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رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست وعده داد

استفاده از ظرفیت های بین المللی
در صورت رها نشدن حقابه هامون 

اگر همکاری نکنند، از ظرفیت های بین المللی استفاده می کنیم. این گزاره را 
می توان آخرین موضع دولت جمهوری اسالمی درباره رهاسازی حقابه تاالب 

هامون از سوی هیات حاکمه در افغانستان دانست.

ستاد مرکزی اربعین در اطالعیه ای تازه از 
زائران خواست به سوی مرزها حرکت نکنند

زائران سرگردان 
جالل میرزایی، نماینده مردم ایالم در مجلس دهم، 
آن  با  زائران  روز  این چند  در تشریح وضعیتی که 
ما« گفت:  »پیام  به  کرده اند،  نرم  پنجه  و  دست 
بحث  در  به شدت  زائران  که  شاهدیم  متاسفانه 
با  بهداشتی  سرویس  حتی  و  آب  و  غذا  اسکان، 

مشکل مواجه هستند.

استعفای سرپرست دفتر ارزیابی اثرات محیط 
زیستی به دلیل »فضای نامناسب اداری«

امیدوارم دیگر نامه ها 
عودت داده نشود

با کاهش آب سدها و منابع آب زیرزمینی 
اتفاق افتاد

تخصیص آب از خزر
برای گلستان 

خطر  عبور  زمین از  نقطه  فاجعه
نتایج مطالعه ای جدید از تشدید پیامدهای افزایش گرمایش جهانی حکایت دارد 

|  پژوهشگر حوزه تغییر اقلیم |

| سپیده رحمن پور  |

امنیت انرژی؛ بحران اقلیمی 
یا جنگ هسته ای

ملی  امنیت  میان  ارتباط  به  انرژی  امنیت 
انرژی  یک کشور و دسترسی آن به منابع 
مصرف کنندگان،  دید  از  می شود.  اطالق 
آسان  دسترسی  معنای  به  انرژی  امنیت 
از  بعد  این  است.  منابع  به  خطر  بدون  و 
در   ۱۹۷۰ نفتی  بحران های  از  پس  امنیت 
قرار  کشورها  انرژی  سیاست های  صدر 
گرفت. زمانی که کشورها در یافتند ناتوانی و 
تفاوت در تولید و دسترسی به انرژی، آنها 
از گسترش  آسیب پذیر می سازد.  پس  را 
آثار و پیامدهای تغییر اقلیم و تاکید جامعه 
اقدامات  کاهش  و  توقف  بر  بین الملل 
انرژی  امنیت  مفهوم  آن،  بر  مؤثر  انسانی 
از  فاصله گرفتن  است .  یافته  نوینی  وجهه 
سوخت های فسیلی و یافتن راهی ارزان تر 

     محمد سعید ایزدی: تهران ظرفیت بارگذاری تازه ندارد
      محمود اوالد: یک میلیون مسکن، پاسخگوی نیاز کدام گروه است؟

     علی طیبی: مسکن در تهران استطاعت پذیر نیست

 نظرخواهی »پیام ما« از کارشناسان
درباره وعده شهردار پایتخت برای تولید مسکن 
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| عضو هیئت مدیره انجمن علمی 
مطالعات صلح ایران |

| ندا حاجی وثوق |

خطر دوقطبی شدن جامعه زنان 

 ایجاد تعادل و سازگاری میان باورها و ارزش ها 
و نیز برقراری نوعی هم پذیری میان آحاد جامعه، 
ارزشی  و  فکری  تفاوت های  و  تنوع  به  توجه  با 
در جوامع امروزی، از جمله ایران،  اسباب ثبات 
الزمه  می سازد.  فراهم  را  اجتماعی  پیشرفت  و 
جوامعی،  چنین  در  سیاستگذاری  و  زمامداری 
در  آن  از  بهره وری  در  اهتمام  و  تنوع   پذیرش 
یک  در  است.  ملی  و  اجتماعی  اهداف  راستای 

فراخوان مزایده

اداره پیمان و رسیدگی و امور قراردادهای اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
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دریافت اسناد و تحویل 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل ۱۰ روزمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مزایدهزمان

شناسه آگهی : ۱3۷۹4۱5

زیست  محیط  حفاظت  اداره  سرپرست  گیالن-  
شهرستان آستانه اشرفیه گفت: در پی بارندگی های چند 
روز گذشته و جاری شدن افزایش غلظت ذرات معلق 
معمول  غیر  میر  و  مرگ  و  زیستی  بروز شوک  باعث 
آبزیان شده است.رامین حسین زاده در جمع خبرنگاران 
از گزارشهای واصله مبنی بر مرگ و میر آبزیان در چند 
منطقه از این شهرستان به محیط زیست آستانه اشرفیه 
خبر داد و اظهار کرد: کارشناسان این اداره جهت بررسی  
بررسی های  افزود:  شدند.وی  اعزام  محل  به  موضوع 
اولیه حاکی از آن است که به دلیل خشکسالی بی سابقه 
از حد و فعالیت های  چند ماه گذشته، گرمای بیش 
کشاورزی، اغلب کانال ها و نهرهای منتهی به آبگیرها 
بود. شده  خشک  یا  فرعی،مسدود  رودخانه های  و 

حسین زاده خاطرنشان کرد: در پی بارندگی های چند 
نهایت  آبهای سطحی و در  روز گذشته و جاری شدن 
حجم  آب رسان،  کانال های  و  نهرها  مجدد  آبگیری 
زیادی از رسوبات و نیز آالینده های سطح معابر پس 
از ورود به آبراهه ها باعث کاهش اکسیژن محلول در 
آب، افزایش غلظت ذرات معلق و در نتیجه بروز شوک 
 زیستی و مرگ و میر غیر معمول آبزیان شده است.

شده  انجام  هماهنگی های  با  گفت:  وی 
آب  منابع  مدیریت  اداره  طریق   از  موضوع 
است. اقدام  و  پیگیری  حال  در  نیز   شهرستان 

مسئول حفاظت محیط زیست شهرستان افزود: نمونه 
برداری از آب مناطق و الشه آبزیان انجام شده و دلیل 
از بررسی دقیق اطالع رسانی  این حادثه پس  قطعی 

خواهد شد.

پساب  و  پسماند  کمیته  رییس   - یزد 
کمیسیون خدمات شورای شهر یزد با اشاره 
به عملیاتی شدن خط پردازش پسماند یزد 
تن گفت: شهروندان   3۰۰ روزانه  با ظرفیت 
یزدی می توانند با نرم افزار »بازپس« وجود 
سازمان  اطالع  به  را  خود  خشک  پسماند 
برسانند.  شهرداری  پسماندهای  مدیریت 
مجید تجملیان اظهار کرد: یکی از منابع هر 
شهری پسماند آن شهر است و درصد باالیی 
از پسماند شهر میتواند بازیافت شود که به 
عنوان »طالی کثیف« شناخته شده است. 
وی ادامه داد: برای استفاده از طالی کثیف، 
یزد  پسماند  پردازش  خط  شدن  عملیاتی 
آغاز  همچنین  و  روزانه  ظرفیت  تن   3۰۰ با 
 فعالیت کارخانه کمپوست در دستور کار است.

تجملیان یادآور شد: عالوه بر آن، نرم افزاری 
با  که  است  شده  تهیه  بازپس  نام  به 
وجود  می توانند  یزد  مردم  آن  از  استفاده 
خود  محل کار  یا  منزل  در  پسماند خشک 
پسماندها  مدیریت  سازمان  اطالع  به  را 
طبق  مربوطه  کارکنان  برسانند.  شهرداری 
زمانبندی انتخابی شهروند برای جمع آوری 
پسماند خشک  رفته،  ثبت شده  نشانی  به 
می گیرند. تحویل  و  نموده  وزن کشی   را 
پسماند  تحویل  قبال  در  داد:  ادامه  وی 
هر  شده  کارشناسی  ارزش  به  توجه  با 
مبلغی  شهرداری  خشک،  پسماند  نوع 

کیف  در  که  میکند  اعطا  شهروند  به  را 
خدمات  از  استفاده  برای  شهروندی  پول 
انتقال  امکان  البته  و  شهری شارژ می شود 
دارد. وجود  نیز  شهروند  بانکی  حساب   به 
سازمان  در  شهر  اسالمی  شورای  نماینده 
افزار  نرم  این  افزود:  پسماندها  مدیریت 
گذاشته  سر  پشت  را  بتا  و  الفا  آزمون های 
است و در حال اجرای آزمایشی در یکی از 
مناطق شهر است. بعد از ارزیابی نتایج این 
مرحله، ان شاءهللا از اواسط پاییز برای عموم 
 مناطق شهر یزد قابلیت اجرایی شدن را دارد.
سامانه  این  در  کرد:  خاطرنشان  تجملیان 
شهروندی  کاربری  حساب  شهروندان  اگر 
من  یزد  هوشمند  سامانه  یعنی  یزد 
به سامانه  باشند می توانند  داشته  )سهیم( 
پسماند  تحویل  درخواست  و  وارد  بازپس 
حساب کاربری  شهروند  اگر  ثبت کنند.  را 
ورود  با  باشند  نداشته  سهیم  سامانه  در 
اطالعات  ارایه  و   my.yazd.ir نشانی  به 
سجلی بعالوه شماره تلفن همراه خودشان 
می شود  افتتاح  ایشان  شهروندی  حساب 
سایر  و  بازپس  سامانه  از  می توانند  و 
کنند. استفاده  سهیم  اقماری   سامانه های 
وی افزود: اگر مردم از این موضوع استقبال 
کنند به تدریج با تفکیک بیشتر پسماندها 
از شهروندان  از مبدا، نرخ خرید پسماندها 

نیز افزایش می یابد.

مرگ و میر آبزیان 
 در آستانه اشرفیه

خرید پسماند خشک از شهروندان 
 توسط شهرداری یزد

بیرجند - رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
توسعه  به  رسیدن  برای  استان  این  جنوبی گفت: 
پایدار، با داشتن ظرفیت های مختلف و محصوالت 
کشاورزی  گردشگری  سمت  به  باید  استراتژیک 
حرکت کند.به گزارش خبرنگار ایرنا مهدی جعفری 
شناسی  مسائل  نظام  تبیین  جلسه  در  شنبه  روز 
استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استان برگزار شد افزود: کشورهای مختلف به حوزه 
در  دارند  ویژه  توجه  بخش کشاورزی  گردشگری 
حالی که این استان با توجه به داشتن ظرفیت های 
محروم  نعمت گردشگری  از  حوزه،  این  در  بسیار 
کشاورزی  حوزه  در  کرد:  تاکید  است.وی  مانده 
نیازمند اقدام هماهنگ هستیم و برای رسیدن به 
شود. پرهیز  عمل کردن  جزیره ای  از  باید   اهداف 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با 
اشاره به نظام اعتباری و بانکی استان گفت: بانک ها 
فعالیت هایی در حوزه کشاورزی دارند اما مردم و 
کشاورزان از آن بی اطالع هستند ک باید ردیف های 

مختلف اعتباری به مردم اطالع رسانی شود.وی با 
اشاره به موضوع دارای اهمیت آب در استان گفت: 
و  معیشت  روی  نشود  توجه  مساله  این  به  اگر 
اقتصاد مردم استان تاثیرگذار خواهد بود همچنین 
بود. خواهیم  روستاها  تخلیه  و  مهاجرت  شاهد 
جعفری عنوان کرد: در خراسان جنوبی ظرفیت های 
بسیاری در زمینه کشاورزی گردشگری وجود دارد 
توجه  روستاها  در  تولید  ُخرد  اقتصاد  به حوزه  اما 
کافی نشده است.وی یادآور شد: اقتصاد کالن کشور 
نیازمند  لذا  می دهند  تشکیل  ُخرد  اقتصادهای  را 
روستاهای  در  اقتصاد  نوع  این  به  بیشتری  توجه 
استان داریم.سرپرست امور عشایر خراسان جنوبی 
استان  عشایری  جامعه  به  برای کمک  هم گفت: 
ایجاد  خودجوش،  ایجاد کانون  طرح  پنج  اجرای 
سفره مرتع پایدار برای دام های عشایر، شناسایی 
پتانسیل های آموزش بازاریابی، بازاریابی محصوالت 
عشایر و افزایش بهره وری دام عشایری در دستور 

کار قرار دارد.

قزوین گفت:  در  آب«  »بازار  پروژه  مدیر   - قزوین 
افزایش  زمین کشاورزی،  روی  بر  اصالحات  اعمال 
و  داللی  حذف  آب،  ذخیره  و  آبیاری  راندمان 
تولید  به  کشاورز  وترغیب  بیشتر  سود  سوداگری، 
می شود. محسوب  آب  بازار  در  حضور  مزایای   از 

کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  محجوب  محمد 
سیاست گذاری اشتباه سبب شده از چندبعدی بودن 
مسئله آب غافل شویم. آب از جهات مختلف ارتباط 
مستقیم با اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، قدرت سیاسی 
و امنیت غذایی یک کشور دارد.وی گفت: از گذشته 
جامعه برای کشاورز سیگنال های اشتباه ارسال کرده 
است. متأسفانه برخی کشاورزان ارزش منابعی همچون 
آب وخاک را که در اختیاردارند، نمی دانند. این منابع، 
بار منافع ُسنتی و غیرعلمی را بر دوش می کشند.این 
پژوهشگر حوزه آب تصریح کرد: پیشرفت متخصصان 
در علم و تکنولوژی حوزه آب قابل توجه است اما مانع 
تحول این موضوع، تفکر سنتی و عدم انعطاف در برابر 
تغییرات است که ذی نفعان آب، آن را رقم زده اند.وی 
اظهار کرد: استفاده از تکنولوژی سبب صرفه جویی و 
ذخیره منابع مالی و سوددهی برای کشاورزان است 
جامعه شناسی  آب،  حوزه  در  ما  مفقوده  حلقه  اما 
صحیح است. در تراژدی رقابت برای منافع مشترک، 

محلی برای ارائه علم و دانش وجود ندارد درحالی که 
یک تغییر رفتار اجتماعی ساده می تواند صرفه جویی 
۱۰ تا ۱5 درصدی در مصرف آب را رقم بزند.محجوب 
و داللی  اسیر سوداگری  خاطرنشان کرد: حوزه آب 
مالکیت  و کسی  است  اَنفال  آب  حالی که  در  است 
فردی روی آن ندارد. صدور پروانه بهره برداری از آب به 
معنای مالکیت بر آب نیست. باید برای همه مشترکین 
به میزان یکسان تعدیل پروانه بهره برداری اعمال شود.

بازار آب، استفاده از علم 
برای مصرف بهینه آب است

عرضه  محل  آب«  »بازار  آب گفت:  بازار  پروژه  مدیر 
و تقاضای آب است که همه ذینفعان در آن حضور 
شاهد  نظارتی  خود  با  طرح  این  در  یافت.  خواهند 
نصب  بود.  خواهیم  آب  ذخیره  و  مصرف  کاهش 
میزهای  ارائه  و  چاه ها  سر  بر  هوشمند  کنتورهای 
تسهیلگری برای کشاورزان از مزایای بازار آب محسوب 
می شود.وی گفت: اگر در کشاورزی الگوی کشت تغییر 
کند، ارزش افزوده آن ارتقا پیداکرده و منجر به صادرات 
خواهد  رونق  فعالیت کشاورزی  درنتیجه  می شود. 
گرفت و در این زمان است که با مجوز انتقال آب از 

صنعت به کشاورزی موافقت خواهد شد.

گردشگری کشاورزی سبب توسعه پایدار 
 خراسان جنوبی می شود

تحقق »بازارآب« در قزوین پایانی 
 بر سوداگری آب است

جهاد  سازمان  اراضی  امور  مدیر  سمنان 
واگذاری  از  سمنان  استان  کشاورزی 
های  طرح  اجرای  برای  سمنان  ملی  اراضی 
غالمرضا  داد.  خبر  سمنان  غیرکشاورزی 
در  کرد:  اظهار  شهریورماه   ۱۹ خراسانیان 
در جلسه کمیسیون طرح های  ارتباط  همین 
تصمیم گیری  پرونده   3۰ برای  غیرکشاورزی 
شد. وی ادامه داد: در این جلسه تعداد 3۰ 
طرح های  کمیسیون  دبیرخانه  به  پرونده 
و  بررسی  مورد  و  ارجاع  غیرکشاورزی 
صاحبان  افزود:  وی  گرفت.  قرار  تصویب 
قصد  که  هستند  متقاضیانی  پرونده ها  این 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  طرح های  اجرای 
دارند. را  ملی  اراضی  در  کشاورزی   غیر 

کشاورزی  جهاد  سازمان  اراضی  امور  مدیر 
استان سمنان در این جلسات از سوی اعضا 
مورد  و  ملی  اراضی  واگذاری  با  کمیسیون 
درخواست صاحبان یک پرونده در سطح 2۰ 
 هزار مترمربع معادل دو هکتار موافقت شد.
اعضای  نظر  با  کرد:  خاطرنشان  خراسانیان 
تصمیماتی  پرونده ها  سایر  برای  کمیسیون 
تغییر  اجاره،  تمدید  اجاره،  تعیین  قبیل  از 
مدیر  شد.  تصمیم گیری  نام  تغییر  و  طرح 
از  همچنین  سمنان  استان  اراضی  امور 
صدور مجوز 28 مورد تغییر کاربری مجاز در 
کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغی استان خبر داد. 
خراسانیان گفت: 58 فقره پرونده متقاضیان 
تغییر کاربری در کمیسیون تبصره یک ماده 
یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 
 استان سمنان بررسی و تعیین تکلیف شد.
افزود:  سمنان  استان  اراضی  امور  مدیر 
پرونده های  از  کمیسیون  این  در 
طرح های  شامل  که  فقره   28 فوق، 
و  گلخانه  جمله  از  کشاورزی  به  وابسته 
گرفت. قرار  تصویب  مورد  بود،   دامداری 
وی افزود: همچنین در مورد بقیه پرونده ها در 
جهت حفظ امنیت غذایی جامعه، کمیسیون 
نداد  تشخیص  کاربری  تغییر  در  ضرورتی 
مخالفت  مورد  متقاضیان  این  درخواست  و 

گرفت. قرار  کمیسیون 

واگذاری اراضی
 ملی سمنان برای
 اجرای طرح های

  غیرکشاورزی
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خطر دوقطبی شدن 
جامعه زنان 

پیام خرب

۱ادامه از صفحۀ

و  اجتماعی  جنبش های  رشد  اخیر  سده 
گسترش مدرنیزاسیون از یک سو و افزایش 
سو،  دیگر  از  تحصیالت  و  آگاهی  سطح 
تنوعات و دگرگونی های فراوانی در گروه های 
به وجود  زنان،  از جمله  اجتماعی  مختلف 
آورده  است. با برآمدن و بسط تجدد، جوامع 
و گروه های سنتی از هم شکلی و یک دستی 
سابق خارج شده و بستر فعال شدن شکاف 
میان بخش متجدد و سنتی در آنها فراهم 

شده  است.
زنان نیز به عنوان قشر عظیمی از جامعه از 
فرایند چنین دگرگونی ها و تقسیم بندی هایی 
شدن  فعال  برای  زمینه  و  نمانده  مصون 
سطح  در  جنسیتی  و  جنسی  شکاف های 
و  تشدید  با  است.  شده  فراهم  جامعه 
جدیدی  نقش های  شکاف ها،  این  تعمیق 
میان  در  سنت/تجدد  دوگانه  راستای  در 
این قشر اجتماعی ظهور و بروز یافته است. 
طبیعی است که چنین فرآیندی از دگرگونی 
عاری  نیز  خشونت  و  منازعه  از  تغییر،  و 

نباشد.
شده  ایجاد  دوقطبی های  داد  اجازه  نباید 
و  نقش ها  به  متفاوت  نگرش های  سر  بر 
و  واگرائی  زمینه ساز  جنسیتی،  موضوعات 
تقابل میان دو طیف سنتی و مدرن زناِن 
جامعه شود. زناِن وابسته به هر دو طیف و 
یا کسانی که در میانه آن دو قرار دارند، باید 
دریابند که رشد و تعالی این قشر از جامعه 
در گرو تشریک مساعی و همراهی آنها در 
راستای تحقق آرمان های بلندتری قرار دارد 
که فارغ از تفاوت های ظاهری و دیدگاه های 
متنوع، بتواند آنها را توانمندتر کرده و راه را 
برای احقاق بسیاری از حقوق فروگذار شده 
ایشان هموار سازد. زنان ایران زمین اکنون 
بیش از هر زمانی نیازمند هم پذیری برای 
رسیدن به فهمی مشترک از زن بودن خود 
دارند؛ امری که به سبب فرهنگ پدرساالری 
و حضور پررنگ مردان در تمامی عرصه های 
زیست، مجالی برای بروز و ظهور نیافته و 
امروزه فقدان آن موجب واپس ماندن زنان 
در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی 

شده است.
متاسفانه دوقطبی سازی هایی که امروزه به 
سهو یا به عمد در بین زنان ایجاد شده و 
بعضا به برخوردهای تند میان دو سر طیف 
منجر شده، هشداری جدی است نسبت به 
بروز و ظهور یک بحران اجتماعی خطرناک 
زنان.  میان  در  نفاق ورزی  نوعی  ایجاد  و 
چنین برخوردهایی در سطوح مختلفی وقوع 
فرهنگی  و  رفتاری  کلیشه های  از  می یابد، 
میان مادرشوهر و عروس گرفته تا مادرانی 
تن  دخترانشان  همسری  کودک  به  که 
زنان  زندگی  وارد  زنانی که  نیز  و  می دهند، 
سازمان یافته  جدید،  شکل  می شوند.  دیگر 
و در عین حال خطرناکی از این برخوردها 
را امروزه می توان میان زنان طرفدار حجاب 
حداکثری و مخالفان حجاب اجباری دید. 
شهروندانی که فارغ از تفاوت های فی مابین 
امکانات  از  برخوردار  و  شهر  فضای  در  باید 
باشند،  داشته  مسالمت آمیزی  زیست  آن 
به مثابه کارگزاران کارزاری نمایانده می شوند 
که برابر یکدیگر صف آرایی کرده که در نهایت 
افتخاری  پست های  و  یکی  نصیب  زندان 
نصیب دیگری می شود. به نظر می رسد که 
دوقطبی سازی زنان برگرفته از کهن الگوهای 
از  ترس  از  ناشی  حال،  عین  در  و  سنتی 
حضور حداکثری زنان در عرصه های مختلفی 
است که چه بسا عرصه را بر یکه تازی مردانه 
فکری  روندهای  تنگ کند.  حوزه ها  آن  در 
بروز  نویدبخش  معاصر  جهان  در  عملی  و 
تحوالت سیاسی و اجتماعی برآمده از دامن 
تنها در سایه وحدت  امری که  زنان است؛ 
و همپارچگی زنان ممکن خواهد بود. شاید 
دور از ذهن نباشد چنانچه فکر کنیم ایجاد 
نفاق میان زنان ساده ترین و کم هزینه ترین 
از دید طرفداران حفظ وضع موجود  راه حل 
علی  دکتر  روزی  تعبیری که  شاید  است. 
شریعتی تحت عنوان »مذهب علیه مذهب« 
برای بازنمایی سیاست های استعماری به کار 
می گرفت، امروزه در قالب راهبرد »زنان علیه 
زنان« توسط مدافعان فرهنگ مردساالر در 

حال به کارگیری است.
بی شک هوشیاری زنان در این بزنگاه مهم 
باید  زنان  است.  سرنوشت ساز  تاریخی، 
بیاموزند و تمرین کنند که به جای رقابت 
مشترک  منافع  و  ارزش ها  بر  یکدیگر،  با 
خود تمرکز کنند و شبکه  ارتباطی کارآمد در 
کنار هم و برای هم بسازند. آنها باید بدانند 
باشند که قابلیت های ذاتی زنان و  آگاه  و 
اتحاد با یکدیگر آینده بهتری را رقم خواهد 
زد. شاید در پایان اشاره به این گفته متیو 
آرنولد خالی از لطف نباشد که: »اگر زمانی 
فرا برسد که همه زنان، فقط و فقط در جهت 
با هم متحد شوند،  تامین مصالح بشری 
چنان قدرتی به منصه ظهور می رسد که دنیا 

تاکنون به خود ندیده است«.

نیست؛  مساعد  اربعین  زائران  روز  و  حال 
شرکت  برای  وقتی  اگرچه  شهروندانی که 
در این آیین سوگواری و راهپیمایی نمادین 
جاده ها  دل  به  دل  اربعین  طوالنی  البته  و 
و  سخت  روز  چند  برای  را  خود  می زدند، 
سفری متفاوت مهیا کرده بودند، با این همه 
اما آنچه این روزها از سر گذرانده و کماکان 
بسیاری از رهروان این راهپیمایی میلیونی 
را به خود گرفتار کرده، با هر سال متفاوت 
بود. چه آن که حال و روز ناخوش احوالی که 
امسال با آن مواجه شده و بسیاری از آنان 
همچنان دست به گریبان هستند، بیش از 
آن که ناشی از مصائب سفر و پیاده روی در 
اختاللی  به خاطر  باشد،  طوالنی  مسیر  این 
است که در مسیرشان ایجاد شده و آنان را 
پیش از آن که قدم در خاک عراق بگذارند و 
پیاده روی در این مسیر را آغاز کنند، این سوی 
است.  متوقف کرده  ایران  خاک  در  مرزها 
آن هم در حالی که آخرین گزارش ها از مناطق 
مرزی و مسیر حرکت زائران ایرانی اربعین، 
از کمبود آب و غذا و نبود سرپناه مناسب 
و امکانات کافی برای اتراق و اسکان موقت 
البته  دارد. شرایطی که  زائران حکایت  این 
برای درک دقیق تر آن، باید کنار یک مولفه 
مهم دیگر، در نظر بگیریم. به بیان دیگر برای 
این  ایرانی در  بهتر آن چه صدها هزار  درک 
روزها از سر می گذرانند، باید آن چه را که تا 
این جا از آن گفتیم، در شرایط گرمای شدید 
هوا متصور شویم. گرمایی که در حالی به گفته 
رئیس ستاد اربعین تا حدود 5۰ درجه نیز باال 
می رود که آن چه رئیس مرکز ملی پیش بینی 
در  هوا  وضع  مخاطرات  بحران  مدیریت  و 
خصوص وضعیت جوی هر کدام از شهرهای 
زائران اعالم  ایران و عراق در مسیر حرکت 

کرده، موید آن است.
این غائله که البته تا میانه هفته گذشته، حتی 
نشانه ای از بروز و وقوعش در گفتار و کردار 
مسئوالن نبود، در حالی با نزدیک شدن به 
روزهای پایانی هفته آرام آرام به این شکل و 

شمایلی که حاال شاهدیم، تبدیل شد که حتی 
و  اظهارات  عمده  همچنان  سه شنبه  روز  تا 
سخنانی که به نقل از مسئوالن برگزاری مراسم 
اربعین امسال روی خروجی خبرگزاری ها و 
منابع خبری می رفت ناظر بر تشویق و تهییج 
و  بود  راهپیمایی  این  در  شرکت  به  مردم 
توضیحاتی درباره تسهیالتی که دولت به این 
منظور در نظر گرفته تا شهروندان بیشتری 
بسیج کند.  مراسم  این  در  برای شرکت  را 
تسهیالتی که عالوه بر ضروریات و مایحتاج 
مورد نیاز مسافران و نیز امکاناتی که اگرچه 
چندان هم ضروری نبود اما به ارتقای کیفیت 
سفر و افزایش رفاه مسافران کمک می کرد، 
همچنین شامل مواردی بود که فراتر از آن چه 
تا اینجا گفتیم، می توانست بخشی از هزینه 
مادی سفر زائران را نیز تامین کند. مواردی 
بانکی و  از جمله می توان به تسهیالت  که 
وام های 3 و 5 میلیونی اشاره کرد که دولت 
هفته گذشته از آن گفته و مردم را برای حضور 
این  با  می کرد.  ترغیب  راهپیمایی  این  در 
همه اما با پایان روز پنجشنبه هفته  ای که 
گذشت و در همان نخستین دقایق آخرین 
روز هفته، ورق برگشت و دیگر نه تنها تالشی 
برای تهییج و ترغیب شهروندان ایرانی برای 
بلکه  این مراسم دیده نمی شد،  شرکت در 
مرزهای  به سوی  عزیمت  را  آنان  بالعکس 
غرب کشور بر حذر می داشت. این هشدارها 
اما در ادامه از این نیز فراتر رفت و با طلوع 
که گذشت،  هفته ای  روز  آخرین  خورشید 
انسداد مرزهای شش گانه  از  اربعین  ستاد 
داد. خبری که در  به سوی عراق خبر  ایران 
ادامه با چندین و چند اظهارنظر و اعالم موضع 
از سوی مقام های ارشد دولتی در وزارت کشور 
و البته شخص وزیر مورد تاکید قرار گرفت 
تا مگر به جمعیت زائرانی که پشت مرزهای 
عراق بالتکلیف مانده و امیدشان برای عبور از 
گذرگاه های مرزی، کم و کمتر می شد، افزوده 
نشود. آن هم در شرایطی که به گفته رئیس 
سازمان گذرگاه های مرزی عراق تاکنون بیش 

وارد عراق شده اند.  ایرانی  زائر  از 2 میلیون 
اعالم موضع این مقام عراقی در حالی پس 
از ناکام ماندن رایزنی روز جمعه وزیر کشور 
جمهوری اسالمی با همتای عراقی اش صورت 
گرفت که عمر الوائلی، رئیس سازمان گذرگاه 
های مرزی عراق در گفت وگو با خبرگزاری 
رسمی این کشور )واع(  از جمهوری اسالمی 
درخواست کرد که زائران ایرانی را به تدیج از 

مرزها عبور داده و به عراق بفرستند.
این در حالی بود که رئیس ستاد اربعین در 
اظهاراتی که پیش از نیمروز گذشته منتشر 
شد، بار دیگر از مردم خواست که به سمت 
مرزها حرکت نکنند و همچنان تاکید کرد که 
این وضعیت نامساعد ناشی از »مشکل حمل 
و نقل در عراق« است. سید مجید میراحمدی 
در حالی با تاکید بر این که »وضعیت آب هوا 
و گرما بر همه خدمات تاثیر گذاشته«، بار 
دیگر درخواست کرد که »زائران برای حفظ 
به هیچ وجه  امنیت جانی خود  و  سالمتی 
خواسته  این  نکنند« که  مراجعه  مرزها  به 
دقایقی بعد بار دیگر و در چارچوب اطالعیه 
شد.  تکرار  اربعین  مرکزی  ستاد   ۹ شماره 
اطالعیه ای که با تاکید بر این که »مرزهای 
منتهی به عراق مسدود است«، زائران را از 
هرگونه مراجعه مرزها بر حذر می داشت و 
توصیه می کرد: »زائران محترمی که در عراق 
هستند، در برگشت خود تسریع و ماندگاری 
روز  از یک  بیشتر  و  کربال کوتاه کند  در  را 

اقامت نداشته باشند.«
اما آن چه در این دو، سه روز به عنوان پرسش 
مرکزی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته 
و البته پاسخ روشنی نیز به آن داده نشده، 
این است که آیا به واقع تمامی این مشکالت 
نه چندان  زیرساخت های  و  عراق  عهده  بر 
مناسب این کشور و مشکالتی است که در 
راستای حمل و نقل زائران پس از عبور از 
مرزها به وجود آمده است؟ آیا آن چه از سوی 
و  اسالمی  جمهوری  وزارت کشور  مسئوالن 
در بحث  درگیر  و سازمان های  نهادها  دیگر 

برگزاری راهپیمایی اربعین، در این مدت به 
حساب شده  و  دقیق  یکسر  رسیده،  انجام 
نیست؟  وارد  آنان  بر  ایرادی  هیچ  و  بوده 
پاسخ نماینده ایالم در مجلس پیشین به 
این پرسش اما با آن چه از مسئوالن دولت 
میرزایی  جالل  است.  متفاوت  می شنویم، 
حضور  تجربه  همین  به دلیل  دست کم  که 
در مجلس دهم به نمایندگی از مردم ایالم، 
از نزدیک در جریان برگزاری مراسم اربعین 
در بازه زمانی 4 ساله نیمه دوم دهه ۹۰ بوده، 
در تشریح وضعیتی که این چند روز زائران 
با آن دست و پنجه نرم کرده اند، می گوید: 
در  به شدت  زائران  شاهدیم که  »متاسفانه 
بحث اسکان، غذا و آب و حتی سرویس 
این  هستند.«  مواجه  مشکل  با  بهداشتی 
وضعیت  دانشگاه که  سیاسی  علوم  استاد 
این  مقصد  امکانات کشور  و  زیرساخت ها 
کنونی  وضعیت  بروز  در  را  متفاوت  سفر 
بی تاثیر نمی داند، به »پیام ما« گفته است: 
»وقتی در باره این اوضاع از مسئوالن سوال 
می کنیم بخشی از مشکل را به گردن عراق 
می اندازند که البته نمی توان آن را به تمامی 
نادیده گرفت. اما این وضعیت صرفًا به خاطر 
مشکلی که عراق و مسئوالن عراقی مسئول 
این  است.«  نیامده  وجود  به  هستند،  آن 
چهره سیاسی اصالح طلب همچنین می گوید: 
»مسئوالن و به خصوص حامیان دولت بجز 
نقشی که برای عراق در این اوضاع قائلند، 
مشکالت  دیگر  بخش  که  می کنند  ادعا 
ناشی از عملکرد مسئوالن داخلی است اما 
نه مسئوالنی که هم اکنون بر سر کارند؛ بلکه 
کسانی که در گذشته مسئولیت داشته اند.« 
او توضیح داد: »در واقع این گروه که عمدتًا 
حامیان دولت انقالبی هستند، مدعی هستند 
که دولت روحانی مقصر این وضعیت است؛ 
در  را  زیرساخت ها  آنان،  ادعای  به   چرا که 
دوره خود به درستی مدیریت نکرده است.« 
میرزایی که معتقد است این رفتار مسئوالن و 
حامیان دولت رئیسی در پاسخگویی مصداق 
است،  دیگران«  زمین  به  توپ  »انداختن 
گذشته  سال های  در  »ما  می کند:  اضافه 
جمعیت  شاهد   ۹8 سال  در  به خصوص 
بسیار بزرگ زائران بودیم ولی هرگز اوضاع 
این چنین به سمت فاجعه نرفت.« او که در 
ریاست  دهم،  مجلس  در  نمایندگی  دوران 
کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم 
را نیز برعهده داشت، معتقد است: »بخشی 
از مشکلی که امروز با آن دست به گریبان 
از  بیش  تبلیغات  به خاطر  اتفاقًا  هستیم، 
اندازه و نامعقولی است که از سوی مسئوالن 
به شرکت  راستای تشویق مردم  کنونی در 
آن که  حال  گرفت.  صورت  مراسم  این  در 
دولت قبل تمرکزش را بر مدیریت مراسم 
و حضور زائران اربعین گذاشته بود و دیگر 
کاری به این نداشت که با وعده وام مردم 
را به مرزها بکشاند.« این نماینده پیشین 
مجلس همچنین با مقایسه بخشی دیگر از 
عملکرد دولت پیشین و کنونی در مدیریت 
مراسم اربعین می گوید: »در دولت روحانی 
مسئوالن  که  بودم  شاهد  نزدیک  از  بنده 
استانی و کشور از حدود 4۰ تا  5۰روز پیش 
از آغاز نخستین سفرهای راهپیمایی اربعین، 
برنامه ریزی و اقدامات الزم را کلید می زدند 
و تا دقیقه ۹۰ نیز بر اوضاع نظارت داشتند 
اما در دوره کنونی، از حدود 4، 5 ماه پیش 
درگیر  بخش ها  دیگر  و  ایالم  استانداری 
موضوع شده اند.« میرزایی که معتقد است 
کار  هر  دارد  تمایل  اساسًا  رئیسی  »دولت 
کوچک را با سر و صدای بسیار انجام دهد«، 
می گوید: »به هرحال در شرایط کنونی مشکل 
فقط این نیست که از سفر زائرانی که هنوز 
به راه نیافتاده اند، جلوگیری شود و شرایط را 
برای گشایش مرزها فراهم کنند؛ بلکه در عین 
حال ضرورت اساسی رسیدگی به وضعیت 
پشت  است که  شهروندی  هزار  چند  این 
از حداقل  و  مانده  بالتکلیف  مرزهای عراق 
امکانات رفاهی محرومند. عالوه بر این دولت 
باید از همین حاال به فکر بازگشت این زائران 
نیز باشد تا احیانًا در روزهای پیش رو شاهد 
شکل گیری انواع جدیدتری از این مصائب و 

نباشیم.«  مشکالت 

ستاد مرکزی اربعین در اطالعیه ای تازه از زائران خواست به سوی مرزها حرکت نکنند

زائران سرگردان 
نماینده ایالم در مجلس پیشین با انتقاد نسبت به عملکرد دولت در برگزاری مراسم اربعین، تاکید کرد 
که دولت از هم اکنون باید به فکر بازگشت زائران باشد

بنزین گران نمی شود
رئیس  کرد:  تاکید  رئیس جمهوری  اجرایی  معاون 
نمی دهد.  را  بنزین  قیمت  افزایش  اجازه  جمهور 
اجرایی  معاون  مرتضوی  صولت  ایلنا،  گزارش  به 
رئیس جمهور گفت: تحت هیچ شرایطی آقای رئیس 
جمهور اجازه افزایش قیمت بنزین را نخواهد داد. او 
گفت: همچنین رئیس جمهور در رابطه با قیمت سایر 
اقالم هم تاکید دارند تا پایان سال افزایش قیمتی 

نگیرد. صورت 

انتقاد مطهری نسبت به مصوبه 
شورای عالی فضای مجازی  

بنابر  کرد:  تاکید  دهم  مجلس  رئیس  نایب   
حق  نهادی  هیچ  مجلس  از  غیر  اساسی،  قانون 
خبری- پایگاه  گزارش  به  ندارد.  قانونگذاری 

حساب  در  مطهری  علی  خبرآنالین،  تحلیلی 
اخیر  مصوبه  نوشت:  توییتر  در  خود  کاربری 
و  وظایف  درباره  مجازی  فضای  شورای عالی 
تنظیم  عالی  کمیسیون  ترکیب  و  اختیارات 
همان  واقع  در  که  مجازی کشور  فضای  مقررات 
طرح صیانت است و در مجلس به جایی نرسید، 
باشد.  معتبر  نباید  طبعا  و  است  قانونگذاری  یک 
کند. دفاع  مردم  حق  و  خود  حق  از  باید  مجلس 

بیانیه مشترک تروئیکای 
اروپایی درباره مذاکرات 

احیای برجام 
تروئیکای اروپایی در بیانیه مشترکی درباره مذاکرات 
وین، »موضع ایران« را در تناقض با تعهدات قانونی اش 
خواند و مدعی شد این موضوع دورنمای احیای برجام 
را تهدید می کند. به گزارش ایسنا، در متن این بیانیه 
همچنین آمده است: ما دولت های فرانسه، آلمان و 
بریتانیا از فروردین ماه سال ۱4۰۰ )آوریل 2۰2۱( در 
با  آمریکا  متحده  ایاالت  و  توافق  اعضای  دیگر  کنار 
حسن نیت برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( با ایران مذاکره کرده ایم.  اوایل ماه اوت و 
بعد از یک سال و نیم مذاکره، هماهنگ کننده برجام 
مجموعه ای از متن های نهایی را که اجازه می داد ایران 
به اجرای کامل تعهداتش در برجام بازگردد و ایاالت 
متحده به این توافق برگردد، ارائه داد. در این بسته 
نهایی، هماهنگ کننده تغییرات مضاعفی را ایجاد کرده  
می داد.   نشان  را  ما  ممکن  انعطاف  حداکثر  بود که 
مهم  فرصت  این  انتخاب کرد که  ایران  شوربختانه، 
توسعه  به  ایران  آن  به جای  نپذیرد.   را  دیپلماتیک 
توجیه پذیر  حد  از  فراتر  بسیار  خود  هسته ای  برنامه 
پذیرفتنی ادامه داد. در حالی که ما فاصله بسیار کمی 
به  غیرمرتبط که  مسائل  با  ایران  داشتیم،  توافق  با 
تعهدات الزام آور قانونی بین المللی اش به پیمان منع 
اشاعه )NPT( و توافق پادمانی انجام شده با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ارتباط داشت، پاسخ ما را داد. 
این مطالبه اخیر تردیدهای جدی در مورد نیات ایران 
ایجاد  برجام  مورد  در  موفق  نتیجه  به  تعهدش  و 
متناقض  قانونی اش  تعهدات  با  ایران  موضع  کرد.  
است و دورنمای احیای برجام را تهدید می کند. در 
انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای  ژوئن  ماه 
تصویب کرد  را  قطعنامه ای  قاطع  اکثریت  با  اتمی 
پاسخ  برای  ایران می خواست گام های فوری  از  که 
بعد  بدهد.  سه ماه  آژانس  مانده  باقی  به سواالت 
تازه ترین  در  آژانس  کل  مدیر  که  همانگونه  ایران 
گزارشش تایید کرده  است، به هیچ وجه هیچ گامی 
و  شفاف  ما  موضع  برنداشته  است.  جهت[  آن  ]در 
یکسان باقی می ماند.  ایران باید کامل و با حسن 
نیت با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند.  
به  فنی  معتبر  جواب های  است که  ایران  عهده  بر 
سواالت آژانس در مورد محل تمامی مواد هسته ای 
در سرزمینش بدهد.  برجام به هیچ وجه نمی تواند 
بار تعهدات قانونی که برای نظام عدم اشاعه جهانی 
به  توجه  با  بردارد.  ایرانی  دوش  از  است،  اساسی 
به  را  میز  روی  توافق  نتوانسته  است  ایران  اینکه 
نتیجه برساند، ما با شرکای بین المللی مان مشورت 
می کنیم که چگونه با توسعه هسته ای ایران و عدم 
در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  با  همکاری اش 
عدم  پیمان  در  پادمانی اش  توافق های  خصوص 

شویم. مواجه  اشاعه، 

جالل میرزایی، نماینده مردم 
ایالم در مجلس دهم، در 
تشریح وضعیتی که این چند 
روز زائران با آن دست و پنجه 
نرم کرده اند، می گوید: متاسفانه 
شاهدیم که زائران به شدت در 
بحث اسکان، غذا و آب و حتی 
سرویس بهداشتی با مشکل 
مواجه هستند

رئیس سازمان حفاظت محیط  
زیست: به دلیل آن که کشورهای 
ثالث در مباحث مربوط به 
آب در حاشیه مرز شرقی ما 
وارد می شوند و تاکنون اتفاق 
خاصی نیفتاده است، حتمًا از 
ظرفیت های بین المللی برای حل 
این مسئله استفاده می کنیم

در شرایطی که از نخستین دقایق روز جمعه، در حالی که هنوز یک هفته تا فرا رسیدن روز اربعین باقی مانده، مرزهای 
این مرزها  از حرکت به سوی  از زائران خواستند که  اربعین  به عراق مسدود شد و مسئوالن در ستاد  شش گانه منتهی 
خودداری کنند، به نظر می رسد همچنان مشکالت در مناطق مرزی پابرجاست و بنابر آن چه از این مناطق مخابره شده، 
زائرانی که پشت مرزها مانده اند، از حداقل امکانات نیز محرومند. وضعیتی که یک نماینده پیشین ایالم در مجلس معتقد 
است اگرچه بخشی ناشی از مشکالت و ضعف زیرساخت های کشور مقصد است اما آن چه دولت در این راستا می گوید نیز 
به تمامی قابل پذیرش نیست؛ چرا که به گفته این نماینده پیشین مجلس، عالوه  بر دولت عراق، دولت جمهوری اسالمی 

نیز در شکل گیری این اوضاع بی تقصیر نیست.

گزارش روز

| روزنامه نگار  |

| علیرضا کیانپور |

رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست وعده داد

استفاده از ظرفیت های بین المللی 
درصورت رها نشدن حقابه هامون

ظرفیت های  از  نکنند،  همکاری  اگر 
گزاره  این  می کنیم.  استفاده  بین المللی 
جمهوری  دولت  موضع  آخرین  می توان  را 
تاالب  حقابه  رهاسازی  درباره  اسالمی 
هامون از سوی هیات حاکمه در افغانستان 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  دانست. 
از حل مشکل  پیش  مدت ها  از  زیست که 
دریافت حقابه هیرمند سخن گفته و تاکید 
رایزنی هایی  و  اقدامات  پیرو  که  می کرد 
انقالبی صورت  دولت  آمدن  روی کار  با  که 
طالبان  همکاری  به  نسبت   می توان  گرفته، 
هیات  سوی  از  هامون  حقابه  رهاسازی  و 
روز گذشته  بود،  امیدوار  افغانستان  حاکمه 

رابطه  این  در  خود  اظهارنظر  آخرین  در 
گفته است: »طرف مقابل در مسئله حقابه 
هیرمند همکاری نکرده و ما در این صورت 
از ظرفیت های بین المللی خودمان استفاده 
این  در  که  سالجقه  علی  کرد.«  خواهیم 
بیان  با  نشسته،  به گفت وگو  ایلنا  با  رابطه 
جمله  از  زمین  فرونشست  »مسئله  این که 
وزارت  بررسی  دست  در  است که  مسائلی 
قرار  کشور  زمین شناسی  سازمان  و  نیرو 
دارد«، گفت: »بررسی پهنه های فرونشست 
و  انجام شده است  استان های مختلف  در 
را  این کار  هم  زمین شناسی کشور  سازمان 
به ما رسیده است.«  انجام داده و گزارش 

زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
تاکید کرد: »ما مکلف هستیم بحث تامین 
پیگیری کنیم که  را  قسمت  این  در  حقابه 
فرونشست   لحاظ  به  تغذیه شوند.  سفره ها 
نیز عمق فرونشست در دشت های مختلف 
هستند  ممنوعه  و  بحرانی  بسیار  که  کشور 
در  نیرو هم  وزارت  و  کامال مشخص است 
این قسمت نقشه اش را ارائه داده است.« 
پیگیری  حال  »در  کرد:  عنوان  سالجقه 
بحث  در  بتوانیم  ان شاءهللا  که  هستیم 
جوی  شرایط  اساس  بر  حقابه ها  تامین 
خصوص  در  او  دهیم.«  انجام  را  کارمان 
هامون،  حقابه  تامین  وضعیت  آخرین 

طرف  هیرمند  حقابه  مسئله  »در  گفت: 
رئیس  نمی کند.«  همکاری  خیلی  مقابل 
سازمان محیط  زیست بیان کرد: »به دلیل 
آن که کشورهای ثالث در مباحث مربوط به 

آب در حاشیه مرز شرقی ما وارد می شوند 
و تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است، حتمًا 
این  حل  برای  بین المللی  ظرفیت های  از 

کرد.« خواهیم  استفاده  مسئله 

روی خط خرب



پیامک شما را دربـاره 
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آنطور که گاردین در گزارش اخیرش نوشته، این 
موارد شامل فروریختن کالهک یخی گرینلند، 
افزایش شدید سطح  به  منجر  نهایت  در  که 
جریان کلیدی  یک  فروپاشی  می شود،  دریا 
شدن  مختل  اطلس،  اقیانوس  شمال  در 
بارش های دریافتی که میلیاردها نفر برای غذا 
ناگهانی  وابسته هستند و ذوب شدن  آن  به 
از کربن است. یخچال های کوهستانی غنی 

درجه   ۱.5 دمای  در  تحقیق،  این  اساس  بر 
انتظار  اکنون  افزایشی که  سانتیگراد، حداقل 
می رود، چهار نقطه از پنج نقطه ای که شرایط 
دما  این  در  می کنند.  تغییر  دارند  فاجعه بار 
همچنین، گذر از پنج نقطه اوج اضافی ممکن 
می شود، از جمله تغییر در جنگل های وسیع 
شمال و از بین رفتن تمام یخچال های طبیعی 

تقریبی. به صورت  کوهستانی 
مجموع  در  دانشمندان  برآورد  ترتیب  این  به 
آورده  به دست  اوج  نقطه  برای ۱6  شواهدی 
که شش نقطه پایانی نیاز به گرمایش جهانی 
حداقل 2 درجه سانتیگراد دارند که این نقاط 
اوج در بازه های زمانی متفاوت از چند سال تا 

قرن ها تأثیر خواهند داشت.
رسیدند  نتیجه  این  به  همچنین  محققان 
که زمین ممکن است وضعیت آب و هوایی 
سانتیگراد  درجه  یک  از  فراتر  با  را  »ایمن« 
پشت سر گذاشته باشد، آن هم در حالی که 
کل تمدن بشری در دمای کمتر از این سطح 

است. یافته  توسعه 
موسسه  مدیر  راکستروم،  یوهان  پروفسور 
تحقیقات تاثیر آب و هوا پوتسدام در آلمان در 
این گروه مطالعه بوده، معتقد است که »جهان 
سانتیگراد گرمایش  درجه  تا 3   2 به سمت 
جهانی پیش می رود. این امر زمین را در مسیر 
عبور از چندین نقطه اوج خطرناک قرار می دهد 

که برای مردم سراسر جهان فاجعه بار خواهد 
روی  بر  زندگی  قابل  برای حفظ شرایط  بود. 
زمین و ایجاد جوامع باثبات، باید هر کاری که 
ممکن است انجام دهیم تا جلوی عبور از نقاط 

اوج را بگیریم.«
مک کی  آرمسترانگ  دیوید  دکتر  همچنین 
این  اصلی  نویسنده  که  اکستر  دانشگاه  از 
شرایط  »این  است:  معتقد  است  مطالعه 
واقعًا نگران کننده است. دالیلی برای ناراحتی 
وجود دارد، اما همچنان روزنه های امیدی هم 

هست.«
به گفته او این مطالعه نشان می دهد که چرا 
یعنی  پاریس  توافق  شده  هدفگذاری  دمای 
۱.5 درجه سانتیگراد بسیار مهم است و باید 
برای جلوگیری از این افزایش دما مبارزه کرد. 
موضوع  این  به  اشاره  با  آرمسترانگ مک کی 
به چند  احتمااًل  این همه  »با  ادامه می دهد: 
نقطه اوج خواهیم رسید و در این صورت همه 
چیز از دست رفته و بازی را باخته ایم. هر میزان 
از ۱.5 درجه سانتیگراد که دما متوقف شود، 
احتمال برخورد به نقاط اوج بیشتری را کاهش 

می دهد.«

نقطه  آمازون،  بارانی  جنگل های   
بی ثبات دیگر

تحقیقات اخیر همچنین نشانه هایی از بی ثباتی 
در جنگل های بارانی آمازون را نشان داده است 
که از دست دادن آن پیامدهایی »عمیق« برای 
آب و هوای جهانی و تنوع زیستی جهانی و 
همچنین صفحه یخی گرینلند و جریان های 
چرخه  را  آن  دانشمندان  -که  استریم  گلف 
واژگونی نصف النهار اقیانوس اطلس می نامند- 
به دنبال خواهد داشت. در گزارش اخیر هیئت 
بین دولتی تغییر اقلیم آمده است که خطر 
ایجاد نقاط اوج آب و هوا با 2 درجه سانتیگراد 

گرمایش جهانی افزایش می یابد.

منتشر   Science مجله  در  که  تحلیل  این 
شد، بیش از 2۰۰ مطالعه قبلی را در مورد نقاط 
اوج گذشته، مشاهدات آب و هوا و مطالعات 
مدل سازی ارزیابی کرد. نقطه اوج زمانی است 

به  منجر  می کند که  عبور  دما  آستانه  از  که 
تغییرات غیر قابل توقف در یک سیستم آب 
و هوایی می شود، حتی اگر گرمایش جهانی 

به پایان برسد.

عبارتند  شده  شناسایی  جهانی  اوج  نقطه  نه 
از: فروپاشی گرینلند، غرب قطب جنوب و دو 
بخش از صفحات یخی قطب جنوب شرقی، 
)گردش   Amoc کلی  و  جزئی  فروپاشی 
 ، اطلس(  اقیانوس  نصف النهار  واژگونی 
فروپاشی آمازون، فروپاشی دائمی یخ ها و از 
بین رفتن یخ دریا در زمستان در قطب شمال.
اوج  نقطه  ارزیابی  که  است  حالی  در  این 
نمی گیرد.  بر  در  را  اثرات جنگل زدایی  آمازون 
»ترکیب  می گوید:  مک کی  آرمسترانگ 
این  وقوع  می تواند  جنگل زدایی  و  گرمایش 

کند.« محقق  زودتر  خیلی  را  تغییرات 
هفت نقطه اوج دیگر اثرات منطقه ای شدیدی 
مرجانی  صخره های  رفتن  بین  از  جمله  از 
غرب  موسمی  بادهای  در  تغییر  و  استوایی 
بالقوه که  اوج  نقاط  دیگر  بود.  آفریقا خواهد 
هنوز در حال مطالعه هستند عبارتند از: از دست 
دادن اکسیژن اقیانوس ها و تغییرات عمده در 

هند. تابستانی  باران های موسمی 
پروفسور  که  است  حالی  در  تحقیقات  این 
نیکالس بوئرز، از دانشگاه فنی مونیخ، معتقد 
دمایی  آستانه  محدود کردن  برای  است که 
نامشخص  بسیار  فعلی  تخمین های  بحران، 
به  روز رسانی  به  یک  بررسی  »این  هستند: 
موقع در مورد عناصر بالقوه زمین است و تهدید 
بیشتر  شدن  تحت گرم  واژگونی  رویدادهای 

است.« واقعی 
به گفته پروفسور توماس استوکر، از دانشگاه 
به  اوج  نقاط  مورد  در  علمی  مطالعات  برن، 
تازگی شروع شده و هنوز تکمیل نشده اند. از 
سوی دیگر مدل های بسیار بهتری برای پاسخ 
سطح  چه  است که  نیاز  مورد  سوال  این  به 
گرمایش برای کدام نقطه اوج حیاتی است.
پروفسور تیم لنتون از دانشگاه اکستر، یکی 
دیگر از نویسندگان این تحلیل هم می گوید: 
»از زمانی که برای اولین بار در سال 2۰۰8 نقاط 
این فهرست رشد کرده  ارزیابی کردم،  را  اوج 
ایجاد  آنها  از خطراتی که  ما  ارزیابی  و  است 
یافته  افزایش  چشمگیری  طور  به  می کنند 
قانع کننده ای  شواهد  ما  جدید  اما کار  است. 
ارائه می کند که جهان باید به شدت کربن زدایی 
اقتصاد را تسریع بخشد و برای دستیابی به آن، 
باید نقاط اوج اجتماعی مثبت را ایجاد کنیم.«
همان  یا   IPCC ویژه  اما گزارش  نهایت  در 
هیئت بین دولتی تغییر اقلیم درباره نقاط اوج 
آب و هوا در ماه می توسط دولت سوئیس 

شد. پیشنهاد 

نتایج مطالعه ای جدید از تشدید پیامدهای افزایش گرمایش جهانی حکایت دارد

خطر عبور زمین از نقطه فاجعه
مدیر موسسه تحقیقات تاثیر آب و هوا پوتسدام: افزایش دما زمین را در مسیر عبور از چندین نقطه اوج خطرناک قرار 

می دهد که برای مردم سراسر جهان فاجعه بار خواهد بود

امنیت انرژی؛ بحران 
اقلیمی یا جنگ هسته ای

تلف شدن بیش از  ۱.۱ 
میلیون الک پشت دریایی 

در جهان
 نتایج یک بررسی نشان می دهد: طی 3۰ 
سال گذشته بیش از ۱.۱ میلیون الک پشت 
به  اند.  تلف شده  غیرقانونی  به طور  دریایی 
ایالتی  دانشگاه  متخصصان  ایسنا،  گزارش 
آریزونا بیان کردند: علیرغم قوانینی که برای 
محافظت از این گونه های جانوری وجود دارد، 
در طول دهه گذشته ساالنه حدود 44 هزار 
الک پشت در 65 کشور به طور غیرقانونی تلف 
شده اند. الک  پشت های دریایی به عنوان ماده 
غذایی، استفاده در طب سنتی و فروش به 
جواهرات  ساخت  یا  دکور  مصنوعات،  عنوان 
سازمان  گزارش  اساس  بر  می شوند.  شکار 
ملل، شکار و قاچاق الک پشت بخشی از بازار 
غیرقانونی حیات وحش است که ارزش آن 

بیش از 23 میلیارد دالر در سال است.
شکار  گستردگی  تعیین  برای  کارشناسان 
مقاله،   2۰۹ از  بیش  الک پشت  غیرقانونی 
از  حفاظت  سازمان  گزارش  و  پرسشنامه 
محیط زیست را بررسی کردند. در این مطالعه 
مشخص شد نزدیک به 43 هزار الک پشت 
شده اند. قاچاق   2۰۱۰ تا   ۱۹۹۰ سال های  بین 
و  آسیا  این گزارش، جنوب شرق  بر اساس 
ماداگاسکار نقاط کانونی شکار الک پشت های 
که  است  کشوری  ویتنام  هستند.  دریایی 
الک پشت های  غیرقانونی  قاچاق  بیشترین 
ژاپن  و  آغاز می شود و چین  آنجا  از  دریایی 
محبوب ترین بازارها برای محصوالت غیرقانونی 

هستند. الک پشت 
به گزارش روزنامه گاردین، به گفته محققان، تا 
زمانی که کشورهای پردرآمد به تقاضای خود 
برای دریافت این گونه جانوری به عنوان کاالی 
لوکس ادامه دهند، کشورهای در حال توسعه 
ادامه  غیرقانونی  الک پشت های  عرضه  به 

خواهند داد.

این مطالعه نشان می دهد 
که چرا دمای هدفگذاری 

شده توافق پاریس یعنی ۱.5 
درجه سانتیگراد بسیار مهم 

است و باید برای جلوگیری از 
این افزایش دما مبارزه کرد. 

آرمسترانگ مک کی با اشاره به 
این موضوع ادامه می دهد: با 

این همه احتمااًل به چند نقطه 
اوج خواهیم رسید و در این 

صورت همه چیز از دست رفته 
و بازی را باخته ایم

|پیام ما| بر اساس یک مطالعه جدید، بحران اقلیمی، جهان را به آستانه چندین نقطه اوج »فاجعه بار« سوق داده است. این مطالعه 
نشان می دهد که ممکن است پنج نقطه اوج خطرناک ناشی از فعالیت های انسانی، به دلیل افزایش ۱.۱ درجه سانتیگرادی دما تا به 

امروز طی شده باشد.

تحقیقات اخیر نشانه هایی از 
بی ثباتی در جنگل های بارانی 
آمازون را نشان داده است که 
از دست دادن آن پیامدهایی 

»عمیق« برای آب و هوای 
جهانی و تنوع زیستی جهانی و 
همچنین صفحه یخی گرینلند 

و جریان های گلف استریم -که 
دانشمندان آن را چرخه واژگونی 

نصف النهار اقیانوس اطلس 
می نامند- به دنبال خواهد 

داشت. در گزارش اخیر هیئت 
بین دولتی تغییر اقلیم آمده 

است که خطر ایجاد نقاط اوج 
آب و هوا با 2 درجه سانتیگراد 

گرمایش جهانی افزایش 
می یابد

|  
AP

  |

دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و مدیریت 
پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به افزایش گرد و غبار در 
ماه های اخیر و تفاهم نامه های امضا شده 
این  کنترل  برای  همسایه  کشورهای  با 
وزرای  اجالس  اعالمیه  در  پدیده، گفت: 
محیط زیست کشورهای منطقه موضوع 
سازمان های منطقه ای مطرح شد و ما در 
آن  راه اندازی  مقدمات  فراهم کردن  حال 

هستیم.
ایسنا  به  بیرگانی  علی محمد طهماسبی 
گفت: کشورهای عراق و سوریه هم به دلیل 
ایران و  نزدیکی مناطق غبارخیز آن ها به 
هم به دلیل تکرار وقوع گرد و غبار اهمیت 
زیادی دارند. کشور عراق با داشتن حدود 
23.8 میلیون هکتار منطقه غبارخیز - که 
ما  کشور  غبارخیز  مناطق  با  مقایسه  در 
خیلی گسترده تر است - در اولویت اول 

فعالیت های مقابله با گرد و غبار قرار دارد. 
کشور سوریه نیز حدود 4 میلیون هکتار 
و  درصد گرد  دارد که ۹۰  غبارخیز  منطقه 
آن  از  ایران  در  با منشا خارجی  غبارهای 
نشات می گیرد. کشورمان از اسفندماه سال 
۱4۰۰ تا تیرماه ۱4۰۱ بسیار درگیر پدیده گرد 
و غبار با منشا خارجی شد که در سوریه 
شکل می گرفتند و در عراق تشدید سپس 

ایران می شدند. وارد 
امضا  تفاهم نامه های  طبق  داد:  ادامه  او 
شده با عراق و سوریه برنامه ریزی های الزم 
انجام شده است تا برای انتقال دانش  و 
تجربه های کشورمان، یک تیم عملیاتی را 
تا پایان مهرماه به عراق سپس و در صورت 
فراهم بودن شرایط تیمی را به سوریه اعزام 
کنیم تا مناطق غبارخیز در این مناطق را 
با کشورهای  همکاری  و  شناسایی کنند 

همسایه را به صورت عملیاتی آغاز کنیم.

دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و مدیریت 
اقدامات  داد:  ادامه  غبار  و  گرد  پدیده 
زیست،  محیط   حفاظت  سازمان 
طی  و  است  تخصصی  فعالیت های 
سال های ۱3۹6 تا ۱4۰۰ نزدیک به 2 هزرا 
و صد میلیارد تومان اعتبار ویژه برای گرد و 
غبار بین تمام دستگاه های اجرایی مرتبط 
توزیع و حدود 2.5 میلیون هکتار اقدامات 
اصالحی پیشگیرانه و مقابله ای انجام شده 
است که می توان به جنوب شرق اهواز به 
عنوان نمونه بارز این فعالیت ها اشاره کرد.

طهماسبی بیرگانی در پایان تصریح کرد: 
از سال گذشته تاکنون خیزش گرد و غبار 
اتفاق افتاد ولی در جنوب شرق اهواز- که 
دولت برای آن خیلی تالش کرد - گرد و 
غبار زیادی نداشتیم و این مسئله گویای 
و  اعتبار  این است که در صورت داشتن 

برنامه ریزی می توانیم موفق شویم.

توزیع ۲۱00 میلیارد تومان اعتبار 
برای مقابله با گرد و غبار طی ۴ سال

زیستگاه

اشاره یزدان دوست به 
عودت نامه ها در حالی 
است که گفته می شود 

او حاضر به عقب نشینی 
در برابر تغییر مکاتبه 

پاسخ کارشناسی پروژه 
بهشت آباد نشده است

استعفای سرپرست دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی به دلیل »فضای نامناسب اداری«

امیدوارم دیگر نامه ها عودت داده نشود
تغییرات مدیریتی در سازمان حفاظت محیط زیست، 
هنوز در جریان است و در آخرین مورد سرپرست دفتر 
ارزیابی اثرات محیط زیستی به دلیل »فضای نامناسب 
اداری« از سمت خود استعفا کرد. این استعفا در حالی 
است که در برخی محافل شنیده می شود که این استعفا 

به پر وژه تونل انتقال آب بهشت آباد مرتبط است.
محمود یزدان پرست که خرداد امسال در حکمی از سوی 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست سرپرست دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی 
سازمان منصوب شده بود، در روزهای گذشته با ارسال 
نامه ای به ایرج حشمتی –که خود به تازگی از اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان به معاونت محیط 
زیست طبیعی سازمان آمده است- درخواست استعفای 
سرپرست  به  خطاب  نامه  این  در  اعالم کرد.  را  خود 
معاونت محیط زیست انسانی آمده است: »بدین وسیله 
استعفای خود را از پست مدیریتی دفتر ارزیابی اثرات 
زیست محیطی به علت فضای نامناسب اداری که در 

حال حاضر در معاونت حکمفرماست اعالم می کنم.«
 یزدان دوست در بخشی دیگری از نامه استعفای خود 

می گوید: »امیدوارم روزی شاهد آن باشیم که این دفتر 
یه یک مرکز مستقل و در راستای اهداف توسعه  پایدار 
که در زیر نظر مستقیم ریاست محترم سازمان فعالیت 
می کند و نامه های آن به علت عدم رعایت سلسله مراتب 
اداری عودت نمی گردند انجام وظیفه نمایند.« اشاره او به 
عودت نامه ها در حالی است که گفته می شود این استعفا 
در اعتراض به عملکرد ایرج حشمتی به ویژه در ارتباط 
با پروژه بهشت آباد بوده است و یزدان دوست حاضر به 
عقب نشینی در برابر تغییر مکاتبه پاسخ کارشناسی پروژه 
بهشت آباد نشده است. برخی منابع خبری اعالم کرده اند: 
»کارشناس تهیه کننده استعالم؛ مخالفت سازمان محیط 
زیست با سد بهشت آباد را اعالم کرده و عنوان می کند در 
هدف انتقال آب برای مصارف شرب اصفهان این استان 
نیازی به پروژه های انتقال آب کارون ندارد. این نامه در 
اختیار حشمتی برای امضا قرار می گیرد اما ایشان حاضر 
به امضای نامه نمی شود؛ تقاضای تغییر محتوای نامه 
نیز از سوی کارشناسان پرونده رد می شود. اعتراضات 
به رویه های  اعتراض  باال می گیرد و یزدان دوست در 
غیرکارشناسی معاونت انسانی سازمان استعفا می دهد.«

اقلیم

۱ادامه از صفحۀ

و منطقی تر برای تولید انرژی به دغدغه اصلی 
زیرا  است.  شده  تبدیل  کشورها  بسیاری 
به  دادن  ادامه  برای  مجالی  حاکم،  شرایط 

نمی گذارد. باقی  پیشین  وضعیت 
بحث  در  همه جهان  برای  برنامه  مهم ترین   
به  دولت هایشان  وابستگی  کاهش  انرژی، 
سوخت های فسیلی و یافتن راه های جایگزین 
به منظور تضمین امنیت انرژی است. توجه به 
سایر روش های تولید انرژی و مزایا و معایب 
آن برای محیط زیست و مالحظات اقتصادی، 
در  توسعه یافته  کشورهای  راهکار  نخستین 
این راستا بود. ناتوانی تجدیدپذیرها در تامین 
انرژی مورد تقاضای حال و آینده و افزایش 
قیمت گاز طبیعی انرژی هسته ای را در مرکز 
معتقدند  متخصصین  برخی  قرارداد.  توجه 
انرژی هسته ای با جلوگیری از انتشار گازهای 
گلخانه ای و گرمایش زمین می تواند در تأمین 
برق هسته ای و ارتقای امنیت انرژی کشورها 
حائز اهمیت باشد. این مسئله برای کشورهای 

بدون نفت مهم تر نیز هست.
سمت  به  انحراف  از  هراس  دیگر  سوی  از 
و  هسته ای  جنگ  و  صلح آمیز  غیر  مصارف 
از  بسیاری  دغدغه  نیز  هسته ای  تروریسم 
عبارتی  به  است.  امنیت  حوزه  پژوهشگران 
می توان گفت جهان پیش رو با دو به بحران 
هسته ای  جنگ  در  نابودی  خطر  و  اقلیمی 

است. مواجه 
 مدافعان گسترش انرژی هسته ای معتقدند 
دیگری  مخاطرٔه  هر  از  اقلیمی  بحران  خطر 
هدف  با  هسته ای  انرژی  و  است  قطعی تر 
کربن زدایی از چرخه تولید انرژی باید حمایت 
امکان  دارند  اعتقاد  همچنین  آنها  شود. 
نظامی  مصارف  سمت  به  کشورها  انحراف 
و  غنی سازی  تاسیسات  بر  فوری  نظارت  با 
است.  مدیریت  قابل  بازفرآوری  نیروگاه های 

)2۰۰۷ )فرگوسن، 
 اما مخالفان،  نظارت را تضمین قطعی برای 
هسته ای  تسلیحات  ساخت  از  جلوگیری 
چشمگیر  رشد  معتقدند  آنها  نمی دانند. 
رآکتورهای هسته ای به ویژه در مناطق بی ثبات 
را  تروریسم هسته ای  مناقشه خطر  دارای  و 

می دهد. افزایش 
از سوی دیگر، نگاه تبعیض آمیز به توانمندی 
هسته ای کشورها مسئله نظارت را از بعد فنی 
از موارد درج  خارج کرده است. نظارت فارغ 
سالح های  گسترش  منع  معاهده  در  شده 
زمینه  در  به کشورها  اعطای حق  و  هسته ای 
دارای  هسته ای  انرژی  توسعه  و  پژوهش 

است. سیاسی  رویکرد 
 امنیت انرژی ناشی از دسترسی یک کشور 
به فناوری هسته ای، سایر مؤلفه ها در قدرت 
و امنیت آن را تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه 
مبرهن است در آینده باتوجه به بحران اقلیمی، 
جایگاه امنیت انرژی بیش ازپیش مهم است. 
قدرت منطقه ای و قدرت چانه زنی هر کشوری 

در سایه این مؤلفه معنا خواهد یافت.
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 به گزارش پیام  ما، به نقل از ایسنا، محمود 
مدنیان درباره بنای تاریخی نارین قلعه، بیان 
تاریخی  بنای  قدیمی ترین  قلعه  نارین  کرد: 
تاریخی  بافت  مرکز  در  است که  نائین  شهر 
شهر نائین قرار گرفته است و به عنوان دژ یا 
کهندژ شهر محسوب می شده است که بعدها 
آن توسعه و گسترش  اطراف  نائین در  شهر 
در  مصالحی که  نوع  اساس  بر  است.  یافته 
قلعه  این  قدمت  شده،  استفاده  قلعه  این 
به دوره اشکانیان بر می گردد و 2 هزار سال 

دارد. قدمت 
قرن  معروف  مورخ  اصطخری  افزود:  او 
در  و  بازدید  قلعه  این  از  قمری  هجری   4

کتاب خود قید می کند که در نائین قلعه ای 
اطراف  در  قلعه که  نارین  نام  به  دارد  وجود 
آن خندق هایی حفر کرده اند که ارتفاع دیوارها 
و  زمان  مرور  به  می رساند که  متر   5۰ تا  را 
ارتفاع  خندق ها  رفتن  بین  از  و  فرسایش  با 

است. یافته  کاهش  دیوارها 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
اینکه  بیان  با  نائین  شهرستان  و گردشگری 
و  خشت  بنا  این  در  شده  استفاده  مصالح 
چینه است، گفت: تا دوره قاجار از این قلعه 
استفاده می شده و قلعه ای حاکم نشین بوده 
نارین  در  شده  استفاده  خشت های  است. 
قلعه معمواًل در ابعاد 43 سانتی متر هستند و 

هرچه قدیمی تر می رویم خشت ها بزرگ تر و 
قطورتر می شود که نشان دهنده این است که 
این قلعه در دوره های مختلف تاریخی مورد 

است. قرار می گرفته  استفاده 
تاریخی  بنای  وسعت  کرد:  تصریح  مدنیان 
و  بوده  مترمربع  هزار   2 حدود  قلعه  نارین 
را  قدیم  در  قلعه  دیوارهای  ارتفاع  اصطخری 
5۰ متر عنوان کرده است، اما در حال حاضر 
ارتفاع دیوارهای قلعه در نقاط مختلف آن از 

تا 25 متر متغیر است.  ۱4
او ادامه داد: تا ۱۰ سال پیش مالکیت قلعه با 
اداره میراث فرهنگی نبود که با پیگیری های 
انجام شده این مهم محقق شد که در نتیجه 

برای استحکام بخشی نارین قلعه سال ۱3۹8 
آن  مرکزی  هسته  و  اخذ کردیم  را  اعتباری 
بر اساس الگوی مصالح به کار رفته در خوِد 
از برج های تخریب  قلعه مرمت شد و یکی 
این  بازسازی کردیم. منتها چون  را  آن  شده 
قلعه برای دوره اشکانیان است نمی توان در 
می توان  تنها  و  تصرف کرد  و  دخل  زیاد  آن 
تا  داد  انجام  حفاظتی  مرمت های  آن  روی 
برای  شود.  جلوگیری  آن  بیشتر  تخریب  از 
مرمت حفاظتی نارین قلعه به اعتباری حدود 

3 میلیارد تومان نیاز است.
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
اینکه  بیان  با  نائین  شهرستان  و گردشگری 
این بنای تاریخی ۱4 سال پیش به ثبت ملی 
از این قلعه حدود ۱۰۰  رسید، گفت: در سال 
هزار گردشگر بازدید می کنند. در برنامه داریم 
که بنای تاریخی نارین قلعه به سایت موزه 
تبدیل شود که برای این منظور نیز به بیش از 

2 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
و  پیشینه  مورد  در  مرمت  کارشناس  یک 
می گوید:  قلعه  این  تاریخی  ارزش های 
آنجاست  تا  قلعه  نارین  دراز  و  دور  پیشینه 
یافته  اسطوره ای  هویتی  کهندژ  این  که 
تاریخی  منابع  حتی  که  گونه ای  به  است، 
با  را  آن  توصیف  نیز  نهم  و  هشتم  قرن 
روایت های افسانه ای درآمیخته اند. این رمز 
و راز حتی در نام قلعه نیز وجود دارد. نارین 
قلعه«  نارنج   « آنرا  میبد  مردم  را که  قلعه 
شهرت  داالن«  »دژ  به  قدیم  در  می خوانند، 
مراکز  از  یکی  را  آن  قطعا  و  است  داشته 
دانسته اند.  یزد  در  نشینی  آبادی  آغازین 
می بایست  قلعه  نارین  تاریخچه  بررسی  در 
که  باشیم  داشته  برخورد  اسطوره های  با 
برخی از آنها هنوز در افسانه های مردم میبد 
تاریخی  نویسندگان کتب  می شوند.  روایت 
اولیه  قرون  از   – ایران  قدیم  جغرافیایی  و 
اسالمی تا دوره های بعد درباره استحکام و 
اند که  نوشته  مطالبی  میبد  قالع  استواری 
تاریخی  روایت  چند  آن گزارش ها،  میان  از 
وجود  قلعه  نارین  قدمت  و  پیشینه  درباره 
دارای  مذکور  توصیفات  چند  هر  دارد، 
در  آنها  نقل  اما  است،  افسانه ای  جنبه های 

دارد. مناسبت  اینجا 
 زینب کریمی ادامه می دهد: تاریخ شناسی 
شاخص ترین  که  آنجا  از  میبد  قلعه  نارین 
و در عین حال کهن ترین پدیده باقیمانده از 
حضور  نشانه  و  قدیم  شهرنشینی  نهادهای 
سیاسی و نظامی دولت و حکومت در میبد 
همین کهندژ است، توضيح ابعاد مختلف این 
یادگار قرون و اعصار را کوششی برای بازشناسی 
این  در  شهرنشینی  آغاز  و  تاریخی  هویت 
منطقه می دانیم. نارین قلعه به تنهایی دارای 
معماری  جغرافیایی،  و  تاریخی  ارزش های 

و  و مذهبی  نظامی  و  و شهرسازی، سیاسی 
ارزش های  و  مدور  پالن  ست.  اسطوره ای 
است  استحکاماتی  و  دژها  یادآور  آن  نظامی 
و  تازها  و  تاخت  و  پرماجرا  دوره های  در  که 
کشمکش های داخلی و جنگ های خانی بین 
قبایل در دوره های ماد و پارت می ساخته اند. 
از لحاظ معماری و شهرسازی )نارین قلعه« 
سلسله ای متوالی از ساخت و سازهای مسکن 
و دیگر تاسیسات شهری و استحکامات دفاعی 
و  بارها مرمت  را نشان می دهد که  نظامی  و 

است. شده  بازسازی 

توصیفی  مشخصات  می کند:  اضافه  او 
معماری مهمترین بنای میبد، قلعه تاریخی 
و قدیمی آن است که در کتاب های مختلف 
تاریخی درباره این قلعه باستانی و عظیم به 
نارنج  یا  قلعه  نارین  داده اند.  شرح  تفضیل 
قلعه از بناهای مربوط به قبل از اسالم است 
که در زمان مظفریان تعمیراتی در آن انجام 
دارای  و  قلعه در حدود 2۰ متر  ارتفاع  شده. 
5طبقه و در بند و برج و باروی متعدد است 
و در باالی تپه ای مشرف بر میبد به مساحت 
سه هکتار ساخته شده است که در نوع خود 
بی نظیر است پایین ترین حصار قلعه قسمت 
گرفته که  بر  در  را هم  میبد  آبادی  از  بزرگی 
و  می رسد  متر   ۱۰ تا  بعضی  در  آن  ضخامت 
می شود که  متر  هزار  دو  حدود  در  آن  طول 
قسمت اعظم آن هنوز باقی است. در پشت 
این حصار عظیم خندق عمیقی وجود دارد که 
متر می رسد   ۱۰ به  بعضی جاها  در  آن  عمق 
و عرض آن به طور متوسط ۱2 متر است به 
طوری که یک قسمت آن در مسیر خیابان قرار 
گرفته بود و چندی قبل به کمک بولدوزر پر 
شده است. طرح مرمت این بنا در زمان ثبت  
ملی تدوین شد اما نبود اعتبار موجب شده تا 

به طور کامل تحقق پیدا نکند.

گزارشی از وضعیت مرمت و حفاظت یک بنای شاخص ساسانی

مرمت نارین قلعه، در گرو اعتبار 
این بنای تاریخی ۱۴ سال قبل به ثبت ملی رسیده است و مرمت کامل آن در گرو تامین 3 میلیارد اعتبار است

خطر در کمین بازار
 ۲00 ساله قزوین 

قزوین  بازار  باید  شک  بدون  ما:  پیام 
شهر  این  هویت  از  مهمی  بخش  را 
نزدیک  سابقه ای  با  بازار  این  دانست. 
این  هویت  و  فرهنگ  به  سال  هزار  به 
آن  به  نگاه  نباید  و  خورده  گره  شهر 
 صرفًا بر اساس جایگاه اقتصادی باشد.

اخیر  سال های  در  اما  مهر،  به گزارش 
وقوع برخی حوادثی همچون افکن چاه 
نشان  قزوین  بازار  در  آتش  وقوع  یا  و 
داده خطر در بازار قزوین همچون آتش 
برنامه  و عدم  پنهان شده  زیر خاکستر 
مشکالت  رفع  برای  مناسب  ریزی 
وقوع  مستعد  را  بازار  زیرساختی، 
است. کرده  سخت  بحرانی  و   مشکل 
امکانات  نبود  و  ایمنی  پیچیده  ساختار 
مناسب برای جلوگیری و از سوی دیگر 
نبود متولی مشخص، ایمنی در این بازار 
 را با چالش های جدی روبرو کرده است.

قزوین  آتشنشانی  سازمان  رئیس 
موضوع  گوید:  می  خصوص  این  در 
ایمنی  وضعیت  و  قزوین  سنتی  بازار 
تنها  که  است  پیچیده  مسئله  یک  آن 
آن  کنونی  موقعیت  و  حال  زمان  به 
یک  قزوین  بازار  بلکه  نمی شود  مرتبط 
روز  دارد که  و فرسوده  قدیمی  ساختار 
می افزاید. آن  مشکالت  بار  بر  روز   به 
دهد:  می  ادامه  خانی  موسی  قدیر 
بازار  در  اشتغال  بار  اخیر  سال های  در 
زا  آتش  لوازم  و  مواد  و  شده  زیادتر 
آرایشی،  لوازم  شیمیایی،  مواد  مانند 
پیش  از  بیش   … و  البسه  و  فرش 
این  و  است  شده  جمع  محل  این  در 
در  را  ریسک  و  خطر  میزان  موضوع 
احتمال  است.  داده  افزایش  بازار 
است. بیشتر  فرسوده  بناهای  در  خطر 

چوبی  تیر  از  بناها  این  از  بسیاری  در 
2 مغازه  استفاده شده و همچنین بین 
وقوع  صورت  در  و  ندارد  وجود  فضایی 
راحتی  به  سوزی  آتش  یا  و  سانحه 
می کند. نفوذ  دیگر  مغازه  به   آتش 

او اضافه می کند: ساختار برق و سیم 
است  ناایمن  نیز  بازار  در  آن  کشی های 
در  اقدامی  هم  کسبه  دیگر  سوی  از  و 
جهت ایمن سازی فضا انجام نمی دهند 
و بدون شک با بروز یک مشکل کوچک 
بود.  خواهیم  تلخ  اتفاق  یک  شاهد 
در  و  دارد  وجود  بازار  در  باالیی  تراکم 
صورت وقوع اتفاق مدیریت این تراکم 
بیشتر  دیگر  سوی  از  می شود،  سخت 
مغازه ها ویترین خود را خارج از مغازه 
افتاده  اتفاق  معبر  سد  و  برپا کرده اند 
اتفاقی  هر  وقوع  صورت  در  که  است 
 سرعت امداد رسانی را کاهش می دهد.
منطقه  این  در  آب  از طرفی هم فشار   
شیرهای  تعداد  هم   و  است  پایین 
به  بخش  این  در  هم  نشانی  آتش 
دو  هر  رفع  برای  و  نیست  میزان کافی 
و  آب  لوله  تعریض  و  مشکالت  این 
آتش  جدید  پایگاه  یک  تأسیس  نیز 
با فرمانداری  نشانی در خیابان سعدی 
مذاکره  وارد  قزوین  آبفای  شرکت  و 
این  برای  هم  کارگروهی  و  شده ایم 

است. شده  تشکیل  منظور 

|پیام ما| رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نائین از برنامه این دستگاه برای تکمیل مرمت نارین قلعه، 
بنای دوره اشکانی شهر نایین خبر داد و  گفت: نارین قلعه نائین قدیمی ترین بنای تاریخی این شهر است که قدمت آن به دوره اشکانیان 

بر می گردد و کاربرد دژ نظامی داشته است.

تا ۱۰ سال پیش مالکیت قلعه 
با اداره میراث فرهنگی نبود که 
با پیگیری های انجام شده این 

مهم محقق شد که در نتیجه 
برای استحکام بخشی نارین 
قلعه سال ۱3۹8 اعتباری را 

اخذ کردیم و هسته مرکزی آن 
بر اساس الگوی مصالح به کار 
رفته در خوِد قلعه مرمت شد و 
یکی از برج های تخریب شده 

آن را بازسازی کردیم

|  
رنا

 ای
 |

درخواست  برابر  آن:  محل  و  مزایده  مورد 
 -۷88۹ نامه  شرح  به  فوق  بستانکار  وکیل 
ششدانگ  مزایده  به  نسبت   ۱4۰۱/۰6/۰5
اعیان یک قطعه محوطه نوع ملک  عرصه و 
طلق به مساحت 56 مترمربع )پنجاه و شش 
مترمربع( به شماره پالک ثبتی ۱3۹2)یکهزار 
و سیصد و نود و دو( فرعی از ۱۷۷ )یکصد و 
هفتاد و هفت( اصلی واقع در بخش دو بجنورد 
با شماره  بجنورد  دو  ثبت ملک منطقه  حوزه 
تاریخ۱3۹5/۰4/۱۰   ۱48۷۱ مالکیت  مستند 
بجنورد   ۱6 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
چاپ  بشماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع 
۹8۹8۰5 سری الف سال ۹4 با شماره دفتر 
نام  به  الکترونیکی  ۱3۹52۰3۰۷۱۱5۰۰۱۱44 
مرحوم حمیدرضا اسدی ینگه قلعه نام پدر: 
ملی:  ۱364/۰6/3۰ شماره  تولد:  تاریخ  على 
۰68265۹4۹5 شماره شناسنامه: ۱۹ مدیون 
به  و   ۱4۰۱۰4۰۰۷۱4۱۰۰۰6۹3 اجرایی  پرونده 
تسلیم  و  صادر   ۱4۰۱۰۰۷4۷ بایگانی  شماره 
شده است، محدود به حدود زیر: شماال: پی 
عام.  ممر  به  متر  هفت   )۷/۰۰( بطول  است 
شرقا: پی است بطول )8/۰۰( هشت متر به 
دور برگردان. جنوبا: پی به دیوار بطول )۷/۰۰( 
هفت متر به شماره یک هزار و سیزده فرعی از 

یکصد و هفتاد و هفت اصلی. غربا: پی است 
بطول )8/۰۰( هشت متر به ممر عام. حقوق 

ارتفاقی ندارد.
قطعه  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  که 
محوطه در قبال تعداد 4۰۰ سکه طالی تمام 
بهار آزادی که به مبلغ شصت میلیارد و ششصد 
 6۰/62۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال  میلیون  بیست  و 
سارا  خانم  طلب  است  تقویم گردیده  ریال( 
سند:  شماره  نکاحیه  سند  موضوع  سبحانی 
دفترخانه   ۱3۹2/۰6/۰3 سند:  تاریخ   ،۱۱۷6
شهر   ۱ شماره  طالق  و   ۷ شماره  ازدواج 
عشر  دو  تا  یک  انضمام  به  و  حصارگرمخان 
اضافه که به آن افزوده می گردد بازداشت و 
به مبلغ8/65۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هشت میلیارد و 
ششصد و پنجاه میلیون ریال( مورد ارزیابی 
قطعی گردیده  ارزیابی  نظریه  و  گرفته  قرار 
پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  و  است 
مورخه۱4۰۱/۰6/3۱  شنبه  پنج  روز  در  مذکور 
اداره  محل  در  ظهر   ۱2 تا   ۹ ساعت  از   -
اجرای اسناد رسمی بجنورد به نشانی بجنورد 
پست  اداره  جنب  شمالی  شریعتی  خیابان 
بستانکار  طلب  از  قسمتی  قبال  ))در  قدیم 
خریداران  شود،  می  گذاشته   )) مزایده  به 
برگزاری  محل  در  مقرر  وقت  در  توانند  می 

مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند، 
برگزار می گردد و  نوبت  مزایده فقط در یک 
میلیارد  )هشت  ریال  مبلغ8/65۰/۰۰۰/۰۰۰  از 
و ششصدو پنجاه میلیون ریال( شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود 
و طبق ماده ۱36 - اصالح آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی 
ثبت  سازمان  اجرائی  عملیات  از  شکایت  به 
اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
با  خریدار  حضور  و  ثبت  سپرده  حساب  به 
است.  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده 
برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
در  و  نماید  تودیع  ثبت  صندوق  حساب  به 
صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
این صورت، عملیات فروش  خواهد شد. در 
می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از 
گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
انشعاب  از حق  اعم  برق، گاز  به آب،  مربوط 
صورتی که  در  مصرف  و  اشتراک  حق  یا  و 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
است  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقدأ وصول می گردد. مشخصات ملک 
مطابق نظریه کارشناس: شرح مستندات: ۱- 
آدرس ملک بجنورد شهرک فرهنگیان خیابان 

نیاوران )ینگه قلعه( بین نیاوران ۷ و 5 کنار 
 utm 4۱46585( مغازه عطاری با مختصات
پالک  2-دارای   )4۰ زون  در   532۹۹5 و 
اصلی   ۱۷۷ از  فرعی   ۱3۹2 شماره  به  ثبتی 
ششدانگ   -3 بجنورد  دو  بخش  در  -واقع 
مساحت  به  مذکور  ملک  اعیان  و  عرصه 
شماره  نامه  به  مستند  مترمربع   56 زمین 
 ۱4۰۱/۰5/۰2 مورخ   ۱4۰۱856۰۷۰۰5۰۰2۰۷۰
حمیدرضا  آقای  مالکیت  در  ثبت  اداره 
اسدی ینگه قلعه فرزند علی به شماره ملی 
موصوف  باشد. 4-ملک  می   ۰68265۹4۹5
دارای اعیانی به قدمت حدود 5 سال در دو 
اعیان  )کل(  مفید  غیر  مساحت  به  سقف 
سقف  فوالدی  اسکلت  با  مترمربع   ۱۱6/8۰
تیرچه بلوک و نمای سنگ شامل یک واحد 
تجاری به مساحت 4۰ مترمربع که دارای کف 
آهنی که  سکوریت، کرکره  شیشه  سرامیک، 
در حال حاضر در اختیار مستاجر می باشد و 
طبقه اول مسکونی به مساحت 56 متر مربع 
راه  دسترسی  راه  پارکینگ،  فاقد  خواب  یک 
رومیزی،  هود، گاز  اف،  دی  ام  پله، کابینت 
بخاری  سیستم گرمایش   ، دوجداره  پنجره 
سرامیک  کف  سرمایش،  سیستم  فاقد   ،
در  حاضر  حال  در  که  کاری  سفید  دیوار  و 
اسدی می  اختیار همسر مرحوم حمید رضا 
برق  و  آب  انشعاب  دارای  ملک   -5 باشد. 
و  آب، گاز  انشعاب  و  مغازه  برای  مجزا  گاز 
 . باشد  می  مسکونی  واحد  برای  مجزا  برق 
لذا  باشد  می  پایانکار  فاقد  فوق  ملک   -6
شهرداری  به  احتمالی  بدهی  و  تخلفات 
لحاظ  کارشناسی  گزارش  در  فرمانداری  و 
نگردیده است ۷- ارزش امالک به تفکیک 
جدول  شرح  به  متعلقات  و  اعیان  عرصه، 

 56 حدود  مساحت  به  عرصه  است.  ذیل 
ریال،   5/۷8۰/۰۰۰/۰۰۰ قیمت کل:  مربع  متر 
مربع  متر   ۱۱6/8۰ حدود  مساحت  به  اعیان 
 : قیمت کل  ریال،  قیمت کل2/۷2۰/۰۰۰/۰۰۰ 
برق  و  انشعابات: گاز  ریال،   8/65۰/۰۰۰/۰۰۰
 ۱5۰/۰۰۰/۰۰۰ قیمت کل:  انشعاب  دو  آب  و 
ریال نظریه کارشناسی: با عنایت به اسناد و 
مدارک و توضیحات مذکور با در نظر گرفتن 
عرف  منجمله  قیمت گذاری  در  موثر  عوامل 
محل، موقعیت و بافت محلی، نوع و سطح 
نوع  نظر  از  محل  وضعیت   ، ملک  مرغوبیت 
انتفاع، عرض  بنا و مساحت مورد  و کیفیت 
معبر مجاور و نوع کاربری، فارغ از موارد ثبتی 
بر ملک و دیون احتمالی  و حقوقی مترتب 
مالکیت  احراز  بدون  معامالتی  منع  و  ملک 
اسناد  اصالت  صحت  احراز  از  نظر  صرف  و 
مبلغ  پایه مزایده کل ملک  ارزش  و مدارک 
8/65۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هشتصد و شصت 
و پنج میلیون تومان ارزیابی می گردد. ضمنا 
مامور   ۱4۰۱/۰5/۱۰ مورخه  گزارش  مطابق 
اجراء به صورت یکباب ساختمان ویالئی دو 
طبقه با قدمت باالی 5 سال ساخت که در 
حال حاضر طبقه همکف یکباب مغازه تجاری 
که در حال حاضر سعید پارسایی و محسن 
جعفرزاده به صورت 3 میلیون رهن و ماهیانه 
8۰۰/۰۰۰ تومان تا تاریخ ۱4۰2/۰۱/۱۰ مستاجر 
می باشد و طبقه اول در حال حاضر همسر 
مرحوم در آن ساکن می باشد که به صورت 
 . باشد  می  خوابه  یک  آپارتمان  واحد  یک 
نشانی ملک جهت بازدید : شهرک فرهنگیان 
خیابان نیاوران )ینگه قلعه( بین نیاوران ۷ و 

5 کنار مغازه عطاری می باشد .
شناسه آگهی: ۱379۲59

شماره آگهی: ۱۴0۱03907۱۴۱0000۶۶
تاریخ آگهی: ۱۴0۱/0۶/۱7

شماره پرونده: ۱۴0۱0۴007۱۴۱000۶93
قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

بستانکار: خانم سارا سبحانی
بدهکار: مرحوم حمیدرضا اسدی ینگه قلعه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 تاریخ انتشار: ۱۴0۱/0۶/۲0

 بدین وسیله با توجه به عدم حد نصاب رسیدن اعضای جلسه در مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده مورخ ۱4۰۱/۰6/۱6نوبت اول و در نتیجه عدم تشکیل جلسه از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان آموزش و پرورش منطقه ضیاءآباد دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده نوبت دوم که در روز جمعه مؤرخ ۱4۰۱/۰۷/۰۱ راس ساعت١٠:٠٠ صبح در محل ضیاءآباد- 
خیابان امام )ره(- کانون شهید بهشتی کد پستی: ٣4٨5١4٣٨٩٨تشکیل می گردد با در دست داشتن 

برگه سهام یا دفترچه عضویت حضور به هم رسانند.
ضمنًا طبق ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی مصوب۱38۷/۰3/۰۹ هر یک از 
از آنان(  اعضای تعاونی می تواند نماینده تام االختیاری)از میان اعضای تعاونی و یا خارج 
برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر3 رای و 
هر شخص غیر عضو یک رای خواهد بود .ضمنًا وکالت نامه های عادی می بایست با حضور 
وکیل و موکل یک روز بعد از انتشار آگهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از 
ضیاءآباد  بخش  تاکستان  شهرستان  قزوین-  نشانی  به  شرکت  دفتر  محل  در  تعطیل  ایام 
کد  فرهنگیان  فروشگاه  سابق-  پرورش  و  آموزش  دانش-  خیابان  خمینی-  امام  خیابان 
پستی: 3485۱34534 تنظیم و توسط هیئت مدیره/ بازرس یا بازرسان بررسی و تایید شود 
و مجوز ورود به مجمع صادر گردد در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع می 
بایست به تایید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد. همچنین کسانی که داوطلب 
تصدی سمت هیئت مدیره یا بازرسی تعاونی هستند حداکثر یک هفته پس از انتشار آگهی 
فرصت دارند با مراجعه به دفتر تعاونی به نشانی فوق الذکر نسبت به ارائه مدارک و تکمیل فرم 

اقدام نمایند. دستور جلسه: پذیرش کاندیداتوری 
 ۱- تصمیم در خصوص فروش ساختمان نانوایی شرکت تعاونی به قیمت کارشناسی

2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال
3- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال

 امضاء رئیس هیئت مدیره

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حسن کوهستانی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر اسناد رسمی 2۱ 
رفسنجان مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ۱4۷3 فرعی از ۱۹۱۷ اصلی واقع 
در رفسنجان بخش ۹ کرمان که بنام آقای حسن کوهستانی صادر و تسلیم گردیده بعلت 
جابجایی مفقود گردیده ولذا بنا به دستور تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه شخصی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .
ابوالفضل تیموری 
رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان

کاروانسرای تاریخی شاه عباسی 
سمنان یکی از کاروانسراهای 
ساخته شده در دوران شاه عباس 
صفوی در شهر سمنان است. 
این بنای ارزشمند که 4۰۰ سال 
قدمت دارد، در سال ۱352 به 
ثبت ملی رسیده است

محوطه

تخریب حصارهای کاروانسرای سمنان محقق شد
در مراسمی با حضور رئیس و اعضای شورای 
از  جمعی  و  موثران  سمنان،  شهر  اسالمی 
کلید  گردشگری،  فعاالن  و  رسانه  اصحاب 
اداره کل  به  سمنان  شاه عباسی  کاروانسرای 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
این  در  همچنین  شد.  واگذار  سمنان  استان 
مراسم اعالم شد که حصارهای این کاروانسرا 
بالفاصله پس از این تملک تخریب خواهد شد.

ایسنا،  مدیرکل  از  نقل  به  پیام  ما  به گزارش 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
تمامی  از  آیین گفت:  این  در  سمنان  استان 

مردم  دیرینه  آرزوی  تحقق  زمینه  افرادی که 
می کنم.  تقدیر  کردند،  فراهم  را  سمنان 
آزادسازی کاروانسرای تاریخی سمنان را مطالبه 
مسئوالن،  و  مردم  بین  همراهی  و  بود  مردم 
زمینه تحقق این مهم را فراهم کرد. امیرکرم زاده 
با اشاره به اینکه سرمایه گذار بخش خصوصی 
به صورت جدی وارد کار شده و هزینه مرمت و 
به مرحله بهره برداری رسیدن کاروانسرا بر عهده 
حامی  اداره کل  این  افزود:  است،  سرمایه گذار 
حوزه های  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری است و از 

سرمایه گذاران فعال در حوزه بافت ها و بناهای 
تاریخی در تمامی شهرهای استان به طور جدی 
حمایت می شود.کرم زاده همچنین با تاکید بر 
زمینه  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  اینکه 
اشتغال زایی را در استان فراهم می کنند، گفت: 
با فراهم کردن زمینه آرامش و احساس امنیت 
رشد  شاهد  خصوصی،  بخش  سرمایه گذاران 
خواهیم  استان  مختلف  نقاط  در  گردشگری 
بود. در نظر است در هر یک از شهرستان های 
استان سمنان یک پروژه قابل توجه در حوزه 
رئیس  شود.  عملیاتی  و  اجرایی  گردشگری، 

شورای اسالمی شهر سمنان نیز در این مراسم 
با قدردانی از تمامی مسئوالن و مردم در زمینه 
و  سمنان گفت: کمک  آزادسازی کاروانسرای 
مسیر  شدن   طی  زمینه ساز  جمعی  همراهی 
اتفاق  این  و  بزرگ  آرزوی  این  تحقق  طوالنی 

است. شده  تاریخی 
علی همتی افزود: روند رسمی برداشته شدن 
از  سمنان  شاه عباسی  کاروانسرای  حصارهای 
فردا آغاز می شود و این جاذبه زیبای فرهنگی، 
و  مرمت  از  پس  اجتماعی،  و  تاریخی  هنری 
گردشگری  کاربری  با  بهره برداری  برای  احیا، 

می شود. آماده 
کاروانسرای تاریخی شاه عباسی سمنان یکی از 
کاروانسراهای ساخته شده در دوران شاه عباس 

صفوی در شهر سمنان است. این بنای ارزشمند 
به   ۱352 سال  در  دارد،  قدمت  سال   4۰۰ که 
ثبت ملی رسیده است. طی چهار دهه گذشته 
استفاده  زندان  عنوان  به  کاروانسرا  این  از 
می شد و آزادسازی آن یکی از مطالبات مردم 
این استان بود.این کاروانسرای تاریخی که در 
موقعیت بسیار مناسبی در مرکز شهر سمنان 
واقع شده است، در نهایت پس از تحویل کلید 
به اداره کل میراث فرهنگی استان و پس از آن 
مرکز  یک  به  خصوصی،  بخش  سرمایه گذار 
بر  شد.  خواهد  تبدیل  و گردشگری  فرهنگی 
اساس تصمیم نهایی، دیوارهای پیرامونی این 
برچیده و اصل ساختمان  به زودی  کاروانسرا 

می شود. نمایان  کاروانسرا 
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با کاهش آب سدها و منابع آب زیرزمینی اتفاق افتاد

تخصیص آب از خزر برای گلستان
وزارت نیرو با تخصیص ۴0 میلیون متر مکعب اضافه آب دریا در سال برای شرب این استان موافقت کرد

یکی از راهکارها برای کاهش 
برداشت از منابع آب زیرزمینی 

کاهش کشت محصوالت پر 
آب طلب است که امسال نیز 

متاسفانه شاهد کشت چند 
ده هزار هکتاری برخی از این 
محصوالت در استان گلستان 
هستیم و تنها با راهکارهای 

سلبی در این خصوص به نتیجه 
نمی رسیم. زیرا موضوع معیشت 
مردم در میان است که موضوع 

مهمی است

یکی از اقدامات مناسب امسال 
در بحث تامین معیشت 

کشاورز، قیمت گذاری مناسب 
برای محصوالتی مانند گندم و 
دانه های روغنی در استان بود 

که باید این موضوع ادامه پیدا 
کند. نتیجه چنین موضوعی 

تامین معیشت کشاورز با همین 
آب موجود است که اقدام 

مهمی به حساب می آید

|  
سنا

 ای
 |

چند پرسش 
درباره طرح  جایگزین 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان می گوید 
میلیون   36 تخصیص  بر  عالوه  نیرو  وزارت 
دریای خزر  از  نمک زدایی شده  آب  متر مکعب 
نقاط  بهداشت  و  نیاز شرب  تامین کمبود  برای 
جمعیتی واقع در شهرستان های غرب استان و 
شهرستان گرگان در افق سال ۱425، با تخصیص 
4۰ میلیون متر مکعب )معادل 2۰ میلیون متر 
مکعب آب نمک زدایی شده( دیگر هم موافقت 

است.  کرده 
به گزارش پیام  ما،  سید محسن حسینی توضیح 
می دهد: با اضافه شدن این تخصیص جدید، در 
مجموع به میزان ۷2 میلیون مترمکعب )معادل 
36 میلیون متر مکعب در سال آب نمک زدایی 

شده( در سال برای تامین کمبود شرب و بهداشت 
و  مطالعاتی  اقدامات  که  شد  موافقت  استان 
اجرایی آن به تدریج پیگیری می شود تا قبل از 
سال افق طرح به بهره برداری برسد و در اختیار 
نیز   ۱4۰۰ سال  تیر  در  گیرد.  قرار  استان  مردم 
 ۱6 )معادل  مترمکعب  میلیون   32 تخصیص 
میلیون مترمکعب آب نمک زدایی شده( در سال 
از آب دریا توسط وزارت نیرو صادر شد که بنا به 
درخواست شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 
مطالعات جانمایی، مدل مالی و محیط زیستی 
شیرین سازی و انتقال که اولین آب شیرین کن 
آب  شرکت  توسط  دریاست،  از  کشور  شمال 
منطقه ای گلستان انجام و پس از اخذ موافقت 

محیط زیستی در اوایل سال ۱4۰۱، برای ادامه 
عملیات شامل اخذ موافقت خرید تضمینی آب و 
جذب سرمایه گذار  برای اجرا، به شرکت مهندسی 

آب و فاضالب کشور ارسال شد.
بارندگی  مقدار  مورد  در  همچنین  حسینی 
تجمعی متوسط در استان در این سال آبی به 
عدد 443 میلیمتر اشاره می کند و می گوید: 
بلندمدت که 445  آمار  به  نسبت  میزان  این 
میلی متر است، ۱ درصد کاهش نشان می دهد. 
در هر حوضه  بارش  و کاهش  افزایش  مقدار 
درصد   2 گرگانرود  در  ترتیب  به  نیز  آبریز 
 2 سفلی  اترک  بلندمدت،  به  نسبت  کاهش 
درصد کاهش نسبت به بلندمدت، قره سو 3 

درصد افزایش نسبت به بلندمدت، نکارود علیا 
۱3 درصد افزایش نسبت به بلندمدت، خلیج 
بلندمدت،  به  نسبت  افزایش  درصد   ۱ گرگان 
اندازه گیری  دمای  متوسط  است.  شده  ثبت 
شده ۱5.۹ درجه سانتیگراد که نسبت به آمار 
است،  سانتیگراد  درجه   ۱5.4 که  بلندمدت 
رواناب  می دهد.  نشان  را  افزایش  درجه   ۰.5
شاخص  ایستگاه های  در  شده  اندازه گیری 
درصد کاهش   8۷ بین  استان،  رودخانه های 
دوره  آمار  به  نسبت  را  کاهش  درصد   ۷ تا 

می دهد. نشان  بلندمدت 
 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان توضیح 
می دهد: از ابتدای این سال آبی تاکنون حدود 

از  درصد   25 معادل  مکعب  متر  میلیون   3۱۱
ذخیره آبخوان های استان به دلیل خشکسالی 
و برداشت های بیش از اندازه شارژ نشده است. 
امسال به دالیل خشکسالی و کاهش آب سدها و 
کاهش منابع آب زیرزمینی بخش زیادی از سطح 
زیر کشت استان حذف شد. یکی از راهکارها برای 
کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی کاهش 
کشت محصوالت پر آب طلب است که امسال 
نیز متاسفانه شاهد کشت چند ده هزار هکتاری 
برخی از این محصوالت در استان هستیم و تنها 
با راهکارهای سلبی در این خصوص به نتیجه 
نمی رسیم. زیرا موضوع معیشت مردم در میان 

است که موضوع مهمی است.
مناسب  اقدامات  از  یکی  داد:  ادامه  حسینی 
کشاورز،  معیشت  تامین  بحث  در  امسال 
مانند  محصوالتی  برای  مناسب  قیمت گذاری 
گندم و دانه های روغنی در استان بود که باید این 
موضوع ادامه پیدا کند. نتیجه چنین موضوعی 
موجود  آب  همین  با  معیشت کشاورز  تامین 
است که اقدام مهمی به حساب می آید. تا زمانی 
که بین اقتصاد کشاورزی و منابع آب تناسب 
راهکارهای  از  ما مجبوریم  باشد  نداشته  وجود 
سلبی برای صیانت از منابع آبی استفاده کنیم که 
تنها تا حدی جوابگوست. ضمن اینکه در صیانت 
از آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان 
گروه های  بازدید  و  هوشمند  کنتورهای  نصب 
گشت و بازرسی از منابع آبی نیز از جمله دیگر 

است. اقدامات 
او همچنین در مورد آخرین طرح های اجرا شده 
در این استان می گوید: در هفته دولت پروژه های 
ما در سه محور بود. در بخش مهندسی رودخانه 
بالغ بر 3۰ پروژه الیروبی رودخانه و انهار عملیاتی 
تومان  میلیارد  بر 3  آن  اعتبار  شد که مجموع 
می رسید. در بخش تامین آب زراعی 2۱ پروژه با 
اعتبار ۱6 میلیارد تومان انجام شد که عمدتا مرمت 
بازسازی سدهای بزرگ و کوچک مخزنی و  و 
طرح های  سوم،  محور  بود.  انحرافی  سدهای 
آبرسانی به برخی شهرها بود که ۹ پروژه توسط 
شرکت آب منطقه ای استان انجام شد که اجرای 
این طرح در مجموع 26۰ لیتر بر ثانیه به استان 
اضافه کرد و افتتاح مخزن 2۰ هزار مترمکعبی 
گرگان و ۱3 کیلومتر خط انتقال و حفر چاه ها 
از جمله پروژه های آبرسانی بود که 455 میلیارد 

تومان اعتبار آن بود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان، استفاده از 
شیرین سازی آب دریا و گرفتن مجوز تخصیص 
۷2 میلیون مترمکعب از آب دریا برای تامین 36 
میلیون مترمکعب آب شیرین، استفاده از آب 
سدهای استان با استفاده از سامانه انتقال آب 
صنعت برای شمال استان و تامین آب صنایع 
مقیاس  کوچک  برقابی  نیروگاه های  ایجاد  و 
و  استان  رودخانه های  آبی  منابع  از  استفاده  با 
استفاده از اختالف ارتفاع در رودخانه های استان 
را از جمله راهکارهای تامین آب استان و بهره وری 
بیشتر از منابع آبی استان برشمرد که مطالعات آن 

به انجام رسیده است.

»آب هست ولی کم است« این عبارت تنها به مرکز  و جنوب و شرق ایران محدود نیست. در سال های اخیر با مدیریت معیوب آب،  
نه تنها زاگرس نشینان در غرب دچار مشکل شدند بلکه استان های شمالی هم طعم  کم آبی را چشیده اند. همین موضوع سبب شده 
پروژه های انتقال آب از خزر نه تنها برای کویر مرکزی بلکه درباره استان های همجوار با این دریا هم مطرح شود. نمونه آنها گلستان به 
عنوان شرقی ترین استان شمالی ایران است. در تازه  ترین اظهارنظر سید محسن حسینی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای این استان 

از افزایش ۴0 میلیون متر مکعبی تخصیص آب دریا برای مصارف شرب و بهداشت گلستان عالوه بر تخصیص قبلی خبر داده است. 

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

 در اجرای مواد مذکور بدینوسیله امالکی که برابر آراء هیأتهای  حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی گلباف 
که ادامه عملیات ثبتی آنها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است به ترتیب شماره پالک وبخش و محل وقوع 

ملک و مشخصات مالک واقع در بخش 2۷ کرمان بشرح ذیل:
۱-متقاضی  دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش به شناسه ۱4۰۰۰2۹۰۱۹5  در 
ششدانگ ساختمان پژوهش سرا  به  مساحت  2352/6۰ مترمربع پالک ۱2 فرعی از 88- اصلی مفروز و 
باهنر  شهید  خیابان  رجائی  شهید  خیابان  2۷ کرمان گلباف  بخش  در  واقع  88-اصلی  پالك  از  مجزی شده 

آقای حسین اسدی گوکی از مالك رسمی  پژوهش سرا خریداری 
2-متقاضی  دولت جمهوری اسالمی به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش به شناسه ۱4۰۰۰2۹۰۱۹5 در ششدانگ 
یک باب مدرسه  به مساحت 2535 متر مربع پالک 25 فرعی از 345 -اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 
345-اصلی واقع در بخش 2۷ کرمان گلباف خیابان شهید بهشتی دبیرستان حضرت معصومه  خریداری از 

مالك رسمی اداره آموزش  و پرورش گلباف
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰6/2۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰۷/۰4
محمد مقصودی                                                   
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف
شناسه آگهی : ۱379۴7۸ 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی اصالحی

شماره   به  اقتصاد   هدف  روزنامه  در  شده  منتشر  های   آگهی  پیرو   
شماره   به  بابک  ۱4۰۱/۰2/۱۹نگین   -4۹۷2 و     ۱4۰۱/۰2/۰5   -4۹6۷
3۷8- ۱4۰۱/۰2/۰4و  3۷۹- ۱4۰۱/۰2/۱8مربوط به تقاضای   خانم زهرا 
شریفی پیرجل فرزند اکبر با شماره ملی 3۱4۹۰8۱424   شماره  صحیح  
پالک 448 اصلی   واقع در  صحرای حسین آباد  بخش 4۷ یزد به 
مساحت ششدانگ 55۰ متر مربع می باشد .  لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در یک نوبت  آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
انقضای  خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
صادر  مالكیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت 

خواهد شد.
تاریخ انتشار : یکشنبه  ۱4۰۱/۰6/2۰  

حمید احمد پور
رئیس ثبت اسناد و امالک شهربابک
شناسه آگهی : ۱379۴۶7 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ثبت اسناد شهرستان خرم آباد

نظر باینکه برابر رای صادره شماره ۱4۰۰6۰325۰۰۱۰۱۰538مورخه 6 /۱2 /۱3۹۹  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند رسمی موضوع 
کالسه ۱4۰۰۱۱4425۰۰۱۰۰۱4۱4ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی-تجاری تحت پالک 5۹۹ 
فرعی از ۱ فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 4 خرم آباد بمساحت 86 / ۱۱2 متر مربع در 
الواری فرزند زکی قرار گرفته و مطابق سوابق ثبتی تحدید حدود  مالکیت آقای پاپی زارع 
پذیر  امکان  نیز  ثبت  قانون   ۱5 ماده  ذیل  تبصره  اجرای  و  است  نیامده  بعمل  فوق  پالک 
نمیباشد،برابر تبصره ماده ۱3 قانون تعیین تکلیف عملیات تحدید حدود اختصاصی پالک 
فوق در روز یکشنبه مورخه ۱۰ / ۰۷/ ۱4۰۱ ساعت 3۰ / ۱۱در محل وقوع ملک شروع و انجام 
اخطار میشود  انتفاعی  و  ارتفاقی  دارندگان حقوق  و  به مالکین و مجاورین  لذا  خواهد شد 
در ساعت و تاریخ مقرر در محل حضور به هم رسانند .چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نمایندگان قانونی آنها در وقت تحدید حدود حضور نداشته باشند برابر ماده ۱5 قانون ثبت 
تحدید حدود با حدود اظهار شده از طرف مجاورین به عمل خواهد آمد. هرگاه مجاورین نیز 
در محل حضور نداشته باشند مورد تحدید حدود از ردیف خارج خواهد شد.اعتراض نسبت 
به تحدید حدود طبق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت 
3۰ روز خواهد بود که باستناد ماده 86اصالحی قانون ثبت می بایست در مهلت مقرر در آگهی 
ضمن تسلیم اعتراض به اداره ثبت شهرستان خرم آباد،دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در

 غیر اینصورت حق آنها ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار :2۰ / 6 / ۱4۰۱

صید آقا نجفوند دریکوندی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد گفت: طرح 
انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس و به 
طور خاص شهر المرد و پارسیان با ۱5 هزار میلیارد 

تومان سرمایه گذاری در حال اجراست.
به گزارش مهر، احسان انصاری بیان کرد: بیش از 
۱۰۰ هزار میلیارد ریال کار زیرساختی در منطقه ویژه 
اقتصادی المرد برای دو سال تعریف کردیم که 5۰ 
هزار میلیارد ریال آن عملیاتی شده است؛ یکی از 
طرح های ما در زمینه دفع سیالب در منطقه ویژه 
اقتصادی المرد بیش از هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
با  اقتصادی المرد  است.مدیرعامل منطقه ویژه 
اشاره به اهمیت تامین آب پایدار در مناطق صنایع 
انرژی َبر گفت: احداث زیرساخت های الزم تامین 
آب پایدار در منطقه ویژه اقتصادی المرد در یک 
سال اخیر برنامه ریزی شده است. او با اشاره به 
طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس 
و به طور خاص شهر المرد و پارسیان افزود: این 
طرح با ۱5 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در 
حال اجراست و برای رسیدن به شهر المرد، نیاز 
به سرمایه گذاری بیش از 5 هزار میلیارد تومانی 
دارد. انصاری به نیاز 55 میلیون متر مکعبی آب 
در منطقه ویژه المرد در افق طرح ۱42۰ اشاره کرد 

و گفت: این خط انتقال تا االن برای 6۰ میلیون 
مترمکعب کار انجام می دهد.

او با بیان اینکه هزینه آب در مقابل ارزش افزوده 
اضافه  است،  ناچیز  صنعت،  و  معدنی  ماده 
کرد: آلومینیوم به تنهایی نزدیک به 2 میلیون 
مترمکعب در منطقه ویژه المرد مصرف آب دارد که 
نباید از آب آشامیدن مردم تامین شود و صنایع 

موظف به تامین آب مصرفی خود هستند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد با اشاره 
به مشکالت تامین آب در این منطقه صنعتی 

گفت: در حال حاضر ما آب مورد نیازمان را از 
سد کوثر واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد با 
خط انتقالی به سمت بندرعباس و از خط عبوری 
به نام محرم، استحصال می کنیم که در واقع آب 

شرب مردم است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد با اشاره 
از  نیروگاه ۹۱3 مگاواتی غدیر پس  به ساخت 
یک وقفه و تعطیلی ادامه داد: بهره برداری از این 
نیروگاه، مکملی در تأمین برق پایدار منطقه صنایع 

انرژی َبر المرد خواهد بود.

یک مقام مسئول:

طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس 
در دست اجراست

خبر

آب را 
َهدر ندهیم

ول
ت ا

نوب

وزیر نیرو خبر داد؛

صدور قبض رایگان برای 5 میلیون مشترک خانگی در تابستان
وزیر نیرو اجرای طرح های مدیریت مصرف در 
و گفت:  ارزیابی کرد  موفق  را  امسال  تابستان 
قبض رایگان برای پنج میلیون مشترک صادر 
شد. به گزارش وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان 
مصرف  مدیریت  پایه های  از  یکی  کرد:  بیان 
امسال، مشارکت مردم است که برای مشارکت 
آنان الزم بود با موارد مدیریت مصرف آشنا شوند 
و اقشار جامعه را به مشارکت در این باره دعوت 
فرهنگ سازی  اصلی  واسطه  ادامه داد:  کنیم.او 
و رساندن پیام به مخاطب، رسانه ها بودند که 

به عنوان یکی از مهم ترین رکن مجموعه مدیریت 
مصرف، نقش خود را به نحو احسن اجرا کردند.

مدیریت  اجرای طرح  نتیجه  درباره  نیرو  وزیر 
به  نزدیک  ابتدای فصل گرم  از  مصرف، گفت: 
4۰ میلیون قبض صادر شده که ۱6 میلیون و 
۷۰۰ هزار مشترک )بیش از 4۰ درصد مشترکان( 
مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش 
نشان دهنده  موضوع  این  اضافه کرد:  داده اند.او 
بودن  موفقیت آمیز  و  مردم  عمومی  مشارکت 

است. مصرف  مدیریت  طرح های 

به  قولی که  اساس  بر  اضافه کرد:  محرابیان 
مردم داده شده، قرار شد در کنار این طرح برای 
مشترکان کم مصرف پاداش صرفه جویی در نظر 
گرفته شود که از این بابت نزدیک به 85۰ میلیارد 
مشترکان  به  مصرف  مدیریت  پاداش  تومان 
صنعت برق داده شده که پیش بینی می شود 
این رقم تا آخر فصل تابستان از یک هزار میلیارد 
و  از ۱6 میلیون  نیرو گفت:  هم عبور کند.وزیر 
پاداش  دریافت  شامل  که  قبضی  هزار   ۷۰۰
صرفه جویی شدند، نزدیک به پنج میلیون قبض 

رایگان یا بستانکار شد که نشان می دهد پاداش 
صرفه جویی این مشترکان بیش از هزینه قبض 
آنها بوده است.او درباره برنامه مدیریت مصرف در 
بخش اداری، بیان کرد: در بخش اداری مصوبه 
هیات دولت مبنی بر کاهش 3۰ درصدی مصرف 
نسبت به سال گذشته را داشتیم که با همکاری 
همه دستگاه های دولتی توانستیم این طرح را با 

موفقیت اجرا کنیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه  داد: بر این 
ساعت  یک  اداری  ساعت  شد  مقرر  اساس 
روز  تا در ساعت های گرم  زودتر شروع شود 
اداره های دولتی تعطیل شوند، کاهش دمای 
از  استفاده  و  حرارت دستگاه های سرمایشی 
مولدهای خودگردان از دیگر راهکارهای کاهش 

ادارات در طرح مدیریت مصرف بود. مصرف 
بخش کشاورزی  در  اینکه  بیان  با  محرابیان 
برنامه های مجزایی در پیش گرفته شد،  نیز 
گفت: به طور مثال در بخش کشاورزی قرار شد 
چاه های کشاورزی از بازه زمانی ساعت ۱۱ تا 
۱8، به مدت پنج ساعت خاموش شوند و در 
ازای این تعامل، قبض برق چاه های کشاورزی 

رایگان شود.
او برنامه مدیریت بار مصرف صنایع را برنامه ای 
منعطف و متنوع دانست و بیان کرد: برای 63۰ 
هزار صنعت فعال در کشور متعهد شدیم که برق 
58۰ هزار صنعت را که به طور عمده صنایع خرد یا 
حیاتی مثل داروسازی بودند، بدون محدودیت 

تامین کنیم. 

از ۱6 میلیون و ۷۰۰ هزار قبضی 
که شامل دریافت پاداش 

صرفه جویی شدند، نزدیک به 
پنج میلیون قبض رایگان یا 

بستانکار شد که نشان می دهد 
پاداش صرفه جویی این 

مشترکان بیش از هزینه قبض 
آنها بوده است

»عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور گفت: آمایش سه میلیون هکتار 
قالب ۱۰4 حوضه  از عرصه های طبیعی شمال در 
آبخیز و با تشریح ۹ کاربری جدید در قالب ۷5 الیه 
مطالعاتی انجام و به مرحله اجرا رسیده است«.او 
این خبر را در روز شنبه ۱2 مرداد ۱4۰۱ در کارگروه 
فراقوه ای مبارزه با زمین خواری در سالن جلسات 
یادآوری  کرد.شایان  اعالم  مازندران  استانداری 
توسعه  برنامه ششم  مصوبه  اساس  بر  است که 
شمال  جنگلداری  طرح های  همه  جاری  فعالیت 
برنامه  اول  سال  سه  مدت  در  می بایستی  کشور 
)سال های ۱3۹6 تا ۱3۹8( متوقف شده و از سال 
۱3۹۹ طرح های جایگزین آن تهیه و اجرا شود.در 
اجرای قانون برنامه ششم توسعه، سازمان منابع 
طبیعی بر آن شد که ابتدا مطالعاتی سراسری در 
باره جنگل های شمال انجام داده و سپس بر اساس 
تهیه  اجرایی  طرح های  شده  تعیین  کاربری های 
و اجرا کند.اینک که با توجه به خبر فوق، کار این 
مطالعات به پایان رسیده است. ضمن خدا قوت به 
کلیه دست اندرکاران، چند پرسش مطرح شده امید 
است پاسخ آنها همراه با نتایج ۷5 الیه مطالعاتی در 

اختیار متخصصان و افکار عمومی  قرار گیرد.
مشاور  مهندسان  توسط کدام  مطالعات  این   -۱
انجام شده و نتایج به دست آمده در کدام مرجع 
علمی بررسی، راستی آزمایی موردی و داوری شده 

است؟
2- هزینه این مطالعات و زمان صرف شده چقدر 

بوده است؟
3- چه سطحی از سه میلیون هکتار مطالعه شده 
دارای پوشش جنگلی است؟ این رقم از این نظر 
سازمان  بین  قبل  سال های  در  که  دارد  اهمیت 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  و  طبیعی  منابع 
درباره مساحت جنگل های شمال کشور اختالف نظر 
وجود داشته و این مطالعات می تواند تازه ترین نظر 

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باشد؟
4- در آمایش جنگل های شمال کشور، چه سطحی 
از آن بکر و تقریبا دست نخورده است؟ چه سطحی 
دهه  در شش  چه سطحی  و  دارد؟  احیا  به  نیاز 

مدیریت این جنگل ها احیا شده است؟
شمال کشور  جنگل های  از  سطحی  چه  در   -5

است؟ شده  کاشته  برگ  سوزنی  درختان 
را  چوبی  بهره برداری  توان  جنگل ها  این  آیا   -6
دارد؟ اگر پاسخ مطالعات مثبت است این سطح 
چقدر است و از آن ساالنه چه میزان چوب می توان 

برداشت کرد؟
مستعد گردشگری  جنگل ها  از  سطحی  چه   -۷

است؟ طبیعی 
8- در عرصه سه میلیون هکتاری مطالعه شده چه 
میزان جمعیت انسانی اعم از دائمی  و فصلی حضور 

دارند؟
در  شده  احداث  جنگلی  جاده های  میزان   -۹

است؟ چقدر  کشور  شمال  جنگل های 
۱۰- چه تعداد دام در جنگل های شمال کشور تعلیف 
می کنند؟ چه تعداد مربوط به دامداران جنگل نشین 
)دامسراها( و چه تعداد مربوط به روستاهای داخل 

و حاشیه جنگل است؟
امید است کتابچه های این مطالعات یا فایل های آن 
به تفکیک ۱۰4 حوضه آبخیز در اختیار دانشگاه ها، 
دستگاه  از  خارج  متخصصان  تحقیقاتی،  مراکز 
اجرایی، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد قرار گیرد تا 
تصویر روشنی از وضعیت جنگل های شمال ترسیم 
شده راه های برون رفت از وضعیت کنونی مورد نقد 

و نظر قرار گیرد.

شاهرخ جباری ارفعی

عضو پیشین شورای جنگل
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در پی ابراز نارضایتی استاندار فارس از روند 
پاسارگاد،  شهرستان  گردشگری  توسعه 
و گردشگری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری از مناطق مختلف این شهرستان 
تقویت  بازدید،  این  دنبال  به  کرد.  بازدید 
ساخت  و  برای گردشگران  شهری  خدمات 
کار  دستور  در  پاسارگاد  در  دانشگاه  هتل 
قرار گرفت. به نقل از ایرنا معاون هماهنگی 
امور زائرین و گردشگری استانداری فارس، 
»با  گفت:  رابطه  این  در  فرخ زاده  محمد 
وجود اینکه این شهرستان مجموعه جهانی 
فاقد  اما  داده،  جای  خود  در  را  پاسارگاد 
این  به  سفر  در  گردشگران  و  است  هتل 
یا  مبله  منازل  از  اسکان،  برای  شهرستان 
خانه های مسافر استفاده می کنند. بنابراین 
مربوط  کاره  نیمه  ساختمان  یک  شد  قرار 
یک  به ساخت  علمی کاربردی  دانشگاه  به 
شود.«  داده  اختصاص  شهر  این  در  هتل 
شهرستان  گردشگری  توسعه  متولی  این 
پاسارگاد در ادامه از بازدید میدانی از شهر 
جهانی  میراث  مجموعه  و  مادرسلیمان 
متوجه  »ما  کرد:  اشاره  و  گفت  پاسارگاد 
مختلفی  مسائل  با  مناطق  این  که  شدیم 
این مشکالت  از  بخشی  هستند که  روبه رو 
در  راه و شهرسازی است.  به حوزه  مربوط 
ترافیک  شورای  در  حضور  با  بازدید  این 
به  مربوط  مسائل  پاسارگاد  شهرستان 
راهنما،  تابلوهای  جمله  از  شهرستان  این 

و  هندسی  اصالح های  میدان راه ها، 
ایمن سازی  و  تعویض  مشکالت  همچنین 
معابر و طرح ترافیکی برای ورود و خروج 
از  پس  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  شهر  به 
در  این مشکالت مقرر شد طرحی  ارزیابی 
شورای ترافیک شهرستان آماده شود؛ این 
طرح باید برنامه زمانبندی یک ساله داشته 
باشد و متناسب با آن پیش بینی های الزم 
حوزه  این  در  موانع  و  نواقص  رفع  برای 
انجام شود.« به گفته فرخ زاده یکی دیگر از 
مواردی که باید به آن توجه شود، وضعیت 
پاسارگاد  جهانی  سایت  به  مربوط  ورودی  
» متأسفانه  ارتباط گفت:  این  در  او  است، 

این ورودی  بسیار نامناسب است و در واقع 
از  راستگردی  ایجاد  و  زمین  تملک  با  باید 
جاده اصلی به ورودی شهر، بخشی از این 
مشکل حل شود. به عالوه در بحث پیاده راه 
نیز  پاسارگاد  جهانی  سایت  ورودی  کردن 
نیاز است راه دسترسی از ُپشت موزه ایجاد 
برای  خدمات  ارائه  بستر  مسیر  این  در  و 
بازنگری  همچنین  شود.  فراهم  گردشگران 
سلیمان  مادر  شهر  جامع  طرح  و  پروژه ها 
گرفت  قرار  کار  دستور  در  نیز  پاسارگاد  و 
و  ارتفاع  زمین،  مسائل  طریق  این  از  تا 
محدودیت های میراثی در ساخت و ساز را 

حل کنند.«  2 درجه  حریم  در  ویژه  به 

 نظرخواهی »پیام ما« از کارشناساندرباره وعده شهردار پایتخت برای تولید مسکن 

بار سنگین تهران

ساخت هتل و توسعه خدمات گردشگری در پاسارگاد

آزادسازی 75 هزار متر 
از باغات پایتخت 

از سیطره زمین خواران
خالف  رفع  از  تهران   ۱8 منطقه  شهردار 
متر  هزار   ۷5 از  بیش  سازی  آزاد  و 
این  باغات  و  اراضی کشاورزی  از  مربع 
داد.  خبر  خواران  زمین  چنگال  از  منطقه 
ایسنا،  از  نقل  به  خسروی  جواد  محمد 
راستای  »در  کرد:  بیان  باره  این  در 
و  تهران  شهر  حریم  از  صیانت  و  حفظ 
قانون حفظ   ۱۰ ماده   2 تبصره  اجرای  در 
منظور  به  و  باغات  و  کشاورزی  اراضی 
ساز  و  ساخت  هرگونه  از  جلوگیری 
غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی زراعی و 
فرصت طلب  و  افراد سودجو  ید  خلع  نیز 
 ،۱8 منطقه  شهرداری  حریم  محدوده  در 
غیرمجاز  مستحدثات  شناسایی  از  پس 
که در سنوات گذشته ایجاد شده بود و با 
هماهنگی های الزم شهرداری این منطقه 
به  نسبت  انتظامی،  و  قضایی  مراجع  با 
رفع خالف و آزاد سازی بیش از ۷5 هزار 
باغات  و  کشاورزی  اراضی  از  مربع  متر 
اجرایی  عملیات  این  در  شد.«  اقدام 
مترمربع   5۰۰ و  هزار   6۰ تفکیک  به 
 4۰ و  هزار   2 چهاردیواری،  و  دیوارکشی 
 3۰۰ و  هزار   5 مجاز،  غیر  بنای  مترمربع 
 42 حصارکشی،  و  پرچین  طول  متر 
از  جلوگیری  مورد   ۱4 غیرمجاز،  در  باب 
محل  کردن  پر  و  غیرمجاز  حفاری های 
منطقه  شهرداری  توسط  غیره  و  حفاری 

شد. جمع آوری  و  خالف  رفع   ۱8

فاضالب واحد های 
غیرمجاز زخمی بر تن 

شهرستان قرچک 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
شهرستان قرچک، معضل اصلی شهرستان 
اعالم کرد.  غیرمجاز  واحدهای  فاضالب  را 
در  ظاهری  محمدطاهر  ایسنا،  به گزارش 
اخیر  سال  پنج  »طی  گفت:  رابطه  این 
شده  جمع آوری  غیرمجاز  واحد   3۰ تا   2۰
است اما دوباره از راه دیگری شروع به کار 
نیاز  کرده اند چراکه به تخصص و سرمایه 
ندارد اما درآمد خوبی دارد. برخی واحدها 
را بعضا پلمب کرده ایم اما دوباره از طریق 
به کار  شروع  دیگری  مکان  در  و  شخص 
اشاره  با  مسئول  مقام  این  کرده اند.« 
شهرک  از  خارج  غیرمجاز  واحدهای  به 
غالبا  واحدها  »این  داد:  توضیح  صنعتی 
آنها واحد  از  مشکل فاضالب دارند. برخی 
جمع آوری،  با  هستند که  پالستیک شویی 
پالستیک های  کردن  خرد  و  شستن 
این کار  البته  می کنند  درآمد  کهنه کسب 
استفاده  و  جمع آوری  بازیافت،  نظر  از 
اما  است  خوبی  اقدام  پالستیک ها  دوباره 
بوی  و  باال  آلودگی  واحدها،  این  فاضالب  
بسیار بدی دارند که این مسئله به مشکل 

است.« شده  تبدیل  شهرستان  اصلی 
انجام  اقدامات  با  ارتباط  در  ظاهری 
این  فاضالب های  مشکل  حل  برای  شده 
فاضالب   »مدیریت  بیان کرد:  شهرستان، 
با  شهرک  از  خارج  صنعتی  واحدهای 
وجود  صورت  در  اما  است  خودشان 
ملزم  را  آنها  فاضالب،  زمینه  در  مشکل 
فعال  و  کرده ایم  تصفیه خانه  احداث  به 
این  ما  تالش  همچنین  ندارند.  مشکلی 
ابتدا  و  نرسیم  پلمپ  مرحله  به  است که 
در صورت  و  بدهیم  اخطاریه  متخلفان  به 
مراجعه  قضایی  مراجع  به  بی توجهی 
کنیم. در حال حاضر به طور متوسط 4۰ تا 
۱۰ اخطار در ماه داریم  تا   8 5۰ پایش و 
اما در چند روز گذشته طی دو مرحله تنها 
قالیشویی  واحد   ۱6 به  اخطار   6۰ تا   5۰
با  روستاها  در  گشت زنی  طی  همچنین 
ضایعات  تفکیک  برای  بخشدار  همکاری 

کرده ایم.« صادر  اخطار 

کاهش ۶ درصدی 
نرخ تولد در الیگودرز

از  لرستان  استان  احوال  ثبت  مدیرکل 
نخست  ماهه  پنج  طی  در  نوزاد   ۷۰۹ تولد 
سال جاری در شهرستان الیگودرز خبر داد 
مدت  به  نسبت  میزان  این  بیان کرد که  و 
مشابه سال گذشته، 6درصد کاهش داشته 
است. به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره 
در  امیری  فریبرز  لرستان،  احوال  ثبت  کل 
نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی 
این  در  نوزادان  بیان کرد: »والدت  الیگودرز 
شهرستان شامل 385 پسر و 324 دختر 
بوده و ۹۷ درصد از والدت ها در مهلت قانونی 
۱5 روزه به ثبت رسید که برای ثبت دقیق و 
به روز وقایع حیاتی، همکاری تمامی ادارات 
عضو شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی با 

اداره کل ثبت احوال ضروری است.«

محمد سعید ایزدی: یکی از 
تهدیدهای بزرگ استفاده از 
ظرفیت های تحت عنوان اراضی 
ذخیره نوسازی است که تنها 
فرصت های ارتقای کیفی زندگی 
در شهر تهران است. مثل 
قلعه مرغی، زندان ها و پادگان ها 
که متاسفانه زمزمه بارگذاری 
مسکن در اینها به چشم می خورد

آخرین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن در مردادماه امسال حکایت از رشد دوباره قیمت ها دارد. برآوردها نشان می دهد که متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مرداد امسال ۴۲ میلیون و 7۲9 هزار تومان بوده است. این عدد زمانی معنا پیدا می کند که قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی را در مرداد سال گذشته بدانیم، شاخصی که پارسال حدود 30 میلیون و 970 هزار تومان محاسبه شده بود. این عدد 
یعنی قیمت مسکن نسبت به مرداد پارسال 3۸ درصد رشد پیدا کرده است. اما براساس گزارش های مرکز آمار ایران، روند روبه رشد قیمت 
خرید و حتی اجاره بهای مسکن سبب شده تا هر خانوار شهرنشین به طور متوسط 3۶ درصد از سبد هزینه خود را خرج مسکن کند. موضوعی 
که مسئوالن را به تکاپو انداخته تا تدبیری برای آن اتخاذ کنند.یکی از این نهادها که خودش را در خانه سازی مسئول می داند، شهرداری تهران 
است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران که در زمان نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت مسکن داده بود، حاال در ساختمان 
بلدیه تهران از کمبود یک میلیون مسکن در تهران سخن می گوید. زاکانی حدود یک هفته پیش در مراسمی گفته است که تهران سال ها به 
شیوه ای گران و بدون نیاز به پاسخ مردم اداره شده و حاصل آن کمبود یک میلیون مسکن در تهران بوده است. او که مسکن را سد بزرگی 
برای حل مشکالت خوانده بود، تاکید کرده بود که در مدیریت شهری در کنار سایر مسئوالن تفاهم نامه هایی درباره این موضوع بسته می شود. 
درکنار تفاهم نامه هایی که شهردار تهران از آنها یاد کرده، قرارگاه مسکن هم در شهرداری تهران به پا شده است. قرارگاهی که هدفش برآوردن 
کردن آرزوی آن دسته از شهروندان تهرانی است که دستشان از خانه داشتن کوتاه مانده است. در مواجهه با صحبت های شهردار تهران و طرح 
این موضوع که تهران یک میلیون مسکن کم دارد دو دیدگاه وجود دارد، به نظر می رسد هم طیفان شهردار و حتی یکی از اعضای شورای شهر 
که مشابه جمالت او را تکرار کرده است با سیاست هایش موافقند. در مقابل گروه دیگری از کارشناسان مستقل نگران شهروندانی هستند که 
حتی تصمیمات قرارگاهی هم خانه دارشان نمی کند. آنها همچنین برای پایتختی که جمعیت زیاد شیره آن را کشیده است هم نگرانند. تهرانی 
که حتی در سال های میانی دهه هشتاد هم گفته می شد، »نرخ جمعیت قابل سکونت در واحدهای مسکونی جدید« در آن از »ظرف جمعیتی 
مصوب« عبور کرده بود و تصمیمات تازه شهردار می تواند آن را به مرز انفجار برساند. »پیام ما« در گفت وگو با سه کارشناس دو پرسش را 
مطرح کرده است اینکه آیا تهران واقعا یک میلیون مسکن کم دارد؟ پرسش بعدی از کارشناسان هم درباره تبعات این ساخت وسازها چه در 

بخش های اقتصادی و چه در ابعاد اجتماعی بود.

خبر

در دولت سیزدهم و سازمان 
امور اجتماعی این اراده 
وجود دارد که در قالب 
طراحی دو پایگاه یا دو ستاد 
عملیاتی، امسال بخشی از 
بحرانی ترین مناطق حاشیه 
شهرها را مورد هدف قرار 
داده و با ظرفیت های محلی، 
منطقه ای و جغرافیایی 
و ظرفیت های مردمی؛ 
مشکالت این مناطق را 
کاهش دهیم

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان 
سکونت  از  کشور  اجتماعی  امور 
سکونتگاه های  در  نفر  میلیون   ۱۰
نقاط  برخی  حاشیه  در  غیررسمی 
محمد  داد.  خبر  روستایی  و  شهری 
گفت:  ایلنا،  با  گفت وگو  در  عباسی 
شهرهای  حاشیه  در  مناطق  »این 
به  و  می شوند  دیده  بیشتر  بزرگ 
عنوان  به  و  واقعیت  یک  عنوان 
در  اجتماعی  آسیب های  از  یکی 
اجتماعی  آسیب های  بررسی  گروه 
الی   5 طول  در  و  شده اند  محاسبه 
معظم  مقام  توصیه  سال گذشته   6
به  رسیدگی  متولیان،  به  رهبری 
به  غیررسمی  و  حاد  مناطق  این 
اجتماعی  آسیب های  از  یکی  عنوان 
سازمان  رئیس  است.«  بوده 
به  اشاره  با  کشور  اجتماعی  امور 
برای  شده  برنامه ریزی  اقدامات 
تشریح  مناطق  این  مشکالت  رفع 
این  سیزدهم  دولت  »در  کرد: 
دو  در  نظامند  نگاه  یک  در  جریان 
یعنی  است،  شده  برنامه ریزی  بعد 
سازندگی ها  و  نظام کالبدی  در  هم 
و شهرسازی ها دیده شده است چرا 
اخالقی  آسیب های  از  بخشی  که 
با  و  کرده  النه  مناطق  این  درون 
در  مناطق  این  اینکه  به  توجه 

برخی  است  ممکن  هستند  حاشیه 
و  شده  تقویت  آن جا  در  جرائم  از 
پناه  آن جا  به  مجرمان  از  برخی 
فرهنگی  بعد  در  همچنین  بیاورند. 
کالبدی  قرارگاه  در  مناطق،  این  در 
و  کشور  وزارت  در  سازندگی  و 
این  برای  اجتماعی  امور  سازمان 
مناطق برنامه ریزی شده و به عنوان 
اجتماعی  فرهنگی  پایگاه  یک 
مناطق  این  برای  برنامه ریزی هایی 
با  بتوان  تا  است  گرفته  صورت 
آسیب های درون این مناطق مقابله 
بر  تاکید  ضمن  او  کرد.«  جدی 
بهداشت،  مدرسه،  مانند  موضوعاتی 
از  »بسیاری  افزود:  فرهنگی؛  مراکز 
این  مردم  که  اجتماعی  پایگاه های 
مناطق از آن محروم بوده و نیازمند 
قرار  کار  دستور  در  »که  هستند  آن 
از  استفاده  طریق  از  نیز  ما  بگیرد. 
و  منطقه ای  محلی،  ظرفیت های 
مردمی  ظرفیت های  و  جغرافیایی 
برد.  را پیش خواهیم  برنامه هایمان 
خوشبختانه مجلس شورای اسالمی 
برای  را  توجهی  قابل  اعتبار  امسال 
توجه به این مسائل در بودجه سال 
اجتماعی  اعتبارات سازمان  در   ۱4۰۱
قرار داده است. این امر می تواند در 
باشد.« مفید  مناطق  این  بازسازی 

سکونت ۱0 میلیون حاشیه نشین در کشور

|  
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 |

| روزنامه نگار  |

| سوگل دانائی |

در ابتدا باید بپرسم که منظور از اینکه ما 
داریم چیست؟  نیاز  میلیون مسکن  یک 
بر مسکنی  مازاد  میلیون مسکن  آیا یک 
چند  باید  می خواهیم؟  است،  موجود  که 
برآورد  در  باشیم.  داشته  نظر  در  را  نکته 
محاسباتی  واقع  در  مسکن  نیاز  جدید 
خانواده های  تعداد  اینکه  می شود،  انجام 
جدید چه قدر خواهند بود؟ عالوه بر این 
انباشته هم از گذشته داریم که  نیاز  یک 
در واقع نسبت خانوار در واحد مسکونی ما 
یک نیست و در واقع تعداد خانوار بیشتر 
از واحدهای مسکونی است. اما یک نیاز 
سومی هم هست و آن در واقع جایگزینی 
برای مسکن هایی است که ناایمن هستند 
در  دارند.  قرار  ناکارآمد  بافت های  در  و 
این برآوردها این موضوعاتی مدنظر قرار 
می گیرد. همان زمان که طرح جامع تهیه 
می شد، بحث این بود که اگر تا افق ۱4۰5 
باشیم  نداشته  ناکارآمد  بخواهیم مسکن 
و  باشیم  نداشته  مسکن  انباشته  نیاز  و 
به نیازهای جدید هم پاسخ دهیم، سالی 
با  باشیم.  داشته  مسکن  باید  قدر  چه 
میلیون مسکن  این یک  اگر  تفسیر  این 
غیررسمی  بافت  در  که  افرادی  برای  را 
هستند در نظر بگیریم یک بحث است و 

یک موضوع دیگر این است که بگوییم نه 
این یک میلیون مسکن برای خانوارهای 
اضافه  جمعیت  زمان  آن  و  است  جدید 
در  داشت.  خواهیم  هم  شهر  به  شونده 
واقع این موضوع برای هر گروه و پاسخ 

به این نیاز داستان خودش را دارد.
تهران  شهر  جمعیت  که  نیست  تردیدی 
تهران  شهر  جامع  طرح  که  تعدادی  از 
معماری  عالی  شورای  مصوب   86 سال 
بود، عبور کرده  و شهرسازی تعیین کرده 
جمعیت پذیری  ظرفیت  یعنی  است. 
بود،  نفر  میلیون  نیم  و  نه  حدود  تهران 
واحد  تعداد  نظر  از  ظرفیت  آن  اکنون 
مسکونی که ساخته شده رد کرده است. 
هرچند که این واحدها جابه جا و نادرست 
ساخته شده است. یعنی ساختمان هایی 
ساخته شده  و سه  دو  و  یک  مناطق  در 
نبوده  محدوده  آن  ساکنان  مناسب  که 
وجود  محدوده  آن  در  برایشان  تقاضا  و 
دیگر  سوی  از  نیستند.  اصال  و  نداشته 
پایین تر  و گروه های  دهک ها  برای  خانه 
این  با  است.   نشده  ساخته  مناطق  در 
را در  اگر کل جمعیت  باید گفت  توضیح 
ظرفیت  تهران  بگوییم:  باید  بگیریم  نظر 

ندارد. را  اضافه  جمعیت 

یک میلیون مسکن
پاسخگوی نیاز کدام گروه است؟ 

| کارشناس اقتصاد مسکن |

  | محمود اوالد |

تهران و مجموعه  تفاوتی میان شهر  باید 
آخرین  شویم.  قائل  تهران  شهرهای 
سال هایی که من در وزارتخانه بودم، شورایی 
پایتخت  ساماندهی  شورای  عنوان  تحت 
راه اندازی شد که بتوانیم بین این دو موضوع 
تعادلی ایجاد کنیم. یعنی بین شهر هشت 
میلیونی تهران که »مهاجرت  فرست« است 
و مجموعه شهر تهران با ۱4 میلیون جمعیت 
اکنون  نیازی که  است.  »مهاجر پذیر«  که 
اعالم می شود بدون توجه به این  است که 
بدانند شهر تهران نه ظرفیتی برای توسعه 
بارگذاری  و تحمل هرگونه  تاب  نه  و  دارد 
جدید را دارد. شهر تهران را بحران هایی مثل 

فرونشست و زلزله هم تهدید می کند. تهران 
به هیچ عنوان امکان بارگذاری جدید ندارد 
و باید در وضع موجود ساماندهی شود. این 
موضوع را عالوه بر طرح جامع، طرح  های 
دیگری که حتی مدیریت شهری تهیه کرده 
است، تایید کردند اما متاسفانه هنوز اصرار 
بر بارگذاری وجود دارد. ظرفیت هایی در شهر 
تهران برای بارگذاری از جنس مسکن وجود 

دارد اما نه یک میلیون.
از  استفاده  بزرگ  تهدیدهای  از  یکی 
ذخیره  اراضی  عنوان  تحت  ظرفیت های 
نوسازی است که تنها فرصت های ارتقای 
مثل  است.  تهران  شهر  در  زندگی  کیفی 

قلعه مرغی، زندان ها و پادگان ها که متاسفانه 
زمزمه بارگذاری مسکن در اینها به چشم 
به  من  پاسخ  مهم ترین  لذا  می خورد. 
پرسش های شما تفاوت بین شهر تهران 
و مجموعه شهری تهران است. شهری که 
ندارد  بارگذاری جدید  برای  هیچ ظرفیتی 
تهران که  از مجموعه شهری  برعکس  اما 
صحبت می کنیم، وقتی سه میلیون و 4۰۰  
هزار نفر ساکن در حوزه های غیررسمی و 
بسیار  آنها  ساماندهی  دارد،  حاشیه نشین 
قلمروی  حال  هر  به  اما  است  ضروری 
تصمیمات شهرداری تهران فقط در محدوده 

است. تهران  شهر 

| معاون اسبق وزیر 
راه و شهرسازی |

تهران ظرفیت بارگذاری تازه ندارد  | محمد سعید ایزدی |

اینکه یک میلیون مسکن به تهران اضافه 
شود باعث اضافه شدن یک میلیون خانوار 
به تهران می شود، دو مقوله جداگانه است. 
چون همان خانوارهایی که قبال هم در تهران 
زندگی می کردند به طور مداوم از تهران طرد 
می شوند. یعنی مساله این نیست که تهران 
یک میلیون مسکن نیاز دارد یا نه، مسئله 
استطاعت پذیر  مسکن  آیا  که  است  این 
این  هم  تهران  مساله  نه.  یا  دارد  نیاز 
استطاعت پذیر  تهران  در  مسکن  است که 
جدید  مسکن  ساخت  با  بنابراین  نیست 
لزوما مشکل استطاعت پذیری سکونت در 
بدتر  بلکه می تواند  و  نمی شود  تهران حل 
رویکردها  هم  دلیل  همین  به  شود.  هم 
است  عالقه مند  شهرداری  اگر  است.  مهم 
بسازد  رویکرد  این  با  بسازد،  مسکن  که 
که یک میلیون مسکن را نفروشد بلکه با 
قیمت اجاره استطاعت پذیر در شهر تهران 
اجاره دهد. اگر حاضر باشد این کار را انجام 
قصدشان  است که  معلوم  وقت  آن  دهد، 
رفع مشکل مسکن در تهران است. اما اگر 
بازاری کند  وارد  را  آن  و  بسازد  می خواهد 

و  خرید  سکونت  برای  آن  در  مسکن  که 
فروش نمی شود و فقط برای واسطه گری و 
داللی بازی خرید و فروش می شود، لزوما 
مشکل حل نمی شود. در محاسبات مسکن 
تعداد  هرجا  که  است  کلی  شاخص  یک 
برابر شود،  تعداد خانوار  با  واحد مسکونی 
معموال  می شود.  حل  ما  مسکن  مشکل 
به  می شود  حرف  مسکن  کمبود  از  وقتی 
واحد  تعداد  و  خانوار  تعداد  اختالف  این 
جا  را  چیزی  اما  می شود  اشاره  مسکونی 
می اندازند و آن هم مفهوم استطاعت پذیر 
در  است.  مسکونی  واحد  تعداد  روی 
سال های قبل با همین سیاست که تعداد 
هم  به  را  مسکونی  واحد  تعداد  و  خانوار 
نزدیک کنند، انواع وام ها به تولیدکنندگان 
لزوما خروجی  اما  داده شد  انبوه مسکن 
استطاعت  قابل  مسکن  طرح ها  این 
نبود.  طرح ها  این  هدف  گروه های  برای 
مسکن  اما  داریم  مسکن کم  ما  بنابراین 
که  مسکنی  لزوما  نه  و  استطاعت پذیر 
برای سکونت نیست و وارد بورس و بازار 

می شود. مسکن 

مسکن در تهران 
استطاعت پذیر نیست

| عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی |

  | علی طیبی |
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هرمزگان

و  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری   معاون میراث 
صنایع دستی هرمزگان گفت: منتقدان و عالقه مندان آثار 
تاریخی گالیه های بسیاری از وضعیت میراث فرهنگی 
این استان دارند که به آنها حق  می دهیم و در عین حال 
از آنان تقاضا داریم برای حفظ این آثار در کنار ما باشند.
ایرنا  با خبرنگار  در گفت و گو  روز شنبه  نوروزی  عباس 
اظهار داشت: همه ما وظیفه حفظ آثار و ابنیه تاریخی و 
به عبارتی کلی تر میراث فرهنگی که از گذشتگان رسیده 
را برعهده داریم و هیچ کس نمی تواند خود را در این 

خصوص بدون مسوولیت بداند.
وی ادامه داد:  امیدواریم روزی برسد که منتقدان در کنار 
اداره کل میراث فرهنگی باشند و صاحبان قلعه مغویه 
ارگانها است برای  آثاری که در اختیار سایر  بستکی و 

مشارکت در مرمت با میراث فرهنگی همکاری کنند.
و  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری   معاون میراث 
نمونه،  عنوان  به  تصریح کرد:  هرمزگان  دستی  صنایع 
منتقدان می توانند هیات امنای حسینیه بی بی هاشم در 
بندرلنگه یا عمارت کاله فرنگی که در وسط حوزه علمیه 
قرار گرفته را برای مرمت این بناها راضی کنند تا میراث 
وظیفه خود  انجام  به  نسبت  بتواند  فرهنگی هرمزگان 

اقدام کند.
نوروزی اشاره کرد: این اداره کل سال هاست برای گرفتن 
مجوز مرمت عمارت کاله فرنگی که در وسط حوزه علمیه 
تا کنون به  قرار گرفته تالش می کند که این تالش ها 

مرمت  از  پس  شده  ذکر  بنای  است،  نرسیده  جایی 
می تواند مورد استفاده طالب قرار گیرد.

ستاد  هرمزگان،  اوقاف  اداره کل  منتقدان،  وی گفت:  
اجرایی فرمان حضرت امام، شهرداری ها، اداره کل راه و 
شهرسازی و صاحبان بناهای تاریخی و خیران در مسیر 
حفظ میراث فرهنگی در کنار ما باشند و این تصور که 
وظیفه  خصوص  این  در  فرهنگی  میراث  اداره کل  تنها 

دارد درست نیست.
وی ابراز داشت: مرمت، نگهداری و حفاظت از این آثار 
ارزشمند که نام اثر ملی بر آنها قرار دارد دارای اهمیت 
ویژه ای بوده و این ها نشانه ای از هویت و ریشه دار بودن 

ما است.
و  فرهنگی، گردشگری  میراث  اداره کل  میراث  معاون 
صنایع دستی هرمزگان با قدردانی از کسانی که نسبت 
اقدام  ارزشمند  و  قدیمی  تاریخی،  خانه های  به خرید 
فرهنگی  میراث  دوستداران  از  برخی  گفت:  می کنند، 
چنین بناهایی را خریداری و احیا می کنند که این اقدام 

است. ارزشمند  بسیار 
نیست  ِصرف  انتقاِد  زمان  دیگر  اکنون  افزود:  نوروزی 
بلکه وقت آن است که منتقدان با عمل خود وارد میدان 
شوند و در این مسیر می توانند از بندر کنگ الگو برداری 
کنند، اگر در روستایی در شرق یا غرب و شمال هرمزگان 
خانه ای قدیمی باقی مانده اهالی آن می توانند نسبت به 

مرمت و حفظ آن اقدام کنند.

عالقه مندان آثار تاریخی  برای حفظ 
میراث فرهنگی هرمزگان همکاری کنند

 مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی آذربایجان  شرقی از برگزاری 
هفته فرهنگی جمهوری تاجیکستان در تبریز طی هفته دوم مهر ماه امسال خبر داد.

احمد حمزه زاده روز شنبه در نشست مشترک با مدیرکل همکاری های فرهنگی و 
امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، با اشاره به انجام 
هماهنگی های الزم برای برگزاری هفته فرهنگی تاجیکستان در تبریز ، افزود: هفته 
دوم مهر ماه سال جاری با مدیریت اداره  کل فرهنگی و ارشاد اسالمی استان شاهد 
برگزاری هفته فرهنگی تاجیکستان در تبریز خواهیم بود که این اداره  کل نیز با آمادگی 

کامل در برگزاری هرچه بهتر این رویداد حضور داشته و مشارکت می کند.
وی با اشاره به وجود مقبره کمال الدین خجندی در تبریز و توجه ویژه مردم تاجیکستان 
به این شخصیت فرهنگی و هنری، اظهار داشت: همین موضوع ارتباط مردم این دو 
خطه را به یکدیگر نزدیک تر کرده است که از این مزیت فرهنگی و اجتماعی باید به 

بهترین شکل ممکن استفاده شود.
حمزه زاده ادامه داد: عالوه بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین مردمان دو کشور ایران 
و تاجیکستان، همه  ساله مردم تاجیکستان برای بازدید از مقبره کمال الدین خجندی 

در باغ دو کمال تبریز حضور می یابند.

شرکت  این  ریالی  میلیارد   ۱5۰ کمک  از  رضوی  خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
برای لوله کشی داخلی منازل 25۰۰ مددجوی کمیته امداد و بهزیستی در راستای 
مسئولیت های اجتماعی خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان 
رضوی، حسن افتخاری با اعالم این خبر اظهار کرد: پیرو تصمیمات سفر استانی ریاست 
محترم جمهوری و ابالغ مصوبه هیأت مدیره شرکت مّلی گاز ایران، تفاهم نامه ای با 
عنوان پرداخت هزینه لوله کشی رایگان گاز داخلی منازل مددجویان بین شرکت گاز و 
نهادهای متولی حمایت از مددجویان در استان شامل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و سازمان بهزیستی منعقد شده است. وی افزود: مطابق این تفاهم نامه شرکت گاز 
خراسان رضوی هزینه لوله کشی داخلی منازل 25۰۰ مددجوی کمیته امداد و بهزیستی 
استان را که فاقد اشتراک قبلی گاز هستند تا سقف 6۰ میلیون ریال به ازای هر مشترک 
پرداخت خواهد کرد. به گفته افتخاری، مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای این 
طرح ۱5۰ میلیارد ریال است که از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز با هدف تحقق 
مسئولیت های اجتماعی هزینه می شود. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: 
پرداخت هزینه اجرای این طرح پس از صحت سنجی عدم سابقه اشتراک قبلی و اخذ 

تأییدیه های قانونی توسط شرکت گاز پرداخت خواهد شد.

مهندس مهدی پارسا گفت: ۱۰ هزار تن پودر میکرونیزه بنتونیت از ابتدای سال 
روابط  به گزارش  شد.  تولید  فردوس  احیای شده  صنعتی  واحد  در  تاکنون 
عمومی شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی به نقل از خبرگزاری صدا و 
سیمای خراسان جنوبی، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی خراسان جنوبی گفت: واحد صنعتی تولید پودر میکرونیزه بنتونیت در 
این شهرستان که در گذشته با ۱۰ درصد ظرفیت تولید فعالیت داشت و نیمه 

تعطیل شد اکنون با حداکثر ظرفیت به تولید بازگشته است. 
پارسا با اشاره به اینکه 5۰ درصد تولیدات این کارخانه به استان های خراسان 
نیز  تولیدات  ارسال شده است، گفت: 5۰ درصد   بندرعباس  رضوی، کرمان، 
وی گفت:  است.  شده  ارسال  عربی  متحده  امارات  و  روسیه  به کشور های 
محصوالت این کارخانه در حفاری، ریخته گری، گندله سازی و صنایع فوالدی 
استفاده می شود. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی تاکید 
کرد: با احیای کارخانه پودر میکرونیزه بنتونیت فردوس از ابتدای سال ۱۰ هزار 
تن پودر میکرونیزه بنتونیت تولید و برای 35 نفر به صورت مستقیم شغل 

ایجاد شده است.

هفته فرهنگی تاجیکستان 
در تبریز برگزار می شود

لوله کشی گاز منازل مددجویان 
کمیته امداد و بهزیستی به کمک شرکت گاز

ایجاد اشتغال برای 35 نفر 
با احیای واحد صنعتی در فردوس

| تبریز | | خراسان رضوی | | خراسان جنوبی |

تعدیل تعرفه موجب 
افزایش کیفیت خدمات 

مخابرات می شود 
مؤمنی، گلستان - مدیر مخابرات منطقه گلستان 
کیفیت  افزایش  در  مؤثر  عامل  را  تعرفه  تعدیل 
روابط  ادارۀ  به گزارش  دانست.  مخابرات  خدمات 
غالمعلی  دکتر  منطقه گلستان،  مخابرات  عمومی 
تعرفه های  تعدیل  مزایای  پیرامون  که  شهمرادی 
مخابراتی سخن می گفت با اشاره به تأثیر تعدیل 
تعرفه در کیفیت بخشی به خدمات و سرویس های 
مخابراتی آن را عامل مهمی در این زمینه دانست. 
از ۱2 سال عدم تغییر  او گفت: درصورتی که پس 
و  بماند  باقی  ثابت  همچنان  مخابراتی  تعرفۀ  در 
شاهد تعدیل در تعرفه ها نباشیم، نمی توان انتظار 
را  و کشور  استان  در  مخابرات  توسعۀ  داشت که 
گلستان،  منطقۀ  مخابرات  مدیر  باشیم.  داشته 
را ناشی  عدم نوسازی و پشتیبانی مطلوب شبکه 
از کمبود نقدینگی در مخابرات عنوان کرد و افزود: 
و  جدید  مکان های  در  شبکه  توسعۀ  امکان  عدم 
بدون ارتباط، عدم امکان تأمین ملزومات مصرفی 
و در نتیجه افت پایداری شبکه، عدم امکان تکمیل 
همچنین  اختالل  افزایش  و  پشتیبانی  مسیرهای 
عدم تحقق سیاست های دولت سیزدهم در توسعۀ 
تعدیل  عدم  نتایج  از  کشور  ارتباطی  و  فناوری 
پایان  در  دکتر غالمعلی شهمرادی  است.  تعرفه ها 
سخنان خود همکاری، حمایت و همراهی نهادهای 
تصمیم گیرنده در تعدیل منطقی تعرفه را خواستار 
شد و گفت: مزایای این تصمیم درست قطعًا عاید 
مردم عزیز کشور می شود تا بتوانند با کیفیت ترین 

باشند. داشته  اختیار  در  را  ارتباطات مخابراتی 

آغاز عملیات عمرانی احداث 
۴ بوستان در رفسنجان  

زیربنایی  امور  و  شهرسازی  معاون   - کرمان 
بوستان   5 اینکه  بر  تأکید  با  رفسنجان  شهرداری 
محله ای از سال گذشته تاکنون در دست احداث 
بوستان  احداث 4  آغاز عملیات عمرانی  از  است، 

داد. خبر  مختلف  نقاط  در  جدید 
شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
رفسنجان، مهندس سید علی پورباقری اظهار کرد: 
 45 خمینی  مصطفی  خیابان های  بوستان های 
در محلۀ خواجو، حاشیه های فضای سبز خیابان 
در  فرهنگ  بلوار  و  امام  یادگار  در شهرک  امامت 
شهرک فرهنگیان تا پایان سال احداث می شوند 

می رسند. بهره برداری  به  و 
به  بیشتر  توجه  ارتقای کیفیت محیط شهری،  او 
را  سبز  فضای  سرانۀ  افزایش  و  شهروندان  رفاه 
بوستان های محله ای  احداث  اهداف  از مهمترین 
مصطفی  خیابان  بوستان  گفت:  و  کرد  عنوان 
خمینی 45 به مساحت دو هزار مترمربع و اعتبار 
بلوار  بوستان  و  ریال  میلیون   5۰۰ و  یک میلیارد 
و  به مساحت 4 هزار مترمربع   2۱ امام علی )ع( 

می شود. احداث  ریال  2۷ میلیارد  اولیۀ  اعتبار 
شهرداری  زیربنایی  امور  و  شهرسازی  معاون 
سبز  فضای  احداث  از  همچنین  رفسنجان، 
امام  یادگار  شهرک  در  امامت  خیابان  حاشیه ای 
به مساحت 2۰ هزار مترمربع و اعتبار 25 میلیارد 
بلوار  سبز  فضای  حاشیۀ  و گفت:  داد  خبر  ریال 
 ۷ مساحت  به  فرهنگیان  شهرک  در  فرهنگ 
احداث  ریال  میلیارد   25 اعتبار  و  مترمربع  هزار 
مهرماه  از  بیان کرد:  پورباقری  مهندس  می شود. 
در حال  بوستان محله ای   ۹ تاکنون  سال گذشته 

است. احداث 

مدیرعامل شرکت گاز استان 
اردبیل افزایش سطح رضایتمندی 
مشتریان، ارتقای کیفیت خدمات 

ارائه شده، افزایش سودآوری و 
کاهش شکایات مشترکین را 

مزایای فرآیند ممیزی و سیستم 
تضمین کیفیت عنوان کرد و گفت: 

اعتقاد داریم که کیفیت مسیر 
بی پایان است و عزم راسخ برای 

حرکت در مسیر کیفیت در شرکت 
گاز استان اردبیل وجود دارد

شرکت  مدیرعامل   - بلوچستان  و  سیستان 
گفت:  بلوچستان  و  سیستان  فاضالب  و  آب 
انتقال  آبرسانی، کلید  جهاد  بزرگ  طرح  اجرای 
و  آب شیرین کن ها  احداث  عمان،  دریای  از  آب 
افزایش ظرفیت شیرین سازی آب از دریا و حفر 
چاه های آب ژرف، تنها گوشه ای از اقدامات دولت 
آبی در سیستان و  برای رفع مشکالت  سیزدهم 

است. بلوچستان 
وضعیت  افزود:  ایسنا  با  گفت وگو  در  قاسمی 
و  آسمانی  نزوالت  کاهش  دلیل  به  آبی  منابع 
جمعیتی  نقاط  اغلب  در  بی رویه  برداشت های 
کشور نامطلوب است، اما شرایط جنوب شرق به 
ویژه سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و اقلیمی منطقه به مراتب بحرانی تر 

است. شده 
وی بیان کرد: این خطه که در واقع با دربرگرفتن 
استان  پهناورترین  کشور،  مساحت  درصد   ۱۱.4
ایران محسوب می شود، از یک سو از فقر منابع 
آبی و از سوی دیگر به دلیل سال ها خشکسالی 

به قدری  رنج می برد، وضعیتی که زخم های آن 
عمیق شده که شرایط را بیش از هر نقطه ای در 

این خطه بحرانی کرده است.
به گونه ای  استان  این  در  شرایط  قاسمی گفت: 
است که تأمین آب 48 درصد شهرها و روستاها 
وابسته به منابع زیرزمینی بوده، منابعی که پایدار 
آب های  به  وابسته  نیز  آن  درصد   38 نیست، 
و  هیرمند  رودخانه  شرایط  به  است که  سطحی 
آب های مرزی وابستگی دارد و در این میان تنها 
۱4 درصد آن از طریق شیرین سازی آب از دریا و 

تأمین می شود. زیرزمینی لب شور  آب های 
وی افزود: بدون تردید در استانی که منابع آبی 
پایداری ندارد و آثار بیش از دو دهه خشکسالی 
طرح های  اجرای  می کند،  سنگینی  آن  پیکره  بر 
هر  از  بیش  جبران کمبودها  منظور  به  بلندمدت 
در  که  است  حیاتی  البته  و  ضروری  نقطه ای 
طرح های  گذشته  سال های  طی  راستا  همین 
متعددی تعریف شد که از جمله آن می توان به 

اشاره کرد. عمان  دریای  از  آب  انتقال  طرح 

نگهداری سیستم  ممیزی  افتتاحیه  جلسۀ   - اردبیل 
متین  سید  میرسعید  حضور  با  کیفیت  مدیریت 
ارشد،  مدیران  اردبیل،  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
از  برخی  رؤسای  همچنین  و  ممیزان  و  سرممیزان 
واحدهای ستادی به صورت حضوری در سالن جلسات 
ستاد مرکزی این شرکت برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سید متین، مدیرعامل 
مستمر  بهبود  به  اهتمام  ضرورت  بر  شرکت،  این 
فّعالیت های سازمان و تقویت آن تأکید کرد و افزود: 
ممیزی داخلی در راستای شناسایی نقاط قّوت و ضعف 
دورۀ  پایان  در  داریم  انتظار  و  دارد  به سزایی  اهمّیت 
ممیزی نگهداری سیستم مدیریت کیفیت در گزارشی 
شناسایی  شاهد  می شود،  ارائه  ممیزین  توسط  که 
پوشش  و  اصلی  فرآیندهای  بر  تاثیرگذار  پارامترهای 
نقاط ضعف در فرآیندها باشیم. همچنین، او خواستار 
با هّمت و جدّیت کارکنان  بهبود مستمر شرکت  روند 

در سال جاری و سال های آتی شد.مدیرعامل شرکت 
گاز استان اردبیل افزایش سطح رضایتمندی مشتریان، 
ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده، افزایش سودآوری و 
کاهش شکایات مشترکین را مزایای فرآیند ممیزی 
و سیستم تضمین کیفیت عنوان کرد و گفت: اعتقاد 
داریم که کیفیت مسیر بی پایان است و عزم راسخ برای 
اردبیل  حرکت در مسیر کیفیت در شرکت گاز استان 
وجود دارد.مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل در بخش 
دیگری از سخنان خود، اهمّیت نتایج حاصله از ممیزی 
و  دقیق  ممیزی  برای  ممیزان  تمرکز  و  شرکت  برای 
یافتن نقاط قابل بهبود در بخش های مختلف سازمان 
و ارائۀ آن برای ارتقای شرکت را مهم دانست و بیان 
کرد:  با توجه به نتایج عملکرد در ارزیابی های اخیر، 
انتظار می رود که عدم انطباق ها ریشه ای شناسایی شده 
و  نتایج ملموس  به  تا دستیابی  بهبود  و فرصت های 

ارتقای جایگاه شرکت پیگیری شود.

امید مدیر آبفا سیستان و بلوچستان به انتقال آب و حفر چاه ژرف

برنامه های فشرده ای در حوزه تضمین کیفیت 
گاز اردبیل در دستور کار است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
سیستان و بلوچستان:  این خطه 

که در واقع با دربرگرفتن ۱۱.4 
درصد مساحت کشور، پهناورترین 
استان ایران محسوب می شود، از 

یک سو از فقر منابع آبی و از سوی 
دیگر به دلیل سال ها خشکسالی 

رنج می برد، وضعیتی که زخم های 
آن به قدری عمیق شده که شرایط 
را بیش از هر نقطه ای در این خطه 

بحرانی کرده است

شماره : ۱۴0۱۶03۱900۸00۱05۸
تاریخ : ۱۴0۱/05/30

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه 
ثبت ملک زرند   

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

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

فاقد سند رسمی
دوم  هیات   ۱4۰۱6۰3۱۹۰۰8۰۰۰356 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضی خانم نسترن محمودی زرندی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 2۹8۱۰۱۱۹44 صادره از کرمان در 
یک باب مغازه مشتمل بر طبقات مسکونی به مساحت 

از پالک 238۹ اصلی واقع  ۱۱3.35 مترمربع 
در بخش ۱3کرمان به آدرس زرند خیابان پوریا 
ولی نبش خیابان ابوذر خریداری از مالک رسمی 
آقای حسن سلطانی زرندی محرز گردیده است 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰6/۰5

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰6/2۰ 
حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : ۱3۶۸۸۸۸

شماره : ۱۴0۱۶03۱900۸00۱0۶۲
تاریخ : ۱۴0۱/05/30

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه 
ثبت ملک زرند   

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

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

فاقد سند رسمی
دوم  هیات   ۱4۰۱6۰3۱۹۰۰8۰۰۰884 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
مجید  فرزند  زرندی  میرزائی  مهدی  آقای  متقاضی 
باب  یک  در  زرند  از  صادره   ۷۹2 شناسنامه  بشماره 
خانه به مساحت ۱8۱.55 مترمربع مفروز و مجزی 

شده  از پالک ۱۰ فرعی از 238۹ اصلی واقع 
در بخش ۱3کرمان به آدرس زرند خیابان ۱۷ 
شهریور خریداری از مالک رسمی آقای مهدی 
چراغی زرندی محرز گردیده است لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰6/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰6/2۰

حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
 شناسه آگهی : ۱3۶۸93۸

شماره : ۱۴0۱۶03۱900۸00۱۱3۸
تاریخ : ۱۴0۱/0۶/0۸

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک زرند   

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

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

فاقد سند رسمی
دوم  هیات  رای شماره ۱4۰۱6۰3۱۹۰۰8۰۰۰858  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند  آبادی  پور ملک  آقای رسول جاللی  متقاضی 
در  زرند  از  صادره   8 شناسنامه  شماره  به  حسین 
از  مترمربع   6۱۷.۷5 مساحت  به  خانه  باب  یک 

 ۱3 بخش  زرند  در  واقع  اصلی   2286 پالک 
کرمان به آدرس شهرک امام سجاد خریداری 
شیخی  ده  ابولی  علی  آقای  رسمی  مالک  از 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 
خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
در  است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 
اعتراض  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰6/2۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰۷/۰4 
حسین توحیدی نیا
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : ۱37773۶

وم
 د

ت
نوب

وم
 د

ت
نوب

ول
ت ا

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرماننوب
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت    

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

برابر رای شماره ۱4۰۱6۰3۱۹۰۱4۰۰۱854- ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
۱4۰۱/۰4/22- هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نجمه گوبان روش  
فرزند نجاتعلی  بشماره شناسنامه 3۰2۰2۱4335 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
2۰۰ متر مربع پالک - فرعی از ۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۹ -اصلی قطعه یک واقع 
در اراضی جنگل آباد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای جان محمد ساالری  محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰6/۰6
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰6/2۰

/م الف: ۲۸0
جواد فاریابی 
رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

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

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱4۰۱6۰3۱۹۰۹۱۰۰۰64۱ -۱4۰۱/۰3/23 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانه بهداشت قلعه سنگ کوشکمور ششدانگ ساختمان اداری به مساحت 62۹ 
مترمربع پالک - فرعی از38۰- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 38۰- اصلی قطعه سه  واقع در 
عنبرآباد روستای قلعه سنگ کوشکمور بخش 34 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای تاج محمد 
دادشاهی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 .
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰6/۰6

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰6/2۰ 
 مصیب حیدریان 
 رئیس ثبت اسناد امالک 
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آگهی مناقصه عمومی
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱0۱3 مورخ ۱۴00/۱۲/0۲ شورای محترم 

اسالمی شهر، نسبت به:
۱-  اجرای عملیات احداث بوستان گردشگری و ساختمان 

زورخانه واقع در بلوار امام حسین )ع( 
۲- اجرای عملیات حفاری جهت احداث شمع بتنی پل 

روگذر بلوار خلیج فارس
3- نظارت بر اجرای عملیات  پل روگذر واقع در بلوار خلیج 

فارس
۴- اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی پل روگذر 

واقع در بلوار خلیج فارس
5- اجرای عملیات تکمیل گذر و پیاده روسازی ضلع شرق 

و غرب بلوار امام علی )ع(
لذا  نماید.  اقدام  عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از    
صالحیت که  واجد  های  شرکت  و  پیمانکاران  کلیه  از 
تجربه و توانایی انجام كار را دارند، دعوت بعمل  می 
شركت  شرایط  از  اطالع  و  اسناد  دریافت  جهت  آید 

در شهرداری  واقع  قراردادها  امور  دفتر  به  مناقصه  در 
مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی 
و  مراجعه    www.news.rafsanjan.ir اینترنتی 
پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مركزی  شهرداری  دبیرخانه  به   ۱۴0۱/07/0۶ مورخ 

نمایند.  تسلیم 
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام 

یا هر یک از پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات 

مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 3۴۲5۸70۱-5 -03۴ 

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان
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تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴0۱/0۶/۲0
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴0۱/0۶/۲7

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

۱3۱SXمدل۱39۱  سایپا  سواری  سبز  برگ 
نقره ای متالیک رنگ به شماره  موتور۴7۸07۱7 
به   NAS۴۱۱۱00C ۱۱۸۲9۲۸ شاسی  وشماره 

شماره پالک ۶5 ب ۱۴3 ایران 9۴ متعلق 
از  و  مفقود  نمداد  فرامرزی  اسماعیل  به 

. است  اعتبار ساقط گردیده  درجه 

سایپا  سواری  خودروی  شناسنامه  و  سند 
تیپ ۱3۱SE مدل 97 به رنگ سفید روغنی 
شماره  و   M۱3/۶۱3۲55۶ موتور  شماره  به 
شاسی NAS۴۱۱۱00J 3۴5۱39۶ و شماره 
مفقود  ق39   ۴۱۲-  ۶۸ ایران  انتظامی 

است. اعتبار ساقط  از درجه  و  گردیده 

)دانشنامه( ارشد  کارشناسی  موقت  مدرک 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رشته حقوق خصوصی 
افسانه  خانم  به  متعلق  رفسنجان  واحد 

ملی  شماره  به  علی  فرزند  پور  عابدین 
ی  درجه  واز  شده  مفقود   30۴0۲055۱۱

. باشد  می  ساقط  اعتبار 
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
www.payamema.ir @payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:جراری  )091۲۲131089(

چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(

امور اداری: شیوا کرمیامور استان ها و سایت: فاطمه صمدیان   0919۲769839
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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
 دبیر منابع طبیعی، آب و انرژی: فاطمه باباخانی

دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

خبرنگار میراث فرهنگی: فاطمه علی اصغر
 خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست: فروغ فکری

 منابع طبیعی و جامعه محلی: ستاره حجتی
 صفحه آخر: صدف سرداری رفسنجانی

 شهر: سوگل دانائی 

 شبکه های اجتماعی: فاطمه آقامالیی
 صفحه آرایی: ندا صفاریان

رتبه روزنامه پیام ما :40.4     گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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عکس:  ایرنا

هر  برای  خودرو  واردات  »حق  عنوان  با  کارزاری 
در  است.  جریان  در  کارزار  وب سایت  در  ایرانی« 
آمده  جمهور  رئیس  به  خطاب  کارزار  این  متن 
است: »روشن است که هیچ فرد یا مجموعه ای با 
به خرید  کردِن مشتری  و مجبور  رقبا  حذف کردِن 
با محدود  استدالل که  این  نیست.  توسعه  به  قادر 
می کنند  رشد  داخلی  خودروسازهای  واردات  کردِن 
که  است  درآمدی  کسب  برای  توجیه  یک  صرفًا 

ندارد. مشروعیت 
حقوق  به  عنایت  با  داریم  تقاضا  امضاکنندگان،  ما 
انتخاب،  حق  داشتِن  و  ایرانی  هر  انسانِی  اولیه 
هر  که  طوری  به  بفرمایید  آزاد  را  خودرو  واردات 
خودروی  یک  شخصی  مصرف  برای  بتواند  ایرانی 
با  و  تعرفه  بدون  را  خارجی  دوم  دست  یا  صفر 

کند.«  کشور  وارد  واقعی  قیمت 
 ۱4۰۱ مهر   3۰ تا  و  آغاز شده  تیر   3۱ از  این کارزار 
سوی  از  تاکنون  کارزار  این  همچنین  دارد.  ادامه 

است. شده  امضا  نفر   5۰۰6

تو را خبر ز دل بی قرار باید و نیست

غم تو هست ولی غمگسار باید و نیست

اسیر گریٔه بی اختیار خویشتنم

فغان که در کف من اختیار باید و نیست

 

چو شام غم دلم اندوهگین نباید و هست

چو صبحدم نفسم بی غبار باید و نیست

مرا ز بادٔه نوشین نمی گشاید دل

که می به گرمی آغوش یار باید و نیست

درون آتش از آنم که آتشین گل من

مرا چو پارٔه دل در کنار باید و نیست

به سردمهری باد خزان نباید و هست

به فیض بخشی ابر بهار باید و نیست

 

چگونه الف محبت زنی که از غم عشق

تو را چو الله دلی داغدار باید و نیست

کجا به صحبت پاکان رسی که دیدٔه تو

به سان شبنم گل اشکبار باید و نیست

رهی به شام جدایی چه طاقتیست مرا

که روز وصل دلم را قرار باید و نیست

 

رهی معیری

جایزه  پیشتر  خاموش« که  »درخت  فیلم 
 )MFA( بهترین فیلم از جوایز فیلم مونیخ
به دریافت  بود حاال موفق  را دریافت کرده 
از  ژانرها  همه  در  بلند  فیلم  بهترین  جایزه 
جوایز فیلم سن دیگو آمریکا  شده است. 
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، 
فایسال  کارگردانی  به  خاموش«  »درخت 
سویسال و تهیه کنندگی علی نوری اسکویی 
تولید مشترک ایران و ترکیه 2۱ امین جایزه 
خود را از جوایز فیلم سن دیگو تابستان 2۰22 
این رویداد هر سال در چهار  دریافت کرد. 
فصل در شهر سن دیگو آمریکا برگزار می شود 
و در ادامه بهترین های هر فصل در رویداد 
فیلم  اکران  می کنند.  رقابت  باهم  ساالنه 
»درخت خاموش« در ایران از روز یکشنبه، 
۱3 شهریور آغاز شده است. سردار اورچین، 
سزین آکباش اوغلو، مرت یاووزکان و کوبرا 
کیپ در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. 
نویسنده  زندگی  درباره  خاموش«  »درخت 
ایست که در مرز جدایی از همسرش قرار دارد 

و در همین حین برمال شدن رازی از زندگی 
گذشته پدرش او را در مسیر جدیدی قرار 
می دهد. این فیلم که پیش از این در ترکیه 
اکران شده است، با مشارکت بنیاد سینمایی 
فارابی، بخش سینمایی شبکه TRT ترکیه 
و همکاری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ 
است.  شده  ساخته   ترکیه  کشور  در  ترکیه 
نامزدهای  فهرست  در  خاموش«  »درخت 

نماینده اسکار 2۰23 ترکیه قرار دارد.

جایزه ای دیگر برای درخت خاموش حق واردات خودرو 
برای هر ایرانی

کارزار

آماره انتشارات: 
باید  اقتصادی  محاسبات  درک  »برای 
بنیانی تر شروع کنیم. ما در  از مباحث 
جهانی زندگی می کنیم که خواسته های 
ارضای  برای  که  منابعی  از  انسان ها 
فلذا  است.  بیشتر  است،  نیاز  آن ها 
زمان  ما  همه  مواجهیم.  »کمیابی«  با 
سپری  روز  طول  در  را  محدودی 
که  کرد  دّقت  باید  )یعنی  می کنیم 
منابع محدودی  استو  نیز کمیاب  زمان 
اهداف  به  تا  دارد  قرار  ما  دسترس  در 
دلخواه خود برسیم. یکی از موضوعات 
کلیدی و اساسی در اقتصاد این است 
می شوند  اّتخاذ  چگونه  تصمیم ها  که 
مختلف  موارد  به  کمیاب  منابع  تا 
و  زمان  اختصاص  یابند.  تخصیص 
سایر منابع برای ساختن ُتسِتر به این 
برای  آن ها  از  نمی توانیم  که  معناست 
رو  این  از  استفاده کنیم.  مقاصد  سایر 
دیکته  را  »انتخاب«  ضرورتًا  کمیابی 
خود  نوبه  به  نیز  »انتخاب«  و  می کند 
را  انتخاب های گوناگون  بین  بده بستان 
در پی دارد، زیرا تصمیم به استفاده از 
به  خاص  یک کاربرد  در  منابع کمیاب 
از سایر کاربردهای  معنای چشم پوشی 

اتریشی  اقتصاد  است…«  منابع  آن 
وین  مکتب  به  که  اتریشی  مکتب  یا 
مکتب های  از  یکی  است،  مشهور  نیز 
جریان  از  خارج  اقتصادی  اندیشه 
بر  اقتصادی  مکتب  این  است.  اصلی 
اساس  بر  خودبه خودی  سازمان یابی 
از  است.  استوار  قیمت  ها  کار  و  ساز 
فردگرایی  به  می توان  آن  دیگر  اصول 
پول  نبودن  خنثی  و  روش شناختی 

کرد. اشاره 
جی.  پیتر.  و  کوین  جی.  کریستوفر. 
به  اتریشی  اقتصاد  کتاب  در  بوتکه 
اصول  با  را  مخاطبان  ساده،  زبان 
اساسی این مکتب فکری و اقتصادی 
آشنا می کنند. از مزیت های این کتاب 
درک  و  خواندن  برای  که  است  این 
پیش نیاز  هیچ  به  نیازی  مطالبش 

نیست. اقتصادی 

| اقتصاد اتریشی به زبان ساده| 
| کریستوفر جی کوین، پیتر جی بوتکه |

| مترجم: محمد جوادی |

| همایون ارشادی و هوتن شکیبا 
در »دوازده« |

نمایش »دوازده« به کارگردانی رامتین کیان پور و تهیه کنندگی 
در  و هوتن شکیبا  ارشادی  با همراهی همایون  علی کیان پور 
عمارت نمایشی سیمرغ روی صحنه می رود. به گزارش ایرنا از 
روابط عمومی نمایش، دوازده عنوان نمایشی است که از یکشنبه 
2۰ شهریور در عمارت نمایشی سیمرغ روی صحنه می رود و 
روایتگر داستان یک قتل و قضاوتی است که پس از آن ذهن 
گروهی از افراد را به تسخیر خود در می آورد. متن نمایش نامه 
»دوازده« برگرفته از فیلم  سینمایی »دوازده مرد خشمگین« 
نوشته رجینالد رز محصول ۱۹5۷ آمریکا است که در فضایی 

متفاوت اجرا می شود.

| جایزه »زن در سینما« 
به لیال حاتمی تعلق گرفت |

ونیز،  جشنواره  حاشیه  در  درخشید.  هم  باز  حاتمی  لیال 
روزنامه نگاران ایتالیایی جایزه ساالنه »زن در سینما« را به چهار 
نفر از جمله لیال حاتمی بازیگر ایرانی اعطا کردند. به گزارش ایسنا 
به نقل از خبرگزاری ایتالیایی اسکانیوز، لیال حاتمی که امسال 
یکی از اعضای هیئت داوران بخش مسابقه اصلی جشنواره ونیز 
است، جایزه ساالنه »زن در سینما« را را به همراه »آدری دیوان«، 
روزنامه نگار، نویسنده، فیلمنامه نویس و کارگردان لبنانی االصل 
»ملیکا آیان« هنرمند و خواننده ایتالیایی، »دریا ترگوبووا« بازیگر 
و تهیه کننده اوکراینی و »کیارا اوگولینی« روزنامه نگار سینمایی 
توسط  در سینما«  دریافت کرد. جایزه »زن  ایتالیا  اهل کشور 

روزنامه نگاران سینمایی زن ایتالیا اعطا می شود.

| تئاتر  |

| سینما |

پس از مخالفت شهرداری تهران با حصارکشی دور 
تئاتر شهر، حاال خبر دیگری از این مجموعه به گوش 
می رسد: تخصیص بودجه ای برای بازسازی کلی این 
مجموعه. بازسازی ای که هر از گاهی خبری درباره آن 
اعالم می شود و چندی پیش وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در بازدید از مجموعه تئاتر شهر تاکید داشت 
که باید تعمیرات داخلی آن در دستور کار قرار بگیرد.
سال 86 مسئله بازسازی تئاتر شهر مطرح شد. در آن 
مقطع نه تنها بخش مهمی از مشکالت فنی مجموعه 
بر  هم  دیگری  مسائل  بلکه  نشد،  حل  شهر  تئاتر 
مشکالت قبلی اضافه شد که ساده ترینش تغییراتی در 
شکل ظاهری مجموعه بود. حاال بار دیگر خبر بازسازی 
تئاتر شهر به گوش می رسد. سید محمد جواد طاهری 
که چند ماهی است بر صندلی مدیریت این مجموعه 
نشسته در گفت وگو با ایسنا از تخصیص بودجه برای 
بازسازی درون بزرگ ترین مجموعه نمایش تئاتر ایران 

خبر می دهد. 

به دنبال اختصاص بودجه خارج از ضوابط
طاهری می گوید: به دنبال بازدید وزیر فرهنگ 
بازسازی کلی  دوباره  آن  طی  اسالمی که  ارشاد  و 
وزیر  آقای  شدم  مطلع  پیگیری کردم،  را  مجموعه 
رایزینی هایی کرده اند  جمهوری  رئیس  با  خودشان 

تا  شده  انجام  وزارتخانه  طرف  از  نامه نگاری هایی  و 
بازسازی کلی مجموعه اختصاص  را برای  بودجه ای 
معاونت  برآورد  خبر شده ام،  با  جایی که  تا  بدهند. 
عمرانی وزارت ارشاد برای این کار، تا سقف 4۰ میلیارد 
تومان بوده است و این نامه از سوی وزارتخانه ارسال 
شده تا از طرف ریاست جمهوری بودجه ای به این امر 
اختصاص داده شود.علی اصغر جان نثار، معاون اداره 
نظارت بر پروژه های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هم در تکمیل توضیحات او و درباره چگونگی 
تخصیص این بودجه، توضیح می دهد: این بودجه 
به صورت مجزا و خارج از ضوابط سازمان برنامه به 
مجموعه تئاتر شهر اختصاص پیدا می کند. اعتباری که 
برای بازسازی ساختمان های تئاتر شهر، موزه هنرهای 
فیلمخانه  هنر،  سنگلج،  محراب،  تاالرهای  معاصر، 
ملی ایران، خانه تئاتر برای سال ۱4۰۰ دیده اند، 28 
میلیارد تومان است اما آقای وزیر به دنبال این هستند 
که 4۰ میلیارد تومان فقط و فقط برای تئاتر شهر و 
ادامه  در  بدهند.طاهری  اختصاص  از ضوابط،  خارج 
بهداشتی  سرویس های  وضعیت  می کند که  تایید 
و حرفه ای کشور  فاخر  تئاتر  در شان  این مجموعه 
پایین  راهروهای  سقف   بحث  همچنین  و  نیست 
که نه از نظر ایمنی درست است و نه از نظر زیبایی 
هم برای مجموعه مناسب است.او همچنین اضافه 

می کند: در کنار اینها، موارد دیگری هم داریم مانند 
کف راهروهای پایین که باید اصالح شود،  به عنوان 
نمونه فضای جلوی پالتو تاالر سایه که قبال موزاییک 
شده و ایجاد سر و صدا می کند و حاال باید اپوکسی 
شود. رنگ دیوارها هم موضوع دیگری است که باید 
به آن بپردازیم. امیدواریم این موارد در کوتاه مدت 
برطرف شود. فعال در حال مشورت هستیم تا بتوانیم 
سنخیت  مجموعه  با  استفاده کنیم که  متریالی  از 
داشته باشد و بتوانیم هویت بصری آن را حفظ کنیم. 
شاید برای رنگ آمیزی، از رنگ سیمانی که در ورودی 
مجموعه شاهدش هستیم و قبال هم بوده و متاسفانه 

بعد عوض شده، استفاده کنیم.

بازسازی تحت نظر کجا و چه کارشناسانی
طاهری درباره سابقه تلخ بازسازی ها و چگونگی 
انجام بازسازی جدید، می گوید: آنچه من از آن مقطع 
تئاتری  دوستان  از  بعضی  است که  این  می دانم، 
خودمان به عنوان مشاور در آن دوره حضور داشتند و 
کوشیدند کمک کنند تا به زعم خودشان اتفاق درستی 
بیفتد. شاید امروز آنچه در آن مقطع رخ داده، از نگاه 
ما غلط بوده است. تا جایی که متوجه می شدم، نباید 
به صرف اینکه بودجه از طریق وزارتخانه تامین شده، 
خیلی از اشتباه ها را به عهده آن گذاشت چون وزارتخانه 
اعالم کرده بود مشاوری هنری معرفی کنید تا در کنار 
پیمانکار ما به اشتراک نظر برسند ولی آنچه درباره 
اتفاقات گذشته به گوش من رسیده و فکر می کنم 
در حد مجموعه اجحاف شده، این است که بخشی از 
تقصیرها به عهده خودمان بوده است که نمونه هایش 
مثال در بازسازی تاالرهای بلک باکس کامال مشهود 
است. سالن  بلک باکس مانند تاالرهای چهارسو، سایه 
یا قشقایی تعریف خود را دارد؛ جعبه سیاهی که به 
کارگردان اجازه می دهد چیدمان خود را داشته باشد 
ولی در حال حاضر این سالن ها با وجود صندلی های 

ثابت شان، قابلیت اصلی خود را از دست داده اند.
او می گوید اکنون برای این بازسازی تمام نقشه هایی 
را که از این مجموعه تهیه شده، برای کارشناس میراث 
همه  بازسازی  در  اعالم کرد  و  تایید  فرستاده اند که 

بخش های جزیی، نظارت خواهد داشت.

برنامه جدید برای بازسازی تئاتر شهر

موسسه Het Nieuwe نخستین دوساالنه و نمایشگاه 
انرژی خورشیدی را با کیوریتوری ماتیلدا کرژیکوفسکی 
و همکاری مرجان ون اوبل و پائولین ون دونگن افتتاح 
کرد. این رویداد مجموعه ای از پروژه ها در مورد انرژی 

خورشیدی در جامعه، محیط زیست و طراحی را بررسی 
می کند. به گزارش هنرآنالین، در بحبوحه بحران انرژی، 
دوساالنه فرصتی برای طراحان و عموم مردم است تا 
روند گذار به انرژی و فناوری خورشیدی را در حالی که 

به سمت آینده ای بدون کربن حرکت می کنیم، بررسی 
کنند.امروز چقدر انرژی داریم و نیاز داریم؟ اگر جهان 
با انرژی خورشیدی کار کند چه تغییر می کند؟ سفری 
به تاریخ خورشید در نمایشگاه انرژی، بازدیدکنندگان را 
دعوت می کند تا قبل از اینکه با طیف متنوعی از پروژه ها 
آشنا شوند، درباره سطوح انرژی شخصی خود فکر کنند 

و درباره مفاهیم آن بحث کنند. 
»برای  است:  آشکار  انرژی خورشیدی  پیام دوساالنه 
تفکر  از  باید  خورشید،  نیروی  از  حداکثری  استفاده 
تکنوکراتیک فراتر برویم.« به مدت هفت هفته، دوساالنه 
انرژی خورشیدی بحثی را در مورد روابط جدید بین 
را  متنوع  دیدگاه های  باز،  اطرافشان  محیط  و  مردم 
جمع آوری و تبادل اطالعات بین متخصصانی را که با 

انرژی خورشیدی کار می کنند، ترویج می کند.
برنامه های این رویداد عبارت از سمینار بین المللی در 
آثار آلیس  از  مورد طراحی خورشیدی و نمایشگاهی 
در  ساخته شده  پروژه  یک  و  پولسکا  آنیسکا  وانگ، 

است. اوبل  ون  مرجان  استودیو 

برگزاری نمایشگاه انرژی خورشیدی در هلند


