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رهبر انقالب:

مراسم اربعین امسال با شکوه تر
از هر دوره دیگری برگزار شد

در اربعین سید و ساالر شهیدان، حسینیه امام خمینی)ره( میزبان هیئت های 
با  انقالب اسالمی همنوا  بود و دانشجویان عزادار در حضور رهبر  دانشجویی 

زائران کربالی معّلی یکپارچه ندای »لبیک یا حسین« سر دادند.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرب 
شرکت آب منطقه ای استان کرمان تاکید کرد

شور شدن آب
در شمال و جنوب کرمان

میلیون   201 کرمان  آشامیدنی  آب  ساالنه  سهم 
مترمکعب است،  از این میزان 187 میلیون مترمکعب 
تامین  زیرزمینی  آب  منابع  از  آن  درصد   86 یعنی 
درصد   100 به  عدد  این  گاه  روستاها  در  می شود. 
می  رسد. به این حجم از برداشت آب های زیرزمینی 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  اخیر  گفته  باید 
کرمان را هم اضافه کرد که از حفر هفت حلقه چاه 
برای افزایش 200 لیتری ظرفیت آبرسانی این شهر 
خبر داده و گفته است: »برنامه ریزی شده تا پایان 
تابستان این عدد به ۳۴0 لیتر برسد و همچنین در 
تامین آب آشامیدنی سه  برای  نیز  زرند  شهرستان 

حلقه چاه حفر شد.« 

طرح جدید دولت ژاپن 
برای افزایش بازیافت 

دولت ژاپن از طرح جدیدی خبر داده است که به 
موجب آن انجام بازیافت و استفاده مجدد از مواد 
یافت.  خواهد  گسترش  این کشور  در  بازیافتی 
این طرح بخشی از هدف دولت برای دستیابی 

به جامعه کربن خنثی تا سال 20۵0 است

پس از اعالم تصمیم های متفاوت برای 
بازسازی یک بنای تاریخی در گرگان 

نوبِت مرمت به عمارت 
آقامحمدخانی رسید

1120، عمارت  اسفند  آیا 17  نمی داند که  هیچکس 
نامی  روزها شاید  آن  استرآباد که  محله شیرکش 
دیگر داشت میزبان جیران خاتون بود یا نبود. اما 
زمستان سال  پایانی  روزهای  در  قصه ها می گویند 
هزار و 120،  در  کشاکش میان شاخه های ایل قاجار 
و حکمرانی نادر شاه بر ایران، جیران خاتون، در این 
اینکه  وجود  با  که  آورد  دنیا  به   پسری  عمارت 
دودمانی از او نماند اما نامش در تاریخ ایران ماندگار 

شد:  گرچه به فرزندکشی و برادرکشی.  گرسنگانبیتقصیر
  تولید گازهای گلخانه ای از سوی کشورهای پردرآمد، آینده کشورهای کم درآمد را به تباهی می کشد

سازمان امدادی آکسفام از افزایش ۱۲۳ درصدی گرسنگی ناشی از تغییر اقلیم در ۶ سال گذشته گزارش داد

| روزنامه نگار |

| سینا قنبرپور |

مامورید و معذور؟

پاسخگو بودن نیرویی که ولو برای اجرای 
نظم و عمل به وظایف خود، مجهز به قوای 
قهریه و همین طور اسلحه است، مرز مدرن 
بودن و نبودن آن را تعیین می کند وگرنه 
گزمه  و  پاسبان  و  شهنه  نیز  گذشته  در 
مهمترین  از  یکی  معذور.  و  بودند  مامور 
پرسش ها در برابر چنین نیرویی این است 
که عالوه بر پاسخگویی تا چه اندازه پرسنل 
خود را تحت آموزش و پایش مداوم قرار 
قهریه ای  قوای  و  موقعیت  از  می دهد که 
که به امانت به آنها سپرده شده سلیقه ای 
بهره برداری نکنند. نیروی انتظامی که پس 
از ادغام سه نیروی ژاندارمری، شهربانی و 
کمیته های انقالب اسالمی براساس قانونی 
12 ماده ای توسط مجلس در سال 1۳6۹ 
سه  این  در  را  عطفی  نقطه  شد  تشکیل 
نقطه  این  کرد.  تجربه  خود  عمر  از  دهه 

 گفت وگو با علی نجفی توانا، حقوقدان: 

 پیکر مهسا امینی در میان بهت مردم در شهرستان سقز به خاک سپرده شد 

شفافیتحاکمنشودشفافیتحاکمنشود
باعواقبپیچیدهتریمواجهمیشویمباعواقبپیچیدهتریمواجهمیشویم

مرگدروزرا،ایراندرسوگمرگدروزرا،ایراندرسوگ
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سیستان و بلوچستان - جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان 
با اشاره به حادثه قتل دختربچه خاشی در پی اصابت گلوله سالح کالش، 
 گفت: دستگیری عوامل حادثه با قید فوریت در دستور کار پلیس است.
افزود:  خبر  این  تشریح  در  رازدار  حبیب  سرهنگ  ایسنا،  گزارش  به 
قتل  فقره  یک  بر  مبنی   110 پلیسی  فوریت های  مرکز  اعالم  پی  در 
در  بچه  دختر  یک  فوت  و  دوربن  روستای  کوه  پشت  در  مسلحانه 
آگاهی  پلیس  کارآگاهان  و  انتظامی  ماموران  بالفاصله  حادثه،  این 
شدند. اعزام  حادثه  محل  به  موضوع  بررسی  برای   شهرستان 
وی بیان کرد: با حضور پلیس در محل و برابر تحقیقات میدانی و اظهارات 
خانواده مقتول مشخص شد که یک پژو ۴0۵ نقره ای رنگ با چند سرنشین 
که سر و صورتشان بسته بود با اسلحه کالش یک خانواده را که با خودروی 
مورد  را  بودند  خاش  سمت  به  حرکت  حال  در  دوربن  روستای  از  پژو 
انتظامی  فرمانده  شدند.  متواری  محل  از  بالفاصله  و  داده  قرار  تیراندازی 
خاش خاطرنشان کرد: تالش برای دستگیری عوامل این حادثه و روشن 
 شدن مساله از نخستین لحظات وقوع آن در دستور کار پلیس آگاهی است.

وی با بیان اینکه جزئیات این حادثه به زودی اطالع رسانی خواهد شد، 
گفت: درگیری و سرقت های مسلحانه خط قرمز پلیس است و شهروندان 

بدانند که با عامالن این حادثه برخورد جدی خواهد شد.

تا  بتواند  دولت  اگر  مجلس گفت:  عمران  عضو کمیسیون  فطرت  پاک 
 پایان چهار سال، دو میلیون مسکن در کشور بسازد باید به آن جایزه داد.
اشاره  با  بازار،  پارلمانی  خبرنگار  با  و گو  گفت  در  فطرت  پاک  علیرضا 
قیمت  افزایش  در  خالی  های  برخانه  مالیات  قانون  تاثیر  عدم  به 
مالیات  اخذ  با  معتقدم  بنده  گفت:  مسکن،  خرید  و  بها  اجاره 
شود. نمی  بهتر  کشور  در  مسکن  وضعیت  خالی  های  خانه   بر 

از  بیان کرد:  کشور  در  خالی  های  خانه  درباره  مسائل  برخی  رد  با  وی 
ابتدا هم اینطور نبوده که ما 2 الی ۳ میلیون خانه خالی داشته باشیم. 
تجربه نشان داده و هر چقدر هم مسئولین تالش کردند تعداد خانه های 
خالی از 600 الی 700 هزار عدد بیشتر نبوده است. عضو کمیسیون عمران 
مجلس بیان کرد: خانه های خالی موجود در کشور بیش از 600 الی 700 
خانه نیست. این نماینده مجلس بیان کرد: ما اگر قصد داریم مشکالت 
تسهیلگری کنیم. بخش  این  در  باید  برطرف کنیم  را  بخش مسکن   در 

وی با اشاره به تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه مسکن و تخلفات 
در این بخش بیان کرد: به واقع یکی از دالیلی که وضع و شرایط مسکن 
در کشور درست نمی شود همین موضوعاتی است که رخ می دهد. وی در 
ادامه در ارزیابی خود برای ساخت مسکن در کشور و وعده دولت در این 
زمینه بیان کرد: بنده معتقدم که دولت نمی تواند در کشور مسکن بسازد.

دختر بچه خاشی در پی تیراندازی
  افراد ناشناس به قتل رسید

دولت طی چهار سال ۲ میلیون
  مسکن بسازد، جایزه دارد

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده  
شماره 1401/31/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد "عملیات بارگیری محصوالت از انبار، حمل و تخلیه آنها در كشتی واقع 
در اسکله شهید رجایی بندرعباس" را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط و دارای مجوز تخلیه و بارگیری از امور 
شرکتهای اداره بنادر و دریانوردی اسکله شهید رجایی با اعتبار حداقل یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه 
ارزیابی تامین كنندگان دانلود نمایند. آخرین مهلت تحویل پاكات ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در محــل دفتر كمیسیون 
معامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ در 
انبار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در اسکله شهید رجایی مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه 
می بایست عینا مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات 

کمیسیون معامالت بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار میباشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

مازندران - در حالی بیش از یکماه از برداشت برنج 
در مازندران می گذرد که این محصول پس از تبدیل 
شدن در شالیکوبی ها، دپو شده و خریداری ندارد، در 
واقع مشکالت مربوط به اعتبارات دولتی باعث شده 
تا در بخش نهایی کشت قراردادی یا خرید تضمینی 
چالش  این  شود.  چالش  دچار  مازندران  برنج، 
سرانجام داد نمایندگان استان را درآورد و آنان خواستار 
 حل و فصل سریع این مشکل از سوی دولت شدند.

بحث  در  استراتژیک کشور  محصول  دومین  برنج 
امنیت غذایی است که در استان های شمالی و به 
ویژه مازندران کشت می شود و از آنجا که اولویت 
اول کشور از نگاه مقام معظم رهبری امنیت غذایی 
این  در  مشکالت  حل  بنابراین  است  شده  عنوان 
است. برخوردار  خاصی  اهمیت  درجه  از   بخش 

وزارت  دستورالعمل  اساس  بر  و  راستا  این  در 
سال،  اولین  برای  مازندران  در  کشاورزی  جهاد 
خرید  با  تا  درآمد  اجرا  به  برنج  قراردادی  کشت 
تولید،  نهایی  زنجیره  در  محصول  این  تضمینی 
همیشه  برای  کننده  مصرف  و  کشاورز  خیال 
قیمت  تعدیل  و  تنظیم  بر  عالوه  تا  شود  آسوده 
دالالن  دست  رویکرد،  این  با  محصول  در  برنج 
بماند. استراتژیک کوتاه  محصول  این  بازار  از   نیز 

در  برنج  قراردادی  کشت  اجرای  شروع  هرچند 
برداشت  زمان  در  اما  شد  ارزیابی  مثبت  مازندران 
کشت  حاال  دولتی،  اعتبارات  کمبود  با  محصول 
قراردادی برنج به زعم و گواه کارشناسان به بن بست 
رسیده و با شکست روبرو شده است و اگر چاره و 
تدابیر درستی برای بازار این محصول اتخاذ نشود، باز 
حکایت سال های قبل تکرار شده و سود اصلی بازار 
برنج به جیب دالالن و تجار فرصت طلب خواهد رفت 
 و مجددا کشاورز و مصرف کننده متضرر خواهند شد.

حاال این چالش مهم، داد نمایندگان استان مازندران 
دارای  که  بابل  و  آمل  ساری،  نمایندگان  ویژه  به 
بیشترین سطح تولید محصول در استان هستند را 
درآورده و این نمایندگان در جلسه بررسی مشکالت 
کشاورزی مازندران خواستار حل این مشکل از سوی 

دولت شدند. 

دغدغه ای برای حل مشکل مازندران 
در دولت وجود ندارد

نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به اینکه فشار 
زیادی بر دوش کشاورزان و سورتینگ داران مازندرانی 
بوده و دچار بحران شده اند و دولت نیز آن ها را رها 
کرده است گفت: دولت هیچ اهمیتی برای برنج و 
مرکبات مازندران قائل نشده بنابراین دغدغه اصلی 
در مدیریت کالن استان و نمایندگان، بررسی و حل 
 وضعیت نامناسب برنج و مرکبات مازندران است.

کشاورزان  اینکه  بیان  با  فیروزجایی  کریمی  علی 
ندارند،  دلسوزی  متولی  داران  سورتینگ  و 
رای  وزرا  و  جمهور  رئیس  به  ما  کرد:  تصریح 
را حل  مردم   مشکل  به شرطی که  دادیم  اعتماد 
نیست. شایسته  داری  مملکت  شیوه  این   کنند 
امنیت  رهبری  منویات  اینکه طبق  به  اشاره  با  وی 
غذایی وابسته به حمایت دولتی است خاطرنشان 
کرد: برنج یکی از استراتژیک ترین محصوالت در 
امنیت غذایی کشور است اما با این ظرفیت به دلیل 
است. شده  بحران  دچار  مازندران  مردم   مشکالت 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی افزود: 
تا زمانی که زیرساخت ها فراهم نشود، هر تالشی 
بی ثمر است اگرچه نگاه حمایتی نیز در رفع این 
ندارد.  وجود  مازندران  برای  در سطح کالن  مشکل 
کریمی فیروزجایی با اشاره به اینکه تعهد دولت به 
برنج کاران عملی نشد تصریح کرد: وزارتخانه دغدغه 

ای برای کشاورزان مازندرانی ندارد.

حمایت همه جانبه 
از محصول استراتژیک برنج

مهدی سعادتی بیشه سری، دیگر نماینده مردم بابل 
در مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به اینکه ۳00 
نوع محصول در مازندران تولید می شود اظهار کرد: 
باید نگاه متولیان امر به کشاورزی عوض شود و چنین 
نیست. پذیرفته  دنیا  در هیچ جای  نادرستی   نگاه 

سعادتی به ضرورت حمایت همه جانبه از محصوالت 
استراتژیک کشور اشاره کرد و با ابراز گالیه از اینکه 
هیچ اقدام حمایتی تاکنون در حوزه کاشت، داشت 
و برداشت برنج مازندران نشده است تصریح کرد: 
 با این رویکرد، کشاورز هیچ امیدی به دولت ندارد.
تولید  فرآیند  در  اینکه کشاورزان  به  اظهار  با  وی 
مزد  های کشاورزی،  نهاده  باالی  هزینه  چالش  با 
کارگران و مسائل بسیار دیگر مواجه بوده و از هیچ 
خرید  مشکالت  از  نیستند،  مند  بهره  تسهیالتی 
 20 گفت:  و  خبرداد  مازندران  تولیدی  محصوالت 
درصد تولید مرکبات کشور از بابل است. نماینده بابل 
با بیان اینکه سال گذشته با قیمت گذاری نامناسب 
شدند،  مواجه  سنگینی  ضرر  با  باغداران  مرکبات، 
خاطرنشان کرد: چطور دولت برای کلزا، چای و گندم 
خرید تضمینی دارد ولی متولی برنج در وزارتخانه 
نداریم که خرید تضمینی داشته باشیم. این مقام 
مسئول یادآور شد: مگر محصولی استراتژیک تر از 
برنج داریم که دولت حمایت نمی کند؛ اگر حمایت 
شود ظرف سه ماه به خودکفایی می رسیم. سعادتی 
مرکبات  تولید  از  حمایت  برای  دولت  باید  گفت: 
شاهد  تا  دهد  اختصاص  تومان  میلیارد  هزار   ۴0

نباشیم. قبل  مشکالت سال 

مشکالت کشت قراردادی برنج داد 
 نمایندگان مازندران را درآورد

امام  حسینیه  شهیدان،  ساالر  و  سید  اربعین  در 
و  بود  دانشجویی  هیئت های  میزبان  خمینی)ره( 
اسالمی  انقالب  رهبر  حضور  در  عزادار  دانشجویان 
همنوا با زائران کربالی معّلی یکپارچه ندای »لبیک یا 
حسین« سر دادند.در پایان مراسم عزاداری، حضرت 
آیت هللا خامنه ای در سخنانی دلهای پاک و مؤمن 
جوانان را موجب کیفیت بخشی به دعا و موعظه و 
افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند: مراسم اربعین 
که پرچم بلند حضرت سیدالشهداء است امسال با 
شکوه تر و معّظم تر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار 
راهپیمایی  معجزه آسای  حادثه  انقالب،  شد.رهبر 
اربعین را نشانه اراده پروردگار برای برافراشته تر کردن 
پرچم اسالِم اهل بیت خواندند و افزودند: این حرکت 
با هیچ سیاست و تدبیر بشری قابل تحقق نیست و 
این دست خدا است که با این جلوه عظیم بشارت 
می دهد راه پیش روی ما روشن و پیمودنی است.
و  جوانی  دوران  دانستن  قدر  به  را  جوانان  ایشان، 
اهتمام ویژه به هیئت های حسینی توصیه کردند و 
گفتند: هیئت ها هم باید یاد اهل بیت را زنده نگه 

دارند هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق باشند.
تالش های  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
بی وقفه بدخواهان و رهزنان حقایق بر ضد حوادث 
مهمی همچون راهپیمایی شورانگیز اربعین، همگان 
را به وظیفه شناسی سفارش و خاطرنشان کردند: دو 
جمله حیاتی و جاودانی قرآن یعنی تواصی به حق و 
تواصی به صبر برای همیشه و بخصوص برای امروز 
ما یک دستورالعمل اساسی است.ایشان، صبر را به 
معنای پایداری، ایستادگی، خسته نشدن و خود را 
در بن بست ندیدن دانستند و خطاب به جوانان عزیِز 
هیئتی و قرآنی گفتند: هم خودتان راه حق را بروید 
هم تالش کنید با منّور کردن محیطهای گوناگون از 
جمله دانشگاه به رنگ خدا، دیگران نیز به این راه 
هدایت شوند.همچنین در این مراسم، حجت االسالم 
عالی در سخنانی، الزمه ظهور منجی عالم بشریت را 
ایجاد آمادگی و استعداد عمومی در امت اسالمی 
نماد  به  امروز  اربعین که  زیارت  و گفت:  دانست 
همگرایی مؤمنان و اجتماع عظیم حق طلبان تبدیل 
جمعی  تربیت  برای  بی نظیر  بستری  است،  شده 
جامعه اسالمی و تحکیم پیوندهای مؤمنین و ایجاد 

آمادگی برای ظهور است.
در این مراسم، آقای محمد کاویان زیارت اربعین را 
قرائت کرد و آقای میثم مطیعی نیز به مقتل خوانی و 

مرثیه سرایی پرداخت.

رهبر معظم انقالب

مراسم اربعین امسال
 با شکوه تر از هر دوره
 دیگری برگزار شد
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام خرب2
و گوشه ای  رفت  ابدی  خوابی  به  امینی  مهسا 
دختر  آرام گرفت.  سقز  در  زادگاهش  خاک  از 
ُکردی که مادرش 22 سال او را »ژینا« صدا زد 
و حاال هرچقدر هم که او را به آن لهجه ُکردی 
نامش  این که  با  نمی شنود؛  پاسخی  بخواند، 
»زندگی بخش« بود. دختر جوانی که همین چند 
از آن سوی کوهستان های کردستان  روز پیش، 
به پایتخت آمد تا با خویشاوندان و آشنایانش 
بود  زندگی  شور  رهاوردش  و  تازه کند  دیداری 
تنها  آن هم  خفته؛  خاک  بستر  در  حاال  اما 
به سبب پیچ و تاب طره گیسوانی که خودمانیم 
حاال  مهسا  قصه  نبود.  پیدا  ازشان  هم  چیزی 
به سر آمده؛ دختری که نزدیکانش او را به نام 
»ژینا« می شناختند و شاید جز آنها کسی او را 
را  او  همه  حاال  اما  نمی شناخت  نامی  هیچ  به 
خوب می شناسیم. همان طور که ما مردان این 
سرزمین خواهرانمان را می شناسیم و دختران 
چنان که  این؛  از  بیش  حتی  ایرانی،  زنان  و 

را. خودشان 
قصه زندگِی کوتاه و مرگ دردناک و تلخ ژینا، 
قصه آشنایی است. قصه بسیاری از ما، البته با 
این تفاوت چشم گیر که این ماجرای آشنا، برای 
بگذرانیم،  از سر  ما  آن چه  از  تلخ تر  بار  او، هزار 
ارشاد«  به سر رسید. دختر جوانی که »گشت 
می خواست از »منکر« دورش کند و هدایتش 
کند به »معروف« اما آن چه در این مسیر بر او 
ارشاد و تذکر  به جز آن روایت آشنای  گذشت، 
چند  و  سرگیجه  و  درد  ساعتی  چند  حجاب، 
روزی بیهوشی و تنفس در حالت کما نیز بود. 
اینها البته به عالوه خاموشی ابدی که حاال نصیب 
او شده و نیز بغضی که گلوی ملتی را می فشرد. 
ملتی که این چند روز را به اعتراض به هر آن 
شیوه مسالمت آمیزی که در شان خود می داند، 
تا  را  او  هم دردی،  به رسم  جماعتی که  گذراند. 
منزل ابدی بدرقه کرد و تلخ و البته باور ناپذیر 
آن که حتی در آن دقایق و ساعات هم می دید 
که آرامشی چندان در کار نیست. چرا که مراسم 
خاک سپاری ژینای 22 ساله، دیروز در حالی در 

زادگاهش برگزار شد که ماموران انتظامی و غیر 
انتظامی، سخت مراقب اوضاع بودند؛ مراقبتی با 

بوی تند گاز اشک آور و اسپری فلفل!
این که این دختر جوان چطور ظرف چند ساعت 
هنوز  رسید،  زندگی  پایان  نقطه  به  روز  چند  و 
ساعات  و سرگیجه  درد  این که  نیست.  روشن 
بوده  شتم  و  ضرب  به خاطر  زندگی اش  پایانی 
یا فشار عصبی ناشی از برخورد نیروی انتظامی 
و پلیس امنیت اخالقی، پرسش اصلی زندگی 
البته  معمایی که  اوست.  مرگ  معمای  و  ژینا 
نه تنها  شنوندگان  اغلب  برای  غلط،  یا  درست 
چندان پیچیده نیست، بلکه حتی پرسش انگیز 
هم نشده. شنوندگانی که عمدتًا روایتی را باور 
کرده اند که شاید فاقد رسمیت و سند و مدرک 
محکمه پسند باشد اما به تجربه گذشته شان و 
آن چه باورشان را در گذر ایام و سال ها برساخته، 
نزدیک تر است. باوری که نه فقط باور عموم، که 
شاهدش  هست.  نیز  خواص  از  بسیاری  باور 
 _ خواص  همین  از  بسیاری  فعل  و  قول  هم 
و سابق  فعلی  وکیل  و  وزیر  و  رئیس جمهور  از 
و   _ مدنی  تشکل  آن  و  این حزب  تا  مملکت 
همیشه  از  صریح تر  روز،  چند  این  در  آن چه 

گفته اند. 
احزابی که خواستار استعفای وزیر کشور شده 
بساط  می خواهند  حکومت  از  که  خواصی  و 
گشت ارشاد و »حجاب اجباری« را جمع کند. 
آن هم در حالی که رئیس دولت مستقر از همان 
از  حاکم  قضای  دستگاه  رئیس  و  کشور  وزیر 
دادستانی مملکت خواسته »فورا« رسیدگی کنند 
که چرا این دختر جوان، این طور در مقر »پلیس 
زندگی  انتهای  به  ارشاد«  »گشت  و  امنیت« 
البته  هم  مجلس  رئیس  و  رسید  کوتاهش 
»متاسف« است. مجلسی که خود را »انقالبی« 
ژینا  وقتی  اعضایش،  از  یکی  دیروز  و  می داند 
آخرین نفس هایش را می کشید، از او خواست 
»زنده بماند« و نوشت: »مرگ سهم تو نیست؛ 
و  ارشاد  این گونه  است که  مسئوالنی  ما  حق 

را می بینیم و ساکتیم!« هدایت 

»پیام ما« از حادثه دلخراش درگذشت »مهسا امینی« گزارش می دهد؛

مرگ در وزرا، ایران در سوگ
یک نماینده مجلس در واکنش به قصه تلخ »مهسا امینی« نوشت: مرگ سهم تو نیست؛ 
حق ما مسئوالنی است که این گونه ارشاد و هدایت را می بینیم و ساکتیم

واقعیت قضیه این است که 
حاکمیت باید نسبت به عملکرد 
خود در بحث حقوق شهروندی 
تجدیدنظر کند و قوانینی را 
اجرا کند که افکار عمومی آن 
را می پذیرند. به زور نمی شود 
مردم را دین پذیر کرد. تجربه 
گذشته هم نشان می دهد اگر 
در مواردی همچون پرونده زهرا 
کاظمی رسیدگی مبهم انجام 
شود و اقدامات قضایی شفاف 
نباشد، افکار عمومی نه تنها نتیجه 
اقدامات را در این پرونده باور 
نخواهد کرد، بلکه باعث خواهد 
شد بیش از گذشته بدبین شود 
و حتی اگر به واقع علت مرگ، 
عارضه قبلی باشد، برای افکار 
عمومی قابل پذیرش نیست

مهسا امینی درگذشت. دختر ۲۲ ساله ایرانی که ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱، در فاصله کوتاهی پس از دست گیری توسط »گشت ارشاد« 
حوالی بزرگراه حقانی تهران، به دالیلی که معمای اصلی این ماجراست، به کما رفت و دو، سه روز بعد، در بیمارستان کسری تهران تمام 

کرد. دختر جوانی که پیش از نیمروز گذشته در زادگاهش، در مشایعت هزاران شهروند ایرانی به خاک سپرده شد.

گفت وگو

|  
بر

 خ
شه

عر
  |

گفت وگوی »پیام ما« با علی نجفی توانا، حقوقدان، جرم شناس و رئیس پیشین کانون وکال

شفافیت حاکم نشود
با عواقب پیچیده تری مواجه می شویم

 آقای نجفی توانا، احتمااًل در یکی، دو روز 
گذشته در جریان مرگ دلخراش و تلخ 
از  و  گرفته  قرار  امینی  )ژینا(  مهسا  خانم 
واکنش های گسترده باخبر هستید. با توجه 
به دو روایت کامال متناقضی که یکی از جانب 
و  حاکمیت  مجموعه  و  صداوسیما  پلیس، 
کاربران  و  عمومی  افکار  سوی  از  دیگری 
و  و کنشگران سیاسی  اجتماعی  شبکه های 
مدنی در رابطه با علت مرگ این دختر جوان 
در  عمومی  افکار  شده،  مطرح  و  منتشر 
بالتکلیفی است و هنوز روشن نیست که این 
است؛  درگذشته  ناگهان  چرا  جوان  دختر 
سوال اولم این است که با فرض صحت و 
پلیس  سوی  از  که  رسمی  روایت  صداقت 
حدود  و  حقوقی  به لحاظ  آیا  شده،  مطرح 
انتظامی،  نیروی  وظایف  و  اختیارات 

مسئولیتی بر عهده این نهاد نیست؟
همان طور که شما اشاره کردید در خصوص مرگ 
مرحوم مهسا )ژینا( امینی، روایت های مختلفی 
مطرح شده  است. از یک سو در مواردی همچون 
پرونده زهرا کاظمی شاهد بودیم، آن چه امروز در 
رسانه ها و افکار عمومی گفته شده و می شود و 
این  در  نیز  اندیشه  و  قلم  برخی صاحبان  حتی 
رابطه اظهارنظر کرده و می کنند، ظاهرًا این فرض 
تردید  محل  بوده،  مرگ  علت  قلبی  سکته  که 
است. چنان که قوه قضاییه و دادستان تهران نیز 
در این خصوص دستور تعقیب صادر کرده است. 
از طرف دیگر پلیس معتقد است در این غائله 
ضرب و جرح صورت نگرفته و فوت این دختر 
جوان ناشی از سکته قلبی بوده است. متاسفانه 
به دلیل برخی سیاست ها در گذشته و عدم برخورد 
با نیروهایی که در این خصوص وظیفه بازجویی 
فرد  به مرگ  نهایت  در  و  داشته اند  را  تحقیق  و 
افکار  در  شائبه  این  انجامیده،  شده  دستگیر 
عمومی داخل و خارج کشور ایجاد شده که فوت 
است؛  بوده   جرح  و  ضرب  از  ناشی  دختر  این 
به ویژه آن که خون مشاهده شده در گوش چپ و 
صدمه وارد شده بر یکی از چشمان مرحوم مهسا 
)ژینا( امینی این باور را نزد افکار عمومی تقویت 
کرده است. اما آن چه مسلم است برای تحلیل 
نتیجه  ببینیم  باید  ابتدا  رابطه  این  در  حقوقی 
کمیسیون بی طرف پزشکی از چه قرار است؛ چرا 
زمانی که  تا  حقوقی  امور  و  قضاوت  امر  در  که 
دالیل کافی به دست نیاید، نمی توان با قاطعیت 
اظهارنظر کرد. اما اگر فوت این دختر جوان ناشی 
انتظامی در  از صدمه و ضرب و جرح نیروهای 
مقر پلیس امنیت اخالقی باشد، قطعًا نه تنها الزم 
است ضارب شناسایی و معرفی شود، بلکه باید 
مجازات  و  تعقیب  مورد  نیز  مربوطه  فرماندهان 
و  امنیت  حافظ  پلیس  زیرا  گیرند.  قرار  قانونی 
و  تندروی  و  ناموس مردم است  و  مال  و  جان 
رفتار خودسرانه و اقدام بر اساس سالیق فردی، 
امنیت فردی و اجتماعی را از جامعه سلب کرده و 
اعتماد مردم نسبت به نیروهای امنیتی، انتظامی 
می کند.  گذشته مخدوش  از  بیش  را  نظارتی  و 
امروز ما در شرایطی نیستیم که نیروی انتظامی 
به جای حفاظت و حمایت از مردم، بدون توجه به 
اثرات منفی بر خانواده قربانیان، در انجام وظیفه، 

برخالف قانون و طبق سلیقه شخصی اقدام کنند. 
بنابراین در صورت اثبات این فرضیه، الزم است تا 
رده های باالی نیروی انتظامی مورد بازخواست و 
مجازات قرار گیرند. واقعیت این است که در یک 
نظام پلیسی منسجم و قانونمند که نظارت بر رفتار 
با  حکومتی  مسئوالن  دیگر  و  انتظامی  ماموران 
قاطعیت و شفافیت انجام می گیرد، مجازات مامور 
یا مامورانی که این دختر جوان را مورد ضرب و 
شتم قرار داده اند، به جد اعمال شده و اگر در کشور 
ما نیز این شرایط حاکم بود، قطعًا ما شاهد این 
دست حوادث تلخی نبودیم. بنابراین معتقدم که 
باید پس از رسیدگی بی طرف و مستقل نسبت به 

ابعاد مختلف این ماجرا اظهارنظر شود. 

در  می دانید،  احتماال  که  همان طور   
نیروی  سوی  از  که  توضیحاتی  جریان 
این  در  اخالقی  امنیت  پلیس  و  انتظامی 
تشکیل  به  جمله  از  شد،  مطرح  خصوص 
کالس توجیهی در مقر پلیس امنیت اخالقی 
و  ابهامات  ناظران  برخی  که  شد  اشاره 
تشکیل  نفس  خصوص  در  را  شائبه هایی 
با  احیانًا  کردند؛  مطرح  کالس هایی  چنین 
توجه به حدود و اختیارات قانونی این نهاد 
انتظامی، آیا پلیس امنیت اخالقی از چنین 
حقی در خصوص تشکیل و برگزاری چنین 

کالس هایی برخوردار است؟
و شرح  دادرسی کیفری  آیین  قانون  اساس  بر 
وظایف نیروی انتظامی، اگر جرم مشهود باشد و 
واقعًا عمل ارتکابی مصداق رفتار و اقدام مجرمانه 
باشد، نیروی انتظامی موظف است متهم را به دور 
از خشونت به مقام قضایی تحویل دهد و مقام 
قضایی با توجه به شخصیت فرد، شرایط سنی، 
او،  احتمالی  سابقه کیفری  و  جنسی  جسمی، 
از  فرد  آن  راستای جامعه پذیری  در  را  اقداماتی 
خالف  اقدام  از  اجتناب  به  داللت  ارشاد،  جمله 
می دهد  انجام  دست  این  از  مواردی  و  قانون 
جرایمی  از جمله  ارتکابی  عمل  در صورتی که  و 
به  درجه 7  قانونی  باشد که مستوجب مجازات 
باال است، مقام قضایی معمواًل اقداماتی همچون 
تعیین وقت رسیدگی، اطالع به متهم برای تعیین 
وکیل و سایر تدابیر را در دستور کار قرار می دهد 
باشد  به نحوی  اگر شرایط  از محکومیت  و پس 
بازآموزی و برگزاری کالس های  با راهنمایی،  که 
و  شخصیت  ساخت  در  دست  این  از  توجیهی 
جامعه پذیری فرد موثر باشد، دستورهای قضایی 
الزم در چارچوب مجازات جایگزین صادر خواهد 
شد. بنابراین این که پلیس راسًا مبادرت به چنین 
نیست.  برخوردار  قانونی  از وجاهت  اقدامی کند، 
البته اگر در قانون ما همچون بسیاری از کشورها، 
پلیس قضایی وجود داشت و این پلیس از چنین 
اختیاراتی برخوردار بود که صرفًا در جرائم کوچک 
راسًا اقدام به راهنمایی، ارشاد یا تذکر افراد خاطی 
می توانست  حدودی  و  شروط  رعایت  با  کند، 
به عنوان مثال نسبت به تشکیل چنین کالس هایی 
اقدام کند یا احیانًا با رعایت ادب و احترام به آن 
فرد به طور لسانی تذکر بدهد. آن چه در این ماجرا، 
قطع نظر از اخبار منتشر شده له یا علیه طرفین 
این حادثه و نیز بدون در نظر گرفتن سیل عظیم 
دیدگاه هایی که عمدتًا ناظر بر مذمت و شماتت 
برخورد پلیس بوده، شخصًا معتقدم که باید از قوه 

با تغییر رویه  قضاییه مصرًا درخواست کنیم که 
از سیاست پذیری و نشان  گذشته و جدا شدن 
دادن استقالل قضایی، نسبت به این غائله قضاوت 
و تصمیم گیری کند. آن هم در شرایطی که جامعه 
با التهاب هایی شدید دست و پنجه نرم می کند و 
اگر در این شرایط، شفافیت حاکم نشود، طبیعتًا 
با عواقب چالش هایی به مراتب اساسی پیچیده تر 
و شرایطی به شدت دشوارتر از این روبه رو خواهیم 
شد. بنابراین حسب شرایط ظاهر، از آن جا که فوت 
این دختر جوان به دلیل سکته قلبی محل تردید 
پزشکان  برخی  این که  گرفتن  درنظر  با  و  است 
از این احتمال سخن گفته اند که مرگ ناشی از 
ضرب و جرح بوده، این مرگ می تواند قتل عمد 
تلقی شده و در این صورت الزم است غیر از عامل، 
آمران و همچنین مسئوالنی که از انجام وظایف 
ماموران  رفتار  بر حسن  نظارت  راستای  در  خود 
کوتاهی کرده اند، مورد تعقیب، محاکمه و مجازات 
اثبات این فرض  بنابراین در صورت  قرار گیرند. 
که مرحوم مهسا )ژینا( امینی به دلیل تالشی مغز 
در پی ضرب و جرح و ضرباتی که به آهیانه وارد 
شده، جان باخته، قتل عمد است و هم عامالن 
و هم آمران قابل تعقیب هستند؛ چرا که امر آمر 
قانون، برخالف قانون و عمل عامالن قابل مجازات 

است.

نبود  به دلیل  این که  عالوه بر  متاسفانه   
از  ماجرا  این  اطالع رسانی  در  شفافیت 
سوی مسئوالن انتظامی و مجموعه حاکمیت، 
تردید و ابهام اساسی در خصوص علت مرگ 
خانم مهسا )ژینا( امینی وجود دارد، ابهاماتی 
در این خصوص هست که آیا این دختر جوان 
اقدام  یا  قانون  خالف  عمل  مرتکب  اساسًا 
مجرمانه شده است یا نه؛ پرسشم این است 
که قانون در مورد حجاب چه می گوید و آیا 
این  قوانین مشخص و روشنی در  و  حدود 

رابطه وجود دارد؟
ما هنوز تعریف مشخصی از حجاب نداریم و در 
بحث حجاب نه تنها بین قضات، نیروهای انتظامی 
و افکار عمومی اختالف نظر وجود دارد، بلکه حتی 
اتفاق نظری  چندان  هم  علما  و  روحانیون  میان 
تعریف  که  زمانی  تا  بنابراین  نمی شود.  دیده 
دقیقی از حجاب نداشته باشیم و به طور شفاف 
مشخص نباشد، باید همواره منتظر چنین مسائل 
و واکنش هایی باشیم. از طرفی با توجه به این که 
اخیرًا مواضع و صحبت هایی در خصوص جریمه 
فرد بدحجاب در محل مطرح شده و برخی افراد 
از امر به معروف و نهی از منکر در این خصوص 
صحبت می کنند، معتقدم اگر ما به واقع خواهان 
امر به معروف و نهی از منکر هستیم، باید نسبت به 
جرائم مدیریتی و مفاسد اقتصادی نیز این رویه را 
دنبال کنیم. فارغ از این موضوع، پوشش و حجاب 
در قانون تعریف مشخص ندارد و اگر قرار است 
شهروندان را به این دلیل جریمه کنیم، طبیعتًا 
الزم است قانونگذار ابتدا تصویری روشن و دقیق 
آن،  از  و پس  دهد  به دست  مصادیق حجاب  از 
احیانًا  اگر  شود که  اعطا  اختیار  این  پلیس  به 
و  این حدود دقیق  رعایت  از  از شهروندان  یکی 
شفاف سر باز زد و پلیس آن  را به عنوان مصدق 
جرم مشهود و تخطی از آن قانون تشخیص داد، 
می تواند با رعایت احترام آن فرد را نزد مقام های 

دادسرا هدایت کند تا در دادسرا، پس از تفهیم 
دفاع کند  از خود  وکیل، شخص  با حضور  اتهام 
و پس از آن، در صورت محکومیت، حکم قانونی 
در مورد آن فرد اجرا شود. حال آن که در شرایط 
نه  است،  مشخص  حجاب  تعیین  نه  کنونی 
مصداق حجاب و نه مجازات عدم رعایت حجاب. 
باید  پلیس  نیست  معلوم  حال حاضر حتی  در 
با  اصواًل  یا کم حجابی.  برخورد کند  با بی حجابی 
روز  و  حال  و  جامعه  بر  حاکم  به شرایط  توجه 
به  این که ما در حال حاضر  نیز  و  افکار عمومی 
قدری با مصادیق و موارد اختالس، ارتشاء، فساد 
مدیریتی مواجهیم که بحث حجاب در مقایسه با 
آن فجایع محل بحث نیست. ضمن آن که وقتی 
به درستی هدایت کنیم،  را  نتوانستیم جوانان  ما 
وقتی مدیران و مسئوالن نتوانستند فرزندانشان 
چه  جامعه  عموم  از  کنند،  تربیت  به درستی  را 
می دهیم  شعارهایی  ما  وقتی  داریم؟  انتظاری 
که به آن عمل نمی کنیم، از یک دختر جوان که 
بر فرض چند تار مویش پیدا باشد، چه انتظاری 
داریم؟ آیا این نوع برخوردها مشکل مملکت را 
حل می کند؟ فساد را در جامعه ریشه کن می کند؟ 
مشکل اقتصاد را حل می کند، جامعه را ایمان پذیر 
می کند و جوانان را از دین گریزی و اخالق گریزی 
دور می کند؟ ما طی این چهل و چند سال چه 
نتایجی از این رفتار به دست آورده ایم؟ آیا از خود 
سوال نمی کنیم که رفتارمان چه نتایجی به همراه 
چرا  نمی کنیم  سوال  خود  از  آیا  است؟  داشته 
به هرحال  بوده اند؟  ناموفق  تاکنون  اقدامات  این 
هر اقدام و تصمیمی، اقتضائات و شرایطی دارد. 
ما باید ابتدا ببینیم چرا جوانان ما به ارزش های 
رسمی کشور توجه ندارند. مجازات که مشکلی را 
حل نمی کند و نتیجه ای به همراه نخواهد داشت. 
بشر،  حقوق  خالف  اقدام ها  و  رفتار  دست  این 
است.  حکم رانی  و  مملکت داری  دین،  اخالق، 
ورود به زندگی خصوصی شهروندان و این دست 
برخوردها جز این که آثار منفی به جا بگذارد، هیچ 

داشت.  نخواهد  نتیجه ای 

خانم  خانواده  دادخواهی  دیگر  بحث   
که  روندی  است.  امینی  )ژینا(  مهسا 
این  در  دادخواهی  برای  قضایی  به لحاظ 

پرونده باید طی شود، از چه قرار است؟
در  امینی  )ژینا(  این که خانم مهسا  به  توجه  با 
سالمت  در  جسمانی  به لحاظ  دستگیری  لحظه 
بوده و هیچ عارضه ای نداشته، از لحظه ای که در 
اختیار پلیس قرار گرفته، اصل بر مسئولیت پلیس 
است، مگر خالف آن ثابت شود. بنابراین خانواده 
می تواند با طرح شکایت کیفری علیه فرماندهی 
انتظامی و مامورانی که این دختر جوان  نیروی 
هدایت  اخالقی  امنیت  پلیس  مقر  به سمت  را 
توسط  امر  بررسی  و  تحقیق  نسبت به  کردند، 
پزشکی قانونی و تعقیب موضوع درخواست کنند. 
شنیده شده که خوشبختانه دادستانی تهران هم 
دستور تعقیب موضوع را صادر کرده و امیدواریم 
گیرد.  قرار  تعقیب  مورد  جدیت  با  پرونده  این 
در شرایط  ما  دارند که  توجه  و مسئوالن  آقایان 
معمول و عادی به سر نمی بریم و جامعه و افکار 
عمومی به دلیل فقر، فساد، مشکالت اقتصادی و 
اجتماعی به شدت ملتهب است و اگر این رویه 
ادامه یابد، آن تتمه و باقی مانده اعتماد نسبت به 
نیروی انتظامی و نظام قضایی نیز تضعیف شده 

و از بین می رود.

باتوجه به این که شما به عنوان یک وکیل 
دادگستری تجارب فراوانی از پرونده های 
مشابه در گذشته دارید، چه سرنوشتی را برای 
این پرونده پیش بینی می کنید و تجربه شما 

درخصوص پرونده های مشابه در گذشته چه 
می گوید؟ با توجه به تجارب نه چندان مثبت 
این فقره  امیدوار هستید که در  آیا  گذشته، 

شاهد برخوردی متفاوت باشیم؟
البته قضاوت در این خصوص در حال حاضر ممکن 
نیست. واقعیت قضیه این است که حاکمیت باید 
نسبت به عملکرد خود در بحث حقوق شهروندی 
افکار  اجرا کند که  را  قوانینی  و  کند  تجدیدنظر 
عمومی آن را می پذیرند. به زور نمی شود مردم را 
دین پذیر کرد. تجربه گذشته هم نشان می دهد اگر 
در مواردی همچون پرونده زهرا کاظمی رسیدگی 
مبهم انجام شود و اقدامات قضایی شفاف نباشد، 
این  در  را  اقدامات  نتیجه  نه تنها  عمومی  افکار 
باعث خواهد شد  بلکه  نخواهد کرد،  باور  پرونده 
بیش از گذشته بدبین شود و حتی اگر به واقع 
علت مرگ، عارضه قبلی باشد، برای افکار عمومی 
قابل پذیرش نیست. چرا که جامعه در حال حاضر 
اعتماد چندانی نسبت به نظام قضایی و انتظامی 
ندارند و به هرحال امیدوارم نظام قضایی این بار 
با شجاعت و مستقل از نهادهای سیاسی اقدام 
کند و قاضی رسیدگی کننده با شجاعت و استقالل 
مواردی  شاهد  گذشته  در  ما  کند.  عمل  کامل 
نگرفت  صورت  به درستی  اطالع رسانی  بودیم که 
یا اطالع رسانی بسیار دیر هنگامی صورت گرفت. 
درمجموع می توان گفت که حقیقت ماجرا در این 
که  آن طور  یا  نیست؛  دو حالت خارج  از  پرونده 
پلیس می گوید خانم مهسا )ژینا( امینی به دلیل 
بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرده که در این 
صورت الزم است پزشکان و کارشناسان مستقل 
موضوع را بررسی کرده و درباره آن اظهار نظر کنند. 
یا تندروی مامور پلیس موجب مرگ ناگهانی این 
دختر جوان شده که در این صورت باید مامور یا 
و  شوند  معرفی  آمران  یا  آمر  و  خاطی  ماموران 
در این مورد برای یک بار هم که شده با احترام 
صاحبان  مردم  شود.  برخورد  جامعه  با  بیشتر 
برحق مملکت هستند. دولت ها می آیند و می روند 
حقوق  به  بی توجه  نمی تواند  حکومتی  هیچ  و 
اساسی شهروندان و به طور خودسرانه عمل کند.

حاضر  حال  در  این که  به  توجه  با  اما   
مراسم تدفین خانم مهسا )ژینا( امینی 
برگزار شده و طبیعتًا امکان رسیدگی از سوی 
آن که  ضمن  ندارد.  وجود  قانونی  پزشکی 
احساسات  شدن  جریحه دار  به  باتوجه 
عمومی، جمعیت عظیمی در مراسم حاضر 
شدند که بنابر تصاویر و ویدئوهایی که از این 
مراسم در شبکه های اجتماعی منتشر شده، 
ظاهرًا برخورد چندان محترمانه ای با حضار از 
سوی ماموران انتظامی صورت نگرفته، فکر 
تغییر  نسبت به  می توان  همچنان  می کنید 

رویه در این پرونده امیدوار بود؟
ابهام  رفع   باید  داریم،  مردمی  حکومتی  ما  اگر 
کنیم و با برقراری گفتمان حقوق بشری و مدنی، 
به نوعی با شفافیت این موارد را برطرف کنیم. در 
غیر این صورت چه تفاوتی میان برخورد پلیس 
ما و برخی کشورهایی که ما، آنها و اقداماتشان 
وجود  می دانیم،  مردم  اساسی  حقوق  را خالف 
آنها  از  ما  ادعا کنیم که  می توانیم  چطور  دارد. 
بنابراین  داریم.  برتری  بشر  حقوق  رعایت  در 
برخوردارند  عقل  از  حکمرانی  در  که  مدیرانی 
حاکم  مدیریتی شان  رفتار  در  عقالنیت  هنوز  و 
است، باید در این شرایط با رفتار توام با عقالنیت 
عمومی  افکار  برای  که  ابهاماتی  شفافیت،  و 
شرایط  این  به  و  کنند  مرتفع  آمده،  به وجود 
شرایطی  در  باشند.  داشته  عنایت  حساس 
روابط  ما  با  جهان  کشورهای  از  بسیاری  که 
و  دارد  اسف بار  وضعی  اقتصاد  ندارند،  مناسبی 
با چالش  را  اقتصاد کشور  تحریم های سنگین، 
شهروندان  و  حاکمیت  رابطه  اگر  روبه رو کرده، 
انتخابات  در  و  از گذشته مخدوش شود  بیش 
نباشیم،  شاهد  نیز  را  مشارکت  حداقل  همین 
شرایطی که  در  شد.  خواهیم  مواجه  مشکل  با 
بیشتری  نزدیکی  از  که  جامعه  از  بخش هایی 
مشکالت  به دلیل  نیز  برخوردارند  حاکمیت  با 
اقتصادی، چندان از شرایط رضایت ندارند، باید 
به لحاظ حقوقی  و  تغییر دهیم  را  روش هایمان 
افراد  با  باید  جلب کنیم،  را  شهروندان  اعتماد 
فاسد برخورد کنیم و اجازه ندهیم افراد خودسر و 
تندرو میدان دار باشند. چرا که در غیر این صورت 
قطعًا دامنه نارضایتی افزایش خواهد یافت و در 
سال ها و ماه های پیش رو با مشکالتی دوچندان 
مواجه خواهیم بود. دختر جوانی در گذشته و در 
می بینیم  کرده،  منتشر  صداوسیما  ویدئویی که 
خود  ناگهان کنترل  مرگ،  از  پیش  ساعتی  او 
زمین می شود.  بر  نقش  و  از دست می دهد  را 
می گویند،  پزشکان  که  آن طور  می رسد  نظر  به 
علت مرگ نوعی ضرب و جرح بوده است. این 
است.  تشخیص  قابل  پزشکی  به لحاظ  مسائل 
عمل  شفاف  همیشه،  برای  بار  یک  و  نترسیم 
این  آمران  و  عامالن  مجازات  مسلمًا  کنیم. 
از دست  ماجرا می تواند تا حد بسیاری اعتماد 
در  بازگرداند.  را  نسبت به حاکمیت  رفته جامعه 
باقی  بدگمانی  و  سوءظن  این  صورت  این  غیر 
خواهد ماند و با توجه به اظهار نظرهایی که در 
این مدت از علما، صاحبان اندیشه و عقال دیدم، 
پزشکی  که  زمانی  تا  که  است  این  احساسم 
قانونی بی طرف، قاضی بی طرف یا هیات تحقیق 
بی طرف موضوع را مورد بررسی قرار ندهد، ابهام 
نخواهد شد.   قانع  و جامعه  ماند  باقی خواهد 

مرکز اطالع رسانی پلیس تهران 
در اطالعیه ای و در توضیح این 
اتفاق اعالم کرد: خانمی برای 

توجیه و آموزش به یکی از 
بخش های پلیس تهران بزرگ 
هدایت شده بود که ناگهان در 
جمع سایر افراد هدایت شده 

به طور ناگهانی دچار عارضه 
قلبی شد



پیامک شما را دربـاره 
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از بدترین  بر اساس گزارش آکسفام 10 مورد 
نقاط آب و هوایی جهان - آنهایی که بیشترین 
دلیل  به  را  ملل  سازمان  درخواست های 
رویدادهای شدید آب و هوایی دارند - تنها در 
درصدی  افزایش 12۳  با  سال گذشته  شش 
گرسنگی حاد مواجه شده اند. گابریال بوچر، مدیر 
اجرایی آکسفام، می گوید: »تغییر اقلیم دیگر 
یک بمب ساعتی نیست، بلکه بمبی است که 
در مقابل چشمان ما منفجر می شود. حوادث 
آب وهوایی از جمله خشکسالی، توفان و سیل 
طی ۵0 سال گذشته پنج برابر شده و مرگبارتر 

می شود.« هم 

کشورهای گرسنه
از  که  نفری  میلیون ها  بوچر،  گفته  به 
جنگ و درگیری های مداوم، نابرابری گسترده 
اکنون  می برند،  رنج  اقتصادی  بحران های  و 
معیشت خود را در نتیجه بالیایی چون توفان 
و دیگر حوادث اقلیمی از دست می دهند. طبق 
آمار گزارش آکسفام 18 میلیون نفر از ساکنان 
مناطق گرمسیر جهان حتی در معرض خطر 
مرگ ناشی از گرسنگی هستند و هفت نقطه 
از کانون های بحران اقلیمی که توسط آکسفام 

آفریقاست. قاره  در  شناسایی شده، 
بر اساس این مطالعه، 10 کشوری که شدیدا از 
بحران اقلیمی متاثر شدند سومالی، هائیتی، 
گواتماال،  افغانستان،  نیجر،  کنیا،  جیبوتی، 

ماداگاسکار، بورکینافاسو و زیمبابوه هستند که 
در دو دهه گذشته نیز بارها بیشترین آسیب ها 

را متحمل شده اند.
با  آفریقا  این میان سومالی، در منطقه شاخ 
یک  روبه روست.  تاریخ  خشکسالی  بدترین 
میلیون نفر از سومالیایی ها به دلیل خشکسالی 
مجبور به ترک خانه هایشان شده اند و این کشور 
از نظر آمادگی برای مقابله با تغییر اقلیم در بین 

182 کشور، در رتبه 172 قرار دارد.
شرق  در  کنیا،  کنونی  خشکسالی  دلیل  به 
با  نفر  هزار  چهارصد  و  میلیون  دو  آفریقا 
جمله صدها  از  به گریبانند،  دست  گرسنگی 
سوء تغذیه اند.  دچار  اغلب  که  کودک  هزار 
خشکسالی در این کشور همچنین حدود دو و 

است. را کشته  دام  میلیون  نیم 
جمهوری نیجر هم کشوری محصور در خشکی 
در غرب آفریقاست و امروزه دو میلیون و 600 
حاد  با گرسنگی  این کشور  مردم  از  نفر  هزار 
برابر  هشت  تقریبا  آمار  این  هستند.  رو به رو 
آمار سال 2016 است. در نیجر تولید غالت تا 
حدود ۴0 درصد سقوط کرده است و شوک های 
آب و هوایی مکرر در کنار درگیری های مداوم، 
برداشت غالت را به طور فزاینده ای دشوار کرده 
است. بر اساس هشدار آکسفام، اگر گرمایش 
جهانی از 2 درجه سانتی گراد هم فراتر رود، تولید 
غذاهای اصلی همچون ارزن و ذرت هم می تواند 

تا 2۵ درصد کاهش یابد.

همچنین بورکینافاسو در غرب آفریقا، از سال 
2016 شاهد افزایش شمار گرسنگان تا 1۳۵0 
درصد بوده است و در ژوئن 2022 بیش از ۳.۴ 
مسلحانه  درگیری های  دلیل  به  نفر  میلیون 
شدید  سوء تغذیه  با  بیابان زایی  تشدید  و 
 2 از  بیش  جهانی  گرمایش  بوده اند.  مواجه 
درجه سانتی گراد می تواند احتماال تولید غالت 
بورکینافاسو را هم 1۵ تا 2۵ درصد کاهش دهد.
گواتماال  در  دیگر خشکسالی شدید  از سوی 
مرکزی  آمریکای  کشور  پرجمعیت ترین  که 

است، باعث از بین رفتن نزدیک به 80 درصد 
از برداشت ذرت و تخریب مزارع قهوه شده 
است. ماریانا لوپز، زنی که در نارانجو از نقاط 
می گوید:  می کند،  زندگی  گواتماال  خشکیده 
»ما هشت روز را تقریبا با هیچ غذایی به شب 
رساندیم.« خشکسالی مداوم او را مجبور کرد 

که زمینش را بفروشد.

نمایش نابرابری
نمایش  اقلیم،  تغییر  از  ناشی  گرسنگی 
است. کشورهایی که  جهانی  نابرابری  آشکار 

کمترین نقش را در وقوع بحران اقلیمی دارند، 
این  می بنند.  آن  آثار  از  را  آسیب  بیشترین 
کشورها همچنین برای مقابله با تغییر اقلیم 
کمترین منابع را در اختیار دارند. این شرایط در 
حالی است که این کشورها در مجموع مسئول 
تنها 0.1۳ درصد از انتشار دی اکسیدکربن در 
صنعتی  مقابل، کشورهای  در  هستند.  جهان 
جی20  گروه  عضو  کشورهای  مانند  آالینده ، 
کنترل  تحت  جهان  اقتصاد  درصد   80 که 
آنهاست، مسئول انتشار بیش از سه چهارم گاز 

هستند. جهان  در  دی اکسیدکربن 
رهبران این کشورها به حمایت از شرکت های 
این  و  می دهند  ادامه  ثروتمند  بسیار  آالینده 
شرکت ها هم اغلب، حامیان بزرگ کمپین های 
روزانه  سود  میانگین  هستند.  آنها  سیاسی 
کمپانی های سوخت فسیلی، در ۵0 سال گذشته 
2.8 میلیون دالر بوده است. سود کمتر از 18 
روز این شرکت ها، کل درخواست بشردوستانه 
به مبلغ ۴۹  برای سال 2022  را  سازمان ملل 

میلیارد دالر تأمین می کند.
و  اقلیمی  مضاعف  بحران  با  مقابله  برای 
نیاز  مورد  سیاسی  مهم  تغییرات  گرسنگی، 
صورت  فوری  و  گسترده  اقدام  اگر  و  است 
ادامه خواهد  به حرکت خود  نگیرد، گرسنگی 
داد. آکسفام می نویسد رؤسای کشورها به ویژه 
برگزاری  از  پیش  ثروتمند،  آالینده  کشورهای 
این  در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست 
هفته و همینطور COP27 در نوامبر، باید به 
گازهای  انتشار  کاهش  برای  خود  وعده های 

کنند. عمل  گلخانه ای 
آالینده  کشورهای  این  به  اشاره  با  بوچر 
اقدامات  هزینه  باید  »آنها  می گوید: 
سازگاری و ضرر و زیان کشورهای کم درآمد 
مورد  بودجه  فورًا  همچنین  و  بپردازند  را 
درخواست سازمان ملل برای پاسخگویی به 
تغییر  از  را  آسیب  بیشترین  کشورهایی که 
اقلیم دیده اند، را تزریق کنند. ما نمی توانیم 
نابرابری های  رفع  بدون  را  اقلیمی  بحران 
سیستمی در تامین غذا و انرژی حل کنیم. 
راحتی  به  ابرآالینده ها،  مالیات  افزایش 
می تواند این هزینه را تامین کند. فقط یک 
ساالنه کمپانی های  سود  میانگین  از  درصد 
است؛  دالر  میلیارد   10 فسیلی  سوخت 
کسری  بیشتر  پوشش  برای  که  اعتباری 
بودجه درخواست تامین غذایی بشردوستانه 

است.« کافی  ملل  سازمان 
لغو بدهی ها همچنین می تواند به دولت ها کمک 
کند تا منابع را برای سرمایه گذاری در کاهش آثار 

تغییر اقلیم آزاد کنند.
بوچر همچنین می گوید: »کشورهای ثروتمند 
و بسیار آالینده، مسئولیتی اخالقی دارند تا به 
تاثیر  تحت  بیشتر  کشورهای کم درآمدی که 
بحران اقلیمی قرار گرفته اند غرامت بدهند. این 

یک تعهد اخالقی است، نه خیریه.«

سازمان امدادی آکسفام از افزایش ۱۲۳ درصدی گرسنگی ناشی از تغییر اقلیم در ۶ سال گذشته گزارش داد

گرسنگان بی تقصیر
  تولید گازهای گلخانه ای از سوی کشورهای پردرآمد، آینده کشورهای کم درآمد را به تباهی می کشد

طرح جدید دولت ژاپن 
برای افزایش بازیافت 

دولت ژاپن از طرح جدیدی خبر داده است که 
به موجب آن انجام بازیافت و استفاده مجدد 
از مواد بازیافتی در این کشور گسترش خواهد 
از  بخشی  طرح  این  ایسنا،  یافت.به گزارش 
به جامعه کربن  دستیابی  برای  دولت  هدف 
دولت  راه  نقشه  است.   20۵0 سال  تا  خنثی 
شامل  هدف  این  به  دستیابی  برای  ژاپن 
 20۳0 سال  تا  آن  طبق  که  می شود  طرحی 
از  که  فلزاتی  دیگر  و  کمیاب  فلزات  میزان 
بازیافت صفحه های خورشیدی و محصوالت 
الکترونیکی به دست می آیند دو برابر خواهد 
دو  راهکار  این  اهداف  از  دیگر  یکی  شد. 
است.  پالستیک  بازیافت  میزان  کردن  برابر 
اهداف گنجانده شده  از  همچنین یکی دیگر 
در این نقشه راه، کاهش دورریز مواد غذایی تا 

از یک میلیون تن است. بیش 
معرفی  و  ارائه  با  دارد  نظر  در  وزارتخانه  این 
این  به  نیازمندان  برای  برنامه های غذا محور 
هدف دست یابد. همچنین این وزارتخانه در 
برای  دورریز  مواد  این  از  استفاده  دارد  نظر 
به  بخشد.  ارتقا  را  پایدار  سوخت های  تولید 
گزارش ان اچ کی، بنابر ارزیابی دولت ژاپن، 
انتشار  کاهش  به  چنینی  این  تالش های 
گازهای گلخانه ای در داخل کشور تا حدود ۳6 

خواهد کرد. درصد کمک 

احتمال خیزش 
گرد و خاک در مرزهای 

غربی و عتبات 
مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا اعالم کرد: وضعیت جوی بیشتر مرزهای 
غربی کشور و عتبات عالیات آسمانی صاف همراه 
با وزش باد گاهی احتمال خیزش گرد و خاک 

پیش بینی می شود.
به گزارش مهر به نقل از مرکز ملی پیش بینی 
و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا؛  آسمان 
و  صاف  آینده  روز  دو  طی  چذابه  و  شلمچه 
وزش باد گاهی وزش باد پیش بینی می شود. 
زمان ۴۳  گرم ترین  در  در چذابه  هوای  دمای 
 22 زمان  خنک ترین  در  و  سانتیگراد  درجه 
دوشنبه  روز  و  بود  خواهد  سانتیگراد  درجه 
بیشینه و کمینه دما ۴۴ و 22 درجه سانتیگراد 
پیش بینی می شود. آسمان قصر شیرین هم در 
روز دوشنبه صاف گاهی وزش باد و گردوخاک 

می شود. پیش بینی 
صاف گاهی  دوشنبه  روز  در  هم  نجف  آسمان 
وزش باد پیش بینی می شود. دمای هوای این 
شهر روز یکشنبه به ۴2 و 22 درجه سانتیگراد و 
دوشنبه به ۴۳ و 2۳ درجه سانتیگراد می رسد.
روز یکشنبه، آسمان کربال صاف گاهی وزش باد 
شدید با احتمال خیزش گرد و خاک و دوشنبه 
صاف گاهی وزش باد خواهد بود. دمای هوای 
کربال در روز دوشنبه ۴1 و 22 درجه سانتیگراد 
پیش بینی می شود. همچنین آسمان کاظمین 
و سامرا فردا و پس فردا صاف گاهی وزش باد 

بود. خواهد 

چشم اندازی برای 
احیای دریاچه ارومیه 

وجود ندارد 
یک استاد محیط زیست دانشگاه ارومیه، با اشاره 
این  احیای  ارومیه،  دریاچه  وضعیت کنونی  به 
دریاچه را در شرایط کنونی غیرمحتمل دانست. 
علمی  هیئت  عضو  بیرگانی«  احمدی  »حسام 
دانشگاه ارومیه در گفت وگو با ایلنا، در مورد آخرین 
وضعیت دریاچه ارومیه بیان کرد: »در حال حاضر 
وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به سه تا چهار سال 
قبل که در یک شرایط بی آبی و خشکسالی بودیم 
بهتر است، البته االن هم شرایط آن خوب نیست 
تنها سطح تراز آن حدود ۳0 درصد از آن سال ها 

بهتر شده است«.
او افزود: »از سوی دیگر گفته می شود که در حال 
خشک کردن دریاچه برای برداشت لیتیوم از آن 
برای  دور  زمان های  از  اینگونه سخنان  هستند، 
دریاچه های نمک کاشان و قم نیز گفته می شد 
کنند  خشک  را  دریاچه ها  این  می خواهند  که 
و از آنها نقره برداشت کنند همین موضوع برای 
ارومیه هم گفته می شود در حالی که چنین امری 
صحت ندارد، بیشتر سخنان کوچه و بازار است و 
یک نوع تخلیه احساسات و خشم است. االن 
80 درصد این دریاچه خشک است اگر چنین 
چیزی صحت داشت می بایست از این 80 درصد 

برداشت صورت می گرفت.«
به گفته او، از سال 70 این پیش بینی وجود دارد 
که این دریاچه به دلیل اینکه تمام گلوگاه های 
آب ورودی به دریاچه بسته می شود، سدهای 
تا  و کشاورزی هم سه  احداث شده  مختلف 
آب  منابع  می کند،  پیدا  گسترش  برابر  چهار 
 ۵0 اتفاقی که  همان  و  می شود  قطع  دریاچه 
به  ایران  مرکز  دریاچه های  برای  قبل  سال 
دلیل ندادن حق آبه های آنها به وجود آمد برای 
هم  دریاچه  »اگر  می شود.  تکرار  هم  ارومیه 
احیا شود، دیگر آن به سطح ۳0 تا ۴0 سال 
قبل نخواهیم رسید، ما دیگر آن حجم از آب 
را نداریم ، حدود 20 تا 2۵ میلیارد مکعب آب 
از دست رفته است، االن موجودی آب 600 تا 

است.« مترمکعب  میلیون   700

میلیون ها نفری که از جنگ و 
درگیری های مداوم، نابرابری 

گسترده و بحران های اقتصادی 
رنج می برند، اکنون معیشت 
خود را در نتیجه بالیایی چون 
توفان و دیگر حوادث اقلیمی 
از دست می دهند. طبق آمار 

گزارش آکسفام 18 میلیون نفر 
از ساکنان مناطق گرمسیر جهان 

حتی در معرض خطر مرگ ناشی 
از گرسنگی هستند و هفت نقطه 

از کانون های بحران اقلیمی که 
توسط آکسفام شناسایی شده، 

در قاره آفریقاست

|پیام ما| بیش از ۴۸ میلیون نفر در۱۰ کشور جهان از گرسنگی حاد رنج می برند در حالی  که این رقم، شش سال پیش ۲۱ میلیون نفر 
بوده است. سازمان امدادی آکسفام در گزارشی که به مناسبت روز جهانی غذا )۱۶ سپتامبر برابر با ۲5 مهر( منتشر کرده، با بررسی آمار 
می گوید وضعیت گرسنگی در مناطق گرمسیری جهان به دلیل تاثیرات شدید بحران اقلیمی، شدت یافته. این گزارش در حالی است 
که برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد، یک سال پیش در روز جهانی غذا هشدار داده بود که اگر اقدامات فوری جهانی برای کمک به 
جوامع برای سازگاری با تغییر اقلیم نادیده گرفته شود، جهان با افزایش چشمگیر آمار گرسنگی ناشی از بحران اقلیمی مواجه خواهد شد.

گابریال بوچر، مدیر اجرایی 
آکسفام: ما نمی توانیم بحران 

اقلیمی را بدون رفع نابرابری های 
سیستمی در تامین غذا و انرژی 

حل کنیم. افزایش مالیات 
ابرآالینده ها، به راحتی می تواند 
این هزینه را تامین کند. فقط 

یک درصد از میانگین سود 
ساالنه کمپانی های سوخت 

فسیلی 10 میلیارد دالر است؛ 
اعتباری که برای پوشش بیشتر 
کسری بودجه درخواست تامین 
غذایی بشردوستانه سازمان ملل 

کافی است
|  

ap
  |

 در طول دوره 60 روزه 
بارندگی شدید در تابستان 

امسال، کارشناسان افزایش 
حدود ۵0 درصدی آب در 

حوضه رودخانه سند را ثبت 
کردند و در سنگین ترین 

دوره پنج روزه بارندگی در 
استان های سند و بلوچستان 
هم میزان بارندگی حدود 7۵ 

درصد ثبت شده است

نقش تغییر اقلیم در وقوع سیل های اخیر پاکستان
شدن  اعالم کرده اند که گرم  کارشناسان 
کره زمین احتماال در سیل های ویرانگری 
داشته  نقش  درنوردیده،  را  پاکستان  که 
است. به گزارش ایسنا، کارشناسان گروه 
اسناد آب و هوای جهان می گویند تغییر 
در  بارندگی ها  شدت  است  ممکن  اقلیم 
این  با  باشد؛  داده  افزایش  را  پاکستان 
حال، ابهامات زیادی در نتایج تحقیقات 
تیم  بنابراین  و  دارد  وجود  گروه  این 
میزان  دقیق  تعیین  به  قادر  تحقیق 
از  پس  ماه  دو  طی  است.  نبوده  تاثیر 
میلیون  ده ها  پاکستان،  در  سیل  شروع 
به  نفر   1۵00 حدود  و  دیده   آسیب  نفر 
دلیل باال آمدن آب جان خود را از دست 
داده اند. شدت بارندگی باعث شد که آب 
کناره های  از  و  آمده  باال  سند  رودخانه 
رانش  که  حالی  در  شود؛  خارج  خود 
مناطق  شهری  شدید  سیل های  و  زمین 

تبدیل کرد. باتالق  به  را  بسیاری 
تغییر  به  سیاستمداران  ابتدا،  همان  از 
که  می کردند  اعالم  و  اشاره  اقلیم 
در  توجهی  قابل  سهم  زمین  گرمایش 
است؛  داشته  ویرانگر  سیل  این  بروز 
این  علمی  تحلیل  اولین  اکنون  اما 
پیچیده تر  وضعیت  که  می گوید  واقعه 
مطمئنًا  می آمد.  نظر  به  که  است  آن  از 
در  که  فلج کننده ای  گرمای  موج های 
را  پاکستان  و  هند  جاری  سال  اوایل 

به  انتساب  قابل  آسان تر  بود،  فراگرفته 
دریافته اند  و محققان  بودند  اقلیم  تغییر 
تا  را  آنها  وقوع  احتمال  اقلیم  تغییر  که 

است. کرده  بیشتر  برابر   ۳0
در طول دوره 60 روزه بارندگی شدید در 
افزایش  کارشناسان  امسال،  تابستان 
حوضه  در  آب  درصدی   ۵0 حدود 
در  و  کردند  ثبت  را  سند  رودخانه 
بارندگی  روزه  پنج  دوره  سنگین ترین 
هم  بلوچستان  و  سند  استان های  در 
ثبت  درصد   7۵ حدود  بارندگی  میزان 
شده است. سپس محققان از مدل های 
آب و هوایی برای تعیین میزان احتمال 
وقوع این رویدادها در جهان، بدون گرم 

کردند. استفاده  زمین  شدن 
که  می دهند  نشان  مدل ها  از  برخی 
ناشی  می تواند  بارندگی  شدت  افزایش 
فعالیت های  دلیل  به  اقلیم  تغییر  از 
این حال عدم قطعیت  با  باشد؛  انسانی 

داشت. وجود  نتایج  در  توجهی  قابل 
بی بی سی،  خبری  شبکه  گزارش  به 
»فردریک اتو« از امپریال کالج لندن، یکی 
از نویسندگان این گزارش است و می گوید: 
اقلیم  تغییر  می دهد که  نشان  ما  شواهد 
نقش مهمی در این رویداد ایفا کرده است؛ 
اگرچه که با وجود تجزیه و تحلیل صورت 
گرفته، به ما اجازه نمی دهد که میزان این 

را تعیین کنیم. نقش 

آگهی مزایده 
شماره 290/ن
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)سهامیخاص(

وزارتراهوشهرسازی
رشكتراهآهنجمهوریاسالمیاریان

)سهامیخاص(

بحران اقلیمی می تواند بر بشریت غلبه کند
برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد )WFP( یک سال پیش در 
روز جهانی غذا هشدار داد اگر اقدامات فوری جهانی برای کمک به 
نادیده گرفته شود، جهان  اقلیم  تغییرات  با  برای سازگاری  جوامع 
مواجه  اقلیمی  بحران  از  ناشی  گرسنگی  آمار  افزایش چشمگیر  با 
بود:  غذا گفته  جهانی  برنامه  اجرایی  مدیر  بیزلی،  دیوید  می شود. 
»بحران اقلیمی می تواند بر بشریت غلبه کند. جهان برای افزایش 
بی سابقه گرسنگی آماده نیست، ما باید در برنامه هایی سرمایه گذاری 
کنیم که به جوامع آسیب پذیر کمک کند تا با تغییرات آب و هوایی 
غذایی  بحران  افزایش  باعث  اقلیمی  بحران های  شوند.  سازگار 

می شود.«
شعار سال گذشته برنامه جهانی غذا »اقدامات ما؛ آینده ما است 
- تولید بهتر، تغذیه بهتر، محیط زیست بهتر و زندگی بهتر« بود. 
آنها با این شعار از رهبران جهان می خواستند تا ارتباط نزدیک بین 

گرسنگی و بحران اقلیمی را به رسمیت بشناسند و به این ترتیب 
تالش های خود را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، در آستانه 

نشست cop26 مضاعف کنند.
 این در حالی است که وضعیت در ایران هم سخت بوده و از سال 
اضطراری  عملیات  پنج  انجام  به  ناچار  غذا  جهانی  برنامه   ،1۳۹8
ملخ ها  حمله  و  خشکسالی  شدید،  سیل های  در  افرادی که  برای 
و  لرستان، کهگیلویه  بلوچستان،  و  سیستان  ایالم،  استان های  در 

شد. دیده اند،  آسیب  خوزستان  و  بویراحمد 
نگار  گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا و مدیر  کشوری این سازمان 
در ایران در این مورد گفته بود: »اگر  ما هم اکنون اقدامات الزم برای 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کمک به جوامع برای سازگاری با 
واقعیت جدید بحران اقلیمی را انجام ندهیم، آمار گرسنگی به طور 

تصاعدی افزایش می یابد.«
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سلسله  موسس  زندگی  مکتوب  تاریخ 
و  شیراز  از  بیشتر  را  او  زندگی  قاجار 
زند  کریمخان  از  پدر  شکست  از  پس 
شفاهی گرگان  تاریخ  اما  می کند  روایت 
زندگی  می گوید  مکتوب  منابع  برخی  و 
گرگان  از  قاجار  ایل  سرکش  جوان  این 
شده  آغاز  روزگار  آن  استرآباد  و  امروز 
در  که  شد  دلیلی  قصه ها  همین  است. 
زادگاه  عنوان  به  بنا  این   1۳8۳ سال 
برسد.  ملی  ثبت  به  قاجار  نخستین شاه 
عامیانه  باورهای  نه  قصه ها،  این  نه  اما 
دلیل حفاظت  ثبت ملی، هیچ یک  نه  و 

نشد. بنا  این  از 
که  بنا  این  گذشته  سال  سی  طی 
یک  بیمارستان  مجاورت  در  اکنون 
این  اختیار  در  دارد؛  قرار  نظامی  نهاد 
مرکز  و  درمانگاه  عنوان  به  و  بود  نهاد 
همچنین  می شد.  استفاده  فیزیوتراپی 
نمای  این ساختمان در طبقه فوقانی در 
به  و  بود  نیم فروریخته  تقریبا  داخل 
تملک میراث فرهنگی  در  نه  اینکه  دلیل 
هرگز  نداشت  قرار  حقیقی  شخص  نه  و 
نشد. تدوین  آن  مرمت  برای  برنامه ای 

از فیزیوتراپی تا موزه زن
میراث   وقت  مدیرکل   ،1۳۹1 سال 

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
آقامحمدخانی  کاخ  تبدیل  از  گلستان 
بود. قربان  به موزه زن خبر داده  گرگان 
آقامحمدخان  کاخ  بود:  گفته  عباسی 
سپاه  اختیار  در  این  از  پیش  که  قاجار 
شده  کل  اداره  این  تحویل  بود  استان 

است.
مرمت  برای  که  شد  اعالم  زمان  همان 
حدود  آقا محمدخانی  کاخ  بازسازی  و 
اعتبار ملی تخصیص  ۳00 میلیون تومان 
آقامحمدخان  کاخ  و  است  شده  داده 
قاجار با تغییر کاربری به موزه زن تبدیل  
به  جاری  سال  بهمن(   22( در  و  شده 
مرمت،  این  در  می رسد.  بهره برداری 
سفال  و  چوب  اولیه  حالت  به  سقف 
و  بندکشی  آن  سیمانی  جداره  و  تبدیل 
زمان  در  نه  طرحی که  می شود.  آجرنما 
عباسی و نه در دوران 2 مدیرکل پس از 

درنیامد. اجرا  به  نیز  آن 

دوباره مرمت خبر 
میراث  مدیرکل  اما  بار  این 

دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
مرمت  کاخ  طرح  می گوید که  گلستان 
و  شده  تدوین  قاجار   آقامحمدخان 
آینده  در  کافی  اعتبارات  اختصاص  با 

می شود. احیا  و  مرمت 
محمد جواد ساوری می گوید: با مذاکرات 
مرمت،  تفاهم نامه  بزودی  شده  انجام 
آقامحمدخان  کاخ  احیای  و  بازسازی 
در  تاریخی  بنای  این  خواهد شد.  بسته 
بسیج شهرستان  مقاومت  ناحیه  محوطه 
انعقاد  از  پس  دارد.  قرار  گرگان 
تاریخی  بنای  این  مرمت  تفاهم نامه، 
از  تا  می شود  آغاز  آینده  هفته های  در 
ملی  ثبت  تاریخی  بنای  این  فرسایش 

گردد. جلوگیری 
ساوری ادامه می دهد:  مدیریت شهری 
برنامه ریزی  میراث سازی،  برای  باید 
داشته باشد و با ایجاد مشوق ، شهروندان 
و  معماری  نوع  این  از  استفاده  برای  را 
در  ترغیب کند.  آن  از  پاسداری  و  حفظ 
استرآباد)گرگان(  تاریخی  شهر  حوزه 
بافت  نتوانستیم  و  کردیم  میراث داری 
مختص  معماری  و  شهر  این  تاریخی 

و گسترش  بسط  حوزه شهری  در  را  آن 
دهیم.  کاخ آقامحمدخان قاجار در شهر 
از معماری  باقی مانده  گرگان، تنها عنصر 
است  قاجاری  پادشاه  این  دارالحکومه 
ملی  آثار  فهرست  در  سال1۳8۳  در  که 
به ثبت رسید. گرگان دارای آثار تاریخی 
این  اما  است  قاجاریه  دوره  از  بسیاری 
از  باقی مانده  تاریخی  اثر  تنها  کاخ 
به شمار  این شهر  در  معماری حکومتی 

می رود.

بنا مخدوش است حریم 
کاربری  که  زمانی  یعنی   ۹1 سال 
اعالم  زن  موزه  مرمت  از  پس  بنا  این 
فرهنگی کل گلستان  میراث  معاون  شد 
مطالعه  طرح  اجرای  بود  کرده  اعالم 
مرمت  طرح  تهیه  و  آسیب شناسی 
مانده  باقی  عنصر  تنها  تاریخی،  بنای 
آقامحمدخان  دارالحکومه  معماری  از 
آزاد  دانشگاه  به  گرگان  شهرستان  در 
اسالمی واحد علی آباد کتول واگذار شد.
انعقاد  با  بود:  گفته  رکاوندی  حمید 
با  اداره کل،  از  برون  طرح  یک  قرارداد 
شهرستان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
مطالعه  طرح  اجرای  کتول،  علی آباد 
بنای  مرمت  طرح  تهیه  و  آسیب شناسی 
هنر  به گروه  آقامحمدخان  تاریخی کاخ 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  معماری  و 

شد. محول  کتول  علی آباد 
مرمت  کارشناس  کریمی  زینب  اکنون 
می گوید  تاریخی  بافت های  احیای  و 
مسئله ای در مورد این بنا وجود دارد که 
زیادی  ندارد: »سوال های  راه حل  نظر  به 
مانند  دارد.  وجود  بنا  این  خصوص  در 
اینکه تکلیف طرح موزه زن چه می شود؟ 
میراث  کل  اداره  که  قراردادی  وضعیت 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
علی آباد  معماری  دانشکده  با  گلستان 
منعقد کرد چگونه است. همچنین آیا در 
مرمت امسال قرار است از طرحی که در 
استفاده شود؟ چرا  تدوین شده  گذشته 
نیاز  بنا  طبیعتا  سال   10 گذشت  با  که 
دارد.  آسیب شناسی  طرح  در  بازبینی  به 
بنا در حال حاضر،  اما مهم ترین چالش 
حریم  حدود  در  حتی  بنا  حریم  تصرف 

است.« فنی 
ساخت و سازهای  در  کریمی  گفته  به 
شهری در دوره های معاصر هیچ توجهی 
به حفظ حریم نشده است و پس از آن 
در حریم درجه یک بنا ساخت و سازهایی 
با  ساختمان  و  سوله  ساخت  مانند 
انجام  کاربردی  فضاهای  توسعه  هدف 
بنا  این  عامیانه  زبان  به  است.  شده 
در  ندارد.  محوطه ای  و  محدوده  هیچ 
بلند  ساختمان های  اهمیت  دوم  درجه 
خود  کاخ،  فلکه  در  سرمایه  برج  مانند 
تجاری  مجموعه  و  شهرداری  ساختمان 
روبه روی، بیمارستان درست در مجاورت 
مخدوش  را  بنا  بصری  حریم  هم  آن 
باشیم که  متصور  نمی توانیم  ما  و  کردند 
که  اتفاقی  شود.  ید  خلع  بنا  حریم  از 
این عمارت  درست در فاصله صد متری 
قاجاری، برای کاخ موزه گرگان متعلق به 
دوره پهلوی اول هم رخ داده است و با 
مالکیت گسترده ای که گرداگرد  به  توجه 
و  نفوذ  با  بسیار  نهادهای  مورد  در  بنا 
وجود  احتمال  این  دارد  وجود  قدرتمند 
گسترده تری  تصرف های  شاهد  که  دارد 
باشیم. همان طور که این تملک موجب 
به  بنا  سال  همه  این  تا  است  شده 
صورت نیمه مخروبه حیات داشته باشد.

تا دوران صفویه عمری 
بهمن   10 تاریخ  در  تاریخی  اثر  این 
عنوان  به   11288 ثبت  با شماره    1۳8۳
رسید.  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  از  یکی 
عمارت  یک  تنها  مجموعه  این  از  اکنون 
عمارت  آن  برخی  که  است  مانده  باقی 
و  قاجار  خان  محمدحسن  مسکونی 
تنها  می دانند.  دارالحکومه  را  آن  برخی 
فرهنگی،  میراث  وزارت  جدی  واکنش 
برابر  در  دستی  صنایع  و  گردشگری 
است   1۳۹۴ سال  به  مربوط  بنا،  این 
وقت  معاون  طالبیان،  محمدحسین  که 
به  سفر  در  سابق(  )سازمان  وزارتخانه 
را  بنا  حریم  در  سوله  ساخت  گلستان 
مرحله  به  هرگز  اقدامی که  محکوم کرد. 

نرسید. هم  عملی  واکنش 

بنا گفته می شود: مجموعه  این  مورد  در 
دروازه  نزدیکی  در  آقامحمدخانی  کاخ 
پارک  و  فلکه کاخ  حدود  سابق،  بسطام 
عمارت  است.  واقع  گرگان  فعلی  شهر 
از  یکی  قاجار  محمدخانی  آقا  تاریخی 
شهرستان  تاریخی  آثار  ارزش ترین  با 
تنها  عنوان  به  آن  از  که  است  گرگان 
دارالحکومه  معماری  مانده  باقی  عنصر 
اثر  این  می شود.  یاد  محمدخان  آقا 
خاص  ویژگی های  دارای  تاریخی 
شکل،  مستطیل  پالن  جمله  از  معماری 
سرستون های  با  چوبی  ستون  دو 
و  شمالی  ضلع  در  شده  مقرنس کاری 
جرزهای ضخیم و اندود خارجی سیمان 
و اندود داخلی گچ در بنا است. در سال 
1007 هـ.ق طبق دستور شاه عباس اول 
 ۴۵ قیمت  به  محدوده  این  زمین های 
احداث  جهت  آن  صاحبان  از  تومان 
دولتخانه خریداری شد و بناهای متعدد 
از  پس  شد.  ساخته  آن  در  دولتخانه 
این  آقامحمدخان  رسیدن  قدرت  به 
و  آقامحمدخان  اقامت  محل  مجموعه، 
او گشت  نظامی  قوای  جمع آوری  ستاد 
نعلبندان  محله  جزء  دوره  آن  در  که 
و  داراالماره  عمارت  می شد.  محسوب 
بقیه  بود،  دارالحکومه آن معروف و زیبا 
عمارت  فرنگی،  آن همچون کاله  بناهای 
خانی  سلیمان  عمارت  و  عباس خانی 
از  بناها  این  اکثریت  می شدند.  نامیده 
در  فرنگی  بود. کاله  سنگ ساخته شده 
حاکم  پذیرایی  سرای  و  بود  آن  غرب 

می آمد. حساب  به  استرآباد 

پس از اعالم تصمیم های متفاوت برای بازسازی یک بنای تاریخی در گرگان 

نوبِت مرمت به 
عمارت آقامحمدخانی  رسید
این بنا با وجود ثبت ملی، طی سال ها به عنوان درمانگاه و مرکز فیزیوتراپی استفاده می شود

احمد عزیزی، تعزیه خوان با اشاره 
به ثبت تعزیه در سازمان یونسکو:

امیدوارم دولت به تعزیه 
بیشتر توجه کند

احمد عزیزی هنرمند با سابقه تعزیه با  اشاره 
به ثبت تعزیه به نام ایران در سازمان یونسکو 
طرف  از  تعزیه  پیش که  سال  چند  گفت: 
یونسکو ثبت شد، دولت وقت، آن زمان قول 
داد چند تکیه به سبک تکیه دولت در چند 
اقدامی  هیچ  ولی  شود  ساخته  بزرگ  شهر 
تعزیه  مدرسه  امیدواریم  همچنان  نشد. 
راه اندازی شود تا پیشکسوتان این هنر آموزه ها 
و گنجینه های خود را به جوانان انتقال بدهند.

این عضو هیات مدیره انجمن تعزیه ایرانیان 
را  جایی  تالشیم  در  است  مدتی  می گوید: 
برای اجرای هفتگی تعزیه اعم از عاشورایی و 
غیرعاشورایی در اختیار بگیریم ولی هنوز موفق 
نشده ایم و هیچ ارگانی چنین مکانی در اختیار 

ما قرار نداده است.
او با تقدیر از حمایت های مسئوالن فرهنگی از 
تعزیه، می گوید: تعزیه از طرف ارگان ها مورد 
حمایت است ولی بانیان شخصی دیگر در این 
زمینه نمی توانند فعال باشند تا در طول سال 
اجرا داشته باشیم چون دیگر نه آن خانه ها 
هست که اکثرا آپارتمان شده اند و نه امکانات 
مالی بانیان اجازه حمایت از تعزیه را می دهد. 
به همین دلیل بندرت کسی برای اجرای تعزیه 
در تهران بانی می شود اگر هم چنین شود، در 
امیدواری  ابراز  عزیزی  بود.  خواهد  حسینیه 
می کند که در آینده دولت بتواند توجه بیشتری 

به تعزیه داشته باشد.
او ادامه می دهد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تعریف  یا  تعزیه  دانشکده  برپایی  برای  هم 
تعزیه  آموزش  برای  دانشگاه  در  دروسی 
دروس  این  هم  االن  البته  داده .  قول هایی 
آن  به  مفصل تر  امیدواریم کمی  ولی  هست 
پرداخته شود. ضمنا امیدواریم جایگاهی برای 
اجرا تعزیه در نظر بگیرند و قول هایی که در این 

زمینه ها داده اند، عملی شود.
با  دوستی  و  همکاری  سابقه  که  عزیزی 
سابقه  با  هنرمند  دیگر  قاسمی،  عالءالدین 
تعزیه را دارد، در ادامه سخنان خود برای او 
زمانی  می افزاید:  و  می کند  تندرستی  آرزوی 
که بچه خوانی می کردم، آقای قاسمی، جوان 
برومندی بود با صدا و چهره ای زیبا که علی 
اکبر خوانی می کرد. به مرور من علی اکبرخوان 
با هم کار  و خیلی  او شهادت خوان  و  شدم 
کردیم. سال 70 در جشنواره آوینیون فرانسه 
با هم شرکت کردیم. گروهی منتخب از سوی 
برای  را  ما  بودیم که  نمایشی  هنرهای  مرکز 
در  او  دعوت کردند.  جشنواره  آن  در  شرکت 
فرانسه ُحر را به نحو احسن اجرا کرد و من هم 
ابوالفضل را و استقبال خوبی هم از اجراها شد.

از دیگر ویژگی های قاسمی چنین  عزیزی 
می گوید: صدای بسیار گیرا و پرطنینی دارد 
اسب  شهادت خوانی.  برای  زیبا  چهره ای  و 
بسیار  حرکاتش  و  جنگش  سواری اش، 
تاثیر قرار می داد.  را تحت  زیباست و مردم 
مثل بعضی تعزیه خوانان نیست که فقط به 
تعزیه عاشورایی تسلط دارند بلکه او به تعزیه 
همچنانکه  بود.  مسلط  هم  عاشورایی  غیر 
فتحی  حسن  دهم« کار  »شب  سریال  در 
هم  خودش  و  بود  تعزیه  گروه  سرپرست 
نقش خوبی داشت و من نیز در این سریال 
سریال  این  خوشبختانه  داشتم که  نقشی 

است. درخشان  همچنان 

بالتکلیفی سازۀ 
سبزه میدان قزوین 

سازۀ پهلوی در سبزه میدان قزوین که بخشی 
حدود  گذشت  از  پس  شده،  تخریب  آن  از 
پنج ماه نیمه خراب رها شده و هنوز مشخص 
نیست چه سرنوشتی در انتظار آن است. به 
١۴٠١ویدیوئی  ماه  اردیبهشت  ایسنا،  گزارش 
به  متعلق  سازه  یک  از  بخشی  تخریب  از 
منتشر  قزوین  سبزه میدان  در  پهلوی  دوره 
و  مردم  واکنش  و  اعتراض  از  پس  شد که 
آن  تخریب  عملیات  فرهنگی  میراث  فعاالن 
متوقف شد. با این حال، سازمان نوسازی و 
بهسازی شهر قزوین که دستور این تخریب 
را داده بود، این سازه را فاقد ارزشی تاریخی 
دانست و اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و 
این  اعالم کرد که  نیز  قزوین  صنایع دستی 
اثر ملی نیست.  سعید زارع پور،  سازه بتنی 
بار  نخستین  که  فرهنگی،  میراث   کنشگر 
ویدیو تخریب این سازه را در فضای مجازی 
منتشر کرده بود، اما درباره قدمت این سازه 
به ایسنا گفته بود: این المان متعلق به دوران 
پهلوی بوده و در همان دوران مشابه آن در 
این  است.  شده  ساخته  نیز  دیگر  شهرهای 
معماری  با  منطبق  اما  است،  سیمانی  سازه 
آن دوران ساخته شده است و هویت تاریخی 
می شود.  محسوب  قزوین  شهر  سبزه میدان 
سعید زارع پور درباره آخرین وضعیت سازه بتنی 
سبزه میدان قزوین، به ایسنا گفت: تخریب این 
سازه در مرحله اول و تخریب پایه آن با همکاری 
اعتراضات  با  و  شد  متوقف  انتظامی  نیروی 

کنشگران ادامه تخریب رها شد.

 سال 1۳۹1، مدیرکل وقت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری گلستان از تبدیل 
کاخ آقامحمدخانی گرگان 
به موزه زن خبر داده بود. 
قربان عباسی گفته بود: کاخ 
آقامحمدخان قاجار که پیش از 
این در اختیار سپاه استان بود 
تحویل این اداره کل شده است

هیچکس نمی داند که آیا ۱۷ اسفند ۱۱۲۰، عمارت محله شیرکش استرآباد که آن روزها شاید نامی دیگر داشت میزبان جیران خاتون بود 
یا نبود. اما قصه ها می گویند در روزهای پایانی زمستان سال هزار و ۱۲۰،  در  کشاکش میان شاخه های ایل قاجار و حکمرانی نادر شاه 
بر ایران، جیران خاتون، در این عمارت پسری به  دنیا آورد که با وجود اینکه دودمانی از او نماند اما نامش در تاریخ ایران ماندگار شد:  

گرچه به فرزندکشی و برادرکشی. 

این اثر تاریخی در تاریخ 10 
بهمن 1۳8۳ با شماره  ثبت 
11288 به عنوان یکی از آثار 

ملی ایران به ثبت رسید. اکنون 
از این مجموعه تنها یک عمارت 

باقی مانده است که برخی آن 
عمارت مسکونی محمدحسن 

خان قاجار و برخی آن را 
دارالحکومه می دانند

|  
هر

 م
 |

| روزنامه نگار  |

| فاطمه میرزایی |

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر   

نظر به دستور مواد ۳و1 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0/۹/20، امالک متقاضیانی که در 
هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه جمنان پالک 26 اصلی بخش 16

 7۹8۹ فرعی بنام آقای جواد نبی زاده چمازی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 106/16 متر مربع خریداری 

مع الواسطه از خانم حلیمه طیبی مالک رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  به  لذا 
آگهی  این  مربوطه  نامه  آئین   1۳ ماده  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
روزنامه محلی کثیراالنتشار در  این  از طریق  به فاصله 1۵ روز  نوبت  در دو 
شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشید باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 

ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در  ثبت موکول به 
به دادگاه  با معترض گواهی تقدیم دادخواست  نگردد  قانونی واصل  مهلت 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست، بدیهی است 
برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه 
ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
صورت  به  حدود  تحدید  و  نوبتی  آگهی  اولین  در  را  مراتب  حدود،  تحدید 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/06/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/06/27

شناسه آگهی۱۳۷۴۷۱5

۰۲۲/۱۴۰۱/۶۷۳9
۱۴۰۱ /۰۶ /۱9

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   1 مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   1۳۹0/0۹/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تکلیف  تعیین  قانون  هیات  مورخ1۴01/0۵/26   1۴0160۳1001۳008۴۴6
تصرفات  چمستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع 
فرزند  هالن  قاصدی  یونس  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه 
قربانعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۴10/۴۵ مترمربع که مقدار 6۴ سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره 
پالک ۳8۵ فرعی از ۴6 اصلی واقع در قریه عربخیل بخش 11 خریداری 
شده از آقای / خانم عبداله علیزاده مالک رسمی محرز گردیده است لذا به 
اراضی و ساختمانهای  موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به  فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین 
فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید  معترض  نمایند.  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
صورتی که  در  و  است  دادگاه  قطعی  حکم  ارانه  به  موکول  ثبت  اقدامات 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴01/06/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/07/0۹

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
اله تیموری عین 
شناسه آگهی: ۱۳۷9۲9۲

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر  

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  و ۳   1 مواد  دستور  به  نظر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0/۹/20 ،امالک متقاضیانی که در هیات 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه ملک کال پالک ۵۳ اصلی بخش 16

 1۵10 فرعی بنام آقای صادق تقوی آالشتی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 211متر مربع خریداری مع 

الواسطه از آقای سید محمود یوسفی سنگدهی مالک رسمی
1۵10فرعی بنام خانم سیده ساره یوسفی سنگدهی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 211متر مربع 

خریداری مع الواسطه از آقای سید محمود یوسفی سنگدهی مالک رسمی.
-لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، 

رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 

تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است 
برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از  تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت 
به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/06/12 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴01/06/27
شناسه آگهی :۱۳۷5۱5۴
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آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

جواز اسلحه دولول نخجیر ته پر کوسه به شماره اسلحه  
و   ۱9۰5۸۸۸ سریال  شماره  و  کالیبر۱۲   ۲۲۰۰۳9۲۸
شماره شناسه ۰۲5۰۰59۳۸۲5۴۰ مفقود گردیده و از درجه 

است. اعتبار ساقط 

کلیه مدارک )سند، برگ سبز، کارت و ...( خودرو وانت کاپرا 
مدل 9۲ به شماره انتظامی ۴9۱ ب۸۷ایران۴9 و شماره موتور 
SLQ959۶ و شماره شاسی NAGP۲PF۲۲DC۸۱۳595 به 
نام شرکت فرآورده های غذایی و قند یاسوج مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

پیکان  ...(خودرو سواری  و  کلیه مدارک)سند،برگ سبز،کارت 
مدل ۷۴ به شماره انتظامی 9۸۴ب55ایران۴9 و شماره موتور 
شرکت  نام  به   ۷۴۴۱۶۴۰5 شاسی  شماره  و   ۱۱۲۷۴۱۶۸۷۳
فرآورده های غذایی و قند یاسوج مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کلیه مدارک  )سند،برگ سبز،کارت و...(خودرو وانت مزدا مدل 
موتور  شماره  و   ۴9 انتظامی ۴۴۷ب۳۸ایران  شماره  به   ۸۸
99۸۷۸۸ و شماره شاسی NAGAPXPC۱۸D۰۱55۱ به نام 
شرکت فرآورده های غذایی و قند یاسوج مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرب شرکت آب منطقه ای استان کرمان تاکید کرد

شور شدن آب در شمال و جنوب كرمان
کسری مخازن منابع آب زیرزمینی در این استان ساالنه حدود یک میلیارد متر مکعب است

ساالنه حدود 6 میلیارد 
مترمکعب برداشت آب از 

سفره های آب زیرزمینی در 
سطح استان انجام می شود 
و کسری مخزن منابع آب 

زیرزمینی استان ساالنه حدود 
یک میلیارد مترمکعب است

هرچه برداشت ها از منابع 
زیرزمینی بیشتر شود آب به 

سمت شورتر شدن می رود که 
این مساله در شمال استان 

کمی حادتر است اما در جنوب 
استان نیز شور شدن منابع آبی 

را شاهد هستیم

|  
رنا

 ای
 |

مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اردبیل:

بزرگترین ذخیره گاه 
ژنتیکی جنگل های ُارس 
و بنه کشور در خلخال 

قرار دارد 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
قد کوتاه  درختان  جنگل های  اردبیل گفت: 
بزرگترین  عنوان  به  خلخال  بنه  و  ارس 
در  جنگلی  نادر  درختان  ژنتیکی  ذخیره گاه 

می شوند. محسوب  کشور 
به گزارش ایرنا، محمود قلی زاده با بیان اینکه 
بیش از 80 درصد جنگل های استان اردبیل 
در شهرستان خلخال واقع شده است، گفت: 
هکتار  هزار   6۹ از  هکتار  هزار   ۴۵ از  بیش 
جنگل استان اردبیل در این شهرستان واقع 
شده است و این جنگل ها با برخورداری از 
نادرترین گونه های درختان جنگلی قدکوتاه 
به عنوان وسیع ترین ذخیره گاه  بنه  و  ارس 
ژنتیکی این گونه درختان محسوب می شوند.
استان  آبخیزداری  طبیعی  منابع  مدیرکل   
با  خلخال  جمعه  امام  با  دیدار  در  اردبیل 
بیان اینکه پراکنش جنگل های کشور در این 
شهرستان و از نوع هیرکانی در مرز شهرستان 
جنگل  در  واقع  درختان  از  جوان تر  تالش 
استان گیالن است، افزود: جنگل های استان 
ایران تورانی و  اردبیل به سه نوع هیرکانی، 
ارسباران تقسیم می شوند که بیشترین نوع 
جنوب  در  تورانی  ایران  و  هیرکانی  جنگل 
خلخال  شهرستان  محدوده  در  و  استان 
واقع و نوع ارسباران در شمال استان اردبیل 

است. پراکنده 
آینده  سال  برای  اینکه  بیان  با  قلی زاده 
و  احیا  برای  ویژه ای  و  خاص  اعتبارات 
غنی سازی جنگل های قدکوتاه و بنه جنوب 
احداث  است،  شده  گرفته  نظر  در  استان 
تاخیری  بندهای  و  آبخیزداری  سازه های 
ماندگار  و  ارزشمند  جمله کارهای  از  را  آب 
اداره کل منابع طبیعی برای افزایش ذخیره 
آب  از  استفاده  زیرزمینی،  سفره های  آب 
برای کشاورزی  آبخیزداری  سدهای  پشت 
اراضی  تخریب  از  پیشگیری  همچنین  و 
تند  از سیالب های  طبیعی  منابع  و  جنگلی 
سال های  طی  کرد:  اضافه  کرد.او  اعالم 
گذشته و امسال اعتبارات مناسبی از محل 
اعتبارات  به خصوص  ملی  مختلف  اعتبارات 
برای  استان  این  به  ریاست جمهوری  سفر 
اجرای این پروژه ها  در جنوب استان اردبیل 

است. یافته  تخصیص 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
خلخال نیز گفت: این شهرستان دارای 217 
هزار هکتار اراضی ملی و مراتع و جنگل است 
که ۴۵ هزار هکتار از آن مختص جنگل های 
قدکوتاه ارس و بنه و جوان ترین جنگل های 

استان اردبیل است.
احمد عزیزی بیان کرد: به استثنای  ۴ هزار 
هکتار از حوزه شهر خلخال برای باقی مانده 
واقع در سه  منابع طبیعی  تمامی  اراضی  و 
رستم  خورش  و  شاهرود  مرکزی،  بخش 
سند  طرح کاداستر  اجرای  با  و  شهرستان 
هرگونه  از  و  شده  اخذ  برگی  تک  مالکیت 
تجاوز به اراضی ملی توسط افراد سودجو و 

است. شده  پیشگیری  فرصت طلب 
7 میلیارد و  داد: در سال جاری  ادامه  او 
۳00 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای استان اردبیل و 70 
میلیارد ریال  از محل اعتبارات ملی برای 
نگهداری  و  آبخیزداری  پروژه های  اجرای 
تخصیص  شهرستان  این  جنگل های  از 

است. یافته 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شهرستان خلخال گفت: هم اکنون ۵ طرح 
این  مناطق مختلف  در  آبخیزداری  پروژه  و 
شهرستان و هر کدام با اعتباری بالغ بر 1۵ 
میلیارد ریال در حال اجراست که همه این 
پروژه ها تا دهه  فجر امسال مورد بهره برداری 

خواهند گرفت. قرار 
و  سودجو  افراد  شناسایی  از  همچنین  او 
فرصت طلب که به صورت مخفیانه اقدام به 
قطع درختان نادر و قد کوتاه جنگل اندبیل 
تالش  نتیجه  افزود:  و  داد  خبر  می کردند، 
به  منجر  یگان  این  مامورین  شبانه روزی 
شناسایی این افراد و جلوگیری از تخریب و 
نابودی جنگل های قد کوتاه در منطقه جنگلی 

شد. خلخال  اندبیل 
در  اینکه  بیان  با  نیز  خلخال  جمعه  امام 
سال های گذشته شهرستان از لحاظ اعتباری 
مورد کم لطفی قرار گرفته است، بیان کرد: 
در مواردی مدیران کل استان برای واگذاری 
معادن و اراضی ملی به سرمایه گذاران بخش 
دور  را  شهرستان  این  مسئولین  خصوصی 

می زنند که این غیر قابل قبول است.
اسدی گفت: صدور  االسالم کریم  حجت 
هرگونه مجوز بهره برداری از معادن سنگ 
مجوز  صدور  هرگونه  یا  و  ماسه  و  شن 
اراضی  سطح  در  عملیات  اجرای  برای 
اطالع  بدون  و  استان  از سوی مرکز  ملی 
مردم  برای  شهرستان  این  مسئولین 

نیست. پذیرفته  خلخال 

پایه  مطالعات  دفتر  مدیر  ایرنا  گزارش  به 
منابع آب شرب شرکت آب منطقه ای استان 
آب  منابع  پایش مستمر  به  اشاره  با  کرمان 
ایرنا  به  کمی  لحاظ  به  استان  زیرزمینی 
 گفت: سفره های آب زیرزمینی در این استان 
ساالنه 60 سانتیمتر افت پیدا می کند که هم 
بر کیفیت و هم بر میزان برداشت آب تاثیر 

دارد. منفی  بسیار 
آب  منابع  افت  کرد:  بیان  اسدی  محسن 
زیرزمینی در تمام دشت های استان کرمان 
قابل توجه و بیشترین میزان افت آب های 
اتفاق  ُارزوئیه  شهرستان  در  زیرزمینی 

است. افتاده 
به گفته او ساالنه حدود 6 میلیارد مترمکعب 
در  زیرزمینی  آب  سفره های  از  آب  برداشت 
سطح استان انجام می شود و کسری مخزن 
منابع آب زیرزمینی استان ساالنه حدود یک 

میلیارد مترمکعب است.
مشاهده ای  چاه   660 کرد:  تاکید  اسدی 
با  ماه  هر  داریم که  استان کرمان  در سطح 
بررسی و رصد، میزان افت آب در دشت های 

می شود. پایش  و  اندازه گیری  استان 
کاهش  و  زمین  فرونشست  کرد:  عنوان  او 
برداشت  تبعات  مهمترین  از  آب  کیفیت 
برداشت آب  باید  بی رویه آب است و حتما 
شاهد  ما  تا  برود  شدن  متعادل  سمت  به 

باشیم. هم  آب  کیفیت  افزایش 

آب در شمال و جنوب 
استان شور می شود

به گفته مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب 
کرمان   استان  منطقه ای  آب  شرکت  شرب 
کیفیت منابع آبی استان به لحاظ شوری و 
با  او  است.  پیدا کرده  نمکی کاهش  امالح 
از  برداشت ها  این مطلب، گفت: هرچه  بیان 
سمت  به  آب  شود  بیشتر  زیرزمینی  منابع 
شورتر شدن می رود که این مساله در شمال 
استان کمی حادتر است اما در جنوب استان 
را شاهد هستیم. آبی  منابع  نیز شور شدن 

آب شرب،  بخش های  در  بیان کرد:  اسدی 
کشاورزی و صنعت هرچه میزان برداشت ها 
کمتر شود و تغذیه آبخوان ها افزایش یابد، 
زیرزمینی  منابع  آب  کیفیت  رفتن  باال  به 

می کند. کمک 

5۸۰ ایستگاه پایش کیفی آب 
در کرمان

شرب  آب  منابع  پایه  مطالعات  دفتر  مدیر 
گفت:  کرمان  استان  منطقه ای  آب  شرکت 
۵80 ایستگاه و مرکز پایش در استان کرمان 
نمونه برداری  را  آب  بار  یک  ماه  شش  هر 
می کنند و در آزمایشگاه میزان امالح و مواد 
موجود در آب به لحاظ کیفی و استانداردها 

می شود. بررسی 
او اضافه کرد: در بحث آب شرب شهروندان 

آب  می گیرد کیفیت  انجام  تصفیه ای که  با 
بخش  در  اما  می کند  پیدا  بهبود  مصرفی 
صنعت و کشاورزی با توجه به حجم مصرفی 

است. مشکل  آب  بردن کیفیت  باال 
جمله  از  خشکسالی  و  آبی  تنش 
اولویت دارترین مشکل در پهناورترین استان 
کشور محسوب می شود و خیلی وقت است 
کرمان  استان  دشت های  می دانند  همه  که 
برای  تالش ها  نیست.گرچه  خوش  حالشان 
آب  تامین  برای  فارس  خلیج  آب  انتقال 
آشامیدنی برخی شهرهای کرمان جریان دارد 
اما این وضعیت رو به وخامت در حالی است 
که روزگاری نه چندان دور در استان کویری 
و گواراترین  زالل ترین  نیمه خشک کرمان  و 
قنات ها  و  چشمه ها  از  زمینی  زیر  آب های 
بیرون می آمد و ضمن آنکه کام خشک مردم 
باکیفیت ترین  می کرد،  سیراب  را  دیار  این 
روانه  با همین آب  نیز  محصوالت کشاورزی 
بازارهای کشور و دنیا می شد. در کنار کاهش 
و  مجاز  عمیق  چاه های  آسمانی،  نزوالت 
شیره  زمین  متری   ۴00 دل  تا  غیرمجاز 
حیات زمین را چنان مکیده اند که حاصل آن 
فرورفتن منابع آبی زیرزمینی، شوری و تلخی 
را  آن  نه می توان  دیگر  است که  موجود  آب 
ریخت. درختان  و  پای گیاهان  نه  و  نوشید 

برداشت ساالنه بیش از 6 میلیارد مترمکعب 
آب از سفره های زیرزمینی استان کرمان 60 

اعالم  جهانی  استانداردهای  از  بیش  درصد 
شده و این در حالی است که نزدیک به ۹0 
درصد آب موجود در کرمان صرف کشاورزی، 
مابقی  و  صنعت  بخش  صرف  آن  درصد   2
شهر   1۹ آمارها  برابر  می شود.   صرف شرب 
در کرمان دارای تنش آبی هستند، بحران کم 
آبی در 2 شهر کرمان و زرند شدیدتر گزارش 
شده و این در حالی است که تقریبا 100 درصد 
منابع  از  نیز  استان  روستاهای  به  آبرسانی 

می شود. تامین  زیرزمینی 
717 روستای باالی 20 خانوار استان کرمان 
نیز هنوز به شبکه آبرسانی دسترسی ندارند و 
این حال آشفته و نابسامان که آتیه مناسبی 

برخی  است که  حالی  در  ندارد  رو  پیش  را 
کارشناسان معتقدند طی سال های اخیر در 
تغذیه  علمی  برای  نظام  تدوین  خصوص 
منابع زیرزمینی یا حتی تامین آب مورد نیاز 

راه را در همه جاها درست نرفته ایم.
کارشناس رسمی  و محقق تامین آب کرمانی 
معتقد است که در صورت تمرکز علمی  بر این 
پروژه های کنترل  صحیح  اجرای  و  موضوع 
ما  زیرزمینی  سفره های  اینکه  ضمن  آب، 
تغذیه می شوند، آب با دبی مناسب نیز برای 
سیل  خسارت های  از  و  تامین  بهره برداران 

می شود. جلوگیری 
منتقد  شدت  به  که  اشرف گنجویی   حسن 
رویکرد حفر چاه برای تامین آب و کنار زدن 
قنات )ایجاد یا ترمیم و الیروبی( است که طی 
سال های اخیر در دستور کار وزارت نیرو بوده 
تاکید کرد: نظام علمی  و هدفمند تصمیم گیری 
احداث کارشناسی  و  مطالعه  جانمایی،  برای 
و  کنترل  مدیریت  و  آبخیزداری  طرح های 
پخش سیالب ها - حداقل در استان کرمان 
مورد مطالعه اینجانب- وجود نداشته و ندارد، 
تا در جاهایی که نیاز به احداث طرح باشد به 
شکل اصولی و علمی  بهره برداری و از احداث 

طرح در نقاط نامناسب نیز پرهیز شود.
و  تحقیق  سال ها  براساس  کرد:  بیان  او 
استان  سراسر  می گویم که  میدانی  مطالعه 
کرمان، در دره به دره و منطقه به منطقه آن، 
شرایطی داریم که به طور خدادادی و طبیعی 
زیر ۳0  احداث سدهای خاکی  با  می توانیم 
متر برای ذخیره سازی سیالب ها و جلوگیری 
از خسارت آنها و نیز احداث طرح های پخش 

ایجاد کنیم. سیالب 
این کارشناس رسمی آب افزود: سیالب ها که 
نعمت الهی هستند می توانند به فرصت برای 
افزایش  کشاورزی،  توسعه  اشتغال،  ایجاد 
زیرزمینی  تغذیه سفره های  و  قنوات  آبدهی 

تامین آب تبدیل شوند.
او معتقد است با همان الگوهایی که نیاکان 
ما در این سرزمین قنات را احداث می کردند، 
می توان قنات جدید ایجاد کرد و در بسیاری 
از نقاط نیز قنات ها قابل احیا هستند که در 
اقدامات،  این  روی  موانع پیش  رفع  صورت 
قابل  نقاط  از  بسیاری  در  تامین آب  مشکل 

حل شدن است.
به  صرف  تکیه  از  انتقاد  با  کارشناس  این 
برای  اخیر  دهه های  طی  چاه  حفر  رویکرد 
دامنگیر کشور هم  آن  تبعات  آب که  تامین 
شده می گوید: متولیان آب استان از استان 
و  علمی هستند  و کامل  شناخت کافی  فاقد 
مشکالت موجود در کشور نیز دلیل و استناد 
بیاییم  اینکه  است.  وضعیت  و  سخن  این 
فقط روش چاه زنی را وسیله ای برای تامین 
آب به کار گیریم، یعنی بیگانگی و بی اطالعی 
به  طبیعت،  خراب کردن  طبیعت،  به  نسبت 
استقبال فرونشست و فروچاله رفتن که در 
نقاط  در  را  آن  مظاهر  استان  و  شهر  سطح 

می بینیم. مختلف 

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور 
عشایر ایران گفت: بیش از 60 درصد عشایر ما 

در حوزه زاگرس متمرکز هستند.
کرد:  بیان  میزبان  مهدی  ایسنا  گزارش  به 
بین  خوبی  ارتباط  گذشته  سال های  طی 
جنگل ها  سازمان  و  عشایری  امور  سازمان 
جریمه  صرفًا  که  آمده  وجود  به  مراتع  و 
نکنیم، حکم و خطاب و دادگاه نفرستیم که 
منظور  همین  به  حرکت کردید،  زود  عشایر 
سازمان  بین  کوچ  و  چرا  مدیریت  کارگاه 
با حضور  سازمان جنگل ها  و  عشایری  امور 
10 استان زاگرس نشین تشکیل شده است.

این  جلسه  این  هدف  کرد:  اضافه  میزبان 
است که به یک اتفاق نظری برسیم که برای 
تمهیداتی  و  ملزومات  چه  کوچ  از  دوره  هر 
الزم است که کوچ عشایر هم ایمن و هم با 
امنیت خاطر و بدون تعارض با جامعه محلی 

و بدون صدمه به عشایر انجام شود.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور 
 60 بیش از  این که  به  اشاره  با  ایران  عشایر 
متمرکز  زاگرس  حوزه  در  ما  عشایر  درصد 
منطقه  دیگر  ویژگی  کرد:  بیان  هستند، 
عشایری زاگرس این است که در این منطقه 
این  استانی هستند،  بین  و  طوالنی  کوچ ها 
را  است که هماهنگی ها  این  دنبال  کارگروه 
دهد. را کاهش  عوارض کوچ  و  داده  انجام 

او با بیان این که 2۵ درصد گوشت قرمز کشور 
زندگی  اگر  افزود:  می کنند،  تولید  عشایر  را 
عشایری نباشد الگوی مصرف زندگی همه ما 

به هم می ریزد.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور 
و  با کوچ  عشایر  اضافه کرد:  ایران  عشایر 
دوردست  و  صعب العبور  مناطق  در  استقرار 
به  را  طبیعی  ظرفیت های  و  منابع  معمواًل 
می کنند  تبدیل  اقتصادی  افزوده  ارزش 
منابع  این  نباشد  زندگی  این شیوه  اگر  که 
طبیعی بالاستفاده باقی می مانند پس این 
زیست  شرایط  با  کامل  ارتباط  در  زندگی 
راستای  در  و  بوده  هماهنگی  در  محیطی 
چون  ولی  می کنند  کوچ  اقلیمی  شرایط 

زندگی  سبک  عبارتی  به  یا  عوامل  االن 
عرصه  اشغال  باعث  روستایی  و  شهری 
شده  شرایط کوچ  مشکل کردن  و  عمومی 
است. این جلسه برای این است که ما به 
این صدماتی  باشیم که  راه حل هایی  دنبال 
به  را  ببینند  در حین کوچ  است  ممکن  که 

ببریم. بین  از  یا  برسانیم  حداقل 
او افزود: بحث دیگر این است که همکارانی 
آمدند  زاگرس نشین  استان های  از  که 
وقتی می بینند یک سری مسائل در سطح 
مدیریت  و  کوچ  برای  دارد  وجود  استان 
نمی توانند کاری کنند،  و کنترل کوچ  مرتع 
سطح  در  می کنند که  مطرح  را  خواسته ها 

شود. مرتفع  ملی 

معاون سازمان امور عشایر ایران:

۶۰ درصد عشایر در زاگرس متمرکز هستند

خبر

از سال های گذشته در شهر 
مهران با مشکل برق روبه رو 
بودیم. به همین دلیل پست 

موقت 1۳2 کیلو ولت برای 
شهر مهران و پایانه مرزی آن 

ایجاد شد

معاون وزیر نیرو:

آب تامین شده در مرزها از حوضه آبریز همدان نیست
معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس شورای 
همدان  آب  منبع  نیرو گفت:  وزیر  اسالمی 
در  تامین شده  آب  و  است  مشخص  کامال 

دارد. متفاوتی  منبع  مرز 
به گزارش ایسنا، احمد حیدری با اشاره به 
فعالیت وزارت نیرو برای تامین آب و برق 
در مرزها گفت: در وزارت نیرو و از ماه های 
قبل، ستاد اربعین تشکیل شد و شرکت های 
مادر تخصصی در آن حضور پیدا کردند. در دو 
سال گذشته به دلیل کرونا حضور مردم در 
عتبات عالیات محدود شده بود اما امسال 
نفر  میلیون   ۵ حدود  می کردیم  پیش بینی 
در این مراسم حضور پیدا کنند و به همین 

نسبت اقداماتی صورت گرفت.
برای  مهران  مرز  در  داد:  ادامه  او 
کیلومتری   12.۵ خط  آب،  ذخیره سازی 
برای  و  کشیده  پایدار  آب  لوله کشی 
خط  حمام ها،  و  بهداشتی  سرویس های 

شد. ایجاد  دائمی  فاضالب  لوله 
در  برق  و  آب  تامین  به  اشاره  با  حیدری 
در  گذشته  سال های  از  گفت:  مهران  مرز 
بودیم.  روبه رو  برق  مشکل  با  مهران  شهر 
به همین دلیل پست موقت 1۳2 کیلو ولت 
ایجاد  آن  پایانه مرزی  و  برای شهر مهران 
شد. خوشبختانه امسال هیچ مشکل برقی 
در مهران نداشتیم و قصد داریم این پست 

در  تبدیل کنیم.  دائمی  پست  به  را  موقت 
آب  لوله  خط  8 کیلومتر  نیز  شلمچه  مرز 
هزار   ۵00 مخزن  دو  شد.  ایجاد  دائمی 
داریم  قصد  و  کردیم  احداث  هم  لیتری 
 2000 مخزن  یک  آینده  سال های  برای 

کنیم. ایجاد  نیز  مترمکعبی 
او تاکید کرد: تالش ما این بود که آب و برق 
پایدار در مرزها ایجاد کنیم که هم برای مردم 
منطقه بماند و هم در سال های آینده برای 

زائران قابل استفاده باشد.
آب  آیا  اینکه  درباره  به سوالی  پاسخ  در  او 
است؟ گفت:  رفته  مرزها  به سمت  همدان 
و  است  مشخص  کامال  آبریز  و  آب  منبع 
نمی توان مثل یک کاال آن را از جایی به جای 
دیگر برد. منبع آبریز استان همدان نیز کامال 

است. مشخص 
خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  او 
درباره تامین آب و برق در آن سوی مرزها 
از مرزهای ما خارج  زائرانی که  برای  گفت: 
شده و به کشور عراق رفتند نیز آب مورد نیاز 
همراهی  بگویم که  باید  و  تامین کردیم  را 
بود.  خوب  بسیار  مسیر  این  در  عراقی ها 
در  ما  نیروهای  بهترین  از  نفر   1۵0 اکنون 
گروه های فنی مهندسی آب، برق و فاضالب 
و سامرا  نجف، کربال، کاظمین  در شهرهای 
می کنند. خدمات رسانی  و  هستند  مستقر 

سهم ساالنه آب آشامیدنی کرمان ۲۰۱ میلیون مترمکعب است،  از این میزان ۱۸۷ میلیون مترمکعب یعنی ۸۶ درصد آن از منابع آب 
زیرزمینی تامین می شود. در روستاها گاه این عدد به ۱۰۰ درصد می  رسد. به این حجم از برداشت آب های زیرزمینی باید گفته اخیر 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کرمان را هم اضافه کرد که از حفر هفت حلقه چاه برای افزایش ۲۰۰ لیتری ظرفیت آبرسانی این شهر خبر 
داده و گفته: »برنامه ریزی شده تا پایان تابستان این عدد به ۳۴۰ لیتر برسد و همچنین در شهرستان زرند نیز برای تامین آب آشامیدنی 
سه حلقه چاه حفر شد«. در چنین شرایطی طبیعی است سفره های آب زیرزمینی در استان کرمان افت قابل توجهی پیدا کند و  تبعات 

آن را در کمیت و کیفیت آب این استان شاهد باشیم.
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بسیاری اقدامات اقلیمی را تنها راهکارهایی 
بی آنکه  می دانند؛  سخت افزاری  و  فناورانه 
مصرف  چشم انداز  و  بحران  ریشه های 
چشم  پیش  را  سوخت  سوزاندن  و  منابع 
یا  اقلیمی،  و  بین المللی  توافق های  بیاورند. 
آنها،  در  اجرایی.  ضمانت  فاقد  یا  ناکافی اند 
به دقت  بانی وضع موجود  نقش کشورهای 
مشخص نشده است؛ یعنی عدالت اقلیمی را 
رعایت نکرده است. عدالتی که در کنار ضمانت 
عدول  معنی  به  ضمانت  این  که  اجرایی، 
آشکار از معیارهای تجارت آزاد سرمایه دارانه 
است، ابتدایی ترین اصل در انعقاد یک توافق 
دست  از  دور  امری که  است.  اقلیمی  موثر 
فرایند  زیست بومی  امپریالیسم  می نماید. 
منابع  استخراج  آن  در  که  است  نابرابری 
طبیعی در کشورهای فقیر را هدایای رایگان 
طبیعت به سرمایه داران، قدرت های جهانی و 
فکری که  طرز  می داند.  ثروتمند  کشورهای 
باعث غارت شدن کشورهای کم درآمد شده 
و هزینه ها و آسیب های  محیط زیستی را بر 
آنها تحمیل کرده است. هزینه هایی که بدون 
کشورهای  ارز  هم  ارزش  و  معادل  پرداخت 
تباهی کشیده  به  را   آن ها  نیافته،  توسعه 
بازه ی  در  غنا  کشور  مثال  به عنوان  است. 
طالی  ارزش  از  درصد   1.7 تنها   1۹۹0-2002
استخراج شده به دست شرکت های بین الملی 
سهم برده است. بدتر آنکه سهم مناطق مبداء 
 0.11 فقط  اندک  ثروت  آن  از  معدن کاوی 

است.  بوده  درصد 

فروپاشی اقلیمی 
کشورهای کم درآمد

توسعه  جهان  در  اجتماعی  جنبش های 
ما  می کنند که  استدالل  مدت هاست  نیافته 
اقلیمی را به عنوان فرآیندی  باید فروپاشی 
درست  آنها  کنیم.  درک  جوی  استعمار  از 
می گویند. جو یک دارایی مشترک و همگانی 
است که همه  ما برای ادامه ی زندگی به آن 
کشورهای  که  همان طور  هستیم.  وابسته 
قدرتمند در طول دوره ی استعماری با تصاحب 
زمین، نیروی کار و منابع کشورهای کم درآمد 
خود را غنی کردند، دارایی مشترک جوی را 
نیز غصب کردند. این، عواقب ویرانگری برای 
زندگی همه بر روی زمین به همراه داشت. 
بدتر از آن، فروپاشی اقلیمی، در مقایسه با 
عامالن اصلی، به طور نامتناسبی بر کشورهای  
کم درآمد جهانی که اکثریت قریب به اتفاق 
تغییر  از  ناشی  آسیب ها و مرگ و میرهای 
اقلیم را درون مرزهای خود تحمل می کنند، 
تأثیر گذاشته است. همانطور که ما هراسان 
آمریکای  در  سوزان  گرمای  موج  شاهد 
باشیم  داشته  یاد  به  باید  هستیم،  شمالی 

که در انتهای مسیر سیاست های اقتصادی و 
اقلیمِی فعلی ما، بخش های عظیمی از سیاره 
و بیش از نیمی از جمعیت جهان، با شرایط 
گرمای مرگبار مواجه خواهند شد. این آینده  
داشته  توجه  همچنین  نیست.  قبولی  قابل 
بر  تأثیر  این  عمده   تقریبًا  بخش  باشید که 
هیچ  تقریبًا  که  است  جوامعی  و  کشورها 
نقشی در این مسأله نداشته اند. این استمرار 
نابرابری ها  این  است.  استعماری  خشونت 
فاحش است. اگر نقشه ای که انتشار بیش 
از حد گازهای گلخانه ای را نشان می دهد با 
نقشه ی آسیب پذیری اقلیمی مقایسه کنید، 
دقیقًا  زیادی  حد  تا  این دو  که  درمی یابید 

هستند. یکدیگر  برعکس 

پردرآمد  »َجو« مستعمره کشورهای 
نیم کره شمالی

اقتصاددان  هیکل،  جیسون  عقیده  به 
لندن  دانشگاه  ارشد  مدرس  انسان شناس، 
در کتاب »تقسیم: راهنمای مختصر پیرامون 
سال  در  آن«  راه حل های  و  جهانی  نابرابری 
مستقیم  نتیجه  اقلیمی  فروپاشی  2017؛ 
استعمار جوی است که عواقب آن در امتداد 
سبب  بدین  می دهد.  رخ  استعماری  مسیر 
خسارت  جبران  برای  مستقیم  راه  یک  تنها 
دارد. کشورهای  بر مناطق آسیب دیده وجود 
کانادا،  متحده،  ایاالت  اروپا،  توسعه یافته 
ژاپن؛ مسئول  و  اسرائیل  نیوزیلند،  استرالیا، 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  کل  از  ۹2درصد 
همان  هستند.  سیاره ای  مرزهای  از  فراتر 
انتشاری که تاکنون باعث فروپاشی اقلیمی  
قاره های  تمام  حال،  همین  در  است.  شده 
مسئول  التین،  آمریکای  و  آفریقا  آسیا، 
اکثر  هستند.  مازاد  انتشار  از  درصد   8 تنها 
هند،  جمله  از  نیافته  توسعه  کشورهای 
مطلوبی  حد  به  هنوز  نیجریه،  و  اندونزی 

قرار  سیاره ای  مرزهای  از  خود  سهم  درون 
از حد  انتشار بیش  دارند. داده های مربوط، 
مورد  را   201۵ سال  تا  گلخانه ای  گاز های 
داده های  براساس  است.  داده  قرار  ارزیابی 
این پژوهش تا آخر این سال، چین هنوز در 
حد سهم منصفانه از تولید کربن دی اکسید 
در بودجه ی ۳۵0PPM  خود بود. اگرچه در 
سال های بعد از آن فراتر رفت. به بیان دیگر 
کشورهای توسعه یافته به خاطر رشد صنعتی 
و به خاطر حفظ سطوح باالی مصرف انرژی 
خود، به طور مؤثر و فعاالنه مشترکات جوی 

آورده اند.  در  خود  استعمار  به  را   جهانی 

بیشترین  تولید کننده  کشورهای 
گازهای گلخانه ای 

کشورها  کدام  که  می دهد  نشان   1 نقشه 
نقشه  هستند.  حد  از  بیش  انتشار  مسئول 
کشورها  کدام  که  می دهد  نشان  پایین 
این  اندازه   در  دیده اند.  را  آسیب  بیشترین 
گفته ایم.  کم  باز  بگوییم  هرچه  بی عدالتی 
فروپاشی  استعماری  ابعاد  به  اگر  این رو  از 
اقلیمی توجه نکنیم، به خطا رفته ایم. نقشه 2 
توزیع پیش بینی شده  شرایط اقلیمی مرگبار 
در صورت گرمایش جهانی بین  2-۳ درجه 
ما  فعلی  مشی  خط  این  است.  سانتیگراد 
آنیم.  پیمودن  حال  در  است که  و مسیری 
جنوب  کشورهای  که  می دانیم  همچنین 
فروپاشی  هزینه های  از  درصد   ۹0 از  بیش 
مرگ ومیرهای  از  درصد   ۹8 و  اقلیمی 
سیل،  آتش سوزی،  با  مرتبط  آن  از  ناشی 
و  جابجایی  بیماری،  قحطی،  خشکسالی، 
درست  بنابراین،  می شوند.  متحمل  را  غیره 
شمال  کشورهای  استعمار،  دوران  مانند 
می برند.  سود  جنوب،  هزینه  کشورهای  به 
وضعیت موجود را جز با عبارت خشونت عام 

)2 کرد.)نقشه  توصیف  نمی توان 

راه سرراست پرداخت غرامت
برای  سرراست  راه  یک  اینجا  در 
کشورهایی  دارد.  وجود  خسارت ها  جبران 
بیش  انتشار  و  منابع  از  مازاد  مصرف  با 
به  نسبت  باید  گلخانه ای،  گازهای  حد  از 
انتشار،  مجموع  قبال  در  خود  مسئولیت 
اقلیم  تغییر  ناشی  آسیب های  هزینه های 
پرداخت  برای  فنی  مانع  هیچ  بپردازند.  را 
ندارد؛  وجود  آب وهوایی  و  اقلیمی  غرامت 
زیرا دولت های این کشورها قدرت پرداخت 
ارزهای اصلی مانند  از طریق  وجوه غرامت 
با  تنها  پرداخت  این  دارند.  را  یورو  و  دالر 
قابل  کلید  صفحه  در  دکمه  یک  فشردن 
با این حال نخبگان در جهان  انجام است. 
محدودیت های  ایده   سختی  به  شمال 
برخی  در  چراکه  می پذیرند  را  اکولوژیک 
سطوح باور دارند که مِحق اند همه چیز را به 
جهان بینی ای که   – بیاورند  در  تصرف خود 
ریشه  استعماری  ایدئولوژی  سال   ۵00 در 
سیاست های  پیروزی  و  پیش بردن  دارد. 
که  است  آن  مستلزم  اقلیمی   رادیکال 
اتحادیه های  با  زیست گرایان  محیط 
کارگری و جنبش های ضد استعماری، چه 
در داخل کشورها و چه در آن سوی مرزها، 
اقدام هماهنگ، متحد  ایجاد ظرفیت  برای 
دیگری  سیاسی  شکل بندی  هیچ  شوند. 
نخواهد  را  سیاست ها  آن  پیشبرد  قدرت 
داشت. با ادامه روند بدتر شدن آسیب های 
اقلیمی  بیشتر  مسئولیت  اهمیت  اقلیمی، 
به  نسبت  روشنی  دید  باید  ما  می شود. 
برآمده  نگاهی  داشته  باشیم،  مشکل  این 
یک  را  جو  اصولی که  و  اقلیمی   عدالت  از 
وضوح  به  پس  می داند.  همگانی  دارایی 
که  که کشورهایی  است  عادالنه  و  اخالقی 
حد  از  بیش  انتشار  در  را  سهم  بیشترین 
انتشار  باید  داشته اند،  گلخانه ای  گازهای 
اروپا  و  متحده  ایاالت  محوریت  با  را  آن 
مسئولیت  دهند.  کاهش  سریع تر  هرچه 
آنهاست که از نظر فیزیکی انتشار را به صفر 
نه  سال،  چند  عرض  در  هم  آن  برسانند، 
به  است که می تواند  امری  این  دهه.  چند 
صورت  به  باید  شود که  محقق  عملی  طور 

درآید. عمومی  مطالبه ای 

اقتصاد  بر  ملی  حاکمیت  برقراری 
استعمارزدایی رادیکال  راهکار 

برای  اساسی  و  رادیکال  پیشنهاد  یک 
می توانند  جنوب  کشورهای  چگونه  این که 
توسعه ی  و  اقتصادی  استعمارزدایی  به 
که  است  این  یابند  دست  انسان محور 
مجموعه ای ترکیبی از نظریه ی پولی مدرن و 
سیاست های صنعتی و استنکاف از پرداخت 
را  توسعه یافته  به کشورهای  بدهی های خود 
اجرا کنند. یک معنای استعمارزدایی در اینجا 
پردرآمد  که کشورهای  باشد  این   می تواند 
را متوقف  منابع/کار  باید تصاحب خالص  یا 
کنند، یعنی همان قدری از منابع/کار کشورهای 
یا  می پردازند.  را  بهایش  بردارند که  جنوب 
نابرابر را متوقف کنند، یعنی پرداخت  مبادله 
بهای منصفانه برای منابع/کاری که استخراج 
می کنند. معنای دیگر آن برقراری حاکمیت 
واقعی  توسعه  صنعتی  برای  اقتصاد  بر  ملی 
و رقابتی و هم توقف ایفای نقش به عنوان 
نیروی  و  منابع خام  تامین کننده  لجستیکی 
کار ارزان برای کشورهای توسعه یافته  ثروتمند 
است. وضع تعرفه بر واردات، پرداخت سوبسید، 
سرمایه گذاری دولتی و افزایش سطح عمومی 
دستمزدها و دولتی کردن بسیاری از خدمات 
زیربنایی از جمله سیاست هایی بود که برخی 
پیش گرفتن  در  با  بستند.  به کار  کشورها  از 
در  رویکردی است که احساس خطر  چنین 
به تحمیل و تجویز  کشورهای شمال، منجر 
منافع  با  البته  و  آزاد،  اقتصاد  سیاست های 
بین المللی شد.  نهادهای  از سوی  یک طرفه، 
کاهش حمایت ها از نیروی کارگری، کاهش 
مالیات از شرکت ها و مقررات زدایی از محیط 
زیست پیامدهای آن سیاست های تجویزی، 
به بهانه  جذب سرمایه گذاری خارجی، بود. این 
یعنی سامان دهی اقتصادهای درحال توسعه 
اتفاقی  توسعه یافته.  کشورهای  منافع  حول 
که دقیقًا مشابه است با دوران استعمار کهن 
 800 خام،   مواد  10میلیاردتن  ساالنه  شامل 
میلیون هکتار زمین، 2۳ هگزاژول انرژی و 200 

میلیون نفر در سال نیروی کار.

نظریه  پولی مدرن ابزاری در جهت 
تمرکز بر تامین نیازهای داخلی

از  برآمده  »توسعه«  به  موجود  رویکرد 

اصلی  جریان  نولیبراِل  اقتصاد  آموزه های 
مبتنی بر رشد و رشد بیشتر تولید ناخالص 
و  اولیه  مواد  تولید  شامل  عمدتًا  داخلی 
که  راهکارهایی  آنهاست.  صادرات  و  خام 
در کشورهای کم درآمد توسعه نیافته هرگز 
کارساز نخواهد بود. زیرا این برنامه ها، که 
و  جهانی  بانک  مانند  نهادهایی  سوی  از 
می شوند،  تجویز  پول  بین المللی  صندوق 
حفظ  برای  که  کارایی،  برای  نه  اصواًل 
)توسعه یافته  شمال  کشورهای  دسترسی 
و ثروتمند( به نیروی کار ارزان، مواد خام 
در  است.  طراحی شده  جنوب  بازارهای  و 
از »نظریه  پولی  عوض، دولت ها می توانند 
و  منابع  بازآرایی  و  بازیابی  برای  مدرن« 
تامین  بر  تمرکز  جهت  در  خود  نیروی کار 
خدمات رسانی  جای  به  داخلی  نیازهای 
شمال  کشورهای  مصرفی  سیستم  به 
عمومی  خدمات  ارائه   با  و  کنند  استفاده 
و  غذایی  حاکمیت  ایجاد  همگان،  به 
حاکمیت انرژی و تضمین اشتغال عمومی  
همه  برای  را  باکیفیت  و  مناسب  معیشت 
یک  مدرن  پولی  نظریه   کنند.  تضمین 
است  دگراندیشانه  کالن  اقتصاد  نظریه  
انحصار  در  ابزار  به مثابه  پول  آن،  در  که 
اجازه  دولت  و  می گیرد  قرار  دولت  مطلق 
خلق کند  جدید  پول  الزم  میزان  به  دارد 
مختلف  برنامه های  آن،  از  استفاده  با  تا 
و  اشتغال زایی  برنامه های  از  اعم  دولتی 
محیط  از  حفاظت  کامل،  اشتغال  به  نیل 
تأمین  را   زیست، کمک های اجتماعی و... 
رسیدن  از  پس  اصلی  ریسک  مالی کند. 
و چاپ  اشتغال کامل  به وضعیت  اقتصاد 
مالیات ها،  افزودن  با  است، که  تورم  پول 
قرضه  اوراق  و صدور  ثروتمندان  از  آغاز  با 
از  اضافی  پول  هم  تا  می شود  جبران 
مازاد  تقاضای  هم  و  شود  خارج  سیستم 
این  مهم  جانبی  اثر  یک  یابد.  کاهش 
در  فرساینده  نابرابری  کاهش  سیاست 
وام دهندگان  نحو  هر  به  اگر  است.  جامعه 
جلوگیری کنند،  رویکرد  این  از  بین المللی 
استراتژیک  سیاست  می توانند  دولت ها 
پیش  در  را  بدهی  پرداخت  از  خودداری 
غذا  و  انرژی  حاکمیت  پیگیری  گیرند. 
سرمایه،  بر  سیاست های کنترلی  اتخاذ  و 
سیاست های  پیامدهای  هرگونه  می تواند 

دهد.  تخفیف  را  استقالل طلبانه 

چنگال  از  را  جنوبی  دولت های  اینها  همه 
را  آنها  و  کرده  رها  نو-استعماری  قدرت 
می کند.  رهنمون  انسانی  توسعه   سمت  به 
استثمار  گذاشتن  کنار  با  که  اقداماتی 
بحران  محیط  حل  به  بالتبع  امپریالیستی 
شمالی  کشورهای  می کند.  کمک  زیستی 
کنند  مصرف  کمتر  شد  خواهند  مجبور 
نیازهای  برآوردن  برای  راه هایی  )یعنی 
و  بیابند(  منابع  از  استفاده کم تر  با  انسانی 
نرخ انباشت سرمایه کاهش می یابد. به هر 
ترتیب این نقطه آغاز خوبی است. به همین 
نباید  پسااستعماری  سرزمین های  منوال، 
باشند که  گازهای گلخانه ای  انتشار  مسئول 
داده  رخ  آنها  استعماری  حکومت  زمان  در 
آنها  جبران خسارت  و  انتشارها  این  است. 
داده شود،  اختصاص  استعمارگران  به  باید 
صنعتی  فعالیت های  که  آنجایی  به ویژه 
طبیعی  منابع  و  خام  مواد  استخراج  حول 

بود. شده  سازماندهی 

تولید گازهای گلخانه ای از سوی کشورهای پردرآمد، آینده کشورهای کم درآمد را به تباهی می کشد

فروپاشی اقلیمی كم  درآمدها 
با استعمار جوی
کشورهای جنوبی و کم درآمد جهان قربانی فعالیت های صنعتی کشورهای توسعه یافته شده اند

مامورید و معذور؟

 کشورهای توسعه یافته 
اروپا، ایاالت متحده، کانادا، 
استرالیا، نیوزیلند، اسرائیل و 
ژاپن؛ مسئول ۹2درصد از کل 
انتشار گازهای گلخانه ای فراتر 
از مرزهای سیاره ای هستند. 
همان انتشاری که تاکنون باعث 
فروپاشی اقلیمی  شده است

تخریب  و  اقلیم  تغییر  پیرامون  بین المللی  گزارش های  انتشار  از  پس  یا   ،)COP( ملل  سازمان  اقلیمی  اجالس  برگزاری  حین  در 
طبیعت مطرح شده، و دستیابی به هر توافق قوی، الزم و مطمئن را با چالش حل ناشده مواجه می کند. کشورها، نظام اقتصاد جهانی 
و شرکت ها، مردمان بومی و اهالی مناطق در معرض خطرِ شدید بر سر ِاعمال سیاست های سخت گیرانه یا فرار از مسئولیت پذیری در 
جدالی حیاتی اند. شرکت ها منافع خود را در تداوم وضع موجود: استخراج و سوزاندن سوخت های فسیلی و تولید و مصرف بی رویه ی 
کاالهای غیرضروری می بینند. کشورهای شمالی جهان نقش تاریخی خود در انتشار کربن چشم می پوشند و مسئولیت خود را انکار 
می کنند و رهبران کشورهای توسعه نیافته را تشویق به مسامحه در قبال فقر و عقب ماندگی جوامع شان می کنند. کشورهای در حاِل 
توسعه هم که آمار روزانه از نقش آنها در انتشار ساالنه ی باالی کربن خبر می دهد رسیدن به مرز توسعه یافتگی را شرط اقدام موثر 
اقلیمی می دانند. مردمان بومی، ساحل نشین و اهالی جزیره هایی که غرق خواهند شد در مبارزه برای واداشتن توسعه یافته ها و در 
حاِل توسعه ها برای اقدام فوری و مکفی در قبال گرمایش جهانی اند. در این میان، مردمان فقیر و محروم، رنج مضاعفی را از پدیده های 

سخت اقلیمی تجربه می کنند. 
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| محمدرضا جعفری |

نیافته  توسعه  کشورهای 
بیش از ۹0 درصد از 
فروپاشی  هزینه های 

اقلیمی و ۹8 درصد از 
مرگ ومیرهای ناشی از آن 

با آتش سوزی، سیل،  مرتبط 
بیماری،  قحطی،  خشکسالی، 

را متحمل  جابجایی و غیره 
می شوند

نقشه ۲نقشه ۱

پیدا کرد  ظهور  و  بروز  آن  از  عطف پس 
عملکرد   1۳78 تیر  وقایع  جریان  در  که 
این نیرو مورد انتقاد جامعه قرار گرفت. 
فرمانده  نظری«  »فرهاد  سال  آن  در 
نیروی انتظامی تهران بزرگ بود و پس 
از وقایع کوی دانشگاه به همراه 1۹  نفر 
از  اتهاماتی  به  نیرو  این  از پرسنل  دیگر 
نیروی  علیه  بدبینی  جو  »ایجاد  جمله 
محاکمه  نظامی  دادسرای  در  انتظامی« 
شد  تبرئه  اتهاماتش  از  او  گرچه  شد. 
اما در کمتر از یکسال بعد تیمی موظف 
ارزیابی  را  انتظامی  نیروی  وضعیت  شد 
اجرای  بدهد.  برنامه  آن  بهبود  برای  و 
این برنامه با ورود »محمدباقر قالیباف« 
شد.  سپرده  او  به  انتظامی  نیروی  به 
به  نیز  طالیی«  »مرتضی  زمان  این  در 
تهران  انتظامی  نیروی  فرمانده  سمت 
که  لبخندی  با  او  شد.  منصوب  بزرگ 
سعی می کرد آن را حفظ کند، موظف بود 
چهره پلیس را نزد مردم بهبود ببخشد و 
جامعه محور«  »پلیس  سیاست  پیشران 
راه اندازی  بر  عالوه  دوره  این  در  باشد. 
مرکز  یک  پلیسی  فوریت های  مرکز 
 1۹7 هوشمند  شماره  با  دیگر  هوشمند 
ماموران  از  تا هرکس  راه اندازی شد  نیز 
تلفنی  به صورت  پلیس شکایتی داشت 
مطلع  نیز  آن  نتیجه  از  و  اعالم  را  آن 
نیروی  فرماندهی  در  تغییر  با  اما  شود. 
 1۳88 سال  اتفاقات  بروز  و  انتظامی 
به  پلیس«  »جامعه محوری  دیگر  بار 
دیگر  و  شد  سپرده  فراموشی  دست 
پلیس  فرماندهان  لبان  بر  لبخند  از  نه 
خبری بود و نه از برنامه هایی که تخلف 
جلب  مردم  رضایت  و  رصد  ماموران 
شود. این موضوع به ویژه در اموری که 
می کرد  پیدا  ایدئولوژیک  جنبه  بیشتر 
به  موسوم  ماموران گشت  تخلفات  نظیر 
ارشاد نمود ملموس تری داشت. از سوی 
غیرقابل  تخلفات  برمالشدن  با  دیگر 
و  کهریزک  بازداشتگاه  در  چشم پوشی 
مجموعه اقدام های سردار »احمد رادان« 
افرادی  با  تهران  پلیس  وقت  فرمانده 
شدت  به  می خواند،  اوباش  و  اراذل  که 
تنها  موارد  این  شد.  واقع  انتقاد  مورد 
نمونه های اندکی در فاصله گرفتن پلیس 
از آن مفهومی که سعی داشت در ابتدای 
در  پلیس  »جامعه محوری«  از   80 دهه 
ادعا  پیشتر  است.  بسازد  مردم  ذهن 
ذهنیت  که  کرد  کاری  پلیس  می کردند 
به کالنتری  به حال  تا  پایم  منفی »من 
به  سیاست  این  اما  بشکند،  نشده«  باز 
دوره  در  شد.  سپرده  فراموشی  دست 
به  نیز  انتظامی  نیروی  فرماندهی کنونی 
نظر می رسد بیشتر روزمرگی بر این نیرو 
حاکم شده و نه تنها از آن سیاست های 
نوسازی و مدرن شدن خبری نیست که 
آموزش های  رفته رفته  می رسد  نظر  به 
دست  به  هم  زمینه  این  در  پلیس 

است.  شده  سپرده  فراموشی 
اطالع رسانی  شیوه های  دیگر  طرف  از 
جلب  هدف  با   80 دهه  در  که  پلیس 
بود  یافته  تغییر  و  طراحی  مردم  اعتماد 
در  اینجاست که  باخت. جالب  رنگ  نیز 
نیروهای  نیز مثل سایر  انتظامی  نیروی 
این سازمان عقیدتی – سیاسی  نظامی 
بود که ماموریت اطالع رسانی داشت ولی 
ساختار  جامعه  با  بیشتر  ارتباط  برای 
مرکزی  و  شد  داده  تغییر  نیرو  این 
پلیس  اطالع رسانی  مرکز  عنوان  تحت 
گرفت.  شکل  اجتماعی  معاونت  ذیل 
اثری  هیچ  دیگر  اخیر  سال های  در  اما 
تحول   70 دهه  انتهای  در  اراده ای که  از 
در پلیس می جست به چشم نمی خورد. 
هر کدام از ما مصداق های بسیاری برای 
از  مردم  رضایت  برای  تالش  فراموشی 
می توانیم  نیرو  این  در  پلیس  عملکرد 
مرگ  ماجرای  کنیم.  مرور  ذهنمان  در 
حجت  شهرک  در  سپهری«  »مهرداد 
صورت  به  انتظار  خالف  بر  که  مشهد 
شفاف خطاهای آن واقعه پذیرفته نشد 
یکی از این نمونه هاست. هر بار در برابر 
با  صرفًا  ارشاد،  گشت  از  مردم  انتقاد 
با  می شود که  داده  وعده  اطالعیه ای که 
رفتارهای  اما  شود  برخورد  خاطی  مامور 
قرار  گویی  است.  یافته  ادامه  نادرست 
اینک  شود.  درمان  کهنه  زخمی  نیست 
آزمونی  برابر  در  پلیس  ارشد  فرماندهان 
خطیر قرار گرفته اند. فارغ از آنکه چگونه 
کنند  شرکت  آزمون  این  در  می خواهند 
مهم این است که چگونه کارنامه نیروی 
تحت امر خود از ماجرای مرگ و تخلیه 
تیر1۳78  در  دانشجویان  از  یکی  چشم 
نیمه  در  کهریزک  بازداشتگاه  وقایع  تا 
نخست سال 1۳88 و اتفاقی نظیر مرگ 
»ستار بهشتی« یا اینک اقدامات گشت 
مرگ  پرونده  آن  نتیجه  در  که  ارشاد 
دختری جوان روی دست جامعه مانده 
این عبارت  با  را توضیح می دهند؟ فقط 

معذور«؟ و  »ماموریم  که 

۱ادامه از صفحۀ
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تبریز

 آبرسانی به روستاهای آذربایجان شرقی در دولت سیزدهم 
همزمان  اجرای  بر  عالوه  که  گونه ای  به  گرفته  شتاب 
مجتمع های آبرسانی روستایی، روستاهای مشکل دار این 
خطه از ۴00 مورد در سال گذشته به کمتر از یک سوم در 

تابستان امسال کاهش یافت.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمار منتشر شده، حدود 2 هزار 
حدود  دارد که  وجود  آذربایجان شرقی  در  روستا   700 و 
یک میلیون و 1۳7 نفر از جمعیت استان را در خود جای 
داده اند؛ از این تعداد یک هزار و ۹۴۵ روستا، دارای باالی 
20 خانوار است و حدود  7۵۴ روستا نیز کم تر از 20 خانوار 

جمعیت دارند.
آذربایجان  روستای   100 و  هزار   2 از  بیش  آمار،  بر  بنا 
درصد   8۵ به  نزدیک  و  لوله کشی  آب  دارای  شرقی 
فاضالب هستند؛  و  آب  زیر پوشش  روستاها  جمعیت 
این نکته را نیز باید یادآور شد که در سال های گذشته 
بسیاری از روستاهای استان دارای قنات و چشمه بودند 
که متاسفانه به دلیل خشکسالی های اخیر، ۹0 درصد از 

شده اند. آن ها خشک 
اظهارات مسووالن شرکت آبفای آذربایجان شرقی حاکی 
است که از حدود 2 هزار و 700 روستای آذربایجان شرقی 
حدود 700 روستا مشکل تامین آب شرب پایدار دارند که 
دلیل اصلی آن تغییر اقلیم و مشکالت ناشی از آن است.

مسووالن شرکت آبفای استان می گویند که در برخی از این 
روستاها، تاکنون سه بار طرح های تامین آب شرب پایدار 

از چشمه ها یا منابع آب زیرزمینی اجرا شده است، اما به 
دلیل تداوم خشکسالی و افت مداوم سطح سفره های 
آب زیرزمینی، طرح های اجرا شده از حیز انتفاع )قابلیت 
اجرای  نیازمند  روستاها  این  و  افتاده   ) بهره برداری 

طرح های آبرسانی جدید هستند.
از همین روست که شرکت آبفای آذربایجان شرقی برای 
تامین آب پایدار روستاهای مشکل دار، این بار به تجمیع 
نیازهای آنها در قالب تاسیس »مجتمع های آبرسانی« با 
هدف تامین آب شرب چندین روستا از یک مرکز، روی 
آورده است.در تبیین وسعت خدمات رسانی به روستاییان 
آذربایجان شرقی از جهت تامین آب شرب بهداشتی، ذکر 
همین نکته کفایت می کند که مخزن 2هزار مترمکعبی 
ثقلی »شهید کشوری« بخش »آبش احمد« به تنهایی 
تامین می کند که  را  روستا  نیاز 106  مورد  بهداشتی  آب 
۹6 روستا از این تعداد در شهرستان کلیبر و 10 روستا در 

خداآفرین قرار دارند. 
تجربه حضور خبرنگار ایرنا در مجتمع شهید کشوری در 
ارتفاعات بخش »آبش احمد« شهرستان کلیبر و مشاهده 
این مخزن  در  بهداشتی  تامین آب شرب  دشواری های 
شبانه روزی  حضور  با  منطقه  بلندی های  بر  شده  نصب 
کارکنان آب و فاضالب و آزمایش 2۴ ساعته آب ورودی به 
مخزن، نشان می دهد که آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
برای تامین آب شرب روستاییان استان از هیچ کوششی 

دریغ نمی کند. 

شتاب گرفتن آبرسانی 
به روستاهای آذربایجان شرقی

 موسس و مدیر خانه تاب آوری ایران، گفت: تاب آوری بهترین پیش بینی کننده 
ارتقاء  با عنوان نقش  از خودکشی  سالمت است. نشست تخصصی پیشگیری 
تاب آوری اجتماعی و ایفای مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از خودکشی پنج شنبه 
2۴ شهریور ماه 1۴01 همزمان با هفته پیشگیری از خودکشی با حضور ۹7 نفر از 
همیاران، فعاالن مدنی، تسهیلگران محلی، مددکاران مراکز مثبت زندگی، مدیران 
اورژانس  و کارشناسان  مددکاران  تسهیلگری،  دفاتر  محالت، کارشناسان  سرای 

اجتماعی در سالن بهزیستی شهرستان سنندج برگزار شد.
 محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری کشور، با اشاره به تعاریف 
و شرح جامعی از تاب آوری و نقش بسزای آن در کاهش خودکشی اظهار کرد: 
فعاالن مدنی و اجتماعی می توانند با نهادینه کردن مبحث تاب آوری در جامعه 

نقش آفرینی کنند.
دوره مذکور به همت جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی کردستان، مرکز خدمات 
بهزیستی )+زندگی( سنندج، انجمن سالمت روان بانیای روناکی ژین سنه و همکاری 
خانه تشکل های غیردولتی کردستان، حمایت معاونت امور توسعه پیشگیری، اداره 
بهزیستی شهرستان سنندج، امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان برگزار شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: در  راستای دستورالعمل 
شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور نسبت به احاله)انتقال( طرح های 
مرتعداری تهیه شده، تعداد 1۵ طرح مرتعداری به مساحت 2۴671 هکتار در منطقه 

جنوب کرمان به مجریان احاله شد.
حمزه  احمدی  پیش از ظهر دیروز در آئین امضای قرارداد احاله مدیریت طرح  های 
مرتعداری که در دفترخانه اسناد رسمی شهرستان جیرفت منعقد شد، اظهار کرد: یکی 
از اولویت های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مدیریت و حفاظت از مراتع 
است زیرا تا زمانی که مشارکت جوامع محلی نباشد مدیریت مراتع دچار مشکل 
خواهد شد. احمدی افزود: در اجرای بند 2٠ فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرایی 
بهره برداری از مراتع کشور و در راستای حفاظت و صیانت و همچنین احیای مراتع، 
1۵ طرح مرتعداری به مساحت 2۴671 هکتار در قالب احاله مدیریت مراتع با تنظیم 
اسناد قراردادی در دفترخانه اسناد رسمی به نماینده مرتعداران مراتع شهرستان های 
جیرفت، عنبرآباد و منوجان احاله شد. وی عنوان کرد: به استناد تبصره ذیل ماده ۳ 
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، ما باید بهره برداران ذی حق و ذی صالح را 

شناسایی کرده و پروانه چرا در اختیار آن ها قرار دهیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: متخلفان شکار بز 
کوهی در منطقه حفاظت شده »دنا« دستگیر شدند. به گزارش مهر، اسالم 
جاودان خرد ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: محیط بانان پارک ملی 
دنا عصر روز پنجشنبه، حین گشت و کنترل منطقه حفاظت شده در محدوده 

»کوه گل« متوجه صدای شلیک دو گلوله می شوند.
جاودان خرد تصریح کرد: مأمورین شب را در منطقه بیتوته نموده و با اقداماتی 

که انجام دادند، موفق شدند 2 نفر متخلف را دستگیر کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن تشکر از مأموران پاسگاه محیط 
بانی »کوه گل« تصریح کرد: از متخلفین الشه یک رأس بز به همراه یک قبضه 

اسلحه جنگی کشف و ضبط شد.
جاودان خرد با اشاره به جریمه حقوقی 7۵ میلیونی ناشی از شکار یک رأس بز 
گفت: قانونگذار برای شکار »بز ماده« 7۵ میلیون و شکار کل »نر« 2۵ میلیون 
تومان جریمه حقوقی تعیین نموده و این جدای از جریمه کیفری جرم است 
که متناسب با سوابق متخلف و رفتار آنان در هنگام برخورد با مأموران حداقل 

و حداکثری دارد.

تاب آوری بهترین پیش بینی کننده
 سالمت است

۱5 طرح مرتعداری در جنوب کرمان 
به مجریان احاله مدیریت شد

متخلفان شکار بز کوهی در منطقه
 حفاظت شده »دنا« دستگیر شدند

| کردستان | | کرمان | | یاسوج |

بازدید مدیران دفاتر انرژی 
از مرکز پایش و راهبری 

تأسیسات آب خراسان جنوبی  
انرژی، تله متری  خراسان جنوبی - مدیران دفاتر 
مهندسی  شرکت  کنترل ازراه دور  سیستم های  و 
راهبری  و  پایش  مرکز  از  کشور  آب وفاضالب 
ارزیابی  به منظور  جنوبی  خراسان  آب  تأسیسات 
کردند.  بازدید  شرکت  کنترل ازراه دور  سیستم های 
مدیرعامل شرکت آبفای خراسان جنوبی در ابتدای 
در  صورت گرفته  اقدامات  تشریح  به  بازدید  این 
و  شبکه ها  هوشمندسازی  راستای  در  مرکز  این 
نظارت بر تأسیسات آب استان پرداخت. مهندس 
امامی اظهار کرد: به دنبال تکمیل پایش تصویری 
بودن  مرزی  به  توجه  با  استان  آب  تأسیسات 
و  شریفی  مهندس  هستیم.  جنوبی  خراسان 
اعالم  بازدید، ضمن  این  در  نیز  مهندس محمدی 
پایش  مرکز  در  صورت گرفته  اقدامات  از  رضایت 
تأسیسات آب استان از پیشگامی خراسان جنوبی 

کردند. تقدیر  عرصه  این  در 
در این جلسه همچنین بر تصویب کلیه پروژه های 
تله متری قبل از اجرا در کمیته تله متری، حمایت 
ویژه از سیستم تله متری در راستای گسترش این 
مرکز، اهمیت سیستم های تله متری در جلوگیری 
از ایجاد تنش های آبی تاکید شد. در پایان مهندس 
اجرایی  بازوی  تله متری  که  نکته  این  بر  امامی 
نگاه  نباید  گفت:  و  کرد  تاکید  است  بهره برداری 

لوکس به هزینه های این حوزه داشته باشیم.

دیدار مدیران بنیاد شهید 
و شرکت پاالیش گاز 

خراسان رضوی 
خراسان رضوی - مدیرعامل و تنی چند از مدیران 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد با حضور در 
رضوی،  خراسان  شهید  بنیاد  مرکزی  ساختمان 
پیرامون مسائل  و  این سازمان دیدار  با مدیرکل 
عمومی  روابط  به گزارش  دوجانبه گفتگو کردند. 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، مدیرعامل 
حجت االسالم  انتصاب  دیدار  این  در  پاالیشگاه 
مهدی حسن زاده را به عنوان مدیرکل جدید بنیاد 
و  گفت  تبریک  استان،  ایثارگران  امور  و  شهید 
مجتمع  این  در  انرژی  تولید  روند  از  گزارشی 

ارائه کرد. گازی 
این  اینکه  به  اشاره  با  فیضی  یحیی  مهندس 
پاالیشگاه به نام شهید واالمقام »هاشمی نژاد« 
ایثارگران  و  شهیدان  افزود:  است  شده  مزین 
شهدای  هستند،  مرزوبوم  این  صالبت  مظهر 
را  والیت  و  امامت  راه  آگاهی،  و  بصیرت  با  ما 
پیمودند و در این مسیر نیز شهادت را مقدم بر 
نیز خانواده های  امروز  و  دانستند  مادی  حیات 
و  افتخار  با  را  مسیر  همان  بزرگ مردان،  آن 
عظیم  صنعت  در  و  می کنند  طی  سربلندی 
تکریم  بیان کرد:  دارند.او  اشتغال  گاز  و  نفت 
ارزش های  و  اسالمی  انقالب  شعائر  تعظیم  و 
دفاع مقدس بر همگان واجب است و خانواده 
برای  بسیاری  خیرات  منشأ  واالمقام  شهدای 
خدمت رسانی  نیز  ما  و  هستند  پاالیشگاه  این 
را سرلوحۀ  ایثارگران  و  به خانواده معظم شهدا 

داده ایم. قرار  خود  فعالیت های 
مهدی  حجت االسالم  دیدار،  این  ادامۀ  در 
ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  حسن زاده، مدیرکل 
از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  رضوی،  خراسان 
شهید  گاز  پاالیش  شرکت  ارزندۀ  خدمات 
کارکنان  کلیه  شبانه روزی  تالش  و  هاشمی نژاد 
و  تالش  هرگونه  کرد:  تأکید  انرژی  تأمین  در 
ازخودگذشتگی در تحقق تولید و عمل به منویات 
است. تقدیر  قابل  و  ایثار  رهبری،  معظم  مقام 

وجود خاک در آرد 
شهرستان جاسک فقط 

یک احتمال است 
هرمزگان/ معاون سیاسی،امنیتی فرماندار جاسک 
گفت: وجود خاک در آرد فقط یک احتمال است و 
 تا نتیجه آزمایش آردهای مشکوک جمع آوری شد.
تشریح  در  دوراندیش  حسن  ایسنا،  گزراش  به 
مبنی  مردمی  گزارشات  به  بنا  گفت:  خبر،  این 
بخش  در  شده  توزیع  آردهای  در  خاک  وجود 
شهرستان  فرمانداری  جاسک  شهرستان  لیردف 
داد. قرار  کار  دستور  در  را  موضوع  این   رسیدگی 
را  شهرستان  نان  و  آرد  کارگروه  داد:  ادامه  او 
اعزام  لیردف  بخش  به  دقیق  بررسی  جهت 
برداری  نمونه  و  منطقه  در  حضور  با  که  کردیم 
آزمایش  جهت  را  نمونه ها  مشکوک  آردهای  از 
کردیم. ارسال  استان   مرکز  آزمایشگاه   به 
مشکوک  آردهایی که  تمام  بیان کرد:  دوراندیش 
بود در منطقه  جمع آوری  آنها  به وجود خاک در 
هستند  آن  جایگزین  آرد  توزیع  حال  در  و  شده 
نگذاشته ایم. آزمایشات  جواب  منتظر  را  مردم   و 
از  جوابی  هیچگونه  هنوز  بیان کرد:  پایان  در  او 
سمت اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو مبنی 
بر وجود خاک در آردها به ما اعالم نشده و فقط 
شده  توزیع  آردهای  در  را  خاک  وجود  احتمال 
می دانیم که به محض اعالم جواب آزمایشات به 

می کنیم. اعالم  مردم 

شهردار رفسنجان دربارۀ 
اقدامات شهرداری برای 

فصل سرد سال، از الیروبی 
8٠ درصدی جوی های 

سطح شهر خبر داد و گفت: 
میدان علی ابن ابیطالب)ع( 

شیب معکوس نداشت 
و در سیالب اخیر جمع 

شدن آب ها دور این میدان 
مشکالت زیادی ایجاد کرد 

که انجام اصالح هندسی این 
میدان آغاز شده است

صادقی مقدم - یزد - رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی یزد در بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه 
ملی استان با اشاره به اینکه مستندسازی اصولی، 
استمرار اقدامات تحولی دولت را برای آیندگان در 
مسیر  در  است که  این صورت  در  دارد، گفت:  پی 
همچنان  دولت ها  تغییر  با  انجام شده  اقدامات 

آیندگان گام هایی در تکمیل آن برمی دارند.
تحول  از  بازدید،  این  در  دهقانی زاده  مجید   
مجموعۀ مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان که در 
راستای حرکت تحولی دولت سیزدهم است، ابراز 
خرسندی کرد و گفت: باید ریل گذاری تحوالت و 
و  نظام  اهداف  به  بازگشت  راستای  در  تغییرات 
انقالب شکل بگیرد که این مهم با مستندسازی 

می یابد. تحقق  مناسب 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد 
با بیان اینکه نباید با تغییر دولت ها همه برنامه ها 
تغییر کند بلکه دولت ها باید ادامه دهنده راه یکدیگر 
باشند، اظهار داشت: رئیس دولت سیزدهم اولین 
تعریف  جای  به  و  برداشته  راستا  این  در  را  گام 

پروژه های جدید به تکمیل پروژه های نیمه تمام در 
دولت های گذشته روی آورده است.

دهقانی زاده توسعه استان یزد در آینده را در گرو 
شاخصه های  از  را  آن  و  دانست  به گذشته  نگاه 
افزود:  و  عنوان کرد  توسعه یافته  مهم کشورهای 
الزمه این نگاه تقویت بعد مستندسازی بوده که 
ملی  و کتابخانه  اسناد  مرکز  مهم  کارکردهای  از 

است. استان 
راستای  در  اطالع رسانی  و  مستندسازی  وی 
اقدامات و تحوالت انجام شده در کشور و به تبع 
آن در استان یزد را ضعیف ارزیابی کرد و افزود: 
متاسفانه از مجموعه اقدامات انجام شده از سوی 
و  بایسته مستندسازی  و  نحو شایسته  به  دولت 

است نگرفته  صورت  اطالع رسانی 
امر  در  انقالب  امامین  تاکید  به  اشاره  با  وی 
اطالع رسانی اقدامات نظام به مردم، بیان داشت: 
مقدس  نظام  مجموعه  تحوالت  و  اقدامات  باید 
جمهوری به نحو مطلوب اطالع رسانی شود تا مردم 

گیرند. قرار  آن  و کیف  در جریان کم 

 شهردار رفسنجان از احداث سه پل آسیب دیده 
از سیالب در این شهرستان خبر داد. به گزارش 
رفسنجان،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه 
به تخریب سه  اشاره  با  مهندس مجید کهنوجی 
پل در سطح شهر در سیالب اخیر و روند ساخت 
آنها، اظهار کرد: سه پل در سیل اخیر جمع آوری 
جمهوری  و  حسین)ع(  امام  تقاطع  پل  شد که 
امام  متری شنی)خیابان   2٠ پل  روز،   27 در  را 
پل  شد،  احداث  روز   1٠ در  )ع((  جعفر  موسی 
روی  جمهوری  تقاطع  با  فارس  خلیج  بزرگراه 
به  روز   2۵ ظرف  و  آینده  هفتۀ  دو  در  رودخانه 
می شود.  محسوب  رکورد  یک  می رسد که  اتمام 
در  شهر  سطح  در  پروژه   1٠٠ اینکه  بیان  با  او   
خلیج  بلوار  ورودی  گفت:  است،  انجام  حال 
میدان  تا  خمینی)ره(  امام  میدان  از  فارس 
بلوار،  این  در  روگذر  پل  علی ابن ابیطالب)ع(، 
اختصاص  فارس،  خلیج  بزرگراه  اصالح 

آسفالت  برای  اقدام  و  تومان  میلیارد   2٠٠
احداث  سال،  پایان  تا  شهر  اصلی  خیابان های 
ورزشی،  سالن   ۳ احداث  محله ای،  پارک   2٠
در  تومان  میلیارد   2٠ تا    1۵ بین  هزینه کرد 
شورای  نظر  و  درخواست  به  بنا  شهر  محله   ۳٠
از جمله  اقدامات دیگر در سطح شهر  و  محالت 

است. اقدامات  این 
شهرداری  اقدامات  دربارۀ  رفسنجان  شهردار 
درصدی   8٠ الیروبی  از  سال،  سرد  فصل  برای 
عملیات  و گفت:  داد  خبر  جوی های سطح شهر 
الیروبی در حال اقدام است، ضمن آنکه میدان 
علی ابن ابیطالب)ع( شیب معکوس نداشت و در 
میدان  این  دور  آب ها  شدن  جمع  اخیر  سیالب 
اصالح  انجام  که  کرد  ایجاد  زیادی  مشکالت 
بخشی  و  است  شده  آغاز  میدان  این  هندسی 
سمت  به  میدان  این  دور  سطحی  آب های  از 

می شوند. هدایت  شور  رودخانه 

تضمین استمرار اقدامات تحولی دولت با مستندسازی اصولی

احداث سه پل آسیب دیده از سیل توسط شهرداری رفسنجان 

رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان یزد با بیان 

اینکه نباید با تغییر دولت ها همه 
برنامه ها تغییر کند بلکه دولت ها 

باید ادامه دهنده راه یکدیگر 
باشند، اظهار داشت: رئیس 

دولت سیزدهم اولین گام را در 
این راستا برداشته و به جای 

تعریف پروژه های جدید به تکمیل 
پروژه های نیمه تمام در دولت های 

گذشته روی آورده است

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی   

نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1۳۹0/۹/20 و برابر رأی شماره 1۴01/116۵ مورخ 1۴01/0۴/26 هیأت مستقر در واحد 

ثبتی جویبار به کالسه پرونده شماره 1۴00/۳۵2 ماده یک قانون مذکور، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به مساحت181/۴0  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  لیال سرپرست جویباری  خانم 
مترمربع، پالک فرعی از 10 اصلی بخش 7، خریداری شده بدون واسطه از عزت اله سرپرست جویباری محرز 
گردیده است. لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 1۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نماید در غیر اینصورت اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. 

تاریخ انتشار اول: 1۴01/06/12

 تاریخ انتشار دوم: 1۴01/06/27

مرتضی قاسم پور
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار
شناسه آگهی:۱۳۷۲5۳9
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شماره : ۱۴۰۱۶۰۳۱9۰۰۸۰۰۰۳۰۷۱
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲9

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه 
ثبت ملک زرند   

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
دوم  هیات  شماره 1۴0060۳1۹0080027۹۵  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
متقاضی آقای حمید کارگر محمد آبادی فرزند احمد 
به شماره شناسنامه ۵202 صادره از زرند در یک باب 
خانه به مساحت 2۵۴.7۵ مترمربع مفروز و مجزی 

شده از  پالک 1 فرعی از 2۳8۹ اصلی واقع 
خیابان  زرند  آدرس  به  1۳کرمان  بخش  در 
مالک  از  خریداری  خلیلی کوچه ۳8  شهید 
زرندی  جعفرزاده  علی  محمد  آقای  رسمی 

محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/06/12

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/06/27 
حسین توحیدی نیا 
 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی : ۱۳۷۲5۶۶

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

برابر رای شماره 1۴0160۳1۹012000۹72 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا خاكسار پور فرزند محمد جعفر به شماره شناسنامه ۵۴ صادره از سیرجان 
در یک قطعه باغ مشتمل بر 66 متر مربع ساختمان به مساحت ۵۳60/20 مترمربع پالک 868 اصلی واقع 
در هماشهر بخش ۳8 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین آزادی پور قهستانی محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 یک 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 : 1۴01/06/12

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/06/27
محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۳۷۲۲9۱

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

تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1۴0160۳1۹01200121۳  رای  برابر 
سیرجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه هاشمی راد فرزند سید محمود بشماره شناسنامه 868۹ 
صادره ازسیرجان در یک باب خانه به مساحت20۵/8۵ مترمربع پالک ۹8 اصلی واقع در بلوار شیخ فضل 
هللا نوری بخش ۳6 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای لعیا دخت ملتجعی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
عدم  و  مذكور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1۴01/06/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴01/07/11

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۳۸۲۰9۰

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

برابر رای شماره 1۴0160۳1۹012001۵02 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد نورمندی پور فرزند شعبانعلی بشماره شناسنامه 
1۵۵71 صادره از سیرجان در یک باب مغازه به مساحت 78/82 متر مربع پالک ۳02 اصلی واقع در 
باسفهرجان بلوار شهداء بخش ۳6 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عزیز هللا پورجعفرآبادی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 یک 
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 : 1۴01/06/12

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/06/27
محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱۳۷۴9۴5
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آگهی مناقصه عمومی
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ شورای محترم 

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

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

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

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

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

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

واقع در شهرداری  امور قراردادها  به دفتر  در مناقصه 
مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی 
و  مراجعه    www.news.rafsanjan.ir اینترنتی 
پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مركزی  شهرداری  دبیرخانه  به   ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ مورخ 

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

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

مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۳۴۲5۸۷۰۱-5 -۰۳۴ 

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان
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تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
www.payamema.ir @payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع: نشرگستر  )0۲161933000(

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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عکس:  ایسنا

پیش از صدای خروسان

باور کردم

که پلک های تو

کتاب صبح را گشود.

از آفتابی که نیامده بود

از اشک که باید دوباره ریخت،

دهانت برای من خنده های گرمتر داشت.

و خروسان پیش از صدای خود دوباره به خواب شدند

از این که پذیرفتند روزها دیگر با ماست

و این پایانی که ما نیز با آن خواهیم بود.

باور کردم

سوگند به خواب های جوان

باور کردم بی گناهی  پلک های تو را

بی گناهی  برگ ها را

که در نور سپید شدند

سوگند به هر چه سپیدی ست

تنها سرو خیانت کرد

که پذیرفته ی همه ی فصل ها بود.

بیژن الهی

انتشارات: ققنوس
دو داستانی که با عناوین »زنگ آهنگین« 
و »شبی که مرد« در کتاب کنار هم ارائه 
شدند در اصل متعلق به کتاب »معماهای 
آسیموف« هستند. این اثر در سال 1۹68 
میالدی نشر یافت و حاوی 1۴ داستان 
کوتاه است. در این دو داستان شخصیتی 
با نام وندل اورث حضور دارد که متخصص 
کشف  برای  و  است  فرازمینی  علوم 
حقیقت در پرونده های جنایی مرتبط با 

فضا به پلیس مشاوره می دهد.
آمریکایی  نویسنده  آسیموف  آیزاک 
اسحاق  نام  با  روسی اش  تبار  به دلیل 
است،  شده  شناخته  نیز  عاصموف 
استاد  و  شیمی  دکترای  مدرک  دارای 
بوستان  دانشگاه  در  بیوشیمی  رشته 
رمان های  مجموعه  نویسنده  او که  بود. 
گونه  در  »ربات«  و  »بنیاد«  مشهور 
سال  در  است  سخت(  )علمی-تخیلی 
جمله  از  او  رفت.  دنیا  از  میالدی   1۹۹2
نویسندگانی بود که در آثار علمی-تخیلی 
خود نقش پررنگ تری به علم و قوانین 
یک جا  را  علم  و  تخیل  و  می داد  آن 

آثار  نویسنده پرکار در  این  گرد می آورد. 
متعددش درباره نقش فناوری های نوین 
کرد  نیز  پیش بینی هایی  بشر  زندگی  در 
که مورد توجه بسیار قرار گرفت و حتی 
الهام بخش ساخت فیلم هایی با موضوع 

شد. هالیوود  سینمای  در  رباتیک 
که  »شبی  و  آهنگین«  »زنگ  کتاب 
مرد« توسط انتشارات ققنوس منتشر 
شده است. این اثر از عناوین مجموعه 
»پانوراما« به چاپ رسیده که مجموعه  
فرانسه  در  و  کتاب های جیبی هستند 
گالیمار  انتشاراتی  مجموعه  توسط  و 

می شوند. چاپ 

| زنگ آهنین و شبی که مرد | 
| آیزاک آسیموف |
| مترجم: مینا لزگی |

| اقتباسی جدید از هملت 
در پردیس تئاتر سپند |

به کارگردانی محمد  روز«  نگو هملت، فقط سه  نمایش »هیچ 
اسماعیل بیگی این روزها در سالن شماره  2 پردیس تئاتر سپند 
روی صحنه است. به گزارش مهر، این نمایش از شانزدهم شهریور 
اجرای خود را در سالن شماره دو پردیس تئاتر سپند آغاز کرده 
است. این اثر نمایشی تا یک مهرماه هر شب ساعت 1۹ روی 
صحنه خواهد بود. در خالصه داستان این نمایش آمده: برداشتی 
مدرن از جهان هملت که همه چیِز آن در ذهن هملت می گذرد؛ 
هملتی که خود در خواب است و در خواب نیز خواب می بیند. دنیای 
کابوس وار هملت که گویی در درون و بیرون قبر در رفت و آمد است. 
شخصیت ها همان نام های آشنا در نمایش شکسپیر هستند اما 

این بار آنگونه که هملت می بیندشان و روایت شان می کند.

| برگزاری جشنواره فیلم ُکردی »لندن« 
در انگلستان |

سیزدهمین دوره جشنواره فیلم ُکردی »لندن« با »تجلیل از 
فرهنگ و سینمای ُکردی« و با نمایش ۳1 اثر از کارگردانان ایرانی 
و دیگر کشورهای جهان در شهر لندن در کشور انگلستان برگزار 
می شود. به نقل از وب سایت تیوال، سیزدهمین دوره جشنواره 
فیلم ُکردی »لندن« و نهمین دوره مسابقه فیلم کوتاه یادبود 
»یولماز گونای« Yılmaz Güney با شعار »تجلیل از فرهنگ 
و سینمای ُکردی« و با نمایش ۳1 اثر در سه بخش فیلم های 
سینمایی، مستند، انیمیشن و کوتاه، در قالب های داستانی، 
از  غیررقابتی  و  رقابتی  بخش  چندین  در  تجربی،  و  مستند 
روزهای 1 تا 8 مهر ماه امسال )2۳ تا ۳0 سپتامبر 2022(  شهر 

لندن پایتخت کشور انگلستان برگزار می شود.

| تئاتر  |

| سینما |

در  نیست.  ایران  ادبیات  برای  خوبی  سال 
و  شاعران  مرگ  با  که  امسال  تابستان  ادامه 
چهارم  و  بیست  خورده،  گره  نویسندگان مان 
کتاب های  ناشر  کیان افراز،  اعظم  ماه،  شهریور 
کرد.  تایید  را  او  درگذشت  خبر  رویایی  یدهللا 
پی  در  ادبی،  منتقد  و  شاعر  باباچاهی،  علی 
رویایی  گفت:  ایسنا  به  رویایی  درگذشت 
میانه  او  شعرهای  با  برخی  که  است  شاعری 
عنوان  با  را  او  نمی توان  اما  نداشته اند  خوبی 
حضور  به  من  نگرفت.  نظر  در  یگانه  شاعری 
را  شعرهایش  همواره  و  دارم  اعتقاد  او  ادبی 

می کنم. تحسین 
شاعری  را  رویایی  این که  اشاره  با  باباچاهی 
آوانگارد می دانند، ادامه داد: شاعر آوانگارد یعنی 
این که شعرش می تواند تأویل پذیر و تفسیرپذیر 
باشد. شعر رویایی در کنار شعر دیگر می نشیند. 
مطرح   ۴0 دهه  در  است که  دیگر، شعری  شعر 
هوشنگ  و  الهی  بیژن  مانند  شاعرانی  و  شد 
هستند.  شعری  جریان  این  به  منسب  چالنگی 
بر جریان شعر معاصر،  رویایی  تأثیر  درباره  او   
چه؟  یعنی  تأثیر  ببینیم  باید  ابتدا  داد:  توضیح 
تأثیرگذار  شاعر  تکثیر  معنای  به  تأثیر  از  غرض 

بر چند شاعر  رویایی  یدهللا  این که  مثال  نیست، 
پدید  او  شبیه  شاعرانی  و  باشد  گذاشته  تأثیر 

باشد. آمده 
شاعران  نیمایی«  »شعر  در  بیان کرد:  باباچاهی 
فرخزاد  فروغ  و  شاملو  تأثیر  تحت  زیادی 
شعرهایی گفته اند که این شعرها شاملو و فروغ 
پایین تر  حد  در  شاعرانی که  کرده اند.  تکثیر  را 
به  شعرشان  در  ابداعی  و  دارند  قرار  آنان  از 
را  او  چشم نمی خورد. در شعر فروغ فرخزاد که 
می دانند،  محاوره ای  یا  گفتاری  شعر  بنیانگذار 
هم  شاعر  آقایان  بود که  به گونه ای  تأثیرگذاری 
تاثیر ذهن  زنانه شعر می گفتند. تحت  زبانی  به 

فروغ!   زبان  و 
پاریس  در  سالگی   ۹0 در  شاعر،  رویایی،  یدهللا 
کتاب های  ناشر  کیان افراز،  اعظم  رفت.  دنیا  از 
این شاعر با تایید این خبر به ایسنا گفت: آقای 
اما  بود  بیماری خاص شده  دچار  اخیرا  رویایی 

بود.  و سرحال  بدهد  بروز  نخواست  هرگز 
 17 زاده  »رویا«،  به  مشهور  رویایی،  یدهللا 
شامگاه  و  بود  دامغان  در   1۳11 اردیبهشت 
او  آثار  از  رفت.  دنیا  از  ماه  شهریور   2۳
»شعرهای  تهی«،  »برجاده های  به  می توان 

دارم«،  دوستت  »از  »دلتنگی ها«،  دریایی«، 
»مِن  قبر«،  سنگ  »هفتاد  »لب ریخته ها«، 
تنها«،  لغِت  آن  جستجوی  »در  گذشته«، 
»از سکوی  اندیشیدن«،  وقت  به  عقل  »هالکت 
سرخ، یا »مسائل شعر«، »عبارت از چیست؟« 

برد. نام  حرف«  پنهان  »چهره  و 
ناشر کتاب های یدهللا رویایی در ایران همچنین 
با این  با اشاره به این که دو هفته پیش تلفنی 
شاعر صحبت کرده بود، بیان کرد: رویایی به من 
گفت که؛»افراز هرچه کار دارم، به خودت سپردم 
و  نداده اند  مجوز  گفتم  می دانی.«  خودت  و 
نمی دهند. چقدر دلش می خواست کتاب هایش 
مجوز  که  هست  او  از  کار  خیلی  شود.  چاپ 

است. نگرفته 

ایران قنواتی گفت: در نمایشگاه »نهست نخل« سعی 
به  به نمایش بگذارم.  را  کرده ام زیبایی های خوزستان 
گزارش هنرآنالین، ایران قنواتی هنرمند مجسمه ساز که 
آثارش در نمایشگاهی با عنوان »نهست نخل« در گالری 
تابستان خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمده است، 

درباره این آثار توضیح داد: این آثار موضوعی بومی درباره 
خوزستان دارند و نام نخل در عنوان این نمایشگاه نیز 
دارد. نخل در آن  زیبایی های خوزستان  به تمام  اشاره 
منطقه ارزش معنوی و دنیایی دارد. قنواتی ادامه داد: 
فرهنگ خوزستان بسیار زیباست و من تالش کرده ام 

بگویم که این زیبایی ها وجود دارد، چرا ما مدام داریم 
زشتی ها را می بینیم؟ چرا حواس مان به مردان ماهی گیر 
زیبایی هایش  دیگر  و  منطقه  این  سرفراز  نخل های  و 
نیست؟ می خواستم با آثارم حس خوبی به مخاطب و 
البته خود منتقل کنم.او درباره وجه تسمیه این نمایشگاه 
هم گفت: »نهست نخل« اشاره به زیبایی هایی دارد که 
هم هستند و هم نیستند. یعنی هستند اما فراموش 
شده اند.این هنرمند درباره ساخت این آثار توضیح داد: 
تکنیک ساخت این مجسمه ها استفاده از خمیر کاغذ 
است. خمیر کاغذ هم از درخت گرفته می شود و در واقع 
متریال اصلی این نمایشگاه از طبیعت است. می توانستم 
با متریال دیگری این آثار را بسازم اما حس خوبی از 
از طبیعت است.  برآمده  این مواد می گیرم که حسی 
قنوانی درباره حضور انسان و حیوان در مجسمه های این 
نمایشگاه گفت: هر آنچه در خوزستان وجود دارد، ماحصل 
ارتباط انسان و طبیعت است. تنها یکی از آثارم در این 
نمایشگاه درباره اقتصاد است و آن هم به این دلیل که 
نمی توانستم از آن چشم پوشی کنم. این یک کار درباره 
پتروشیمی است. من خودم اهل بندر ماهشهر هستم که 
قطب صنعت پتروشیمی کشور است. هر آن چیز دیگری 
که در خوزستان وجود دارد ناظر به رابطه انسان و طبیعت 
است. سعی کرده ام آنچه مربوط به این رابطه است را به 

تجسم درآورم. 

نشست »گفت وگوی ادبی ایران و چک« برگزار می شود. به 
گزارش ایسنا، نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه 
ـ 2۹ شهریورـ  از ساعت 1۵ به موضوع »گفت وگوی ادبی 
ایران و چک« اختصاص دارد که با حضور زوزانا کریهوا، 
مونا خادمی ، مجید بهره ور و علی اصغر محمدخانی برگزار 
می شود.در خبر برگزاری این نشست آمده است: مثلث 
وین، بوداپست و پراگ برای شناخت فرهنگ روشنفکری 

اروپای مرکزی اهمیت فراوانی دارد و بیشتر شاعران و 
نویسندگان چک از پراگ برخاسته اند. مخاطبان ادبیات 
در ایران با آثار کافکا، کوندرا و کلیما آشنایی دارند ولی 
از تحوالت ادبی سال های اخیر کمتر اطالع دارند.در این 
نشست تاریخ و سیر ترجمه آثار ادبی چک در ایران و 
گرایش های ادبی امروز چک با تاکید بر ادبیات زنان و 

موضوعاتی که به آن می پردازند، بررسی می شود. 

علی باباچاهی: 
 برخی با شعرهای »رویایی« میانه خوبی نداشته اند

 زیبایی های خوزستان در »نهست نخل«

نشست هفتگی شهر کتاب؛
گفت وگوی ادبی ایران و چک

پیشنهاد واگذاری کتابخانه های کانون پرورش فکری 
به نهاد کتابخانه های عمومی واکنش های مختلفی به 
دنبال داشته است.  فعاالن حوزه کودک و تشکل های 
اجتماعی به تالطم و تقال افتاده اند تا از نهایی شدن 
این تصمیم پیشگیری کنند. ادعای طراحان پیشنهاد 
این بوده که کتابخانه های کانون زیان ده هستند. اما 
این آشیانه  خاطره انگیز که نزدیک به ده  میلیون عضو 
دارد، چطور زیان ده تشخیص داده شده است؟ جای 

بسی تامل و حیرت است که عده ای با برگزاری چند 
جلسه به چنین نتیجه ای برسند. 

علی ایحال کودکان، در این نهاد ِفرهنگی و ترویجی 
حق آب و گل دارند و چه بسا حتی کسانی که آشنا به 
فعالیت ها و دغدغه های کانون نیز نبوده اند، با شنیدن 
این خبر، برای نتیجه این آشیانه، قطعا متعصب و 

متاثر می شوند. 
یک نهاد که در جایگاه مؤثرترین متولی امر مهم کتاب 
و ترویج کتاب خوانی، برای کودکان این سرزمین قرار 
دارد، با تصمیم چه کسانی، این چنین به مرز نابودی 
و تعطیلی کشانده می شود؟ آیا این روزها که اخبار 
کرده  گرم  را  مجازی  محافل  کمی  کانون  وضعیت 
است، صدای اهالی این آشیانه شنیده می شود؟ یا 
قرار است سروصداها فروکش کند  روز  از چند  بعد 
و  فعاالن  ذهن  چالش  دیگری،  جدید  موضوع  و 
نویسندگان کودک و نوجوان باشد؟ افسوس که تعداد 
زیادی از کتاب های کانون، در وضعیت اسفباری در 
برای سامان دادن  اراده ای  و  کتاب خانه ها موجودند 
به شعب این نهاد مهم وجود ندارد. اگرچه این نهاد 
کمرنگی  و  ایستا  فعالیت های  اخیر،  سال های  در 
تجمِیع کتابخانه ها،  و  اتفاق  این  از  بعد  اما  داشته، 
دیگر چشم کسی به کورسویی از این اتفاق هم آب 

نمی خورد. آشیانه ای که نخستین بار با هدف پرورش 
جمله،  من  ادبی؛  و  هنری  مختلف  استعدادهای 
تربیت  و محل  نقاشی  قصه گویی،  تئاتر،  موسیقی، 
نویسنده و هنرمند بوده است. این نکته حائز اهمیت 
است که کانون فکری پرورش کودک و نوجوان فقط 
مکانی برای مطالعه و ترویج کتاب نبوده، بلکه بخش 
بزرگی از آن فضایی برای رشد و توسعه  مرغک های 
عاشقیست که عاشق پرواز کردن هستند و این دقیقا 
این آشیانه  مرغک و  اهالی  همان دغدغه ایست که 
کانون دوستان را مدت ها دل آزرده کرده است. صدایی 

که هیچوقت شنیده نشده.
چطور در همین سال های اخیر، کسی از این کمرنگی 
و ایستایی حرفی به میان نیاورده بود و همه دورتادور 
این میدان، تا انتشار این خبر، شاهد به زمین افتادن و 
نابودی این نهاد بوده و لحظه ای چشم از تماشای این 
افول دردناک، برنداشته و غم زده و حیران نبوده اند؟ 
حاال مرغک کانون، از اینکه این روزها نقل محافل شده 
است، شاید کمی هم به انتشار این خبر رضایت داده 
به تجهیز  این مسیر  ادامه   برای  باشد. قطعا کانون، 
شدن و پویاسازی ِفعالیت ها نیاز دارد و این مسئله 
هر چه کمرنگ تر شود، آسیب بیشتری، برای اهالی و 

کودکان این آشیان درانتظار است.

| فعال حوزه کودکان |

|   فرزانه تونی |

زیان دهی 
آشیانه  مرغک


