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۴ادامه در صفحۀ

رهبر انقالب سیاست های کلی برنامه هفتم را با اولویت 
پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت ابالغ کردند

اصالح الگوی کشت، مدیریت یکپارچه 
منابع آب و سیاست های آمایش سرزمین 

سیاست های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل »اقتصادی«، »امور زیربنایی«، 
»فرهنگی و اجتماعی«، »علمی، فناوری و آموزشی«، »سیاسی و سیاست 
خارجی«، »دفاعی و امنیتی«، »اداری، حقوقی و قضایی« و در ۲۶ بند تصویب 

شده است

 نگاهی حقوقی

به مکان یابی اشتباه 
پتروشیمی بهبهان

 اما و اگرهای نوبت دوم کشت برنج 
در شمال ایران

برنج دوم؛ آب بر و آفت زا

انجمن حمایت از کودکان در بیانیه ای 
پیشنهاد کرد که پیش نویس قانون 
تشکل های اجتماعی، از دستور کار 
مجلس خارج شده و بازبینی شود

تنهایی پر هیاهوی 
سازمان های مردم نهاد

 معدن کاوی در خانه خرس سیاه
  یکی از ساکنان روستای »نگار تاج آباد«: ما برای جلوگیری از معدن کاوی به منابع طبیعی، محیط زیست و… رفتیم اما ماجرا برای هیچکس اهمیت نداشت

معدن کاوان به کوه »گت« آمده اند و با وجود مخالفت روستاییان نیکشهر، فعالیت در زیستگاه »مم بلوچی« را آغاز کرده اند

| دبیر اندیشکده تدبیر آب |

| انوش نوری اسفندیاری |

| روزنامه نگار |

| نرگس جودکی |

مالحظاتی درباره سیاست های 
برنامه هفتم توسعه

 تصمیم ادغام کانون 
از کجا می آید؟

خبر درخواست واگذاری کتابخانه های کانون به نهاد 
نویسندگان  نهاد  از  آه  کتابخانه ها که منتشر شد، 
کودک و نوجوان و کانونی ها بلند شد. آنها گفتند 
که این تصمیم اشتباه است. گفتند که این ادغام 
بیشتر بوی انحالل می دهد. گفتند و دالیل بسیاری 
هم آوردند در سوگ نامه هایی که نوشتند و بیانیه ای 
را  این حرف ها  اما چگونه می شود که  دادند.  که 
پیش از چنین تصمیمی از متخصصان نشنیده و 
نظرشان را نپرسیده باشند. چگونه می شود بدون 
بررسی نقطه پایانی بر نیم قرن تجربه  ی ترویج 

کتاب و فعالیت های فرهنگی این نهاد گذاشت.

 طرح واگذاری کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 به  نهاد کتابخانه های عمومی انتقادهای گسترده ای در پی داشت

هوشنگ مرادی کرمانی در گفت وگو با »پیام ما:
 مگر این خبر شایعه نیست؟ نمی توانم تصور کنم قرار است چه شود

در کمین کانوندر کمین کانون
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۲ادامه در صفحۀ

تلفن: 09۱۲3۶3۲۸7۸

دعوت به همکاری

بُحران کم آبی را جدی بگیریم

آگهی مناقصه عمومی  
پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی ۶ عدد تابلو تبلیغاتی 

۱- آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت ۱3:30 مورخ ۱۴0۱/0۶/30
۲- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

٣- سپرده شرکت در مناقصه: ۱.۸00.000.000 ریال
۴- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

۵- تاریخ بازدید از پروژه: ۱۴0۱/0۶/۲7
۶- کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

محور  جاده   ۵0 کیلومتر  سیرجان،  پیشنهادات:  اسناد،  تحویل  محل   -7
سیرجان - شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ 

مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
۸- تلفن جهت هر نوع هماهنگی : 09۱3۱۴۲0۶۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام 

تعطیل(

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی ۶ عدد تابلو 
تبلیغاتی به شرکت های دارای فعالیت مشابه و مرتبط واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 

۱۴0۱/0۶/۲3 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

 مدیریت امور حقوقی و قراردادها

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به خرید 
7۵0 عدد بشکه ۲00 لیتری مخروطی )قیفی( مخصوص بسته بندی شیره 
خرما از طریق مناقصه کتبی عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان فروش 
می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه از دفتر مرکزی شرکت 
ارتش – نبش کوچه شماره ۱۲  بلوار جانباز – خیابان  واقع در کرمان – 
را  خود  پیشنهادی  قیمت  کرمان(  نصر  و  فتح  و صنعت  )شرکت کشت 
مطابق برگ شرایط تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴0۱/0۶/۲۸ تحویل 
دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مناقصه ساعت ۱۲:30 همان روز در 

دفتر مرکزی شرکت می باشد.

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان
تلفن تماس: 034-32758002

آگهی مناقصه  

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق)ساتبا( 

سامانه جامع مدیریت احداث و بهره برداری  
نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک مقیاس بزرگ به 

شماره 2001001020000007

نوبت دوم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

در  همکاری  جهت  داروساز  دکتر  فنی  مسئول 
نیازمندیم. کرج  در  عصر  و  صبح  روزانه  داروخانه 

 ۱۹ کووید  آزمایش  میلیارد   ۹  - رضوی  خراسان 
در چین از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون حداقل ۵.۴ 
میلیون تن گازهای گلخانه ای تولید کرده است. به 
نقل از اسکمپ، پروفسور دانشگاه فناوری شیمیایی 
 ۱۹ کووید  آزمایش های  وقتی  می گوید:  پکن 
میلیون ها بار در سطح جهانی به  طور روزانه انجام 
 شود، به  طور قطع تاثیری به دنبال خواهد داشت.

گروهی از محققان دریافتند چرخه عمر یک آزمایش 
چین  در   ۱۹ کووید  نوکلئیک  اسید  تشخیصی 
دی اکسید  کیلوگرم   ۰.۶ انتشار  به  منجر  می تواند 
کربن شود که معادل حدود نیمی از انتشار کربن 
است. این کشور  در  فرد  یک  روزانه  برق   مصرف 

کردند  اعالم  جدیدی  تحقیق  در  محققان 
و  نقل  و  حمل  آزمایش،  کیت های  تولید 
گازهای  انتشار  باعث  همگی  زباله  تصفیه 
می شود. هوا  آب و  آلودگی  و   )GHG(گلخانه ای 

بر این اساس بهتر است روش های پیشرفته برای 
تصفیه زباله، حمل و نقل با کربن کم و استفاده از 
مواد سازگارتر با محیط  زیست در نظر گرفته شود 
زیرا جهان همچنان به مبارزه با همه گیری ویروس 
کرونا ادامه می دهد و برخی از کشورها به رهبری 
 چین سیاست مقابله با کووید صفر را اجرا می کنند.

آزمایش های  حاضر  حال  در  محققان  گفته  به 
برای  چین  کشور  سراسر  در  انبوه  سطح  در  کوید 
می شود. اعمال  بیماری  شیوع  از   پیشگیری 

فناوری  دانشگاه  جمله  از  موسساتی  محققان 
شیمیایی  فناوری  دانشگاه  گوانگدونگ، 
پکن)BUCT( و دانشگاه میشیگان آن آربور آمریکا 
نیز گفته اند اگرچه تشخیص کووید ۱۹ برای پایان 
دادن به همه گیری از اهمیت باالیی برخوردار است اما 
 تاثیرات زیست محیطی آن  را نباید نادیده گرفته شود.

پزشکی  زیست  مهندسی  استاد  شین،  سو 
از  یکی  و  پکن  شیمیایی  فناوری  دانشگاه  در 
یک کیت  زمانی که  تحقیق، گفت:  این  محققان 
داریم  تمایل  اغلب  می بینیم،  را  آزمایشی  کوچک 
وقتی  اما  بگیریم  نادیده  را  آن  محیطی  تأثیر  که 
طور  به   جهانی  در سطح  بار  میلیون ها  آزمایش ها 
از  حجم  این  حتم  طور  به   شود،  انجام  روزانه 

خواهد گذاشت. تاثیر  زیست  محیط   بر   آزمایش 
چین از زمان شیوع بیماری کووید ۱۹ در ماه مارس 
شانگهای سیاست های سختگیرانه تری  در  امسال 
کشور  سراسر  در  شهر  ده ها  است.  کرده  اتخاذ 
آتاعمال  بر  را  سفر  محدودیت های  و  قرنطینه 
فناوری  مرکز  مانند  شهرها  از  برخی  کرده اند. 
کووید  آزمایش های  مارس  ماه  از  شنژن  جنوبی 
باید  ساکنان  که  طوری   به   کرده اند؛  عادی  را   ۱۹
شبکه  طریق  از  ساعت   ۷۲ یا   ۴۸  ،۲۴ هر  را  آن 
دهند. انجام  رایگان  آزمایش  امکانات  از   عظیمی 

محققان اثرات زیست محیطی مانند انتشار گازهای 
گلخانه ای، فلزات سنگین و آالینده های آب از یک 
آزمایش کووید ۱۹ در چین را با پیروی از یک رویکرد 
 چرخه کامل حیات »از گهواره تا گور« بررسی کردند.

توسط  اغلب   ۱۹ کووید  معمولی  آزمایش  یک 
بار  یک  سواب  یک  از  استفاده  با  تکنسین 
یا  بینی  از  تنفسی  مواد  جمع آوری  برای  مصرف 
لوله  یک  در  را  آن  وی  می شود.  آغاز  بیمار  دهان 
سپس  می بندد؛  ویروس  انتقال  محیط  حاوی 
بالینی  آزمایشگاه  به  آزمایش  ایستگاه  از  را  آن 
استخراج  موضوع  این  دنبال  به  می کند.  منتقل 
می شود.  انجام  نوکلئیک  اسید  تقویت  و   RNA
عفونی شده  آن ضد  از  پزشکی پس  پسماندهای 
می شود. دفع  باال  دمای  با  زباله سوز  یک  در   و 

گازهای  انتشار  مجموع  دریافتند  محققان 
که  است  گرم   ۶۱۲.۹ آزمایش  هر  در  گلخانه ای 
است. متان  کمی  و  کربن  دی اکسید  آن   بیشتر 

گلخانه ای  گازهای  انتشار  کرد:  بیان  سو 
طور  به   نوکلئیک  آزمایش   ۲ از  ترکیبی 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  معادل  تقریبی 
است. چینی  ساکن  یک  روزانه  برق   مصرف 
این موضوع نشان می دهد حداقل ۵.۴ میلیون تن 
آزمایش های  دلیل  به   می تواند  گازهای گلخانه ای 
باشد.  تولید شده  در چین  تنها  آن هم  کووید ۱۹ 
به   ۲۰۶۰ سال  در  بود  شده  متعهد  که  این کشور 
 ۱۱.۹ از  بیش  برسد،  صفر  کربن  خالص  انتشار 
میلیارد تن گازهای گلخانه ای یا ۳۳ درصد از میزان 
 کل جهان را طی سال ۲۰۲۱ در چین منتشر کرد.
نشان   ۱۹ آزمایش کووید  فرآیند  تحلیل  و  تجزیه 
می دهد تصفیه زباله بیشترین سهم انتشار گازهای 
گلخانه ای با ۷۱.۳ درصد از کل را تشکیل می دهد. 
تولید کیت آزمایش و حمل و نقل به  ترتیب ۱۴.۵ و 
 ۱۳.۳ درصد در انتشار گازهای گلخانه ای سهم دارد.

فرآیند تصفیه ضایعات مستلزم انتشار زیادی است 
زیرا تمام زباله ها با بخار با دمای باال استریل و در 
یک زباله سوز با دمای باال بین ۸۵۰ تا ۱۲۰۰ درجه 
سانتیگراد دفع می شوند که هر ۲ نیاز به تنظیمات 

انرژی قابل توجهی دارد.

 آزمایش هایی که بالی جان محیط  زیست شد

سازمان  جنگل  امور  معاون   - بوشهر 
کاهش  از  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
خبر  طبیعی  منابع  اراضی  در  آتش سوزی 
در  امسال  آتش سوزی  میزان  گفت:  و  داد 
سال  به  نسبت  کشور  طبیعی  منابع  اراضی 
است.  یافته  کاهش  درصد   ۶۰  گذشته 
نقی  بوشهر،  از  تسنیم  خبرگزاری  به گزارش 
خبرنگاران  جمع  در  دیروز  ظهر  شعبانیان 
جنگل داری  امسال  اینکه  بیان  با  بوشهر  در 
استان  سه  در  آزمایشی  صورت  به   اجتماعی 
اجرا  بویراحمد  و  و کهگیلویه  ایالم  کردستان، 
اجتماعی  جنگل داری  داشت:  اظهار  می شود 
بیشتر  جنگل  با  مردم  ارتباط  مناطقی که  در 
می باشد حائز اهمیت است و تالش می شود 
مردم  درصدی   ۱۰۰ مشارکت  با  عرصه ها  این 
منابع  امور جنگل سازمان  حفظ شوند.معاون 
جوان سازی  از  کشور  آبخیزداری  و  طبیعی 
بیان  و  داد  خبر  زاگرس  بلوط  جنگل های 
کرد: با برنامه ریزی انجام شده امسال تالش 
زادآوری  و  حمایت  تقویت،  با  می شود 
طبیعی شش میلیون هکتار جنگل های بلوط 
شوند. جوان سازی  کشور  غرب  در   زاگرس 

مورد  زاگرس  جنگل های  اینکه  بیان  با  وی 
کم توجهی زیادی قرار گرفته اند گفت: تعداد 
درختان در هکتار این جنگل ها بسیار کاهش و 
سطح تاج پوششی آنها ضعیف شده و  مجموع 
این عوامل سبب افزایش تبخیر کف جنگل و از 
 دست دادن تعادل اکولوژی درختان شده است.
شعبانیان ازکاهش آتش سوزی جنگل ها خبر 
داد و خاطر نشان کرد: میزان آتش سوزی در 
به  نسبت  امسال  طبیعی کشور  منابع  اراضی 
آتش سوزی  میزان  و  درصد   ۶۰ سال گذشته 
سال گذشته نسبت به سال پیش از آن ۴۵ 
جنگل  امور  است.معاون  یافته  درصد کاهش 
کشور  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان 
ریزگردها  از  جلوگیری  راهکارهای  از  یکی 
تقویت  و  توسعه  چالش ها،  از  یکی  به عنوان 
کمی جنگل ها دانست و تصریح کرد: در این 
راستا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هم 
از  دارد.وی  مدونی  برنامه های  زمینه  این  در 
تصریح کرد:  و  داد  خبر  جنگلی  نهال  کشت 
جهاد کشاورزی  وزیر  برنامه ریزی  اساس  بر 
سال   ۵ تا   ۴ در  جمهور  رئیس  تأکید  و 
جنگل ها  سراسر  در  نهال  میلیارد  یک  آینده 
می شود. کاشته  کشور  مستعد  اراضی   و 

اجرای جنگل داری
 اجتماعی در سه استان

 غرب کشور

 جناب آقای مهندس
   رحمان محمودی

و شایسته جنابعالی  به جا  انتصاب 
شرکت  سرپرست  عنوان  به  را 
که  جنوبی   خراسان  استان  گاز 
و  لیاقت  کارآمدی،  تعهد،  بیانگر 
برادر   آن  برجسته  شایستگی های 
خدمت  های  صحنه  در  گرامی 
اسالمی  وطن  و  نظام  به  صادقانه 
است تبریک عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه 

دارم. مسئلت  منان  خداوند 

سمیه باقرزاده سرپرست روزنامه پیام ما در خراسان بزرگ 

توسعه  هفتم  برنامه  کلی  سیاست های 
به  نظام  رهبری  سوی  از  گذشته  روز 
تشخیص  مجمع  رئیس  قوه،  سه  سران 
نیروهای  کل  ستاد  رئیس  و  مصلحت 
از طی روندی  ابالغ شده تا پس  مسلح 
تصویب  به  کرده،  تعیین  قانون  که 
دستورکار  در  اجرا  جهت  و  برسد  نهایی 
آنچه  گیرد.  قرار  مختلف  دستگاه های 
این  متعدد  محورهای  به  نگاهی  با  اما 
سیاست های ابالغی دستگیرمان می شود 
از مشکالت اساسی  این است که برخی 
به  آن دست  با  ما هم اکنون  و جدی که 
گریبان هستیم، در گذشته نیز به انحای 
همواره  و  بوده  ما  پیش روی  گوناگون 
به  که  مشکالتی  بوده ایم.  روبرو  آن  با 
سازوکار  از  ناشی  بخشی  می رسد  نظر 
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رهبر انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل 
۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی برنامه 
هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی 
توأم با عدالت تعیین شده، به سران سه قوه، 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس 
به  ابالغ کردند.  مسلح  نیروهای  ستاد کل 
معظم  مقام  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش 
رهبری، حضرت آیت هللا خامنه ای با تشکر از 
فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در 
ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه گانه و 
سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه 
هفتم بر پایه این سیاست ها را گامی دیگر در 
تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال 
کردند.  تأکید  سیاست ها  اجرای  حسن  بر 
سیاست های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل 
»فرهنگی  زیربنایی«،  »امور  »اقتصادی«، 
و اجتماعی«، »علمی، فناوری و آموزشی«، 
و  »دفاعی  خارجی«،  سیاست  و  »سیاسی 
امنیتی«، »اداری، حقوقی و قضایی« و در 
۲۶ بند تصویب شده است. بنابر این گزارش 
ابالغ  بر  تاکید  با  انقالب  رهبر  نامه  متن  در 
با  که  هفتم«  برنامه  کلی  »سیاست های 
با  توأم  اقتصادی  »پیشرفت  اصلی  اولویت 
عدالت« تعیین شده، آمده است: از اعضای 
محترم به ویژه رئیس مکّرم مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و نیز دبیرخانه  آن که با فعالیت 
فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن 
پیش نویس  ذی ربط،  کمیسیون  و  مجمع 
سیاست های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی 
قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به 
اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می کنم.
و  مجلس  و  دولت  مؤثر  و  فعال  مشارکت 
قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته  
برنامه  قانون  تصویب  و  تهیه  است.  تقدیر 
هفتم بر پایه این سیاست ها و اجرای دقیق 
و مسووالنه  آن، گامی دیگر در تحقق اهداف 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خواهد 
عالی  هیأت  فعال  نظارت  همچنان که  بود 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به ُحسن 
اجرای سیاست های کلی برنامه، کمک خواهد 
کرد. شایسته  است برخی از راه های تحقق 
شاخص های  و  مالی  الزامات  و  سیاست ها 
کّمی که در پیشنهادهای مجمع است و در 

مجموعه  سیاست های ابالغی مذکور نیست، 
در حد وسع و امکانات دولت در تهیه  الیحه 

مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سّیدعلی خامنه ای
۲0 شهریور ۱۴0۱  

این در حالی است که در ادامه نامه که به شرح 
سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم در 
۷ سرفصل مختلف می پردازد، ذیل سرفصل 

»اقتصادی« آمده است:
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با 
پیشرفت  رعایت سیاست های کلی مصوب، 
اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی 
متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می شود 
با تأکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید 
)منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت(.

۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و 
نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال 
و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به 
سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از 

فعالیت های غیرمولد.
۳ـ اصالح ساختار بودجه دولت از طریق:

ـ احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات 
عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها.

ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت 
و اجتناب از کسر بودجه.

ـ تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام 
با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش های 
خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های 

عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها 
و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های 

دولتی در بودجه.
رویکرد  با  مالیاتی  نظام  ایجاد تحول در  ۴ـ 
تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه 
جاری دولت، ایجاد پایه های مالیاتی جدید، 
نقش  تقویت  و  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری 
با  اقتصاد  در  مالیات  تنظیم گری  و  هدایت 

مالیاتی. عدالت  و  تولید  رونق  بر  تأکید 
اجتماعی  تأمین  جامع  نظام  استقرار  ـ   ۵
و  حمایتی  امدادی،  حوزه های  بر  مشتمل 
بیمه ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور 

خدمات. عادالنه  ارائه 
همچنین در سرفصل بعدی که با عنوان »امور 
زیربنایی« مشخص شده، موارد دیگری مورد 

تاکید قرار گرفته که از این قرار هستند: 
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ 
در  غذایی  اقالم  و  اساسی  کاالهای  درصد 
داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی 
و منابع آبی و افزایش سطح سالمت و ایمنی 

غذایی. مواد 
مزیت های  به  باتوجه  الگوی کشت  اصالح 
منطقه ای و منابع آبی و با اولویت بخشی به 

کشاورزی. راهبردی  کاالهای  تولید 
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب 
کشور و افزایش بهره وری حدود ۵ درصدی آب 

کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب های سطحی و افزایش 
و  آبخیزداری  طریق  از  آب  زیرزمینی  منابع 

آبخوان داری.
برنامه ریزی برای دستیابی به سایر آب ها و 

و پسآب. بازچرخانی آب های صنعتی 
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز 

طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره 
ارزش صنعت نفت و گاز.

اقتصادی ملی،  اجرای چند طرح عظیم  ۹ـ 
بر  مبتنی  و  روزآمد  زیرساختی،  پیشران، 

آینده نگری.
ـ  جغرافیایی  مزیت های  فعال سازی  ۱۰ـ 
ایران  اسالمی  جمهوری  تبدیل  و  سیاسی 
انرژی،  تجاری،  و خدمات  مبادالت  به مرکز 
ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات 

الزم. زیرساخت های  توسعه  و  ایجاد  و 
۱۱ـ تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین 
با توجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی 
ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، 

سواحل، بنادر و آب های مرزی.
۱۲- ارتقاء نظام سالمت براساس سیاست های 

کلی سالمت.
و  »فرهنگی  عنوان  با  سوم  سرفصل  در 
اجتماعی« نیز به موارد دیگری اشاره شده که 

از: عبارتند 
۱۳ـ اعتالء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم 
تقویت  ایرانی،  ـ  اسالمی  زندگی  سبک 
ارتقاء  ملی،  نفس  به  اعتماد  و  همبستگی 
هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تالش در 
جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت های 

کشور، دستگاه ها و نهادهای دولتی و مردمی و 
افراد و شخصیت های اثرگذار علمی و اجتماعی 

و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در 
گسترش و تعمیق فرهنگ اسالمیـ  ایرانی و 
مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی 

و سیاسی دشمنان.
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و 

بانوان. شکوفایی 
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل 
۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه جانبه 
از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق های 

مؤثر و اصالح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع 

دستی.
۱۸ـ ارتقاء سالمت اجتماعی و پیشگیری و 
کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد، 
اساس  بر  فساد  و  طالق  حاشیه نشینی، 
شاخص های معتبر و بهره گیری حداکثری از 

متناسب. زمان بندی  با  و  مردم  مشارکت 
و  فناوری  »علمی،  سرفصل  در  همچنین 

است:  آمده  آموزشی« 
از  صیانت  و  ملی  حاکمیت  برقراری  ۱۹ـ 
ارزش های اسالمی ـ ایرانی در فضای مجازی 
و  اطالعات  ملی  شبکه  توسعه  و  تکمیل  با 
ارتقاء  و  متناسب  خدمات  و  محتوا  تأمین 
با  جهانی  قدرت های  تراز  در  سایبری  قدرت 
تأکید بر مقاوم سازی و امنیت زیرساخت های 

داده کشور. و کالن  حیاتی 
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی 
به ویژه در  و فناوری و تجاری سازی آن ها 
زیست  و  ارتباطات  و  اطالعات  حوزه های 
فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدید 

پذیر.
و  آموزشی  نظام  ارتقاء  و  روزآمدسازی 

کشور. پژوهشی 
این در حالی است که در سرفصل بعدی که به 
امور »سیاسی و سیاست خارجی« می پردازد، 

این محورها مورد تاکید قرار گرفته اند: 
رسمی  دیپلماسی  در  فعال  ۲۱ـ کنش گری 
ظرفیت سازی  و  تحول  ایجاد  با  عمومی  و 
ارزشی و انقالبی در نیروی انسانی در دستگاه 
مؤثر  و  هدفمند  همکاری  و  دیپلماسی 
سازمان ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.

۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست 
خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت 

پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
در سرفصل بعدی با عنوان »دفاعی و امنیتی« 
نیز مواردی از جمله آن چه در ادامه می خوانید، 
ذکر شده است: ۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به 
منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری های 
اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی 
سامانه ها،  در  خودکفایی کشور  بر  تأکید  با 
تخصیص  با  اولویت دار  و خدمات  تجهیزات 

حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ـ تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی ساز و 
کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی 
و ارتقاء تاب آوری در قبال تهدیدات، به ویژه 
و  شیمیایی  زیستی،  سایبری،  تهدیدات 

پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
و  حقوقی  »اداری،  سرفصل  در  آن که  حال 
قضایی« به عنوان آخرین سرفصل به این موارد 

اشاره شده است:
۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصالح ساختار 
اداری  بر سیاست های کلی نظام  آن مبتنی 
دولت  تحقق  و  هوشمندسازی  بر  تأکید  با 
و  موازی  تشکیالت  حذف  الکترونیک، 
مقررات،  و  قوانین  رسانی  روز  به  غیرضرور، 
اصالح روش ها و رفع فساد و زمینه های آن 

اداری. مناسبات  در 
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای 

آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

از  بهره گیری  و  فرآیندها  هوشمندسازی  ـ 
قضایی. خدمات  ارائه  در  نوین  فناوری های 

ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، 
امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

توسعه  و  مردمی  ظرفیت های  از  استفاده  ـ 
روش های مشارکتی و غیرقضایی در حل و 

دعاوی. فصل 
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع 
بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و 

استخدامی قوه قضائیه.
ـ باال بردن سطح علمی و شایستگی اخالقی 

ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین 

جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

رهبر انقالب سیاست های کلی برنامه هفتم را با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت ابالغ کردند

اصالح الگوی کشت، مدیریت یکپارچه 
منابع آب و سیاست های آمایش سرزمین
سیاست های کلی برنامه هفتم در 7 سرفصل »اقتصادی«، »امور زیربنایی«، »فرهنگی و اجتماعی«
»علمی، فناوری و آموزشی«، »سیاسی و سیاست خارجی«، »دفاعی و امنیتی«، »اداری، حقوقی 
و قضایی« و در ۲۶ بند تصویب شده است

رئیسی به ازبکستان می رود
رئیس دولت سیزدهم به دعوت رسمی همتای ازبکستانی 
مقامات  از  بلندپایه  هیئتی  راس  در  و  چهارشنبه  خود، 
سیاسی و اقتصادی، به منظور دیدار رسمی دوجانبه و نیز 
شرکت در بیست و دومین اجالس سران سازمان همکاری 
شانگهای، به شهر تاریخی سمرقند سفر می کند. به گزارش 
ایرنا، ابراهیم رئیسی در این سفر پس از استقبال رسمی 
با  ازبکستان، مالقاتی خصوصی  از سوی رئیس جمهور 
شوکت میرضیایف خواهد داشت و مقامات دو کشور در 
حضور روسای جمهور چند سند همکاری امضا خواهند کرد. 
رئیسی همچنین ضمن شرکت و سخنرانی در بیست و 
دومین اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری 
شانگهای که در روزهای پنجشنبه و جمعه در سمرقند برگزار 
خواهد شد، با سران کشورهای شرکت کننده در این اجالس 

نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.

امنیت در مرزها برقرار است 
فرمانده کل سپاه در حاشیه بازدید از مرز شلمچه گفت: 
مرزهای غربی کشور مشکل خاصی ندارند و در عین حالی 
برقرار  امنیت مرزها  ازدحام وجود دارد، تردد روان و  که 
است. به گزارش فارس،  سردار سرلشکر حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی امروز در پایانه 
مرزی شلمچه در تشریح وضعیت تردد زائران در دو مرز 
شلمچه و چذابه اظهار کرد: در مرز چذابه شاهد مشکلی 
نبودیم و شاهد ترددی آسان و روان در این مرز هستیم. او 
گفت: تمامی خدمات به زائران در حال انجام است و تردد 
زائران به خاک عراق و از خاک عراق به کشورمان جریان 
دارد . فرمانده کل سپاه  گفت: در مرز شلمچه متاسفانه به 
دلیل شرایطی که برای عبور زائران غیرایرانی از سوی دولت 
عراق ایجاد شده، شاهد وجود برخی مشکالت هستیم. 
ابراز امیدواری نسبت به رفع مشکالت  با  سردار سالمی 
نیز شاهد  مرزها  در سایر  مرزها گفت:  برخی  در  جزئی 
مشکل خاصی نیستیم و در عین وجود ازدحام جمعیت 

شاهد تردد زائران هستیم.

ابطال یک مصوبه هیات 
وزیران در دیوان عدالت اداری 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه سال ۱۳۸۴ 
بنابر  مصوبه ای که  دانست؛  غیرقانونی  را  وزیران  هیات 
آن، بانک مرکزی از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه  ها 
و مؤسسات و شرکت های دولتی از انتشار نشریات غیر 
ضروری مستثنی کرده بود. به گزارش ایسنا، بر اساس 
گردش کار این پرونده، شخصی به موجب دادخواستی ابطال 
تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ 
و خرید هر گونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی های 
تبریک از طریق روزنامه ها توسط دستگاه ها و شرکت های 
اعتبارات عمومی و اختصاصی )موضوع  از محل  دولتی 
نامه شماره ۷۹۱۰۷؍ت۳۴۳۹۴هـ-۲۲؍۱۲؍۱۳۸۴  تصویب 

هیأت وزیران( را خواستار شده است.

احتمال واردات 
خودرو از آذرماه 

با اشاره  یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
بیان  خودرو،  واردات  آئین نامه  به  وارده  انتقادات  به 
کرد: فضایی بسته برای واردات خودرو وجود داشت که 
مجلس با قانون گذاری و دولت با تدوین آئین نامه برای 
واردات خودرو نسبت به اصالح مسیر گام برداشتند و 
حرکت خوبی در این زمینه آغاز شده است. به گزارش 
ایسنا، حجت هللا فیروزی با بیان اینکه امروز به بخشی از 
مطالبات مردم در حوزه واردات خودرو پاسخ داده شده، 
چون ذائقه بخشی از مردم استفاده از خودروهای خارجی 
است، بیان کرد: به منظور تنظیم گری در بازار خودرو و 
بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا نیاز به واردات داریم. 
او ادامه داد: همچنین به منظور استفاده از فناوری های 
جدید و ایجاد رقابت در داخل تصمیم بر این شده که 
واردات خودرو در قالب این آئین نامه انجام شود. طبیعی 
است که شرایط کشور ما در حوزه اقتصادی ثابت نیست 
در  آن  اثرات  باید  این بخش  در  برای تصمیم گیری  و 
اقتصاد کشور و بازار نیز سنجیده شود. فیروزی با تاکید 
در  هیبریدی  خودروهای  ظرفیت  از  استفاده  امکان  بر 
واردات خودرو گفت: برای گام نخست، آئین نامه واردات 
یک حرکت روبه جلو است و قطعا در حرکت های بعدی 
هم فضا بازتر شده و هم ایرادات مرتفع خواهد شد. امروز 
امکان ثبت سفارش برای افرادی که قصد واردات دارند 
فراهم شده و پیش بینی می شود از آذرماه شاهد ورود 

خودروها به داخل باشیم.

»تأمین امنیت غذایی و تولید 
حداقل ۹۰ درصد کاالهای اساسی 
و اقالم غذایی در داخل، همراه 
با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی 
و منابع آبی و افزایش سطح 
سالمت و ایمنی مواد غذایی«، 
»استقرار نظام مدیریت یکپارچه 
منابع آب کشور و افزایش 
بهره وری حدود ۵ درصدی 
آب کشاورزی« و »افزایش 
حداکثری تولید نفت خام و گاز 
طبیعی در میادین مشترک« از 
جمله سیاست های کلی هستند 
که ذیل سرفصل امور زیربنایی 
مورد تاکید قرار گرفته اند

کنعانی در واکنش به ادعای تازه 
مقام های اسرائیلی مبنی بر ارائه 
اسناد تازه در مورد فعالیت های 
هسته ای ایران به کشورهای 
اروپایی و آژانس، تصریح کرد: 
رژیم صهیونیستی هیچ وقت 
نقش سازنده ای در روند مذاکرات 
نداشته و نقش مخرب این رژیم 
و اقدامات خرابکارانه اش همواره 
روشن بوده است

رهبر انقالب سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام می دانند و بر نظارت فعال بر حسن 
اجرای آن تاکید دارند. سیاست هایی که ایشان روز گذشته آن را به سران قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

نظام و رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابالغ کردند. 

گزارش روز
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رافائل گروسی و ناصر کنعانی در دو نشست خبری در وین و تهران از آخرین وضع مذاکرات احیای برجام گفتند

ایران و آژانس در انتظار همکاری طرف مقابل
آژانس  مدیرکل  و  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
بین المللی انرژی اتمی دیروز و به فاصله تنها چند 
ساعت از یکدیگر در نشست های خبری جداگانه 
در تهران و وین به پرسش های خبرنگاران پاسخ 
دادند. پرسش هایی که بخش عمده آن به پرونده 
ناصر  بود.  مرتبط  اسالمی  جمهوری  هسته ای 
کنعانی که پیش از نیمروز گذشته در یک نشست 
خبری در تهران به پرسشی در خصوص احتمال 
صدور قطعنامه ضد ایرانی در نشست شورای حکام 
از توضیحاتش  آژانس پاسخ می داد، در بخشی 
گفت: در رابطه با نشست شورای حکام تا جایی 
برای نشست  تا االن قطعنامه ای  که اطالع دارم 
تکرار  هرگونه  معتقدیم که  ما  است.  نشده  ارائه 

اقدام غیرسازنده مشابه اقدام غیرسازنده قبلی در 
آژانس، مجددا نتیجه غیرسازنده ای خواهد داشت. 
امیدواریم برخی از کشورهایی که اعتبار آژانس برای 
آنها اهمیت دارد اعتبار این سازمان بین المللی را 
به عنوان سازمانی تخصصی، فنی و غیرسیاسی، 
قربانی دیدگاه ها و منافع سیاسی خودشان نکنند. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی 
همچنین با ابراز امیدواری نسبت به این که مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز نقش حرفه ای 
خود را در این زمینه ایفا کند و به حفظ اعتبار و 
بیشتری  توجه  بین المللی  سازمان  این  جایگاه 
اتخاذ  خصوص  در  ایران  انتظار  از  باشد،  داشته 
رویکرد سازنده از سوی آژانس و اعضای شورای 

گفت و اضافه کرد: ایران هرگونه اقدام و واکنش 
خود را در ارتباط با تحوالت آتی متناسب با تحولی 
که در آژانس و شورای حکام رخ خواهد داد، تنظیم 
می کند. کنعانی همچنین در واکنش به ادعای تازه 
مقام های اسرائیلی مبنی بر ارائه اسناد تازه در مورد 
فعالیت های هسته ای ایران به کشورهای اروپایی و 
آژانس، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی هیچ وقت 
نقش سازنده ای در روند مذاکرات نداشته و نقش 
مخرب این رژیم و اقدامات خرابکارانه اش همواره 
روشن بوده است. سخنگوی وزارت خارجه تصریح 
کرد: انتظار ما از طرف های مذاکرات این است که 
منافع ملی خود را در اولویت قرار دهند و تحت 
تاثیر رفتارهای غیرسازنده رژیم صهیونیستی قرار 

نگیرند؛ چرا که این رژیم همواره نقش مخربی در 
این فرآیند داشته است. کنعانی همچنین در پاسخ 
ادعای  خصوص که  این  در  دیگری  پرسش  به 
شکاف ها  برخی  کردن  پر  بر  مبنی  آمریکایی ها 
از  اسالمی  جمهوری  آمدن  و کوتاه  مذاکرات  در 
برخی درخواست های غیرمرتبط با برجام، با تاکید 
مخصوصا  مذاکرات  دیگر  طرف های  این که  بر 
برای  را  سازنده ای  رفتارهای  باید  آمریکایی ها 
دستیابی به توافق در پیش بگیرند، گفت: ایران 
نه به زیاده خواهی های طرف های مقابل تمکین 
عقب نشینی  خود  قرمز  خطوط  از  نه  و  می کند 

خواهد کرد.
این نشست  اتمام  از  فاصله چند ساعت  به  اما 
خبری در تهران، رافائل گروسی نیز در یک نشست 
خبری در وین که همزمان با آغاز نشست فصلی 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار 
برنامه  خصوص  در  پرسشی  به  پاسخ  در  شد، 
برجام  مذاکرات  با  آن  ارتباط  و  ایران  هسته ای 

گفت: بخش های زیادی در این سوال وجود دارد؛ 
پروسه تحقیقات ما همچنان ادامه دارد و کنار آن 
نظارت های برجامی وجود دارد که تصمیم گیری 
برای آن تنها به عهده کشورهای طرف مذاکره با 
ایران نیست و همه کشورهای عضو آژانس باید در 
خصوص آن نظر دهند. او در خصوص ادعای یک 
خبرنگار مبنی بر عدم همکاری ایران با آژانس برای 
بسته شدن پرونده پادمانی نیز مدعی شد: از این 
موضوع )عدم همکاری ایران( متاسفم. این تازه 
نیست، وقتی آژانس چیزهایی را مطالبه می کند و 
ایران نمی خواهد یا به روشی که انتظار نمی رود وارد 
می شود، آنها ما را متهم به سیاسی کاری می کنند. 
چقدر  اینکه  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  او 
خود  و شخص  آژانس  روی  سیاسی  فشارهای 
را می پذیرد، گفت: من زیر فشار سیاسی زندگی 
می کنم این فشارها همیشه بوده مساله این است 
که من در پاسخ به این فشارها چه می کنم. باید 

بگویم برای من این فشارها اهمیت ندارد. 

روی خط خرب

مالحظاتی درباره 
سیاست های برنامه 

هفتم توسعه

۱ادامه از صفحۀ

و  تصویب  تدوین،  در  که  است  نظامی  و 
می کند.  نقش  ایفای  راهبردها  این  ابالغ 
راستا  این  در  ما  مشکل  دیگر  عبارت  به 
متمرکز  به صورت  است که  نظامی  مشخصًا 
دستورهایی را درنظر گرفته و صادر می کند 
تهیه  در جریان  و حتی  اجرا  در مرحله  اما 
آیین نامه ها و انجام هماهنگی هایی که برای 
ضرورت  ابالغیه ها  و  دستورها  این  اجرای 
در  معمواًل  نتیجه  در  می شود.  موقف  دارد، 
راهبردها،  و  سیاست ها  این  اجرای  مرحله 
آثار محدودی به چشم می آید و کمتر شاهد 
آثار و نتایج اجرای این سیاست ها هستیم.
این در حالی است که در آسیب شناسی این 
وضعیت و واکاوی دالیلی که این شرایط را 
درمی یابیم سازوکارهایی که  آورده،  به وجود 
عمدتًا  شده،  گرفته  نظر  در  منظور  این  به 
دستوری  و  سلسله مراتبی  سازوکارهای 
است که مبتنی بر این رویکرد، در پی کنترل 
در  می بینیم  که  جایی  تا  است.  اوضاع 
ارتباط با مسائل بخش خصوصی و جامعه 
محلی نیز رویکرد حاکم به نحوی دنبال آن 
است که با همین نوع نگاه دستوری مسائل 
نخواهد  ممکن  طبیعتًا  مدیریت کند که  را 

با مشکل مواجه می شوند. در عمل  و  بود 
این سازوکارها  این است که در  نکته دیگر 
در  مسائل  می گیرند،  نظر  در  که  افقی  و 
برخی موارد به شدت یک طرفه مورد بررسی 
قرار گرفته و از همین زاویه دیده می شود. 
و  اساسی  تحوالت  که  آنجا  از  طرفی  از 
تغییرات ساختاری صورت نگرفته، حتی اگر 
سازوکارهایی در نظر گرفته شود، کماکان در 

بود. خواهیم  مواجه  مشکل  با  عمل 
آبی  منابع  یکپارچه  مدیریت  بحث  بر  اگر 
در  تاکید  مورد  مباحث  از  یکی  به عنوان 
مشکالت  این  شویم،  متذکر  ابالغیه  این 
ملموس تر و آشکارتر خواهد شد. در مقطع 
ساختاری  دوازدهم  دولت  فعالیت  زمانی 
طراحی شد که در نهایت به طور نصفه و نیمه 
وضع  همان  به  هم  هنوز  و  درآمد  اجرا  به 
آن که  ضمن  است.  مانده  باقی  بالتکلیف 
شاهد  دیگر  بار  هم  خاص  بحث  این  در 
تمرکزگرا،  نگاهی  با  ساختار  این  بودیم که 
مرکزی  مناطق  و  تهران  مورد  در  صرفًا 
نسبت به  و  گرفت  صورت  تصمیم گیری 
مختلف  مناطق  و  شهرستان ها  وضعیت 
اجرای  محل  که  مناطقی  به عنوان  کشور 
نشد.  اعمال  تغییری  بود،  تصمیم ها  این 
در نتیجه حتی اگر سازوکارهای متنوع تری 
تغییرات  که  آنجا  از  دهند،  قرار  مدنظر  را 
ساختاری مورد توجه قرار نگرفته، در اجرا با 

بود. خواهیم  مواجه  مشکل 
باید توجه داشته باشیم اگر خواستار اجرای 
طبیعتًا  باشیم،  تازه تر  و  جدیدتر  سازوکار 
و  کند  تغییر  کار  سازمان  ابتدا  است  الزم 
تا  شوند  گرفته  به کار  تازه تری  روش های 
انعطاف  با  تصمیم ها  و  اهداف  این  اجرای 

دربیایند. اجرا  به  دوچندان 
آن  با  حاضر  حال  در  که  ساختاری 
فعالیت  بر  است  مبتنی  داریم،  سروکار 
آبفا  شرکت های آب منطقه ای، شرکت  های 
شبکه های  از  بهره برداری  شرکت های  و 
گفت  می توان  که  ساختاری  آبیاری. 
سو  این  به  پیش  دهه   ۵ تا   ۳ حدود  از 
همواره ثابت مانده و تغییری در آن اعمال 
تغییر  به  توجه  با  آن که  است. حال  نشده 
زمانی  بازه  این  در  اساسی که  تحوالت  و 
حدودًا ۳۰ تا ۵۰ ساله در امور مختلف رقم 
ساختارها  این  است  الزم  طبیعتًا  خورده، 
در  این  شود.  اصالح  اساسی  به طور  نیز 
دوازدهم،  دولت  اواخر  که  است  حالی 
مدیریت  شرکت  در  سازمانی  تغییرات 
نیرو  وزارت  ستادی  حوزه  و  آب  منابع 
که  شد  پیشنهاد  و  طراحی  پیش بینی، 
به طور نسبی عملیاتی شد و تا حدودی به 
اجرا درآمد اما تحوالت مشابه برای سطوح 
مهمترین  که  تحوالتی  ماند.  مغفول  دیگر 
بود  آبریز  حوزه های  به  مربوط  آن  موارد 
شورای  تشکیل  با  بود  قرار  حالی که  در  و 
حوزه های  و  ستاد  حوزه  میان  هماهنگی، 
برقرار  منسجم  ارتباطی  رودخانه ها  آبریز 
مدیریتی  حوزه  در  تازه  رویکردی  تا  شود 
آن جا که  از  و  نشد  چنین  اما  شکل گیرد 
مشکالتی  ماند،  باقی  الینحل  مسائل  این 
کماکان  داشت،  وجود  اجرا  حوزه  در  که 

پابرجاست. و  نشده  مرتفع 
اگر  باشیم که  داشته  توجه  باید  نهایت  در 
سیاستی  مسائل  اجرایی  چارچوب های 
پیاده نشود، در حوزه اجرای این سیاست ها 
و راهبردهای کالن با مشکل مواجه خواهیم 
شد؛ چنان که در اجرای برنامه ششم توسعه 
آن  از  پیش  پنج ساله ای که  برنامه  پنج  و 
مصائب  و  معضالت  این  با  شد،  تدوین 
باعث  شرایطی که  و  اوضاع  بودیم.  مواجه 
راهبردهای  و  سیاست ها  از  بسیاری  شده 
نتیجه شاهد  در  و  درنیایند  اجرا  به  ابالغی 
تکرار این سیاست ها و موارد ابالغی گذشته 

باشیم. جدید  ابالغیه های  در 



پیامک شما را دربـاره 
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معدن کاوان به کوه »گت« آمده اند و با وجود مخالفت روستاییان نیکشهر، فعالیت در زیستگاه »مم بلوچی« را آغاز کرده اند

 معدن کاوی در خانه خرس سیاه
صالح ناصر بلوچ، از ساکنان روستای »نگار تاج آباد«: ما برای جلوگیری از معدن کاوی به منابع طبیعی، محیط زیست و فرمانداری 

رفتیم اما این ماجرا برای هیچکس اهمیت نداشت
بلوچ زهی، بخشدار نیکشهر:  این چه قانونی است که زیستگاه یک حیوان در معرض انقراض زیر نظر محیط زیست قرار ندارد؟

 نگاهی حقوقی
به مکان یابی اشتباه 
پتروشیمی بهبهان

پتروشیمی  اشتباه  به مکان یابی  ایراد  درباره 
بهبهان و نداشتن گزارش ارزیابی اثرات محیط 
زیستی مورد تأیید از سازمان حفاظت محیط 
امکان سنجی  و  مکان یابی  که  زیست کشور 
پیش از اجرا و در مرحله مطالعات یکی از ارکان 
به اجمال  می شود  محسوب  ارزیابی  گزارش 
می توان مواردی حقوقی را یادآور شد. در سند 
آمایش سرزمینی استان خوزستان در سال 
۹۹، در صفحه ۳۲ سند آمایش برای صنایع 
شیمیایی و پتروشیمی قید امکان تامین نیاز 
آبی از منابع دریا تصریح شده، این در حالی 
است که بهبهان دریا ندارد. از سوی دیگر باید 
صفحه ۱۸ همین سند را در نظر گرفت که در 
موضوع پتروشیمی به صراحت و تاکید به ایجاد 
شهرک صنایع پتروشیمی امیدیه که مراد همان 
منطقه مثلثی شکل فی مابین بندر ماهشهر، 
بندر هندیجان و امیدیه است -که از دو سمت 
دارند-  مستقیم  دسترسی  آزاد  آب های  به 
آمایش  قبلی  سند  همچنین  داشته.  اشاره 
سرزمین استان خوزستان که در صفحات ۳۱ 
و ۳۲ هرگونه صنایع باالدستی و پایین دستی 
شیمیایی و پتروشیمی را در بهبهان مورد تایید 
ندانسته است. عالوه بر این بند یازدهم سند 
بیست ساله چشم انداز صنایع نفت و گاز تا 
افق ۱۴۰۴ در راستای سیاست های کلی نظام 
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
اسناد باالدستی که توسعه صنایع شیمیایی و 
پتروشیمی را در سواحل شمالی خلیج فارس 
و دریای عمان را مقرر کرده است. از طرف دیگر 
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 
اسالمی به شماره مسلسل ۱۴۴۸۰ خطاب به 
سران قوا اشعار داشته است: »باتوجه اینکه 
پتروشیمی از صنایع پرمصرف  آب محسوب 
در  جز  پتروشیمی  احداث  بدیهی  می شود 
کرانه های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان 
به مشکل کم آبی کشور می افزاید لذا مقتضی 
است که در احداث واحدهای پتروشیمی در 
سایر مناطق کشور بازنگری شود.« با عنایت 
به بند ج ماده ۲ اصالح طرح آمایش نواحی 
تأثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی مصوب 
بعدی  الحاقات  و  اصالحات  با   ۱۳۸۵/۰۹/۱۲
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ /۹ /۱۳۸۵، 
مشعر بر این امر که امکان استقرار ساختگاه 
صنایع وابسته به گاز و پتروشیمی در سواحل 
خلیج فارس و دریای عمان و همچنین صنایع 
پایین دستی وابسته به گاز و پتروشیمی را 
در استان های بوشهر، هرمزگان و... با رعایت 
ضوابط محیط زیستی مطالعه و ارائه کنند که 
و  دریامحور  عمومی  سیاست های  از  نشان 
پتروشیمی  و  شیمیایی  صنایع  ساحل محور 
شق  در  می شود  مستفاد  دارند  را  کشور  در 
دوم مقرره صفحه ۳۲ سند آمایش، )واو( و 
واو  بهبهان  تا  شهرستان های مسجدسلیمان 
پالستیک سازی  و  الستیک  بر  ناظر  عطف 
نه  است،  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  و 
پتروشیمی و صنایع شیمیایی رده ۷ که الزاما 
قید امکان تامین نیاز آبی از منابع دریا را برای 

آن تعیین کرده است.

آتش سوزی های گسترده 
در غرب آمریکا و تخلیه 

مناطق مسکونی
با ادامه آتش سوزی های مهیب و وسیع طبیعی 
نواحی  تخلیه  واشنگتن،  و  اورگان  ایالت های  در 
مسکونی در بخش های وسیعی در جریان است.

در  می گویند:  محلی  مقامات  ایسنا،  به گزارش 
آتش نشانی  مامور   ۵۰۰۰ به  قریب  حاضر  حال 
برای مهار آتش سوزی در ناحیه ای به وسعت ۶۰۰ 
کیلومتر مربع تالش می کنند. هم اکنون چندین 
در  آمریکا  غربی  در شمال  آتش سوزی جداگانه 
جریان است و مقام ها می گویند که برای تامین 
قطع  را  اطراف  نواحی  از  بسیاری  برق  ایمنی، 
کرده اند. همچنین آتش سوزی های عمده دیگری 

دارد. مونتانا جریان  و  آیداهو  کالیفرنیا،  در 
کالیفرنیا هفته پیش موج گرمای کم سابقه ای را 
تجربه کرد به طوری که شبکه برق این ایالت زیر 
فشار شدیدی قرار گرفت و در آستانه قطعی برق 
گسترده قرار گرفت. دانشمندان اکنون با اطمینان 
می گویند که این ها عوارض تغییر اقلیم است و 
هوای گرمتر و خشک تری که این منطقه در این 
وقت سال تجربه می کند بیش از چیزی است که 

از زمان ثبت رکوردها مشاهده شده است.
ادامه  با  می گویند که  آنها  بی بی سی،  به گزارش 
روند گرمایش رویدادهای شدید آب و هوایی هم 

بیشتر خواهد شد.

بلوچ، بعد از بارها رفت و آمد به 
محیط زیست متوجه شده که 

اگرچه اینگونه در معرض انقراض 
در این منطقه اهمیت زیادی 

دارد اما برایش قلمرو مشخصی 
تعیین نشده است و البته این 

منطقه هم هنوز جزو مناطق 
حفاظت شده نیست. او می گوید:  

از سمت میراث فرهنگی هم با 
وجود پیگیری های زیادی که 

داشتیم کسی نیامد. اینجا فقط 
زیستگاه خرس سیاه نیست. 

بلکه آهو و پلنگ هم اینجا 
زندگی می کنند

حفره های کوه »گت« که تا چند سال قبل خانه خرس سیاه بود، حاال قرار است محل معدن کاوی شود. دشت های روبه روی کوه که 
زمانی مرتع دام های اهالی روستای »نگار تاج آباد« از توابع نیکشهر و در سیستان بلوچستان بود هم قرار است روزگار دیگری را تجربه 
کنند. معدن کاوان که از شش ماه قبل به این منطقه آمده اند اجازه ورود به این مراتع را نداده اند و ماشین های سنگین در حالی به 
روستای نگار راهشان باز شده که این روستا در چند کیلومتری روستای »داروکان« قرار دارد. همان جایی که چند سال قبل و بعد از 
مدت ها، محلی ها خرس سیاه را دیدند و به یمن این دیدار  تندیس »َمم بلوچی« در آن نصب شد. هم داروکان و هم نگار، زیستگاه 
را محمد  این  نزدیک تر می شود.  را شروع کرده  با معدن سنگی که کارش  انقراضش  این گونه جانوری کمیابند که حاال خطر  اصلی 
بلوچ زهی، بخشدار نیکشهر هم به ما می گوید و تاکید می کند که »از بخشداری برای راه اندازی معدن مجوزی نگرفتند در حالی که باید 

این اتفاق می افتاد«.

بخشدار نیکشهر عالوه بر 
معدن کاوی، به راه اندازی جاده 
ترانزیتی چابهار به زاهدان هم 

اشاره می کند؛ جاده ای که از دل 
زیستگاه حیات وحش می گذرد و 
برای ساخت آن هم به این موارد 
توجهی نشده است. او می گوید:  

ما ساالنه آمار  زیادی از تلف شدن 
خرس سیاه در جاده ها داریم و 
باید بدانیم تا زمانی که مجلس 

به این ماجرا وارد نشود، همچنان 
شاهد اتفاقاتی از این دست 

خواهیم بود
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بی رحمانه  حمله  از  تصاویری  انتشار  پی  در 
قاچاقچیان چوب در منطقه جنگلی چمستان 
شهرستان نور در فضای مجازی، رئیس کل 
دادگستری مازندران از دستگیری متهمان که 
نگهبان منابع  تهدید  به  اقدام  با سالح سرد 

طبیعی کرده بودند خبر داد.
به گزارش ایسنا، با انتشار تصاویری که نشان 
دو دستگاه  با  قاچاقچیان حرفه ای  می دهد 
خودروی نیسان با سالح سرد و قمه و تهدید 
بازرسی جنگلبانی  از ایست و  نگهبان  جانی 
می کنند  فرار  مازندران  استان  در  چمستان 
موضوع در دستور کار پلیس و دستگاه قضا 

قرار گرفت.
به  با اشاره  رئیس کل دادگستری مازندران 
به  اقدام  که  چوب  قاچاقچیان  دستگیری 
حمله به نگهبان منابع طبیعی در شهرستان 
چمستان کرده بودند گفت: با ورود دادستان 
چمستان به عنوان مدعی العموم و همکاری 
بازداشت  انتظامی قاچاقچیان چوب  نیروی 

شدند.
مدیران  برای  افزود:  اکبری  محمدصادق 
قطعا  چوب  قاچاق  با  مبارزه  در  سهل انگار 
قانونی  برخورد  و  تشکیل  قضایی  پرونده 

می گیرد. صورت 
اکبری با بیان اینکه احیا و حفاظت از حقوق 
منابع  جمله  از  مختلف  حوزه های  در  مردم 
است،  قضایی  دستگاه  وظایف  از  طبیعی 
های  روش  به  سودجویان  متاسفانه  افزود: 

به  اقدام  بیشتر  منفعت  برای  و  مختلف 
قاچاق چوب و از بین بردن منابع طبیعی می 
کنند؛ قطع بی رویه درختان و قاچاق منابع 
طبیعی تجاوز به حقوق عامه مردم است و 
دستگاه قضایی استان در این زمینه ساکت 

نمی نشیند.
در  استان  سراسر  های  دادستان  افزود:  او 
این زمینه قاطعانه برخورد می کنند و ما به 
قطع  و  قاچاق چوب  پرونده های  پیگیر  جد 

هستیم. درختان 
در  اینکه  به  اشاره  با  قضایی  مقام  این 
سال های اخیر بسیاری از مسائل، معضالت 
و علت های قاچاق چوب در استان را پیگیری 
کرده ایم تصریح کرد: به طور مستمر با مدیران 
کل منابع طبیعی و مدیران شهرستان ها در 

ارتباط هستیم و با متخلفان برخورد قاطع و 
قانونی صورت خواهد گرفت.

منابع  حفاظت  یگان  فرمانده  همچنین 
طبیعی مازندران گفت: حسب دستور قضایی 
شناسایی و پیگرد قانونی این افراد در دستور 
عاملین  از  تن  قرار گرفت و سه  پلیس  کار 
اصلی این حادثه دستگیر شدند و ۲ دستگاه 
پارکینگ  به  و  توقیف  نیز  مرتبط  خودروی 

شد. منتقل  انتظامی 
برای  قضایی  دستور  افزود:  زکریایی  مجید 
امیدواریم مجازاتی که  و  متهمان صادر شد 
برای این افراد در نظر می گیرند بازدارنده و 

باشد. مجرمین  برای  پشیمان کننده 

دستگیری متهمان حمله به نگهبان منابع طبیعی چمستان نور

افزایش ظرفیت کارخانه های 
کمپوست به جای زباله سوزها 

یکی از راهکارهای مدیریت 
زباله هاست، راه حل دیگر 

استفاده کارخانه های سیمان 
از پسماندهایی است که به 

صورت RDF تولید می شوند. 
عملیاتی شدن این موارد 
مستلزم نبود مشکل در 

اعتبارات است

معاون دفتر مدیریت پسماند:
معضل  ۴0 ساله پسماند سراوان، یک ماهه حل نمی شود

سازمان  پسماند  مدیریت  دفتر  معاون 
افزایش  با  زیست گفت:  محیط   حفاظت 
جای  به  کمپوست  کارخانه های  ظرفیت 
زباله سوزها باید از ظرفیت های موجود برای 

استفاده کنیم. مشکل  این  حل 
پیام جوهرچی درباره بحران پسماند شمال 
 ۷( دوشنبه  داد:  توضیح  ایسنا  به  کشور 
شهریورماه( امسال افتتاح زباله سوز ۳۰ تنی 
در گلوگاه را داشتیم. بر اساس اعالم مسئول 
پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری و 
مشاور استاندار مازندران زباله سوز ساری تا 
بهره برداری می رسد.  به  پایان سال جاری 
ایجاد زباله سوز رشت نیز ۱۳ درصد پیشرفت 
داشته است که البته کافی نیست و نیازمند 
پیگیری های بیشتری است. او با اشاره به 
افتتاح فاز اول تصفیه خانه شیرابه سراوان 
دیگر  یکی  عنوان  به  امسال  خردادماه  در 
معضل  درباره  زباله ها،  مدیریت  راه های  از 
شیرابه های این منطقه توضیح داد: سراوان 
را باید طی برنامه ای یکساله مدیریت کنیم 
چرا که مشکل و معضلی که در ۴۰ سال 
ماه  در یک  نمی توان  را  است  ایجاد شده 
حل کرد. کمی زمان بر ست اما ما در حال 
پیگیری آن هستیم. معاون دفتر مدیریت 
پسماند سازمان حفاظت محیط  زیست با 
اشاره به برنامه عملیاتی- راهبردی مدیریت 
گفت:  کشور  شمالی  استان های  پسماند 
این برنامه در سایت سازمان قابل مشاهده 

است اما  مشکالت اقتصادی وجود دارد که 
شاید حل آن به دست دستگاه های مجری 
امکان پذیر باشد. رسانه ها نیز باید همراه ما 
در این موضوع از دستگاه مجری که دارای 
عاملیت و فاعلیت است، مطالبه گر باشند. 
ما از وزارت کشور و سازمان شهرداری این 
خواسته را داریم. او تاکید کرد: از شهرداری 
رشت شکایت شده است و در دادگاه پرونده 
قضایی دارند. معاون دفتر مدیریت پسماند 
درباره  زیست  محیط   حفاظت  سازمان 
پسماند  مدیریت  دفتر  آینده  برنامه های 
و  نیست  خالی  دست مان  سازمان گفت: 
راه حل هایی را برای مدیریت پسماند داریم 
محیط  حفاظت  سازمان  موضوع  چراکه 
زیست تنها مسئله نظارت نیست. الزم است 
استفاده  کشور  در  موجود  ظرفیت های  از 
کنیم. افزایش ظرفیت کارخانه های کمپوست 
راهکارهای  از  یکی  زباله سوزها  جای  به 
مدیریت زباله هاست چون هزینه بهره برداری 
از زباله سوزها بسیار باالست. راه حل دیگر 
استفاده کارخانه های سیمان از پسماندهایی 
است که به صورت RDF تولید می شوند. او 
در ادامه تاکید کرد: عملیاتی شدن این موارد 
مستلزم اولویت دهی به این موضوع و نبود 
مشکل در بحث های بودجه ای و هزینه ای 
است. در حال حاضر RDF می تواند یکی 
از مشکالت ما را در کارخانه سیمان دیلمان، 

نکا و لوشان حل کند.

اقلیم

| روزنامه نگار| 

| فروغ فکری |

| مشاور حقوقی کمیسیون محیط زیست 
و منابع طبیعی مجمع ملی جوانان کشور|

| محمد داس مه |

راه  معدن  این  بکنید  کاری  هر  »گفتند 
تاج آباد«  »نگار  روستای  مردم  می افتد.« 
معدن  تا  دادند  انجام  زیادی  کارهای  هم 
این  اما  نیفتد  راه  روستایشان  نزدیکی  در 
به  و  نوشتند  نامه  نداد.  نتیجه  مقاومت 
سازمان های مختلف رفتند. شکایت کردند و 
هم  باز  اما  قضاوت کند  قانون  تا  خواستند 
ساکنان  از  بلوچ  ناصر  صالح  بود.  بی نتیجه 
روستاست. کسی که مانند بسیاری دیگر از 
اهالی زندگی اش به دامداری گذشته. او حاال 
به »پیام ما« می گوید که ماجرای راه اندازی 
اما  قبل شروع شد  از سه سال  این معدن 
شش ماه فعالیتشان را آغاز کرده اند: »این 
زیستگاه خرس سیاه  آنکه  بر  عالوه  منطقه 
مختلف  دوران های  از  بسیاری  آثار  است، 
تاریخی هم در خود دارد. آثاری که اصال مورد 
»گت«  همین کوه  در  نگرفته اند.  قرار  توجه 
و گویا  دارد  وجود  مغول ها  دوران  از  آثاری 
زمان جنگ ها در این محل پناه می گرفتند.«
تا معدن سنگ و کوه  اما فاصله اش  روستا 
بسیار اندک است و حاال جمعیت حدود ۳۵۰ 

نفری آن بعد از چند سال، دست از تالش 
محیط  طبیعی،  منابع  به  »ما  برداشته اند. 
زیست و فرمانداری رفتیم. اما متاسفانه این 
تالش  ندارد.  اهمیت  هیچکس  برای  ماجرا 
هیچ  به  ما  سوی  از  مشکل  این  حل  برای 
زیست  محیط  وقت  آن  نرسیده.  نتیجه ای 

از خرس سیاه می زند.« از حفاظت  دم 
محیط  به  آمد  و  رفت  بارها  از  بعد  بلوچ، 
در  اینگونه  اگرچه  که  شده  متوجه  زیست 
معرض انقراض در این منطقه اهمیت زیادی 
تعیین  مشخصی  قلمرو  برایش  اما  دارد 
هنوز  هم  منطقه  این  البته  و  است  نشده 
جزو مناطق حفاظت شده نیست. »از سمت 
پیگیری های  وجود  با  هم  فرهنگی  میراث 
فقط  اینجا  نیامد.  داشتیم کسی  زیادی که 
و  آهو  بلکه  نیست.  سیاه  خرس  زیستگاه 

می کنند.« زندگی  اینجا  هم  پلنگ 
نگار  روستای  تا  داروکان  روستای  فاصله 
نیکشهر،  تا  هم  نگار  از  و  است  ۱۲ کیلومتر 
حدود ۱۴ کیلومتر فاصله دارد. همه اینها در 
که  هستند  سیاهی  خرس  قلمروی  میان 

مدت هاست نگرانی از انقراضش وجود دارد. 
»در منطقه ما هرکجا که بروید ردی از خرس 
از  یعنی  معدن  افتادن  راه  می بینید.  سیاه 
معرض  در  حیوان  این  زیستگاه  رفتن  بین 
آن  در  خرس ها  که  را  کوهی  آنها  انقراض. 
زندگی می کنند را خواهند تراشید و عالوه بر 
آن کند و کاو و فعالیت عمرانی باعث ترس 
و فرار این حیوان می شود. ما چنین چیزی 

نمی خواهیم.«

محیط  زیرنظر  سیاه  خرس  زیستگاه 
زیست نیست

سیاه  خرس  نماد  که  قبل  سال  چند 
خیلی  نصب کردند،  داروکان  روستای  در  را 
بعد  اما  بودند.  بی توجه  هنوز  محلی ها  از 
رونق  داروکان  در  گردشگری  اتفاق  این  از 
گرفت و اهالی هم بیش از پیش توجهشان 
محمد  را  این  شد.  جلب  سیاه  خرس  به 
»پیام  به  نیکشهر  بخشدار  بلوچ زهی، 
سال  چند  تالش های  از  و  می گوید  ما« 
افتادن  به راه  از  جلوگیری  برای  گذشته اش 
این معدن تعریف می کند. »چند سال قبل 

از راه افتادن معدن به میان آمد،  که حرف 
تماس گرفتند.  من  با  نگار  روستای  اهالی 
زیست،  محیط  طبیعی،  منابع  به  هم  من 
سازمان صنعت معدن و تجارت نامه زدم و 
نتیجه ای  اما متاسفانه  آنها صحبت کردم  با 
اینجا جزو  نداشت. محیط زیست می گفت 
از  می توانند  و  نیست  حفاظت شده  مناطق 
این  می پرسم  من  اما  نگیرند.  استعالم  ما 
چه قانونی است که زیستگاه یک حیوان در 
معرض انقراض زیر نظر محیط زیست قرار 

ندارد؟«
استعالم  بلوچ زهی  دیگر  بار  قبل  سال  دو 
این  بود.  مشخص  نتیجه  هم  باز  و  گرفت 
اتفاق  این  او  گفته  به  که  است  حالی  در 
روستا  دهیاری  و  بخشداری  تایید  بدون 
قانع  هم  روستا  »مردم  است.  داده  رخ 
نشده اند. هرچند حاال خبرهایی می شنویم از 
نه  اما  آنها ذی نفع شده اند  از  اینکه تعدادی 
دارد  وجود  روستا  به  انتفاع  برای  قراردادی 
و نه مورد دیگر. اما فارغ از اهالی، موضوع 
انقراض  معرض  در  حیوان  یک  زیستگاه 

است.« مطرح 
سامان  به  وضعیت  نیکشهر  در  می گوید  او 
شهر  چهار  برای  محیط بان  چهار  نیست. 
شهرستان نیکشهر مشغول به کارند، آن هم 
منطقه ای  در  مشکل  و  کار  از  حجم  این  با 
وسیع. »مجلس باید به مسئله وارد شود و 
تعداد مناطق حفاظت شده افزایش یابد. واژه 
محیط بان در سیستان و بلوچستان نامانوس 
است. چطور چنین چیزی ممکن است. چرا 
این تعداد کم محیط بان باید در این منطقه 

باشیم؟« داشته  مهم 
جاده  راه اندازی  به  معدن کاوی،  بر  عالوه  او 
ترانزیتی چابهار به زاهدان هم اشاره می کند؛ 
وحش  حیات  زیستگاه  دل  از  جاده ای که 
می گذرد و برای ساخت آن هم به این موارد 
توجهی نشده است. »ما ساالنه آمار  زیادی 
از تلف شدن خرس سیاه در جاده ها داریم و 
باید بدانیم تا زمانی که مجلس به این ماجرا 
این  از  اتفاقاتی  همچنان شاهد  نشود،  وارد 

دست خواهیم بود.«
گونه های  از  یکی  آسیایی  سیاه  خرس 
آن  پراکندگی  در جهان است که  آسیب پذیر 
ایران  شرقی  جنوب  و  پاکستان  به  محدود 
و سیستان  هرمزگان، کرمان  استان  سه  در 
و بلوچستان است و زیرگونه ای به شدت در 
این  مشخصه  است.  انقراض  خطر  معرض 
حیوان وجود نوار سفید رنگ به شکل هفت 

است. سینه  روی 
قوانین  اساس  بر  آسیایی  سیاه  خرس 
زمره  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
تخریب  است،  انقراض  خطر  در  گونه های 
و  شکار  زیستگاه ها،  شدن  جزیره ای  و 
بین  از  عوامل  مهمترین  توله ها  زنده گیری 
رفتن این حیوان در ایران به شمار می رود، 
کاهش  و  خشکسالی  دلیل  به  همچنین 
مزارع  به سمت  زیستگاه ها  در  غذایی  مواد 
احتمال  روستاییان  با  مواجه  در  و  می آیند 
هم  همین  می رود.  باال  آن ها  شدن  تلف 
دلیلی بوده که کمیته ملی حفاظت از خرس 
تشکیل  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  در 
بر  را  ارزشمند  این گونه  از  حفاظت  و  شود 
کاملی  و  دقیق  گزارش  اما  بگیرد.  عهده 
از  و  نیامده  بیرون  کمیته  این  از  تاکنون 
سویی حفاظت الزم از زیستگاه خرس سیاه 

نمی گیرد. صورت  هم 
شدن  تلف  آمار  اما  گذشته  سال های  در 
از  یکی  نبوده.  کم  آسیایی  سیاه  خرس 
مرگشان  که  سیاهی  خرس های  آخرین 
باغ  در  پارسال  بود که  »نادیا«  شد،  خبری 
هم  بعد  و  شد  تلف  زابل  چاه نیمه  وحش 
سال  کردند.  تاکسیدرمی اش  اطالع  بدون 
۹۷ هم چند خرس سیاه دیگر تلف شدند. 
حوالی  در  که  بود  »کاریزا«  آنها  از  یکی 
شهرستان  در  خیرآباد  کاریزای  روستای 
شد  منتقل  بندرعباس  به  شد  دیده  رودان 
پر  انتقال  نماند و همان سال هم  زنده  اما 
سیاه  خرس  توله  دو  اشتباه  و  صدا  و  سر 
این  از  اتفاقاتی  شد.  مرگشان  باعث  دیگر 
بوده  بسیار  سالیان گذشته  طول  در  دست 
شدن  دلیل کشته  به   ۱۳۹۳ سال  حتی  و 
قالده خرس   ۲ و  قهوه ای  قالده خرس   ۱۸
سیاه، به عنوان سال سیاه خرس ها نامیده 
شد. با این حال گویا همچنان معدنکاوی در 
زیستگاه خرس از اهمیت بیشتری برخوردار 
مدیرکل  میرشکار،  داوود  که  چرا  است 
محیط زیست استان سیستان و بلوچستان 
هم بعد از چند بار تماس مکرر پاسخی در 
این باره و چرایی شروع فعالیت این معدن 

نداد. ما«  »پیام  به 
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از  پیش  تا  نوجوانی  و  جهان کودکی  مفهوم 
نبود  آشنا  شهروندان  عموم  برای  چهل  دهه 
از صمد  آثاری  در  تنها  را  آن  و شاید می شد 
بهرنگی و احسان یارشاطر و معدود شاعران 
و نویسندگان ایرانی جست وجو کرد. با وجود 
اینکه جهان اینترنت امروز همه آنچه کودکان 
و نوجوانان دهه ۴۰ تا ۷۰ جستجو می کردند 
را به سادگی به خانه ها آورده است اما کانون 
هنوز  نوجوانان،  و  کودک  فکری  پرورش 
و  مرزی  نقاط   دورافتاده،  روستاهای  در  هم 
کودکان  میان  اتصال  حلقه  تنها  کم برخوردار 
و رویای کودکی است. آنچه برای نسل هایی 
مانند یک میراث، ارزشمند شده و هویتشان 
به  امید  هم  هنوز  برخی  برای  ساخته،  را 

است. جدید  مسیری  پیدا کردن 
*یک تصمیم عجیب

حاال اما خبری عجیب منتشر شده که به نظر 
می رسد دولت به عنوان متولی کانون پرورش 
و  فعالیت  حوزه  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
را نمی شناسد: وزارت  نهاد  این  وظایف ذاتی 
صدور  اسالمی  خواستار  ارشاد  و  فرهنگ 

کانون  کتابخانه های  واگذاری  برای  مجوز 
نهاد  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 

شد. کشور  عمومی  کتابخانه های 
دولت«  هیات  دفتر  رسانی  اطالع  »پایگاه 
کشور  عمومی  کتابخانه های  »نهاد  نوشت: 
و  کتابخانه ها  توسعه  اصلی  متولی  به عنوان 
عمومی،  نهادی  کشور،  در  ترویج کتابخوانی 
اسالمی  هویت  با  فرهنگی  کاماًل  غیردولتی، 
که  است  جامعه  بر  اثرگذار  و  نافذ  ایرانی، 
و  اطالع رسانی  آگاهی بخشی،  مهم  وظیفه 
سرانه  ارتقای  به منظور  مناسب  زمینه سازی 
عدالت  تحقق  و  ترویج کتابخوانی  و  مطالعه 
دسترسی به کتاب و کتابخانه را بر عهده دارد.

امر  متولی  مؤثرترین  جایگاه  در  نهاد  این 
 ۳۷۲۰ با  کتابخوانی،  ترویج  و  کتاب  مهم 
 ۲۷۳۲( کشور  سراسر  در  عمومی  کتابخانه 
باب   ۲۷ مشارکتی،  باب   ۸۵۴ نهادی،  باب 
مستقل، ۱۰۷ سالن مطالعاتی( و دارای بیش 
از ۴۵ میلیون نسخه کتاب، همواره در تالش 
برای افزایش تعداد کتابخوان های جامعه )با 
بیش از ۱۰ میلیون عضو و قریب به ۲ میلیون 

عضو فعال که تقریبًا نیمی از آنها را کودکان و 
است. می دهند(  تشکیل  نوجوانان 

از آنجایی که کتابخانه های عمومی به منظور 
علمی،  اطالعاتی،  نیازهای  ساختن  برآورده 
سازی  غنی  و  تفریحی  آموزشی،  پژوهشی، 
نظر  افراد جامعه صرف  فراغت عموم  اوقات 
زبان  ملیت،  مذهب،  جنسیت،  نژاد،  سن،  از 
خدمات  ارائه  به  آنها،  اجتماعی  موقعیت  یا 
در  می پردازند،  اطالع رسانی  و  کتابداری 
کودکان  نهاد،  این  کالن  سیاستگذاری های 
در  طرح  این  محوری  اقشار  از  نوجوانان  و 
در  کودکی  از  مطالعه  شدن  نهادینه  راستای 
نظر گرفته شده اند. در حال حاضر در تمامی 
کودک  بخش  نهاد،  عمومی  کتابخانه های 
و  فضا  طراحی  شده  سعی  و  دارد  وجود 
شرایط  تناسب  به  کودکان  بخش  تجهیزات 
بخش های  ایجاد  شود.  انجام  آنها  سنی 
جدید همچون اتاق علم، اتاق مادر و کودک، 
همچون  ترویجی  و  فرهنگی  برنامه های 
کتابخوانی،  باشگاه های  بخوانیم«،  هم  »با 
و  دیواری  روزنامه  قصه گویی،  جمع خوانی، 

کاردستی و...، تولید کتاب هدهد سفید )ویژه 
جوانه ها،  ادبی  محافل  راه اندازی  نوجوانان(، 
»نشان  همانند:  پویش هایی  و  جشنواره ها 
»جشنواره  »قصه گویی«،  سفید«،  هدهد 
اقداماتی  جمله  از  و...  رضوی«  کتابخوانی 
این  نوجوان  و  اعضای کودک  برای  است که 
مناسب،  اطالعاتی  منابع  تأمین  کنار  در  نهاد 

است. شده  انجام 
از سوی دیگر یکی از مجموعه هایی که دارای 
به  خدمت رسانی  رویکرد  با  و  بوده  کتابخانه 
نوجوانان  و  محوریت کودکان  با  مردم  عموم 
طراحی شده، »کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان« است که دارای حدود یک هزار 
باب کتابخانه چندمنظوره کودک و نوجوان به 
این مجموعه قریب  و  ثابت می باشد  صورت 

به ۳ هزار نیروی انسانی دارد.
اداره  نحوه  و  تأسیس  قانون   )۱( ماده  وفق 
تأسیس،  کشور،  عمومی  کتابخانه های 
ساخت، تجهیز و بازسازی، توسعه، مدیریت، 
امور کتابخانه های عمومی در  نظارت و سایر 
انجام  قانون  این  موجب  به  کشور  سراسر 

می شود.
همچنین با استناد به تبصره )۲( ماده )۱۱( 
آستان  کتابخانه های  بجز  مذکور،  قانون 
)س(،  معصومه  حضرت  رضوی)ع(،  قدس 
موسی  احمدبن  عبدالعظیم)ع(،  حضرت 
)ع(، کتابخانه ملی، کتابخانه آیت هللا العظمی 
شورای  مجلس  کتابخانه  نجفی،  مرعشی 
تمامی  وقفی،  کتابخانه های  و  اسالمی 
شهرداری،  از  اعم  عمومی  کتابخانه های 
کتابخانه های  نظر  زیر  باید  و...  مساجد 

شود. اداره  کشور  عمومی 
از این رو، با توجه به موارد ذکر شده و قرابت 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مأموریتی 
نوجوانان و نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 
پیشنهاد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
کانون  پوشش  تحت  کتابخانه های  واگذاری 
نهاد  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
کرده  ارائه  را  کشور  عمومی  کتابخانه های 

است.
در  عمومی کشور  نهاد کتابخانه های  تخصص 
چندمنظوره  توسعه کتابخانه های  و  مدیریت 
استانداردهای  اساس  بر  نوجوان  و  کودک 
جهانی و سندهای آمایش سرزمینی، مدیریت 
و  نهاد کتابخانه ها  انقالبی  و  هدفمند  چابک، 
پیشینه موفق آن در دهه اخیر، توانمندی نهاد 
و  )کتاب  منابع  به روز رسانی  در  کتابخانه ها 
نشریات(، آموزش کتابداران، استانداردسازی 
برای  متنوع  برنامه های  برگزاری  و  خدمات 
به مراکز فرهنگی  تبدیل وضعیت کتابخانه ها 
واگذاری  پیشنهاد  دالیل  جمله  از  محله ها، 
به  نوجوانان  و  فکری کودکان  پرورش  کانون 

است. نهاد  این 
کمیسیون  در  حاضر  حال  در  فوق   پیشنهاد 
مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت 

می شود.« بررسی 

 کتاب، بال مرغک کانون
این خبر بالفاصله واکنش های زیادی را 
مدیرعامل  عالمتی،  حامد  دیروز  برانگیخت. 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  در 
واکنش به خبر واگذاری کتابخانه های کانون 
مرغک کانون کتاب  »بال  نوشت:  توییتر  در 
است و آشیانه آن، کتابخانه هایش. صفحات 
شد.  نخواهند  جدا  هم  از  آن  افتخار  از  پر 
کتابخانه روح پرورش فکر و اندیشه کودک و 

الینفک کانون.« و جز  نوجوان است 
هشتگ های  هم  اینستاگرام  صفحات  در 
است  شده  پرتکرار  فکری  پرورش  کانون 
سوی  از  دولت  ایده  این  به  انتقادها  و 
با  که  نسلی  و  فرهنگ  اهالی  نویسندگان، 
انجمن  می شود.  دیده  گذرانده  روزگار  کانون 

نویسندگان کودک و نوجوان هم در واکنشی 
رسمی با انتشار بیانیه ای انتقاد صریح خود را 
اعالم کرد. در این بیانیه آمده است: آنگونه که 
در خبرها آمده، هیئت دولت در حال بررسی 
پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
فرهنگی هنری  مراکز  و  کتابخانه ها  واگذاری 
به  نوجوانان  و  فکری کودکان  پرورش  کانون 

است. عمومی  کتابخانه های  نهاد 
ضمن  نوجوان  و  کودک  نویسندگان  انجمن 
ابراز مخالفت قاطع با چنین پیشنهادی، اعالم 

می دارد که:
کانون  هنری  فرهنگی  مراکز  واگذاری   .١
معنی  به  دیگری  نهاد  هر  به  فکری  پرورش 
حاصل  و  بوده  پرافتخار  نهاد  این  تعطیلی 
هنری  فرهنگی  فعالیت های  نابودی  جز  آن 
بین بردن  از  نوجوانان و  تخصصی کودکان و 
انگشت شمار و  نمونه اش در جهان  نهادی که 

بود. نخواهد  است  ایران  افتخار  موجب 
تاریخی  شرمساری  اقدامی  چنین  پیامد   .٢
در حفظ معتبرترین سازمان  ناتوانی  به خاطر 
فرهنگی کشور است. ناتوانی در حفظ نهادی 
که از پیشینیان به ما رسیده و حاصل تالش 
هزاران فعال فرهنگی در عرصه های مختلف 

در طول نیم قرن است.
پیشنهاد،  اصل  نادرستی  بر  ٣.عالوه 
فکری  پرورش  درباره ی کانون  تصمیم گیری 
اختیارات  حیطه  در  نوجوانان  و  کودکان 
مجلس شورای اسالمی به  عنوان نهاد رسمی 
وزیران  هیئت  و  است  کشور  قانونگذاری 
نمی تواند مجوز واگذاری مراکز فرهنگی هنری 
را  نوجوانان  و  فکری کودکان  پرورش  کانون 
آموزش  وزارت  به  وابسته  دولتی  شرکت  که 
و پرورش است به نهادی غیردولتی بدهد و 
دولت  هیئت  سوی  از  مجوزی  چنین  صدور 

بود. خواهد  غیرقانونی 
و  کودک  نویسندگان  انجمن  منظر،  این  از 
را  خود  نمایندگان  که  دارد  آمادگی  نوجوان 
یاد  بررسی پیشنهاد  برای حضور در جلسات 
مخالفت  کارشناسی  دالیل  ارائه ی  و  شده 
قاطع خود با چنین پیشنهادی را معرفی کند.

 خبر را باور نکردم
و  فرهنگ  جامعه  در  چنان  خبر  این 
ادب شگفتی آفرین بود که برخی حتی آن را 
شایعه می پنداشتند. هوشنگ مرادی کرمانی 
می دهد  ترجیح  و  دارد  کسالت  کمی  که 
می شنود،  را  موضوع  وقتی  نکند،  گفت و گو 
را  موضوع  خبرها  »در  می گوید:  حیرت زده 
شایعه  یک  بیشتر  می کردم  فکر  اما  شنیدم 

واقعی.« تصمیمی  تا  باشد 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  آشنای  نام  که  او 
یک  »کانون  می گوید:  ما«  »پیام  به  است 
مفهوم  است که  ریشه دار  و  تثبیت شده  نهاد 
فکر  این تصمیم گیران  آنچه   به  اهدافش  و 
یک  مسئله  حتی  نمی شود.  خالصه  می کنند 
نهاد نیست بلکه موقعیتی است که کانون در 
تربیت نسل کودک و نوجوان دارد. نمی توانم 
تصور کنم که قرار است چه بشود. یعنی چه 
در  ریشه  درختی که  با  می کند.  پیدا  شکلی 
یک خاک دارد می خواهند چه کند. بیایید به 
افرادی نگاه کنید که امروز شاخص هنرمندان 
و نویسندگان این کشورند. عباس کیارستمی، 
حمید جبلی، جعفر پناهی، محمدعلی طالبی 
و بسیاری دیگر بچه های کانون هستند. اگر 
کانون نباشد این امکان هم نیست. من تصور 

ندارم.« این تصمیم  از  دقیقی 
خالق داستان های ماندگار »قصه های مجید«، 
غریبه  »شما که  و  قالیباف خانه«  »بچه های 
این تصمیم  از  ناباوری  با  نیستید« همچنان 
حرف می زند. او ادامه می دهد: »تئاتر و شعر 
شکوفا  با کانون  حقیقتًا  نوجوانان  و  کودکان 
شد. اینکه نهادی ریشه در گذشته ای داشته 

باشد که ما آن گذشته را دوست نداریم دلیِل 
و کارکردهای  ظرفیت ها  همه  نیست که  این 
بزرگی  بدون شک ظرفیت  کنیم.  انکار  را  آن 
بدون کانون پرورش فکری در فضای فرهنگی 
کودک و نوجوان خالی می شود. مسئله یک 
یک  این  نیست.  داستان  یا  شعر  یا  هنر 

قبول است.« قابل  تصمیم غیر 

 پای پول در میان است
دلیل  آنچه  اما  منابع  برخی  اساس  بر 
اصلی این تصمیم است نه دغدغه و اجرای 
بلکه  آمده،  دولت  هیات  دفتر  خبر  در  آنچه 
حوزه  فعال  یک  است.  اقتصادی  انگیزه های 
کودک و نوجوانان که سال ها با کانون پرورش 

به  داشته  فعالیت  نوجوان  و  کودک  فکری 
امالک کانون  »موضوع  می گوید:  ما«  »پیام 

است.« فکری  پرورش 
ادامه می دهد: »کانون حدود  این منبع آگاه 
از  و  دارد  کشور  سراسر  در  ثابت  مرکز   ۸۰۰
کودک  مورد  در  کانون  فعالیت های  که  آنجا 
شهرها  مرکز  در  معموال  است،  نوجوان  و 
دسترسی  با  جغرافیایی  موقعیت های  یا 
موجب  موضوع  همین  دارند.  قرار  مناسب 
شده بود که چند سال قبل در برخی مناطق 
کانون ها  ملک  تصرف  دنبال  به  شهرداری ها 
از این تصمیم تغییر  انگیزه  باشند. حاال هم 
مالکیت امالک مراکز کانون است. وگرنه هر 
کسی می داند که کانون پرورش فکری صرفا 
است که  فضایی  بلکه  نیست.  یک کتابخانه 
اما  می کند  تولید  نوجوان  و  محتوای کودک 
بستر اصلی آن کتاب است. کانون پویایی ای 
سال های  تمام  طی  نهاد کتابخانه ها  دارد که 
انگیزه های  بنابراین  تشکیلش نداشته است. 

است.« سوال  زیر  همه  برای  تصمیم  این 
با وجود همه انتقادهای شکل گرفته اما گویی 
مصمم  خود  تصمیم  بر  دولت  همیشه  مانند 
است. تصور کودکی و نوجوانی نسل های بدون 
کانون سخت است. کودکِی بی کانون در ایران 
شبیه کودکی بی رویاست. بازی ها و کتاب ها، 
و  خالقیت ها  مربیان،  با  دوستانه  جمع های 
آموزه ها، همه و همه گویی قرار است فقط به 
کنج نمور کتابخانه های کم رونق عمومی کشور 
منتقل شود. موضوعی که می تواند به معنای 
حذف کتابخانه ها و واحدهای سیار روستایی 
شرایطی  در  هم  آن  باشد  عشایری کانون  و 
روستاهای  بیشتر  و  دورافتاده  مناطق  در  که 
زیادی  تعداد  ندارد.  وجود  ایران کتابخانه ای 
از سوی  از کتابخانه های روستایی کشور هم 
و  شده اند  ساخته  کشور  مساجد  کانون 
بسیاری  از  عمومی  کتابخانه های  نهاد  عمال 
مناطق  و  روستاها  ویژه  به  ایران،  نقاط  از 

ندارد. حضور  عشایری نشین 

و  نویسندگان کودک  جز  به  است که  جالب 
آنها  از مربیان کانون، حتی  نوجوان، بسیاری 
که امروز در کانون مشغول به کار نیستند یا به 
دلیل کاستی ها از آنجا رفته اند هم این پیوند را 

نمی دانند. مبارک 
است.  معلوم  هم  مخالفت ها  دلیل 
نگاه  کمیت  به  ادغام  درخواست کنندگان 
رفتن  دست  از  نگران  مخالفان  و  می کنند 
کیفیت هستند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفته این تصمیم با هدف کاهش زیان دهی 
و  نوجوانان  و  فکری کودکان  پرورش  کانون 
تأمین بخشی از هزینه ها از محل کاهش و 
ارزیابی  در  آیا  می شود.  مطرح  صرفه جویی 
این ضرر و زیان به قیمت و ارزش دسترسی 
کودکان گوشه و کنار کشور به خدمات فرهنگی 
کانون هم توجهی شده است. به نظر می آید 
نه. تعریف کتابخانه در نگاه متخصصان کودک 
انبوه قفسه های کتاب،  با  نه یک چاردیواری 
که وجود مربی توانمند و انجام فعالیت های 
هنر  و  فرهنگ  و  با کتاب  مرتبط  تخصصی 
۸۰۰ کتابخانه ی  از  بیش  در  است. کاری که 
کانون در این سال ها انجام شده و می شود. 
امروز دیگر خیلی از فعاالن این حوزه می دانند 
که ترویج کتابخوانی و پرورش کودکان نه به 
بزرگی و شکوه ساختمان و تعداد کتاب است 
با یک کیسه  ترویج گر می توانند  مربیان  که 

کتاب باکیفیت و کمی خالقیت زندگی جمع 
بزرگی از کودکان را بهبود ببخشند. کتابخانه های 

نمونه هاست. از همین  کانون یکی  سیار 
اما نهاد کتابخانه ها آنجا که از جایگاه مؤثرش به 
عنوان متولی امر مهم کتاب و ترویج کتابخوانی 
تعداد  و  می گذارد  دست  کمیت  بر  می گوید 
ساختمان و سالن و تعداد اعضا: »با سه هزار 
و ۷۲۰ کتابخانه عمومی در سراسر کشور )دو 
هزار و ۷۳۲ باب نهادی، ۸۵۴ باب مشارکتی، 
۲۷ باب مستقل، ۱۰۷ سالن مطالعاتی(، دارای 
بیش از ۴۵ میلیون نسخه کتاب، با بیش از ۱۰ 

میلیون عضو و قریب به دو میلیون عضو فعال 
که تقریبًا نیمی از آنها را کودکان و نوجوانان 

تشکیل می دهند.«
منتقدان ادغام می خواهند بدانند آن کسی که 
زیان  و  ضرر  و  دست گرفته  ماشین حساب 
عضو  کودکی  در  آیا  محاسبه کرده  را  کانون 
کتابخانه کانون بوده یا نه. بی شک نبوده. آیا 
این درخواست بر اساس پژوهش و ارزیابی 
عمیق از تبعات این ادغام گرفته شده. یا صدای 
ذینفعان مثل همیشه شنیده نشده و قرار است 

ناگهان با تغییرات روبرو شوند. 

طرح واگذاری کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه های عمومی 
انتقادهای گسترده ای در پی داشت

در کمین کانون
هوشنگ مرادی کرمانی در گفت وگو با »پیام ما: مگر این خبر شایعه نیست؟ نمی توانم تصور کنم قرار است چه شود

 تصمیم ادغام کانون از کجا می آید؟

 کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان و نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور، 
وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی پیشنهاد واگذاری 
کتابخانه های تحت پوشش 
کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور را 
ارائه کرده است

شاید وقتی در سال ۱3۴۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل می گرفت، کسی تصور نمی کرد این نهاد نوپا که فقط به عنوان 
یک کتابخانه کودک کارش را آغاز کرده بود، در کمتر از  یک قرن، با بیش از ۱۲00 مرکز فرهنگی ثابت، سیار شهری، سیار روستایی و پستی 

در سراسر ایران توسعه پیدا و خودش را به عنوان بخشی از حافظه جمعی چند نسل ثبت کند. 
نهادی که  با ارائه فعالیت های فرهنگی، هنری، انتشار ۱۴0 عنوان کتاب با شمارگانی بیش از 3 میلیون جلد در سال، تولید هزاران دقیقه 
فیلم های کوتاه، بلند، زنده، مستند و پویانمایی، تولید ده ها عنوان نوار موسیقی، نمایش عروسکی، سرگرمی های سازنده، اسباب بازی و 
نرم افزارهای آموزشی رایانه ای طی چند دهه توانست نسل به نسل کودکان ایران  را به ویژه در سال های محدودیت ارتباط جمعی و نبود 
اینترنت، با آثار هنری ایران و جهان آشنا کند. در میان آدم هایی که یا از دل کانون های پرورش فکری بیرون آمدند و یا به عنوان مربیان 
و همکاران آموزش کودکان و نوجوانان را عهده دار بودند نام های درخشانی به چشم  می خورد. اما آنچه کانون به انجام رساند نه پرورش 

معدود افرادی خاص، نه ایجاد چند کتابخانه، بلکه ایجاد جهانی جدید به نام جهان کودکی و نوجوانی در ایران بود. 

ادامه یادداشت از صفحه یک

نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
به عنوان متولی اصلی توسعه 

کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی در 
کشور، نهادی عمومی، غیردولتی، 
کاماًل فرهنگی با هویت اسالمی 
ایرانی، نافذ و اثرگذار بر جامعه 

است که وظیفه مهم آگاهی بخشی، 
اطالع رسانی و زمینه سازی مناسب 

به منظور ارتقای سرانه مطالعه و 
ترویج کتابخوانی و تحقق عدالت 

دسترسی به کتاب و کتابخانه را بر 
عهده دارد

|  
رنا

 ای
 |

پیام جامعه

| روزنامه نگار |

| ستاره حجتی |

فراخوان مناقصه   
مناقصه تکمیل پیاده رو سازی خیابان امام )ره( 

زمان انتشار در سایت :    ۱۴0۱/0۶/۲۱                                     مهلت دریافت اسناد فراخوان:    ۱۴0۱/0۶/۲7 
 مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴0۱/07/0۶                                      زمان بازگشایی پاکت ها:         ۱۴0۱/07/07

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شركت كنندگان در مناقصه مي بايست ضمانتنامه بانکی ، معادل ۵ درصد قيمت پایه ) به مبلغ  ۲/۴00/000/000ریال( را تهیه و یا همین مبالغ را 
به عنوان سپرده به حساب شماره ۱00۱00۱۱۲۱3۶۵ )شماره شبا IR 9۲0۶۱000000۱00۱00۱۱۲۱3۶۵( بانك شهر شعبه خرم آباد واريز و رسيد آن در پاکت الف قرار داده، تا تاریخ مهلت ارسال پیشنهادات 

تحویل دبیرخانه شهرداری مرکزی گردد.
 اطالعات تماس و آدرس شهرداری : 333۲00۱۱-0۶۶ – خیابان ۱7 شهریور- شهرداری خرم آباد- امور قراردادها

۱-برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند شامل خرید و دریافت اسناد )درصورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در 
مناقصه )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

۲-کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه ستاد، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره )مرکز پشتیبانی و راهبری ( ۴۱93۴-0۲۱ تماس حاصل نمایند

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را 

به عمل آورند.

شهرداری خرم آباد در نظر دارد  مناقصه تکمیل پیاده روسازی خیابان امام )ره( به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شهرداری خرم آباد

مواعد زمانی:

ضمانت نامه شرکت در مناقصه آدرس و اطالعات تماس شهرداری

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مناقصه شهرداری

شماره مناقصهعنوان مناقصهردیف

۲۰۰۱۰۰۵۷۲۸۰۰۰۰۳۹تکمیل پیاده روسازی خیابان امام )ره(۱



پیامک شما را دربـاره 
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 اما و اگرهای نوبت دوم کشت برنج در شمال ایران

برنج دوم؛ آب بر و آفت زا
اصلی ترین انتقاد به عدم جلوگیری از کشت دوم برنج در مازندران مربوط به وجود تنش آبی در این استان به ظاهر پرآب است

احسان عباسپور سرپرست 
معاونت بهبود تولیدات گیاهی 

جهاد کشاورزی مازندران: تاکنون 
کشت مجدد برنج در چهار 

هزار و ۶۷۰ هکتار و پرورش 
شالی»رتون« ، رویش مجدد و 
پرورش ساقه های شالی باقی 
مانده در اراضی، در دو هزار و 

۳۶۰ هکتار از شالیزارهای استان 
انجام شده است

| روزنامه نگار |

| فاطمه میرزایی |

مینا رضایی، کارشناس 
کشاورزی:  کشت دوم برنج 

حتی زمانی هم که مشکل 
کم آبی وجود نداشت باز مورد 

تایید نبود چون مشکالت 
خاص خود مانند شیوع آفات 

و بیماری ها را به همراه دارد؛ به 
ویژه اینکه نسل سوم و چهارم 

کرم ساقه خوار به شدت به 
مزارع صدمه وارد می کند و نیاز 

به سم پاشی های مکرر دارد

|  
رنا

 ای
 |

با تصویب شورای عالی شهرسازی

هرگونه ساخت و ساز 
در اطراف سدهای تهران 

ممنوع شد 
مصوبات  شهرسازی  عالی  شورای 
ساماندهی  خصوص  در  شورا  این 
استان های  سدهای  آبریز  حوضه های 
کننده  تامین  عنوان  به  البرز  و  تهران 

کرد. ابالغ  را  پایتخت  شرب  آب 
صادق مالواجرد  فرزانه  مهر،  به گزارش 
وزارت  معماری  و  شهرسازی  معاون 
شورای  دبیر  و  شهرسازی  و  راه 
ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی 
خصوص  در  عالی  شورای  این  مصوبه 
سدهای  آبریز  حوضه های  ساماندهی 
استان های تهران و البرز را به استاندار 
توسعه  و  برنامه ریزی  رئیس شورای  و 
تهران، شهردار و رئیس شورای  استان 

کرد. ابالغ  تهران  شهر  اسالمی 
در متن مصوبه شورای عالی شهرسازی 
مورخ  ابالغیه  اجرای  »در  است:  آمده 
عالی  شورای  دبیرخانه   ۶/۵/۱۳۹۴
امنیت ملی با موضوع مقابله با آلودگی 
منابع آب شرب تهران و تکلیف محوله 
به وزارت راه و شهرسازی )با همکاری 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
ابالغیه   ۱۳ بند  طی  گردشگری(  و 
ساماندهی  طرح  تهیه  بر  مبنی  مذکور 
با  آبریز  حوضه های  در  واقع  مناطق 
تفرجگاهی،  نقاط  ساماندهی  بر  تأکید 
تدوین راهکارهای اجرایی، ضوابط ویژه 
تفکیک  به  کنترلی  و  ساز  و  ساخت 
شورای  در  آن  تصویب  و  کاربری ها، 
سپس  و  معماری  و  شهرسازی  عالی 
البرز  و  تهران  استانداری های  به  ابالغ 
شده  تهیه  طرح  بررسی  اجرا،  برای 
معماری  و  شهرسازی  معاونت  توسط 
ساماندهی  »طرح  عنوان  با  ایران 
آبریز  حوضه های  عملکردی  فضایی 
تهران  شرب  آب  تأمین کننده  سدهای 
)با رویکرد حفاظت از آب و گردشگری 
عالی  شورای  کار  دستور  در  پایدار(« 
گرفت. قرار  ایران  معماری  و  شهرسازی 

شورای عالی شهرسازی و معماری پیرو 
محدوده  در  طرح  تصویب  و  بررسی 
و  طالقان  سدهای  آبریز  حوضه های 
جلسات  )در  البرز  استان  در  امیرکبیر 
 ،)۱۱/۱۲/۱۳۹۹ و   ۱۳۹۹  /۰۱/۱۰ مورخ 
خود   ۱۸/۰۵/۱۴۰۰ مورخ  جلسه  در 
طرح  بررسی  نتایج  استماع  از  پس 
سد  سه  آبریز  حوضه های  محدوده  در 
و  تهران  استان  در  الر  و  ماملو  لتیان، 
فنی  کمیته  گزارش  تأیید  همچنین 
برای  طرح  اسناد  و  احکام   ،۵ شماره 
با  را  مذکور  سد  سه  آبریز  حوضه های 
و  آلودگی  با  »مقابله  محوریت  رعایت 
حفاظت از آب« )موضوع مورد تأکید در 
امنیت  عالی  شورای  دبیرخانه  ابالغیه 
مالحظات  به  ویژه  توجه  با  و  ملی( 
داد:   قرار  تصویب  و  بررسی  مورد  زیر 
پایتخت،  شرب  آب  امنیت  تأمین 
و  پایدار  تفرج  و  گردشگری  توسعه 
تأکید  مورد  )موضوع  طبیعت  دوستدار 
در بند ۱۳ ابالغیه شورای امنیت ملی( 
و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی 
ظرفیت های  به  توجه  با  حوضه ها  در 
موجود در مناطق مورد مطالعه،  سطح 
انقباضی  رویکرد  ضرورت  و  طرح  ملی 
کالبدی  رشد  و  سازها  و  ساخت  در 
حفاظت  ضرورت  آبریز،   حوضه های 
محیط زیست به ویژه از منظر آالیندگی 
آب و مؤلفه های آن از جمله پسماندها 
شدید  کاهش  به  توجه  با  پساب ها  و 
آبریز،  حوضه های  در  اکولوژیک  برد 
زندگی  کیفیت  و  معیشت  ارتقا  لزوم 
در شناسایی  واقع نگری  جامعه محلی،  
توسعه  اولویت های  و  نیازها،  تقاضاها، 
اهمیت  محلی،   و  ملی  سطح  در 
ضرورت  طرح،   اجرایی  مدیریت 
احکام  و صراحت  یکپارچگی، شفافیت 
تجانس  طرح،   پیشنهادی  ضوابط  و 
پیشنهادی  طرح  و  ضوابط  سیاست ها، 
با شدت تهدید آلودگی آب در هر یک 

مذکور. آبریز  حوضه  سه  از 
معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای 
تعمیم  لزوم  تاکید  بر  عالوه  ایران 
مذکور  اصول  و  کلیات  رعایت  و 
و   ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ مورخ  مصوبات  در 
دو  خصوص  در  خود   ۱۱/۱۲/۱۳۹۹
در  واقع  طالقان  سد  و  امیرکبیر  سد 
سه  آبریز  حوضه های  به  البرز  استان 
موارد  تهران  استان  در  یادشده  سد 
رعایت  همچنین  و  لحاظ  را  گانه ای   ۹
آبریز  حوضه های  در  اختصاصی  موارد 
در  واقع  الر  و  ماملو  لتیان،  سد  سه 

کرد. تصویب  را  تهران  استان 

وزارت  برنج  طرح  مجری  امسال  مرداد 
برنج  سطح کشت  مجموع  جهاد کشاورزی 
در سال ۱۴۰۱ را نزدیک به ۵۵۰ هزار هکتار 
پیش بینی  کشور  شمالی  استان های  در 
بود:  باره گفته  این  در  ادیبی  شایگان  کرد. 
از  هکتار  هزار   ۵۰۰ اول  کشت  در  »امسال 
و  مازندران  گیالن،  استان های  شالیزارهای 
برنج  کشت  زیر  استان گلستان  از  بخشی 
با احتساب کشت دوم یا مجدد در  رفته و 
این  می کنیم  برآورد  نیز  مازندران  استان 
عدد به ۵۵۰ هزار هکتار برسد. عالوه بر آن 
امسال سطح زیر کشت برنج در کشت اول 
مازندران  هکتار،  هزار   ۲۲۰ استان گیالن  در 
۲۱۵ هزار هکتار و در استان گلستان ۶۵ هزار 
تولید  ادیبی  همچنین  بود«.  خواهد  هکتار 
نسبت  افزایش  درصد   ۲۰ با  را  سفید  برنج 
به  نرمال  سال های  تن  میلیون  دو  تولید 
بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن دانست 
»عواملی  که  کرد  بیان  آن  دالیل  درباره  و 
همراهی  شده،  گواهی  بذور  توزیع  همچون 
شرایط  فنی،  توصیه های  رعایت  کشاورزان، 
آب و هوایی و افزایش مصرف کودهای پایه 
فسفاته و پتاسه موجب شده امسال، سال 

باشد.« برنج  تولید  برای  استثنایی 
اعالم کرده  همچنین  جهادکشاورزی  وزارت   
غیر  استان های  در  برنج  کشت  سطح  بود 
شمالی  در مرداد ۱۴۰۱، ۱۸۰ هزار هکتار  است. 
از نظر مسئوالن این وزارتخانه به دلیل بی آبی و 
کم آبی در استان های کشور به جز استان های 
شمالی کشت برنج توصیه نمی شود و کشت 

جایگزین ۱۴ محصول استراتژیک کم آب بر 
دانه های  و  علوفه ای  گیاهان  انواع  همچون 
آب  مصرف  که  می شوند  جایگزین  روغنی 
مشمول  و  می رسد  برنج  پنجم  یک  به  آنها 
سیاست های حمایتی این وزارتخانه هستند.

قانوِن بی اجرا
استان  های  در  برنج  کشت  درباره 
جهاد  وزارت  سوی  از  حالی  در  غیرشمالی 
کشاورزی عبارت »توصیه نمی شود« استفاده 
شده که از سال ۹۷ آیین نامه ای کشت برنج 
تنش  دلیل  به  را  غیرشمالی  استان های  در 
آبی ممنوع اعالم کرده است هر چند که در 
آیین نامه  این  نقض  شاهد  ساله  هر  عمل 
به  برنج  آنکه کشت  بر  عالوه  حاال  هستیم. 
استان   ۱۸ در  بر  آب  محصول  یک  عنوان 
دارد،  رواج  شمالی  استان های  جز  به  کشور 
می کارند  برنج  نوبت  دو  شمالی  استان های 
که بیشترین میزان این کشت دوم در استان 

است. مازندران 
گیاهی  تولیدات  بهبود  معاونت  سرپرست 
کشت  مورد  در  مازندران  کشاورزی  جهاد 
دوم برنج در این استان به »پیام ما« گفت: 
و  هزار  چهار  در  برنج  مجدد  »تاکنون کشت 
۶۷۰ هکتار و پرورش شالی »رتون« ، رویش 
باقی  شالی  ساقه های  پرورش  و  مجدد 
مانده در اراضی، در دو هزار و ۳۶۰ هکتار از 

است.« شده  انجام  استان  شالیزارهای 
احسان عباسپور ادامه داد: »همچنین برداشت 
برنج در ۸۸ هزار و ۵۸۹ هکتار شالیزار استان 
این سطح، ۸۷ هزار  از  انجام شد.  مازندران 

و ۳۳۸ هکتار به صورت مکانیزه و مابقی به 
مکانیزه  کشت  شد.  برداشت  سنتی  روش 
برنج را هم  در ۱۴۰ هزار و ۹۰۴ هکتار اراضی 
اینکه  بیان  با  او  داشتیم.  استان  شالیزاری 
در این استان  ۱۸۷ واحد بانک نشای برنج 
در استان وجود دارد،  اضافه کرد: »امسال با 
علف های هرز در ۴۲۸ هزار و ۲۱۶ هکتار، کرم 
برنج در ۶۱ هزار و ۷۵۰ هکتار و  ساقه خوار 
بالست برگ و خوشه در ۷۵ هزار و ۷۰۰ هکتار 

اراضی شالیزاری استان مقابله شد.«
به گفته او»خوشبختانه در شروع کشت شالی 
میزان آب ذخیره شده سدهای استان  ۱۹۹ 
میلیون مترمکعب و آب بندان ها ۲۴۱ میلیون 
مترمکعب بوده است و همین امر سبب شده 
شالی  مورد کشت  در  بخش  این  از  آسیبی 

نداشته باشیم.«  
بنا به اعالم اداره کل جهاد کشاورزی مازندران،  
اراضی  هکتار  هزار   ۲۱۵ با  استان   این 
به  را  برنج کشور  تولید  درصد   ۴۲ شالیزار، 
خود اختصاص داده است. بیشترین میزان 
کشت برنج در این استان نیز در شهرستان 
فریدونکنار انجام می شود. بنا بر بررسی های 
به  این منطقه  اراضی  از  »پیام ما« بسیاری 
ویژه اراضی تاالبی با هدف توسعه شالیکاری 
تهی  حال  در  پوشش گیاهی   و  درخت  از 
گزارشی  طی  روزنامه  این  و  هستند  شدن 
شالیزارهای  توسعه  موضوع  به  نیز  پیشتر 

بود. پرداخته  فریدونکنار 

وضعیت آبی نگران کننده مازندران
حالی  در  دوم  و  اول  نوبت های  کشت 

بنابراعالم  دارد که  رواج  مازندران  شرق  در 
وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل  مدیرعامل 
روزهای  نخستین  در   ، مازندران  استان 
شروع  از  پیش  یعنی   ،۱۴۰۱ تابستان 
کر ت بندی در شالیزارها، تنش شدید آبی در 
برارزاده  بهزاد  داشت.  وجود  مازندران  شرق 
»در  بود:  گفته  »ایرنا«  با  گفت وگویی  در 
سطح  شدید  افت  دلیل  به  مازندران  شرق 
منطقه،  این  دشت های  در  زیرزمینی  آب 
برای تامین آب آشامیدنی دیگر نمی توانیم 
چاه حفر کنیم و اگر اقدام درست و اصولی 
برای رفع این چالش با انتقال آب سد گلورد 
گلوگاه،  مناطق  از  بسیاری  نگیرد،  صورت 
بهشهر و نکا در آینده نه چندان دور غیرقابل 
از  بسیاری  متاسفانه  شد.  خواهد  سکنه 
نقاط کشور  در سایر  و مردم  مسئوالن ملی 
آبی  منابع  وجود  با  مازندران  نمی کنند  باور 
باشد،  مواجه  آب  کمبود  مشکل  با  سرشار 
واقعیت  یک  چالش  این  بگوییم  باید  اما 

است.« تلخ 
و  شهر   ۲۰« این شرکت  مدیرعامل  به گفته 
۲۱۳ روستا در مازندران در حال با تنش آبی 
واحد  صدای  یک  با  باید  و  هستند  مواجه 
مشکالت آب استان و درخواست اعتبار برای 
رفع آن را در سطح ملی فریاد بزنیم. در کنار 
حوزه  در  زیرساختی  مشکالت  و  محرومیت 
مازندران  مناطق  دیگر  در  استان،  شرق  آب 
هم بحران کم آبی در برخی از فصل های سال 
وجود دارد که باید با عزم ملی برای رفع این 
دغدغه اقدامات الزم انجام شود. دیگر امکان 

افت  دلیل  به  زیرزمینی  آب  از  بهره برداری 
شدید سطح آن وجود ندارد و اگر این روند 
روستاهای  از  قابل توجهی  بخش  یابد  ادامه 
استان همانند روستاهای کویری کشور باید با 

آبرسانی شود.« تانکر 

نگرانی هایی در مورد کشت دوم برنج
در  ایران  برنج  تحقیقات  موسسه   
گزارشی که سال گذشته منتشر کرد مصرف 
باالی آب در این کشت، به ویژه استفاده از 
محدود کردن  دلیل  اصلی ترین  را  چاه  آب 
است. عنوان کرده  شالی  دوم کشت  نوبت 
استان  در  رضایی کارشناس کشاورزی  مینا 
مازندران در این باره به »پیام ما« گفت: »در 
و  هکتار  هزار   ۲۱۵ حدود  استان های گیالن 
مازندران حدود ۲۱۰ هزار هکتار زمین کشت 
شرایط  علت  به  گیالن  در  دارد.  وجود  برنج 
اما  انجام نمی شود  آب و هوایی کشت دوم 
هزار   ۴۰ در سال گذشته حدود  مازندران  در 
هکتار کشت دوم برنج انجام شد. طبق آمارها 
میزان سرانه مصرف برنج برای هر ایرانی بین 
۴۰ تا ۴۲ کیلوگرم محاسبه می شود که به نظر 
می رسد مصرف سالیانه آن در کشور نزدیک 
۳.۲ میلیون تن باشد؛ از این رو ساالنه ۱.۷ 
تا ۲ میلیون تن برنج مورد نیاز کشور از محل 
تولیدات داخلی و ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تن از 

محل واردات تامین می شود.«
برنج،  دوم  مورد کشت  »در  اضافه کرد:  او   
دلنگرانی ها و دغدغه هایی نیز وجود دارد که 
بیشتر  اندیشه  و  تامل  قابل  خود  جای  در 
دفع  برای  سمی که  مقدار  آیا  اینکه  است: 
آفت ها در برنج کشت دوم استفاده می شود 
از  این که  یا   است؟  استاندارد  و  مناسب 
شده  وارد  شیمیایی  و کود  تغذیه  نقطه نظر 
برنج کشت دوم کاشته  به زمینی که در آن 
یا  می شود  رعایت  استانداردها  می شود، 
خیر؟ اینها پرسش هایی است که هنوز جواب 
یک دست و هماهنگ، نه در میان مسئوالن 
نشده  داده  آن  به  میان کشاورزان  در  نه  و 
زمانی هم که  برنج حتی  است! کشت دوم 
تایید  مورد  باز  نداشت  وجود  مشکل کم آبی 
نبود چون مشکالت خاص خود مانند شیوع 
به ویژه  را به همراه دارد؛  آفات و بیماری ها 
به  اینکه نسل سوم و چهارم کرم ساقه خوار 
شدت به مزارع صدمه وارد می کند و نیاز به 

دارد.« مکرر  سم پاشی های 
 رضایی ادامه داد: » برای مهار کرم ساقه خوار 
می شویم  بیشتری  به مصرف سموم  مجبور 
که این مساله آلودگی زمین را به همراه دارد 
می زند.  هم  به  را  زیستی  محیط  چرخه  و 
بلکه  نمی کنیم  زندگی  حاره ای  منطقه  در  ما 
ایجاب  آن  شرایط  هستیم که  منطقه ای  در 
این  از  باشد.  آزاد  زمین  زمستان  در  می کند 
رو نباید کشت برنج و برخی محصوالت انجام 
شود، در حال حاضر گاهی در آبان نیز محصول 
برنج در زمین دیده می شود که بخش عمده 
آن به صرفه اقتصادی اش برمی گردد اما این 
دلیل موجهی برای انجام آن نیست. در حال 
حاضر کم آبی مزید بر علت شده و بدون شک 

باید از آن جلوگیری شود.«
این کارشناس کشاورزی اضافه کرد: »با توجه 
به کاهش بارندگی و کمبود منابع آبی حتی 
در شمال کشور که به گمان همگان منطقه ای 
مصرف  در  است   نیاز  است،  آب  و  پرباران 
داشته های خود دقت بیشتری داشته باشیم.

آمارها نشان می دهد ۶ ماهه اول سال زراعی 
 ۱۵ تا   ۱۰ حدود   ۹۶ اسفند  تا  مهر  از  یعنی 
در  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد 
شمال کشور کاهش بارندگی داشته ایم. این 
ادامه  تاکنون  به شکل مداوم  بارش  کاهش 

پیدا کرده است.«  

سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع 
طبیعی اعالم کرد: ۴۸ میلیارد تومان تسهیالت 
حمایتی تاکنون به شرکت های دانش بنیان و فناور 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت شده 
وزارت جهاد کشاورزی، »مجید  است.به گزارش 
ولدان« با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان و 
فناور تاکنون ۴۸ میلیارد تومان تسهیالت از سوی 
صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی، تسهیالت 
 ۳۵۰ حاضر  حال  در  افزود:  کرده اند  دریافت 
شرکت دانش بنیان و فناور در پارک علم و فناوری 
زیرمجموعه های  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
هستند.  حمایت  تحت  و  می کنند  فعالیت  آن 
سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع 
طبیعی با اشاره به این که ۳۵۰ شرکت دانش بنیان 
و واحد فناور مورد حمایت مالی و غیرمالی از سوی 
پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی قرار 
دارند، گفت: صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی 
از طریق اعطای تسهیالت، صدور ضمانت نامه و 
توسعه بازار محصوالت شرکت های دانش بنیان، 
ادامه  می دهد.ولدان  انجام  را  خود  حمایت های 
داد: این صندوق به صورت تخصصی و بر اساس 
آیین نامه  و  تولید  موانع  رفع  قانون   )۴۴( ماده 
اجرایی آن و نیز ماده )۱۲( قانون تشکیل وزارت 
جهاد کشاورزی ایجاد شده است.او سهم دولت از 
سرمایه صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی را 
۴۹ درصد و سهم بخش خصوصی یا شرکت های 

دانش بنیان را ۵۱ درصد عنوان کرد.سرپرست پارک 
علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی در مورد 
سرمایه این صندوق بیان کرد: سرمایه ثبتی این 
صندوق ۱۰.۵ میلیارد تومان است که نیمی از آن 
را سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
را  مابقی  و  دولت  درصدی   ۴۹ سهم  به عنوان 
شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی تامین 
کرده  است.او گفت: عالوه بر سرمایه های دولتی 
و شرکت های دانش بنیان کشاورزی، منابع مالی 
دیگری از سوی سایر دستگاه ها از جمله صندوق 
نوآوری و شکوفایی و وزارت جهاد کشاورزی به 
مجموع  اکنون  و  می شود  تزریق  صندوق  این 
سرمایه های آن به حدود ۶۰ میلیارد تومان رسیده 
است.ولدان اضافه کرد: در حال حاضر تعداد ۷۵ 
شرکت دانش بنیان و فناور در صندوق سهم دارند، 
اما این صندوق به همه ۳۵۰ شرکت دانش بنیان و 
فناور مستقر خدمات ارائه می دهد. او درباره توسعه 
بازار محصوالت دانش بنیان نیز ادامه داد: یکی از 
و  فناوری کشاورزی  و  علم  پارک  خدماتی که 
منابع طبیعی از طریق صندوق پژوهش و فناوری 
بازار  توسعه  خدمت  می دهد،  انجام  کشاورزی 
محصوالت دانش بنیان شرکت های تحت پوشش 
با همکاری شرکت های توسعه سرمایه گذاری در 

بخش کشاورزی است.
ولدان با بیان این که در بخش کشاورزی تعداد 
زیادی صندوق توسعه سرمایه گذاری در سطوح 

ملی، استانی، شهرستانی مانند صندوق حمایت 
از توسعه زنبورداری کشور، صندوق چای تاسیس 
بخش  کرد:  اضافه  می کنند،  فعالیت  و  شده 
عمده ای از کشاورزان عضو این صندوق ها هستند و 
صندوق ها می توانند تسهیالت خود را هم به صورت 
نقدی و هم به صورت نهاده در اختیار سهام داران 
قرار دهند.او ادامه داد: شرکت های دانش بنیانی که 
تولید نهاده یا محصول می کنند را به صندوق های 
موضوعی معرفی می کنیم و صندوق ها در صورت 
انجام  دانش بنیان  شرکت  از  عمده  خرید  نیاز، 
توزیع  خود  سهام داران  میان  را  آن  و  می دهند 
می کنند و کشاورزان نیز با اعتمادی که به صندوق 
دارند، محصول دانش بنیان را برای مزارع و باغات 
و  علم  پارک  سرپرست  می کنند.  مصرف  خود 
فناوری کشاورزی و منابع طبیعی گفت: تا کنون 
شرکت های دانش بنیان ۱۰ قرارداد فروش عمده 
محصول با صندوق های سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی منعقد کرده اند.
شرکت های  از  مالی  غیر  حمایت های  درباره  او 
دانش بنیان بیان کرد: خدمات غیر مالی، شامل 
ارائه  غیرتخصصی،  و  تخصصی  آموزش های 
مشاوره های علمی و فنی، مربیگری شرکت ها در 
زمینه علمی و بازار است، ضمن آن که در کنار این 
خدمات زیرساخت های فیزیکی همچون زمین، 
اختیار  در  تولید  و سالن  زراعی  آب  آزمایشگاه، 

می گیرد. قرار  دانش بنیان  شرکت های 

سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی 

پرداخت ۴۸ میلیارد تومان تسهیالت 
به شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی

خبر

اولویت مهم وزارت نیرو و 
دولت سیزدهم حمایت از 
انرژی های تجدیدپذیر و 
موضوع بهره وری است و 

امیدواریم بخش خصوصی 
در یک حرکت جمعی با 

حمایت های دولت بتوانند 
گام های موثری را در این 

زمینه بردارد

 وزیر نیرو: 
از انرژی های تجدیدپذیر حمایت می کنیم 

وزیر نیرو گفت: حمایت از انرژی های تجدیدپذیر 
برق  تامین  در  نیرو  وزارت  اصلی  برنامه های  از 
پایدار و مطمئن بوده و اخذ مصوبات از شورای 
اقتصاد حاکی از تالش دولت برای حمایت از این 
انرژی پاک است.به گزارش وزارت نیرو، علی اکبر 
محرابیان بیان کرد: موضوع تامین انرژی پایدار 
موضوع خیلی مهمی است که در دو حوزه توسعه 
مصرف  مدیریت  و  بهینه سازی  و  برق  صنعت 
باید پیگیری شود.او افزود: موضوع بهینه سازی 
مصرف گنج پنهانی است که باید با اجرایی کردن 
این موضوع تهدید مصارف انرژی را به فرصتی 
کرد:  عنوان  محرابیان  کنیم.  تبدیل  ارزشمند 
خوشبختانه در موضوع توسعه، برنامه ریزی های 
مدیران  طوری که  به  صورت گرفته  گسترده ای 
چه  آینده  سال  سه  در  می دانند  نیرو  وزارت 
نیروگاهی در چه ساختگاهی با کدام منابع مالی 
به بهره برداری می رسد. وزیر نیرو با اشاره به برنامه 
افزایش ۳۵ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی در 
نیرو  وزارت  اول  سال  برنامه  اضافه کرد:  کشور 
بخش  در  و  شده  انجام  کامل  طور  به  تقریبًا 
نیروگاه های حرارتی تنها چهار نیروگاه باقی مانده 
است.به گفته او، ٣٠ واحد تولید برق نیروگاه بزرگ 
بهره برداری  به  مختلف کشور  نقاط  در  مقیاس 
رسیده است.وزیر نیرو با بیان اینکه با بهره برداری 
۴ نیروگاه باقی مانده وعده افزایش ظرفیت ۶ هزار 
به طور کامل تحقق می یابد،  تابستان  مگاواتی 
گفت: برنامه ریزی های الزم برای سال دوم جهت 
تالش مضاعف در پیشبرد این برنامه صورت گرفته 
است.محرابیان با اشاره به برنامه ریزی افزایش 

۱۰ هزار مگاواتی ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر 
یادآور شد: برنامه ریزی های الزم برای افزایش ۱۰ 
هزار مگاواتی نیروگاه های تجدیدپذیر با شناسایی 
ساختگاه ها و بررسی محل سنکرون صورت گرفته 
را  تجدیدپذیر  انرژی های  اصلی  محور  است.او 
بخش خصوصی دانست و افزود: نقش وزارت 
ایجاد  و  این زمینه حمایت، پشتیبانی  نیرو در 
با  نیرو  است.وزیر  برای سرمایه گذاران  اطمینان 
اشاره به ویژگی های نیروگاه تجدیدپذیر گفت: این 
نیروگاه ها از نظر محیط زیست چند شرایط ویژه 
دارند که در مقایسه با حرارتی مصرف آب نداشته 
و به شدت اقتصادی هستند.او بر لزوم عملیاتی 
کردن موضوع استاندارد اجباری تاکید کرد و افزود: 
بسیاری از اقالم دارای استاندارد اجباری نبوده و 
استاندارد  وضعیت  باید  مختلف  مصارف  برای 
امیدواری  اظهار  شود.محرابیان  سازی  پیاده 
کرد: با وضعیت استاندارد مناسب در اقالم اولیه 
میان مدت  و  کوتاه مدت  در  زندگی می توانیم 
شاهد کاهش انرژی باشیم. وزیر نیرو با اشاره به 
تعویض روشنایی معابر به ال ای دی عنوان کرد: 
تکنولوژی در کشور وجود دارد که می تواند مصارف 
عمومی را به شدت کاهش داده و برای تامین 
اجرایی  عملیات  خوشبختانه  انرژی کمک کند 
کشور آغاز شده و در حال اجراست. به گفته او، 
اولویت مهم وزارت نیرو و دولت سیزدهم حمایت 
از انرژی های تجدیدپذیر و موضوع بهره وری است 
حرکت  یک  در  خصوصی  بخش  امیدواریم  و 
گام های  بتوانند  دولت  حمایت های  با  جمعی 

موثری را در این زمینه بردارد.

شالیزار،  منظره بدیع شمال ایران در شرجی تابستان است. تماشای بهشت سبز و شطرنجی مزارع کشت برنج یکی از تصاویر پر طرفدار 
عکس های یادگاری بدل شده و بوی برنج خام کشت شده همه را مسخ و مدهوش  می کند. با این حال سوی دیگر این بهشت با گسترش 

روز به روز و رسیدن به نوبت کشت دوم، جهنم تشنه ای  در اراضی زیر کشت محصول و مناطق اطرافش است.
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توجه  جدید  قانون  این  از  رونمایی 
جلب  خود  به  را  فعاالن  از  بسیاری 
گذشت  از  پس  تاکنون  و  است  کرده 
زیادی  تشکل های  و  انجمن ها  ماه  دو 
به  واکنش ها  داده اند.  واکنش  آن  به 
دسته  چند  و  چندین  پیش نویس  این 
با  که  شدند  نگران  حدی  به  برخی  شد. 
شورای  مجلس  رئیس  به  نامه ای  نوشتن 
از  و  توقف  برای  را  کارزاری  اسالمی، 
راه  مجلس  در  آن  خارج کردن  دستورکار 
طرحی  را  آن  نیز  دیگر  برخی  انداختند. 
از  »صیانت«  و  تشکل ها  با  مقابله  برای 
چنین  تدوین  دسته ای  کردند.  تلقی  آنها 
امنیتی  نگاه  تشدید  موجب  را  قانون هایی 
مدنی  فعالیت  به  سختگیرانه  و  سلبی  و 
آن  نیز  تعدادی  توصیف کردند.  مردمی  و 
فعالیت های  دولتی سازی  برای  طرحی  را 
طرف  در  انگاشتند.  مردمی  و  داوطلبانه 
آن  پیشنهادی،  قانون  مدافعین  دیگر 
قانونمند  و  ساماندهی  راستای  در  را 
مشارکت  و  اجتماعی  فعالیت های  کردن 
مجوز  اخذ  و  ثبت  روان سازی  مردمی، 
پاسخگو کردن  و  ظرفیت  ارتقای  فعالیت، 
حال  عین  در  و  نهاد  مردم  سازمان های 

در  نمودند.  ترسیم  آنها  حقوق  از  دفاع  در 
بین این فضای چند دسته گروهی نیز به 
این  ضعف  قوت  نقاط  تحلیل  و  بررسی 
با  بتوانند  مسیر  این  از  تا  نشستند  قانون 
دیدگاه های  و  دغدغه ها  نگرانی ها،  اعالم 
ابهامات،  کردن  برطرف  برای  و  خود 
نگرانی های  رفع  برای  ویژه  به  و  تناقض ها 
مردم  سازمان های  و  اجتماعی  فعالین 

کنند. گره گشایی  نهاد 

تشکل ها  قانون  پیش نویس   
از دستور کار مجلس خارج شود

در  مجلس  کنونی  برخورد  نحوه   با   
پیش نویس  مفاد  بررسی  نشست  دومین 
مجلس؛  پژوهش های  مرکز  پیشنهادی 
انجمن های  اعضای  برای  جایی  چندان 
در  ظاهرًا  زیرا  بود.  نشده  دیده  مردمی 
صحن کمیسیون  در  ماه که  مرداد  جلسه 
نمایندگان  تعداد  شده،  برگزار  شوراها 
به   ۶ نمایندگان تشکل ها  به  دولتی نسبت 
بدون حضور  آن جلسه  و مصوبات  بوده   ۱
از  است.   شده  تنظیم  عرصه  این  فعاالن 
متخصصان  که  جلساتی  تشکیل  رو  این 
مساوی  کم  دست  نسبتی  به  فعاالن  و 
پیدا  حضور  بتوانند  دولتی  نهادهای  با 

کنند، ضروری به نظر می آید. در این بین 
انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان 
و  حامی  دولتی  غیر  سازمان های  از  یکی 
بود  انجمن هایی  از  حقوق کودکان،  مدافع 
که به واکاوی طرح نشست و در گزارشی 
تحلیلی پیشنهاد دارد که پیش از هر چیز 
شورای  مجلس  کار  دستور  از  طرح  این 
آرام،  بستری  در  تا  شود  خارج  اسالمی 
فضای گفت وگوی  در  و  هیجان  از  دور  به 
تسهیلگر  قانونی  به  مدنی  و جامعه  دولت 
و  مردمی  داوطلبانه  فعالیت های  مقوم  و 

گردد. نایل  مدنی 

 به سازمان های مردمی اعتماد کنید
این  پیش نویس  که  ادبیاتی 
سوءظن  از  مملو  داده  تشکیل  را  قانون 
است.  داوطلبانه  فعالیت های  به  نسبت 
مردمی  دل  از  معمواًل  که  فعالیت هایی 
آسیب های  رجوع  و  رفع  برای  دلسوز 
مشکالت  از  کردن گره ای  باز  و  اجتماعی 
تحلیلی  رو گزارش  این  از  می آید.  جامعه 
یادآوری  کودکان ضمن  از  حمایت  انجمن 
حاکمیت  که  می کند  توصیه  نکته  این 
تعاملی  در  را  مثبت نگر  و  اعتمادزا  نگاهی 
راهگشا  نظارتی  و  قدرت بخش  و  سازنده 

حال  عین  در  تقویت کند.  تحول آفرین  و 
سازمان های مردم نهاد را به عنوان بخش 
مردمی و رکن اصلی مدافعان حقوق مردم 
موثر  مشارکت های  مقوم  و  شهروندان  و 
به جای اصرار  بپذیرد. همچنین  اجتماعی 
بازتولید  و  پایین  به  باال  از  حکمرانی  بر 
حکمروایی  ناکارآمد،  و  آمرانه  مدیریت 
ذینفعان  همه  متشکل  و  موثر  حضور  با 
مشوق  امور،  شایسته  و  مشارکتی  اداره  و 
باشد.  مدنی  و  مردمی  داوطلبانه  فعالیت 
به عالوه به جای تبدیل سازمان های مردم 
و  دولتی  دستگاه های  پیمانکاران  به  نهاد 
داوطلبانه،  فعالیت های  از  آنها  تهی سازی 
به  را  مردمی  و  داوطلبانه  مستقل  فعالیت 
به  نیز  را  استقالل  این  بشناسد.  رسمیت 
بدارد.  از دولت پاس  عنوان بخشی خارج 
در نهایت پیش نویس حاضر حتی تعیین 
سازمان های  از  را  مدیرعامل  حقوق  میزان 
تدارک  عوض  به  و  سلب کرده  غیردولتی 
نظارت  و  ثبت  برای  سنگین  ساختارهای 
تشکل های  و  نهاد  مردم  سازمان های  بر 
دولت،  تصدیگری  گسترش  و  اجتماعی 
می تواند  که  حالی  در  است.  کرده  ایجاد 
مجوز  اخذ  فرآیندهای  ساده سازی  ضمن 
اقدامات  از  توجهی  قابل  بخش  نظارت،  و 
منتخب  نمایندگان  به  را  فرایند  این 
سازمان های مردم نهاد واگذارد. از این رو 
این  از  پیشنهادی  قانون  اصالح  و  بازبینی 

است.   جدی  منظر 

دل فعاالن اجتماعی را خالی نکنید
تصویب قانونی که ریسک فعالیت در 
باال  دلسوزانش  برای  را  اجتماعی  عرصه 
مدنی  جامعه  به  را  زیادی  هزینه  می برد، 
که  روست  این  از  هم  می کند.  تحمیل 
بیانیه ای که  در  کودکان  از  انجمن حمایت 
و  حمایت  خواستار  می خوانیم،  ادامه  در 
اجتماعی  حوزه  فعاالن  دغدغه  به  توجه 

است: شده 
» قبل از همه یادآور می شود که تصویب 
قانونی از این نوع می تواند در عین فرصت، 
رغم  به  زیرا  شود  محسوب  هم  تهدید 
شتاب زده  تصویب  قانونی،  خالء  پرکردن 
و  مبهم  مواد  از  مجموعه ای  با  قانونی 
سر  بر  ترس  از  سایه ای  با  و  متناقض 
سازمان های  دوام  و  فعالیت  شکل گیری، 
فعالیت  ریسک  می تواند  غیردولتی، 
و  ببرد  باال  شدت  به  را  مردمی  داوطلبانه 
در عمل افت شدید فعالیت های اجتماعی 
در  را  مردمی  مشارکت های  و  داوطلبانه 
پی داشته باشد. این مهمترین دغدغه ای 
کرده  ایجاد  حاضر  پیش نویس  که  است 
رویکرد  به  دیگر  مهم  نگرانی  دل  است. 
در  پیش نویس  بر  حاکم  منفی  شدت  به 
دولتی  غیر  و  داوطلبانه  فعالیت  خصوص 
برمی گردد  خصوص  این  در  ظن  سوء  و 
پیشنهادی  قانون  مختلف  مواد  در  که 
از  قبل  آموزش  محورهای  در  جمله  از 
و  بندی  رتبه  و  نظارت  و  ثبت  تشکیل، 
کنار  در  است.  یافته  انعکاس  انحالل 
قانون،  بر  حاکم  منفی  عمدتًا  رویکرد 
و  سنگین تر  مردمی،  داوطلبانه  فعالیت 
پر ریسک تر شدن فعالیت های اجتماعی 
باال  از  تحمیلی  مسئولیت های  خاطر  به 
پرهزینه ،  اقدامات  و  الزامات  پایین،  به 
نهاد  بر سازمان های مردم  و مکرر   زمانبر 
حسابرسی های  و  برنامه ها  ارائه  است که 
آنالین  فرم های  کردن  پر  و  بر  هزینه 
و...  اثربخشی  و  اثبات حقانیت  و  متعدد 
دیگر  دغدغه  همچنین  جمله اند.  آن  از 
جایگاه  به  توجه  علی رغم  که  است  این 

در  داوطلبانه  و  مردمی  مشارکت  مهم 
سطح  چهار  به  اشاره  و  اساسی  قانون 
اجرا  و  مطالبه گری  نظارت،  تصمیم گیری، 
نقش آفرینی  و  حضور  سطوح  عنوان  به 
پیش نویس  مقدمه  در  سازمان ها  این 
فعالیت  قانون،  مواد  و  محتوا  در  ولی 
مشاوره های  برخی  به  عمال  داوطلبانه 
یافته  تقلیل  اجرا  به  اصل  در  و  کم اثر 
مردم  سازمان های  عماًل  عالوه  به  است. 
نهاد به پیمانکاران و مجریان تصمیمات و 
عمومی  و  دولتی  دستگاه های  برنامه های 
تبدیل شده اند. در حالی که در اصل  وجود 
و فعالیت های سازمان های مردم نهاد برای 
است  شهروندانی  منافع  و  حقوق  از  دفاع 
بخش  و  دولت  توسط  است  ممکن  که 
یا  و  تحدید  و  غفلت  مورد  خصوصی 
همانا  فعالیت  این  و  گیرند  قرار  تعرض 
جایگاه  و  مطالبه گری  و  هشداری  نقش 
است  غیردولتی  تشکل های  مطالبه گرانه 
که قانون پیشنهادی آن را به حاشیه رانده 

می کند.  بی رمق  و 

امر  مورد  در  ابهام  اهمیت  پر  بعدی  نکته 
بر فعالیت سازمان های  سیاسی است که 
غیر دولتی سایه گستر شده است. درست 
است که این سازمان ها غیرسیاسی بوده 
و در پی کسب قدرت سیاسی نیستند و در 
فعالیت های  وارد  نباید  انتخابات سیاسی 
یا  و  له  بر  و  شده  کاندیداها  تبلیغاتی 
نقد  آیا  ولی  کنند  تبلیغ  کاندیدایی  علیه 
سیاست های دولت مستقر و تالش برای 
حمایت  و  دفاع  راستای  در  آنها  اصالح 
انجمن  نگاه  از  و  شهروندان  حقوق  از 
است؟!   سیاسی  امری  کودکان،  حقوق 
اعالمی  برنامه های  بررسی  همینطور 
آنان  از  و پرسش  انتخاباتی  کاندیداهای 
انتخابات در کجای قانون  بدون ورود به 
آیا این نوع فعالیت های  قرار می گیرند؟ 
سیاسی  نهاد،  مردم  تشکل های 
و  هستند  ممنوع  و  شده  محسوب 
مستوجب توبیخ؟!  تسری الزام آموزش 
سازمان های  توانمندسازی  اصطالح  به  و 
دولتی  دستگاه های  توسط  نهاد  مردم 
شائبه  این  آنها،  تشکیل  از  پیش  به 
قرار  که  است  کرده  ایجاد  را  نگرانی  و 
گزینشی  کاماًل  سازمان ها  این  است 
عین  در  شوند.  دولتی  و  بگیرند  شکل 
دستوری  آموزش های  نوع  این  حال 
سازمان های  تشکیل  از  بعد  و  قبل 
توانمندانگاری  از خود  نهاد، حاکی  مردم 
مرتبط  تخصصی  دولتی  دستگاه های 
انسانی  توانمندسازی  رو  این  از  است 
تعامل  برای  اجرایی  دستگاه های 
در  نهاد  مردم  سازمان های  با  سازنده 

است.« مانده  مسکوت  قانون 

انجمن حمایت از کودکان در بیانیه ای پیشنهاد کرد که پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی
از دستور کار مجلس خارج شده و بازبینی شود

تنهایی پر هیاهوی
سازمان های مردم نهاد

حرکت پشت کنکوری ها 
با هزینه های میلیاردی 

به سوی ترکیه 
خارج  مدارس  و  بین الملل  امور  مرکز  رئیس 
چندی  پرورش که  و  آموزش  وزارت  کشور  از 
ترکیه ای  موسسات  تبلیغات  به  نسبت  پیش 
در ایران برای پذیرش دانش آموزان در مدارس 
امور  وزارت  با  و  هشدار  خارجی  کشورهای 
این  از  یکی  فعالیت  از  برای جلوگیری  خارجه 
موسسات مکاتبه کرده بود، آخرین پیگیری ها 
برای توقف فعالیت این موسسات را اعالم کرد. 
رئیس مرکز  فیاضی،  ایسنا، مهدی  به گزارش 
امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت 
عنوان  آزمون هایی تحت  از  پرورش،  و  آموزش 
آزمون »یوس« خبر داد و گفت: »اینگونه گفته 
می شود که دانشجویان خارجی برای تحصیل در 
دانشگاه های ترکیه باید در این آزمون شرکت کنند 
که در تبریز و برخی مناطق دیگر تبلیغ می شود. 
موسسات برگزارکننده این آزمون و موارد مشابه، 
به طور غیررسمی دانش آموزان فازغ التحصیل ما 
را اغوا می کنند تا ببرند.« او با بیان اینکه این 
موسسات آن دسته از پشت کنکوری هایی که در 
کنکور قبول نشدند، یا برای تعیین رشته دچار 
مشکل هستند و جای خوبی قبول نمی شوند 
را اغوا و با هزینه های بسیار زیاد و میلیاردی، 
به دانشگاه های ترکیه هدایت می کنند، بیان کرد: 
»باالخص در رشته های دندانپزشکی و پزشکی 
که متقاضی زیادی دارد که این هم یک نوعی 
مالباختگی برای اولیاء ایجاد می کند. از این رو 
به وزارت ارشاد هشدار را دادیم که جلوی اقدامات 
این موسسات را بگیرند.  وزارت امور خارجه نیز به 
نمایندگی از ما دو سه مرتبه پیگیری کرده است. 
سفارت ترکیه همکاری خوبی داشتند و گفتند 
نمی دانستیم حساس هستید و حاال که حساس 

هستید جلوگیری می کنیم.«

ساکنان ۲۵9 منطقه 
کم برخوردار پایتخت 

رایگان بیمه شدند
سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان تهران از 
بیمه شدن ۲۵۹ منطقه کم برخوردار پایتخت در 
طرح بیمه رایگان سه دهک مناطق کم برخوردار 
خبر داد. به نقل از ایسنا علیرضا نمازی گفت: 
»این طرح از منطقه شوش و هرندی آغاز شد 
پوشش  تحت  نفر  هزار   ۱۷۶ طرح  این  با   و 
بیمه قرار گرفتند. االن دیگر نباید هیچ فردی 
در تهران باشد که بیمه نداشته باشد. نکته مهم 
این است که بیمه نامه تمام این افرادی که بیمه 
رایگان شده اند تا تیرماه ۱۴۰۲ به شکل خودکار 
تمدید شده است و اگر فردی باقی مانده باشد 
قرار  وسع  ارزیابی  تحت  تا  مراجعه کند  باید 
است  زمان بر  فرایند  این  آنجایی که  از  گیرد. 
وسع  ارزیابی  پاسخ  ماه که  سه  تا  می توانند 
دریافت شود، بیمه رایگان داشته باشند. دهک 
درآمدی  و ۶  ۱۰ درصد،   دهک ۵  درآمدی   ۴
۲۵ درصد، دهک ۷ و ۸ درآمدی ۵۰ درصد و 
۱۰۰ درصد سهم  ۱۰ هم می بایست  و  دهک ۹ 
درخصوص  نمازی  کنند.«  پرداخت  را  بیمه 
آخرین پرداخت مطالبات اداره کل بیمه سالمت 
بیان  قرارداد،  طرف  مراکز  به  تهران  استان 
و  داروخانه ها  تمام  ماه  کرد: »مطالبات مرداد 
بخش خصوصی پرداخت شده است. پرداخت 
بیمارستان های بخش خصوصی تا خرداد ماه و 
بیمارستان های دولتی نیز اردیبهشت و خرداد را 
بسته به اسنادی که ارائه کرده اند، صورت گرفته 
ارائه  است. در واقع هر مرکزی که به ما سند 

انجام می شود.« بالفاصله پرداخت ها  کند، 

پیش نویس قانون پر از ابهام 
تشکل های اجتماعی، ریسک 
فعالیت فعاالن این حوزه را به 
شدت باال می برد و ظن تالش 
برای دولتی سازی تشکل های 
مردمی را تقویت می کند

در تیرماه سال جاری مرکز پژوهش های مجلس از پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی رونمایی کرد. در حالی که قانونی تحت 
عنوان تشکل های مردم نهاد ابتدا در سال ۸۴ و سپس در سال 9۵ به منظور تقنین حوزه فعالیت های اجتماعی تشکل های مردمی 
به تصویب رسیده بود. حاال این پیش نویس تازه با شعار سامان دهی و نظارت و تقنین و تعریف الگویی مناسب حکمرانی تشکل های 
اجتماعی رونمایی شده است. پیش نویسی که ظاهرًا نگران هدر رفت نیرو و ظرفیت های اجتماعی و سوءاستفاده قدرت های مختلف از 

ظرفیت های مردم شکل گرفته، خود  آبستن نگاهی از زاویه قدرت به انجمن های مردمی است. 

تصویب پیش نویس چنین 
قانونی ضمن سوزاندن 

ریشه های اعتماد اجتماعی، 
می تواند در بلند مدت 

هزینه های زیادی را به جامعه 
مدنی تحمیل کند

|  
رنا

 ای
 |

شماره : ۱۴0۱/۱۱0۱3/۱۱۸0/ص
تاریخ : ۱۴0۱/0۶/0۱

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آرا  برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
محرز  متقاضیان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
صورتیکه  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت 
متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
دادخواست  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش ۱3 کرمان شهرستان زرند

شرکت گاز استان کرمان)به نمایندگی محمد رضا ترکزاده 
ششدانگ  در   ۱۰۸۶۰۲۴۷۶۹۸ ملی  شناسه  ماهانی(به 
 ۱۰۸ مساحت  به  گاز  قوی  فشار  تاسیسات  ایستگاه 
مترمربع از پالک ۷۵۵۱ اصلی واقع در زرند بلوار طوطی 

خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان
رضا  محمد  نمایندگی  کرمان)به  استان  گاز  شرکت 
 ۱۰۸۶۰۲۴۷۶۹۸ ملی  شناسه  ماهانی(به  ترکزاده 
به  قوی گاز  فشار  تاسیسات  ایستگاه  ششدانگ  در 
مساحت ۴۱۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
امام  شهرک  زرند  در  واقع  اصلی   ۷۵۶۶ از  فرعی   ۲
باقر  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  سجاد 

ابراهیمی زاده  بهرام 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴/۰۶/۲۲

حسین توحیدی نیا
  رئیس ثبت اسناد و امالک
 شناسه آگهی : ۱3703۵0

نوبت دوم

آگهی فراخوان 
مناقصه عمومی

مناقصه  دارد  نظر  در  برق)ساتبا(  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان 
عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل  برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد ارزیابی کیفی، اسناد 
مناقصه، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
انجام خواهد شد.   www.setadiran.ir به آدرس  ایران(  الکترونیکی دولت )ستاد 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مورخ   دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  مناقصه  انتشار  تاریخ 
۱۴0۱/۶/۲۲ لغایت ۱۴0۱/۶/۲۶

سه  روز   ۸ ساعت  دولت:  الکترونیکی  سامانه  از  مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت   
شنبه مورخ ۱۴0۱/۲/۲۲ لغایت ساعت ۱۸ مورخ ۱۴0۱/۲/۲۶

امام،  یادگار  بزرگراه  جنب  دادمان،  شهید  بلوار  انتهای  قدس،  شهرک  نشانی: 
برق)ساتبا(  انرژی  بهره  وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  ساتبا،  ساختمان 
)شماره ۲(، طبقه همکف، دفتر قراردادها و امور حقوقی - تلفن:  ۸۸37۴00۴

مرکز  سامانه  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 
تماس: ۱۴۵۶

 ۱۴0۱/0۶/۲۱ انتشار نوبت اول:  تاریخ 
۱۴0۱/0۶/۲۲ انتشار نوبت دوم:  تاریخ 

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق)ساتبا( 
شناسه آگهی: ۱۳۷۸۴۵۶ - شماره میم الف: ۲۳۱۱

سامانه جامع مدیریت احداث و بهره برداری
 نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک مقیاس بزرگ 

به شماره 2001001020000007

شماره : ۱۴0۱/۱۱0۱3/۱۱۸۴/صنوبت دوم
تاریخ : ۱۴0۱/0۶/0۲ 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آرا  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  ساختمانهای 
ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان 
به  ذیل  بشرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
اشخاص  در صورتی که  شود  می  آگهی  روز   ۱۵
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش ۱3 کرمان  شهرستان زرند

خانم مرضیه تهامی پورزرندی به شماره شناسنامه 
شماره  به  زرندی  پور  تهامی  مهدیه  خانم   ۶۲۲۵
شناسنامه ۶۳۵ و خانم زهرا تهامی پور به شماره 
شناسنامه ۷۱۵ فرزندان حسین همگی صادره از 
زرند بالسویه شش دانگ خانه به مساحت ۵۲۴.۴۰ 
مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع در بخش ۱۳ 
کرمان به آدرس زرند خیابان شهید یزدانی خریداری 

از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ 
حسین توحیدی نیا 
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : ۱3703۵۱

نوبت دوم

»محدوده  از  سرزده  بازدیدی  طی  تهران  شهردار 
کن«  که ۳ ساعت به طول انجامید، به صورت پیاده 
و میدانی به گفت و گو با مردم و بررسی مشکالت 
و چالش های موجود در کن که از سالیان گذشته 
طرح های  تصویب  واسطه  به  یا  و  داشته  وجود 
غیرقابل اجرا، ناکارآمد و بر خالف خواست مردم 
محدوده  این  برای  قبل  دوره های  در  بومی کن 
ایجاد شده، پرداخت.به گزارش ایسنا، حمیدرضا 
صارمی در خصوص این بازدید گفت: محدوده ۱۱۲۰ 
هکتاری »کن«، یکی از محدوده های مهم و واجد 
ارزش پایتخت محسوب می شود که الزم است به 
عنوان یک سرمایه طبیعی حفظ شود و متأسفانه 
طی دهه های گذشته فاقد هرگونه طرح اجرایی 
بیان  با  تهران  شهردار  است.معاون  بوده  مصوب 
اینکه طرح هایی که تاکنون برای این محدوده تهیه 
و مصوب شده، طرح های ناکارآمدی هستند، ادامه 
داد: نادیده گرفتن منافع عمومی و شهر در این 
طرح ها، منجر به عدم استقبال اهالی از آنها شده و 
این مسئله علی رغم وجود ظرفیت های فراوان در 
کن، موجب کند شدن فعالیت ها و روند نوسازی 
بافت فرسوده در این محله شده است، به طوری که 
طی ۳ سال گذشته تعداد پروانه های درخواستی 
در این محله کمتر از تعداد انگشتان دست بوده 
و تخریب گسترده باغات را در پی داشته است.

او افزود: با توجه به ضرورت حل مشکالت این 
تهران  شهرداری  مردم،  حقوق  احیاء  و  محدوده 

است که  بازنگری طرح محدوده کن  به  مصمم 
پس از طرح موضوع در جلسه اخیر کمیسیون 
و  مسائل  میدانی  بررسی  منظور  به  پنج،  ماده 
همراه  به  محدوده،  این  در  موجود  های  چالش 
شهردار تهران و تعدادی از مدیران مربوطه به بازدید 
از کلیه فضاهای محدوده کن شامل توتستان ها، 
باغات کشت اجباری، باغات خصوصی، محله کن 
و... پرداخته شد. صارمی تصریح کرد: شهرداری 
تهران در نظر دارد، ضمن حفاظت کامل از باغات 
تا  فراهم کند  را  هایی  زیرساخت  ارزشمند کن، 
مالکان باغات بتوانند فعالیت هایی را از جنس 
گردشگری و تفرجگاهی آغاز کنند که هم مالکان و 
هم مردم شهر از وجود این میراث با ارزش منتفع 
شوند و هم مشوقی برای حفاظت و نگهداری از 

باغات باشد.معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
تهران اضافه کرد: تأکید آقای زاکانی در طرح جدید، 
بر حفظ حقوق مردم و حقوق شهر است و قاعدتًا 
این  در  استقرار  برای  تعیین شده  فعالیت های 
محدوده، متناسب با بافت غالب محله است. بنا بر 
اعالم روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری تهران، صارمی در پایان افزود: در ادامه 
این بازدید ۳ ساعته، شهردار تهران، طی جلسه ای 
در منزل امام جماعت کن در دیدار با معتمدین 
محله، به تشریح طرح مذکور پرداختند که مورد 
استقبال اهالی قرار گرفت و نمایندگان اهالی نیز 
نقطه نظراتی را در این خصوص بیان کردند که قرار 
شد، موارد بیان شده، در جریان تهیه طرح مدنظر 

قرار گیرد.

اصالح طرح های ناکارآمد »محدوده کن« 
با رویکرد حفظ باغات و نوسازی محله

خبر
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گیالن 

 معاون فنی و آبخیزداری گیالن، وسعت پارک آبخیز 
جیرنده را ۱۲.۵ هکتار دانست و گفت: سال آینده فاز 
اجرایی نخستین پارک آبخیز گیالن را آغاز می کنیم. 
احداث  از  ایسنا،  با  گفت وگو  در  عبدالهی  محمدرضا 
نخستین پارک آبخیز استان گیالن خبر داد و اظهار کرد: 
فاز مطالعاتی مقدماتی احداث پارک آبخیز در حوضه 
در  تصویب  منتظر  و  رسیده  اتمام  به  رودبار  جیرنده 
کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

اعتبار هستیم. فازبندی و تخصیص  جهت 
وی وسعت پارک آبخیز جیرنده را ۱۲.۵ هکتار دانست 
آبخیز که تفرجگاه های طبیعی  افزود: در پارک های  و 
آبخوانداری  و  آبخیزداری  عملیات  بر  عالوه  هستند، 
و کاشت  نهال کاری  و  پوشش گیاهی  ایجاد  به  اقدام 
گیاهان بومی و... می کنیم که بدون هرگونه خاکبرداری 

و جاده سازی انجام می شود.
و  طبیعی  منابع  اداره کل  آبخیزداری  و  فنی  معاون 
حوضه   ۵۲ وجود  به  اشاره  با  گیالن،  آبخیزداری 
فعالیت های  تجمیع  کرد:  تصریح  استان،  در  آبخیز 
می تواند  مکانیکی  و  بیولوژیکی  از  اعم  آبخیزداری 
این  در  آبخیز  پارک  احداث  برای  را  مساعد  شرایط 

کند. فراهم  حوضه ها 
عبدالهی با تاکید بر لزوم تخصیص اعتبارات الزم جهت 
حوضه  سایر  در  آبخیز  پارک  های  ظرفیت  شناسایی 
ها، خاطرنشان کرد: به دنبال تخصیص و جذب اعتبار 

مناسب از سال آینده شاهد اجرای فاز به فاز نخستین 
پارک آبخیز استان خواهیم بود.

خوب  فرصت  آبخیز  های  پارک  اینکه  بیان  با  وی 
مردم  کرد:  اضافه  است،  زیستی  محیط  گردشگری 
با  طبیعی،  مواهب  از  مندی  بهره  کنار  در  می توانند 
ظرفیت های آن حوضه آبخیز و فعالیت های آبخیزداری 

شوند. آشنا  سازه ای  و  مکانیکی  ویژه  به 
معاون آبخیزداری گیالن با اشاره به اهمیت آبخیزداری 
پروژه های  کرد:  عنوان  خاک،  و  آب  از  حفاظت  در 
شود  پایدار  ما  آبی  منابع  می شود  موجب  آبخیزداری 
و عالوه بر غنی سازی آب های زیرزمینی و رودخانه ها 
و  سیالب  جاری شدن  از  آب کشاورزی،  تامین  جهت 

می کند. جلوگیری  نیز  خاکشویی 
وی در پاسخ به این سوال که »مهمترین تهدید برای 
در حال  افزود:  استان گیالن چیست؟«،  آب و خاک 
پوشش  کاهش  از  ناشی  خاکشویی  خطر  با  حاضر 
می تواند  آبخیزداری  قطعا  و  هستیم  مواجه  گیاهی 
لغزش  و  رانش  نهایت  در  و  خاک  شست وشوی  از 

کند. جلوگیری 
خاک،  حفظ  طبیعی،  اراضی  کاربری  حفظ  عبدالهی 
افزایش پوشش گیاهی، کنترل فرسایش، مهار رسوبات 
های  پارک  مزایای  دیگر  از  را  سیالب  از  جلوگیری  و 
بخش  در  هرچقدر  خاطرنشان کرد:  و  دانست  آبخیز 

است. کم  باز  هزینه کنیم  و  سرمایه گذار  آبخیزداری 

احداث پارک آبخیز ۱۲.۵ هکتاری 
گیالن در جیرنده

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب استان ایالم گفت: به منظور ساماندهی و 
مدیریت پساب تولیدی از سرویس های بهداشتی و موکب های پیاده روی اربعین 
حسینی پروژه جمع آوری و انتقال فاضالب پایانه مرزی مهران با اعتبار ۳۲۰ میلیارد 
ریال در اجراست.محمد پیرباوه پور روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: به منظور 
ساماندهی و مدیریت پساب تولیدی از سرویس های بهداشتی و موکب های 
مسیر پیاده روی اربعین حسینی)ع( در پایانه مرزی مهران پروژه های با اعتبار 
۳۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوبات ریاست جمهوری شامل اجرای خط 
جمع آوری فاضالب بطول ۱۰ کیلومتر با لوله پلی اتیلن به قطر ۳۱۵ میلیمتر از 
ابتدای پل زائر تا پایانه مرزی و یک سیستم پیش تصفیه همراه با ساخت 
ایستگاه پمپاژ و یک خط انتقال برگشتی بطول ۱۰ کیلومتر لوله پلی اتیلن با قطر 
۳۱۵ میلیمتر از محل پایانه مرزی تا تصفیه خانه فاضالب شهر مهران در نیمه اول 
سال جاری در دستور کار شرکت آب و فاضالب استان قرار گرفت. وی ادامه داد: با 
توجه به عدم زمان کافی با تالش شبانه روزی پیمانکار بخش خصوصی و همکاری 
و تالش مجدانه پرسنل معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب استان ایالم در 

کمترین زمان ممکن خط رفت به بهره برداری رسید.

رئیس جهاد کشاورزی شهرضا گفت: میوه های آلوده به آفت و به ویژه انار آلوده به کرم 
گلوگاه تا پایان شهریور از سطح باغات شهرضا جمع آوری خواهد شد.

امیر صفرپور اظهار داشت: تیم تحقیقاتی مربوطه شهرضا از سال ۱۳۹۵ تاکنون، به بررسی 
علمی فیزیولوژی، بیواکولوژی و اقدامات مدیریتی آفت مذکور در نقاط مختلف شهرستان 
پرداخته و حدود ۲۰ تیمار متفاوت را در قالب طرح های پایلوت مورد تست و بررسی قرار 
داده است.وی افزود: پیرو اقدامات صورت گرفته قبلی و در راستای تحقق اهداف کوتاه 
و بلندمدت پروژه ی مذکور که در آستانه ثبت به عنوان طرح ملی در مورد مدیریت این 
آفت در سطح کشوری قرار گرفته، طرح جمع آوری میوه های آلوده نیز یکی از ساده ترین، 
کم هزینه ترین و در عین حال کاربردی ترین روش های کاهش جمعیت آفت است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرضا بیان کرد: این طرحی در صورت اجرای همگانی، کامل و 
در زمان مقتضی، در سطح همه مناطق انارکاری شهرستان با قطعیت می توان گفت منجر 
به کاهش ۱۵ الی ۲۰ درصدی جمعیت آفت در سطح کل شهرستان در سال جاری و در 
سال های آتی خواهد شد. وی گفت: با توجه به ظهور عالئم خسارات آفت بر روی میوه از 
مرداد و شهریور ماه و تشخیص ساده میوه های آلوده در این بازه زمانی، خواهشمند است 

همه باغداران نسبت به جمع آوری و حذف این میوه ها اقدام کنند.

در حال حاضر ظرفیت  گفت:  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
آب شیرین کن های بوشهر ۵۰ هزار متر مکعب است که تا پایان سال به ۱۰۰ هزار 
متر مکعب در شبانه روز می رسد.ابوالحسن عالی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران 
در بوشهر اظهار داشت: به منظور توسعه آب شیرین کن ها در استان بوشهر اقدامات 
خوبی صورت گرفته و طرح های مهمی در دست اجرا داریم.وی با اشاره به وارداتی 
بودن آب استان بوشهر بیان کرد: حدود ۷۵ درصد آب مصرفی از خطوط انتقال 
کوثر و کازرون، حدود ۱۵ درصد منابع آب شرب استان بوشهر از آب شیرین کن ها 
و کمتر از ۱۰ درصد از منابع آب محلی تأمین می شود.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر تأمین آب پایدار در استان را یک ضرورت دانست و تصریح 
کرد: در حال حاضر آب شیرین کن کنگان به ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب، 
آب شیرین کن بوشهر با ظرفیت ۲۲ هزار ۵۰۰ متر مکعب و آب شیرین کن شماره ۴ 

بوشهر به ظرفیت هفت هزار متر مکعب در شبانه روز تولید دارند.
وی با اشاره به فعالیت آب شیرین کن ۶۰۰ متر مکعبی روستاهای نوار ساحلی 
دشتی و هزار متر مکعب جزیره شیف خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید آب در 

به ۵۰ هزار مترمکعب در شبانه روز رسیده است. آب شیرین کن های استان 

پروژه جمع آوری و انتقال فاضالب 
پایانه مرزی مهران در حال اجراست

میوه های آلوده به آفت 
در شهرضا جمع آوری می شود

ظرفیت آب شیرین کن های بوشهر
تا پایان امسال ۲ برابر می شود

| ایالم | | اصفهان  | | بوشهر |

افتتاح مرکز جامع قلب 
شاهرود تا پایان سال  

علوم  دانشگاه  رئیس   - سمنان  میرزایی،  زهرا 
بازتوانی  بخش  اینکه  بیان  با  شاهرود  پزشکی 
قلب و ریۀ شهرستان راه اندازی شده است، گفت: 
نیز  قلب  جامع  مرکز  سال،  پایان  تا  داریم  تالش 

شود. افتتاح 
حسین شیبانی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزۀ 
تحقیق و پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 
انجام شده است، ابراز کرد: دو کوهورت در دانشگاه 
در دست اجرا است که یکی از آن ها کوهورت چشم 
دیگری کوهورت  و  شده  سالگی   ۱۵ وارد  است که 
بهداشت  سازمان  برای  است که  سالمت کارمندان 
جهانی و وزارت بهداشت بسیار حیاتی و مهم است، 
می شود.او  حوزه ها  این  در  برنامه ریزی  سبب  زیرا 
یکی  قلب  جراحی  بخش  راه اندازی  اینکه  بیان  با 
که  است  دولت  در  درمانی  حوزۀ  موفقیت های  از 
بخش  افتاد، گفت:  اتفاق  شاهرود  در  خوشبختانه 
بازتوانی قلب و ریه که معمواًل در بیمارستان های فوق 
تخصصی وجود دارد نیز با کمک یک میلیارد و ۵۰۰ 
تومانی خیران شهرستان شاهرود در مرکز  میلیون 
قلب راه اندازی شده است. همچنین، ام آرآنژیوگرافی 
شد،  انجام  نیز  آن  عمل  نخستین  گذشته  روز  که 
شاهرود  شهرستان  درمانی  اقدامات  دیگر  زمرۀ  در 
طی ماه های اخیر بوده است.رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شاهرود با بیان اینکه بیمارستان میامی نیز 
در دستور کار قرار دارد و بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان 
بیان  است،  شده  تهیه  آن  برای  پزشکی  تجهیزات 
کرد: این بیمارستان طی یک ماه آینده قابل افتتاح 

بود. خواهد 

همایش بانوان فرهنگیار 
ترافیک پلیس راهور در ورامین   
میرزاکریمی،  ورامین - همایش بانوان فرهنگیار 
در  استان  راهور  پلیس  رئیس  حضور  با  ترافیک 
اداره آموزش وپرورش شهرستان ورامین برگزار شد. 
شرق  راهور  پلیس  رئیس  حضور  با  مراسم  این 
و  خانم  مدیران  از  نفر   ۲۵ تعداد  و  تهران  استان 
از  پس  شد.   برگزار  پرورش  و  آموزش  کارمندان 
تالوت آیاتی از قرآن کریم، در ابتدای این همایش، 
و پرورش شهرستان  آموزش  اداره  رئیس  عباسی 
این  مزیت  درخصوص  مقدم،  خیر  عرض  ضمن 
طرح فرهنگی پلیس راهور بیان داشت: بانوان در 
آموزش نقش بی بدیلی دارند، کشور ما از ظرفیت 
فوق العاده ای در این خصوص برخوردار است و باید 

بهره برداری شود. بیشتر  این طرح و ظرفیت،  از 
در ادامه، پرده نگار آموزشي ارسالي از راهور فراجا 
رئیس  سلیمانی،  علی  سرهنگ  و  شد  تشريح 
پلیس راهور استان، گفت: نقش بانوان در اشاعۀ 
پلیس  همیاران  نقش  همانند  ترافیک  فرهنگ 
با توجه  این طرح  ابتدای  از  بسیار مؤثر است و 
سراسر  در  خوشبختانه  کرونا،  بیماری  وجود  به 
استان ۲۰۰۰ بانوی فرهنگیار ترافیک آموزش داده 

و جذب شده اند.
در پايان همایش، حکم بانوي فرهنگيار ترافيک به 

شرکت کنندگان اعطا شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان یزد سرمایه گذاری در 
بخش مولد و تولید انرژی 

پاک بدون نیاز به مواد 
اولیه، نیروی کار و بازاریابی، 
توانمندسازی و ایجاد درآمد 

پایدار برای خانوارهای 
مشمول با حفظ عزت نفس 

و افزایش خودباوری را از 
مهمترین اهداف توسعه ای 
سامانه های پنج کیلوواتی 

تولید انرژی خورشیدی ویژۀ 
اقشار کم درآمد برشمرد

مؤمنی، گلستان - مديركل شيالت استان گلستان 
مزرعۀ  از  كردكوي  شهرستان  فرماندار  همراه  به 
از  استفادۀ دومنظوره  با  پرورش ماهيان خاوياري 
آب چاههاي مجاز كشاورزي، در شهرستان كردكوي 
بازديد كرد.  به گزارش روابط عمومي اداره كل شيالت 
ضمن  بازديد  اين  در  جباري  مهندس  گلستان، 
خاوياري  ماهيان  پرورش  مزارع  توسعه  بر  تأكيد 
در استان گفت: توسعۀ كمي و كيفي مزارع پرورش 
ماهيان خاوياري با استفادۀ دومنظوره از ذخيرۀ آب 
كشاورزي و همچنين حمايت هاي قانوني و اجرايي 

از اين مزارع در دستور كار شيالت قرار دارد.
او با بيان اينكه مزرعه مورد بازديد، درصدد تغيير گونۀ 
پرورشي خود از گرمابي به خاوياري است، تصريح 
كرد: مزرعه مذكور درصدد تغيير گونۀ پرورشی خود 
از گرمابی به خاوياري است و درصورت انجام تغيير 
گونه، امكان توليد ۵ تن ماهي خاوياری از فضای 
ايجادی براي توليد ۳ تن ماهي گرمابی، بدون تغيير 
در ميزان برداشت آب اضافي از چاه، فراهم مي شود.

او با اشاره به مزيت هاي اين مزرعۀ پرورشي افزود: 

اين مزرعه، با استفاده از تكنيك تصفيه و برگشت 
آب، حداكثر بهره وري از آب را نسبت به ساير مزارع 

دارد و مي تواند به عنوان يك الگو مطرح شود.
مديركل شيالت استان اعالم کرد دانش بنيان کردن 
مزارع خرد، در افزايش توليد مضاعف مؤثر بوده است 
و گفت: با استفاده از تكنيك هاي علمي و دانش روز 
از جمله تكنولوژي كاربردي در سيستم هاي برگشت 
آب، مي توان به توليد دوبرابري در مزارع خرد رسيد.
مهندس جباري در پايان گفت: در حال حاضر اين 
مزرعه حدود ۵۰۰ قطعه فيل ماهي با ميانگين وزني 
۵ كيلوگرم را در دست پرورش دارد كه قطعًا با تغيير 
گونۀ پرورشي خود، رشد توليد در بخش پرورش 
استان  در  را  خاويار  همچنين  و  خاوياري  ماهيان 

شاهد خواهيم بود.
بر  نيز  كردكوي  فرماندار  بازديد  اين  در  همچنين 
افزايش متقاضيان پرورش ماهي در اين شهرستان 
ارائۀ  با  مي توانند  متقاضيان  گفت:  و  كرد  تأكيد 
طرح هاي خود و درصورت داشتن امكانات اوليه از 

بهره مند شوند. زمينه  اين  در  تسهيالت موجود 

صادقی مقدم، یزد - نصب چهارهزار سامانۀ خورشیدی 
حمایتی مقیاس کوچک )۵ کیلوواتی( ویژۀ اقشار کم 
با  آیینی  نهادهای حمایتی، طی  پوشش  زیر  و  درآمد 
حضور معاون وزیر نیرو در یزد آغاز شد. مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان یزد گفت: در این طرح به هر خانوار 
احداث سامانۀ  برای  ویژه ای  تسهیالت  پوشش،  تحت 
خورشیدی با نرخ بهرۀ ۴درصد تخصیص می یابد. علی 
نهاد  چهار  توسط  طرح  این  مشموالن  کرد:  اظهار  جم 
حمایتی کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی، 
جهاد کشاورزی و امور توسعه روستایی و عشایری معرفی 
می شوند.او سرمایه گذاری در بخش مولد و تولید انرژی 
بازاریابی،  و  نیروی کار  اولیه،  مواد  به  نیاز  بدون  پاک 
خانوارهای  برای  پایدار  درآمد  ایجاد  و  توانمندسازی 
مشمول با حفظ عزت نفس و افزایش خودباوری را از 
پنج کیلوواتی  سامانه های  توسعه ای  اهداف  مهمترین 
تولید انرژی خورشیدی ویژۀ اقشار کم درآمد برشمرد.

جم افزود: این طرح میان سازمان انرژی های تجدیدپذیر 

و بهره وری انرژی استانداری یزد منعقد شده است و در 
کل کشور تحت نظارت معاون اول ریاست جمهوری و 
وزیر نیرو در حال انجام است. پیش بینی می شود در 
پنج سال اجرای طرح، تعداد ۵۵۰ هزار خانوار مشمول، 
شناسایی و از مزایای ویژه این طرح بهره مند شوند. او 
تصریح کرد: در سال جاری سهمیۀ اولیۀ تخصیصی به 
استان جهت اجرای طرح چهارهزار خانوار است که از این 
تعداد ۷۲۶ واحد خانوار سهمیۀ بسیج سازندگی، یک هزار 
و ۹۶ خانوار سهمیۀ مددجویان بهزیستی، یک هزار و ۴۵۲ 
خانوار سهمیۀ مشموالن مددجویی کمیتۀ امداد و ۷۲۶ 
خانوار هم سهمیۀ  تخصیصی امور توسعۀ روستایی و 
عشایری است.جم با بیان اینکه بیشترین زمان تابش 
مستقیم نور خورشید در ساعت های ۱۱ تا ۱۶ است، بیان 
کرد: امیدواریم برنامه ریزی های عملی در جهت جذب 
نعمت  و  ظرفیت  این  از  استفاده  برای  سرمایه گذاران  
خدادادی برای ساخت مزارع تولید انرژی خورشیدی در 

بیابان های بزرگ استان انجام شود.

بازديد مدير كل شيالت گلستان از مزرعۀ پرورش ماهيان خاوياری كردكوی

چهار هزار سامانۀ خورشیدی حمایتی در یزد نصب می شود

مديركل شيالت استان گلستان 
با بيان اينكه مزرعه مورد بازديد، 

درصدد تغيير گونۀ پرورشي خود از 
گرمابي به خاوياري است، تصريح 

كرد: مزرعه مذكور درصدد تغيير 
گونۀ پرورشی خود از گرمابی به 
خاوياري است و درصورت انجام 

تغيير گونه، امكان توليد ۵ تن 
ماهي خاوياری از فضای ايجادی 
براي توليد ۳ تن ماهي گرمابی، 

بدون تغيير در ميزان برداشت آب 
اضافي از چاه، فراهم مي شود

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

ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۷۱۹ شماره  رای  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای مجتبی رضاپور لری فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه ۱۲۳۹۶ صادره از در یك باب خانه 
به مساحت ۲۱۹/۳۱مترمربع پالك ۳۸۸ اصلی واقع در روستای بیدخواب بخش ۱۲ کرمان خریداری از مالك رسمی 
آقای محمد صادق رضاپور لری  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۶/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۷/۰۶

محمد آرمان پور
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱379۸۱۴

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۴۷۹ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین بچاقچی زاده فرزند کرامت بشماره شناسنامه ۹۲۲ صادره از سیرجان در یك باب 
خانه به مساحت۳۰۷/۱۳ مترمربع پالك ۳۰۳۸ اصلی  واقع در سیرجان مکی آباد بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالك 
رسمی آقای علی شیرازی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۶/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۷/۰۶

محمد آرمان پور
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱377۵0۱

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۷۲۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
ثبت ملك سیرجان تصرفات  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی پاریزی نژاد فرزند محمد علی بشماره شناسنامه ۹۲۶ صادره از سیرجان در 
یك باب گلخانه به مساحت ۲۲۲۲/۲۵ مترمربع پالك ۱۶ اصلی واقع در پاریز نوقند بخش ۱۲ کرمان  خریداری از 
مالك رسمی آقایان سید احمد هدایت زاده و حاجی ایرانمنش پاریزی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۶/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۷/۰۶

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 
 شناسه آگهی : ۱3۸0۵37
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۷۱۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض 
مساحت  به  خانه  باب  یك  در  سیرجان  از  صادره   ۲۷۸ شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  مریدی  احمد  آقای  متقاضی 
آقای عباس  از مالك رسمی  ۳۶ کرمان خریداری  باغبمید بخش  واقع در مفروزات  ۲۳۶ اصلی  ۲۵۶/۳۲ مترمربع پالك 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه  مریدی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  مالكیت متقاضی  به صدور سند  نسبت  اشخاص 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
اعتراض طبق مقررات  انقضای مدت مذكور و عدم وصول  نمایند.بدیهی است در صورت  به مراجع قضایی تقدیم  را  خود 

سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۶/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۷/۰۶

پور آرمان  محمد 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی :  ۱379۵3۵

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۷۴۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
تصرفات  سیرجان  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
از  صادره   ۱۷۶ شناسنامه  شماره  به  اسمعیل  فرزند  آبادی  نصرت  رفعتی  آقای حسن  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
سیرجان در یك قطعه باغ به مساحت ۱۷۳۱۴/۸۱ مترمربع پالك  ۱۷۸۶ اصلی واقع در علی آباد کفه بخش ۳۶ 
کرمان خریداری از مالك رسمی آقای محمد علی نوربخش محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
نمایند. تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض،  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یك  از 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۶/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۷/۰۶

پور آرمان  محمد 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان رئیس 
شناسه آگهی : ۱3۸0۵33

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۷۱۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
تصرفات  سیرجان  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
مالكانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه مددی زاده فرزند برات علی بشماره شناسنامه ۳۲۳ صادره از کوهبنان 
از  ۳۶ کرمان خریداری  آباد بخش  واقع درصدر  اصلی  به مساحت۱۴۳/۱۶ مترمربع پالك۳۳۳  باب خانه  در یك 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  زیدابادی  عبدهللا  آقای  رسمی  مالك 
باشند می  اعتراضی داشته  ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
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 :۱۴۰۱/۰۶/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۷/۰۶

پور آرمان  محمد 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان رئیس 
شناسه آگهی : ۱3۸0۵۴0

ول
ت ا

نوب

ول
ت ا

نوب

ول
ت ا

نوب

آگهی مفقودی 
ایکس  ال  جی   ۴0۵ پژو  سبزسواری  برگ 
به  رنگ  -روغنی  سفید  مدل۱3۸9   ۸.۱ آی 
شاسی  شماره  و  موتور۱۲۴۸۸30۲3۱۲  شماره  
NAAM0۱CA۶AE۸۶07۴3 به شماره پالک 37 ق 

9۲۸ ایران ۶۵ متعلق به صایب حیدری چاه باغی 
است. گردیده  ساقط  اعتبار  درجه  واز  جمفقود 

 گن
عه

قل



پیاپی ۲۳۸۵ شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۱ شهریور   ۲۲ سه شنبه   

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

@payamema
www.payamema.ir @payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

/  تلفن:  3۲487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی ۲

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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خشک شدن آب سد اکباتان همدان/ عکس از عبدالرحمن رافتی

عکس:  تسنیم

تا بود بار غمت بر دل بی هوش مرا

سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا

 

نگذرد یاد گل و سنبلم اندر خاطر

تا به خاطر بود آن زلف و بناگوش مرا

 

شربتی تلخ تر از سم فراقت باید

تا کند لذت وصل تو فراموش مرا

 

هر شبم با غم هجران تو سر بر بالین

روزی ار با تو نشد دست در آغوش مرا

 

بی دهان تو اگر صد قدح نوش دهند

به دهان تو که سم آید از آن نوش مرا

 

سعدی اندر کف جالد غمت می گوید

بنده ام بنده به کشتن ده و مفروش مرا

 

سعدی

انتشارات: برج
 ،۱۹۸۲ در  برژنف  لئونید  مرگ  از  پس 
اتحاد  کمونیسم  حزب  پیرمردهای 
دیگری  از  پس  یکی  شوروی  جماهیر 
جوان  ترها  دست  به  و کشور  درگذشتند 
پیرمردها  این  اگر  شاید  و  افتاد 
نمی مردند، جهان هیچ گاه پایان شوروی 
رمان  داستان  نمی دید.  چشم  به  را 
»مسکو ۲۰۴۲« ماجرای یکی از بی شمار 
نویسنده ای  است،  روس  تبعیدی های 
که در سال ۱۹۸۲ و در همان سالی که 
درآمدن  صدا  به  و  برژنف  مرگ  پس از 
در  درحالی که  برای شوروی،  زنگ خطر 
مونیخ به سر می برد متوجه می شود که 
به ۶۰  آینده سفر کند؛ سفر  به  می تواند 
سال بعد، سفر به مسکو در ۲۰۴۲. این 
پیشنهاد هیجان انگیز را نمی شد رد کرد و 
ویتالی کارتسف هم این کار را نمی کند. 
سفر کارتسف به آینده، به کشور عزیزش، 
به مسکوی زیبای هزاره  سومی، مثل هر 
جهشی در زمان، با ملغمه ای از شگفتی 
و قهرمان بازی همراه است که ناخودآگاه 
ممکن است برای هر آدمی پیش بیاید. 
اگر به حرف مارکس رجوع کنیم و تاریخ 
و تکرارش را در تراژدی و سپس کمدی 
ببینیم، همواره این کمدی ست که بخشی 
از آینده را تشکیل می دهد و کتاب مسکو 

۲۰۴۲ نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
از  یکی  خود  که  واینوویچ  والدیمیر 
نظاره گران پایان شوروی بوده، یک سال 
پس  از فروپاشی، تصویر آینده نگارانه اش 
ارائه  را  پساشوروی  جهان  و  روسیه   از 
همین  تلخندی که حتی  با  است،  داده 
شاید  و  کنیم  درکش  می توانیم  امروز 

کنیم. تا ۲۰۴۲ صبر  نباشد  نیازی 
والدیمیر واینوویچ )زاده ۲۶ سپتامبر ۱۹۳۲ 
و درگذشته ۲۷ جوالی ۲۰۱۸( نویسنده ای 
را  خود  تحصیالت  واینوویچ  بود.  روس 
وارد  تا  تالش کرد  و  شروع   مسکو  در 
موسسه ادبی ماکسیم گورکی شود. این 
اتفاق رقم نخورد و او به دپارتمان تاریخ در 
واینوویچ  رفت.  مسکو  آموزشی  موسسه 
از  پس  و  قزاقستان گذراند  در  را  مدتی 
بازگشت به مسکو، کار بر روی رمان اولش 

را آغاز کرد.

| مسکو ۲0۴۲ | 
| والدیمیر واینوویچ |
| مترجم: زینب یونسی |

| اجرای نمایش »بین دو در« 
در کارگاه نمایش |

نمایش »بین دو در« به نویسندگی میشل َاَزما و به کارگردانی 
زیبا خادم حقیقت از روز سه شنبه بیست و نهم شهریور ماه در 
کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود. به نقل از 
وب سایت تیوال و به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، 
»بین دو در« عنوان تازه ترین نمایش تئاتر شهر است که از 
روز سه شنبه بیست و نهم شهریور ماه در کارگاه نمایش  این 
مجموعه پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. نمایشنامه »بین 
دو در« روایت قصه زنی است که پس از تحمل شانزده سال 
در  را  دوران محکومیت خود  آخرین شب  حبس، می بایست 

انتظار و هراس باز شدن درهای زندان به صبح برساند.

| بخش ویژه مسابقه عکس سینمای ایران 
با یاد بابک برزویه |

هشتمین مسابقه عکس سینمای ایران با یاد و بزرگداشت 
بابک برزویه برگزار می شود. به گزارش مهر به نقل از روابط 
به  نزدیک شدن  با  عکاسان سینما،  انجمن صنفی  عمومی 
زمان برگزاری مسابقه عکس سینمای ایران به رسم هرسال، 
برگزاری این دوره از مسابقه همانند دو سال گذشته به صورت 
غیرحضوری و فقط با ارسال آثار و فرم مربوطه به دبیرخانه 
امسال  می پذیرد.  صورت  سینما  عکس  مسابقه  هشتمین 
عالوه بر معرفی عکاس برگزیده سال، به یاد بابک برزویه، 
یا  و  عکاس  به  او  نام  به  جایزه ای  و  برگزار  ویژه ای  بخش 
مجموعه برگزیده اهدا می شود. فراخوان هشتمین مسابقه 

عکس سینمای ایران به زودی اطالع رسانی می شود.

| تئاتر  |

| تجسمی |

می نامند.  ایران  گرافیک  پدر  را  ممیز  مرتضی 
سازمان ها،  برای  را  بسیاری  نشان واره های  او 
از  و  کرد  طراحی  موسسات  و  شرکت ها، 
ایران  استاندارد  ملی  نشان  آنها  مشهورترین 
است. بیستم شهریور ماه خبری مبنی بر تغییر 
که  نشانی  شد.  منتشر  ایران  استاندارد  نشان 
توسط مرتضی ممیز در سال ۱۳۶۴ برای سازمان 
ملی استاندارد ایران طراحی شده بود و حاال به 
را  آن  برخی  که  شده  داده  شکل  تغییر  نحوی 
»غیراستاندارد« تلقی می کنند. به گزارش ایسنا، 
حال انجمن طراحان گرافیک ایران در واکنش به 

کرد: منتشر  را  بیانیه ای  تغییر  این 
»طراحی نشان موسسه  استاندارد ایران در سال 
پیشگام  ممیز«  »مرتضی  استاد  توسط   ۱۳۶۴
صنفی  انجمن  بنیانگذار  ایران،  مدرن  گرافیک 
آموزش  پایه گذاران  از  و  ایران  طراحان گرافیک 
کشور،  دانشگاهی  سیستم  در  نوین  گرافیک 
طراحی شد و جایگزین نشانه  قبل از انقالب این 

شد. موسسه 
این اثر با توجه به طراحی پیشرو و هوشمندانه ای 
که داشت در کنار شعار عالمت استاندارد، نشانه  
مرغوبیت کاال است به سرعت به نشانه ای محترم 

و قابل اعتماد در جامعه بدل شد.
عالمت استاندارد در نگاه اول یک مونوگرام زیبا 

نگاهی  با  نمایش می گذارد که  به  را   S از حرف 
خالقانه در ساختار یک مربع طراحی شده است، 
اما ویژگی منحصربه فرد این نشانه حروف مخفف 
شده  عنوان موسسه  استاندارد است که با ظرافت 
فضای  در  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  به  تمام 
میانی این مونوگرام جای گرفته است و در حالت 
می شود  دیده  نقطه«  بدون  »ایران  اصلی کلمه  
 »ISIRI« عبارت آن  ۱۸۰ درجه ای  با چرخش  و 
خوانده می شود. عالوه بر طراحی زیبا و منسجم 
آن، این نشانه به عنوان یکی از بهترین لوگوهای 
ملی همیشه مورد توجه مردم و طراحان گرافیک 
داخل و خارج از کشور بوده و در حیطه  آموزش 
گرافیک نیز مورد تحلیل و بررسی دانشجویان و 

است.« مدرسان 
در ادامه این بیانیه آمده است:

موسسه ی  اداری  سیستم  تغییر  به  توجه  »با 
استاندارد و تبدیل شدن آن به سازمان، طراحی 
حروف میانی این نشانه نیز در حالت انگلیسی 
 ISIRI Institute Standard Industrial از  
 INSO Iranian به   Research of IRAN
تغییر   National Standard Organization
حالت پیدا کرده و به دنبال این اتفاق در جهت 
تغییر این حروف، دخل و تصرفی خارج از اصول 
است که  شده  انجام  طراحی گرافیک  قواعد  و 

توجه و تأثر بسیاری از طراحان گرافیک را به خود 
جلب کرده است. نگاه و عمل تصمیم گیرندگان و 
مسئوالن این امر به هر هدفی که بوده است با 
دستکاری و حذف و اضافه  غیرحرفه ای جزئیات 
نه تنها به مقصود دست پیدا نکرده و قطعا بعدها 
با مشکالت جدی ساختاری روبه رو خواهد شد، 
بلکه نتیجه  آن به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و 
به وضوح آسیبی جدی را به این نشانه  ارزشمند 

ملی وارد کرده است.
بدین   ایران  گرافیک  طراحان  صنفی  انجمن 
وسیله این رفتار غیرحرفه ای را با یک اثر ملی 
متن  به  توجه  با  و  می کند  اعالم  مردود  قوی 
این بیانیه در تاریخ ۲۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ 
طور  به  ایران  گرافیک  طراحان  صنفی  انجمن 
تقاضا  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  از  رسمی 
به  ایران«  »استاندارد  نشانه  تغییر  در  تا  دارد 

کند.« نظر  تجدید  فعلی  شکل 

گالری  در  شجاع  نسیم  نقاشی های  از  مجموعه ای 
با  گفت وگو  در  شجاع  درآمد.  نمایش  به  محسن 
هنرآنالین با بیان اینکه این مجموعه از ابتدای شیوع 
کرونا شکل گرفته گفت: همیشه از داستان هایی که 
می گیرم  الهام  می بینم  فیلم هایی که  یا  می خوانم 
و اتود می زنم. سپس عناصری که در ذهن دارم به 
آن اضافه می کنم و کالژ های تصویری شکل می گیرد 
البته  آنها می سازم.  از  که ترکیب بندی های مختلفی 
نقاشی هایم به ترکیب بندی های اولیه متکی نیست و 

در زمان اجرای کار تغییراتی در آنها به وجود می آید.
شجاع ادامه داد: حتی اتود هایم را کامل نمی کنم تا در 
زمان اجرا آزادتر باشم. اگر اتود کامل شود کارم حالت 
باشد  ناقص  اتود  وقتی  ولی  می کند  پیدا  بسته ای 
دستم بازتر است و حتی خودم هم نمی دانم آخر کار 
باعث می شود  این روش  چه می شود. فکر می کنم 
مخاطب هم امکان خیال پردازی و رویاپردازی بیشتری 
داشته باشد.او با بیان اینکه از ادبیات و داستان هایی 
که خوانده است برای خلق عناصر فانتزی الهام می گیرد 

گفت: کار هایم روایت خطی منسجمی ندارد و ممکن 
است در یک تابلو به مسائل مختلف اشاره کنم. دوست 
دارم سرگردانی و ناپایداری موجودات جهان را در آثارم 
نشان دهم. فیگور هایم حالت و وضعیت مشخصی 
ندارند و این اشاره به همان ناپایداری وضعیت انسان 
است. زمان مشخصی در کار ها نیست و فضا چیزی 
بین واقعی و غیر واقعی است تا مخاطب را درگیر رمز 
و راز و عواطف مختلف کند. جزئیات تابلو ها مخاطب 
را کنجکاو می کند تا در اثر بگردد و عناصر مختلف را 
کشف کند. به همین دلیل تابلو ها را در ابعاد بزرگ کار 

می کنم تا مخاطب وارد اثر شود.
شجاع افزود: من از تاریخ هنر بهره زیادی گرفتم و 
آثار هنرمندان زیادی را از آن خودسازی کردم. مسائل 
اجتماعی و سیاسی را به شکل غیرمستقیم و تغزلی 
وارد کار می کنم. می خواستم با صحنه های زیبا مخاطب 
اثر شد دوگانگی  وارد  او  اثر کنم، ولی وقتی  وارد  را 
حسی ایجاد می شود و حس ناامنی و عدم اطمینان 
به او القا می شود. با وجود این حس ها،  امیدی که در 

خودم هست در کار هایم نیز وجود دارد.
این هنرمند افزود: با ترکیب جهان های موازی و کمک 
گرفتن از برزخ دانته سعی کردم ناپایداری و بالتکلیفی 
را به مخاطب القا کنم. سعی کردم تمام این الیه های 
حسی با عمق نامعلوم و سکوتی همراه باشد که به 

مرموز بودن و رمانتیک بودن کار کمک کند.

»یادش به خیر سینما نور تو امیریه، میهن چهارراه 
حسن آباد، رکس و ایران تو الله زار. ده، دوازده سالم 
بود. میومدم خونه، ادای آرتیست ها رو درمی آوردم. 
دیدید آخرش آرتیست شدم. اما خوشحالم که تونستم 
به خواست دلم و با انگیزه غریزه بازی زندگی کنم و 
حاصل کارم بی بار و بر نبود. لذت بزرگ زندگی من 
بازی در تئاتر و سینماست. روز ملی سینما مبارک« 

این دلنوشته ای است که علی نصیریان به مناسبت روز 
ملی سینما در اختیار موزه سینما قرار داده. مظفرالدین 
شاه با سفر خود به اروپا اولین سینماتوگراف ها را وارد 
کشور کرد و به همین دلیل روز ملی سینما هر سال 

در بیست و یکم شهریور ماه جشن گرفته می شود.
ایسنا، هیات مدیره جدید خانه سینما  به گزارش 
نیز با انتشار متنی روز ملی سینما و موفقیت های 

اخیر سینماگران را تبریک گفته است. در بخشی از 
این متن آمده: »سینما همچنان می تواند شادمانی 
مهمترین  یادآوری کند،  و  دوچندان کرده  را  مردم 
پیش تر  همچنانکه  است.  ایران  فرهنگی  سفیر 
موفقیت سینمای ایران در جشنواره فیلم مسکو و 
دیگر جشنواره های معتبر بیانگر همین دیدگاه بوده 
است. خانه  سینمای ایران این موفقیت بزرگ را به 
جعفر پناهی، هومن سیدی و محسن تنابنده و همه  

ایرانی تبریک می گوید.« سینماگران 

بیانیه انجمن طراحان گرافیک ایران:
درخواست تجدیدنظر برای تغییر نشانه »استاندارد ایران«

ناپایداری موجودات جهان در نقاشی های نسیم شجاع
۲۱ شهریور؛ روز ملی سینما

آگهی دعوت به مشارکت 
ساخت در دانشگاه جیرفت

عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و خرید اسناد مشارکت در ساخت و ارائه سوابق کاری خود از تاریخ 
۱۴0۱/0۶/۲۱ لغایت ۱۴0۱/0۶/۲3 از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ به نشانی دانشگاه جیرفت کیلومتر ۸ بزرگراه خلیج فارس 

مراجعه کنند و یا با شماره ۴۱۲33000 معاونت پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تماس حاصل نمایند.
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