از 6 نفر 
یک  دارد که  دلیلی  چه  است.  جامع تر  دیگر 
فردی با چنین ظرفیتی نامزد پوششی باشد؟ 
این از همان حرف های عجیب و غریبی است 
که از صندوقچه در آوردند و می گویند. این هم 
توهین به آقای رئیسی و هم توهین به بنده و 

است«. دیگری  هرکس 

او در نهایت خالف گفته هایش عمل کرد و به نفع 
رئیسی از انتخابات ریاست جمهوری کناره گیری 
مجازی  کاربران  حافظه  در  که  موضوعی  کرد. 
اعضای  رسمی  تکذیبیه های  و  شده  ذخیره 
شورای شهر را برایشان غیرقابل باور کرده است. 
برای پاسخ قطعی به این پرسش اینکه آیا عمر 
شهرداری زاکانی به سر می رسد و شورای شهر 
اصولگرا هم سرنوشتی مانند شورای شهر پنجم 

پیدا می کند اما باید اندکی صبور بود. 

گمانه زنی ها درباره وزیر شدن شهردار تهران قوت گرفته است

زمزمه جا به جایی نامزد پوششی از بهشت به آزادی
 سخنگوی شورای شهر تهران: حرف و سخن اخیر درباره رفتن زاکانی به دولت شایعه  است

ایمن سازی به گود پرخطر 
»برج میالد« رسید

ناایمن،گودهای  ساختمان های  بر  عالوه 
رهاشده پرخطر نیز بالی جان تهران شده اند؛ 
اما حاال قرار است یکی از پرخطرترین گودها 

یعنی گود برج میالد ایمنی سازی شود.
شهر  ابر  در  روزه  هر  ایسنا،  گزارش  به 
اجرایی  زیادی  عمرانی  پروژه های  تهران 
پروژه ها  این  اما همه  و عملیاتی می شود؛ 
همان  در  برخی  و  نمی رسد  سرانجام  به 
مراحل  در  دیگر  برخی  و  ابتدایی  مراحل 
می شوند که  متوقف  ساز  و  ساخت  باالتر 
این توقف عالوه بر زشت کردن چهره معابر 
باشد  داشته  نیز  دیگری  عوارض  می تواند 
که یکی از این عارضه ها وجود گودهای رها 

است.  شهر  در  شده 
که  خطراتی  دلیل  به  رها شده  گودهای 
می تواند برای فضاهای پیرامونی خود ایجاد 
کند مثل ریزش و بلعیدن فضاهای جانبی 
بسیار مهم هستند. به همین دلیل مدیریت 
شهری در دوره گذشته در اقدامی اعالم کرد 
که در صورت رها شدگی گود، مالک باید گود 
را ایمن سازی کند و در صورت عدم توجه 
شهرداری می تواند به استناد قانونی، گود را 
اخیر گود مجموعه  در سال های  کند که  پر 
خلیج فارس و تعدادی گود دیگر پر شد. 

تهران،گود  شهر  پرخطر  گودهای  از  یکی 
همایش  مرکز  کنار  در  که  بود  میالد  برج 
دلیل  به  بود که  شده  برداشته  پارکینگ  و 
و شریکش  بین شهرداری  مشکل حقوقی 
برج  گود  وضعیت  بود،  شده  رها  سال ها 
اعضای  صدای  که  است  به گونه ای  میالد 
به گونه ای که مهدی  آورد  در  را  شورای شهر 
عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای 
به وضعیت گودهای رها  تهران نسبت  شهر 
شده در تهران هشدار داده و اعالم کرده بود: 
مهم ترین این گودها، گود برج میالد است 
که با صراحت اعالم می کنم و عاجزانه تمنا 
برج میالد  بحث گود  در  دارم که شهرداری 
اقدام کند چرا که نتایج مطالعات انجام شده 
ما را نگران می کند و ما به اندازه کافی زمان 

داده ایم. از دست  را 
او اضافه کرده بود: حادثه در گود برج میالد 
مالی  خسارت  جانی،  خسارات  بر  عالوه 
زیادی نیز خواهد داشت و الزم است شهردار 
تدبیر  این خصوص  در  زودتر  هرچه  تهران 
کند.حاال با وجود هشدارها و اخطارها و بعد 
شریک  از  میالد  برج  گود  گرفتن  پس  از 
شهرداری یعنی نیروی انتظامی، شهرداری به 
فکر ایمن سازی گود افتاده است؛ به گونه ای 
شورای  شهرسازی  کمیسیون  رئیس  که 
شهر تهران آخرین وضعیت ایمن سازی گود 

پرخطر برج میالد را تشریح کرد.
 مهدی عباسی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
بر  میالد گفت:  برج  وضعیت گود  آخرین 
باید  شهرداری  شهرداری ها،  قانون  اساس 
در مورد گودهای ناایمن اقدامی عاجل انجام 
به  نسبت  نکرد  همکاری  مالک  اگر  و  داده 

اقدام کند. از گودها  رفع خطر 
بر  اینکه  بیان  با  تهران  شهر  شورای  عضو 
سازی  ایمن  باید  گودها  یا  قانون  اساس 
آنها  در  باید  پروژه  یا  و  شود  پر  یا  شده، 
پرخطر  گودهای  از  یکی  شوند، گفت:  اجرا 
تهران گود متعلق به شهرداری تهران یعنی 
برج میالد بود که خوشبختانه طی جلسات 
مشخص  را  پیمانکار  شهرداری  مختلف 
برای  طرح  مشاور  و  کارگاه  تجهیز  و  کرد 

است. شده  انجام  گود  پایدارسازی 

همزمان با استعفای حجت هللا عبدالملکی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نام علیرضا زاکانی، شهردار تهران برای جایگزینی او در 
این وزارتخانه مطرح شده است. نام او برای تصدی از این وزارتخانه درحالی مطرح شده که از میان اعضای شورای شهر تهران، آن هایی 

که به او نزدیکترند، این خبرها را در حد شایعه خواندند. 

میثم مظفر، شورای شهر تهران 
رفتن زاکانی از شهرداری را 

در حد گمانه زنی سیاسی در 
شبکه های اجتماعی خوانده و 

گفته است: این موضوع در حد 
گمانه زنی سیاسی در شبکه های 
اجتماعی است و هیچ منشأ و 

منبع موثقی ندارد

|  
یم

سن
  ت

|

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)آگهی تجدیدی(

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (( 

برابر رای اصالحی شماره ۱4۰۱6۰3۱۹۰۱۲۰۰۰۵۹۰ هیات اول )که در 
است(موضوع  تعریف گردیده  اشتباه  ابعاد  و  مساحت  اولیه  رأی 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون 
سیرجان  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
آبادی  نصرت  سعدهللا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
فرزند فرج اله بشماره شناسنامه ۵ صادره از در یك قطعه باغ به 
مساحت۲۰۲۷۲/۸۸ مترمربع پالك ۵۸۲3 اصلی واقع در تاج آباد 
بخش 3۷ کرمان خریداری از مالك رسمی آقای محمد بستان پیرا 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ 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 یک 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 نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/3/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/4/۱۲ 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء شمارهای ۱4۰۱6۰3۱۹۰۷۸۰۰۱۲6۲و۱4۰۱6۰3۱۹۰۷۸۰۰۱۵۵۸ هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان 
جوشانی  زاده  زینلی  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
فرزند علی بشماره شناسنامه ۱۱ صادره از گلباف و خانم فاطمه عباس پور 
فرسنگی به شناسنامه شماره ۱۹ فرزند اکبر صادره از کرمان بالمناصفه در 
ششدانگ یك باب خانه به مساحت ۲۰۱ مترمربع تحت پالك۱6۹۱6 فرعی 
از 3۹6۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۸۸۱ فرعی از 3۹6۸ اصلی 
بخش ۲ کرمان واقع در جاده قدیم ماهان کوچه 3۷  خریداری از مالك 

رسمی آقای عباس ابراهیم پور فرسنگی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰3/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰4/۱۲

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ و برابر رای 
تعیین  قانون  هیات   ۱4۰۱/۰۲/۲۱ مورخ   ۱4۰۱6۰3۱۰۰۱3۰۰۲46۸ شماره 
ثبتی.  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  تکلیف........ 
چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم مهناز فاتحی 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت۱3۱/64 مترمربع به شماره پالک ۱6۱ فرعی از4 اصلی واقع در 
قریه بریکال بخش یک خریداری شده از آقای /خانم على اكبر ولی پور 
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه 
و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰3/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰4/۱۱

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی: 133۷219
میم الف: -1 

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 
شهرستان کرمان

شناسه آگهی: 13349۶۶

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری

شناسه آگهی: 133۶۶08

برابر رای شماره ۱4۰۱6۰3۱۹۰۱۲۰۰۰۲۷3 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات مالكانه 

بالمعارض متقاضی آقای غضنفر سلیمی پور فرزند اصغر بشماره شناسنامه ۲ صادره از بافت در یك 
قطعه زمین مزروعی به مساحت۱۸۵۹۲/۷۱ مترمربع پالك 4۲33 اصلی واقع در محمد آباد مقدس 
بخش 36 کرمان خریداری از مالك رسمی آقای محمد علی آزاد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/3/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/4/۱۲

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شناسه آگهی: 1335125
میم الف: -1

ول
ت ا

نوب مناقصه عمومی
استانداری هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی )حفاظت و تامین امنیت 

ساختمان مرکزی و واحدهای تابعه( به شماره 20010041۶3000004 را از طریق 
برگزاری  نماید کلیه مراحل  برگزار  الکترونیک دولت )ستاد(  تدارکات  سامانه 
مناقصه از دریافت اسناد تا بازگشایی پیشنهادها در بستر سامانه ستاد به نشانی 

www.setad iran.ir  انجام خواهد شد.

شناسه آگهی: 1334۷55

دریافت اسناد از سامانه ستاد: از 1401/03/28 تا 1401/04/01
مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 13:00 دوشنبه 1401/04/13

بازگشایی پیشنهاد ها:ساعت 11:30 سه شنبه 1401/04/14

آگهی مفقودی 
سند مالکیت )برگه سبز( خودروی سواری 

پراید ، تیپ : 131SE  ، مدل : 1390 
 به رنگ : سفید –روغنی

به شماره پالک : ایران 44-۶84و94 
و شماره موتور : 455۷411

S14122900۷۶۷۷5 :و شماره شاسی
 : فرزند  نقاشیان  سمیه  خانم  بنام 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  ماشاءهللا 

اعتبار ساقط می باشد .

ن 
می

ورا

رییس کل سازمان نظام 
پزشکی: ما طرفداران افزایش 
ظرفیت های پزشکی به صورت 
متناسب، منطقی و متناسب 
با توان و زیرساخت های کشور 
هستیم. در حالی که عده ای 
طرفدار افزایش اسمی و کاغذی 
ظرفیت هستند؛ می گویند ما 
روی کاغذ می گوییم که مثال ۲۰ 
درصد ظرفیت پزشکی به صورت 
دستوری افزایش یابد

سالمت 

 واکنش رییس کل سازمان نظام پزشکی به افزایش ظرفیت  پذیرش دانشجوی پزشکی:
 20هزار پزشک عمومی، کار پزشکی نمی کنند

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور در واکنش 
به طرح دوباره مباحث مرتبط با افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی، بر لزوم 
قضاوت درباره »جریان« رشد حوزه سالمت تاکید 
کرد و با اشاره به اعتماد مردم به خدمات پزشکی، 
گفت: دغدغه داریم و اعالم می کنیم که افزایش 
باشد؛  رعایت کیفیت  با  متناسب  باید  ظرفیت 
بدون تردید تصمیم گیری های غیرکارشناسی و 
دور زدن کارشناسان حوزه سالمت، به کیفیت ارائه 
خدمت، غرور ملی و دستاورد »خودکفایی مطلق 

حوزه سالمت«، آسیب می زند.
حضور  ایسنا  در  که  رئیس زاده  محمد  دکتر 
افزایش  بحث  دوباره  طرح  پی  در  بود،  یافته 
ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و همچنین 
پزشکی،  علوم  دانشگاه های  در  دندان پزشکی 
گفت: کسی نمی تواند انکار کند که نیاز به افزایش 

دارد.  وجود  پزشکی  ظرفیت های  »متناسب« 
سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و همه 
حوزه سالمت کشور،  و صاحب نظران  مسئوالن 
موافق  ظرفیت  »متناسب«  افزایش  با  قطعا 
هستند. کسی را پیدا نمی کنید که با این شرایط 
با  و  جمعیت  سن  افزایش  با  جمعیت،  رشد 
نیازهای جدید در حوزه سالمت، بگوید با افزایش 
ظرفیت پذیرش پزشکی مخالفیم. مگر می توان 
گفت که هرچقدر پزشک و دندان پزشک داریم، 
در همین سطح نگه داریم. به هر حال طبیعی 
است که عده ای از پزشکان یا از حوزه ارائه خدمت 
خارج می شوند یا مهاجرت می کنند یا متاسفانه 
عده ای هم طبیعتا فوت می کنند و... در عین حال 
جمعیت هم در حال افزایش است. بنابراین یک 
مغالطه ای در این موضوع اتفاق افتاده و برخی 
دوستان دو قطبی نادرستی در این زمینه شکل 

دادند که مثال عده ای موافقین افزایش ظرفیت 
پزشکی هستند و عده ای مخالف آن.

را که  کسی  کشور  در  اصال  اینکه  بیان  با  او 
پزشکی  ظرفیت  متناسب  افزایش  مخالف 
باشد، نداریم، گفت: دو قطبی را باید به گونه ای 
دیگر تعریف کرد؛  افزایش منطقی و متناسب 
این  روی کاغذ؟  ظرفیت  افزایش  یا  ظرفیت 
دو قطبی درستی است. ما طرفداران افزایش 
متناسب،  صورت  به  پزشکی  ظرفیت های 
زیرساخت های  و  توان  با  متناسب  و  منطقی 
طرفدار  عده ای  که  حالی  در  هستیم.  کشور 
هستند؛  ظرفیت  کاغذی  و  اسمی  افزایش 
ما روی کاغذ می گوییم که مثال ۲۰  می گویند 
دستوری  صورت  به  پزشکی  ظرفیت  درصد 
که  دارید  سراغ  را  جایی  اگر  یابد.  افزایش 
الزامات دستوری پاسخ داده، اینجا هم جواب 

می دهد. اینکه بگویند دستور دادیم و مصوب 
کردیم که ظرفیت پزشکی افزایش پیدا کند و 
حتی اگر هم این کار انجام شود، حتما و حتما 
در دل این اقدام، آسیب دیگری ایجاد می شود.
رئیس زاده همچنین گفت: حرف ما این است 
بافت شناسی، جسد،  تاالر  آقایان  این  که مگر 
بخش  دندان پزشکی،  یونیت  هیات علمی، 
بالینی، تخت آموزشی، خوابگاه، سرانه فضای 
هم  را   ... و  و کتابخانه ای   ورزشی  فیزیکی، 
ظرفیت  معتقدند که  هم  اگر  اضافه کرده اند؟ 
به  و  دانشکده  به  دانشکده  دارد،  وجود  خالی 
صورت علمی حساب کنند و اگر جایی ظرفیت 
مثال  عنوان  به  اضافه کنند.  را  آن  بود،  خالی 
اعالم کنند که دانشکده دندان پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران اکنون ۱۰۰ دانشجو می گیرد، 

بگیرد. دانشجو   ۱۲۰ اما می تواند 
رئیس زاده در بخش دیگری از سخنان خود : چرا 
اکنون نزدیک ۱۵ تا ۲۰ هزار پزشک عمومی، کار 
پزشکی انجام نمی دهند؟، چرا ۱۸ هزار پزشک در 
شبکه نظام ارجاع و پزشک خانواده و خانه های 

بهداشت، کمبود دارید؟. این همه پزشک داریم که 
کار نمی کنند یا کارهای غیرمرتبط با تخصص شان 
اول  هستید  دلسوز  واقعا  اگر  می دهند.  انجام 
به کار  این شبکه  را در  همین پزشکان موجود 
بگیرید و بعد بیداد کمبود پزشک را سر دهید. 
واقعا دغدغه جدی کمبود دسترسی مردم  اگر 
به پزشک را دارید، بیایید بنشینید و همانطور که 
خودتان برای افزایش ظرفیت تصمیم می گیرید، 
را  ارجاع  و  خانواده  پزشک  نظام  هم  خودتان 
از وزارت بهداشت،  مجلس و دولت  اجرا کنید. 
بخواهیم و اعالم کنید که با پول مردم پزشک 
عمومی تربیت کردیم، اما اکنون این پزشک در 
سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده به کارگیری 
آقای  نماینده مجلس و  آقای  نمی شود، چرا؟. 
شورای عالی انقالب فرهنگی بیا و این را حل کن. 
اینکه روی کاغذ بگوییم اینقدر ظرفیت ها افزایش 
یابد که هنر نیست و هرکسی بلد است آن را انجام 
دهد. اگر دلسوز هستید و دغدغه دارید که قطعا 
دارید، بیایید و مطلبی را که مشکل مردم را واقعا 

حل می کند، دنبال کنید؛



پیامک شما را دربـاره 
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خراسان جنوبی

نفس  زیرزمینی،  سفره های  از  آب  رویه  بی  برداشت   
دشت های خراسان جنوبی را به شماره انداخته و این استان 
کویری را با کسری مخازن آب زیرزمینی مواجه کرده است. 
حکایت خشکسالی در خراسان جنوبی تنها به خشک شدن 
قنوات، کاهش ذخیره سد ها و آبرسانی سیار به بیش از 4۰۰ 
روستا خالصه نمی شود، بلکه زخم های عمیق خشکسالی 
حاال خود را به دشت های خراسان جنوبی رسانده و حال 
این دشت ها را روز به روز وخیم تر کرده است.از 44 دشت 
خراسان جنوبی، ۸ دشت سرایان، سده، طبس، دستگردان، 
فردوس، بشرویه، درمیان و قاین در وضعیت ممنوعه بحرانی 

قرار دارند و نشست کرده اند.
سروری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
می گوید: مهمترین موضوعی که خراسان جنوبی را با بحران 
مواجه کرده، برداشت مازاد از سفره های آب زیرزمینی و در 

پی آن کسری مخازن آب زیرزمینی است.
به گفته او ساالنه ۹۰۵ میلیون مترمکعب آب از سفره های 
زیرزمینی استان برداشت می شود که ۱۲۵ میلیون مترمکعب 
اضافه برداشت است. سروری می گوید: به دلیل بهره برداری 
بیش از حد از منابع زیرزمینی 44 دشت خراسان جنوبی 
با افت سطح منابع آب زیرزمینی و کسری مخزن مواجه 
شده اند که ۸ دشت ممنوعه بحرانی و ۲3 دشت ممنوعه 
فقط  و  ممنوع  دشت   3۱ از  آب  برداشت  یعنی  هستند 

برداشت آب از ۱3 دشت آزاد است.
پارسال به دلیل خشکسالی شدید و اضافه برداشت از منابع 

از ۲۱  آبی استان، متوسط افت سطح آب های زیرزمینی 
به ۲۵ سانتی متر رسیده است.اضافه برداشتی که به گفته 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، فرونشست را در 
دشت های بحرانی استان به دنبال داشته و این پدیده برای 
همیشه آبخوان ها و سفره های آب زیرزمینی را به نابودی 
می کشاند.در کنار استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی، 
بر روی زمین نیز آب به هدر می رود به گونه ای که با فرسودگی 
شبکه های آب در روستاها، هر ساله حجم زیادی از آب از 
خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  می رود.مدیرعامل  دست 
جنوبی می گوید: خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور 
است که به ازای هر دو روستا یک ایستگاه پمپاژ داریم و 
تأسیسات ما گسترده است، اما به همان نسبت، پراکندگی 

جمعیت را هم داریم.
به گفته امامی پارسال در مناطق روستایی باالی 4۰ درصد 
هدررفت آب داشته ایم که با اقدامات انجام شده اکنون به 
3۷.6 درصد رسیده است؛ در این بین شهرستان سربیشه 

یکی از پر هدررفت ترین شهرستان ها است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در خصوص اقدامات 
این شرکت برای جلوگیری از هدر رفت آب نیز می گوید: 
هم اکنون برای طرح روستای چنشت پیمانکار گرفته ایم و 
اصالح شبکه در روستا ی النو و شهر درح شهرستان مرزی 
سربیشه با همکاری کمیته امداد امام خمینی استان انجام 
شده است؛ در دیهوک شهرستان طبس نیز به دلیل انسداد 

لوله ها، ۲۵ درصد شبکه تعویض شده است.

فرونشست نگران کننده 
دشت های خراسان جنوبی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مازندران در حوزه کشاورزی از ظرفیت 
باالی زنان روستایی برخوردار است و حدود ۱۲ درصد فعالیت ها در بخش کشاورزی 

به زنان روستایی اختصاص دارد.
حسن عنایتی در جمع خبرنگاران در گردهمایی استانی نقش آفرینی زنان در توسعه 
روستایی با بیان اینکه نقش بانوان بسیار بارز و ارزشمند است، گفت: نقش زنان 
روستایی با ارزش است و در لسان ما نمی گنجد تا زحمات و تالش های بانوان و 
تولیدکنندگان را بیان کنیم و امروزه در همه جای مازندران نقش بانوان تولیدکننده 

روستایی در مسائل اقتصادی، اجتماعی و تولیدی در حال بروز و ظهور است.
دانش  ظرفیت  از  اینکه  بر  تاکید  با  مازندران  جهاد کشاورزی  سازمان  رئیس 
بنیان، فناوری نوین و تکنولوژی روز دنیا در حوزه های کشاورزی و تولید بهره 
گیری شود، گفت: جهاد کشاورزی در کنار شما خواهد بود و از فعالیت های شما 

حمایت خواهد کرد.
عنایتی به توانمندسازی حوزه زنان روستایی تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه زنان 
روستایی در شکل دهی تولیدات کشاورزی تالش می کنند مدیریت ترویج سازمان 
جهاد کشاورزی هم باید توجه الزم را به آموزش و ترویج مباحث نوین داشته باشد.

اروند گفت:  آزاد  منطقه  سازمان  توسعه کسب وکارهای  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند در راستای کمک به بهبود کسب و کار اصنافی که تحت 
تأثیر حادثه پیش آمده برای ساختمان متروپل دچار تعطیلی، کسادی، رکود، ضرر 
و زیان شده اند از کلیه اساتید، دانشجویان، نخبگان و صاحب نظران دارای طرح و 
ایده دعوت به عمل می آورد تا نسبت به ارسال پیشنهادات خود به این سازمان، 

اقدام کنند.
علی خانی اظهار کرد: با توجه به اینکه ساختمان متروپل در خیابان امیرکبیر آبادان 
مستقر بوده و این محل یکی از اماکن مرکزی استقرار کسبه و اصناف مختلف 
است؛ در حال حاضر همگی کسب و کارهای مستقر در این منطقه تحت تأثیر حادثه 
دردناک ریزش ساختمان مذکور قرار گرفته و هر کدام به نوعی دچار ضرر و زیان 

شده و با مشکالت عدیده مواجه هستند.
به گزارش سازمان منطقه آزاد اروند، وی افزود: بر همین اساس عملیات آواربرداری، 
ایمن سازی و بهسازی محل حادثه چند ماه به طول خواهد انجامید و در این مدت 
محدوده نسبتًا وسیعی از خیابان امیرکبیر مسدود و محدود خواهد بود و این امر 

لزوم مساعدت و همیاری با کسبه و اصناف فوق الذکر را بیش از پیش می نماید.

 استاندار قزوین گفت: در سفر رئیس جمهور به استان حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان 
اعتبار برای توسعه استان تصویب شده است که امیدواریم بتواند استان را در مسیر 
پیشرفت و تعالی قرار دهد.محمدمهدی اعالیی استاندار قزوین با حضور در مسجد 
جامع شهر شال در بین مردم، اظهار کرد: کنترل و مدیریت ویروس کرونا یکی از 
مهمترین اقداماتی است که در چند ماه اخیر در کشور از سوی دولت سیزدهم دنبال 
شده و در شرایطی که بسیاری از کشورهای دنیا همچنان  کرونا را یک چالش جدی 
در کشور خود می دانند، سختی کرونا در ایران حس نمی شود.وی افزود: مدیریت 
کرونا نشان از اثرگذاری اراده مدیریتی و همراهی مردم برای حل یک مشکل اساسی 
در کشور است و اگر همین رویکرد در سایر حوزه هایی که با مشکل روبه رو هستیم 

عملیاتی شود، نتیجه ای شبیه به مدیریت کرونا را خواهیم دید.
این مسئول گفت: در حوزه اقتصادی در ابتدای استقرار دولت با یک وضعیت کروناگونه 
مواجه بودیم و دولت در شرایطی مستقر شد که حجم باالی استقراض از بانک 
مرکزی، سررسید اوراق و بدهی های دولت قبل در کشور ساری و جاری بود. نماینده 
عالی دولت در استان افزود: اصالح نظام یارانه ای کشور یکی از تدابیری بود که به طور 

قطع برکات زیادی را در آینده خواهد داشت.

سهم 12 درصدی زنان 
در فعالیت های کشاورزی مازندران

فراخوان دریافت ایده  
برای احیای مشاغل آسیب دیده متروپل

تصویب 11 هزار میلیارد تومان 
اعتبار برای توسعه قزوین

| مازندران | | خوزستان  | | قزوین |

شرکت مروارید سفید 
گلبرگ دارای 4 پروانه 
نشان استاندارد است 

استان  استاندارد  کل  مدیر   - همدان 
استاندارد  نشان   ۷۰۰ صدور  از  همدان 
خبر  همدان  استان  محصوالت  برای 
از  بیش  سال گذشته  بیان کرد:  و  داد 
استان  توزیع  شبکه  از  بازرسی  هزار   ۷

شد. انجام 
مهمی  بخش  کرد:  اظهار  مددی  محمد 
واحد  بر  نظارت  استاندارد  فعالیت  از 
توزیع  در  دیگر  مهم  بخش  و  تولیدی 
که  ترتیب  این  به  است،  فرآیند  این 
شود  استانی  هر  وارد  که  محصول  هر 
استاندارد  فرایند  باید  عوامل  مجموعه 

کنند. کنترل  را 
 مددی، صنایع غذائی را صنعتی پر فراز 
و نشیب عنوان کرد و ادامه داد: صنایع 
منابع  آن  اولیه  مواد  که  پروتئینی 
از  است  حیوانی  و  گیاهی  پروتئینی 
با  او  است.  برخوردار  خاصی  پیچیدگی 
صنایع  استاندارد  حوزه  در  اینکه  عنوان 
غذائی پیشرفت خوبی داشته ایم، ادامه 
کیفی  و  ایمنی  مباحث  دنبال  به  داد: 
هر  در  که  هستیم  تولیدی  واحدهای 
کل  مدیر  شود.  رعایت  باید  شرایطی 
کرد:  اظهار  همدان  استان  استاندارد 
که  تولیدکنندگان  از  محدودی  تعداد 
دنبال  به  هستند،  اساسی  کاالی  درگیر 
دچار مشکالتی  ها  یارانه  هدفمند کردن 

شود حل  امیدواریم  که  می شود 
در  وزن  کاهش  اینکه  بیان  با  مددی 
پیگیری  جد  به  خوراکی  اقالم  برخی 
و  توزیع  شبکه  در  افزود:  می شود، 
واحدهای استان بحث برچسب گذاری 
از مباحثی است که در دستور کار قرار 

دارد.
دریافت  به  منجر  مولفه های که  به  او   
و  اشاره کرد  می شود،  استاندارد  نشان 
استاندار  مشمول  که  کاالهایی  افزود: 
آزمایشی  تولید  از  بعد  هستند  اجباری 
پروانه  به  نسبت  تا  دارند  قانونی  الزام 

کنند. اقدام  استاندارد  نشان  کاربرد 

برپایی نخستین نمایشگاه 
توانمندی های هنرمندان 

تجسمی گلستان  
مومنی، گلستان - محمد رعیت مدیرکل 
از  گلستان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
نخستین  برپایی  منظور  به  برنامه ریزی 
توانمندی های  و  دستاوردها  نمایشگاه 
تجسمی  آموزشگاه های  و  هنرمندان 
غدیر  تا  قربان  اعیاد  در  استان گلستان 

داد. خبر 
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
گلستان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
نخستین  گشایش  گفت:  رعیت  محمد 
توانمندی های  و  دستاوردها  نمایشگاه 
تجسمی  آموزشگاه های  و  هنرمندان 
ادارات  همکاری  با  گلستان  استان 
مسئول  مدیران  و  هنرمندان  شهرستان، 
دو  در  استان  تجسمی  آموزشگاه های 
است. گرفته  قرار  اقدام  دستور  در  مرحله 
هدف  ی  جامعه  از  دعوت  ضمن  او 
در  رویداد  این  برای  گفت:  مذکور، 
هر  در  نمایشگاه  برپایی  اول  مرحله ی 
همزمان  استان  شهرستان های  از  یک 
و  بینی  پیش  رضا)ع(  امام  والدت  با 
آثار  از  تعدادی  است  مقرر  و  شد  اجرا 
شهرستانی  نمایشگاه  هر  از  منتخب 
استانی  نمایشگاه  در  شرکت  منظور  به 

شوند. انتخاب 
و  بینی  پیش  طبق  داد:  ادامه  رعیت 
مقرر  آمده،  عمل  به  های  برنامه ریزی 
با  همزمان  ماه  تیر   ۱۸ تاریخ  از  است  
عید سعید قربان نمایشگاهی بزرگ  به 
مدت یک هفته در تاالر فخرالدین اسعد 
گرگانی برپا شود و ۲۷ تیر ماه همزمان 
این  اختتامیه  آیین  خم  غدیر  عید  با 

شود. برگزار  نمایشگاه 

حجت االسالم والمسلمین 
مروی همچنین به افتتاح 
مجتمع خدمت رسانی به 
زائران پاکستانی در مرز 

میرجاوه توسط آستان قدس 
اشاره و تصریح کرد: آستان 

قدس رضوی در مرز میرجاوه 
زائرسرایی را با امکانات رفاهی 
مناسب برای خدمت رسانی به 
زائران پاکستانی احداث کرده 
است که ظرفیت میزبانی از 

3۰۰۰ نفر را به طور هم زمان دارد

کهگیلویه و بویراحمد - نشست شورای برنامه ریزی 
کهگیلویه و بویراحمد با حضور استاندار و مدیران ارشد 
دستگاه های اجرایی با محوریت پایان سال مالی و 
بودجه و اعتبارات دستگاه های استان برگزار شد. سید 
علی احمد زاده در این نشست گفت: از مدیرعامل و 
مجموعه آب و فاضالب استان به دلیل عملکرد خوب 
و قابل قبولی که تاکنون در زمینه اجرای پروژه و جذب 

اعتبارات داشته اند تشکر می کنم .
 استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای عملکرد 
خوب این مجموعه، 4۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات 
عمرانی آب و فاضالب اضافه شد تا شاهد رونق بیش 
از پیش پروژه های عمرانی حوزه های حیاتی آب و 

فاضالب باشیم.
امام حسن  قرارگاه  و  بسیج سازندگی   : او گفت   
و  آب  محرومیت زدایی  پروژه های  متولی  )ع( که 
اعتبارات  تا  پیگیری کنند  هستند  استان  فاضالب 
باقی مانده جذب شود. تاکنون عملکردها به نسبت 
سایر استان ها طبق اعالم وزارت نیرو رضایت بخش 
بوده و جزو استان های نخست کشور در بحث جذب 

فاضالب  و  آب  حوزه  در  محرومیت زدایی  اعتبارات 
هستیم که قابل تقدیر است.

 مدیرعامل آبفا نیز در این نشست از استمرار اجرای 
تصریح کرد: هم  و  استان گفت  در  آب  پروژه های 
اکنون ۱۸4 پروژه آب روستایی با همکاری بسیج 
سازندگی در حال اجرا است، اعتبار این پروژه ها ۲۰۸ 
میلیارد است و حدود ۵۱ هزار نفر بهره مند از منافع 

آن خواهند بود.
 مدیرعامل آبفا استان گفت: در یاسوج هم حدود 
جمهوری  ریاست  سفر  توجه  قابل  اعتبار  از  نیمی 
تخصیص داده شده، پیمانکاران بخش های زیادی از 
کار تعیین شده اند و کار در برخی مناطق برای اصالح 

و توسعه آغاز شده است.
 او با اشاره به در پیش بودن هفته صرفه جویی در 
مصرف آب هم گفت: ما وظیفه خودمان می دانیم 
اصالح و توسعه و البته جلوگیری از هدر روی آب را 
با پروژه هایی که در دست اجرا داریم کاهش دهیم 
از مردم هم انتظار داریم در مصرف حیاتی ترین نیاز 

بشری وسواس بیشتری به خرج دهند.

به  پاکستان که  خارجه  امور  وزیر  رضوی-  خراسان 
مشهد سفر کرده بود، با تولیت آستان قدس رضوی در 

حرم مطهر امام رضا)ع( دیدار و گفت وگو کرد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار »بالول 
بوتو زرداری« وزیر خارجه پاکستان، ضمن خیرمقدم 
و خوش آمد گویی به جهت حضور در مشهد مقدس، 
اظهار کرد: بسیار خرسندم از اینکه وزیر خارجه پاکستان 

یک نیروی جوان از خانواده بزرگ بوتو است.
وقت  وزیر  نخست  بوتو  بی نظیر  خانم  ترور  به  او 
با  اسالم  مقدس  دین  کرد:  ابراز  و  اشاره  پاکستان 
حسنه  اخالق  و  نیکوکاری  احسان،  منطق، گفت وگو، 
پیشرفت کرده و جهان را تحت تأثیر خود قرار داده 
و اگر گاهی هم شمشیر به میدان می آمد در موارد 

است. بوده  استثنا 
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به خدمات آستان 
قدس به زائران پاکستانی اشاره و عنوان کرد: در حرم 
مطهر فضایی ویژه در اختیار زائران پاکستانی قرار داده 

شده تا بتوانند در آن محل برنامه های مختلف فرهنگی 
همانند سخنرانی، عزاداری، مداحی و غیره را با زبان 

بومی خود برگزار کنند.
افتتاح  به  حجت االسالم والمسلمین مروی همچنین 
مرز  در  پاکستانی  زائران  به  خدمت رسانی  مجتمع 
تصریح کرد:  و  اشاره  قدس  آستان  توسط  میرجاوه 
آستان قدس رضوی در مرز میرجاوه زائرسرایی را با 
امکانات رفاهی مناسب برای خدمت رسانی به زائران 
پاکستانی احداث کرده است که ظرفیت میزبانی از 

دارد.  به طور هم زمان  را  نفر   3۰۰۰
وزیر  زرداری«  بوتو  »بالول  دیدار  این  در  همچنین 
خارجه پاکستان به روابط عمیق دو ملت اشاره و با 
بیان اینکه ملت های ایران و پاکستان تنها همسایه 
نیستند بلکه خواهران و برادران دینی یکدیگر هستند؛ 
سفر به مشهد را مایه خرسندی خود دانست و عنوان 
کرد: من به همان اندازه که فرزند پاکستان هستم،  

فرزند ایران نیز هستم.

افزایش اعتبارات آب و فاضالب  کهگیلویه و بویراحمد

دیدار وزیر امورخارجه پاکستان با تولیت آستان قدس رضوی

 مدیرعامل آبفا  کهگیلویه و 
بویراحمد با اشاره به در پیش 

بودن هفته صرفه جویی در مصرف 
آب هم گفت: ما وظیفه خودمان 
می دانیم اصالح و توسعه و البته 

جلوگیری از هدر روی آب را با 
پروژه هایی که در دست اجرا 
داریم کاهش دهیم از مردم 
هم انتظار داریم در مصرف 

حیاتی ترین نیاز بشری وسواس 
بیشتری به خرج دهند

آقای محمد رجبیان قره جقه ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین که طبق سند خریداری 
شده در آن احداث ساختمان شده است به مساحت 64 متر مربع قطعه ۲۸ بلوک۲۷۷ بشماره پالک 
۷۲۷۰ فرعی از ۱۵۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۵۹ فرعی از اصلی مذکور واقع در حوزه ثبتی 
شهرستان کرج مورد ثبت ۱۵۸۷۷۱ صفحه 4۸۷ دفتر ۱۱4۱ بنام متقاضی ثبت و سند به شماره چاپی 
۵3۰44 صادر و تسلیم شد که سند مالکیت به علت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد .بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکیت

مسلم مرزارا  - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج 

آگهی مفقودی آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی  آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 

سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
سواری  خودروی  )شناسنامه( 
به شماره  سایپا 131 مدل 1390 
و  انتظامی 38۷س۷۶ایران24 
شماره موتور 418۷290 و شماره 

 S1412290۷84۷58 شاسی
مفقود  میری  قنبر  سید  بنام 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده 

می باشد.

کلیه مدارک )سند ، برگ سبز، کارت ، 
بیمه نامه ، کارت بنزین و ...( خودرو 
به شماره  سواری پژو پارس مدل88 
انتظامی ۷3۶د51 ایران84  و  به شماره 
شماره  به  و    1248۷251۶00 موتور 

 NAAN01CA29K۷50192شاسی
مفقود  خفری  زارع  عادل  نام  به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد.

سبز  برگ  و  شناسایی  کارت 
مدل    EF۷ سواری  خودروی 
انتظامی  شماره  به   1394
551ق99ایران 99 و شماره موتور 
و شماره شاسی   14۷H01۶520۷

 NAACR1HE2FF۶1048۷
بنام توران رحیمی مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و برگ سبز)شناسنامه( 
خودرو  کارت  و  سوخت  کارت 
مدل  تیپ5/2  پاژن  کار  سواری 
 M2E005۶313۷1 به شماره موتور
و شماره شاسی 038991 به شماره 

به   49 3۷ب223ایران  پالک 
مفقود  خادمی  هوشنگ  نام  
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد.

محمد  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرك 
ملی  شماره  به  بهمن  فرزند  حصاری 
مقطع  در  قزوین  از  صادره   4310۶11۷53
کاربردی  علمی  رشته  پیوسته  كاردانی 
حسابداری صادره از واحد دانشگاهی قزوین 
است  گردیده  مفقود   23۷1140 شماره  با 
تقاضا  یابنده  از   . می باشد  اعتبار  فاقد  و 

آزاد  به دانشگاه  را  می شود اصل مدرك 
قزوین  نشانی  به  قزوین  واحد  اسالمی 
پستی  پونك كد  باالتراز   – نخبگان  بلوار 
 : پستی  صندوق  و   34199-15195

34185141۶ ارسال نماید. 

سعید  اینجانب  دانشجویی  کارت 
شماره  به  حسن  فرزند  رفعتی 
دانشجویی 9۶12413001 و شماره ملی 
در  قزوین  از  صادره   431010۷885
ارشد رشته مجتمع  مقطع کارشناسی 

غیرانتفاعی  دانشگاه  الکترونیک 
اکباتان شهر محمدیه استان قزوین 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد.

مدل  روا   وانت  مدارک  کلیه 
شماره   به  رنگ  سفید   1390
موتور 114900۷۷855 و شماره 
بدنه    CG2۶2029به شماره 
پالک   ۶2ق 824  ایران ۶5 

سیماهشتوگانی  به  متعلق 
اعتبار  درجه   از   و  مفقود 

ساقط گردیده است .
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آگهی مزایده نوبت اول    
احکام  اجرای  اول  ۰۰۰۰۰3۱ شعبه  اجرائیه كالسه  به موجب 
از شعبه سوم دادگاه حقوقی  حقوقی دادگستری بم صادره 
ہم له آقای غالمعباس شاه مسعودی فرزند علی و علیه وراث۱- حسین 
۲- احمد 3- محمد 4-مهرانگیز ۵- روح انگیز 6- اقدس همگی شاه 
مسعودی فرزندان علی مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم علی شاہ مسعودی 
که توسط محكوم له معرفی و توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل 

ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است. 
 ارزیابی ملک:

یک قطعه زمین از پالک4446 اصلی طبق قرارداد واگذاری شماره ۸۵۸ 
اختالف  مورد  قسمت  محترم  قاضی  دستور  طبق  ۱/۱۱/۱36۰ که  مورخ 

)۲۵۰ متر مربع( جزء ماترک محسوب نشده است.
ارزیابی اموال:

از  غیر  به  میباشد که  مربع  متر   43۵ به مساحت  فعلی سند  محدوده 
محل ۲۵۰ مترمربعی مورد اختالف که در تصرف شخص ثالثی میباشد 
لذا مورد ترکه به میزان عرصه ۱۸۵ مترمربع و ساختمان 6۰ متر مربعی 
نقطه  با  یك  شماره  کوچه  امیرکبیر  خیابان  بم  آدرس  به  مهره ای  پیچ 
به  روز  ارزش  برابر  جغرافیایی جنوب غربی ملك 3۲۱۹۷۷۲-6۲۸۰3۵ 
6.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برآورد میگردد .. مقررگردید ملک موصوف در  مبلغ 
روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱.۰4.۰۸ از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح از طریق مزایده 
بلوار  در  واقع  بم  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه  دفتر  در 
ارزیابی شدن شروع  از بهای  خلیج فارس به فروش برسد قیمت پایه 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ۱۰ 
نامبرده مکلف  و  دریافت  برنده  از  المجلس  فی  پیشنهادی  مبلغ  درصد 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر اینصورت ۱۰ درصد اولیه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
قبل  روز  پنج  توانند  می  تمایل  صورت  در  .متقاضیان  می گردد  تجدید 
از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک موثر 

مزایده داده شود.م/الف ۱۸
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم
 علی میدانی



۲3۱4 پیاپی  شماره   شانزدهم       سال       ۱4۰۱ خرداد   ۲۸   شنبه 

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

 منابع طبیعی، آب و انرژی:
 فاطمه باباخانی )دبیر(

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

صفحه آرایی: ندا صفاریان،فاطمه خواجویی
رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494
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بازار بزرگ اصفهان، در انتظار فاجعه / عکس از صادق بصیرت

عکس:  باشگاه خبرنگاران جوان 

| دره ماکو |
رودخانه های  بودن  دارا  دلیل  به  ماکو  شهرستان 
دره های  دارای  توجه،  قابل  اقلیمی  تنوع  و  پرآب 
متنوعی است. از این رو دره گردی و دره نوردی در 
این منطقه می تواند مورد توجه عالقه مندان به این 
رشته قرار گیرد. دره های عمیق که عموما رودهای 
دائمی را در خود جای داده  اند، وجود پوشش گیاهی 
مناسب، مناظر شگفت انگیز، فاصله نزدیک دره ها به 
مناطق شهری و همچنین دسترسی آسان به ورودی 
دره ها از مزیت های دره های منطقه ماکو است.دره 
  3۱ 44 E ۱۷ 3۹ N ماکو در موقعیت جغرافیایی
در شمال غربی ایران واقع شده است. شهرستان 
ماکو شهری در میان دره ای با دیوارهای سنگی بلند 
ارتفاعات  و  دره کوه سبد  جنوبی  ارتفاعات  است. 
شمالی شهر به کوه قیه شهرت دارند. از میان شهر 
رودخانه زنگمار عبور می کند که شهر را به دو بخش 
شمالی و جنوبی تقسیم می کند. بخش جنوبی شهر 
گسترش کمتری یافته ولی قسمت شمالی شهر 
گسترده تر است. انتهای شرقی دره به دشت قلعه 
دره سی و بخش غربی به دشت چای باسار منتهی 

می شود. فاصله ارتفاعات شمالی و جنوبی دره ماکو 
به طور میانگین در حدود ۵۰۰ متر و طول دره ۱۸ 
کیلومتر است. دیواره های بلند عمودی، فاصله کم 
دیواره ها و عبور روخانه زنگمار از میان شهر چهره 
منحصربه فردی به شهرستان ماکو بخشیده که در 
میان شهر های ایران بسیار کم نظیر است. در میان 
دره ماکو کالهک سنگی بزرگی خودنمایی می کند، 
این کالهک عظیم که دارای شیبی منفی در حدود 

و  ایجاد کرده  را  است، سقفی سنگی  -4۰ درجه 
در دل آن قلعه ای قدیمی قرار گرفته است. بافت 
قدیمی شهر در دامنه همین منطقه قرار گرفته است. 
طول کالهک در حدود 6۰۰ متر و ارتفاع تاج کالهک 
به طور میانگین ۱۵۰ متر است. کالهک سنگی ماکو 
بزرگ ترین در ایران و یکی از کالهک های شاخص 
در جهان است و مکانی بسیار مناسب برای ورزش 

سنگنوردی است. 

چشم عاشق پی جانان به پریدن نرسد

دل صیاد به آهو به تپیدن نرسد

اختر عاشق و امید ترقی، هیهات

دانه سوخته هرگز به دمیدن نرسد

بهر گلگونه ربایند ز هم حورانش

کشته تیغ ترا خون به چکیدن نرسد

ما قدم بر قدم جاذبه دل داریم

خبر قافله ما به شنیدن نرسد

به تماشا ز بهشت رخ او قانع باش

که گل و میوه این باغ به چیدن نرسد

قسمت این بود که از دفتر پرواز بلند

به من خسته به جز چشم پریدن نرسد

پرده صبح امیدست شب نومیدی

تا نسوزد نفس اینجا به کشیدن نرسد

دورتر می شود از قطع مسافت راهش

رهنوردی که به منزل به رمیدن نرسد

تو ز لعل لب خود، کام مکیدن بردار

که به ما جز لب خمیازه مکیدن نرسد

در حریمی که من از درد کشانم صائب

بحر را دعوی پیمانه کشیدن نرسد

صائب تبریزی کارزاری با عنوان »مطالبه احیای تاالب 
وب سایت  در  جازموریان«  بین المللی 
از  بخشی  در  است.  جریان  در  کارزار 
استاندار  به  خطاب  کارزار  این  متن 
»…جمعیت  آمده:  کرمان  استان 
کثیری در حوزه هلیل رود و جازموریان 
دامداری  و  کشاورزی  راه  از  و  زندگی 
از  یکی  مناطق  این  و  می کنند  ارتزاق 
و کشاورزی کشور  اقتصادی  قطب های 
از  جلوگیری  برای  می شوند.  محسوب 
دامپروری  و  صنعت کشاورزی  نابودی 
و  مردم  بیکاری  و کاهش  مناطق  این 
استان های  به  مهاجرت  از  جلوگیری 
و  خانواده  اقتصاد  تأمین  برای  مجاور 
افزایش  از  جلوگیری  مهم تر،  همه  از 
جازموریان  تاالب  طریق  از  ریزگردها 
اسبق  رئیس  ابتکار،  خانم  به گفته  که 
زیست کشور،  محیط  حفاظت  سازمان 
تاالب  از  کشور  ریزگردهای  درصد   ۲۵
اقدام  سریعًا  باید  است،  جازموریان 
انتظار  محترم  استاندار  شما  کرد…از 

بررسی  ضمن  فرمایید  دستور  داریم 
جریان  هلیل رود  موضوع،  دقیق 
جازموریان  تاالب  آبگیری  و  یابد 
تاالب  احیای  کارگروه  تشکیل  )ضمن 
آن  قانونی  حقابه  تعیین  و  جازموریان 
مسئوالن  حضور  با  کارشناسان  توسط 
آن  رعایت  الزام  و  کشوری  و  استانی 
توسط مسئولین سدها( در تمام فصول 

پذیرد. صورت 
بسیاری  به  اینکه  به  توجه  با  همچنین 
از مناطق و روستاهای حوزه جازموریان 
مناطق  از  بعضی  در  و  نشده  آبرسانی 
آب  جازموریان  و  هلیل رود  حوزه 
دچار  یا  و  بوده  تلخ  و  شور  آشامیدنی 
با نگاه ویژه  کمبود است، مستدعیست 
مردم  مشکالت  رفع  و  آبرسانی  جهت 

فرمایید.« اقدام  حوزه ها  این 
تا  و  آغاز شده  از ۲۵ خرداد  این کارزار 
این  همچنین  دارد.  ادامه  تیر۱4۰۱   ۲۵
امضا  نفر  از سوی ۲۰43  تاکنون  کارزار 

است. شده 

است  اهلی  گربه  از  بزرگ تر  مراتب  به  جثه 
و  دست  می شود(،  اشتباه  پلنگ  با  )گاهی 
سیاه،  و  پهن  نوک  با  کوتاه  بسیار  دم  بلند،  پا 
بلند و ریش مانند است. پنجه ها  موهای گونه، 
ردپای گربه  برابر  دو  تقریبًا  ردپا  پهن اند.  بسیار 
بلندی  پینه ها موهای  اطراف  معمولی است. در 
وجود دارد که آنها را از سرما حفظ نموده و مانع 
مناطق  در  می شود.  برف  در  حیوان  فرورفتن  از 
جنگلی و استپی و بوته زارهای کوهستانی مرتفع 

می کند.  زندگی 
بیابان های  و  کویرها  وب سایت  گزارش  به 
ایران، این حیوان صبح زود و غروب بیشترین 
استراحت  شب  و  روز  اواسط  دارد.  را  فعالیت 

می کند. به صورت انفرادی زندگی می کند. در 
راه  ۲۰ کیلومتر  تا  متوسط  طور  به  شب  یک 
می رود. زمستان ها در تعقیب طعمه به مناطق 
بیشتر  باشد  اگر طعمه کم  و  پایین تر می آید 
در  معمواًل  می کند.  مهاجرت  کیلومتر   ۱۰۰ از 
گیاهان  و  صخره ها  زیر  درختان،  سوراخ های 
کمین  با  را  خود  طعمه  می سازد.  النه  انبوه 

می کند. شکار  آن  روی  بر  پریدن  و  کردن 
ندارد،  مشخصی  طبیعی  دشمن  سیاه گوش 
گاهی مورد حمله سگ های گله، گرگ و پلنگ 
قرار می گیرد. به علت زندگی در مناطق دور از 
دسترس، از وضعیت زیستی آن اطالع زیادی 

در دست نیست. 

سیاه گوش )لینکس(

مطالبه احیای تاالب بین المللی جازموریان
کارزار

نويسنده  شاعر  يوردشاهيان،  اسماعيل 
پژوهشی  علمی  عضو  و  پژوهشگر  و 
 ۱334 متولد  ارومیه  پزشکی  دانشکده 
مدرک  دارای  او  است.  اروميه  شهر  در 
تحصیلی فوق ليسانس پژوهشی فرهنگ 
و تمدن  و دکترای پژوهشی روانشناسی 
عنوان    ۲4 تاکنون  او  از  است.  اجتماعی 
کتاب و 4۷ مقاله علمی و پژوهشی در 
سطح جهان دارد که از معروف ترين آثار  
ترانه  به مجموعه شعر های   او  می توان 
و  باد   در  یاسمن  بنفش،  اورميای  آبی، 
کاه  دختر   ( قیزی  سامانچی  رمان های  
فروش(، آنجا که زاده شدم، رای و رعنا، 
شکار آهوان به شامگاه ، دلباختگان بی نام 

اشاره کرد. من  شهر 
ترانه ی آبی و اورمیای بنفش دو منظومه ی 
دریاچه ی  افسانه های  بیان  در  اپرایی 
به  سرایش  از  بعد  که  هستند  ارومیه 

شده اند. ترجمه  مختلف  زبان های 
ترانه ی آبی با الهام از یک افسانه و اعتقاد 
سروده  ارومیه  دریاچه ی  سواحل  مردم 
بهار  اوایل  در  هرکس  معتقدند  که  شد 
قوها  معاشقه ی  و  رقص  شب  نیمه های 
ببیند و به میان آن ها برود، رویین تن  را 

می شود.
اورمیای بنفش بر اساس اسطوره ی دختر 

چشمانی  که  اورمیا  آب  معبد  مقدس 
سروده  بود  آب  نگهبان  و  داشت  بنفش 
حمله ی  هنگام  در  است  نقل  که  شد 
ساحل  بر  آتش  ارومیه،  به  دوم  سرگون 
آزادگی  به  را  مردمان  و  افروخت  دریاچه 
و  دستگیر  شبانگاه  فراخواند.  مبارزه  و 
شکنجه اش کردند و لبانش را دوختند تا 
دعا بر آب نخواند. او تا سپیده دم با لبان 
دوخته راز دل با دریاچه گفت و صبح در 

شد. دریاچه کشته  ساحل 
و  او  خاکستر  از  معتقدند  مردمان 
روییدند که  بنفشی  زنبق های  چشمانش 
و  می رویند  دریاچه  ساحل  در  سال  هر 
هستند. دریاچه  و  شهر  و  آب  نگهبان 

سرایش  دلیل  درمورد  يوردشاهيان 
فاجعه  به  واکنشی  می گوید که  اثر  این 
دریاچه  شدن  خشک  زیستی  محیط 

است. ارومیه 

| کتاب ترانه آبی 
و اورمیای بنفش | 
| اسماعيل يوردشاهيان |

حسین امیدی در نمایش پناه کاه
بازیگران نمایش »پناه کاه« به نویسندگی و کارگردانی فرید قادرپناه که از 
دوم تیر در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت، معرفی شدند.
به گزارش وب سایت تیوال، بازیگران نمایش »پناه کاه« به نویسندگی و 
کارگردانی فرید قادرپناه معرفی شدند. به ترتیب حروف الفبا: حسین 
امیدی، آیدین بهاری، مینا زرنانی، میالد معیری، آذین نظری، میثم 
نوروزی، مهدی یگانه در این نمایش ایفای نقش می کنند.»پناه کاه« از 
دوم تیرماه ساعت ۱۸:4۵ به مدت ۷۵ دقیقه در سالن استاد ناظرزاده 
کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت.فرید قادرپناه سال 
گذشته نمایش »درخت شیشه ای آلما« را در عمارت نوفل لوشاتو روی 
صحنه برد که با وجود همه گیری بیماری کرونا از شهریور تا آبان ۱4۰۰ 
با استقبال تماشاگران رو به رو شد. قادرپناه متولد سال ۱363 دارای 
مدرک کارشناسی عمران است. او از سال ۱3۸6 با گذراندن دوره های 
هنری از جمله بازیگری، کارگردانی، نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی 
و ... زیر نظر اساتید مختلف وارد دنیای هنر شد و سپس گروه تئاتر 

ریگولیتو را تشکیل داد.

جلد اول »راهنمای فیلم سینمای ایران« به چاپ دوم رسید
جلد نخست کتاب »راهنمای فیلم سینمای ایران« توسط انتشارات 
روزنه کار به چاپ دوم رسید. به گزارش سینماسینما، جلد نخست کتاب 
»راهنمای فیلم سینمای ایران« که در ۵۱۷ مدخل به بررسی، تحلیل و 
نقد برگزیده فیلم های سینمای ایران در سال های ۱3۰۹ تا ۱36۱ پرداخته 
است، به چاپ دوم رسید. در چاپ جدید این کتاب، مقدمه و همچنین 
نکات تازه ای درباره برخی فیلم ها به متن افزوده شده است. »راهنمای 
حسن  دانست که  مسیری  ادامه  می توان  را  ایران«  سینمای  فیلم 
حسینی پیش از این با انتشار مجموعه درس گفتارهای »فیلم فارسی« 
آغاز کرده بود. تفاوت مهم این کتاب با سایر نمونه های مشابه که پیش 
از این منتشر شده اند، بخش »نقد فیلم« است که حاصل این پژوهش 
پنج ساله را به تاریخ نگاری سینمای ایران از خالل فیلم ها بدل کرده و در 
آن آثار سینمایی به عنوان متن، در قالب زمینه های گوناگونی که حوزه 

مطالعات فرهنگی به آنان شکل داده ، بررسی شده اند.

| تئاتر   |

| سینما |

بود  پیش(  روز  )سه  خردادماه   ۲3 دوشنبه 
»سریال  عنوان  با  گزارشی  انتشار  با  ایسنا  که 
تکراری تعطیلی سینمای ساوه؛ در گودال آرزوی 
هم  وزیر  تعجب  /از  شده!  سبز  علف  ساوجی ها 
سینما  چندباره  تعطیلی های  به  برنیامد«  کاری 
سینمایی  پردیس  احداث  در  تعلل  از  و  پرداخت 

کرد. انتقاد  شهر  این 
سرپرست  بالفاصله  گزارش  این  انتشار  با 
به  خطاب  نامه ای  ارسال  با  ساوه  فرمانداری 
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
و  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  کل  مدیر  مرکزی، 

همچنین مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
فرمانداری  در  جلسه ای  تشکیل  دستور  مرکزی 
سالن  از  بهره برداری  جلسه  دستور  با  ساوه 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  اجتماعات سلمان ساوجی 
اسالمی به عنوان تنها سینمای این شهر ساوه داد 
فیزیکی  پیشرفت  بررسی  به  دستور  همچنین  و 
این  سینمایی  پردیس  احداث  اجرایی  عملیات 
وزارت  بین  مشترک  تفاهم نامه  براساس  شهر 
ارشاد و شهرداری ساوه که در 3۰ اردیبهشت ماه 
مجموعه  یک  قالب  در  آن  ۱3۹۹ کلنگ زنی  سال 
مسکونی  و  اداری  آموزشی،  تجاری،  فرهنگی، 

محله  در  مرکزی  استان  وقت  استاندار  حضور  با 
با  عملی  اقدام  هیچ  تاکنون  و  آغاز  آباد  قاسم 
وجود تاکید وزیر ارشاد در جریان بازدید چهارماه 

شد. داده  است،  نگرفته  صورت  گذشته 
توان  چون  ساوه  شهرداری  شد  مقرر  نهایتا 
برابر  سینمایی  پردیس  احداث  برای  مالی کافی 
جذب  طریق  از  ندارد  ارشاد  وزارت  تفاهم نامه 
سرمایه گذار اقدام به اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه 
کند.  هنری  و  فرهنگی  مجتمع  این  ساخت 
همچنین مشوق های الزم برای جذب سرمایه گذار 
سوی  از  شهر  این  در  سینما  احداث  منظور  به 

مفاد  براساس  تا  شود  گرفته  نظر  در  شهرداری 
احداث  اجرایی  عملیات  اتمام  از  پس  تفاهم نامه 
پردیس سینمایی توسط شهرداری، عملیات تجهیز 
بنا بر وعده وزیر ارشاد توسط وزارت ارشاد صورت 
گیرد.خبرگزاری ایسنا، پیگیری های رسانه ای برای 
اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه انعقادی بین وزارت 
برای   ۱3۹۸ سال  در  ساوه که  شهرداری  و  ارشاد 
را  بود  گرفته  صورت  سینمایی  پردیس  ساخت 
دو  این گودالی که  انتظار می رود  و  ادامه می دهد 
سال است قرار است سینمای استاندارد شهر ساوه 
نه  آینده ای  در  و  شود  خارج  ترکیب  این  از  شود 
چندان دور به یک کاالی فرهنگی شهر ساوه تبدیل 
و منجر به ارتقای شاخص ها و سرانه فرهنگی این 

شود. شهرستان 

فعالیت سینمای ساوه از سرگرفته می شود


