
رییس سازمان حفاظت محیط زیست:
بسیاری از مشکالت روانی مردم 

ریشه در خشکسالی دارد
رییس سازمان حفاظت محیط زیست عمده مخاطرات کشور را محیط زیستی 
دانست و گفت: بسیاری از مشکالت روحی مردم ما ریشه در خشکسالی دارد. 
علی سالجقه با طرح این موضوع در نشست تخصصی با جمعی از دانشجویان 
مدیریت  پیچیدگی های  به  اشاره  با  از کشور  ایرانی خارج  دانش آموختگان  و 

محیط زیست متنوع ایران  ...

واکنش دانشگاه علوم پزشکی به یک خبر:

فوت پزشک آبادانی ارتباطی 
به حادثه متروپل ندارد

فوت  اینکه  اعالم  با  آبادان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
پزشک آبادانی ارتباطی به حادثه متروپل ندارد، تاکید 
جسد  هویت  تایید  از  قبل  روز  عالمه  دکتر  کرد: 

 عبدالباقی در آبادان نبود.

منتقدان »ائتالف پوشاک پایدار« 
می گویند شاخص پایداری صنعت مد 

مخدوش است

صنعت مد پالستیک را 
جایگزین  الیاف طبیعی کرد 
تا  آوردند  به وجود  را  غول های صنعت مد شاخصی 
فسیلی  سوخت های  با  که  را  الیافی  کنند  تالش 

به دست می آید، با الیاف طبیعی جایگزین کنند.

 شورای ترافیک ساخت تونل شهید 
متوسلیان را تصویب کرده اما به شرط 

داشتن سرمایه گذار

پروژه هایی که به تهرانی ها 
تحمیل می شود 

شهید  تونل  ساخت  مجوز  تهران  ترافیک  شورای 
بدنه  از  خارج  منابع  تامین  به  مشروط  متوسلیان 
شهرداری تهران تصویب کرده است و حاال پرسش های 
متعددی پیش روی ناظران و فعاالن شهری قرار دارد. 

 رئیس مجلس در دیدار وزیر نیرو 
بر رفع مشکل روستاها و مناطق دچار 

تنش آبی تاکید کرد

لزوم تدوین سند حکمرانی 
آب در اتاق روشن

 »پردیسان«؛ خانه موقت فرزند »ایران« 
معاون محیط زیست طبیعی: توله یوز با استفاده از مصرف کنسروهای مخصوص، یک مرحله بینابینی را برای عبور از تغذیه شیرخشک به سمت تغذیه گوشت می گذراند

جزئیاتی درباره آخرین وضعیت توله یوزپلنگ ایران و فیروز، 49 روز پس از تولدش

|  اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز  |

| مرتضی افقه  |

»جراحی«
 مقال روشن توسعه 

نیافتگی خوزستان 

منطقه جراحی نمونه کوچکی از کل خوزستان 
است. شاهدی بر این گفته که بارگذاری های 
و  مدیریت  آنچه  بدون  صنعتی،  انبوه 
نمی تواند  الزاما  باشد  توسعه  برنامه ریزی 
منطقه را به توسعه و به شکل اولی توسعه 
اقتصادی برساند. محرومیتی که در جراحی 
با بررسی  مشهود است و به چشم می آید 
همه شاخص های توسعه در خوزستان نیز 
از  ثروت  تولید  می دهد.  نشان  را  خودش 
بزرگترین صنایع مستقر در خوزستان مانند 
و  نیشکر  پتروشیمی، فوالد،  و  نفت  صنایع 
مانند آن، اگر چه برای میهمانان استان که به 
عنوان متخصص در این مراکز ملی صنعتی 
است  آورده  ارمغان  به  را  رفاه  دارند،  حضور 
و  اقتصادی  توسعه  با  چندانی  نسبت  اما 

ندارد. خوزستان  اهالی  برای  اجتماعی 
یکی از اصلی ترین دالیل این است که همه 
این مراکز صنعتی به عنوان سرمایه های ملی 
تحت مدیریت مرکز قرار دارند و در حقیقت 
فقط استقرارشان در خوزستان است. یعنی 
برای  محلی  بهره برداری  و  محلی  مدیری 
در  مادر  صنایع  و  مراکز  این  از  یک  هیچ 
اینکه  برای  است.  نشده  تعریف  خوزستان 
درک دقیق تری از موضوع داشته باشیم باید 
جزایر  مانند  را  خوزستان  در  صنعتی  مراکز 
سیستم  بقا  برای  فرض کنیم که  منفردی 
شهرنشینی مترقی و رفاه درونی برای کارکنان 
ایجاد کرده اند. این مراکز نه تنها به درستی 
کار می کنند و ساز و کار سودآوری دارند بلکه 
نیروهایی که از مرکز و سایر مناطق در این 
نسبی  دارای سطح  نیز  فعال هستند  مراکز 
رضایت هستند و مدیریت این صنایع در مرکز 
اساسا دلیلی برای اینکه این جزایر منفرد با 
محیط پیرامون خود در ارتباط باشند نمی بینند. 
در حقیقت برای دولت در کشور مهم این است 
که این مراکز صنعتی کارشان را ادامه دهند، 
این نگرش که این مراکز در رابطه با جامعه 
محلی و بومی ها چه ارتباطی پیدا می کنند نه 
تنها محل بحث نیست بلکه اساسا »موضوع« 
نیست. از سوی دیگر دولت تالش می کند با 
در نظر گرفتن بودجه های مستقل ) بی ارتباط 
وجود  به  صنایع  این  که  اکوسیستمی  به 
اینکه   از  غافل  مافات کند.  جبران  آورده اند( 
به مناطق  بودجه   با تخصیص  الزاما  توسعه 
ارتباط مستقیم ندارد. از آنجا که شریان های 
حیاتی مستقیم از تهران اداره می شود، پس 
قوی  مدیران  انتصاب  برای  دلیلی  دولت 
در  ندارد.  خوزستان  منطقه  در  نیز  و کاربلد 
گذشته، شرکت نفت، عامل توسعه خوزستان 
بود. مثال پس از  شروع فعالیت شرکت نفت 
در مسجد سلیمان شما دیگر نمی توانستید 
عشایری  شهر  یک  شهر  این  کنید که  باور 
است. امروز اما عوامل خارجی بازدارنده  هم 
خوزستان  از  _که  دولت  بی اعتنایی  کنار  در 
فقط برداشت ثروت می خواهد_ این منطقه 
را از توسعه دور نگه داشته است. یکی از این 
سیاست های  به  هم  باز  بازدارنده که  دالیل 
دولت ارتباط  دارد؛  کمبود نیروی متخصص 
و توانمند برای اداره این مراکز صنعتی است. 
بی برنامه گی دولت از یک سو و هدفمند نبودن 
وضعیت  این  عامل  خوزستان  در  مطالبات 
مذهبی  نهادهای  از  نخبگان،  جامعه  است. 
به  نتوانسته اند  آکادمیک  نهادهای  تا  گرفته 
نفع توسعه متوازن استان مطالبه گری کنند 
و به همین دلیل وضعیت این مناطق محروم 
همچنان بدون تغییر مانده است. تنها اقدام 
دولت برای کمک به خروج از توسعه نیافتگی 
تزریق پول و بودجه هایی بوده که باز هم بدون 
برنامه ریزی و پشتوانه قوی اجرایی به استان 

روانه شده اما نتیجه بخش نبوده است.   

 روایت میدانی خبرنگار »پیام ما« از شهر جراحی در 20 کیلومتری بندر ماهشهر

 سهم مردم از »تنها پایانه صادرات پتروشیمی«
 هوا و آب آلوده است

تن »جراحی« زخمی است 
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داخلی کشور  امور  و  رئیس کمیسیون شوراها  نایب 
تدوین طرحی  آمادگی مجلس جهت  از  در مجلس 
خبر  قیمت ها  رسمی  افزایش  از  جلوگیری  به منظور 
داد و البته تاکید کرد که این اقدام مجلس منوط به 
موافقت دولت است. به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی 
خبرآنالین، محمدحسن آصفری درباره وضع نامساعد 
معیشت شهروندان و واکنش احتمالی مجلس جهت 
مهار قیمت ها و نقش دولت در گرانی ها گفت: »در 
گرانی کاالها فقط دولت مقصر نیست؛ بلکه بخشی از 
تقصیرها هم بر عهده مجلس است. از جمله افزایش 

ناگهانی قیمت حامل های انرژی در بودجه یا افزایش 
سود گمرکی کاالهای وارداتی به منظور کمک به پروژه 
های عمرانی ، باعث افزایش قیمت ها و فشار روی 
مردم در خریداری ارزاق عمومی شده است.« او گفت: 
»مجلس و دولت به طور مشترک به دنبال کاهش 
فشار روی مردم هستند. به نظر می رسد برای این 
منظور به ویژه باید از ریخت و پاش هایی که از قبل 
بوده و کماکان در برخی حوزه های دولتی وجود دارد 
آغاز کنیم.« او گفت: »مجلس به دولت اعالم کرد قبل از 
حذف ارز ترجیحی باید به گونه ای عمل کند تا کمترین 

فشار بر مردم وارد شود. برای این منظور، دولت باید 
به سامان دادن زیرساخت ها و ساختارهای اجرایی 
جراحی اقتصادی از جمله افزایش تولید کاال و توزیع 
گسترده آن در بازار،اقدام می کرد. برای مثال اگر بنا 
است کاالبرگی به مردم داده شود، باید مشخص شود 
شامل چه کاالهایی باشد. در ابتدا قرار بود فقط ۴ قلم 
کاال گران شود، اکنون این تعداد تا ۳۰۰ قلم رسیده 
است. بنابراین کامال آشکار شد که حذف ارز ترجیحی نه 
فقط روی ۴ قلم کاال بلکه روی بسیاری از کاال موثر بوده 

و آن ها را دچار افزایش قیمت کرده است. 

گفت:  دهلران  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
مرزی  شهرستان  این  در  دما  درجه   ۵۱ گرمای 

شد. بحران  ستاد  آماده باش  موجب 
به  توجه  با   : گفت  ایرنا  به  صادقی  لطیف 
افزایش دما هوا در شهرستان همه دستگاه های 
او  هستند.  آماده باش  حالت  در  خدمات رسان 
افزود: شدت گرما موجب سوختگی ۱۰ کنتور برق 
در این شهرستان شده و حتی کولرها نیز منازل 
را خنک نمی کنند و این امر موجب مشکل برای 

است. شده  شهروندان 
ویژه  به  و  دستگاه ها  همه  آمادگی  از  صادقی 
دستگاه های خدمت رسان خبرداد و گفت: ادارات 
باید در زمینه مصرف برق با توجه به شدت گرما 

بیشتری کنند. دقت 
و  طبیعی  منابع  ادارات  از  دهلران  ویژه  فرماندار 
محیط  زیست خواست برای هرگونه آتش سوزی 
و  برنامه ریزی  و  باشند  داشته  آمادگی  احتمالی 
از  پیشگیری  خصوص  در  عملیاتی  راهکارهای 

دهند. قرار  کار  در دستور  را  احتمالی  حوادث 
و هالل  درمان  و  بهداشت  تاکید کرد: شبکه  او  
مراجعات  خصوص  در  را  خود  آمادگی  احمر 
در  امدادرسانی  و  گرمازدگی  برای  شهروندان 

کنند. حفظ  جاده ها 
به  اشاره  با  دهلران هم  اداره هواشناسی  رئیس 
فعال  همچنان  سه شنبه  روز  تا  موج گرما  اینکه 
روز  چند  در  سامانه  این  فعالیت  گفت:  است، 
سطح  در  هوا  گرمای  افزایش  موجب  گذشته 
دهلران  گرمسیری  منطقه  خصوص  به  استان 
شده به طوری که دمای امروز )شنبه( شهرستان 

رسید. سانتی گراد   ۵۱ از  بیش  به  دهلران 
هواشناسی  های  بینی  پیش  به  پاریاب  محمد 
اشاره  آتی  روزهای  در  گرما  روند  ادامه  برای 

تا  یک  افزایش  آینده  روزهای  در  گفت:  و 
۲درجه ای دما نسبت به روزهای قبل پیش بینی 
دهلران  برق شهرستان  اداره  رئیس  است.  شده 
اثر  بر  برق  ده کنتور  سوختگی  به  اشاره  با  هم 
در  برق  قطعی  شدت گرما  علی رغم  گرما گفت: 

نداشته ایم. شهرستان 
مورد سوختگی  به چندین  نصرت هللا محمدبیگی 
شهر  در سطح  )کنتور(  برق  اندازه گیری  وسایل 
برق  افزود: علت آتش سوزی کنتورهای  و  اشاره 
استفاده همزمان چندین وسایل سرمایشی بوده 
که با باالرفتن دمای هوا و تک فاز بودن وسایل 
این  برق  سیم های  به  زیاد  فشار  و  اندازه گیری 

اتفاقات رخ داده است.
به  هم  دهلران  شهرستان  برق  اداره  رئیس 
مصرف  پیک  زمان  در  کرد  توصیه  شهروندان 
و  نکنند  استفاده  برقی  غیرضروری  وسایل  از 
مناطق  مخصوص  سرمایشی  برقی  وسایل  از 
گرمسیر با کالس انرژی A یا A+ استفاده کنند.
بروز هرگونه  در صورت  تاکید کرد: شهروندان  او 
مشکل با شماره های ۳۳۷۲۲۱۳۱ یا ۱۲۱تماس 
به  اکیپ  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  تا  بگیرند 

شوند. اعزام  محل 
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران 
نیز از آمادگی مراکز درمانی شهرستان خبر داد و 
گفت: بیش از ۵۰ نفر با عالئم گرمازدگی در چند 

روز گذشته به بیمارستان مراجعه کرده اند.
خانه  در  ماندن  بر ضرورت  شریفی  عبدالصاحب 
یا  افرادی که احساس سرگیجه  افزود:  و  تاکید 
مراجعه  درمانی  مراکز  به  حتما  دارند  فشار  افت 
کنند. ضمن اینکه کودکان، افراد مسن و کسانی 
نور  معرض  در  دارند  عروقی  قلبی  مشکالت  که 

نگیرند. قرار  آفتاب 

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس خبر داد:

آمادگی مجلس برای تدوین طرحی برای جلوگیری از افزایش رسمی قیمت ها
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان دهلران:

گرمای 5۱ درجه، ستاد بحران دهلران
 را در حالت آماده باش قرار داد

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 23۱5   | یک شــنبه  29 خــرداد ۱40۱  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - فشرده   
یک مرحله ای -  نوبت دوم 

مناقصه گزار :  شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی ۱0۱0۱88920۱  و کد اقتصادی 4۱۱33۱678477
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 20۱  تلفن : 06۱34۱99958
2- موضوع فراخوان : مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ) فشرده (  خرید زانو ساکت ولو 90 درجه ¾ اینچ  مربوط 

به تقاضای شماره 0۱30005  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان   200۱093377000055
شبا   حساب  شماره  به  نقد  وجه  واریزی  فیش  اصل  کار:  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  3-نوع 
IR 230۱0000400۱۱23304022404  و شناسه واریز 35۱۱23357292690840000000002007 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 ۱4 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.

6- 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    -7
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 ۱ پاکت "ج" نسبت به گشایش 
پاکات اقدام نماید .     

۱0- خرید اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ریال  غیر قابل استرداد به 
شماره حساب شبا  IR 230۱0000400۱۱23304022404  و شناسه واریز 35۱۱23357292690840000000002007 
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  ۱۱- 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.  
۱2- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  02۱-4۱934
دفتر ثبت نام 88969737- 85۱93768 -02۱

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

۱-
ف: 

 ال
یم

-م
 ۱۳

۳۴
۱۳

۷ 
ی:

گه
ه آ

س
شنا

تاریخ انتشار نوبت اول :۱40۱/03/28- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱40۱/03/29

شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )خرید قطعات یدكی كمپرسور پیچشی( به شماره 
)200۱092660000۱06( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی 
تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 
فراخوان در سامانه تاریخ ۱40۱/04/04 الی ۱40۱/04/06 می باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. حداقل امتیاز ارزیابی كیفی 55 امتیاز می باشد.

كاالی ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزی وزارت 
نفت  )AVL(در اولویت می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : تاریخ : ۱40۱/04/۱8
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تاریخ : ۱40۱/05/0۱

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس : گچساران - فلكه هللا - شركت بهره 

برداری نفت و گاز گچساران -  تلفن : 322244۱2 – 3۱92۱593 - 074
مرکز تماس سامانه ستاد : 02۱-4۱934 

دفتر ثبت نام سامانه ستاد : 88969737 و 85۱93768
تاریخ انتشار نوبت اول ۱40۱/03/25

شناسه آگهی 1333678تاریخ انتشار نوبت دوم :۱40۱/03/29

 فراخوان ارزیابی کیفی
جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 138/ج ن/1401

مربوط به خرید قطعات یدکی کمپرسور پیچشی - درخواست شماره 9200229

نوبت دوم

نوبت دوم
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ابراهیم رئیسی دیروز و در جریان سفر 
ورامین  و  قرچک  پیشوا،  شهرستان  به 
سالگرد  نخستین  با  بود  همزمان  که 
مقام  به  را  او  که  انتخاباتی  برگزاری 
این  از  رساند،  سیزدهم  دولت  ریاست 
گفت که علت حضورش در صحنه مبارزه 
گفت:  اساس  این  بر  و  بوده  فساد  با 
مبارزه  فسادزا  ساختارهای  با  تا  »آمدم 
مهمترین  از  یکی  بر  تاکید  این  کنم!« 
در  رئیسی  ابراهیم  انتخاباتی  شعارهای 
سخنرانی روز گذشته که البته تنها اشاره 
او به این وعده های انتخاباتی نبود، اما در 
حالی صورت گرفت که بسیاری از ناظران 
معتقدند او و دولتش در انجام بسیاری 
ناکام مانده اند. وعده هایی که  از وعده ها 
آن  ملت  معیشت  بر  اصلی شان  تمرکز 
هم با اتکا به توان داخلی مملکت بود و 
حاال در سالگرد انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 
فرد پیروز آن انتخابات در شرایطی پشت 
تریبون رفته که نه فقط خبری از احیای 
برجام و رفع تحریم ها نیست، بلکه اوضاع 
معیشتی شهروندان نیز به مراتب وخیم تر 
از گذشته است و دالری که دولت روحانی 
تومان  هزار   ۲۵ تا   ۲۴ حدود  نرخ  با 
چندین  اواخر  این  داد،  دولت  تحویل 
نوبت رکوردشکنی کرد و در مقاطعی از مرز 
به  بسیار  و  گذشت  نیز  تومان  هزار   ۳۳
محدوده ۳۴ هزار تومان نیز نزدیک شد. 
افزایش  از  روشنی  به  قیمتی که  تغییر 
روز   ۳۶۵ این  در  تومان  هزار   ۱۰ حدود 
دارد و قاعدتاً  نمی تواند دستاوردی مثبت 

شود.  محسوب 
و  رئیسی  ابراهیم  وعده  تنها  این  اما 
سیزدهم  دولت  کابینه  در  همراهانش 
بخشی  حالی  در  که  وعده هایی  نبود. 
محقق  و  مانده  زمین  بر  همچنان  آن  از 
عجیب  تغییراتی  با  نیز  برخی  نشده که 
اخیر  این گروه  از جمله  مواجه شده اند. 
رئیسی  ابراهیم  انتخاباتی  وعده های  از 
وعده ای است که او و رستم قاسمی، وزیر 
ارتباط  راه و شهرسازی دولت رئیسی در 
داده  در طول ۴ سال  با ساخت مسکن 
ساالنه  می خواهند  که  داشتند  تاکید  و 

مردم  برای  مسکونی  واحد  میلیون  یک 
بسازند و متعاقبًا ایجاد ۴ میلیون شغل. 
اما آن چه اخیرًا به نقل از رستم قاسمی در 
رسانه ها منتشر شد، یکسر متفاوت بود. 
چند  هنوز  که  حالی  در  اساس  این  بر 
روزی از استعفای وزیر کار دولت رئیسی 
به عنوان نخستین بازمانده کابینه نمی گذرد 
و از قضا به همین دلیل این روزها بار دیگر 
از آن چه او در ارتباط با ایجاد شغل با تنها 
یک میلیون تومان گفته بود، می شنویم، 
وعده  از  حالی  در  نیز  قاسمی  رستم 
یا  مسکن  میلیون  یک  ساالنه  ساخت 
همان ساخت ۴ میلیون مسکن در طول 
ابراهیم رئیسی  ۴ سال ریاست جمهوری 
عقب نشینی کرد که سعی کرد طوری این 
انگار هیچ  دهد که  انجام  را  عقب نشینی 
اتفاقی نیفتاده است. او که در سخنانی با 
اشاره به تعیین سهم هر استان در طرح 
نهضت ملی مسکن و ثبت آن در سامانه 
تاکید کرده »بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ 
اجراست  دست  در  مسکونی  واحد  هزار 
تحویل  واحد  هزار   ۱۰۰ شهریور،  تا  که 
خواهد شد«، در ادامه تصریح کرده است: 
مسکن  میلیون   ۲ باید  دولت  پایان  »تا 
این  برسد!«   بهره برداری  به  و  ساخته 
و هم شخص  او  است که هم  در حالی 
رئیس جمهور در آغاز به کار دولت سیزدهم 
وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را در پایان 

کار این دولت به مردم داده بود.
نخستین سالگرد  در  رئیسی که  ابراهیم 
پیروزی اش در انتخابی با حداقل رقابت 
قرچک  پیشوا،  شهرستان  به  انتخاباتی، 
دستوری   بود، طی  کرده  سفر  ورامین  و 
»فرمانداری  امروز  از  را  ورامین  شهر 
ویژه« اعالم کرد. او همچنین  در جریان 
)ع(  جعفر  امامزاده  حرم  به  سفر  این 
از  بازدید  از  پس  و  زیارت کرد  و  رفت 
پیشوا  آژینه  نیمه تمام  مجتمع مسکونی 
و بیمارستان نیمه ساخته ۹۶ تختخوابی 
پروژه  اجرای  محل  در  شهرستان،  این 
از  و  شد  حاضر  ورامین  شهری  راه آهن 
عمل  به  بازدید  پروژه  این  اجرای  روند 
آورد. رئیسی همچنین از مجتمع سبحان 

بخشی  در  و  بازدید کرد  ورامین  قرچک 
با حضور در  این سفر یک روزه  از  دیگر 
قرچک  پیشوا،  شهرستان  مردم  جمع 
جهان پهلوان  ورزشگاه  در  که  ورامین  و 
از  »یکی  بودند، گفت:  آمده  تختی گرد 
مردمی  دولت  اصلی  اهداف  و  برنامه ها 
بنده  و  اصالح ساختارهای فسادزا است 
در قوه قضائیه با مفاسد برخورد می کردم 
بسترهای فسادزا  با  تا  آمدم  اینجا  به  و 
ساختارهای  داده ایم  وعده  کنم؛  مبارزه 
را  است  نابرابری  مولد  آنچه  و  فسادزا 
این کار را خواهیم کرد.«  اصالح کنیم و 
رئیسی که در بخشی از سخنانش تاکید 
کرد که تصمیم گرفته همزمان در سالگرد 
پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری 
جلسات  در  حضور  بجای  سال گذشته، 
پیگیر  و  بیاید  مردم  میان  به  نمادین 
تکمیل پروژه های نیمه تمام باشد، »حضور 
آنچه  به  رسیدگی  و  مردم  این  میان  در 
است،  آنان  دغدغه  و  نگرانی  مایه  را که 
دلنشین تر از دیدارها و جلسات نمادین« 
همکارانم  »به  همچنین گفت:  و  خواند 
در دولت و وزارت کشور ماموریت داده ام 
راهکارها و شرایط تاسیس ۲ استان در 
شرق و غرب استان را مورد بررسی قرار 
دهند.« او به مشکالت مالی و بودجه ای 
اشاره  نیز  خود  بکار  آغاز  زمان  در  دولت 
می گفتند  ما  به  »بسیاری  و گفت:  کرد 
چگونه می خواهید مشکل کسری بودجه 
۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را رفع کنید. این 
ابتدایی  ماه  در  دولت  بود که  حالی  در 
حقوق  پرداخت  مشکل  با  خود  فعالیت 
و  خدا  لطف  به  اما  بود،  مواجه  کارکنان 
آگاهی مردم توانستیم بدون استقراض از 
بانک مرکزی یا چاپ پول که می توانست 
باعث ایجاد مشکالت جدید شود، از این 
مرحله سخت عبور کنیم. در ماه های اول 
تأمین کاالهای  مورد  در  دولت  بکار  آغاز 
دولت  داشتیم.  نگرانی هایی  نیز  اساسی 
واکسیناسیون  با  توانست  اول  وهله  در 
گسترده موانع موجود بر سر راه بازگشایی 
و  علمی  مراکز  فعالیت  و  کسب وکارها 

برطرف کند.« را  آموزشی 

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با 
خرداد  در ۲۸  مردم  رأی  اینکه  به  اشاره 
۱۴۰۰ رأی به اجرای عدالت بود، تصریح 
کرد: »آنچه مردم از ما خواستند، مبارزه 
با فقر، فساد و تبعیض بود و به این عهد 
خود با مردم وفادار هستیم و ان شاء هللا با 
عمل به آنچه وعده کرده ایم در میدان عمل 
دولتی صادق  الوعد خواهیم بود. ساخت 
۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال 
قانون  تصریح  و  نیاز کشور  دولت،  وعده 
است و باید به آن عمل کنیم که اگر این 
اتفاق نیفتد مثل گذشته عقب ماندگی ها در 
حوزه مسکن بر روی هم انباشته خواهند 
شد. در مدت سپری شده از فعالیت دولت 
عرصه های  در  خوبی  گام های  مردمی 
آموزش، مسکن و سالمت برداشته شده 
خانواده  میلیون   ۵ مدت  این  در  است. 
نیازمند بدون پرداخت هیچ وجهی تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند و این 
در  همچنین  داشت  خواهد  ادامه  روند 
و  ارتقا  جذب،  آموزشی،  عدالت  زمینه 
استفاده عادالنه از نیروی انسانی قدم های 
خوبی برداشته شده است.« رئیس دولت 
سیزدهم یکی از برنامه ها و اهداف اصلی 
دولت مردمی اصالح ساختارهای فسادزا 
عنوان کرد و افزود: »بنده در قوه قضائیه 
با مفاسد برخورد می کردم و به اینجا آمدم 
با بسترهای فسادزا مبارزه کنم؛ وعده  تا 
داده ایم ساختارهای فسادزا و آنچه مولد 
نابرابری است را اصالح کنیم و این کار را 

خواهیم کرد.«

رئیس در بخش دیگری از سخنانش با 
بیان اینکه آنچه در عرصه اقتصادی دنبال 
می کنیم، این است که مردم، بازار و فعاالن 
اقتصادی شاهد آرامش و رشد اقتصادی 
 ۱۴۰۱ سال  برای  »دولت  افزود:  باشند، 
رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کرده است. 
در حالی که در آغاز فعالیت دولت مردمی 
نرخ رشد اقتصادی یک چهارم درصد بود، 
سال ۱۴۰۰ را با رشد اقتصادی نزدیک به 
۵ درصد به پایان رساندیم. کاری که مردم 
سال گذشته پای صندوق های رأی شروع 
بلکه  نیافت،  پایان  خرداد   ۲۸ در  کردند 
این ۲۸ خرداد روز آغاز کار مردم در دولت 
مردم شروع  با حضور  است. کار  مردمی 
اقتصادی و پیشرفت  شده است و رشد 
حضور  و  مشارکت  با  بازدارنده  اقتدار  و 
مردم حاصل خواهد شد.« رئیس دولت 
سیزدهم تصریح کرد: »کار برای رفع همه 
دنیا  در  اقتدار  و  قوت  و کسب  تهدیدها 
استقالل  آزادی،  از  مقتدرانه  دفاع  برای 
است.«  شده  آغاز  اسالمی  جمهوری  و 
رئیسی با بیان اینکه راهی طوالنی پیش 
همه  »بهرغم  خاطرنشان کرد:  داریم،  رو 
تحریم ها و تهدیدها آینده را بسیار روشن 
می بینم و یقین دارم که دشمن همانگونه 
که تاکنون در برابر جمهوری اسالمی راه به 
جایی نبرده، پس از این نیز نمی تواند ما را 
متوقف کرده یا به عقب براند؛ فقط یک راه 
پیش رو داریم و آن راه حرکت به سمت 

پیشرفت و اجرای عدالت است.«

رئیس جمهوری در نخستین سالگرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از دولتش دفاع کرد

آمدم تا با ساختارهای فسادزا مبارزه کنم
ابراهیم رئیسی تاکید کرد حضور در جمع شهروندان پیشوا، قرچک و ورامین 
برایش از حضور در جلسات نمادین دلنشین تر است

سیاست ورزی 
بدون متر سیاسی

برجسته ترین  از  یکی  اگر  نیست  پربیراه 
آشفتگی  را  سیاسی  عرصه  ویژگی های 
نظرها،  اظهار  راهکارها،  طرح ها،  اندیشه ها، 
اهداف و راهبردهای گوناگون و متناقض تلقی 
کنیم. اجازه دهید به خاطر پرهیز از سوءتفاهم، 
فعاالن، سیاست  همه  تصور،  عالم  در  حداقل 
ورزان و صاحب منصبان را صرف نظر از تمامی 
تلقی  ایران  دلسوز  اختالفات،  و  ها  تفاوت 
را  ایران  بدخواهان  و  تنها دشمنان   و  کنیم.  
بیگانگانی تصوری کنیم که چشم طمع به منابع 
و ذخایر ایران دارند.اگر مقدمه فوق منطقی و 
باید گفته شود که  آنگاه  تلقی شود،  کاربردی 
و  کارگزاران  میان  هماهنگی  عدم  سرچشمه 
نهادهای حاکمیتی  و میان  مدیریت کالن با 
انبوه فعاالن و حاشیه نشینان سیاسی، فقدان 
یک معیار یا متر سیاسی است. اگر بپذیریم 
که در جهان خرد بنیاد معاصر بر خالف قرون 
پیشین، حکمرانی و مدیریت سیاسی یک امر 
و پدیده عمومی، جمعی و ملی است، آنگاه، به 
ضرورت باید یک متر سیاسی به منظور درک، 
تشخیص، تحلیل، ارزیابی و سنجش انواع و 
انبوه راهکارها، طرح ها، اظهار نظر ها و راهبردهای 
صاحب  همه  برای  پذیرش  مورد  سیاسی 
منصبان و سیاست ورزان درون و بیرون ساختار 
مدیریت سیاسی وجود داشته باشد.مگر در انواع 
ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، تجاری، علمی، 
آموزش، دفاعی و... اعضا می تواند بی توجه به 
تا  تالش کنند  ساختار،  اهداف  و  اعضا  دیگر 
راهکارها، طرح ها و اظهار نظرهای گوناگون و 
متناقض خود را اجرا یا عملیاتی کنند. بنابراین، 
به دالیل منطقی، کاربردی و ملی، فهم  درستی یا 
نادرستی اندیشه، راهکارها، طرح ها و... سیاسی 

نیازمند »یک معیار سنجش یا متر« است.
در امور فردی نتایج حاصله از رفتار، اندیشه ها، 
اهداف و... معیار یا متر درست یا خطا بودن 
می باشد. فرد اقداماتی برای تحقق یک هدف 
برنامه ریزی و انجام می دهد. نتایج مشخص 
می کند  رفتار درست بوده یا خیر. اما در امور 
جمعی و اجتماعی تا حد امکان باید از آزمون و 
خطا پرهیز کرد. پرهیز از آزمون و خطا مستلزم 
توسط جمع  پذیرفته شده  معیار  با  متر  یک 
حکمرانی  معاصر،  بنیاد  خرد  جهان  در  است. 
تعریف، وظایف و اهداف جهان شمولی دارد، 
به عبارتی، وظیفه حکمرانان ایجاد رفاه، امنیت، 
آرامش، نشاط، امید و...  برای شهروندان تحت 
حمایت حاکمیت، صرف نظر از هر قیدی است. 
اینکه منافع ملی )جمعی( تجمیع انواع نیازها، 
اهداف، آرزوها، خواسته ها و... شهروندان است 
که به شکل کاربردی در مفاهیمی چون رفاه، 
آرامش، امنیت، نشاط، امید و... برای شهروندان 
بیان می شود. بنابراین می توان منافع ملی را تنها 
متر یا معیار درست یا نادرست بودن اندیشه ها،  

راهکارها و راهبردهای سیاسی تلقی کرد.
 از این رو، بسیار ضروری و راهگشا خواهد بود که 
تمامی اندیشه ها، طرح ها، راهبردها، عملکردها و 
به طور کلی فعل و انفعاالت سیاسی و حاکمیتی 
با متر منافع ملی ارزیابی شود.  به عنوان مثال، 
متر  عنوان  به  ملی  منافع  پذیرش  صورت  در 
سیاسی به راحتی و با هزینه های اندک می 
توان میان انواع اندیشه ها، سیاست ها، طرح ها 
یا راهبرد ها در عرصه های روابط خارجه، آموزش و 
پرورش، اقتصاد، دفاعی، اجتماعی و... گوناگون 
و بعضًا متناقض، سودمند و کم هزینه ترین ها را 
انتخاب کرد.در جوامع ابتدایی قرون پیشین، تنها 
معیار یا متر سیاسی، اراده، نظر یا اهداف برخی 
افراد یا گروه های خاص بود. اما در جوامع بسیار 
پیشرفته و پیچیده با انبوهی از نیازها، دیدگاه، 
اهداف، تمایالت، آرزوها و... گوناگون و متناقض، 
غیر ممکن است که نظر یا اهداف یک فرد یا 
باشد.  سیاسی  متر  یا  معیار  خاص،  گروهی 
دارای  و  پیچیده  بسیار  بنیاد،  خرد  جوامع  در 
نیازها، خواسته ها،  انواع  آگاهی که  شهروندان 
اهداف، آرزوها و تمایالت گوناگون و متناقض 
اجماع  بدون  حکمرانی  می کنند،  پیگیری  را 

پیرامون یک متر سیاسی محتمل نیست.
سلیقه ای،  فردی،  امور  عرصه  سیاسی  عرصه 
دل بخواهی و... نیست بنابراین تنها راهکار ملی 
کردن انواع و انبوه اندیشه، اهداف، راهکارها و... 
متناقض در عرصه سیاسی، توسل و پذیرش 
منافع ملی به عنوان متر سیاسی است. مخالفت 
با ضرورت متر سیاسی، خواست دشمنان ایران 
با انواع چهره های بومی است.  نپذیرفتن منافع 
ملی به عنوان متر سیاسی تنها یک معنی دارد، 
مخالفان »منافع ملی به عنوان متر سیاسی«، 
اهداف ضد ملی)اجتماعی و مدنی( را پیگیری 
متر  بدون  بپذیریم که  باید  می کنند.صادقانه 
سیاسی؛ هر اندیشه، اظهار نظر، راهکار یا راهبرد 
متر  بدون  عبارتی  به  است.  درست  سیاسی 
سیاسی تمامی اندیشه ها، راهکارها و.... سیاسی 
»درست یا نادرست« هستند.  بخاطر سالمت، 
بپذیریم که  ایران،  اقتدار  و  توسعه  پایداری، 
سیاست ورزی بدون متر سیاسی یعنی ویرانی.

واکنش دانشگاه علوم پزشکی آبادان به یک خبر: 

فوت پزشک آبادانی ارتباطی 
به حادثه متروپل ندارد

دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اعالم اینکه فوت پزشک 
آبادانی ارتباطی به حادثه متروپل ندارد، تاکید کرد: دکتر 
عالمه روز قبل از تایید هویت جسد  عبدالباقی در آبادان 
نبود. به گزارش خبرگزاری تسنیم از آبادان، شب گذشته 
در  پی سقوط   مرحوم دکتر  عالمه پزشک اورژانس آبادان 
از طبقه هشتِم برِج محل زندگی،   به دلیل شدت جراحت 
وارده  ناشی از سقوط  در دم جان باخت که  این موضوع 
سبب شد رسانه های ضدانقالب، فوت  این پزشک را به 
متروپل ربط دهند و ادعا کنند که  "دکتر عالمه  هویت 
جسد حسین عبدالباقی را  در نیمه شب نخست حادثه 
متروپل تاییده نکرده است"  و  به مخاطبان اینگونه القا 
شود که این پزشک به همین دلیل کشته شده است، 
این  به  واکنش  در  آبادان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اما 
شایعه سازی ها در بیانیه ای اعالم کرد  که "فوت پزشک 
آبادانی ارتباطی به حادثه متروپل ندارد". در این بیانیه 
مرحوم  خانواده  به  تسلیت  عرض  است: ضمن  آمده 
دکتر پیوند عالمه، پزشک تازه درگذشتٔه دانشگاه علوم 
به استحضار می رساند برخالف برخی  آبادان،  پزشکی 
شایعات بی اساس و بدون مدرک منتشرشده در بعضی 
از صفحات مجازی، مبنی بر ارتباط مرگ دکتر عالمه با 
موضوع تأیید هویت جسد مالک هلدینگ عبدالباقی، 
الزم به ذکر است پزشک یادشده در تاریخ مذکور پزشک 
حضور  بیمارستان  در  عنوان  هیچ  به  و  نبوده  شیفت 
جسد  هویت  تأیید  از  قبل  روز  عالمه  دکتر  نداشتند. 
حسین عبدالباقی آبادان را به مقصد تهران ترک می کنند 
زمین  به  در شیراز  فنی  دلیل مشکالت  به  پرواز   که 
می نشیند و ایشان از شیراز به صورت زمینی به آبادان 
بازمی گردند و زمانی به بیمارستان می آیند که جسد به 
سردخانه منتقل شده بود. کذب  بودن این شایعه زمانی 
بیشتر از همیشه نمایان می شود که اصواًل تأیید هویت 
جسد برعهده پزشک طب اورژانس نیست و پزشکی 

قانونی و قوه قضاییه متولی این وظیفه هستند.

تکذیب دستور رئیسی 
برای ساخت 8 هواپیمای 

مسافربری  
ابراهیم  اعالم کرد:  رئیس جمهور  دفتر  عمومی  روابط 
رئیسی با اشراف بر توان متخصصان »هسا« ساخت 
هواپیمای مسافربری را طلب کرد و قول حمایت داد. 
به گزارش ایرنا، مدیرکل روابط عمومی ریاست جمهوری 
اظهارات حمیدرضا حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر 
در مجلس درباره دستور رییس جمهوری برای ساخت 
۸ هواپیمای مسافربری تا سفر بعدی رئیس جمهور 
به اصفهان را تکذیب کرد. در این اطالعیه آمده است: 
احتماال  بود  ایستاده  فاصله  با  که  محترم  »نماینده 
آرزویش برای »ساخت ۸ هواپیما تا سفر بعدی« را 
از قول رئیس جمهور مطرح کرده! خود تحقیرها هم 
فرصت را برای تخریب رئیس جمهور و تحقیر توان 

ملت مغتنم شمردند.«

سقوط هواپیمای »اف-۱4« 
ارتش در اصفهان 

استان های  در  ارتش  عمومی  روابط  مدیر  اصفهان 
یک  بختیاری، گفت:  و  محال  چهار  و  یزد  اصفهان، 
فروند هواپیمای اف-۱۴ ارتش صبح امروز به محض 
باند فرودگاه دچار حادثه شد و سقوط  از  بلند شدن 
کرد:  اظهار  معتمدی  ایسنا، سرهنگ  به گزارش  کرد. 
امروز  صبح  ارتش  »ِاف-۱۴«  هواپیمای  فروند  یک 
پایگاه  باند  از  شدن  بلند  هنگام  صبح   ۱۰:۳۰ ساعت 
می شود  فنی  نقص  دچار  اصفهان  شکاری  هشتم 
افزود:  او  می کند.  سقوط  پایگاه  این  در  بالفاصله  و 
این هواپیمای  از سقوط، خلبان و کمک خلبان  قبل 
جنگنده ایجکت می کنند و در حال حاضر به بیمارستان 
در  ارتش  روابط عمومی  منتقل شده اند. مدیر  الزهرا 
بختیاری،  و  محال  چهار  و  یزد  اصفهان،  استان های 
خاطرنشان کرد: علت دقیق حادثه در دست بررسی 
این  موتور  در  فنی  نقص  قوی  احتمال  به  اما  است، 

است. شده  آن  سقوط  سبب  هواپیما 

رئیس دولت سیزدهم یکی از 
برنامه ها و اهداف اصلی دولت 
مردمی اصالح ساختارهای 
فسادزا عنوان کرد و افزود: 
»بنده در قوه قضائیه با مفاسد 
برخورد می کردم و به اینجا 
آمدم تا با بسترهای فسادزا 
مبارزه کنم؛ وعده داده ایم 
ساختارهای فسادزا و آنچه مولد 
نابرابری است را اصالح کنیم و 
این کار را خواهیم کرد.«

محمدباقر قالیباف از لزوم 
برنامه ریزی جهت تدوین سند 
حکمرانی آب گفت و تاکید کرد: 
اتاق تصمیم گیری در مورد آب 
نباید تاریک باشد

رئیس جمهور در نخستین سالگرد پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از انگیزه هایش برای حضور در صحنه انتخابات 
گفت و ضمن دفاع از عملکرد دولتش تاکید کرد که آمده تا با ساختارهای فسادزا مبارزه کند.

رییس جمهور گفت: دولت 
برای سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی 

را هدف گذاری کرده است. در 
حالی که در آغاز فعالیت دولت 
مردمی نرخ رشد اقتصادی یک 
چهارم درصد بود، سال ۱۴۰۰ را 
با رشد اقتصادی نزدیک به ۵ 

درصد به پایان رساندیم

گزارش روز
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رئیس مجلس در دیدار وزیر نیرو بر رفع مشکل روستاها و مناطق دچار تنش آبی تاکید کرد
لزوم تدوین سند حکمرانی آب در اتاق روشن

به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
بر  آبی کشور  منابع  مدیریت  و  آب  مساله 
تدوین سند حکمرانی آب تاکید کرد و گفت: 
از ظرفیت های  استفاده  با  است  الزم  »البته 
و  روستاها  در  آبی  تنش  رفع  برای  موجود 
صورت  به  بحران،  این  گرفتار  مناطق  سایر 
ضربتی و کوتاه مدت اقدام شود.« به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف در 
این که بحران آب و  بیان  با  نیرو  دیدار وزیر 
مدیریت منابع آبی یکی از مشکالت اساسی 
کشور و جزو مسائلی است که باید در برنامه 
گفت:  گیرد،  قرار  توجه  مورد  هفتم  توسعه 
»الزم است با همکاری دستگاه های مسئول 
و مرتبط، سند حکمرانی آب تدوین شده و 
مبنای عملکرد بخش های مختلف در این باره 
آمادگی  مجلس  در  ما  تاکید کرد:  او  باشد. 
برنامه  نیز  و  مختلف  قوانین  در  تا  داریم 

تا  نیرو کمک کنیم  وزارت  به  توسعه  هفتم 
تصمیمات اصولی درباره کاهش اشکاالت در 
همچنین  و  شود  آبی گرفته  منابع  مدیریت 
آماده اند  مجلس  تخصصی  کمیسیون های 
چگونگی  برای  سند  یک  تدوین  فرآیند  در 
کمک  دولت  به  آب  موضوع  در  حکمرانی 

کنند.«
این که  بر  تاکید  با  یازدهم  مجلس  رئیس 
»اتاق تصمیم گیری درباره آب نباید تاریک 
بحران  حل  برای  »معتقدم  گفت:  باشد«، 
سه  در  باید  آب  درباره  پیش رو  و  کنونی 
سطح اقدامات اساسی انجام دهیم؛ نخست 
این که باید با استفاده از ظرفیت های ایجاد 
شده و قرارگاه های جهادی به صورت ضربتی 
دچار  که  مناطقی  و  روستاها  آب  مشکل 
همچنین  شود،  حل  آبی  شده اند،  تنش 
این حوزه  منتخب  پروژه های  به  است  الزم 

تا  شود  ویژه  توجه  نیز  نیرو  وزارت  توسط 
مردم  و  برسد  بهره برداری  به  مقرر  زمان  در 
این که  سوم  و  شوند  بهره مند  آن  منافع  از 
باید حتما سند حکمرانی آب را در یک زمان 
آن  اجرای  برای  و  نهایی  و  تدوین  منطقی 

کنیم.« اقدام  و  برنامه ریزی 

برآورد بودجه 352 پروژه 
نیمه تمام آبی منتخب

بیان  با  نیز  نیرو  وزیر  نشست  این  در 
این که در مسئله آب، نحوه اعمال حاکمیت 
طرح های  اتمام  آب،  منابع  مدیریت  و 
نیمه تمام و استفاده از ظرفیت خیرین باید 
مورد توجه واقع شود تا مشکالت حوزه آب 
برطرف شود، گفت: »وزارت نیرو برای اتمام 
در  را  ۳۵۲ طرح  آبی،  نیمه تمام  پروژه های 
مورد  بودجه  میزان  و  کرده  انتخاب  کشور 

نیاز این پروژه ها نیز برآورد شده است.« او 
همچنین در این نشست گزارشی از اقدامات 
تولید  منابع  مدیریت  جهت  وزارتخانه  این 
تاکید  و  ارائه  آن  مصرف  مدیریت  و  برق 
نخستین  از  سیزدهم  دولت  »در  که  کرد 
و  تولید  افزایش  برای  برنامه ریزی  روزها، 
مدیریت مصرف انجام شده تا مردم آرامش 

بیشتری داشته باشند.« وزیر نیرو با تشکر 
تامین  حوزه  به  ویژه  نگاه  برای  مجلس  از 
 ،۱۴۰۱ بودجه  در  برق  و  نیازهای صنایع آب 
میان  هماهنگی ها  »تداوم  خاطرنشان کرد: 
دولت و مجلس می تواند مانع پراکنده کاری 
شده و گامی برای تخصیص اعتبارات بودجه 

باشد.« سنواتی 

روی خط خرب

| نویسنده و تحلیلگر سیاسی |

| کوروش الماسی |
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منشا الیاف مصنوعی
سوخت های فسیلی است 

شاخص هیگ به جای پنبه، پشم یا چرم، 
دارد که  مصنوعی  الیاف  به  بسیاری  تمایل 
از سوخت های فسیلی درست می شوند. اما 
حاال کارشناسان مستقل به همراه نمایندگان 
بسیاری  انتقادات  طبیعی  الیاف  صنایع 
و  کرده اند  مطرح  شاخص  این  درباره  را 
می گویند که این شاخص استفاده از الیاف 
مطلوب  زیستی  محیط  نظر  از  را  مصنوعی 
عواقب  به  اشاره ای  اینکه  بدون  می داند؛ 
محیط زیستی الیاف مصنوعی داشته باشد.
ورونیکا بیتس کاساتلی، تحلیلگر صنعت مد 
و منتقد ادعاهای سازگاری با محیط زیستی 
این صنعت، می گوید: »این شاخص، با این 
سازگارترین  مصنوعی  الیاف  که  توصیف 
را  مد  کمپانی های  انتخاب  است،  گزینه 

می کند«. توجیه 
شاخص پایداری صنعت مد مخدوش است
»ائتالف پوشاک پایدار« نهادی است که با 
نایک  و   H&M برند عضو خود، شامل   ۱۵۰
و  آمازون  مانند  خرده فروش  غول های  و 
هیگ  شاخص  تارگت،  زنجیره ای  فروشگاه 
که  می گوید  موسسه  این  می کند.  اداره  را 

استفاده  داده هایی  از  هیگ  شاخص  برای 
می شود که از منابع خارجی بوده و از لحاظ 
علمی بازبینی شده اند. جرمی الردو، معاون 
موسسه  این  در  هیگ  شاخص  رئیس 
و تالش جمع آوری  می گوید که سال ها کار 
می شود تا بهترین داده های به روز شده در 
دسترس قرار بگیرند. اما منتقدان می گویند 
را  خود  داده های  از  برخی  موسسه  این  که 
آنها  بودجه  می کند که  تحقیقاتی کسب  از 
تامین  مصنوعی  الیاف  صنایع  وسیله  به 
دسترسی  اجازه  که  صنایعی  است؛  شده 
عملکردشان  مستقل  سنجش  برای  کامل 

نمی دهند.

پلی استر به عنوان الیاف پایدار
عنوان  به  را  پلی استر  هیگ  شاخص 
برای  می کند.  رتبه بندی  پایدار  الیافی 
پلی استر  تولید  داده های  از  رتبه بندی  این 
وسیله گروه  به  شده که  استفاده  اروپا  در 
صنایع پالستیک این قاره ارائه می شود. اما 
در  دنیا  استفاده  مورد  پلی استر  بیشترین 
آسیا تولید می شود که معموال دارای شبکه 
قوانین  تحت  و  است  آالینده تری  انرژی 

دارد. قرار  آسان گیرتری  زیستی  محیط 
الکرا  به  االستین که  برای  هیگ  رتبه بندی 

یا اسپندکس هم شناخته می شود، برگرفته 
اینویستا،  وسیله  به  که  بود  مطالعه ای  از 
دنیا  در  االستین  تولیدکننده  بزرگترین 
 ۲۰۱۹ سال  تا  اینویستا   بود.  شده  منتشر 
بود که   Koch یا  صنایع کوک  زیرمجموعه 
در زمینه صنایع نفتی و پتروشیمی فعالیت 

می کند.
پیش  دهه  یک  حدود  هیگ  شاخص 
بیشتر  گرایش  افزایش  به  پاسخ  در 
و  پایدار  محصوالت  به  مصرف کنندگان 
سازگار با محیط زیست و نگرانی آنها نسبت 
به رفاه حیوانات به وجود آمد؛ دورانی که با 
همزمان  مصنوعی  الیاف های  پیشرفت های 
بود، الیافی که نه تنها ارزان قیمت بودند بلکه 
دنبال  به  خریداران  داشتند که  ویژگی هایی 
آنها بودند، ویژگی هایی مانند االستیسیته یا 

تعریق. دفع  توانایی  در  بهبود 
این  بر  هیگ که  شاخص  مدیره  هیات  در 
برندهای  مالکان  می کنند،  نظارت  شاخص 
بزرگ  ترند  دو  از  که  نشسته اند  لباسی 
الیاف  دنیای  در  پیشرفت  و  مد  دنیای  در 
مصنوعی سود برده اند؛ مد سریع و پوشاک 
است که  برندهایی  از  یکی   H&M ورزشی. 
برخی  زیست  محیط  با  سازگاری  پروفایل 

بر اساس شاخص  را که  از محصوالت خود 
هیگ مشخص شده در کنار محصول مورد 

می گذارد. نمایش  به  نظر 

پایداری الیاف مصنوعی
گمراه کردن خریدار

 Apparel مجله  سردبیر  ماتیوز،  برت 
مد  صنعت  تخصصی  حوزه  در  Insider که 
می گوید  می کند  لندن کار  در  خود  دفتر  در 
که بیشتر اعضای شاخص هیگ از برندهای 
مدی تشکیل شده اند که بیشتر از پلی استر 
استفاده می کنند. ماتیوز می گوید: »پس به 
خوبی  رتبه بندی  پلی استر  که  آنهاست  نفع 
برای  ماتیوز  گفته  به  اما  باشد.«  داشته 
استفاده  موثقی  داده های  از  موضوع  این 
شاخص  رتبه بندی  این  واقع  در  و  نشده 
به  نسبت  الیاف  این  می گوید  که  هیگ 
گمراهی  باعث  پایدارترند  دیگر  الیاف های 

می شود. مصرف کنندگان 
داده های  می گوید که  پایدار  پوشاک  ائتالف 
با  و  بوده  همه جانبه  و  دقیق  کمپانی  این 
هم راستاست.  صنعت  این  استانداردهای 
میان  شکافی  گونه  هر  این کمپانی  به گفته 
تولیدکنندگان پلی استر چینی و اروپایی در روند 

تولید پارچه مانند بافندگی بسیار کوچک است.
یک  به  تبدیل  حال  در  هیگ  شاخص 
قانونگذاران  است.  جهانی  عملی  استاندارد 
در اروپا قرار است قوانینی را وضع کنند که 
ادعاهای  باید  چگونه  برندها  می دهد  نشان 
سازگاری با محیط زیست بودن خود را ثابت 
بررسی  نیویورک الیحه ای در حال  کنند. در 
است که برندهای مد را به دلیل نقش شان 
مسئوالن  بداند.  مسئول  اقلیم  تغییر  در 
از  دارد  امکان  که  می گویند  مد  صنعت 
این  برای  معیاری  عنوان  به  شاخص هیگ 

می شود. استفاده  موضوع 

صنعت مدت آالینده تر 
از پروازهای طوالنی

صنعت مد مدت هاست که تحت فشار است 
فعالیت ها  زیستی  محیط  پیامدهای  به  تا 
به  رسیدگی کند.  خود  محصول  تولیدات  و 
گزارش نیویورک تایمز، تخمین های سازمان 
اکسید  دی  ۸درصد  می دهد که  نشان  ملل 
به  می شود  منتشر  زمین  جو  در  کربنی که 
دلیل فعالیت های صنعت مد است. آلودگی 
که سهم آن حتی از پروازهای بین المللی و 

حمل و نقل دریایی بیشتر است.
خود  نوبه  به  نیز  پنبه  مانند  طبیعی  الیاف 
برای محیط زیست هزینه دارند. کشت پنبه 
و  دارد  الزم  زیادی  بسیاری  آب  ابریشم  و 
ببرد.  باال  را  آفت کش  از  استفاده  می تواند 
تامین  دامداری هایی  از  می تواند  هم  چرم 
شود که به خوبی مدیریت می شوند و هم بر 
اثر فعالیت هایی که به محیط زیست آسیب 
در  تایمز  نیویورک  پیش  چندی  می رساند. 
گزارشی تحقیقی نشان داد که چرمی که در 
می رود  کار  به  آمریکایی  لوکس  خودروهای 
منجر به جنگل زدایی آمازون در برزیل می شود.

شاخص هیگ جهت دار است
الیاف مصنوعی  و دیگر  پلی استر  تولید 
 ۶۰ به  و  برابر شده   ۳ تا حاال   ۲۰۰۰ از سال 
میلیون تن در سال رسیده. ابریشم و پشم 
و  کرده  پیدا  کاهش  زمانی  بازه  همین  در 
مصرف پنبه نسبتا افزایش پیدا کرده است.
می گویند  طبیعی  الیاف  تولیدکنندگان 
از  داده هایی  اساس  بر  هیگ  شاخص  که 
الیاف  به سمت  سوال برانگیز، گرایش  منابع 
مثبت  زیست  محیط  برای  را  مصنوعی 
این  در  ابریشم  پایین  رتبه  مثال  می داند. 
سال  است که  تحقیقی  اساس  بر  شاخص 
 ۱۰۰ از  آکسفورد  دانشگاه  محققان   ،۲۰۱۴
ابریشم کار انجام دادند که تمام تجارت آنها به 
میزان آبیاری تنها در یک ایالت هند بستگی 
این  نویسنده  که  آستودیلو  میگل  داشت. 
تحقیق است می گوید که نمی دانسته شاخص 
هیگ از آن استفاده کرده. آستودیلو همچنین 
به  هندی  ابریشم  درباره  او  تحقیق  می گوید 
منظور استفاده داخلی بوده و نشانگر تولیدات 

نیست. آن  جهانی 
کمیسیون بین المللی نوغان داران که نماینده ۲۱ 
کشوری است که ابریشم تولید می کنند سال 
گذشته شکایتی را در کمیسیون تجارت فدرال 
ثبت کرد که رتبه بندی هیگ را به تخریب قابل 

توجه صنایع الیاف طبیعی محکوم می کند.
شیمیایی  ماده  از  معموال  که  گیاهی  چرم 
پلی اورتان درست می شود، نوعی از پالستیک 
دارد.  باالیی  رتبه  در شاخص هیگ  است که 
پیامدهای  می گویند که  صنعتی  مقامات  اما 
است.  زیاد  بسیار  این چرم  تولید  ناخودآگاه 
جایگزین  مصنوعی  الیاف  با  چرم  اگرچه 
می شود اما مصرف گوشت همچنان به گونه ای 
باالست که پوست حیوانات سالخی شده روی 
دست باقی می ماند. بسیاری از این پوست ها 

می شوند.  دفن  زباله ها  در 

منتقدان »ائتالف پوشاک پایدار« می گویند شاخص پایداری صنعت مد مخدوش است 

صنعت مد پالستیک را جایگزین الیاف طبیعی کرد 
غول های صنعت مد شاخصی را به وجود آوردند تا تالش کنند الیافی را که با سوخت های فسیلی به دست می آید

با الیاف طبیعی جایگزین کنند

دود آتش هورالعظیم 
به اهواز رسید  

و  کارون  هویزه،  آزادگان،  دشت  اهالی 
با دیدن  را  حمیدیه در اهواز، جمعه شب 
رساندند.  به صبح  آسمان  در  غلیظی  دود 
بود  نامشخص  ساعت ها  تا  دود  منشا 
مسئوالن  دیروز  ظهر  از  پیش  اینکه  تا 
هویزه گفتند  فرمانداری  و  زیست  محیط 
در  هورالعظیم  تاالب  آتش   از  دود  این 
تا  را  باد آن  بخش عراقی آن برخاسته و 

است. آورده  خوزستان 
ایرنا از علی بنی عگبه، رییس اداره حفاظت 
محیط زیست اهواز اینطور نقل کرده است: 
منشاء  زیست  محیط  اداره  از  »چند گروه 
این دود را بررسی کرده و تاکنون در سطح 
با  است.  نشده  پیدا  آن  برای  منبعی  شهر 
آتش سوزی  از  که  گزارش هایی  به  توجه 
بخش عراقی هورالعظیم دریافت شده، بنظر 
این مساله باشد.« از  این دود ناشی  می آید 
به گفته او طبق بررسی ها این دود ناشی از 

آتش سوزی در مدفن زباله اهواز نیست.
میدانی  »بررسی های  اضافه کرد:  بنی عگبه 
بیشتر  غلیظ  دود  این  که  می دهد  نشان 

باشد. فرا گرفته  را  اهواز  غربی  مناطق 
هویزه  فرمانداری  سرپرست  مطوری،  ایاد 
هم درباره آتش سوزی در تاالب هورالعظیم 
گفته است: »آتش سوزی تاالب هورالعظیم 
در قسمت عراقی به دلیل خشکسالی و نبود 
خوشبختانه  است.  افتاده  اتفاق  آب  کامل 
پیشروی  ما  سمت  به  تاالب  آتش سوزی 
منطقه  در  آتش  حاضر  حال  در  و  نکرده 
عراقی تاالب مهار شده است و علت دقیق 
او  است.«  پیگیری  حال  در  آتش سوزی 
نیزارهای  در  آتش سوزی  دلیل  اصلی ترین 

عنوان کرد. را خشکسالی کامل  تاالب 
مدیرکل  اشرفی،  محمدجواد  همچنین 
بیان  با  خوزستان  استان  زیست  محیط 
منابع  فرات  و  دجله  رودخانه های  اینکه 
در  هورالهویزه  آب  کننده  تامین  اصلی 
این  »حقابه  ایرنا گفت:  به  هستند،  عراق 
رودخانه ها به دلیل سدسازی در ترکیه داده 
نمی شود و به تبع آن حقابه هورالعظیم نیز 
بی توجهی کشور  همزمان  نمی شود؛  تامین 
که  شده  باعث  تاالب  نگهداشت  در  عراق 
شاهد آتش سوزی های گسترده در هور در 
فصل خشک باشیم که ضروری است عراق 
و ترکیه برای حفظ سالمت ساکنان اطراف 

باشند.« داشته  بیشتری  درایت  هور 
ایرانی  بخش  حقابه  تامین  بر  تاکید  با  او 
بارش  دلیل  به  »امسال  هورالعظیم، گفت: 
کم و خالی بودن سد کرخه، امکان تامین 
حقابه هورالعظیم وجود ندارد و باید انتظار 
آتش سوزی  مشابه را در بخش ایرانی این 

باشیم.« داشته  تاالب 
که   ۹۷ تابستان  در  نیز  این  از  پیش 
خشکسالی شدیدی در خوزستان رخ داده 
و  ایرانی  بخش های  در  آتش سوزی  بود، 
ادامه  مهرماه  تا  تیر  از  هورالعظیم  عراقی 
این آتش سوزی  از  داشت و دود برخاسته 
فراتر  در خوزستان  ۱۰۰ کیلومتر  از  بیش  تا 
کرد.  درگیر  را  شهرستان  هشت  و  رفته 
در  آتش سوزی  همچنین  پارسال  شهریور 
باعث شد  هور،  عراقی  بخش  از  نقطه  سه 
هویزه  در  رفیع  شهر  آتش سوزی  این  دود 
برای  امسال  کرخه  رودخانه  فرابگیرد.  را 
مواجه  آب  بحران  با  متوالی  سال  دومین 
آبی  هیچ  تقریبا  اخیر  ماه های  در  و  است 

است. نشده  هورالعظیم  وارد 

تخمین های سازمان ملل نشان 
می دهد که ۸درصد دی اکسید 
کربنی که در جو زمین منتشر 
می شود به دلیل فعالیت های 
صنعت مد است؛ آلودگی که 
سهم آن حتی از پروازهای 
بین المللی و حمل و نقل 

دریایی بیشتر است

نرم است و صد در صد گیاهی. با چرم مو نمی زند. اما از سوخت های فسیلی درست شده است. استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت و مبتنی 
بر نفت، صنعت مد را دگرگون کرده است. تغییر نام تجاری الیاف مصنوعی یا سنتتیک مانند چرم پالستیکی به نام های هیپی تری مانند 

»چرم کامال گیاهی« یا چرم وگان، بازاریابی شاهکاری بود تا محسنات محیط زیستی این مواد را نشان دهد.
برای ارزیابی پیامدهای محیط زیستی هر نوع پارچه و الیافی، تعدادی از برندهای بزرگ و فروشندگان مد در دنیا گرد هم آمدند تا یک 
سیستم رتبه بندی بسیار پرنفوذ را درست کنند. این سیستم که شاخص هیگ )Higg( نام دارد، سال 20۱۱ با پیشرو بودن فروشگاه 
زنجیره ای والمارت و برند پاتاگونیا به وجود آمد تا ردپای محیط زیستی برندهای مد را اندازه گیری کند. آنها سعی داشتند تا در نهایت به 
سازگار شدن صنعت مد با محیط زیست کمک کنند تا به اقداماتی مانند مصرف آب کمتر برای تولید کفش یا لباس یا حذف استفاده از 

مواد شیمیایی مضر توجه بیشتری شود.

شاخص هیگ پلی استر را به 
عنوان الیافی پایدار رتبه بندی 

می کند. برای این رتبه بندی از 
داده های تولید پلی استر در اروپا 
استفاده شده که به وسیله گروه 
صنایع پالستیک این قاره ارائه 

می شود. اما بیشترین پلی استر 
مورد استفاده دنیا در آسیا 

تولید می شود که معموال دارای 
شبکه انرژی آالینده تری است 
و تحت قوانین محیط زیستی 

آسان گیرتری قرار دارد
|  

ap
  |

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ ۱40۱/03/23میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت ۱2 مورخ ۱40۱/03/29 تا ساعت ۱5 مورخ ۱40۱/04/05 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۱5 مورخ ۱40۱/04/20

 زمان بازگشایی پاکات : طبق جدول زیر
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

آدرس : ارومیه - پل قویون خیابان شهید باقری - جاده سیر - شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه تلفن : 33489626- 334896۱6 - فاکس : 33489609
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02۱-4۱934

عنوان فهرستپروژهردیف
مبلغ برآورد اولیه 

)ریال(

مبلغ ضمانت 

)ریال(

محل تامین 

اعتبار

مهلت دریافت 

اسناد مناقصه

آخرین مهلت 

تسلیم پیشنهاد

زمان 

بازگشایی 

پاکات

۱

اجرای تصفیه خانه فاضالب شهرک 
صنعتی سردشت )تهیه، تامین مصالح 
و تجهیزات مکانیکی و برقی و نصب 
و راه اندازی و بهره برداری آزمایشی و 

سایر خدمات(

فهرست بهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی 
و برقی، شبکه جمع آوری و انتقال 
فاضالب، تجهیزات آب و فاضالب 

سال ۱۴۰۱

۱۱۴.۷۸۱.۱۳۴.۷۷۷۵.۷۳۹.۰۵۶.۷۳۸
داخلی- ملی- 

استانی
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ 
تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

تا ساعت ۱۵ مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۲۰

ساعت 
۹:۰۰ مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۲۱

۲
پروژه جدولگذاری زیر سازی و آسفالت 

معابر شهرک فناوری، الکترونیک و 
صنایع غذایی ارومیه

فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن 
و باند و فرودگاه سال ۱۴۰۱ بر اساس 
فهرست بهای تجمیع شده راه، باند، 

فرودگاه و زیرسازی راه آهن

داخلی-ملی۷۷.۰۴۸.۵۹۷.۶۶۵۳.۸۵۲.۴۲۹.۸۸۳
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ 
تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

تا ساعت ۱۵ مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۲۰

ساعت 
۹:۰۰ مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۲۱

۳
پروژه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت 

معابر شهرک فناوری الکترونیک و 
صنایع غذایی ارومیه

فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن 
و باند و فرودگاه سال ۱۴۰۱ بر اساس 
فهرست بهای تجمیع شده راه، باند، 

فرودگاه و زیرسازی راه آهن

داخلی-استانی۷۵.۴۴۵.۲۹۲.۲۴۱۳.۷۷۲.۲۶۴.۶۱۳
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ 
تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

تا ساعت ۱۵ مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۲۰

ساعت 
۹:۰۰ مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۲۱

شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی

ول
ت ا

نوب

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قزوین

تاریخ  در  قزوین  شهرستان  برداری  وزنه  هیات  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
۱40۱/03/28 به شماره ثبت ۱2۱6 به شناسه ملی ۱40۱۱253232 ثبت و امضا ذیل 

دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
نام: هیات وزنه برداری شهرستان قزوین موسسه غیر تجاری

موضوع فعالیت شرح فعالیت هیات های ورزشی
- تعمیم و گسترش رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح شهرستان از 

طریق به کارگیری مربیان و کشف، جذب و پرورش استعدادها
- برگزاری کالسهای آموزشی، توجیهی و تکمیلی در رده های سنی مختلف با اخذ 
مجوز از فدراسیون و هماهنگی با هیات وزنه برداری استان قزوین و اداره کل ورزش 

و جوانان استان قزوین
- برگزاری مسابقات استانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت 
تقویم فدراسیون و با هماهنگی هیات استان و اداره کل ورزش و جوانان استان 

قزوین
- انتخاب، معرفی و پیش بینی الزم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیم های 

ورزشی شهرستان به مسابقات
- اجرای مقررات و آیین نامه های ابالغ شده از سوی فدراسیون در سطح شهرستان و 

نظارت بر نحوه فعالیت های هیئت های شهرها و بخش های مستقل تابعه
- اعزام داوران و مربیان استان به کالس های ارتقا درجه آموزشی و توجیهی با 

هماهنگی هیات استان و اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین
- کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته یا رشته های 

ورزشی تحت پوشش و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات
- ایجاد ارتباطی و هماهنگی با موسسات دولتی و غیر دولتی که در رشته یا رشته های 

ورزشی تحت پوشش در سطح استان فعالیت دارند
- تهیه و تنظیم برنامه و تقویم ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با 
همکاری هیات استان و هیئت های شهرستان ها، شهرها و بخش های مستقل تابعه 

و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین
- تشکیل کمیته های مورد نیاز بر اساس ضوابط فدراسیون

- کمک مالی، فنی، پشتیبانی و تجهیزاتی به هیئت های شهر ها و بخشهای تابعه با 
هماهنگی هیات استان و اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

و  استان  به هیات  ها در سطح شهرستان  فعالیت  ارسال گزارش کلیه  و  تهیه   -
فدراسیون مربوطه و اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین باستناد مجوز شماره 

2۱496۱064 مورخ 26 اردیبهشت 96 صادره از اداره کل ورزش و جوانان استان 
قزوین. به موجب مجوز از اداره کل اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین برابر با 
شماره مجوز 2۱496۱04 در تاریخ ۱396/02/26 در استان مربوطه این آگهی به ثبت 
رسید. به موجب مجوز از اداره کل اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین برابر با 
شماره مجوز 2۱4966967 در تاریخ ۱396/۱0/27 در استان مربوطه این آگهی به 

ثبت رسید.
مدت فعالیت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی استان قزوین ، شهرستان قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین، محله 
بلوار آیت اله خامنه ای، کوچه پنجم ، کوچه گلستان یکم ، پالک 0 ، طبقه همکف 

کدپستی 34۱5937977
مدیران

- آقای غالمرضا مالحسینی به شماره ملی 0057399247 به سمت دبیر به مدت 
4 سال

- خانم ماه فروغ صفاری به شماره ملی 4322964958 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 4 سال

- آقای روح اله یونسی به شماره ملی 4324267537 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 4 سال و به سمت مدیر عامل به مدت 4 سال

- آقای امیر نوری به شماره ملی 4324385645 به سمت خزانه دار به مدت 
4 سال

دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها به امضاء رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه 
با مهر شرکت نامه های عادی و اداری به امضاء رئیس هیات و یا نایب رئیس همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
روزنامه کثیراالنتشار پیام ما جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
ضمنا آقای غالمرضا مالحسینی به شماره ملی 0057399247  به سمت دبیر و 
اقای امیر نوری به شماره ملی 4324385645 به سمت خزانه دار خارج از هیئت 

مدیره میباشند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
اداره ثبت شکایت ها و موسسات غیر تجاری قزوین تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱شناسه آگهی: ۱۳۳۷۷۸۶

 شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی
 شناسه ملی: ۱0220055294

)سهامی خاص(
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به  از  بعد  روز  چند  که  شهرداری  علیرضا 
تیمارگری  تیم  به  توله ها  آمدن  دنیا 
از  اخیرش  ویدیوی  در  پیوست،  آنها 
»امروز  می گوید:  مدت  این  سختی های 
ما  توله یوزپلنگ  و  است  ماه  خرداد   ۲۶
اگر بخواهم توضیح بدهم  ۴۷ روزه شده. 
باید  گذشت  ما  بر  چه  مدت  این  در  که 
ورق  و  بیاورم  را  روزانه  گزارش های  دفتر 
ببینید چه چالش ها و بحران هایی  بزنم و 
ما گذشت  بر  چه  گذاشتیم.  سر  پشت  را 
و  تجهیزات  شدیم  مجبور  که  شبی  آن 
داروهای احیا را کنار دستمان گذاشتیم که 
احیایش  بتوانیم  افتاد  برایش  اتفاقی  اگر 
کنیم، آن شب هایی که با قطره  چکان به او 
در  او  شود.«  سرپا  حیوان  تا  دادیم  شیر 
ادامه می گوید که سی روز است شبانه روز 
کمک  از  و  است  بازمانده  یوز  تنها  کنار  در 
و  می گوید  خارجی  و  داخلی  دامپزشکان 
ثبات  به  شرایط  »االن  تیم.  این  تالش 

دلمان  حال  که  است  روز  چند  و  رسیده 
خوب است و تصمیم گرفتم حال خوبمان 

بگذارم.« میان  در  شما  با  را 
اشاره  یوز  نگهداری  اتاق  به  ادامه  در  او 
می کند و می گوید آنچه آنجا اتفاق می افتاد 
آن  از  خارج  نقدهای  و  صحبت ها  تمام  با 
مجازی  فضای  با  »من  داشت.  فرق  اتاق 
عده ای  االن  می دانم  و  هستم  آشنا 
تصمیم  اما  بگردند  ایراد  دنبال  می خواهند 
اتفاق  اینجا  آنچه  بگویم  خالصانه  گرفتم 
بسیار  می خواندید  که  اخباری  با  می افتاد 
متفاوت بود و واقعیت چیز دیگری بود. اما 
و  پیدا کند  ادامه  این حال خوب  امیدوارم 
در آینده با چالش یا بحرانی مواجه نشویم 
را  رسیدیم  آن  به  ثباتی که  این  بتوانیم  و 

دهیم.« ادامه 
زیست  محیط   معاون  اکبری،  حسن 
طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست هم 
رسانه ها  با  دیروز  بود که  افرادی  جمله  از 

او  مانده صحبت کرد.  باقی  یوز  تنها  درباره 
نشده  انتخاب  یوز  برای  اسمی  هنوز  گفت 
شهرداری  آقای  پیشنهاد  »طبیعتا  است. 
ولی  است،  ارزشمند  و  مهم  بسیار  ما  برای 
کارهای  جنس  از  و  رسانه ای  کاری  چون 
این  باید  است  آموزش  و  عمومی  روابط 
نظر  تا  شود  بررسی  آن ها  جانب  از  مسئله 

کنند.« اعالم  را  نهایی 
اکبری با بیان اینکه این موضوع کم اهمیت 
مهم  آنقدر  مسائل  »این  گفت:  است، 
بین  اختالف  یا  تفرقه  باعث  که  نیست 
جامعه دوستداران محیط  زیست و سازمان 
محیط زیست شود اما نباید این اسم اعالم 

می شد.«

شیر خشک ویژه ای 
در دنیا برای یوز نداریم

ابتدای  از  مواردی که  اصلی ترین  جمله  از 
و  مناقشه  محل  توله یوز  سه  آمدن  دنیا  به 
و  مناسب  شیر خشک  نرسیدن  بود،  بحث 

در  اکبری  حاال  بود.  درست  زمان  در  البته 
مانده  باقی  توله  شیر  وضعیت  به  پاسخ 
خشک  شیر  هیچ  دنیا  »در  می گوید: 
وجود  یوزپلنگ  برای  ویژه ای  و  مناسب 
ندارد و تمام شیر خشک های ساخته شده 
می توانند مشکالتی را برای یوزپلنگ ایجاد 
شیرخشک  نوع  چهار  امروز  به  تا  کنند. 
نوع  اولین  که  کرده ایم  استفاده  متفاوت 
مارک ایرانی و سه نوع دیگر مارک خارجی 
در  نوع  چهار  هر  با  تقریبا  اما  است  بوده 

داشته است.« مشکل  دفع  و  هضم 
بسیار  گونه  یوزپلنگ  که  کرد  تاکید  او 
گربه سانان  سایر  با  مقایسه  در  حساسی 
ویژگی های  علت  به  یوز سوم  توله   و  است 
فیزیولوژیک به مراتب حساسیت و نیاز به 

دارد. بیشتری  مراقبت 
سازمان  طبیعی  زیست  محیط   معاون 
از  اینکه  بیان  با  زیست  محیط   حفاظت 
تغذیه  و  درمان  برای  ظرفیت ها  تمام 
تهران  به  آن  انتقال  زمان  از  سوم  توله یوز 
نظر  »بنابر  گفت:  است،  شده  استفاده 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
سلیقه های  و  گروه ها  ظرفیت ها،  تمام  از 
مختلف در این راستا استفاده کردیم. بعضا 
با اختالف سلیقه های جدی حاضر  افرادی 
به کار تیمی با همدیگر نبودند اما همگی با 

کردند.« همکاری  سازمان 
شهرداری  علیرضا  اقدامات  به  اشاره  با  او 
توله یوزها  نگهداری  در  عمارلویی  علی  و 
دفتر  دامپزشک  باستانی،  دکتر  و 
طول  »در  گفت:  سازمان  حیات وحش 
به  توله یوز  که  گذشته  ماه  یک  حدود 
صورت  به  آنان  شده است  منتقل  تهران 
شبانه روزی برای حفظ توله یوز سوم تالش 
خطاهایی  راه  این  در  افراد  همه  کرده اند. 
تجویز  بعضا  کالدول  دکتر  حتی  داشته اند 
بنابراین  می کرد  اصالح  را  شده  انجام 
است  ثابت  مدل  فاقد  و  تحقیقاتی  کاری 
جدیدی  پروتکل   شرایط،  اساس  بر  و 
می دهیم.  ادامه   و  کردیم  تعریف  را 
حتما  شده  تعریف  جدید  پروتکل های 
برای  بعضا   داشت که  خواهند  خطاهایی 

می کنند.« ایجاد  مشکالتی  توله 
برای  شده  انجام  اقدامات  درباره  اکبری 
بارها  مدت  این  »در  گفت:  سوم  توله یوز 
اندام های  از  یا  و  سونوگرافی  را  توله یوز 
مانند  داروها  با  و  تهیه کرده ایم  آن گراف 
آنتی بیوتیک ها و مکمل های مختلف تغذیه 
و با روش های مصنوعی دفع جانور تسهیل 
شده است. با این روش ها، پروتکل  خاص 
و در نهایت با مشورت دکتر کالدول توله یوز 
توانسته در شرایط وزنی بسیار کم و  سوم 
با  تغذیه  مرحله   به  و  بماند  زنده  ضعیفی 

برسد.« مخصوص  کنسرو  یا  پیش غذا 

وزن توله یوز نصف وزن استاندارد است
به علت  توله یوز  اکبری درباره وزن کم 
نبودن شیرخشک های مصرف شده  سازگار 
گفت: »در حال حاضر توله یوز سوم حدودا 
یک کیلوگرم است؛ درصورتی که باید وزنی 
بنابراین  باشد  داشته  دو کیلوگرم  از  بیش 
این  دارد.  را  استاندارد  وزن  نصف  وزنی 
کمبود وزن به دلیل پروتکل خاص تعریف 
شده برای توله یوز و کاهش عمدی مصرف 
شیرخشک  به منظور حفظ بقای آن بوده تا 
توله تنها بتواند از این مرحله عبور کند و به 

برسد.« تغذیه گوشت  مرحله 
سازمان  طبیعی  زیست  محیط   معاون 
تغذیه  به  توجه  با  زیست  محیط   حفاظت 
»توله یوز  کرد:  عنوان  توله یوز  کنونی 
مصرف  از  استفاده  با  است  روزی  چند 

مرحله  یک  مخصوص،  کنسروهای 
تغذیه شیرخشک  از  عبور  برای  را  بینابینی 
از  می گذراند.  گوشت  تغذیه  سمت  به 
وضعیت  به  کنسروها  این  مصرف  زمان 
است.  رسیده  قبل  نسبت  به  قابل قبولی 
و  عبور   خوبی  به  مرحله  این  از  اگر 
حالت  به  کند،  شروع  را  گوشت خواری 
اندکی  خیالمان  که  می رسد  پایدارتری 

شد.« خواهد  راحت تر 
هم  ماهگی  چهار  تا  سه  بین  او،  به گفته 
جانور  ایمنی  سیستم  در  تغییراتی  که 
زندگی  از  حساسی  مرحله  می افتد،  اتفاق 
توله  یوز است. بنابراین  تالش سازمان در 
جهت استفاده از تمام ظرفیت های داخل و 
دامپزشکان  و  عالقه مندان  سازمان،  بیرون 
بتوانیم  تا  است  زمانی  بازه  این  در  متبحر 

دهیم. نجات  را  سوم  توله یوز  جان 
سازمان  طبیعی  زیست  محیط   معاون 
محل  درباره  زیست  محیط   حفاظت 
»در  داد:  توضیح  سوم  توله یوز  اقامتگاه 
دسترسی  علت  به  باالجبار  حاضر  حال  
سوم  توله یوز  دارو  و  درمان  امکانات،  به 
»پردیسان«  در  ماهگی  چهار  حدود  تا  را 
نظارت  امکان  که  چرا  می کنیم  نگهداری 
در  و  است  فراهم  بهتر  خیلی  نیز  سازمان 
صورت سالم و زنده ماندن توله یوز، برنامه 
یوزپلنگ  تکثیر  سایت  به  را  توله  انتقال 

داشت.« خواهیم  آسیایی 

انجام تغییرات  لزوم 
در سایت »توران«

»توران«  سایت  وضعیت  درباره  اکبری 
موجود  الگوهای  اساس  »بر  کرد:  عنوان 
دکتر  بازدید  در  شده  ارائه  توصیه های  و 
تغییراتی  باید  همکاران،  بررسی  و  کالدول 
جهت  مناسب تر  فضای  ایجاد  برای  را 
سایت  این  در  یوزپلنگ  تکثیر  و  نگهداری 

دهیم.« انجام 
عملیاتی  برنامه  تدوین  به  توجه  با  او 
حفاظت از یوزپلنگ در زیستگاه های کشور 
»درحال حاضر  گفت:  جلساتی  برگزاری  و 
خالصه  اجرایی   شکل  به  را  برنامه  این 
نهایی کردن  برای  نیز  جلساتی  و  کرده ایم 
اقدامات  از  بخشی  شده است.  برگزار  آن 
یوز  طبیعی  زیستگاه  زمینه  در  حفاظتی 
مانند افزایش تجهیزاتی نظیر موتورسیکلت 
و نیروی حفاظتی و... را شروع کرده ایم اما 
نتوانیم  هستیم  نگران  موجود  اعتبارات  با 
آنچه نیاز است را در حد کافی برای نجات 

دهیم.« انجام  یوز 

جزئیاتی درباره آخرین وضعیت توله یوزپلنگ ایران و فیروز، 49 روز پس از تولدش

 »پردیسان«؛ خانه موقت فرزند »ایران« 
معاون محیط زیست طبیعی: توله یوز چند روزی است با استفاده از مصرف کنسروهای مخصوص
یک مرحله بینابینی را برای عبور از تغذیه شیرخشک به سمت تغذیه گوشت می گذراند

منظر آثار تاریخی اصفهان 
همچنان مخدوش است

اصفهان  تاریخی  آثار  منظر  مخدوش شدن 
کوشندگان  دغدغه های  از  یکی  حالی  در 
میراث فرهنگی در سه سال اخیر بوده است 
بناهایی  حقوقی،  پیگیری های  وجود  با  که 
و  خواجو  پل   جهان،  میدان نقش  منظر  که 
هنوز  را مخدوش کرده اند،  عباسی  چهارباغ 

نشده اند. تعدیل 
به گزارش ایرنا، ارتفاع گرفتن یک باب هتل 
در حریم چهارباغ، ساخت مجتمع تجاری در 
حریم میدان نقش جهان، در کنار باال رفتن 
اسکلت یک مجتمع مسکونی در کریدور دید 
پل خواجو، از جمله مهمترین اتفاقاتی است 
تاریخی  آثار  منظر  است  شده  موجب  که 
عباسی،  شاخصی چون گنبد مسجد جامع 
خواجو  پل  و  چهارباغ  جهان،  نقش  میدان 

نشانه گرفته شود.
در  ارتفاع ۲۲ متر  با  باب هتل  پیشتر یک 
حریم چهارباغ ساخته شد و منظر دیداری 
با  این خیابان تاریخی را مخدوش کرد که 
میراث  کوشندگان  و  کارشناسان  اعتراض 
فرهنگی و البته معماران مواجه شد. پروانه 
این هتل بدون ابالغ مصوبه کمیسیون ماده 
۵ صادر شده و عالوه بر این از ارتفاع هشت 
متری حریم محور تاریخی فرهنگی اصفهان 

عدول کرده است. 
تجاری  مجتمع  یک  ساخت  دیگر،  مورد 
ارتفاع  از  ادارای  عدالت  دیوان  حکم  با  که 
حریم میدان نقش جهان و حریم درجه یک 
محور تاریخی فرهنگی  اصفهان عدول کرد 
فرهنگی  میراث  پیگیری کوشندگان  با  اما 
و ساز،  توقف ساخت  دستور  بار  و چندین 
رای  اداری  عدالت  دیوان  امسال،  فروردین 
به تعدیل آن صادر کرد اما تاکنون شهرداری 
به عنوان مجری، اقدامی در این مورد انجام 

است.  نداده 
عالوه بر این، در گذر سعدی یکی از گذرهای 
نقض  جهان،  نقش  میدان  ورودی  و  مهم 
پنج متر حریم میدان نقش جهان،  ارتفاع 
محور  حریم   و  صفوی   دولتخانه  حریم 
تاریخی فرهنگی اصفهان، ساخت و سازهایی 
و  نوسازی  با  عمل  در  اما  بازسازی،  نام  با 
تجاوز از ارتفاع پیشین، هشدار کارشناسان 
نسبت به از بین رفتن سیما و منظر عناصر 
آنها  داشت؛  پی  در  را  جهان  نقش  میدان 
به  ساخت وسازها  این   که  بودند  معتقد 
در  شده  یاد  تجاری  مجتمع  ارتفاع  همراه 
حریم بالفصل میدان نقش جهان و محور 
بدعت  می تواند  اصفهان  فرهنگی  تاریخی 
ارزشمند  میراث  این  منظر  برای  ناگواری 

باشد. اصفهان 
یک  اسکلت  آمدن  باال  مورد،  آخرین  اما  و 
کریدور  در  درست  مسکونی،  ساختمانی 
دید پل خواجو بود که ارتفاع ۱۲ متری  در 
را  اصفهان  تاریخی  پل های  منظری  حریم 
نقض کرد. طبقه چهارم این ساختمان یک 
طبقه مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی است و 
شکایت اداره کل میراث فرهنگی سبب شد 
که این ساختمان ۲ بار دستور توقف بگیرد 
خواجو  پل  مقابل  در  بنا  این  همچنان  اما 

است. نشده  تعدیل 
انجمن  افغان، رییس  آتوسا  ارتباط  این  در 
اصفهان،  استان  معمار  مهندسان  صنفی 
تفصیلی  طرح  مصوبات  بر  مازاد  ارتفاع  
را  فرهنگی  میراث  با  مرتبط  حریم های  در 
مشکلی دانست که به مخدوش شدن منظر 
عناصر معماری و میراث فرهنگی  ارزشمند 

است. شده  منجر  اصفهان 
طرح  ضوابط  رعایت  را  چاره  راه  تنها  او 
در سایر   و گفت:  دانست  اصفهان  تفصیلی 
نقاط شهر هم طرح تفصیلی اهمیت خودش 
قابل  تراکم   با  ارتفاعی  و کدهای  دارد   را 
برنامه ریزی  ترافیکی  و  جمعیتی  تحمل 
مصوب  ارتفاع  از  تخلف  هرجایی  شده اند؛ 
طرح تفصیلی، اتفاق بیفتد، مشکالتی برای 
خوِد شهروندان ایجاد می شود ولی در بافت 
تاریخی این مشکالت اهمیت ویژه ای پیدا 
یک  درجه  حرائم  از  بحث  وقتی  و  می کند 
و ۲ میراث فرهنگی است، اهمیت موضوع 

می شود. برابر  چندین  
در این پیوند علیرضا ایزدی مدیرکل میراث 
استان  فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی 
اصفهان نیز گفت: وقتی اثری دارای حریم 
مصوب نیست، حفاظت و حراست آن دچار  
چالش می شود اما بخشی از این تجاوزها به 
حریم های آثار مصوب ماست و به تبع آن، 
در دستور کار حقوقی مجموعه ما قرار گرفته 
اند و شکایت هایی هم شده است اما پروسه 
رسیدگی به آنها به دلیل اینکه صاحبان این 
امالک، خودشان را محق می دانند و شکایت 

می کنند، زمان بر شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع 
زمان  بودن  طوالنی  اصفهان  استان  دستی 
پرونده های  به  قضایی  مراجع  رسیدگی 
میراثی را مشکل اصلی وقفه تعدیل بناهای 
ارتفاع  درباره  افزود:  و  دانست  متخلف 
مجتمع مسکونی  که کریدور دید پل خواجو 
و  شده  انجام  شکایت  کرده  مخدوش  را 
اعتراض  مالک  است،  رای هم شده  صدور 
است. نظر  تجدید  مراحل  در  پرونده  و  کرده 

در حال  حاضر باالجبار به علت 
دسترسی به امکانات، درمان و 
دارو توله یوز سوم را تا حدود چهار 
ماهگی در »پردیسان« نگهداری 
خواهیم  کرد چرا که امکان نظارت 
سازمان نیز خیلی بهتر فراهم 
است و در صورت سالم و زنده 
ماندن توله یوز، برنامه انتقال 
توله را به سایت تکثیر یوزپلنگ 
آسیایی خواهیم داشت

|پیام ما| از یازدهم اردیبهشت ماه که خبر به دنیا آمدن سه توله یوزپلنگ آسیایی در مرکز تکثیر یوز آسیایی در سایت توران و توسط 
»ایران« آمد، تا پیش از این، خبرها ناخوشایند بودند. در ابتدا گفته شد توله ها ماده هستند و بعد نر از آب درآمدند و بعد هم دو توله 
از دست رفت و امیدها برای تکثیر در اسارت این گونه رنگ باخت. نخستین توله، سه روز بعد از تولد و دومی هم حدود یک هفته بعد 
از دست رفت. درباره دالیل مرگ هم صحبت های بسیاری مطرح شد اما در این میان یک توله باقی ماند که آن را از سمنان به تهران 
آوردند و حاال بعد از مدتی بی خبری درباره شرایطش، علیرضا شهرداری، تیمارگر این توله خبرهای خوشی درباره اش داده است. او در 
ویدئویی که از محل نگهداری این توله ضبط کرده، از خوب بودن احوال این توله 49 روزه خبر داده و در بخش دیگری از ویدئو هم گفته 
که اسمش را »پیروز« گذاشته اند. این در حالی است که حسن اکبری، معاون محیط  زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست 
هم دیروز با اعالم اینکه اسم نهایی برای این توله هنوز انتخاب نشده، از شرایط نگهداری و سایر موارد مرتبط با این توله یوز صحبت کرد.

همواره فعل و انفعاالت کره 
زمین در جهت رسیدن به 
تعادل است اما اقداماتی که 
انسان ها انجام می دهند این 
تعادل را به هم زده است

رییس سازمان حفاظت محیط زیست عمده 
مخاطرات کشور را محیط زیستی دانست و 
گفت: بسیاری از مشکالت روحی مردم ما 

ریشه در خشکسالی دارد.
در  موضوع  این  طرح  با  سالجقه  علی 
نشست تخصصی با جمعی از دانشجویان و 
دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور با اشاره 
زیست  محیط  مدیریت  پیچیدگی های  به 
متنوع ایران اضافه کرد: وقتی یک خبر خوب 
در حوزه محیط زیست منتشر می شود، یک 
همبستگی ملی به وجود می آید و وقتی یک 
اتفاق بد در این حوزه می افتد، حساسیت به 

می آورد. وجود 
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، 
سالجقه افزود: همواره فعل و انفعاالت کره 
زمین در جهت رسیدن به تعادل است اما 
این  می دهند  انجام  انسان ها  اقداماتی که 
تعادل را به هم زده و آنها را در معرض خطر 
اولویت بندی  به  اشاره  با  است.او  داده  قرار 
می کنند،  تهدید  را  ما  مخاطراتی که کشور 
گفت: عمده این مخاطرات در حوزه محیط 
زیست هستند. به عنوان مثال، بسیاری از 
مشکالت روحی و روانی مردم ما ریشه در 

دارد. مساله کم آبی و خشکسالی 
معاون رئیس جمهور، محیط زیست را یک 
به  اشاره  با  و  دانست  چندبخشی  موضوع 
اصل پنجاهم قانون اساسی درباره حفاظت 

از محیط زیست به عنوان یک اصل مترقی، 
اقلیمی، آب و  تنوع  از نظر  گفت: کشور ما 
هوایی، جغرافیایی، پوشش گیاهی و جانوری 
یکی از متنوع ترین کشورهای جهان است 
و طبیعی است که مدیریت این تنوع هم 
بسیار پیچیده و گسترده باشد. قوانین متعدد 
محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط 
زیست شکل گرفته و دستورالعمل های خوبی 
هم از آنها بیرون آمده است که هم اینک در 

اجراست. حال 
او در ادامه با اشاره به دستور رییس جمهور 
مبنی بر اینکه کلنگ هیچ پروژه ای در کشور 
بدون دریافت مجوز محیط زیستی بر زمین 
نخواهد خورد، تصریح کرد: یکی از مباحثی 
که در بحث محیط زیست در دولت سیزدهم 
بر آن اتفاق نظر داریم، مردم پایه بودن محیط 

زیست است.
از دیگر چالش های  او پدیده گرد و غبار را 
محیط زیستی کشور توصیف کرد و گفت: 
در موضوع مدیریت گرد و غبار با تاکید ویژه 
رییس جمهور با قدرت در حال کار هستیم 
منطقه  غبارخیزی  نقشه های  تاکنون  و 
آماده  را  منطقه ای  زیرعمل  برنامه های  و 
مقامات  و  سفرا  با  اینکه  ضمن  کرده ایم. 
مسئول در کشورهای همسایه هم جلسات 
اجرای  و  هماهنگی  ایجاد  برای  متعددی 

کرده ایم. برگزار  مشترک  پروژه های 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:
بسیاری از مشکالت روحی مردم ریشه در خشکسالی دارد

حسن اکبری: در حال حاضر 
توله یوز سوم حدودا یک 

کیلوگرم است؛ درصورتی که 
باید وزنی بیش از دو کیلوگرم 

داشته باشد بنابراین وزنی 
نصف وزن استاندارد را دارد. 

این کمبود وزن به دلیل پروتکل 
خاص تعریف شده برای 

توله یوز و کاهش عمدی مصرف 
شیرخشک  به منظور حفظ بقای 

آن بوده تا توله تنها بتواند از 
این مرحله عبور کند و به مرحله 

تغذیه گوشت برسد
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رئیس  به  جمهوری  رئیس  امسال  فروردین 
داد  دستور  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
دلیل  به  میانکاله  پتروشیمی  احداث  از  که 
بروز مشکالت محیط زیستی جلوگیری شود. 
زمان  تا  داد  دستور  هم  کشور  کل  دادستانی 
مشخص  شدن نتایج بررسی ها از ادامه فعالیت 
این پروژه جلوگیری شود اما در روزهای گذشته بار 
دیگر در فضای مجازی اخباری درباره از سرگیری 

است. مطرح شده  پروژه  این  در  فعالیت ها 
پیگیری  و  ارتباطات  معاون  فضلی،  عزیزهللا 
اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی در این 
و  اخبار  این  متعاقب  ایسنا، گفت:  به  زمینه 
تخریب  امکان  مورد  در  واصله  گزارش های 
محیط زیست تاالب میانکاله به دلیل احداث 
شهرستان  حسین آباد  منطقه  در  پتروشیمی 
و  حقوقی  جنبه های  مازندران،  استان  بهشهر 
قانونی موضوع، در دستور کار معاونت ارتباطات 
گرفت. قرار  اساسی  قانون  اجرای  پیگیری  و 

دلیل  به  شیمیایی  صنایع  احداث  افزود:  او 
در  اما  بود؛  ممنوع  وزیران  هیئت  مصوبات 
دولت پیشین بر اساس مصوبه ۱۵۲۵۳۶/ت 
۵۷۹۴۴ه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ هیئت وزیران، 
از شمول مصوبه سال ۱۳۸۱  این پتروشیمی 
استان های  در  استقرار  ممنوعیت  بر  مبنی 

شد. مستثنی  شمالی 

فضلی با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر 
توقف احداث این پروژه یادآور شد: این معاونت 
قانون   ۱۱۳ اصل  تحقق  راستای  در  را  موضوع 
اساسی در دستور کار ویژه قرار داد. با توجه به 
نظرات متعدد سازمان حفاظت محیط زیست 
احداث  برای  مجوز  ارائه  امکان  عدم  بر  مبنی 
پتروشیمی در آن منطقه، پیشنهاد این معاونت 
مبنی بر حذف بند ۵ مصوبه سال ۱۳۹۹ هیئت 
وزیران در خصوص جواز احداث پتروشیمی در 
میانکاله، در راستای تحقق اصول ۴۵ و ۵۰ قانون 
بهسازی  و  قانون حفاظت  و مواد۱،۶،۹  اساسی 
محیط زیست مبنی بر ضرورت حفاظت از محیط 

زیست و جلوگیری از تخریب آن و به منظور حفظ 
تاالب میانکاله و پیشگیری از نابودی این میراث 
ملی و طبیعی، به دفتر رئیس جمهور و هیئت 
دولت ارسال شده است. از این رو حیات میانکاله 

در گرو تصمیم ملی هیئت دولت خواهد بود.
کارخانه  احداث  میانکاله   ۱۴۰۱ ۲۰اردیبهشت 
پتروشیمی با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور 
که  حالیست  در  خورد.این  کلنگ  بهشهر  در 
در  نباید  هیچ گونه ساخت وسازی  قانون  طبق 
ذخیره گاه زیست کره میانکاله انجام گیرد. مجتمع 
پتروشیمی در ضلع غربی تاالب میانکاله ۹۰ هکتار 

از مراتع را به خود اختصاص داده است. 

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح کرد:

آخرین اقدامات در زمینه پتروشیمی میانکاله

زیستگاه
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 روایت میدانی خبرنگار »پیام ما« از شهر جراحی در 20 کیلومتری بندر ماهشهر

تن جراحی  زخمی است 
سهم مردم بومی از »تنها پایانه صادرات پتروشیمی  ایران« هوا و آب آلوده است

کمپ خیام برای سال ها  یکی 
از محله های خوب منطقه به 

حساب می آمد و برای خودش 
نگهبان داشت. چند سال پیش 

شرکت اعالم کرد خانه ها را به 
اهالی می دهد و کمپ را واگذار 
می کند ، نگهبان های کمپ رفتند 
و در ادامه کمپ رونق  خود را از 

دست داد

»تنها بندر صادرات پتروشیمی 
 ایران« با ۲۵ واحد پتروشیمی 

 روزگاری قرار بود الگویی 
برای توسعه پایدار باشد اما 
با گذشت  دهه ها توسعه و 
پایدار از هم جدا شدند تا 

توصیفی از شرایط در جراحی  
و شهرک هایش تنیده و 

ماستیک باشد

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |

یک بیمارستان در فاز۱جراحی 
روبروی حسینیه سید احمد 

به سمت پارک ارم داریم. 
این بیمارستان سال هاست 

توسط شرکت پتروشیمی  بندر 
امام ساخته شده و دفترچه 
شرکتی ها را قبول می کنند 
بنابراین اگر مراجعه کننده 

شرکتی نباشد برایش هزینه ها 
آزاد حساب می شود
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امسال وقتی مدیرعامل شرکت  سوم خرداد 
برزگر«  »پیام  پتروشیمی  حکم  ملی صنایع 
ویژه  عنوان  مدیرعامل سازمان منطقه  به  را 
بند  یک  در  پتروشیمی  امضا کرد،  اقتصادی 
بود:» استفاده  نوشته  بندی  این حکم ۱۲  از 
در  راهبردی  شورای  ظرفیت  از  حداکثری 
به  عنایت  با  اجتماعی  مسئولیت  راستای 
 ۱۴ برزگر،  فرهنگی«.  و  زیرساختی  نیازهای 
روز بعد در اولین روز همایش محیط زیست 
و  علوم  ملی  همایش  و  تاالب ها  و  دریایی 
را  سخنرانی اش  لحن  این  با  دریایی  فنون 
که  زیست  محیط  »دوستداران  کرد:  شروع 
هر کدام ید طوالیی در ادعا دارید ولی اینکه 
فکر  همه  نمی دانم،  هستید  چقدر  عمل  در 
به محیط زیست  می کنیم دوستدار و وفادار 
هستیم و عالقه داریم که کمتر محیط زیست 
را خراب کنیم و تحویل آیندگان دهیم من به 
خوبی  این سالم  می کنم.  عرض  شما سالم 

زیست!« محیط  دوستداران  به  است 
از ساکنان  همان روز وقتی »محمود« یکی 
کیلومتری   ۲۰ در  شهری  »جراحی«، 
ما  به  را  »بهشت«  می خواست  ماهشهر، 
روزها  برخی  فقط  »اینجا  دهد گفت:  نشان 
و ساعت های خاصی باز است. آنها که قصد 
پیاده روی دارند یا می خواهند باشگاه بروند 
و یا جزو کمپ ان .ای هستند مجوز ورود را 

می گیرند.« نگهبانان  از 
چمران  شهر  اهالی  از  دیگر  یکی  فاطمه 
»تنها  عنوان  که  منطقه ای  )جراحی( 
را  پتروشیمی  ایران«  صادرات  پایانه 
می کند:  توصیف  اینگونه  می کشد،  یدک 
شده،  تعطیل  قایق رانی   و  استخر  »سینما،  
دارد و  را هم گفتند مشکل  دوچرخه سواری 
تعطیل کردند، یک کتابخانه هم داشتیم که 
اعالم کردند استقبال نشده و بسته شد، به 
گذاشتند. ورودی  مبلغ  پارک  برای  عالوه 
تعداد  ذره  ذره  می رسد  نظر  به  حاال 
بهشت  به  ورود  برای  درخواست کنندگان 
جوانان  از  بزرگی  عوض جمع  در  و  کم شد ه 
دیگری  جای  تفریح  برای  داده اند  ترجیح 
آب  تعدادشان  روز  هر  مکان هایی که  بروند،  
می رود. نمونه اش اسکله مجیدیه ماهشهر که 
و  شده  اند  جانمایی  آن  حوالی  پتروشیمی ها 
است.  روان  آن  آلوده آب هم کنار  کانال های 
ماهشهری ها،  جوانان جراحی و شهرک های آن 
)تنیده و ماستیک( از کنار این پتروشیمی ها 
و کانال های آلوده می  گذرند،  هوای آلوده را به 
ریه فرو می برند و اگر در فلزی مسیر منتهی 
به دریا باز باشد از آن می گذرند تا بتوانند به 

می نشینند. دریا  تماشای 
ارم  جنگلی  پارک  همان  یا  بهشت  گرچه 
روز  از  ساعاتی  جراحی  شهر  حاشیه  در 
شهرک  پارک  اکو  اما  می شود  باز  درهایش 
این  مجرد  جوانان  روی  به  همواره  بعثت 
توضیح  محمود  است.  بسته  همواره  منطقه 
داد: »یک بار که خواستم وارد شوم، نگهبان 
مجردها  جای  اینجا  را گرفت. گفت  جلویم 

» نیست.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  که  زمان  همان 
همایش  پتروشیمی  در  اقتصادی  ویژه 
محیط زیست دریایی و تاالب ها و همایش 
باید   »ما  دریایی گفت:  فنون  و  علوم  ملی 
با طرح های  تا  باشیم  هاب جدیدی داشته 
ده ها  ارزش  با  محصوالتی  تکمیلی  توسعه 

باید  زیست  برای همین محیط  تولید کنیم 
و  ماهشهر  پتروشیمی  در  توسعه  اجازه 
برای  ما  بدهد«  را  جدید  فازهای  راه اندازی 
اماکن  معدود  جزو  که  اکوپارک  از  بازدید 
تفریحی مردم منطقه است وارد آن شدیم.
پارک  گوشه  گوشه  دیدن  مشتاق  محمود، 
و  می چرخید  سو  هر  به  نگاهش  و  بود 
که  چشمش  می زد.   حرف  اش  درباره 
کنید  »نگاه  گفت:  افتاد  پوش ها  کف  به 
برایشان  نشود  خسته  پایشان  اینکه  برای 
کفپوش هم گذاشته اند.« نگاهی به دریاچه 
و  رفت  دورتر  نگاهش  افق  بعد   و  انداخت 
به ساختمان رسید و باز روی کف پوش ها و 
چند نفری که روی آن پیاده روی می کردند 
ثابت ماند. خانواده های اهل شهرک زیرانداز 
بدمینتون  بازی  مشغول  برخی  و  انداخته 
انگار  روی می کردند،   پیاده  بودند، گروهی 
در  چیز  یک  اما  بود.  عادی  چیز  همه  که 
محله  در  ارم،  جنگلی  پارک  در  پارک،  اکو 
اغلب  که  محله ای  عنوان  به  »ناحیه« 
پتروشیمی  ساکن  در  شاغل  غیربومیان 
در  محلی  مردم  نیست.  عادی  هستند  آن 
این  و  شده اند  رانده   حاشیه  به  منطقه  این 
کسانی  شود،  عادی سازی  هیچ وقت  نباید 
به  آن  در  دارد،   تعلق  آنها  به  زمین  این  که 
تنفس  را  هوایش  و  قد کشیده   آمده ،   دنیا 
برایشان  توسعه  برنامه های  در  و  کرده اند 
سهمی در نظر گرفته نشده است.  انگار هیچ 
تنیده   به جوان های اهل جراحی،   مسئولی 
سخنرانی هایش   متن  در  جز  ماستیک  یا 
امکانی  چه  آنها  اینکه  است،  نکرده  فکر 
آنها هر وقت  یا زیستن دارند.  برای تفریح 
زده اند  حرف  منطقه  مردم  و  جوانان  از 
ساخت  اجازه  مثل  درخواستی  بالفاصله 
پیش کشیده اند.  را  جدید  پتروشیمی  یک 
هماهنگی  معاون  فتوحی  آقارضا  نمونه اش 
در  خوزستان که  استانداری  اقتصادی  امور 
تاالب ها  و  دریایی  زیست  محیط  همایش 
و همایش ملی علوم و فنون دریایی گفت: 
بزنیم.  حرف  سبز  فضای  از  تنها  نباید  »ما 
نداریم  آبی  پارک  منطقه  این  در  چرا  ما 
و  نکرده ایم  کاری  گردشگری  زمینه  در  یا 
استانداری  اقدام کنیم.  زمینه  این  در  باید 
سازگار  اقتصادی  پیشنهاد  هر  از  خوزستان 
چند  هر  می کند  حمایت  زیست  محیط  با 
که از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
در  پتروشیمی  را  توسعه  می خواهیم  نیز 
و  گفته  آقایان  که  منطقه ای  و  بگیرد  نظر 
علی رغم  لحاظ کند.  را  نقشه برداری کرده اند 
اینکه اولویت محیط زیست است ولی مانع 

نباشیم.« هم  اشتغال 
مدیرعامل  سابق سازمان  است که   جالب 
پتروشیمی  هم  اقتصادی  ویژه  منطقه 
اجتماعی  مسئولیت  درباره  حرف هایی 
بود.  زده  منطقه  این  در  پتروشیمی ها 
تکیه  صندلی اش  بر  برزگر  که  همان کسی 
وقتی  نیا«  شهیدی  امید  »سید  زده؛ 
اقتصادی  ویژه  منطقه  که  بود  کرده  تاکید 
از  هاب های  یکی  عنوان  پتروشیمی  به 
درصد   ۳۰ پتروشیمی  کشور،  صنعت  اصلی 
دارد گفته  اختیار  در  را  تولید کشور  ظرفیت 
مهم ترین  اجتماعی،  »مسئولیت های  بود: 
در  پتروشیمی  به ویژه  صنعت  دغدغه 
اما پرسش این  شهرستان ماهشهر است.« 

و  پتروشیمی ها  دغدغه  این  نمود  است که 
کجاست؟ آن  به  عمل 

را  پاسخ  شاید  تنیده  اطراف  نیزارهای   
نگاه  باال  از  نیزارهایی که  می کند،   مشخص 
کنی لکه سبز بزرگی هستند با دریاچه هایی 
جان  فاضالب  از  دریاچه هایی که  میانه،   در 
گرفته و توسعه پیدا کرده است، این نیزارها 
ماستیک گره  و  جراحی  و  تنیده  با  نامش 

است. خورده 
عمار(،  )کوی  تنیده  جاده  وارد  وقتی 
شرکت گرفته  یک  از  را  نامش  شهرکی که 
شوید و از آسفالت خورده شده ابتدایی آن 
سوله های  و  چپ  سمت  نیزارها  بگذرید، 
رنگ  قرار گرفته اند.  راست  نیمه کاره سمت 
بر  زنگ خوردگی  اثر  سوله ها که  آبی  پریده 
شهر  نیمه کاره  توسعه   نماد  پیداست،  آنها 
ساختمانی  تنیده  شهرک  ابتدای  است. 
سنگ  از  نمایی  و  سفید  در  با  گرفته  قرار 
به رنگ های آجری، کرم و طوسی تیره. آن 
بود  بسته  خانه  در  رفتیم  آنجا  ما  که  روز 
خوردگی  زنگ  دایره های کوچک  از  ردی  و 
بر در. سمت چپ، ترمینالی است که مورد 
حال  به  و  نگرفته  قرار  رانندگان  استقبال 
را مستقیم  اگر مسیر  است.  رها شده  خود 
از  مجموعه ای  به  دهید ،  ادامه  تنیده  در  
می رسید  کوچه هایی  و  خیابان ها  خانه ها، 
خانه هایی  است،   روان  آنها  در  فاضالب  که 
از آجر و یا بلوک که در ترکیبی  با نماهایی 
ناهماهنگ با هم قرار گرفته اند. تک و توک 
اندکی  تا  می شود  پیدا  نخلی  خانه ها،  در 
این فضای خاکی اضافه کند.  به  رنگ سبز 
و  خیام  به سمت کمپ   ۱ فاز  راست  سمت 
وفاز۲  و  می رسد  مهر  ومسکن  ارم  پارک 
شهرک  یا  هزارواحدی ها  و  ماستیک  به  
می شود. کمپ  ختم  سابق  ممکو  یا  بعثت 
خیام برای سال ها  یکی از محله های خوب 
خودش  برای  و  می آمد  حساب  به  منطقه 
شرکت  پیش  سال  چند  داشت.  نگهبان 
و  می دهد  اهالی  به  را  خانه ها  کرد  اعالم 
کمپ  نگهبان های  می کند ،  واگذار  را  کمپ 
رفتند و در ادامه کمپ رونق  خود را از دست 
داد. در همان حوالی خانه های مسکن مهر 
قرار گرفته اند که اغلب نصفه و نیمه به حال 
خود رها شده اند،  هر چند سگ های نگهبان 
الغری که پوستی هستند بر استخوان اجازه 

نمی دهند. را  خانه ها  به  شدن  نزدیک 

سهم مردم جراحی 
۱0 سانتی متر فضای سبز

پارک »قوری« که نامش پارک آبشار بود و 
فضای  تنها  یافته  نام  تغییر  شهدا  به  امروز 
همراهم  محمود  است.   جراحی  شهر  سبز 
بزرگ  قوری  یک  از  آن  نام  مردم  می گوید 
بودند، گرفته اند.  نصب کرده  آن  جلوی  که 
)در گوگل ارث هم که از باال به جراحی نگاه 
کنید عنوان پارک »قوری« ثبت شده است( 
هر چند که بعدتر قوری را هم از آنجا بردند.  
در  زمانی  انتظامی  هم  نیروی  یک کانکس 
به  آن  رد  تنها  امروز  بود که  بوستان مستقر 
۵.۳۰  یک  است. ساعت حوالی  مانده  جا 
قوری  بوستان  در   خرداد  نیمه های  در  روز 
با  البته  نداشت،  حضور  هیچکس  خالی 
نظر  به  بوستان که  محدود  فضای  به  توجه 
می آمد از ۳۰۰ متر هم تجاوز نمی کند جای 
ایستادن  حتی  یا  و  نشستن  برای  زیادی 

فضای  تنها  قوری  پارک  ندارد.  هم  اهالی 
سبز رایگان برای جمعیت حدودا  ۳۳ هزار 
نفری مردم منطقه با ۹ هزار خانواده است. 
اگر سهم هر نفر را بر اساس استانداردهای 
مربع  متر   ۱۵ نفر  هر  ازای  به  سبز  فضای 
نیم  تقریبا  باید  جراحی  در  بگیریم  نظر  در 
داشته  وجود  مربع فضای سبز  متر  میلیون 
متر    ۳۳۰ فرض  با  که  حالی  در  باشد، 
نفری  هزار   ۳۳ جمعیت  و  پارک  مساحت 
سانتی   ۱۰ منطقه  این  در  نفر  هر  به  شهر، 
متر فضای سبز می رسد که در قیاس با ۱۵ 
است،  کمتر  برابر   ۱۵۰۰ نفر  هر  ازای  به  متر 
برای  تبعیض  با  هم  را  ارم  پارک  اگر  حتی 
مردم لحاظ کنیم باز هم عدد آنچنان اندک 
امکانات  سایر  نمی آید.  چشم  به  که  است 
جراحی به یک باشگاه ورزشی و یک زمین 
باشگاه  اینکه یک  اما  فوتبال ختم می شود 
نیازهای  کفاف  چطور  فوتبال  زمین  یک  و 
این جمعیت را دهد،  پرسشی است که باید 
در  همچنین  دهند.  پاسخ  آن  به  مسئوالن 
 .. و  سینما  برای کتابفروشی،   فضایی  شهر 
کردن  فراهم  و  است  نشده  گرفته  نظر  در 
نه  که  نیست  موضوعی  فرهنگی  امکانات 
داشته  را  پتروشیمی  دغدغه اش  صاحبان 
مسئوالن  شهری.  متولیان  نه  و  باشند 
سخنرانی های  در  همچنان  البته  ماهشهر 
تلویزیونی  برنامه های  و  در همایش ها  خود 
وعده  می دهند،  را  بهشت  ساختن  وعده 
پتروشیمی های  ساختن  با  جوانان  اشتغال 
در  تاکنون  که  بهشت هایی  اما  جدید، 
دارد  نگهبانی  کدام  هر  شده  ایجاد  ماهشهر 
صادر  بومیان  برای  عبور  کارت  تنها  نه  که 
و  دریا  زمین،  آلوده کردن  با  بلکه  نمی کند 
و  ماهیگیران  صیادان،  زندگی  شان  آسمان 
کشاورزان را هم با چالش های جدی روبه رو 

است.  کرده 

مردم از آب جیوه می گیرند
۱۵ سال پیش در سال ۸۶ در گزارش 
یکی  ماهشهر  فرماندار  مریدی  »شانا« 
شکل  را  شهرها   شدن  صنعتی  تبعات  از 
و  عنوان کرده  حاشیه نشینی  پدیده  گرفتن 
از  ماهشهر  بود  آن گفته  تبعات  به  اشاره  با 
این آسیب مستثنی نیست. در این گزارش 
مشکل  به   حاتمی کیا  دکتر  همچنین 
آالیندگی آب خور اشاره کرده و عنوان کرده 
بود:» ماهی ها به لحاظ مصرف جیوه مشکل 
دارند. به گفته این پزشک آمار سقط جنین 
بیشتر  شهرها  برخی  به  نسبت  ماهشهر  در 
عروقی  قلبی  و  تنفسی  ناراحتی  است، 
بررسی  به  نیاز  ادعاها  این  اما  است  زیاد 
با  آمارها  مقایسه  و  کارشناسی  علمی و کار 
نیست.«  مستند  و  دارد  کشوری  میانگین 
ملی  همایش  ششمین  در   ۱۳۹۱ سال  در 
محیط  مهندسی  تخصصی  نمایشگاه  و 
جیوه  »آلودگی  عنوان  با  مقاله ای  زیست 
ماهشهر«  شهرستان  ساحلی  آب های  در 
غلظت   « مقاله  این  اساس  بر  شد.  منتشر 
و   )۲۵۰  ppb( شوریده  ماهی  در  جیوه 
حد  از  باالتر   )ppb۱۰۶۶(ماهشهر میگوی 
مجاز بود و به طور کلی میزان آلودگی جیوه 
صید  ماهیان  از  بیشتر  ماهشهر  ماهیان  در 
و  )بندرعباس  دیگر  شهرهای  آب های  شده 
شمال( بود.« سه سال بعد در سال ۱۳۹۴ 
در  جیوه  تجمع   « عنوان  با  دیگری  مقاله 

 )Larus cachinnans( پازرد  کاکایی 
در  شادگان«  منطقه  و  ماهشهر  بندر  در 
تهران  دانشگاه  شناسی«  »محیط  فصلنامه 
است:  آمده  پژوهش  این  در  شد.  منتشر 
پازرد  کاکایی  که  است  آن  مبین  »نتایج 
جیوه  زیستی  پایش  برای  مناسبی  گونه 
بافت  و  است  شادگان  و  ماهشهر  بندر  در 
قابل  بافت  مناسب ترین  پرنده  این  پر 
همچنین،  است.  جیوه  پایش  در  استفاده 
مقایسه نتایج این مطالعه با استانداردهای 
سازمان بهداشت جهانی نشان داد که میزان 
کاکایی  پرنده  مختلف  اندام های  در  جیوه 
است.  مذکور  استانداردهای  از  باالتر  پازرد 
در  پتروشیمی  وسیع  فعالیت  به  توجه  با 
دقیق تری  نظارت  می رسد  نظر  به  منطقه 
باشد.«  الزم  صنعت  این  پساب  دفع  بر 
با  دیگری  مقاله   ۹۶ سال  در  بعد  سال  دو 
در  جیوه  آلودگی  میزان  ارزیابی   « موضوع 
بین جزرومدی خوریات ماهشهر«  رسوبات 
در فصلنامه » محیط زیست طبیعی )منابع 
مطالعه  این  شد.  ایران(«منتشر  طبیعی 
در  جیوه  باالی  مقادیر  می  داد  نشان  هم 
با  و  است  شده  یافت  پتروشیمی  خور 
از  تدریج  به  خور  این  از  فاصله  افزایش 
  ۹۸ سال  در  می شد.  آلودگی کاسته  میزان 
زیستی  »دستیابی  عنوان  با  پژوهش  یک 
پتروشیمی  و  خوریات  رسوبات  در  جیوه 
جعفری، بندر امام« که در فصلنامه » علوم 
و تکنولوژی محیط زیست« منتشر شد. بر 
اساس یافته های این پژوهش » داده های 
غلظت کل جیوه مورد مطالعه در نمونه های 
لیتر  بر  میلی گرم   ۲/۱۹ حداقل  با  رسوب 
میلی   ۴۵/۷۱ حداکثر  و   ۸-۲ ایستگاه  در 
میانگین  با  و   ۹-۱ ایستگاه  در  لیتر  بر  گرم 
می دهد  نشان  لیتر،  بر  گرم  میلی   ۹/۲۳
عنصر  این  به  نسبت  منطقه  رسوبات  که 
آلوده است. هم چنین میزان جیوه موجود 
استانداردهای  حد  از  منطقه  رسوبات  در 
سال  سه  بود«.  بیشتر   NOAA بین المللی 
اشرفی،  جواد  محمد   ۱۴۰۱ خرداد  در  بعد 
خوزستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
دریایی  فنون  و  علوم  ملی  همایش  در 
راستای  در  مثبتی  »اقدامات  کرد:  اعالم 
برخی  و  گرفته  صورت  تخریب ها  کاهش 
وارد  جیوه  زیادی  حجم  که  پتروشیمی ها 
خور می کردند با استفاده از تجهیزات مدرن 
این میزان را کاهش داده و حتی در مواردی 
تبدیل  سبز  صنایع  به  پتروشیمی  آالینده  از 
با این وجود همچنان درصد جیوه  شده اند. 
شرکت هایی  و  باالست  بسیار  خوریات  در 
محیط  مسائل  به  توجه  بدون  که  هستند 
خود  اقتصادی  منافع  راستای  در  زیست 
نمونه  می کنند.  فعالیت  ماهشهر  منطقه  در 
است که  »شیمی بافت«  پتروشیمی ها  این 
پساب با غلظت اسید ۷۰ تا ۸۰ درصد وارد 
در  هم  شرکت  این  پرونده  و  می کند  خور 
پتروشیمی  یا  است  موجود  قضایی  مراجع 
ایجاد  هوا  آلودگی  اینکه  بر  عالوه   »رازی« 
می کند، پساب های آلوده را به خور می ریزد 
زیست  محیط  پیگیری های  علیرغم  و 
همچنان برخورد مناسبی با این پتروشیمی 

است.« نگرفته   صورت 
بین  ارتباط  درباره  مطالعه ای  گرچه 
سقط جنین ها و پتروشیمی  منتشر نشده اما 
آلودگی آب باعث شده مردم ماهشهر دیگر از 
ماهی های خور استفاده نکنند زیرا معتقدند 
خوردن ماهی های خور تنها وارد کردن جیوه 
بیماری های  نهایت  در  و  خانواده  بدن  به 
از  ماهشهری  ملوان  عبدهللا  است.  متعدد 
جمله همین افراد است. او در این گفت وگو 
نگاهی  شد،   انجام  لنج  یک  عرشه  روی  که 
به دریا انداخت و گفت: آن وقت ها که همه 
و  می خریدند  ماهشهری  صیادان  از  ماهی 
امروز که کسب وکار از بین رفته است. حتی 
از  می دهند  ترجیح  هم  ماهشهری ها  خود 
البته  دهند.  انجام  را  خریدشان  هندیجان 
شده که  گران  آنقدر  ماهی  عبدهللا  به گفته 
دیگر غذایی مرسوم نیست که بتوان آن را به 

مصرف کرد. هفته  در  تناوب 

یک شهر و یک درمانگاه با چهار تخت
خبرنگاران  باشگاه   ۱۳۹۹ مرداد   ۱۷
به  آن  در  که  کرد  منتشر  را  خبری  جوان 
روابط  سرپرست  ادیبی  محسن  از  نقل 
اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  عمومی  
قبولی  قابل  اعتبارات  بود:  پتروشیمی  آمده 
زیرساخت های  تقویت  و  توسعه  برای 
داده  اختصاص  ماهشهر  امنیت  و  سالمت 
شده است. به گفته او »ساخت و تجهیز ۲ 
کلینیک تخصصی در شهر چمران و شهرک 
توسعه  کارگروه  طرح های  جمله  طالقانی از 
بخش  زیرساخت های  تقویت  برای  متوازن 
عالوه  و  است  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
احداث  خون،  انتقال  پایگاه  ساخت  آن،  بر 
یک  احداث  و  روستایی  بهداشت  مرکز   ۳
دیگر  از  ماهشهر   ۷ فاز  در  بهداشتی  پایگاه 
بود.  مردم  سالمت  با  مرتبط  پروژه های 
مجموع اعتبار تخصیصی برای این پروژه ها 
۲۵ میلیارد تومان است که ۵۰ درصد آن را 
این  و  است  پتروشیمی  تقبل کرده  صنعت 
بهره برداری  به  تا ۳ سال  پروژه ها طی یک 
خواهند رسید.در بخش امنیت نیز، پس از 
اغتشاشات آبان ماه ۹۸ و مطالبات مردمی 
امنیت شهرستان،  افزایش سطح  به   نسبت 
این مسئله به یکی از اولویت های مسئوالن 

شهرستان تبدیل شد و این اولویت خود را 
نشان  متوازن  توسعه  کارگروه  مصوبات  در 
داد و در این کارگروه ۱۰ میلیارد تومان برای 
امنیتی  انتظامی و  زیرساخت های  تقویت 
از  تماما  اعتبار  این  که  یافت  اختصاص 
خواهد  پتروشیمی  پرداخت  صنعت  سوی 

شد«.
»حبیب   ۱۴۰۰ ماه  دی  در  بعد  سال  یک 
در  ماهشهر  بندر  مردم  نماینده  آقاجری« 
درمانگاه  اسالمی  ساخت  شورای  مجلس 
سال  این  موثر  اقدامات  از  یکی  را  جراحی 
اهالی  از  »محمود«  حال  این  با  دانست. 
جراحی در این باره  گفت: درمانگاه قبال جزو 
اموال شرکت بود و شرکتی ها از آن استفاده 
می کردند. منتها سپاه آن را خریداری و اسم 
آن را هم عوض کرد و در حال حاضر به عنوان 
می شود.  شناخته  سلیمانی  شهید  درمانگاه 
دو  دارد،   تخت  چهار  درمانگاه  او  گفته  به 
تخت برای آقایان و دو تخت برای خانم ها. 
فاز۱جراحی  در  هم  بیمارستان  یک  او گفت 
روبروی حسینیه سید احمد به سمت پارک 
ارم داریم. این بیمارستان سال هاست توسط 
شرکت پتروشیمی  بندر امام ساخته شده و 
بنابراین  قبول می کنند  را  دفترچه شرکتی ها 
برایش  نباشد  شرکتی  مراجعه کننده  اگر 

می شود. حساب  آزاد  هزینه ها 

جراحی نه آب دارد نه شبکه فاضالب
آذر ماه دو سال قبل باران شدیدی بارید 
و فاضالب تا عمق زندگی مردم جراحی نفوذ 
کرد. در ۱۱ آذر همان سال امام جمعه جراحی 
روزنامه  با  همان شهر چمران گفت وگویی  یا 
فرهیختگان داشت. او گفت: »ما فاقد شبکه 
آب های سطحی هستیم و شبکه فاضالب هم 
قبل از انقالب بوده و این شهر ساخت غربی 
داد.  رخ  پتروشیمی  به دلیل صنعت  بوده که 
شبکه فاضالب در این شهر فرسوده و قدیمی 
فاضالب  شبکه  با  متناسب  جمعیت  است. 
شبکه  فاقد  کل  در  جاها   برخی  و  نیست 
فاضالب هستند و آب و فاضالب متاسفانه در 
جوی های روباز ریخته می شود که منظره بدی 
ایجاد می کند. با وجود اینکه ۱۰ روز قبل اعالم 
شد باران شدیدی در جنوب غرب و خوزستان 
خواهیم داشت، آقایان مدیر اجرایی و آبفا و 
شهرداری تدارک الزم و آمادگی الزم را برای 
اولیه  نداشتند و در همان ساعات  باران  این 
بارندگی شب شنبه که بارندگی شروع شد، در 
عرض یک ساعت شهر چمران را آب فراگرفت 
بر  شد.  مردم  منازل  وارد  فاضالب  و  آب  و 
چمران  تلنبه خانه  متاسفانه  بارش ها  این  اثر 
آب  باید  جایی که  یعنی  رفت،  آب  زیر  هم 
پمپاژ و تخلیه کند زیر آب رفته است و این 
نشان می دهد زیرساخت های شهری در چه 
اندازه است. وقتی تلنبه خانه زیر آب رفت از 
کار افتاد و باید معجزه می شد که آب کاهش 
کنند.  تعمیر  دوباره  را  تلنبه خانه  تا  می یافت 
آبان ماه  در حوادث  داریم که  نیزاری  ما یک 
شهرت جهانی پیدا کرد. این نیزار هم پیش از 
این پر از آب و فاضالب شده بود. کل فاضالب 
شهرک بعثت و شهر چمران در نیزار ورودی 
شهر چمران است و در تابستان تخلیه نشده 
بود. این امر مزید بر علت شد. آب سطحی 
که از آب باران و خود باران آنجا سرریز شد، 
مردم  منازل  داخل  به  آب  این  شد  باعث 
رفته  آب  زیر  مردم  وسایل  تمام  و  بازگردد 
است. خسارات زیادی در سطح شهر چمران 
را  خود  وسایل  مردم  از  خیلی  و  شده  وارد 
از دست دادند. متاسفانه فاضالب وارد خانه 
مردم شد و اکثر خانه های مردم نجس شده 
است، چون نجاست وارد منازل شده است«. 
نبوده و  این تنها مشکل مردم جراحی  البته 
درباره  جراحی  اهالی  از  »محمود«  نیست. 
سایر چالش های این شهر در بحث آب گفت: 
در فاز یک کانال روباز بود که نقش سیل شکن 
را ایفا می کرد که روی آن را با قالب های بزرگ 
گرفتند و گفتند آب جاری برای فضای سبز 
کانال  این  االن  متاسفانه  باشد.  رودخانه  از 
تبدیل به فاضالب و جایی برای زندگی موش 
در  هم  برق  قبال  است.  شده  همان گرزه  یا 
پول  و شرکت ها  بود  زیرزمینی  برق  جراحی 
آن را می دادند اما آنها اعالم کردند ما پول برق 
کنار  در  برق هوایی شد.  و  نمی کنیم  تقبل  را 
اینها در تابستان ما با قطعی آب مواجهیم که 
آن را با منبع های خودمان تامین می کنیم و 

مخازن کفاف آن را نمی دهد.
»تنها بندر صادرات پتروشیمی  ایران« با ۲۵ 
الگویی  بود  قرار  پتروشیمی  روزگاری  واحد 
برای توسعه پایدار باشد اما با گذشت  دهه ها 
توسعه و پایدار از هم جدا شدند تا توصیفی 
شهرک هایش  و  جراحی   در  شرایط  از 
که  توسعه ای  باشد.  ماستیک  و  تنیده 
پتروشیمی ها نویدش را داده بودند، مزایای 
پول  ادامه  در  و  می رسد  غیربومیان  به  آن 
می شود.  سرازیر  دیگر  شهرهای  به  آن 
در  فاضالب  رودخانه   پس  از  توسعه  این 
و  فرهنگی  مراکز  ساخت  پس  از  ماهشهر، 
تفریحی برای ساکنان  و حتی به کار آبیاری 
آن که  حوالی  بلوار  در  شده  گیاهان کاشته 
ردیف خشک شده اند برنمی اید. این توسعه 
تنها در آن منطقه برای برخی شهرک نشینان 
یک  بومیان  برای  و  است  ناحیه  اهالی  و 
نیزار به جا می  ماند ، یک نیزار که در سمت 
چپ جاده از ماهشهر به شهرک بعثت قرار 
تیرهای  از  ردی  آسفالت که  چند  و  گرفته 
برق بر میدان های مسیر باقی مانده است.

برای ورود به بهشت باید از سد نگهبانان عملیات غیرصنعتی ماهشهر گذشت. درهای ورودی به اذن آنها بسته و باز می شود.  ساعت به 
راس ۱2 که برسد درها را می بندند و هیچ جادویی نمی تواند آن را باز نگه دارد.



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2315   | یک شنبه  29 خرداد 1401  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

شورای ترافیک تهران در حالی مجوز ساخت تونل 
شهید متوسلیان را با این توجیه که بزرگراه صیاد 
شیرازی را از بن بست خارج می کند داده که به 
نظر می رسد توان تأمین مالی این پروژه از عهده 
با  دیگر  سوی  از  است.  خارج  تهران  شهرداری 
توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور هیچ نهادی 
در بخش خصوصی هم توان اجرای این پروژه 
را ندارد. عموما ابرپروژه های عمرانی و ساخت و 
سازی عماًل به بخش خصوصی نمی رسد و فقط 
یک نهاد عهده دار آن ها می شد. پیش از آنکه به 
گمانه زنی درباره اینکه کدام بخش ممکن است 
برای سرمایه گذاری در این پروژه پیش قدم شود 
باید ببینیم تونل متوسلیان چه ابعادی دارد. شاید 
بد نباشد در همین حال و هوا این پرسش را هم 
از ذهن بگذرانیم که ساخت و اجرای پروژه بزرگراه 
طبقاتی صدر دقیقًا چه مشکلی از تهران را حل 
ترافیک که همچنان هم در طبقه زیرین  کرد؟ 

و هم در طبقه رویی آن نفس همه کسانی که 
می خواهد به شمال و شمال شرق تهران بروند 
را گرفته است. تراکم جمعیت و ساخت و ساز 
در منطقه یک تهران نیز یکی از موضوعاتی است 
که پل صدر به این بخش تحمیل کرد. بنابراین 
در شرایطی که دقیقًا نمی دانیم ابرپروژه ای چون 
پل یا بزرگراه طبقاتی صدر چه خدمتی به تهران 
به  ابرپروژه دیگر  باید یک  و تهرانیان کرده چرا 
تهران و ساکنانش تحمیل کنیم؟ آیا همین که 
بزرگراه صیاد شیرازی به میدان کوچک سپاه ختم 
می شود و حکم بن بست را پیدا کرده کافیست تا 
چنین پروژه را به شهروندان تهرانی تحمیل کنیم؟

 ابرپروژه ای که در دوران قالیباف 
کلید خورد

ابعاد پروژه مورد نظر به درستی اعالم نشده است. 
محمدباقر  تعریف شد که  زمانی  در  پروژه  این 
قالیباف شهردار تهران بود و شورای شهر نیز در 

ترکیب  دوباره  حال که  بود.  اصولگرایان  دست 
و  اصولگرایان  دست  به  شهر  شورای  اعضای 
دوباره  جان  هم  پروژه  این  افتاده  نواصولگرایان 
تونل  احداث  پروژه  می شود  است. گفته  گرفته 
شهید احمد متوسلیان که وظیفه برقراری ارتباط 
بزرگراه شهید صیاد شیرازی با بزرگراه آزادگان را 
به عهده دارد، به  لحاظ کمک به کاهش بار ترافیک 
بخشی  به  پاسخگویی  و  علی)ع(  امام  بزرگراه 
از سربار اضافه این بزرگراه شمالی ـ جنوبی، از 
نقش ترافیکی مهمی برخوردار است. طول تونل با 
احتساب رمپ های ورودی و خروجی به حدود ۱۱ 

می رسد. کیلومتر 
جالب اینجاست که توصیف اقبال شاکری عضو 
اسبق شورای شهر درباره این پروژه هم حکایت 
از عدم شفافیت دارد. براساس گزارشی که ایسنا 
منتشر کرده اقبال شاکری رئیس اسبق کمیته 
عمران شورای شهر اعالم کرده بود که احتمااًل این 

تونل یک تونل بیش از هشت کیلومتری، سه 
طبقه خواهد شد که دو طبقه آن مربوط به رفت و 
آمد ترافیکی است و طبقه زیرین برای بحث تهویه 
و تاسیسات تونل پیش بینی می شود. ضمن اینکه 
سعی می شود این تونل در منطقه پر ازدحام شهر 

و بازار وصل شود.
پرسشی که پس از توجیه حل ترافیک مطرح و 
برجسته می شود این است که آیا تهران ظرفیت و 
گنجایش آن را دارد که با تحمیل چنین پروژه هایی 
بخواهیم چندین سال درگیر ساخت آن باشد تا در 

بهترین حالت ۵ سال بعد از آن بهره برداری کند؟
نگرانی درباره تحمیل چنین پروژه هایی که صرفًا 
با تصمیم شورای ترافیک تهران به شهر تحمیل 
وقتی  ندارد  نقشی  آن  در  مردم  نظر  و  می شود 
بیشتر می شود که سخنان دیگر مدیران شهرداری 
معاون  صارمی  حمیدرضا  بشنویم.  را  تهران 
چندی  تهران  شهرداری  شهرسازی  و  معماری 
قبل درباره جمعیت پذیری تهران در گفت وگو با 
بعضا  این که  بود :  تاکید کرده  همشهری آنالین 
گفته می شود جمعیت پذیری تهران نباید افزایش 
پیدا کند، درست نیست. با اینکه برخی مناطق 
در خود جا  از ظرفیت شان جمعیت  کمتر  شهر 
داده اند، اما در برخی مناطق مثل منطقه ۳ این 

از ظرفیت است. بیشتر  جمعیت پذیری 
و  جامع  طرح  اساس  بر  بود :  کرده  تأکید  او 
از  کمتر  تهران،  مناطق  از  تعدادی  تفصیلی، 
که  داده اند  جا  خود  در  جمعیت  ظرفیت شان 
بیشتر، مناطق جنوبی تهران را شامل می شود و 
این مناطق هنوز هم برای جمعیت پذیری ظرفیت 
دارند. بنابراین در برنامه ساخت مسکن در قالب 
قرارگاه جهادی مسکن، بیشترین هدفمان در این 

بود. خواهد  متمرکز  مناطق 
این اظهارنظرها در حالی از سوی مدیران شهری 
مطرح می شود که هیچ کس به درستی از پدیده 
فرونشست زمین در دشت های تهران و اطرافش 
رسانه ها  اخیر  ماه های  در  صرفًا  و  نیست  آگاه 
در دشت  فرونشست  نشانه های  تالش کرده اند 
ورامین و نظایر آن را به تصویر بکشند اما آن ها 
که در اتاق های بسته تصمیم سازی می کنند عماًل 

توجهی به این موضوع ندارند.

پروژه ای که باید ساخته شود 
ایسنا در گزارشی درباره ساخت تونل شهید 
»سالهاست که  است:  نوشته  متوسلیان  احمد 
صیاد  بزرگراه  که  دارد  سعی  شهری  مدیریت 
به کارکرد  از بن بست خارج کرده و  را  شیرازی 
اصلی اش که همان تسهیل در جریان عبور و مرور 
است برگرداند؛ اما هنوز موفق نشده است.« این 
پروژه بعد یا همزمان با پروژه پل طبقاتی صدر 
در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف طراحی و 
مطالعه شده است. به عبارت دیگر این پروژه از 
جمله پروژه هایی است که شهردار اسبق تهران که 
به  اینک رئیس مجلس شورای اسالمی است 
شهر تهران تحمیل کرده و مشخص نیست هزینه 

گزاف آن قرار است چگونه تامین شود.
درباره  خود  گزارش  در  ایسنا  توصیف  این  با 

ضرورت ساخت این تونل نوشته است :  بزرگراه 
شهید صیاد شیرازی یکی از معدود بزرگراه هایی 
است که در میدان اصلی شهر  پایان می یابد؛ این 
بزرگراه از بزرگراه ارتش شروع و در میدان سپاه 
پایان می یابد و این مسئله سبب شده است که در 
اکثر اوقات روز شاهد ترافیک سنگینی در حوالی 

میدان سپاه و چراغ قرمز معروفش باشیم.
این گزارش همچنین افزوده است مدتی بحث 
ساخت تونل متوسلیان مسکوت ماند و اتفاقی 
در این خصوص رخ نداد تا اینکه علیرضا زاکانی 
شهردار تهران در یکی از برنامه های خبری خود 
مجددا خبر از اجرای پروژه شهید متوسلیان به 
دنبال  به  بود:  و گفته  داده  تونل شهری  صورت 
این هستیم تا پروژه بزرگراهی شهید متوسلیان 
را که ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا بزرگراه 
آزادگان و حدود ۹ کیلومتر است را به زیر زمین 
ببریم تا در قالب تونل شهری ساخته شود و یک 
گشایش شمالی جنوبی در میانه شهر تهران ایجاد 
شود. بعد از این سخنان عنوان شد که در جلسه ای 
راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای 
پروژه احداث تونل شهید متوسلیان مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفته است و بار دیگر تاکید 
شده بود که این تونل  در قالب اجرای یک پروژه 
مشارکتی ساخته شود. هرچند که عباس شعبانی 
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران می گوید 
که بنا به مصوبه شورای شهر، شهرداری نمی تواند 
حتی یک ریال نیز صرف ساخت تونل متوسلیان 

کند و باید بخش خصوصی وارد عمل شود.
مورد  در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  شعبانی  عباس 
آخرین تصمیمات شهرداری برای ساخت تونل 
شهید متوسلیان، می گوید: ساخت تونل شهید 
متوسلیان یک الزام است، چرا که یک محوری 
را از بن بست خارج می کند و دقت داشته باشید 
که مردمی که در محدوده بزرگراه صیاد شیرازی 
زندگی می کنند برای آنکه به سمت جنوب تهران 
حرکت کنند یا باید از مسیر پرترافیک داخل شهر 
یعنی میدان بهارستان، میدان شوش و ... عبور 
کنند و یا با طی مسافتی از بزرگراه موازی امام 

علی )ع( استفاده کنند.
او با بیان اینکه اتوبان صیاد شیرازی با شرایط 
فعلی کارایی الزم را ندارد، ادامه می دهد: شما 
پس از اتمام مسیر از بزرگراه صیاد شیرازی وارد 
میدان سپاه که یک میدان کوچک است می شوید 
و حجم باالی خودروهای ورودی به این میدان 

کوچک سبب اختالل در تردد شده است.
اساس  بر  اینکه  بیان  با  تهران  شهردار  معاون 
مصوبه شورای شهر ساخت تونل متوسلیان باید 
با اعتبارات بخش خصوصی باشد، می گوید: بر 
اساس مصوبه شورای شهر تهران شهرداری حتی 
اعتبارات خود صرف  از  نمی تواند  نیز  ریال  یک 
ساخت تونل متوسلیان کند و تنها راه ساخت تونل 

اعتبارات بخش خصوصی است. جذب 
شعبانی با بیان اینکه احداث این تونل می تواند 
منطقه کمک کند،  این  در  ترافیکی  رفع گره  به 
می افزاید: در حال حاضر محور بزرگراهی )صیاد 

شیرازی( به یکباره قطع شده و خودروها از بزرگراه 
این میدان  وارد یک معبر درجه ۲ می شوند که 
کوچک نمی تواند جریان تردد خودروهای ورودی 
را مهار کند و به همین علت ترافیک ایجاد می شود.
او با بیان اینکه هیچ گزینه ای غیر از ادامه بزرگراه 
صیاد شیرازی نداریم، می افزاید: در ادامه مسیر 
و  بهارستان  مولوی،  بازار،  محور  متوسلیان  تونل 
شوش را پشت سر می گذاریم که این مسیر پر 
از ترافیک است و الزم است که از میدان سپاه تا 
بزرگراه آزادگان، بزرگراه صیاد شیرازی که نام این 
قسمت را شهید متوسلیان نامگذاری کردند، ادامه 
داشته باشد.معاون فنی و عمرانی شهردار تهران 
دارد  تسهیل گری  نقش  اینکه شهرداری  بیان  با 
و می تواند سرمایه گذاران را کمک کند و مجوز و 
مستندات قانونی را ارائه کند، می گوید: البته در فاز 
یک دوباره تونل متوسلیان بازطراحی شده است و 
تغییراتی ایجاد شده که برای سرمایه گذاران جذاب 
باشد. او ادامه می دهد: در نمایشگاه فرصت های 
برگزار  ماه  تیر  در  که  شهرداری  سرمایه گذاری 
خواهد شد تونل متوسلیان را معرفی می کنیم و 
اگر سرمایه گذاری استقبال کرد با آنها همکاری های 
الزم را خواهیم داشت تا این مسئله به ثمر بنشیند.

چه تضمینی برای بهبود 
ترافیک وجود دارد؟

صدر  طبقاتی  پل  ساخت  شروع  ابتدای  از 
کارشناسان شهری و حمل و نقل اعتقاد داشتند 
که بودجه ساخت این پروژه باید صرف توسعه 
و  از مدیران شهری  اما هیچ یک  مترو می شد. 
تصمیم سازان و هیچ یک از ناظران از جمله اعضای 
شورای شهر نتوانست جلوی ساخت این پروژه را 
بگیرد. این موضوع که پروژه های شهری باید تابع 
بلندپروازی های شهرداری تهران باشد یا محصول 
برخاسته از نیاز مردم پرسش دیگری است که 
هیچ یک از مدیران و ناظران شهر به آن پاسخ 
با مردم  نمی دهند. شاید اگر چنین پروژه هایی 
در میان گذاشته شود اتفاقًا مردم خودشان برای 
بهبود وضعیت ترافیکی در آن منطقه راهکارهای 
بهتر و ارزان تری داشته باشند. در مورد پروژه پل 
طبقاتی صدر علی خاکساری، عضو هیئت علمی 
حوزه  متخصص  و  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
بود:  ایرنا گفته  به خبرگزاری  حمل ونقل شهری 
پروژه طبقاتی پل صدر پنج تا ۱۰ سال آینده به دلیل 
بهبود  در   ناکارآمدی  و  علمی  توجیه  نداشتن 
ترافیک منطقه، تخریب خواهد شد که تخریب 
این مجموعه هزینه بسیار گزافی را به شهروندان و 

مدیریت شهری تهران تحمیل می کند.
از سوی دیگر پیروز حناچی شهردار سابق تهران 
و یکی از منتقدان قدیمی پل طبقاتی صدر نیز 
پیشتر در اظهارنظری که خبرآنالین منتشر کرده 
گفته بود: روزی که می خواستند پل صدر را احداث 
کنند، اعالم کردند که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان 
برای آن هزینه شده اما عمال ساخت این پل بیش 
از چهار هزار ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برده است که 
اگر تملکات اراضی اطراف برای احداث پل را نیز به 

آن اضافه کنید، بیش از این رقم است.

 شورای ترافیک ساخت تونل شهید متوسلیان را تصویب کرده اما به شرط داشتن سرمایه گذار

پروژه هایی که به تهرانی ها تحمیل می شود
 خطر فرونشست تهران بیشتر شده است و مدیران شهری می خواهند باز هم دل تهران را حفر کنند

نگرانی درباره تحمیل چنین 
پروژه هایی که صرفًا با تصمیم 
شورای ترافیک تهران به شهر 
تحمیل می شود و نظر مردم در 
آن نقشی ندارد وقتی بیشتر 
می شود که سخنان دیگر مدیران 
شهرداری تهران را بشنویم

|پیام ما | شورای ترافیک تهران مجوز ساخت تونل شهید متوسلیان مشروط به تامین منابع خارج از بدنه شهرداری تهران تصویب  کرده 
 است و حاال پرسش های متعددی پیش روی ناظران و فعاالن شهری قرار دارد. این پرسش ها زمانی بیشتر ذهن ناظران شهری را به خود 
می خواند که بدانیم وقتی پروژه ساخت پل طبقاتی صدر آغاز شد تخمین زده شده بود 500 تا 700 میلیارد تومان هزینه در پی داشته باشد 

اما صورتحسابی که شهرداری تهران باید آن را می پرداخت 4هزار و 379 میلیارد تومان بود.
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مدیریت شعب- بانک صادرات استان لرستان 

مزایده عمومی فروش امالک مازاد بانک صادرات لرستان شماره1401/1 نوبت اول

ردیف
شناسه
ملك

کاربرینوع ملکپالك ثبتیآدرس ملك
وضعیت 
تصرف

عرصه
)متر مربع(

اعیان
)متر 
مربع(

مبلغ پایه در مزایده
)نقد ( سهم بانک

سپرده تودیعی 
جهت شركت در 
مزایده )به ریال(

توضیحـات

ملکی شش دانگ۲۸۳۷۳۹.۲۳۵۳,۷۹۷,۶۰۰,۰۰۰۲,۲۱۸,۹۸۸,۰۰۰تخلیهتجاریساختمان۲۲۵۹/۳۱۳خرم آباد خیابان انقالب بلوار کیو۱۴۳۳۵

نوزده سهم مشاع از شصت سهم عرصه و اعیان )تخلیه ملک به عهده خریدار می باشد.(۸۸.۴۸۱۴,۹۰۵,۹۳۰,۶۶۶۵۲۴,۵۲۹,۶۵۳*متصرف داردمسکونیآپارتمان۵۲۳۸۲/۱۱۶تهران سعادت آباد میدان سرو خ ۱۸ متری مطهری۲۱۰۴۸۶

۳۱۰۳۶۷
 ازنا بلوار جهاد خیابان شهید زمانی نبش تقاطع دوم 

شهید ترابی
شش دانگ )تخلیه ملک  به عهده خریدار می باشد.(۴۱.۶۴۱.۶۵,۶۱۱,۵۰۰,۰۰۰۲۸۰,۵۷۵,۰۰۰متصرف داردمسكونیساختمان۳۰/۱۰۹۹۲

یك دانگ مشاع ازشش دانگ عرصه واعیان )تخلیه ملک  به عهده خریدار می باشد.(۳۱۱۹۸۱۳۱,۲۵۱,۴۸۶,۶۶۶۶۲,۵۷۴,۳۳۳متصرف داردصنعتیساختمان۲۰/۱الیگودرز كیلومتر۶جاده ازنا ۴۷۲۸۰

۴۸۰.۹۳۶۷.۶۸,۲۴۷,۴۸۵,۴۱۶۴۱۲,۳۷۴,۲۷۰متصرف داردمسكونیساختمان۷۶/۱۰۴۷۲الیگودرزخ حافظ دانشمند كوچه وحدت ۵۷۵۵۷۹
سند انتقال اجرایی - شصت و دو شعیر از نود و شش شعیر شش دانگ 

)تخلیه ملک  به عهده خریدار می باشد.(

۶۰۴.۹۵۸۷۳.۸۵۴۹,۸۱۶,۷۵۳,۱۲۵۶۹۹,۰۸۳,۷۶۶متصرف داردمسكونیساختمان۱۰۷/۳۵۸۹بروجرد بلوارشهیدبهشتی كوچه شهیددوامی بن بست سوم۶۷۲۷۰
هفتادوپنچ ممیزهشت صدم سهم مشاع ازنودوشش سهم عرصه واعیان 

)تخلیه ملک  به عهده خریدار می باشد.(

۵۲۹.۲۳۱۸۰۵۳۱,۴۸۵,۸۰۴۲۶,۵۷۴,۲۹۰متصرف داردمسكونیساختمان۷۳۰/۱۵بروجرد روستای قلعه نوفلك الدین۷۷۳۱۱
چهل ممیزهشتادوچهارصدم سهم مشاع ازنودشش سهم عرصه اعیان 

)تخلیه ملک  به عهده خریدار می باشد.(

۰۵۸/۶۱شعیر از ۹۶شعیر)تخلیه ملک  به عهده ).خریدار می باشد۸۵۵۴۰۵.۶۲۰,۹۹۰,۵۹۵,۵۶۲۵۵۴,۹۵۲,۹۷۸متصرف داردصنعتیسوله۱/۳/۷۳۹بروجردخیابان شهید قندی نرسیده به سه راه دارایی۸۷۵۳۶

۸۵.۱۶۲,۲۷۰,۵۷۸,۵۰۰۱۱۳,۵۲۸,۹۲۵*متصرف داردمسكونیساختمان۴۶/۴۳۵بروجرد -خیابان بحرالعلوم-كوچه شهیدكزازی-پالك۱و۹۹۱۷۹۳
شصت وسه ممیزنودونه صدم سهم مشاع ازنودوشش سهم عرصه اعیان 

)تخلیه ملک  به عهده خریدار می باشد.(

۱۰۱۰۳۶۹
 بروجرد جاده کمربندی جاده استخر نساجی جنب 

کارخانه شکری
۲۹۷۵.۷۷۱۶۰۸.۸۳۱,۷۷۴,۳۱۵,۷۷۸۶۰۸,۸۷۱,۵۷۹متصرف داردصنعتیکارخانه۵۶/۹۲

چهل و هفت ممیزششصد و چهل و دو هزارم مشاع از نود و شش سهم  عرصه و اعیان )تخلیه ملک  به 
عهده خریدار می باشد.(

۲۰۰۱۳۰.۶۷۱,۵۴۰,۸۰۴,۰۷۹۷۷,۰۴۰,۲۰۴متصرف داردمسكونیساختمان۳۸۸۰/۹۲ بروجرد خیابان علی بیات کوچه یاس پالک۱۱۱۰۳۷۰۱۲
بیست و هشت ممیز هفتصد و هشتاد و پنج هزارم سهم مشاع از نود و شش سهم )تخلیه ملک  به 

عهده خریدار می باشد.(

۹۳.۱۱۸۶.۲۵,۱۰۰,۵۳۶,۶۰۵۲۵۵,۰۲۶,۸۳۰متصرف داردتجاریساختمان۳۸۶۵/۱۱۷دورود كندوان بازار روز۱۲۷۲۷۶
بیست وچهارهزارونهصدوسی دوسهم مشاع ازسی و هشت هزارودویستوبیستوهفت سهم عرصه اعیان 

)تخلیه ملک  به عهده خریدار می باشد.(

چهار دانگ از شش دانگ )تخلیه ملک  به عهده خریدار می باشد.(۳۵۹۲۹۷۲,۴۰۹,۶۶۶,۶۶۶۱۲۰,۴۸۳,۳۳۳متصرف داردمسكونیساختمان۹۱/۳۰/۳۱۸الشتر خ شهید رحیمی كوچه شهید عزت اله حسنوند۱۳۹۷۸۱

ساختمان۹۸/۲۰۴الشتر خ كاشانی شرقی ۱۴۹۷۸۲
مسكونی- 

تجاری
 هشتاد و هشت صدم سهم از شش سهم )تخلیه ملک  به عهده خریدار می باشد.( ۱۴۹.۸۳۸۸۱,۷۲۰,۵۴۶,۶۶۶۸۶,۰۲۷,۳۳۳متصرف دارد

۶۵۴.۷۵۲۳۱۴۲۱,۷۲۶,۰۰۰۲۱,۰۸۶,۳۰۰متصرف داردمسكونیساختمان۱۲۲/۱۱۱۸رومشگان روستای بازوند۱۵۷۵۵۲
سند انتقال اجرایی-تمامیت یك دانگ وچهل وهشت صدم دانگ از شش دانگ )تخلیه ملک  به عهده 

خریدار می باشد.( 

بانك صادرات لرستان در نظر دارد تعداد ۱5 رقبه از امالك مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت كسب  اطالعات 
۱40۱  نسبت به خرید اسناد اقدام و  یا با شماره  تلفن های   /04 بيشتر و مشاهده امالک به سایت www.bsi.ir مراجعه و حداکثر تا ساعت ۱4:00 تاریخ 04/

 3324۱9۱4 و 3323۱707 در خرم آباد تماس حاصل نمایند.
۱40۱ /04 لغایت04/  ۱40۱ /03 /29 مزایده:  اسناد  فروش   زمان 

۱40۱ /04 /05 اسناد:   و  مدارک  تحویل   زمان 
۱40۱ /04 /06 پاکت ها:  بازگشایی   تاریخ 

 میزان مبلغ سپرده تودیعی جهت شرکت در مزایده مربوط به هر ملک، میبایست به حساب اعالمی واریز و یا از طریق صدور چک بانکی و یا 
ضمانت نامه )به غیر از بانک صادرات( شرکت در مزایده ارائه گردد. ضمنًا جهت خرید پاکت ها و دریافت اسناد و اوراق مزایده، ارائه فیش 

600.000  ریال به حساب یاد شده الزامی است.  واریزی به مبلغ، 
مطالعه مدارک و سوابق امالک و بازدید از آنها، قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری است. لذا پیشنهادات باید به صورت مشخص و شفاف 

 اعالم شود.  
کلیه امالک به صورت نقد و با شرایط اعالمی در جداول و وضع موجود هر ملک به فروش می رسد.

بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
آدرس دریافت اسناد مزایده: لرستان خرم آباد میدان 22بهمن بلوار ولیعصر )ع( ساختمان اداره مرکزی بانک صادرات - طبقه چهارم - دایره تدارکات و ساختمان

جهت تحویل پاکت ها صرفًا به آدرس درج شده در آگهی مراجعه گردد.
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اصفهان

مناطق بیابانی و گسترش روزافزون آن، محیط زیست 
را تهدید می کند و در صورت برنامه ریزی منطقی برای 
آموزش  با  همراه  بیابان  اقتصاد  توسعه  و  آن  مهار 
استفاده  با  روشن  چشم اندازی  می توان  شهروندان، 

اقلیم کشورمان تصور کرد. این ظرفیت بی پایان  از 
۲۷ خردادماه برابر با ۱۷ ژوئن، روز جهانی بیابان زدایی 
زمین  کره  ساکنان  برای  هشداری  تا  شده  نامیده 
باشد و بیش از این سبزی زمین را به خاک و خار 

نخراشند.
زهرا رمضانی علوی، کارشناس جغرافیا در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: زایش بیابان های خشک با افزایش 
جمعیت انسانی و رفتار خودخواهانه با منابع طبیعی 
روبه افزایش است و حیات همه موجودات زمین را 
برای  انسانی،  جامعه  برنامه ریزی  که  می کند  تهدید 
پوشش های  به خصوص  طبیعی  منابع  حفظ  و  احیا 
گیاهی و قطع تخریب سرزمین یک ضرورت است.

ناشی  زمین  به معنی تخریب  بیابان زایی  افزود:  وی 
بنابراین  است،  انسانی  عامل  و  اقلیمی  شرایط  از 
تغییر  و  نشده  محدود  خشک  مناطق  به  بیابان زایی 
نیمه  مناطق  به  را  بیابان زایی  انسانی،  عامل  و  اقلیم 
که  طوری  به  کشانده  هم  کوهپایه ای  و  مرطوب 
میلیون  یک  به  ایران  شمال  جنگل های  مساحت 

است. یافته  کاهش  هکتار 
این کارشناس جغرافیا تصریح کرد: بنا بر پژوهش ها، 
خشکسالی و کاهش سطح آب های زیرزمینی، ورود 
پوشش  نابودی  جنگل ها،  و  مرتع ها  به  دام  بی رویه 
و  گیاهی، توسعه بی ضابطه صنایع، کشت غیراصولی 

بیابان زایی  عامل های  مهم ترین  از  سنتی  کشاورزی 
و  انسان  به  عامل ها،  این  همه  اول  نقش  است که 

بر می گردد. او  رفتار 
به  عمیق  چاه  جایگزینی  تأکید کرد:  علوی  رمضانی 
جای قنات و استفاده بی رویه منابع آب زیرزمینی در 
نیم قرن گذشته، هم باعث افت سطح منابع آب شده 
است که  رسیده  شوری  درجه  به  مصرفی  آب  هم  و 
تخریب  به  منجر  آب شیرین،  منابع  بر  آب شور  غلبه 

می شود. زمین 
وی افزود: انسان ها خواسته یا ناخواسته، با تخریب 
پوشش  کاشت،  دست  جنگل های  حتی  و  مرتع ها 
بارندگی،  با هر  از بین برده و  را  بیابان  گیاهی کوه و 
تخریب کرده  را  خاک  بستر  و  شکل گرفته  سیالب 
وارد می کند. انسانی  بر جامعه  و خسارت های کالنی 
بدانند،  باید  مردم  گفت:  زیست محیطی  فعال  این 
جبران  قابل  روییده،  بیابان ها  در  نابودی گیاهانی که 
را  طبیعت  خود،  تفریح  بهانه  به  نباید  پس  نیست، 
نابود کنند و با آفرود سواری های بی ضابطه به طبیعت 
وارد نشده و باعث نابودی پوشش های مرتعی مناطق 

نشوند. بیابانی 
رمضانی علوی تأکید کرد: گردش در طبیعت یکی از 
مؤلفه های سالمت جسم و روان شهروندان است، اما 
محیط  حامی  تشکل های  دهیاری ها،  شهرداری ها، 
آموزش  مردم  به  باید،  تورهای گردشگری  و  زیست 
بدهند که  وقتی وارد بیابان و کوه و جنگل می شوند، 
در مسیرهای مشخص شده حرکت کنند و زباله ها را 

نکنند. اطراف رها  در محیط 

توسعه اقتصاد بیابان، با آموزش شهروندان

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیالن، با اشاره به افزایش تماس متعدد مردم با سامانه 
۱۳۵ جهت اطالع رسانی قاچاق چوب، ادامه داد: از ۴۰۰۰ پرونده قاچاق رسیدگی شده 

در سال گذشته ۲۷۰۰ پرونده مربوط به قاچاق چوب بوده است. 
امینی یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز حوزه حفظ منابع طبیعی را در حوزه 
قاچاق چوب دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه در استان های شمالی با افزایش 
این پدیده شوم مواجه هستیم  و لذا راهبرد ما برخورد و رسیدگی و مجازات شدید 
است.مدیرکل تعزیرات حکومتی گیالن، با اشاره به افزایش تماس متعدد مردم با 
سامانه ۱۳۵ جهت اطالع رسانی قاچاق چوب، ادامه داد: سامانه ۱۳۵ گزارشات مردمی 
را دریافت می کند تا در حوزه نظارت و بازرسی بنگاه های اقتصادی و بهداشت و درمان 

و قاچاق با ضابطین و کاشفین همکاری داشته باشیم.
او با بیان اینکه از ۴۰۰۰ پرونده قاچاق رسیدگی شده در سال گذشته ۲۷۰۰ پرونده 
مربوط به قاچاق چوب بوده است، تصریح کرد: قاچاق چوب تا سال گذشته صرفا 
مجازات نقدی داشت که بازدارندگی ایجاد نمی کرد، اما در اصالحیه قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز مصوب فروردین امسال، عالوه بر جزای نقدی اقدام به تعلیق 

گواهینامه فرد قاچاقچی و ضبط وسیله نقلیه او به نفع دولت می کنیم.

مدیر امور منابع آب شهرستان طارم گفت: با قاطعیت با متخلفان منابع آبی در سطح 
طارم برخورد قانونی می شود.مجتبی کریمی در گفت وگو با ایسنا، درباره رفع تصرف 
اشجار در مسیل رودخانه در طارم، اظهار کرد: در طارم عملیات رفع تصرف و قلع و 
قمع اشجار و الیروبی مقطعی در مسیل سیالب های فصلی واقع در رودخانه ها و 
اراضی شهرستان طارم انجام می شود و با متخلفان آبی در این شهرستان برخورد 
قانونی می شود.او با اشاره به اهمیت منابع آبی و استفاده بهینه از آن، افزود: از عمده 
کارهای صورت گرفته در عملیات رفع تصرف و قلع و قمع اشجار و الیروبی مقطعی 
در مسیل سیالب های فصلی واقع در رودخانه ها الیروبی مقطعی رودخانه انارستان 

طارم به مساحت تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع است که انجام شده  است.
این مسئول با اشاره به ادوات غیرمجاز حفاری در روستاهای شهرستان نیز تصریح 
کرد: در عملیات جداگانه ای که توسط واحد گشت و بازرسی این امور انجام شده  
است، ادوات غیرمجاز حفاری در روستای دستجرده شهرستان طارم نیز شناسایی 
ادامه  در  خاطرنشان کرد:  طارم  شهرستان  آب  منابع  امور  شد.مدیر  توقیف  و 
عملیات های منابع آب شهرستان طارم یک حلقه چاه غیرمجاز در روستای الزین 

طارم نیز پر و مسلوب المنفعه شد.

معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان از معرفی پلدختر به عنوان شهر تاالبی خبر 
داد. نبی هللا قائد رحمتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به دنبال این هستیم که پلدختر 

را به دلیلی نزدیکی به تاالب ها به عنوان شهر تاالبی معرفی کنیم.
او اضافه کرد: چنانچه این مهم انجام شود روستاهایی که در نزدیک تاالب ها قرار دارند با 

هماهنگی میراث فرهنگی لرستان به عنوان هدف گردشگری معرفی شوند.
معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان بیان کرد: هفته گذشته نیز طرح تاالب های 
پلدختر تدوین شده و برنامه مدیریت جامع زیست بومی با مشارکت جوامع محلی 
و  آموزش  را  برنامه  این  تدوین  از  هدف  است.قائدرحمتی  شده  انجام  ذینفعان  و 
آگاهی بخشی به جوامع محلی عنوان کرد و گفت: دستگاه های اجرایی باید با محیط 
زیست استان  همکاری داشته باشند.  او افزود: چنانچه این دو طرح در شورای توسعه 
و برنامه ریزی استان مصوب شود می توان برای آنها از اعتبارات استانی، ملی و حتی 
بین المللی بهره گرفت.معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر از تاالب های ۱۱ گانه پلدختر، هشت تاالب دارای آب هستند و سه تاالب به دلیل 
خشکسالی خشکیده شدند و تنها نیزارهای آنان باقی مانده است، تصریح کرد: گوری 

بلمک، زردآبه، گلی پیکه سه تاالب خشک شده شهرستان پلدختر هستند.

افزایش گزارشات مردمی 
قاچاق چوب در گیالن

امور منابع آب طارم 
با متخلفان آبی برخورد می کند

پلدختر به عنوان شهر تاالبی 
معرفی می شود

| گیالن  | | زنجان  | | لرستان |

تداوم پس لرزه ها 
در چارک و انتظارات مردم 
هرمزگان- وقوع زلزله در غرب هرمزگان به 
ویژه بندرچارک همچنان در صدر اخبار محلی 
قرار داد و خواسته ها و انتظارات مردم نیز 
در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشته 

است.
امام جمعه بندر چارک در گفت وگو با ایسنا، 
می  وجود  به  بحرانی  که  زمانی  افزود: 
نیز  مردم  جانب  از  انتظارات  آید،یکسری 
ایجاد می شود که مسئوالن باید آن را عملی 
کنند تا ترس و وحشت از جامعه دور شود و 

بازگردد. محلی  جامعه  به  آرامش 
به  اشاره  با  رستاخیز  جعفر  االسالم  حجت 
بندرچارک  در  زلزله  اولیه  ساعات  از  اینکه 
مجموعه دولت و فرماندار شهرستان بندرلنگه 
پای کار بوده و تشکیل جلسه ستاد بحران 
را به همراه نماینده مرم غرب هرمزگان در 
مجلس و سایر مسئوالن محلی داد، اظهار 
کرد: ارزیاب بنیاد مسکن انقالب اسالمی از 
منازل زلزله زده و ترک خورده در بندرچارک 
و  حوادث  این  امیدوارم  و  کرده  بازدید 
هرچه  باالدستی  مقامات  به  را  مشکالت 

کند. منعکس  سریعتر 
وی با بیان اینکه دغدغه مردم در خصوص 
خودش  قوت  به  همچنان  چادر  اختصاص 
باقی است، اضافه کرد: ابتدا قرار بر اسکان 
مردم در مدارس و سالن های ورزشی شد 
دلیل  به  کردم  اعالم  جلسه  همان  در  که 
مسقف بودناین اماکن مردم استقبالی نمی 

کنند و همین موضوع رخ داد.

٣2٨ مناقصه خرید 
کاال، سال گذشته در گاز 

خوزستان برگزار شد 
تولید  از  حمایت  راستای  در   - خوزستان 
خرید کاال  مناقصه   ۳۲۸ اشتغال  ایجاد  و 
هزار  بر۶  بالغ  ارزشی  با  سال گذشته  طی 
شد.  انجام  خوزستان  گاز  در  ریال  میلیارد 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
خوزستان، محمدعلی شهریاری رئیس اداره 
به  توجه  با  عملیات کاال گفت:  و  تدارکات 
موقع  به  تأمین کاالی  ضرورت  و  اهمیت  
پروژه ها و بخش های عملیاتی شرکت گاز 
استان، روند انجام مناقصات خرید کاال طبق 
شفافیت  با  و  دولتی  معامالت  نامه  آیین 
الکترونیک  تدارکات  سامانه  بستر  در 
دولت در سریعترین زمان ممکن و از بین 
مناسب ترین قیمت و با رعایت مشخصات 
فنی و اسناد کاالیی در ۳ سطح مناقصات 
سال  در  کاال  خرید  عمده  متوسط،  خرد، 
صورت گرفت. مناقصه  تعداد٣٢٨  به  گذشته 
مناقصه خرید  مورد  افزود:١١٣  ادامه  در  تو 
از  بیش  مبلغی  با  خرد  سطح  در  کاال 
٢٠میلیارد ریال ،١۴٠ مورد مناقصه خرید کاال 
از٣۶٠  بیش  مبلغی  با  متوسط،  در سطح  
خرید کاال  مناقصه  مورد  و۶٩  ریال  میلیارد 
در سطح عمده ، با مبلغی بیش از ۴ هزار 
میلیارد ریال و همچنین ۶ مورد هم مناقصه 
خرید کاالی تسویه نشده با مبلغی بیش از 
هزار میلیارد ریال، حجم معامالت ثبت شده 

اداره تدارکات و عملیات کاال است. در 

اختصاص تسهیالت برای 
عشایر خراسان جنوبی 

خراسان جنوبی-  نماینده مردم شهرستان های 
نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اختصاص تسهیالت به عشایر و تعدادی 
تانکر آبرسانی به منظور آبرسانی سیار به محالت 
عشایری از جمله دیگر تصمیماتی بود که در 
ایران  عشایر  امور  سازمان  رئیس  با  نشست 
عشایر  برای  خوبی  بسیار  نوید  و  شد  اتخاذ 

شهرستان های نهبندان و سربیشه است.
مصطفی نخعی، امروز شنبه ۲۸ خرداد در جمع 
اصحاب رسانه با اشاره به دیدار خود با رئیس 
سازمان امور عشایر ایران اظهار کرد: همان طور 
که همه مستحضر هستیم خراسان جنوبی با 
وجود مشکالت زیادی که براثر خشکسالهای ۲۱ 
ساله و پیاپی برای آنها به ارمغان رسیده است اما 
همچنان صبورانه در دو امر خطیر مرزبانی، تامین 

امنیت و تولید انجام وظیفه می کنند.
نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه 
در مجلس شورای اسالمی گفت: در این جلسه 
مقرر شد با پیگیری های صورت گرفته اقداماتی 
برای  تجهیز چاه  و  دبی  افزایش  در خصوص 
طرح آبرسانی به محالت عشایری قلعه ریگ و 
ملک پارویی که در ماه های گذشته انجام شده 
بود؛ در خصوص انتقال آب به محالت عشایری 
مذکور، مطالعات در حال انجام است و مقرر 
شد برای اجرا ۱۰۰ میلیارد ریال از محل منابع 
بیان کرد:  یابد.نخعی  ملی سازمان اختصاص 
همچنین مقرر شد به منظور استمرار فعالیت 
و تسریع در انجام راه عشایری کوه لوله مبلغ 
سازمان  ملی  منابع  محل  از  ریال  میلیارد   ۵

عشایری تخصیص پیدا کند.

شرکت گاز استان خراسان 
رضوی با کسب ۴۸۰ امتیاز 

موفق به اخذ جایگاه اول در 
بین شرکت های گاز استانی 

و دریافت گواهینامه تک 
ستاره تعهد به HSE شد

صادقی مقدم، یزد-  سرپرست شرکت شهرک های 
صنعتی استان یزد گفت: فضای سبز ایجاد شده در 
شهرک ها و نواحی صنعتی با توجه به چالش کمبود 
آب با پساب تصفیه خانه های صنعتی استان آبیاری 
می شود. »محمد دهقان بنادکی« به مناسبت هفته 
فعالیت های  به  اشاره  با  زیست  گرامیداشت محیط 
صورت گرفته در راستای حفظ محیط زیست، اظهار کرد: 
در کنار طرح های بزرگی چون ایجاد تصفیه خانه های 
صنعتی و ایجاد شبکه برگشت پساب تصفیه خانه ها، 
از اقدامات بسیار خوبی که در راستای کاهش  یکی 
آالیندگی های  صنایع استان انجام شد گازرسانی به این 
واحدهای صنعتی است.او افزود: در راستای کاهش 
آلودگی هوا و جلوگیری از ایجاد گازهای آالینده توسط 
ناحیه  و  شهرک   ۲۶ به  تاکنون  صنعتی  واحدهای 
صنعتی استان گازرسانی شده است به طوری که تا به 
امروز خوشبختانه قریب ۱۰۰ درصد واحدهای صنعتی از 

گاز طبیعی بهره مند هستند.

دهقان با اشاره به نقش فضای سبز در حفظ محیط 
زیست به ویژه در استان کویری یزد عنوان کرد: شرکت 
شهرک های صنعتی استان تا به امروز با اجرای بیش 
از ۲۰۳ هکتار فضای سبز در شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان، توانسته نقش موثری را در بهبود شرایط هوای 
این مناطق ایفا کند و خوشبختانه تا به امروز با غرس 
و نگهداری بیش از ۱۷۰ هزار و ۵۰۰ اصله نهال و ۹۸ 
هزار و ۵۰۰ درختچه سطح قابل توجهی را برای ایجاد 
فضای سبز به کار گیرد و نکته قابل توجه این که فضای 
سبز ایجاد شده با توجه به چالش کمبود آب با پساب 

تصفیه خانه های صنعتی استان آبیاری می شود.
او استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی در دو 
تصفیه خانه صنعتی را از دیگر اقدامات این شرکت در 
زمینه فعالیت های زیست محیطی عنوان کرد و گفت: 
با توجه به تنش های آبی در استان و کمبود آب، تالش 
مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی بر استحصال آب از 

فاضالب های صنعتی است.

فریبا شریف آباد، خراسان رضوی - شرکت گاز خراسان 
رضوی با کسب باالترین امتیاز در اولین دوره ارزیابی 
حوزه  در  ایران  گاز  ملی  شرکت   HSE تعالی  نشان 
گازرسانی، در جایگاه اول HSE شرکت های گاز استانی 
کشور ایستاد. حسن افتخاری با اعالم این خبر گفت: 
مطابق نتایج اعالمی توسط دبیرخانه جشنواره سراسری 
نشان تعالی HSE شرکت ملی گاز ایران که در هفته 
پایانی خردادماه ۱۴۰۱ در جلسه ای با حضور مدیران ارشد 
وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران اعالم شد، شرکت گاز 
استان خراسان رضوی با کسب ۴۸۰ امتیاز موفق به اخذ 
جایگاه اول در بین شرکت های گاز استانی و دریافت 

گواهینامه تک ستاره تعهد به HSE شد.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی هدف از حضور در 
این جشنواره را بررسی کمی و کیفی عملکرد سازمان 
سه  در  آن  بلوغ  سطح  مقایسه  و  ارزیابی  منظور  به 

حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، تعیین رویکرد 
و سنجش سرعت و کیفیت دستیابی به مأموریت ها، 
استراتژی ها و نیازمندی های حوزه HSE  عنوان کرد و 
افزود: بهبود مستمر عملکرد HSE، شناسایی مخاطرات 
صنایع،  به  رسان  آسیب  وقایع  بروز  از  پیشگیری  و 
تاسیسات و محیط زیست و همچنین عوامل موثر بر 
سالمت انسان از موضوعات مورد توجه در شرکت گاز 

است. رضوی  خراسان 
افتخاری گفت: کسب گواهینامه اهمیت دارد؛ اما مهمتر 
از آن اثربخشی و ارزش افزوده ای است که باید سازمان 
و  رسالت  عناوین  این  لذا کسب  شود.  منتفع  آن  از 
مسئولیت سازمان را در راستای حفظ جایگاه و ارتقاء 
کیفی امور دوچندان کرده و باید این مطلب را مدنظر 
و  بی انتهاست  مسیری  تعالی  و  سرآمدی  داشت که 
همواره می توان در مسیر بهبود مستمر گام برداشت.

صیانت از محیط زیست یزد 
با توسعه تصفیه خانه های شهرک های صنعتی

 HSE کسب رتبه اول نشان تعالی
توسط شرکت گاز خراسان رضوی

دهقان با اشاره به نقش فضای 
سبز در حفظ محیط زیست به ویژه 

در استان کویری یزد عنوان کرد: 
شرکت شهرک های صنعتی استان 
تا به امروز با اجرای بیش از ۲۰۳ 
هکتار فضای سبز در شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان، توانسته 
نقش موثری را در بهبود شرایط 

هوای این مناطق ایفا کند

آگهی مناقصه عمومی
بودجه مصوب شماره ۱0۱3 مورخ ۱400/۱2/02  بر اساس  شهرداری رفسنجان در نظر دارد 

به: شورای محترم اسالمی شهر، نسبت 
۱- تهیه سنگفرش پیاده رو محور انقالب )فردوس(

2- تهیه سنگفرش جهت کف سازی محور انقالب )فردوس(
از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صالحیت 
که تجربه و توانایی انجام كار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط 
شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان 
تختی یا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان 

وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱40۱/04/۱5 به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند. 

) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در  رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

اداره ارتباطات و امور بین الملل تلفن های تماس : 3425870۱-5 -034 
شهرداری رفسنجان

    آگهی فقدان مدرک تحصیلی     
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب آذر حیدریان ریگانی فرزند جالل به شماره 
فرش  رشته  ناپیوسته  مقطع کاردانی  در  فهرج  از  صادره  شناسنامه ۲۸۴ 
دستباف صادره از واحد دانشگاهی مرکز آموزش علمی ،کاربردی خدمات 
 ۱۰۵۳۸۹۳ ۸۸/۱۳۴۸۵/۱/۲۱-سریال  شماره  با  استان کرمان  جهانگردی 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه مرکز آموزش علمی ،کاربردی خدمات جهانگردی استان کرمان 

ارسال نمایند .
تاریخ انتشار نوبت اول :۱40۱/0۱/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱40۱/02/29
 تاریخ انتشار نوبت سوم :۱40۱/3/29
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آگهی مفقودی آگهی مفقودی 
سند کمپانی خودرو سواری سیستم 
رنگ  به   ۱390 مدل  پارس  تیپ  پژو 
انتظامی  شماره  به  روغنی   سفید 
شماره  به  و   49 ایران   69 846ب 

 ۱2490008344 موتور 
شاسی شماره  به  و 
 NAAN0۱CA5BK493924
بنام رضا مهدوی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ 
 )GTXi( صبا  تیپ  پراید  سواری 
 ،۱388 مدل  متالیک   - نقره ای 
 33 ص   874 انتظامی  شماره 

موتور  شماره  به    49 ایران 
شاسی  شماره  و   298437۱
نام   به   S۱4۱2288278906
سمیه فضلی نژاد مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آگهی مفقودی آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

خودرو  سبز  برگ  مفقودی  آگهی 
سواری پژو 405 رنگ مشکی متالیک 
و    40328۱78 شاسی  شماره  به 
شماره پالک 395 ل 39 ایران 65 

و شماره موتور ۱248624۱050 
به نام آقای احمد عبدلی ندیک 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

 سند کمپانی خودرو سواری سیستم 
پژو 405 جی ال ایکس آی8/۱ 

مدل  ۱385 به رنگ زرد روغنی به 
شماره انتظامی274 ع 93 ایران 83 

و به شماره موتور  
۱2485202204

و شماره شاسی 2426۱3۱2
به نام علی شهادت مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

405GLX- برگ سبز سواری پژو
 – ای  نقره   ۱39۱ مدل   XU7
موتور  شماره   به  رنگ  متالیک 
۱24K0045۱92 و شماره شاسی

 NAAM0۱CA۱CR579302
 38۱ 64ق  پالک  شماره  به 
حسن  به  متعلق   65 ایران 
دادور مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گردیده است .
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آگهی مفقودی آگهی مفقودی 
وانت  سبز  ،برگ  کمپانی  سند 
سفید  مدل۱387  پیکان 
موتور  شماره   به  رنگ  روغنی 
شاسی شماره  و   ۱۱4870375۱8

 NAAA46AA78G035364
ایران  پالک 4۱ج 97۱  به شماره 
84 متعلق به گل بی بی هوتی 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود 

گردیده است .

وانت  ماشین   سند  و  سبز  برگ 
شیری  سفید  مدل۱393  پیکان 
موتور  شماره   به  رنگ  –روغنی  
شاسی شماره  و   ۱۱8P0۱06733

 NAAA36AAXEG6972۱3
به شماره پالک 76ق 727ایران 
65 متعلق به احمد احمدی نمداد 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود 

گردیده است .

خودرو  سبز  برگ  مفقودی  آگهی 
رنگ  دهوو  کشنده  کامیون 
شاسی  شماره  معمولی  زرد 
پالک  شماره  و    27A۱۱7256
شماره  و   65 ایران   38 ع   349

نام  به   ۱۱7۱۱837 موتور 
آقای جواد کارگر برزی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ج 
 گن

عه
قل

ب 
جنو

ار 
ودب

ر

آگهی مفقودی 

ک
باب

هر
ش

 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
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@payamema www.payamema.ir
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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
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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. 
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عکس:  تسنیم

| روستای تیس |
بندر قدیمى تیس سابقه  اى چندین هزارساله 
دارد. وجود آثار تاریخی کهن از قبیل قلعه ها، 
قبور و….حاکی از وجود تمدنی بسیار قدیمی 
در این محل است که بسیاری از این آثار مورد  

شناسایی قرار گرفته اند. 
بیابان های  و  کویرها  وب سایت  از  نقل  به 
استعمارى  نخستین کشور  پرتغالی  ها  ایران، 
بودند که در سال ۹۱۲ ه.ق )۱۵۰۶م( به دریاى 
مکران حمله کردند و به فرماندهى آلبوکرک بر 
چابهار و تیس تسلط یافتند و تا سال ۱۰۳۱ 
ه.ق چیرگى خود را حفظ کردند. انگلیسی  ها 
در  و  در قرن ۱۷ میالدى  پرتغالىی ها  از  بعد 
سال ۱۶۱۶م. )۱۰۲۶ه.ق( به این منطقه وارد 

شدند.
نیست که  بیش  روستایی  تیس  امروزه  اما 
گرفته  قرار  چابهار  آزاد  منطقه  محدوده  در 
هر  توجه  چابهار-کنارک  ارتباطی  مسیر  در 

می کند. جلب  خود  به  را  مسافری 
با  دارد.  قرار  چابهار  بندر  تیس،  نزدیکی  در 

پیروزى  با  است  جدید  و  نوپا  شهری  اینکه 
به  تحمیلی  جنگ  بروز  و  اسالمى  انقالب 
مورد  خود  خاص  استراتژیکی  اهمیت  دلیل 
توجه قرار گرفته و اینک روز به روز گسترده  تر 
می  شود و نقش مهمى در اقتصاد کشور ایفا 
آزاد  مناطق  زمره  در  زماني که  از  و  می  کند 
پیشرفت  از  گرفته  قرار  صنعتى   – تجارى 

است. شده  برخوردار  چشمگیری 
گذشته  در  شهر  این  ساکنان  اغلب 
سیاه پوستان بومى آفریقا بوده  اند که در قرون 
گذشته به این منطقه آمده و از طریق صیادی 
شاهد  امروزه  می  کرده  اند.اما  معاش  امرار 
مهاجرت گسترده مردم از سایر نقاط  استان 

هستیم. بندر  این  به  و کشور 

سال گذشته روزنامه پیام ما در ۲۹ خردادماه گزارشی با عنوان »بیابان زایی؛ 
چالش بزرگ قرن حاضر« منتشر کرد. همچنین در این شماره گزارشی 
درمورد پژوهش آکادمی علوم آمریکا درباره منابع آب زیرزمینی ایران با 

عنوان »مدیریت آب های زیرزمینی شکست خورد« منتشر شد.

رقصید
پر زد، رمید

از سر انگشت او پرید
]سکه[

گفتم: خط
پروانٔه مسین

پرواز کرد
چرخید، چرخید

پرپر زنان چکید؛ کف جوی پر ُلجن.
تابید، سوخت فضا را نگاه ها

بر هم رسید
در هم خزید

در سینه عشق های سوخنه فریاد می کشید:
ـ ای یأس، ای امید!

آسیمه سر به سوی »سکه« تاختیم
از مرز هست و نیست

تا جوی ُپر لجن
با هم شتافتیم

آنگه نگاه را به تن سکه بافتیم.
پروانٔه مسین

آئینه وار! بر پا نشسته بود در پهنٔه لجن!
و هر دو روی آن

خط بود
خطی به سوی پوچ، خطی به مرز هیچ

اندوه لرد بست
در قلبواره اش

و خنده را شیار لبانش مکید و گفت:
ـ پس... آه، نقش شیر!؟

روئید اشک
خاموش گشت.

گفتم:
ـ ُکنام شیر لجن زار نیست، نیست!

خط است و خال
گذرگاه کرم ها

اینجا نه کشتگاه عشق و غرور است
میعادگاه زشتی و پستی ست.

از هم گریختیم
بر خط سرنوشت
خونابه ریختیم.
ما هر دو باختیم
ما هر دو باختیم.

نصرت رحمانی
»درخواست  عنوان  با  کارزاری 
در  سیرجان«  بازار  اصولی  بازسازی 
وب سایت کارزار در جریان است. در 
نماینده  به  خطاب  کارزار  این  متن 
اسالمی  مجلس شورای  در  سیرجان 
سیرجان  شهرستان  فرماندار  و 
جغرافیایی  موقعیت  »اهمیت  آمده: 
و کشور  استان کرمان  در  شهرستان 
امروزه  نمی باشد.  پوشیده  کسی  بر 
از  یکی  به عنوان  گردشگری  از 
پیشرفت  و  توسعه  مهم  محورهای 
می شود… یاد  شهرها  اقتصادی 
جاذبه  معدود  از  یکی  سیرجان  بازار 
شهرستان  باقیمانده  های گردشگری 
احیانا  و  توجه  عدم  به علت  است که 
حال  در  مشخص  مسئول  نداشتن 

است. رفتن  بین  از  و  تخریب 
می  انتظار  گرامی  مسئولین  شما  از 

خود،  مسئولیت  راستای  در  رود 
این  حفظ  به  الزم  و  فوری  توجه 
با  و  نموده  تاریخی  آثار  سایر  و  اثر 
همکاری میراث فرهنگی و شهرداری 
تاریخی  اثر  این  دستگاه ها،  سایر  و 
بازسازی و پس  به نحوی شایسته  را 
مشخص،  مسئول  تعیین  با  آن  از 
فراهم  را  آن  مناسب  نگهداری  زمینه 

زید. سا
کاروانسرای آقا ابراهیم تنها کاروانسرای 
قدیمی  کاروانسراهای  از  باقیمانده 
بوده  بازار  به  متصل  که  نیز  سیرجان 
محسوب  بازار  تاریخی  بافت  جزو  و 
است.« فوری  توجه  نیازمند  می شود 
این کارزار از ۱۲ خرداد آغاز شده و تا 
این  همچنین  دارد.  ادامه  مرداد   ۱۲
۶۹۰ نفر امضا  کارزار تاکنون از سوی 

است. شده 

جثه او به مراتب کوچک تر از مرال و تقریبًا به اندازه 
آهو است. به علت بلندتر بودن پاها از دست ها، 
و  کوتاه  بسیار  دم  می رسد.  نظر  به  قوزدار  کمی 
نامشخص است. موهای تابستانی کوتاه و نرم به 
به قرمز، موهای زمستانی  رنگ قهوه ای متمایل 
نسبتًا بلند و کلفت، به رنگ خاکستری اند. شاخ ها 
دوران  تمام  در  از شاخ ها  یک  هر  است.  ناصاف 
نادری  موارد  )در  دارد  شاخک  سه  فقط  زندگی 
است(.  شده  مشاهده  نیز  شاخک  پنج  یا  چهار 
شاخ ها در اواسط پاییز می افتند. شاخ جدید که 
و  می کند  رشد  زمستان  طول  در  است  کرک دار 
در فصل بهار کامل می شود. در نرهای یک ساله 
شاخ ها شاخک ندارد ولی در برخی یک شاخک 

مشاهده می شود.بیشترین رشد شاخ در سنین 
بین چهار تا هفت سالگی است. هم روز و هم 
شب فعال است. به نقل از وب سایت کویرها و 
بیابان های ایران،  دشمن طبیعی شوکا پلنگ، 
پرندگان شکاری  و  گرگ، شغال، گربه جنگلی 
است. به علت جثه کوچک شان در مناطق برف 
تقلید  از طریق  پذیرند. شکارچیان  آسیب  گیر 
با  که  سوت،  شبیه  )صدائی  شوکاها،  صدای 
می کنند(  ایجاد  هم  روی  برگ  دو  گذاشتن 
به طرف صدا می گردند و  باعث آمدن شوکاها 
را  آن  آبشخورها  محل  در  ساختن کومه  با  یا 
شکار می کنند. با توجه به قطع بی رویه درختان 
در  دارد  احتمال  زیستگاه  تخریب  و  جنگلی 
آینده ای نه چندان دور نسل آن در معرض خطر 

گیرد. قرار  انقراض 

حاشیه های  به  اشاره  با  معتمدآریا  فاطمه 
اخیر جامعه فرهنگی کشور، در مورد ضرورت 
بازنگری در اخذ مالیات از هنرمندانی که درآمد 

محدودی دارند، تاکید کرد.
ایران در  بازیگران سینمای   رییس انجمن 
گفت وگویی با ایسنا درباره مشکالت مالیاتی 
حاشیه های  بعضی  نیز  و  سینمایی  صنوف 
جامعه  که  است  مدتی  کرد:  بیان  اخیر 
فرهنگی کشور بخصوص سینماگران به طرزی 
بی سابقه و عجیب از هر سو مورد تهمت و 
چنین  در  متاسفانه  و  گرفته اند  قرار  اهانت 
مشکالت  به  پرداختن  آشفته ای   فضای 

معیشتی و صنفی بسیار سخت تر از گذشته 
این  مهمی که  مسئله  افزود:  است.او  شده 
نگرانی  موجب  و  هستیم  آن  درگیر  روزها 
جدی بازیگران شده، میزان سقف مشمول 
است.  سینما  بازیگران  مالیاتی  معافیت 
شکی نیست که دریافت مالیات کاری درست 
و اصولی است و باید شامل همه نهادها و 
باشد.  درآمدشان  با  متناسب  جامعه  اقشار 
البته در بیشتر جاهای دنیا فعالیت هایی مثل 
امور فرهنگی و خیریه کم و بیش مشمول 
معافیت هایی هستند و تا سال گذشته نیز 
هنرمندان کشور ما از این معافیت برخوردار 

بودند؛ اما در سال های اخیر با نمایش ظواهر 
دست  از  معدودی  مالی  وضعیت  و  زندگی 
اندرکاران سینما خصوصا بازیگران، تصویری 
غیرواقعی از وضعیت اقتصادی و درآمد این 
قشر از جامعه هنری کشور به جامعه ارائه شده 
است که هیچ ربطی به شرایط واقعی زندگی 
صدها بازیگر عضو انجمن بازیگران سینمای 
ثابت  حقوق بگیر  که  اکثریتی  ندارد؛  ایران 
جایی نیستند و ممکن است یک سال کار 
کنند و سال دیگر کاری نداشته باشند و بدون 
کمترین اندوخته ای نگران بیکاری های فراوان 

و دوران از کار افتادگی خود هستند.

شوکا

اظهارات معتمدآریا درباره اهانت های بی سابقه به سینماگران و یک مشکل مالیاتی

درخواست بازسازی اصولی 
بازار  سیرجان

کارزار

نوشته ی  رمانی  پوشکین«  »تپه  کتاب 
»سرگئی دوالتوف« است که اولین بار 
»بوریس  شد.  منتشر   ۱۹۸۳ سال  در 
به  ناموفق که  نویسنده ای  آلیکانوف«، 
نیز  چندانی  پول  و  تازگی طالق گرفته 
ندارد، به عنوان راهنمای گردشگران در 
پوشکین«  »تپه  توریستی  ی  منطقه 
که  او  می شود.  کار  به  مشغول 
ادبی  نبوغ  خاطر  به  می کند  احساس 
بهتری  زندگی  لیاقت  خودخوانده اش، 
فکر  این  خاطر  به  همچنین  و  دارد  را 
که او قلم را به خاطر آرمانی مشخص 
زمانش  اغلب  گرفته،  دست  به 
آدم های  کردن  مسخره  صرف  را 
ها  آن  شدید  ی  عالقه  و  پیرامونش 
مشاهدات  می کند.  »پوشکین«  به 
و  جامعه  درباره  »آلیکانوف«  طنزآمیز 
ماجراجویی های  گوناگون،  های  آدم 
خصوص  به  و  مستی،  هنگام  او 
در  شخصیت  این  آمیز  کنایه  نظرات 
منطقه  در  حاضر  توریست های  مورد 
این  پوشکین«،  »تپه  گردشگری  ی 
به  را  ماندنی  یاد  به  و  جذاب  داستان 

می برد. پیش 
 ]Sergei Dovlatov[ سرگئی دوالتف
معاصر  نویسندگان  مشهورترین  از 

هنرمند  خانواده ای  در  است که  روس 
وین  به   ۱۹۷۸ سال  در  او  شد.  متولد 
در اتریش و بعد به نیویورك در آمریكا 
هیچ گاه  نویسنده  این  آثار  شد.  تبعید 
جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  قبل 
شوروی در كشورش منتشر نشد؛ پس 
در زمان حیاتش گمنام زیسته و دیده 
مطمئن  اینکه  از  بعد  او  است.  نشده 
شوروی  در  هیچ وقت  آثارش  می شود 
و  همسر  همراه  به  نمی شوند،  منتشر 
می کند  مهاجرت  نیویورک  به  دخترش 
و در سال ۱۹۹۰ )در سن ۴۹ سالگی( 
در نیویورک بر اثر سکته  قلبی می میرد 
و کمی بعد از مرگش تمام آثارش در 
اسمش  و  می رسند  چاپ  به  کشورش 
قرن  نویسندگان  برترین  لیست  در 
خودش  ولی  می گیرد  قرار  بیستم 

نمی بیند. را  روز ها  آن  هیچ وقت 

| تپه پوشکین | 
| سرگئی دوالتوف |

| مترجم: اسدهللا امرایی |

میترا توانچه وکیل پایه یک دادگستری:
پرداخت به زندگی زنان شاعر نظیر پروین اعتصامی تاثیر بسزایی 

در رشد جامعه دارد.
به گزارش وب سایت تیوال، میترا توانچه وکیل پایه یک دادگستری 
عضو کانون وکالی مرکزی، پژوهشگر، فعال مدنی در حوزه زنان و 
کودکان درمورد نمایش پروین به نویسندگی و کارگردانی حسین 
کیانی و تهیه کنندگی داود نامور چنین گفت: »همیشه فکر می کردم 
چرا از زندگی اشخاص تاریخی و شعرای مرد فیلم یا نمایش 
ساخته می شود اما از زنان شاعره  این سرزمین که تعداد آن ها 
کم است و در روزگاری که شرایط جامعه برای تحصیل یا ارتقای 
توانایی زنان به نسبت مردان به دلیل شرایط فرهنگی جامعه کم 
بوده فیلم ساخته نمی شود. اهل قلم و فرهنگ را که به نقش زنان 

و اثرگذاری آن ها می پردازد باید ارج نهاد...«

حمایت کانون کارگردانان سینما از فیلم های توقیفی
کانون کارگردانان سینمای ایران در حمایت از اکران فیلم »قصیده 
گاو سفید« و دیگر فیلم های توقیفی سینما، بیانیه ای منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران در 
این بیانیه صراحتا به برخی ادعای مطرح شده از سوی کارگردان 
قصیده گاو سفید که در فضای مجازی آنها را مطرح کرده بود، 
پاسخ داده است و دوباره حمایت خود را از نمایش این فیلم اعالم 
کرده و تاکید کرده است که این فیلم بی جهت توقیف شده است.
این کانون با اشاره به نمایش فیلم »قصیده گاوسفید« در بخش 
اصلی جشنواره فیلم فجر در سال ۹۸ تاکید کرده و نوشته است 
که »به نظر ما، این فیلم که در آن یک قاضی از دادن حکم اشتباه 
اعدامی دچار عذاب وجدان  می شود، نه تنها باید در جشنواره فیلم 
فجر آن سال مورد تحسین داوران و قوه قضائیه قرار می گرفت، 

بلکه باید از اکران آن، حمایت ویژه می شد.« 

| تئاتر   |

| سینما |


