
 یک پژوهشگر حقوق آب 
در گفت وگو با »پیام ما«:

قانون نویسی آب دچار 
دور باطل شده است

تعارض بر سر زمین، باعث کشته شدن 
صاحب معدنی در اردبیل شد

قتل در معدن هماتیت

گفتاری درباره مسئولیت اجتماعی سازمانی 
با تاکید بر حوزه مدیریت منابع آب

 لزوم تدوین سند
 مسئولیت اجتماعی آب 

 مرگ22 نفردرسیالب 
»چهل پسین«

محمد جواد سیاح، دبیر انجمن میراث پریشان: ما رژیم هیدرولوژیکی کوه را به هم 
زدیم، جاده ساختیم، زمین ها را خالی از پوشش گیاهی کردیم، چرای بی روبه دام ها 

قدرت کنترل سیالب را از زمین ها گرفت

گزارش »پیام ما« از پیامدهای سیالب شدید در استان فارس 
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 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید
 افغانستان محاسبه ایران درباره حقابه هامون را نپذیرفته است

مذاکره آبی بی نتیجه با طالبان  
 محسن موسوی خوانساری، کارشناس آب در گفت وگو با »پیام ما«:

 ایران میز مذاکرات آبی با افغانستان را ترک نکند 

 به گفته کارشناسان اوضاع بالتکلیف حقابه هیرمند مربوط به امروز و دیروز نبوده 
و دست کم از ٢ دهه پیش تاکنون ادامه یافته است
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3ادامه در صفحۀ

| پژوهشگر حوزه تغییر اقلیم |

| سپیده رحمن پور |

 دیپلماسی محیط زیستی
 و اقلیمی 

بنا بر عقیده بسیاری پژوهشگران و صاحب نظران، 
تغییر اقلیم بزرگ ترین چالش پیش روی جهان 
بین الملل،  عرصه  در  عقیده  این  بر  مبتنی  است. 
بازیگران پیشتاز و همچنین بازیگران پشتیبان در 
راستای آگاهی جمعی و بهبود شرایط فعال هستند. 
با این  وجود بازیگران وتوکننده مانند برخی دولت ها 
نیز در جهت  و البی های صنعتی و کشاورزی و... 
کاهش اهمیت این معضل تالش می کنند. برخی 
نیز معتقدند وظیفه رفع معضالت این چنینی را باید 
به علم و فناوری نسل آینده سپرد. ورای پذیرش و 
عدم  پذیرش تغییر اقلیم به عنوان چالش، دولت ها 
موظفند بنا به حق آگاهی های محیط زیستی به عنوان 
وکالی مردمشان در مورد آثار تغییر اقلیم و تاب آوری 
در مقابل آن تفحص و تالش کنند. زیرا تغییر اقلیم 
به عنوان معضلی محیط زیستی تهدیدی برای امنیت 
و سالمت مردم است و حق داشتن محیط زیست 

سالم بخشی از حقوق ملت ها تعریف می شود. 

 پرونده متروپل دو روز پس از صدور کیفرخواست
 با قتل برادر مالک ساختمان پیچیده تر شد 

شلیک به عبدالباقی 
2

تجدید آگهی ارزیابی کیفی 

اداره كل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد، بنابر آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات مصوبه شماره 84136/ت33560 هـ مورخ 85/7/16 نسبت به شناسایی تامین كنندگان كاالی صاحب  

صالحیت جهت دعوت به مناقصه ای به شرح زیر اقدام نمایند :

1(شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید  720.000 عدد پابند فنری  
W14 جهت اتصال ریل به تراورس بتنی

2(مبلغ برآورد اولیه: 194.400.000.000 ریال
3(مدت زمان : 9 ماه

4(مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 16:00 مورخ 
1401 /05 /08

5(مهلت تکمیل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 16:00  مورخ  
1401 /05 /22

6(کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی 
تا انتهای فرآیند مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

نشانی www.setadiran.ir و به طور برخط انجام می شود.

7(پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی : 
HTTP://IETS.MPORG.IR، صرفًا  جنبه اطاع رسانی دارد . 

قبلی در  مناقصه در صورت عدم عضویت  8(متقاضیان شرکت در 
سامانه ستاد، ضروری است مراحل ثبت نام در این سامانه و دریافت 
گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند.

)شماره تماس سامانه ستاد 021-41934(
9(مناقصه گران تائید صالحیت شده در ارزیابی کیفی، درصورت ارائه 
پیشنهاد قیمت، برای انجام موضوع مناقصه، باید با لحاظ قیمت کاالی  

مرغوب  ساخت داخل، ارائه پیشنهاد نمایند.                     

اداره کل خط و سازه های فنی-   راه آهن جمهوری اسالمی ایران

وزارتراهوشهرسازی» شماره 1400-31-19«
رشكتراهآهنجمهوریاسالمیاریان)سهامیخاص(

ت اول
نوب

شناسه آگهی1353406- شماره میم الف1622

1401- تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/03 /05 تاریخ انتشار نوبت اول: 02/

و  آب  شرکت  مدیرعامل   - شمالی  خراسان 
شرکت  این  گفت:  شمالی  خراسان  فاضالب 
که  دارد  طلب  مشترکان  از  ریال  میلیارد   ۴۰
مشترکان  به  مربوط  مطالبات  میزان  بیشترین 
روابط  از  شنبه  روز  گزارش  است.به  خانگی 
شمالی،  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی 
میلیارد   ۳۵ اظهارداشت:  این باره  در  نعیمی  رضا 
مشترکان  به  مربوط  مطالبات  مجموع  از  تومان 
مشترکان  به  تومان  میلیارد  پنج  و  خانگی 
برخی  افزود:  دارد.وی  اختصاص  غیرخانگی 
بدهی های  دارای  نیز  اجرایی  دستگاه های  از 
به شرکت آب و فاضالب استان هستند  سنواتی 
کنند.مدیرعامل  پرداخت  را  بدهی  این  باید  که 
اینکه  بیان  با  ادامه  در  شمالی  خراسان  آبفای 
آوری  جمع  شبکه  و  آبرسانی  پروژه های  اجرای 
گسترش  کرد:  عنوان  است،  بر  هزینه  فاضالب 
روستاها  و  شهرها  در  فاضالب  و  آب  خدمات 
سوی  از  بهاء  آب  موقع  به  پرداخت  گرو  در 
شود. می  انجام  غیرخانگی  و  خانگی   مشترکین 

آب  قوانین، شرکت  برابر  اگرچه  شد:  یادآور  وی 
مشترکان  انشعابات  قطع  به  مجاز  فاضالب  و 
بر  شرکت  رویه  که  آنجا  از  ولی  است  بدهکار 
تمامی  که  رود  می  انتظار  است،  استوار  تعامل 
بهای  آب  قبوض  موقع  به  پرداخت  با  بدهکاران 
خود، شرکت را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاری 
پرداخت  و   تاخیر  اینکه  به  اشاره  با  کنند.نعیمی 
نشدن به موقع آب بها توسط مشترکان مشکالتی 
آورده  بوجود  شرکت  در  رسانی  خدمت  برای  را 
برای   هزینه ها  تامین  در  شرکت  گفت:  است، 
ارائه خدمات مستمر به شهروندان و در پرداخت 
مواجه  مشکل  با  ذینفعان  کلیه  حقوقات  و  حق 
شمالی  خراسان  فاضالب  و  آب  شود.شرکت 
 ۱۲۱ و  در شهرها  آب  هزار مشترک   ۲۰۰ از  بیش 
هزار مشترک آب در روستاها دارد.  در خراسان 
میلیون   ۲۳۴ تنظیم  توان  با  سد  هشت  شمالی 
اما  است  برداری  بهره  حال  در  آب  مترمکعب 
خراسان  سدهای  آب  ذخیره  امسال  خشکسالی 

است. رسانده  درصد   ۴۰ از  به  کمتر  را  شمالی 

آب و فاضالب خراسان شمالی 40 میلیارد ریال 
 از مشترکان طلب دارد

زیست  محیط  اداره  سرپرست  اصفهان-  
شهرستان نطنز گفت: یک شکارچی متخلف 
نطنز  کرکس  شده  حفاظت  منطقه  در 
دستگیر شد. اکبر عسگریان زاده در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: با تالش ماموران یگان 
نطنز،  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
حفاظت  منطقه  در  غیرمجاز  شکارچی  یک 
افزود:  شد.وی  دستگیر  نطنز  شده کرکس 
همراه این شکارچی، الشه یک قطعه کبک 
»پی  سالح  قبضه  یک  همراه  به  وحشی 
سی پی« کشف و ضبط شد.سرپرست اداره 
محیط زیست نطنز گفت: شکارچی متخلف 
مراحل  سیر  برای  پرونده،  تکمیل  از  بعد 
خواهد  مرتبط  نهادهای  تحویل  قانونی، 
ماده  طبق  کرد:  تصریح  شد.عسگریان زاده 
۱۱ و ۱۲ قانون شکار و صید، شکار جانوران 
وحشی بر خالف قانون بوده و  قابل تعقیب 

است. مجازات  و 

دستگیری شکارچی 
متخلف در منطقه 

 حفاظت شده کرکس 

تلفن سفارش 021-۸۸4۶14۷9
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز 
در یک گفت وگوی مختصر از آخرین وضعیت 
رهاسازی حقابه ایران از رودخانه هیرمند خبر 
نه تنها  داده است. خبری که نشان می دهد 
تغییری در وضعیت رهاسازی حقابه تاالب 
هامون صورت نگرفته و در نتیجه باید گفت 
هنوز خبری از رهاسازی آب از جانب حاکمان 
این روزهای افغانستان نیست، بلکه در عین 
حال به این معنا است که دست کم در آینده 
نزدیک یعنی ماه های پیش رو که ماه های 
گرم و کم آب سال هم هست، بهبودی در 
وضعیت هامون حاصل نخواهد شد. علی 
سالجقه که دیروز چند کالمی در خصوص 
آخرین وضعیت رهاسازی حق آبه هیرمند با 
ایسنا به گفت وگو نشسته بود، گفته »وزارت 
افغانستان  با همتایان خود در کشور  نیرو 
جلسه داشته اما متاسفانه این جلسات به 
نتیجه نرسیده است«؛ چرا که به گفته او، 
»طرف مقابل زیر بار اعداد و ارقام مورد نظر 

ایران نمی رود.«
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما در 
حالی  بر ادامه بالتکلیفی مذاکرات محیط 
تاکید  طالبان  و  اسالمی  زیستی جمهوری 
این  و کارشناسان،  ناظران  به گفته  کرده که 
به  مربوط  بالتکلیف حق آبه هیرمند  اوضاع 
دهه  از ٢  و دست کم  نبوده  دیروز  و  امروز 
پیش تاکنون، به رغم مذاکرات و پیگیری های 
دیپلماتیک گاه و بی گاه جمهوری اسالمی، 
رهاسازی  وضعیت  در  چشمگیری  تغییر 
حق آبه هیرمند رقم نخورده و در تمام این 
آن،  از  پیش  سال های  حتی  و  سال ها 
حاکمان کشور همسایه شرق و جنوب شرقی، 
به هر بهانه و ترفند از انجام وظایفشان سر باز 
زده اند. وظایفی که به موجب معاهده سال ٥١ 
و  پهلوی  دولت  مسئوالن  میان  خورشیدی 

حاکمان وقت افغانستان، بر عهده این کشور 
قرار گرفته است؛ حال آن که بسیاری از ناظران 
و کارشناسان معتقدند که مسئوالن دولتی 
در افغانستان نه تنها امروز که کار به دست 
هیات حاکمه طالبان افتاده، بلکه پیش از آن 
که دولتی دموکراتیک بر سر کار بود و حتی 
اسالمی  جمهوری  آمدن  روی کار  از  پیش 
افغانستان، همواره از عمل به تعهداتشان سر 
باز زده یا به بیان دقیق تر جز در مقاطعی، 
هرگز در رهاسازی حق آبه هیرمند آن طور که 
باید و شاید اقدام نکرده اند. آن هم در حالی 
که حتی در آن مقاطع و بزنگاه هایی که بعضًا 
آب از آن سوی مرزهای شرقی ایران به سوی 
مردمان  سهم  آبی  نیز  شده  جاری  هامون 
سیستان و بلوچستان شده که به قول اهالی 
سرزیر  همان  یا  دشت مال«  »آب  منطقه، 
بوده  منطقه  این  بیگاه  و  سیالب های گاه 
است. این در حالی است که به باور طیفی 
از همین کارشناسان و ناظران، همان اندک 
آب های  همان  شدن  جاری  به  امیدی که 
دشت مال به سوی هامون وجود داشت نیز 
حاال با توجه به طراحی و اجرای پروژه ساخت 
سد کمال خان به دست مهندسان هلندی و 
اسرائیلی، عماًل نقش بر آب شده و رو به 

نومیدی گذاشته است. 
مدیریت  حوزه  کارشناس  یک  که  آن طور 
منابع آب در این رابطه به »پیام ما« توضیح 
داده، »باتوجه به جمعیت حدودًا ٦٠٠ هزار 
نفری منطقه سیستان در استان سیستان و 
بلوچستان و این نکته مهم که این جمعیت 
چند صد هزار نفری به هر حال هم به آب 
شرب و هم به آب کشاورزی نیاز دارند، در 
صورتی که مذاکرات دو کشور برای رهاسازی 
حق آبه هیرمند به نتیجه نرسد، چاره ای جز 
راه های جایگزین نیست. حال  از  استفاده 

آن که وقتی از این راه های جایگزین صحبت 
می کنیم، با توجه به مجموعه شرایط حاکم 
بر این منطقه، بیشتر از دو راه پیش رویمان 
و  شرب  آب  کمبود  این  باید  یا  نیست؛ 
کشاورزی را از طریق آب های ژرف جبران و 
تامین کنیم یا از طریق انتقال آب از دریای 
عمان.« محسن موسوی خوانساری اما در 
این دو  از  تاکید کرده »آبی که  عین حال 
طریق به دست می آید، معمواًل بسیار محدود 
و کم بوده و به مقداری نیست که جوابگوی 
نیاز منطقه باشد. ضمن آن که بخشی از آب 
هیرمند به سمت منطقه زاهدان تغییر مسیر 
است:  اساس معتقد  این  بر  او  می دهد.« 
از  »به این دالیل هرچه برای حل مشکل 
با  دوجانبه  مذاکرات  و  دیپلماسی  طریق 
این  از  و  کنیم  تالش  افغانستانی  طرف 
رهگذر بتوانیم طرف مقابل را نسبت به عمل 
به تعهداتش در پروتکل و معاهده سال ٥١ 
خورشیدی متقاعد کنیم، کم است؛ چرا که 
این مسئله از جهات بسیاری حائز اهمیت 
است و واقعیت آن است که راهکار اصلی 
حل مشکل کم آبی در این منطقه نیز همین 

اجرای هرچه بیشتر پروتکل است.«
این عضو هیات مدیره انجمن آب و خاک 
»به  داد:  ادامه  اساس  این  بر  ایران  پایدار 
سال هاست  افغانستان  دولت  حال  هر 
که در عمل به تعهداتش کوتاهی می کند؛ 
از امضای توافق سال  چنان که حتی پس 
و موسی  پهلوی  ٥١ میان مسئوالن دولت 
افغانستانی  بودیم طرف  نیز شاهد  شفیق 
در عمل به تعهداتش کوتاهی کرده است.« 
از  است که  حالی  در  »این  اضافه کرد:  او 
حدود ٢٠ سال پیش مشکالتی که در تامین 
آب هامون داشته و داریم، دوچندان شده 
و به همین دلیل نمایندگان ایران در تمام 

این سال ها تالش بسیاری کردند تا مگر به 
نحوی با طرف افغانستانی به تفاهم برسند 
که البته چندان توفیقی حاصل نشده است.« 
به  اشاره  با  همچنین  خوانساری  موسوی 
بازه زمانی که پروژه ساخت سد کجکی به 
چشم گیر  گسترش  از  رسید،  بهره برداری 
کشاورزی در افغانستان سخن گفته و تاکید 
دارد: »آن چه مسلم است منابع گسترده آب 
از این رودخانه در خاک افغانستان برداشت 
می شود و در حال حاضر اوضاع با بازه زمانی 
سد  ساز  و  ساخت  پروژه  اتمام  از  پیش 
کجکی متفاوت است.« او همچنین با اشاره 
احتمال سرریز گاه و بی گاه آب پشت  به 
سد کمال خان، تاکید کرد که اگر هر زمان 
بودیم،  شاهد  سال ٩٨  در  آن چه  همچون 
سیالبی به راه بیفتد، سرریز آب به سمت گود 
زره خواهد بود و حتی در صورت وقوع سیل 
هم نمی توان امیدوار بود که آبی به سمت 

ایران سرازیر شود.« خاک 
پرسش  به  پاسخ  در  آب  کارشناس  این 
»پیام ما« در خصوص اقدامات جایگزین 
شرایط کنونی  در  اسالمی  جمهوری  دولت 
بحث  در  قدرت  با  اواًل  باید  »ایران  گفت: 
دیپلماسی فعال باشد و به هیچ عنوان میز 
مذاکره را ترک نکند و ثانیًا کنار این تمرکز 
بر دیپلماسی، اقداماتی را در راستای اجرای 
در  محرومیت زدایی  و  عمرانی  پروژه های 
مناطق زرنج و فراه در خاک افغانستان و 
همچنین منطقه سیستان در این سوی مرز 
به انجام برساند تا بخشی از فشار معیشتی 
با  و  مرتفع شود  از وضعیت کم آبی  ناشی 
توجه به قرابت و خویشاوندی ساکنان این 
و آن سوی مرز در این ٣ ناحیه مورداشاره، 
بتوانیم از نتایج این همکاری و تعامل مردم 
و  استفاده  دو کشور  هر  نفع  به  دو کشور 
بهره برداری کنیم.« این عضو هیات مدیره 
انجمن آب و خاک پایدار ایران همچنین با 
اشاره به این که حیات نصفه و نیمه هامون 
در چند سال اخیر مدیون سیالب های منطقه 
فراه بوده، تاکید کرد که با توجه به تکمیل 
پروژه ساخت سد کمال خان، دیگر نمی توان 
آبی  که  باشیم  امیدوار  نیز  ناحیه  این  از 

هامون سرازیر شود.« به سمت 
موسوی خوانساری اگرچه به عدم پایبندی 
پیشین  دولت های  و  کنونی  حاکمان 
به موجب  تعهداتی که  نسبت به  افغانستان 
توافقنامه و پروتکل سال ٥١ برعهده دارند، 
اذعان دارد و می گوید دست کم در این دو 
طرف  پایبندی  شاهد  کمتر  گذشته  دهه 
افغانستانی به این تعهدات بودیم اما با این 
وجود بر لزوم پافشاری بر مسیر دیپلماسی 
آب و مذاکرات محیط زیستی تاکید دارد و 
می گوید: »دیپلماسی آب و حل مشکالت 
محیط زیستی از طریق مذاکرات دیپلماتیک، 
امری زمان بر است و نباید با تغییر دولت ها 
همان  این که  شود. کما  تغییر  دستخوش 
پروتکل سال ٥١ دولت پهلوی و دولت وقت 
افغانستان نیز حاصل چیزی در حدود یک 
قرن کار و تالش دیپلماتیک بود و به هیچ 
عنوان آسان به دست نیامده بود. ما به هیچ 
عنوان نباید از دیپلماسی آب غافل شویم اما 
وارد شویم، بحث  اهرم هایی  با چه  این که 
دیگری است و به نسبت این که دولتمردان 
در هر مقطع با چه نگاه و رویکردی به سراغ 

این دست مذاکرات می روند، 
در  حال  عین  در  اما  خوانساری  موسوی 
این  به حل  امیدی  آیا  این که  به  واکنش 
دولت  پایان  تا  نزدیک  آینده  در  مشکالت 
این که  بر  تاکید  با  نه،  یا  دارد  سیزدهم 
آب  موضوع  در  افغانستانی ها  »معموال 
بسیار سازش ناپذیرند و در دهه های گذشته 
گفت:  رسیده«،  اثبات  به  بارها  مهم  این 
»امیدوارم دولت بتواند با تمهیداتی از جمله 
تامین برق چند استان افغانستان از طریق 
انرژی بادی، بحث آب و حق آبه هیرمند را 
بار دیگر روی میز مذاکرات قرار دهد و بتواند 

مشکل را حل کند.«

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید افغانستان محاسبه ایران 
درباره حقابه هامون را نپذیرفته است 

مذاکره آبی بی نتیجه با طالبان  
محسن موسوی خوانساری، کارشناس آب در گفت وگو با »پیام ما«: 
ایران میز مذاکرات آبی با افغانستان را ترک نکند

لزوم رعایت کامل 
شیوه نامه های 

کرونایی علیه همه گیری 
سویه جدید

رئیس دولت سیزدهم با اشاره به افزایش آمار 
رنگ بندی  تغییر  و  قربانیان کرونا  و  مبتالیان 
شهرها در روزهای اخیر، پرهیز از عادی انگاری 
را  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت کامل  و 
برای پیشگیری از شیوع سویه جدید و ضرورت 
یافتن اعمال محدودیت ها، ضروری دانست. به 
گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی صبح روز شنبه در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره شرایط 
جدید شیوع بیماری کرونا در کشور، گفت: همه 
مردم باید در اماکن عمومی ضمن استفاده از 
ماسک به تمام ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی توجه ویژه داشته باشند و خصوصًا با 
توجه به نزدیکی ایام محرم این مالحظات با 
دقت بیشتر در هیئات و اماکن زیارتی رعایت 
او تزریق دوز یادآور واکسن را نیز مورد  شود. 
تأکید قرار داد و از وزارت بهداشت خواست که 
به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان، تأمین 
واکسن مورد نیاز و افزایش مراکز واکسیناسیون 
را در اولویت قرار دهد. رئیسی همچنین با اشاره 
سفرهای  نیز  و  خارجی  سفرهای  افزایش  به 
زیارتی به عتبات عالیات در ایام محرم و اربعین 
حسینی، انجام تست در مبادی ورودی، برای 
جلوگیری از ورود سویه جدید بیماری به کشور را 
ضروری برشمرد. او با قدردانی از دست اندرکاران 
طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور، اجرای 
را در حوزه های آموزش، پیشگیری  این طرح 
و غربالگری موفقیت آمیز خواند و لزوم تأمین 
اعتبارات الزم در این زمینه و تداوم اجرای آن را 

مورد تأکید قرار داد.

توافق پنج ساله ایران و عراق 
در زمینه صادرات برق

عراق  و  ایران  میان  که  جدیدی  توافق  اساس  بر 
توانایی شبکه، در  ایران در زمان  امضا شده است، 
مدت ٥ سال ٤٠٠ مگاوات برق به عراق صادر خواهد 
احمد  المعلومه،  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به  کرد. 
در  توضیحاتی  عراق  برق  وزارت  موسی، سخنگوی 
ایران و عراق در  خصوص جزئیات توافق راهبردی 
زمینه انرژی ارائه داد و گفت که این توافق دو هدف 
را محقق می کند؛ یکی واردات برق و دیگری بهبود 
کیفیت برق توزیعی است. او تاکید کرد که توافقی 
٥ ساله با ایران در این زمینه امضا شد و ایران در 
خواهد  صادر  عراق  به  برق  مگاوات   ٤٠٠ مدت  این 
پرداخت  از  بعد  توافق  این  احد موسی گفت:  کرد. 
دولت  موافقت  همچنین  و  ایران  به  گازی  بدهی 
امضا شد و هدف از آن ها تنها واردات ٤٠٠ مگاوات 
برق  کیفیت  بهبود  دیگر  هدف  بلکه  نیست  برق 
توزیعی و تامین برق مصرفی عراق است. سخنگوی 
بر  توافق  این  عراق خاطرنشان کرد که  برق  وزارت 
نیاز  اساس  بر  همچنین  و  هزینه  پرداخت  اساس 
سرپرست  عادل کریم،  این  از  پیش  است.  عراق 
افزایش  به  اشاره  با  اظهاراتی  در  عراق  برق  وزارت 
تولید برق در این کشور گفت که با توجه به توافقات 
می رود که  انتظار  ایران،  نیرو  وزیر  با  شده  انجام 
با  او  شود.  بهتر  عراق  به  ایران  گاز  صادرات  روند 
امروز احساس می کند  اینکه شهروند عراقی  بیان 
که وضعیت برق بهبود یافته است تاکید کرد: یک 
بدهی گازی  عنوان  به  دالر  میلیون   ۶۴۹ و  میلیارد 
پرداخت کردیم. کریم خاطرنشان کرد که  ایران  به 
ایران پرداخت شد و  به  تمام بدهی های قبلی ما 
اکنون پول واردات گاز از ایران را به طور ماهیانه به 
این کشور پرداخت می کنیم. سرپرست وزارت برق 
عراق همچنین گفت که ایران روزانه ۲۴۰ متر مکعب 

گاز به عراق صادر می کند. 

نیازمند طرحی جامع 
برای مدیریت 

منابع آبی هستیم
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
گفت: انتقال آب دریا و استفاده از آب شیرین 
کن ها یکی از راهکارهای نوین برای مدیریت 
بحران کم آبی به شمار می رود. به گزارش ایسنا، 
برنامه  تاکید بر ضرورت  با  ابوترابی  ابوالفضل 
ریزی برای مواجهه با بحران کم آبی، بیان کرد: 
باید برای مدیریت منابع آبی یک نقشه جامع 
تهیه گردد. هزاران سال پیش پدران ما یک کار 
فوق العاده هوشمندانه ای انجام دادند و قنات 
را ابداع کردند، احداث قنات در زمان خود یک 
کار پیچیده ای بود که برای مدیریت منابع آبی 
صورت گرفت. او در ادامه اظهار کرد: در آن زمان 
طرح جامع احداث قنات توانست مشکل آب 
را حل کند و این طرح با محیط زیست نیز 
منطبق بود اما متاسفانه ما امروز در بحث آب 
یک طرح جامع نداریم. نماینده نجف آباد در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه انتقال آب 
دریا و استفاده از آب شیرین کن ها می تواند 
یکی از راهکارهای نوین برای مدیریت منابع 
آبی باشد، تصریح کرد: کشورهای حاشیه خلیج 
فارس امروز از این تکنولوژی استفاده کرده و از 
ظرفیت آب دریا استفاده می کنند. این امکان 
جامع  طرحی  در  دارد که  وجود  نیز  ما  برای 
باشد آب خلیج  با محیط زیست  که منطبق 
فارس و دریای عمان را شیرین کرده و به فالت 

مرکزی منتقل کنیم.

ممنوعیت موقت استرداد 
دیپلمات ایرانی با حکم 
دادگاهی در بروکسل 

در  ایران  با  زندانی  تبادل  قانون  تصویب  از  پس 
گزارش  کشور  این  رسانه های  بلژیک،  پارلمان 
دادند که یک دادگاه در بروکسل با صدور حکمی، 
کشور  این  در  زندانی  ایرانی  دیپلمات  استرداد 
گزارش  به  است.  کرده  اعالم  ممنوع  موقتا  را 
خبرگزاری فارس، روزنامه بروکسل تایمز نوشت، 
صدور  با  جمعه  روز  بروکسل  تجدیدنظر  دادگاه 
توسط  امکانی  هر  از  استفاده  جلوی  حکمی، 
اسدی،  اسدهللا  تحویل  برای  بلژیک  مجریه  قوه 
اسدهللا  گرفت.  را  تهران  به  ایرانی  دیپلمات 
در  دیپلمات  عنوان  به  این  از  پیش  که  اسدی 
اتریش  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
غیرقانونی  کامال  فرایند  یک  در  داشت،  فعالیت 
شد  بازداشت  وین  کنوانسیون  فاحش  نقض  و 
شهر  دادگاه  سوی  از  میالدی   ۲۰۲۱ سال  در  و 
بمب گذاری  برای  برنامه ریزی  بهانه  به  آنتورپ، 
فرانسه،  در  منافقین  ساالنه گروهک  نشست  در 
روابط  کمیته  شد.  محکوم  حبس  سال   ۲۰ به 
چهارشنبه،  روز  بلژیک  عوام  مجلس  خارجی 
در  رایزنی  و  بحث  ساعت ها  از  پس  تیرماه    ۱۵
رسانده  تصویب  به  را  الیحه  این  روز،  دو  طول 
الیحه  این  که  می رفت  انتظار  زمان،  آن  از  بود. 
پارمان  چرا که  برسد  بلژیک  پارلمان  تصویب  به 
مصوبات کمیته های  از  معمول  طور  به  این کشور 
وله  دویچه  می کند.  پیروی  خود  تخصصی 
استرداد مجرمان  برای  مزبور  توافق  داد:  گزارش 
۱۴۰۰( به امضای وزارت  ۱۱ مارس)اسفند  در روز 
این کشور  در  ایران  سفیر  و  بلژیک  دادگستری 
رسیده بود. در متن این توافق آمده که »بهترین 
مسائل  در  ایران  با  همکاری  ارتقای  برای  راه« 
داده  اجازه  محکومان  به  که  است  این  قضایی 
شود تا دوران محکومیتشان را در کشورهای خود 

کنند. سپری 

انتقاد تعدادی 
از نمایندگان به نحوه 
برخورد گشت ارشاد

طرح  و  اجتماعی  امنیت  طرح  اجرای  پی  در 
انتقاداتی در این زمینه تعدادی از نمایندگان در 
صفحات شخصی خود در توییتر به این موضوع 
واکنش نشان دادند که در ادامه می خوانید. زهرا 
شیخی نماینده اصفهان و عضو فراکسیون زنان 
نوشت: »موضوع خجاب یک سیاست حاکمیتی 
و مورد اقبال قاطبه مردم است، به همین دلیل 
قانونا بایستی از آن صیانت کرد. اما تقلیل مسأله 
به فراجا به عنوان متولی برخورد با بی قانونی و 
هنجارشکنی رسمی، خالف انصاف و در نهایت 
تقویت خط دشمن در تضعیف نهاد حافظ امنیت 
و ایجاد بی ثباتی اجتماعی است.« سید احمد 
آوایی نماینده دزفول و عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی نیز نوشت: »"ارشاد" با 
"اجبار" قابل جمع نیست. در اجبار نوعی خشونت 
نهفته است و در ارشاد، عطوفت. جامعه ایرانی 
نیاز به مهر و عطوفت دارد نه اجبار و خشونت. اگر 
تاکید بر قانون مداری است، راه آن فرهنگ سازی 
است.« جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تایباد 
و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
نوشت: »نقض حقوق شهروندی و بی احترامی 
به مردم نه شیوه ای اسالمی است نه امر به 
ضربه ای  و  عظیم  منکری  خود  بلکه  معروف؛ 
هولناک به انسجام و امنیت ملی است؛ مردم 
گرفتار درد معیشت خود هستند؛ بزرگترین امر 
به معروف؛ استفاده از همه ظرفیت کشور برای 
کاهش رنج ملت ایران است. ملت را دریابیم 

بدون مردم هیچیم.«

یک عضو هیات مدیره انجمن 
آب و خاک پایدار ایران معتقد 
است: ایران باید اواًل با قدرت 
در بحث دیپلماسی فعال باشد 
و به هیچ عنوان میز مذاکره 
را ترک نکند و ثانیًا کنار این 
تمرکز بر دیپلماسی، اقداماتی 
را در راستای اجرای پروژه های 
عمرانی و محرومیت زدایی در 
مناطق زرنج و فراه در خاک 
افغانستان و همچنین منطقه 
سیستان در این سوی مرز به 
انجام برساند تا بخشی از فشار 
معیشتی ناشی از وضعیت 
کم آبی مرتفع شود

تیراندازی بعدازظهر نخستین 
روز مردادماه در آبادان که منجر 
به مرگ برادر مالک متروپل 
شد، این پرسش را مطرح 
کرده که آیا این اقدام یک 
انتقامجویی بوده و اگر چنین 
است، چرا این برادر عبدالباقی 
هدف قرار گرفته است؟ 

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دیروز در حالی، در اظهار نظری مختصر درباره اختالف ایران و افغانستان در خصوص 
رهاسازی حق آبه هیرمند از عدم همکاری و تعامل طرف افغانستانی با ایران سخن گفت که به باور یک کارشناس حوزه مدیریت 
منابع آب، ایران و مسئوالن دولت سیزدهم به هیچ عنوان نباید میز مذاکرات محیط زیستی را رها کنند؛ چه آن که به باور این عضو 
هیات هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران، دیپلماسی محیط زیستی با وجود آن که امری زمان بر است اما همچنان بهترین 

راه برای دستیابی به حقوقی است که طرفین به موجب توافق سال 51 خورشیدی باید به آن متعهد و پایبند باشند.

61 روز پس از فروریختن ساختمان متروپل در آبادان که درآن 43 شهروند این شهر جان باختند حمله مسلحانه به برادر مالک این ساختمان 
و تیراندازی منجر به مرگ او ابعاده تازه ای به این ماجرا بخشید. تنها 2 روز بعد از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده فروریختن متروپل 
»مجید عبدالباقی« بعدازظهر روز اول مرداد زمانی که وارد یک مجتمع مسکونی می شد هدف گلوله قرار گرفت. حاال عالوه بر پرسش هایی درباره 

فساد منجر به بروز متروپل اینک معمایی جنایی مطرح است.

گزارش روز

|  
هر

 م
 |

پرونده متروپل دو روز پس از صدور کیفرخواست با قتل برادر مالک ساختمان پیچیده تر شد 

شلیک به عبدالباقی 

از فروریختن متروپل 
تا ترور برادر عبدالباقی

به نظر می رسد تیراندازی بین ساعت ۱۵ و ۱۶ 
نخستین روز مرداد ۱۴۰۱ رخ داده باشد. فیلم های 
شبکه های  در  تیراندازی  این  از  شده  منتشر 
اجتماعی به سرعت دست به دست شد و حدود 
جمهوری  خبرگزاری  دیروز  بعدازظهر   ۵ ساعت 
او را  از دو مقام مسئول مرگ  اسالمی به نقل 
تأیید کرد. براساس فیلم هایی که در شبکه های 
یک  مسلح  سرنشینان  شد  منتشر  اجتماعی 
سواری سفید که به نظر می رسد یک خودروی 
ساینا باشد »مجید عبدالباقی« را هدف گلوله قرار 

دادند.
نگاهی به فیلم ها نشان می دهد که فاصله بین 
تیراندازان و محل توقف خودرو حداقل به اندازه 

پارکینگ ۴ خودرو فاصله داشته است.
حسونی  نصرهللا  دکتر  ایرنا  گزارش  براساس 
بحرینی رییس بیمارستان نفت آبادان گفته بود 
: مجید عبدالباقی برادر مالک متروپل آبادان که 
ساعتی پیش مورد سوء قصد قرار گرفته بود به 

وارده، درگذشت. علت شدت جراحت 
او در توضیح اقدام ها صورت گرفته برای احیای 
مجید توضیح داده : پیکر بی جان وی به اتاق 
عمل منتقل و اقدامات مقتضی برای احیای آن 
جان  نجات  برای  پزشکی  اقدامات  انجام شد. 
عبدالباقی متاسفانه به علت شدت جراحت نتیجه 

بخش نبود.
استاندار  معاون  عباسپور  احسان  این  از  پیش 
خوزستان و فرماندار ویژه آبادان گفته بود : مجید 
مورد  متروپل  مالک ساختمان  برادر  عبدالباقی 

سوء قصد قرار گرفت و برای احیا به بیمارستان 
منتقل شد.

در همین حال صادق جعفری چگنی دادستان 
به  مسلحانه  حمله  جزئیات  درباره  خوزستان 
مجید عبدالباقی برادر مالک ساختمان متروپل 
آبادان، به خبرگزاری فارس گفت: این فرد در پی 
حمله افرادی با شلیک چندین گلوله مورد هدف 
قرار گرفته و پس از وقوع حادثه به بیمارستان 
دادستان  جعفری چگنی،  گفته  شد.به  منتقل 
شهرستان آبادان بالفاصله پس از وقوع حادثه با 
حضور در محل مذکور، با تشکیل پرونده قضایی 
در دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آبادان، 
موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات اولیه 
را آغاز کرد. در رابطه با این حادثه تاکنون فرد یا 

افرادی دستگیر نشده اند.

 یک پرونده جنایی
تنها دو روز پس از صدور کیفرخواست برای 
عوامل موثر در بروز حادثه مترو پل تیراندازی 
به برادر مالک ساختمان متروپل دوباره نگاه ها 
بود  حالی  در  این  برگرداند.  آبادان  سوی  به  را 
که از نیمه تیر عدم فعالیت در خیابان امیری 
متروپل  ساختمان  تخریب  و  آواربرداری  برای 
مردم منطقه را کالفه کرده بود. حال دو ماه از 
وقوع این حادثه سپری شده است و با توجه 
به توقیف اموال منتسب به »حسین عبدالباقی« 
مالک متروپل بسیاری از کارگران و شاغالن در 
پروژه های مختلف او بالتکلیف شده بودند زیرا 
تا تعیین تکلیف حقوقی این حادثه هیچ اقدامی 

قابل انجام نبود.
چندی قبل برادر دیگر »حسین عبدالباقی« درباره 
رفتار مردم آبادان به خبرنگار ما گفت: شاید مردم 
و به ویژه خانواده قربانیان دیگر دوست ما نباشند 
ولی دشمن ما هم نیستند.« او تأکید کرده بود 
که قربانیان حادثه متروپل یا به طور مستقیم با 
برادرش کار می کردند و یا مستاجر او بودند و به 

نوعی رابطه دوستی با هم داشتند.
عبدالباقی«  »حسین  برادران  از  یکی  »مجید« 
بود که در آبادان رستوران داشت و در عین حال 
دستی هم بر توزیع و فروش آجیل و خشکبار. او 

و برادرش حسین از میان ۴ پسر خانواده دیپلمه 
بودند و دو برادر دیگر یکی مهندسی عمران خوانده 

و دیگری مهندسی مکانیک.
دادستان خوزستان پنج شنبه گذشته وقتی درباره 
صدور کیفرخواست خبر داد از تقاضای مجازات 
۲۰ نفر به جز »حسین عبدالباقی« مالک این 

ساختمان گفته بود.

 آیا دیگر اعضای خانواده 
عبدالباقی هم درخطرند؟

تیراندازی بعدازظهر نخستین روز مرداد در آبادان 
که منجر به مرگ برادر مالک متروپل شد این 
پرسش را مطرح کرده است که آیا این اقدام یک 
انتقام جویی بوده و اگر چنین است، چرا این برادر 

عبدالباقی هدف قرار گرفته است؟
یک  صرفًا  اگر  که  است  این  دیگر  پرسش 
اعضای  سایر  آیا  باشد  بوده  کور  انتقام جویی 
خانواده هم ممکن است هدف حمله احتمالی 

باشند؟ بعدی 
فرضیه دیگری که مطرح است اینکه آیا ممکن 
است ارتباط خاصی بین این دو برادر و روابطشان 

با تیراندازی روز اول مرداد وجود داشته باشد؟
تا لحظه تنظیم این گزارش پلیس هیچ واکنشی 
مطروحه  فرضیه های  و  ماجرا  این  به  نسبت 

است. نداشته 

روی خط خرب

| روزنامه نگار |

| سینا قنبرپور |
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تلفن  پشت  از  کلیبر  سیدی  محمد  صدای 
به سختی شنیده می شود. او پسر  معدن کار 
کشته شده است و در حالی که یادآوری خبر 
هنوز برایش سخت است، به ماه های قبل و 
تقابل موجود می پردازد: »معدن هماتیت ما، 
سنگ آهن کارخانه سیمان را تامین می کرد. 
معدن کوچک است و از سال ۹۱ هم اکتشاف 
بود که   ۹۶ یا   ۹۵ سال  اما  شد  شروع  آن 
پروانه بهره برداری آن صادر شد و مشغول به 
از  تا ۱8 ماه قبل. آن زمان یکی  کار شدیم 
اهالی روستا گفت ۱8 هزار متر از زمین هایی 
که ما در آن مشغول به کار بودیم متعلق به 

اوست. مشکل از آنجا شروع شد.«
روستای داش کسن تنها روستای نزدیک به 
در  ساکن  خانوار   7۰ حدود  با  است.  معدن 
آن و در فاصله هشتاد کیلومتری اردبیل. به 
جز داش کسن، روستای دیگری در نزدیکی 
معدن هماتیت وجود ندارد. »از ۱8 ماه قبل 
که شکایت انجام گرفت، با وجود آنکه حکم 
توقف کار نداشتیم، کار متوقف شد. این فرد 
هم شکایت کرد و بر اساس نقشه هوایی که 
در سال ۴7 از منطقه گرفته شده بود از شعبه 
سه دادگاه اثبات مالکیت گرفت. با اینکه از 
این ۱8 هزار متر تنها ۱8۰۰ متر شخم زده شده 
و مزرعه بود، او ادعای تمام زمین را داشت. 
ما هم پیگیری کردیم و دیدیم مالکیت کل 
طبیعی  منابع  مالک  اصال  و  ندارد  را  زمین 

برمی گردد،  حادثه  شب  به  سیدی  است.« 
به کرونا در  ابتال  به دلیل  زمانی که خودش 
اردبیل بود و پدرش بعد از گذشت ماه ها بیل 
تا  می رود  منطقه  به  و  اجاره کرده  مکانیکی 
پدرم  ماشین  ابتدا  »آنها  ببرد.  پیش  را  کار 
او  و  می کنند  حمله  بعد  و  می زنند  آتش  را 
بعد هم  را می زنند و  بیل مکانیکی  راننده  و 
بنزین روی بیل مکانیکی و پدرم می ریزند. 
هنوز مشخص نیست پدرم قبل از آنکه بسوزد 

فوت شده بود یا خیر.«
رحیم فرهادی، عضو هیات مدیره خانه معدن 
»جهان  با  و گو  گفت  در  هم  اردبیل  استان 
داده:  شرح  اینطور  را  ماجرا  این  صنعت« 
متعلق  زمین  که  بودند  معتقد  »معارضان 
فرد  معدن کار  و  است  طبیعی  منابع  به 
این  نهایت  در  کند.  فعالیت  آنجا  در  نباید 
معارضان  که  گرفت  باال  حدی  تا  اختالف 
و  خودرو  مکانیکی،  بیل  دستگاه  دو  محلی 
کانکس نگهبانی را آتش زدند و باعث مرگ 
شاهدان،  به گفته  بنا  شدند.  این  معدن کار 
 معدن کار در حال فرار بوده که با پرتاب سنگ 
از سوی معارضان بیهوش می شود و پس از 

می سوزد.« فجیعی  طرز  به  آن 
شده  کمرنگ تر  صدایش  حاال  سیدی 
برای  سال ها  این  در  پدرش  می گوید  و 
جاده سازی و ساخت مدرسه و .. کمک های 
زیادی به روستا کرده  و درباره تعارضات میان 

معادن و جامعه بومی به دلیل تخریب محیط 
طبیعی  منابع  زمین های  نابودی  و  زیست 
یکبار  سال  پنج  ما  کار  »پروانه  می گوید: 
تمدید می شد و معدن ما به نسبت بسیاری 
در  نداشت.  هم  چندانی  تخریب  معادن  از 
پدرم  با  روستا  اهالی  از  بسیاری  حال  عین 
و  می شناختند  خوبی  به  را  او  و  بودند  آشنا 

می کردند.« تعریف  او  از  همیشه 
شناسایی  از  هم  مشگین شهر  دادستان 
خبر  ارتباط  این  در  مظنون   ۴ دستگیری  و 
»متاسفانه  گفته:  رضایی  علی  است.  داده 
روستای  در  که  ملکی  اختالف  پی  در 
از  الهرود  بخش  مشگین شهر،  داش کسن 
این  مقتول  با  مشگین شهر  شهرستان  توابع 
حادثه به وجود آمده بود  معدن کاری در این 
ارتباط  این  در  رسیده که  قتل  به  شهرستان 
۴ نفر مظنون هستند و نتیجه نهایی بعد از 
بررسی های پزشکی قانونی اعالم می شود.«
منابع  سازمان  اعضای  از  یکی  همه،  این  با 
نامش  نمی خواهد  که  هم  منطقه  طبیعی 
ما«  »پیام  به  شود،  عنوان  گزارش  این  در 
زیاده خواهی  دلیل  به  اتفاق  »این  می گوید: 
یکی از روستاییان رخ داده و کسی نمی تواند 
و  دخل  طبیعی  منابع  به  متعلق  زمین  در 
استان  مناطق  از  بسیاری  در  کند.  تصرف 
شاهد تعارضات مختلف میان  معدن کاران و 
بومیان هستیم اما در این مورد واقعا ناحقی 

صورت گرفته. کسی که دست به چنین کاری 
زده بارها و به دالیل مختلف از صاحب معدن 
روستایی  راه  وقتی  مثال  می کرد.  شکایت 
تعریض شد و زمین های زراعی اش خسارت 
دید اما صاحب معدن را مقصر می دانست در 

حالی که اداره راه این کار را کرده بود.«
به گفته او در بسیاری از موارد ممکن است 
بر  اما  دهد  رخ  معادن  سوی  از  تخریب 
ماده  »بند ب  و  ماده ۱۳«  »بند ب  اساس 
خسارت  باید  طبیعی،  معدن کار  منابع   »۱7
بپردازد. در بسیاری از موارد  معدن کار زمین 
تخریب شده را درست می کند و ما خودمان 

می کنیم.« بذرپاشی 

مسئولیت اجتماعی فراموش می شود   
چون معدن کار به فردا امیدی ندارد

از  سخت تر  برای  معدن کاران  اما  ماجرا 
گذشته است. در ایران، مسئولیت اجتماعی 
کوچک  معادن  برای  خصوصا   معدن کاری، 
رعایت نمی شود و در سال های اخیر تعارض 
محلی  جامعه  و  میان  معدن کاران  منافع 
افزایش چشمگیری داشته است و بسیاری 
معتقدند قدرت و سرمایه آنها از سویی و از 
سوی دیگر آنچه آنها به عنوان اشتغال زایی از 
آن نام می برند عامل تخریب در بسیاری از 
غرقی،  این حال سجاد  با  است.  بوده  نقاط 
صنایع  و  معدن  کمیسیون  رئیس  نایب 

ما«  »پیام  به  ایران  بازرگانی  اتاق  معدنی 
می گوید که این اتفاق از چند بعد قابل بررسی 
است و مسئولیت اجتماعی و ذینفعان محلی 
به دالیل مختلفی در کشور نادیده گرفته شده. 
»شاید مهم ترین دلیل نبود ثبات در قوانین و 
نبود امکان انباشت سرمایه مولد است. وقتی 
 معدن کار با مشکالت زیادی در عرصه قانونی 
مواجهه است و سازمان های مختلف هم مدام 
سنگ اندازی می کنند، او به فردا امیدی ندارد 
و این شغل برایش شغلی دائمی نیست. با 
خودش مدام فکر می کند ممکن است سال 
هزینه  برایش  نتیجه  در  نباشم.  اینجا  دیگر 
آنجا  شرایط  و  مشکالت  نگران  و  نمی کند 
چشم انداز  نبود  همین  او  به گفته  نیست.« 
از آینده و فعالیت اقتصادی عاملی است که 
 معدن کار تالشی برای ارتباط با جامعه محلی 
و بومی نمی گیرد و جامعه بومی منطقه هم 
فکر می کند او دشمن است. »نبود افق دید 
سبب می شود معدن کار، کارش را روزانه اداره 
کند نه آنکه برای ادامه دار شدن کار در طول 
باشد.  داشته  برنامه ریزی  متمادی  سالیان 
البته این هم تنها یک بخش از ماجراست.«

  نگاه مثبتی به معدنکاری در استان 
وجود ندارد

دارد  معدن   ۶۵۰ از  بیش  شرقی  آذربایجان 
که ۴۱۱ معدن آن فعال است. کانی هایی از 
نفلین سینیت  و  جمله مولیبدن، طال، مس 
از جمله مواد معدنی استخراج  می شود وجود 
همین معادن هم به گفته صادق پناهی، دبیر 
منابع  و  زیستی  محیط  تشکل های  شبکه 
منافع  تعارض  باعث  اردبیل  استان  طبیعی 
شده است. »مردم در این مناطق می گویند 
منابع سرشار ما به صورت خام به استان های 
مرکزی می رود و ما از آن نفعی نمی بریم و 
چرا  است  اشتغال زایی  بحث  اگر  می گویند 
این کارخانه ها در منطقه ما ساخته نمی شود. 
است  مردم  نظر  و  گالیه  از  بخش  یک  این 
و  نیست  مناسب  و  درست  چندان  البته  که 
بیشتر شکل و شمایل پررنگ کردن مسائل 

دارد.« را  قومی 
تعارضی  پناهی،  گفته  به  دیگر  تعارض  اما 
است که دوستداران محیط زیست و فعاالن 
افسارگسیخته  فعالیت  با  طبیعی  منابع 
معادن دارند: »در منطقه ما باد بسیاری در 
باعث  معادن  این  فعالیت  و  است  جریان 
هربار  ما  از سویی  باشد.  غبارآلود  هوا  شده 
برای  نگرانی  می کنیم  معادن صحبت  کار  از 
معدن کاری در سبالن مطرح می شود. اخیرا 
بحث معدن کاوی در سبالن پیش آمده بود و 

فعالیت گرفت.« مجوز  هم  معدنی 
اما تعارض سوم آنطور که این فعال محیط 
محلی ها  میان  تعارض  به  می گوید  زیست 
البته  اتفاقی که  است.  مربوط  معدنکاران  و 
نشده  پررنگ  هنوز  آنها  منطقه  در  چندان 
چندان  تعارض  از  نوع  این  »هنوز  است. 
نیست اما ممکن است در سال های دیگر به 
شکلی جدی خودش را نشان دهد. از سویی 
روستای  تجربه  مانند  هم  تجربه هایی  ما 
و  فعالیت محلی های  با  داریم که  را  هل آباد 
شد  متوقف  مخرب  معدن کاوی  دوستداران 
به  مثبتی  نگاه  باید گفت  نهایت  در  هرچند 

ندارد.« وجود  منطقه  در  معدن کاری 
او همچنین می گوید یکی از دالیل این نگاه 
منفی هم معدن کاری در گردنه حیران است؛ 
نقطه حساس و مهم که کندن کوه و تخریب 
محیط زیست در آن بسیاری از مردم را آزرده 
و هنوز هم برای مقابله با آن اتفاقی نیفتاده 
است. چرا که ارزیابی های محیط زیستی هم 
به درستی انجام نمی شود و نگرانی از افزایش 

تعارض در هر سطح وجود دارد.

تعارض بر سر زمین، باعث کشته شدن صاحب معدنی در اردبیل شد

قتل در معدن هماتیت
فرزند صاحب معدن: آنها ابتدا ماشین پدرم را آتش زدند و بعد پدرم را سوزاندند

 دیپلماسی 
محیط زیستی و اقلیمی 
عمدتًا حقوق محیط  زیست به عنوان زیرشاخه ای 
بحران  هر  اما  می شود.  تعریف  داخلی  از حقوق 
محلی می تواند تحت شرایطی ابعاد جهانی بیابد. 
در مورد چالش های منطقه ای،  و  برهه کنونی  در 
نیازمند  اقلیم  تغییر  مانند  بین المللی  و  فراملی 
حقوق بین الملل محیط زیست هستیم. حقوقی که 
باید وابسته به شرایط روز و با استناد به تغییرات 
بسیاری  در  آن  برای  و  یابد  وسیع تری  دامنه 
زمینه ها، سازگاری هایی پیش بینی شود. می توان 
گفت آنچه حقوق بین الملل را به حقوق بین الملل 
بنیان  عبارتی  به  و  می زند  پیوند  زیست  محیط 
اعتبار و تحقق حقوق بین الملل محیط  زیست و 
تاب آوری بین المللی در مقابل بحران های محیط 
زیستی است،  دیپلماسی محیط  زیست است.  
به  هر حال دیپلماسی و عمل هدایت نمایندگان 
کشورها در عرصه بین الملل در مسیر نیل به صلح 
حائز اهمیت است. متکی بر این اهمیت نمی توان 
منکر تأثیر دیپلماسی محیط زیست بر تعامالت 
شد.  منطقه ای  تنش زدایی های  و  بین المللی 
دیپلماسی محیط زیست به اهداف، قوانین، نهادها 
بین المللی  و  فراملی  همکاری های  روش های  و 
جهت می دهد و چهارچوبی پیرامون بایدها و نبایدها 
و هنجارها و ناهنجاری های ارائه می کند. هدف این 
چهارچوب ها صیانت از محیط زیست و پایبندی به 
تعهدات مشترک و قوانین الزام آور بین المللی برای 
صلح و بقای بشر و حفظ تمدن و ارتقای کیفیت 
وضعیت زیستی اکنون است. به عبارتی دیپلماسی 
محیط زیست با امنیت محیط زیستی و عدالت 
محیط زیستی و پایداری صلح محیط زیستی و 
مدیریت محیط زیست جهانی درهم تنیده است. 
باتوجه به موارد مذکور می توان دیپلماسی محیط  
زیست را فرایندی دربرگیرنده همه سطوح برپایی 
کنفرانس ها و اجالس های بین المللی و تهیه اسناد 
کردن  اجرایی  و  بین المللی  موافقت نامه های  و 
خروجی ها و بعضًا توسعه بعدی به قصد مطالبه 
همکاری های بین المللی و هدایت مذاکرات میان 
کشورها و رایزنی های دیپلماتیک در راستای حفظ 
محیط زیست و تحقق توسعه پایدار تعریف کرد. 
دیپلماسی محیط زیست به عنوان بخشی از حقوق 
بین الملل و روابط بین الملل برای تعامل دولت ها 
در جهت رفع مشکالت نیازمند تالقی منطقی علم 
و سیاست است.  تغییر اقلیم به عنوان پدیده ای 
پیشین،  بحران های  تشدیدکننده  و  بحران ساز 
مسئله ای است که پیش روی کل جهان است. 
اما برخی مناطق آسیب پذیرتر هستند. مناطقی که 
شاید نقش قابل توجهی در شکل گیری آن نداشته اند 
یا حتی آن طور که باید اطالعاتی پیرامون آثار سوء 
اینجا می توان دیپلماسی  ندارند. در  اقلیم  تغییر 
تهیه  راستای  در  اقدامات  مجموعه  را  اقلیمی 
ارزیابی های دقیق از شرایط و بحران های پیش رو 
و اولویت بخشی به اقدامات اقلیمی در گفت وگوهای 
عمومی و دیپلماتیک تعریف کرد. به این صورت که 
کشورهای منطقه ای دستخوش مشکالت ناشی از 
تغییر اقلیم از ابزارهای دیپلماتیک برای مهار آن 
و آمادگی و مقابله و تاب آوری در مقابل تغییرات 
نوین و تنش زدایی بهره ببرند. همچنین با درک 
ژئوپلیتیکی از مذاکرات توافقنامه های بین المللی 
فراهم کنند.  فعلی  وضعیت  بهبود  برای  را  بستر 
پایبندی  نیازمند  اقلیم  تغییر  حوزه  در  اقدامات 
کشورها به قواعد و هنجارها است. مواردی نظیر نبود 
آگاهی و انگیزه برای همراهی و حضور در مذاکرات 
تالش های  در  همکاری  برای  اخالقی  نقصان  و 
دیپلماسی  حاکمیتی  سودجویی های  و  جهانی 
محیط زیست را دچار اختالل می کند. تالش برخی 
کشورهای رهبر در راستای همسوسازی منافع محیط 
زیستی جهان با منافع ملی خود نیز مشکل ساز و 
شبهه برانگیز است. برای پیشبرد دیپلماسی محیط 
زیستی و اقلیمی امکان دسترسی همه کشورها به 
اطالعات و مخاطرات محیط زیستی مؤثر است. 
حضور مستمر دولت ها در نشست های مرتبط و 
همکاری در اتخاذ تصمیمات و ارائه نقش قانونی 
برای سازمان های غیردولتی و بهره گیری از رسانه ها 
مردم  آگاهی  برای  جهانی  برنامه های  پوشش  و 
دارای  روزنامه نگاران  و  رسانه  اصحاب  حضور  و 
صالحیت در این حوزه نیز مسیر پیشبرد دیپلماسی 
را هموار می کند.توجه به اصل مسئولیت و تشویق 
و یاری کشورهای کم برخوردار و انتقال اطالعات فنی 
و تحلیلی به آنها از جانب کشورهای توسعه یافته 
و ارائه مجالی برای بیان همه دیدگاه ها و مواضع 
در عرصه بین الملل در سایه دیپلماسی می تواند 
منجر به برداشتن گام های بلندی برای کاهش 
وخامت آنچه در آینده در انتظار پیشرفت و تمدن 

شود. است، 

صادق پناهی، دبیر شبکه 
تشکل های محیط زیستی 

اردبیل: در منطقه ما باد 
بسیاری در جریان است و 
فعالیت این معادن باعث 

شده هوا غبارآلود باشد. از 
سویی ما هربار از کار معادن 

صحبت می کنیم نگرانی 
برای معدن کاری در سبالن 
مطرح می شود. اخیرا بحث 
معدن کاوی در سبالن پیش 
آمده بود و معدنی هم مجوز 

فعالیت گرفت

 از چند روز قبل که صاحب معدن هماتیت روستای داش کسن مشگین شهر کشته شده، هم اهالی روستا در بهت اند و هم جامعه 
 معدن کاری. آنطور که محلی ها و دادستان می گویند، تعارض موجود بر سر زمین میان  معدن کار و یکی از روستاییان عامل این اتفاق 
بوده است. این در حالی است که در سال های گذشته تعارض میان جامعه محلی و معادن بسیار باال بوده است. بسیاری از روستاییان 
از مسئولیت اجتماعی در میان  معدن کاران و  از تخریب آب و هوا و زمین گله داشته اند و نبود تعریف درستی  در نزدیکی معادن 
تخریب افسارگسیخته محیط زیست در برخی مناطق، به تقابل جدی میان آنها و جوامع محلی دامن زده بود. حاال اما یک  معدن کار 
از روستای »داش کسن« بوده اند؛  به فجیع ترین شکل ممکن کشته شده و این در حالی است که معارض اصلی تنها یک خانواده 

خانواده ای که می گفتند زمین هایی که منابع طبیعی به  معدن کار داده متعلق به آنها بوده است.

سجاد غرقی، نایب رئیس 
کمیسیون معدن و صنایع 

معدنی اتاق بازرگانی ایران: 
شاید مهم ترین دلیل نبود ثبات 
در قوانین و نبود امکان انباشت 

سرمایه مولد است. وقتی 
معدن کار با مشکالت زیادی در 

عرصه قانونی مواجهه است و 
سازمان های مختلف هم مدام 

سنگ اندازی می کنند، او به 
فردا امیدی ندارد و این شغل 

برایش شغلی دائمی نیست. با 
خودش مدام فکر می کند مکن 

است سال دیگر اینجا نباشم. در 
نتیجه نگران مشکالت و شرایط 

آنجا نیست |  
هر

 م
 |

خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
زیست  محیط  دوربین های  رضوی گفت: 
تصاویر یک قالده پلنگ توله را به همراه 
مادرش در پارک ملی تندوره در شهرستان 

درگز این استان به ثبت رساندند.
این  بیان  با  اله پور  مهر، مهدی  به گزارش 
خبر افزود: این تصاویر نشان از زادآوری و 
تشکیل خانواده پلنگ ایرانی در این پارک 
است که چندی پیش از جفت گیری آنان 

تصویر برداری شده بود.
خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
رضوی بیان کرد: مشاهده این گونه همراه 
تا ۴ ماهه است  توله خود که حدود سه 
نشان از زایمان موفق این حیوان است. او 

همچنین گفت: استمرار نسل و تشکیل خانواده 
جدید پلنگ ایرانی در پارک ملی تندوره که به 
شناخته  هم  ایرانی  پلنگ های  بهشت  عنوان 
می شود توسط دوربین های تله ای و تحقیقاتی 
افزود:  اله پور  است.  شده  مستندسازی 
پلنگ  با  شده  متولد  تازه  توله  شیطنت های 
ماده و رابطه مادر و فرزندی این پلنگ ها در 
محدوده و موقعیتی که جفت گیری این پلنگ 
ماده مستندسازی شده بود، موجب خرسندی 
و  حفاظت  وظیفه  که  پرتالش  محیط بانان 
حراست از این گونه ارزشمند را بر عهده دارند و 
همچنین دوستداران محیط زیست خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
و  وحش  حیات  آرامش  مشاهده  بیان کرد: 
زادآوری این گربه سان در معرض خطر انقراض 
رویداد ارزشمند و مهمی است که نشان دهنده 
و  شکار  بین  تعادل  وجود  زیستگاه،  امنیت 
شکارچی و ظرفیت ویژه پارک ملی تندوره و 
آن  سخت کوش  محیط بانان  تالش  حاصل 
است. او حمایت و حس مسئولیت اجتماعی 
را  استان  زیستی  تنوع  از  حفاظت  برای 
وظیفه ای همگانی دانست و از مردم خواست 
تا همچون محیط بانان در حفظ و حراست این 
زیستگاه های طبیعی و حیات وحش، محیط 

زیست را همراهی کنند.

تندوره که گستره  هکتاری   ۳۵ ملی  پارک 
است  هکتار   ۹ آن  حفاظت شده  منطقه 
نزدیک  و  رضوی  خراسان  شمال  در 
منطقه ای  در  ترکمنستان  جمهوری  مرز 
ماهورهای  تپه  و  صخره ها  با  کوهستانی 
و پرشیب، پوشیده  و دره های ژرف  متعدد 
بهترین  از  یکی  مختلف،  گیاهان  از 
زیستگاه های جانوران وحشی به ویژه قوچ 
و میش اوریال است. پارک ملی تندوره در 
۲۵۰ کیلومتری  و  درگز  محدوده شهرستان 
جمعیت  دلیل  به  همچنین  مشهد  شمال 
ایرانی  پلنگ  بهشت  عنوان  به  آن  در  پلنگ 

می شود. شناخته 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی خبر داد

زادآوری پلنگ ایرانی در پارک ملی تندوره

حیات وحش

حریق عمدی تاالب انزلی روز 
جمعه از کنار جاده روستای 
باالمحله سنگاچین شروع 

شد و با وزش باد تا روستای 
کوچک محله گسترش یافت 

و ۱۰ هکتار را سوزاند

رئیس اداره منابع طبیعی انزلی:
تاالب انزلی امکانات مهار حریق ندارد

از  که  انزلی  بین المللی  تاالب  آتش سوزی 
ساعت ۱۵ عصر روز جمعه - ۳۱ تیر - آغاز 
شد، سرانجام پس از سوزاندن ۱۰ هکتار به 

طور کامل مهار و خاموش شد.
عمرانی  امور  معاون  شکوهی راد،  بابک 
ایرنا  به  دیروز  صبح  بندرانزلی  فرمانداری 
این  بودن  عمدی  بر  مبنی  »شواهد  گفت: 
موجود  مدارک  از  و  است  آتش سوزی 
می توان فهمید حریق از کنار جاده روستای 
باالمحله سنگاچین شروع شد و با وزش باد 
یافت.« تا روستای کوچک محله گسترش 
انزلی  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  همچنین 
همه  »به  کرد:  مطرح  را  گالیه ای  چنین 
انزلی  تاالب  احیای  نحوه  بر  که  افرادی 
تاالب  این  که  گفت  باید  دارند  انتقاد 
هیچ  هکتار  هزار   ۲۰ حدود  مساحت  با 

ندارد.« آتش  مهار  برای  امکاناتی 
و  گیالن  »استان  افزود:  ناصری  مهزاد 
شهرستان بندرانزلی برای نجات تاالب انزلی 
و  هلیکوپتر  به  پی در پی  آتش سوزی های  از 
مناسب  دستگاه های  و  حریق  اطفای  پهباد 
محل  به  دسترسی  جاده  ایجاد  برای 

دارد.« نیاز  آتش سوزی 
تاالب بین المللی انزلی در سال ۱۴۰۰ شاهد 
چندین مورد آتش سوزی بزرگ بود که در آن 
بخش وسیعی از نیزارهای روستای شانگهای 
پرده انزلی، روستاهای طالب آباد، لیجارکی و 

منطقه چراغ پشتان انزلی طعمه آتش شدند 
که همه این حریق ها به قصد تصرف اراضی 

و توسط سودجویان انجام شد.
در سال ۹8 نیز حدود ۱۰ هکتار از نیزارهای 
تاالب بین المللی انزلی توسط سودجویان به 
با  بین المللی  تاالب  این  آتش کشیده شد. 
مساحتی حدود ۲۰ هزار هکتار که از شمال 
شرق  از  صومعه سرا،  به  جنوب  از  انزلی،  به 
خمام، از جنوب شرقی به رشت و از غرب به 

کپورچال و آبکنار انزلی محدود است.
تاالب انزلی سال ۱۳۵۴ در فهرست تاالب های 
به ثبت رسید.  بین المللی کنوانسیون رامسر 
همچنین سازمان بین المللی حیات پرندگان، 
این تاالب را به عنوان زیستگاه با اهمیت برای 
تاالب های  جزو  و  داده   تشخیص  پرندگان 
جمله  از  و   کشور  شیرین  آب  و  طبیعی 

زیباترین مناظر آبی منطقه است.
و  آبزیان  ریزی  تخم  محل  انزلی  تاالب 
مهاجر  و  بومی  پرندگان  مامن  و  پناهگاه 
گونه   ۱۰۰ از  بیش  با  که  تاالب  این  است، 
پرنده، ۵۰ گونه ماهی و صدها گونه موجودات 
سال  از  دارد،  اکوسیستم کم نظیری  گیاهی 
تحت  بین المللی  تاالب های  جزو   ۱۳۵۴
حفاظت شناخته شد و مهم ترین منبع تکثیر 
و تولید ماهیان خاویاری و استخوانی دریای 
بی شمار  مسافران  پذیرای  ساالنه  و  خزر  

است. خارجی  جهانگردان  و  داخلی 

اقلیم
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مقدمه 
یک  به  زیست  محیط  موضوع  تبدیل 
می کند  ایجاب  فراگیر،  و  اجتماعی  مسئله 
اجتماعی  رویکردهای  و  ظرفیت ها  تمامی 
در حل این مسئله به کار گرفته شود. مفهوم 
سازمانی/شرکتی  اجتماعی  مسئولیت 
به   )Corporate Social Responsibility(
در  اجتماعی،  ظرفیت های  این  از  یکی  عنوان 
در  مسلط  و  غالب  پارادایم  به  اخیر  دهه های 
تبدیل  سازمان ها  و  شرکت ها  حکمرانی  حوزه 
شده است که البته سابقه آن به دهه ۱۹۶۰ بر 
می گردد. بر اساس تعریف سازمان بین المللی 
استاندارد، این مفهوم به معنای مسئولیت یک 
سازمان در قبال اثرات تصمیم ها و فعالیت های 
آن سازمان بر روی جامعه و محیط زیست است 
به  و  اخالقی  و  رفتار شفاف  از طریق یک  که 

می گردد: اعمال  زیر  شکل 
- به توسعه پایدار از جمله در بهداشت و رفاه 

جامعه کمک می کند؛
- انتظارات ذینفعان را لحاظ می کند؛

- سازمان قوانین موضوعه را رعایت می کند و 
با هنجارهای رفتاری بین المللی سازگار است؛

- این رفتار در سرتاسر سازمان جاری و ساری 
مراعات  دیگران  با  سازمان  روابط  در  و  است 

می شود.
این  اجتماعی  مسئولیت  در  اصلی  مفهوم 
است که سازمان ها فقط در مقابل سهامداران 
فقط  نباید  و  نیستند  یا صاحبان شان مسئول 
منافع  مبنای  بر  آن هم  سازمان  سوددهی 
باید  بلکه سازمان ها  باشد  نظر  مد  کوتاه مدت 
باشند  مسئول  دیگر  ذینفعان  با  ارتباط  در 
کنند؛  لحاظ  را  آنها  مشروع  خواسته های  و 
بر  عالوه  آنها  به  توجه  عدم  خواسته هایی که 
می کند،  ایجاد  ذینفعان  با  که  چالش هایی 
سوددهی اقتصادی بلندمدت سازمان ها را نیز 

می اندازد. خطر  به 
سال  در  )ایزو(  استاندارد  بین المللی  سازمان 
۲۰۱۰ راهنمای ISO ۲۶۰۰۰  را درباره مسئولیت 
اجتماعی منتشر کرده است که هر چند در حد 
راهنما و توصیه است، اما چارچوب مفیدی را 
درباره اصول مسئولیت اجتماعی و نیز اقدامات 
اجرایی اثربخش در قالب 7 موضوع اصلی به 

شرح زیر ارائه داده است:
- حکمرانی سازمانی )فرایند تصمیم گیری در 

سازمان ها، شفافیت، پاسخگویی و ...(
- حقوق بشر/شهروندی )اجتناب از مشارکت 
و  تبعیض  شکایات،  به  رسیدگی  جرم،  در 

گروه های آسیب پذیر، حقوق سیاسی و مدنی(
با نیروی کار )استخدام و  - رویه های مرتبط 
اجتماعی،  حمایت  و  شرایط کاری  روابط کار، 
اتحادیه ها،  با  مذاکره  و  اجتماعی  گفت وگوی 

آموزش( محیط کار،  در  بهداشت  و  ایمنی 
- محیط زیست )جلوگیری از آلودگی هوا، آب و 
پسماند، استفاده پایدار و حفاظت از منابع آب 
و انرژی، کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری 
احیای  و  محیط زیست  از  حفاظت  آن،  با 

طبیعی( زیستگاه های 
فساد،  با  )مبارزه  منصفانه  رویه های کاری   -
منصفانه،  رقابت  مسئوالنه،  سیاسی  مشارکت 
ارزش،  زنجیره  اجتماعی در  ارتقای مسئولیت 

مالکیت( حقوق  به  احترام 
)بازاریابی  مصرف کننده  مشتریان/  امور   -
از  حفاظت  منصفانه،  قراردادهای  منصفانه، 
سالمت و ایمنی مصرف کنندگان، مصرف پایدار، 
شکایات،  به  رسیدگی  و  پشتیبانی  خدمات 

آگاهی( و  آموزش 
محلی  جامعه  توسعه  و  مشارکت  جلب   -
تاثیرات،  ارزیابی  محلی،  جامعه  )مشارکت 
و  اشتغال زایی  فرهنگ،  و  آموزش  توسعه 
توسعه مهارت ها، توسعه فناوری و دسترسی به 
آن، خلق ثروت و درآمدزایی، خدمات سالمت، 

اجتماعی(. سرمایه گذاری 
معمواًل  اجتماعي  مسئوليت  اینکه  به  توجه  با 
برای  قانونی  اجبار  بدون  و  اخالقی  رویکردی 
ارتقاء رفتارهای مسئوالنه در سازمان ها محسوب 
سازمان های  مشوق  و  انگیزه  لذا  می شود، 
در  کردن  هزینه  جهت  خصوصی  و  دولتی 
زمینه مسئولیت اجتماعی امری مهم محسوب 
برای  انگیزه  این  است  طبیعی  می شود. 
خصوصی  سازمان های  و  دولتی  سازمان های 
دولتی  سازمان های  انگیزه  است.  متفاوت 
بیشتر کسب خوشنامی )reputation( است 
انگیزه  این  خصوصی،  سازمان های  برای  اما 
درازمدت  در  سازمان  برای  سود  بیشتر کسب 
است. به عبارت دیگر، سازمان ها اعم از دولتی 
را  خود  حیات  تداوم  و  موفقیت  خصوصی  و 
اجتماعی  محیط  برابر  در  مسئولیت  گرو  در 
می بینند که در این صورت مسئولیت اجتماعی 
در نگاهی دوراندیشانه نه تنها سیاستی هزینه بر 
سرمایه گذاری  نوعی  بلکه  شد  نخواهد  تلقی 
شد  خواهد  محسوب  اجتماعی  و  انسانی 
برخی  به کاهش  نهایت می تواند منجر  در  که 
هزینه های عملیاتی همین سازمان ها در حوزه 

شود. محیط زیستی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
مسئولیت اجتماعی سازمانی در کشورمان یک 

رویکرد و پدیده نوپا محسوب می شود. در قوانین 
قانون  پنجساله،  توسعه  برنامه  قوانین  اصلی، 
تصویب نامه های  توسعه کشور،  دائمی  احکام 
نشده  پرداخته  موضوع  این  به  وزیران  هیئت 
است. تنها اخیرًا در بخشی از سند ملی آمایش 
سرزمین -مصوب شورایعالی آمایش سرزمين 
در اسفندماه ۱۳۹۹- کليه دستگاه هاي اجرایی، 
نهادهاي عمومی، موسسات، شرکت ها، بنگاه ها 
و واحدهاي صنعتی دولتی و غيردولتی موظف 
شده اند در حوزه هاي جغرافيایی فعاليت خود 
نسبت به ایفای مسئولیت اجتماعی در قالب 
ميراث  و  جامعه  محيط زیست، سالمت  حفظ 

فرهنگی و طبيعی اقدام نمایند.
با  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  همچنین، 
اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  محوریت 
دستگاه هاي  و  وزارتخانه ها  سایر  همکاري  و 
اجرايي، با رویکرد ترجمه و تغییر و بومی سازی 
مسئولیت  »راهنمای   ،  ISO۲۶۰۰۰ راهنمای 
اجتماعی و خیر همگانی« را در تابستان ۱۴۰۰ 
شماره  ملی  )استاندارد  است  کرده  منتشر 
و  سازمان ها  راهنمای  می تواند  که   )۲۲۹۱۰
به  عمل  در  خصوصی  و  دولتی  شرکت های 

باشد. خودشان  اجتماعی  مسئولیت 

مسئولیت اجتماعی   
و مدیریت منابع آب

اجتماعی  مسئولیت  اهمیت  و  ضرورت 
سازمانی در حوزه مدیریت آب، ریشه در این 
واقعیت دارد که منابع آب به شدت با حیات 
جوامع  محیط زیستی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
و  می گذارد  تاثیر  آنها  بر  هم  است؛  مرتبط 
و  سیاست گذاری  می پذیرد.  تاثیر  آنها  از  هم 
مدیریت منابع آب ذاتًا یک پدیده اجتماعی، 
به  و  است  پیچیده  محیط زیستی  اقتصادی، 
شدت با حوزه های حیاتی توسعه نظیر سالمت، 
برنامه ریزی  محیط زیست، کشاورزی، صنعت، 
فقر، که  و کاهش  منطقه ای  توسعه  فضایی، 
عرصه فعالیت سازمان ها و شرکت های دولتی 
و غیردولتی هستند، مرتبط است. تضاد منافع 
یک  می کند  ایجاب  متنوع  ذینفعان  این  بین 
کنشگران  بین  قوی  همکاری  و  هماهنگی 
مختلف دولتی، خصوصی و جامعه مدنی اتفاق 
ذینفعان  با  آن  مدیریت  و  آب  منابع  بیفتد. 
بسیار زیاد و متنوع اعم از دولتی، خصوصی و 
جامعه مدنی مواجه است که باید در فرایندهای 
تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای پروژه ها 

مسئولیت کنند. ایفای  و  مشارکت 
سازمان ها به واسطه اثرگذاری شان بر اجتماع، 

در  مهمی  مسئولیت  محیط زیست،  و  اقتصاد 
پایداری  به سمت  توسعه  فرایند کلی  هدایت 
دارند لذا مسئولیت اجتماعی سازمان ها ارتباط 
معنی داری با توسعه پایدار دارد و از این منظر 
مدیریت  تحقق  در  مهمی  نقش  می تواند 
دیگر،  از سوی  باشد.  داشته  آب  منابع  پایدار 
شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، حقوق 
بشر، حاکمیت قانون و عدالت به عنوان اصول 
مفاهیمی  آب،  خوب  حکمرانی  مولفه های  و 
مسئولیت  رویکرد  در  جدی  بطور  هستند که 

می شوند. پیگیری  سازمانی  اجتماعی 
علیرغم سابقه نسبتًا زیاد مسئولیت اجتماعی 
در دنیا، این مفهوم در کشورمان چندان مورد 
و  موثر  جایگاه  نتوانسته  هنوز  و  نبوده  توجه 
سازمانی  حکمرانی  فرایندهای  در  شایسته ای 
حوزه  در  کند.  باز  دولتی  و  خصوصی  بخش 
در  فعال  سازمان های  و  آب  منابع  مدیریت 
جایگاهی  چندان  موضوع  این  نیز  عرصه  این 
به  موقت که  و  پراکنده  اقدامات  برخی  ندارد. 
یا  سازمان ها  توسط  اجتماعی  مسئولیت  نام 
ایجاد  )نظیر  می گیرد  انجام  مردمی  نهادهای 
بهداشتی و  امکانات و زیرساخت های رفاهی، 
آموزشی برای جوامع محلی اطراف پروژه های 
آبی توسط سازمان های دولتی، یا شرکت ها و 
پیمانکاران، کمک به آبرسانی روستایی توسط 
خیرین آب و ...( جنبه خدمات رسانی عمومی 
و کارکرد  مفهوم  با  چندانی  ارتباط  و  داشته 
ندارند.  سازمانی  اجتماعی  مسئولیت  واقعی 
کاهش  بر  ناظر  فعالیت ها  و  اقدامات  این 
فعالیت های  و  تصمیمات  از  ناشی  اثرات 
سازمان های دولتی و خصوصی حوزه آب بر 
اطراف،  انسانی  محیط  و  محیط زیست  روی 
با  ارتباطی  برنامه ها  و  اقدامات  این  نیستند. 
پیامدهای  بحرانی ترین  و  مهمترین  از  یکی 
افت  توسعه منابع آب در کشورمان - یعنی 
آبخوان های زیرزمینی، خشک شدن تاالب ها 
حالی که  در  ندارند  آبی-  اکوسیستم های  و 
حفظ محیط زیست و تعدیل پیامدهای منفی 
ناشی از توسعه بر روی محیط زیست)آبی( و 
مهمترین کارکردهای  از  یکی  انسانی  جوامع 
باید  و  است  سازمان ها  اجتماعی  مسئولیت 
باشد. بررسی های اولیه حاکی از آن است که 
قریب به اتفاق شرکت های دولتی و خصوصی 
اجتماعی  مسئولیت  »گزارش  آب  حوزه 
یا  تهیه  خود  فعالیت های  حوزه  در  سازمانی« 

نمی کنند. منتشر 

چه باید کرد؟
قبل از ورود به مصادیق و اقدامات پیش 
رو در باره توسعه مسئولیت اجتماعی در حوزه 
برخی  است  الزم  آب،  بخش  سازمان های 
ذیل  اقدامات  محتوای  زمینه  در  مالحظات 
قرار  مجدد  تاکید  مورد  اجتماعی  مسئولیت 

گیرد.
شامل  اقدامات  این  داشت  توجه  باید 
خدمت رسانی  و  خیریه ای  فعالیت های 
عام المنفعه نمی شود بلکه باید ناظر بر اقدامات 
جهت  در  سازمان ها  و  شرکت ها  مسئوالنه 
کاهش اثرات ناشی از فعالیت ها و تصمیمات 
آنها بر جامعه و محیط زیست و نیز پاسخگویی 
یک  اجتماعی  مسئولیت  باشد.  آنها  برابر  در 
ناشی  تاثیرات  و  حوزه کاری  در  باید  سازمان 
از اقدامات و تصمیمات همان سازمان باشد نه 

آن. با  غیرمرتبط 
موضوع تعارض منافع باید در تعیین و اجرای 
اقدامات  گیرد.  قرار  توجه  مورد  اقدامات  این 
راستای  در  نباید  اجتماعی  مسئولیت  ذیل 
سیاسی  مسئوالن  تبلیغاتی  اهداف  تامین 
محلی و منطقه ای باشد. اقدامات سازمان ها/
نام  ذیل  در  اعتبارات  هزینه کرد  و  شرکت ها 
مسئولیت اجتماعی، باید با اولویت ها و نیازهای 
داشته  مطابقت  محلی  جامعه  توسعه  واقعی 
شناسایی  آنها  مشارکت  و  حضور  با  و  باشند 
شوند. ایجاد صندوق های توسعه محلی از محل 

باشد. می تواند  خوبی  الگوی  اعتبارات،  این 
برخی از اقدامات و برنامه های مهم برای تحقق 
و اشاعه مسئولیت اجتماعی سامانی در عرصه 

مدیریت منابع آب عبارتند از:
قانونی  درباره  متضاد  نظر  دو  چند  هر   -۱-۳
سازمانی  اجتماعی  مسئولیت  موضوع  کردن 
امری  را  آن  صاحبنظران  از  دارد)برخی  وجود 
قانونی  الزام  را مشمول  آن  برخی  و  اختیاری 
در  آن  قانونی کردن  به  اقدام  اما  می دانند(، 
از  نشان  توسعه یافته  کشورهای  از  تعدادی 
الزام آور  قوانین  در  مفهوم  این  درج  ضرورت 
دارد. لذا تدوین مقررات الزام آور برای مسئولیت 
یا  دولت  مصوبه  قالب  در  سازمانی  اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی )مثاًل در قانون برنامه 
پنجساله هفتم توسعه( قابل تامل و پیگیری 

است.

»نظام نامه  نیرو  وزارت  است  شایسته   -۲-۳
یا سند مسئولیت اجتماعی سازمانی« را برای 
سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه خود تهیه 
اعتبارات  از  بخشی  سند  این  در  ابالغ کند.  و 
زیرمجموعه  شرکت های  سرمایه ای  یا  جاری 
اجتماعی  مسئولیت  اقدامات  به  می تواند 
اختصاص یابد. »راهنمای مسئولیت اجتماعی 
توسط سازمان  منتشر شده  همگانی«  و خیر 
می تواند   ۱۴۰۰ سال  در  ایران  استاندارد  ملی 

باشد. سند  این  برای  خوبی  چارچوب 

۳-۳- شایسته است وزارت نیرو تهیه و انتشار 
عمومی »گزارش مسئولیت اجتماعی« )گزارش 
و شرکت های  کار خود  در دستور  را  پایداری( 
زیرمجموعه خود قرار دهد. چارچوب استاندارد 
این گزارش در اسناد بین المللی موجود است. 
از  یکی  عنوان  به  می تواند  این گزارش  تهیه 
معیارها و شاخص های خیلی مهم در ارزیابی 
عملکرد سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه در 

نظر گرفته شود.
انجام  به  شرکت ها  و  سازمان ها  الزام   -۴-۳
مطالبه  مورد  می تواند  اجتماعی  مسئولیت 
و  محیط زیستی  مردم نهاد  سازمان های 

گیرد. قرار  اجتماعی 
که  فعالیت هایی  عنوان  و  مصادیق   -۵-۳
ذیل  اولویت دار  اقدامات  عنوان  به  می توانند 
شرکت های  و  سازمان ها  اجتماعی  مسئولیت 
از  برخی  احصاء گردد.  تلقی شوند،  حوزه آب 
سازمان ها  توسط  می تواند  که  مصادیق  این 

از: عبارتند  انجام گیرد 
و  شرکت ها  و  دولتی  سازمان های  الزام   •
انجام مطالعات  به  بزرگ  بنگاه های خصوصی 
و  طرحها  از  ناشی  اجتماعی  تاثیرات  ارزیابی 
پروژه ها و مداخله های بزرگ آنها در جامعه و 
اجتماعات محلی. با تاکید بر شناسایی تاثیرات 
برنامه  ارائه  و  پروژه ها،  و  اقدامات  این  منفی 
برای تعدیل و جبران آنها، جلب مشارکت جامعه 
مداخله ای،  اقدامات  و  تصمیمات  در  محلی 
سنجش میزان تحقق اهداف طرح ها در توسعه 

و... محلی، عدالت، کاهش فقر 
و  روستایی  اقتصاد  تقویت  به  کمک   •
وابستگی  آن در جهت کاهش  به  تنوع بخشی 
فعالیت های  و  به کشاورزی  روستایی  اقتصاد 
اقتصادی  توانمندسازی  از  نشانه ای  که  آب بر 

است. روستائیان 
• ترویج خرید حقابه کشاورزان از سوی صنایع 
و بنگاه های تجاری، مالی و صنعتی، در جهت 
و  تاالب ها  به  آب  رهاسازی  آبخوان ها،  احیای 
سایر پیکره های آبی. به ویژه درباره دریاچه های 
جبران  با  همزمان  شدن،  خشک  حال  در 

همان کشاورزان. اقتصاد  و  معیشت 
• تهیه و ترویج استفاده از ابزارهای صرفه جویی 
شرب  و  صنعت  کشاورزی،  آب  مصرف  در 
و  صنعتی  بنگاه های  و  سازمان ها  سوی  از 
اقتصادی. نصب کاهنده های مصرف آب شرب 
و بهداشت هم در خود سازمان ها و بنگاه های 
این  تحویل  و  تامین  اقتصادی،   و  صنعتی 
ابزارها در سطح خانوارهای شهری و روستایی 

است.   مسئوالنه  مهم  اقدامات  جمله  از 
• ترویج و توسعه مسئولیت اجتماعی سازمانی 
در مجموعه شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای 

حوزه آب.
آبخوان های  تعادل بخشی  و  احیا  به  • کمک 
فراهم  طریق  از  آنها  پایدارسازی  و  زیرزمینی 
براي کشاورزان،  جايگزين  معيشت  ساختن  
مدل های  بر  تكيه  با  و...  چاه ها،  نصب کنتور 

روستايی. توسعه  خالقانه  و  موثر 
و  آب  حوزه  استارت آپ های  از  حمايت   •
شرکت های خدمت رسانی و بهينه سازی آب در 
قالب مدل های اقتصادی خالقانه کسب و کار.

مدیرعامل گروه مپنا، گفت: رویدادی را برای 
حمایت از ایده های نوآورانه در حوزه انرژی های 
برگزار  انرژی خورشیدی  ویژه  به  تجدیدپذیر 
و به صورت تمام قد از ایده های برتر حمایت 
حمایت  برای  محدودیتی  هیچ  و  می کنیم 

مالی، حقوقی و ... نداریم.
به گزارش ایسنا، عباس علی آبادی دیروز در 
در  تک  مپنا  نوآوری  رویداد  خبری  نشست 
پاسخ به سوال ایسنا درباره میزان حمایت از 

ایده های نوآور اظهار کرد: تا مرز خلق ثروت از 
این ایده ها حمایت و توان سرمایه گذاری در 
تمام ایده های برتر را خواهیم داشت و ساز و 
کار الزم برای این مسئله را در نظر گرفته ایم.
او درباره سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه مپنا 
برای حل مشکل باتری انرژی های تجدیدپذیر 
را لحاظ کرده است؟ گفت:  چه ساز و کاری 
یکی از ملزومات انرژی های تجدیدپذیر توجه 
به موضوع ذخیره سازی است. چرا که در این 

انرژی امکان تولید و مصرف همزمان وجود 
ندارد. لذا برای حل این مشکل باید از ذخیره 

سازها استفاده کنیم.
حل  راهکارهای  از  یکی  افزود:  علی آبادی 
یک  از  استفاده  می تواند  پیک سایی  مشکل 
مخزن ذخیره برق در منازل مسکونی باشد که 

باید ساز و کار آن لحاظ شود.
او با بیان اینکه در حوزه باتری های شیمیایی 
هرچند  هستیم گفت:  مواجه  محدودیت  با 

روش ها  بهترین  از  یکی  است  ممکن  که 
باشد، اما می توانیم از جایگزین ها که قیمت 
برای  کمتری هم دارند استفاده کنیم؛ مپنا 
را  سرمایه گذاری هایی  باتری  مشکل  حل 

است. داده  انجام 
او در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه در 
حال حاضر مپنا در حوزه انرژی های خورشیدی 
تاکنون  وارد شده است، گفت:  تا چه میزان 
برداری است. یک  بهره  ۱۲ مگاوات در حال 
نیروگاه ۲۰ مگاواتی را در حال احداث داریم 
و قرارداد ۵8 مگاوات را منعقد کردیم و باید 

گفت که در حال حاضر مپنا ۹۰ مگاوات پروژه 
اجرا شده و یا در حال اجرا در این بخش دارد.
توسعه  عدم  مانع  مهمترین  به  اشاره  با  او 
اخیر  سال های  طی  تجدیدپذیر  انرژی های 
اقتصاد  بخش  این  در  سد  مهمترین  گفت: 
در  اقتصادی  جنبه  از  ما  است.  بوده  برق 
لحاظ  به  اما  نبرده ایم  نفعی  هیچ  این حوزه 
توسعه فناوری توانسته ایم به موقعیت خوبی 
شود  حل  نیز  موضوع  این  اگر  که  برسیم 
می توان گام های بزرگی در حوزه تجدیدپذیرها 

برداشت.

گفتاری درباره مسئولیت اجتماعی سازمانی با تاکید بر حوزه مدیریت منابع آب 

لزوم تدوین سند مسئولیت اجتماعی آب 
حمايت از استارت آپ های حوزه آب و شرکت های خدمت رسانی و بهينه سازی آب در قالب مدل های اقتصادی خالقانه 
کسب و کار یکی از محورهای عملکرد مسئوالنه است 

ساالنه 400 میلیارد یورو انرژی در کشور تلف می شود

در نشست کمیسیون کشاورزی 
اتاق ایران تشریح شد

قیمت گذاری دستوری 
نهاده های دامی، تامین 
غذا را مختل کرده است

با  ایران  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  اعضای 
انتقاد از قیمت گذاری دستوری انواع نهاده ها و 
عدم پرداخت مابه التفاوت آن از سوی دولت 
به واردکنندگان خواستار به روز شدن قیمت ها 

در این حوزه شدند.
واردکنندگان نهاده های دامی با اشاره به وعده 
نقدینگی  تامین  بر  مبنی  دولت  نشده  اجرا 
الزم این شرکت ها بعد از حذف ارز ترجیحی، 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  تعلل 
تولیدکنندگان در اعالم قیمت به روز نهاده ها را 
معضل جدی این بخش می دانند و در نشست 
کمیسیون کشاورزی اتاق ایران که با حضور 
و  مجلس  نایب رئیس کمیسیون کشاورزی 
محصوالت  داخلی  بازرگانی  دفتر  سرپرست 
به  شد،  برگزار  کشاورزی  وزارت  کشاورزی 
تشریح این مسئله پرداختند. بر اساس آنچه 
در این نشست عنوان شد، رحمت هللا نوروزی، 
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی از پیگیری 
با مسئوالن  در نشستی  چالش های موجود 
دولتی مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی 
خبر داد. بر اساس اظهارات اعضای کمیسیون 
کشاورزی اتاق ایران یکی از گرفتاری ها بعد 
سیاست های  اتخاذ  ارز،  نرخ  آزادسازی  از 
تکلیفی در حوزه نهاده هایی است که امروز با 
ارز نیمایی وارد می شوند و آثار این تصمیم 
را روی کاهش واردات این محصوالت شاهد 
هستیم. از یک طرف قیمت  نهاده ها همچنان 
ترجیحی حذف  ارز  طرفی  از  و  نشده  به روز 
شده است. در این وضعیت طبق قانون اگر 
سیاست قیمت گذاری دستوری پیش گرفته 
به  دولت  را  آن  مابه التفاوت  باید  می شود، 
واردکننده بپردازد در غیر این صورت در روند 
واردات اختالل ایجاد شده و با کمبود در بازار 
افتاده  امروز  که  اتفاقی  می شویم،  مواجه 
و آسیب آن را در باال رفتن مداوم قیمت ها 
می بینیم. این درحالی است که قیمت این 
کاالهای وارداتی برای دولت مشخص است 
چون شرکت پشتیبانی امور دام همین کاالها 
آگاهی کامل  قیمت ها  از  و  می کند  وارد  را 
دارد. بخش خصوصی از وعده دولت سخن 
می گوید؛ اینکه قرار بود با آزاد شدن نرخ ارز 
به این صنف کمک ریالی  کند تا نیاز مالی 
آنها تامین شود و این صنف اعتماد کرد و ۲۰ 
اردیبهشت ماه ۲7۰ میلیون یورو  شرکت در 
معادل 8 هزار میلیارد تومان، نهاده در اختیار 
دام داران قرار دادند و قرار بود سه روزه ارز آن 
هیچ کس  تاکنون  زمان  آن  از  شود.  تامین 
پاسخ گوی این میزان منابع مالی خارج شده 
باید مورد  نکته دیگری که  از صنف نیست. 
توجه باشد این است که هزینه های واردات 
در کنار بهای ارز افزایش پیدا کرده و این طور 
نیست که فقط ارز از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی 
هزینه های  سایر  بلکه  کرده،  پیدا  افزایش 
واردات هم باال رفته است. اگر دولت خواستار 
مدیریت روند افزایش قیمت هاست می تواند 

اجازه افزایش هزینه روند واردات را ندهد.
علوفه  تامین  برای  الزم  نقدینگی  نبود 
تا  شده  موجب  مرغ داری ها  در  موردنیاز 
درصد   ۲۰ تا  جوجه ریزی  ماه،  یک  حدود 
این  فعاالن  اعتقاد  به  و  پیدا کند  کاهش 
بخش تداوم این روند یعنی افزایش قیمت 

آینده. ماه های  در  مرغ 
مشکل دیگری که در این نشست مورد توجه 
قرار گرفت دریافت عوارض 7۰ تومانی به ازای 
هر کیلو انواع نهاده و محصوالتی چون برنج، 
دانه سویا، کنجاله، روغن و غیره از ۲۱ فروردین 
در گمرک است تا آنجا که از کلیه کاالهایی که 
از سال ۱۴۰۰ و با قیمت قبل وارد شده و در 
۱۴۰۱ ترخیص شده است این عوارض گرفته 
شده و این یعنی ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه که 

به بودجه خانوار تحمیل می شود.
مجید حسنی مقدم، سرپرست  بین  این  در 
محصوالت کشاورزی  داخلی  بازرگانی  دفتر 
وزارت کشاورزی تصریح کرد: تعیین قیمت 
به عهده سازمان حمایت است و تعلل این 
سازمان، وزارت کشاورزی را مجبور کرد تا برای 
امکان تداوم روند واردات پس از حذف ارز 
ترجیحی، قیمتی را برای نهاده ها اعالم کند. 
مهم  بسیار  زمان  عنصر  وزارت کشاورزی  در 
منتظر سازمان  بودیم  بنابراین مجبور  است، 
حمایت نمانیم و قیمت هایی را تعیین کنیم. 
با این حال پیگیری ها همچنان ادامه دارد و 
را  تا قیمت های جدید  از سازمان خواستیم 

اعالم کند.
رئیس  نایب  نوروزی،  رحمت هللا  ادامه  در 
ضرورت  بر  تاکید  با  کشاورزی  کمیسیون 
در  بخش خصوصی  دیدگاه های  از  استفاده 
متاسفانه  هفتم، گفت:  برنامه  کارگروه های 
با وجود اهمیت باالی امنیت غذایی کشور، 
و گوشت  تولید گوشت مرغ  روند  متاسفانه 
افت  دچار  غذایی  محصوالت  دیگر  و  قرمز 
شده و این تامین غذا در آینده را دچار خدشه 
می کند. این وضعیت نگران کننده است و در 

هستیم.  موضوع  پیگیری  حال 

 تهیه و ترویج استفاده از 
ابزارهای صرفه جویی در مصرف 
آب کشاورزی، صنعت و شرب 
از سوی سازمان ها و بنگاه های 
صنعتی و اقتصادی، نصب 
کاهنده های مصرف آب شرب و 
بهداشت هم در خود سازمان ها 
و بنگاه های صنعتی و اقتصادی،  
تامین و تحویل این ابزارها 
در سطح خانوارهای شهری و 
روستایی از جمله اقدامات مهم 
مسئوالنه است

یکی از ملزومات انرژی های 
تجدیدپذیر توجه به موضوع ذخیره 
سازی است. چرا که در این انرژی 
امکان تولید و مصرف همزمان 
وجود ندارد

»مسئولیت اجتماعی شرکتی« یکی از مفاهیمی است که در سال های اخیر وارد ادبیات مدیریتی سازمان ها شده است. مفهومی که گاهی 
از آن تعبیرهای غلط و نادقیقی هم ارائه شده است. در مقاله پیش رو نویسنده کوشیده است پیوند میان مفهوم مسئولیت اجتماعی و 

عملکرد سازمان ها مورد بررسی قرار دهد. 

خبر

 شایسته است وزارت نیرو 
»نظام نامه یا سند مسئولیت 
اجتماعی سازمانی« را برای 

سازمان ها و شرکت های 
زیرمجموعه خود تهیه و ابالغ 

کند. در این سند بخشی از 
اعتبارات جاری یا سرمایه ای 

شرکت های زیرمجموعه می تواند 
به اقدامات مسئولیت اجتماعی 

اختصاص یابد
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پیامک شما را دربـاره 
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یک پژوهشگر حقوق آب در گفت وگو با »پیام ما« :

قانون نویسی آب دچار دور باطل شده است
امروز پیش از هر اقدامی نیازمند این هستیم که وضعیت مالکیت بر منابع آبی شفاف شود

وضعیت آب کشور یک مسئله 
چندُبعدی و درهم تنیده از 

مسائل سیاسی ، اقتصادی ، 
فنی ، و اجتماعی است و تنها 
قانون در ایجاد معضالت آن 

دخیل نیست

هیچ تکنوکراتی خود را در برابر 
معضالت و مشکالت آب کشور 

مسئول نمی داند و وضعیت 
موجود منابع آبی را به گردن 

بهره برداران می اندازند

|  
رنا

 ای
 |

مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب خوزستان:

بهره برداری از طرح 
انتقال آب دز 

به آبادان و خرمشهر 
تا پایان مردادماه 

خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفت: عملیات اجرایی طرح انتقال آب از سد دز 
به شهرهای آبادان و خرمشهر تا پایان مردادماه 

امسال به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایسنا محمدرضا کرمی  نژاد بیان کرد: 
عملیات اجرایی طرح انتقال آب از سد دز به 
شهرهای آبادان و خرمشهر در مرحله آزمایشی 
است و امیدواریم تا پایان مردادماه امسال به 
بهره برداری برسد. او افزود: این عملیات اکنون 
در مراحل پایانی است و با اجرای آن، کیفیت آب 
آشامیدنی آبادان و خرمشهر بهبود پیدا می کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان گفت: 
به منظور افزایش کیفیت آب آبادان و خرمشهر 
بخشی از آب آشامیدنی این شهرستان ها از سد 
در  اینکه  بیان  با  تامین می شود.کرمی نژاد  دز 
حال حاضر بیش از 8۰ درصد از آب مورد نیاز 
آبادان و خرمشهر از طرح آبرسانی غدیر تامین 
می شود، بیان کرد: باقی آب مورد نیاز این شهرها 
از رودخانه بهمنشیر و سد مارد تامین می شود.
او افزود: این آب پیش از پیوستن به لوله های 
آب شهری، توسط تصفیه خانه های آب موجود 
باالتری  با کیفیت  در مسیر تصفیه و سپس 
کرد:  اضافه  می رسد.کرمی نژاد  شهروندان  به 
امیدواریم با تکمیل و اجرای کامل این طرح 
شهرهای  در  آب  وضعیت کیفی  بهبود  شاهد 
از  یکی  دز  آب  زیرا  باشیم  و خرمشهر  آبادان 
آب های بسیار با کیفیت برای شرب است که به 

می رسد. دو شهرستان  این 

مدیرعامل برق پایتخت:

40 درصد مشترکان 
تهرانی مشمول پاداش 

خوش مصرفی برق شدند 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
با قدردانی از همراهی ارزنده شهروندان تهرانی 
در کاهش مصرف برق، گفت: حدود ۴۰ درصد 
مشمول  جاری  سال  در  تهرانی  مشترکان  از 

پرداخت پاداش خوش مصرفی شده اند.
به گزارش  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان افزود: مقرر 
را  مصرف  الگوی  مشترکانی که  است  شده 
نسبت  را  خود  برق  مصارف  و  رعایت کرده 
داده اند  دوره مشابه سال گذشته کاهش  به 
او  شوند.  ریالی  پاداش  پرداخت  مشمول 
ادامه داد: بر همین اساس حدود ۴۰ درصد 
از مشترکان تهرانی موفق به کاهش مصرف 
را  مصوب  پاداش های  خود شده اند که  برق 
می کنند.  دریافت  خود  برق  قبوض  روی  بر 
هر  به ازای  گفت:  پایتخت  برق  مدیرعامل 
 ۵۰۰ برق،  مصرف  کاهش  کیلووات ساعت 
می  پرداخت  مشترکان  به  پاداش  تومان 
همراهی  از  قدردانی  ضمن  شود.ناظریان 
قابل تقدیر شهروندان تهرانی از همه مشترکان 
برق این کالن شهر درخواست کرد تا همچنان 
مصرف  مدیریت  ساده  راهکارهای  رعایت  با 
وسایل  از  استفاده  از  خودداری  به ویژه  برق 
برقی پرمصرف در ساعات ۱۲ تا ۱8 به حفظ 
در  و کشور  تهران  شهر  برق  شبکه  پایداری 

جاری کمک کنند. سال  تابستان 

مدیرکل دفتر گلخانه، قارچ و گیاهان 
دارویی وزارت جهاد کشاورزی:

ایران رتبه هفتم 
تولید قارچ در دنیا 

مدیرکل دفتر گلخانه، قارچ و گیاهان دارویی 
تولید  پیش بینی  از  کشاورزی  جهاد  وزارت 
و  داد  خبر  کشور  در  قارچ  تن  هزار   ۱8۵
گفت: ایران با تولید ۱8۰ هزار تن قارچ رتبه 
هفتم تولید این محصول در دنیا را به خود 

است. داده  اختصاص 
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، »غالمرضا 
تقوی« با بیان اینکه تولید قارچ کسب وکاری 
است  برخوردار  باالیی  بهره وری  از  که  است 
افزود: بر اساس آمارهای موجود برای تولید 
آب  لیتر   ۲۰ از  به کمتر  قارچ  یک کیلوگرم  

است. نیاز 
مدیرکل دفتر گلخانه، قارچ و گیاهان دارویی 
میزان  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزارت 
صادرات قارچ خوراکی در ۱۰ماهه سال گذشته، 
آمار رسمی گمرک جمهوری  ادامه داد: طبق 
اسالمی ایران، دو هزار و ۹7۶ تن به ارزش 
بیش از ۳ میلیون دالر قارچ خوراکی از ایران 

صادر شده است.
او پیش بینی کرد که امسال ۶۵۰ هزار تن به 
تولیدات گلخانه ای سبزی و صیفی در کشور 
اضافه شود و تولید قارچ از ۱7۰ هزار تن در 

سال گذشته به ۱8۵ هزار تن برسد.

امنیت  اندازه  چه  تا  قوانین 
در  اقتصادی  فعاالن  سرمایه گذاری 
فعالیت های مرتبط با آب را تضمین کرده 

است؟ 
از  آب  اقتصادی  فعالیت های  از  بسیاری  در   
مؤلفه های اصلی تولید است. در حال حاضر 
تأمین آب بر اساس مجوزهای صادر شده از 
طرف وزارت نیرو صورت می گیرد. این مجوزها 
عنوان  به  شرعی  و  عرفی  پیشینه  اساس  بر 
بهره برداران  برای  آب  منابع  بر  مالکیت  حق 
طول  در  داشت که  توجه  باید  است.  مطرح 
تاریخ، با اتکا به این حق مالکیت، بهره برداران 
و  طوالنی مدت  سرمایه گذاری های  به  اقدام 
هنگفت کرده اند که اساس شکل گیری تمدن 
در سرزمین ایران است. اما در ۵ دهه گذشته 
با وضع قوانینی روبه رو هستیم که یک سری 
ابهامات و ایرادات در آنها منجر به تزلزل مالکیت 
بر منابع آبی شد. با ورود تکنولوژی های جدید 
و رویکردهای توسعه و نیاز به آب از حدود دهه 
۱۳۴۰ شمسی، دیگر حفاظت از منابع آبی برای 
بهره برداران به سهولت و واضح امکان پذیر نبود 
و از این رو در قانون، حفاظت از منابع آبی و 
مسئولیت صدور مجوز برداشت آب به دولت و 
وزارت آب و برق )وزارت نیرو( واگذار شد. اما 
با واگذاری مسئولیت به دولت و کنار گذاشتن 
بهره برداران، نگاه دولتی با نگاه بهره برداران نسبت 
شد.  متفاوت  آب  برداشت  مجوزهای  این  به 
مسئوالن دولتی برای خود حق مالکیت بر منابع 

آبی متصور شدند و هر گونه اقدامی بدون رعایت 
حقوق مالکان منابع آبی متقدم انجام گرفت. 
وضع قوانین مبهم و غیر شفاف در زمینه آب  
بر  این موضوع نیز دامن زد. امروز پیش از هر 
اقدامی نیازمند این هستیم که وضعیت مالکیت 

بر منابع آبی شفاف شود.

در تالش های قبلی تا به امروز حاکمیت 
قوانین  تدوین  یا  قانون  اصالح  برای 
چه  و  بوده  حاکم  رویکردی  چه  جدید، 
اشکاالتی دارد که آن را به نتیجه مطلوب 

نمی رساند؟
هما طور که گفتم،  به دلیل نبود شفافیت قوانین 
درباره مالکیت بر منابع آبی، وزارت نیرو خود را 
مالک منابع آبی متصور کرد و با تضییع حقوق 
بسیاری، اقدام به صدور مجوز های برداشت آب 
از تمامی منابع آب های زیرزمینی و سطحی 
برداشت  اینگونه برخورد در  تبعات  امروز  کرد. 
برداشت  از  نمایان تر  که  سطحی  آب های  از 
نشان  را  خودش  است  زیرزمینی  آب های  از 
استان  در  مناقشاتی که  واقع  در  است.  داده 
اصفهان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و سایر 
رویکرد  این  از  نشأت گرفته  می بینیم،  مناطق 
بازتخصیص ها و تضییع حقوق متقدمین است.
متاسفانه در دو سال اخیر که چهار اصالحیه برای 
تغییر قوانین آب منتشر شده هم در راستای 
همان قوانین پیشین و تداوم رویکرد مسئوالن 
تنظیم شده اند. در این اصالحیه ها همان نگاه 
باال به پایین، بازتخصیص منابع بدون رعایت 

حقوق بهره برداران موجود، قدرت های انحصاری 
و پاسخگو نبودن نسبت به عملکرد خسارت بار 

بوروکراسی دولتی را مشاهده می کنید.

که  طوالنی مدتی  شفافیت  نبود 
همچنان حاکم است، به ویژه موضوع 
به خود  مالکیت آب، در عمل چطور هم 
اقتصادی  فعاالن  انگیزه  به  هم  و  منابع 

آسیب زده است؟
اثر مشخص چنین وضعیتی این است که وقتی 
مجوزهای برداشت بسیار و بیش از توان منابع 
آبی صادر می کنیم با نمایان شدن اثرات کاهش 
می شویم  روبرو  بسیاری  مناقشات  با  منابع 
که همه به نوعی خود را محق می دانند. این 
در  نبود.  همراه  جدید  آب  تأمین  با  مجوزها 
واقع این مجوزها از حقوق سایرین کم می کرد. 
حق  صدور  با  باالدست ها  در  و  پنهانی  یعنی 
بدون  را  سایرین  حقوق  جدید،  برداشت های 
آنکه متوجه اصل موضوع شوند کاهش  داده ایم.
امروز  به  تا  چنانچه  که  داشت  توجه  باید 
بر  هنگفت  و  طوالنی مدت  سرمایه گذاری های 
پایه منابع آبی شکل گرفته است، به اتکای به 
همین حق مالکیت بوده و چنانچه بهره برداری 
از منابع آبی چه برای کشاورزی، چه صنعت و 
یا خدمات، همگی را موقت و در گرو تشخیص 
هیچ  شود  داده  قرار  دولت  و  نیرو  وزارت 
تضمینی برای آینده برداشت از این منابع برای 
سرمایه گذاران قابل تصور نخواهد بود. این امر 
آینده نگری را ناممکن و سرمایه گذاری متکی 

بر آب را به کاری پرخطر تبدیل می کند. مسلمًا 
انجام، حفظ و  به  بی رغبتی بخش خصوصی 
گسترش سرمایه گذاری های بلندمدت، اقتصاد 

کشور را به ورطه نابودی می کشاند.

یعنی به نظر شما با توجه به مواردی که 
نگاه  این  تاثیر  مهمترین  فرمودید، 
مالکیتی دولت به منابع آبی این بوده که 
حقوق بهره برداران گذشته یا موجود در اثر 

صدور مجوزهای جدید تضییع شده است؟
بله متاسفانه با شعارهای پوپولیستی، حقوق 
عمومی را ارجح بر احکام شرعی در نظر گرفتیم. 
ارجحیت  دادن حقوق عمومی بدون حد و مبنا، 
تا  شده  موجب  شرعی،  احکام  رعایت  بدون 
حقوق بسیاری ضایع شود. این نگاه به جای 
منبعی  ما  سرزمین  در  آب  توجه کند  اینکه 
کمیاب و مهم است و باید بهترین استفاده از 
آن صورت گیرد، در راستای قدرت بوروکراسی و 
منفعت های کوتاه مدت عده ای هدر داده شد. 
البته در این مدت رفاه مقطعی و توسعه کاذبی  

داشته ایم. هم 

دستگاه های حاکمیت چه توجیهاتی را 
برای اصالح قانون مطرح می کنند؟ چه 
اندازه محکم و قانع کننده است؟ آیا سیاست 
آنها نیازمند  روشنی وجود دارد که تحقق 

پی ریزی قواعد جدید باشد؟
رویکردی که ما در اصالح قانون مربوط به آب 
می بینیم در واقع ادامه همان روندی است که 

در این سال ها قوانین وضع شده اند. متاسفانه 
نگاه عمیق و ریشه ای به عوامل به وجودآورنده 
نمی شود.  مختلف  ابعاد  از  موجود  وضعیت 
بی شک نیازمند آسیب شناسی قوانین گذشته 
و عزم و اراده برای رفع آنها هستیم. البته به 
نظر من، اینکه ما فکر کنیم که مسئله آب  فقط 
به خاطر قوانین است ، یک تصور اشتباه است.  
چندُبعدی  مسئله  یک  کشور  آب  وضعیت 
اقتصادی ،  سیاسی ،  مسائل  از  درهم تنیده  و 
فنی ، و اجتماعی است و تنها قانون در ایجاد 
معضالت آن دخیل نیست. مسلمًا منکر این 
نیستم که نیازمند اصالح قانون هم هستیم، 
ولی تا وقتی مشکالت و ابرچالش های اصلی 
حل نشود ، ما حتی اگر قانون بسیار خوبی هم 
را حل  آب کشور  نمی تواند مشکل  بنویسیم ، 
کنیم که  فکر  اگر  است  اندیشی  ساده  کند. 
با  قانون می توان معضالت و مشکالت  تنها 

را حل کرد.

و  استوار  بنای  قانون،  اصالح  اگر 
توجیهات درستی داشته باشد ، آیا واقعًا 
با توجه به سایر شرایط حاکم ، چنین قانونی 
می تواند منشأ اثرات مثبت برای مسئله آب 

کشور  باشد؟
در  ما  که  بپذیریم  باید  را  واقعیت  این 
تکراری  و  باطل  با یک دور  قانون نویسی آب 
روبه رو هستیم. پیشینه قانون نویسی در زمینه 
ندارد.  قبولی  قابل  کارنامه  امروز  به  تا  آب 
نشان  این حوزه  مقررات  و  قوانین  متاسفانه 
می دهد که قانون گذاری ما به سمت و سوی 
خاص  منافع  صاحبان  خواسته های  تأمین 
از قانون گذاری توقع  از معنایی که ما  رفته و 
داریم دور شده است.  تصویب قانون تعیین 
بهره برداری،  پروانه  فاقد  چاه های  تکلیف 
نمونه ای آشکار است که محرک  تخریب هر 
چه بیشتر منابع آب است. این نوع قانونگذاری 
و از طرفی عملکرد مسئوالن موجب بی اعتمادی 
و تشکیک نسبت به هر نوع اقدام برای حل 
مسئله آب شده است و از این رو  همراهی 
هم  اگر  ندارد.   وجود  بهره برداران  جانب  از 
یک قانون خوب بنویسم باید قابلیت اجرا و 

باشد. داشته  نیز  را  بهره برداران  همراهی 

از جنبه مسئولیت دستگاه های نظارتی 
چه  قوانین،  و  مقررات  رعایت  و 

تجربه ای داشته ایم؟
هر چند که در ماده ۴۴ قانون توزیع عادالنه آب 
و قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ در راستای حفظ 
حقوق مردم و اجرای قانون و جبران خسارت 
مقرراتی پیش بینی شده است و کارگزاران دولتی 
نیز به مانند سایرین، مسئول عملکرد اقدامات 
خود هستند. اما اجرا نشدن این قوانین فساد 
اداری را در پی داشته است. از همین رو هیچ 
تکنوکراتی خود را در برابر معضالت و مشکالت 
آب کشور مسئول نمی داند و وضعیت موجود 

منابع آبی را به گردن بهره برداران می اندازند.

دادید،  که  توضیحاتی  به  توجه  با 
بیشترین اولویت را در اصالح حکمرانی 

آب در چه زمینه ای می دانید؟
کشور  آب  موجود  وضعیت  که  آنجا  از   
مختلف  مسائل  از  هم تنیده  در  مسئله ای 
است به نظر من یکی از مهم ترین اصالحات، 
اصالح ساختار اقتصادی کشور است. در حال 
همه  تاراج  مشوق  اقتصادی  ساختار  حاضر 
اقتصادی  منابع طبیعی کشور است. جریان 
ما را به سمت و سویی برده که فقط دنبال 
نه  باشیم  آب  از  بیشتر  استفاده  و  عرضه 
بهبود  با  آبی.  منابع  و حفظ  تقاضا  مدیریت 
ساختار اقتصادی کشور مسلمًا قانون کارایی 
بهتری پیدا می کند و مسیر هموارتری برای 

داشت. خواهیم  آب کشور  مسئله  حل 

بهداشتی  پساب  انتقال  گفت:  نیرو  وزیر 
تبریز و ارومیه به دریاچه به زودی عملیاتی 

می شود.
به گزارش مهر، علی اکبر محرابیان در حاشیه 
انتقال آب به دریاچه ارومیه  بازدید از تونل 
گفت: با توجه به اهمیت ملی و بین المللی 
همه  از  ارومیه  دریاچه  اکولوژیکی  و 
احیای  برای  منطقه  و  کشور  ظرفیت هایی 

می شود. استفاده  دریاچه  صحیح 
دولت  گذشته  هفته  مصوبه  با  او  گفته  به 
برخی  شده  اعمال  تغییرات  برخی  و 
طرح های  و  بازنگری  غلط  سیاست های 
نیمه تمام را تکمیل می کنیم و درصدد رفع 
دارند  فنی  ایراد  هم که  پروژه هایی  ایرادات 

. هستیم
انتقال پساب  اولین طرح  افزود:  نیرو  وزیر 
بهداشتی تبریز و ارومیه به دریاچه است و 
تونل هم با رفع مشکالت فنی که دارد تالش 
می کنیم تکمیل و انتقال آب به خوبی انجام 

شود.
به گفته محرابیان برای احیای دریاچه ارومیه 
در بخش سیاست ها و ساختارهای مدیریت 

آب و اجرای پروژه ها باید تالش شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه یکی از مسائل مهم 
بخش  در  آب  مدیریت  خصوص  این  در 
کشاورزی است افزود: یکی از مسائل مهم 

این است که از سال 8۰ تا کنون، سطح زیر 
کشت سه برابر افزایش یافته یعنی افزایش 
با روش های  البته  یعنی مصرف فراوان آب 
آبیاری نوین می توان با حفظ اراضی ولی با 
مدیریت آب و کاهش شدید مصرف آب در 
و  دریاچه کمک کرد  احیای  به  بخش،  این 
معیشت مردم به خطر نیفتد که این امر در 

دستور کار دولت قرار دارد.
از  استفاده  لزوم  بر  تاکید  با  محرابیان 
تمامی ظرفیت های اجتماعی و مردمی و به 
برای  و کشور  منطقه  ظرفیت های  کارگیری 
در  اعتبارات  گفت:  ارومیه  دریاچه  احیای 

پیدا  تخصیص  اگر  بودجه  قانون  چارچوب 
کند مسائل حل می شود و تالش می کنیم 
گزارشی از وضعیت پروژه ها به هیأت دولت 
تخصیص  الزم،  اعتبارات  برای  و  ارائه کنیم 

بدهیم. سرعت  پروژه ها  به  و  بگیریم 
وزیر نیرو گفت: برخی پروژه ها نیاز به تغییر 
و  بررسی  باید  ستاد  در  که  دارد  سیاست 
اعمال شود و البته نیاز است برخی پروژه های 
جدید شروع شود در کنار اینها باید از ظرفیت 
و  منطقه  در  استان ها  و  دستگاه ها  تمامی 
حوضه آبریز و البته مدیریت مصرف آب برای 

احیای دریاچه استفاده شود.

وزیر نیرو خبر داد:

عملیاتی شدن انتقال پساب تبریز و ارومیه به دریاچه ارومیه

خبر

جاده های دسترسی و 
اقدامات کارگاهی وزارت 

نفت در هورالعظیم روزبه روز 
بی حساب و کتاب افزایش 
می یابد و چاه های نفت در 

این هور بیشتر می شود

هورالعظیم کارگاه نفتی شده است
هورالعظیم از سال گذشته تاکنون حقابه ای 
دریافت نکرد؛ این در حالی است که سال 
استراتژیک  و  راهبردی  ذخایر  گذشته 
چرخه  از  شدن  خارج  بهای  به  سد کرخه 
هورالعظیم  بهانه  به  آن  نظایر  و  برق  تولید 
در  برنج کاری  به  رها شده  رها شد که آب 
به  آبی  ولی  رسید  پایین دست سد کرخه 

نرسید. هورالعظیم 
به گزارش مهر کرامت حافظی فعال محیط 
وجود  این  با  گفت:  خوزستان  زیست 
ابتدای ورود  از  انتشار تصاویری  با  عده ای 
می کردند  وانمود  کرخه  رودخانه  به  آب 
این  واقعیت  ولی  رسیده  هور  به  آب  که 
وجود  با  وسیع  برنج کاری های  که  است 
به  آبی  تا  شده  باعث  کشت  ممنوعیت 
تا  باعث شده  امر  این  و  نرسد  هورالعظیم 
امروز هورالعظیم در بدترین شرایط تاریخی 

بگیرد. قرار  خود 
از  حفاظت  قانون  طبق  کرد:  تاکید  او 
تاالب ها  و  رودها  زیستی  آبه  تاالب ها حق 
مقدم بر صنعت و کشاورزی است ولی این 
به  آبی  اگر  یا  نمی شود  اجرایی  یا  قانون 
بهانه حق آبه رها می شود بی شک نظارتی 

ندارد. وجود  تاالب  به  آن  رسیدن  بر 
ساخت  حال  در  یا  بهره برداری  از  حافظی 
داد  کرخه  باالدست  در  سد   ۲۰ از  بیش 
سد  معشوره،  تنگ  سد  کرد:  بیان  و 
محمد،  زیبا  سد  امیر،  تاج  سد  ایوشان، 

سد  هاله،  سد  رضا،  آب کاکا  انتقال  تونل 
چناره، سد کالن، سد نعمت آباد، سد خرم 
رازآور،  سد  سرابی،  سد  آناهیتا،  سد  رود، 
سد  هرسین،  قشالق  سد  جامیشان،  سد 
تلخ،  سراب  سد  شیان،  سد  گاماسیاب، 
سد کرخه  و  سیمره  سد  مخمل کوه،  سد 
کرمانشاه،  ایالم،  همدان،  استان های  در 
کرخه  آبریز  حوزه  بر  خوزستان  و  لرستان 
بر سرشاخه های رود کرخه فاجعه بزرگی را 

می دهند. هشدار 
او با اشاره به اینکه تأمین آب هورالعظیم 
جزو وظایف وزارت نیرو است، ادامه داد: 
مصارف  گسترش  وجود  با  شرایط  این 
قانون  اجرایی نشدن  انسانی رود کرخه و 
و  اقلیمی  تغییرات  و  تاالب ها  از  حفاظت 
هورالعظیم  برای  زمین  افزایش گرمایش 
است،  خاورمیانه  تاالب های  گنج  که 

است. فاجعه بار 
دسترسی  جاده های  کرد:  تاکید  حافظی 
در  نفت  وزارت  کارگاهی  اقدامات  و 
کتاب  و  بی حساب  روزبه روز  هورالعظیم 
این  در  نفت  چاه های  و  می یابد  افزایش 

می شود. بیشتر  هور 
به  اشاره  با  زیست خوزستان  فعال محیط 
پایگاه هوایی اطفای حریق در  اینکه هیچ 
کرد:  بیان  ندارد،  وجود  هورالعظیم  تاالب 
تاالب هورالعظیم شبیه کارگاه نفتی شده و 

ندارد. را  تاالب حفاظت شده  منظر 

»با واگذاری مسئولیت به دولت و کنارگذاشتن بهره برداران، نگاه دولتی با نگاه بهره برداران نسبت به این مجوزهای برداشت آب متفاوت 
شد. مسئوالن دولتی برای خود حق مالکیت بر منابع آبی متصور شدند و هر گونه اقدامی بدون رعایت حقوق مالکان منابع آبی متقدم 
یادآور نظریه کارل آگوست ویتفوگل  با »پیام ما«  این گفته مریم حسنی سعدی، پژوهشگر حقوق آب در گفت وگو  انجام گرفت.« 
جامعه شناس شهیر آلمانی قرن 19 و 20 است که با بهره گیری از مقوله آب تالش کرده بود مولفه های جوامع آسیایی نظیر ایران را شرح 

دهد. حسنی سعدی در این گفت وگو  تاکید می کند که ما در قانون نویسی آب با یک دور باطل و تکراری روبه رو هستیم.



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2343   | یک شنبه  2 مرداد 1401  |

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

بارید  پسین  چهل  تیر،  روز  آخرین  جمعه 
تابستانه  ای  باران  هم کشت.  را  نفر   ۲۰ اما 
سیل  بود،  هوا  معتدل کردن  وظیفه اش  که 
شد، باالدست رودخانه رودبال طغیان کرد و 
خسارت های عمده ای در شرق استان فارس 
و در منطقه استهبان بر جا ماند. دیروز محمد 
جواد مرادیان، رئیس اورژانس فارس اعالم 
کرد که تعداد جان باختگان سیل به ۲۲ نفر 
رسید و دو نفر نیز مفقود شدند. معاون امداد 
و نجات هالل احمر استان فارس هم تاکید 
و  رودخانه  باالدست  در  باران  بارش  کرد که 

باعث توقف جست وجوی کار  ناپایداری هوا 
دو  که  بود  گفته  او  است.  شده  امدادگران 
حال  عین  در  کودکند.  مانده،  باقی  مفقود 
احمد وحیدی، وزیر کشور نیز به مناطق سیل 
به گفته  منطقه ای که  است،  کرده  سفر  زده 
فعاالن محلی بروز سیل در آن دالیل روشن 

دارد.  واضحی  و 

دو سناریو از سیل استهبان 
انجمن میراث  دبیر  محمد جواد سیاح، 
پوشش  و  »جنگل ها  می گوید:  پریشان 
می توانند  عمدتا  کوه ها  ساختار  و  گیاهی 

مقابل هجوم باران های موسمی و رگباری که 
اتفاقا سیل آسا هم هستند بایستند. سرعت 
آب را کم کنند و جلوی ایجاد سیل را بگیرند.« 
اما در سیل استهبان و سیل های دیگر چنین 
به هم  را  نشد: »ما رژیم هیدرولوژیکی کوه 
از  خالی  را  زمین ها  ساختیم،  جاده  زدیم، 
پوشش گیاهی کردیم، چرای بی رویه دام ها 
زمین ها گرفت.«  از  را  سیالب  قدرت کنترل 
همین هم می شود که آب با سرعت باالیی از 
باالدست به سمت پایین دست و رودخانه ها 
نابود  را  باشد  مسیرش  در  هرچه  و  می آید 

نفع  به  باران ها  این  می گوید  می کند. سیاح 
تاالب هایی که در پایین دست رودخانه باشد 
هم عمل نمی کند، زیرا در مسیر رودخانه فقط 
گل و الی و آبرفت است که به کف رودخانه 
از  پر  تاالب  بلندمدت  »در  می آید:  تاالب  و 
گل و الی می شود و اگر تاالب با چند هزار 
تن خاک و گل و الی پر شود، عمال کارکرد 

از دست می دهد.« را  خودش 
دیده بان  انجمن  دبیر  باقری،  حاجی  رسول 
دو  سیل  برای  دیگری  دلیل  اما  استهبان 
سیلی  می کند،  عنوان  استهبان  پیش  روز 
در  رودبال  رودخانه  از  آن  سرچشمه  که 
منطقه  در  آن  دائمی  رودخانه  و  بوده  نی ریز 
بوده  محلی ها  تفرج  پاتوق  همواره  استهبان 
عده ای  همیشه  مثل  هم  جمعه  روز  است. 
سیل  بودند که  تفرج کرده  محدوده  این  در 
آمد و گوشه گوشه چادرها را سیل با خودش 
بارندگی   این  می گوید،  باقری  حاجی  برد. 
احتماال از جنس همان مونسون های فصلی 
هند  قاره  شبه  محصول  باران های  و  باد  یا 
را  بلوچستان  و  سیستان  پیشتر  که  است 
در بر می گرفتند، همان بارندگی که اداره کل 
هشدار  بلوچستان  و  سیستان  هواشناسی 
داده که باز هم به استان باز می گردد و در این 
رواناب،  موقتی  شدن  جاری  احتمال  مدت 
و  مسیل ها  شدن  سیالبی  معابر،  آبگرفتگی 
رودخانه های فصلی، احتمال برخورد صاعقه 
باد شدید لحظه ای وجود  اثر  بر  و خسارت 
دارد. حاجی باقری می گوید، سیالبی شدن 
این نوع بارندگی پیشتر هم در نقاط دیگر 
دهه های گذشته  »در  داشت:  وجود  کشور 
چهل  موسمی  باران های  خشکی  از  قبل 
پسین داشتیم، یعنی چهل عصر بارندگی که 
این  اما حاال شکل  مرطوب می کرد،  را  هوا 
بارندگی ها تغییر کرده است.«  تغییراتی که 
اقلیمی  تغییرات  باقری،  حاجی  عقیده  به 
نقش عمده ای در سیالبی شدن و خطرناک 
محیط  فعال  این  است.  داشته  آن  شدن 
خوبی  باران   پسین  چهل  می گوید،  زیست 
بود: »تخریب نداشت، آسیب نمی زد.« اما 
حتی  است،  کرده  نابود  را  چیز  همه  حاال 

را.  درختان  روی  انجیرهایی 
مفقود شدگان و کشته شدگان سیل استهبان 
به نظر از وقوع سیل بی اطالع بودند. یوسف 
کارگر، فرماندار استهبان گفته است که هیچ 
اداره کل  از سوی  بارندگی  درباره  نامه نگاری 
هواشناسی صورت نگرفته است. او همچنین 
گفته: این سیل به حوزه کشاورزی شهرستان 
دچار  منازل  ولی  است  کرده  وارد  آسیب 
حاال  هواشناسی  اداره  است.  نشده  مشکل 
از احتمال وقوع سیل در چند شهر همسایه 
استهبان خبر داده است، مثل جهرم. صادق 

جهرم  هواشناسی  اداره  رئیس  ذبایحی، 
به  توجه  با  است:  خبرنگاران گفته  جمع  در 
نفوذ  بر  مبنی  هواشناسی  سازمان  اخطاریه 
سطح  در  بارشی  سامانه  فعالیت های  و 
مخاطرات  بروز  احتمال  و  جهرم  شهرستان 
شدن  سیالبی  عمومی،  معابر  گرفتگی  آب 
مسیل ها و رودخانه ها، برخورد صاعقه از کلیه 
همشهریان، کشاورزان، عشایر و.. خواهشمند 

رعایت کنند. را  الزم  ایمنی  نکات  است 

دستور رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور 

در همین حال رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
استان  بازرس کل  به  دستوری،  با صدور  هم 
مناطق  در  حضور  با  داد که  مأموریت  فارس 
سیل  زده استهبان، ابعاد مختلف حادثه و روند 

امدادرسانی به سیل زدگان را ارزیابی کند. 
به  تسلیت  با  خدائیان  ایسنا،  گزارش  به 
خانواده جانباختگان و آرزوی سالمتی برای 
مصدومین، با صدور دستوری به کاظم اکرمی 
ماموریت  او  به  فارس،  استان  کل  بازرس 
و  ابعاد  زده،  سیل   مناطق  در  حضور  با  داد 
زوایای مختلف حادثه و روند امدادرسانی به 
سیل  زدگان را ارزیابی کند و در صورت وجود 
یک  هر  سوی  از  احتمالی  تقصیر  یا  قصور 
رسیدگی های  جهت  را  مراتب  دستگاه ها،  از 
بار  نخستین  این  اما  کند.  گزارش  بعدی 
نیست که سیالب ایرانیان را غافلگیر می کند. 
خسارت های  بارندگی ها  اخیر  سال های  در 
سال  بار  آخرین  جا گذاشته اند.  به  فراوانی 
هشت  دست کم  ایران،  جنوب  سیل   ۱۴۰۰
نفر را کشت. سیلی که زمستان پارسال رخ 
داد و ۱۴ استان را درگیر کرد. قبل از آن هم 
به  بهاریه ای که در سال ۹8  بارندگی  خاطره 
چند استان فارس و لرستان و خوزستان و 
خاطر  از  احتماال  بود،  زده  خسارت  گلستان 
با  حاال  کابوسی که  نشده،  پاک  شهروندان 
بارش چهل پسین و کشته شدن ۲۲ نفر بار 

شد. تازه  عمومی  اذهان  در  دیگر 

گزارش »پیام ما« از پیامدهای سیالب شدید در استان فارس 

»چهل َپسین«، 22 نفر را کشت 
فرماندار استهبان گفته هیچ نامه نگاری درباره بارندگی از سوی اداره کل هواشناسی صورت نگرفته است

رئیس سازمان بهزیستی 
اعالم کرد؛

اختصاص ویلچر 
به همه مددجویان 
نیازمند تا پایان سال

به  اشاره  با  بهزیستی،  سازمان  رئیس 
مشکالت ساماندهی کودکان کار در کشور، 
هستند. اتباع  از  کار،  درصد کودکان   8۰ گفت: 
به گزارش مهر، علی محمد قادری، در پاسخ 
گفت:  خصوص کودکان کار  در  سوالی  به 
باید بدانیم که بخش زیادی از کودکان کار 
و خیابان از اتباع هستند؛ مهاجران زیادی 
که ناشی از جنگ اخیر افغانستان به ایران 
درصد   8۰ تا  است  شده  موجب  آمده اند 

کودکان کار از اتباع باشند.
مشکالت  از  را  نبودن  شناسنامه دار  او 
کودکان کار دانست و افزود: ۱۴ نهاد موظف 
از  اینکه پس  اقداماتی هستند.  انجام  به 
ترخیص کودکان کار آنان چه وضعی دارند 
این  از  بخشی  است.  نهادها  آن  عهده  به 
ندارند  شناسنامه  که  مراکزی  در  کودکان 
بهزیستی چه طور می تواند  فعال هستند؛ 

شناسایی کند. را  این کودکان 
قادری با بیان اینکه تا ۲۵ سال آینده ۳۰ 
بود،  خواهند  سالمند  جامعه  افراد  درصد 
با  ارتباط  در  موضوعی  سالمندی  گفت: 
دستگاه هایی  است.  شهری  مناسب سازی 
دارند  را  شهری  مناسب سازی  وظیفه  که 
باید این شهر را برای سالمندان، نابینایان و 

فراهم کند. باردار  زنان  حتی 
رئیس سازمان بهزیستی افزود: از سازمان 
که  افرادی  داریم  انتظار  وظیفه  نظام 
بهزیستی  موضوعات  با  مرتبط  تحصیالت 
دارند بتوانند در مراکز این سازمان به عنوان 

کنند. فعالیت  سربازی  خدمت 
قادری با بیان اینکه ۱۳۰ هزار خانوار منتظر 
دریافت خدمات از سوی بهزیستی بودند، 
سه  در  نوبتی هایی که  پشت  تمام  گفت: 
سازمان  دریافت کمک  منتظر  اخیر  سال 
سازمان  کمک های  از  بودند  بهزیستی 
پایان  تا  می کنیم  تالش  شدن؛  بهره مند 
جهیزیه  نوبتی های  پشت   ۱۴۰۱ سال 
تمام  برسند؛ کلنگ زنی  صفر  عدد  به  هم 
برنامه های مسکن در نهضت ملی مسکن 
هزار   ۴۰ آغاز ساخت  آماده  و  انجام شده 

هستیم. مسکن  واحد 
او در پاسخ به سوالی در خصوص تامین 
همه  گفت:  بهزیستی  دانشجویان  شهریه 
آزاد  دانشگاه  در  خصوصًا  افراد  تحصیالت 
با  هفته  این  از  برخط  صورت  به  اسالمی 
تعامل با دانشگاه آزاد تحت کنترل می شود 
بخواهد  رشته ای که  هر  در  مددجو  هر  و 
تحصیل کند به صورت بالعوض از امکانات 
واقع می شود  مورد حمایت  بهزیستی هم 
این  خانوار  سرپرست  زنان  برای  حتی  و 
فرصت تحصیل رایگان تمدید هم می شود.
وسیله ای  ویلچر  اینکه  بیان  با  قادری 
اختیار  در  باید حداقل سه سال  است که 
برای  را  باشد گفت: سیاست هایی  مددجو 
گرفتیم؛  نظر  در  وسیله  این  بومی سازی 
باشد  منتظر  باید  مددجو  زمانی که  مدت 
از  است؛  یافته  کاهش  بگیرد  ویلچر  تا 
همین جا اعالم می کنم که هیچکس نباید 
به خاطر نبود ویلچر خانه نشین شود و ما 
ویلچر  عرضه  در  محدودیتی  هیچ  نباید 

باشیم. داشته 

چه کسی باورش می شود که باران »چهل پسین« آدم بکشد؟ چهل پسینی که روزگاری آب سردی بر آتش داغ مرداد و شهریور جنوب بود، 
آنقدر ببارد که رودخانه ها طغیان کنند، راه ها بند بیایند و 22 نفر در جا بمیرند؟ »چهل پسین که هیچوقت خسارت نداشت.« این را می گوید 
و جمله بعدیش را دوبار تکرار می کند: »به هیچ چیز در میانه های راهش رحم نکرد، نه آدم ها نه ماشین ها نه درختان و نه حتی به انجیرها.« 
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| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی - برابر رای شماره ….. ۱8۵۴ ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰……هیات اول / موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد حسن محمد قاسمیان فرزند اصغر بشماره شناسنامه ۱۴ صادره از ورامین * ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۵8۴77/7۰ مترمربع از پالک شماره ۱8۳ فرعی از ۲۱۴ اصلی واقع در زواره ور به موافقت اداره جهاد کشاورزی به 
شماره ۱۴۰۱/۲۲۰/۴۵88۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱7 بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری عادی از زهرا فارسی بوربور و فاطمه 
فارسی بوربور به میزان ۱7۲۰۰ متر مربع و عبدالرحیم طباطبائی به میزان ۱۰8۰7/7۰ متر مربع و سید حبیب اله طباطبائی 
به میزان ۱۰۰۰۰ متر مربع و کلیه ورثه یحیی اعالئی به میزان ۶۹۰۰ متر مربع و کلیه ورثه غالمحسین اعالئی 8۵7۰ متر مربع 
و طوبی خراسانی به میزان ۵۰۰۰ متر مربع * محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
۱۴۰۱ تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۴/۱8/
۱۴۰۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۵/۰۲/

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی- آگهی موضوع 
ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۵87۳ هیات اول / موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ناصر حسین فرزند مهدی بشماره شناسنامه ۱۲۲۰ صادره از ری ** ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱8۰ متر مربع از پالک شماره ۲۴۵ فرعی از ۲۳ اصلی  واقع در 
ریحان آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از تعاونی مسکن فرهنگیان ورامین ** محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بد بهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۱8

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

شماره : 1401۶03010۶0001904
تاریخ : 1401/04/15 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین 

محمود داودی- رئیس ثبت اسناد و امالک 
شناسه آگهی 1348102 -شماره میم الف 182

محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک
147ث / م الف
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1401 نسبت  /04 شهرداری اقبالیه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شورای محترم اسالمی شهر اقبالیه به شماره 6/1286/ ش مورخ 13/
به پیاده روسازی معابرسطح شهر از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط می توانند از تاریخ 
انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات دولت الکترونیک )سامانه ستاد www.setadiran.ir( مراجعه نمایند. مهلت 

تحویل اسناد فراخوان حداکثر ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان می باشد.

۱- هزینه آگهی )هرچند نوبت( برعهده برنده فراخوان می باشد.
۲- شرکت کنندگان موظفند نسبت به ارائه گواهی فعالیت از سازمان های ذیربط اقدام نمایند.

۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
۴- واریز مبلغ 1.144.841.807 ریال سپرده شرکت در فراخوان به حساب جاری ٠١٠6٣٩5٢٨١٠٠٣ بانک ملی شعبه اقبالیه یا ضمانت نامه بانکی

۵- برندگان اول و دوم و سوم فراخوان چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد گردید.
۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد فراخوان درج گردیده است 

آگهی مناقصه عمومی

زین العابدین نظامی پاکدهی – سرپرست شهرداری اقبالیه

نوبت دوم

 نوبت اول ٢۶  / ۴ /۱۴۰۱- نوبت دوم   ٢/ ۵ /۱۴۰۱

آگهی مفقودی 
بدینوسیله گواهی می شود فاکتور اتاق 
 IRFCI41V30B252119 شماره به 
و   14252119 : شاسی  شماره  به  و 
 12484144033 موتور  شماره  به 
و به شماره فاکتور : 139900000144 
خودرو  دستگاه  یک  به  مربوط 

مدل   405GLX پژو  سواری 
1384 به رنگ نقره ای بنام هانیه 
از  و  گردیده  مفقود  میمندی نیا 

درجه ساقط است.

ک
باب

هر
ش

بسمه تعالی
برگ ابالغ

خانم :آزیتا نثار
نظر به اینکه پرونده جنابعالی به اتهام تخلف ذیل در دستور کار هیات بدوی 
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
کشور می باشد،لذا مقتضی است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی، 
دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک الزم به این هیات به نشانی:تهران-بلوار 
کشاورز-خیابان فلسطین جنوبی-خیابان دمشق-شماره ۱7-دبیرخانه هیات 
بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

تسلیم نمایید.
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارمندان

موارد اتهام:
 ارتکاب تخلف موضوع بند ۲۹ ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع 
نامه شماره ۳۵۴۵/م س مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ مدیر کل منابع انسانی،پشتیبانی 
و رفاه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور منضم به نامه شماره 
7۵/۴77۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 

همدان به انضمام سوابق پیوستی
تذکر:

*چنانچه ظرف مدت 10 روز دفاعیه کتبی خود را تسلیم ننمائید هیات طبق ماده 
18 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد کرد.

*چنانچه نیاز به رویت پرونده می باشد می توانید ضمن هماهنگی به دبیرخانه 
هیات بدوی مراجعه و محتویات پرونده را مشاهده نمایید. 

)مستند: ۰۱۰۲۹-همدان-۱۴۰۰/۱۰/۰۱(

شناسه آگهی1353352- شماره میم الف688
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/02
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/02
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سند خودروی سواری پراید تیپ 
جی تی ایکس آی سفید-روغنی 
انتظامی  شماره   ،1389 مدل 
شماره  به  251ص91ایران73 

شماره  و   3627935 موتور 
شاسی S1412289539614 به 
نام شاپور دهقانی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خودروی  )شناسنامه(  سبز  برگ 
سفید-  110 تیپ  ام.وی.ام  سواری 
روغنی مدل 1389 به شماره انتظامی 
موتور  شماره  به  285ه26ایران83 

 MVM372FGA015384
و  شماره شاسی 

نام  به   NATEBABA591000294
راضیه سیادتی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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در سال های اخیر بارندگی ها 
خسارت های فراوانی به جا 
گذاشته اند. آخرین بار سال 

۱۴۰۰ سیل جنوب ایران، دست 
کم هشت نفر را کشت. سیلی 
که زمستان پارسال رخ داد و 

۱۴ استان را درگیر کرد

معاون اجتماعی شهردار تهران در 
آیین بهره برداری از ۶ مرکزپذیرش 
آسیب دیدگان اجتماعی خاص 
گفت: رفتار گروهی و فرهنگ 
کار جمعی در قرارگاه آسیب های 
اجتماعی به مدل جدیدی برای 
رفع آسیب های اجتماعی در سراسر 
کشور تبدیل شده است

خبر

پذیرش »آسیب دیدگان منع پذیرشی« در 6 »یاورشهر« تهران
تهران  شهرداری  فرهنگی  اجتماعی  معاون 
پذیرش  منع  و  خاص  پذیرش گروه های  از 
آسیب دیدگان اجتماعی در ۶ مرکز در شهر 
توکلی زاده  ایسنا،  به گزارش  داد.  خبر  تهران 
مرکزپذیرش   ۶ از  بهره برداری  آیین  در 
رفتار  گفت:  خاص  اجتماعی  آسیب دیدگان 
قرارگاه  در  جمعی  کار  فرهنگ  و  گروهی 
برای  مدل جدیدی  به  اجتماعی  آسیب های 
کشور  سراسر  در  اجتماعی  آسیب های  رفع 
تبدیل شده است البته ما در ابتدای راه قرار 
انتخاب  درست  را  روش  و  مسیر  اما  داریم 

به  کند  پیدا  تداوم  تالش ها  اگر  و  کردیم 
موضوعات  از  یکی  قطعا  می رسد.  نتیجه 
افراد  موضوع  اجتماعی  آسیب های  دشوار 
باالی ۶۵ سال سن  افراد  بود.  منع پذیرش 
میزبانی  آنها  از  جایی  نمی توانستیم  که 
و  آسیب   دچار  افرادی که  همچنین  کنیم. 
نامهربانی شده بودند ما جایی برای پذیرش 
آنها نداشتیم. اما امروز یاور شهرهای ما این 
افراد را پذیرش می کنند. وقتی صحبت از فقر 
سنی می شد، برای نوجوانانی که دچار آسیب 
شده بودند مکان تخصصی وجود نداشت اما 

امروز مکان تخصصی برای این افراد احداث 
است. شده 

او افزود: از سوی دیگر صحنه های تلخ معتاد 
باز که در سطح شهر مشاهده  متجاهر زخم 
می شد، فردی که هم زمان چند آسیب را با 
هم داشت و نه مرکز ماده ۱۶ و نه بیمارستان 
این افراد را پذیرش نمی کرد اما امروز مرکز 
میزبانی  را  افراد  این  که  داریم  بازی  زخم 
می کند. امروز مرکزی را افتتاح می کنیم که 
با عزت و کرامت پذیرش می کند و  را  افراد 
بانوان آسیب دیده شهر را می پذیرد. امروز 

در  نیز  را  شهر  آسیب های  سایر  می توانیم 
راه  کردن  پیدا  با  و  دهیم  قرار  کار  دستور 
حل های جدید نسبت به حل این معضالت 

اقدام کنیم.
این  از  دیگری  بخش  در  ایسنا،  به گزارش 
سازمان  مدیرعامل  صدر،  احمدی  مراسم 
اجتماعی  مشارکت های  و  خدمات  رفاه، 
همه  همت  به  گفت:  نیز  تهران  شهرداری 
دستگاه هایی که هم افزا شدند در مسیر یاری 
رساندن به آسیب دیدگان قرار گرفتیم و شاهد 
نگاه  بودیم.  یاور شهر  مرکز   ۶ از  بهره برداری 
خانواده های  همانند  مددجویان  این  به  ما 
بهترین  آنها  برای  بتوانیم  است که  خودمان 

دهیم. ارائه  را  خدمات 

او افزود: مرکز یا ور شهر شماره یک، ظرفیت 
مرکز  باالی ۶۵ سال،  افراد  برای  نفری   ۵۰۰
یاورشهر شماره ۲ ظرفیت ۱۰۰ نفری برای افراد 
زیر ۱8 سال، مرکز یاورشهر شماره ۳، ظرفیت 
۱۵۰ نفری برای افراد زخم باز، یاورشهر شماره 
۴ یا شفق سابق ظرفیت هزار نفری، یاورشهر 
نفری   ۲۰۰ ظرفیت  با  بانوان  ویژه   ۵ شماره 
سابق،  اخوان  محل  در   ۶ شماره  یاورشهر  و 

ظرفیت ۱۰۰۰ نفری را داراست.
او ادامه داد: در مرکز یاورشهر شماره ۵ ویژه 
بانوان، محل پرورش گل و گیاه و یک مرکز 
بر  عالوه  بتوانیم  تا  شده  ایجاد  کارآفرینی 
نگهداری از مددجویان، آنان را توانمند و دارای 

بازگردانیم. شغل به خانه 



پیامک شما را دربـاره 
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یزد

استاندار یزد با بیان اینکه در کنار تامین منابع آبی 
مصرف  مدیریت  به  ویژه  توجه  باید  استان،  برای 
انجام  عدم  صورت  در  گفت:  گیرد،  صورت  آب 
مصرف  مدیریت  و  تولید  حوزه  در  اساسی  اقدام 
جغرافیای  در  یزد  از  نامی  آینده  سال   ۵۰ در  آب، 
در  یزد  استاندار  فاطمی  مهران  ندارد.  وجود  کشور 
اعالم خبر  با  اختتامیه جشنواره سپاس آب  آیین 
بهره برداری از خط پدافندی انتقال آب یزد در دهه 
از اقدامات  اول مرداد ماه سال جاری افزود: یکی 
خط  اجرای  استان،  آب  تامین  حوزه  در  اساسی 
استان  مرکز  به  عمان  دریای  از  آب  انتقال  دوم 
خط  این  اجرای  جهت  نیاز  مورد  اعتبار  که  است 
توجه  با  که  است  تومان  میلیارد  هزار   ۱۱۰ آبی 
منابع  طریق  از  مبلغ  این  تامین  امکان  عدم  به 
اجرای  به  معدن  یک  اختصاص  پیشنهاد  دولتی، 

شد. ارائه  خط  این 
منابع  تامین  کنار  در  اینکه  بیان  با  یزد  استاندار 
مدیریت  به  ویژه  توجه  باید  استان،  برای  آبی 
مصرف آب شود، گفت: در صورت عدم انجام اقدام 
در  آب،  و مدیریت مصرف  تولید  در حوزه  اساسی 
کشور  جغرافیای  در  یزد  از  نامی  آینده  سال   ۵۰

ندارد. وجود 
فاطمی آب را مهمترین مسئله استان دانست و با 

بیان اینکه اقدامی مهمتر از حل دغدغه ها و مسئله 
حیات  و  آینده  بیان کرد:  ندارد،  وجود  استان  آب 

یزد وابسته به آب است. 
و  وهوایی  آب  شرایط  به  اشاره  با  یزد  استاندار 
زمینه  در  تالش  بر  عالوه  گفت:  استان،  اقلیمی 
منبع  این  مصرف  مدیریت  باید  آب،  منابع  تولید 
قرار  امور  راس  در  ارزشمند  تجدیدناپذیر  الیزاِل 
گیرد تا در این شرایط سخت، دچار مشکل کم آبی 

نشویم. بی آبی  و 
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  فاطمی  مهران 
دغدغه های  و  مسائل  حل  برای  استان  عزم جدی 
مهمترین  از  یکی  افزود:  و  اشاره کرد  استان  آبی 
اجرای  راستا،  این  در  انجام  حال  در  اقدامات 
به  فارس  خلیج  خط  از  آب  انتقال  پدافندی  خط 

است. یزد  شحنه  مخزن  به  چادرملو، 
به طول  آب  انتقال  پدافندی  اینکه خط  بیان  با  او 
حال  در  تومان  میلیارد   7۰۰ اعتبار  با  ۳۰ کیلومتر، 
این  تعریف  از  هدف  کرد:  تصریح  است،  اجرا 
اضطرار  مواقع  در  یزد  نیاز  مورد  آب  تامین  خط 
صورت  به  که  است  آب  مصرف  اوج  زمان های  و 
اجرا  جای  به  روزی  شبانه  تالش  با  و  جهادی 
مرحله  به  ماه   ۳ مدت  در  تنها  ماه   ۱8 مدت  در 

می رسد. بهره برداری 

حذف نام یزد از جغرافیا 
در صورت تامین نشدن آب 

امام جمعۀ بسطام گفت: تخریب قلۀ شاهوار به بهانۀ برداشت بوکسیت و اشتغال 
اندک و ناپایدار، موجب بروز فاجعۀ محیط زیستی و انسانی می شود.

نمایندۀ شهرستان های  از مواضع  حجت االسالم سیدعلی رضوی نسب در حمایت 
شاهرود و میامی در مجلس، درخصوص تعطیلی دائم معدن بوکسیت تاش در کوه 
شاهوار، بیان کرد: تخریب قلۀ شاهوار به بهانۀ برداشت بوکسیت و اشتغال اندک و 
ناپایدار، موجب بروز فاجعۀ عظیم محیط زیست و انسانی و از بین رفتن مهمترین 
منابع تأمین آب منطقه می شود.امام جمعۀ بسطام با اشاره به اینکه قلۀ شاهوار 
مهمترین کانون آب ساز و حیات بخش شرق استان سمنان و حتی جنوب شرق 
استان گلستان است گفت: مردم منطقه این اجازه را نمی دهند که کارخانه ای خارج از 
استان، با حیات و آب و پوشش گیاهی بازی کند.رضوی نسب با بیان اینکه شاهوار 
خط قرمز ماست و به هیچ قیمتی این شاهرگ حیاتی را نمی فروشیم، ابراز کرد: 
آب وهوای منطقۀ بسطام و شاهرود برند این شهرستان هستند که گردشگران زیادی 
را سالیانه به این سمت جذب می کنند. او همچنین افزود: شهرستان شاهرود صنعتی 
نیست و کشاورزی آن نیز با مشکل آب روبه رو است، ما حتی در بحث آب شرب نیز 

مشکل داریم که ادارات آب و فاضالب باید پاسخگوی مردم باشند.

مهندس خزایی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین، بیان داشت: با توجه به 
شرایط اقلیمی خاص در سال زراعی جاری و کاهش شدید منابع آبی کشاورزان، 
بایستی نسبت به برنامه ریزی کشت در هر سال زراعی، برای کسب بیشترین درآمد 
با کمترین آسیب به منابع آبی و خاکی، اقدام نمایند و توجه داشته باشند که کشت 
دوم پس از برداشت محصوالتی نظیر غالت آبی، سیر و سیب زمینی تابستانه و ... 
ممنوع است؛ و با کشاورزان متخلف بدون هیچ گونه اغماضی برخورد شود.او تأکید 
کرد: اگر کشت دوم محدود نشود، وضعیت منابع آبی شهرستان، به ویژه آب های 
زیرزمینی بحرانی بیش از پیش بحرانی می شود. مهندس خزایی افزود: در جهت 
افزایش بهره وری، بایستی آبیاری باتوجه به مراحل رشد فنولوژیکی گیاه و نیاز آبی 
کشت انجام شود. جهاد کشاورزی همواره با ارائۀ آموزش های ترویجی درصدد 
افزایش میزان بهره وری آب در بخش کشاورزی  و گذر از کشاورزی سنتی به 
کشاورزی نوین است و محدود کردن کشت های پرآب توصیه می شود. خزایی در 
ادامه به اهمیت استفاده از سیستم های نوین آبیاری، نظیر نوار تیپ تأکید کرد. او 
سطح اجرای آبیاری با نوار تیِپ این سال زراعِی شهرستان فامنین را بیش از  ۳۰۰ 
هکتار اعالم نمود که ۱۰ هکتار از این سطح مربوط به آبیاری غالت با نوار تیپ است.

 مجتمع پتروشیمی خمین در حاشیه سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان 
مرکزی با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی کشور، به 
بهره برداری رسید.به گزارش ایرنا، مدیر مجتمع پتروشیمی دی آریا پلیمر خمین 
روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این طرح با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرایی شد و اشتغالزایی مستقیم بیش از 
۳۵۰ نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم یک هزار و ۲۰۰ نفر را دارد. ابراهیم اسکندری 
افزود: این پتروشیمی، پلی پروپیلن تولید می کند و محصول راهبردی آن ۱7 

درصد مصرف صنایع پایین دست کشور را تامین می کند.
اشتغال جوانان شهرستان  به  راستای کمک  در  بیان کرد: تالش شده است  او 
به کار  مشغول  پروژه  این  در  این شهرستان  بومی  نیروهای  درصد   ۹۲ خمین 
شوند. مدیر مجتمع پتروشیمی دی آریا پلیمر خمین گفت: پلی پروپیلن محصول 
ارزشمند پتروشیمی است واحد پتروشیمی خمین سبب ایجاد ارزش افزوده و 
اشتغال می شود. اسکندری افزود: عملیات اجرایی پتروشیمی خمین از سال ۹۶ 
با اخذ مجوزهای الزم محیط زیستی آغاز شد و نصب تجهیزات با خرید از کشور 

نروژ کلید خورد.

 معدن بوکسیت  تاش 
باید تعطیل دائم شود

ممنوعیت کشت دوم 
در شهرستان فامنین

مجتمع پتروشیمی خمین 
به بهره برداری رسید

| سمنان  | | همدان  | | مرکزی |

امضای تفاهم نامۀ 
سه جانبۀ راه آهن شرکت 
گل گهر و شرکت توسعه 

فرعی  خطوط  احداث  تفاهم نامه  شرکت ها- 
اسالمی  جمهوری  راه آهن  شرکت  بین  ریلی 
ایران، شرکت گل گهر و شرکت توسعه، عمران و 

مدیریت منطقۀ گل گهر منعقد شد.
در آیینی که با حضور دکتر صالحی، مدیرعامل 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران؛ مهندس 
صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل  عتیقی، 
شرکت  مدیرعامل  آرش،  مهندس  و  گل گهر 
در  منطقه گل گهر؛  مدیریت  و  عمران  توسعه، 
اسالمی  جمهوری  راه آهن  مرکزی  دفتر  محل 
فرعی  خطوط  احداث  تفاهم نامه   شد،  برگزار 
با احداث خطوط فرعی  امضا رسید.  به  ریلی 
ریلی، به طول تقریبی ۹۲ کیلومتر و نیز احداث 
واحدهای  اتصال  و  یارد  شانتینگ  ایستگاه 
صنعتی و معدنی منطقۀ گل گهر به شبکه ریلی 
شامل: شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان، 
سایت تخلیه و بارگیری )انباشت و برداشت( 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، شرکت فوالد 
و  گندله سازی  کارخانجات  ایرانیان،  سیرجان 
کنسانتره گل گهر و شرکت سنگ آهن گهرزمین، 
در افق طرح، حدود ۱8میلیون  تن بار به شبکه 

افزوده می شود. ریلی کشور 
پيش بينی می شود با تکمیل این طرح، ساالنه 
با کاهش  ریال،  ۲۴۰۰۰میلیارد  حدود  منافعی 
سوخت،  صرفه جویی  حمل ونقل،  هزینه های 
کاهش تصادفات و آالینده های  محیط زیستی، 

عاید کشور شود. 

 شرایط تعاونی 
مسکن شهرداری کرج 

اطالع رسانی شود 
البرز - نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرج 
تعاونی مسکن کارکنان شهرداری کرج  گفت: 
باید به معنای واقعی عضوگیری و فعالیت نماید 

و نباید به ۶۰۰-7۰۰ نفر محدود شود.
برنامه   کمیسیون  جلسۀ  در  رحیمی  علیرضا 
پارلمان شهری کرج گفت: مشاهدۀ  بودجه  و 
تحقق  برای  تهدیدی  انحصارگرایی،  هرگونه 
رسالت واقعی »تعاونی مسکن کارکنان شهرداری 
کرج« است. این مرکز باید چتِر حمایتی خود را 

بر سر تمامی کارکنان محترم بگستراند.
او افزود:  فراخوان و اطالع رسانی خوب و دعوت 
در  عضویت  جهت  محترم،  تمامی کارکنان  از 
تعاونی مسکن و تشریح تسهیالت و مزایای 
این  مدیرۀ  هیات  کار  دستور  در  باید  موجود، 
مجموعه قرار گیرد و عملکرِد آن واقعی و در جهت 
رفاِه حال پرسنل خدوم شهرداری کرج باشد.این 
مسئول در راستای تصویب الیحۀ تعاونی مسکن 
درخصوص اراضی واقع در بلوار هوشیار ادامه داد: 
تعاونی مسکن با حمایت های شورای اسالمی 
شهر و شهردار کرج می تواند اقدامات خوبی در 
جهت خانه دار شدن آن دسته از کارکنانی که هنوز 
امکان خریداری خانه برایشان مهیا نشده است، 
انجام دهد.به گفتۀ رحیمی، شورای شهر کرج 
خواستارِ فراگیرتر شدن فعالیت های این تعاونی، 
عضوگیری جدی و عمومی آن، پرهیز از هرگونه 
ایجاد انحصار، تعریف پروژه های سازگار با بودجه 
و وضعیت مالی کارکنان و گزارش دهی مستمر 
و شفاف سازی مضاعف اقدامات جاری است 
تا عواید آن متوجه افزایش رفاه تمامی کارکنان 

محترم شود.

نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس 
شورای اسالمی از دستور وزیر نیرو مبنی بر 
بار(  )لعل  اناربار  رودخانه  در  آب  رهاسازی 

داد. خبر  شهرستان محالت 
حجت االسالم علیرضا سلیمی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به جزئیات نشستی که هفته 
بیان کرد:  شد،  انجام  نیرو  وزیر  با  گذشته 
پنج موضوع بحث  پیرامون  این نشست  در 
موضوع  نخستین  شد که  تصمیم گیری  و 
جاری شدن آب از سد گلپایگان و کوچری در 
بستر رودخانه اناربار )لعل بار( بود که مورد 
گرفت  قرار  نیرو  وزارت  عالی  مقام  موافقت 
رودخانه  این  در  آب  شدن  جاری  دستور  و 

شد. صادر 
او افزود: مردم منطقه محالت، نیم ور، باقر 
رودخانه  این  از  همجوار  روستاهای  و  آباد 
آبی  منابع  مدیریت  دلیل  به  و  دارند  حقآبه 
تصمیم گرفته شده که آب در پشت سدهای 
بسیار  شود که کار  دپو  و  ذخیره  باالدستی 
حقآبه  تابستان  فصل  در  ولی  است  خوبی 
مردم رهاسازی نشده که آسیب های جدی را 

است. وارد کرده  منطقه  اکوسیستم  به 
او با اشاره به اینکه به دلیل خشکسالی در 
سال جاری حتی حقآبه مردم در فصل بهار 
رهاسازی نشده است، افزود: عدم رهاسازی 

آب در فصل بهار موجب شد تا آب موجود در 
چشمه های کنار رودخانه و چاه ها به شدت 
افت پیدا کند و هم اکنون درختان با عمر ۲۰۰ 

سال در حال خشک شدن هستند.
رهاسازی  موضوع  سلیمی  حجت االسالم 
آب در این رودخانه را با هدف حفظ محیط 
و  درختان  نابودی  از  جلوگیری  و  زیست 
به دلیل  آنجا که  از  افزود:  باغات دانست و 
و  چشمه ها  زایش  رودخانه،  شدن  خشک 
چاه های منطقه با مشکل مواجه شده است 
به  شایانی  تا حدودی کمک  اقدام  این  لذا 
می کند. زیست  محیط  حفظ  کشاورزان  و 

او با اشاره به اینکه این مشکل در شهرستان 
رهاسازی  با  افزود:  دارد،  وجود  هم  خمین 
از  خمین  شهرستان  روستاهای  ابتدا  آب، 
این حقآبه برخوردار می شوند و درختان این 
منطقه را از بی آبی و نابودی نجات می دهند 

و در ادامه به حوضه آبی محالت می رسد.
او از دستور ویژه وزیر نیرو به معاون وزیر در 
امور سدهای کشور مبنی بر رهاسازی آب در 
بایستی  بیان کرد:  و  داد  خبر  رودخانه  این 
به  رودخانه  این  در  آب  رهاسازی  فرآیند 
طور مستمر رصد شود تا آبی که در رودخانه 
جاری می شود از مسیر خود منحرف نشود.

دستور وزیر نیرو برای جاری شدن آب 
در رودخانه لعل بار محالت

مرکزی

مدیر مرکز کنترل ترافیک 
شهرداری قم گفت: پالک 

کلیه خودروها به صورت کاماًل 
مکانیزه توسط دوربین های 

ثبت تخلفات در معابر، ضبط 
و اطالعات آن به سرورهای 

سیمفا ارسال می شود، 
درصورتی که خودرو، معاینۀ 
فنی نداشته باشد، توسط 
پلیس راهور تصمیم گیری 

می شود

محدودیت هوشمند تردد خودروهای آالینده در قم
ثبت  دوربین های  اتصال  با   - قم  توکلی، 
 ۲۴ به صورت  سیمفا،  سامانه  به  تخلفات 
ساعته در تمامی روزهای هفته خودروهای 
عبوری، از لحاظ داشتن گواهی معاینه فنی 

می شوند. بررسی 
 خودروهای فاقد معاینۀ فنی که اطالعات 
آنها در سامانۀ سیمفا موجود نیست و یا 
طول مدت معاینۀ فنی آنها به پایان رسیده، 
دوربین های  توسط  و  مکانیزه  به صورت 

سطح شهر رصد می شوند.
به  تخلفات  ثبت  دوربین های  اتصال  با 
معاینه  فاقد  خودروهای  سیمفا،  سامانه 
اطالعات  و  شناسایی  در سطح شهر  فنی 
اختیار  در  مستقیم که  شبکه،  توسط  آنها 
گرفته  قرار  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 

می شود.
استان  ترافیک  شورای  مصوبۀ  براساس 
ثبت  دوربین های  تمامی  طرح،  این  در 
با  و  شهر  سطح  معابر  در  موجود  تخلف 
هدف کنترل آلودگی هوا، به زودی به شبکۀ 

می شوند. خواهد  متصل  سیمفا 
مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری قم با 
اعالم اینکه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت 
تردد  کنترل  برای  مختلفی  طرح های 
خودروهای آالینده و مدیریت ترافیک، از 
طرح  محدودۀ  و  فرد  و  زوج  طرح  جمله 
با  این طرح  اجرا می شود گفت:  ترافیک، 
هدف نظارت هوشمند و یکپارچه، کاهش 

هزینه های عملیاتی و بهبود هماهنگی میان 
واحدهای مربوطه در معابر شهر قم، برای 
در  محدودیت  ایجاد  و  هوا  بهبود کیفیت 
تردد خودروهای غیر استاندارد با آالیندگی 
اخذ گواهی  آن  استاندارد  باال که شاخص 

اجرا می شود. بوده،  معاینه فنی 
بیان کرد: پالک کلیه خودروها  برزو  وحید 
دوربین های  توسط  مکانیزه  به صورت کاماًل 
ثبت تخلفات در معابر، ضبط و اطالعات آن به 
سرورهای سیمفا ارسال می شود، درصورتی که 
توسط  باشد،  نداشته  فنی  معاینۀ  خودرو، 

پلیس راهور تصمیم گیری می شود.
تولید  سواری  خودروهای  قانون  طبق 
 ۴ از  بیش  آنها  سن  خارج که  و  داخل 
معاینۀ  اخذ گواهی  به  ملزم  باشد،  سال 

هستند. فنی 
بر این  اساس حوزۀ معاونت حمل ونقل و 
کلیه شهروندان  از  قم،  ترافیک شهرداری 
چنانچه  کرد:  درخواست  خودرو  دارندۀ 
را اخذ  تاکنون معاینۀ فنی خودروی خود 
اخذ  به  نسبت  سریع تر  هرچه  نکرده اند، 

اقدام کنند. فنی  معاینۀ  گواهی 
شهرداری  ترافیک  کنترل  مرکز  رئیس 
مجاز  فنی  معاینۀ  مراکز  مدیریت  از  قم 
در سطح شهر، خواست اطالع رسانی های 
کار  دستور  در  را  این خصوص  در  الزم 
با حداکثر ظرفیت میزبان  خود داشته و 

باشند. شهروندان  درخواست های 

دبیر برگزاری مرحلۀ نهایی 
مسابقات قرآن کریم گفت: 

مسابقات قرآن کریم شرکت های 
وابسته به شرکت ملی پاالیش و 

پخش فرآورده های نفتی ایران 
همه ساله با هدف گسترش 
خانواده قرآنی، سبک زندگی 
قرآنی و شناسایی و تشویق 

نیروهای قرآنی در اولویت 
برنامه ها و فعالیت های فرهنگی 

این شرکت قرار دارد

آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون  همدان-  
از  همدان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
افزایش ۶ درصدی مصرف آب در همدان خبر 
هفته  در  همدانی ها  آب  مصرف  و گفت:  داد 

رسید. ثانیه  در  لیتر   ۲۰7۰ به  گذشته 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  نیکداد  حمیدرضا 
منابع  اینکه  به  توجه  با  اینکه  بر  تأکید  با 
وضعیت  است  محدود  همدان  شهر  آبی 
استان  شهرهای  سایر  به  نسبت  بحرانی تری 
اینکه  علت  به  همدان  شهر  کرد:  بیان  دارد، 
جمعیت بیشتری داشته و از طرفی منابع آبی 
دارد، شرایط  به سایر شهرها  محدودی نسبت 

دارد. آبی  نظر  از  خطرناکی 
در  همدان  آب  مصرف  اینکه  به  اشاره  با  او 
است،  داشته  درصدی   ۶ رشد  گذشته  هفته 
از  همدان  آب  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
چاه  حلقه   7۰ حدود  و  اکباتان  سد  طریق 
تأمین می  شود که به علت افزایش دمای هوا 
رشد  آب،  تولید  میزان  ماقبل  هفته  به  نسبت 

داشت. توجهی  قابل 
آب  شرکت  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
تولید  اینکه  بیان  با  همدان  استان  فاضالب  و 
لیتر   ۲۰۰۰ از مرز  در هفته گذشته  آب همدان 
گذشت، بیان کرد: در حال حاضر مصارف آب 
ثانیه  در  لیتر   ۲۰7۰ به  و  زده  جلو  تولید  از 

است. رسیده 
میزان  این  از  بیشتر  اینکه  بر  تأکید  با  نیکداد 
ندارد، گفت:  وجود  همدان  در  آب  تولید  توان 
با توجه به اینکه در روزهای آینده دمای هوای 
کاهش پیدا خواهد کرد، میزان مصرف آب به 

نرمال می رسد. حد 
حجم  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
رسیده  مترمکعب  میلیون  پنج  به  اکباتان  سد 
با  درباره قطعی آب شهر همدان گفت:  است، 
وجود اینکه تولید آب به مقدار باالیی رسیده، 
علت  این  به  قطعی ها  و  نبستیم  را  آبی  شیر 
بوده که در برخی ساعات به دلیل خالی شدن 

توزیع کنیم. نداشت که  وجود  آبی  مخازن 

دوره  پنجمین  و  بیست    - سمنان  میرزایی،  زهرا 
مسابقات سراسری قرآن کریم شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران از ۶ تا 8 مرداد ماه به 
میزبانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در 

می شود. برگزار  مقدس  مشهد  نفت  زائرسرای 
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات 
از مسابقات گفت:  این دوره  ایران، دبیر برگزاری  نفت 
۱۹8 نفر از برگزیدگان مرحله نیمه نهایی مسابقات قرآن 
برتر  رتبه  حائز  برگزار شد،  منطقه  در هشت  کریم که 
شدند و در مرحله نهایی در دو بخش برادران)8۴نفر( 
تحقیق)۳۶نفر(،  رشته  سه  در  و  خواهران)۱۱۴نفر(  و 
ترتیل)۴8نفر( و حفظ قرآن کریم)۱۱۴ نفر( به رقابت 
اینکه  به  اشاره  با  میرحسینی  می پردازند.سیدعزت هللا 
داوری این دوره از مسابقات بر عهده داوران ممتاز جامعه 
مسابقات  کرد:  اضافه  است؛  مقدس  مشهد  قاریان 
قرآن کریم شرکت های وابسته به شرکت ملی پاالیش 

با هدف  ایران همه ساله  نفتی  فرآورده های  و پخش 
گسترش خانواده قرآنی، سبک زندگی قرآنی، فرهنگ 
انس با قرآن کریم و شناسایی و تشویق نیروهای قرآنی 
در اولویت برنامه ها و فعالیت های فرهنگی این شرکت 
قرار دارد. او بیان کرد: این مسابقات به همسران، فرزندان 
و کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی شرکت های وابسته 
به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 

اختصاص دارد .
دوره  پنجمین  و  بیست  نهایی  مرحله  برگزاری  دبیر 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  قرآن کریم  مسابقات 
فرآورده های نفتی ایران یادآور شد: شرکت کنندگان این 
مسابقات از شرکت های پخش فرآورده های نفتی ایران 
)7۵نفر(، خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ) ۶۴نفر(، 
پاالیشگاه ها)۵8نفر( و ملی مهندسی نفت ایران )یک 
نفر( در زائرسرای نفت مشهد مقدس با یکدیگر به رقابت 

می پردازند.

افزایش 6 درصدی مصرف آب در همدان

برگزاری مرحلۀ نهایی مسابقات قرآن کریم 
شرکت مّلی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آب و فاضالب استان 

همدان با بیان اینکه تولید آب 
همدان در هفته گذشته از مرز 

۲۰۰۰ لیتر گذشت، بیان کرد: در 
حال حاضر مصارف آب از تولید 
جلو زده و به ۲۰7۰ لیتر در ثانیه 

رسیده است

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

مدل   1600i پیکان   وانت  سند 
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شماره پالک 57 ص 328 ایران 

65 متعلق به بهرام توکلی مفقود 
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است .

پژو  سواری  سبز  برگ  و  سند 
مدل1396   405GLX-XU7
نقره ای - متالیک رنگ به شماره  موتور 
شاسی شماره  و   124K1059158
به   NAAM01CE5HK586864
ایران 95  پالک 14م 525  شماره 

متعلق به جاسم بامری مفقود 
اعتبار ساقط گردیده  از درجه  و 

است .
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 دبیر آنالین: سینا قنبرپور
 دبیر عکس: یاسر خدیشی 

 دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست: مهتاب جودکی
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دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

خبرنگار میراث فرهنگی: فاطمه علی اصغر
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 شهر: سوگل دانائی 
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نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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نخستین دوره مسابقات ملی پاراگالیدر/ عکس از سید ولی شجاعی لنگری

عکس:  تسنیم

| مریوان، مقصدی پرطرفدار برای 
گردشگران داخلی و خارجی |

استان کردستان یکی از زیباترین و گردشگرپذیرترین 
دارای  که  می رود  به شمار  غرب کشور  استان های 
و پیشینه ای  و فرهنگ  فراوان  جاذبه های طبیعی 
کهن است؛ در این میان مریوان یکی از شهرهای 
مهم این استان است که به دلیل وجود جاذبه های 
گردشگری متعدد و کم نظیر، به مقصدی پرطرفدار 
برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است. 
به نقل از میراث آریا، این شهرستان از لحاظ تراکم 
جمعیت پس از سنندج و سقز در مقام سوم استان 
فاصله ۱۲8  در  نظر موقعیت مکانی  از  و  دارد  قرار 
و ۱۰۵ کیلومتری )جاده  قدیم(  کیلومتری )جاده 
جدید( از سنندج، مرکز کردستان واقع شده است. 
در ادامه به سراغ معرفی برخی از جاذبه های این 

شهر می رویم.
دریاچه زریبار

محبوب ترین و مطرح ترین جاذبه توریستی مریوان، 
دریاچه زریبار است؛ امکان ندارد کسی به مریوان 
سفر کند اما لذت یک شب نشینی در کنار دریاچه 
زریبار را از دست بدهد؛ این دریاچه به عنوان بزرگترین 
۲ کیلومتری  فاصله  در  دنیا  شیرین  آب  چشمه 
شمال غربی شهر مریوان و در ارتفاع ۱۲۵۰ متری از 
سطح دریا قرار گرفته است. وسعت دریاچه زریبار 
به دلیل تغییرات حجم آبی در فصول مختلف سال 
متغیر است. حداقل عمق آن حدود ۲ متر و حداکثر 
۶ متر گزارش شده است؛ دریاچه زریبار در هر فصل، 
جلوه های زیبای خود را در مقابل دیدگان تماشاگران 
ماهی گیری،  قایق رانی،  برای  را  مناسبی  شرایط  و 
شکار و شنا در اختیار گردشگران می گذارد. آب این 
دریاچه از چشمه های جوشان تامین می شود، دور تا 

دور دریاچه را کوه های پوشیده از جنگل فرا گرفته و 
به زیبایی آن افزوده است.

دشت بیلو
یکی دیگر از جاذبه های گردشگری طبیعی استان 
کردستان در ۱۵ کیلومتری از شهرستان مریوان قرار 
گرفته است که از آن به نام »دشت بیلو« یاد می شود؛ 
دشتی که با بهره مندی از پوشش گیاهی مطلوب، 
چشمه های متعدد و حضور جنگل های پیرامون، به 
یکی از مکان های محبوب و مناسب برای گردش 
است.  تبدیل شده  شهرستان  این  در  مسافرت  و 
طبیعت زیبا، نشاط و خرمی دشت و چشم اندازهای 
خیره کننده در این نقطه از مریوان، در ایام مختلف 
سال به ویژه در روزهای نوروز و تعطیالت آخر هفته، 
میزبان جمع زیادی از مردم محلی و مسافران است. 

منطقه تفریحی قمچیان
زیباترین  جمله  از  قمچیان«  تفریحی  »منطقه ی 
مناطق گردشگری استان کردستان به شمار می رود 
دارد؛  قرار  سقز،  مریوان-  جاده  فاصل  حد  در  که 
طبیعی،  دیدنی  مناظر  وجود  به دلیل  منطقه  این 
چشم اندازهای سرسبز، کوه های سربه فلک کشیده 
توجه گردشگران  مورد  همواره  درختان گوناگون،  و 

و مسافران بوده است. تفریحگاهی که با حضور در 
آن شیفته و مجذوب آن شده و آرامشی شگرف را 

می کنید.  تجربه 
قلعه ایمام

»قلعه ایمام« که با نام های قلعه امام و قلعه هلوخان 
تاریخی  جاذبه های  از  یکی  می شود،  شناخته  نیز 
فاصله سه کیلومتری جنوب  در  است که  مریوان 
شرقی شهر قرار دارد. این قلعه در زمان حکم رانی 
اردالن ها در دوران صفوی، روی کوهی با ارتفاع ۱۶۰۰ 
متر مشرف به دشت و شهر فعلی مریوان ساخته 
شماره  به   ،۱۳۹۰ سال  در  تاریخی  بنای  این  شد. 
۳۶۴۳۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. 

سوغاتی های معروف مریوان
بهترین سوغاتی که از شهر مریوان می توانید برای 
اقوام و دوستان تان بخرید، عسل طبیعی آن است. 
سرسبزی،  و  بودن  کوهستانی  خاطر  به  مریوان 
عسل های طبیعی خوبی دارد که در اکثر مغازه های 
داخل شهر نیز می توانید آن  را تهیه کنید. از دیگر 
سوغاتی های مریوان می توان به کالش )گیوه محلی 
یا پای افزار ُکردی(، شال های دستباف و محصوالت 

چوبی دست ساز اشاره کرد. 

دوش می آمد و رخساره برافروخته بود 

تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود 

رسم عاشق کشی و شیوۀ شهرآشوبی 

جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود

 

جاِن عّشاق سپند رخ خود می دانست 

و آتِش چهره بدین کار برافروخته بود

 

گر چه می گفت که زارت بکشم، می دیدم 

که نهانش نظری با مِن دلسوخته بود

 

کفر زلفش ره دین می زد و آن سنگین دل 

در پی اش مشعلی از چهره برافروخته بود 

دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت 

الّله الّله که تلف کرد و که اندوخته بود 

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد 

آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

 

گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ 

یا رب! این قلب شناسی ز که آموخته بود؟

 

حافظ

مناطق  و  طبیعت  در  حضور  معمول  طور  به 
بکر کوهستانی، می تواند بسیار لذت بخش و 
و  در وضعیت  تغییرات سریع  باشد.  شیرین 
شرایط جوی یکی از عمده ترین خطرات طبیعت 
محسوب می شود و یکی از آنها، صاعقه است. 
به نقل از وب سایت کویرها و بیابان های ایران، 
اگر برای حضور در طبیعت و محیط کوهستان به 
روند سریع تغییرات جوی بی توجه یا کم توجه 
بوده و یا آن را دست کم بگیریم به آسانی در دام 
طبیعت گرفتار می شویم. یکی از این دام ها و 
خطرات، »آذرخش« و دیگری »تندر« است؛ که 
از قضا هر دو بسیار سریع و آنی روی می دهند. 
بهتر است تعریفی ساده از تفاوت میان آذرخش 

و تندر داشته باشیم.
تفاوت آذرخش با تندر:

آذرخش )Lightning(: به تخلیه الکتریسیته 
بین ابر و زمین می گویند. از آن تحت عنوان 

»صاعقه« یا »رعد و برق« نیز یاد می شود.
الکتریسیته  تخلیه  به   :)Thunder( تندر 
به  خاص  حالت  در  یا  و  ابر«  دو  »بین 
بسیار  ابر  یک  »درون  الکتریسیته  تخلیه 

می گویند. بزرگ« 

فاصله ما از آذرخش و تندر:
اگر مابین دیدن و شنیدن رعد، یک ثانیه فاصله 
باشد، فاصله آن از شخص در حدود ۳۳۰ متر 
میان  فاصله  هرچقدر  صوت(.  )سرعت  است 
ما با کانون آذرخش کمتر بوده و جهت حرکت 
ابرهای خطرناک نیز به سمت ما باشد؛ باید 

بدانیم با شرایط دشوارتری مواجه هستیم.
آذرخش و فصل های خطرناک

هر قدر به محور استوا نزدیک تر شویم بر تعداد 
مناطق  در  اما  می شود،  افزوده  آذرخش ها 
قطبی به ندرت ممکن است آذرخش رخ دهد. 
همچنین به دلیل ناپایداری و تالطم هوا، بهار و 
پاییز به ترتیب؛ خطرناک ترین فصل ها از نظر 

وقوع آذرخش و تندر محسوب می شوند.

صاعقه

در  معاصر  نویسنده  حکیم رابط،  خسرو 
 ۱۹۰ به  نزدیک  برای  خود  اثر  تازه تریم 
و  ایرانی  نویسنده   ۱7۰ از  نمایشنامه 
نوشته   بلند  و  کوتاه  نقدهای  خارجی، 
است. او در کتاب »توانای ناتوان، تئاتر 
ایران  نمایشنامه نویسی  سال  ما«،۲۰ 
است.  بررسی کرده   نقادانه  نگاهی  با  را 
به  می توان  نمایشنامه نویسان  میان  در 
نام هایی چون بهرام بیضایی، اکبر رادی، 
فرهاد  چرمشیر،  محمد  یعقوبی،  محمد 
و...  باستانی  حسن  کرمانی،  ناظرزاده 

کرد. اشاره 
ویلیام  همچون  نمایشنامه نویسانی  آثار 
و...  یونسکو  اوژن  آنوی،  ژان  شکسپیر، 
است.  شده   بررسی  کتاب  این  در  نیز 
استاد  متمادی  سالیان  که  حکیم رابط 
ایران  دانشگاه های  در  نمایشنامه نویسی 
منش  و  روش  با  کتاب  این  در  بوده ، 
طوالنی  تجربه  پشتوانه  به  و  آموزگاری 
دلنشین  و  شیرین  زبانی  با  معلمی، 
را  نمایشی  متون  منتقد،  و  تیز  البته  و 
 ۵ متولد  حکیم رابط  است.  کرده  نقد 
فروردین ۱۳۰۹ در شیراز است. او پس 
هنرهای  دانشکده  از  فارغ التحصیلی  از 
دانشگاه  در  تدریس  به  دراماتیک 
نسل  چند  استاد  حکیم رابط،  پرداخت. 

و  نمایش  هنرجویان  و  دانشجویان  از 
است. ایران  نمایشنامه نویسی 

چرایی  درباره  مقدمه،  از  بخشی  در  او 
پیرانه سر  می گوید:  کتاب  این  تالیف 
آشفته  کتابخانه  در  تصادف  به حسب  و 
برخوردم  فراوانی  اوراق  به  خودم 
کارهای  درباره  دست نوشته هایم  از 
به  سال ها.  آن  در  جشنواره  پیشنهادی 
تعدادی  که  پذیرفتم  دوستی  توصیه 
روزهای  آن  نوشته های  و  نگاه  و  آنها  از 
چه  کنم  منتشر  و  دست چین  را  خودم 
ُپر  نویسنده  جوان  دوستان  برای  بسا 

نباشد. بی فایده 
نگاهی  ما،  تئاتر  ناتوان،  توانای  کتاب 
اثر   ۱۳۹۶ تا   ۱۳7۶ نمایشنامه های  به 
خسرو حکیم رابط از سوی نشر عنوان، در 
۲۰۴ صفحه، با شمارگان ۵۰۰ نسخه، در 
قطع رقعی به بازار نشر عرضه شده است.

| توانای ناتوان، تئاتر ما | 
| خسرو حکیم رابط |

| انتشارات: عنوان |

سه فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند
شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش 
فیلم های »اینان«، »مالقات خصوصی« و »سه جلد« موافقت کرد. به 
گزارش ایرنا، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر 
با صدور پروانه نمایش برای فیلم های: »اینان« به تهیه کنندگی علی 
برادری و کارگردانی رهبر قنبری، »مالقات خصوصی« به تهیه کنندگی 
امیر بنان و کارگردانی امید شمس و »سه جلد« به تهیه کنندگی 
محمد آفریده و کارگردانی سید مهدی اسماعیلی موافقت کرد. مالقات 
خصوصی فیلمی به تهیه کنندگی امیر بنان، نویسندگی امید شمس، 
بهمن ارک و علی سرآهنگ و کارگردانی امید شمس محصول سال 
پروانه  به نام  زندگی دختری  داستان  روایت  فیلم  این  ۱۴۰۰است. 
)پریناز ایزدیار( است، که پدرش در زندان به سر می برد و او با گرداندن 

مغازه ای در تالش است که خرج زندگی خانواده اش را تهیه کند.

برگزاری کنسرت برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در کاشان
زندانیان  آزادی  برای  سنتی،  موسیقی  خواننده  معتمدی،  محمد 
جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده های زندانیان در شهر کاشان 
ایرنا، محمد معتمدی خواننده  کنسرت برگزار می کند. به گزارش 
موسیقی سنتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ضمن 
انجمن  همت  به  گلریزان  اعالم کرد: کنسرت  خیرین  از  دعوت 
حمایت از زندانیان کاشان با هدف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، 
و  زندانیان  برای  اشتغال زایی  و  زندانیان  خانواده های  از  حمایت 
خانواده آنان یکشنبه )دوم مرداد( ساعت ۲۱ با حضور مسئوالن، 
این شهر،  تاالر  در  کاشان  نامدار  ورزشکاران  و  هنرمندان  خیرین، 
جنب فرهنگسرای مهر برگزار می شود. محمد معتمدی متولد ۱۳۵7 
در شهر کاشان، فارغ التحصیل کارشناسی رشته کارگردانی از دانشکده 
صدا و سیما است. او فراگیری آواز و همچنین ساز ِنی را به صورت 
خودآموز از سنین نوجوانی آغاز کرد. از سال ۱۳7۶ آغاز به فراگیری 

شیوه آواز سید حسین طاهرزاده نزد حمیدرضا نوربخش کرد.

| سینما  |

| موسیقی |

امیرحسین صدیق هنرمند عرصه فیلم و سینما 
در نمایشگاه گروهی نقاشی، مجسمه سازی و 
چیدمان با عنوان »موازی« از آثار هنری خود 
هنرهای   عرصه  وارد  رسما  و  کرده  رونمایی 

تجسمی می شود.
به گزارش پیام ما و به نقل از روابط عمومی 
از  یکی  صدیق  امیرحسین  راگادید،  گالری 
موازی  نمایشگاه  در  شرکت کننده  هنرمندان 
گفت: اثری که در این نمایشگاه شرکت داده ام، 
یکی از  آثار مجموعه »هیزم های نسوخته« 
است که در چند سال اخیر روی این مجموعه 
کار می کنم.او با بیان این مطلب که یکی از 
ویژگی های آثار این مجموعه احترام به طبیعت 
است، گفت: متاسفانه در دهه های اخیر موج 
بدی در ایران نسبت به تخریب محیط زیست 
در  زیادی  بسیار  درختان  و  آمده  وجود  به 
کشورمان قطع شده اند تا به جای آنها برج های 

سر به فلک کشیده بروید.
صدیق با اشاره به چگونگی شکل گیری این 
مجموعه گفت: سال ها پیش به دلیل نبودن 
خانه مجبور  تامین گرمایش  برای  گازوئیل، 
شده  قطع  درخت  کامیون  یک  تا  شدم 

این  باره  یک  به  جا  آن  از  کنم.  خریداری 
دغدغه برای من به وجود آمد که هر یک از 
این درختان داستانی پشت خودشان دارند و 
می تواند سال های سال داستانش را به نوعی به 
نمایش بگذارد. در حقیقت فکر خلق مجموعه 
»هیزم های نسوخته« از آن جا به ذهنم خطور 
کرد که ما چقدر داریم با طبیعت بد تا می کنیم.
سعی  مجموعه  این  خلق  با  من  افزود:  او 
کرده ام، عضوی از یک درخت ماندگار شود تا 
داستان این درخت به نوعی ماندگار شود و با 
مقار سعی کرده ام داستان این درخت از دل 
یک عضو کوچک درخت بیرون بکشم و به 
نمایش بگذارم.صدیق گفت: امیدوارم بزودی 
»هیزم های  مجموعه  کامل  نمایش  شرایط 
نسوخته« فراهم شود و این درخت ها فرصت 
این را پیدا کنند تا داستان شان در روزگاری که 
زمین بیش از هر دوره ای گرم شده و محیط 
آن درختان  اصلی  از عناصر  زیست که یکی 
هستند در معرض نابودی هستند را بیان کنند و 
شرایطی به وجود آید تا نگذاریم محیط زیست 
نابود شود و درختان بیشتری سر بریده شوند.
نجفی  بهداد  کیوریتوری  با  نمایشگاه  این 

اسدالهی، نقاش و هنرمند رسانه های نوین 
در   ۱۴۰۱ ماه  مرداد    ۲ یکشنبه  روز  هنری 
مجموعه راگادید واقع در باشگاه انقالب تهران 
افتتاح می شود. در این نمایشگاه ۶۰ اثر  از 
۲۲ هنرمند شامل نقاشی، مجسمه، چاپ و 
اینستالیشن در معرض دید عالقه مندان قرار 

می گیرد.
مهدی اسماعیل زاده ) هومان(، وحید امین، 
سعیده آرین ، مینا بحرینی، رضا براتی، کامبیز 
رفتار  خوش  حسین  خلجی،  سحر  برنجی، 
رودی، کیوان رحیمی نژاد، سینا سلطانیانی، صابر 
سلیمانی، محسن سلیمانی، سامان شادانلو 
حسین  امیر  شفیعی،  مهرانگیز  )ایلخان(، 
صدیق، پرستو عزیزی، مانی کومار، معراج گل 
زاده، پژمان متقیان، اردشیر میرمنگره، محسن 
هنرمندان  اسدالهی  نجفی  بهداد  و  ناصری 
هستند.به گفته  رویداد  این  در  شرکت کننده 
نقاط  از  یکی  نمایشگاه؛  نجفی کیوتو  بهداد 
عطف در دوره کاری هنری هر هنرمند دستیابی 
به شیوه شخصی است به صورتی که بدون نیاز 
به مراجعه به امضای اثر بتوان به هویت هنرمند 
پی برد. در این رویداد هنری سعی شده آثاری 

از هنرمندان که با شیوه های شخصی به موازات 
یکدیگر در معرض دید عالقه مندان قرار گیرد.
او افزود: با وجود تفاوت های فردی در رشته 
هنری، سبک و شیوه های شخصی هنرمندان، 
نمایشگاه آهنگی منسجم داشته و چیدمان آثار 
مسیری یکپارچه و هدفمند را در پیش روی 
بازدید کنندگان قرار می دهد.سعیده آرین مدیر 
هنری این نمایشگاه در ادامه گفت: هنرمندان 
هنری  آثار  طریق خلق  از  می کوشند  معاصر 
دهند.  ارائه  »اصالت«  از  شخصی  تعریفی 
مفهوم »اصالت اثر« موجب شده هر هنرمند 
را  شخصی  فضای  و  اصلی   ایده  و  محتوا 
دنبال کند که »شبیه هیچکس« نیست. شبیه 

دیگری نبودن، شبیه خود بودن  پدیده ای است 
که سابق بر این موضوعیتی نداشت ولی امروزه 
دغدغه هنرمند معاصر پیش و پس از خلق 
اثر هنری است.او افزود: در نمایشگاه موازی 
آثار بیان گر »اصالت فردی« هنرمندان نقاش و 
مجسمه ساز  ایرانی با نیم نگاهی به »اصالت 
است.نمایشگاه  شده  داده  نمایش  جمعی« 
خوانش  هنری  موسسه  توسط  که  موازی 
معاصر با مشارکت موسسه فرهنگی فرادید هنر 
فردا برگزار می شود تا ۱۹ مرداد ماه همه روزه از 
8 صبح تا 8 شب در مجموعه راگادید پذیرای 
بازدید کنندگان است. گالری راگادید در باشگاه 

فرهنگی ورزشی انقالب واقع شده است.

واکنش هنرمندانه امیرحسین صدیق نسبت به محیط زیست


